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 مقدمه
ـائهــــشبوة ئـــــ شهلوائهـــــشبوعــــ ي بوـ ـــــ ي ب ول ـــــ وي ا ـــــبو ـالـــــباـو ات يـــــبو يهــــالوال
ـتو ـيـــبوالئفعـــيبو ـــــواأل ــــ ـااهــــلو يــــنوا ا ــــتواله ـاه ـــ ـو  األطفــــ لوى ـــــوةئفعــــهلو

ـاا ــببوهخ ــ ـياهوال ه ـبوفـ و يـ ةواإلئعـ ـو ــوخاللهـ وااهـ لوهخ يبواالئع ـو
ـ ـ  ـــ و ـــ ـو ــــوخاللهــ و ـــيتو ـ ـــ ه وليعـ ـــ ويتعـ ـــبوالاـ ـــهو  لطتيلـ ـــ للو ي اـ ـ  ـ ـــهو ـئاـ ـ يئ
ــــو ــــ ـو ــــ بتـاوى  ـ  ــــبـاوب يلـــــ و   ــــ ووابـوهلاــــهو ئفعــــهو ـياــــهوا بي اإلئعــــ ـو  ــــببـاو 

ـىــــو ب ـــتوىــــوئفعـــهو ــــوالا   ـــلو ـــنوا خـــتيـالا  ي ـــهوى  إـو ــبتةوالفــتبوى ـــو وتا
ـلاــهوا ب ـ  البااــهوالخ  ــبو ــهوفــ و ي اــهوا  ـــو ـــوخــاللو    ـاتعو ـةب يــبوة بافــهو

ـياـهو ال عا تةول ـ ـلوإلـوإج   ـولج ينوالاع ؤالـ وفإ  وإـويا  ـو ـوا ليقو 
ـاهــاـو ـار ــ وةـوي ــ ئـو ـــوا ــطتا و ـتعوالف ــ لوفــ و جا  ــه و ـار ــتاووب اإليج  يــبو

ـاتع ـةب ـ  لا ل والفهلوف وا بيبوة بافهو ـيبو وف وال ي ة.واله
ـلـوال   هـهوة ـبوويتا طول    لوال هئ والئج حو  ـوـل      ضوال اغيتاـول اوائ 

ـيــــبوالئفعـــيه ـ ــــواله والت ــــ و ــــو  لـــبوإلــــوالـ ـــــلوإلــــوعـــ ي ـوو ـــ عوال اغيـــتاـو
 .ـاإله  ع

 مشكلة البحث
ـتو    ـــهوتيـــ ضواألطفـــ لو اـوال فـــ  ع وإئطال ــــ و ــــوالاـــلهيتوال ـــ لرواأل  يـــبولـــب

ـيـبوال   ههوإلــو  ـنوط ي ـهو وبفنهخ ي ـو هئيــ وـو وـتا وا ـــو ـبوالاـ والئفعـيبواله
ـيـــبوى ــــوالا ـــت وـ ـــ ل واألطفـــ ل وتيـــ ضول    ـــ ـوال هئـــ والئجـــ ح والئفعـــيبواله
وـاللي لوالاختجوـه وى ـو لوـال يـواالطف لوتي ضو ـي   والتا  هوالفت بولط ل  ـ
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ـاـوةهئـــ  والابتي يـــبوالخ ـــتةو    تعـــبو يـــ  هلو  ـــبولــــتيفاهلوال   يـــبو  ل   تعـــب وعـــئ
و.يئ  سوى ـوالئج حوال هئ ول     بو  لـت هو   و  ل  يب وـالابتي والبتاعب

ـتو هــ  بو ــ عو ـ ــبو ــ ـو ــ او ـــوالــبافنوإلـــوالليــ لو  لبتاعــبوال  ليــبو يــنواا  ــ
و:البتاعبوف والاع ؤلوالا ل 

ـيـــبوالئفعـــيبو  لئجـــ حوال هئــــ ول    ــــ ـوـط ل ـــ ـوتو يــــ ضواألطفـــ ل و ـــلوائ ـــيواله
و:ـيافتعو ـو  اوالعؤالواالعافع تاـوالا ليب

ـة  ـــ بوالئجـــ حوو-1 ـيـــبوالئفعـــيبو ـيـــبو ـــيـوة  ـــ بواله ـجـــبوىال ـــبواتا  طيـــبو  ئ  ـــلوا
وال هئ ول     ـوـط ل  ـوتي ضواالطف ل

ـيـبوالئفعـيبوى ــوالئجـ حوال هئـ وول    ـ ـوو-2 ألوأل  ـ بواله ـجبواـلهيتو  ئـ  لوي
وـط ل  ـوتي ضواالطف ل

قو اـوباللــبوإ  ــ شيبو ــيـو اـعــط ـوبتجــ ـوط ل ــ ـو  يــبوو ــلو-3 ـجــبوفـــت ي
ـيـبو ـفقوة  ـ بو  له ـ اـعط ـوبتج ـو     ـوتي ضواالطفـ ل تي ضواالطف لو

والئفعيب.
قو اـوباللــبوإ  ــ شيبو ــيـو اـعــط ـوبتجــ ـوط ل ــ ـو  يــبوو-4 ـجــبوفـــت  ــلوي

ـفــــقوة  ــــ بو ـ اـعــــط ـوبتجــــ ـو    ــــ ـوتيــــ ضواالطفــــ لو تيــــ ضواالطفــــ لو
 ج حوال هئـو.الئ

 أهداف الدراسة:
ـىبو ـواأل با واا هلوفي  وي  : واع ـو  عوالبتاعبوإلـوا ليقو ج 

ــبوالئفعــيبول    ــ ـوـط ل ــ ـوتيــ ضوو-1 ـي ـ ـــ وى ـــوط ي ــبوال ال ــبو ــيـواله ال
ـئج  هلوال هئ وف وة   ـوى  هلوةـوابتي هل. واالطف لو

ـيــــبوالئفعــــيبوو-2  ــــيـوط ل ــــ ـوال هــــ وىـــــو ــــلو ئــــ  وإخاالفــــ ـوفـــــوة  ــــ بواله
 .وـ     ـوت  ضواالطف ل

ـ ؤععـ ـوو-3 ـىبو ـوالاـ ي ـوالا و بوافيبو  ي ـوتي ضواالطفـ لو البيلو ج 
ـ ـــواأل ــتوالــ ألو ـالابتي يــبو تيــ ضواألطفــ لوىئــبوـ ــنو ــتا جهلوالا  ي يــبو

ـىوالئج حوال هئـول     ـوتي ضواالطف ل  .وياتا وى يهوتفنو عا
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 أهمية الدراسة:
ـيــبوالئفعـيبة  ياهـ و ـــوة  يـبو اغيتااهـ و واعـا بو ـ عوالبتاعــب  والئجــ حواله

ـ    ــــ ـوتيــــ ضواألطفــــ لو يــــنولــــلوي هــــ و  ــــبوال بيــــبو ـــــوال هئـــــ (ولط ل ــــ ـو
ـيـبوالئفعـيبوو ل ـبو ـ عوال  ـبباـ و ـاـ اـواله ال  بباـوال  ا  بول ئجـ حوال هئـ .و

ـاا هـلوة  يـبوالب تاعـبوـا  ـلو ـ عوالبتاعـبوال هـ وىــوط ي ـبو ـ عوال ال ـب.و ـ او
ـالاط يل وفي  وي  : وف وج ئ ه وال    و

 ( األهمية العلمية:0)
ـــلو(1 ــــو"الئجـــ حوال هئــــو"و ـــ لغواتة و ل   ااعـــ ـوالبتاعـــ ـواألجئ يـــبوال ا  لـــبو 

ــتاوف و ع يتةواالاج  ـ ـو الئبتةوف والبتاع ـوال ت يب و   واتا وى يهو  
ـجــهوخــ  ـفــ و جــ لوالعــ ـ وى ـــو ص وال بيهــبوفــ والائتــيلو هــ لوىــ ل و

ـ ل و  لتغلو ـوةـو  اوال اغيتوة  حويئتتوى يهوى ـوةئهويه لو جـ اـلو
ـت ــ وفــ و ـب ـاطــ واإلئعــ ئيبو ـاىـــباول هــ و فــ قوجبيــبةواعــ  لوفــ وفهــلوال 
ـ يـ ـوط ي اـهو ـ وى ـو ـ اوال اغيـتو ال يشبوالائتي يب وف اـلوىـوإلل  وال 

ـئ   جو ي عه. وـة   بعو
ـبوت ـــيبو  هـــ والو ـــلسو ـــهوفي ـــ و(6 ـجـــ يا  ـــقو  لئجـــ حوال هئـــ  وإالوةـوتغـــلو

ــتاو الـ ـلوإلـو  تلو  ببااهوالواوالواعيتو ـ ط  و  ـ واتاـ وى يـهو  ـ
ـع ولــ اوي ــولوال ويــبو ـــو فــ و ي ــلواإلطــ توال  تفــ وال ــتا طو هــ اوال ـ ــ

ـت.  البتاع ـول الجو  اوالل 
 ( األهمية التطبيقية:6)

ـيــبوالئفعــيبول    ــ ـوتيــ ضواالطفــ لو هــ ل .1 ىــ لوي ــبوة ـــتاو هـ ــ ووإـوبتاعــبواله
ئتـتاولالهيتو  اوال  ـبوى ــوةألوى ـلوياط ـ واالا ـ لو ـنوا خـتيـ ولـ اوفـإـو
ـيـــبو ـ ـــنوالبتاعـــبو بتاعـــبو ـــ اوال  ـــبوي ـــبوة هـــتوة  يـــبوفـــ وال ؤععـــ ـوالات 

 ـالا واا هلوف وتي ضواالطف ل
ـئـــ ـوة ـــلو بتاعـــبوالبتاعـــبو ـــ عواهـــال .2 ـيـــبوالئفعـــيبو   وتيـــ ضو    ـــ ـولـــبىواله

ـ ــ و يــنو هئيــ ـووئج  ــ ـوواأل هــتواألطفــ ل وفــ و ــبتاه وى ـــوال هئــ وئج  هــ ويا
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ـجــباـوالــا  لوفـــ وـ ــ اوى يهــ وـالعــيطتةو ــ عواالئف ــ الـوـفهــلوـاالئف ــ الـوال
وى ـــوا  ــلو لــ ويــئ  سو يــنو هــ ىت لوـاعــالتا وا خــتيـوافهــلوى ـــواللــبتة

و.ـالافـقواإلئج ووإلـو هلوـيبفنواألطف ل
ـــب .3 ـي ـــبواله الئفعـــيبول    ـــ ـوتيـــ ضواالطفـــ  و ئجـــ  هلووةـوال هـــ وىــــوىال 

ــــ ـو ـا وفـــــوال  ي ال هئــــ ويعــــ ىبواللــــ ش يـوى ـــــو طــــ عوتيــــ ضواالطفــــ لوعــــ
ـ ــــلو ال اخ  ــــبوةـوإباتاـوتيــــ ضواالطفــــ لوفــــ وائ يــــبو ــــبتاـوال    ــــ ـو
ـيبوالئفعيبوف اـلوىـو عـ ىبعوإباتاـوتيـ ضواالطفـ لو  ه   هلوال ا  لبو  له

ـاتبوال هـــتيبولــبيهلوخ  ـــبوفي ـــ ويا  ـــقوفــ وإىـــ بةوالئتـــتوفــ واعـــاتاايجيبو ال ـــ
ـالابتي . ـالييلواألبا و ـالات يبو ـالا ييـو   طتقواالخاي تو

ةـوائ يــبوالئجــ حوال هئــ ول    ــ ـوتيــ ضواالطفــ لويعــ ىبوال ــ   يـو هــ وى ـــو .4
 واأل ـتوالـ ألويـؤبألوإلــوا عـيـول غـطوالا وااعلو ه وط ي بوال  ـلا  لوا

ـالجع  ئيبول     ـ  وياتا وى يهو ـوتفـنو فـ  ةواألبا وال  بوالئفعيبو   ـ و
ـالج  ى .  الفتبألو

ــ وياتاــ وى يــهو ـــوئجــ حو هئــ  و .5 ـ  ــبوالئفعــيبول     ــ ـو ـي ةـوبىــلو ــبتاـواله
ـا عيـوال ال  ـو يـو يئ  سوى ـوا عيـوال ال  ـوباخلوتي ضواالطف ل و

ـليــ  واأل ـة ـتال    ــ ـو ـا عــ ــ ـتةوال  ئيــبولتيــ ضواالطفــ ل و  ــتو واأليـوال ــ
 ل ألويؤبألوإلـوا عيـوةبا   .ا

 عــ ىبعواللــ ش يـوى ـــوالا  ــيلوفـــوال  يــ ـوال اخ  ــبو تيــ ضواالطفــ لوفـــو .6
ـابا و ـالاـوا  لوى ــوتفـنو فـ  ةو ـالا  ي يبو ـالخططوالابتي يبو ـ نوال تا جو
الط ل  ـو ـوالئ  يبوالئفعيبو   ويع ىب لوى ـوعتىهوالال  لوىئبوال  لوفـو

ـاجهبوال ـ  و.وـا نوال   ـتي ضواالطف لو
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 االطار النظرى ومصطلحات الدراسة .7
 Identityمفهوم الهوية:

ـلوي ــــــب ــــــبو فهــــــ ـي ــــــيـو ـــــــوالَه ــــــ  يلو  ــــــ وال ف ــــــ طنوالا ــــــب  واال ــــــبوىئ و ـــــــوال بي
ـا  ـجيــبوةـوئفعــيبوةـواجا  ىيــبوةـوف عــفيبوةـوى  يــبو  ئـــوالاخ   ـ عــ ـل وةئهت 

ـلــبو  طـــوليعـــوفهــ وعي عــيب(.وةـ ـت  ولهــ وإئ ــ و ــه وئ و ـــو   ــتةوتا ــل وفــ وجــ 
ـ بةوباخ ي وإ ع ع وا طيهواإلئع ـ وى ت  ـاالئا   .وـاالئعج لو  ل

ـىبوفه  وفـ وئفعـهوي ـت وةـوطتيله وىـول فتبوي  ـوالا والخ  شصو ـو ج 
ـيئـــهوى ــــوـا  ـــلوإليهـــ ويئا ـــ والاـــ واالجا  ىيـــبو  لج  ىـــبوىال اـــه وخ ـــلوفـــ وا 
وةخـتى وج  ىـ ـوإلــوال ئا ـيـواألفـتابوىــوا يوعوـالا واالجا  ىيب والائهشبوى  يب
وىئ  ــت  وااج ــنو ــلو ــبفب والج  يــبوـال  يــواـوالخ ــ شصو ــ عوا ــــوالو يــن
واإل ــباى واتاههــ وخــاللو ـــوالج  ىــبواــ تي و ــباتوى ـــو ط   هــ والج  ىــبوـاط ــن

ـا ـنو ي اهـ وـطـ  نو الهل ف ( ـوو هـلوهـ ش بوخ تجيـبوـاغيـتاـواالجا ـ ى (و ال والت ـ
وغيت  .وف ول هجبـاوـالال ليبوـال  باـ

ـيبوةـو( Butler 2002 وةـ حاللغوي: التعريف وهـ  ييـو ــو  يج لو  واله
ـىــــبوـ ـــ وـالهــــ ل وال ـــــوفــــ و اهـــ  هيـ و ـــــواج ـــلوـ ــــ ي ـوةـوتــــت و ج 
 .ـخ   و  يواو  وهخص
ـيــبوةـوإلـــو )925:وو1896 ال ئجــب ووةهــ تو ــيـوفــ  ـئــبو"  لــبوا ــبواله وال يئ

ـئـبوال ط ق.والاه  هوةـوالا لوالاط  قو ب ووإلـو بال ا  هوةـو إ   ل وال اط  لب وـال يئ
واإلئع ئ ".و  لهَّخصوةـوال  بألو  له  واا  َّقو ئ 

َـّووئعـــاخ صوةـوـي  ــــ والهــــ  و ـــ طـو ـــيـو ـــ والاـــ لو  لاطـــ  قويا  َّـــقواأل ـــتوة
ـئـب ووألألوالتـ  تةوالاج ي ـو ا  هلوةـوـت  تع  ـ ت ـ و ـنو يئ وائف ـ لو ـالوال  يـقوج

و شياـل.و  ـو ه  وائهط توةـ
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 Ego-Identityالهويه النفسيه : 
ـيـبوىــوال ـبينوي  ــوال  ,Erikson) اتي عـــو   ب ـهو  ـتوةـوبــواله
ـىوى ـــوجــ باو ئـــ  او- ــتةوألـل-و ــبلو  ىا ــ تعو(1968 ـل و ــ او عـــا و يـــنوال فهــ
ـــبو غ ــــضوال ت ـــيبواألهـــ  لو  ـــضوىــــول  هـــ وال بايـــبوفـــ واعـــا   ه ـي وةـ اله
ـا ــلواف ىــلو يفيــبوُ  ّيئــ وال ــتا ليـ و  ــضو هــ وي ــتوالاــ  و ــباألوإلـــولإلهــ تة وال 
ـيـوفــ وـالئ  شيــبوـالا تيخيــبوـاالجا  ىيــبوالئفعــيب ـبوالهخ ــيب وا ــ والف ــلولــهوـي ــ

ـيــبوإخ ــ عوفــ  ـىــبواله واالجا ــ عوـى ــلوالئفعــ و  لا  يــل الاخ  ــ ـو ـــول ج 
ـجي  ـل ـ   .ـغيت  وـاالئات

ـو ـجهـــبوئتـــتوإتي عـــ ـــبو ــــو ـي  لئهـــ و"  لـــبوئفعـــيبووEricssonـوـا ـــت واله
ـالا  هــــــل و ـالاـــــ ل والـــــباخ  و ـ ـــــبةو ـال باخ يـــــبواا ـــــ ـوإ عـــــ سوالفـــــتبو  لفتبيــــــبو
ــــــبو ــــــ طو  ل هــــــلواالجا  ىي ـالا  عــــــ واالجا ــــــ ى و  ــــــهاـلوفــــــ واالتا  ـاالعــــــا تاتيبو

 (.3: 6110")الغامدي، ـاالعالتاتوالئ اجوىـو  اواالتا  طو
ـيـبو ــ وئتـ لوبيئــ   ووةـو(James Marcia)ـةـ ـحوجـي سو  تهــي و اله

ـتو ـالا تي والخ صو ـ لفتب وفاطـ ـال  الباـو ـاللبتاـو ـافنو ـل ب ل  ئ  والباخ  ول  اـو
ـا يــــواوىــــوا خـــتيـو ـىـيـــ و  ـــ اوال ئـــ  والـــباخ  و  لهـــ لوالجيـــب ويج ـــلوالفـــتبوة هـــتو
و ـاهوـ ـ فهوفـ وهـقوطتيلـهوفـ و ـ اوال ـ لل وة ـ وىئـب  وي ـــ ـائ و    ينوي  وج

ـة هـتوال ئ  وة لوا ــتا وي  حواألفتابوة هتوا طتاـ  و هلـواخاالفهلوىــوا خـتيـو ط
ـااهلو و(.6114)الظاهر ، اىا  ـباوى ـو   بتوخ تجيبوف والييلو 

ـ ـ  (Balistreri, 1989, p280)  ـبلو يئ ـ  ـيـب و فه وئتـتو يـنول ه
ـيب ـيـبوةـويـتىوفهـو ختج ـ وـليعـو بخالـوةئه وى ـول ه وة هـتوى  يـبو ـ واله
ـج هـــ ويـــالوالاـــ واإلبخـــ الـو ــــو عـــا تةوى  يـــبوَاّهـــ لوـةئهـــ و ئـــ   وئهـــ  ـوو ــــ و  

ـ  ـوو بلو   . خا فبو تج ي ـوال ص ـيبوف "ئ طويا هلوجبيباـوو فه ويعائبوال أل" اله
و   لجـــــبوفـــــ والفـــــتبو هـــــ ويا يـــــووالاـــــ وـاالجا  ىيـــــبوال  تفيـــــبواالعـــــاتاايجي ـوإلـــــ

ـ ــــــ ـ ـالا وهــــــه الايي  يوـالخ ــــــتةو  لــــــ اـوال ال ــــــبو اـوال    واهــــــ لواألهــــــخ ص 
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ـ ــــــ ـوـا ـــــبيلوـائتــــــيلوـ   لجـــــبوات يــــــووى  يـــــ ـ وـ ــــــلواللــــــتاتاـوالاخـــــ  وال   
و.ال ه الـ

ـاطو ـيــبو لئهــ و"إ عــ سوالفــتبو  ااــهوو(62: 6112)ة ــ و هــ ف ــ ـوا تيفــبواله
ـاله ــ ـوفــ وااللاــوالواللي ــ و ـتاـو ـحوالا ــ ــ ــ ـاللــبتةوى ـــوااخــ  واللــتاتو ـا ــ يوعو

ول ي ة".ـا بيبوة بافهوف وا
ـىو  ـىــت والطتهــ  ـيــبو لئهــ و"ا بيــبوالفــتبول ـــو ـــو333:و2002  ــ و (واله

ـاعـــا تاـتاولخ ـــتاـوال   ـــ و ا ـــ بو  ـــ و ـ   اـــهوال عـــال  يبوا اـــباـباو   يـــنوا ـــــوا
ـتو لئهو  بتوى ـوال  لو هخصو ئفـتبو ـ  هو عال اـلواا  اـلو او  ئـو نواله  يا

وائغالقوال ال بو نوا خت. وبــ
ـال  بيـــــــبووةـواإل عــــــ س ـ يـــــــبو ـائـــــــ والت ـيــــــبو ــــــــوال  ـــــــنوىــــــــوالج   له

ـياـــهو ـ  ــضوى  ــ  والــئفسويط لــــوى ـــوإ عـــ سوالفـــتبو ه ـاالجا  ىيـبول ـ اـ وو
ـيـــبلوةي ـــ و"و ـي ئــ وةـو لــ والفــتبوهـــخصو  ـــببو ةألو اـ( و   ــط حوالــ اـ و

ـج ـتاـوةـوةـو لــــ والفــــتبويعــــاطينوةـوي ــــسو  ـبعو ـــــوخــــاللوىــــببو ـــــوال ئتـــــ ــــ
ـتوةـوالاخيل.و   طفـ و و)22:و1889ال ــيرو هــلو ــيغبواإلبتا وةـوالا 

ـال هــــ تاـوالاــــ و ــــبوى ـــــوةئهــــ وائتــــيلو ااــــ ول خ ــــتاـو ـي ـي  ـــــوا تيــــ واله
ـبعو  إل عـــ سو  ااـــهو ي اعـــ ه والفـــتبوىئـــبواف ى ـــهو ـــنوال يشـــبوال  يطـــبو ـــهوالاـــ واـــو

ـياهوالخ و  بو ه.ـ 
ـالئفعــــــيبو ـىــــــبوالخ ــــــ شصوالجعــــــبيبو يــــــبوالهــــــخصو ــــــ و ج  ـ ــــــ ل وفهـُ
ـالهل فيـبوالاـ وا  ــوالهـخصو ــوا تيـ وئفعـهو ـاالجا  ىيـبو ـئيـبو ـالل ئ ـاألخال يبو
ـ  هو ـُي ببو  ـا تي وغيتعو ه  وةـوالا ويعاطينوالغيتوةـوي ّتفهو ه و ـتو ااهو ـا 

 . ئه
ـيــبو لئهــ و ــ وال ئ ــتوالــ ألوي ــسو ـبوـا ــت والُه ـجــ ـاعــطاهو لئــهو  الفــتبو 

ـ  اتفـ و ـهو ــوطـت والغيـتو الو ـي سو ئفعـهو ل ـ ــت شفهو ـاتعو  هخـصوف و لوةب
و.ـ ـوج  ىاهوالهل فيب



 على  ت ومعلمات رياض األطفال د. سميحه محمدأثر الهوية النفسية على النجاح المهنى لعينه من طالبا
 

02                                           Doi: 10.12816/0045861 

ـ تا ـلوالاف ىـلو ـ  وئايجاه وى ـوهـ لو ـيبو  وى  يبوبيئ  ي يبواا ا بيبواله
ـا ـعو ـ عوال  ـ  وى ـوئ ـا لوال  لبةوالع  قو  ت   و   واا  ـلوال ألواابخلوفيهوال 

و)64:و2001 ااه و ى  تة و
ـتةو ـيــبويا ــ ـوةـوي ــافتوالفــتبولئفعـــهو  ـــ ـتو  له يــتىوة ـــو طــ وةـوالهــ 
ـئـهو ـاالعـا تاتوالـ ألوي  ـالاـ وااطـ  قو ـنوالا  هـلو ـاالعـا تات و ل ااــهوفيهــ والا  هــلو

ـىو و وىئهو والطته   (و14:وو2002ا ختــ
ـيـــبوفـــ  ـلواله ئهـــلاهو  لفتبيــب وفهــــوي ئـــ وفـــ وة ـــ هوإبتا والفـــتبووـيــتا طو فهـــ

ـيـــ ـو ـلو ـــ والج  ىيـــبوليهـــ لواله ـل ــــوعــتى ـو ــ وااعــنوال فهــ ـــه و ئفعـــي ول اا
ـبو ـجـــ ـيـــبوفـــ و ـــ اوال ـــلوال  ـ  ــــ اوة ـــ  ـواله ـال ل شبيــــب و ـالهل فيــــبو االجا  ىيــــبو

ـاط و ـاـوالفتبيب وةـوال ئيبوال  يلب.  ه و)24:و2009ل  
ـيـــبوال اايـــبو ـــ وإ عـــ سوالهـــخصو لئـــهو2003 ويـــتىوالعيعــــو   ـــ (وةـواله

ـيــبويــتىوئفعــهو ألو  له ـتو ـ ـالفـتبوإـو ـ ـولبيـهوهـ  لــوةيـوياجهو ـار ي ت و ــو ــو
ـاالاعـ قو ـ هو ـبتو  لــلو ــواله ـ ـو ـافتولهخ ــياهوـعــ  إئعـ ئ وفتيـباو ا ــ  الوااــ

و.ى ـو توالو ـ
ـفتبياــهوالاــ و ـــوخــاللوال ــتضوالعــ  قويا ــحوةـوا ــبوالفــتبو ـئ ــبو ــ و يئ ـي له

ـهل فـــ ـوـ ـــف ـوـعـــ  ـواج  ـــهو يا يـــوو هـــ وىــــوغيـــتعو  ـــ وي  ـــلو ــــو  الـــباـو
ويا يووىـوغيتعو ـواألفتاب.

ـيــبوا بيــبوى ـــواافــقولــلوالعــ  لبوالا ــ تي وإـ ولــلوةئهــ وإالو ط ــ  و هــ لواله
ـيبوةـوـ ـوـا بوة توف واخا   و.واجا  ى وـةختو اا وهخ  وج ئ ول ه
ـيـبو  لئلـ طوالا ليـبووMaslow بو يـو  ع ـوـو ـائـ والتشيعـيبولإل عـ سو  له الج

 -(:2006ـ  و   وـ حو ة ـوغوالو و
ـىــ والفــتبو  ااــهو هــخصولــهواعــالاللهو(individual)الفتبيــبو-1 ـا ئـــوإبتا وـ :و

وال اا .
ـتو(Wholeness)الا   ـــــلو-2 ـ ــــــوإ عـــــ سوالفـــــتبو  لا   ـــــلوالـــــباخ  ول  ـــــ :و

ـئ ـيئــاجو هــلو ــ اواإل عــ سوىـــوال ائ   ــبوالاــ وي  هــ والفــتبوىـــو ااــه و



   6102 لسنة -(أالجزء ) -(4العدد) -الثامن المجلد  ـ دمنهور جامعة ـ التربية كلية ـ الدراسات التربوية واالنسانية مجلة
 

                                                                          02 

ـالاــ وائ  ــلولا ليــقوالا   ــلوتغــلوالائ   ــ ـوال خا فــب و ى  يــ ـواألئــ و
 ـ  لا ل ويا لقواالئعج لوالباخ  و    والبلوالفتبو  لئ ـ.

ـاالعـا تاتيبو-3 ـ ـ وى  يـبواا ـ ـو(Sameness & Continuity)الا  هـلو :و
ـاعاي   وال ـاالعا تاتيبو ـتو ـ ل و  تا  طوال   ـ والاط خ تاـوال   تة و

ـتوالفــتبو ه ــ ـوهخ ــياهو ـ   ئـــو خــتوهــ    ل   ــتوال  هــبول  عــال ل.و
 تغلو  وي اتيه و ـواغيتاـ.

ـ ــــوإ عـــ سوالفـــتبوالـــباخ  و(Social Solidarity)الا  عـــ واالجا ـــ ى و-4 :و
ـىيـهو ـبىلوال جا ـنولـهولا ليـقو ـا ع هو ه  وـ   لليلوالع شبةوف و جا  هو

 ا  ع .  اوال
ــة و ـــو ــهواهــ تـووالــئفسو  ا يــهو ـــوالهــخصوإلـــو  لئعــ بوالنفســية الهوي

ئف  ليــبوىل يــبوعــ  ـ و ـــولبيــهو ــ واجــ عوالئفعــيبوالعــ  ـوا ــ و ـــوئــ اجوـعــ ـ و ـار
و ــ وةـواللي ـــوئت  ــهوىـــوا  ــتوفهـــوباخ يــبوـااج  ــ ـوـا ا   ــ ـوىل يــبو ــبتاـ
وااعـقوالخـ تجـوال ـ للوإلــوةئتـتوو ــواالاج  ـ ـوا  وـ  ا  عهوال  ي و  ألئ ويع ـ
ـلـــهو ــــول  ـــ للوالهـــخصوإبتا و ـــن ـــ ىو  ـــبول لـــبتاـوإئ  ـــ سو ــــوال وـخ ـــتةوال ل ي

والخـــ تجـوال ــ للولليــ سو  يــ تعو ـــوـالاــــوـاالئف  ليــبوال  تفيــبوالخ  ــبوالهــخص
ـ ي ـوفــــوي ـــتووالـــ ىوالا   ـــلو ـــ او و هيتااـــهو ـــنوـالا   ـــلوـفه ـــه والهـــخصوعـــ 

ـ يبوـا تف اه والي
ـىو ــ والنفســية هويــةالوـاهــ ل وىـــوي  ــتو ــبئـوجــو و ـــوالــئفسوى يــهوائطــ

ـيب و ــواالع عـيبوـال  جـ ـوالغتاشـووط  ـ ـوـيخاــوواالئعـ ـوباخـلوفــوالطفـلوىف
ـالـبيـوـةخـالقوال جا نو يلوي  سو جا  ـوـجو وال ل  و اط   ـ و  يشـبوـاالعـتةوال
وـ هــ   وة ي ئــ وـال ــباشوالجــو وفـــول غتاشــوو   اــ و لــ  الوجــو اوا ــــو   هــتةو  يطــب

ـا ــنوةعــسويتعـــوـ ـــوةخــتىوة ي ئــ ولهــ  وـ ــ اول غتاشــوو ل  ــلوف ــلو ــتبوالخــ تجـوال
ـ ــبوالخ تجيـبواللــيلو إئـب  جوي ــــوالجـو  وخ  ــبوالخـ تجـوال ــ للو ــوافــتابو ـنوـالا

ـالـــبيـ ـلو ــــوةـوال ـاـوفــــو  لتى يـــبو ل  ه ـــ ويلـــ ـلــــوالعـــئ وخـــاللو ــــوـيئ ــــو واال
وـال ــ باـوـاللــيلوالغتاشويــبوال باشيــبو ــيـوالـعـيطو ـــولــنه وجــو والجــو ـو ــ اـواف ىـل
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ـفيلـوجو وـ ـووال جا  يبوالخ تجيب وئه شيـبو   ـي بولي ـبـو يئه ـ ول ج ـنويع ـوا
ـيـبوى ـسوال ـتاى ـوـ  يـلوـ اعـل و ا ـ  الوالـعـيطوالجو و  او  ـوـ    وله   و 
ـيب ـيبوةو بو ئ  و  ـوإعالتاتعوىبلوإلـواؤبىوهبيبةو تاى اهو  ئـوـ    وع و 

 أنماط وحاالت الهوية النفسية:
و ــبوالئفعــيبوي  ـــوةـوا ــــو  ــ لايـووEriksonةهــ توإتي عــــ ـي إلـــوةـواله

ــب.وهــلوة ــ  وجــي سو  تهــي و ـي ـا ــطتا واله ـيــب و  James)  ــ :وا ليــقواله
Marcia)ـ  لــبوو ـ  ــ و  لــبوا  يــقواللــتات و  ــ لايـوال ــ ـو ــيـوال ــ لايـوالعــ  لايـو

ـيبو ى و(.2004 بوال  ط  وائغالقواله
فــ وا ــئيفهولهــ عواألئ ــ طوالئتــ لوالهت ــ .وإ وو(Marcia)ـ ــبواعــاخبلو  تعــي و

ـفــ وةعــفلو ـيــب و ـيــبوفــ وتةسوالهــتلوهــلوا  يــقواللــتاتوفــ ئغالقواله ـ ــنوا ليــقواله
ـي ـو ـتةوةـويــــالو ــــبـنو ــــ عوال عــــا ـلــــيسو  ل ــــت ـيــــب و الهــــتلويلــــنوا ــــطتا واله

و  لاتاي وال ا ل .
ـ و  بيـو   و:إـواألئ  طوالع   ولبوالا وا ـواإله تةوإليه وا ببوف و 

ـالا واهيتوإلـوفاتةوالاع ؤلوالئهطول ـ ـلوإلـو تاتوه  ـوو:(Crisis)األزمة -وة
ـجيب. ـل ـيبوالئفعيب و  الخاي توال هئ وةـوال  الباـواأليب وف و ج الـواله

ـغيـتو اـتببو  لئعـ بوو:(Commitment)االلتزام -و  ـيا ـ ـوى ـلو ـتاتوه  ــو
ـيبولال ـج وةـوةألو ج لوةختو ـو ج الـواله ـل خاي توال هئ وةـوال  البواإليب

ـااللاوالو ئا جواألو ب. ـاخاي توالع لوال ؤبيبوإلـوائفي و  اواللتات و  الئفعيب و
و ـ ـــــ ـيـــبوفا ئــ وةـوالهـــخصو ــبو ـــتوفــ وفاـــتةوةو ــبو ة ــ وئ ـــطوا ليــقواله

ـا والــبيئ والاوا ــ ـوه  اــبوئعــ ـي وئ ـــواالخايــ توال هئــ  وةـوال  ا ـج وعــ ـل لــبوااليــبي
ـيجـــ  وةـواخايـــ تو ةـوالعي عـــ  وةـواخايـــ توهـــتي وال يـــ ة وةـواخايـــ توالئهـــ طوالات
ـ ـوال   ـوجـباوةـوي ــواالخاي توالئه ش ولهو غ يـتاو ئ طوف عفبوال ي ةوال ئ ع .و
ـجيبوفإـوالفـتبوفـ و ـل ـ نواألخ و  يـواالىا  تواالىال باـوااليبي ـالبيـ.و لتغ  ـوال

ـىوي يــبواليــيلوخ تااـهوالعــ  لبول ـ ـــلوإلـــو  ــلواج  ــهو ـــتاوفــ والليــ لو ـ  اوال عــا
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ـياهوالئفعيبوف وج ئـ وبــو ف والئه طوال الشلوله.و   وةـوالفتبو بوي ــو  لـل وله
ـائ واألختىو و.(Reeve, 2001)غيتعو ـوالج

ـلــيسولبيــهوا لاوا ــ ـوـي ئـــوئ ــطوا  يــقواللــتاتوةـوالفــتبوي ــتو  لـيــ وفــ وفاــتةوةو ــبو
ـيـبو  ف  ـهوالئهـطول  ـلو ـا  ب ول ئهويا يووىـواألفـتابوالـ يـولـبيهلوا ـطتا و 
ـالبيــبوا لـــو ه ــبو ـوالتغ ــ ـوال ـار الاوا ــ ـوةألوةئــهو هــغـلوال ــ لوةـو هــالو ــ ل .و
ـالبيـــبو ـفيل وياـعـــطو ــيـوالتغ ـــ ـوال   لئعــ بولـــهول ئــهوي ـــ ـلوالـ ـــلوإلــــو ـــلواــ

ـ بتااهوال اايبو  .(Soenens , 2004)ـ اط   ـوال جا نو
ـ ــنو لــ و ـاواألو ــبو ـيــبوفيهــيتوإلـــواألهــخ صوالــ يـولــلويخ ــت ة ــ وئ ــطوائغــالقواله
ـولهــلوةـو ــ و ـفــقو ــ ويخططــهوا خـــت ـو ـ ــلويعــيـت لــبيهلوالاوا ــ ـوه  اــبوئعــ ـي .و
ـجهــبو ـواىالــ بااهلوةـوافالــ ب لولالىالــ باـو ـــوئايجــبوإلي ــ ئهلو  ـار ـئهولهــلو يل ــب

ـجهـــبوئتـــتو ـ ـــ و ـاجـــهوئتـــتو  ـــببةو ــباوي يـــووهخ ـــيهلوفـــإ او ـوج ـــ ـار ـــبيهل و ـال
ـــبوغيـــتو الش ـــب ويهـــ تو  لاهبيـــبو ـي  Staff)ة ـــب لوـ ــــ  وا ـــــوفيـــهواللـــيلواأل 

reports, 2006)                                                                     . 
ـيــبويهــيتوإلـــوالهــخصوالــ ألولــلوياخــ و ــتا تـاوـةخيــتـاوفــإـوئ ــطوا ــطتا واله

ـلـيسولبيـهواللـبتةو ـ ـوغيتو هالو ـج  و ـل  هلـواالخاي توال هئ  وةـوال  البواإليب
ـ ــ ل وفــإـو ـــوالعــهلو ـيــبوالئفعــيبوال خا فــب.و ى ـــوااخــ  واللــتاتوفــ و جــ الـواله
ـتوفت ـبوةخـتىو ـاـ وىئـبوتهـ ى يهوةـوياخ ـوىـواخاي تعوا ـوةألوالهيتو عيطوع

ـو ـــ وـو ـتوىل ـــبو عــيطبو ــــوال   ـــواج  اجــبتواإلهـــ تةوإلـــوةـوا ـــطتا وةـوتهــ
ـليسو  لبو ت يبو ـيبوي بوةو بوط ي يبو و.(Reeve, 2001)اله

ـةو إـواالئالــ لو ــــو ت  ـــبوال تا لـــبوإلــــوالتهــبويا ـــ ـوالـــبـ  وا ـــ ىبـي و لـــ
ـيبوالئفعيبو يـنو ـ  لا ل وفإـو ئ ل واغيتـاويطتةوى ـواله ـيبوالئفعيب و ـتو  له اله 

ـو ـــــ عوالاغيـــــتاـواهـــــ لوا ـــــباـلوةـواغيـــــتـاوةـو  ـ ـــــ و ـــــو(Marcia)يـــــتىو  تعـــــي و
ـيـبوإلــوائغال هـ  وةـوإلــوا  يـقو ـ  والاغيـتو ــوا ـطتا واله ـ  ـ و ا  ىبيـ و تغ
ــب.و يئ ــ والاغيــتوإلـــوئ ــطو ـي ـ ــ ل و ـــوا  يــقواللــتاتوإلـــوا ليــقواله اللــتاتوفيهــ و
ـالا ـــلو ـــوئ ــطوا ليــقو ـتوعــ    و ـيــبوي  ـــوتؤياــهوى ـــوةئــهواطــ ا ــطتا واله
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ـيــبوإ ـبةوألو ــبوة هــتو ـــواله لـــوئ ــطوا  يــقواللــتاتوفــإـو ـــواألف ــلواىا  ت ــ وىــ
ـلـبو ـيـبوالئفعـيبوفـ و    ـ  وا  سواعـا تاتيبوى  يـبواهـ لواله اىا  ت  وائ باتـا.و

ـيـبو ـيـ ـواله ـلـيسواخ يــ وةـوئ تائــ ول  ا  Staff)ل  ـلواخايـ تاـو اـوف شـبةوة  ـتو
reports, 2006). 

 الهوية المهنية :
ـ بتةو  اواله  وى ـوإال ـو ـ اوإـو  ـلواله   وى ـوى لويلبتعوال جا ن و

ـ  ـــبو ـيــبو عـــالتةوىئـــبعوة ـــ وىئــب  ويجـــبوالهـــ  وئفعـــهو ال  ــلويـــؤبألوإلــــوائ يـــبو 
ـ  ـبو ـاـو ــوالبتاعـبوالج   يـبو ـالوى ـلوةـوفـ و هئـبوالوئ تــو  ل   ئـبوال ا عئ

ـ ـبويئهـلولـبىوالهـ  ـيـب و ـغ ــضواله  و ــ وفـإـو لـ ويـؤبألوإلــوالهـ وفـ والـ اـو
ـيـــب.و ـيـواله ـاتوالـــ ألويـــؤهتواـــلهيتاو  لغـــ وى ــــوا ـــ )أبـــو حطـــ ، يعـــ ـو  ـــتاعواألب

 )461: 0221صادق، 
ـا لو ئه و:الخ فيبواألعتيبوفلبو هفـوإ بىو ـيتا طوالئج حوال هئ و  بةوى
قو   ـبوفـ وةهـ  لوال يــلو اـوال ال ـبو  لئجـ حوال هئـ و ـبوفـت ـج البتاع ـوىـو

ـا ينوا ألوال  ـي ـوالـ    وةـو يـواألطف لو  ـائهل و   واؤهتو عـا ل خا فبو يـوإخ
ـ ـــو   ــتوتج ـــوإ   ئيــبو ال يـــلوف   ــ واـ ــلوال تا ــقوإلـــواخايــ توعــ يلوفــ و
ـا ــلوال ؤبيــبو ـا ــبو ـــوال  ـىوال ل ــ و ـي هــلوال عــا ـ ـــوالتهــبو ئج  ــهوفــ و هئاــهو
ل ئجـــــ حوال هئـــــ  و يـــــنوةـو  ـــــضوال هــــــوااط ـــــ وا  ي ــــــ وةى ــــــو ــــــوال ت  ـــــبو

ــب ـي ــبوي ــبنوال ــتاعوىئــب  ويف ــتوالهــ  وفــ وإ ع عــهوو.(6112، الزهرانــى(اله ئ ـ 
وىئـــبوافالـــ توالهـــ  ول لـــبتةوباش ـــ  وفل ي ئـــ و ـ ـــ اوالوي ـــــ   ف يـــبو بتااـــهوالخ  ـــبو

ـا  والخ  بو ـو  اوال تاع.و ألوال   (22: 0226)هنري، وماير، يل ع و  ضو 
ـا   ـــ ـيـــبوال هئيـــبوي اـــ جوإ اوإلــــو هـــ  تةوهخ ـــيب و ـتوفإئجـــ وواله لو ـــنوب

ـيـبو هئيـبوخ  ـبواعـ  لو ـفتوالفـتصوال ئ عـ بول هـ   ولا ليـقو  ال جا نوال ألوي
ـيــبوال هئيــبو ـــو ـيـواله ـتوفــ وا ــ ـةـواألعــتةوا  ــ وب ـيــبوال ا يــوةو فــ وا ليــقواله
ـيـو ـ عــ ىبةوالفــتبوى ـــوا ــ ـ بتااــه و ـا  ــهو خــاللو عــ ىبةوالفــتبوى ـــوا اهــ  و 
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ـاا  ــبوالفت ــبولــ ـائ يــبوهخ ــياه ور ـياــهو ـئاــهو ـــو  ـ يئ ـياــهو ـ  هوإله ــ ـو ااــه و
و.خاللوى  ه

 :   VocationalSuccess النجاح المهني
ـ ــ او ـالُ جا  ــ ـ و ـتو اـواألهــتوال  يــتوفــ و يــ ةواألفــتابو ُي ــبوالئجــ حو ـــواأل ــ
الـوالاــ و و ــالوهــ وإيجــ  ـو يــنواــتا طو   ــبوالئجــ حو  ل بيــبو ـــوال ــبل ـَ األهــتو ــ

ـبو  لعــ  بةوى ـــوال ـ ـــ و هــ و وا ــ ـالئجــ حوالويلا ــتوى ـــوج ئــ   والئــ جح و ـَ ـ ــ
وى ل ـائ وال ي ةوف ع و لو ـَ و.ُ  ّيـو ـوج

اعاخبلوال بيبو ـوالبتاع ـو  ط حوالئج حوال هئ وىئبوال ـبينوىــوالت ـ وـو
ـافـقوال هئـ .وإـوالئجـ حوال هئـ و ــو ةـواإلت   وال هئ  وف ـاـلوىــو  ـط حوالا

ـةهـــ لو ــــوالت ـــ وةـواإلت ـــ   وإ وإئـــهوي ائـــ ـلوال  ـــط  يـو  ــــ  وألـو ـــاـلوةىـــلو
ـيــب وىئــب  و  ئهــ وي هــلوة ــبوة  ــ بوالئجــ ح وف لت ــ وال هئــ ويا لــقوى ـــوخ فيــبو  ئ
ـ ـ او ـلـه وي ـــوتا ـيـ وىــوى  ـه و ـ ي يخا توالفتبوال هئبوالا واائ ع و نو بتااـهو
ــبوالئجــ حوةـواالتايــ ح وة ــ واإلت ــ  وفإئــهويا لــقوى ـــوخ فيــبو ـل ـتو  لت ــ وي الهــ 

باتةوو  بيـــب  ـار ـحوالج  ىيـــبوفـــ و يشـــبو ـال   فـــ ـ وف ـــاـلوىــــوالـــت ـافوو ةع عـــه وال ـــ
وال  ل

ـلـــوالئجــ حوال هئـــوف ئهــ و ـــوةـ ــحوةـو  ئــ  وال بيــبو ـــوالا تيفــ ـوالاـــوائ 
ــبوفــ وال  ــلو  عــهلوالطــتقوال ا  ــبو ــنو ـ  الئجــ حوال هئـــو ـــوائفيــ وال هــ لوال ط 

ـلبوا ا  توطتقوجبيبةوافاحول و ج الـوا هتوـو اج   وائجوةو طتقواعتعو ــو   
ـالال يبيب وال  ا بةو

ـلو لباشهـ و ـّةو ــوالـتيفـبوالاـ وئلـ ـلوُيتابو ِهوا ليـقوالئاـ شجوال تجـ و فه ـ  ل و ـَ
ـا و  ئــــو ـــ ِعوالـتيفـــبوى ّ ـــبوةـوخ  ــب وألـوالئجـــ حوالويلا ـــتوى ــــوـتيفـــبو عــ

وبليــلوا يــووال ـتــ وـعــ يُهوا ـَ ـالئجــ حوالـــتيفـو ــ واألخــتى و ـَ لــبـؤ و  يئهــ وبـ
ـلو ه و.لا ليقوالهب و ـوى  هوال ألويل

ـ ـــيـو ـالائـــ غلو يئـــ و ـبواالئعـــج لو ـجـــ ـيا لـــقوالئجـــ حوال هئــــو ـــ ل وفـــ و ـــ لو
و يشــبوال  ــل وف لهــخصوالــ ألوالوُي ــ و  ــ ـو ـَ ــي ـ  ةى ــ توفتيــقوال  ــلوةـو يئــ و
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و وِ الوهّ ولـويعاطينوالالّبلوئ ـَ الوُي  واألهخ صوال يـويا   لو  ُهلوفهـَ ى  هو
ـالُ ا ّهلو ُ  يلـ ـوالئ ـ يـوالئج حو ـبوال  شقوالئفعّ و يئُهو ـج ج حوف وى  ه و ع  و

ـبواألى ــ  و ـةـوئالّ ــلوـُجــ الئجــ حوالـــتيفّ والئفعــّيب وفــالوُ ــَبولئــ وةـوئالّ ــلوـتيفائــ و
و.ال    يـوفيه 

ـيل ـــبو  لئجـــ حوال هئــــوفــــوال   يـــبوالا   يـــبو ــــو ـــبتةوال   ـــلوى ــــواالا ـــ لو
ـالا   ـا  و   ختيـو ـعوالالهيتوال ألويات هوال   لوف وال ا   يـوف و  ـئ  لو  هل و

ـ ـــــلو الـــــا  لو  لهـــــ لوالـــــ ألوياـــــيحول  ا   ـــــيـواللـــــبتةوى ــــــوالا  يـــــتوىــــــوالـــــ اـ و
ال ت ويــبوالــ اـ وفيعـــهلو ـئــبو ـفهــلواالئف ــ الـوفــ وجــــويا يــوو  ل ت الـــ تاى ـ و

ـالال ــل ـا ليــقوالئجــ حو ـا ــلواالجا ــ ى و ــنوا خـــتيـو االجا ــ ى ولــبىووى يــهوالا
و(112:و2006 ا   يهو  طتسو  فتو طتس 

 الدراسات السابقة :
 التى تناولت الهوية النفسية -0

ـيـبو ـ الـوةهـتو  تفـب( Gitanjali,2000 )واعـاهبفـوبتاعـب والئفعـيبواله
والفــتبو هــ وعــيبتسوالاــ ول   يــبوالفــتبو  خايــ توالخــ صوالا  ي ــ واللــتاتوااخــ  وى ـــ

ـىـــبولـــبىو عـــال ال ـاا والئعـــ  وةـوالئاـــ شجوـةتهــــت  والئعـــ وـ ـــو ج  ـــ و ـــئفـوال 
ـيــــبو ــــ الـو ــــ ـ ولهـــــوال ئ عــــ بوال هئــــبو  خايــــ تويل ـــــواإليج  يــــبوالئفعــــيبواله

ـيبوـال ئغ ل ـو يئ  الئع  ال  طت  ـ عال ال و ـ بويجبـواله واللتاتوااخ  وف و  
و.الا  ي  

ـئه  و ـ الـو ـيـوال ال ـبواعال ـ  وإلــو ـبفـو(والاـ 2003ـفـوبتاعبو الطتا
ـيب والبتاعـبوائاـ شجو ؤاه وةتهـتوج   بوط  بولبىوااخ  واللتاتوـةع لي والئفعيبواله
ـب قوـج ـيبوا ليقول  لبوـيا وىوالاتوبتج ـوف وفـت وا  يـقواللـتاتو  لـبو ل  لواله

ـيبوـائغالق ـبوالئا شجوـةتهـتوـا طتا ه واله قوـج وا ـوىوالاعـتعوبتجـ ـوفـ وفــت
ـــــبوائغـــــالقول  لـــــب ـي ـــــبوا ليـــــقو  لـــــبو ـــــل ل واله ـي ول ـــــ لحوهـــــلواللـــــتاتوـا  يـــــقواله

ـيبو  لبا طتا  ـيبوا ليقو  لبو ل  لواله و.اللتاتوـا  يقواله
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ـو(Morgan و2002بتاعبو واهيت ـي ـوإلـوةـوال    يـوال يـويا يــو و  عـا
ـياع ــوى ليب ـيبو ـتو  له ـا لو   ضو ـواله  وي ـ  ــول هخ يبواإليج  يبوال 
ـوواهيشـــبوى ــــو ـــ بتيـ ـــ و  ل هـــ ت ب ويا يـــووالـــبتسو  ىـــ ـوفـــ وإيجـــ   و ئـــ  وفيتـا
وال هئـ وئجـ  هلو ــويويـبو  ـ والا  ـيل وـاوب  توال خ طتةوـا  لوـال  ب وـالهلب 
و. ه وي   ــوالا والا  ي يبوال ؤعع ـوباخل

ـالاــوإعـاهبفـوإلــ2011ـفـوبتاعبو الهـلتاـ و وةئ ـ طو ـيـوال ال ـبو  تفـبو(و
ـياــهو تا ــقالوـا ليــقواألعــتيبوالائهــشب ـاـ ــ ـوإلـــوةـوئ ــطوله والائهــشبوالئفعــيب و
ـيــبوا ليــقوفــ ويــؤهتواألعــتيب و ــيـوإيج  يــبوىال ــبو ئــ  وةـو و  ــ ال تا ــقولــبىواله
ـا ليــــقوالائهــــشبوئ ــــط ـيـــــبوالــــبي لتاطـو الـــــئ طوو ــــيـوعــــ  يبوـىال ــــبب والئفعــــيواله

ـيبوـار طتا والاع ط  و.اله
ـئجوـةجتى   (Hong,2012) والائهشبوةع لي وىـو ال هوإلـو بفـوبتاعبو
ــــبوـىال اهــــ واألعــــتيب ـي والائهــــشبوةعــــ لي وةـوئاــــ شجوالبتاعــــبوـةتهـــــتوالئفعــــيبو  له
ــ ـوواتا  طــ ـوواــتا طواألعــتيب ـي ـىواالجا  ىيــبو  لط لــبو  ــيلوـ عــا وفــ واــلهيتوله ــ والا  
ـيبوي لقوال ألواألعتيبوالائهشبوةع لي  وال   ـتةو ي اـهوعـئيـو ئ ول طفلوالئفعيبواله
ـ يبوـالط ىبواال اه لوج الـ وف وـخ  ب ـيبواه يلوةـ ,ال اـوـا و.ال عال بواله

 التى تناولت النجاح المهنى :الدراسات السابقه -0
ـبوىال ـبوى عـيبو ـيـوىـبو(Colakoglu, 2010)اـ ـلوووو ـجـ لواأل ـ ـوإلــو

ـالئج حوال هئ  ـتوالفتبو  ل جووىـواالعا تاتوف وـتيفاـهوالـتيف و  و ينوةـوه 
ـتعوو  لئجــ حوال هئـــال  ليــبويلــ وى  ــ وة ــ لوهــ  ـبواتا ــ طوشـل ـجــ  و  ــ واـ ــلوإلـــو
ـالئجــ حوال هئـــطــتبألو ــيـوا  و يــنوةـواالعــالاللوي  ـــوالفــتبوالعــالاللوالـــتيف و

ـىوـتيف و تغـ وفيهو  ـتعو  لئج حوال هئـ ـوا ليقو عا  .  ويعهلوف وه 
ـجـبائ و  لـ    وياعـلوالـ ألوال    بوع ـ وةـ(وGoerge و2000ةـ حو  وال
وى ـــــول    ــــبو ــــبتةاوى ـــــويــــئ  سوـالطي ــــبوـيلتبال ــــ يت وـالافــــاح وـاالئ عــــ ط 

ـةوفــ وي ــــوالــ ألوالطفــلو ــنوالا   ــل وائف ــ الـواهبشــبوإلـــويــؤبألو  ــ وغ ــ هو ت
ـىوي ا ــتوـ ـ اوالطفـل ـي ـو ـــو عـا وال    ــبوعـ  و يــنوةـوال هئــ الئجــ حوو عـا
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ـعوىــــول ـــت وائا ـــ عوالطفـــل ـيـــلوهـــلو  هـــ ىتعو ـــنوـالا ـــ ط وغ ـــ ه و ـ ـــ وا 
ـتوإلـوا ا   ه الاــووال هـ تاـو ــوةع عيبو ه تةوـلي بوال لوـالبيلو بيلو ختو  

و.ال هئـواع ىبوال    بوى ـوا ليقوالئج ح
ــــتا طول     ــــبواإليجــــ   وال ــــواجوةـ(وPeter و2003يـ ــــحو  واتا  طــــ ـووي

ـج  ـو ـي ـو  ـعوـةـواالجا  ى  والع ـ و  عا وعـ ـ وف ى يـبوى ــويؤهتوال ه ىتوائ
ـ بواجــبو ــبو ــتاتاـووالغ ــ وائف ـ لوا ــي والاــ وف ل    ــبواألطفــ ل و ــنوال    ـب و ــ 

والاــ وال    ــبوفــإـوـ  ل هــلوهلــاهلوـا اعــ  وألطفــ لو  ــ وطي ــبوىال ــ ـوو ئــ  وفــ 
ـا ـــلو ا ا ـــبو  عـــا تاتوا ـــي  واال ـــتوةـواعـــاطينوإيج  يـــب وهخ ـــيبوـعـــ  ـو  
و.ال هئ و ه ئج وى ـويئ  سوـ  اوةبا األطف لوف والال يتو  الـ

وإلــو ـبفـWoilaszewski & Aalsma)و2004ـفـوبتاعبو ـ لو هـ و و
ـ وفـــ وـال هئــــو  لئجـــ حواالجا ـــ ى والائ ـــؤو يـــ س ـــ ـو ـــ ـئ ـــبائ والـــ    و   ـج وال

ـجـــبائ والـــ    وة  يـــبوإلــــوالبتاعـــبوـ بةهـــ ـت وـال هئــــواالجا ـــ ى والئجـــ حوفـــ وال
 .ل فتب

ىــوج يـنوالبتاعـ ـو ــووـ ئ  وى ـو  وع قوفـإـوالبتاعـهوالعـ  لهواخا ـ 
ـ يشـبوالبتاعـهو يـنولـلواـلوائـ ـلو اغيـتىوالبتاعـهو جـتا اـو ـار  ينوال ه  هوال  هيهو
ـ ـ او ـ وي يـووالبتاعـهوال  ليـهو ـالئجـ حوال هئــ(وو ـيهوالئفعيهو ال  ليهو جا  يـو اله

ـ  ل ويبللوى ـو  جهوال  نوىئه .  ىـو ليبوالبتاع ـواألختىو 

 اجراءات الدراسة
ـالا  يـــلواال  ـــ شـواوالمـــنه  : ىا ــبـوال   هـــبوى ـــوةعـــ ـ والا  يـــلوالـ ــفـو

 يـــــنو ـــــ لو إعـــــاخبالو  ـــــضوال لـــــ ييسواال  ـــــ شيبو هـــــلوالـعـــــطوال عـــــ  ـو
ـ    لواالتا ـ طو قو يـوال يئ ـو ـاخا  توـوللي سوالفـت ـاالئ تا وال  ي تىو
ـةعـــ ـ واالئ ـــباتوال ا ـــببولليـــ سواـــلهيتوال اغيـــتاـوال عـــال بو  ـــيـوال اغيـــتاـو

وـوال اغيتوالا  نى 
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ـىـهو ــوو200:واا ــوىيئبوالبتاعـبو ــوعينة الدراسة و100فـتبوائلعـلوإلــو ج 
ـتو    فتــــــبوال    ويــــــتة    ــــــبو ـــــــو    ــــــ ـوتيــــــ ضواالطفــــــ لو  بيئهــــــب ئه

ـىـهو ــو ط ل ـبو ــوط ل ــ ـوالفت ـبوالتا  ـهو   يـبوتيـ ضواالطفــ لوو100ـ ج 
ـتوخاللوال  لوالبتاعـو ـتوج   بوب ئه و.و2016/وو2015 ب ئه

قوباللبو إيج بوال   هبوـ   ـ وال  ـتو يـنو ــوال يئـبو ـ عوةفـتابو يـوالفـت
ـاـوىببو ينوـ ـوالو ئ   اـعطوى توةفتابىيئـبوال    ـ ـوو  روالخ تة و ينوعئ
ـالـ ـالـو22.12 ــ ـ اـعــطوى ــتوةفــتابوىيئــبوالط ل ــ ـو ــ عــئبوفـــوو20.69عــئب و

ـاـوالخ تةوفـوال  لوألفتاب ـالـوو يـو  رو اـعطوىببوعئ و4.34ىيئبوال     ـو 
ـالـو ـاـوالابتي وألفتابوىيئبوالط ل  ـو  ـ اـعطوىببوعئ وعئهو1.62عئبو و

الزمنـي  العمـر حيـث مـن أفرادعينة المعلمات بين الفروق داللة: (0جدول رقم )
 وعدد سنوات الخبره

االنحــــــــــــــــــــراف  المتوسط العدد المتغيرات
 المعيارى

 داللة الفرق ت

 غير دالة 0114 1106 67107 011 العمر الزمنى
 غير دالة 1122 1163 4134 011 سنوات الخبره

قو اـوباللـــــبوا  ـــــ شيبو ـــــيـوافـــــتابوىيئـــــبو ـبوفــــــت ـجـــــ ـ ـــــبواا ـــــحوىـــــبلو
ـاـو ـىـببوعـئ ال     ـو   ويبلوى ـواج ئسوةفتابوال يئبو ــو يـنوال  ـتوالو ئــو

والخ تع
 العمر يثح من عينة الطالبات أفراد بين الفروق داللة: (6جدول رقم )

 الزمني وعدد سنوات الخبره
االنحـــــراف  المتوسط العدد المتغيرات

 المعيارى
 داللة الفرق ت

 غير دالة 1127 1112 61122 011 العمر الزمنى
 غير دالة 1126 1162 0126 011 سنوات الخبره

قو اـوباللبوا   شيبو يـوافتابوىيئبوالط ل  ـو ـبوفـت ـج ـ بواا حوىبلو
ـاـوالخ تع ـىببوعئ و   ويبلوى ـواج ئسوةفتابوال يئبو ـو ينوال  توالو ئـو
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 حيث من أفرادعينتى المعلمات والطالبات بين داللةالفروق: ( 3جدول رقم )
 الزمني وعدد سنوات الخبره العمر

االنحــــــــــــــــراف  المتوسط العدد العينه المتغيرات
 المعيارى

داللــــــــــة  ت
 الفرق

 دالة *4160 1106 67107 011 المعلمات لعمر الزمنىا
 1112 61122 011 الطالبات

 دالة *6122 1163 4134 011 المعلمات الخبرهسنوات 
 1162 0126 011 الطالبات

قو اـوباللــبوا  ــ شيبو ــيـوافــتابوال يئاــيـو ـــو يــن ـبوفـــت ـجــ ــبوا ــيـو ال  ــتووـ 
ـاـوالخ تع ـىببوعئ والو ئـو

 ادوات الدراسة :
   ـوال   هبو  عا تاضوالبتاع ـوالع  لبوال ت يبومقياس النجاح المهنى :و-1

ـلـــــوالئجــــ حوال هئـــــول بتعــــ ـوتيــــ ضواالطفــــ لو  ـالاـــــوائ   ووTaylorـاالجئ يــــبو
(و2013 طـتسو ـ فتو و(و و 2005( و اي  ـوتج  و1889و,Sims(و و 2001

ـالئجـــ حوـالاــــوا ـــ ـافـــقوال هاــــول     ـــبو ـالا  ئـو لـــ ييسوىــــوالت ـــ والــــتيفـو
ـىوالئجـ حوال هئــولـبىو    ـ ـو ـللواجبوال   هبو لي سو  ببوللي سو عـا ال هئـو
تي ضواالطف لولـ ل و   ــو  العـا  ئبو هـ اوالا ـ يلو  ىا ـ تعواف ـلوالا ـ ي  ـو

ـا  ـلو هــ و    ــبوتيــ ضواالطفــ لو ـاتوالاـــوالــ لــقو ـــوخاللهــ و ــبتوالاـــوالــيسواالب
ـيا ــوال لي سو ـو ـتو:و2  يتو ـوالئج حوال هئـو و   

عداد البرام  اليومي: -0  المعلمة وا 
ويائـــ ـلو  يـــنوـا ـــ بوة ـــبا و ـو تئـــ  جوإىـــبابوى ــــوال    ـــبو ـــبتةوـيـ ـــح
ـ ــبتاه وا ا   ــ ـ وـ ــبتاه وال ئ عــ ب والا  ي يــبو  لـعــ شلواالعــا  ئبوى ـــوالطفــل و

ـيبو ا  بواألع لي واألطف لو نوجال تئ  وائفي وى ـ ـيلوـةع لي وال ئ ع بوالات  و.الال
 المعلمة والتنمية الشاملة للطفل: -6

ـائــ وائ يــبوى ـــوال    ــبو ــبتةوـيـ ــح ـائــ وال  تفيــبوال ل يــبوالج ـيـــبوـالج وال غ
ـجبائيبوـالبيئيب ـال و.ل طفلوـاالجا  ىيبو



   6102 لسنة -(أالجزء ) -(4العدد) -الثامن المجلد  ـ دمنهور جامعة ـ التربية كلية ـ الدراسات التربوية واالنسانية مجلة
 

                                                                          22 

 المعلمة وعالقتها بأسرة الطفل: -3
ـائــ وج يــنوفــ و  هــ وـالا ــ ــو  ألعــتةواالا ــ لوى ـــو ــبال   و ــبتةويـ ــح والج
ـا وال ا  لب ـيبوةـو  يبو  ئـو  لطفلوع و.ئفعيبوةـوات 
 المعلمة والنمو المهني واألكاديمي: -4

ـاأل ــ بي  ول     ــبو ـــوخــاللو ــبتاه وى ـــواالهــاتا و يـ ــحواالعــا بابوال هئــ و
ـالا ــت وى ـــو ــ و ـــوجبيــبوفــ  ـتاـوالابتي يــبو  جــ لوالات يــبو  ــفبوى  ــبووفــ والــب

وـل طفلو  فبوخ  ب.
 المعلمة وعالقتها بالزمالء واإلدارة: -2

ـائيـوالخ  بو  لـت بو   وةئهويـ حو ـالل ـاشحو ـيـ حو بىوالاوالوال    بو  ل 
ـاالهــاتا وفــ وةئهــطبوالـت ــبو ـالتؤعــ  و باتةوالـت ــبو ـار ىال ــبوال    ــبو ــ لو ال و

ـالخ تجيب. والباخ يبو
 والنجاح المهنى الموضوعى :المعلمة  -6

ـالاـــ وا ـــبوالعـــ بوةـو ي ئـــ واإلئجـــ واـوال هئيـــبوال   ـتـــبوالاـــ وي  ــــو ي عـــه و
ـلـهو ــوخـاللوهالهـبوة  ـي  ــوائ   ـ بوفتىيـبواا هـلوال  ـ بوال  يـوةول ئجـ حوال هئـ و

 ال   ئبوالـتيفيب.وف وىببوالات ي ـ ووي بةوالتاا  
أل وـيل ــبو  لات يــبواغييــتوالتا ــبوالـتيفيــب وا ـ تيــبوفــ والتااــ والعــئ لويــ بةوالج

ـ   ف ـ. ـافوو ـوي بةوالفت بول   ـلوى ـو  ـليبواج عوالـتيفيب و ووي بةوال عش
ألوالـ ألوي  ـلوى يـهوالفـتبو ـاا هلووي بةوالتاا وف ووي بةوإج ـ ل والـبخلوالعـئ
ـاـو ـال ـال ـي ـ ـوال  ليـبو هـلوال   فـ ـو ـال ألويه لو لوةهـ  لوالا   ـوالـتيفبو

ـافوو وـال ه ت بوف واألت  ح.ـال 
ـالـــ ألو ـال   ئـــبوالـطيفيـــبويل ـــبو هـــ وال ت ـــووالـــ ألويهـــغ هوالفـــتبوفـــ وال ئت ـــبو
ـ ـبول فـتبو ــوالـتيفيـبوالاـ و ـالعـ طبوال  ئ ـةو يتا طو  ل فـ  يلواالجا  ىيـبو هـلواللـ

ويهغ ه .
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 المعلمة والنجاح المهنى الذاتى : -2
ـتب ـبواألف  لوال اايبول فتبواج  ه وـي ت و لئهوإبتا والفتبول  هئبوالا ويهغ ه و

ـعيالوائ ـلوالئج حوال هئ وال اا و ـوخاللو  بيـوفتىييـو   والت  والـتيف و و
وااللاوالوال هئ .

ـتوالفــتبو   لــبوعــ تةوةـوإيج  يــبواجــ عوـتيفاــهو ـالت ــ والـــتيفـويل ــبو ــهوهــ 
ـخ تااهوف وال  ل وـالا وائاجوىـوالييلوةباشهو

ـتوالــتيف وال خاــ توـي ـت وااللاـوالوال هئـــو  لئـهوباف يـبوالفــتبول   ـلوفـ والــب
ـالاوا هوف وةباشه . ـافقوالفتبو نو هئاهو وـ ـوا

وال ليـــ سو ــــو (وجـــ  ـوا ــــو1ى ـــ تةو  ـــ ويا ـــحوفـــ و   ـــقو و20ـيا ـــــ
و(.4ع  هوة   بوةع عيبو   ويا حوف وجبـلو 

ت أبعـاد مقيـاس النجـاح المهنـي لمعلمـة ريـاض األطفـال والعبـارا:  (4جدول )
 الخاصة بكل منها
 العبارات الخاصة بكل منها األبعاد

ـ  و-1 ىبابوال تئ  جوالي ـار و56 و51 و46 و41 و36 و31 و26 و21 و16 و11 و6 و1وال    بو
ـالائ يبواله   بول طفلو-2 و52 و52 و42 و42 و32 و32 و22 و22 و12 و2 و2وال    بو
ـىال اه و لعتةوالطفلو-3 و59 و53 و49 و43 و39 و33 و29 و23 و19 و13 و9 و3وال    بو
ـاأل  بي  و-4 ـالئ ـوال هئ و و58 و54 و48 و44 و38 و34 و28 و24 و14 و8 و4وال    بو
ـاإلباتةو-5 ـىال اه و  لو ال و و60 و55 و50 و40 و35 و30 و25 و20 و15 و10 و5وال    بو
ـالئج حوال هئـوو-6 ـىـال    بو و66 وو65 وو64 وو63 وو62 وو61وال ـ 
ـالئج حوال هئـوال ااـو-2 و20 وو68 وو69 وو62وال    بو

 تصحيح المقياس:
ـبوال لي سو  خاي تو ـبيلو ــوهالهـبو:و باش ــ (وهـالنوبتجـ ـ و االواإلج  بوىـو ئ
ـ ــو ـجـ و ـج يـنوال  ـ تاـوفـ واالاجـ عوال  ـا ـبة و  ة ي ئ (وبتجاـ ـ و ئـ بتـا(وبتجـبو

ـيـالوا ـ يح ـبتجـ ـووااج عويـ حوالئجـ حوال هئـ ول     ـب و  ـلو  ـبوى ــو ـبة و
واأل   بوا هلوالبتجبوال  يبول  لي س.



   6102 لسنة -(أالجزء ) -(4العدد) -الثامن المجلد  ـ دمنهور جامعة ـ التربية كلية ـ الدراسات التربوية واالنسانية مجلة
 

                                                                          22 

 صدق المقياس:
ـال ـــــبقو ا للــــــوال   هـــــبو ــــــو ـــــبقوال ليـــــ سو  عـــــاخبالو ـــــبقوال    ـــــيـو

والا ييوأل
 )أ( صدق المحكمين:

ـىـبو ــوالعـ بةوال    ـيـو ــوةعـ ا ةو    ـوال   هبو  ـتضوال ليـ سوى ــو ج 
ـال ـــ بوالئفعـــيب وهـــلو   ىـــ بةوى ـــلوالـــئفسو ـار  ــــوال   هـــبو ا ـــبيلو  ـــضوال  ـــ تاـو
ـ وااف قوال    يـ. وال ي غبوف و 

  (وال ــبقوالا ييــوأل:و   ـــوال   هــبو إيجــ بو    ــلوال ــبقو طتيلــبوال ل تئــبو
ـا ه و ـ ل و إيج بوالفتقو يـواإلت  ىيـوو200الطتفيبوى ـوىيئبو      بوـط ل بو و

ـاأل لوئج  ـ و هئيـ  و ل و   وي و(5ا حوف وجبـلو األ هتوئج   و
 صدق مقياس النجاح المهني بطريقة المقارنة الطرفية: (2جدول )
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ـىو5يا ـــــحو ــــــوجـــــبـلو  قوبالـــــبوإ  ـــــ شي وىئـــــبو عـــــا ـبوفــــــت ـجـــــ  ـــــيـوو0.01(و
ـاأل لواتاف ى صو   ويبلوى ـوةـو ـىايـواأل هتواتاف ىـ  و  اـعط وبتج ـوال ج 

ـا  ـ  و ويا  و  ل بق   وي ئ وةـوال لي سوال لي سوي يووا ييوـاو
 ثبات المقياس:

ـالاجوشبوالئ فيبو ـئ    و    ـوال   هبو إيج بو    لوه  ـوال لي سو طتيلا و ت
ـا ه و و(.6    بوـط ل بو   ويا حوف وجبـلو و200ـ ل وى ـوىيئبو 

ثبات مقياس النجاح المهني للمعلمة بطريقتي كرونباخ والتجزئة :(2جدول )
 النصفية

 األبعاد
 ɑمعامل الثبات 

 بطريقة كرونباخ
معامل الثبات بطريقة 

 التجزئة
ـ  و-1 ىبابوال تئ  جوالي ـار و0.92و0.91وال    بو
ـالائ يبواله   بول طفلو-2 و0.98و0.90وال    بو
ـىال اه و لعتةوالطفلو-3 و0.95و0.93وال    بو
ـاأل  بي  و-4 ـالئ ـوال هئ و و0.99و0.94وال    بو
ـاو-5 ـىال اه و  لو ال و و0.98و0.93وإلباتةال    بو
ـىـو-6 ـالئج حوال هئى ل ـ  و0.96و0.95وال    بو
ـالئج حوال هئـوال ااـو-2 و0.95و0.92وال    بو

و0.96و0.93والبتجبوال  يب
ـئ ـ  و  يـتةو6يا حو ـوجبـلو  (وإـو ي بو    ـلواالاعـ قوالـباخ  و طتيلـبو ت

اف ـبو ــواالاعـ قو   ويبلوى ـوةـوال لي سويا يوو بتجـبو توو0.29ئع يـ ة  تو ـو
ـ بو طتيلبوالاجوشبوالئ فيبو الباخ   و   ويا حوةي  وةـو    الـواله  ـوال  ع

و اـو ي بو تاف بو   ويبلوى ـوةـوال لي سوى ـوبتجبو  يتةو ـواله  ـ.
ومقياس انماط الهوية النفسيةو-2

ـلـو ـالاـوائ  ـاالجئ يبو    ـوال   هبو  عا تاضوالبتاع ـوالع  لبوال ت يبو
ـيـــــبوالئفعـــــيبول بتعـــــ ـوتيـــــ ضواالطفـــــ لو ال ـبو وو2000 ووGitanjaliه (و و   ـــــ

ـئـهو وو2013 ـجــهوىــ لوو2003(و و والطتا ـيــبو  ـالاـــوا ــ ئـو لــ ييسوىـــواله (و
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ـ   ــــوال   هـــهو  العـــا  ئبو هـــ اوالا ـــ يلو  ىا ـــ تعو ـجـــهوخـــ صو ـيـــبوالئفعـــيبو  ـاله
ـيــبوالئفعــيبول    ــ  ـئــ ـواله ـوتيــ ضواالطفــ لوائعــ والا ــ ي  ـوالاـــوالــيسو  

ـتو: وـيا ــوال لي سو ـوةت  هو   
 تحقيق الهوية -0

ـاجايـ وعواألو ـب و ـتوئ ــوالهخ ـيبوىئـبوالفـتبو ا  تو  عوال ت  ـبوىــوا   ـلواطـ
ــىـ و ـةئـهواعـاط عوةـوي لـقوئ ـتو فاتةواعا هـ  ول  ـباشلو ةألوةئهو بويا  ـو ـوال ت

ـاالجا  ى ـج و ـل ـي توو ل وف واالخاي تو ـوااللاوالوال  ببوف وال ج ليـواإليبي  و
ـيجـ و ـالئهـ طوالات ـا والبيئ وةلوالعي ع وـهتي وال ي ةو ـال  البوالف تألوع ال هئ و
ـىوي يــبوالفــتبواليــيلوخ تااــهوالعــ  لبول ـ ـــلو ـفــ و ــ اوال عــا ـئ ــطوف عــفبوال يــ ة.و
ـ ـوال   ـوةـوي ــواالخايـ تو إلـو  ـلواج  هو ـتاوف واللي لو  لئه طوال الشلولهو

ـياــهوالئفعــيبوفــ والئهـ  ـالــبيـ و  ــ وةـوالفــتبو ـبوي ــــو  لـلــ وله ش و غــ يـتاولتغ ــ ـوال
ـائ واألختى. وغيتعو ـوالج وج ئ وبــ

 تعليق القرار -6
ـجو وإلــــوالخـــت ـيعــ ــ واألو ـــبوا ـو وي يهــــ ـا ــلواألهـــخ صوالــ يـوالويوالـــــ
ـىـــبلو ـعو ــــوالغ ــــضو ـ ه وئـــ ـجيـــبويهـــ ـل يبي ـار  ئهـــ ولـــ ل ويا ـــ والاـــوا هلو   ـــلو

ـيـبو  فـ  هلوالئهـطوالـو ـوىــواألفـتابوالـ يـولـبيهلوا ـطتا و  ـح ول ـئهلويا يــو  
ـالبيـبو ـةـوالتغ  ـوال و  ل  و وةـو ها ــ ل ـ ـلوإلـوااللاوا  ـوةألوةئهلو ئهغ ــ
ـفيل وياـعـــــطو ـــــيـو والـ ــــــلوإلــــــو ـــــلواـــــ ـلــ ـي ـــــ  ا لــــــو ه ـــــبو  لئعـــــ بولهـــــل و

ـال اايب. ـاالجا  ىيبو ـالبيبو وال اط   ـوال
 هويةانغالق ال -3

ـفي ـ و ـجيبوف تيبوةـواجا  ىيـب و ـل و ليبي ـ  واهيتوإلـواألهخ صوال يـوي او ــ
ـاا يـــــوو ـالـــــباـوإلــــــو ـــــبو  يـــــتو ـاواألو ـــــبوألـوالاـــــوا هلوي ـــــببعوال ي ـــــبـولـــــلويخ ـــــت
ـيـبوغيـتو الش ـبو ـاجهوة ب لوـ   وا ــوفيهواللـيلواأل  ـب وفإ او هخ ي اهلو  لج 

ـجههوئتتو  و. ببةيه تو لئهو هببوألئهوليسولهو
و
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 اضطرا  الهوية -4
ـالـ ألولـيسولبيـهوال لـبتةوى ــوااخـ  و ـاهيتوإلـوالهخصوغيـتوال  اـولو  اجـ ع و
ـالـ ألو ــو ـاالجا  ىيـب و ـجيـبو ـل ـيبوالئفعـيبوال خا فـب واإليبي اللتاتوف و ج الـواله
ـتوفت ــبو ـا وىئــبوتهــ العــهلوى يــهوةـوياخ ـــوىـــواخايــ تعوا ـــواــلهيتو عــيطوعــ

ـتوىل بو عيطب  ةختىوةلوته
(وجـ  ـوا ــوةت  ـهو2ى  تةو   ويا حوفـ و   ـقو و20ـيا ــوال لي سو ـو

ـتو   ويا حوف وجبـلو  و(.2   
محاور مقياس الهوية النفسية لمعلمة رياض األطفال والعبارات  :(7جدول )

 الخاصة بكل منها
 العبارات الخاصة بكل منها المحاور
ـيب و20 وو14 وو12 وو10 وو9 وو3وا ليقواله

و13 وو6 وو5 وو4 وو1ولتاتا  يقوال
ـيب و18 وو19 و16 وو15وإئغالقواله

ـيب و12 وو11 وو8 وو2 وو2وإ طتا واله
 تصحيح المقياس:

ـبوال لي سو  خاي تو ـبيلو ــوهالهـبو:و باش ــ (وهـالنوبتجـ ـ و االواإلج  بوىـو ئ
ـ ــو ـجـ و ـج يـنوال  ـ تاـوفـ واالاجـ عوال  ـا ـبة و  ة ي ئ (وبتجاـ ـ و ئـ بتـا(وبتجـبو

ـبتجـ ـوا ـيـالوا ـ يحو ـلو  ـبوى ــو ـبة و اج عويـ حوالئجـ حوال هئـ ول     ـب و
واأل   بوا هلوالبتجبوال  يبول  لي س.

ـيــبوالئفعــيبو ـ ـــوااجــ عويـ ــحوا ليــقواله ـجــ و ـج يــنوال  ــ تاـوفــ واالاجــ عوال 
ـبتجــ ـواأل  ــ بوا هــلوالبتجــبوال  يــبو ـيــالوا ــ يحو ــلو  ــبوى ـــو ــبة و ل     ــب و

ول  لي س.
 لمقياس:صدق ا

ـال ـــــبقو ا للــــــوال   هـــــبو ــــــو ـــــبقوال ليـــــ سو  عـــــاخبالو ـــــبقوال    ـــــيـو
والا ييوأل
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 )أ( صدق المحكمين:
ـىـبو ــوالعـ بةوال    ـيـو ــوةعـ ا ةو    ـوال   هبو  ـتضوال ليـ سوى ــو ج 
ىـــ بةو ـار ـال ـــ بوالئفعـــيب وهـــلو   ــــوال   هـــبو ا ـــبيلو  ـــضوال  ـــ تاـو ى ـــلوالـــئفسو

ـ وااف قوال    ي وـ.ال ي غبوف و 
  (وال ــبقوالا ييــوأل:و   ـــوال   هــبو إيجــ بو    ــلوال ــبقو طتيلــبوال ل تئــبو

ـا ه و ـ ل و إيج بوالفـتقو ـيـواإلت ـ ىيـو200الطتفيبوى ـوىيئبو      بوـط ل بو و
ـاأل لوئج  ـ و هئيـ  و ل و   ويا حوف وجبـلو  و(9األ هتوئج   و

 الطرفيةصدق مقياس الهوية النفسية بطريقة المقارنة : (2جدول )

 المحاور

المســــــــــــــــــتوى 
 المرتفع

المســــــــــــــــــــــــتوى 
مربـــــع  الداللة ت المنخفض

 إيتا
مقياس 
 التأثير

 0ع 0م 0ع 0م 

ا ليـــــــــــــــــــــــــقو
ـيب واله

ـىو0.95و0.01و15.3و1.2و44.1و1.1و24.3 و 

وا  يقواللتات
ـىو0.99و0.01و14.3و1.1و45.3و1.2و23.2 و 

إئغـــــــــــــــــــــــالقو
ـيب واله

ـىو0.98و0.01و14.9و1.2و44.2و1.3و23.5 و 

إ ــــــــــــطتا و
ـيب واله

ـىو0.99و0.01و13.2و1.3و45.1و1.2و23.8 و 

ـى9يا حو ـوجبـلو  قوبالبوإ  ـ شي وىئـبو عـا ـبوفـت ـج  ـيـوو0.01(و
ـاأل ـلواتاف ىـ و  ـ ويـبلوى ــوةـو ـىايـواأل هتواتاف ىـ  و  اـعط وبتج ـوال ج 

ـا    و   وي ئ وةـوال لي سويا  و  ل بق. وال لي سوي يووا ييواو
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 ثبات المقياس:
ـالاجوشبوالئ فيبو  ـئ    و   ـوال   هبو إيج بو    لوه  ـوال لي سو طتيلا و ت

ـا ه و و(.8    بوـط ل بو   ويا حوف وجبـلو و200ـ ل وى ـوىيئبو 
ثبات مقياس الهوية النفسية للمعلمة بطريقتي كرونباخ والتجزئة : (2جدول )
 النصفية

ـــــــــــل الثبـــــــــــات  المحاور  ɑمعام
 بطريقة كرونباخ

ـــــــــات معامـــــــــل الث ب
 بطريقة التجزئة

ـيب و0.92و0.94وا ليقواله
و0.99و0.93وا  يقواللتات
ـيب و0.99و0.95وإئغالقواله

ـيب و0.92و0.91وإ طتا واله
و0.92و0.93وال لي سو  ل

ـئ ـ  و  يـتةو8يا حو ـوجبـلو  (وإـو ي بو    ـلواالاعـ قوالـباخ  و طتيلـبو ت
 بتجبو تاف بو ـواالاع قوو   ويبلوى ـوةـوال لي سويا يوو0.29ئع ي وة  تو ـو

ـ بو طتيلبوالاجوشبوالئ فيبو الباخ   و   ويا حوةي  وةـو    الـواله  ـوال  ع
و اـو ي بو تاف بو   ويبلوى ـوةـوال لي سوى ـوبتجبو  يتةو ـواله  ـ.
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 نتائ  الدراسة ومناقشتها:
 -أواًل: عرض النتائ :

ـة ــــبا والبتاعــــب و ــــبو ـــــوط ي ــــبوال هــــ  ب و ــــبوالعيعـــــ وى  ـ ــــ ـوال   ه
ضوة  ـو ي غاه وى ـوالئ ـوالا ل : ـىبو ـوالفـت و ج 

 الفرض األول:
ـة  ــ بوالئجــ حو ــبوالئفعــيبو ـي ـيــبو ــيـوة  ــ بواله ـجــبوىال ــبواتا  طيــبو  ئ "وا

وال هئ ول     ـوـط ل  ـوتي ضواالطف لو".
ـل ا لقو ـو  بو لـ والفـتضو   ــوال   هـبو  عـ  و  ـ  الـواالتا ـ طو ـيـو

وبتاعهول ا لقو ـو  بوالفتضو ـوىب هوـو  ئـوالئا شجو  لا لـو: اغيتاـوال
 معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة: ( 01جدول )
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 المصدر : نتائ  التحليل االحصائى
ـيــبووووووو ـيــبو ــيـوة  ــ بواله ـبوىال ــبواتا  طيــبو  ئ ـجــ يا ــحو ـــوالجــبـلوالعــ  قو

ـيـــبو وا  يـــقو ـال ا ه ـــبوفــــوا ليـــقواله ـيـــب وإ ـــطتا والئفعـــيبو اللـــتات وإئغـــالقواله
ـ   وال    ـبو ىبابوال تئ  جواليـ ـار ـا   بوالئج حوال هئـوال ا ه بوفـوال    بو ـيبو اله
ـالئ ـــوال هئــ و ـىال اهــ و لعــتةوالطفــل وال    ــبو ـالائ يــبوالهــ   بول طفــل وال    ــبو
ـالئجـــــــ حوال هئــــــــ ـاإلباتة وال    ـــــــبو ـىال اهـــــــ و ـــــــ لو ال و وـاأل ـــــــ بي   وال    ـــــــبو
ـالئجـ حوال هئـــوالــ ااـو  ـ وي ــيـو ـ بوالفــتضواألـلو ـــو ـىـو وال    ــبو ال ـ ـ

والبتاعب
 الفرض الثانى :

ـيبوالئفعيبوى ــوالئجـ حوال هئـ وول    ـ ـو ألوأل   بواله ـجبوالهيتو  ئ "وي
وـط ل  ـوتي ضواالطف لو".

ـــ شجو ـىئـــبوإجـــتا واالخا ـــ تواال  ـــ شـول  تفـــبو ـــبىو ـــ بوالفـــتضو  ئــــوالئا
و:  لا لـو

أبعــاد الهويــة النفســية المــ ثرة علــى النجــاح المهنــي لمعلمــات  : (00جــدول )
 رياض االطفال

المتغيـــــر 
 التابع

 معامـــل
التحــــــد

 R2يد 

F. 
(Sig) 

المتغيـــــــــــــــــــــــر  
 المستقل

 التقديرات

 B T  مســـــــــــــــتوى
 الدالله

Constant 0.498و0.01و5.788و

النجــــــاح 
المهنـــــي 
لمعلمـات 
ـــــــاض  ري
ــــال  االطف

(Y1) 

و0.211
236.2 
(0.01) 

تحقيــــــق الهويــــــة 
 النفسيه

X1 0.628و0.01و7.269و

و0.01و5.682وX2 0.321 تعليق القرار
إنغــــــالق الهويــــــة 

 النفسية
X3 -0.127و0.01و0.632و

ـــة  إضـــطرا  الهوي
 النفسية

X4 -0.112 5.498و0.01و

و
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 المصدر: نتائ  التحليل اإلحصائي
ـ جواالئ ـبا ـيـبوئ ـ ـىو يا حو ـوالجبـلوالع  قو  ئ (و0.01توىئـبو عـا

ـ جوافعتو  %(و ـوالاغيـتوال ـ بنو21.1   واتهتوةـوال اغيتاـوالباخ هوفـوالئ 
ـ   ـوالاغيتاـوافعت  و اغيـتاـوو(Y1)ف والئج حوال هئ ول     ـوتي ضواالطف ل

ـ جو ـي ــيـوالئ ــ ـ ـــو ــ ويهــيتوإلـــو ــ بوالفــتضو ـيــبوالئفعــيبو و ةخــتىو خــال واله
ـبوالهيتوإيج  ـول لو ـو  ـيبوالئفعيبو وا  يقواللتاتو(وى ـوالئجـ حووـج ا ليقواله

%وى ـــوالاتايــ وفـــوو32.1%و وو62.8ال هئـــول    ــ ـوتيــ ضواالطفــ لو ئعــ بو
ـيــبو ـيــبوالئفعــيب وإ ــطتا واله  ــيـو ــ ـو ئــ  واــلهيتوعــ  ـول ــلو ـــو وإئغــالقواله

و11.2%و وو12.2الئفعيبو(وى ـوالئج حوال هئـول     ـوتي ضواالطفـ لو ئعـ بو
ـبوالئع بوال ه توإليه %و ـاتىوال   ههو ئطليبو  عوالئا شجوفـو ب وى ـوالاتاي و و

أبعـــاد الهويـــة النفســـية المـــ ثرة علـــى النجـــاح المهنـــي لطالبـــات  :( 06جـــدول )
 رياض االطفال

المتغير 
 التابع

 معامــل
التحـــــد
يــــــــــــــد 

R2 

F. 
(Sig) 

المتغيـــــــــــــــــــــــر 
 المستقل

 التقديرات

ـىو B Tو  عــــــــــــــــــا
 البالله

Const
ant 0.316و0.01و6.326و

النجاح 
المهني 
لطالبات 

رياض االطفال 
(Y2) 

و0.65
و189.3
(0.000

) 

ـيــــــــــــــــبو ا ليــــــــــــــــقواله
والئفعيه

X1 0.524و0.01و5.269و

و0.01و7.589وX2 0.225وا  يقواللتات
ـــــــــــــــهو ـي إئغـــــــــــــــالقواله

والئفعيه
X3 

-
0.093 

و0.01و7.198

ــــــــــبو ـي إ ــــــــــطتا واله
والئفعيه

X4 
-

0.106 
و0.01و7.329

 صدر: نتائ  التحليل اإلحصائيالم
ـىو ووووو ـ جواالئ باتوىئبو عا ـيبوئ  (و   و0.01يا حو ـوالجبـلوالع  قو  ئ

ـ جوافعــتو  %(و ـــوالاغيــتوال ــ بنوفــ وو65اتهــتوةـوال اغيــتاـوالباخ ــهوفـــوالئ ــ
ـ ــ  ـوالاغيــتاـوافعــت  و اغيــتاـو(Y2)الئجــ حوال هئــ ولط ل ــ ـوتيــ ضواالطفــ لو  و
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ـيــبو ـ جوةخــتىو خــال واله ـي ــيـوالئ ــ ـ ـــو ــ ويهــيتوإلـــو ــ بوالفــتضو الئفعــيبو و
ـيبوالئفعيبو وا  يقواللتاتو(وى ـوالئجـ حو ـبوالهيتوإيج  ـول لو ـو وا ليقواله ـج

%وى ـــوالاتايــ وفـــوو27.5%و وو57.4ال هئـــولط ل ــ ـوتيــ ضواالطفــ لو ئعــ بو
ـيـبوالئفعـيبو وإ ـطتا وا ـيـبو يـو  ـو ئ  واـلهيتوعـ  ـول ـلو ــو وإئغـالقواله له

و10.6%و وو9.3الئفعــيب(وى ـــوالئجــ حوال هئـــولط ل ــ ـوتيــ ضواالطفــ لو ئعــ بو
ـبوالئع بوال ه توإليه و ـاتىوال   ههو ئطليبو  عوالئا شجوفـو ب %وى ـوالاتاي و و

ـ  تعي . ـفقو  وىت ه و اـلو ـوإتي عــو ـيهوالئفعيهو ـفقوألئ  طواله وـ  ل و
 الفرض الثالث :

قو اـوباللــبوإ  ـجــبوفـــت  ــ شيبو ــيـو اـعــط ـوبتجــ ـوط ل ــ ـو  يــبوتيــ ضوي
ـيبوالئفعيب. ـفقوة   بو  له ـ اـعط ـوبتج ـو     ـوتي ضواالطف ل واالطف لو

ـــ شجو ـىئـــبوإجـــتا واالخا ـــ تواال  ـــ شـول  تفـــبو ـــبىو ـــ بوالفـــتضو  ئــــوالئا
و  لا لـو:

عينتى المعلمات والطالبات من حيث  أفراد بين الفروق داللة : (03جدول )
 بالهوية النفسية الشعور

االنحــــــــــراف  المتوسط العدد المتغيرات
 المعيارى

ـــــــــــــــــــة  ت دالل
 الفرق

  0100 7214 011 المعلمات
0612** 

 
 0163 2413 011 الطالبات داله

ـةفتابو قو اـوباللبوا   شيبو ـيـوافـتابوىيئـبوال    ـ ا ـبوفـت ـج ـ بواا حو
ـ   ـيبوالئفعيبو ـتو  له ـبواـلهيتوىيئبوالط ل  ـو ـو ينو بىواله  ـجـ اويـبلوى ــو

ـيبوالئفعيب ـتو بتجبوةى ـو  له ـاله  ـا لوالعـ والخ تعوال   يبوفـواإل ع سو ول 
 الفرض الرابع :

قو اـوباللــــبوإ  ــــ شيبو ــــيـو اـعــــط ـوبتجــــ ـوط ل ــــ ـو  يــــبووو- ـجــــبوفـــــت ي
ـفــقوة  ــ بوالئجــ حو ـ اـعــط ـوبتجــ ـو    ــ ـوتيــ ضواالطفــ لو تيــ ضواالطفــ لو

وال هئـو.
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أفرادعينتى المعلمات والطالبات من حيث  بين الفروق داللة :(04جدول )
 الشعور بالنجاح المهنى

االنحـــــراف  المتوسط العدد المتغيرات
 المعيارى

 داللة الفرق ت

  6142 024162 011 المعلمات
02162** 

 
 6127 026142 011 الطالبات داله

قو اـوباللبوا   شيبو ـيـوافـتابوىيئـبوا ـبوفـت ـج ـةفتابوـ بواا حو ل    ـ ا
ـبواـلهيتو ـجـ ـ  اويبلوى ـو ـتو  لئج حوال هئـو ىيئبوالط ل  ـو ـو ينو بىواله 
ـتو بتجـبوةى ــو  لئجـ حوال هئــو ـالهـ  ـا لوالعـ والخ تعوال   يبوفـواإل عـ سو ل 
ـاـو ـتةوويــ بةوالجتىـ ـوالابتي يـبوالاــواا ل  ــ والط ل ـ ـوخـاللوعــئ   ـ ويـ ـحو ـت

ـتةواج  هـــلوي اعـــ  ـتةوة  ـــتواعـــ ىب لوى ــــوالبتاعـــبو  ـــ ـوالخ ـــتاـوال   يـــبو  ـــ
ـيل ـلو ــوالفاـتاـوالو ئيـبوالاــو ـئـهو ـاجه ـا ـنوال   ــوىئـب  وي االئعج لوة هـتو ـنوال

ـبـوى ـوئت لوال  لوفـوتي ضواالطف ل ـئه و اـويا  ويعاغت 
 ويتضح مما سبق ما يلى:

ـج ـــهو ـــيـوة  ـــ بوالهـوو-1 ـــبو  ـي ـبوىال ـــبواتا  طيـــبو  ئ ـجـــ يـــبواـ ـــ ـوالبتاعـــبو
ـيـبوالئفعـيبوإج ـ الو ـاله ـيـب وا  يـقواللـتات(و الئفعيبوال ا ه بوفـو وا ليـقواله
ـ   وال    ـبو ىبابوال تئـ  جواليـ ـار ـة   بوالئج حوال هئـوال ا ه بوفـوال    بو
ـالئ ــــو ـىال اهـــ و لعـــتةوالطفـــل وال    ـــبو ـالائ يـــبوالهـــ   بول طفـــل وال    ـــبو

ـىال اهـــ و ـــ  ـاأل ـــ بي   وال    ـــبو ـالئجـــ حوال هئـــ و ـاإلباتة وال    ـــبو لو ال و
ـالئج حوال هئـوال ااـ ـىـ وال    بو وال هئـوال ـ 

ـيــــبوو-2 ـيــــبوعــــ ل بو يـــــوة  ــــ بواله ـبوىال ــــبواتا  طيــــبو  ئ ـجــــ اـ ـــ ـوالبتاعــــبو
ـة  ـ بوالئجـ حوال هئــو ـيـبو ـيب وإ ـطتا واله الئفعيبوال ا ه بوفـوإئغالقواله

ىــــبابوال تئــــ  جواليــــ ـار ـالائ يــــبوالهــــ   بوال ا ه ــــبوفـــــوال    ــــبو ـ   وال    ــــبو
ـاأل ـ بي   و ـالئ ــوال هئـ و ـىال اه و لعتةوالطفـل وال    ـبو ل طفل وال    بو
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ـىـو و ـالئجـ حوال هئــوال ـ ـ ـاإلباتةو وال    بو ـىال اه و  لو ال و ال    بو
ـالئج حوال هئـوال ااـ وال    بو

ـىال و-3 ـج ــبوجـ  ـو ـيـوال    ــبو اهـ و لعـتةوالطفــلوةـوة  ــوىال ـبواتا  طيـبو 
ـيبوالئفعيب( ـ يـوا  يقواللتاتو  ل بوا   بواله و  ل بوة   بوالئج حوال هئـ(و

ـالئجـ حوال هئـــوالــ ااـوو-4 ةـوة  ــوىال ــبوإتا  طيـبوعــ ل بوجــ  ـو ـيـوال    ــبو
ـيــــبو ـيــــبو  ل ــــبوا  ــــ بواله ـ ــــيـوإئغــــالقواله   ل ــــبوة  ــــ بوالئجــــ حوال هئـــــ(و

والئفعيب(
ـىو ـوو-5 ـبوالهيتو  ئ ـ  بوالئج حوال هئـوـج ـيبوالئفعيبوإج  اـلو ج و يـو  بواله

وإج  اـل.
ـيــب وا  يــقواللــتات(ووةـو ئــ  واــ هيتوإيجــ  ـو ــيـو ــالو ـــوو-6   ــبىو ا ليــقواله

ـيــبو ـــو ـةـو  ــبوا ليــقواله ى ـــوالئجــ حوال هئـــول    ــ ـوتيــ ضواالطفــ لو
ـيبوالئفعيبوالهيتـاوإيج  يـ وى ـوالئج حوال هئـو ل     ـوتي ضوة هتوة   بواله

واالطف ل
ـيـب(ووةـو ئ  وا هيتوع  ـو يـو ـالو ــوو-2 ـيـب وإ ـطتا واله   ـبىو إئغـالقواله

ـيــبو ـــو ـةـو  ــبوإئغــالقواله ى ـــوالئجــ حوال هئـــول    ــ ـوتيــ ضواالطفــ لو
ـيبوالئفعيبوالهيتـاوعـ  يـ وى ــوالئجـ حوال هئــول    ـ ـوتيـ ضو ة هتوة   بواله

واالطف ل.
ـيــب وا  يــقواللــتات(وو  ـو ــيـو ــالو ـــوةـو ئــ  واــ هيتوإيجــو-9   ــبىو وا ليــقواله

ـيــبو ـةـو  ــبوا ليــقواله ـ ــنوالئجــ حوال هئــولط ل ــ ـوتيــ ضواالطفـ لو ى ــوا
ـــنوالئجـــ حوال هئــــو ـ  ــــوا ــــ وى  ـــبوالئفعـــيبواـــلهيتـاوإيج  ي ـي ـــتوة  ـــ بواله  ــــوة ه

ولط ل  ـوتي ضواالطف ل.
ـيـب(و  ـبىو إئغـالقوالوةـو ئ  وا هيتوع  ـو يـو ـالو ــوو-8 ـيـب وإ ـطتا واله ه

ـةـو  ــبوإئغــالقواللــتاتو ـ ــنوالئجــ حوال هئـــولط ل ــ ـوتيــ ضواالطفــ لو ى ـــوا
ـ نوالئج حوال هئـولط ل  ـو ـيبوالئفعيبوالهيتـاوع  يـ وى ـوا  ـوة هتوة   بواله

وتي ضواالطف ل.
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ـالـوو-10 ـيــبوالئفعــيبو   ـــو افعــيتو ــ %و ـــوالاغيــتاـوال  بهــبوو21.1ة  ــ بواله
ـيــــبول ئجــــ حوال  هئـــــول    ــــ ـوتيــــ ضواالطفــــ لوفـــــو ــــيـو   ـــــوة  ــــ بواله

ـالـو ـ ــنوالئجــ حوال هئـــوو65الئفعــيبو افعــيتو ــ %و ـــوالاغيــتاـوال  بهــبولا
ـيـبوالئفعـيبوال عـالتعو ـتو  له لط ل  ـوتي ضواالطف لو   ويـ حوالهيتواله 

ـبولبىوال     ـوة هتو ئهولبىوالط ل  ـ. ـج وال 
قو اـوباللـــبوا  ـــ و-11 ــــت ـبوف ـــبوـجـــ ـــتابوىيئ ـةف ـــبوال    ـــ ـو ـــيـوافـــتابوىيئ شيبو 

ـبوالهيتو ـج ـ  اويبلوى ـو ـيبوالئفعيبو ـتو  له الط ل  ـو ـو ينو بىواله 
ـيـبو ـتو بتجـبوةى ــو  له ـالهـ  ـا لوالعــو والخ ـتعوال   يـبوفــواإل عـ سو ل 

والئفعيب.
ـةفـــتابوإو-12 قو اـوباللـــبوا  ـــ شيبو ـــيـوافـــتابوىيئـــبوال    ـــ ـو ـبوفــــت ـجـــ ا ـــحو

ـ ـــ اويـــبلوى ــــوىيئـــبو ـتو  لئجـــ حوال هئــــو الط ل ـــ ـو ــــو يـــنو ـــبىوالهـــ 
ـتو بتجــبو ـالهــ  ـا ــلوالعـــو والخ ــتعوال   يــبوفـــواإل عــ سو ـبواــلهيتول  ـجــ

وةى ـو  لئج حوال هئـ.
و
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 التوصيات
ـيبوالئفعيبوى ــوالئجـ حو ـلـو ي ـوةهتواله  ئ  وى ـوئا شجوالبتاعبوالا وائ 

ـ    ــ ـوتيــ ضواالطفــ  وىـــوال هئــ ولط ل ــ ـو ـالاــ وةعــفـت لو    فتــبوال  يــتة و
ـ    ـ ـوتيــ ضو ـيـبوالئفعـيبوى ـــوالئجـ حوال هئـ ولط ل ـ ـو ـبواـلهيتوأل  ـ بواله ـجـ

واالطف قواـ ـوال   ههو   وي ـو:
ـابو.1 ـفيتوال ـ ـاأل ع لوال اخ  بوفـو ج لوتي ضواالطف لوى ـوا بىلوال  ي ـو

ـيـــــبوالئفعـــــيبو  ــــــوخـــــاللوال   يـــــبوالاـــــ واا ـــــ ـوالا ـــــت وى ــــــوة  يـــــبواله
ـاـ ـالئب ـال تا جوالابتي يبو وال    تاـو

ـىو  يـو.2 ـات يبو     ـوتي ضواالطف لو عا ـا ييـو ةـواا  ـو   ييتواخاي تو
ـيبوالئفعيب ـف و  اوي  ـواعاخبالوة بو ل ييسواله ـيبوالئفعيبو   ـواله

ـال  لوى ـوإى بةو.3 ـتةواال ا  لو لي سوالئج حوال هئ و ه لو عا توخ  بو  ت
 العي ع ـوالا وابىلو  عواأل   ب.الئتتوف و

ــــبوو-4 ـي ـتاـوابتي يــــبولط  ــــبو  يــــ ـوتيــــ ضواالطفــــ لولا ليــــقوةئ ــــ طواله ى ــــلوب
ـيـبوالئفعـيبو ـاال ا ـ بوىــوةئ ـ طواله ـتةوةف ـل و الئفعيبواإليج  يـبولـبيهلو  ـ

والع  يبو  وة  ـ.
ـتةواهـــجينوط  ـــبوالعـــئبوالتا  ـــبوفـــ و  يـــ ـوتيـــ ضواالطفـــ لوى ــــوالـــا  لوو-5  ـــت

واالعـاغتاقوفـ وخيـ تاـوـال  ـ فـوواالئجـ ووبــ ـاإل  ـ لوى ــوال  تفـب و ه  تةو
 ال عال ل.

ـالئجــ حوال هئـــولــبىوو-6 ـيــبوالئفعــيبو إجــتا وبتاعــ ـوةخــتألوالــيسوال ال ــبو ــيـواله
    ـــ ـوتيـــ ضواالطفـــ لوفــــو ـــ  ـو   فتـــ ـو  ـــتول ا ـــت وى ــــو ـــبىو

ـلــبو ــلوةىو هــ الـو ــبواتهــتوئا ـ    ــبوالئفعــيبو ـي ـتو  له يجــبوىــبلوالهــ 
ـتولبىو     ـوتي ضواالطف لول  ولهو ــواـلهيتو ـبوةـو   و  اواله  ـج

و  يتوى ـوالئج حوال هئـول     ـوتي ضواالطف ل
و
و
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 الدراسات والبحوث المقترحه:
ـيبوالئفعـيهولـبىو خا ـ والفشـ ـوال  تيـهو- ـىيهو اه يلواله  ئ  و تئ  جول ا

 ـال تا لوالبتاعيه.
ـيبوالئفعيهو- ـىواله  فـو تا لوالا  يلوال خا فه. ي سو عا
ـيـــبو- ـــبواله ـــبتي ـوى ــــوائ ي ـــتو تئـــ  جوا ـــبول  تفـــبوةه إجـــتا وبتاعـــهواجتي ي

 الئفعيبولبىوط  هوـط ل  ـوالج   ه.
ـيـــبو- ـــبواله ـــبتي ـوى ــــوائ ي ـــتو تئـــ  جوا ـــبول  تفـــبوةه إجـــتا وبتاعـــهواجتي ي

ـيــــــبو اـوال ــــــ هو الئفعــــــيبولــــــبىوال ــــــ   يـوفـــــــوال ؤععــــــ ـوالات 
   ألطف ل.

ـائ- ـيهوالئفعيه.إىبابو ـاله  في و تا جواته بيهوخ  هو  لئج حوال هئـو
ـا لو ل تئبوائ ؤيبوبتاعبوجتا - ول     ـيـوالئج حوال هئــوف وال عه بول  

 الخب ب.وـةهئ  والخب بو  ل
و

و
و
و
و
و
و
و
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 عـــــــــــــــــــــــــــــــالمراجقائمة  
 أوال : المراجع باللغة العربية

ـالاط يــق" وباتو) 2004ة  ــبو  طــ ـوالتــ  تو -1 ـلوالــ اـو ــيـوالئتتيــبو " فهــ
ـوين وى  ـ واألتبـ ـالا  ـاشلول ئهـتو

(و"وئ ـــــواإلئعــــ ـو ـــــو ت  ــــبوالجئــــيـوإلـــــو ت  ــــبو1880ة ـــ لووة ـــــو طــــ و -2
 .  ا بواألئج ـوال  تيبو 2ال عئيـ" وط

ـاإلىاللو -3  .22(و وباتوال هتقو يتــ وط1896ال ئجبوف وال غبو
ـافقوال هئــــولـــبىو2005لو إي ـــ ـوتجـــ و ئـــبي-4 ـىال اـــهو ـــ لا ـجـــبائـو (والـــ    وال

ـتاعو   يبوالات يبو ـ     ـوالات يهوالخ  ه ب ا و ئه .و–    ـو
األعـسوال   يـبولائهـشبواأل ئـ  ول فشـبوال  تيـبو ــو)و2001 هيئـبو عـئيـوى  تةو -5

ـاـوإلـــوو6 ـويــن وو2عــئب" وطو19عــئ ـالا ـالئهــتو  باتواأل ــيـول ط  ىــبو
 .  تةالل

(والائ ؤو  لئج حوال هئـول     ـوتي ضواألطفـ لو2013 طتسو  فتو طتسو -6
ـا ـلوالخ عـهوال  ـتىول هخ ـيبو ـال  ـجـبائـو ـئ ـوال    وال ـ و   فـو 

ـىول  يـــــبوتيـــــ ضواألطفـــــ لو ج   ـــــهواللـــــ  تعوالات يـــــبوو– وال ـــــؤا توالعـــــئ
ـجبائيبول طفلوفـوالفاتعو ـو  .2006ة تيلوو8-9ال

ـ هـ الـواأل ئــ  " وطو) 2004ـو  عـو  طفـوى بوال  ط-2  باتوو1"األعـتةو
ـوين والل  تة ـالا  .العـ   ول ئهتو

ـــــ ح-9 ـــــبوالفا ـــــ و ئ ــــــوو2001 الغ  ــــبىوو عـــــيـوى  ـــــبواألئ ـي (و"وىال ـــــبواهـــــ لو 
ـالهــ   و ـتوفــ و ت  ــبوال تا لــبو الاف يـــتواألخال ـــ ولــبىوىيئــبو ـــوالــ  

ـبي ــــبوالعــــ  ــــبو ـــــوال    ــــبوال ت ي ــــبوالغت ي ــــبوال  ــــتيبو"ب  ل ئطل  وال ج 
 .ل بتاع ـ

ـا ليــقوال تا ــقو2011 ئـ ـوالهــلتاـو -8 (.وال ال ــبو ــيـوةئ ــ طوالائهــشبواألعــتيبو
ـياهوالئفعيب.و ج بوالئج حولأل   ن و ج بو و(.5 و26له
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ـىو خ -10 ــــــبولــــــبىواأل ــــــبانو2002يــــــلوى ــــــبوالــــــت  ـوالطتهـــــ  ـي (و"وةو ــــــبواله
ـي  وفـــــ و   فتـــــ ـوغـــــوة ـ و  ـــــضووالجــــــ ئ يـو ل تئــــــبو  ألعـــــ فـــــ و ـــــ

ـتة والج   ـبواإلعال يب وغوو  ةال اغيتاـ" وتع لبو  جعايتوغيتو ئه
ـاطو -11 ـــبوو2009ىويـــوو هــ ـــ اـوال ت يـ ـــطـوالـ ـــبوئهـ ـيـ ـجي واله ـل ـــي ـــ وعـعـ (و"وفـ

ـيتو"الجتي ــــــب ـالاطــــ  و ؤععــــبو  عـــــواللطــــ ـ و ت ــــوواللطــــ ـول   ــــنو
ـ ـال هـت أل وال ببوالع  نو  الات 

"اعاخبالوال الجوال لالئ ولائ يبوالبيتوالـ اـو) 2003فا  وفا  والعيعـو -12
ـ يـو ــــوالتى يـــبواألعـــتيبوبتاعـــبواجتي يـــبو ط لـــبو لبىواألطف لوال  ــت
ـــــبول ج  يــــبوالئعــــ شيبولا عــــيـو ـــــبوالا   ـ ـاشيـ ـــــبواإلي ـــــ لوال ؤععـ ــــــوةطفـ ى ـ
ـلو ـال  ـــــ ـتوعـــ يب"و ج ــــبوبتاعـــ ـوفــــ والخب ـــبواالجا  ىيــــبو ال ـــ بو  ــــ

 .ئعـ ئيب وال ببوالخ  سوىهت والجو واله ئ اإل
ـيـــبوة ــــوغـــوالو -13 ـبو    ـاط يل اهـــ و2006   ـــ ـتواإلئعـــ ئ و (.وئتتيـــ ـوالاطـــ

ـيب واألتبـ:وباتوال عيتة  الات 
ـئهو -14 ـىال اه و  اخ  واللتاتولبىوط  ـبو2003  ا لوالطتا ـيبوالئفعيبو (و"واله

وج   بو ؤاهو"و وتع لبو  جعايت واألتبـ.وج   بو ؤاه.
و–(و"والئ ـــــــــــوالــــــــــئفسوو2005ئج ــــــــــبو ئـــــــــــوى ــــــــــبواا و   ــــــــــبوالو تائــــــــو -15

ـالا  ــيلوالبتاعــ و ـافقو ـىال اـهو ــ لا و ـفـــقوئتتيـــبواتي عـــ اجا ـــ ى و
ــــبو  بيئـــبوالطـــ ش " و ـي ــــبواله ئ ــــ ـوال ت   ــــبو ـــــوطــــال وـط ل  ــــبىوىيئ ل

 تع لبو  جعايت وج   بوةلواللتى والتي ض
ـ ـــ يتو  ئـــتو-16 (و"وهـــالنوئتتيـــ ـوفـــ وئ ــــوالطفـــل" واتج ـــبو: ـــبىوو1882أل و

أل والل  تةو و  ا بواألئج ـوال  تيب  .   ـبو ئـ 
ــــــــ اـو1889يـعــــــــ و  ـــــــطفـو -12 ـىال اــــــــهو  ــــــــ طوال (و"الا ــــــــ يووالئفعــــــــ و

ـتاة و  يـــــبوا با  و ـيــــــبولـــــبىوال ـــــتا ليـ" وتعـــــ لبوب اـــــ ـاإل عــــــ سو  له
 ج   بو غباب

و
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