
 مستخلص الاطروحة

 هدف البحث التعرف على :

 مستوى أزمة الهوية لدى املراهقين.-1

 ية لدى املراهقين.مستوى ألافكار الالعقالن -2

 مستوى العنف لدى املراهقين.  -3

 العالقة بين أزمة الهوية وألافكار الالعقالنية والعنف.   -4

 ملتغيرات : -5  
ً
 الفروق في مستوى أزمة الهوية تبعا

 إناث(.  -أ.الجنس )ذكور 

 ( سنة.16 , 17 , 18ب.الفئات العمرية )

 عا ملتغير أزمة الهوية. التفاعل بين الجنس والفئات العمرية تب-ج

 ملتغيرات : -6
ً
  الفروق في مستوى ألافكار الالعقالنية تبعا

 إناث(.-أ.الجنس )ذكور 

 ( سنة. 16 , 17 , 18ب.الفئات العمرية )

 ملتغيرات : -7
ً
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 ن الجنس والفئات العمرية تبعا ملتغير العنف.التفاعل بي-ج

( طالبا وطالبة اختيروا باألسلللللللحوب املرشلي العنلللللللوا   من 709تألفت عينة البحث من ) 

املدارس إلاعدادية والثانوية في مدينة املوصلللللللللللللل مروى محافحة ن نوى. ولتحقي  أهداف البحث 

 ار ألافكار الالعقالنية. قام الباشث ببناء مقياس أزمة الهوية والعنف وإعداد اختب

ن مقياس أزمة الهوية بصللليغتو يولية من ) ( 5( فقرة ذات )113( مجاالت بواقع )8تكوَّ

بدائل، وتم التأود من الصلللللللللللللدق الحاهرا ملجاالتو وفقراتو معرةلللللللللللللها على مجموعة من ال  راء 

لعللدم ( فقرات 10املحكمين من املتخصلللللللللللللصلللللللللللللين في العحوم ال)ربويللة والنفسللللللللللللليللة، وقللد شلل فللت )

(. وما اسللللللتخروت القوة التمييقية لفقرات املقياس بأسللللللحوب %80شصللللللولها على تسللللللبة اتفاق )

( طللالبللا 425املجموعتين املتطرفتين معللد تطبيقهللا على عينللة التححيللل إلاشصللللللللللللللا   املكونللة من )

(. 0.001( و )0.01( و )0.05( فقرات؛ ألنها غير دالة عند مسللللللللللللتوى )4وطالبة وقد اسلللللللللللل بعدت )

من ال صائص القياسية ملقياس أزمة الهوية تم التأود من صدقو باستعمال طريقتي  ولحتحق 

من خالل الكنللللللللللللف عن العالقة بين دروة الفقرة بالدروة   الصللللللللللللدق الحاهرا وصللللللللللللدق البناء

الكحيلة، والعالقلة بين درولة الفقرة بلدرولة املجلال الل ا تنت،ي إليلو، والعالقلة بين درولة املجلال 

قيللاس، وقلد أتهرت نتللائح التححيللل إلاشصللللللللللللللا   ان وميع معللامالت يرتبللا  بلاللدرولة الكحيللة لحم

( فقرات لكون قيم 3( باسللللت ناء )0.001( و )0.01( و )0.05دالة إشصللللائيا عند مسللللتوى داللة )

معللللامالت ارتبللللاطهللللا غير دالللللة ولي نفس الفقرات التي تم اسللللللللللللل بعللللادهللللا بللللأسلللللللللللللحوب املجموعتين 



لرغم من قيمة معامل ارتباطها الدالة اشصلللللللللائيا لضلللللللللعف املتطرفتين فضلللللللللال عن فقرة اخرى با

قوتهللا التمييقيللة. أمللا الثبللات فقللد اسلللللللللللللتخرج بطريقللة إعللادة يختبللار بللاسلللللللللللللتعمللال معللامللل ارتبللا  

(. 0.87( وطريقة يتسلللاق الداخلي باسلللتعمال معادلة الفا ورونبال، و بح  )0.83بيرسلللون و ح  )

  ( فقرة.99هائية مكونا من )و  لك أصبح مقياس أزمة الهوية بصيغتو الن

( واملؤلف من 1985وملا تبى  البلاشث اختبلار ألافكلار الالعقالنيلة املطور من )الريحلات ، 

( فقرة ذات بديحين وتم التأود من الصلللللللللللللدق الحاهرا لفقراتو معرةلللللللللللللها على مجموعة من 52)

يع الفقرات ال  راء املحكمين من املتخصللللللللللللصللللللللللللين في العحوم ال)ربوية والنفسللللللللللللية، وقد قبحت وم

(. وما اسللللللتخروت القوة التمييقية لفقرات يختبار بأسللللللحوب %80لحصللللللولها على تسللللللبة اتفاق )

( و 0.01( و )0.05املجموعتين املتطرفتين وقد قبحت وميع الفقرات؛ ألنها دالة عند مسلللللللللللللتوى )

قو (. ولحتحق  من ال صلللللائص القياسلللللية الختبار يفكار الالعقالنية تم التأود من صلللللد0.001)

من خالل الكنلللللف عن العالقة بين دروة  باسلللللتعمال طريقتي الصلللللدق الحاهرا وصلللللدق البناء

الفقرة بللالللدروللة الكحيللة، والعالقللة بين دروللة الفقرة بللدروللة الفكرة اللل ا تنت،ي إل هللا، والعالقللة 

وقللد أتهرت نتللائح التححيللل إلاشصللللللللللللللا   ان وميع  بين دروللة الفكرة بللالللدروللة الكحيللة لالختبللار،

(. أما الثبات 0.001( و )0.01( و )0.05يرتبا  دالة إشصلللللللللللائيا عند مسلللللللللللتوى داللة ) معامالت

( وطريقة 0.77فقد اسلللللللللتخرج بطريقة إعادة يختبار باسلللللللللتعمال معامل ارتبا  بيرسلللللللللون و ح  )

(. و  لك أصلللللللبح اختبار ألافكار 0.82ويتسلللللللاق الداخلي باسلللللللتعمال معادلة الفا ورونبال و ح  )

  ( فقرة.52صيغتو النهائية مكونا من )الالعقالنية ب

( فقرة 51( مجاالت ةلللللللللللللمت )3وما قام الباشث ببناء مقياس العنف ابتداء بتحديد )

( بدائل، وتم التأود من الصلللللللدق الحاهرا ملجاالتو وفقراتو معرةلللللللها على مجموعة من 3ذات )

وميع الفقرات  ال  راء املحكمين من املتخصللللللللللللصللللللللللللين في العحوم ال)ربوية والنفسللللللللللللية، وقد قبحت

(. وما اسلللللتخروت القوة التمييقية لفقرات املقياس بأسلللللحوب %80لحصلللللولها على تسلللللبة اتفاق )

املجموعتين املتطرفتين وقلد قبحلت وميع الفقرات بلاسلللللللللللللت نلاء فقرة واشلدة تم اسللللللللللللل بعلادهلا من 

(. ولحتحق  من ال صلللللللللللللائص 0.001( و )0.01( و )0.05املقياس؛ ألنها غير دالة عند مسلللللللللللللتوى )

قياسللللللية ملقياس العنف تم التأود من صللللللدقو باسللللللتعمال طريقتي الصللللللدق الحاهرا وصللللللدق ال

من خالل الكنلللللللللللللف عن العالقللة بين دروللة الفقرة بللالللدروللة الكحيللة، والعالقللة بين دروللة  البنللاء

 الفقرة بللدروللة املجللال اللل ا تنت،ي إليللو، والعالقللة بين دروللة املجللال بللالللدروللة الكحيللة لحمقيللاس،

التححيل إلاشصللللللا   ان وميع معامالت يرتبا  دالة إشصللللللائيا عند مسللللللتوى  وقد أتهرت نتائح

(. أما الثبات فقد اسلللللتخرج بطريقة إعادة يختبار باسلللللتعمال 0.001( و )0.01( و )0.05داللة )

( وطريقة ويتساق الداخلي باستعمال معادلة الفا ورونبال 0.84معامل ارتبا  بيرسون و ح  )

 ( فقرة. 50أصبح مقياس العنف بصيغتو النهائية مكونا من )(. و  لك 0.90و ح  )



عولجت البيانات إشصللائيا باسللتعمال يختبار التا   لعينة واشدة وعينتين مسللتقحتين، 

ومعلللادللللة ألفلللا ورونبلللال ومعلللاملللل ارتبلللا  بيرسلللللللللللللون ومعلللاملللل ينحلللدار املتعلللدد ويختبلللار التلللا   

 يل التباين الثنا   ذا التفاعل واختبار شيفيو.  لحكنف عن داللة معنوية معامل يرتبا  وتحح

أتهرت نتائح البحث انخفاض مسلللللللللللللتوى أزمة الهوية وألافكار الالعقالنية والعنف لدى 

املراهقين، وووود عالقلللة ارتبلللاطيلللة مووبلللة داللللة بين أزملللة الهويلللة والعنف، وعالقلللة ارتبلللاطيللللة 

القة ارتباطية مووبة غير دالة بين ألافكار مووبة دالة بين أزمة الهوية وألافكار الالعقالنية، وع

الالعقالنيلللللة والعنف، وعالقلللللة ارتبلللللاطيلللللة مووبلللللة داللللللة بين أزملللللة الهويلللللة وألافكلللللار الالعقالنيلللللة 

 والعنف.   

والتفاعل  ةأما ما يتعح  بالفروق في مسلللللللللللللتوى أزمة الهوية تبعا لاجنس والفئات العمري

إشصلللللائيا في مسلللللتوى أزمة الهوية تبعا لاجنس، بينهما فقد أتهرت النتائح عدم ووود فرق دال 

( سلللللللللللللنة مقارنلة 16وووود فرق دال إشصلللللللللللللائيا تبعا لحفئات العمرية ولصلللللللللللللال  الفئة العمرية )

( سلللللللللللللنلللة، وووود فرق دال إشصلللللللللللللللائيلللا في التفلللاعلللل بين الجنس 18( و )17بلللالفئتين العمريتين )

 ( سنة. 16ل كور )( سنة ثم ا17والفئات العمرية ولصال  الفئة العمرية يناث )

وأشللللللارت النتائح ا ى عدم ووود فرق دال إشصللللللائيا في مسللللللتوى ألافكار الالعقالنية تبعا 

لاجنس، وووود فرق دال إشصائيا في مستوى ألافكار الالعقالنية تبعا لحفئات العمرية ولصال  

ح  بالتفاعل ( سللللللنة. أما ما يتع18( و )17( سللللللنة مقارنة بالفئتين العمريتين )16الفئة العمرية )

 بين الجنس والفئات العمرية فحم يحهر فرق دال إشصائيا. 

وما أتهرت النتائح ووود فرق دال إشصللللللائيا في مسللللللتوى العنف تبعا لاجنس ولصللللللال  

ال كور، وووود فرق دال إشصلللللللللللللائيا في مسلللللللللللللتوى العنف تبعا لحفئات العمرية ولصلللللللللللللال  الفئة 

( سللنة، وووود فرق دال إشصللائيا في 18( و )17ن )( سللنة مقارنة بالفئتين العمريتي16العمرية )

 ( سنة.16التفاعل بين الجنس والفئات العمرية ولصال  ال كور )

وبعد مناقنلللللللللللللة نتائح البحث وةلللللللللللللع الباشث مجموعة من يسلللللللللللللتنتاوات التوصللللللللللللليات 

 واملق)رشات.

 


