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 :ملخص
بيي  اطياراا اليةيية اليةسيية ةني   ي   الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة هدفت     

اليةيية اليةسيية،  في   رحلية الافةلية ليدط  طياربات اإلسياة  الياات، ةببيرات القلق، ة فيية 
ةاألسييةياة فيي  نيي   يي  القلييق ة فييية   ةأيطييا  عرفيية الفييرةق بييي   طيياربات اليةييية اليةسييية

اطياراا اليةيية اإلسياة ، ن يا تييدف الدراسية أيطيا الن يف عي   يدط إسييا   الياات ةببيرات
اليةيية  ليدط  طياربات اإلسياة  بظييةر القليق، ة فيية  الياات، ةببيرات اليةسيية في  التةبي 

  ييةي   ي ةعيية  يي  االبييات اليا عيية السييعةديات اليةسييية، ة يي لت  الدراسيية عيةيية  يي 
ةتستبد  الدراسة  ، ( 50 = ) األسةياة  ة ي ةعة    (50= ) اليةية اليةسية  طاربات

(، 3002اليةية اليةسية إعيداد ع ياد  ح يد  بي ير ةعبييب بيلية  الظفيير   قياس اطاراا 
 الاات إعداد ةلي  فيتس ة قياس القلق إعداد غريا عبد الفتاح غريا ، ة قياس تةس  ل فية 

إعييداد   فيي   رحليية الافةليية اإلسيياة  تري يية وييفةت فييرر ةسيييير نا يي ، ة قييياس ببييرات 
ا  بييي  اطيياراا اليةييية اليةسييية ةنيي   يي  القلييق، ةيييةد ارتبيياا د أظيييرت الةتييا   .الباحثيية

اليةيية اليةسيية، ن يا  ليدط  طياربات  في   رحلية الافةلية اإلسياة  ة فيية  الياات، ةببيرات
األسيةياة في  القليق ةببيرات   ي  اليةيية اليةسيية أعليى  طياربات تةويلت الةتيا   إليى أ 

اربات فيي   فييية  اليياات، بية ييا نييا  األسييةياة أعلييى  يي  ال طيي اإلسيياة  فيي   رحليية الافةليية،
ةأبير تةولت الةتيا   إليى إسييا  اطياراا اليةيية اليةسيية في  التةبي  بظييةر القليق ةببيرات 

 .اإلساة  ف   رحلة الافةلة، ف  حي  ل  يتةبأ ب فية  الاات
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 : مقدمة
إ  ظيةر   نلة اطاراا اليةية اليةسية ليدط بعيا الايالا ةالاالبيات ةتف يييا في        

يتييا ةالحيد  ةييا ل يا لييا اآلةةة األبير  ف  ال دارس ةاليا عات تستدع  التيدب  السيريل ل ةاي
أطيرار ةفسيية ةايت اعيية ةويحية عليى الفيرد ةال يت يل ، ةقيد يي د  اةت يارها إليى ظييةر   ي 

سلةنيات غريبة ف  ال يت ل العرب  بوفة عا ية، ةالبي ية ال درسيية ةاليا عيية بويفة باوية، 
ييية  يي  ةليال  يحتييار حليييا ة ةاييتييا إلييى تطييافر يييةد عديييد  لي يييل   سسيات ال يت ييل بدا

األسيير ، ةال درسيية، ةاليا عيية ةاإلعييال  ةاألةدييية ال ييبابية ة رانييب التة ييية ةالرعاييية ا يت اعييية 
 طيارب  اليةيية اليةسيية ااتيي ،  أ  ن يا .ةةبار  الويحة للحيد  ي  هيام ال  ينلة ة ةاييتييا

بييالرغ   ييي  أةيييي  يعييياةة  ويييراعات نثيييير  بييي  تنيييةيةي  الت يييريح ، ةرغبيييتي  فييي  التحييية  إليييى 
ييييةس اآلبييير، إ  أةيييي  ي ثلييية    ييينلة ليبيييري ، فيييبعا الييياي  تعرطيييةا ل سييياة   يييةي  قيييد ال

 يعيدة  تنرار الببر ، ةيسي ة  يةسيا ألافا  آبري ،   ا ي د  إلى است رار دةرات اإلساة 
بي  األافا ، ةاألسير  ةال يت يلم   يا ي نيد بايةر  ا طياراا ةآثيارم الةفسيية عليى الفيرد ااتي  

 . ةال حياي  ب
إاا نا  تحديد اليةية اليةسية هة أحد  االا الة ة ف   رحلتي  الافةلية ةال راهقية في        

   بال  ع لية التة يا اليةس  ةه  الع لية الت  ينتسيا  ي  باللييا  تنةيةيا ةتحديدها يت 
ةهييام  الفييرد القييي  ةا تياهييات ةال عتقييدات ةأة يياا السييلة  ال ةاسييبة لليييةس الييا  يةت يي  إلييي 

قيد تنية  طي ةية أة تنية  ويريحة ،ةقيد تنية   يعةرية أة     ل عتقيدات ةالقيي  ةا تياهياتا
 عةرية، ة عظ  اآلباة يثيبة  السلة  الا  يرةة   ةاسبا ليةس افلي  ةيعياقبة  اليا  يرةةي  
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تعد  رحلة الافةلة أه   رحلية  ةلال  .(3002ع اد  بي ر ةعبيب الظفير ، ) .غير  ةاسا
فيي  ت ثي  الةيةا  األساسيية التي  تتحيدد عليى أساسييا  عيال   بويية الفيرد في  ف  حييا  الفيرد 

 رحليية الر ييد، ةيتحييدد فييييا  فييية  ةاتياهييات الفييرد للحيييا ، ةةظرتيي  إلييييا، فييي  ت ثيي  حييير 
 م )20:3003األساس ف  تنةي   بويت ، ةتحديد سلةن  ف  ال ستقب م  ا  حسي ،

  سسات التة  ة ا يت اعية الت   تساه  في  غيرس  ن ا تحت  األسر  ال رتبة األةل  ف     
ةدع  التة يا اليةس  ف  ةفةس الةشة ةعقةلي  ، ةهاا يتسق  ل  يا ن يفت عةي  العدييد  ي  
البحييةع عيي  أه ييية العةا يي  ا يت اعييية فيي  ال قييا  األة  نعةا يي   سييببة  طيياراا اليةييية 

ف  السةةات األةل  دةرا باربا ف  ( ، ةبياا تلعا األسر  Harris, et al., 2012اليةسيةم  
ت يييني  هةيييية األبةييياة فييي اا ة يييأ الةليييد فييي  يييية أسييير  ابيعييي  يعيييبب لديييي   فييياهي  ال يييياعة 
ةالب ييييةةة ةالقيييية  ةالريةليييية، ةعةييييد ا يتعييييرا ل سيييياة  بي يييييل أ ييييناليا  يييي  ةالدييييي  أة  يييي  

ت ةالتي  تنيية  ال قيربي ، في   الي  يي د   ةتييا  ي ييل القييي  التي  نةةييا ةتتةليد لديي  تةاقطيا
نعةا    ساعد  عل  ت ني  هةية يةسية  طاربة، ة ي  هةيا تة يأ لديي    ياعر  ي  البيب  

 ,.Gallucci ،et alةالت  تنة  سرية ةدابلية ةع يقة ةيترتا علييا طعف الثقة بيالةفسم  
(م حيييييع يريييييل بعييييا البيييياحثي  اطيييياراا اليةييييية اليةسييييية إلييييى عةييييف األا ةسييييةة 2005

ةتعاا  األ  لير ةةات األةةثة أثةاة الح  ، ةالح اية البا يد   ي  األ  للافي   عا لت  لألبةاة، 
ةت يييييييييع  عليييييييى ارتيييييييداة  البسييييييييا، ةتعيييييييرا األافيييييييا  لببيييييييرات إسييييييياة  يسييييييي ية ةةفسيييييييية 

 (مDavison  &Neale, 1994:223ةيةسيةم 
( أ  هةيا  عيد  عةا يي  تسيي  في  اطيياراا اليةيية اليةسييية 8993ةييرط أح يد عنا يية      
الانةر، ة ةيا حدةع اعتداة يةسي  عليى الافي   ي  أحيد النبيار في  ال رحلية ال يريية، لدط 

تةحيييد الافييي   يييل األ  ةنراهيتييي  ليييألا اليييا    ي ثييي  الرعايييية أة الح ايييية لييي ،   يييا ييعلييي    
يستايل تياةب ال ةقف األةديب  ةالتةحد  ل األا ةي ث  هاا بار  ال را الةفس  ةاطاراا 

يةييية اليةسييية، باإلطييافة إلييى ارتييداة الافيي  لل البييس األةثةييية ب يعيياب ال بوييية ةاطيياراا ال
   ةالدي  ألسباا  تعدد   ةيا البةف    الود  ثال( ةت ييع  على اسيتبدا  أدةات البيةية 
االق أس  أة لقا أةثة  علي ، باإلطافة إلى العةا   السابقة ةيةد اطاراا ف   الةسا ية، ةا 

أ  ت د  إلى اطاراا اليةية اليةسية للانر الا  قد يعاة   ي  الغد  الانرية،    ال حت   
وراع ةفس   ديد بي  تنةية  الت ريح  ةبي  رغبت  في  ا ةت ياة إليى الييةس اآلبير، 
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  ييا ييعيي  الييبعا يتييردد علييى األابيياة لتغيييير أة تحةييي  يةسيي ، ةالييبعا اآلبيير يحقيي  ااتيي  
  فيي  يسيي   باريقيية أةثةييية، ةتبتفيي  بير ةةييات األةةثيية حتييى يتنيية  ليي  وييدر، ةيتييةبع الييده

اللحييييييية ةال ييييييارا ةتتغييييييير ريةلتيييييي  ت ا ييييييا ةيبييييييدأ فيييييي  البييييييرةر فيييييي   البييييييس الةسيييييياةم أح د 
 (م208:8993عنا ة،
ةتبتلييييف أعييييراا اطيييياراا اليةييييية اليةسييييية لييييدط األافييييا  عةيييي  لييييدط ال ييييراهقي  أة      

ليةسييية، ةت ثيي  أة يياا البييالغي ، حيييع أةيي  يتاييةر عةييد األافييا  ن ييا تتاييةر أة يياا األدةار ا
الدةر اليةس  ال عتقدات ةالسلةنيات للثقافات الفردية الت  تعد ابيعيية ة ةاسيبة بحييع يت تيل 
بيا الانةر ةاإلةاع، ةتتأثر هام ال عايير بن     األسر  ةاألودقاة ةاإلعال ، ةغير ال   ي  

ةنيات ال اا  يةسيا عةا   ا ةد ار ف  ال يت ل، ةحيع أ  العديد    الثقافات تعارا السل
فغالبييا  ييا يةييت  عيي  اليي  تييةتر ةاطييل علييى األفييراد ال تييأثري  بييياا األ يير ة يي  حييةلي ، ةفيي  
العديد    الحا ت يفيد األفراد ال تحةلي  يةسييا عي   يعةره  بعيد  الراحية بالتقييد في  اليسي  

 (مBusari ،3082الباأم 
 عيييايير DSM-IVابات الةفسيييية  ةيحيييدد اليييدلي  الت بيوييي  ةاإلحويييا   الرابيييل لالطيييار     

ت بيص اطاراا اليةية لدط ال راهقي     بال  ظيةر أعراا  ث  تنرار الرغبية في  أ  
ينة  ال بص    اليةس اآلبر، ةتقدي  الفرد ال تنرر على أة   ي  الييةس اآلبير، ةالرغبية 

فيرد لةةعي  ف  أ  يعيش بقية حياتي   ةت ييا إليى الييةس اآلبير، ةعيد  ا رتيياح ال سيت ر  ي  ال
ةيت ثيي  هيياا ال ييعةر عةييد ال ييراهقي  فيي  أعييراا ا ة ييغا  بع لييية الييتبلص  يي  البوييا ص 

  ثييي  اليييا الير ةةيييات أة اليراحييية  لتغييييير البويييا ص اليةسيييية  اليةسيييية األةليييية ةالثاةةيييية
باليسييييييييييييي ( ةيسيييييييييييييبا ا طييييييييييييياراا ليييييييييييييي  حالييييييييييييية  ييييييييييييي  الحيييييييييييييب  ةا نت ييييييييييييياا ةالعييييييييييييييب 

 (مDSMIV,1994:537ا يت اع م 
ةأةطيييييحت الدراسيييييات أ   عيييييد ت اةت يييييار اطييييياراا اليةيييييية اليةسيييييية تنييييية  بةسيييييبة      

( مأ  أةييا 8991م، Bradley  &Zuckerف  اإلةياعم  20000:8ف  الانةر، 80000:8
( حيييع أةطيييل أ   Busari ،3082أعلييى لييدط الييانةر  ةييييا لييدط اإلةيياع ، ن ييا أنيييد اليي   

ةأ  ةسييبة اإلوييابة لييدط الييانةر  20000 ييا بييي   8اةت ييار اطيياراا اليةييية اليةسييية بةحيية 
تفةق ب قدار ثالثة أطعاف لدط اإلةاع، على الرغ     اعتقاد الباحثي  بأ  الةسبة تبيد عي  
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هييياا ال ييين  أنبييير حييييع أ  ةسيييبة بسيييياة  ييي  األبحييياع التييي  تييي  تةفيييياها عليييى ةسيييا اةت يييار 
 اطاراا اليةية اليةسيةم 

 يي  الدراسييات قي ييت اةت ييار اطيياراا  ( أ  نثيييرKuyper ،Wijsen 3082بية ييا أ ييار   
اليةييية اليةسييية بييي  عييدد  يي  األفييراد اليياي  يتييرددة  علييى البييد ات الوييحية، ةت نييد أ  هيياا 
الةييةع  يي  الدراسييات يفتقييد إلييى  علة ييات ب ييأ  اليةاةييا ال تبايةيية لظييرةف اطيياراا اليةييية 

ليييدط عيةيييات اليةسيييية، ةيييييا ا هت يييا  أيطيييا بالتقيييارير ال بويييية لأل يييباص ال طييياربي  
نبييير م أ ييا بالةسييبة ل يت عةييا العربيي  فييال تةيييد  علة ييات نافييية عيي  اةت ييار اطيياراا اليةييية 
اليةسييية، ف عظيي  التقييديرات ترنييب علييى األفييراد اليياي  ييياهبة  فقييا إلييى العيييادات البييا لتغيييير 

 اليةسم
تعرطيي   ةقد أ ارت الدراسات إليى ةييةد تيأثير بايير عليى ال يراهقي  ةالرا يدي  ةتييية     

ل ساة  اليةسية، حيع تنة   ةبأ بظيةر اطاراا اليةية اليةسية، ةالا  بدةرم ينة  بدايية 
لظيةر أعراا القلق، ةا نت اا، ةتقدير الاات ال ةبفا، ةاطاراا العالقات اليةسية  يل 

 (Beitchman ،Zucker ،Hood., 1992اآلبري مم 
اا نا  اليدف    علي  اليةفس هية ال حافظي      ة عليى اسيت رار الويحة الةفسيية ةاليسي ية ةا 

ألفراد ال يت ل، ف   ا طاراا الةفس  أة اطاراا اليةية لبعا األفراد يحر  ال يت ل    
اا نييا  هيياا ا طيياراا يتعلييق باليةييية اليةسييية، فيي   هيياا   يعةيي   يييبة  ييي   يي  ااقتيي ، ةا 

لية ،ألةييا تييدد تنياثر ييبة   نلة للفرد فقيا، ةلنةييا قيد تتحية  إليى   ينلة ايت اعيية ة سيتقب
 ييي   يي  ال يت ييل ةاسييت رار بقا يي ، ة  ييا    يي  فييي  أ  أ  بحييع عل يي  يقيية  أة  ةقبيي  نيي  
 يي ة علييى إحسيياس بييأ  سيي ة   يينلة تثييير تسييا  ت عييد ، ةتتالييا إيابييات حاسيي ة أة علييى 

ةسيي  األق   قبةلة ايت اعيا، ن ا  حظت الباحثة  اةت ار هاا الةيةع  ي  ا طياراا بيي  الي
ف  اآلةةة األبير  ، باوة ف  الحر  الييا ع     يا حيدا بالباحثية إليى  حاةلية التعيرف أنثير 
عليييى هييياا ا طييياراا ةالن يييف عييي  أسيييباب  ال تعيييدد   ةظيييراع أله يتييي  الةفسيييية ةا يت اعيييية  

دافعيياع  أعاييتةبسييبا حساسييية ال ةطييةع  ةقليية الدراسييات التيي  تةاةلتيي  باويية العربييية  ةيييا، 
ةلويعةبة تيةفر العيةية ة اريقية التعا ي   عييا دةر نبيير في  هيام الدراسية  فقيد نيا  لدراست ، 

لني  تي  ا نتفياة بعيةية اإلةياع فقيا  ةاإلةياع   ال باا للدراسة أ  تنة  العيةية  ي  اليانةر 
بسبا الوعةبة الت  ةاييت الباحثة ف  الحوة  عليى عيةية اليانةر ةاليا  قيد يرييل 
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تي  اليةسية ع  ال يت ل حيع أ  ثقافة ال يت ل  تتعا    يل ل حاةلتي  إبفاة اطاراا هةي
ليةةييية الريييي  بأةييييا عييييا ةعيييار ةتيعلييي   حييياا بسيييبرية الي ييييل، بييي  إ  األا إاا رأط افلييي  
الوب  يلعا بد ى الفتيات ُيواا بالغطا ةيوف  بأب ل النل ات ةقد يو  األ ير للعقياا 

تتورف السيدات؟ بعنس الفتا  ف ةييا إاا  البدة ، فنيف إاا تورف الري  الةاط   فعالع ن ا
توييرفت ن ييا يفعيي  الريييا  ُي ييار إلييييا بالبةييا  بأةيييا عيي    يية رييي  ةُيعت ييد علييييا فيي   ييتى 

 األ ةر لال  ةرط بعا     طاربات اليةية اليةسية يفبر  بأةي  نالريا م 
ال رتبايية الةفسييية  تحقيييق هيياا اليييدف تتةيياة  الدراسيية الحالييية بعييا ال تغيييرات إاييار ةفيي 

ةليييام األسييباا ي يعيييا قا ييت الباحثيية بيي يراة الدراسيية الحالييية،  .باطيياراا اليةييية اليةسييية
 -:ف  التسا  ت التالية   نلتيا ي ن  وياغة ةالت 

 :مشكلة الدراسة
 طاراا اليةية اليةسيةا  تةسا الدريات على  قياس ه  تةيد عالقة ارتبااي  دالة بي  -

لييدط  اإلسيياة  القلييق، ة فييية  اليياات ، ةببييرات لييى  قيياييس تةسييا الييدريات ع ةنيي   يي 
 اليةية اليةسية؟  طاربات

اليةييية اليةسيية ة تةسييا دريييات   طيياربات  تةسييا درييات هي  تةيييد فيرةق داليية بيي -
 ؟ اإلساة  القلق، ة فية  الاات، ةببرات األسةياة على  قاييس

القلييق، ة فييية  اليياات،   هيي  يسييي  اطيياراا اليةييية اليةسييية فيي  التةبيي  بظيييةر نيي   يي -
  اليةية اليةسية؟ لدط  طاربات اإلساة  ةببرات

 :أهمية الدراسة
 األهمية النظرية -أوال:      

الن ف ع  ال تغيرات الةفسية الت  ترتبا باطاراا اليةية اليةسية لةقايية هيام الف ية  ي  -8
 الةقةع فريسة لأل راا الةفسيةم  

طيييةع قليييت الدراسيييات فيييي ، ةتيييأبر ارحييي  فييي   ةاقييية تيييةفير  علة يييات ةبياةيييات عييي   ة  -3
البلييي  العربيي ،  ل ييا تحيياا بيي   يي  سييرية ةنت ييا  ة ييعةر أفييراد األسيير  بالبييي  ةالبييب   يي  
ةيةد أحد أفراد األسر      طارب  اليةية اليةسية، ةحا  الةقت للةقةف أ ا  هام ال  نلة 

 باريقة عل ية ةياد م 
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س ببييرات اإلسيياة  فيي   رحيية الافةليية يسييتفيد  ةيي  البيياحثي  تقييدي  أدا  ثابتيية ةوييادقة لقيييا -2
 ةال يت ي  بال يا م

 :التطبيقية األهمية -ثانيا:     
لفت ةظر الباحثي  للقيا  ب بيد    الدراسات تسي  ب ن  نبير في  ةطيل بيرا   عالييية  -8

  فقييا، بيي  ليييام الف يية، حيييع   يعييد اطيياراا اليةييية اليةسييية   يينلة بالةسييبة للفييرد أة األسيير 
 لل يت ل أيطا، في  تيدد بقا م ةاستقرارمم

 ييا تتةويي  ليي  هييام الدراسيية  يي  ةتييا   تسييي  ب يين  فعييا  فيي   سيياعد  األسيير  فيي  نيفييية  -
التعا ييي   يييل ال طييياربات يةسيييياع ة حتيييى فييي  تيييدار  األ ييير قبييي  حدةثييي   ييي  بيييال  التربيييية 

 السلي ةم
 -متغريات الدراسة:

   Gender Identity Disorder -:اطاراا اليةية اليةسية
(  gender( ةاليةييييدر     sexلقييييد اسييييتبد  البيييياحثة  فيييي  السييييابق  وييييالل اليييييةس       

ن تيييرادفي  ل  يييار  إليييى اطييياراا اليةيييية اليةسيييية ةلنييي  فييي  الةقيييت اليييراه  اتيييي  نثيييير  ييي  
 السينةلةييي  إلى تبة  تعريفات أنثر دقة لنال ال والحي  م

 ت األساسية ف  هاا ال يا : ةفي ا يل  تعريف بال والحا
: ي يييير إلييى التويييةيف البيةليييةي  للييانةر  ةاألةةثييية اعت يياداع عليييى الترنييييا  sexاليييةس   -أ

الييةي  ةالت ييريح  ةالير ييةة ، ةهيية ال ويالل الةحيييد الييا  يتةيياة  البعيد البيةلييةي   يي  بييي  
 ال والحات ال ارةحة ف  هاا ال يا  م

السييلةنيات التيي  تعتبرهييا الثقافيية  ةاسييبة للريييا  : يوييف البوييا ص ة Genderاليةييدر  -ا
 ةالةساة   اليةدر  والل سينةلةي  أة ثقاف  ةليس ةوفاع بيةلةيياع  م

: ت يير إليى تويةيفةا ألةفسيةا  ةليبيري ( نيانر أة Gender Identityر ي اليةيية اليةدريية 
  هام الف ة ، ةهي  ُبعيد أةثى، في  ةع  الفرد بالف ة اليةدرية الت  يةت   إلييا ةن   ا تتط ة

ها  في  تايةر  فيية  الياات، ةال عةيى اليا  تح لي  يتيأثر بالثقافية التي  ية يأ فيييا الفيرد بيال  
 ع لية التة  ة ا يت اعية 

: هييييي  السيييييلةنيات ةا هت ا يييييات ةا تياهيييييات Gender Rolesاألدةار اليةدريييييية  -د 
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: 3002م   ح د الري ياة  ،اإلةاعة ةبوا ص ال بوية الت  تعتبرها الثقافة  ةاسبة للانةر 
 (م    033 - 031

ةيعييد  سيي ى اطيياراا اليةييية اليةسييية  يي  الت بيوييات التيي  يسييتبد يا األابيياة الةفسيييي   
ةال عاليي  لةوف حالة األ باص الاي  يبتبيرة  حالية  ي  ا ةبعيار ال تعليق بةيةع يةسيي  

ار الةةعيييية ال وييياحبة لييييياا  عيييد  الرطيييا بييياليةس ال حيييدد  ةيييا الييية د  ةعيييد  الرطيييا بييياألدة 
اليةس(، ةغالبا  ا ي ار إلى األفراد ال وابي  باطاراا اليةية اليةسية على أةي   تحيةلي  

 يةسيام ةقد ت  توةيف اطاراا اليةية اليةسية على أة  اطاراا ة را اب     قب 
 ICD-80  ،DSM-IV   ةاليي  علييى الييرغ   يي  قييياDSm-5  في ييا بعييد بتغيييير التوييةيف

 (Busari ،3082بدال  بتوةيف  واحا ةهة  ا ةبعار    اليةية اليةسية(م م ةاست
ةيعييرف ال ييبص الييا  يعيياة   يي  اطيياراا اليةييية اليةسييية بأةيي   ييبص يتحييد بقيية   ييل     

اليةس اآلبر ةيعتقد أة   حاور ف  اليةس الباأ، ن ا أة  ف  بعا األحةا  قد   يعرف 
عد   عرفت  بياا ا طاراا تظير ف  عد  عرطي  أة   واا باطاراا اليةية اليةسية، ة 

 ل  يييييييينلت  ةببراتيييييييي  التيييييييي   ارسيييييييييا فيييييييي  ال درسيييييييية أة الع يييييييي  أة العالقييييييييات ا يت اعيييييييييةم
 cook.,2004م) 

ةيبدأ اطاراا اليةية اليةسية عاد  أثةاة  رحلة الافةلة ال بنر  قبيي  سي  الرابعية ةحتيى     
اا ا طييياراا أةييي  يحيييدع قبييي  سييي  سييي  السيييابعة  ييي  الع ييير، ةا   األسييياس فييي  ت يييبيص هييي

البلةغ، ةهة األنثر  يةعاع ف  األة د عة  ف  البةات ،ةت     ظاهر ا طاراا في  إويرار 
الاف  على أة     اليةس ال عانس لةةع يةسي  أة في  رغبتي  ال يديد  ةال سيت ر  في  التحية  

الافيي  إلييى إلييى غييير ةييةع يةسيي  ة يي   ظيياهر اطيياراا اليةييية اليةسييية لييدط األافييا   ييي  
  ارسيية الة ييااات الباويية بةييةع اليييةس اآلبيير، ةلعييا األدةار الباويية بييأفرادم ة وييادقتي  
ةارتييداة  البسييي  مفيياألة د يةبعيية  إلييى لعييا أدةار أةثةييية نيياأل  ةالعرةسيية ةالابيبيية ةي يليية  
 إلييى   ييارنة البةييات هةاييياتي  ال فطييلة ةلعييبي  بييالعرا س ةيقة يية  بارتييداة  البسييي  ةيبييدة 
 ة ييييغلي  ة يت ييييي  ب ييييا تلبسيييي  األبييييةات ة ييييا تسييييتبد   األ يييييات  يييي  أدةات بيةيييية ةحليييي  ، 
ةأ  الرا ييدي ( ي يليية   رتييداة  البييس اليييةس اآلبيير، أ ييا البةييات فةيييده  يةييبع  إلييى لعييا 
أدةار البةييييي  ة  ارسيييية اللعييييا الب يييي  ةالرنيييي  ةالييييرفس ةاسييييتبدا  العةييييف ةال سدسيييياتم عبد 

 م (2: 3080السةاد،  األبطر



 فاطمة خليفة السيدد/                         

  4102 أبريل ،3، ج24 دالعد ،النفسي اإلرشاد مركز،النفسي اإلرشاد جملة  

)201) 

ةعةييد ا ينبييير الافيي  ةيوييي  إلييى  رحلييية ال راهقيية سيييةاة نييا  رييييال أة ا ييرأ ،  تنييية  قيييد     
ت ة يت هةيتي   ةيا الوييغر، فيال تنية  هةييا  ال البسيات الفاويلة التيي  تيعلي  يويةغ سييلةن  
علييى ة ييا  عييي   يي  الييانةر  أة األةةثيية ، ةية يية يسيي يا  يي  حيييع  ييا ينيية  علييي   يي  انييةر  

ةلنيي  سييلةن  يبتلييف عيي  اليي  ة يتةيياقا، ةينييرم  يي  الةيياس أ  يعييا لةم بيةلةيييية أة أةةثيية، 
 ييثال نييانر ةهيية يحيياة  أ  يفييرا ةفسيي  عليييي  نييأةثى، ة يي  ثيي  فقييد يالييا أ  تتغييير هةيتيي  
البيةلةيييية لتتاييابق  ييل هةيتيي  الةفسييية، ةقييد يسييعى إلييى الييير اح ليييير  ليي  ع لييية يتحيية  بيييا 

 ( 31: 3003يدا ةهة ف  ال راهقةم   ال ايا نايد ،ةيا يا إلى فتا ، ةقد يحدع ال   بنرا 
  Anxiety  -القلق :

يعييد اطيياراا القلييق  يي  أعلييى ال عييد ت اةت ييارا فيي  ا طييارابات الةفسييية، باإلطييافة إلييى 
نةةيييي   وييييحةبا بحييييا ت ةفسييييية  رطييييية، ةبلييييل ةسييييبة اةت ييييار اطيييياراا القلييييق بييييي  الةسيييياة 

الةسيياة يتلقيية   عييد ت أعلييى  يي  الريييا   %، ةبييالرغ   يي  أ 8،88%، ةبييي  الريييا  2،82
ف  ت يبيص القليق في  الدراسيات الةبا يية، إ  أ  الرييا  هي  أنثير  ي  يليي   للعيالر بسيبا 
ال تالبيييات ا يت اعييييية العاليييية ال فرةطيييية عليييى الريييييا ، ةتعةييي  أ  هةييييا  عبييي  با ييييد عةييييد 

 يييييييي   عاةيييييييياتي   يييييييي  القلييييييييق، ةهيييييييياا يفسيييييييير سييييييييبا ليييييييييةة الريييييييييا  للعييييييييالر ب يييييييين  أنبيييييييير 
 (م Menzes ،et al., 2008الةساةم 

ةةفقيييا لدراسيييات الةبا يييية فييي   اطييياراا القليييق يعيييد  ييي  ا طيييارابات الةفسيييية التييي  تسيييةد   
ب عد ت عالية بي  ال راهقي  ال طاربي  يةسيا ةلديي   ستةيات أعلى  ي  العةيف اللفظي ، 

 (مDoerfler ،et al., 2009ةالعدا ية ا يت اعيةم 
( بأةي  اةفعييا  يتسي  بييالبةف ةالتيةيس  يي  أ يياة  رتقبيية 3003سيتار إبييراهي  ةيعرفي  عبييد ال  

تةاة  على تيديد حقيق   يية م ةينة     ال قب  أحياةيا أ  ةقليق للتحفيب الة يا ة ةاييية 
الباييير، ةلنييي  نثييييرا  ييي  ال ةاقييييف ال ثيييير  للقليييق   ينييية  فييييييا الباييير حقيقييييا بييي   تةه ييييا 

 (م9:3003راهي ،ة يية  ال ودرم  عبد الستار إب
ةتحيييدع حالييية القليييق عةيييد ا ييييدر  ال يييبص  ةبييييا  عيةيييا أة  ةقفيييا عليييى أةييي  ي نييي  أ  يحيييع 
األاط أة البايير أة التيديييد بالةسييبة ليي م ةتبتلييف حاليية القلييق فيي  ال ييد  ةتتغييير عبيير الييب   
بةويفيا داليية لن ييية  ةاقييف ال  ييقة أة ا ةعويياا التي  تقييل علييى الفييرد ةتطييغا ب ييد  علييي م 

ستبد   والل القليق لي يير إليى فيرةق فرديية ثابتي  ةسيبيا في  ا سيتيداف للقليق ن ا ي
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بةوييييف  سيييي  فيييي  ال بوييييية، ة  تظييييير سيييي ة القلييييق  با يييير  فيييي  السييييلة ، ةا   نييييا  ي نيييي  
اسييييتةتاييا  يييي  تنييييرار ارتفيييياع حاليييية لييييدط الفييييرد عبيييير الييييب   ة ييييد  الحالةم أسييييا ة الغريييييا، 

 (م3088
 Self- Concept - فية  الاات:

يعد  فية  الاات    ال فاهي  األساسية الت  ت غ  با  عل ياة اليةفس ةالتي  تتويدر العدييد   
   عةاةي  بحةثي  الةفسية، ةتريل أه ية هاا ال فية  إل  أةةا ةعيش عورا  حفةفيا بتغييرات 
سريعة ة تالحقة    التاةر ةالتقد  ف  نثير     يا ت الحيا  ال بتلفة ،   ا يسياعد علي  

ةف الحييييا  ةتطيييارا ال ويييالل ةا هت ا يييات ةطيييعف القيييي  ، ةبالتيييال  تيييبداد حيييد  تعقيييد ظييير 
اطاراا العالقات ال بوية لتحة  دة  تةافق الفرد  يل ةفسي  ة يل اآلبيري    يا يي د  في  

 (م3000الةياية إل  بل  ف  تقيي  الفرد لاات م   يد  الدسةق ،
أنييا  الفييرد يت تييل بوييحة    سييةاةن ييا أ  فنيير  ال ييرة عيي  ااتيي  ت ثيي   حييةرا ها ييا ل بويييت  

ةحية اإلبيداع ةالتةافيق إ   ال ةيية ب ثابة القة  تعد اةيا نا  غير ال  ،إا أ  يس ية أ  ةفسية
 .(Swann, 2007) .سالب  إ  ناةت ةا طاراا ةةحة ال را  ةيبة ناةت
الفيرد  ففنر  ال رة ع  اات  تلعا دةرا  حةريا ف  ت ني  سلةن  ، فال ي ني  فيي  سيلة       

إ  فييي  طيييةة الويييةر  النليييية التييي  ينةةييييا الفيييرد عييي  ةفسييي  ، فنييي   ةيييا يةحييية إليييى أ  يسيييل  
 بالاريقة الت  تتفق  ل فنرت  ع  اات  
.(Brunner & Ludtke , 2008)  

 اليا  حياتي  ، ةالي  هية في  الحييا  ، فلني   ةيا أسيلةا  حيدد في  أسيلةا الفيرد هي  فالياات
  يفسر تفرد ال بص ، فال

 (  Houlihan &Gibbons ،3003فردا  لي ا ةفس أسلةا الحيا  م  يةيد 
لقيييد تعيييددت تعريفيييات  فيييية  الييياات ليييدط البييياحثي  ةنييي   يييةي  يةظييير إليييي   ييي  بيييال  ةظريتييي  

 ةتوةرم ع  الاات ةستحاة  الباحثة استعراا  بعا هام التعريفات 
يحيدد إةيياب  ن يبص ةتقيدير الفيرد لقي تي   : بأةي   فيية  الياات يعيرف عبيد ال يةع  الحفةي 

بي  ، ةيتيأثر تيأثرا نبييرا  ةاحتناني  ةيظيير يب ييا  ي  بيال  ببيرات الفيرد بيالةاقل الفعلي  ال يرة
 حييا  ال يرة ةبتفسييرات  في  ا ةفعاليية يتلقاهيا  ي  األ يباص اةط األه يية التي  باألحنيا 

  .(775 :1994 عبد ال ةع  الحفة ،) ةحةم  ستياباتي 
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 بيأ   فيية  الياات هية تقييي  الفيرد ةسيةعت   يل عبيد ال يةع  الحفةي   في  دسيةق  ةيتفق ن ا 
، ةي ند  ةحة اات  ةرأي  ةةظرت  لةفس  ةاتياهات  تث ي  الاات    ياةا الفرد ةفس  لةفس ،أ 

 :1998 دسةق ، ن ا ) .ةفس  ف  يدرنيا الفرد الت  على تقدير وريل لةقاا الطعف ةالقة 
1334 ). 

 ييةظ  ة ييتعل  لل ييدرنات   عرفيي  أ   فييية  اليياات هيية تنييةي  ال ييةاة   ح ييد ةيييرط     
ال يييعةرية ةالتويييةرات ةالتقةي يييات الباوييية بالييياات يبليييةرم الفيييرد ةيعتبيييرم تعريفيييا ةفسييييا لااتييي ، 
ةيتنة   فية  الاات  ي  أفنيار الفيرد الااتيية ال ةسيقة ال حيدد  األبعياد عي  العةاوير ال بتلفية 

تحييدد  التيي     هييام العةاويير ال ييدرنات ةالتوييةراتةت يي، الباريييية أة لنيةةةتيي  الدابلييية
ةويف الفيرد لااتي  ن يا يتويةرها هية   فيية  الياات  في  بوا ص الاات ن يا تيةعنس إيرا ييا

ال يت يل  في  اآلبيري  يعتقيد أ  التي  تحيدد الويةر  التي  ال يدر  ، ةال يدرنات ةالتويةرات
  فية  الاات" اآلبري   ل  اع ا يت الفرد    بال  التفاع  يت ثليا ، ةالت  يتوةرةيا عة 

ييةد أ  تنية   التي  تحيدد الويةر  ال ثاليية لل يبص التي  ، ةال درنات ةالتويةرات"ا يت اع 
 ةتعنس الاات العال  ، ف فية  الاات يتنة     عدد    األيباة ،"ال ثال  لدي    فية  الاات

عنيس للبلفيية ال تويلة  إةي  ، يعييش فيييا التي  للفيرد أنثير  ي  نةةييا تعنيس البي ية اليدابل 
  ح يد)اآلبيري  تويدر عي  التي  ت يت   عليى ردةد الفعي  ةالتي  عا ييا الفيرد الت  بالببرات
  .(276:2002ال ةاة ، 

أ  التعريفيات السيابقة قيد أةطيحت ال قويةد ب فيية  الياات  ي  حييع أةي   الباحثية ةتيرط     
باآلبري ، ةأة  ل  دةر ةظيف  ب  يداد  ةا حتنا  تقيي  الفرد لقي ت  ةأة   تعل     بال  البي ة

 ةهية  رنيا نلي   يعةر  ةي ني  قياسي ، ةتقتير  بي  قيي  للع ي ، ةا ةفعيا ت الفيرد باليدةافل
يتنية   ي  عةاوير  بتلفية ةلنةييا  تراباية تحيت  فيية   تسيق،  ةرغبيات الفيرد، ة ةاتياهات

ة ييا هيية ةأةطييحت هييام التعريفييات أيطييا أ   فييية  اليياات ليييس سيي ة  يي  سيي ات ال بوييي ة ةا 
 .اةفعال  ةوف  رنا ةنل  للاات فية تةظي  إدران 

ةالتقةي   ، فباإلطافة إلى ةوف ال بص  ةي     فية  الاات أيطا الياةبي  الةوف     
طةة  عيايير  ثاليية أة  سيتةيات ةسيبية  لةفس  ف ة  يودر أحنا ا تقةي ية على  بويت  ف 

 ةيييي  من ييييا يالحييييظ أ  اليةييييية ا يت اعييييية، ةة تةقعييييات اآلبييييري  طيييي  قارةيييية بأقراةيييي  أة فيييي 
 (Hong et al.,2003) للفرد تي ثر في   فية ي  لااتي  ةتةيياتي  التفاعليية  ةاليةسية
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وفةت فرر ةعبيد الفتياح القر ي ، (ميعنس استيابت  للتةقعات ا يت اعية لسلةن  األ ر الا 
 م)8999

ليس ية ةالقدرات العقلية، ةأيطيا ةيتأثر  فية  الاات بالعةا   الااتية ةتت ث  ف  البوا ص ا
العةا   ا يت اعية ةتت ث  في  ا تياهيات ا يت اعيية التي  يتيأثر بييا الفيرد في  الةسيا اليا  
يعيش في ، ة   أه  العةا   ا يت اعيية التي  لييا أثير عليى  فيية  الياات األسير ، ةال درسية، 

 (مMurithi,2006ةاألقرا م 
ي :  فييية  اليياات ال ةيييا ةهيية الييا  يعييا عيي  الوييحة ةيةقسيي   فييية  اليياات إلييى ةييةع     

الةفسييية ةالتةافييق الةفسيي  ةا يت يياع  حيييع أ  الفييرد الييا  يت تييل ب فييية  اات  ةيييا لااتيي  
يسييعى لتحقيييق أقوييى  ييا تتيحيي  ليي  تليي  اليياات  يي  إ ناةيييات ليويي  إلييى التةافييق ، ة فييية  

ةفس، ةةقيص النفياة    يا يي د  الاات السالا ةييعي  الفيرد يعياة   ي    ياعر عيد  الثقية بيال
 (  مSwann, 2007بالفرد بأ  ينة  أق  تةافقا    الةاحية الةفسيةم  

 Experiences of Abuse -ببرات اإلساة :
يةتيي  األافيا  ةيي لية   ي  قبي  آبيا ي ، أة  قيد   الرعايية ليي  في   يتى أةحياة العييال ،      

ليةسيييي  ةالةفسيييي  لييييي م   ةظ يييية الوييييحة ةت يييي   اإلسيييياة  إلييييى األافييييا  ا ةتيييييا  البييييدة  ةا
 (م89:3003العال ية، 

ةيقوييد باإلسيياة  نيي   ييا يعييةق ة يية الافيي  ة ييةا سييلي ا  يي  القييا  ي  علييى تة يي ت  سييةاة     
باريقة  قوةد  أة غير  قوةد ، ةت    اإلساة : اإلساة  اليسي ية  ثي   الطيرا، ةالني ، 

ةبيييا ةاليييرفا(، ةاليةسيييية  ثييي    ا عتيييداة ةالحر يييا (، ةالةفسيييية  ث  اإله يييا ، ةالسيييبرية، ةال
 (Paggy ،et al., 2010  اليةس ، ة  ارسة اليةس أ ا  ، ة ال سة أعطا  (م

( Rick  &Doble( 3002(  ييييييل نيييييي   يييييي  رييييييي  ة دةبيييييي   3082ةتتفييييييق يييييييييا  ح ييييييب  
فيي  تعريفيييا ل فييية  اإلسيياة  اليةسييية علييى أةيي  دبيية  الافيي  فيي    Tarihi(3080ةايياره  

ارسات يةسية رغ  إرادت ، ةايبيارم عليى القييا  بيبعا ال  ارسيات اليةسيية التي  أة اة أة   
  تتةاسيا  يل  رحلتي  ا رتقا ييية الفسييةلةيية ةتنية  هيام األة يياة ةال  ارسيات اليةسيية بييي  
الافيييي  ة ييييبص را ييييد أة بييييي  الافيييي  ةافيييي  آبيييير  يييي  ةفييييس ف تيييي  الع رييييية، ةتيييييدف هييييام 

ةا  ييباع  يةسيييا، ةتتطيي   هييام األة يياة ةال  ارسييات ال  ارسيات إلييى إرطيياة الاييرف اآلبيير 
 نال   : 
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القيا  ب  ارسات يةسية غير   رةعةم 
 ا ستغال  أة اإلفسياد ةيعةي  إيبيار الافي  عي  القييا  بسيلةنيات غيير ايت اعيية أة

 غير قاةةةية  طاد  لل يت ل ن  ارسة الربيلة أة استغالل  ن اد  إعال ية فاطحةم
أة ا غتواا ف  ال ارع أة    قب  أوحاا الع  م التعرا للتحرش اليةس   

ةتعرفييييا الباحثييية ببيييرات اإلسييياة  فييي  إايييار الدراسييية الحاليييية بأةييييا سيييلة  يييييدف إليييى إيقييياع 
الطرر اليس   ةالةفس  ةاليةس  للافي ، ةيويدر عي  أحيد الةاليدي  أة نليي يا أة ال يبص 

 مالقا   بالرعاية، ةيةت  عة  تيديد أل   الاف  ةسال ت 
ةيترتيييا عليييى اإلسييياة  اليةسيييية بعيييا الةتيييا    ييي  أه ييييا ال بييياةف ال رطيييية، ةا نت ييياا، 

 ,.Gallucci, et al) .ةا تييام السيلب  ةحية الياات ةاآلبيري ، ةاطياراا اليةيية اليةسيية
2005) 

 دراسات سابقة:
يعتبييير  ةطيييةع الدراسييية الراهةييية  ييي  أنثييير ال ةطيييةعات التييي  يييييا ا هت يييا  بالبحيييع      
دراسيية فييييا ةباويية فيي   يت عةييا العربيي  ةاليي  ةظييرا أله ييية هيياا ال يييا  ةباةرتيي  علييى ةال

الفييييرد ةال يت ييييل ، ةسييييةف يقتويييير عييييرا الدراسييييات السييييابقة علييييى أهيييي  الدراسييييات ارتبااييييا 
  -ب ةطةع البحع ةفقا لتسلسليا الب ة  ة   بال  ثالثة  حاةر:

 ية وعالقته بالقلقدراسات تناولت اضطراب الهوية الجنس -المحور األول :
إليى فحيص دةر Coolidge ،Theda ،Young( 3003هدفت دراسة نةليدر ةآبيرة       

الةراثيية فييي  ظيييةر اطييياراا اليةييية اليةسيييية، ةنيييال   عرفيية العالقييية بييي  اطييياراا اليةيييية 
(   التييةا   ال ت اثليية ةغييير 280اليةسييية ةنيي   يي  ا نت يياا ةالقلييق، ةابقييت الدراسيية علييى  

( سييةة، ةاسييتبد   قييياس 81-0 رحليية الافةليية ةال راهقيية، تراةحييت أع يياره  بييي   ال ت اثليية ب
ال بوية، ةال ببة  الةفس  العوب  لنةلدر ، ةقد تةولت الةتا   إليى ةييةد عا ي  ةراثي  
يتعلق باطاراا اليةية اليةسية ب ن  أنبر    نةةيا  يرد ابتيار، ن ا ظير ةييةد عالقية 

،(، بية ييييا ليييي  تظييييير عالقيييية 03، بد ليييية 38ا نت يييياا  ر بييييي  اطيييياراا اليةييييية اليةسييييية ة 
 ارتبااي  دالة بي  اطاراا اليةية اليةسية ةالقلقم

، Deogracias ،Johnson ،Bahlburg( 3001ةبحثيييت دراسييية ديةيراسيييس ةآبيييرة     



 اضطراب اهلوية اجلنسية وعالقته بالقلق ومفهوم الذات وخربات اإلساءة            

             (221)    4102أبريل،3،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة         

Kessler ،Schober Zuker   ،العالقييية بيييي  اطييياراا اليةيييية اليةسيييية ةا نت ييياا ةالقليييق
( فيردا   ي  يعياةة  اطيارابات يةسيية  قسي ي  إليى ثيالع  ي ةعيات 233ة  لت الدراسة  

األةلييى  يي   طييارب  اليةييية اليةسييية، ةالثاةييية   يي  يعيياةة   يي   اليةسييية ال ثلييية، ةالثالثيية 
تعاة  اةحرافات يةسيةم أظيرت الةتيا   أ   طيارب  اليةيية اليةسيية أنثير انت ابيا ةقلقيا  ي  

ات اليةسيية،   يا ي نيد العالقية بيي  اطياراا اليةيية اليةسيية اة  اليةسية ال ثلية، ةا ةحراف
 ةا نت اا ةالقلقم

( افيي   يي  ال حييةلي  إلييى عييياد   تبوويية فيي  830ةأظيييرت ةتييا    سييل اييير  علييى     
اطاراا اليةيية اليةسيية أ  أنثير ال ال يل ال رتباية با طياراا هي    ينالت في  العالقية 

%( ةا نت يياا 33  ينالت  فيي  العالقية  ييل األقيرا   %( ة 31 يل الةلييدي  ةأةليياة األ ييةر   
%( ة  يينالت فيي  الوييحة 23%( ة  يينالت فيي  الوييحة الةفسييية فيي  األسيير  03ةالقلييق   

 (Wallien،3001%(م  28%( ةالحساسية ا يت اعية 22اليس ية ف  األسر  
 Menezes ،Fontenelle ،Versiani( 3003ةاهت ييييييت دراسيييييية   يةييييييبس ةآبييييييرة       

الفيييرةق بيييي   طيييارب  اليةيييية اليةسيييية ةالعييياديي  فييي  القليييق ا يت ييياع  ، ة ييي لت  بدراسييية
إةاع(ةعيةيية  يي  العيياديي  38انييةر، 38(  يي   طييارب  اليةييية اليةسييية  ييةي   03الدراسيية  

(، ةاسييييتبد   قييييياس اطيييياراا اليةييييية اليةسييييية، ة قييييياس القلييييق ا يت يييياع ، ةقييييد 03   
سيييية ليييديي   عيييد ت أعليييى  ييي  القليييق ا يت ييياع  تةوييلت الةتيييا   أ   طيييارب  اليةيييية الية

ةرغبيية فيي  ا ةعييبا  عيي  اآلبييري ، ةلييديي   عييد  أنبيير  يي  اإلعاقيية فيي  تفيياعلي  ا يت يياع ، 
 ةيعاةة     وعةبات أنبر ف   ةاقف البةف  قارةة بالعاديي م

عليييى عيةييية أل اةيييية ت يييت    Kuyper ،Wijsen(  3082ةأيرييييت دراسييية  نيبييير ة ةيسييي   
( سةة، ةت  تقيي  ثالثة يةاةيا اطياراا 81-83( بص تتراةح أع اره  بي   3020على  

%(  يييي  2،0اليةييييية اليةسييييية، ةاليةسييييية ال ثلييييية، ةالتحيييييب اليةسيييي ، ةأظيييييرت الةتييييا   أ   
%(  ييي  الةسييياة أظييييرةا تبييياي  يةسييي  ةاطيييل ةأبيييدةا رغبييية فييي  إييييراة ع ليييية 3،2الرييييا ،  

،%(  ييي  3%(  يي  الريييا ،  8،8عةييد اليية د ، ة  يراحييية لتغيييير اليييةس الييا  نيياةةا عليييي 
الةسياة أظييرةا عيد  رطيا عي   ينلي  البياري ، ن يا تةويلت الدراسية إليى ةييةد ارتبياا دا  

 بي  اطاراا اليةية اليةسية ةعد  الرطا ع  الحيا  ةظيةر أعراا القلقم
 :تالمحور الثاني: دراسات تناولت اضطراب الهوية الجنسية وعالقته بمفهوم الذا
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إلى  عرفة العالقة بي  اطياراا اليةيية اليةسيية ة فيية   Baker(8993هدفت دراسة بانر 
إةيياع(، 313انييةر، 202(  ييةي   313اليياات لييدط عيةيية  يي   طييارب  اليةييية اليةسييية   

ةأ ييارت الةتييا   ال رتبايية بالدراسيية الحالييية إلييى أ   ييد  أعييراا اطيياراا اليةييية اليةسييية 
 ة ةحة الاات ةةحة اآلبري مترتبا با تياهات السلبي

( 313علييى  Zcker ،Bradly ،Sanikani(   8991ةأيريييت دراسيية بانيير ةآبييرة        
ةيييياع(، ةاسييييتبد  ابتبييييار اطيييياراا اليةييييية  فييييردا  يييي   طيييياربى اليةييييية اليةسييييية  انييييةر ةا 
اليةسيييية، ةابتبيييار  فيييية  اليييااتم ةقيييد أةطيييحت الةتيييا   أ  اإلةييياع أعليييى  ييي  اليييانةر فييي  

راا اليةيية اليةسيية، ةأنثير ييراة  في  عيرا حيالتي   ي  اليانةر، بية يا ظيير  ظاهر اطيا
 أ  الانر أعلى    اإلةاع ف   فية  الاات السلب  ةقلة عدد األودقاةم

( تل ياا ةتل يا  ةأ ياتي  ة عل ياتي   يةي  210(  3002ن ا   لت دراسة ابتسا  عث ا      
( تل ييييياا 830اتي  ة عل يييياتي    ييييد ( ،  بالوييييف الثالييييع ةالبييييا س ا بتييييدا   ةأ ييييي (890 

ةتل يا  ةأ ياتي  ة عل اتي  قرط(، ةاستبد   قياس اطاراا اليةية اليةسية للتل يا، ة قياس 
ال عل يية(، ةاسييت ار  دراسيية الحاليية، ةابتبييار  -اطياراا اليةييية اليةسييية  يي  ةيييية ةظير  األ 

الويف الثاليع ةتال ييا الويف تفي  ال ةطةع، أظييرت الةتيا   عيد  ةييةد فيرةق بيي  تال ييا 
البا س ف  اطياراا اليةيية اليةسيية، بية يا اإلةياع أعليى  ي  اليانةر في  اطياراا اليةيية 
اليةسيييية، ن يييا ةييييد فيييرةق بيييي   تةسيييا درييييات أفيييراد العيةييية عليييى  قيييياس اطييياراا اليةيييية 

ةق اليةسييية تبعييا  بييتالف الترتيييا ال يييالد  فيي  ياةييا الترتيييا األةسييا، بية ييا   تةيييد فيير 
بيةي ا تبعا  بتالف  رنب الاف  اليةس ، ن ا أ  التال يا ف  ال د  أعلى  ي  التال ييا في  
الريف على  قياس اطياراا اليةيية اليةسيية، ةأسيفرت ةتيا   الدراسية اإلنليةينيية أ   رتفعي  
اطيياراا اليةييية اليةسييية يتسيي ة  بالدةةييية، ةعييد  تقبيي  اآلبييري ، بية ييا  ةبفطييةا اطيياراا 

 ليةسية فوةر  الاات اييابية ةالتةافق الةفس  ةا يت اع ماليةية ا
 –إلييى  عرفيية العالقيية بييي   فييية  اليياات ةالييانةر  Taher( 3001ةهييدفت دراسيية ايياهر      

األةةثيية لييدط عيةيية  يي  الييانةر ةالعيياديي  ، ةعيةيية   ييابي   يي  األفييراد ال وييابي  باطيياراا 
ق عليي   قياس ل فية  الاات، ةال قيياس ( لن  عيةة على حدم، ةاب803اليةية اليةسية   

لليييييانةر  ةاألةةثييييية، ةقيييييد تةويييييلت الةتيييييا   أ  األفيييييراد العييييياديي  أعليييييى  يييييي   MMPIالفرعييييي 



 اضطراب اهلوية اجلنسية وعالقته بالقلق ومفهوم الذات وخربات اإلساءة            

             (221)    4102أبريل،3،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة         

ال طاربي  ف   فية  الاات ةالتنا   ال بو ، بية ا نيا  ال طياربي  أعليى  ي  العياديي  
 ف  ال قاييس اإلنليةينية: العواا، ةا طاراا ال بو  ةالعدةاةيةم

(    ال طاربي  باليةية اليةسيية،  يةي  20(  3001  لت دراسة سعاد عبد اهلل الب ر ة   
(، ةابيييق علييييي    قيييياس 13،3سيييةة   33، 32( إةييياع ب تةسيييا ع ييير  82انييةر،   (83 

اطيياراا اليةييية اليةسييية إعييداد ع يياد  بي يير ةعبيييب الظفييير ، ة قييياس البييب  إعييداد بييدر 
(م 8999ات إعييداد وييفةت فييرر ةعبييد الفتيياح القر يي  األةوييار ، ة قييياس تةسيي  ل فييية  الييا

أظيرت الةتا   أ  اإلةاع أعلى    الانةر ف  أعراا اطاراا اليةية اليةسيية، ةلي  تةييد 
فرةق بي  الانةر ةاإلةاع ال طاربي  باليةية اليةسية في  البيب  ة فيية  الياات، ن يا ظيير 

السيلب ، بية يا لي  يةييد ارتبياا بيي  ةيةد ارتباا بي  اطاراا اليةية اليةسيية ة فيية  الياات 
اطيياراا اليةييية اليةسييية ةالبييب ، ن ييا ظييير أ  اطيياراا اليةييية اليةسييية أسييي  فيي  التةبيي  

 بظيةر  فية  الاات السلب  ، ةل  يسي  بظيةر البب م
ليبعا الحيا ت الفرديية  Corbett (3009نةربيت   ةفي  اإلايار ةفسي   أيرييت دراسية    

اليةية اليةسية، قيا  ويب  أةثية  ب يرح حالتي  بأةي  ي يعر بالغرابية، الت  تعاة     اطاراا 
ةأة  ليس وبيا ابيعيا، ةغير  تو  باليةس الا  يرغا ف  أ  ينة  علي ، ةيتورف  ث  
ةالدت  بحرناتيا األةثةية، ةي يعر بيالقلق ةا طياراا اليةسي ، ةلديي   فيية  اات سيلب  حية  

 .ةفس 
إلييى تقيييي   فييية  اليياات باعتبييارم  يي  تقةيييات   Busari(3082ةهييدفت دراسيية بيةسييار       

التييدب  للييتحن  بييأعراا اطيياراا اليةييية اليةسييية بييي  ال ييراهقي ، ةابييق  قييياس اطيياراا 
(     طارب  اليةية اليةسية ال يراهقي  في  إيبيادا   قسي ي  إليى 30اليةية اليةسية على  

دا   فييية  اليياات نتقةييية تييدب   ي ييةعتي  تيريبييية ةطيياباة، ةقييد أةطييحت الةتييا   أ  اسييتب
 عاليية ل  آثر فارق لدط ال ي ةعة التيريبية  قارةة بال ي ةعة الطاباةم

 المحووور الثالوور: دراسووات تناولووت اضووطراب الهويووة الجنسووية وعالقتووه ب بوورات ا سووا    ووي
 :مرحلة الطفولة

 إليييييييى  عرفييييييية أسيييييييباا  Doll  &Batholow( 8993اسيييييييتيدفت دراسييييييية دة  ةبييييييياثةلة     
(ب تةسييييا ع يييير 8008اطيييياراا اليةييييية اليةسييييية ، ةاليييي  علييييى عيةيييية  يييي  ال ييييراهقي     

%(  ي   طيارب  اليةيية اليةسيية سيبق ليي  أ  تعرطيةا 92سةة، ةأةطحت الةتا   أ   83
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لببييرات إسيياة  فيي   رحليية الافةليية، ن ييا أ  أعييراا اطيياراا اليةييية اليةسييية لييدط الييانةر 
 عاةا     اطاراا العالقات  ل اآلبري  مناةت أعلى    اإلةاع، ةناةةا أنثر  

(  ي  اإلةياع تراةحييت أع ياره  بييي  Andrews   339( 8993ة ي لت دراسية أةييدرةس     
( سيييةة  ييي   طيييارب  اليةيييية اليةسيييية فييي   رحلييية الر يييد، ةقيييد تعرطيييةا ل سييياة  23-32 

د  الرطيا ليدط اليةسية ف  فتر  الافةلةم أظيرت الةتا   ابدياد ال عةر با نت ياا ةالقليق، ةعي
 هام الف ةم

(  ييي  23( عليييى  3002ةأيرييييت  دراسييية ع ييياد  ح يييد  بي ييير ةعبييييب بيلييية  الظفيييير      
، 3( سةة ب تةسا ع ر   38-82 طارب  اليةية اليةسية بالنةيت تراةحت أع اره  بي   

(، ةاسيييتبد  اسيييت ار  بياةيييات أةليييية، ةاسيييتببار اإلسييياة  اليةسيييية فييي   رحلييية 2،8سيييةة   83
(، ةاستببار اطياراا اليةيية اليةسيية 8999لة إعداد ع اد  بي ر ةع اد عبد الرباق الافة 

(مأظيرت الةتا   ةييةد ارتبياا بيي  التعيرا لببيرات اإلسياة  اليسي ية 3003إعداد الباحثي  
ةالةفسية    قب  األا، ةنال  اإلساة  اليةسية    اآلبري  ةبي  اطاراا اليةية اليةسيية، 

القة بي  التعرا ل ساة  اليةسية    قب  األ  ةبي  اطاراا اليةيية على حي  ل  تظير ع
اليةسييية، ن ييا أةطييحت الةتييا   ةيييةد فييرةق بييي   تةسييا دريييات  طييارب  اليةييية اليةسييية 
فيي  تعرطييي  ل سيياة  اليسيي ية ةالةفسييية  يي  قبيي  األا، ة تةسييا دريييات تعرطييي  لببييرات 

ام التعيرا لببيرات اإلسياة  اليسي ية ةالةفسيية اإلساة  اليس ية ةالةفسية    قب  األ  ف  اتيي
 يي  قبيي  األا، ن ييا ظييير أ  أقييةط ال تغيييرات تةبيي ا باطيياراا اليةييية اليةسييية هيي  اإلسيياة  

 الةفسية    األا، يلييا اإلساة  اليةسية    اآلبري ، ث  اإلساة  اليس ية    األام
بتقوي   Doerfler, Toscano, Connor (3009ةآبيرة    دةييرفلير دراسية ةقا يت    

العالقيية بييي  اطيياراا اليةييية اليةسييية ةببييرات اإلسيياة  لييدط ال ييباا ال حييالي  إلييى برةييا   
(، ةناةت هةيا  ثالثية أة ياا  ي  ببيرات ا سياة  في  هيام الدراسية 291ال عالية الدابلية   

 اليةسيييية فقيييا ، ةاليسيييدية فقيييا، ةاليةسيييية ةاليسيييدية، ةقيييد أ يييارت الةتيييا   أ  ال يييباا الييياي 
لييديي  ببييرات إسيياة  يةسييية فقييا ناةييت لييديي   سييتةيات أعلييى  يي  اطيياراا اليةييية اليةسييية 
 قارةة بال باا الاي  تعرطةا ا ساة  اليسدية فقا، ةقد ةاق يت الدراسية التابيقيات الباوية 

 .بتاةير ال دبالت العاليية ل ةايية اطاراا اليةية اليةسية
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، Gil ،Esteva ،Almaraz ،Pasaro( 3080ةتةاةلييييييت دراسيييييية يييييييي  ةآبييييييرة           
Segovia ،Guillamon  23  يييي  ال وييييابي  باطيييياراا اليةييييية اليةسييييية، الييييا  ييييةي  )

اإليابييية عليييى اسيييتبيا   نييية   ييي  ب يييس أييييباة  البياةيييات الدي ةيرافيييية، ةال يييية  اليةسيييية، 
ةسية عةيد ةالتاريخ اليةس ، ةالتعرا ل ساة  اليةسية ف   رحلة الافةلة، ةتحديد اليةية الي

البلةغ(، ةقا  الباحع ب يراة  قارةات  تعلقة ب يةلي ، ةهةيتي  اليةسية، ن ا ت  عرا دراسية 
حالة لتقدي  في  أع ق عي  األفيراد ال تحيةلي  يةسييا، ةأةطيحت الةتيا   أ   عظي  ال  يارني  

%(، بية يييييا رأط 31يعتبيييييرة  أةفسيييييي  اة   يييييية  يةسيييييية  عتدلييييية، ة حبييييي  للييييييةس اآلبييييير 
%( 3،2   ال  ارني  أةي  ثةا   اليةس   نة  بةةع يةسيي ، بية يا نيا  هةيا   %( 1،9 

 أفادةا إعيابي  ةاهت ا ي  باألفراد    ةفس يةسي م
(   يييارنا  بفليييةراةس ةبعيييا ال رانيييب 30عليييى   Fisher(3080ةابقيييت دراسييية في ييير     

سيييا ع يييير ا يااليييية،  ييي   طيييارب  اليةيييية اليةسيييية   تحييييةلي   ييي  انييير إليييى أةثيييى( ب تة 
، ةاسييييييتبد  عييييييدد  يييييي  ال قيييييياييس السيييييياحية ةالدي ةيرافييييييية ةا يت اعييييييية، 2،80-سييييييةة 31

باإلطييافة إلييى اسييتباة  الييدةر ليةسيي  ةقا  يية فحييص األعييراا، ةأظيييرت الةتييا   ةيييةد آثييار 
بعيد  ال دط على األفراد الاي  تعرطةا ل ساة  اليةسية، ةالت  ناةت سببا  با را في  ظييةر 

ليةييية اليةسيييية، ن ييا ظييير ارتفيياع  عيييد  القلييق ةالتييةتر لييدط  طيييارب  أعييراا اطيياراا ا
 اليةية اليةسيةم

تيييأثير الةاحيييية  Bedard ،Zhang ،Zucker( 3088ةتةاةليييت دراسييية بييييدارد ةآبيييرة       
(  ييي  993األسيييرية ليييدط األبييية  غيييير التيييةا    طيييارب  اليةيييية اليةسيييية، ة ييي لت الدراسييية  

(بةر 83(إةاع، ةأةطحت الةتا   ةيةد  283( انةر،  211  األفراد ال تحةلي  يةسيا  ةي 
 يي  األ ييقاة غييير التييةا    يي  ال تحييةلي  يةسيييا، ن ييا أةطييحت الدراسيية أ  أ ييقاة ال تحييةلي  
يةسيييا لييديي   عييد  باييةر  أل  ينةةييةا  تحييةلي  يةسيييا، ةيعييد البايير أعلييى بالةسييبة ل بيية  

 ام قارةة باألبةات     لديي  أ قاة  تحةلي  يةسي
(  يي  االبييات 323(علييى عيةتييا  األةلييى  3083ةفيي  دراسيية أح ييد  ح ييد عبييد البييالق     

(، 33،8سييييةة  31،89( سييييةة ب تةسييييا ع يييير 39-83اليا عيييية تراةحييييت أع يييياره  بييييي   
(سيةة ب تةسيا 03-30(  ي   درسيات  ال رحلية الثاةةيية تراةحيت أع ياره  بيي   30ةالثاةيية  
ييياس أسيباا اطيياراا اليةيية اليةسييية، ة قييياس (، ةاسيتبد   ق32،1سييةة    13،22ع ير 
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الارق ال  نةية لحلييا ةنليي يا إعيداد الباحيعم أظييرت الةتيا   أ  أهي  األسيباا لييام الظياهر  
ت ثلت ف  رفياق السيةة، ةتيأثير األويدقاة، ةطيعف اليةابع اليدية  ةسيةة التة ي ة ا يت اعيية، 

ام، ةفقيد الحيياة، ةت ثليت أهي  الحلية  ةتقليد الغرا في  العيادات السيي ة، ة حاةلية يياا ا ةتبي
ال قترحة ف  غرس القي  الديةية    بيال  التة ي ة ا يت اعيية، ةالحيرص عليى ابتييار الرفقية 
الوالحة، ةحع األ  على أ  تنية  قريبية  ي  ابةتييا، ة تابعتييا، ةاحتطيا  الةاليدي  لألافيا  

 ةقت فراغيا بارقة وحيحةم ةا هت ا  بي ، ةتة ية األسر  ليةية البةت ال راهقة، ة  ة
إليييى تقيييدي   Cederborg ،Hultman ،Rooy( 3083ةهيييدفت دراسييية نييييديربرر ةآبيييرة    

فيييي  أع يييق عييي  نيفيييية تقيييدي  األافيييا  لببيييراتي  ب يييأ  تعرطيييي  ل سييياة  اليةسيييية، ة ييي لت 
 (  يي  األفييراد  يي  بييال  ال قابليية ةاييرح األسيي لة اات الةياييية ال فتةحيية، ةاألسيي لة23الدراسيية  

ا بتياريييية، ةأظييييرت الةتيييا   أ  األفيييراد ال تحيييةلي  يةسييييا  يييرةا بببيييرات اليييرفا ةاإله يييا  
 ةالعداة، ةاردت األسر  بعطي  بسبا ةو ة العار ال رتباة بالتحة  اليةس م

إلييى التعييرف  Yancey ،Naufel ،Hansen( 3082ةهييدفت دراسيية ياةسيي  ةآبييرة        
عية  ي  األافيا  الياي  تعرطيةا ل سياة  اليةسيية في  على العةا   ال بوية ةاألسرية ل ي ة 

(  ي   طيارب  اليةيية اليةسيية ، ةتةويلت الةتيا   أ  33 رحلة الافةلة، ة  لت الدراسة  
انتساا اليةية اليةسية يعةد إلى  رحلة الافةلة، ةاطارابيا أيطا يعةد إلى  رحلة الافةلة، 

يةسيييية هييية اطييياراا العالقييية  يييل ةأ  العيييرا الر يسييي  ال  يييتر  بيييي   طيييارب  اليةيييية ال
 األا، ةتعرا األافا  لببرات اإلساة  اليةسية ةاليسديةم

من العرض السابق ألهم نتائج البحوور والدراسوات التوي توم ا طواله عليهوا يتضو  موا      
 -يلي:
اتفقييييت الدراسييييات عليييي  ارتبيييياا اطيييياراا اليةييييية اليةسييييية بأسيييياليا ال عا ليييية الةالدييييية   -8

 سرية ف   رحلة الافةلةمةبالتة  ة األ
 ييي  ال الحيييظ أ  أغليييا الدراسيييات ال عةيييية بال  ييينلة  ةطيييل ا هت يييا  ناةيييت تيييت  عليييى   -3

عيةات ف   رحلة الافةلة، ةةيدر  الدراسيات التي  أيرييت عليى  طيارب  اليةيية اليةسيية في  
فيي   رحليية ال راهقيية،   ييا دفييل الباحثيية إليييراة هييام الدراسيية علييى  طيياربات اليةييية اليةسييية 

 رحلة ال راهقة ةأثةاة الدراسة اليا عية، حيع أ  هام ال رحلة تثير النثير    التحيديات لعي  
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 يييي  أه ييييييا طييييرةر  تحدييييييد ال ييييباا ليةيتييييي ، ةيةانيييييا اليييي  نثيييييير  يييي  ال  ييييينالت الةفسيييييية 
 ةا يت اعيةم

 اهت ا  الدراسات بالن ف ع  ال تغيرات الةفسيية ال رتباية باطياراا اليةيية اليةسيية لي  -2
أةلةيت  الت  تسبق اتباا أية إييراةات للتيدب ، ةالي  في  سيبي  ا نت ياف ال بنير، ةالتحسيا 

 لظيةر ال  نالت قب  تفاق يا في ا يعرف بالةقاية    الدرية األةلىم
ال ويييابي  باطيييياراا اليةيييية اليةسييييية اليييياي  لييي  يييييدبلةا فيييي   رحلييية العييييالر يوييييابة    -0

 بفامبا نت اا ةالقلق ةتقدير الاات ال ة
التعرا ل ساة  اليةسية ف   رحلة الافةلة ي د  إلى ظيةر اطاراا اليةيية اليةسيية  -3

 ال وحةا بعد  رطا الفرد ع  هةيت  ةظيةر   اعر البب م
تةوييلت بعييا الدراسييات إلييى ةيييةد ارتبيياا دا  بييي  اطيياراا اليةييية اليةسييية ة فييية   -2

 الاات السلب ، ةاةبفاا تقدير الااتم
ليي  تحيياة  الدراسييات السييابقة أ  تبييرب دةر  تغيييير اطيياراا اليةييية اليةسييية فيي  التةبييي   -1

بببرات اإلساة  ف   رحلة الافةلة، ةأيطا التةبي  بةييةد القليق ةتيدة   فيية  الياات، ةهياا  يا 
 تحاة  الدراسة الحالية ف  أحد فرةطيا أ  تتحقق  ة م

تعقييا عليييا ي ني  ويياغة فيرةا الدراسية ة   بال  العيرا السيابق للدراسيات السيابقة ةال
 -على الةحة التال :

  -فروض الدراسة:
تةيد عالقة ارتبااي  دالة  بي   تةسا الدريات على  قياس  اطاراا اليةيية اليةسيية  -8

ةنييي   ييي   تةسيييا اليييدريات عليييى  قييياييس  القليييق، ة فيييية  الييياات ، ةببيييرات اإلسييياة  ليييدط 
  طاربات اليةية اليةسيةم

د فيييرةق دالييية بيييي   تةسيييا درييييات  طييياربات اليةيييية اليةسيييية ة تةسيييا درييييات تةيييي  -3
 األسةياة على  قاييس القلق، ة فية  الاات، ةببرات اإلساة  م

يسيييي  اطييياراا اليةيييية اليةسيييية فييي  التةبييي  بظييييةر نييي   ييي  القليييق، ة فيييية  الييياات،   -2
 ةببرات اإلساة  لدط  طاربات اليةية اليةسيةم 
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 : إجراءات الدراسة
 ت ثلت إيراةات الدراسة الحالية في ا يل : 

 عيةة الدراسة:  - 8
(    االبات اليا عة  قس ي  إلى  ي ةعتي  األةليى  ي   طياربات 800  لت الدراسة   

(    نليات  بتلفة اآلداا، ةاإلعال ، ةا قتواد ةاإلدار ، ةال ي ةعية 30اليةية اليةسية   
( ب تةسيا 32-30يية اآلداا  تراةحيت أع ياره  بيي    (  ي  األسيةياة  ي  نل30الثاةية    

، ، ةتةةم الباحثة أ  عيةة ال طاربات هية أقويى عيدد 93ةاةحراف  عيار   93،32ع ر  
استااعت الحوة  علي ، حيع ةايييت ويعةبات نبيير  للحوية  عليى العيةية بسيبا رفيا 

اةيات أة  علة ييات  رانيب اإلر ياد التابعية لليا عيية ب ين  رسي   أة غيير رسيي   إعاياة أ  بي
ع  هام الف ة، أة حتى إيراة  قابالت  ل ال ترددات على ال رانب، ةلال  ت  الحوية  عليى 
العيةة ف  أ ان  تةايده ، ةا ستد   عليي     بعطي  البعا ةهاا أيطيا أ ير غايية في  
الويييعةبة ةاسيييتغرق النثيييير  ييي  الةقيييت ةال يييييةد، ن يييا أةييي  تةييييد بعيييا ال الحظيييات عليييى 

الا  ت  تابيق  ف  الدراسة الحالية تتلبص ف  ةطةح عبارات  ة قودها ال با ر ة  ال قياس
هاا األ ر أبع  بعيا ال فحةويات   يا دفعيي  إليى ال راةغية في  اإليابية، ةرفيا بعطيي  

 التعاة  ، حيع يرفط  ا عتراف بةيةد اطاراا لديي م  
 أدةات الدراسة:  -3

اد  ح ييييييد  بي يييييير ةعبيييييييب بيليييييية   قييييييياس اطيييييياراا اليةييييييية اليةسييييييية إعييييييداد ع يييييي
 (3002الظفير  

( عبار  توف اطاراا اليةية اليةسيية ليدط اليانةر، ييت  اإليابية عليييا في  83يتنة      
(  ييي  23أربعييية  سيييتةيات  دا  يييا، غالبيييا، ةيييادرا، أبيييدا(، ةتييي  حسييياا ثبيييات ا بتبيييار عليييى  

ة ، ةبلل  عا   ثبيات ( سة38-82 طارب  اليةية اليةسية للانةر، تراةحت أع اره  بي   
،(، ةباريقة ا تساق اليدابل  90،(، ةباريقة إعاد  التابيق بفاو  ب ة  أسبةعي   93ألفا 

،(، ن يا 03، بد لية 93،، 20تراةح  عا   ا رتباا بي  درية ن  عبيار  ةالدريية النليية بيي  
تييي  حسييياا الويييدق  ييي  بيييال  ويييدق ال حن يييي ، ةنيييال  الويييدق العيييا ل ، ةتييي  اسيييتبرار 

%(  يي  9،23عييا ال  األة  تةحييد الفييرد  ييل اليييةس اآلبيير ة نراهيتيي  ليةسيي ، ةاسييتةعا  
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( ةالثييياة  التةحيييد  يييل   ييياعر ةتفنيييير اإلةييياع، ةاسيييتةعا 3،0التبييياي  النلييي ، ةييييار نيييا    
 (م08،2%(    التباي  النل  ، ةيار نا   0،81 
 (م3002 ع اد  ح د  بي ر ةعبيب بيلة  الظفير ،  

الدراسة الحالية تابيق ال قياس على عيةة اإلةاع،  ل تغيير وياغة العبارات  ةقد ت  ف     
 لتةاسا اإلةاعم

( فييي  دراسييية سيييابقة ب عييياد  حسييياا ا تسييياق اليييدابل  لل قيييياس 3080ة قا يييت الباحثييية      
ةال  بحساا  عا الت ا رتباا بي  درية ن  بةد ةالدرية النلية لالبتبار، ةال  على عيةية 

( سييييةة، ةتراةحييييت  83،30(االبيييية، تراةحييييت أع يييياره  بييييي   20 نةةيييية  يييي    اسييييتاالعية
،(م فاا ية 19،(، ن يا تي  حسياا الثبيات باريقية ألفيا ةبليل  32،، 08 عا الت ا رتباا بي  

 (م3080بليفة،
( تري ية غرييا عبيد Costello  &Comrey ،8921 قيياس القليق إعيداد نةسيتلة نية ر  -

 (8993الفتاح غريا 
( عبارات، أ يا  ني   ةييا تسيعة ابتييارات ، ةتنية   قياسيا  تيدريا  ي  9ياس     يتنة  ال ق

، ةعلييى ال فحييةص أ  يبتييار الييةب  الييا  يعبيير عيي  درييية ةيييةد العبييار  فييي ، ةتقييييس 8-9
عبارات ال قياس  القابلية لالستثار ، العوبية، ةالتةتر، ةبياد  الحساسية( ةقا ا  عدا ال قيياس 

(  ريطيا ةةوي   عا ي  الثبيات إليى 13اريقية إعياد  التابييق عليى  بحساا ثبات ال قياس ب
( االبييا، ةةييييدت 832،(، ن ييا تيي  حسيياا الوييدق  يي  بيييال  الوييدق التنييةية  علييى  13 

د  ت  رتفعييية لل قيييياس، أ يييا فييي  البي ييية العربيييية تييي  حسييياا الثبيييات باريقييية إعييياد  التابييييق 
،(، ن يييا تييي  حسييياا 38الثبيييات   (االبيييا ، ةبليييل  عا ييي 38( ية يييا عليييى  83بفاوييي  ب ةييي   

( االبيا 33الودق    بال  الويدق التالب ي  ةالي  بحسياا  عا ي  ا رتبياا بيي  درييات  
بعد العوابية  ي  قا  ية أيبةي  لل بويية  -أ -على ال قياس الحال  ةدرياتي  على  قاييس:

 قيييييياس حالييييية القليييييق إعيييييداد عبيييييد الرقييييييا  -إعييييداد ييييييابر عبيييييد الح ييييييد ةفبييييير اإلسيييييال ، ا
(، ةتراةحيت 8990ة قياس ا نت اا إعداد غرييا عبيد الفتياح غرييا  -(، ر8930البحير  

 (م 8993،(م غريا عبد الفتاح، 33،، 38 عا الت ا رتباا بي  
ةقا ييت الباحثيية فييي  إاييار الدراسييية الحالييية ب عييياد  حسيياا الثبيييات ةالوييدق عليييى عيةيية  ييي   

( سييةة ح حيييع تيي  حسيياا 33-38 (االبيية تراةحييت أع يياره  بييي  30االبييات اليا عيية    
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الوييدق التالب يي  ةاليي  بحسيياا  عا يي  ا رتبيياا بييي  ال قييياس الحييال  ة قييياس القلييق إعييداد 
،(، ن يا تي  حسيياا الثبيات  ي  بيال   ع يي  29عبيد القييا البحيير  ، ةبليل  عا يي  ا رتبياا  

 ،(م12ألفا نرةةباخ ةبلل  عا   الثبات  
(تري يية وييفةت فييرر ةسيييير Fitts ،8923  فيييتس   قييياس تةسيي  ل فييية  اليياات إعييداد ةلييي-

 (م8999(   الوةر  ال بتور ( إعداد وفةت فرر ةعبد الفتاح القر   8993نا   
( بةييدا ي ييت   علييى قسيي ي  األة   قيياييس   اليياات اليسيي ية، اليياات 20يتنيية  ال قييياس  يي   

سيي  الثيياة  فيبيييتص البلقييية، اليياات األسييرية، الييياات ال بوييية، ةاليياات ا يت اعييية( أ يييا الق
بال قاييس اإلنليةينية ، ةي    العويابية ةالاهاةيية ، ةسيةة التةافيق ، ةاطيارابات ال بويية 
، ةالدفاعات ال ةيبة، ةيييا ال فحيةص عليى درييات ال قيياس با بتييار  ي   غيير ويحيل 

-8وحيحة ت ا ا(ةتأبيا درييات   -وحيحة غالبا -بي  بي   -غير وحيل غالبا -إاالقا
( وحة العبار  ت ا ا، 3( عد  وحة العبار  إاالقا، ةتعة  الدرية 8ع تعة  الدرية (، حي3

،(، ن يا تي  حسياا الويدق 13ةت  حساا ثبات ال قياس باستبدا   عا   ألفيا نرةةبياخ ةبليل 
   بال  الودق التالب   ةالي  بحسياا  عا ي  ا رتبياا بيي  ال قيياس ال بتوير ةال قيياس 

،( ل قيياييس 39(،  ةبلييل  عا يي  ا رتبيياا  8933سيييير نا يي  األوييل  إعييداد وييفةت فييرر ة 
 (م8993 وفةت فرر ةسيير نا  ، ،( لل قاييس اإلنليةينيةم92الاات،  

ةقا يييت الباحثييية فييي  إايييار الدراسييية الحاليييية ب عييياد  حسييياا الثبيييات ةالويييدق عليييى عيةييية  ييي  
حسييياا  ( سيييةة، حييييع تييي 33-38(االبييية تراةحيييت أع ييياره  بيييي   30االبيييات اليا عييية    

الودق    بال  ا تساق الدابل  ةال  بحساا  عا   ا رتباا بي  درية ني  بةيد ةالدريية 
،، ن ييا تيي  حسيياا 08،( بد ليية 33،، 32النلييية لالبتبييار ةتراةحييت  عييا الت ا رتبيياا بييي  

 ،(م38الثبات باستبدا   عا   ألفا نرةةباخ ، ةبلل عا   الثبات  
لافةلة إعداد الباحثة قياس ببرات اإلساة  ف   رحلة ا 

و   ال قياس ف  طةة التعريف الا  قد ت  الباحثة ل فية  ببرات اإلسياة  ةهية سيلة  
ييدف إليى إيقياع الطيرر اليسي   ةالةفسي  ةاليةسي  للافي ، ةيويدر عي  أحيد الةاليدي  

 أة نليي ا أة ال بص القا   بالرعاية، ةيةت  عة  تيديد أل   الاف  ةسال ت م
د ال قياس بيا االع عليى  يا ةرد بيال رايل  ي  تحلييالت ةظريية تتعليق ةبدأت باة إعدا

بييال فية ، ةاإلحاايية بييأبرب التعريفييات ال ارةحيية، باإلطييافة إلييى الدراسييات التيي  
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أيريييت فيي  هيياا ال يييا ، ةحويير عييدد  يي  ال قيياييس التيي  أعييدت لييال  ة ةيييا اسييتبيا  
اد عبيييد اليييرابق، ة قيييياس ببيييرات اإلسييياة  فييي   رحلييية الافةلييية إعيييداد ع ييياد  بي ييير ةع ييي

(، ة قيياس 3003اإلساة  ةاإله ا  لألافا  العاديي  ةغير العاديي  إعيداد أ يا  باظية  
(، ةفييي  3083ببيييرات اإلسييياة  ةاإله يييا  فييي   رحلييية الافةلييية إعيييداد سيييار  عبيييد الفتييياح  

طيةة ال ويادر السييابقة قا يت الباحثيية ب عيداد الوييةر  األةليية لل قييياس ، ةا يت لت علييى 
عبييار  تيييدف إلييى الحويية  علييى تقييدير ن يي  ل ييا يدرنيي  الفييرد  يي  ببييرات إسيياة   (23 

يسييي ية أة  ةفسيييية أة يةسيييية، ة قسييي ة عليييى ثالثييية أبعييياد اإلسييياة  اليسييي ية، ةاإلسييياة  
(  ييي  3الةفسيييية، ةاإلسييياة  اليةسيييية، ةتييي  عيييرا ال قيييياس فييي  ويييةرت  األةليييية عليييى  

لباويية، ةأييييرت الباحثييية التعيييديالت ال حن ييي  ال تبوويييي  فييي  عليي  اليييةفس ةالتربيييية ا
( عبييار  بةاقييل 20التيي  قييا  بيييا ال حن يية  ، ةةويي  ال قييياس فيي  وييةرت  الةيا ييية إلييى  

 -( عبارات لن  بعد نالتال :80 
 (33-33-33-89-82-82-80-1-0-8العبارات رق     -اإلساة  اليس ية:
 (39-32-32-30-81-80-88-3-3-3العبارات رق    -اإلساة  الةفسية:
 (20-31-30-38-83-83-83-9-2-2العبارات رق    -اإلساة  اليةسية:

ةيييت  اإليابيية علييييا با بتيييار  يي     تةابييق، تةابييق بدرييية قليليية، تةابييق بدرييية      
(عليييى الترتييييا، ةقا يييت 2-3-8-0 تةسييياة، تةابيييق بدريييية نبيييير (، ةتأبيييا درييييات  

ةنييال  ا تسيياق الييدابل   الباحثيية بحسيياا وييدق ال قييياس  يي  بييال  وييدق ال حن ييي ،
بحسيياا  عا يي  ا رتبيياا بييي  درييية نيي  بةييد ةالدرييية النلييية للبعييد ، ةتراةحييت  عييا الت 

،(، ن ييا تيي  حسيياا  عا ييي  ا رتبيياا بييي  درييية البعييد ةالدريييية 29،، 00ا رتبيياا بييي   
،( ةاإلسيياة  الةفسييية 13النلييية لل قييياس، ةبلييل  عا يي  ا رتبيياا لبعييد اإلسيياة  اليسيي ية  

،(، ن يا تي  حسياا الثبيات باريقتي   عا ي  ألفيا نرةةبياخ، 13،( ةاإلساة  اليةسيية  30 
،( ل سيياة  اليسيي ية، 33ةالتيب يية الةوييفية، ةبلييل  عا يي  الثبييات باريقيية ألفييا نرةةبيياخ  

،( للدريييييية النليييييية، ةباريقييييية 39،( ل سييييياة  اليةسيييييية،  19،( ل سييييياة  الةفسيييييية، 30 
،( ل سييييييياة  38،( ل سييييييياة  اليسييييييي ية،  33ثبيييييييات  التيب يييييية الةويييييييفية بليييييييل  عا ييييييي  ال

 ،( للدرية النليةم31،( ل ساة  اليةسية،  33الةفسية، 
   ا ي ند على ت تل ال قياس بدرية عالية    الثبات ةالودقم   
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها
 ال با ير  لييا ال عياة  اإلحوا ية، ةتةطييل وياغتيا ف  لةتا   الدراسة يل  ةعرا في ا

    الباةية الةفسية، ث  يلييا تفسير ليام الةتا   لتةطيل قدر اتساقيا ةابتالفيا  يل الفيرةا
يلي  عيرا  أبرطمةفي يا بيدأةا بييا  ي  ةاحيية، ة يل ةتيا   الدراسيات السيابقة  ي  ةاحيية التي 

 :الةتا   ال تعلقة بةتا   ن  فرا
 عرا ةتا   الفرا األة  ة ةاق تيا: 

 -ة يةص على أة :
عالقيية ارتبااييي  داليية  بييي   تةسييا الييدريات علييى  قييياس  اطيياراا اليةييية اليةسييية تةيييد  

ةنييي   ييي   تةسيييا اليييدريات عليييى  قييياييس  القليييق، ة فيييية  الييياات ، ةببيييرات اإلسييياة  ليييدط 
  طاربات اليةية اليةسيةم

ةللتحقيييق  ييي  ويييحة الفيييرا تييي  حسييياا  عا ييي  ا رتبييياا بيرسييية  بيييي  درييييات العيةييية عليييى 
ليةييية اليةسييية  ةدرييياتي  علييى  قييياس القلييق، ة فييية  اليياات ، ةببييرات  قييياس اطيياراا ا

 اإلساة  
 يدة   ا( 

يةطل  عا   ا رتباا بيرسة  بي  الدريات على  قياس اطاراا اليةية اليةسية  
 (30ةالدريات على  قياس القلق، ة فية  الاات ، ةببرات اإلساة     

 اليةية اليةسية اطاراا
 ال تغيرات

  عا  
  رتبااا

  ستةط الد لة

 ،08 ،33 القلق
 ،03 ،28-  فية  الاات

 ،08 ،93 ببرات اإلساة 
 

( ةيييةد عالقيية  ةيبيية بييي  اطيياراا اليةييية اليةسييية ةنيي   يي  8يتطييل  يي  يييدة         
القلييق، ةببييرات اإلسيياة ، بية ييا ةيييدت عالقيية سييالبة بييي  اطيياراا اليةييية اليةسييية ة فييية  

 الااتم
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بالعالقة بي  اطاراا اليةية اليةسية ةالقلق فقد اتفقت ةتا   الدراسة الحاليية ة ةفي ا يتعلق  
ة دراسييييييية ديةيراسيييييييس Coolidge ،Theda ،Young( 3003دراسييييييية نةليييييييدر ةآبيييييييرة   

 Deogracias ،Johnson ،Bahlburg ،Kessler ،Schober( 3001ةآبيييييييييييييييييييييييييييييييرة   
Zuker انت ابييييا ةقلقييييا  يييي  اة   حييييع أظيييييرت الةتييييا   أ   طييييارب  اليةييييية اليةسييييية أنثيييير

اليةسية ال ثلية، ةا ةحرافات اليةسية،   ا ي ند العالقة بي  اطاراا اليةية اليةسية القلقم 
فقيييييييد  Menezes ،Fontenelle ،Versian( 3003ةنيييييييال  دراسييييييية   يةيييييييبس ةآبيييييييرة   

 تةولت الةتا   إلى  أ   طارب  اليةية اليةسية لديي   عد ت أعلى    القلق ا يت اع 
ةرغبيية فيي  ا ةعييبا  عيي  اآلبييري ، ةلييديي   عييد  أنبيير  يي  اإلعاقيية فيي  تفيياعلي  ا يت يياع ، 

(  3082ةيعييياةة   ييي  ويييعةبات أنبييير فييي   ةاقيييف البيييةف  قارةييية بالعاديي مةأيطيييا دراسييية  
Kuyper ،Wijsen    تةويييلت إليييى ةييييةد ارتبييياا دا  بيييي  اطييياراا اليةيييية اليةسيييية ةعيييد

 القلقم الرطا ع  الحيا  ةظيةر أعراا
ةف  حي  اتفقيت ةتيا   الدراسية الحاليية  يل ي ييل ةتيا   الدراسيات السيابقة في  ةييةد عالقية   

( 3003بيييييي  اطييييياراا اليةيييييية اليةسيييييية ةالقليييييق ابتلفيييييت ةتييييييية دراسييييية نةليييييدر ةآبيييييرة   
Coolidge ،Theda ،Young حيييع ليي  تظييير ةتييا    الدراسيية ةيييةد عالقيية ارتبااييي  داليية

 ليةسية ةالقلقبي  اطاراا اليةية ا
أ ا في ا يتعلق بالعالقة بي  اطاراا اليةية اليةسيية ة فيية  الياات فقيد أ يارت الةتيا        

إلى ةييةد ارتبياا سيالا ةهياا ييد  عليى أةي  نل يا ةييد  اطياراا اليةيية اليةسيية نل يا تيدة  
   فية  الاات لدط ال بص ال طارا ةقد اتفقت ةتيا   الدراسية الحاليية  يل دراسيات ني   ي

حييييع أ ييارت إليييى أ   ييد  أعيييراا اطيياراا اليةيييية اليةسييية تيييرتبا  Baker(8993بييانر 
( حييع أسيفرت 3002با تياهات السلبية ةحة الاات ةةحية اآلبيري ، ةدراسية ابتسيا  عث يا  

ةتا   الدراسة اإلنليةينيية أ   رتفعي  اطياراا اليةيية اليةسيية يتسي ة  بالدةةيية، ةعيد  تقبي  
طةا اطاراا اليةية اليةسية فوةر  الاات اييابية ةليديي  تةافيق ةفسي  اآلبري ، بية ا  ةبف

حييع تةوييلت الةتيا   أ  األفيراد العيياديي   Taher( 3001ةايت ياع م ةنيال  دراسيية اياهر 
أعلى    ال طاربي  ف   فية  الاات ةالتنا   ال بو ، بية ا نا  ال طاربي  أعلى    

 واا، ةا طاراا ال بو  ةالعدةاةيةمالعاديي  ف  ال قاييس اإلنليةينية: الع
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( حييييع أظييييرت الةتيييا    ةييييةد ارتبييياا بيييي  3001ةأيطيييا  دراسييية سيييعاد عبيييد اهلل الب ييير   
اطيياراا اليةييية اليةسييية ة فييية  اليياات السييلب ،  ن ييا ظييير أ  اطيياراا اليةييية اليةسييية 

  مأسي  ف  التةب  بظيةر  فية  الاات السلب 
لبعا الحا ت الفرديية  Corbett (3009نةربت   دراسة  ةف  اإلاار ةفس  أةطحت     

الت  تعاة     اطاراا اليةية اليةسية، قيا  ويب  أةثية  ب يرح حالتي  بأةي  ي يعر بالغرابية، 
ةأة  ليس وبيا ابيعيا، ةغير  تو  باليةس الا  يرغا ف  أ  ينة  علي ، ةيتورف  ث  

اليةسي ، ةلديي   فيية  اات سيلب  حية   ةالدت  بحرناتيا األةثةية، ةي يعر بيالقلق ةا طياراا
 فيية  الياات  التي  اسيتبد ت  Busari(2013)بيةسيار  دراسية ةهياا  يا أندتي  أيطيا .ةفسي 

تقةييات التيدب  لليتحن  بيأعراا اطياراا اليةيية اليةسيية بيي  ال يراهقي ،  أحيد باعتبيارم  ي 
ثيير فييارق لييدط أةطييحت الةتييا   أ  اسييتبدا   فييية  اليياات نتقةييية تييدب  عاليييية ليي  آ فقييد

 .ال ي ةعة التيريبية  قارةة بال ي ةعة الطاباة
أ ا في ا يتعلق بالعالقة بي  اطاراا اليةية اليةسية ةببرات اإلسياة  في   رحلية الافةلية     

حييع Andrews( 8993فقد اتفقت ةتا   الدراسة الحالية  ل ةتا   دراسية ني   ي  أةيدرةس  
الياي  تعرطيةا ل سياة  اليةسيية في  فتير  الافةلية تةولت إلى أ   طيارب  اليةيية اليةسيية 

ابداد عةييده  ال ييعةر با نت يياا ةالقلييق، ةعييد  الرطييا فيي   رحليية الر ييد، ةنييال  دراسيية ع يياد 
( حيييع تةوييلت الةتييا   إلييى  ةيييةد ارتبيياا بييي  3002 ح ييد  بي يير ةعبيييب بيليية  الظفييير  

ال  ا سييياة  اليةسيييية  ييي  التعيييرا لببيييرات اإلسييياة  اليسييي ية ةالةفسيييية  ييي  قبييي  األا، ةنييي
اآلبييري  ةبييي  اطيياراا اليةييية اليةسييية، علييى حييي  ليي  تظييير عالقيية بييي  التعييرا ل سيياة  
اليةسييية  يي  قبيي  األ  ةبييي  اطيياراا اليةييية اليةسييية، ن ييا ظييير أ  أقييةط ال تغيييرات تةبيي ا 
باطيييياراا اليةييييية اليةسييييية هيييي  اإلسيييياة  الةفسييييية  يييي  األا، يلييييييا اإلسيييياة  اليةسييييية  يييي  

( 3009اآلبيييييري ، ثييييي  اإلسييييياة  اليسييييي ية  ييييي  األام ةأيطيييييا  دراسييييية دةييرفلييييير ةآبيييييرة   
Doerfler ،Toscano ،Connor   فقد أ ارت الةتا   أ  ال باا الياي  ليديي  ببيرات إسياة

يةسية فقا ناةت لديي   ستةيات أعلى  ي  اطياراا اليةيية اليةسيية  قارةية بال يباا الياي  
حيييع أظيييرت الةتييا   ةيييةد  Fisher(3080ا، ةدراسيية في يير تعرطييةا اإلسيياة  اليسييدية فقيي

آثار بعيد  ال دط على األفيراد الياي  تعرطيةا ل سياة  اليةسيية، ةالتي  ناةيت سيببا  با يرا في  
( 3083ظييةر أعييراا اطيياراا اليةييية اليةسيية، ةأيطييا دراسيية نيييديربرر ةآبييرة   
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Cederborg ،Hultman ،Rooy د ال تحييةلي  يةسيييا  ييرةا حيييع أظيييرت الةتييا   أ  األفييرا
بببيييرات اليييرفا ةاإله يييا  ةالعيييداة، ةايييردت األسييير  بعطيييي  بسيييبا ةوييي ة العيييار ال رتباييية 

، Yancey ،Naufel( 3082بييييالتحة  اليةس مةتةوييييلت أيطييييا دراسيييية ياةسيييي  ةآبيييييرة   
Hansen  إلى أ  انتساا اليةية اليةسية يعةد إليى  رحلية الافةلية، ةاطيارابيا أيطيا يعيةد
الافةليييية، ةأ  العييييرا الر يسيييي  ال  ييييتر  بييييي   طييييارب  اليةييييية اليةسييييية هيييية  إليييى  رحليييية

 اطاراا العالقة  ل األا، ةتعرا األافا  لببرات اإلساة  اليةسية ةاليسديةم
   -:عرا ةتا    الفرا الثاة  ة ةاق تيا

تةيييد فييرةق داليية بييي   تةسييا دريييات  طيياربات اليةييية اليةسييية ة تةسييا  -ةيييةص علييى: 
 سةياة على  قاييس القلق، ة فية  الاات، ةببرات اإلساة م دريات األ

ةللتحقق    وحة الفرا ت  حساا قي ة ت( بي   طاربات اليةية اليةسية ةاألسةياة ف  
 القلق، ة فية  الاات ، ةببرات اإلساة  م

 ( 3يدة   
 الاات ، ةببرات اإلساة   يةطل ةتا   ابتبار  ت( بي   طاربات اليةية اليةسية ةاألسةياة ف  القلق، ة فية 

                    
                    

 العيةة  
  تغير الدراسة

اليةية اليةسية   طاربات
   30) 

 ( 30    األسةياة
 قي ة  ت(

 ستةط 
 ال تةسا الد لة

 الحساب 
ا ةحراف 
 ال عيار 

 ال تةسا
 الحساب 

ا ةحراف 
 ال عيار 

 ،08 33،80 12،2 20،30 33،3 23،22 القلق
 ،08 0.19 83.2 29.33 3.28 31.93  فية  الاات

 ،08 32،83 33،0 22،83 02،3 31،23 ببرات اإلساة 
 

يتطل    ةتا   اليدة  أ   طاربات اليةية اليةسية أعلى    األسةياة ف  ن           
في   فيية   القلق ةببرات اإلساة ، بية يا نيا  األسيةياة أعليى  ي   طياربات اليةيية اليةسيية

اليياات ، ةتتفييق ةتيييية هيياا الفييرا  ييل ةتيييية الفييرا األة  فيي  الدراسيية الحالييية حيييع ظييير 
ةيييةد ارتبيياا دا  بييي  اطيياراا اليةييية اليةسييية ةنيي   يي  القلييق ةببييرات اإلسيياة ، ن ييا اتفييق 
 ل  عظ  ةتا   الدراسات السابقة، ف  حي  ظير ارتباا سالا بي  اطاراا اليةية اليةسية 

 الاات ةاتفق أيطا  ل ةتا   الدراسات السابقةمة فية  
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ن ييا اتفقييت ةتيييية الفييرا  ييل اإلاييار الةظيير  السييابق عرطيي  فيييا يبييتص بالعالقيية بييي       
 اطاراا اليةية اليةسية ةالقلق 

أةي  ةفقيا لدراسيات الةبا يية في   Doerfler ،et al., 2009حييع أةطيل دةرفلير ةآبيرة     
رابات الةفسيييية التييي  تسيييةد ب عيييد ت عاليييية بيييي  ال يييراهقي  اطييياراا القليييق يعيييد  ييي  ا طيييا

ال طيياربي  يةسيييا ةلييديي   سييتةيات أعلييى  يي  العةييف اللفظيي ، ةالعدا ييية ا يت اعييية  قارةيية 
 باألسةياةم

ةتيييرط الباحثييية أ  الويييراعات النثيييير  التييي  يعييياة   ةييييا  طييياربات اليةيييية اليةسيييية،       
  التحييية  إليييى الييييةس اآلبييير، ةأيطيييا الويييراع بيييي  بسيييبا  تنيييةيةي  الت يييريح ، ةرغبيييتي  فييي

رفييا األسيير  ةةظيير  ال يت ييل لييي  ةرغبييتي  فيي  التحيية  تبلييق لدييي   وييادر نثييير  للقلييق   
يسيييتايعة  التغليييا عليييييا، فعليييى سيييبي  ال ثيييا  انيييرت إحيييدط الحيييا ت أثةييياة ال قيييابالت أةييييا 

ا عةيييد ا أيبيييرت عليييى تعييييش أةثيييى دابييي  ال ةيييب  ةانييير فييي  اليا عييية، ن يييا انيييرت أبيييرط أةيييي
 البةار نا  هاا ا طاراا سبا ف   بةاييا  ةا بدايت م

ةاتفقت ةتيية الفرا أيطيا  يل اإلايار الةظير  السيابق عرطي  فييا يبيتص بالعالقية بيي      
اطييياراا اليةيييية اليةسيييية ة فيييية  الييياات حييييع أتطيييل أ  األسيييةياة أعليييى  ييي   طييياربات 

ل ييبص لةفسيي  ب ةيي  يوييدر أحنا ييا تقةي ييية علييى اليةييية اليةسييية فيي   فييية  اليياات فةوييف ا
 بويييت  فيي  طييةة  عييايير  ثالييية أة  سييتةيات ةسييبية  قارةيية بأقراةيي  أة فيي  طييةة تةقعييات 
اآلبييري   ةيي  ، ن ييا يالحييظ أ  اليةييية ا يت اعييية، ةاليةسييية  للفييرد تيي ثر فيي   فية يي  لااتيي  

تيابت  للتةقعيييات ( األ ييير اليييا  يعنيييس اسيييHong et al.,2003ةتةيياتييي  التفاعليييية  
(  فييية  اليياات 3082فيي  دراسيية ليي     Busariا يت اعييية لسييلةن م ن ييا اسييتبد   بيةسييار  

باعتبارم    تقةيات التدب  للتحن  بيأعراا اطياراا اليةيية اليةسيية بيي  ال يراهقي ، ةحقيق 
ات البرةا   اليدف ال رية  ة ،  ةتدع  ةتا   الدراسات حة  هاا ال ةطةع أه يية  فيية  اليا

ن تغييييير للوييييحة الةفسييييية ، ةبباويييية فيييي   يييييا ت التقيييييي  اإلنليةينيييي  لل بوييييية ةالتييييدب  
(ارتفاع  فيية  الياات Murithi,2006العالي  ةاإلر اد ةالعالر الةفس من ا تةولت دراسة  

لدط ال راهقات الالت  ل  يتعرط  لالةتيا  اليةس  ف  الافةلة عي  ةظييراتي    ي  تعرطي  
    رحلة الافةلة ملالةتيا  اليةس  ف
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ةأيطيييا اتفقيييت ةتييييية الفيييرا  يييل اإلايييار الةظييير  السيييابق عرطييي  فييييا يبيييتص بالعالقييية بيييي  
اطييياراا اليةيييية اليةسيييية ةببيييرات اإلسييياة  فييي   رحلييية الافةلييية، حييييع أةييي  عةيييد ا يتعيييرا 
ال راهقات ل ساة  بي يل أ ناليا ف   رحلة الافةلة    الةالدي  أة    ال قربي  ، في   الي  

د   ةتييييا  ي ييييل القيييي  التييي  تييي  تنةيةييييا  ةتتةليييد ليييديي  تةاقطيييات ةالتييي  تنييية  نعةا ييي  يييي  
(م ن يا أ يارت Gallucci ،et al., 2005 سياعد  علي  ت يني  هةيية يةسيية  طياربةم م 

الدراسات إلى ةيةد تأثير باير على ال راهقي  ةالرا دي  ةتييية تعرطيي  ل سياة  اليةسيية، 
اراا اليةيية اليةسيية، ةاليا  بيدةرم ينية  بدايية لظييةر أعيراا حيع تنة   ةبأ بظييةر اطي

القلييييييييق، ةا نت يييييييياا، ةتقيييييييييدير اليييييييياات ال يييييييييةبفا، ةاطيييييييياراا العالقيييييييييات اليةسييييييييية  يييييييييل 
 (Beitchman ،Zucker ،Hood., 1992اآلبري مم 

 عرا ةتا   الفرا الثالع ة ةاق تيا
 يي  القلييق، ة فييية   يسييي  اطيياراا اليةييية اليةسييية فيي  التةبيي  بظيييةر نيي   -ةيييةص علييى:

 الاات، ةببرات اإلساة  لدط  طاربات اليةية اليةسيةم   
ةللتحقييق  يي  وييحة الفييرا تيي  حسيياا ا ةحييدار ال تعييدد ل تغييير اطيياراا اليةييية اليةسييية 
باعتبييارم  تغيييرا  سييتقال ةنيي   يي  باعتبيياره  القلييق، ة فييية  اليياات، ةببييرات اإلسيياة   تغيييرات 

 تابعةم
 (2يدة   

 ا ةحدار ال تعدد يةطل تحلي 

 ال تغيرات التابعة
 عا   
 ا ةحدار

 قي ة  ف( 3ر بيتا
 ستةط 
 الد لة

 ،08 2،0 ،30 ،39 ،28 القلق
 ،81 18،8 ،02 ،80 ،83  فية  الاات

 ،08 1،3 ،28 ،22 ،23 ببرات اإلساة 
 

 ة ( ةيييةد قي يية تةب ييي   داليية  طيياراا اليةييية اليةسييية ةال سيياه2يتطييل  يي  يييدة         
فيي  التةبيي  بةيييةد ببييرات إسيياة  يةسييية فيي   رحليية الافةليية، القلييق، فقييد فسيير  تغييير ببييرات 
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،%(، فييي  حيييي  لييي  تظيييير ةتيييا   30،( ييي  التبييياي ، ةالقليييق 28اإلسييياة  فييي   رحلييية الافةلييية  
 الفرا إسيا  اطاراا اليةية اليةسية ف  التةب  بةيةد  فية  الااتم

ييا  ييل  ييا اةتيييت إلييي  الدراسييات ةفي ييا يتعلييق ب ييدط اتسيياق هييام  ةتي    ييية هيياا الفييرا ع ة ع
السابقة، ةيد أ  هةا  وعةبة ف  هاا الودد، ةظرعا لعد  ةيةد دراسات  با ر  ي ن   قارةية 
ةتا ييييا بالةتييا   الحالييية فث يية عييدد  يي  الدراسييات تةاةلييت اطيياراا اليةييية اليةسييية ةأسييبابيا 

راسييييات اهت ا يييييا علييييى العالقيييية بييييي  ةالحليييية  ال قترحيييية ل ةاييتيييييا، ن ييييا وييييبت بعييييا الد
اطيياراا اليةييية اليةسييية، ةبعييا ال تغيييرات الةفسييية ةالدي ةيرافييية ال رتبايية بيييا، ةأ ييارت 
أبرط إلى تقيي  اطياراا اليةيية اليةسيية، ة يدط اةت يارها، ةببيرات ال عياليي  الةفسييي  في  

لتةبيي   البيياص باطيياراا التعا يي   ييل هييام الف يية، بية ييا ليي  تيييت  الدراسييات السييابقة بالياةييا ا
اليةية اليةسية،  ةلن  إاا أيريةيا هيام الباية   ي  بيال   يا سيبق عرطي   ي  دراسيات عليى 
ةحة غير  با ر، فسيةيد الدراسيات السيابقة ةال تعلقية بالعالقية بيي  اطياراا اليةيية اليةسيية 

اا  ةيييا ة تغيييرات الدراسيية الحالييية   القلييق، ة فييية  اليياات، ةببييرات اإلسيياة  (أظيييرت ارتبيي
بي  اطاراا اليةية اليةسية ةالقلق ةببرات اإلساة  ف   رحلية الافةلية، ةارتبياا سيالا بيي  

 اطاراا اليةية اليةسية ة فية  الااتم
 توصيات الدراسة: 

 -بريت الدراسة الحالية  ب ي ةعة    التةويات نالتال :
تبفيييف  يي  األعييراا البحييع فيي  اسييتراتيييات ال ةايييية األنثيير فاعلييية ال سيياه ة فيي  ال -

 .ال واحبة  طاراا اليةية اليةسية، ةال ساه ة ف  إعاد  تقيي  
طيييرةر  بيييياد  ةعييي  اآلبييياة ةاأل ييييات بيييدةر نييي   يييةي  فييي  رعايييية األبةييياة ةح يييايتي   ييي   -

 ا عتداةات اليةسيةم
طرةر  ت بيص اطاراا اليةية اليةسيية  بنيرا، أل  عيد  ت بيوييا يي ثر عليى  يريحة  -

ال يت يييل، ةييعلييييا تعييياة   ييي  ال  ييينالت الةفسيييية ةا يت اعيييية، باإلطيييافة إليييى ها ييية  فييي  
 اةت ار ظاهر  سلبية تتةاقا  ل القي  األبالقية ةالديةية ةا يت اعية م

إيراة ال بيد    البحةع الت  تييت  بتقيدي  حلية   بنير  ةأسياليا عيالر  ةاسيبة ل طيارب   -
 .اليةية اليةسية
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ي  السيي اةية لح اييية ال يت ييل  يي  ا ةحييدار فيي  هاةييية ا ةحرافييات أه ييية الت سيي  بالتعييال -
 .اليةسية

الحار ال ديد عةد البدة ف   عالية  رطى اطياراا اليةيية اليةسيية حييع أ يارت ةتيا    -
أة  ييا عد  البدة ب عاد  فرا اليةية اليةسية اليديد  قبي  بليةغ  Corbett, 2009دراسة 

 ( عا ام83ال رطى ع ر  
البد ات الةفسية الت  تقد  ليام الف ة، ةح ايتي   ي  التعيرا ل سياة  بويفة عا ية،  بياد  -

 ةاإلساة  اليةسية بوفة باوةم
طيييييرةر  بيييييع بيييييرا   إعال يييييية لتةعيييييية اآلبييييياة ةاأل ييييييات بال  يييييان  الةفسيييييية ةا يت اعيييييية  -

 ل طارب  اليةية اليةسية، ة ساعدتي  ف  التغلا على وراعاتي م
اتا لرعاية ال راهقي  تط  أبوا يي  ةفسيي  ةايت اعيي ، ةأابياة لتقيدي  طرةر  تةفير  ن -

 الرعاية لي م 
رطيا الةالييدي  ب يا قسيي   اهلل ليي   يي  أة د أة بةييات، حييع أ  رغبيية الةاليدي  فيي  الحويية   -

على الةلد دة  البةت أة العنس ييعلي ا ي ارسا  تربية  بتلفة نأ  تع ي  األ  عليى  داعبية 
أة  بةت ةهاا ييعليا تع   على استبدا  أسلةا أةثة    ا يةعنس أثرم على حيا  الةلد على 

 الاف  ةال راهق، ة   أه  األسباا الت  ت د  إلى اطاراا اليةية اليةسيةم
ا هت يا  بيالببرات التي  ينتسيبيا الفيرد فيي   رحلية الافةلية، ففي ةيا اليدقيق لسيلة  الرا ييدي   -

يييييا  الفييييرد فيييي   رحليييية الافةليييية، ن ييييا أ  تيييياريخ  طييييارب  ينيييية  أنثيييير دقيييية إاا  ييييا درسييييةا ح
ال بوية ين ف ع  أ  سةة تةافقي  ال بوي  ةا يت ياع  إة يا  يردم إليى الببيرات السيي ة 

 ف   رحلة الافةلةم
لفحيص اليةاةيا الةفسيية ةا يت اعيية  Case studyطيرةر  اسيتبدا   يةي  دراسية الحالية -

 ا اليةية اليةسيةملحا ت    ال راهقات ال وابات باطارا
تييدعي  دةر األبوييا   الةفسيي  ةا يت يياع  فيي  ال ييدارس للن ييف عيي  حييا ت اطيياراا  -

 اليةية اليةسية، حيع يبرب هاا ا طاراا بةطةح ف   رحلة ال راهقةم
طييرةر  التعيياة  بييي  األسيير  ةال درسيية، أة بييي  األسيير  ةاليا عيية فيي  الةقاييية ةالعييالر  يي   -

 ماطاراا اليةية اليةسية
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البحع ع  أسباا ال  نالت الت  يعياة   ةييا ال يراهقي ، ةالتقيرا  يةي  ة سياعدتي  عليى  -
تياةبهييا، ةعييد  اسييتبدا  العقيياا  ييل ال ييراهقي  حتييى   يييدفعي  إلييى نبييت   يياعره  ةأفنيياره  

 ة  نالتي م
اسيييتث ار درةس التربيييية الديةيييية ةاإلر ييياد الي عييي  فييي  تبةييييد ال يييراهقي  بيييبعا الثقافيييات  -
يةسيييية  ييي  بيييال  اسيييتبدا   فيييردات ةآييييات القيييرآ  النيييري ، ةحتيييى   يسيييعة  إليييى  عرفييية ال

  علة ات     وادر باا ة ة طللةم
ت يييييل ال يييراهقي  عليييى   ارسييية اليةاييييات ةباوييية األة ييياة الرياطيييية، ةاسيييتغال  ةقيييت  -

 الفراغ باريق وحيحةم
يييت  بتعبيييب ا ةت يياة لليييةس تقييدي  بييرا   ةقا ييية ديةييية لل ييباا عيي  اريييق الةييدةات التيي  ت -

 الفعل  للفردم
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 يف مرحلة الطفولة اإلساءة قياس خرباتم
 إعداد /  اطمة  ليفة السيد

  -:التعلي ات
عبارات الت  تعبر ع  بعا أةةاع اإلساة  الت  قد تنة  تعرطت لييا في ا يل  بعا ال     

قراةتييا بدقية ةاإليابية عي  نيي   في   رحلية الافةلية  ي  أحيد أفيراد األسيير  أة اآلبيري ، يريي 
  .  ةيا بودق ، عل ا بأ  هام ال علة ات ستستبد  ألغراا البحع العل   فقا عبار 
 .علي  العبار  اةاباق عد  على تد  8  رق  الباةة  - 
 تد  على اةاباقيا على حالت  بدرية قليلةم3الباةة رق      -
 تد  على اةاباقيا على حالت  بدرية  تةساةم 2الباةة رق     -
 تد  على اةاباقيا بدرية نبير م 0الباةة رق     -

 ،،،،ةلن  فا ق ال نر ةالتقدير                                     

 العبار   
  

 ةابقت
تةابق بدرية 

 قليلة
تةابق بدرية 

  تةساة
تةابق بدرية 

 نبير 
     ارتفل وةت  تلقيت لن ات  ديد  نل ا 8
     اهاةت  أ ا  اآلبري  ةالد  تع د 3
     تعرطت لس اع نل ات يةسية 2
     إاا غطا أحد ةالد  رنلةة  بالقد ي  0
     ةتياهلةا  االب  أه لةة  3
     يةسية بي  أب  ةأ    اهدت  ةاقف 2
     عطةة  بأسةاةي  ف  بعا ال ةاقف 1
     عاقبةة  بالحر ا     ال ورةف 3
أيبرةييييي  أحيييييد األ يييييباص عليييييى   ارسييييية  9

 اليةس دة  رغبت 
  

 
  

     وفعةة  على ةيي  ألتف  األسباا 80
      تع دةا حر اة     أ    ة  حبا ل  88
را تييييييييي  أحيييييييد األ يييييييباص علييييييي  بغييييييي 83

   ارسة اليةس
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قييييافةة   بييييأ   يييي ة يقييييل فيييي  يييييده  فيييي   82
  بعا ال ةاقف

    

     حر ت    الحا ةالحةا  ف  افةلت  80
تعرطت ل غراة اليةس     أقرا الةياس  83

 إل 
    

      على األرا بةقةة  ة دفعةا ب  82
     عاقبةة  بالحبس ف  ال ةب  81
سييييي  أيبرةييييي  بعيييييا األ يييييباص عليييييى   83

 أعطا   اليةسية
    

طييييربةة  بيييييأدةات  ةيعيييية  ثييييي   الحيييييبا ،  89
 )البراة ، الحااة

    

ارتنياا األفعيا  التي  يعل ية  يييدا  تع يدةا 30
 أةيا تطايقة 

    

تعرطييييييت لالحتنييييييا  اليةسيييييي   يييييي  أحييييييد  38
 أقارب 

    

حياد  حتيى سيا   آلي  طيربةة  بسيني  أة 33
 الد   ة 

    

      ةاولة التعلي هددةة  بحر اة      32
حييياة  بعيييا األ يييباص ل يييس أعطيييا    30

  اليةسية
    

طيييييربةة  طيييييربا  برحيييييا تييييير  أثيييييرا عليييييى  33
 يس  

    

عيياقبةة  بييالارد  يي  ال ةييب  عةييد ارتنيياب   32
 أل  باأ

    

  تعرطت للتحرش اليةس     ةالد  31
 

   

نسرت يد / قد   ف  احيد ال يرات بسيبا  33
 الطرا ال تنرر

    

حر ييةة   يي  الةيية  إا ليي  يعيييبي   ييا أقيية   39
 ب     أع ا 
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أيبرة  أحد األ باص على بلل  البسي   20
 أ ا  
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Abstract                          

    The aim of this current study is to identify the relationship between 

Gender Identity Disorder and both of Anxiety, Self- Concept, and 

Experiences of Abuse, As well as the differences between those with 

Gender Identity Disorder and those who don't; in Anxiety , Self-

Concept and Experiences of Abuse. The study also aims at revealing 

the extent to which gender identity disorder in prediction of the 

occurrence of anxiety, self-concept and Experiences of Abuse. This 

study includes a sample of female university students with and 

without Gender identity disorder.  In this study the researcher used 

Gender Identity Disorder Scale set up by Mekhemar ,I.m and Alzifari, 

A (2003), and Anxiety Scale set up by Gareeb, G.A (2000), and The 

Tennessee Self- Concept Scale set up by Fits, W (1965) Translated by 

Farag, S & kamel, S,  and the Experiences of  Abuse Scale set up by 

the researcher. Results revealed that there were  a relationship 

between Gender Identity Disorder and both of Anxiety, Self- Concept, 

and Experiences of Abuse , there were differences between those with 

Gender Identity Disorder and those who don't  in Anxiety and Self-

Concept and Experiences of Abuse, and the findings of the present 

study showed that there is a predictive value of gender identity 

disorder in respect to Anxiety and Experiences of Abuse. finally, the 

researcher offered several recommendations, and suggestions for 

further researches.    

 

 
 


