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 امللخص
التعرف على طبيعة العالقة بني فاعليات األان وكاًل من تصنيف الذات )وفق االنتماء هدفت الدراسة إىل 

الثقايف( واملواطنة لدى طالبات جامعة أم القرى. الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متوسطات الدرجة 
الدراسة إىل الكشف عن الفروق  والتخصص األكادميي(. كما هتدف-الكلية ملقياس فاعلية األان تعزى )لتصنيف الذات 

. (لتصنيف الذات وتبعا للتخصص األكادميي)ذات الداللة اإلحصائية بني متوسطات الدرجة الكلية ملقياس املواطنة تعزى 
طالبة من طالبات جامعة أم القرى ميثلن املسارين النظري والعلمي من  340مكونة من عشوائية شارك يف الدراسة عينة 

( ومقياس تصنيف الذات مت بناءة من قبل 2010على مقياس فاعليات االان تعريب وتقنني الغامدي )خالل اإلجابة 
وجود عالقة موجبه داله إحصائيًا بني الدرجة الكلية ( أظهرت النتائج 2017الباحثة ومقياس املواطنة اللحياين والعتييب )

 –اجملتمع اإلسالمي العريب  -واهتم داخل اجملتمع )السعودي لفاعليات االان وأبعاده الفرعية مع كال من تصنيف االفراد لذ
املشاركة  –االنتماء  –الواجبات  –والعاملي( وبني الدرجة الكلية ملقياس املواطنة وأبعاده الفرعية )احلقوق  –واخلليجي 

ائيًا بني متوسطات (، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبه دالة إحص0.01اجملتمعية( عند مستوى دالله )
درجاهتن على مقياس تصنيف الذات داخل اجملتمع )السعودي، واخلليجي والعريب، واإلسالمي، والعاملي( ومتوسطات 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بني   (،0.01درجاهتن على مقياس املواطنة وأبعاده الفرعية عند مستوى دالله )
أديب( عند مستوى  – حبسب تصنيف الذات ومتغري التخصص األكادميي )علمي متوسط الدرجة الكلية لفاعليه االان

( وكانت الفروق لصاحل تصنيف الذات للمجتمع السعودي )املرتفع بشكل كبري جداً(، يف حني مل تظهر 0.01دالله )
 –واإلسالمي  –والعريب –فروق بني متوسط الدرجة الكلية لفاعليه االان حبسب تصنيف الذات )اجملتمع اخلليجي 

  .أديب( –والعاملي( ومتغري التخصص االكادميي )علمي 

  مكة املكرمة القرى،جامعة أم  املواطنة، الذات،تصنيف  األان، فاعلية الكلمات املفتاحية:
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Abstract 

The Activities of the Ego and Its Relationship to Self- Classification and 

Citizenship of the Girl-Students of Umm Al-Qura University in Makah A 

 

The study aimed to recognizing the nature of the relationship between The 

Activities of the Ego and both Self-Classification (according to cultural belonging) And 

Citizenship of The Girl-Students of Umm Al-Qura University. The study also aims to 

revealing the statistically significant differences between the total degree averages of 

the measurement of the activity of the ego due to (Self-Classification- and academic 

specialization). Also, to reveal the statistically significant differences between the total 

degree averages of of the measurement citizenship due to (Self-Classification- and 

academic specialization). A volunteer sample consisted of 340 girl students of Umm Al-

Qura University girl students acted the both courses, theoretical and practical 

participated in the study through answering the measurement of the activity of the ego, 

arabization and legalization of Al-Ghamdi(2010) and 

The measurement of Self-Classification based by the researcher and the 

measurement of citizenship, Al-Lohiany and Al-Otiby (2017). The results showed the 

existence of a positive statistically significant relationship between the total degree of 

the Ego Activities and its sub-dimensions to both individuals' self-Classification inside 

the (Saudi- Arabic Islamic – Gulf and International) community and between the total 

degree of the citizenship measurement and its sub-dimensions (rights- duties- 

belonging- social participation), at a significant level of (0.01), the results also showed 

the existence of a positive associative statistically significant relationship between the 

averages of their degrees on the measurement of self-Classification within the (Saudi, 

Gulf, Arabic f, Islamic and International) community and the averages of their degrees 

on the citizenship measurement and its sub-dimensions at a significant level of (0.01), 

the results of the study also showed the existence of differences between the average of 

the total degree of the activity of the Ego according to self-Classification and the 

variable of the academic specialization (Science- Arts) at a significant 

level of (0.01), the differences were for the self-Classification of Saudi 

community (very much high), on the other side, no differences showed up between the 

total degree average of activity of the Ego according to self-Classification (Gulf, Arabic 

f, Islamic and International) community and the variable of the academic specialization 

(Science- Arts), 

Key Words: The Activities of the Ego, Self-Classification, citizenship, Umm 

Al-Qura University, Makah Al-Mukaramah 
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 :مقدمة
مرحلككة حظيككت وقككد يشكككل السككلوك اإلنسككاين بككمره االهتمككام يف العلككوم االجتماعيككة عامككه، وعلككم الككنفس خا ككه، 

تعككد مرحلككة املراهقككة مككن أدق مراحككل النمككو الكك  ميككر  ككا اإلنسككا  و  ،مككن علمككاء الككنفس والبككاحثنيكبككري هتمككام عككدد  اباملراهقككة 
كافكة، خا كه ر النمو اجلسكمي والعقلكي واالجتمكاعي واالنفعكا   تغريات جذرية وسريعة تنعكس آاثرها على مظاهب حيث مير

أ  االنسككا  اجتمككاعي بطبعككه فهككو مييككل اىل اجلماعككة ويككمار  ككا ويتككاار  ككا  ككا يكككو   ككا انعكاسككاهتا اإل ابيككة علككى شخصككيته 
ا السكلبية كمصكدر للوكغو  فيعمل على تنميتها وتوفري مطالبه وحاجاته البيولوجية والنفسكية واالجتماعيكة كمكا  كا انعكاسكاهت

  .والتوتر اللذا  يعتربا  من أهم أسباب املشاكل لنفسيه االنسا 

علكككى أ يكككة التفاعكككل بكككني املتغكككريات البيولوجيكككة واالجتماعيكككة والنفسكككية،   Eriksonأككككدت نظريكككة أريكسكككو  وقكككد 
الفاعل القادر على النمو، الكذي تتجكاوق قدرتكه  كرد حكل الصكراو البيولكوجي إىل  Egoكاساس للنمو النفسي وتشكل األان 

ب النمككو يف مراحككل العمككر الككذي ثككد  مككن خككالل مواجهككة أقمككات  ثككل مطالكك، النمككو واإلبككداو وفككق مبككدأ االنبثككاق املتعاقككب
وتنمككو مككن خككالل عمليككة تطوريككة تعتمككد علككى تفاعككل دينككاميكي بككني املتغككريات البيولوجيككة والعوامككل  ،وتسككتثار ،املختلفككة دككدد

األمكل فاعليكات األان علكى:  تشتملو ، حيث يمدي حلها إىل كسب األان لفاعلياته أو قواه املختلفة ،الشخصية واالجتماعية
 ،أساسكككاً للتوافكككق النفسكككي االجتمكككاعيالككك  تعتكككرب الفاعلكككة  ةوحكككد، هكككذه الفاعليكككات تكككزود األان ابلالتفكككاين، و درةالقككك، و واإلرادة

 م(.2012والسلوك السوي، وهو ما يفوي لوضوح هويته ) الغامدي،  ،والصحة النفسية

سكب مكع درجكة نوكج  ثكل فكرتة حرجكة، وتتنا Crisis منهكا زقمكة مرحلكة بكدأ ككلتمثكاين مراحكل، يف األان وتتشكل 
تكتسكب األان ، وابلتكا  جاهكدة لتجكاوق حكل هكذه األقمكات تعمكل األان، و الفرد البيولوجي والتوقعات االجتماعيكة املقابلكة  كا

فاعليكة األان عكن عمليكة تطوريكة  فاعلية جديدة، كما أ  احللول ال تكرتاكم لتككو  كتلكة عدديكة مكن عنا كر مفكككة، بكل تعكرب 
فكككل مرحلككة نفسككية جديكدة يكسككب األان فيهككا قككوة ،تشككيل املنجككزات السككابقة )الفاعليككات املكتسكبة( ديناميكيكة تقككوم علككى 

 م، أ. ب(.2010أعلى يف حالة احلل اإل ايب أو درجة أعمق من االضطراب يف حالة احلل السليب )الغامدي، 

احلاجكات مل يسكبق  كا وجكود وتعرف مراحل التطور لدى أريكسو  زهنا فرتات قمنية تتميز إبحلاح نوو خاص من 
يف مرحلة سابقة، وال يلحق  ا وجود يف املرحلة التالية على الصورة نفسها، وختتص كل فرتة قمنية بنوو مكن احلاجكات  عكل 
 راو تلك الفرتة من نفس طابع احلاجات السائدة، ويصبح وجود الفرد يف كل فرتة يف النشا  اخلاص مبنطقكة شكبقية معينكة 

 (.178م، 1984اإلشباو، كما يستشعر فيها احلرما  )فايق،  ثد  خال ا

( إىل أ  مراحكل النمكو عنكد أريكسكو  تتطكور بشككل تراكمكي وبطريقكة طوليكة أو 188م، 1988) يشفنوأشار ال
مسككتقيمة، لككذلك يككرى أ  لكككلم مرحلككة مككن املراحككل فاعليككة معينككة لككًان توككاف لتشكككل تركيبككاً متكككاماًل ومتناميككاً يف املراحككل 

، تكتسكب ككل منهكا فاعليكة جديكدة للتطكور والنمكو، التالية، لتمدي دورها اإل كايب يف احليكاة، وهكي مراحكل متسلسكلة متدرجكة
 ولكل مرحلة طقوساً معينة  ثل أشكال من السلوكيات اليومية والطرق االجتماعية ال  تساعد الفرد ليصبح فاعاًل ومنتجاً.
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 اعدتسكك الكك  الوراايككة فوككاًل عككن العوامككل والتككار،ي، والثقككايف، االجتمككاعي، إطككاره يف األان بوضككع أريكسككو  واهككتم
األان، وأحكد هكذه املكمارات تشككيل ا ويكة  تشككيل يف تسكهم الك  احلوكارية املكمارات الفرد، وهنكاك يف األان طبيعة دديد على

 بعوكككويته معرفتكككه مكككن يشكككتق الفكككرد لكككدى الكككذات مفهكككوم مكككن ( زهنكككا جكككزء1978) Tajfelاتجفيكككل يكككرى االجتماعيككة، الككك  
العوككوية، أو بتعبككري آخككر البنككاء املعككريف للككذات   ككذه املتعلقككة والوجدانيككة القيميككة املعككاين اكتسككابه مككع اجلماعككات أو للجماعككة
 من ثد  بعينها مجاعات إىل االنتماء أ  ( إىل1978)" اتجفيل"لك وفقاً  تشري االجتماعية ا وية (. ونظرية2006)قايد، 
 أعوكككاء فيهكككا يتشكككارك الككك  Affective Components الوجدانيكككة واملككككوانت Categorization التصكككنيف خكككالل

 الراحكة مكن معكني مبسكتوى األفكراد للجماعكة الكذي يكزود Social Identification االجتماعي اجلماعات، وكذلك التوحد
 ا ويكككة أ  إىل ابإلضكككافة توافكككق، إىل والتو كككل اجلماعكككة، أعوكككاء مكككن الكككزمالء مكككع التعامكككل عنكككد إ ابيكككة نتكككائج إىل تكككمدي بكككه
 املثكال، سكبيل علكى عاملنكا يف الظكواهر لكبع  الوكارة التبعكات أو العواقكب وجتنكب فهكم يف يساعدان أ  ميكن بناء االجتماعية
 (. 2017اجلماعات )قايد؛ وإبراهيم،  بني والكراهية اخلاطئة، القرارات واختاذ األقرا ، ضغط

حظيت فكرة تشككيل ا ويكة االجتماعيكة ابهتمكام كبكري مكن جانكب علمكاء الكنفس خا كًة يف أورواب، وكانكت النقلكة 
 مككن معناهككا تسككتمد الككذات أ  كيككف  نظريتككه عككن تصككنيف الككذات ليفسككر Turner ا ائلككة الكك  دققككت  ككا عنككدما طككور ترينككر

 مككا  ثكدد االجتمكاعي التصكنيف أ  كيكف  وليفسكر اجلماعكات، بني العالقات من ثد  الذي االجتماعي السياق خالل
 (.  2006اجملتمع )قايد،  يف الفرد

 يتصككف إذ التكيككف، هككو عككام بشكككل السككلوك االنسككاين مييككز مككا أهككم أ  إىل (33 م،2010) ويشككري السككاعدي
 املثككككريات  ثيككككل إىل الفككككرد تقكككود عمليككككة وهككككي ابلتصككككنيف تكككرتبط الكككك  املرونككككة، تككككدعى مهمكككة فرديككككة خبا ككككية البشككككري السكككلوك

 .خمتلفة فئات داخل( ضمنها من األشخاص)

 Self-categorizationدككت مسككمى نظريككة تصككنيف الككذات  Turnerقوككية التصككنيف الكك  انقشككها ترينككر 

Theory  اتجفيكل" متصكل علكى األفكراد تنقكل كيفية  عن أكرب بفهم دان" Tajfel ( اجلماعكات بكني -األفكراد بكني) للسكلوك
 تككربق متصككل طككريف علككى تقعككا  االجتماعيككة وا ويككة الشخصككية، ا ويككة مككن كككالً   أ  وقمككال ه الككذات، حيككث افككرت  دليككلعنككد 
 مجاعككات التفاعككل يككتم بككني كككا   إذا االجتماعيككة ا ويككة تككربق أي، والعكككس أفككراد، بككني يككتم التفاعككل كككا   إذا الشخصككية ا ويككة
 معكدالت علكى  ثيلهمكا يكتم" االجتماعيكة وا ويكة الشخصكية ا ويكة" أ  وهكي ترينكربفككرة  واسكتبدلت تغريت النظرة هذه لكن
 التشككخيص ، وظهككر مفهككوم تغككري إدراك الككذات الحقككاً أو مككا يسككمى بككزوال(9 م،2005 قايككد،) الككذات تصككنيف مككن خمتلفككة

Depersonalization، فيحكد ؛ مسكتقل كشكخص  ولكيس يدركها، كما  اجلماعة ألعواء كمماال  لذاته الفرد إدراك أي 
 الفكرد سكلوك يف املكمارة هكي والسكلوكية الو كفية اجلماعة خصائص وتصبح ،Self-stereotyping للذات النمطي التصوير
 الشخصكي املسكتوى مكن انتقكال يعكين وإمنا ا وية، ضياو يعين ال التشخيص قوال مفهوم أ  هنا نالحظ أ  و ب. وأحكامه
 معكني موقكف يف اجلماعات أعواء وأحكام ومشاعر سلوك  اال عن املسئول هو التغري وهذا للهوية، اجلماعي املستوى إىل

  (.89 ،1418 العنزي،) متعددة هوايت إىل املباراة انتهاء بعد الكورة على سبيل املثال تتحول مجاهري
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 فئة من أو آلخر، مستوى من الفرد إدراك انتقال كيفية  من فرضيات هو الذات وأهم ما طرحته نظرية تصنيف
 من منظومة شكل على –شخصي بشكل- املدركة ابملالمح حمدداً  ليس الذات فتصنيف املستوى؛ نفس ضمن ألخرى
 من منها العديد انبثق ال  الذاتية تلك ينظم الذي املدرك ونظرايت وأهداف، املسبقة، ابلتوقعات أيواً  لكن املثريات،
 (.9 م،2005 قايد،) مجاعته عووية

 وفقاً ملا أشارت إليه نظرية العووية للمجتمع الكبري )اململكة العربية السعودية(؛ أشكال أحد الوطنية ا وية وتعد
اجلماعة األم اجلماعة  يف االخنرا  طريق عن . تتكو (Taifel, 1986; Taifel & Turner, 1979) االجتماعية ا وية
  الوطنية.

 الو ول يتحقق خال ا من السياسي اجملتمع يف املتساوية املشاركة"إىل املواطنة زهنا تلك syndicويشري سيندك 
 الفرد مبعىن إحساس "اب وية املشرتكة واإلحساس الفعالة، واملشاركة الثروة، ومصادر واملصاحل والواجبات، احلقوق إىل

أ ية ( أ  1989) Berry et al واخرو  رييب امثال الباحثني من العديد ويرى (.syndic, 2011, 203) مبواطنته
 أفراد سلبية أو وإ ابية اجلماعة،  اسك عدم/التماسك درجة مثل عديدة بعوامل تتاار أهنا يف تتوح للفرد املواطنة ابلنسبة

 بني( 2005) احلبيب ويفرق (.Korostelina, 2008,207)  تمعه تتعلق حببه لتميز ومسائل الداخل، من اجلماعة
 حيث يكتسب الفرد املواطنة؛ درجات أهنا أعلى أو املواطنة، من عمقاً  أكثر الوطنية، واملواطنة، ويرى أ  الوطنية مفهوم
 هذه لصاحل والفعل ابلعمل إال الوطنية  فة يكتسب ال لكنه معينة، لدولة أو مجاعة إىل انتسابه مبجرد املواطنة  فة

 .اخلا ة مصلحته من أهم لديه العامة املصلحة وتصبح الدولة، أو اجلماعة،

. له مكمالً  أو اآلخر من جزء أحد ا والوالء، االنتماء عن احلديث عن ،تلف والوطنية املواطنة عن واحلديث
 وطنه الفرد ثب لن االنتماء، يتومن الواسع مفهومه يف والوالء الوالء، من معناه يف أضيق مفهوم حيث يعترب االنتماء

 فقد الوالء، ابلورورة يتومن فال االنتماء أما به، يربطه ما هناك كا   إذا إال أجله، من والتوحية نصرته على ويعمل
 أجله.  من والتوحية العطاء عن ثجم ولكنه معني، وطن إىل الفرد ينتمي

 واملواطنة. ويف الذات، األان، وتصنيف توقع عالقة مفرتضة بني متغريات فاعليات يقودان العر  السابق إىل
 االعتماد تزايد حيث أدت العوملة إىل جديدة، مرحلة دخلت املواطنة ز   ادل البع  العشرين القر  من األخري العقد
 مسبوق غري توا ل إىل أدت وغريها وفوائيات، إنرتنت، من االتصاالت كما أ  اورة  ودوله، العامل شعوب بني املتبادل
بني  العالقة تلك األحدا  واملستجدات رمبا توعف إىل أ  يشري البع  ولذلك والكيف بني الشعوب، الكم حيث من

 بني العالقة تستهدف معرفة ال  احلالية الدراسة جاءت سبق ما على وأتسيساً  ،(2015والدولة )املعمري،  املواطنة
   املكرمة. مبكة القرى أم جامعة طالبات لدى الذات، واملواطنة وتصنيف االان، فاعلية

 :حتديد مشكلة الدراسة
ركز العديد من الباحثني على دراسة منو هوية األان، وحل أقمات النمو أ لت دراسة فاعلية األان ويرجع ذلك 

( يرى أ  الفاعلية الكلية لًان 22 ،2012أل ية أقمة ا وية وهي  ثل مركز حموري بنطرية أريكستو . إال أ  الغامدي )
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ثل قوة مشولية متكاملة يظهر الفرد فيها درجة من الثقة يف الذات واآلخرين واإلرادة ا ادفة لتحقيق االستقاللية وتشكيل  
هوية واضحة تقوم على تبين ايدولوجيات وأدوار دقيق ذاته ضمن األطر االجتماعية املقبولة. كما يعترب تصنيف الذات 

دها العالقات النسبية يف إطار سياق ما، فاملبدأ األساسي الذي ينتج عن نظرية عملية ديناميكية قائمة على السياق دد
تصنيف الذات هو أ  معلومات اجملموعة السيكولوجية عملية تكيفية ينتج عنها سلوك مجاعي موجود و عل العالقات 

 (Naomi & Paulien & Jaap, 1999,13) اجلماعية  كنة مع التعاو  والتااري بني اآلخرين

قليل من الدراسات اهتمت بتناول العالقة بني متغريات فاعليات األان، وتصنيف الذات، واملواطنة، على سبيل 
 القحطاين ودراسة ،(2014) العقيل، واحليارى الوطنية، ودراسة ا وية( عن 2011) Sidicاملثال، دراسة سيديك 

 قيم ( ال  اهتمت مجيعها بتدعيم2008)  korostelina، ودراسة كورستيلينا(م2011) داود ، ودراسة(م2010)
 املواطنة.

 Monica (2007)مونيكا  والعرق مثل دراسة الذايت، التصنيف العالقة بني الدراسات بع يف حني تناولت 
 الفروق على التعرف وكذلك الذات، تصنيف نظرية من خالل استخدام املراهقني سلوك  حة على التعرف هدفت ال 
 االجتماعية، ا وية مقاييس الدراسة استخدمتحيث البي ، والسود(، ) اجلنس، والعرق ملتغريي تبعا الذات تصنيف يف

 ملتغري تبعاً  الذات لتصنيف داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت النمطي االجتماعي والسلوك االجتماعي، والسلوك
 يف اجتاه البي .  العرق

 ال ( م2004) املال والعريب بيت كدراسة  ابلوطنية الذايت التصنيف عالقة تناولت الدراسات بع  ووجدت
 من خمتلفة فئات من فرد( 700) من عينة على وطبقت هذه الدراسة أنفسهم، السعوديني ر ية كيفية  على للتعرف سعت
 ال  بو فه من اجملتمعات ينظرو  إىل  تمعهم وتو لت إىل أ  بع  أفراد العينة يف اجملتمع السعودي. السعودي اجملتمع
 .والتقليدية واالتكالية االنغالق إىل مييل  تمعهم أ  االخر البع  يرى واملساملة، بينما والتسامح، ابحملافظة، تتصف

وقد أجريت دراسات خارج حدود السعودية تناولت العالقة بني بع  متغريات الدراسة على سبيل املثال، 
 شعوب بع  جتاه والسودانيني املصريني من اجلامعة طالب اجتاهات على التعرف هدفتال  ( 1995)خليفة  دراسة
 وجود وتبني املصريني، الطلبة من 404و السودانيني من الطلبة 250 العينة إمجا  واالختالف، وبلغ التشابه وأوجه العامل
العربية، ووجدت دراسة  غري الشعوب حنو اجتاهاهتما درجة يف واختلفا دولة( 64) حيال من العينتني كالً   اجتاه يف تشابه

 حول املصريني إدراكات معرفة وكا  هدفها املصرية اجلامعات من طلبة 310 عينة من على (1973) النيل أجراها أبو
 أكثر لًمريكيني تقبالً  املرتفع الدخل ذوي أظهر واالجتماعي، االقتصادي ابملستوى اإلدراك هذا وعالقة بع  الشعوب،

 أقل لشعوب تقبالً  املنخف  الدخل ذوي وأظهر واليوان . واملغرب، وتركيا، وإندونيسيا، إيطاليا، أقل لشعوب وتقبالً 
 .ويوغوسالفيا، واليااب  والسويد، تونس،
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 درة يف الدراسات ال  تناولت العالقة بني متغريات فاعلياتوجدت الباحثة نمن خالل نتائج هذه الدراسات، 
، وذلك من خالل وداول الدراسة احلالية التعرف على العالقة بني هذه املتغريات  تمعةواملواطنة،  الذات، األان، وتصنيف

 اإلجابة على التسا الت التالية:

 واملواطنة ،(الثقايف لالنتماء وفقاً ) الذات تصنيف من وكالً  األان فاعليات بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل .1
 القرى؟  أم جامعة طالبات لدى

 تصنيف من لكالً  تعزى األان فاعلية ملقياس الكلية الدرجة متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2
 األكادميي؟ وللتخصص( عاملي-إسالمي –عريب-خليجي –سعودي) الثقايف لالنتماء وفقاً  الذات

القرى  أم جامعه طالبات بني املواطنة ملقياس الكلية الدرجة متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل  .3
   والتخصص األكادميي(؟-)تصنيف الذاتلكتعزى 

 الثقايف لالنتماء املكرمة وفقاً  مبكة القرى أم جامعة طالبات بني انتشاراً  الذات تصنيف أنواو أكثر هي ما . 4
 ؟(عاملي-إسالمي –عريب-خليجي –سعودي)

 القرى؟ أم جامعةطالبات جامعة أم القرى  بني املواطنة مستوى ما. 5

 أهداف الدراسة:
التعرف على طبيعة العالقة بني فاعليات األان وكاًل من تصنيف الذات )وفق االنتماء الثقايف( واملواطنة لدى  -1

 طالبات جامعة أم القرى.

اإلحصائية بني متوسطات الدرجة الكلية ملقياس فاعلية األان تعزى )لتصنيف الكشف عن الفروق ذات الداللة  -2
 والتخصص األكادميي(.-الذات 

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متوسطات الدرجة الكلية ملقياس املواطنة تعزى لتصنيف الذات  -3
 وتبعا للتخصص األكادميي. 

 –سعودي)الثقايف لالنتماء وفقا  شارًا بني طالبات جامعة أم القرىأكثر أنواو تصنيف الذات انتالتعرف على  -4
 ؟(عاملي-إسالمي –عريب-خليجي

 معرفة مستوايت املواطنة بني أفراد العينة من طالبات جامعة أم القرى. -5

 أمهية الدراسة:
ألريكسو  تتناول  –االجتماعي تسهم الدراسة احلالية يف إلقاء الووء على جانب مهم يف النظرية النمو النفس  -1

ا وية الوطنية(  ا يعد استكمااًل و  –التصنيف الذايت ك  فيه فاعليات األان يف عالقته مبتغريات أخرى جديدة )
جلهود ابحثني يف أتكيد أو نفي عالقته بتلك املتغريات. رغم ندرة هذه الدراسة وال  تكاد تكو  الوحيدة ال  

 الثال . ربطت بني تلك املتغريات 

 تساهم نتائج الدراسة احلالية يف وضع الربامج ال  تنمي فعاليات األان وتقدمي قوة األان يف مراحل تشكلها املختلفة. -2
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فاعليات األان وا وية الوطنية ابملنهج نمية االت النفسية والرتبوية على تتساعد نتائج هذه الدراسة املختصني ابجمل -3
 الدراسي واألنشطة التعليمية.

تكشف هذه الدراسة على كيفية إدراك األفراد ألنفسهم واجتاهاهتم حنو اآلخرين من خالل تصنيف ذواهتم بني  -4
(. حيث يلعب عاملية –إسالمية  –عربية  –خليجية  –اجلماعات املختلفة حبسب االنتماء الثقايف )سعودية 

  ملواطنة الفعالة.تصنيف االفراد ألنفسهم يف معرفه عمق االنتماء للمجتمع وتشكل سلوك ا

  الدراسة: حدود
واملواطنة لدى طالبات  األان وعالقتها بتصنيف الذات وهو فاعلياتتتحدد ابملوضوو الذي تتناوله احلدود املوضوعية: 
مبكة  جامعة أم القرى  

 االديب  –أم القرى من التخصص العلمي  طالبات جامعة دود البشرية:احل
 2017-1438-لعامالفصل الدراسي الثاين  احلدود الزمانية:
حسني عبد من إعداد مقياس فاعليات األان تتحدد نتائج الدراسة بطبيعة األدوات املستخدمة فيها و ا  احلدود االدائية:

من إعداد الباحثة، ومقياس املواطنة من إعداد اللحياين والعتييب  تتصنيف الذاومقياس م أ(. 2010الغامدي )الفتاح 
(2015)  

 مصطلحات الدراسة:
وهي ال  عرب عنها أريكسو  ابحملصلة النهائية لعملية النمو يف كل مرحلة من Virtues Ego :فاعليات األان

الناجتة عن طبيعة حل أقمة  Ego Strengthsأو قوة االان  Ego Virtuesخالل ربطها بطبيعة تشكل "فاعلية االان "
    (.25، 2010النمو املقابلة وهي " مسات أو قوى حمددة يكتسبها االان خالل مراحل احلياة املتتابعة " )الغامدي، 

 .على املقياس املستخدم يف هذه الدراسة  موو استجاابت األفراد ويُعرف إجرائيا أبنه:
جزء من مفهوم الذات لدى الفرد يشتق من معرفته بعوويته  وهو-Self-Categorization :تصنيف الذات

   (.p.63 ،1978، Tajfelللجماعة أو اجلماعات مع اكتسابه املعاين القيمية والوجدانية املتعلقة  ذه العووية )

 او واالفراد نفسه تصنيف اىل الفرد لدى معريف دافعي ميل "هو Turner ((1987,60كما يعرفه ترينر 

 والسلوكيات حيث السمات من االجتماعية املقارنة ابعاد على والقائم واالختالف التشابه مبدأ على وفق اجلماعات

 ."أخرى مجاعات او افراد مع واالجتاهات
 من إعداد الباحثة. على املقياس املستخدم يف هذه الدراسة  موو استجاابت األفراد ويُعرف إجرائيا أبنه: 

شعور االفراد ابالنتماء ألر  الوطن من خالل الفخر بتار،ه واقافته وعاداته والتفاين  Citizenship املواطنة:
  (.15, 2017واللحياين , )العتييبوالرفع من شانه من خالل مشاركة األفراد يف بناء اجملتمع وخدمة أبنائه  خبدمته،
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املواطنككة لككدى طالبككات جامعككة أم القككرى لكككل مككن  قيككاسعلككى م دافككر  مككوو اسككتجاابت األويُعككرف إجرائيككا زنككه: 
 .2017العتييب واللحياين عام 

 إجراءات الدراسة:
 أواًل: منهج الدراسة: 

 فاعليات األان ابلتصنيف الذايت واملواطنة لدىوذلك لدراسة عالقة ، االرتباطياتبعت الدراسة املنهج الو في 
 وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها. طالبات جامعة أم القري يف مكة املكرمة، 

 اثنياً: جمتمع وعينة الدراسة: 
القرى مبكة املكرمة يتكو   تمع الدراسة من طالبات السنة الثالثة املنتظمات مبرحلة البكالوريوس يف جامعة أم 

وطبقت   1439-1438للعام الدراسي  طالبة، 10660 ن يدرسن التخصصات التطبيقية والنظرية والبالغ عددهن 
 )األقسام طالبات من الثالثة( )السنة السادس املستوي منطالبة  340الدراسة على عينة عشوائية بسيطة مكونة من 

 مت وقد من التخصصات التطبيقية والنظرية، الثاين للرتم اجلامعية ابملرحلة( التطبيقية- العلمية )األقسام و ( النظرية- االدبية
 الطالبات التزام عدم نتيجة إجابة ورقة 13 استبعاد ومت ، األمساء قوائم خالل من وذلك بسيطة عشوائية بطريقة اختيارهن
 ويوضح اجلدول التا  أهم خصائص العينة:   الفقرات كافة  على ابإلجابة

 1جدول 

 = ن 340لتوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب نوع الدراسة األكادميية والفئات العمرية واملتوسط العمري اخلام لكل ختصص ا
 اجملموع تطبيقية نظرية نوع الدراسة األكادميية

 % ت % ت % ت الفئات العمرية
 11.2 38 11.2 38 - - سنة فأقل 20من 

 26.2 89 19.7 67 6.5 22 سنة 22 – 21من 
 47.4 161 16.2 55 31.2 106 سنة 24 – 23من 

 15.3 52 4.1 14 11.2 38 سنة 24أكرب من 

 100,0 340 51.2 174 48.8 166 اجملموع الكلي

 22.93 22.09 23.81 العمر اخلاممتوسط 
 2.248 2.369 1.725 االحنراف املعياري

 الدراسة: أدوات اثلثاً: 

طالبكة مكن  45، مت تطبيقهمكا علكى عينكة اسكتطالعية مكونكة مكن اييسوللتعرف علكى اخلصكائص السكيكومرتية للمقك

 وذلك على النحو التا : واباهتما،طالبات جامعة أم القرى للتاكد من  دقهما 

 :اخلصائص السيكومرتية ملقياس فاعليات األان

 ;Markstrom et al.,1997 ( بتقنككني مقيككاس فاعليككات األان الككذي أعككده كككال مككن 2010قككام الغامككدي )

Markstrom&Marshall,2007   لقيككككاس فاعليككككات أو قككككوى األان املكتسككككبة الناجتككككة عككككن حككككل أقمككككات النمككككو الككككنفس
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اجتمككاعي وفككق نظريككة أريكسككو ؛ حيككث اشككتمل املقيككاس علككى االبعككاد السككتة عشككر لقيككاس منككو الفاعليككات الثمككاين وأضككدادها 

( للنسككخة القصكرية، وكككا  تقيككيم املقيككاس وفكق مككدرج ليكككرت مككن 32)( للنسكخة الطويلككة وعككدد 64املرضكية بعككدد مفككردات )

تتكدرج مكن  –( عبكارات لو كف الفاعليكة للقطكب اإل كايب  4مخسة تقديرات، حبيث يشكتمل البعكد علكى نصكف العبكارات ) 

االضكداد عبكارة " ال تنطبكق العبكارة مطلقكا " وعلكى العككس مكن ذلكك تقيكيم العبكارات األربكع األخكرى والك  خصصكت لقيكاس 

( للعبكككارة " ال ينطبكككق العبكككارة مطلقكككا " إىل درجكككة  5املرضكككية للفاعليكككات مكككن خكككالل عككككس التقيكككيم حيكككث تعطكككي الدرجكككة ) 

( وابلتككا  تككرتاوح  40 - 8واحككدة للعبككارة " تنطبككق العبككارة  امككا "، وهككذا يعككىن أ  درجككات كككل بُعككد ميكككن أ  تككرتاوح بككني ) 

( فقكره لتصكبح أعلكى  32)  تإال أ  الباحثة اختارت النسخة القصكرية والك  توكمم(،  320 - 64الدرجة الكلية بني ) 

(  عبككارات لكككل فاعليككه بقطبيهككا اإل ككايب والوككد املرضككى وذلككك 4( حيككث خصصككت ) 32( وأقككل درجككه )  160درجككه )

( وذلكك  32جكه )( وأقكل در  160بواقع فكره يف كل جانب يشتمل كل منها على مفكردتني و ثكل أعلكى درجكه ابملقيكاس ) 

م( بعكككر  2010وحلسكككاب  كككدق املقيكككاس بعكككد ترمجتكككه والتحقكككق مكككن  كككدق الرتمجكككة قكككام الغامكككدي )وفكككق مقيكككاس مخاسكككي 

املقيككاس علككى مخسككة مككن املتخصصككني، م قككام الغامككدي بتطبيككق املقيككاس علككى عينككات مككن طككالب وطالبككات  امعككة أم القككرى 

( كمككا  . 78اس بدرجككة جيككده ابالتسككاق الكلككي حيككث بلككغ ألفككا ) ( حيككث أظهككرت النتككائج  تككع املقيكك386والكك  بلغككت )

.( يف حكني أظهككرت نتكائج التحليكل درجكات عاليكة مكن اتسكاق درجككات 78. , 50تكدرجت قكيم الفكا لًبعكاد املختلفكة بكني )

 كمككا مت حسككاب  0.0001( ومجيعهككا دال عنككد 0, 72- 0, 42املفككردات مككع الككدرجات لًبعككاد املنتميككة إليهككا مككا بككني )

ومقياس روتكر  1988الصدق التالقمي والتقاريب والتمييزي حيث مت تطبيق مقياس النمو النفس اجتماعي من اعداد هاو  

كمحككك إضككايف وأظهككر ممشككر لصككدق تالقمككي مككع حمككك   1986الجتككاه الوككبط واملقككنن ابلبيئككة العربيككة مككن قبككل أبككو انهيككة 

النتائج عن توفر قدر جيد من الصدق تقكاريب عنكد مسكتوى , كما أظهرت  0,01خارجي قوي عند مستوى اقة أعلى من 

يف حككني أظهككر الصككدق التقككاريب ابسككتخدام حمككك خككارجي لنظريككة مغككايرة ) وجهككه الوككبط الككداخلي واخلككارجي  0,01داللككة 
مكككن طكككالب وطالبكككات اجلامعكككة أظهكككرت النتكككائج االرتبكككا  بكككني الكككدرجات فاعليكككات االان مكككن  70حيكككث طبكككق املقيكككاس علكككى 

( وهكككي قكككيم دالكككه إحصكككائيا , كمكككا  0, 58و  0, 28ودرجكككات اجتكككاه الوكككبط الكككداخلي مكككن جانكككب أخكككر بكككني ) جانكككب  

أظهرت  نتائج الصدق التمييزي من خالل طبيعة العالقة بني األقطاب املتوكادة واملتنكاظرة أي عالقكة القطكب اإل كايب لككل 

أظهرته دليل النتائج مكن وجكود قكدرة  ييزيكة بدرجكه جيكده  فاعلية بوده املرضى، حيث املتوقع أ  تكو  سالبة وداله وهو ما

وهو ما يدل على  دق وابات املقيكاس بدرجكه جيكدة   0, 0001إىل  0,  01 - 0,  05تراوحت قيمه الداللة ما بني

. 

 يف الدراسة احلالية:لألدوات اخلصائص السيكومرتية 
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معامل االتساق الداخلي وهو ابات وممشر للصدق  دق وابات املقياس من خالل استخدام حساب مت أواًل: 

تطبيق فاعليات األان على العينة االستطالعية، وأسفرت والدرجة الكلية للمقياس بعد  الفقرة وذلك عن طريق ارتبا  درجة

 النتائج عما يلي:

 2جدول 

 = ن: 45 لعينة الدراسة االستطالعية االرتباطي لبنود أبعاد مقياس فاعلية األاننتائج قيم الصدق 

 

 3جدول 

 =ن(45)الدراسة االستطالعيةنتائج قيم الصدق االرتباطي البيين ألبعاد مقياس فاعلية األان لعينة 
 أبعاد مقياس

 األان:فاعلية 
 بعد –1

 األمل

 بعد – 2
 اإلرادة

 بعد – 3
 الغرضية

 بعد  – 4
 القدرة

 بعد –5
 التفاين

 بعد – 6
 احلب

 بعد – 7
 االهتمام

 بعد – 8
 احلكمة

 األان – 9
 الكلية

 **0.662 **0.556 **0.480 **0.513 **0.412 **0.496 **0.499 **0.422 - بعد األمل –1

 **0.657 **0.459 **0.463 **0.434 **0.428 **0.412 **0.476 - - بعد اإلرادة – 2

 **0.735 **0.458 **0.572 **0.424 **0.431 **0.453 - - - بعد الغرضية – 3

 **0.598 **0.543 **0.472 **0.484 **0.464 - - - - القدرةبعد  – 4

 **0.696 **0.558 **0.529 **0.427 - - - - - بعد التفاين – 5

 **0.629 **0.604 **0.581 - - - - - - بعد احلب – 6

 **0.528 **0.575 - - - - - - - االهتمامبعد  – 7

 **0.622 - - - - - - - - بعد احلكمة – 8

 - - - - - - - - - األان الكلية – 9

 
 عدد عبارات

 البعد:

 رقم
 العبارة

 بعد –1
 األمل

 األان – 9
 الكلية

 رقم
 العبارة

 بعد – 2
 اإلرادة

 األان – 9
 الكلية

 رقم
 العبارة

 بعد – 3
 الغرضية

 األان – 9
 الكلية

 رقم
 العبارة

 بعد  – 4
 القدرة

 األان – 9
 الكلية

1 08 0.429
** 

0.475
** 

01 
0.581

** 
0.407

** 
09 

0.591
** 

0.469
** 

05 
0.560

** 
0.539

** 

2 21 0.489
** 

0.559
** 

12 
0.475

** 
0.419

** 
16 

0.464
** 

0.445
** 

06 
0.601

** 
0.535

** 

3 24 0.658
** 

0.483
** 

15 
0.577

** 
0.453

** 
22 

0.690
** 

0.536
** 

17 
0.648

** 
0.509

** 

4 28 0.683
** 

0.433
** 

32 
0.511

** 
0.497

** 
31 

0.585
** 

0.433
** 

19 
0.467

** 
0.566

** 

 عدد عبارات
 البعد:

 رقم
 العبارة

 بعد –5
 التفاين

 األان – 9
 الكلية

 رقم
 العبارة

 بعد – 6
 احلب

 األان – 9
 الكلية

 رقم
 العبارة

 بعد – 7
 االهتمام

 األان – 9
 الكلية

 رقم
 العبارة

 بعد – 8
 احلكمة

 األان – 9
 الكلية

1 11 0.406
** 

0.500
** 

03 0.538
** 

0.504
** 

04 0.429
** 

0.525
** 

02 0.439
** 

0.631
** 

2 13 0.444
** 

0.413
** 

07 0.411
** 

0.539
** 

10 0.431
** 

0.552
** 

14 0.482
** 

0.435
** 

3 23 0.702
** 

0.533
** 

20 0.714
** 

0.478
** 

18 0.696
** 

0.426
** 

25 0.600
** 

0.557
** 

4 26 0.662
** 

0.525
** 

30 0.532
** 

0.624
** 

29 0.585
** 

0.421
** 

27 0.427
** 

0.421
** 
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، وهكو مكا يعكين االطمئنكا  إىل 0,01يتوح من اجلدول السابق أ  مجيكع القكيم دالكة إحصكائياً عنكد مسكتوى داللكة 
 و الحيته للتطبيق على عينة الدراسة. دق املقياس وهو ممشر للثبات 

 مت حساب ابات املقياس ابستخدام معامل ألفا كرونبكا  وبطريقكة إعكادة التطبيكق، بفكارق أسكبوعني بكني التطبيقكنيكما اثنياً: 
 وكانت النتائج على النحو التا :

 4جدول 

 = ن 45يوضح قيم معامالت ثبات أبعاد مقياس فاعلية األان طريقة التناسق الداخلي )آلفا كرونباخ( 
 أبعاد مقياس
 فاعلية األان:

 عدد
 البنود

 إعادة
 التطبيق

 قيمة معامل
 كرونباخ:آلفا  

 0,817 0.878 4 األمل- 1
 0,820 0.898 4 اإلرادة- 2
 0,800 0.866 4 الغرضية- 3
 0,716 0.852 4 القدرة – 4
 0,813 0.840 4 التفاين- 5
 0,731 0.828 4 احلب- 6
 0,820 0.894 4 االهتمام- 7
 0,810 0.851 4 احلكمة- 8
 0,842 0.912 32 األان الكلية- 9

، وذلككك أ  قككيم الثبككات تراوحككت مككا - 0,842بككني  يتوككح مككن اجلككدول السككابق أ  املقيككاس يتمتككع بثبككات عككالل
 ،  ا يطمئن لتطبيقه ولنتائجه يف حدود العينة املستهدفة0,716

  :قياس تصنيف الذاتالسيكومرتية مل اخلصائص
 –)اجملتمع السعودي ألنفسهم داخل اجملتمعات إحساس الطالبات وتصنيفهم قياس من فقرة تقيس املمت إعداد 
 حيث مت حساب اإلنساين( مبقياس مخاسياجملتمع العاملي  –اجملتمع العريب  –اجملتمع اخلليجي 

صنيف تبرأيهم حول تصميم مقياس أنواو ) لًدالء دق احملكمني من املختصني مبجال علم النفس االجتماعي 
على النحو التا  حبسب درجه االنتماء الفرد  ا )اجملتمع  سبع أنواو لتصنيف الذات( وهو مقياس يتكو  من الذات

 ي (اجملتمع احلور  – القبلياجملتمع  -ياجملتمع العامل –اجملتمع اإلسالمي  –اجملتمع العريب  –اجملتمع اخلليجي  –السعودي 
على كل مقياس وكانت االستجاابت لكل نوو من أنواو تصنيف الذات مدرج  انتماءهمإبختيار درجه  العينةويقوم أفراد 

) أنتمي بشكل كبري جدا , أنتمي بشكل كبري , أنتمى بشكل وهو على النحو التا   اخلماسيعلى مقياس ليكرت 
على (  10والبالغ عددهم ) احملكمني مجيع  اتفقوقد  متوسط , أنتمي بشكل قليال جدا , ال أنتمي على االطالق (

  اجملتمع اإلسالمي –اجملتمع العريب  –اجملتمع اخلليجي  –اجملتمع السعودي ) ليةالتااإلبقاء على تصنيفات الذات اخلمس 
% يف حني بلغت نسبه 80احملكمني على )اجملتمع العاملي (  اتفاق%( بينما بلعت نسبه 100( بنسبه إتفاق حمكمني )
وابلتا  مت حذف  متدنية% وهي نسبه إتفاق 40 ) اجملتمع القبلي ( و )اجملتمع احلوري (االتفاق للمحكمني على 

هذين النوعيني من تصنيف الذات ومت اإلبقاء على مخس أنواو من تصنيف الذات وال  بلغت نسبه احملكمني فيها على 
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 –اجملتمع اخلليجي  –ومت اإلبقاء على مخس أنواو من التصنيفات وهي )اجملتمع السعودي  % (80 -%100التوا  ) 
على التصنيفات  الكليةوكانت نسبه إتفاق احملكمني  اجملتمع العاملي( – اجملتمع اإلسالمي –اجملتمع العريب 

 (%96اخلمس)
 (5)جدول رقم 

 : ن (=  45)البيين ألنواع مقياس التصنيف الذايت لعينة الدراسة االستطالعية  االتساق الداخلينتائج قيم 
 أنواع
 الذايت:التصنيف 

 اجملتمع – 1

 السعودي 

 اجملتمع – 2

 اخلليجي
 اجملتمع – 3

 العريب
 اجملتمع – 4

 اإلسالمي
 اجملتمع – 5

 العاملي
 **0.362 *0.236 **0.357 **0.312 - اجملتمع السعودي  – 1

 **0.200 **0.350 **0.397 - - اخلليجي اجملتمع- 2

 **0.445 **0.337 - - - اجملتمع العريب – 3

 *0.234 - - - - اجملتمع اإلسالمي – 4

 - - - - - اجملتمع العاملي – 5
=  0.05و  0.01من اجلدول أعاله يتوح لنا وجود عالقة ارتباطية بينية ذات داللة احصائية عند مستويي ) 

α العالقة االرتباطية بني التصنيف للمجتمع  تراوحتو املقياس احلا  حيث و ( بني أنواو التصنيف الذايت اخلمسة موض
قيم العالقة االرتباطية بني  تراوحت( ، فيما  0.236إىل  0.362األربعة االخرى )  لًنواوالسعودي والتصنيفات 

( ، فيما بلغت قيمة العالقة  0.200إىل  0.397الثالاة ال  تليه )  التصنيفاتالتصنيف للمجتمع اخلليجي وابقي 
( على التوا   0.445إىل  0.337بني التصنيف للمجتمع العريب والتصنيف للمجتمعني اإلسالمي والعاملي )  االرتباطية

( . تلك القيم  0.234، وأخريًا بلغت القيمة االرتباطية البينية بني التصنيف للمجتمع اإلسالمي واجملتمع العاملي ) 
خمتلف أنواو التصنيفات الذاتية املذكورة يف اجلدول أعاله تعزق  دق االرتباطية تمكد على وجود عالقة ارتباطية بينية بني 

احملكمني وتتماشي مع قيمة الثبات الكلي  ذا املقياس احملسوب بطريقة آلفا كرونبا  ابعتبار املقياس يصنف على أنه 
 .البيين  مخاسي متصل ميكن مع بياانته استخدام تلك الطرق سواء للثبات الكلي أو االرتبا فنميمقياس 
إبسككتخدام بلغككت قيمككة الثبككات  ثحيكك "،كرونبككا -ابسككتخدام معامككل "ألفككا قيككاس تصككنيف الككذاتمل الثبككاتحسككاب كمككا مت 
 وهي قيم تطمئن إىل ابات املقياس عند التطبيق على العينة املستهدفة.   (،809.) "كرونبا   "ألفا

 6جدول
 ن(=  45بطريقيت آلفا كرونباخ وإعادة التطبيق ) يوضح قيمة معامل ثبات مقياس تصنيف الذات

 الثبات الكلي ملقياس
 التصنيف الذايت

 عدد
 البنود

 إعادة
 التطبيق

 قيمة معامل
 كرونباخ:آلفا  

5 0.884 0,809 
  :املواطنةالسيكومرتية ملقياس  احملددات
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 –اخلماسي )موافق بشده تدرج ليكرت فيه إستجاابتاستخدم  م(،2017أعدته اللحياين والعتييب )والذي 
، حيث تعرب الدرجات 1-2-3-4–5غري موافق بشدة(. وتعطى الدرجات  –غري موافق–موافق إىل حدا ما  –موافق

 املرتفعة مبقياس املواطنة عن ارتفاو مستوى املواطنة عند الطالبات والعكس  حيح.  

% من التباين الكلي. حيث استوعب 39.3 ما نسبته  ذا ملقياس لصدق العامليوقد بلغ التباين املفسر ل  
بندًا تقيس بُعد )احلقوق(. كما يتوح تشبع الُبعد الثاين  13% من التباين الكلي، وقد احتوى على 21.7الُبعد األول 

 بنود تقيس بُكعد )الواجبات(. كما تشبع العامل الثالث 10% من التباين الكلى، وقد احتوى على  7.6الذي استوعب 
بنود تقيس بُكعد )االنتماء(، يف حني أستوعب البعد  10% من التباين الكلى، وقد احتوى على 5.9الذي استوعب 

بنود تقيس بُعد )املشاركة اجملتمعية(، وبلغ إمجا  التباين الكلى  4% من التباين الكلى وقد احتوى على 4.03الرابع 
كمحك مع   2014املواطنة اجلزائري إعداد مهيويب والبليدة  %(. وقد مت حساب الصدق التالقمي بني مقياس 39.3)

وبعد  0.833مقياس املواطنة لدى طالبات جامعه أم القرى، وبلغت قيم الثبات مبعامل ابات ألفا كرونبا  لبعد الواجبات 
اس الكلي ،  ا يشري إىل ابات املقي0.888وبلغ أمجا  معامل الثبات ألفا كرونبا  للمقياس ككل  0.818احلقوق 

، 0.01وأبعاده الفرعية. كذلك أوضحت نتائج قيم معامالت االرتبا  البينية ألبعاد املقياس أهنا مجيعا دالة عند مستوى 
مت و  ا يشري لصالحية استخدامه كمحك يف حساب الصدق التالقمي ملقياس املواطنة لدى طالبات جامعة أم القرى. 

وكذلك مت حساب ابات االتساق الداخلي  طالبة، 70عن طريق إعادة التطبيق على عدد  واطنةحساب ابات مقياس امل
طالبة من طالبات جامعة أم القرى، حيث تراوحت قيم الثبات  645ابستخدام طريقه ألفا كرونبا  لعينة البحث الكلية 

تراوحت قيم الثبات لًبعاد (، و 0.864( وبلغ الثبات الكلي )0.830-0.708لًبعاد بطريقة إعادة التطبيق بني )
(، وتشري هذه القيم إىل  تع املقياس يف 0.880( وبلغ الثبات الكلي )0.862-0.714بطريقة ألفا كرونبا  بني )

 ابلصدق والثبات من املصدر. 
 :يف الدراسة احلالية السيكومرتية ملقياس الوطنيةاخلصائص 

االتساق الداخلي وهو ابات وممشر للصدق من معامل  دق وابات املقياس إبستخدام مت حساب أوال: 
 :ذلكة، ويوضح اجلدول التا  العينة االستطالعيعلى االرتبا  بني العبارات والدرجة الكلية للمقياس بعد التطبيق خالل 

 7جدول 
 م( 2017القرى )اللحياين والعتييب االرتباطي لبنود أبعاد مقياس املواطنة لدى طالبات جامعة أم البيين  االتساق الداخليقيم  نتائج

 ن(:=  35)لعينة الدراسة االستطالعية 
 عدد

 عبارات
 البعد:

 رقم
 العبارة

 بعد – 1
 احلقوق

 الوطنية – 5
 الكلية

 رقم
 العبارة

 بعد – 2
 الواجبات

 الوطنية – 5
 الكلية

 رقم
 العبارة

 بعد – 3
 االنتماء

 الوطنية – 5
 الكلية

 رقم
 العبارة

بعد  – 4
 املشاركة
 اجملتمعية

 الوطنية – 5
 الكلية

01 32 0.477** 0.599** 21 0.379* 0.314* 33 0.506** 0.408** 30 0.716** 0.542** 

02 40 0.539** 0.473** 22 0.534** 0.421** 57 0.604** 0.411** 31 0.709** 0.522** 

03 41 0.537** 0.509** 59 0.527** 0.483** 62 0.549** 0.501** 73 0.712** 0.563** 

04 42 0.570** 0.481** 64 0.608** 0.494** 63 0.568** 0.481** 77 0.657** 0.456** 

05 43 0.686** 0.544** 66 0.655** 0.513** 65 0.595** 0.465** - - - 
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06 44 0.646** 0.557** 67 0.671** 0.520** 71 0.615** 0.438** - - - 
07 45 0.687** 0.588** 70 0.697** 0.513** 74 0.558** 0.487** - - - 
08 46 0.660** 0.560** 76 0.603** 0.448** 75 0.625** 0.416** - - - 
09 48 0.752** 0.653** 85 0.640** 0.487** 81 0.589** 0.495** - - - 
10 49 0.695** 0.576** 90 0.542** 0.488** 83 0.591** 0.539** - - - 
11 51 0.691** 0.531** - - - - - - - - - 
12 52 0.515** 0.447** - - - - - - - - - 
13 53 0.676** 0.545** - - - - - - - - - 

 **0.814 **0.514 - - **0.482 - - **0.546 - - - - بعد احلقوق- 1

بعد - 2
 الواجبات

- - - - - - - 0.342* - - 0.511** 0.764** 

بعد - 3
 االنتماء

- - - - - - - - - - 0.392* 0.662** 

بعد  – 4
 املشاركة

- - - - - - - - - - - 0.699** 

الوطنية - 5
 الكلية

- - - - - - - - - - - - 

   0.393( حيث )ر( =0.01* دالة عند مستوى الداللة )* 0.304( حيث )ر( =0.05* دالة عند مستوى الداللة )

يتوكككح مكككن اجلكككدول السكككابق أ  مجيكككع العبكككارات تكككرتبط مكككع األبعكككاد الككك  تنتمكككي إليهكككا بقكككيم ارتبكككا  تراوحكككت بكككني 
(، كمكككا تراوحكككت قكككيم ارتبكككا  0.01( و)0.05(، وهكككي قكككيم دالكككة إحصكككائياً عنكككد مسكككتويي داللكككة )0.712( و)0.314)

(، وهكو مككا 0.01(، وهككي قكيم دالكة إحصككائياً عنكد مسكتوى الداللككة )0.814( و)0.662ة الكليكة بكني )األبعكاد مكع الدرجكك
 و الحيته للتطبيق على عينة الدراسة. وهو ممشر للصدقاملقياس  اباتيطمئن إىل 

مت حساب ابات املقياس بطريق  إعادة التطبيق بفارق أسبوعني بني التطبيقني، وألفا كرونبا ، بعد التطبيق اثنياً: 
 :على العينة االستطالعية، وكانت النتائج على النحو التا 

 = ن 45كرونباخ يوضح قيم معامالت ثبات أبعاد مقياس املواطنة بطريقيت إعادة التطبيق وآلفا   8جدول
 أبعاد مقياس الوطنية واملواطنة 

 لدى الشباب السعودي:
 عدد
 البنود

 إعادة
 التطبيق

 قيمة معامل
 آلفا كرونباخ :

 0,865 0,822 13 بعد احلقوق- 1
 0,784 0,734 10 بعد الواجبات- 2
 0,718 0,739 10 بعد االنتماء- 3
 0.740 0.755 4 بعد املشاركة اجملتمعية- 4
 0,881 0.897 37 املواطنة الكلية- 5

يتبككني مكككن اجلكككدول أ  املقيككاس يتمتكككع بقكككيم ابككات جيكككدة، حيكككث تراوحككت قكككيم الثبكككات بطريقككة إعكككادة لتطبيكككق بكككني 

( 0.718(؛ بينما تراوحكت قكيم الثبكات لًبعكاد بطريقكة ألفكا كرونبكا  بكني )0.897( بثبات كلي )0.822( و)0.734)
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إىل ابككات املقيككاس عككن تطبيقككه علككى العينككة (، وهككي قككيم مرتفعككة إىل حككد مككا، وتطمككئن 0.881( بثبككات كلككي )0.865و)

 املستهدفة.

 :نتائج الدراسة

)وفق  ئية بني فاعليات األان وكال من تصنيف الذاتتوجد عالقة ذات داللة إحصا هل على: وينصاألول: السؤال 

 االنتماء الثقايف( واملواطنة لدى طالبات جامعة أم القرى؟
مت حساب معامل ارتبا  بريسو  بني متوسطات درجات عينة الدراسة على مقياس فاعليات ذلك لإلجابة على 

 ذلك:وا وية الوطنية، واجلدول التا  يوضح  ان ومتوسطات درجاهتن على مقياس تصنيف الذاتاال

 فاعليات األان  عالقة االرتباطية ابستخدام معامل ارتباط بريسون بني متوسطات مقياس( 9) جدول
 = ن( 340) ومتوسطات مقياس تصنيف الذات

 درجات أبعاد مقياس فاعليات األان ودرجات أنواو مقياس التصنيف الذايت للعينة الكلية: بني العالقة االرتباطية 
 أنواو
التصنيف 
 الذايت:

 اجملتمع العاملي – 5 اجملتمع اإلسالمي – 4 اجملتمع العريب – 3 اجملتمع اخلليجي- 2 اجملتمع السعودي  – 1

 فاعليات األان:
 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتبا 

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتبا 

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتبا 

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتبا 

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتبا 

 التباين
 املفسر

0.5 4 **0.729 األمل- 1

3 0.429** 2 0.1

8 0.419** 2 0.1

8 0.553** 3 0.3

1 0.647** 3 0.42 

0.4 3 **0.678 اإلرادة- 2

6 0.295** 1 0.0

9 0.304** 2 0.0

9 0.481** 2 0.2

3 0.620** 3 0.38 

0.3 3 **0.610 الغرضية- 3

7 0.409** 2 0.1

7 0.383** 2 0.1

5 0.455** 2 0.2

1 0.681** 3 0.46 

0.5 4 **0.709 القدرة – 4

0 0.263** 1 0.0

7 0.288** 1 0.0

8 0.456** 2 0.2

1 0.552** 3 0.31 

0.5 4 **0.707 التفاين- 5

0 0.421** 2 0.1

8 0.419** 2 0.1

8 0.517** 3 0.2

7 0.659** 3 0.43 

0.4 4 **0.700 احلب- 6

9 0.322** 2 0.1

0 0.309** 2 0.1

0 0.456** 2 0.2

1 0.576** 3 0.33 

0.3 3 **0.609 االهتمام- 7

7 0.284** 1 0.0

8 0.266** 1 0.0

7 0.355** 2 0.1

3 0.506** 3 0.26 

0.4 3 **0.680 احلكمة- 8

6 0.388** 2 0.1

5 0.358** 2 0.1

3 0.474** 2 0.2

3 0.592** 3 0.35 
األان - 9

0.4 3 **0.676 الكلية

6 0.648** 3 0.4

2 0.636** 3 0.4

1 0.731** 4 0.5

3 0.643** 3 0.41 

 (.0.01مستوى الداللة )** دالة عند 
 –الغرضية  –اإلرادة  –عالقة موجبه داله إحصائيًا بني فاعليات االان )االمل  وجود :السابقيتوح من اجلدول  -

احلكمة( والدرجة الكلية ملقياس فاعليات االان مع تصنيف االفراد لذواهتم  –االهتمام  –احلب  –التفاين  –القدرة 
( 0.729) ا بنيم(؛ حيث تراوحت معامالت االرتبا  0.01داخل اجملتمع )السعودي( عند مستوى دالله )
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(0.609.) 
 –احلب  –التفاين  –القدرة  –الغرضية  –اإلرادة  –جود عالقة موجبه داله إحصائيًا بني فاعليات االان )االمل   -

احلكمة( والدرجة الكلية ملقياس فاعليات االان مع تصنيف االفراد لذواهتم داخل اجملتمع اإلسالمي عند  –االهتمام 
 (.0.355- 0.731) ما بنييث تراوحت معامالت االرتبا  (، ح0.01مستوى دالله )

 –التفاين  –القدرة  –الغرضية  –اإلرادة  –عالقة موجبه داله إحصائيًا بني فاعليات االان )االمل  تدجكما و   -
داخل اجملتمع احلكمة( والدرجة الكلية ملقياس فاعليات االان مع تصنيف االفراد لذواهتم  –االهتمام  –احلب 
 0.263)ما بني معامالت االرتبا  ث تراوحت حي (0.01العاملي( عند مستوى دالله )و –واخلليجي –)العريب 
-0.681 -0.643.) 

وتشككري هككذه النتككائج إىل أنككه كلمككا قادت درجككات فاعليككات األان قادت درجككه تصككنيف االفككراد لككذواهتم كجككزء مككن 
اجملتمككع  اجملتمككع السككعودي، والعككاملي، واإلسككالمي، والعككريب واخلليجككي، ويالحككظ ا  االرتبككا  يتجككه بعككد اجملتمككع السككعودي إىل

 الرتتيب، العريب، م اخلليجي، على م  العاملي، م اإلسالمي،
مت حسككككاب معامككككل ارتبككككا  بريسككككو  بككككني متوسككككطات درجككككات عينككككة الدراسككككة علككككى مقيككككاس فاعليككككات االان  كمككككا  

  على مقياس املواطنة، واجلدول التا  يوضح هذه النتائج ومتوسطات درجاهتن
 10جدول

فاعليات األان ومتوسطات درجات  العالقة االرتباطية ابستخدام معامل ارتباط بريسون بني متوسطات درجات مقياسيوضح نتائج 
 = ن( 340مقياس املواطنة )
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 درجات أبعاد مقياس فاعليات األان وأبعاد مقياس االجتاهات حنو مفهوم الوطنية للعينة الكلية: بنيالعالقة االرتباطية 
أبعاد مقياس 

 االجتاهات
حنو مفهوم 
 املواطنة:

 املواطنة الكلية- 5 بعد املشاركة – 4 بعد االنتماء- 3 بعد الواجبات- 2 بعد احلقوق- 1

فاعليات 
 األان:

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتباط

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتباط

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتباط

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتباط

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتباط

 التباين
 املفسر

0.4 3 **0.665 األمل- 1

4 
0.642

** 3 0.41 0.656** 3 0.4

3 
0.684

** 3 0.47 0.663** 3 0.44 

0.4 3 **0.637 اإلرادة- 2

1 
0.609

** 3 0.37 0.640** 3 0.4

1 
0.636

** 3 0.41 0.638** 3 0.41 

0.4 3 **0.693 الغرضية- 3

8 
0.640

** 3 0.41 0.687** 3 0.4

7 
0.675

** 3 0.46 0.691** 3 0.48 

0.3 3 **0.589 القدرة – 4

5 
0.557

** 3 0.31 0.601** 3 0.3

6 
0.579

** 3 0.34 0.591** 3 0.35 

0.4 3 **0.685 التفاين- 5

7 
0.665

** 3 0.44 0.679** 3 0.4

6 
0.679

** 3 0.46 0.684** 3 0.47 

0.3 3 **0.606 احلب- 6

7 
0.565

** 3 0.32 0.612** 3 0.3

8 
0.595

** 3 0.35 0.609** 3 0.37 

0.2 3 **0.507 االهتمام- 7

6 
0.469

** 2 0.22 0.501** 3 0.2

5 
0.495

** 2 0.25 0.503** 3 0.25 

0.3 3 **0.609 احلكمة- 8

7 
0.584

** 3 0.34 0.612** 3 0.3

8 
0.607

** 3 0.37 0.620** 3 0.38 
األان - 9

0.5 4 **0.736 الكلية

4 
0.679

** 3 0.46 0.719** 4 0.5

2 
0.674

** 3 0.45 0.732** 4 0.54 

 –اإلرادة  –وجود عالقة ارتباطية موجبه ودالة إحصائيًا بني فاعليات االان )االمل السابق يتوح من اجلدول 
احلكمة( والدرجة الكلية ملقياس فاعليات االان وبني مقياس املواطنة  –االهتمام  –احلب  –التفاين  –القدرة  –الغرضية 

(، حيث 0.01املشاركة اجملتمعية( ودرجته الكلية عند مستوى دالله ) –االنتماء  –الواجبات  –وأبعاده الفرعية )احلقوق 
(، وتعين هذه النتائج أنه كلما قادت درجة فاعليات األان قادت 0.736-0.469تراوحت معامالت االرتبا  ما بني )

 درجه املواطنة.
 درجات عينه الدراسة على مقياس تصنيف الذات كما مت حساب معامل ارتبا  بريسو  بني متوسطات

 ذلك:طنة، واجلدول التا  يوضح ومتوسطات درجاهتن على مقياس املوا
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نة ومتوسطات الدرجات على العالقة االرتباطية ابستخدام معامل ارتباط بريسون بني متوسطات الدرجات على مقياس املواطنتائج 

 =ن(340) مقياس تصنيف الذات
 للعينة الكلية:  وم الوطنية ودرجات أنواع مقياس تصنيف الذاتالعالقة االرتباطية بني الدرجات الكلية ألبعاد مقياس االجتاهات حنو مفه

 أنواع
تصنيف 
 الذات

 اجملتمع العاملي – 5 اجملتمع اإلسالمي – 4 اجملتمع العريب – 3 اجملتمع اخلليجي- 2 اجملتمع السعودي  – 1

أبعاد مقياس 
 االجتاهات
حنو مفهوم 
 الوطنية:

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتبا 

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتبا 

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتبا 

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتبا 

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتبا 

 التباين
 املفسر

بعد - 1
 احلقوق

0.774** 4 0.60 0.798** 4 0.64 0.773** 4 0.60 0.679** 3 0.46 0.795** 4 0.63 

بعد - 2
 0.25 3 **0.503 0.43 3 **0.652 0.53 4 **0.728 0.48 3 **0.690 0.38 3 **0.615 الواجبات

بعد - 3
 0.39 3 **0.624 0.29 3 **0.541 0.35 3 **0.587 0.38 3 **0.620 0.33 3 **0.575 االنتماء

بعد  – 4
 0.31 3 **0.552 0.38 3 **0.620 0.46 3 **0.675 0.45 3 **0.668 0.34 3 **0.579 املشاركة

املواطنة - 5
 0.66 4 **0.809 0.68 4 **0.824 0.62 4 **0.788 0.60 4 **0.775 0.42 3 **0.650 الكلية

درجكات عينكة الدراسكة علكى  ( وجود عالقة ارتباطية موجبكه دالكة إحصكائياً بكني متوسكطات14يتوح من اجلدول )

داخككل اجملتمككع )السككعودي، واخلليجككي والعككريب، واإلسككالمي، والعككاملي( ومتوسككطات درجككاهتن علككى  مقيككاس تصككنيف الككذات
حيكث  ،0.01املشكاركة اجملتمعيكة( عنكد مسكتوى داللكه  –ء االنتمكا –الواجبكات  –مقياس املواطنكة وأبعكاده الفرعيكة )احلقكوق 

(، ويعكككين ذلكككك أنكككه كلمكككا قادت درجكككة الوطنيكككة قاد مكككيلهن لتصكككنيف 0.824-0.541تراوحكككت معكككامالت االرتبكككا  بكككني )

 ن داخل اجملتمعات بكافة أشكا ا.ذاهت

يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات الدرجـة الكليـة ملقيـاس فاعليـة األان  هل على:نص وي :ثاينالسؤال ال

  التخصص األكادميي(؟– جامعة أم القرى تعزى لكاًل من )تصنيف الذاتلعينة الدراسة الكلية من طالبات 

 لتصكككنيف الكككذاتمت اسكككتخدام اختبكككار )دليكككل التبكككاين الثنكككائي( للفكككروق بكككني املتوسكككطات تبعكككا ذلكككك لإلجابكككة علكككى 

  أديب( لدى عينه الدراسة، وفيما يلي توضيح النتائج. –والتخصص )علمي 

 12جدول 
من طالبات جامعة أم لعينة الدراسة الكلية  جة الكلية )ملقياس فاعلية األان(يوضح املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري اخلام للدر 

 = ن( 340األكادميي( )التخصص –القرى حسب )تصنيف الذات
 أنواع

 التصنيف
 الذايت للمجتمع

 مدى االنتماء للمجتمع

 تطبيقية- 2 نظرية- 1

 ن
متوسط فاعليه 

 الذات

 االحنراف

 متوسط فاعليه الذات ن املعياري
 االحنراف

 املعياري
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 السعودي – 1

 10.5433 112.268 142 11.8669 113.618 131 انتمى بشكل كبري جداً - 5

 7.1508 103.909 22 7.7614 102.103 29 انتمى بشكل كبري- 4

 7.6746 88.300 10 15.8588 90.500 6 انتمى بشكل متوسط- 3

 - - - - - - انتمى قليال جدا- 2
 - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1

 11.662 109.833 174 12.782 110.771 166 اجملموو

 اخلليجي- 2

 10.680 109.021 47 12.624 109.435 46 بشكل كبري جداً انتمى - 5

 12.913 110.443 70 12.730 111.169 65 انتمى بشكل كبري- 4

 11.137 109.787 47 14.503 113.297 37 انتمى بشكل متوسط- 3

 10.606 109.600 10 8.840 107.556 18 انتمى قليال جدا- 2

 - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1
 11.662 109.833 174 12.782 110.771 166 اجملموو

 العريب- 3

 12.408 110.569 65 12.145 111.950 60 انتمى بشكل كبري جداً - 5

 12.492 110.196 51 12.837 110.074 54 انتمى بشكل كبري- 4

 11.101 109.450 40 13.482 108.816 38 انتمى بشكل متوسط- 3

 7.170 107.000 18 13.641 113.714 14 قليال جداانتمى - 2

 - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1
 11.662 109.833 174 12.782 110.771 166 اجملموو

 اإلسالمي- 4

 11.919 108.917 120 12.9582 111.352 122 انتمى بشكل كبري جداً - 5

 10.298 110.538 39 13.289 109.643 28 انتمى بشكل كبري- 4

 12.010 115.333 15 10.638 108.313 16 انتمى بشكل متوسط- 3

 - - - - - - انتمى قليال جدا- 2
 - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1

 11.662 109.833 174 12.782 110.771 166 اجملموو

 العاملي- 5

 10.763 109.815 27 13.478 115.909 33 انتمى بشكل كبري جداً - 5

 14.068 109.083 36 11.274 110.966 29 انتمى بشكل كبري- 4

 12.446 109.672 61 12.498 109.808 52 انتمى بشكل متوسط- 3

 9.114 109.000 37 13.386 108.515 33 انتمى قليال جدا- 2

 8.665 115.077 13 12.161 108.105 19 ال انتمى على اإلطالق- 1

 11.662 109.833 174 12.782 110.771 166 اجملموو
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وأنواع االنتماء الذايت  التقاطع)الدراسة  تاألان( متغرياملقياس فاعلية )الكلية لدرجة ابجانس التباين نتائج قيم اختبار ليفني لتيوضح 
 ن(:=  340)الدراسة  ةاألكادميية( لعينونوع الدراسة األكادميية والتفاعل بني أنواع االنتماء ونوع الدراسة 

 أنواع التصنيف
 الذايت للمجتمع

 ( لتجانس التباين Levene’sنتائج اختبار ) 
 مستوى داللته قيمة االختبار

 0.001 3.788 السعودي- 1

 غ. د 0.227 1.348 اخلليجي- 2

 غ. د 0.393 1.054 العريب- 3

 غ. د 0.487 0.891 اإلسالمي – 4

 غ. د 0.360 1.103 العاملي- 5

لفاعليه االان تبعا ملستوايت  يتنب من خالل اجلدول السابق وجود فروق ظاهريه بني متوسط الدرجة الكلية
يف حني مل تظهر أي فروق ابملتوسطات بني الدرجة  طالبات العلمي واألديب،)اجملتمع السعودي( لدى  صنيف الذاتت

 –اإلسالمي  –العريب  –لمجتمع )اخلليجي لكل من لالنتماء ل الذات تصنيفة لفاعلية االان تبعا ملستوايت الكلي
ة لفاعليه االان تبعا درجة الكليوملعرفه اجتاه الفروق مت استخدام دليل التباين الثنائي لبيا  الفروق مبتوسط ال، العاملي(

 أديب( –والتخصص األكادميي )علمي  – ملستوايت تصنيف الذات
 14جدول 

بات جامعة أم نتائج اختبار حتليل التباين الثاين للفروق يف متوسطات للدرجة الكلية )ملقياس فاعلية األان( لعينة الدراسة الكلية من طال
 = ن( 340موضع الدراسة احلالية ونوع الدراسة األكادميية معاً ) تصنيف الذاتالقرى حبسب أنواع 

 مصدر التباين
  موو

 املربعات
 درجة

 احلرية
 متوسط

 املربعات
 قيمة

 اختبار ) ف (
 مستوى

 مربع إيتا اجلزئية الداللة

 0.238 0.001 20.859 2406.264 5 12031.319 املوديل املصحح

 0.964 0.001 8948.914 1032309.593 1 1032309.593 التقاطع

 0.224 0.001 48.168 5556.422 2 11112.843 االنتماء للمجتمع السعودي

 0.000 غ. د 0.787 0.073 8.429 1 8.429 نوو الدراسة األكادميية

التفاعل بني نوو الدراسة واالنتماء 
 للمجتمع السعودي

 0.003 غ. د 0.617 0.484 55.861 2 111.722

    115.356 334 38528.855 اخلطا

     340 4186369.000 اجملموو

     339 50560.174 اجملموو املصحح

 0.227 ( R Squared Adjustedمربع االرتبا  املعدل )  0.238 ( R Squaredمربع االرتبا  بني املتغريين ) 

 0.013 غ. د 0.744 0.615 92.433 7 647.034 املوديل املصحح

 0.982 0.001 18639.169 2802227.235 1 2802227.235 التقاطع

 0.007 غ. د 0.517 0.761 114.418 3 343.255 االنتماء للمجتمع اخلليجي

 0.000 غ. د 0.686 0.163 24.548 1 24.548 نوو الدراسة األكادميية

الدراسة واالنتماء التفاعل بني نوو 
 للمجتمع اخلليجي

 0.004 غ. د 0.723 0.442 66.485 3 199.456

    150.341 332 49913.139 اخلطا

     340 4186369.000 اجملموو

     339 50560.174 اجملموو املصحح

 0.008 ( R Squared Adjustedمربع االرتبا  املعدل )  0.013 ( R Squaredمربع االرتبا  بني املتغريين ) 

 0.013 غ. د 0.747 0.611 91.882 7 643.174 املوديل املصحح

 0.984 0.001 20811.939 3129125.131 1 3129125.131 التقاطع

 0.004 غ. د 0.686 0.496 74.512 3 223.537 االنتماء للمجتمع العريب
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 0.004 غ. د 0.231 1.442 216.754 1 216.754 األكادمييةنوو الدراسة 

التفاعل بني نوو الدراسة واالنتماء 
 للمجتمع العريب

 0.007 غ. د 0.513 0.768 115.500 3 346.501

    150.352 332 49916.999 اخلطا

     340 4186369.000 اجملموو

     339 50560.174 اجملموو املصحح

 0.008 ( R Squared Adjustedمربع االرتبا  املعدل )  0.013 ( R Squaredمربع االرتبا  بني املتغريين ) 

 0.016 غ. د 0.358 1.104 164.454 5 822.271 املوديل املصحح

 0.977 0.001 14303.476 2130014.665 1 2130014.665 التقاطع

 0.002 غ. د 0.762 0.273 40.589 2 81.177 االنتماء للمجتمع اإلسالمي

 0.003 غ. د 0.324 0.974 145.072 1 145.072 نوو الدراسة األكادميية

التفاعل بني نوو الدراسة واالنتماء 
 للمجتمع اإلسالمي

 0.014 غ. د 0.103 2.286 340.450 2 680.901

    148.916 334 49737.903 اخلطا

     340 4186369.000 اجملموو

     339 50560.174 اجملموو املصحح

 0.002 ( R Squared Adjustedمربع االرتبا  املعدل )  0.016 ( R Squaredمربع االرتبا  بني املتغريين ) 

 0.034 غ. د 0.248 1.278 189.242 9 1703.182 املوديل املصحح

 0.986 0.001 23462.828 3473706.674 1 3473706.674 التقاطع

 0.013 غ. د 0.360 1.093 161.848 4 647.394 االنتماء للمجتمع العاملي

 0.000 غ. د 0.928 0.008 1.220 1 1.220 نوو الدراسة األكادميية

التفاعل بني نوو الدراسة واالنتماء 
 للمجتمع العاملي

 0.019 غ. د 0.176 1.591 235.533 4 942.133

    148.051 330 48856.991 اخلطا

     340 4186369.000 اجملموو

     339 50560.174 اجملموو املصحح

 0.007 ( R Squared Adjustedمربع االرتبا  املعدل )  0.034 ( R Squaredمربع االرتبا  بني املتغريين ) 

 يتنب من خالل اجلدولني السابقني ما يلي:
)اجملتمع السعودي( ومتغري التخصص  حبسب تصنيف الذاترجة الكلية لفاعليه االان وجود فروق بني متوسط الد −

( وهي قيمه دالة إحصائيا عند مستوى دالله 48,1680أديب( حيث بلغت قيمه ف )  –األكادميي )علمي 
للمجتمع السعودي )املرتفع بشكل كبري جداً(، كما أظهرت  حل تصنيف الذات( وكانت الفروق لصا0.01)

بني التخصص األكادميي والتصنيف الذايت للمجتمع السعودي يف الدرجة الكلية  النتائج عدم وجود أار للتفاعل
 لفاعليه االان.

والعريب –اخلليجي)اجملتمع  ف الذاتتصني لدرجة الكلية لفاعليه االان حبسبيف حني مل تظهر فروق بني متوسط ا- −
قيم )ف( على التوا   أديب( حيث بلغت –)علمي  األكادمييوالعاملي( ومتغري التخصص  –واإلسالمي –
وهي قيم غري داله إحصائيا، كما أظهرت النتائج عدم وجود أار  (1.093- 0.273- 0.496- 0.761)

 –اإلسالمي  –العريب  –حبسب االنتماء للمجتمع )اخلليجي  وتصنيف الذات األكادمييللتفاعل بني التخصص 
 العاملي( يف الدرجة الكلية لفاعليه االان.
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الدرجة الكلية لعينة الدراسة هل على: وينص :ثالثالسؤال ال
 التخصص األكادميي(؟– جامعة أم القرى تعزى لكاًل من )تصنيف الذاتالكلية ملقياس املواطنة بني طالبات 

والتخصكص  –املتوسكطات تبعكا للتصكنيف الكذايت اختبار )دليل التباين الثنائي( للفروق بني  متذلك لإلجابة على 
( طالبككه علككى مقيككاس املواطنككة لككدى طالبككات جامعككه أم القككرى واجلككدول التككا  340أديب( لككدى عينككه الدراسككة ) –)علمككي 

 يوضح قيمة معامالت االرتبا  ودالالهتا.
 15جدول 

القرى وضح املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري اخلام للدرجة الكلية )ملقياس املواطنة( لعينة الدراسة الكلية من طالبات جامعة أم ي
 = ن(: 340ونوع الدراسة األكادميية معاً ) موضع الدراسة احلالية حسب مدى االنتماء ألنواع تصنيف الذات

 
 

 أنواع

 التصنيف
 للمجتمعالذايت 

 مدى االنتماء

 نوع الدراسة األكادميية:

 اجملموع تطبيقية- 2 نظرية- 1

 ن
 متوسط

 املواطنة
 االحنراف

 متوسط املواطنة ن املعياري
 االحنراف

 املتوسط ن املعياري
 االحنراف

 املعياري

 السعودي – 1

 0.379 4.000 273 0.391 3.949 142 0.361 4.057 131 انتمى بشكل كبري جداً - 5

 0.470 4.012 51 0.522 3.830 22 0.381 4.150 29 انتمى بشكل كبري- 4

 0.651 3.841 16 0.715 3.681 10 0.464 4.108 6 انتمى بشكل متوسط- 3

 - - - - - - - - - انتمى قليال جدا- 2
 - - - - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1

 0.410 3.995 340 0.435 3.918 174 0.376 4.075 166 اجملموو

 اخلليجي- 2

 0.374 4.110 93 0.360 4.010 47 0.363 4.213 46 انتمى بشكل كبري جداً - 5

 0.404 3.985 135 0.438 3.895 70 0.343 4.081 65 انتمى بشكل كبري- 4

 0.380 3.939 84 0.417 3.893 47 0.323 3.997 37 انتمى بشكل متوسط- 3

 0.544 3.828 28 0.734 3.773 10 0.428 3.859 18 انتمى قليال جدا- 2

 - - - - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1
 0.410 3.995 340 0.435 3.918 174 0.367 4.075 166 اجملموو

 العريب- 3

 0.397 3.981 125 0.382 3.880 65 0.387 4.090 60 انتمى بشكل كبري جداً - 5

 0.417 4.025 105 0.471 3.902 51 0.323 4.142 54 انتمى بشكل كبري- 4

 0.376 4.032 78 0.342 4.057 40 0.412 4.005 38 انتمى بشكل متوسط- 3

 0.496 3.858 32 0.620 3.794 18 0.268 3.940 14 انتمى قليال جدا- 2

 - - - - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1
 0.410 3.995 340 0.435 3.918 174 0.367 4.075 166 اجملموو

 اإلسالمي- 4

 0.411 4.029 242 0.438 3.955 120 0.370 4.102 122 انتمى بشكل كبري جداً - 5

 0.418 3.935 67 0.449 3.828 39 0.321 4.084 28 انتمى بشكل كبري- 4

 0.349 3.853 31 0.343 3.858 15 0.367 3.848 16 انتمى بشكل متوسط- 3

 - - - - - - - - - انتمى قليال جدا- 2
 - - - - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1

 0.410 3.995 340 0.435 3.918 174 0.367 4.075 166 اجملموو

 العاملي- 5

 0.502 3.985 60 0.581 3.796 27 0.368 4.140 33 انتمى بشكل كبري جداً - 5

 0.379 3.915 65 0.355 3.851 36 0.398 3.994 29 انتمى بشكل كبري- 4

 0.411 4.027 113 0.470 3.950 61 0.311 4.116 52 انتمى بشكل متوسط- 3

 0.353 4.059 70 0.296 4.032 37 0.410 4.088 33 انتمى قليال جدا- 2

 0.378 3.922 32 0.405 3.888 13 0.369 3.946 19 ال انتمى على اإلطالق- 1

 0.410 3.995 340 0.435 3.918 174 0.367 4.075 166 اجملموو
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 16جدول 
تصنيف املوضح لنتائج قيم اختبار ليفني لتجانس التباين يف الدرجة الكلية )ملقياس املواطنة( لتصميم متغريات الدراسة )التقاطع وأنواع 

ونوع الدراسة األكادميية والتفاعل بني أنواع االنتماء ونوع الدراسة األكادميية( لعينة الدراسة الكلية من طالبات جامعة أم القرى  الذات
 = ن( 340)

 تصنيفأنواع 
 للمجتمع  الذات

 لتجانس التباين (Levene’s)نتائج اختبار 
 مستوى داللته قيمة االختبار

  غ. د 0.092 1.913 السعودي- 1

 غ. د 0.066 1.919 اخلليجي- 2

 0.05 2.411 العريب- 3

 غ. د 0.187 1.506 اإلسالمي – 4

 غ. د 0.084 1.715 العاملي- 5
 

ملقياس املواطنة حبسب  خالل اجلدول السابق وجود فروق ظاهريه بني متوسط الدرجة الكليةيتنب من 
)اجملتمع العريب( لدى طالبات العلمي واألديب، يف حني مل تظهر أي فروق ابملتوسطات بني  مستوايت تصنيف الذات

العاملي( وملعرفه  –اإلسالمي  –اخلليجي-لكل من )السعودي  ملقياس املواطنة تبعا ملستوايت تصنيف الذاتالدرجة الكلية 
ة لفاعليه االان تبعا ملستوايت تصنيف جوهر الفروق مت استخدام دليل التباين الثنائي لبيا  الفروق مبتوسط الدرجة الكلي

 أديب( –والتخصص األكادميي )علمي  – الذات
  17جدول

القرى مبتوسطات للدرجة الكلية )ملقياس املواطنة( لعينة الدراسة الكلية من طالبات جامعة أم  نتائج اختبار حتليل التباين الثاين للفروق
 = ن(340ونوع التخصص األكادميي معاً) حسب مدى االنتماء ألنواع تصنيف الذات

 جمموع مصدر التباين
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة
 اختبار ) ف (

 مستوى
 الداللة

 مربع
 إيتا اجلزئية

 0.055 0.001 3.912 0.631 5 3.154 املوديل املصحح
 0.967 0.001 9702.506 1564.583 1 1564.583 التقاطع

 0.003 غ . د 0.594 0.521 0.084 2 0.168 االنتماء للمجتمع السعودي
 0.036 0.001 12.528 2.020 1 2.020 نوو الدراسة األكادميية

الدراسة واالنتماء للمجتمع التفاعل بني نوو 
 السعودي

 0.014 غ . د 0.094 2.382 0.384 2 0.768

    0.161 334 53.859 اخلطا
     340 5482.752 اجملموو

     339 57.013 اجملموو املصحح

0.05 ( R Squaredمربع االرتبا  بني املتغريين ) 
5 

 R Squaredمربع االرتبا  املعدل ) 
Adjusted ) 0.041 

 0.082 0.001 4.249 0.670 7 4.687 املوديل املصحح

 0.986 0.001 23085.260 3638.424 1 3638.424 التقاطع

 0.042 0.001 4.844 0.763 3 2.290 االنتماء للمجتمع اخلليجي

 0.023 0.001 7.690 1.212 1 1.212 نوو الدراسة األكادميية
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واالنتماء للمجتمع التفاعل بني نوو الدراسة 
 اخلليجي

 0.003 غ . د 0.790 0.349 0.055 3 0.165

    0.158 332 52.326 اخلطا
     340 5482.752 اجملموو

     339 57.013 اجملموو املصحح

0.08 ( R Squaredمربع االرتبا  بني املتغريين ) 
2 

 R Squaredمربع االرتبا  املعدل ) 
Adjusted ) 0.063 

 0.069 0.001 3.511 0.561 7 3.929 املوديل املصحح
 0.987 0.001 25470.575 4072.538 1 4072.538 التقاطع

 0.013 غ . د 0.222 1.471 0.235 3 0.705 االنتماء للمجتمع العريب
 0.022 0.01 7.416 1.186 1 1.186 نوو الدراسة األكادميية

واالنتماء للمجتمع التفاعل بني نوو الدراسة 
 العريب

 0.021 غ . د 0.074 2.335 0.373 3 1.120

    0.160 332 53.084 اخلطا
     340 5482.752 اجملموو

     339 57.013 اجملموو املصحح

0.06 ( R Squaredمربع االرتبا  بني املتغريين ) 
9 

 R Squaredمربع االرتبا  املعدل ) 
Adjusted ) 0.049 

 0.062 0.001 4.409 0.706 5 3.530 املوديل املصحح
 0.981 0.001 16906.363 2707.190 1 2707.190 التقاطع

 0.018 0.05 3.116 0.499 2 0.998 االنتماء للمجتمع اإلسالمي
 0.014 0.05 4.661 0.746 1 0.746 نوو الدراسة األكادميية
للمجتمع التفاعل بني نوو الدراسة واالنتماء 

 اإلسالمي
 0.007 غ . د 0.307 1.185 0.190 2 0.379

    0.160 334 53.483 اخلطا
     340 5482.752 اجملموو

     339 57.013 اجملموو املصحح

0.06 ( R Squaredمربع االرتبا  بني املتغريين ) 
2 

 R Squaredمربع االرتبا  املعدل ) 
Adjusted ) 0.048 

 0.069 0.01 2.721 0.438 9 3.939 املصححاملوديل 
 0.988 0.001 27974.377 4499.149 1 4499.149 التقاطع

 0.019 غ . د 0.173 1.605 0.258 4 1.033 االنتماء للمجتمع العاملي
 0.031 0.001 10.433 1.678 1 1.678 نوو الدراسة األكادميية
للمجتمع التفاعل بني نوو الدراسة واالنتماء 

 العاملي
 0.014 غ . د 0.307 1.208 0.194 4 0.777

    0.161 330 53.074 اخلطا
     340 5482.752 اجملموو

     339 57.013 اجملموو املصحح

0.06 ( R Squaredمربع االرتبا  بني املتغريين ) 
9 

 R Squaredمربع االرتبا  املعدل ) 
Adjusted ) 0.044 
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 اجلدولني السابقني ما يلي:يتنب من خالل 

)اجملتمع السعودي( ومتغري  جة الكلية ملقياس املواطنة حبسب تصنيف الذاتعدم وجود فروق بني متوسط الدر  -

( وهي قيمه غري داله إحصائيا، كما تبني 0.521أديب( حيث بلغت قيمه )ف = –التخصص األكادميي )علمي 

للتفاعل أديب( كما أظهرت النتائج عدم وجود أار  –وجود فروق يف متوسط درجات التخصص األكادميي )علمي 

 ابجملتمع السعودي يف الدرجة الكلية ملقياس املواطنة بني التخصص األكادميي وتصنيف الذات

تصنيف الذات )اجملتمع اخلليجي( ومتغري ملقياس املواطنة حبسب  ة الكليةكما يوجد فروق بني متوسط الدرج -

( وهي قيمه داله إحصائيا عند مستوى 4.844أديب( حيث بلغت قيمه )ف =  –التخصص األكادميي )علمي 

حبسب  للتفاعل بني التخصص األكادميي وتصنيف الذات(، كما أظهرت النتائج عدم وجود أار 0.01دالله )

 )اخلليجي( يف الدرجة الكلية ملقياس املواطنة. االنتماء للمجتمع

)اجملتمع العريب( ومتغري التخصص  حبسب تصنيف الذات ال يوجد فروق بني متوسط الدرجة الكلية ملقياس املواطنة -

( وهي قيمه غري داله إحصائيا، كما أظهرت النتائج 1.471أديب( حيث بلغت قيمه )ف =  –األكادميي )علمي 

حبسب االنتماء للمجتمع )العريب( يف الدرجة  صنيف الذاتتلتفاعل بني التخصص األكادميي و عدم وجود أار ل

 الكلية ملقياس املواطنة.

)اجملتمع االسالمي(  ة الكلية ملقياس املواطنة حبسب تصنيف الذاتتائج وجود فروق بني متوسط الدرجأظهرت الن -

( وهي قيمه داله إحصائيا عند 3.116أديب( حيث بلغت قيمه )ف =  –ومتغري التخصص األكادميي )علمي 

 دميي وتصنيف الذاتللتفاعل بني التخصص األكا(، كما أظهرت النتائج عدم وجود أار 0.05مستوى دالله )

 حبسب االنتماء للمجتمع )االسالمي( يف الدرجة الكلية ملقياس املواطنة.

)اجملتمع العاملي( ومتغري  ة الكلية ملقياس املواطنة حبسب تصنيف الذاتال يوجد فروق بني متوسط الدرج -

حصائيا، كما ( وهي قيمه غري داله إ1.605أديب( حيث بلغا قيمه )ف =  –التخصص األكادميي )علمي 

حبسب االنتماء للمجتمع  للتفاعل بني التخصص األكادميي وتصنيف الذاتأظهرت النتائج عدم وجود أار 

 )العاملي( يف الدرجة الكلية ملقياس املواطنة.

 18جدول 
نة( حسب مدى االنتماء جملتمعات )املواطملقياس  ة( للدرجة الكليةتائج املقارنة البعدية للفروق يف املتوسطات املوزونة )املعدليوضح ن

 = ن(: 340لعينة الدراسة الكلية ) تصنيف الذات

 أنواع التصنيف
 املتوسط مدى االنتماء  الذايت للمجتمع 

 0.05متوسط االختالف ذو دالله إحصائية عند مستوى *
 = ∂: 

 1م 2م 3م 4م 5م
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 السعودي- 1

 - - 0.108 0.013 - 4.003 انتمى بشكل كبري جداً - 5م 
 - - 0.095 - - 3.990 انتمى بشكل كبري- 4م 
 - - - - - 3.895 انتمى بشكل متوسط- 3م 
 - - - - - - انتمى قليال جدا- 2م 
 - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1م 

 اخلليجي- 2

 - * 0.295 * 0.166 * 0.123 - 4.111 انتمى بشكل كبري جداً - 5م 
 - * 0.172 0.043 - - 3.988 انتمى بشكل كبري- 4م 
 - * 0.129 - - - 3.945 انتمى بشكل متوسط- 3م 
 - - - - - 3.816 انتمى قليال جدا- 2م 
 - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1م 

 العريب- 3

 - 0.118 0.046 - 0.037 - - 3.985 انتمى بشكل كبري جداً - 5م 
 - 0.155 0.009 - - - 4.022 بشكل كبريانتمى - 4م 
 - 0.164 - - - 4.031 انتمى بشكل متوسط- 3م 
 - - - - - 3.867 انتمى قليال جدا- 2م 
 - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1م 

 اإلسالمي – 4

 - - * 0.176 0.073 - 4.029 انتمى بشكل كبري جداً - 5م 
 - - 0.103 - - 3.956 انتمى بشكل كبري- 4م 
 - - - - - 3.853 انتمى بشكل متوسط- 3م 
 - - - - - - انتمى قليال جدا- 2م 
 - - - - - - ال انتمى على اإلطالق- 1م 

 العاملي- 5

 0.051 0.092 - 0.065 - 0.045 - 3.968 انتمى بشكل كبري جداً - 5م 

 0.006 0.137 0.110 - - 3.923 انتمى بشكل كبري- 4م 

 0.116 0.027 - - - - 4.033 انتمى بشكل متوسط- 3م 
 0.143 - - - - 4.060 انتمى قليال جدا- 2م 
 - - - - - 3.917 ال انتمى على اإلطالق- 1م 
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 19جدول 
)املواطنة( حسب نوع الدراسة األكادميية ملقياس  ملوزونة )املعدلة( للدرجة الكليةنتائج املقارنة البعدية للفروق يف املتوسطات ايوضح 

 = ن(: 340لعينة الدراسة الكلية )
 أنواع التصنيف
 الذايت للمجتمع

متوسط االختالف بني التخصصني ذو داللة إحصائية   * املتوسط املعدل لنوع الدراسة األكادميية:
 = ن( 174تطبيقية ) = ن( 166نظرية ) 0.05عند مستوى 

 * 0.285 3.820 4.105 السعودي- 1

 * 0.144 3.893 4.037 اخلليجي- 2

 * 0.135 3.909 4.044 العريب- 3

 * 0.131 3.880 4.011 اإلسالمي – 4

 * 0.154 3.903 4.057 العاملي- 5

تصنيفهم ألنفسهم توسط درجات التصنيف الذايت حبسب يتنب من خالل اجلدول السابق وجود داللة بني م
 –العاملي( تبعا للتخصص الطالبات )العلمي  –اإلسالمي  –العريب  –اخلليجي  –جملتمعات )اجملتمع السعودي داخل ا
 واألديب(.

)سعودي، خليجي، عريب،  –وفق االنتماء الثقايف  –هي أكثر أنواع تصنيف الذات  على: ما صرابع: وينالسؤال ال
 إسالمي عاملي( انتشاراً بني أفراد عينة الدراسة الكلية من طالبات جامعة أم القرى؟

لإلجابة على التسا ل مت التحقق من تصنيف الذات بني أفراد الدراسة وفق االنتماء الثقايف حيث مت حساب و 
ودرجه التباين اإلحصائي يف تصنيفهم لذاهتم لدى عينه الدراسة على مقياس التصنيف  ياملتوسط احلسايب واالحنراف املعيار 

 اجلدول التا :وذلك ما يوضحه الذايت، 
 20جدول

 = ن( 340أفراد عينة الدراسة )يوضح التوزيع التكراري واإلحصاءات الوصفية املنتشرة ألنواع تصنيف الذات وفق االنتماء الثقايف بني 

 أنواع
التصنيف 

 الذايت:

درجة  إحصائيات مدى االنتماء:
 تصنيف

 االنتماء 

 انتمى بشكل
 كبري جداً 

 انتمى
 بشكل كبري

 انتمى
 بشكل متوسط

 انتمى
 قليال جدا

 ال انتمى
 املتوسط على اإلطالق

 احلسايب
 نسبة

 متوسط
 االحنراف
 % ت % ت % ت % ت % ت املعياري

اجملتمع  – 1
 السعودي

273 80.
3 51 15.

0 16 4.7 - - - - 4.76 95.2 0.529 
انتمى بشكل  
 كبري جداً 

اجملتمع - 2
.27 93 اخلليجي

4 
13
5 

39.
7 84 24.7 28 8.2 - - 3.86 77.2 0.913 

انتمى بشكل  
 كبري

اجملتمع  – 3
.36 125 العريب

8 
10
5 

30.
9 78 22.9 32 9.4 - - 3.95 79.0 0.987 

انتمى بشكل  
 كبري

اجملتمع  – 4
.71 242 اإلسالمي

2 67 19.
7 31 9.1 - - - - 4.62 92.4 0.647 

انتمى بشكل  
 كبري جداً 

اجملتمع  – 5
.17 60 العاملي

6 65 19.
1 113 33.2 70 20.

6 32 9.4 3.15 63.0 1.209 
انتمى بشكل 
 متوسط
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 :ما يلي تضحيمن خالل اجلدول السابق 
أ  تبني أ  أكثر أنواو تصنيف الذات يف االنتماء الثقايف لدى أفراد عينة البحث كانت السابق يتوح من اجلدول 

( يليه االنتماء )للمجتمع اإلسالمي( 95.2( ونسبته املتحققة )4.76)ابجملتمع السعودي( حيث بلغ متوسطة احلسايب )
( ونسبته 3.95االنتماء )للمجتمع العريب( مبتوسط حسايب )(، م 92.4( ونسبته املتحققة )4.62مبتوسط حسايب )

(، 77.2( ونسبته املتحققة )77.2( م يلي ذلك )اجملتمع اخلليجي( حيث بلغ املتوسط احلسايب )79.0املتحققة )
ر ممشرًا لقوة مشاع (؛ وتعد هذه النتائج63.0( ونسبته املتحققة )3.15وأخريًا )اجملتمع العاملي( مبتوسط حسايب )

املواطنة لدى عينه الدراسة. وقد يكو  السبب يف تقارب درجة االنتماء للمجتمع السعودي واالنتماء للمجتمع اإلسالمي، 
وظهور ا بدرجة كبرية جداً، إىل ا وية اإلسالمية املميزة للمجتمع السعودي، وال  ال تكاد تنفصل عنه حىت أهنا تُعد مسة 

واحلكم يف اجملتمع، وهو ممشر على ترسخ ا وية اإلسالمية لدى الطالبات إىل جانب  من مساته الرئيسة، وأساس للحياة
انتمائهن القوي للمجتمع السعودي الذي يُعد مصدرًا لًمن واألما  واالستقرار ودصيل للمكتسبات الوطنية املنعكسة 

برية للمجتمعني اخلليجي والعريب إىل أ  على حياهتن بطريقة مباشرة وغري مباشرة. وأييت سبب تقارب درج  االنتماء الك
اجملتمع اخلليجي يف النهاية هو جزء من اجملتمع العريب الكبري الذي تنتمي له اململكة كدولة خليجية، وأ  هذا التقسيم مل 

اءت درجة يمار سلباً يف قوة انتماء الطالبات جملتمعهن العريب، بل إهنن فهمنه يف إطاره الصحيح، إطار اجلزء من الكل، فج
االنتماء متقاربة، وأما درجة االنتماء املتوسطة للمجتمع العاملي، فقد ترجع إىل خصائص اجملتمع السعودي كمجتمع مسلم 
عريب ختتلف عقيدته وعاداته وتقاليده إىل حد كبري عن اجملتمعات األخرى، وعن اجملتمع العاملي ككل، فالعالقة مع هذا 

 ، دو  وجود قواسم كبرية مشرتكة، لذلك جاءت درجة االنتماء متوسطة. اجملتمع هي عالقة إنسانية فقط

 القرى؟ أم جامعةطالبات جامعة أم القرى  بني املواطنة مستوى ما :ىنص علوي اخلامس:ؤال سال
 21جدول

 = ن( 340اإلحصاءات الوصفية املتحققة ألبعاد مقياس املواطنة لدى طالبات جامعة أم القرى )

 االجتاهات حنوأبعاد 
 مفهوم الوطنية واملواطن:

 املتوسط
 احلسايب

 نسبة
 متوسط

 االحنراف
 املعياري

 أقل
 متوسط

 أعلى
 متوسط

 درجة
 االجتاه

 عالية 5.0 2.1 0.543 81.5 4.076 بعد احلقوق- 1

 عالية جداً  5.0 1.8 0.433 89.7 4.486 بعد الواجبات- 2

 عالية 5.0 1.5 0.593 68.7 3.435 بعد االنتماء- 3

 عالية 5.0 1.3 0.679 78.0 3.901 بعد املشاركة اجملتمعية – 4

 عالية 4.9 1.8 0.410 79.9 3.995 املواطنة الكلية- 5

يتوح من نتائج اجلدول السابق أ  بُعد )الواجبات( جاء يف الرتتيب األول بدرجة عالية جداً يف مستوى املواطنة 
من حجم املواطنة الفعلية. بينما  88.8وهو ما نسبته  4.48لدى طالبات جامعة أم القرى، مبتوسط حسايب قدره 

والدرجة الكلية للمواطنة يف املراتب من الثانية إىل الرابعة بدرجة واالنتماء(  –واملشاركة اجملتمعية  –جاءت أبعاد )احلقوق 
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 81.5( على التوا ، وبنسبة دقق )3.995- 3.435-3.901- 4.076عالية، حيث بلغت متوسطاهتا احلسابية )
 ( من حجم املواطنة الفعلية.79.9- 68.7- 78.0-

 الدراسة:مناقشة نتائج 
الغرضية  –اإلرادة  –وجود عالقة موجبه داله إحصائيًا بني فاعليات االان )االمل الدراسة احلالية نتائج أظهرت 

احلكمة( والدرجة الكلية ملقياس فاعليات االان مع تصنيف االفراد لذواهتم  –االهتمام  –احلب  –التفاين  –القدرة  –
وهذه النتائج ,  0.01ند مستوى دالله والعاملي( ع –واخلليجي  –اجملتمع اإلسالمي العريب  -داخل اجملتمع )السعودي 

تعين أ  كلما قادت درجات فاعليات األان قادت درجه تصنيف االفراد لذواهتم كجزء من اجملتمع السعودي، والعاملي، 
واإلسالمي، والعريب واخلليجي، وهذا يعين أ  الطالبة كلما قادت درجات فاعليات األان لديها أ بحت أكثر تطلعاً 

وهو ممشر على االنفتاح العامل واالندماج فيه واخلروج من االنتماءات األقل إىل االنتماءات األكرب واألوسع،  لالنفتاح على
أشارت النتائج إىل  السعودي. كماوأ  ذلك ال يمار يف انتمائها جملتمعها  تقين انفتاححيث أ بح العامل قرية واحده يف ظل 

 –احلب  –التفاين  –القدرة  –الغرضية  –اإلرادة  –بني فاعليات االان )االمل  وجود عالقة ارتباطية موجبه ودالة إحصائياً 
 –الواجبات  –احلكمة( والدرجة الكلية ملقياس فاعليات االان وبني مقياس املواطنة وأبعاده الفرعية )احلقوق  –االهتمام 
تعين هذه النتائج أنه كلما قادت درجة (، و 0.01املشاركة اجملتمعية( ودرجته الكلية عند مستوى دالله ) –االنتماء 

فاعليات األان قادت درجه املواطنة. وقد يرجع ذلك أل  قايدة فاعليات األان تعين االنفتاح على الذات، وفهم احمليط، 
، واحلكمة يف التعامل مع اآلخرين، وتبين اسرتاتيجيات وأفكار إ ابية لتحسني مستوى اإلرادة، واحلب، والتفاين يف العطاء
وكل ذلك يسهم يف فهم الواجبات املرتتبة على الفرد للوطن، وأ ية انتماءه له، واملشاركة يف تنميته وتقدمه، ووضع احلقوق 

 يف موضعها الصحيح بعد أداء الواجبات.

درجات عينة الدراسة على  كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبه دالة إحصائيًا بني متوسطات
داخل اجملتمع )السعودي، واخلليجي والعريب، واإلسالمي، والعاملي( ومتوسطات درجاهتن على  الذات مقياس تصنيف

(، ويعين 0.01املشاركة اجملتمعية( عند مستوى دالله ) –االنتماء  –الواجبات  –مقياس املواطنة وأبعاده الفرعية )احلقوق 
هذه العالقة , وتُعزى داخل اجملتمعات بكافة أشكا ا نذلك أنه كلما قادت درجة الوطنية قاد ميلهن لتصنيف ذاهت

االرتباطية إىل أ  الوطنية ددد معامل االنتماء لدى الفرد، وتوضح األولوايت، مبا ،دم انتماءه الرئيس، وابلتا  القدرة على 
كل  تمع من اجملتمعات تصنيف الذات داخل اجملتمعات، وأ  الوطنية العالية تعين فهمًا أوسع وأدق لطبيعة األدوار يف  

العاملية أو اإلسالمية أو العربية أو اخلليجية، وكيف ختدم هذه األدوار انتماءه ودوره يف  تمعه السعودي وتتحقق من 
 رجة الكلية لفاعليه االان حبسب تصنيف الذاتكما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بني متوسط الد  خال ا وطينته.

( وكانت الفروق لصاحل 0.01أديب( عند مستوى دالله ) –)اجملتمع السعودي( ومتغري التخصص األكادميي )علمي 
يف متوسطات درجات فاعلية األان لصاحل وميكن عزو هذه  جداً(،سعودي )املرتفع بشكل كبري جملتمع الابتصنيف الذات 
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مق ا وية االجتماعية للفرد، وهو أحد مكوانت شخصيته، فال االنتماء للمجتمع السعودي، إىل أ  هذا االنتماء ميثل ع
 ه.اخلية واجتاهاته وتصوراته لنفسميكن عزله عن تركيبته الد

ابجملتمع السعودي  خصص االكادميي وتصنيف الذاتكما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أار للتفاعل بني الت
حبسب  للتفاعل بني التخصص األكادميي وتصنيف الذاتار عدم وجود أ, كذلك  الدرجة الكلية ملقياس املواطنةيف

خصص االنتماء للمجتمع )اخلليجي( يف الدرجة الكلية ملقياس املواطنة, كما أظهرت النتائج عدم وجود أار للتفاعل بني الت
رت النتائج عدم حبسب االنتماء للمجتمع )العريب( يف الدرجة الكلية ملقياس املواطنة, كما أظه األكادميي وتصنيف الذات

حبسب االنتماء للمجتمع )االسالمي( يف الدرجة الكلية  للتفاعل بني التخصص األكادميي وتصنيف الذاتوجود أار 
حبسب االنتماء  للتفاعل بني التخصص األكادميي وتصنيف الذاتملقياس املواطنة, كما أظهرت النتائج عدم وجود أار 

 الفرد يفقد يرجع ذلك إىل أ  اختالف التخصص ال يعين اختالف و قياس املواطنة. للمجتمع )العاملي( يف الدرجة الكلية مل
يف االنتماء الثقايف للمجتمعات، بل إ  كل التخصصات ترسخ هذه القيم واألبعاد ابعتبارها أساس يف بناء  تصنيف الذات

أ  أكثر أنواو تصنيف الذات يف االنتماء الثقايف  نتائج الدراسة املتعلقة ابلتسا ل االولأظهرت شخصية الطالبة وفاعليتها. 
 العريب( يلياالنتماء )للمجتمع  اإلسالمي( ميليه االنتماء )للمجتمع  لدى أفراد عينة البحث كانت )ابجملتمع السعودي(

وأخريًا )اجملتمع العاملي( وهو ممشرًا لقوة مشاعر املواطنة لدى عينه الدراسة. وقد يكو  السبب  (،ذلك )اجملتمع اخلليجي
 جملتمع السعودي احملافظة. يف تقارب درجة االنتماء للمجتمع السعودي واالنتماء للمجتمع اإلسالمي هو طبيعة ا

كما أظهرت نتائج الدراسة مستوى املواطنة حبسب الرتتيب حيث جاء بُعد )الواجبات( يف الرتتيب األول 
واالنتماء( والدرجة  –واملشاركة اجملتمعية  –بينما جاءت أبعاد )احلقوق  بدرجة عالية جدًا لدى طالبات جامعة أم القرى،

ب من الثانية إىل الرابعة بدرجة عالية، ويمكد تقدم بُعد الواجبات على وعي طالبات زسس دقيق الكلية للمواطنة يف املرات
املواطنة، أل  إدراكهن للواجبات أكثر من احلقوق هو ممشر على تقدمي الوطن ومتطلبات تنميته واحملافظة عليه على 

املشاركة اجملتمعية،  واالنتماء( والدرجة الكلية احلقوق الشخصية، كما أ  ظهور املمشرات الثالاة األخرى )احلقوق، و 
للمواطنة بدرجة عالية، يمكد على أ  الطالبات يدركن أ ية املواطنة بكافة أبعادها، وأ  االنتماء يتطلب املشاركة اجملتمعية، 

على احلقوق ال   ولكي يكو  الفرد فاعاًل ومشاركًا يف تنمية  تمعه، وحمققًا االنتماء الصحيح له، فالبد من حصوله
 تومن له احلياة الكرمية ومراعاة إنسانيته، وهو ما كفله اجملتمع السعودي جلميع أفراده بقوانينه وأنظمته.
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 للعلوم األمنية.، الراي ، جامعة انيف العربية السعوديةالغربية، ابململكة العربية 
، أريكسون نظرية (. مقياس النمو النفس اجتماعي: حل أزمات النمو وفقم ب2010الغامدي، حسني عبد الفتاح )
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