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  اإلهداء
  
  
  

   ...أفضل الصالة والسالم) هالنبي األكرم والرسول االعظم محمد (علي إلى
  

امي أطال .... واحتضنتني أحشائها قبل يديها  إلى التى رأني قلبها قبل عينيها...
  . اهللا في عمرها 

التى ال تذبل الى الظل الذي أوي اليه في محنتي أبي .... جرتي وزيتونتيلى شإ
   . شافاه اهللا

لى من دعمني وشجعني إ ....الى من سكن قلبي ومأل حياتي بهجة وسرور
   .لمجد)ازوجي الغالي (أبو  وساندني 

  . أخواتي  ....ذكريات طفولتي وشبابي نالى من يحملن في عيونه
 .حفظه اهللا  لتى تنظر الى بحب ابني (مجد)الى العيون البريئة ا

أطفال قرية  ....الى األطفال الذين وجدوا أنفسهم محرومين من أبائهم وأمهاتهم
  ).S.O.S(أألطفال 

   ه.سائلي ةوأهدى بالجواب الصحيح حير هعقل غير هالى كل من أضاء بعلم
  .بشهدائها وأسراها  والجئيها  ...كل فلسطين  ...الى فلسطين
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  قرارإ
  

نها نتيجـة أبحـاثي   َأُأقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير و
ن هذه الرسالة أو أي جزء منها لـم يقـدم   َأ، وثناء ما تم اإلشارة له حيثما وردباست الخاصة

  لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد .
  
  

  ........................ التوقيع
  

  أعور عبد الرحمن موسى  ريم: االسم
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  شكر وعرفان

  
أتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان مـن   ان ال يسعني وأنا أقطف ثمار جهدي أال

 أستاذي نبيل عبدالهادي، الذي أشرف على رسالتي .

ن حكمـوا أداة  بالشكر والعرفان الى المحكمـين الـذي   هوال يفوتني ان أتوج
  علي بالمساعدة . االدراسة ولم يبخلو

الذين  )S.O.S(والشكر الكبير واالمتنان العظيم الى زمالئي في قرية األطفال 
  قدموا لي كل التسهيالت الالزمة الخراج هذه الدراسة .

وأتقدم بالشكر الجزيل الى زوجي الـذي وقـف بجـانبي رغـم الصـعوبات      
 والعقبات الكبيرة.

لشكر والعرفان لكل شخص وقف بجـانبي وقـدم لـي يـد العـون      واخيرا ا
  والمساعدة النهاء هذه الدراسة.

  
  
  
  
  
  

  عورأريم : الباحثة
  
  



 ت 

  اإلجرائيةالمفاهيمية والتعريفات 
  

التي تولد تحت تأثير عملية كبـت أو ضـغط أو    زمةهي األ: Identity Crisisالهوية  أزمة
، وكينونته، وإلى تعـرف دور  الشعور بهوتيه إلىمراهق توتر تنال اإلحساس بالهوية، يحتاج ال

جنسه الخاص حاجة ملحة في مرحلة المراهقة، فهو يتأرجح بين كونه طفالً وكونه راشداً، فإذا 
نجح في تحديد موقفه وهويته الشخصية فإنه ينتقل انتقاالً سليماً نحو الرشد، وإذا فشل في هـذه  

، خزال والشعور بالوحدة، وهذا يؤدي إلى أزمة الهوية(الشيالمهمة فإنه يشعر باالغتراب، واالنع
2006.(  

  
حالة من عدم معرفة المراهق لذاته بوضـوح فـي   بانها  :جرائياًإالهوية  أزمةعرف الباحثة وت

علـى   وثحالمبالدرجة التي يحصل عليها الوقت الحاضر، وماذا سيكون مستقبال،  وتتمثل في 
  .سةفي هذه الدراالهوية  أزمةمقياس 

 
) أو الشيء الذي هـو  Samenessء نفسه (الشي أن صل التيني يعنيألفظ مشتق من الهوية: 

عملية إدراكية تتعلق بعمليـة   وهيعليه، على نحو يجعله مباينا لما يمكن أن يكون عليه آخر، 
  .)2013 ،(مرقص تقييم متبادلة ما بين تقييم الفرد وتقييم اآلخرين له

  
ومعناهـا ينمـو    )adolescereللمراهقة ماخوذ من الكلمة اليونانية( االصل اللغويالمراهقة: 

وينضج، ويقصد بالمراهقة التدرج نحو النضـج الجسـمي والجنسـي والعقلـي واالنفعـالي      
  ).1995واالجتماعي، وهي تبدأ مع بداية البلوغ الجنسي(جبر والنابلسي، 

  
ى "أنقذوا أرواحنا" وهي بمعن Save Our Soulsاختصار لمعنى  SOS :SOSقرية األطفال 

مؤسسة تربوية اجتماعية، مكانها منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وهي تعمل على توفير 
الرعاية الكاملة لألطفال األيتام من خالل رعاية أسرية تقوم بها األم البديلة والخالة التي تساند، 

تالم زمام أمور المنزل من وتساعد، وتدعم، وتنوب عن األم وتعوض كل ما يلزم من خالل اس
 . )2013عبيد، ( األم البديلة



 ث 

  لملخص ا
  

  .) في محافظة بيت لحم في فلسطينS.O.Sالهوية لدى نزالء قرية االطفال ( أزمة
) في S.O.S( األطفالالهوية لدى نزالء قرية  أزمةدرجة هدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

الهوية تبعا  أزمةاك اختالف في درجة ان كان هنومعرفة  محافظة بيت لحم في فلسطين.
  .)الختالف (الجنس، ومكان السكن األصلي، والعمر عند دخول القرية، وسبب دخول القرية

حيث تم تطبيقه على جميع  الهوية أزمةمقياس م ااستخدقامت الباحثة بولتحقيق أهداف الدراسة 
) S.O.Sء قرية األطفال (سنة من نزال )19 -15( المراهقين من الذين تتراوح أعمارهم بين

) نزيل، وذلك حسب إحصائيات رسمية 60والبالغ عددهم ( في محافظة بيت لحم في فلسطين
ايضا اجرت الباحثة مقابالت  بيت لحم. ) في محافظةS.O.Sقرية األطفال (صادرة عن 
  ) سؤال مشتقة من نفس المقياس السابق.15) اطفال من القرية، وجهت اليهم (10شخصية مع (

 
جاءت بدرجة ) S.O.Sالهوية لدى نزالء قرية األطفال ( أزمةدرجة أن وأظهرت النتائج 

الهوية  أزمةفقرات )، وعن أهم 1.82متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية (
حيث جاءت في المرتبة االولى ) دائما ينصحني المدرسون لالنتباه للدرس(تمثلت في الفقرة 

أمتلك رؤية واضحة ، تليها الفقرة (مرتفعة) معبرة عن درجة 2.45(قدره  بمتوسط حسابي
 مرتفعة أيضا، في حين جاءت الفقرة) معبرة عن درجة 2.40) بمتوسط حسابي (لمستقبلي

) معبرة عن درجة 1.27بمتوسط حسابي( ) في الترتيب األخيربالتحية والسالم اآلخرينأبادل (
الهوية تبعا الختالف  أزمةاختالف في درجة سة انه ال يوجد كذلك اظهرت نتائج الدرا منخفضة.

كما اظهرت  ).(الجنس، ومكان السكن األصلي، والعمر عند دخول القرية، وسبب دخول القرية
وكان لديهم إلى الجانب االيجابي  الذين تمت مقابلتهم اتجهوا غالبية األطفالأن نتائج المقابلة 
 .منفسهأ واويعرف ةهويوضوح في ال

  
الى مراعاة بمجموعة من التوصيات تمثلت في الدعوة  ةالباحث توفي ضوء هذه النتائج خرج

المزيد من الجهود المبذولة والمنظمة والمخططة من اجل المحافظة على هذا المستوى لتنمية 
كذلك العمل على  .ازن والتماسك االسري داخل القريةالبناءة لديهم والحفاظ على التو الشخصية

ت المراهقين النفسية وامكانياتهم، بيئة القرية باالنشطة والفعاليات التي تتناسب مع حاجا اغناء
عداد وتنظيم إ، من خالل في القرية أثناء العمل واألخصائيينالمرشدين  ليتأهالدعوة إلى و

.الهوية لديهم أزمةالحد من وطرق  ،التعامل مع المراهقيندورات تدريبية لهم متخصصة في 
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Abstract 

 
The study aimed at identifying the degree of the identity crisis for the guests of 
the children village (S.O.S.) in the governorate of Bethlehem in Palestine and to 
determine if there was a difference in that degree according to (gender, original 
residence, age when joining the village and the reason of joining it). 
 
To achieve the study objectives, the researcher used the identity crises scale 
which was applied on all the adolescents aging (15-19) years who joined the 
village depending on the official statistics issued by the children village (S.O.S.) 
in the governorate of Bethlehem. The researcher also conducted personal 
interviews with (10) children who resided in the village and asked them (15) 
questions derived from the same previous scale. 
 
The results indicated that the degree of the identity crises for the children 
village (S.O.S.) scored a moderate degree with arithmetic mean (1.82). The 
most prominent paragraph in the identity crisis was (teachers always advised me 
to pay attention at class) which occupied the first rank with arithmetic mean 
(2.45). The second dominant paragraph was (I had a clear perspective for my 
future) with arithmetic mean (2.40) whereas the paragraph (I exchanged saying 
hello with others) was in the third rank with arithmetic mean (1.72) and scored a 
low degree. The study results also showed that there was no difference in the 
degree of the identity crisis according to (gender, original residence, age when 
joining the village and the reason of joining it). Moreover, the interview results 
revealed that the interviewed children reacted positively and their identity was 
cleared and they introduced themselves well.  
 
In the light of the previous mentioned results, the researcher came with a set of 
recommendations which were represented in the call to have more planned and 
organized efforts in order to maintain the level of the constructive personality 
and to maintain the family balance and coherence into the village. In addition, 
there was a need to enrich the village environment with activities and events 
that fit with the adolescents’ psychological needs and abilities. Finally, the 
researcher recommended that the social advisors and the specialists should be 
qualified through their work in the village by holding training courses in the 
field of dealing the adolescents and how to minimize their identity crisis. 
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