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                                                               كـــليــة الـتـربـيـة   
   قسم الصحة النفسية                                                         

  البحثمستخلص 
  

   مختار محمد طلعت مختار:اسم الباحث
  "ى التوافق النفسي لعينة من طالب الجامعة المتفوقين دراسياًهوية األنا وعالقتها بمستو ":بحثعنوان ال

  -:السادة المشرفين
   جامعة حلوان– كلية التربية –أستاذ الصحة النفسية المساعد محمد حامد زهران         / د .م. أ-١
 ان جامعة حلو– كلية التربية –وفاء محمد عبد الجواد      أستاذ الصحة النفسية المساعد / د .م.أ -٢

  المستخلص
) األيديولوجية ، االجتماعيـة ، الكليـة  (هدف البحث الحالي إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين رتب هوية األنا            

وكذلك التعرف على الفـروق     ) . الشخصي ، االجتماعي ، الدراسي ، العام      (ومستوى التوافق النفسي بأبعاده المختلفة      
، الدراسـي،   الشخصي، االجتماعي (توافق النفسي   وأبعاده ال )  واالجتماعية، والكلية  األيديولوجية،(في رتب هوية األنا     

وقد تكونـت عينـة   ) . علمي ، أدبي (لتخصص األكاديمي   وا). ذكور، إناث (لنوع  في ضوء متغيرين أساسيين ا    ) العام
حاسبات والمعلومـات  ال: (كليات هم ) ٦(طالب وطالبة من طالب جامعة حلوان تم اشتقاقهم من       ) ١٠٠٠(البحث من   

: وقد طُبـق علـيهم األدوات اآلتيـة    ). ، الفنون التطبيقية ، االقتصاد المنزلي ، التربية ، الخدمة االجتماعية ،اآلداب      
مقيـاس   ، و  )١٩٩٨محمد عبـد الـرحمن،    : إعداد.(المقياس الموضوعي لرتب هوية األنا األيديولوجية واالجتماعية      

 وجـود عالقـة     -: وقد دلت النتـائج علـى       ) . البــاحــث: إعداد( التوافق الشخصي واالجتماعي والدراسي     
الشخـصي،  (ارتباطيه موجبة، ودالة إحصائياً بين رتبة تعليق هوية األنا األيديولوجية والكلية ، وأبعاد التوافق النفسي         

  ). الدراسي ، العاماالجتماعي، و
ود فروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في رتبة تعليق هوية األنـا االجتماعيـة تعـزى                 كما دلت على وج   

فـي رتبـة تعليـق هويـة األنـا           دبـي واأل علميال ين التخصص لإلناث وكذلك وجود فروق بين متوسطات درجات      
 . العلميصصللتختعزى االجتماعية في رتبة انغالق هوية األنا و ، األيديولوجية تعزى للتخصص األدبي

 هوية األنا ، التوافق النفسي ، المتفوقين دراسياً -:الكلمات المفتاحية
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