تطور فهم الهوية لدى المراهقين وعالقته بالتفاعل االجتماعي
تطور فهم الهوية لدى المراهقين وعالقته بالتفاعل االجتماعي
د .عماد حسين عبيد ألمرشدي
جامعة بابل/كلية التربية األساسية
أوالً  :مشكلة البحث :
يعد موضوع الهوية الشخصيةة ليدا اراي ان ميم العوضيولتي التيا ا تعتميت والةيت ايا العبتععيتي البشي ية ولليال الف اهي
االا ن لهويته الذاتةة يحدن الى مدا بعةد السلوك العقبول منه  .اجتعتلةت ويحقق له التوااق واالنسبتم مع لاته ومع لاي االخ يم.
اف اشل الف ن أو تعث ه اا اكتستب ويته الشخصةة  ،وضعم االتبته الصحةح الذي يحقق له العكتنة العالئعة اا العبتعع سواء كتف
للال بتلععل او الزواج او الدراسة او العهنة  ،اعم شأنه اف يؤني به الى الشعور بتالحبتط والنقص واقداف الثقة والطعأنةنة والضةتع ،ال
اف ييذه العشييتل كلهييت رييد تييؤخ او تعةييق او تعطييل للييى نحييو نائي امكييتف الييتخلص مييم لي التي الع ا قيية واالنييدمتج العسييؤول اييا
العبتعع.
اف االحستس الواضح بتلهوية يبسد مبتنئ مهعة اا اهي الشخصيةة السيوية مثيل التعيتيز والتفي ن ،ال اف القيدرح لليى احيدا التعيتيز
النفسا مع زيتنح النعوتستلدللى زيتنحردرح الف ن للى اه نفسه وتعةز ت لعت حوله ويزييد نعيو الشيعور بتسيتقالل الهويية ،ايا حيةم اف
التشتت واال نتشتر ولدم القدرح للى تحديد الهوية تثة لنيد الفي ن حتلية ميم القليق الشيديد ولليال النيه ايا يذه الحتلية يكيوف وارعيت تحيت
تأثة انفعيتل الخييول الشييديد ميم لييدم القييدرح لليى الييتحك بتلييذاي او السييةط ح للةهيت وللييى مسييتقبله  ،والا لي تسييف محييتوالي الع ا ييق
التب يبةة لالنوار لم خ وجه بتحديد واضح للهوية  ،واستع لند ذه الع حلة مم التشتت واالنتشتر اتنه ال يسيتطةع لندئيذ اف يحتعيل
القلق والتوت النتشئةم لم مثل ذه الحتلة.لذا يعد لدم اه الع ا ق لهويته الشخصةة(الذاتةة)مشيكلة حقةقةية تتطليل العزييد ميم البحيو
والدراستي لعع اة كةف تتطورلدا االا ان.
ومييم نييت يعكييم القييول بييتف مشييكلة البحييث الحييتلا تتعثييل اييا التعي ل للييى تطييور الهوييية الشخصييةة لييدا العي ا قةم ولالرتهتبتلتفتلييل
االجتعتلا .
ثتنةت ً  :أ عةة البحث:
تعد م حلة الع ا قة مم أنق م احل النعيو التيا يعي بهيت اننسيتف نلي ا ً لعيت تتصيف بيه ميم تةةي اي جذريية وسي يعة تينعك
أثتر ت للى ملت النعو البسعا والعقلا واالجتعيتلا واالنفعيتلا كتاية ( أشيول  : 4891 ،ص ، ) 149وبسيبل يذه التةةي اي تلهي
مبعولة مم العتتلل االنفعتلةة واالجتعتلةة مم خالل االنتقتل الس يع مم الطفولة الى الع ا قة لكال البنسةم ( لدس وتوق : 4881 ،
ص. )91
اةهيت وليد ت بعضيه والنح
ولذا اق د نتلت م حلة الع ا قية ا تعيتم ليدن ميم للعيتء الينف والبيتحثةم واختلفيت وجهيتي نلي
جديدح للف ن  ،والتقد ا ويد و ول وسولةفتف أنهت حقبة لتلفة وم قة (أسعد ومخول  : 4891 ،ص ، ) 112اقد ولف سيتتنلا يول
الع ا قيية بأنهييت م حليية تكتنفهييت االزمييتي النفسييةة وتسييون ت الععتنييتح واالحبييتط والصيي اع والقلييق والعشييكالي ولييعوبتي التوااييق (
 ، )Vanderzanden,1989: P.370اا حةم ي ا آخ وف ومنه أريكسوف ومترج يت وبنديكةت أف كثةي ا ً ميم العي ا قةم ال تقتي ف
لديه الع ا قة بتضط اب سلوكا مشة يم الى لدن مم الحضتراي والعبتععتي التا ال تب ز اةهت ظت ح الع ا قة للى نحو واضح او
تب ز وتصبح لتلفة متعةزح اقط اا الحضتراي والعبتععتي التا تضيع رةيونا لليى السيلوك البنسيا (
معةز لذا اتلع ا قة اا نل
كعتل . ) 928 : 4898 ،
ويحتول الع ا قوف التخلص مم االلتعتن للى االبتء واالمهتي ويسعوف الى مت يتطلعوف الةيه ميم التعبةي ليم أنفسيه دل يبيدأ
الع ا قوف بتلتنح النل بعتضةه محتولةم تكويم أاكتر بأنفسه ورنفسيه ( البسيعتنا  ، )111 : 4891،ويعتيز الع ا قيوف بيذواته
نتةبة النراكه لف نيته اةكونوف أرل امتثتال لعت يطليل مينه تنفةيذه أو لعيت يوجيه اليةه ميم تعلةعيتي  .و يذا ميت يبعيل الهيوح بةينه وبيةم
الكبتر رد تزنان أتستلت أو ينل الةه احةتنت ً وكأنه يتع نوف للى اربويم اا ارسي ح او لليى الععلعيةم ايا العدرسية ولكيم متيى ل انيت
الدوااع اأننت نكوف للى لل ونراية بحقتئق سلوكه ومنه ننطلق اا التفتلل معه (الةتمدي .) 414 : 1001 ،
ويي ا ار يكسييوف أف الع ا قيية وال شييد العبك ي عييت امتييدان اييا الييزمم حةنعييت يتع ي ل االحسييتس العتنييتما بتلهوييية الشخصييةة
لعقتومة الشكوك بشأف االنوار البنسةة واالجتعتلةة اا الحةيتح واةهيت تتنيتوب القيدرح لليى تكيويم لالريتي حعةعية ميع مشيتل االنعيزال
واا ذه الحقبة كذلال يبدو العستقبل كله معتعدا للى االختةتر الصحةح للععل ولتحقةق االستقالل اتف الع ا قةم يضيط وف للتعي ن لليى
مقييتية ومعتقييداي والييديه لبنييتء ويييتته العنفصييلة ( تنييت و ةلييتم  ، ) 141 : 4899 ،افييا الع ا قيية تنتقييل م اكييز اال تعييتم والعحبيية
والوئتم شةئت اشةئت ً مم اطتر ارس ح الى االر اف وبتتستع اطتر مبتله تنعو لديه ال غبة ايا اف يفكي بنفسيه ويتخيذ ر اراتيه بذاتيه محيتوال
االضطالع بتلعسؤولةة النه يلم أف مم الخطأ استشترح الكبتر اا االمور التا ي يد أف يقوم بهيت و يذا االتبيته ليدا الع ا يق يبتليد بةنيه
وبةم الكبتر الذيم يحسبوف تص اه ذا منطويت للى البفتء او تنك للع اتف بتلبعةل (العةسوي  ) 401 : 1001 ،واف مم ا ي معةيزاي
م حليية الع ا قيية ييا ((التقييدم نحييو النضييا االجتعييتلا والتطبييع االجتعييتلا واكتسييتب الععييتية السييلوكةة واالجتعتلةيية واالسييتقالل
االجتعييتلا وتحعييل العسييؤولةتي وتكييويم لالرييتي اجتعتلةيية جديييدح والقةييتم بتالختةييتراي واتخييتل القي اراي اةعييت يتعلييق بييتلتعلة والعهنيية
والزواج وتحعل مسؤولةة توجةه الذاي وللال بتع يف الع ا ق للى ردراته وامكتنتتيه وتعكنيه ميم التفكةي وأتخيتل القي اري الختلية بيه
بنفسه واتختل السفة اا الحةتح ومواجهة نفسه والحةتح اا الحتض والتخطةط للعستقبل )) (ز اف . ) 180 : 4894 ،
افا نهتية م حلة الع ا قة يتوجل للى الف ن تكويم رأيه للى نحو نهتئا تق يبت اا مبتالي لديدح  ،منهيت نيوع العهنية التيا
يتعسال بهت  ،بل وربعت االيدلوجةة السةتسةة واالجتعتلةة التا يختتر ت وبذلال يحقق ويته ( اسيعتلةل  ، )412: 4891 ،والا ميت نل نيت
تكوف مت يسعى بتلهوية ونتةبة للتةة اي البسعةة والبنسةة العفتجئة اا يذه الع حلية تنتيتب الع ا يق مبعولية
الى ذه الععةزاي اتنهت ّ
مم الص التي اقد يؤني التفكة الزائد اا النضا البسعا أو الزيتنح غة العتنية اةه وليدم التسيتوي بيةم االلضيتء البسيعةة العختلفية
اا نرجة النعو الى حدو اضط ابتي نفسةة خطة ح وبختلة بةم االنت ( الفقا . ) 199 : 4822 ،
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ويصتحل بداية الع ا قة اتبته الع ا ق نحو العبتعع الخترجا وازنيتن رغبته ايا بليوم مسيتويتي الكبيتر غةي أف الحةيتح ايا
العبتععتي الحديثة تحول نوف تحقةق ذه ال غبة معت يت تيل للةيه حيدو مشيكالي  ،ويؤكيد أونلي (( أف السينواي الوارعية بيةم الثتنةية
لش ح والستنسة لش ح ا مم ألعل السنةم ميم حةيث العالريتي الشخصيةة ايا البةيت  ،ايتلع ا ق يثيور لليى الع اربية والتوجةيه ايا
راضه ربول النعط السلوكا العتئلا كونه النعط الوحةيد الع غيوب اةيه )) ( اةليد  ،بيدوف سينه  ، ) 112 :ولسيول يتضيح ايا النهتيية أف
السبل ارستس الذي يبعل الع ا ق يتحدا السلطة و حتجته الى تأكةد لاته وتكويم ويته ( الهعش ي ولبد البوان . ) 14 : 1000 ،
اف م حلة الع ا قة تستهدل شعوريت او ال شعوريت البحث لم وية أو انراك الذاي الف نية  :مم أنت ؟………وميم أكيوف ؟
والى أيم العصة ؟ …… ..ولالجتبة للى للال يحتتج الع ا ق الى اه الععتية والقة وسيلوك اخخي يم وتقةية كفيتءح اليذاي وال رييل
أف بلييورح الشييعور بتلييذاي لعلةيية بطةئيية ومسييتع ح ( الييدبتم  .) 99 : 4891 ،ورف تكتمييل النضييا وتنتسييق ألضييتء البس ي يكييوف أحييد
تستؤالي تحقق الهوية لند الع ا ق  ،دل تعةل كل ثقتاة الى امتالك لورح متنية لكال البنسةم كونهت ارنعولج العثتلا  ،ودلا شع الفي ن
(لك اً أو أنثى) بتاتقتره الى التشتبه مع تلال الصورح العثتلةة  ،اإف للال رد يؤني الى مختول مم ليدم جتلبةتيه واحتعيتل راضيه ميم ربيل
ووجيو ه ومالبسيه حتيى لنيدمت ال تةةي يذه
ألضتء البن اخخي  ،وغتلبيت ً ميت يصي ل الع ا قيوف ورتيت ً كثةي ا ً ايا العنتيية بشيع
غة البذاب( تنت و ةلتم . )142 : 4899 ،
البهون مم مله
ورد تكث اا م حلة الع ا قة الخالاتي بةم الع ا ق واربويم أو بةنيه وبيةم أاي ان ارسي ح  ،ونتةبية للصي التي التيا يعةشيهت
الع ا ق يكث التن ترض اا ال أا واالختالل ايا الحكي معيت ييؤني اليى اتيور العالرية بيةم الع ا يق واربيويم وييداع لليال الع ا يق اليى
التفكة اا وضعه  ،وينتا سوء التوااق لتنح نتةبة أوجه النشتط وال اتق والتعلة والعهنة وينتتبه شعور بأف اخخ يم ال يفهعونيه او ايا
اررل يسةؤوف اهعه (جتب  ، ) 194 : 1001 ،لذا اأف بتلع ا ق حتجة الى الشعور بتلحل والدل والحنتف والى دشيبتع شيعوره بتالنتعيتء
الى أس ح وجعتلة انستنةة والبد مم أف يح الع ا ق بترمتف وبوجون سند له يقف ببتنبيه ايا مواريف ارزميتي والشيدائد  ،وبيتلع ا ق
حتجة الى الشعور بأنه مقبول اجتعتلةت ولة منبو لا مم أس ته او مم جعتلتي االر اف واالنيدان كعيت أف بيه حتجية اليى الشيعور بترميتف
اا حتض ه ومستقبله  ،وال يحتتج لكيا يستشيع بتالميتف ايا حتضي ه وحسيل بيل ايا مسيتقبله كيذلال ولليال لتحقةيق ويتيه وتطوي يت (
العةسوي . ) 11 : 1001 ،
وتعد رغبة الع ا ق اا االستقالل أم ا طبةعةت ومله ا لتنيت مم ملت النعيو ويعكيم ليد ت سيعة ميم سيعتي الع ا قية وايا
الورت نفسه مشكلة مم مشكالتهت  .وتع ل لعلةة االستقالل لم سلطة الوالديم والكبتر وااللتعتن للى النف بتس لعلةة الفطتم النفسيا
( زيداف  ، ) 429 : 4828 ،و ذه العشكلة ال تقتص أثتر ت للى الع ا قة وحد ت  ،بل رد تستع مع الفي ن طةلية حةتتيه وتع ريل تحقةيق
ويته وتطور ت  .اقد يتقبل الشخص الذي ل يحصل للى االستقالل أو الفطتم النفسا وضيعه طفيال بيل وريد يفضيله لليى االلتعيتن لليى
النف احةتنت ومم نيت يبيدأ سيوء التواايق ميع البةئيه الخترجةية (منصيور ولبدالسيالم  . ) 121 : 4894 ،ويبيدو أف أسيبتب الخيالل بيةم
الع ا قةم وابتئه متعدنح ومتةة ح مع العع اعندمت سأل نواتف وانيلسوف ( ) Dauvan & Adelsonالع ا قةم ليم أسيبتب الخالايتي
التا تقوم بةنه وبةم ابتئه حصال للى دجتبتي تختليف بيتختالل الععي  ،اعيثال لكي ي البنيت الع ا قية ايا بدايية الع ا قية أف الخيالل
يتعلق بأمور ختلة بعله ت الشخصا مثل العلب وأحع الشفته  ،أمت البنت اا منتصف الع ا قة اذك ي موضولتي تتعلق بتلنشيتط
االجتعييتلا مثييل االرتبييتط بعوالةييد خييترج العنييزل واختةييتر االلييدرتء  ،وكتنييت أسييبتب الص ي اع اييا الع ا قيية العتييأخ ح تييدور حييول
موضولتي تتعلق بتلععتقداي واالتبت تي ( اهعا . ) 119 : 4892 ،
اف مورف الع ا ق مم والديه ومم ارس ح له تأثة اا سلوكه العقبل وتطور ويته ونوع ال جل الذي سةكوف ( او الع أح التا
ستكوف )للةه اا مقبل االيتم حةم تتتح له ا لة تكويم أس ح  ،اقد الحي تة ميتف (  )Termanأف الحةيتح التيا تخليو ميم الصي اع بيةم
الع ا ق ووالدييه تي تبط ايبتبةيت بشيعور الفي ن بتلسيعتنح ايا حةتتيه الزوجةية (زييداف  ، ) 421 : 4828 ،كيذلال تشية الدراسيتي اليى اف
الععتملة الوالدية لاي أث كبة اا سلوك الع ا ق كأف يحتبا أحد الوالديم دبنت ً او ابنة للى حستب اخخ يم واف يعتمل الع ا ق بولفه
طفالً وال يعتمل بولفه كبة ا ً نتضبت ً او أف ال يؤخذ رأيه اا لدن مم االمور ارس ية ( لتلح  . ) 110 : 4821 ،ومم ملت أسيلوب
ال اض الوالدي للع ا ق نبذ الع ا ق والتنك له والسخ ية مم أاكتره واالنتقتص مم رةعتيه ومقترنتيه بأر انيه وتوجةيه الليوم والنقيد الةيه
لند رةتمه بأي تص ل ختطىء ( جتب  .)10 : 4889 ،ومعيت يسيتلد الع ا يق لليى تحقةيق اسيتقالله ليم الواليديم يو ارتبيتط النفسيا
بتخخ يم مم العع نفسه  ،والشعور بعطف االلدرتء رد يعنح الفتى او الفتتح ردرا مم القوح لععترضية سيلطة الكبيتر ( ليدس : 4881 ،
. ) 111
ويةلل للى سلوك الع ا قةم اا الحقبة ارولى مم م حلة الع ا قة السلوك االجتعيتلا العتيأث بتلبعتلية وتقلةيد  ،ويصيبح
ألدرتؤه مصدر القوانةم السلوكةة العتمة له دل لهي ألي ااه وأسي ار ولةيته الختلية واسيتقالله النفسيا  ،و نيتك اي ق بيةم االنيت
والذكور اا البتنل االجتعتلا دل تتفوق اننت للى الذكور لذا يلبأ الذكور الى النقد الاللع لإلنت (الستم ائا  . )99 : 4899 ،لليى
أف ذه الصعوبتي الع ااقة لالنتقيتل ميم الطفولية اليى الشيبتب ال تلهي ايا جعةيع العبتععيتي  ،افيا أغليل الثقتايتي يحيدن يذا االنتقيتل
بوضوح بواسطة طقوس للتأ ةل وللال لكا ال يكوف كل مم العبتعع والف ن اا شال مم أنواره (كعتل . )141 : 4899 ،
ولعل توسةع رتلدح التفتلل االجتعتلا للع ا ق  ،مم ا ي مزاييت م حلية الع ا قية ال تتسيع اايتق العع اية وتتفيتح النواايذ لليى النيتس
والحةتح  .اتلع ا ق اا ذه الع حلة ألبح اكث ارتيدارا لليى التعيتس االجتعيتلا العبتشي ميع العدييد ميم ال ميوز والنعيتلج االجتعتلةية
حوله وغتلبت مت يحلق بعةدا لم مدا البتلبةة ارس ية  ،ويدور ايا حلقيتي اجتعتلةية ال ليلة لهيت بعيدار البةيت واال يل  ( .العلعيتوي ،
. ) 111 : 4899
واا محتوالي الع ا ق للبحيث ليم بيديل للعالرية العتطفةية والحنيتف االبيوي اليذي يوشيال أف يفقيده ويفقيد معيه الشيعور بيتالمم
تستهويه شخصةة العدرس والعدرسة ال أف الع ا قةم ( أو الع ا قتي ) يتخذوف منهت البديل العطليوب وريد تصيبح يذه الشخصيةة العثيل
االللييى والقييدوح الطةبيية التييا يتعثلهييت اييا سييلوكه  ،وبييذلال تحقييق لعلةيية الييتقعص أو التوحييد (  ) identificationالتييا رييد تسييتلد للييى
االستقالل االنفعتلا لم اربويم ويزنان شعور الع ا ق بهويته ( الفقا  . ) 181 : 4822 ،اف تكويم الشعور بتلهويية يو العشيكلة التيا
تسةط للى الع ا ق اا بداية الع ا قة دل يواجه مشكلة كةف يصبح شخصيت نتضيبت جدييدا يعي ل ميم يو وميتلا ي ييد وميتلا سةصيبح
والى ايم و لا ل (. )Hatton,1988 : P.1096
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اف اكتشتل الذاي اا ذه الع حلة ي تبط بتلتح ر مم سةط ح الكبتر  ،ونل ا الى أف الف ن يخب لاته للع ح االولى كونهت لاي
معةزح اأنه يحتول أف يكتمل ذا االستقالل البديد العكتشف اا سلوكه  ،اتلا ل تأخذ ارس ح والعدرسية ايا التبتر يت ازنييتن حتجتيه اليى
اال لت ال به واالحت ام او االستقالل واثبتي الذاي خالل ذه الع حلة اتلتع ن والسلوك السلبا يعكم تورعه ( بهيتنر . ) 441: 4890 ،
وبذلال تعلق ويته وييزنان رلقيه ويضيط ب نعيوه النفسيا االجتعيتلا ال أف االحسيتس بتلهويية يو الععضيلة االستسيةة ايا النعيو النفسيا
االجتعيتلا لتطيور الع ا يق (  .)bigner , 1982 : p. 299ويشية أريكسيوف ايا يذا العبيتل اليى أف الع ا قية (( يا م حلية اثبيتي
الذاي ـ اتلا لتنل الف ن احبتطت ً شديدا للتعبة لم لاته اأنه سةقتوم للال بكل مت أوتا مم روح مثل مت يفعيل الحةيواف العهيدن ايا حةتتيه ـ
لذلال يصبح القول بأنه ال يوجد اا الةتبة اننستنةة احستس بتلحةتح مم نوف احستس بتثبتي الذاي )) ( أريكسوف . )194 : 4811 ،
وتبييدأ لعلةيية تطييور الهوييية بلهييور االزميية (  ) Crisisالعتعثليية اييا نرجيية القلييق واالضييط اب العخييتلط ( Combined
 ) Moratoriumالع تبط بعحتولة الع ا ق تحديد معنى لوجونه اا الحةتح مم خالل اكتشتاه مت ينتسبه مم مبيتنئ ومعتقيداي وا يدال
وانوار ولالرتي اجتعتلةة لاي معنى او رةعة للى العستوا الشخصا واالجتعتلا ( الةتمدي  . ) 498 : 1000 ،وتنتها االزمة وييت
تطور الهوية اا الل ول الحسنة بتنتهتء ذا االضط اب وتحقةق الع ا ق لالحستس القوي بتلذاي معثال ايا احستسيه بتفي نه ووحدتيه
الكلةة وتعتثل واستع ارية متضةه وحتض ه ومستقبله وردرته للى حل الصي اع والتواةيق بيةم الحتجيتي الشخصيةة العلحية والعتطلبيتي
االجتعتلةة بدرجة تؤكد احستسه بواجبه نحو لاته ومبتععه ( الةتمدي  ، ) 441 : 1004 ،وينعك للال سلوكةت اا ردراته لليى اختةيتر
ر ةعه ومبتنئه وانواره االجتعتلةة والتزامه بهت والتزامه بتلعثل االجتعتلةة بدال مم مواجهتهت  .لند ذه الع حلة يكوف الع ا ق رد طيور
ويته مم خالل اكتستب اعتلةته البديدح العتعثلة اا االحستس بتلثبتي ( لبد الععطا  ، ) 141 : 4884 ،وللى العكي ميم لليال ييؤني
الفشل اا حل ازمة الهوية الى ل التي مؤلعة ويؤني الى اضيط اب الهويية للع ا يق واضيط اب اليدور (  ) Role confusionدل
يؤني ذا الفشل الى االحستس العتدنا بتليذاي وليدم القيدرح لليى تبنيا انوار ثتبتية لاي معنيى او رةعية شخصيةة واجتعتلةية و نيت تبنيى
الهوية الستلبة( )Negative Identityوالع تبطية بدرجية ألليى ميم االحسيتس بتلتفكيال اليداخلا (  ) Inner fragmentationاليذي ال
يقتص تتثة ه للى لدم القدرح للى تحديد ا دال ثتبتة او تحقةق ال ضت لم انواره االجتعتلةة  ،بيل وييؤني نورا اكثي سيلبةة ايا حةيتح
الف ن لعومت ً  ،دل يداع الى معترسة انوار غة مقبولة اجتعتلةت كتلبنوح وتعتطا العخدراي ( لبد ال حعم . ) 422 : 4889 ،
اف مفهوم الهوية لند اريكسوف يشة الى الح بتلهوية الذاتةة و ا نعتء الثقة الذاتةة التا تعنيا ريدرح الفي ن لليى تكيويم او االحتفيتظ
بتحستس لاتا ناخلا للتشتبه والتوالل مع اهعه لععنى ارتبتطه بتخخ يم والتفتلل معه  ،واف محتوالي الف ن للبحيث ليم نفسيه يعكيم
اف تتخذ لدح اشكتل كتلبحث لم مهنة او لعل وتوسةع لدوره البنسيا وانبتزاتيه الف نيية  ،وليذلال ايتف لعلةية التعي ن او العصيةتف لليى
البعتلة يعكم اف تعد مؤش ا للبحث لم الهوية ،ال اف الع ا ق يعكم اف يبنا ويتيه ليم ط ييق االمتثيتل للقية السيتئدح وبط يقية سيلبةة
ليم ط ييق االنحي ال والتعي ن (  . ) Mckinney , 1977 : P.117ولقيد اوضيح اريكسيوف اف ليدنا ً ميم العي ا قةم يتوليلوف اليى
االجتبة لم التستؤل العتعلق بععنى وجون الشخصا نوف اف يع وا بخب ح بحث او تب بة الهوية التا يت التوليل الةهيت نوف العي ور
بتزم تي تسعى االنضتج العبك  ،و ذه الحتلة تحد لندمت يختتر الف ن مهنة اا م حلة بيتك ح ميم م حلية الع ا قية والع حلية االخي ا
تسعى بع حلة الهوية السلبةة وتحد لندمت يدرك بتنه رد رةعوا للى نحو منخفض او انه ريد راضيوا ميم العبتعيع اليذي يعةشيوف اةيه
والع حلة االخة ح التا تس عى بع حلة غعول الدور اتحد لنيدمت يصيعل لليى كثةي ميم االاي ان التنسيةق بيةم االنوار العختلفية التيا
يؤنونهت  .اعلى سبةل العثتل لندمت يكونوف مع والديه اتنه رد يؤنوف نور الطفل الععتعد ولندمت يكونوف مع الدرتئه او ار انه اتنه
رد يؤنوف نور االستقاللةة او التع ن او العصةتف ( . ) Mewman , 1979 : p.25-26
وي ا لدن مم للعتء الشخصةة اف البحث لم الهوية يشتد حةم يواجه الف ن مشكلة يصعل للةه حلهت و ذا العبدأ ينطبق للى
الع ضى واالسويتء مم النتس  .واا ذا الصدن يقيول كيترل روجي ز  ( :يبيدو ليا ميم خيالل تتبعيا لخبي ح م ضيى كثةي يم ايا سيةتق
العالرة العالجةة التا نسعى الى خلقهت  ،اف كل م يض لدييه العشيكلة نفسيهت اتحيت مسيتوا العوريف العشيكل اليذي يشيكو منيه الفي ن أي
وراء الصييعوبتي او العشييكالي العتعلقيية بدراسييته او زوجتييه او لعلييه  ،او سييلوكه الشييتل او الييذي ال يعلييال حةتلييه رييدرح للييى ضييبطه او
بعشتل ه البتلثة للى الخول تكعم نزلة رئةسة الى البحث لم الهوية  ،اةبدو اف اا القتع مم البنيتء النفسيا للعي يض تبي ز تسيتؤالي
مثل  :مم انت حقةقة ؟ كةف استطةع التولل الى ذه الذاي الحقةقةة التا تكعم وراء كل سلوكا الذي يطفيو لليى السيطح ؟ ( منصيور ،
. ) 402: 4891
اتلهوييية تعنييا احسييتس الف ي ن بعكتنتييه بتلعييتل والععنييى الييذي يحصييل للةييه الشييخص لنفسييه مييم العحتييوا الواسييع للحةييتح (
 ، ) Vanderzander , 1989 : P.387ولهيذا يقيول اريكسيوف اف ( تحدييد الهويية للع ا يق يكيوف اشيبه بتلع سيتح التيا تسيتلده لليى
استكعتل العسة ح نحو تحقةق ا دااه بط يقة مثع ح ) ( الس وجا  : 4890 ،ص. )412
وانراك الف ن لنفسه شيةئت ً منفصيال لعيت حوليه وانراكيه لذاتيه وكتنهيت لاي اطيتر م جعيا محيدون وم سيوم يعيد امي ا ايا غتيية
اال عةة دل يستلده للال للى اف يُصبح امكتف تحديد السلوك الوظةفا العنتسل اا كل مورف ميم العواريف لعلةية نتبعية ميم ناخيل الفي ن
ولةست معتعدح للى امور خترجةة ( ش يف . ) 411 : 4891 ،
واييا خض ي االضييط ابتي البسييعةة والعقلةيية واالنفعتلةيية للع ا ييق يضييفا الع ا ييق للييى الهوييية ابعييتنا متعييدنح منهييت مييت ييا
ا ؟ ل البحت كبة ا بتلفعل ؟ ل اتعتع بصفتي ال جولة ( او االنوثة ) ؟ يل انيت جيذاب
لورتا لند اخخ يم ؟ كةف يحك النتس لل ّ
للبن االخ ؟ مت الذي سةكوف للةه مستقبلا ؟ والشال اف ذه االسئلة تتضعم حتجة الع ا ق العلحة لة الى مع اة مت و للةه بتلفعل
احسل بل التورعتي واالمتل الععقونح للةه (السوان . ) 491-494: 4828 ،
وي ا اريكسوف انه ( الا ل تحل ازمة الهوية التا تحيد خيالل م حلية الع ا قية اسيول يواجيه الفي ن خليط االنوار اعليى الع ا يق اف
يبعع بةم تصوراي لدح مثل (شتب ،لديق  ،طتلل  ،رتئد  ،تتبع  ،لتمل  ،رجل  ،ام أح ) اا تصور واحد ويختتر مهنية ونعطيت معةنيت
للحةتح  ،ولندمت يح ز الع ا قوف الثقة االستسةة واالستقالل والعبيتنأح او الكفتيية يعكيم اف يبيدوا لواتهي لليى نحيو اكثي سيهولة اميت الا
انقلبت ذه االزمة اةله وف احستست بتلحتجة الى مع اة مم ؟ ولم أي شاء يبحثوف ؟ ايتف البحيث ليم الهويية يفسي انعتطيت كثةي ح
مم سلوك الع ا ق ) ( نااةدول . ) 181: 4891 ،
وحةم ينبح الع ا ق اا اف يبنا لنفسه السفة واضحة للحةتح  ،اتف ذا يكوف مقةتست حقةقةت للتوجه نحيو النضيا االجتعيتلا والنفسيا
لكييا يعييد نفسييه لالنتقييتل مييم الع ا قيية الييى ال شييد والنضييا  ،دل يفتي ل اف يسيية اييا ط يييق التحي ر مييم السييلطة االبوييية ويتبييه نحييو
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االستقالل  ،ويتقبل البن الذي ينتعا الةه  ،كعت يفت ل اف يكوف رد حيدن لنفسيه ا يداات ايا الحةيتح يسيعى اليى تحقةقهيت  ،واليبح يشيع
بقدر مم االطعئنتف الى نفسه والى لالرتته بةة ه مم النتس ورد اكتسل نلتمت مم القة ختلت به يشتق منه العبيتنئ والقية التيا يست شيد
بهت اا حةتته ( اهعا . ) 412-411: 4829 ،
ويعد التفتلل االجتعتلا مم متطلبتي الحةتح الض ورية لكوف االنستف اجتعتلا بطبةعته كعت يقول ارسطووتستدلةه مطتلل التحضي
لتمة وتف ضه الحضترح الععتل ح بعت اةهت ميم تعقيد العهعيتي وريد يسيونه ال ضتوالصيفتء احةتنيت ً او السيخط واالسيتةتء احةتنيت ً اخي ا (
.)Robertt,1974:29
ويشة مفهوم التفتلل الى التأثة العتبتنل بةم شخصةم اواكث الذي يبعل سلوك أي منهعت منبهت ً لسلوك االخ (سويف :، 4829 ،
. ) 41
وينقس التفتلل االجتعتلا بطبةعته الى رسعةم و و تفتلل اجتعتلا ايبتبا العتعثل بتل لتية واال تعتم والعطف واالخ
تفتلل اجتعتلا سلبا والعتعثل بتلعقوبتي مثل ال اض ،الك ه ،ويعكم لد ايبتبةتي وسلبةتي التفتلل االجتعتلا بتنهت مكعلة لبعضهت
اكلعت كتنت نتلال ةئة ايبتبةة تسحل شخص نحو االخ توجد ةئة سلبةة تقونه بعةدا ً ( .)Buss, 1975, P92 – 93
وي ا (موراي ) morieyاف الف ن يستعد احستسه بتنستنةته مم خالل اتصتله بتالخ يم اهو يحتتج الةه لةعزز استع اره اا
الوجون ويدخل اا لالرتي شخصةة مم اجل اث اء كةتنه اوجونه ض وريت اا وسط (متني اجتعتلا وحضتري) اهو اليستطةع اف
يكوف اا لزلة لم االخ يم اح متنه مم الحديث مع االخ يم ومشتركته اا الحةتح يؤني الى تب يده مم انستنةته واليتحقق له
الشعور بتل ضت وارم م والحل والصدارة اال مم خالل االنتعتء للبعتلة الذي يكعم اا تكوينه النفسا ،اهو بحتجة الى احت ام الذاي
والتقدي والحل والنبتح و ا حتجتي تؤني انوارا ً مهعة اا تكويم البعتلتي وبقتئهت لم ط يق التفتلل بةم اا ان البعتلة الواحدح او
بةم البعتلتي العختلفة).(Macworth , 1965, P.93
ويؤكد ذا القول مت ل ل الةه (متسلو )Maslowالذي ي ا اف الحتجتي اليعكم اف تتحقق اال مم خالل االتصتل بتالخ يم اتالنستف
يحتتج  ،الى رلتية االخ يم ولطفه كعت يحتتج الى تعتونه معه لتحقةق ا دال رد يعبز لم تحقةقهت بعف نه( التعةعا : ، 4881 ،
. ) 41
مع التتكةد للى اف نراسة التفتلل االجتعتلا تعنا نراسة العالرتي االجتعتلةة التا تنشأ بةم النتس حةم يتبتينوف وللال لم ط يق
تبتنل االاكتر والعشتل والتع ل للى ارم الذي ينتا لنه تصحةح مستر السلوك رحد لتحقةق اكب ردر مم التشتبه بةنه معت يسهل
لعلةة ان اء الواجبتي والوظتئف وبذلال يعكم القول اف التفتلل االجتعتلا و الععلةة العتبتنلة بةم ط اةم اا مورف اجتعتلا معةم
بحةث يكوف سلوك احد عت متععت لسلوك االخ ( الشنتوي.) 91:،1004 ،
اف الف ن كتئم اجتعتلا و و اا الوارع اليكتسل لفة الكةنونة االجتعتلةة االّ مم خالل تفتلله مع االخ يم اهو يولد اا حب
البعتلة وبتفتلله مع جعتلة االس ح يكتسل شخصةته االجتعتلةة اتالس ح كبعتلة اولةة تعثل حلقة الولل بةم الطفل والثقتاة
االجتعتلةة الستئدح اا العبتعع و ا التا تقوم بتحويله مم كتئم بةولوجا الى لفتي وراثةة معةنة الى كتئم اجتعتلا و ا التا تعنحه
جواز الع ور الى العبتعع ولعلةة التطبةع االجتعتلا مت ا االَّ لعلةتي تفتلل بةم اا ان االس ح والطفل ،ومم خاللهت يستعد الطفل
وي َّكوف لورح لم لاته الف اتالس ح نت وغة ت مم البعتلتي االولةة تعد م آح للذاي( بهبت . ) 10-48: ،4891 ،
اتل تفتلل العستع للف ن مع محةطه االجتعتلا يكسبه خب ح اجتعتلةة مم خالل وجون اخ يم له حضور اجتعتلا اا حةتته ومم
نت تب زنواح وية الذاي االنستنةة اها الف نتتج محةطهت الذي تتفتلل معه(الع ايتتا.) 40: ،1004 ،
وتؤكد اغلل النل يتي اف مفهوم الهوية الذاتةة ا نتتج للتفتلالي االجتعتلةة واف ذا العفهوم اا حد لاته لة شةئت يعكم
مالحلته ولكم يعكم استنتتجه مم سلوك الف ن اا الخب ح والتفتلل االجتعتلا مع االخ يم وختلة لوي الداللة كتالبتء واالمهتي
( الخة ي .) 199 : ،4888 ،
كذلال يتتا تتثة الدور االجتعتلا اا مفهوم الذاي حةث تنعو الهوية الذاتةة مم خالل التفتلل االجتعتلا وللال اثنتء وضع
الف ن اا سلسلة مم االنوار االجتعتلةة واثنتء تح كه اا اطتر البنتء االجتعتلا الذي يعةش اةه اإنه لتنح يوضع اا انعتط مم االنوار
العختلفة منذ طفولته واثنتء تح كه خالل ذه االنوار
اتنه يتعل اف ي ا ن فسه كعت ي اه راتره اا العوارف االجتعتلةة العختلفة واا كل منهعت يتعل الععتية االجتعتلةة والتورعتي السلوكةة
التا ي بطهت االخ وف بتلدوراالجتعتلا(ز اف . ) 194 : ،4822 ،
وللةه اتف التفتلل االجتعتلا السلة يعد مم ملت الصحة النفسةة واف االا ان الذيم يتفتللوف مع العبتعع بصورح سلةعة يكونوف
ارل ل ضة لاللتبة بتالم ال النفسةة والعضوية للى لك االا ان الذيم يكوف تفتلله غة سلة حةث تكوف نسبة التبته
بتالم ال النفسةة والعضوية م تفعة.
معت سبق يعكم اف نستنتا النقتط االتةة:
.4لكل ا ن وية شخصةة(لاتةة) تكتسل مم البةئة العحةطة به والتعد شةئت ً موروثت ً بل تتطور مع نعو الف ن لب م احل حةتته وتتورف
للى لع ه وكذلال للى مستواه العلعا والثقتاا،بععنى اف الف ن الذي يكوف اا م حلة لع ية مت يختلف اا اه الهوية الذاتةة لم الف ن
الذي يكوف اا م حلة لع ية اخ ا(م حلة الطفولة او الع ا قة...الخ).
. 1يتبع الف ن وستئل لدح او ط ائق مم اجل الحفتظ للى ويته الذاتةة ،ورد تكوف ذه الط ائق مقبولة اجتعتلةت او غة مقبولة
اجتعتلةت،وبنتء للى للال تتحدن الهويةالذاتةة لدا الف ن اقد تكوف للف ن وية ايبتبةة تستلده للى النبتح وللى االبداع اا كل جوانل
حةتته وتقونه الى الصحة النفسةة و ذا بدوره سةكوف له اث ايبتبا للى العبتعع النه سةصبح شخصت ً منتبت ً ومبدلت ً يستلد للى
التطور والنعو السلة له وللعبتعع.
او رد تكوف للشخص وية سلبةة و ذا بدوره سول يكوف له اث سلبا للى شخصةة الف ن والنعو غة الطبةعا لب م احل حةتته
وبتلتتلا رد يقونه للال الى االضط اب و ذا سةكوف له اث سلبا للى نفسه اوال وللى العتئلة ثتنةت وللى العبتعع ثتلثت.
. 1يعد التفتلل االجتعتلا لعلةة ض ورية اا اه الهوية لدا االا ان ال اف التفتلل االجتعتلا السلة يقون الى تشكةل الهوية السلةعة .
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ات لتفتلل االجتعتلا يأتا للى نولةم يتعثل االول بتلتفتلل االجتعتلا السلة واالخ يتعثل بتلتفتلل االجتعتلا غة السلة
،اليشة االول الى التفتلل العثع بةم االا انالذي له نور بترز اا نعوالهوية لدا الف ن،و ذا النوع مم التفتلل يؤني بتلف ن الى
ويةايبتبةة ،امت النوع الثتنا التفتلل غة العثع الذي يؤني الى تكوف الهوية سلبةة لدا االا ان.
معت سبق ط حه تتضح أ عةة نراسةتطور الهوية مقت نة بتلتفتلل االجتعتلا لعت يشكله ذاف العفهومتف مم ا عةة اا لعلةتي تطور
ونعو الف ن والعبتعع ،وللى واق للال اتف ا عةة البحث تب ز مم خالل نراسةتطور اه الهويةلدا الع قةم ولالرته مع متةة
التفتلل االجتعتلا.
ثتلثت ً  :ا دال البحث
يهدل البحث الى تع ل:
.4نرجة تطور الهوية لدا الع ا قةم.
 .1نرجة التفتلل االجتعتلا لدا الع ا قةم.
.1وجون مستر تطوري اا اه الهوية اا االلعتر()49،41،41سنة.
 .1ناللة الف ق اا تطور الهوية لند الطلبة الع ا قةم تبعت لعتةة البن ( لكور – انت ).
 .1العالرة بةم تطور الهوية والتفتلل االجتعتلا لند الطلبة الع ا قةم.
رابعت ً  :حدون البحث
يقتص البحث للى الطلبة الع ا قةم الذيم بتلعتر (  ) 41،41،49سنة مم كال البنسةم ومعم يتواجيدوف ايا العي حلتةم
العتوسطة وااللدانيةالنهترية اا الصفول(االول متوسط ،الثتلث متوسط،الختم الداني ) اا م كزمدينة بتبل للعتم الدراسا (1009
1002م).ختمست ً  :تحديد العصطلحتي :
 .4التطور ( :) Development
أ .التع يف اللةوي :
جتء اا ( معب لستف الع ب ) تحت الفعل َ
ط َيو َر بأنيه  :طيور والطيور يو التيترح اتقيول طيور بعيد طيور أي تيترح بعيد تيترح ،
وجعع الطور أطوار والنتس أطوار ( ابم منلور ،ب – ي . ) 102 :
التع يف االلطالحا:
-4ل اه ( بةتجةه ) بععنى التوازف  ،وي ا بأنه التوازف العتدرج مم حتلة ضعةفة مم التوازف دلى حتلة أروا ( بةتجةه . ) 2 : 4899 ،
-1ول ل اا ( معب لل النف ) للى انه  :التةة اي التقدمةة اا الشكل والتنلة وأنعتط سلوك الكتئم الحا ( جتب وكفتاا ،
. ) 812 : 4898
-1ويع اه ( أبو حطل ولتنق ) بأنه  :التةة اي العنتلعة أو شبه الدائعة اا بنةة الف ن وسلوكه ( أبو حطل ولتنق : 4890 ،
. ) 81
-1ول اه ( متن و ) بأنه  :نعط النعو اننستنا الذي يحد اا النواحا البسعةة والعقلةة واالجتعتلةة واالنفعتلةة بولفه وظةفة للتقدم
اا العع والخب ح ( . ) Madhu , 1996 : 753
أمت التع يف النل ي للتطور الذي تبنته البتحث اا البحث الحتلا اهو تع يف (متن و ) 1996 ،كونه ارر ب لعوضوع
البحث الحتلا .
ورد ل ل التطور دج ائةت اا البحث الحتلا للى انه  :التةة اا اه لورح البس لب الع احل العع ية العختلفة العستند
للى نعط انجتبتي التا يبديهت الع ا ق استبتبة لفق اي العقةتس اا البحث الحتلا .
 .1الفه ( . ) Comprehension
يع ل الفه اا ( معب لستف الع ب ) بأنه مع اتال الشاء بتلقلل  ،واهعت الشاء بععنى لقلته ول اته  ،وتفه الكالم  :اهعه شاء
بعد شاء ( ابم منلور  ،ب .ي . ) 4410 :
ل اه كون (  ) Good, 1964اا رتموس الت بةة بأنه :لعلةة اه معنى اللةة العطبولة أو العنطورة كفعل مةتي للقدرح للى لف
الكلعتي ودنراكهت نوف ال جوع دلى معنت ت. ) Good , 1964 : 177 ( .
ول ل اا معب وبست ( ) Webster, 1978بأنه  :لعلةة لقلةة نولةة أو حتلة الفه  ،والتعةةز التا تكوف اا روح اننستف وانلهتم
انلها الذي يعطا كل للال الفه ( . ) Webster, 1978: 1994
أمت التع يف النل ي الذي تبنته البتحث اا البحث الحتلا و تع يف كون ( .) Good, 1464
ويع ل الفه دج ائةت بأنه  :الدرجة التا يحصل للةهت الع ا ق تقدي ا ً نجتبته التا يبديهت استبتبة لفق اي العقةتس اا البحث الحتلا .
 .1الهوية ( :) Identity
ل اهييت الحنفييا بأنهييت ك اف يكييوف للعي ء بتسييتع ار كةييتف متعةييز لييم اخخي يم … والييولا بتلييذاي  ،ويعكييم التبتر ييت معييتنل االنييت ك (الحنفا  : 4829 ،ص. ) 128
ً
ول ل نسورا الهوية الذاتةة (  ) Ego Identityبتنهت ك لليال االحسيتس اليذي يهةيق القيدرح لليى تب بية لاي العي ء بوليفه شيةئت ليهاستع ارية وكونه و الشاء نفسه (  ) Samenessث التص ل تبعت ً لذلال ك ( الدسورا  ، 4899 ،ص. ) 929
ول اهت وولعتف( )4821بتنهت ك خب ح الف ن للى انه ثتبت جو يت وال يتةة بتستع ارية كةتنه لبي الوريت كونيه نتةبية لوظةفية اليذايالتا تععل للى توحةد مثله وسلوكه وانواره االجتعتلةة ك ( . ) Wolman , 1973 : p115
ول اهت اريكسوف بتنهت ك االحستس بتالستع ارية والتطتبق مع الذاي ومع الصورح التا يحعلهت اخخ وف لم الشيخص ك ( Dignan,.)1970: P.539
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ول اهت محعد بتنهت :احستس الف ن بذاته وتعتيزه والقدرح للى اتختل الق ار ووضوح التصيوراي والثبيتي ايا االلتيزام القةعيا وتحدييدا دااه اا الحةتح ك ( محعد  : 4881 ،ص. ) 18
ورد تبنى البتحث تع يف(محعد ) 4881 ،تع يفت نل يت. امت التع يف االج ائا للهوية اهو :الدرجة الكلةة التا يحصل للةهت الطتلل مم خالل استبتبته للفق اي العكونة لعقةتس تطور الهوية..1التفتلل االجتعتلا(:)social interaction
 ل ل التفتلل االجتعتلا للى انه :لبترح لم تفتلل نينتمةكا للقوا التا تؤني الى االرتبتط بةم االشختص والبعتلتي والذي يؤنيلند العست عةم ).(Sutherland, 1961, P.453الى تعديل العوارف والسلوك
ويع اه م لا()4891للى انه :للال السلوك اللت لالا ان اا مورف معةم اا اطتر البعتلة الصةة ح(م لا .) 91 : ، 4891 ،ول اه جالل بتنه :لالرة متبتنلة بةم ا نيم او اكث يتورف سلوك احد عت للى سلوك االخ الا كتنت ا نيم ويتورف سلوك كالً منهعتللى سلوك االخ يم الا كتنوا اكث مم ا نيم( جالل . )448 : ،4891 ،
ول ل التفتلل االجتعتلا للى انه:الععلةة التا ي تبط بهت الضتء البعتلة بعضه مع بعض لقلةت ً ونااعةت ً واا الحتجتي وال غبتيوالوستئل والةتيتي والععترل ومتشتبه للال( ز اف.) 11 : ،4891 ،
ويع اه الشنتوي بتنه:مبعولة الععلةتي العتبتنلة بةم ط اةم اجتعتلةةم اا مورف او وسط اجتعتلا معةم بحةث يكوف سلوك أيمنهعت منبهت ً او مثة اً لسلوك الط ل االخ (الشنتوي .)99 : ، 1004 ،
 ول اه التعةعا بتنه :سلوك يتس بتلثبتي النسبا يؤنيه الف ن او يتبتنله مع االخ يم اا العواريف االجتعتلةية ضيعم مبيتالي العشيتركةاالجتعتلةة ،العشتركة الوجدانةة ،تقبل الذاي ،وتقبل االخ يم ،كشف الذاي  ،سلوك العستلدح( التعةعا.) 11: ،4881 ،
امت التع يف االج ائا للتفتلل االجتعتلا :و الدرجة التا يحصل للةهت الف نمم خالل اجتبته لم اق اي مقةتس التفتلل االجتعتلا.
الفصل الثتنا
نراستي ستبقة
اوال :نراستي ل بةة :
-4نراسة العنةزل (:)4881

ك نراسة مقترنة الزمة الهوية بةم ارحدا البتنحةم وغة البتنحةم اا االرنف ك
استهدات الدراسة الى تع ل اةعتالا كتنيت نيتك اي وق لاي ناللية دحصيتئةة بيةم ارحيدا البيتنحةم ايا نرجية تحقةيق الهويية الذاتةية
الكلةة  ،وا ا أبعتن خعسة ا  :انحستس بتلثقة مقتبل انحستس بعدم الثقة  ،وانحسيتس بتالسيتقاللةة مقتبيل الخبيل وانحسيتس بتلعبيتنأح
مقتبل الذنل وانحستس بتلعثتب ح مقتبيل الينقص وانحسيتس بتلهويية مقتبيل انحسيتس بةعيول الهويية لليى لةنيةتألفت ميم (  )29حيدثت ً
جتنحت ً اختة وا لشوائةت ً مم ثالثة م اكز لإللالح و ( )91طتلبت ً مم ارحدا غة البتنحةم اختة وا لشيوائةت ً وبألعيتر ت اوحيت بيةم
(41ـ )49سنة .
والتعدي الدراسة للى مقةتس الهوية الذاتةة ل اسعوس  ،ورتم البتحث بإيبتن لدق الت جعة وليدق العحتيوا وديبيتن الثبيتي
الذي بلغ رةعته بط يقة دلتنح االختبتر

( . )0.91

واستععل البتحث االختبتر التتئا والتحلةل التعةزي لععتلبة البةتنتي احصتئةت  ،وأظهي ي النتيتئا اف نيتك ا وريت لاي ناللية دحصيتئةة
بةم مبعولة ارحدا البيتنحةم ومبعولية غةي البيتنحةم اةعيت يتعليق بتلهويية الذاتةية الكلةية ( الدرجية الكلةية لليى العقةيتس ) ال كتنيت
نرجة تحقةق الهوية لعبعولة ارحدا غة البتنحةم اللى مقترنية بترحيدا البيتنحةم ،كعتنليت نتيتئا التحلةيل التعةيزي اليى اف نيتك
ا ورت لاي ناللة دحصتئةة بةم ارحدا البتنحةم وغة البتنحةم اا أربع م احل مم م احيل االزميتي النفسيةة لصيتلح ارحيدا غةي
البتنحةم  ،اا حةم ل تله ا وق لاي ناللة معنوية بةم العبعولتةم اا انحستس بتلعبتنأح مقتبل انحستس بتلذنل.
 -1نراسة محعد (:)4881
ك تطور الهوية للع ا ق الع ارا ولالرته ببنسه ولع ه وح متنه مم ارب ومورع سكم لتئلته ك
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دات الدراسة الى االجتبة لم السؤالةم اختةةم :ل تتطيور الهويية لنيد العي ا قةم بتطيور الععي ( )42 ، 41 ، 41سينة أي يل نيتك
ا ي وق لاي نالليية دحصييتئةة اييا مسييتوا تحقةييق الهوييية بييةم الع ي ا قةم اييا ألعييتر ( )41،41،42سيينة ؟ :ييل نييتك لالريية لاي نالليية
دحصيتئةة بيةم تطييور الهويية لنييد العي ا قةم والعتةةي اي اختةيية ( :البن ،العع ،الح ميتف مييم ارب،موريع السيكم) ،وتألفييت العةنية مييم
( ) 112طتلبت وطتلبة اختة وا بتلط يقة العشوائةة مم طلبة العدارس الثتنوية النهترية اا م اكز محتالتي بةدان والبص ح ونةنيوا وميم
كال البنسةم اا الفئتي العع ية (  )42،41،41سنة.
ونل ا لعدم توا اناح ل ارةة او ل بةة لقةتس الهوية الد البتحث مقةتست اطلق للةه مقةتس تحقةق الهويية تكيوف ميم (  )11اقي ح ،وريد
استخدم البتحث لدنا ً مم الوستئل انحصتئةة و ا االختبتر التتئا لعةنتةم مستقلتةم  ،ومعتمل ارتبتط سبة متف –ب وف  ،وتحلةل التبيتيم
مم الدرجة االولى
ورد اظه ي النتتئا أف الهو يية تتطيور بتقيدم الععي  ،وأف نيتك لالرية بيةم تطيور الهويية والبين والععي والح ميتف ميم ارب وموريع
السكم  ،اضالً لم اف نتك لوامل اخ ا تؤث اا تطور الهوية للع ا ق الع ارا.
 -1نراسة الةتمدي (:)1004
ك لالرة تشكةل وية االنت بنعو التفكة االخالرا لدا لةنة مم الذكور اا م حلةالع ا قة والشبتب بتلعنطقة الة بةة مم الععلكة الع بةة
السعونية ك
دات الدراسية اليى كشيف العالرية بيةم نعيو التفكةي االخالريا وتشيكةل ويية االنيت ليدا لةنية ميم طيالب الع احيل العتوسيطة والثتنويية
والبتمعةة بتلعنطقة الة بةة مم الععلكة الع ية السعونية .
شعلت لةنة الدراسة ( )111طتلبيت يقعيوف بيةم لعي ( 41و  ) 11سينة ولليال واقيت رسيلوب االختةيتر العنقيوني العتعثيل بتختةيتر لةنية
لشوائةة مم العدارس العتوسطة والثتنوية اا كل مم جدح ومكة والطيتئف ثي لةنية ميم الصيفول الدراسيةة العختلفية اةهيت كعيت اختةي ي
لةنة مم طالب جتمعة ام الق ا .
ً
طبق البتحث العقةتس العوضولا للتفكة االخالرا الذي الده رب لتم  4891واقيت لنل يية كيولب ك ايا التفكةي ارخالريا ـ النعيولج
القصة بعد أف أوجد الصدق التالزما للعقةتس ووجد اف ثبتي العقةتس ( )0.21بط يقة دليتنح االختبيتر .اميت االناح الثتنةية لقةيتس الهويية
اقد استخدم ا لبتحث العقةتس العوضيولا ل تيل ويية االنيت و يو العقةيتس اليذي ريتم بتطيوي ه انميز ومعيتونوه التعيتنا لليى وجهية نلي
مترشت (  ) Marcia , 1966العبنةة بدور ت للى نل ية اريكسوف اا نعو االنيت (  ) Erikson , 1968ويتكيوف العقةيتس ميم 91اقي ح
ويتعتع بصدق وثبتي مقبولةم  ،ورد استخدم البتحث وستئل دحصتئةة متعدنح للحصول للى النتتئا و ا معتمل ارتبتط بة سوف واختبيتر
تحلةل التبتيم االحتني ،ورد أظه ي النتتئا وجون لالرة ايبتبةة لنعو التفكة االخالرا بتحقةق وية االنت ولالرة سلبةة بتشتت الهوية
-1نراسة (السطتف:) 1001،
كتطور الهوية ولالرته بنعو االحكتم الخلقةة لدا الع ا قةمك
استهدات الدراسة تع ل مستوا تطور الهوية لدا الع ا قةم ولالرته بتالحكتم الخلقةة بععي ( )41و ( )49سينة ميم اليذكور واالنيت
ومم طلبة الصيفةم الثيتنا العتوسيط وال ابيع العيتم العوجيونيم ايا العيدارس العتوسيطة وااللدانيية والثتنويية النهتريية ايا م كيز مدينية
العولل للعتم الدراسا 1001ـ1001م للى لةنة مكونة مم( )111طتلبت ً وطتلبة أُختة ي بتلط يقةالعشوائةة الطبقةة.
ولقةتس تطور الهوية استخدم مقةتس تحقةيق الهويية اليذي أليدهُ ك محعيد ك ليتم  4881ايا اط وحتيه لليدكتوراه  ،والعكيوف ميم ()11
اق ح موزلة للى سبعة مبتال ي وبثالثة بدائل لالجتبة ا (مواايق  ،مواايق اليى حيد ميت  ،غةي مواايق)  .أميت ارناح الثتنةية اهيا اختبيتر
تحديد القضتيت الذي ألده ك ريست ك للى واق نل يية كيولب ك ايا الحكي الخلقيا ،وريد اسيتخ جت البتحثية ليدق ارناتيةم وثبتتهعيت ثي
طبقتهعت للى نحو جعتلا للى لةنة البحث مبتدئة بعقةتس تحقةق الهوية ومنتهةة بتختبتر تحديد القضتيت .
ولععتلبةالبةتنتي احصتئةت استخدمت البتحثة الوستئل االحصتئةة التا تتفيق ميع طبةعية البحيث وأ داايه و يا  :معتميل ارتبيتط بة سيوف
واالختبتر التتئا لعةنة واحدح  ،واالختبتر التتئا لعةنتةم مستقلتةم ،وم بع كتي.
ورد اظه ي النتتئا اف مستوا تطور الهويية ليدا العي ا قةم يو ألليى ميم العتوسيط الف ضيا ،كعيتتبةم أف نيتك ا ريت ً ناالً دحصيتئةت ً
ولصتلح الطلبة الذكور اا تطيور الهويية ،كعيت اظهي ي النتيتئا ليدم وجيون لالرية نالية بيةم تطيور الهويية وارحكيتم الخلقةية ليدا ااي ان
العةنة .
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ثتنةت:نراستي اجنبةة
-1نراسة مةلعتف ( :) Meilman,1979

ك التةة اي اا نعط وية الع ا قةم الذكور حتى سنة ال شد ك
دات الدراسة الى التع ل للى التةة اي اا نعط الهوية للذكور اا العتر الع ا قة العبك ح وحتى م حلة ال شد .
ت ي اختةييتر  11ا ي نا مييم كييل ائيية مييم الفئييتي العع ييية (  )11 ، 14 ، 49 ،41 ، 41سيينة أي(  ) 411ا ي نا  .واسييتبتب اا ي ان العةنيية
الستعترح العقتبلة الععدح لتكوف اناح البحث  .ورد حصل البتحث للى موااقة الوالديم للى توجةه االسئلة العتعلقية بيتلبن اللعيتر (،41
 ) 41وحسل لكل ا ن نرجة كلةة تدل للى الهوية الذاتةة الكلةة ونرجتي ختلة لكل مبتل مم العبتالي التا تضعنتهت استعترح العقتبلة
و ا  :التخصص والديم والسةتسة والبن والعهنية  ،وحيدني اسيتبتبتي ااي ان العةنية لليى وايق مقةيتس متيدرج تكيوف ميم سيت نقيتط
توضح حل ارزمة اا كل مبتل  ،واوجد الثبتي للعقةتس بط يقة دلتنح االختبتر الذي طبق للى لةنة مكونة مم ( )10شخصت واستخدم
تحلةل التةتي وسةلة دحصتئةة اا معتلبة البةتنتي .
ورد أظه ي النتتئا اث ا ً لا ناللة معنوية للعع اا حل ارزمة اا مبتل التخصص والديم والسةتسة والعهنة والبن  ،وكتف التةة اا
كل العبتالي خطا االتبته  .وأشتري النتتئا كذلال الى اف نتك زيتنح مع العع ايا نسيبة اراي ان العحققيةم لهوييتته العتمية وانخفتضيت ً
اا نسبة ارا ان مم ألحتب الهوية العشتتة والهوية الععورة.
-9نراسة ارك ))Archer,1980
ك تطور الهوية اا الع ا قة العبك ح والعتوسطة ك
دات ال دراسة الى :العقترنة بةم نعط الهوية لدا الذكور واننت اا الع احل ( الستنسة والثتمنية والعتشي ح والثتنةية لشي ح ) وتحدييد
وجون الهوية الذاتةة ومستوا نشتطهت اا م حلة الع ا قة .
ً
وتكونت العةنة مم ( )10لك ا ً و ( )10انثى مم كل لف مم الع احل الدراسةة االربعة أي مم  490طتلبت وطتلبة اا دحدا العدارس
بع كز مدينة نةوج سا  ،وكتنت اناح البحث استعترح العقتبلة التا الد ت مترشت لقةتس نعط الهوية وللال بعد تكةةفهت لتالئ ارلعتر
الصةة ح  .ورد جععت الععلومتي بط يقتةم عت  :مقتبالي مسبلة ودكعتل ثال استبتنتي اا مبعولتي لةة ح .
واستخدم تحلةل التبتيم وسةلةً دحصتئةة لععتلبة البةتنتي  ،وأشتري النتتئا الى اف نتك زيتنح نالة اا اتختل الق ار ( تحقةق الهوية ) مع
زيتنح العستوا الدراسا (التقدم اا الع احل الدراسةة ) ول تكم نتك زيتنح نالة لنعط الهوية العؤجلة مع تقدم الع حلة الدراسةة وكذلال
ل تله ا وق نالة بةم البنسةم اا انعتط الهوية.
 -2نراسة اريدوندر – نوون ( : ) Arredondo-dowd,1981

ك اث الت بةة وتطور الهوية ولالرته بنعو االنت والتفكة الخلقا لدا الع ا قةم العهتج يم ك
دات الدراسة الى مع اة اث الت بةة وتطور الهويية ايا نعيو االنيت والتفكةي االخالريا وريد التعيدي الدراسية لليى مبعولية تب يبةية
واحدح وثال مبعولتي ضتبطة دل تكونت العبعولة التب يبةة مم ( )42طتلبت مم العهتج يم معم ينتلعوف اا مقي ر نراسيا خيتص
بثقتاتي الشعوب امت العبعولة الضتبطة االولى اتكونت مم ( )41طتلبت مم العهيتج يم معيم لي يتعكنيوا ميم االنخي اط ايا نراسية تليال
العتنح ورد كوااء الطالب اا تتةم العبعولتةم طبقت لععتية  :الوالنح اا بلد اخ  ،والتحد بتللةة االنكلةزية ( لةية ثتنةية )  ،والععي
 ،ال ت اوحت العتر بةم ( 41ـ  )48سنة ومضى للى وجون اا ام يكت مدح خع سنواي او ارل  ،وله التوجيه االكيتنيعا نفسيه .
امت العبعولة الضتبطة الثتنةة اتتلفت مم ( )8طالب اختة وا مم الطلبة الذيم ولدوا اا ام يكت وريد انخ طيوا ايا نراسية حلقية نراسيةة
اا التطور الخلقا  .امت العبعولة الضتبطة الثتلثة والعكونة مم (  )41طتلبت اقد اختة ي بط يقة لشوائةة مم طلبية الصيف الثيتنا ايا
نرا سة التتريخ ارم يكا وكتنت العتر الطلبة ايا العبعيولتةم الضيتبطتةم الثتنةية والثتلثية ايا مثيل العيتر العهيتج يم واسيتخدمت ايا
الدراسة ثالثة مقتية وحللت البةتنتي احصتئةت بتستخدام تحلةل التبيتيم ميم الدرجية االوليى لعع اية ناللية الفي وق بيةم العبعوليتي ايا
متةة اي نعو االنت وت طور الهوية والتفكة الخلقا  .ورد وجدي ا وق نالة احصتئةت بةم العبعولتي اا التفكة الخلقيا حسيل ولصيتلح
العبعولة التب يبةة .
وأشتري النتتئا الى اف الع ا قةم العهتج يم يشبهوف الع ا قةم الذيم ولدوا اا ام يكت اا البوانل الختلة بتطور الهوية ونعو االنت
 ،واس الب تحث انعدام اث الثقتاة اا تطور الهوية ونعو االنت الى اف اا ان العبعولية التب يبةية ينتعيوف ايا خلفةيتته الثقتاةية اليى ()41
ثقتاة مختلفة.
.9نراسة بةكسةتو ):)Picciotto,1987

ك تطور الهوية ولالرته بتلتوااق لدا الع ا قةم ك
دات الدراسة الى تحديد التةة اي التا تحي د ايا نعيط الهويية بتقيدم الععي وديبيتن الصيدق التالزميا بيةم مقةيتس التواايق والعقةيتس
العوضولا لنعط الهوية الذاتةة .
وتكونت لةنة الدراسة مم ( )141طتلبت ً ت اوحت ألعتر بةم  41ـ 49سنة اختة وا مم الصفول الثتمم والعتش والثتنا لش .
وكتنت اناتت البحث عت العقةتس العوضولا لنعط الهوية ل اسعوس ومقةتس التوااق لكترل  ،واستخدم البتحث معتمل ارتبتط بة سيوف
واختبتر تحلةل التبتيم نيبتن النتتئا .
وأظه ي النتتئا اف نتك أث ا ً لا ناللة معنوية للعع اا نعط الهويية العشيتتة والهويية العحققية  ،ووجيد أف نيتك لالرية نالية دحصيتئةت ً
ب ةم نرجتي اا ان العةنة اا العقةتس العوضولا لنعط الهوية ونرجتته للى اختبتر التوااق واسيتنتا البتحيث اف نيتك تطيورا ناال ايا
الهوية يحد خالل م حلة الع ا قة العبك ح.
.8نراسة ست يتعتت ):) Streitmatter,1988
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تطور فهم الهوية لدى المراهقين وعالقته بالتفاعل االجتماعي
ك تطور الهوية ولالرته بتلعع والبن

لدا الع ا قةم ك

دات الدراسة الى اختبتر العالرة بةم البن والع حلة الدراسةة وتطور الهوية وكتنت لةنة البحيث (  ) 192طتلبيت وطتلبية  ،ميم طلبية
العدارس العتوسطة بعدينة متوسطة الحب اا البنوب الة با مم والية اريزونت  ،وبلةت نسبة الذكور ايا العةنية  %14ونسيبة اننيت
 %18للعت اف مبتعع الدراسة كتف ( )9000طتلل وطتلبة وكوف الصف الستبع ( ) %12.1مقتبل ( )%11.9لطلبة الصف الثتمم .
والتعدي الدراسة لليى مقةيتس ك وتفتنيت وآنميز ( ) 4891لقةيتس نعيط الهويية واسيتخدم تحلةيل التةيتي ايا معتلبية البةتنيتي
للولييول الييى النتييتئا  ،التييا نلييت للييى أف نييتك ا ور يت ً ناليية دحصييتئةت َ بييةم البنسييةم اييا تحقةييق الهوييية ،وكييذلال تبييةم مييم النتييتئا اف
العستبةبةم اا الصف الثتمم كتنوا اكث نضبت مم طلبة الصف الستبع  ،ال ظه اف نسبة طلبة الصيف الثيتمم الليى ايا تحقةيق الهويية
اييا حييةم كتنييت نسييبة طلبيية الصييف السييتبع اللييى اييا االنعييتط السييلبةة للهوييية( الهوييية الععوريية والهوييية العشييتتة ) و ييذه النتييتئا تييدل
االات اضتي النل ية الريكسوف اا استق ار الهوية بتقدم العع .
ا العؤش اي مم الدراستي الستبقة التا ااتني البحث الحتلا :.4اسييتعتف البتحييث بعقةييتس تحقةييق الهوييية الييذي الييده محعييد (  )4881اييا نراسييته  ،الف العقةييتس ت ي بنييتؤه اييا البةئيية الع ارةيية ويتعتييع
بعؤش اي سةكومت ية  .ويعكم اف يعطا مؤش اي ااضل ميم العقيتية الععيدح ايا البةئيتي االخي ا  ،التيا تتطليل اسيتخدامهت لعلةيتي
تكةةف وتقنةةم .
. 1الح ي البتحييث اف الدراسييتي السييتبقة ومنهييت العحلةيية التييا اطلييع للةهييت ل ي تتنييتول مفهييوم التفتلييل االجتعييتلا لتع ي ل لالرتييه بتطييور
الهوية .
. 1وجد البتحث مم خالل االطالع للى العةنتي اا الدراستي السيتبقة اف تحدييد حبي لةنية البحيث الحيتلا بيـ (  )490م ا قيت وم ا قية
منتسل رةتست للى حب العةنتي اا تلال الدراستي .
.1استفتن البحث الحتلا مم تع ل الوستئل انحصتئةة العنتسبة لتحلةل البةتنتي الوارنح اا البحث مم خالل االطالع للى كةفةية معتلبية
البةتنتي اا الدراستي الستبقة .
 . 1استفتن البتحث مم العؤش اي العتعلقة بنتتئا الدراستي الستبقة اا تفسة البحث الحتلا والعع وضة اا الفصل ال ابع .
الفصل الثتلث
دج اءاي البحث

أوالً .تحديد مبتعع البحث :
يتكيييوف مبتعيييع البحيييث الحيييتلا ميييم العييي ا قةم بألعيييتر (  ) 49 ، 41 ، 41سييينة ميييم كيييال البنسيييةم(الذكور واالنيييت ) ايييا
الصفول(االول متوسط،الثتلث متوسط ،الختم االلداني) للى التتتلا  ،معم يتواجدوف اا العدارس العتوسيطة وانلدانيية والثتنويية
( الصبتحةة ) التتبعة للعدي ية العتمة لت بةة بتبل للعتم الدراسا (  ) 1009 – 1002اا م كز محتالة بتبل .
ثتنةتً .دج اءاي اختةتر العةنة :
 . 4اختةتر العنتطق  :للحصول للى لةنة العدارس العتوسطة وانلدانية اا م كز محتالة بتبل ،ت بط يقة لشوائةة اختةتر منطقتةم
اا رضتء الحلة ( م كز العدينة ) منطقة اا جتنل الصوب الكبة وارخ ا اا جتنل الصوب الصةة  ،اكتنت منطقة حا البععةة
اا الصوب الكبة ( جنوب -غ ب)الع كزتق بةت  ،ومنطقة حا بتبل اا الصوب الصةة ( شعتل-ش ق)الع كز تق بةت ،وللال لتعةثل
لةنةة البحث الحتلا لكل م كز العدينة .
 .1اختةتر لةنة العدارس :بعد م ا جعة البتحث لعدي ية ت ببة بتبل بحسل الكتتب الصتنرمم جتمعة بتبل
الع ر ( )1110اا 1002/41/44انل العلحق( ،)4اختة ي لشوائةت ً مم رضتء الحلة ( م كز العدينة ) اا جتنل الصوب الكبة أربع
مدارس متوسطة ودلدانية  ،اكتنت متوسطتا (  41تعوز للبنةم والسةتنح للبنتي ) ودلدانية( البهتن للبنةم )وثتنوية( االلتعتن للبنتي )
اا منطقة حا البععةة وت انج اء نفسه اا جتنل الصوب الصةة  ،اكتنت متوسطة ( الوائلا للبنتي ) وثتنوية ( بتبل التطبةقةة
للبنةم ) ودلدانية ( الحلة للبنتي ) اا منطقة حا بتبل  .وكعت مبةم اا البدول ()4

العورع
الصوب
الكبة
الصوب
الصةة

البدول (  :) 4أسعتء وموارع العدارس التا ت اختةتر ت لةنة للبحث الحتلا
العورع
اس العدرسة
ي
رضتء الحلة  /م كز العدينة /حا البععةة
 4متوسطة  41تعوز للبنةم
رضتء الحلة  /م كز العدينة /حا البععةة
 1متوسطة السةتنح للبنتي
رضتء الحلة  /م كز العدينة /حا البععةة
 1دلدانية البهتن للبنةم
رضتء الحلة  /م كز العدينة /حا البععةة
 1ثتنوية االلتعتن للبنتي
رضتء الحلة  /م كز العدينة /حا بتبل
 1ثتنوية بتبل التطبةقةة للبنةم
رضتء الحلة  /م كز العدينة  /حا بتبل
 9متوسطة الوائلا للبنتي
رضتء الحلة  /م كز العدينة  /حا بتبل
 2دلدانية الحلة للبنتي

ثتلثتً .اختةتر لةنة الع ا قةم :
بعد حصول البتحث للى كتتب تسهةل العهعة الع ر ( )11148اا 1002/41/41انل العلحق( )1مم مدي ية ت بةة بتبيل ،تي م اجعية
العدارس(العتوسييطة وااللدانييية والثتنوية)العشييعولة بتلبحييث الحييتلا وتيي تحديييد الصييفول الدراسييةة التييا تقييع اةهييت العةنيية العطلوبيية
،واختةي ي شييعبة واحييدح لشييوائةت ً مييم كييل لييف يضي العبعوليية العع ييية العطلوبيية (  ) 49 ،41 ، 41سيينة اييا كييل مدرسيية متوسييطة
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ودلدانية اا م كز العدينة  ،وربل اختةتر الع ا قةم مم كل شعبة  ،ت استبعتن الع ا قةم اتريدي أحيد الواليديم أو كلةهعيت وال اسيبةم ايا
أية سنة نراسةة ستبقة  ،والع ا قةم الذيم ال يعةشوف مع والديه اا بةت واحد  ،استنتنا ً للععلومتي التا ت الحصيول للةهيت ميم دناراي
العدارس  ،ث اختة لشوائةت ً لكل مبعولة لع ية مطلوبة (  ) 90م ا ق وم ا قة مم كل شعبة اا العدارس العتوسطة وانلدانية .
وبذلال ت اختةتر ( )10م ا يق و(  ) 10م ا قية ميم كيل مدرسية متوسيطة ودلدانيية او ثتنويية مختيترح لكيل مبعولية لع يية  ،لةكيوف
العدن لكل ائة لع ية ( )90م ا قت ً وم ا قة  ،لةصبح العبعوع الكلا ( )490م ا قت ً وم ا قة مقسعةم بتلتستوي بةم اليذكور واننيت ،
وكعت مبةم اا البدول (.)1
البدول (  : ) 1توزيع أا ان العةنة بحسل العدرسة والعع والبن
49
41
41
العبعوع
ي
أ
ل
أ
ل
أ
ل
متوسطة  41تعوز للبنةم
10
41
41
4
1
1
1

متوسطة السةتنح للبنتي
دلدانية البهتن للبنةم
ثتنوية االلتعتن للبنتي

-

41

-

41

-

-

10

-

-

-

-

41

-

41

-

-

-

-

-

41

41

ثتنوية بتبل التطبةقةة للبنةم
1
9

متوسطة الوائلا للبنتي

41

-

41

-

-

-

10

-

41

-

41

-

-

10

ثتنوية بتبل التطبةقةة للبنةم
2
9

دلدانية الحلة للبنتي
العبعوع

-

-

-

-

41

-

41

-

-

-

-

-

41

41

10

10

10

10

10

10

90

90

90

490

رابعتً .التكتاؤ بةم أا ان العةنة
 .4التكتاؤ اا البن  :ت دج اء التكتاؤ دج ائةت ً بةم العبعولتي العع ية اا متةة البن مم خالل اختةتر ألدان متكتائة مم الذكور
واننت اا كل مبعولة لع ية  ،دل اختة (  )10م ا قت ً و( )10م ا قة ضعم كل مبعولة لع ية لةصبح لدن الذكور اا البحث
الحتلا (  ) 80م ا قت ً  ،ولدن اننت (  ) 80م ا قة  ،وبذلال اتف العبعولتي العع ية (  ) 49 ،41 ، 41سنة اا البحث الحتلا تُعد
متكتائة مم حةث متةة البن .
 .1التكتاؤ اا العع ناخل كل مبعولة لع ية بةم البنسةم  :بعت أف لتمل العع يُعد مم أكث العوامل تأثة ا ً اا التطور العع اا ،
اععد البتحث دلى ديبتن التكتاؤ دحصتئةت ً ناخل كل مبعولة لع ية للى حدح تبعت ً لعتةة البن  .ابعد استبعتن الطلبة ال اسبةم اا أية
سنة نراسةة حتى مولد دج اء االختبتر  ،ت دج اء التكتاؤ بةم الذكور واننت لكل مبعولة لع ية للى انف ان وللال بتحويل ألعتر
دلى أشه  ،واستخ اج العتوسطتي الحستبةة واالنح ااتي الععةترية لعبعولة الذكور ومقترنتهت بعتوسطتي مبعولة اننت  ،وكعت
مبةم اا البدول ( . ) 1
البدول ( :) 1متوسطتي ارلعتر بترشه لكل مم الذكور واننت والقةعة التتئةة العتحققة للف ق بةنهعت
(*)
الداللة
القةعة التتئةة العحسوبة
االنح ال الععةتري
العدن متوسط ارلعتر بترشه
العع البن
1.111
412.9
10
ل
غة نالة
0.110
41
9.924
412.10
10
أ
1.21
429.4
10
ل
غة نالة
0.901
41
1.409
421.1
10
أ
9.810
482.910
10
ل
غة نالة
4.144
49
9.01
482.20
10
أ
(*) القةعة التتئةة البدولةة ( ) 1.014لند مستوا ناللة (  ) 0.01وبدرجة ح ية ( . ) 19
ومم مالحلة البدول ( ) 1يلهي أف القةعية التتئةية العحسيوبة ت اوحيت بيةم (  )02110دليى (  ) 42144و يا أريل ميم القةعية البدولية
البتلةة (  ) 12014لند مستوا ناللة ( ) 0201وبدرجتي ح ية ( ، ) 19و ذا يعنا أف االختالاتي التا تله اا العتوسيطتي الحسيتبةة
غة لاي ناللة دحصتئةة  ،بل نتشئة لم لتمل الصداة .
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تطور فهم الهوية لدى المراهقين وعالقته بالتفاعل االجتماعي
ختمستً .أناتت البحث :
أ.اناح رةتس اه الهوية
بعد أف أطلع البتحث للى الدراستي الستبقة التا تنتولت مفهوم الهوية متضعنة ولفت ً للعقةتس العستخدم اا تحديد الهوية  ،واالطالع
للى الدراستي التا ا تعت ببنتء مقةتس الهوية العتضعنة اا اصل الدراستي الستبقة ،ومم ذه العقتية التا تعكم البتحث مم
االطالع للةهت ل ي َ أف أيت ً منهت يخدم تحقةق أ دال البحث الحتلا لدا نراسة( محعد )4881،لذا وجد البتحث مم اراضل تبنا مقةتس
الهوية اا نراسة ( محعد  )4881 ،الذي ألده اا أط وحته للدكتوراه لتم (4881م) والذي طبقه للى الع ا قةم اا بةدان ونةنوا
والبص ح اا العتم الدراسا (4881ـ4881م)،ويض العقةتس ( )11اق ح موزلة للى مبتالي سبعة ا (العهنة والتخصص  ،السةتسة
 ،البن وال دور البنسا  ،الديم  ،الصدارة  ،ارس ح  ،السفة أسلوب الحةتح)،ولهذا العقةتس بدائل ثالثة لإلجتبة ا(موااق  ،موااق الى
حد مت  ،غة موااق) (محعد  : 4881 ،ص81ـ .)401وكعت مبةم اا البدول () 1
البدول (:)1لدن الفق اي اا كل مبتل مم مبتالي اناح اه الهوية
مبتالي العقةتس
العؤش
لدن
الفق اي

العهنة
والتخصص

السةتسة

البن
والدور
البنسا

الديم

الصدارة

ارس ح

السفة
أسلوب
الحةتح

العبعوع

2

2

8

9

2

9

2

11

 ط يقة تصحةح مقةتس اه الهوية :تعطى نرجة اه الهوية لكل مستبةل مم أاي ان العةنية ولليال بتيبيتن حتليل جعيع اليدرجتي التيا يحصيل للةهيتالع ا ق ميم
خالل استبتبتته للفق اي العكونة للعقةيتس  ،دل يصيحح العقةيتس العكيوف ميم ( )11اقي ح ميم خيالل دلطيتء ثيال نرجيتي لنيدمت تكيوف
االجتبة بتختةتر البديل االول (موااق)ونرجتةم اا حتلة اختةتر البديل الثتنا (مواايق اليى حيد ميت ) ونرجية واحيدح للبيديل (غةي مواايق)
و ذه الدرجتي للفق اي انيبتبةة التيا كيتف تسلسيلهت (11 ، 11 ، 11 ، 10 ، 42 ، 49 ، 41 ، 41 ، 41 ، 40 ، 8 ، 1 ، 1 ، 1 ، 4
ذه اروزاف ايا
 .)11 ، 14 ، 10 ، 19 ، 12 ، 19 ، 11 ، 11 ، 14 ، 18 ، 19 ، 19 ، 11 ، 14 ، 10 ، 18 ، 12 ، 19 ،ث تعك
حتلة الفق اي السلبةة وكتف تسلسل الفق اي السيلبةة ( ، 12 ، 11 ، 11 ، 11 ، 19 ، 11 ، 14 ، 48 ، 49 ، 41 ، 44 ، 9 ، 2 ، 9 ، 1
( )11 ، 18 ، 11 ، 11 ، 10محعد 401 : 4881 ،ـ . )440
ستنستً .لدق العقةتس وثبتته :
بعد اطالع البتحث للى العقةتس وخطواي بنتئه مم ربل (محعد  ) 4881 ،ونل ا ً لع ور أكثي ميم (  )41سينة لليى دجي اء الدراسية ،
ارتأا البتحث اا الدراسة الحتلةة التأكد مم لدق العقةيتس وثبتتيه  ،وريد اسيتخدم نيولةم ميم الصيدق عيت  :الصيدق الليت ي وليدق
البنتء لبةتف مدا مالءمته للختلةة الع ان رةتسهت  ،والثبتي لم ط يق دلتنح االختبتر وكتختا :
 .4الصدق الل ت ي  :يعثل الصدق دحدا الوستئل العهعة اا الحك للى لالحةة االختبتر،واالختبتر الصتنق و الذي يقة مت وضع
ألالً لقةتسه ( الزيون وللةتف .) 410 : 1001 ،
ويعثل الصدق اللت ي العله العتم لالختبتر  ،أي انطتر الخترجا له  ،ويشعل نوع العف ناي وكةفةة لةتغتهت ووضوحهت ونرجة
موضييولةتهت ( ناون ولبييد ال ي حعم . ) 410 :4880 ،ولييتنح مييت يييت الحصييول للييى مثييل ييذا الصييدق مييم خييالل ل ي ل ارناح للييى
مبعولة مم الخب اء العتخصصةم ايا يذا العبيتل (  ، ) Jensen, 1980:287ليذلال اقيد تي لي ل أناح البحيث الحيتلا العتكونية ميم
(  ) 11اق ح بصةةتهت االولةة انل العلحق( )1للى (  ) 41خب اء متخصصةم اا العلوم الت بوية والنفسيةة انلي العلحيق( )1لبةيتف ميت
تقةسه اعالً مم مفت ة وسالمة لةتغة الفق اي ومنتسبتهت للعبيتالي  ،وريد اتفيق الخبي اء لليى ليالحةة الفقي اي وحيدني نسيبة االتفيتق
(  ) %400انل العلحق (.)1
.1التطبةيييييق االسيييييتطالل ا لالناح:لةييييي ل التأكيييييد ميييييم وضيييييوح تعلةعيييييتي العقةيييييتس واق اتيييييه وميييييدا اهعهيييييت للع احيييييل العع يييييية
() 49،41،41سنةالعشعولة بتلبحث الحتلا ،وكذلال ضبط ط يقة التطبةق السلةعة ،وتع ل اةعت الا كتنت نتك لعوبتي اخ ا تواجه
البتحث لند تطبةقيه ليالناح بصيةةتهت النهتئةية ،اضيال ليم اسيتخ اج ليدق بنيتء االناح وثبتتهت،ليذا اقيد تي تطبةقيه لليى لةنية شيعلت()90
م ا ق وم ا قة خترج لةنة البحث االستسةة ،ال ت اختةتر مدرستةم ثتنويتةم واحدح للبنةم واالخ ا لالنت ايا م كيز العدينية،ومم ثي
اختة لشوائةت ()10م ا قت نصفه مم الذكور والنصف االخ مم االنت لتعثل العبعولة العع ية ()41سنواي،و()10م ا ق نصيفه
مم الذكور والنصف االخ مم االنت لتعثل العبعولة العع ية ()41سنة،و()10م ا ق نصفه مم الذكور والنصف االخ مم االنيت
لتعثل العبعولة العع ية ()49سنة ،وبهذا تصبح لةنة التطبةق االستطاللا()90م ا ق وم ا قة،وكعت مبةم اا البدول(.)1
البدول()1توزيع لةنة التطبةق االستطاللا لالناح بحسل العع والبن والعدرسة
49
41
41
العدرسة
العبعوع
ي
أ
ل
أ
ل
أ
ل
ثتنوية بتبل التطبةقةة للبنةم
10
40
4
40
40
ثتنوية االلتعتن للبنتي
10
40
1
40
40
90
40 40
العبعوع
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40 40 40 40
10
10
10
ولند تطبةق االناح للى اا ان العةنة،ظه اف اق اي العقةتس وتعلةعتته واضحة ومفهومة،وللال مم خالل االجتبتي التا ابدا تالع ا قةم
والع ا قتي،ول يالح البتحث وجون اربتك او حة ح او ت نن ايا االجتبية النتجعية ليم سيوء الفهي ايا كيل مبعولية لع يية ،وريد كيتف
معدل زمم استبتبة الع احل العع ية للى اناح البحث الحتلا رد ت اوح متبةم( )40-9نرتئق.
. 1لييييييدق البنييييييتء :يعييييييد لييييييدق البنييييييتء مييييييم الخصييييييتئص االكثيييييي ا عةيييييية ل غيييييي ال العلعةيييييية اييييييا البحييييييو الت بوييييييية
والنفسييييةة( ،)Lord&novich,1974,287وييييي ا ك ونبييييتن بييييتف لييييدق البنييييتء واحييييد مييييم انييييواع الصييييدق العهعيييية اييييا البحييييو
التطورية(.)Gronbach,1978:78
وييدل يذا الصيدق لليى متيقةسيه االختبيتر ميم بنيتء نلي ي او سيعة معةنية مثيل اليذكتء والقيدرح العةكتنةكةية والطالرية اللفلةية ومختلييف
جوانل النعواالخ ا التا تتتث بعتمل العع  ،واا حتلة البحو التطورية نتورع حصول زيتنح اا نرجتي االطفيتل العتعلقية بتالمكتنيتي
والقييدراي مييع زيييتنح الععيي  ،ولكييا يكييوف االختبييتر لييتنرت ينبةييا اف تلهيي زيييتنح اييا نرجييتي االختبييتر مييع زيييتنح الععيي الزمنييا
للف ن(.)Anastasi,1976:152
ويفت ل مم خالل تحلةل اجتبتي الع ا قةم(العةنة االستطاللةة) اا البحث الحيتلا اف تكيوف نيتك زييتنح ايا نرجيتي اهي الهويية ميع
زيتنح العع الزمنا للع ا قةم.
ورجل التأكد مم وجون مستر تطوري اا اه الهوية  ،استععل البتحث تحلةل التبتيم ارحتني بوستطة ب نتما الحتسوب اخلا
( 2)Spss– 10وظه أف النسبة الفتئةة العحسوبة( )12،10أكب مم القةعة البدولةة (  ) 1284لند مستوا ناللة (  ) 02004وبدرجتي
ح ية ( ،)12،1وكعت مبةم اا البدول(. )9
البدول (  : ) 9تحلةل التبتيم ارحتني لدرجتي تطوراه الهوية
متوسط
(*)
النسبة الفتئةة
مبعوع الع بعتي نرجة الح ية
مصدر التبتيم
الع بعتي
191،01
1
4410،09
بةم العبعولتي
12،10
41،1419
12
201،001
ناخل العبعولتي
18
4911،091
الكلا
(*) القةعة الفتئةة البدولةة ( )1284لند مستوا ناللةة ( )02004وبدرجتي ح ية ( . )1221
وبعييت أف الع ي ا قةم يقعييوف اييا ثييال ائييتي لع ييية (  ) 49 2 41 2 41سيينة ولييديه ثييال متوسييطتي لييدرجتي اه ي الهوييية
(  ) 41021 - 411 – 412281للى التتتلا  ،معت يعنا أف نتك اا اررل متوسطت ً واحدا ً يختلف لم متوسط آخ أو لم مبعولة ميم
العتوسطتي بف وق لاي ناللة دحصتئةة  ،ولعت كيتف تحلةيل التبيتيم ال يعطةنيت سيوا رةعية واحيدح  2اقيد اسيتععلت ط يقية تيوكا ( Tuky
 ) methodللعقترنتي العتعدنح التا تدلى ( بتختبتر الف وق الدالة بصورح أمةنة ) ،ولعت كتف لدينت ثال متوسطتي حسيتبةة اإننيت نحتيتج
دلى ثال مقترنتي ثنتئةة  ،ورد أظه ي النتتئا أف العقترنتي اليثال كتنيت لاي ناللية دحصيتئةة لنيد مسيتوا (  ) 0204وتحيت نرجيتي
ح ية (  )1221لصتلح ارلعتر اركب لع ا ،وكعت مبةم اا البدول ( . ) 2
البدول (  : ) 2نتتئا رة توكا العتحققة بةم متوسطتي نرجتي اه الهويةللعبعولتي العع ية العختلفة
مستوا الداللة
القةعة البدولةة
رةعة اختبتر توكا
الفئتي العع ية
ي
4

41

41

10 201

1

41

49

41249

1

41

49

12201

1210

نالة لند مستوا
()0204

ويله البدول( )2اف العقترنتي الثال كتنت لاي ناللة احصتئةة لنيد مسيتوا ()0204وتحيت نرجيتي ح يية(،)12،1و يذا يعنيا اف
نرجتي الع ا قةم اا اه الهوية تزنان مع زيتنح العع الزمنا بشكل نال احصتئةت ،معت يدل للى تحقق لدق البنتء لالختبتر.
.1ثبتي االستبتبة  :يكوف االختبتر ثتبتت ً دلا ألطا نتتئا متسقة لع اي تطبةقه للى نف العبعولة مم ارا ان( الزغلول : 1001 ،
،) 119ونعنا به التولل دلى النتتئا نفسهت لند تطبةق االختبتراا م تةم مختلفتةم( .) Anastasi, 1988:109
ورد ت تطبةق ارناح للى لةنة التطبةق االستطاللا البتلةة ( )90م ا قت وم ا قية  ،ثي ألةيد التطبةيق لليةه لحسيتب ثبيتي االسيتبتبة
بعد ثالثة أستبةع مم التطبةق ارول  ،ال أف العدح العنتسبة بةم تطبةق االختبتر ودلتنتيه ينبةيا أف ال يتبيتوز الثالثية أسيتبةع ( Adams,
،) 1964:85ورد بلغ معتمل الثبتي ( ر =  ، ) 0.80وتعد ذه النسبة لتلةة ومقبولة ايا ضيوء نتيتئا الدراسيتي السيتبقة  ،دل بليغ معتميل
الثبتي اا نراسة ( محعد ( )4881،ر = ) 0.99بتلتبزئة النصفةةو(ر=  )0.94بألتنح االختبتر ،وبيذلال اقيد تحقيق رناح البحيث الحيتلا
الصدق اللت ي وثبتي االستبتبة.
ب.اناح رةتس التفتلل االجتعتلا :
تبنى البتحث مقةتس التفتلل االجتعتلا الذي الدته (التعةعا )4881،لقةتس التفتلل االجتعتلا لدا طلبية جتمعية بةيدان كيأناح لتعي ل
لالرته بفه الهويية ليدا الع ا قةم،اليتكيوف العقةيتس ميم( )19اقي ح موزلية لليى( )1مبيتالي و يا( العشيتركة االجتعتلةة،العشيتركة
الوجدانةيية ،تقبييل الييذاي وتقبييل االخ يم،كشييف الهوييية (الييذاي) ،سييلوك العسييتلدح)،ويعد مييم العقييتية التييا تييتالءم مييع مبتعييع البحييث
الحتلا،الاف مبتالي ذا العقةتس تةطا ابعتن التفتلل االجتعتلا لدا الع ا قةم اضال لم للال يعد متةة اً استسةت ً اا البحث الحتلا.
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االج اءاي العلعةة التا اتبعتهت نراسة(التعةعا )4881،اا بنتء مقةتس التفتلل االجتعتلا:.4جععت اق اي العقةتس بعد االطالع للى لدن مم العقتية والدراستي الستبقة.
. 1حدني خع مبتالي للتفتلل االجتعتلا و ا( العشتركة االجتعتلةة،العشتركة الوجدانةة ،تقبيل اليذاي وتقبيل االخ يم،كشيف اليذاي
،سلوك العستلدح)
.1ت استخ اج لدق االناح بتاللتعتن للى الصدق اللت ي .
.1التعد التقدي الخعتسا اا تقدي االجتبة حةث وضع لكل اق ح خعسة بدائل ا( نائعت ً – غتلبت ً – احةتنت ً – نتنراً – ابداً ).
.1مفتتح تصحةح العقةتس يعتعد للى اتبته الفق اي افا حتلة كوف الفقي ح ايبتبةية تعطيا الدرجية ( )1للبيديل نائعيت ً والدرجية ( )1للبيديل
غتلبتً ،والدرجة ( )1للبديل احةتنت ً والدرجية ( )1للبيديل نيتنرا ً والدرجية ( )4للبيديل ابيدا ً  ،اميت الا كتنيت الفقي اي سيلبةة اتعطيى اليدرجتي
بتلعك  ،حةث ت َّكوف العقةتس مم ( )11اق ح ايبتبةة و ( )41اق ح سلبةة اضالً لم ( )9اق اي مك رح الكتشتل نرية االسيتبتبة لةصيبح
لدن الفق اي( )19اق ح.
.9استخ جت القوح التعةزية للفق اي بتستخدام االختبتر التتئا لعةنتةم مستقلتةم حةث ت اوحت القة التتئةة متبةم (.)41.48-4.99
.2استخ ج ثبيتي العقةيتس بيثال ط ائيق ،حةيث بليغ معتميل الثبيتي بط يقية اليتنح االختبيتر ( )0.91وبط يقية تحلةيل التبيتيم (، )0.81
وبط يقة الفتك ومبتن ( ( .)0.99التعةعا .)92-11 : ، 4881 ،
واا البحث الحتلا لعد البتحث للى استخ اج الصيدق والثبيتي لهيذا العقةيتس ولليال لعي ور اكثي ميم ()41سينة تق بةيت لليى تطبةقيه،
و عت الصدق اللت ي والثبتي لم ط يق التنح االختبتر ،وكعت مبةم بتالتا:
.4الصدق (الـصـدق اللت ي) :
كعت والحتل اا اناح اه الهوية اقد ت ل ل أناح التفتلل االجتعتلا العتكونة ميم ( ) 11اقي ح بصيةةتهت االولةية انلي العلحيق()1
للى (  ) 41خب اء متخصصةم اا العلوم الت بوية والنفسةة انل العلحق( )1لبةتف مت تقةسه اعالً مم مفيت ة وسيالمة ليةتغة الفقي اي
ومنتسبتهت للعبتالي  ،ورد اتفق الخب اء للى لالحةة الفق اي وحدني نسبة االتفتق (  ) %400انل العلحق (.)1
.1ثبـتي االستبتبة:
كعت و الحتل اا اناح اه الهوية اقد ت تطبةق اناح التفتلل االجتعتلا للى لةنية التطبةيق االسيتطاللا البتلةية ( )90م ا قيت
وم ا قة  ،ث ألةد التطبةق للةه لحستب ثبتي االستبتبة بعد ثالثة أستبةع ميم التطبةيق ارول ،وريد بليغ معتميل الثبيتي ( ر = ، ) 0.99
وتعد ذه النسبة لتلةة ومقبولة اا ضوء نتيتئا الدراسيتي السيتبقة  ،دل بليغ معتميل الثبيتي ايا نراسية ( التعةعيا ( )4881،ر = ) 0.91
لم ط يق التنح االختبتر ،وبذلال اقد تحقق رناتا البحث الحتلا الصدق اللت ي وثبتي االستبتبة وألبحتتجت زتةم للتطبةق النهيتئا
أنل ( العلحق .)9
ستبعتً .التطبةق النهتئا :
طبق البتحث بنفسه ارناتةم للى لةنة البحث ارستسةة البتلةية (  ) 490م ا قيت ً وم ا قية ،وريد شي ح أ يدال البحيث وط يقية
االستبتبة لفق اي العقةتسةم  ،ولعي البتحيث اهعيت ً كبةي ا ً ميم أاي ان العةنية للعوضيوع وط يقية انجتبية لليى وايق البيدائل العحيدنح  ،ثي
جععت االستبتبتي بفئتتهت العع ية العحدنح اا البحث الحتلا ،وأج ييت التحليةالي انحصيتئةة العنتسيبة،ورد اسيتع ي ميدح التطبةيق ميم
( . ) 1002 / 41 / 49 – 1002 / 41 / 49
ثتمنتً .الوستئل انحصتئةة :
 .4العتوسط الحستبا نيبتن متوسط نرجة كل ائة مم الفئتي العع ية .
 .1معتمل ارتبتط بة سوف لحستب الثبتي ( ثبتي االستبتبة ) .
 .1االختبتر التتئا (  ) T-Testلعةنة واحدح لتع ل ناللة الف وق بةم متوسطتي نرجتي اهي الهويية ليدا العبعوليتي
العع ية الثال والعتوسط النل ي .
 .1االختبتر التتئا (  ) T-Testلعةنتةم مستقلتةم نج اء التكتاؤ اا العع ولتع ل الف وق ايا نرجية اهي الهويية تبعيت ً
لعتةة البن .
 .1تحلةل التبتيم ارحتني لتع ل وجون مستر تطوري لدا أا ان العةنة بحسل العع .
 .9اختبتر توكا للعقترنتي العتعدن ( . ) Tuky Method
الفصل ال ابع
ل ل النتتئا وتفسة ت :
سةت اا ذا الفصل ل ل النتتئا وتفسة ت للى واق ار دال التا حدني اا البحث الحتلا .
الهدل ارول :
خصص الهدل ارول لتع ل نرجة تطور اه الهوية لدا الع ا قةم بألعتر ( ) 49 ، 41 ،41سنة  ،اقد تي تحلةيل انجتبيتي
وحستب الدرجتي الكلةة لكل م ا ق  ،واستخ جت العتوسطتي الحسيتبةة واالنح اايتي الععةتريية لكيل لعي وتعيت مقترنتهيت بتلعتوسيط
النل ي للعقةتس (*) وكعت مبةم اا البدول ( . )9
البدول (  :) 9متوسطتي نرجتي اه الهوية لدا أا ان لعةنة وانح ااتتهت الععةترية بحسل العع .
(*) .املتوسط النظري للمقياس = احلد االعلى للدرجة -احلد االدىن للدرجة +احلد األدىن للدرجة
= 409 =11 +11 = 11-418
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
العتوسط
النل ي

االنح ال
متوسط نرجة اه
الدرجة
الدرجة
الفئة
العدن
الععةتري
الهوية
الدنةت
العلةت
العع ية
4121
418211
41121
41122
90
41
409
49292
49120
41922
49221
90
41
1429
48121
49224
48821
90
49
ولعع اة اةعيت دلا كتنيت الفي وق بيةم العتوسيطتي الحسيتبةة ليدرجتي اهي الهويية والعتوسيط النلي ي نالية دحصيتئةت ً  ،اسيتععل
االختبتر التتئا ( (T-testلعةنة واحدح ولكل مبعولة لع ية للى حدح  ،وكعت مبةم اا البدول ( . )8
البدول (  : )8ناللة الف وق بةم متوسطتي نرجتي اه الهوية لدا العبعولتي العع ية الثال والعتوسط النل ي
الفئتي العع ية

العدن

41
41
49

90
90
90

القةعة التتئةة
العحسوبة
41201
91242
11241

البدولةة
1281

نرجة الح ية

18

مستوا الداللة

02004

ولند النل دلى البةتنتي اا البدول (  )8نبيد ا ف القية التتئةية العحسيوبة للعبعوليتي العع يية اليثال اكبي ميم البدولةية لنيد مسيتوا
ناللة (  ) 02004ويعنا ذا اف نتك ا ورت ً بةم العتوسطتي الحستبةة والعتوسط النل ي  ،وبذلال اتف ذه النتةبة رد رسعت اه الهويية
لدا الع ا قةم للى انيه م تفيع  ،وريد يعيون يذا االرتفيتع ايا نرجية اهي الهويية دليى التةةي اي االجتعتلةية والثقتاةية واالرتصيتنية التيا
شهد ت العبتعع الع ارا  ،تلال التةة اي التا كتنت لهت انعكتستتهت للى أستلةل التنشيئة االجتعتلةية لتمية والتنشيئة ارسي ية ختلية  ،دل
ن ا الع ا قةم والع ا قتي اا الورت الحتض يتعتعوف بح ية واستقاللةة أكث معت يستلد للى تأكةد اليذاي والتفي ن ايا الشخصيةة ثي
تحقةق الهوية ،وتتفق ذه النتةبة مع نتتئا لدن مم الدراستي التا بةنت أف نتك تطورأ ً ناالً اا تحقةق الهوية خيالل م حلةالع ا قية،
كعت اا نراسة بةكسةتو ( )Picciotto, 1987ونراسة(السلطتف.)1001،
الهدل الثتنا :
خصص الهدل الثتنا لتع ل نرجية التفتليل االجتعيتلا ليدا العي ا قةم بألعيتر ( ) 49 ، 41 ،41سينة ،كعيت يو الحيتل ايا
تطييور اه ي الهوييية ،اقييد تي تحلةييل انجتبييتي وحسييتب الييدرجتي الكلةيية لكييل م ا ييق  ،واسييتخ جت العتوسييطتي الحسييتبةة واالنح ااييتي
الععةترية لكل لع وتعت مقترنتهت بتلعتوسط النل ي للعقةتس (*) وكعت مبةم اا البدول ( . )40
البدول (  :) 40متوسطتي نرجتي التفتلل االجتعتلا لدا أا ان لعةنة وانح ااتتهت الععةترية بحسل العع .
العتوسط
االنح ال
متوسط نرجة اه
الدرجة
الدرجة
الفئة
العدن
النل ي
الععةتري
الهوية
الدنةت
العلةت
العع ية
4121
418211
41121
41122
90
41
499
49292
49120
41922
49221
90
41
1429
48121
49224
48821
90
49
ً
ولعع اية اةعيت دلا كتنيت الفي وق بييةم العتوسيطتي الحسيتبةة ليدرجتي التفتليل االجتعييتلا والعتوسيط النلي ي نالية دحصييتئةت ،
استععل االختبتر التتئا ( (T-testلعةنة واحدح ولكل مبعولة لع ية للى حدح  ،وكعت مبةم اا البدول ( . )44
البدول (  : )44ناللة الف وق بةم متوسطتي نرجتي التفتلل االجتعتلا لدا العبعولتي العع ية الثال والعتوسط النل ي
الفئتي العع ية

العدن

القةعة التتئةة
العحسوبة

البدولةة

نرجة الح ية

مستوا الداللة

41201
90
41
91242
90
41
11241
90
49
ولند النل دلى البةتنتي اا البدول (  )44نبد اف القة التتئةة العحسوبة للعبعوليتي العع يية اليثال اكبي ميم البدولةية لنيد مسيتوا
ناللة (  ) 02004ويعنا ذا اف نتك ا ورت ً بةم العتوسطتي الحستبةة والعتوسط النل ي،
الهدل الثتلث :
18

1281

(*) .املتوسط النظري للمقياس = احلد االعلى للدرجة -احلد االدىن للدرجة +احلد األدىن للدرجة
= 499 =19 +441 = 19-190
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حدن الهدل الثتلث لتع ل وجون مستر تطوري لفه الهوية لند الع ا قةم اا ارلعتر (  ) 49 ، 41 ، 41سنة  ،ورجل
التأكد مم وجون مستر تطوري اا اه الهوية  ،استععل البتحث تحلةل التبتيم ارحتني بوستطة ب نتما الحتسوب اخلا (2)Spss– 10
وظه أف النسبة الفتئةة العحسوبة أكب مم القةعة البدولةة (  ) 1284لند مستوا ناللة (  ) 02004وبدرجتي ح ية (  2 ) 42221وكعت
مبةم اا البدول ( . )41
البدول (  : ) 41تحلةل التبتيم ارحتني لدرجتي تطور اه الهوية
متوسط
(*)
النسبة الفتئةة
مبعوع الع بعتي نرجة الح ية
مصدر التبتيم
الع بعتي
1489208
1
9181249
بةم العبعولتي
121104
298280
422
4191221
ناخل العبعولتي
428
8211824
الكلا
(*) القةعة الفتئةة البدولةة ( )1284لند مستوا ناللةة ( )02004وبدرجتي ح ية (. )42221
وبعت أف الع ا قةم يقعيوف ايا ثيال ائيتي لع يية (  ) 49 2 41 2 41سينة وليديه ثيال متوسيطتي ليدرجتي اهي اهي الهويية
(  ) 48121 - 491 – 418211للى التتتلا  2معت يعنا أف نتك اا اررل متوسطت ً واحدا ً يختلف لم متوسط آخ أو لم مبعولية ميم
العتوسطتي بف وق لاي ناللة دحصتئةة  2ولعيت كيتف تحلةيل التبيتيم ال يعطةنيت سيوا رةعية واحيدح  2اقيد اسيتععلت ط يقية تيوكا ( Tuky
 ) methodللعقترنتي العتعدنح التا تدلى ( بتختبتر الف وق الدالة بصورح أمةنة ) ولعت كتف لدينت ثيال متوسيطتي حسيتبةة اإننيت نحتيتج
دلى ثال مقترنتي ثنتئةة  2ورد أظه ي النتتئا أف العقترنتي اليثال كتنيت لاي ناللية دحصيتئةة لنيد مسيتوا (  ) 0204وتحيت نرجيتي
ح ية ( )42221لصتلح ارلعتر اركب لع ا وكعت مبةم اا البدول ( . ) 41
البدول (  : ) 41نتتئا رة توكا العتحققة بةم متوسطتي نرجتي اه الهوية للعبعولتي العع ية العختلفة
مستوا الداللة
القةعة البدولةة
رةعة اختبتر توكا
الفئتي العع ية
ي
نالة لند مستوا
4142904
41
41
4
()0204
1210
411229
49
41
1
412218
49
41
1
وتشة ذه النتةبة أف التةة اا نرجة اه الهوية ي تبط بتلتقدم اا الععي ليدا العي ا قةم  2ويعيد يذا التةةي ظيت ح ارتقتئةية
تطورية سواء كتف ذا التةة نحو ارحسم أم نحو ارسوأ ( أبو حطل ولتنق  ) 81 : 4890 2ويعون ذا االختالل وليول الفي ن ايا
بدايييية م حلييية الع ا قييية دليييى سيييم البليييوم ايييةالح انخفيييتل نرجييية اهييي الهويييية ليييدا الع ا يييق بسيييبل التةةييي اي العقلةييية والبسيييعةة
االجتعتلةةالعفتجئة والعتسترلة معت يسبل اا تزايد مشتل القلق والحة ح واالضط اب التا تنعك سلبت ً للى اتبت يتي الع ا يق نحيو
الهوية ومع ولول الع ا ق دلى م حلة الع ا قة العتوسطة والعتأخ ح نلح زيتنح اا نرجة متوسط اه ليورح البسي معيت يشية دليى
بداية االستق ار والتالؤم مع التةة اي التا ط أي للى ارا ان اا ذه الع حلة  2ولعقترنية يذه النتةبية بنتيتئا نراسيتي سيتبقة ايا يذا
العبتل التا أكدي نتتئبهت وجون مستر تطوري اا اه الهوية بتقدم الف ن بتلعع .
الهدل ال ابع  :خصص الهدل ال ابع للكشف لم الف وق لاي الداللة انحصتئةة اا تطور اه تطور اه الهوية تبعت ً لعتةة البن
( لكور  2دنت ) ،وبتستععتل االختبتر التتئا ( )T-testلعةنتةم مستقلتةم ،ظه اف نتك ا وق لاي ناللةدحصتئةة بةم متوسطا نرجتي
)سنة،البلةت
49،41،41
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مم
لكل
الهوية
تطوراه
اا
واننت
الذكور
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القةعةالتتئةةالعحسوبة(  ) 1،119،1،021،1،848للى التتتلا اكب مم القةعة البدولةة البتلةة( )1214ولصتلح الذكور الع ا قةم2وكعت
مبةم اا البدول ( ) 41
البدول ( : )41ناللة الف وق بةم متوسطا نرجتي ( الذكور واننت ) اا تطور اه الهوية
الداللة
القةعة التتئةة
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العدن متوسط نرجة اه الهوية
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12848
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42221
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41
12121
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49
12841
481211
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أ
(*) .القةعة التتئةة البدولةة ( )1214لند مستوا ناللة ( )0201وبدرجة ح ية ()19
دف ذه النتةبة تله مدا االختالل بةم البنسةم اا اه الهوية ،دل حصل اليذكور لليى متوسيط نرجيتي ألليى ميم اننيت
اا تطور الهوية ،ورد يعونالسبل وراء تفوق الذكور للى االنت اا تطور الهوية اا البحث الحتلا الى طبةعة الف ص العتتحة أمتمه
مقترنة بتلف ص العوجونح أمتم اننت تبعت ً لععلةة التنشئة االجتعتلةة التا تعةز غتلبيت ً اليذك ليم ارنثيى  ،ولليال بسيبل القية االجتعتلةية
والدينةة التا تقوم للةهت لعلةتي التنشئة االجتعتلةة اا مبتععنت  ،والتا تؤكد للى تأكةد رجولة الفتى وتستلده للى دثبتي لاته وتقدم له
الدل وانسنتن أكث مقترنة بترنثى.
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ذه النتةبة مع نتتئا لدن مم الدراستي الستبقة اا ذا العبتل  ،ومنهت نراسية سيت يتعتيت ()Streitmatter, 1988

التا أشتري الى وجون ا وق نالة بةم البنسةم اا تحقةق الهوية  .وكذلال نراسية محعيد ()4881و(السيلطتف )1001،التيا أشيتري اليى
وجون ا وق نالة بةم متةة البن

وتطور الهوية .

وتختلف ذه النتةبة اا البحث الحتلا مع نتتئا نراسة آرك ( )Archer, 1980تلال الدراسة التا أشتري الى لدم وجيون اي وق نالية
دحصيتئةت ً بيةم البنسييةم ايا تطيور الهوييية وأنعتطهيت ،وربعيت كييتف سيبل االخيتالل يعييون اليى طبةعية البةئييةوالعتناي والتقتلةيد االجتعتلةيية
اوطبةعة العةنتي وارنواي العستخدمة اا البحث .
الهدل الختم :خصص ا لهدل الختم لتع ل طبةعة العالرة بةم تطور اهي الهوييةوالتفتلل االجتعيتلا ليدا العي ا قةم ،وبتسيتععتل
معتمل ارتبتط(بة سوف)بةم نرجتي اه الهوية ونرجتي التفتليل االجتعيتلا الاي ان العةنية ،اظهي ي النتيتئا اف معتميل االرتبيتط ليتلا
جدا ،ال بلغ(ر=،)0.91و ذا يعنيا اف العالرية بيةم العتةةي ف موجبية ورويية،ويعكم تفسية يذه النتةبية كعيت اشيتر ز ي اف( ) 4822بيتف
ويةالف ن تنعو خالل التفتلل االجتعتلا  (،ز ي اف ،4822 ،ص ،)194وكيذلال اشيتري االنبةيتي بيتف تطيور اهي الهويية يعتعيد بشيكل
كبة للى التفتلل االجتعتلا
)(Byrne, 1970:201كعت اف التفتلل االجتعتلا السلة والعالرتي االجتعتلةة النتجحة تعزز الفك ح السلةعة البةدح لم الهوية واف
الهوية العوجبة تعزز نبتح التفتلل االجتعتلا وتزيد العالرتي االجتعتلةة نبتحت ً واف النبتح اا العالرتي االجتعتلةة يؤني الى زيتنح
نبتح التفتلل االجتعتلا بتلعقتبل(ز اف .) 181 : ، 4891 ،
االستنتتجتي : .4يتخذ اه الهوية مسترا ً تطوريت ً لتلعةت ً لند ارا ان وبشيكل منيتل ومتسلسيل لبي م احيل النعيو العختلفية سيواء كيتف
ذا التطور نحو ارحسم أم نحو االسواء ،ويتضح اا م حلة الع ا قة.
.1ي تبط تطور اه الهوية لنيد اراي ان بتلععيتية والعالريتي االجتعتلةية والثقتاةية  .وتختليف يذه الععيتية ميم طبقية رخي ا بيتلعبتعع
الواحد وبةم مبتعع ومبتعع آخ .
.1أف البن مم العتةة اي العؤث ح اا تطور الهوية لدا الع ا قةم.
. 1ي تبط تطوراه الهوية لدا الع ا قةم بتلتفتلل االجتعتلا مع تقدم العع  ،دل تصبح العالرة بةم العتةة يم نالة ايا م حلية الع ا قية
والع حل الالحقة .
التولةتي :اا ضوء النتتئا التا تولل دلةهت البحث الحتلا يولا البتحث :
 .4ض ورح اف تهت ارس ح والعدرسة بع حلة الع ا قة ،دل تضط ب الهويية ليدا الع ا يق ايا يذه الع حلية نتةبية للتةةي اي العقلةية
والبسعةة واالجتعتلةة العتسترلة التا تط أ اا ذه الع حلة .
 .1ض ورح ا تعتم العؤسستي االجتعتلةة ووستئل انلالم ( الع ئةة والعق وءح ) اا توضةح ذا العفهوم وتنعةته مم خيالل
انكثتر مم الب اما انرشتنية التا توضح أ عةة وخطورح م حلة الع ا قة ومدا ارتبتطهت بتلع احل ارخ ا .
 .1اف يهت القتئعةم للى وضع ار دال التعلةعةة للعنت ا أو العق راي الدراسةة اا وزارح الت بةية والتعلية بتضيعةم الكتيل
أو العنيت ا اييا الع احيل الدراسييةة العختلفيية بيتلعف ناي أو العوضييولتي التييا تؤكيد للييى تنعةيية الهويية ودنراكهييت بحسييل
الع احل العع ية العختلفة ومدا تأثة ت للى الف ن بشكل لتم .
العقت حتي :يقت ح البتحث استكعتالً لهذا البحث دج اء البحو والدراستي اختةة :
 .4دج اء نراسة تطورية لفه الهويية ليدا بعيض الفئيتي العع يية ابتيدأ بع حلية الطفولية ثي الع ا قية مي ورا ً بتل شيد وأخةي اً م حلية
الشةخوخة .
 .1دج اء نراسة لتع ل طبةعة العالرة بةم اه الهوية ومتةة اي أخ ا مثل (االحكتم الخلقةة ،اسيتلةل الععتملية الوالديية ،
السكم  ،التطور العقلا  ،أخذ الدور،التوااق النفسا ) .
 .1دج اء نراسة مشتبهة للدراسة الحتلةة لعقترنة نتتئبهت ميع نتيتئا الدارسية الحتلةية للوريول لليى نقيتط االخيتالل والتشيتبه
معهت .
.1نراسة أث ب نتما تعلةعا اا تطوراه الهوية لدا الع ا قةم.
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