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 ملخص الدراسة:

املرحلة  وطالبات طالب من عينة لدى تشكل هوية األنا هدفت الدراسة إلى معرفة

 ياتوذلك انطالقا من الفرضضوء متغير الجنس والسن ونمط اإلقامة،  على امعيةالج

التشتت/ –نغالقالا –التعليق –الهوية /اإلنجاز ما نسبة وجود األفراد في مستويات التالية:

  لكل مستوى؟، توجد فروق دالة وفق الدرجة الفاصلة املحسوبة
 
في هوية األنا  إحصائيا

ا)األيديولوجية، االجتماع دى طلبة ل اإلقامةالجنس، السن، ونمط  ملتغيرات ية، الكلية( تبع 

  الجامعة؟

 75 من متكونة عينة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وقد تم إجراء الدراسة على 

 مقياسعلى  باالعتماد تم اختيارهم بطريقة عشوائية،طالبا وطالبة من جامعة وهران، 

 ((1986بنيون وآدمز للمقياس( املراجعة األخيرة تشكل الهوية )الصورة النهائية ل

Bennons&Adamsللعلوم  اإلحصائية الحزمة الدراسة باستخدام بيانات معالجة ، تمت

 رتب بتوزيع يتعلق فيما النتائج أظهرت .التكرارات، النسب املئويةاالجتماعية باستخدام: 

 كانت التحديد منخفضة هويةال رتب نسب أن والكلية واالجتماعية اإليديولوجية الهوية

 داللة ذات فروق توجد ال أنه الدراسة نتائج أظهرت كما ،الدراسة أفراد كل لدى األعلى

 فما فوق( 25(،) 25-23(، )22-18) بين ما يتراوح كان والذي ،السن ملتغير تبعا إحصائية

 ولوجيةاإليدي األبعاد مستوى  على دالة فروق توجد أنه ال ة، كماالهوي أبعاد على

 .واالجتماعية والكلية تبعا ملتغير الجنس ونمط اإلقامة



 :مقدمة

 ،واألكثر سعيا للتشابك ،يعد مفهوم الهوية من أكثر املفاهيم إثارة للجدل والنقاش

والتداخل في سياقات معرفية ومفاهيمية، ذلك أن التحوالت العميقة التي يشهدها العالم 

لخلة كل إلى خ ىالذي أصبح يهيمن على حياة البشر أداليوم، والتطور التكنولوجي الكبير 

فضا ن الهوية باعتبارها ر أل  ،من املستحيل اختزالها في معنى واحدأصبح ذ إ هوية مستريحة.

 ،كلى ذلإو مصدر متعال ال يحيل على خزان ثقافي، هي باإلضافة أ ،دائما ألي أصل مطلق

 نى وسمو اإلنسان.تلتقي مع القدرة على دمج االختالفات التي تشكل غ

رجة جعلت إلى د ،من املفاهيم التي تضخمت بشأنها املقاربات والدراسات "الهويةتعتبر "

يعلق بأن القليل من املفاهيم هي التي حظيت  "Alfred grosserألفرد جروسر "املفكر 

بالتضخيم الذي عرفه مفهوم الهوية، وهو أمر يعود إلى تناثر هذا املفهوم على ضفاف 

من األنثروبولوجيا إلى السوسيولوجيا، ومن  ،ت عدة داخل حقل العلوم اإلنسانيةتخصصا

 من 
 
السيكولوجيا إلى علوم السياسة، الش يء الذي يجعل من كل محاولة لحصره ضربا

 .(5،6، 2006املجازفة الفكرية املفتوحة على االحتماالت كافة.)محمد فاضل، 

 الذين النفس علماء أشهر من " Erikson أريكسون "التحليلي  النفس ويعتبر عالم 

ل هوية األنا خالل  تناولوا
ُّ
 النمائية املظاهر أحدباعتباره  -االجتماعي النفس ي النموتشك

 وذلك في -به املحيط العالم مع وتفاعله الفرد سلوك في ثرأ من لذلك ملا للشخصية، الهامة

 يخضع ،تطوري مرحلي خط وفق نااأل  نمو على فيه يؤكد الذي ،(واملجتمع الطفولة) كتابه

 لالستعدادات متوازنة أهمية يعطي بهذا وهو الحياة، مدى ويستمر ،التطور  ملبدأ

 ،النفس ي البناء في تغير من إليه تفضيان وما ،االجتماعية للمتطلبات وأيضا البيولوجية،

 ،امليالد من تبدأ ،(2011،17)غالب جغدمي،  متتالية مراحل ثماني خالل من وذلك

 إلى وصعودا باالستقالل، اإلحساس إلى بالحاجة مرورا األساسية، بالثقة الطفل بإحساس

، الهوية تحقيق إلى املراهقة مرحلة في يسعى ثم اإلنجاز، في فالرغبة باملبادأة، اإلحساس

 اكتساب إلى الختام في ليصل باإلنتاج، فاإلحساس االجتماعي، التآلف في الرغبة يعقبها والتي

  .والحكمة بالتكامل اإلحساس



من  (1963) "الريسكون "مراحل في النمو النفس ي االجتماعي الثمانية  نموذج يعتبر 

 ي طليعةفلشخصية، إذ غالبا ما نجد هذه النظرية اتطور أدبيات  األكثر تأثيرا في النظريات

 ى القو  التقارب بين علىأن كل مرحلة تنطوي  إريكسون  ، ويرى علم النفساملتعلقة ب البحوث

حقيق الفرد إلى ت توجهتتفاعل ل هذه القوى  حيث أن االجتماعية،والنفسية و  البيولوجية

 (Seth J. et al: 2006,61). نمو الشخصية

 ،الفرد بها أزمة يمر بمثابةهي  املراحل هذه من مرحلة كل أن اعتبر قد إريكسون  كان إذا 

 سينعكس ،املراحل هذه من مرحلة أي في النمو وإعاقة التالية، املرحلة إلى تجاوزها يحاول و 

 مراحل على إحدى نظريته في ركز" مارشيا جيمس "فإن، التالية املراحل تحقيق على شك بال

 فإما"؛ والشباب املراهقة مرحلة" الهوية تشكيل مرحلة وهي، الحياة دورة في الهامة النمو

 أو هويته، يحقق أن يعايشها التي ةاملجتمعي واملتغيرات ،تنشئته ضوء في الفرد يستطيع أن

 التشكل عن معاقة تكون  أو التشكل، عن توقفت أو ،تأجيل مرحلة في تشكلهاو  الهوية تكون 

 سواء، هويته بخصوص االنتشار من يعاني ،الهوية مشتت الشباب يكون  وقد والوضوح،

 بخصوص أو ،السياسية التيارات مواجهة في أو العقائدي، أو ،املنهي املجال في ذلك كان

 (.64، 2011)عالونة،  .اآلخر الجنس مع تفاعله حتى أو الجنس ي، دوره

 األساس ي املطلب تمثل حيث الشباب، وبدايات، املراهق بمرحلة الهوية أزمة ترتبط

 الضرورية االستقاللية نحو املراهق شخصية في تحول  عن وتعبر ،املرحلة هذه خالل للنمو

 مراحل وفق "أريكسون "نظر وجهة من الهوية وتنمو دمة،القا املراحل في السوي  للنمو

  نموه مسار ويتحدد معينة، أزمة منها كل في الفرد يواجه ،متتابعة
 
  حلها لطبيعة تبعا

 
 إيجابا

  أو
 
  ،سلبا

 
 أن «Marcia» مارشيا ويشير وثقافية، ،واجتماعية ،بيولوجية عوامل بعدة متأثرا

 أو التعليق أو اإلنجاز حالة في إما الهوية تجعل ،ةواالجتماعي، البيولوجية العوامل تقاطع

 .التشتت أو االنغالق

للهوية  يجاييإلى التطور اإل  ،والفيزيولوجية ،تؤدي نوعية االرتباط بين املتغيرات النفسية

يات سلبية هو  مما ينتج عنه تبني ،أو إلى اضطراب وتشويش الهوية وتشكيلها بشكل سوي،



 في والذي ينعكس ،نتماءوعدم اإل  ،غترابلشعور باإل وا ضارة بالفرد واملجتمع،
 
أداء  سلبا

 (2011،556،)حمود وآخرونالفرد نحو التزاماته املجتمعية البناءة.

 عالقتها في أو ،عامة بصفة األنا هوية تشكلعديدة  دراسات تناولت العريي العالم في 

ومن  ،ف من ثقافة ألخرى ونتائجها تختل ،إال أن دراسة تشكل الهوية ،املتغيرات ببعض

 تتميز ثقافة في األبعاد هذه بين العالقة لطبيعة فهمنا ضعف يعني مما مجتمع آلخر،

ذاتها، ومن هنا جاءت  ، وحتى العربيةالغربية املجتمعات عن ختالفواإل  بالخصوصية

غير وعالقتها بكل من مت ،دراستنا هذه حول تشكل هوية األنا لدى عينة من الشباب الجامعي

 القصور، هذا سد في للمساهمة محاولة في بجامعة وهران، السن، والجنس، ونمط اإلقامة

  املرحلة. هذه في الطلبة لنمو أوضح صورة وتقديم

 إشكالية الدراسة:

 خفىي وال والشباب،تعتبر أزمة هوية األنا من مطالب النمو املهمة في مرحلة املراهقة 

هذه  لوكيا فيوس ،ية من تأثيرات في بناء الشخصية فكرياحد ما تولده التحديات الثقافأعلى 

كثير من ال البد أن يتعرض األفراد في مختلف املستويات إلىإذ  .وبصورة مستمرة ،املرحلة

 عائق،ها يكون بعضقد التي  ،والثقافية ،واالجتماعية ،واالضطرابات النفسية ،التفاعالت

 التوازن في القدرة العقلية والعقائديةلعدم  يحول دون تحقيق متطلبات النمو السليم

  .ملديه

والشباب الجامعي املتعلم ، ن دراسة الهوية لدى الشباب بصورة عامةشك فيه أ مما ال

تفرضها طبيعة التحوالت التي أوجدتها  ،صورة خاصة ضرورة اجتماعية متكاملة األبعادب

 عملية التغير الشاملة في املجتمع. 

 أريكسون أن مرور يفترضإذ  مهم جدا، هذه املرحلة خالل األنا هوية تشكل حيث أن

 أن الفرد يعني مما ،الدور  أو اضطراب ،الهوية الهوية إما أن يفض ي إلى تحقيق بأزمة املراهق

التحديد،  طور  في مازال أنه أو هويته، حقق قد إما يكون  الشباب وبداية املراهقة نهاية في

  املجتمع. معايير مع تتفق ال ،سلبية هوية تبنى أنه أو



إلى أن أكثر املهمات التي تواجه املراهق هي تطوير هويته الذاتية  Willicl" ويلسل"يشير 

، وهذه الهوية ال تنتهي إال عندما يصل الفرد إلى مرحل
 
الرشد )عبد  ةلتكون أكثر استقرارا

 ي تجعلوتتميز مرحلة املراهقة بالعديد من التغيرات الت ،(2002،02الرحمن الطرشاوي،

( مرحلة املراهقة بأنها فترة 1968هذه الفترة حاسمة في تشكل الهوية، ويعتبر إريكسون )

 ،حيث يشير مصطلح " األزمة " إلى عملية تتميز بالصراع . ""ارتباك الهويةتؤدي إلى "أزمة " 

 (Baptiste. B (1,"واملراهق يسعى لتشكيل هويته الخاصة في ظل هذه الصراعات

 ،سعيه إلى تنمية اإلحساس بهويته يقض ي جل سنوات املراهقة في التفكير أثناءاملراهق ف 

 ،حةوكذلك الخيارات املهنية التعليمية املتا ،والقيم السائدة ،والتأمل في األفكار ،واملراجعة

 اروأفك ،اجتماعية وأدوار ،وتبني قيم معينة ،وكيفية النجاح في الصداقات مع أقرانه

الذي يساعده في بناء  ،نحه اإلحساس بوجوده املستقل املتميزتم ،وخيارات متعددة

وتعد أزمة الهوية املشكلة  .لهذا يتعرض املراهقون إلى ما يعرف بأزمة الهوية ،املستقبل

ما دوري  ،من أكون؟ ،من أنا؟ عندما املراهق يسأل نفسه:، تبدأ الرئيسية في مرحلة املراهقة

أحقق النجاح ؟، ويجد املراهق نفسه أمام مطالب  كيف ،كيف اثبت وجودي؟ ،في املجتمع؟

، غلبها)إقدام إحجام(اعات متعددة أوأفكار متناقضة، مما يجعله يعيش صر  متعددة،

وخاصة في ظل التغيرات الجسمية والعقلية والنفسية واالنفعالية. وإذا فشل املراهق في 

 Role"الدور  واضطراب، "Identity confusion" الهوية اضطرابتحقيق هويته يكون رهن 

confusion" ،وينتج عن ذلك عدد من االضطرابات  ،أو تبني هوية سالبة ،أو خلط الهوية

التي تؤدي بدورها إلى ظهور أعراض مرضية قد تعصف باملراهق وتلقي بظاللها على 

 . مستقبله

 مثل ،ةيالسو  ةيالشخص فهم في مهمة مبادئ جسديفإنه  ةيبالهو  الواضح إلحساسأما ا

 ادةيز  على تساعد ،النمو ادةيز  مع النفس ي زيالتما حداثإ علىرة القد نأ ذإ .والتفرد زيالتما

 ،واالنتشار ،التشتت نأ نيح في ،هويته باستقالل الشعور  نموو ، نفسه فهم على الفرد قدرة

 الحالة هذه في ألنه، ديالشد القلق من حالة الفرد عند ريتث، ةيالهو  ديتحد على القدرة وعدم

 وعلى هايعل طرةيالس وأ ،بالذات التحكم على القدرة عدم من الخوف ريتأث تحت واقعا كون ي

 املرحلة هذه في واستمر ة،يللهو  واضح ديبتحد املراهق محاوالت تسفر لم وإذا مستقبله،



 مثل عن نيالناشئ والتوتر القلق حتملي نأ عندئذ عيستطي ال فانه ،واالنتشار التشتت من

 تتطلب ةيقيحق مشكلة( ةيالذات)ةيالشخص تهيلهو  املراهق فهم عدميعتبر  لذا .الحالة هذه

 .املراهقين لدى الهوية طور ت يةفيك ملعرفة والدراسات البحوث من دياملز 

 ألسئلةا طرح خالل من تتحدد الدراسة هذه في البحث مشكلة فإن املنطلق من هذا

 :ةالتالي

–التعليق –الهوية /اإلنجاز توياتما نسبة وجود األفراد من الجنسين في مس -

 التشتت/ وفق الدرجة الفاصلة املحسوبة لكل مستوى؟.–االنغالق

  ةدالتوجد فروق هل  -
 
ا  إحصائيا في هوية األنا )األيديولوجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 طلبة الجامعة. لدى ملتغير الجنس

  توجد فروق دالة هل -
 
ا في هوية األنا )األيديولو  إحصائيا جية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 طلبة الجامعة. لدى ملتغير السن

  فروق دالة هل توجد -
 
ا إحصائيا  في هوية األنا )األيديولوجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 طلبة الجامعة. لدى نمط اإلقامةملتغير 

 فرضيات الدراسة:

  توجد فروق دالة -
 
ا في هوية األنا )األيديولوجية، ا إحصائيا تغير ملالجتماعية، الكلية( تبع 

 طلبة الجامعة. لدى الجنس

  فروق دالة توجد -
 
ا  إحصائيا تغير ملفي هوية األنا )األيديولوجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 طلبة الجامعة. لدى السن

  فروق دالة توجد -
 
ا مل إحصائيا تغير في هوية األنا )األيديولوجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 طلبة الجامعة. لدى نمط اإلقامةنمط 



 أهمية الدراسة:

اعتبارها ب ،الجامعيةفترة املراهقة املقابلة للمرحلة  تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية

د وتعزيز األدوار املتضمنة فيها، ويع ،االجتماعيةاإليديولوجية و  مرحلة أزمة تشكيل الهوية

 تعرفلابد منها لتكوين شخصيتهم، و  مائية التي الاملطالب الن إنجاز املراهقين لهويتهم من

االجتماعية عند املراهق يساعد على تكوين ملحة عن الحياة  مستويات تشكل الهوية على

ال ، كما أن األعمالتطور الشخص ي لديه في هذه املرحلة من النمو وتصوير ،النفسية له

لى من أجل الوقوف ع ،جتمعمرحلة انتقالية للم البحثية حول تشكل الهوية ضرورة في كل

ن التغيرات، ودورها في تهيئة الفرص املناسبة لألفراد م مستوى مواكبة التنشئة ملتطلبات

 املساهمة الدراسة تتوقع وبذلك وطموحاته، املجتمع حياة أجل إنجاز هوية منسجمة مع

  الهوية موضوع إثراء في
 
. تربويا

 
 وثقافيا

 أهداف الدراسة:

 ،شكل هوية األنا لدى طلبة الجامعةتبشكل أساس ي إلى دراسة إن هذا البحث يهدف 

 كما يهدف إلى:

–قالتعلي –الهوية /اإلنجاز نسبة وجود األفراد من الجنسين في مستوياتمعرفة  -1

 التشتت/ وفق الدرجة الفاصلة املحسوبة لكل مستوى.–االنغالق

ا في هوية األنا )األيديولوجية، االجتالتعرف على االختالف  -2  لجنسلماعية، الكلية( تبع 

 عينة من طلبة الجامعة. لدى

ا التعرف على االختالف  -3  لسنلفي هوية األنا )األيديولوجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 عينة من طلبة الجامعة. لدى

ا لنمط التعرف على االختالف  -4 في هوية األنا )األيديولوجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 عينة من طلبة الجامعة. اإلقامة لدى

 حتديد مفاهيم البحث إجرائيا:

قياس ماستجابته نحو  هي متوسط الدرجة التي يحصل عليها الطالب وفق :هوية األنا

على الصورة النهائية للمقياس )املراجعة األخيرة( من طرف بنيون وآدمز  تشكل الهوية



Bennons&Adams1986)) ، التعليق –/اإلنجازالتي تبين ما وصل إليه من مستوى– 

 ،الهوية اإليديولوجيةمجال  التشتت/ من خالل بيان خياراته والتزاماته في –االنغالق

 وذلك وفقا للمعيار التالي: املقياس املوضوعي لرتب هوية األنا والكلية واالجتماعية،

، تعليق ،الرتب األريع األساسية )تحقيق : يقع الفرد في رتبة واحدة منالرتبة الخالصة 

 انغالق، وتشتت هوية األنا( إذا تحصل على الدرجة الفاصلة فأكثر في رتبة واحدة فقط.

يقع الفرد في رتبة انتقالية بين رتبتين إذا تحصل على الدرجة  الرتب االنتقالية: 

في كل منهما. ونتيجة للعدد الكبير لهذه الرتب، فقد تم تجميعها في أريع  فأكثرالفاصلة 

من  وكل ،االنتقالية بين التحقيق وتشمل الرتب اه نحو التحقيقاالتج :مجموعات هي

اه نحو االتج ؛األعلى شريطة أن تكون الدرجة الفاصلة للتحقيق هي ،التعليق أو االنغالق

شريطة أن  ،وكل من التحقيق أو االنغالق ،وتشمل الرتب االنتقالية بين التعليق التعليق

النتقالية ا وتشمل الرتب االتجاه نحو االنغالق ؛ىتكون الدرجة الفاصلة للتعليق هي األعل

 شريطة أن تكون الدرجة الفاصلة لالنغالق هي ،بين التحقيق وكل من التحقيق أو التعليق

 ا.وتشمل الرتب االنتقالية التي يكون التشتت طرفا فيه االتجاه نحو التشتتوأخيرا  ؛األعلى

ختلطة من ال يحقق الدرجة يقع في هذه الرتبة امل التعليق منخفض التحديد: 

 الفاصلة في أي من الرتب األريع.

تستبعد االستجابات التي يتم فيها تحقيق الدرجة الفاصلة  االستجابات املستبعدة: 

 العتبار ذلك مؤشر للكذب أو اإلهمال أو سوء الفهم. في أكثر من رتبتين

 هم الطلبة الذين يزاولون الدراسة بالجامعة.  طلبة الجامعة:

ا من خالل تمييز الطالب:سن  يها ثالث فئات ينتمي إل وتحدد الدراسة املصطلح إجرائي 

 الفرد من عينة البحث وهم:

 سنة. 21-18أ. نهاية املراهقة: تقع ما بين

  سنة. 25-22ب. بداية الشباب: تقع ما بين 

 فما فوق. 26مرحلة الشباب: تقع ما بين  -ج



ا لحاملصط هذا الدراسة تحدد نمط اإلقامة:  عينة من والطالبات بالطالب إجرائي 

 سواء األسرة، خارج املقيمين أو الجامعة، في دراستهم فترة أثناء أسرهم مع املقيمين الدراسة

 .األصدقاء أو األقارب، مع السكن أو الجامعي، السكن في ذلك أكان

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :األناهوية 

 واألنا األعلى ،ا أبعد من أن تحاول التوسط بين الهو الغريزيةيرى أريكسون أن األن 

والبيئة املحيطة كما يعتقد فرويد، بل تمتد قدرتها بوضوح ألبعد من مجرد مقاومة  ،التأديبي

 ،املحرمة، والقلق، والسبب القاطع هنا يتمثل في أن الوظيفة البنائية لألنا السوية الغرائز

داخلية تتضمن أريعة جوانب رئيسية وتلك حالة ، هوية األنا ة أو تحقيقهو الشعور بالهوي

 .الجتماعيااالستمرارية، والتماسك وتوفيق املتناقضات، التماسك و  ،هي: الفردية، التكامل

رارية ستموا ،الشخصية باإلضافة إلى تماثلهاتماسك تنظيمات األنا  تمنحهكذا   

 إدراكها من قبل اآلخرين.

فيعرف هوية األنا بقوله: هوية األنا هي إدراك الحقيقة بأن  ،يعبر إريكسون عن ذلك  

أن و  واستمرارية في طرق األنا التكاملية، وفي نمط الفردية الشخصية، ،هناك تماثل ذاتي

الذين  ،هذا النمط يتوافق مع التماثل واالستمرارية للمعنى الشخص ي كما يدركه اآلخرون

 . الفردلهذا  االجتماعييمثلون أهمية في الوسط 

قة، الهوية خالل مرحلة املراه دقة العوامل التي تساهم في تكوينأريكسون ب كما يصف 

فهو يوافق على أن كل مجتمع يضع جدوال زمنيا إلستكمال الهوية، في حين عاد ليعترف ثانية 

التي ر الشعائو  والشدة أوالدرجة، وطبيعة الطقوس، بأن هناك تباين واضح في كل من املدة

 ماعي للهوية،االجتجيل النفس ي أيضا أن املجتمع يمنح الفرصة للتأويرى ، مارسها املراهقون ي

ى ترسيخ وإل ات أو تعهدات خاصة بهم في الحياة،لتزامي حين يسعى املراهقون إلى تكوين إف

 تعريف ثابت نسبيا للذات.



ما يسمى ب -حياة كمظهر حرج في ال -يقترن هذا التأجيل )التعليق( النفس ي االجتماعي  

أنها بمثابة نقطة دوران ضرورية، لهوية، وتوصف أزمة الهوية باإلحساس باألزمة أو أزمة ا

وتساعد على تنظيم  ولحظة حاسمة تحدد ما إذا كان يتحرك النمو في مسار واحد أو أكثر،

، 1998إضافة إلى التمايز والتفرد.)السيد عبد الرحمن،  موارده وإعادة اكتشاف الهوية

13،14) 

 تشكل هوية األنا -1

 في مقابل اضطراب األنا هوية مفهوم" Erikson(  (1968 ,1963أريكسون  "استخدم 

 املطلب حلها يمثل حيث الشباب، وبدايات املراهقة مرحلة في النمو أزمة إلى لإلشارة ،الدور 

 الليةاالستق نحو تحول  ونقطة ،املرحلة هذه خالل السوي  النمو الستمرارية األساس ي

 في األنا نمو أن (، إذ يرى 2001،5)الغامدي، الرشد مرحلة في السوي  للنمو الضرورية

 وتكون ، متعددة مطالب املراهق يواجه حيث الهوية، أزمة مواجهة خالل من يحدث املراهقة

 من العديد بتجريب ويقوم متنوعة، وخيارات مختلفة، يديولوجياتإو  متناقضة أفكار لديه

 هذه في والقلق باالضطراب يشعر لذلك عنه، يبحث عما التأكد بعدم يتسم فهو األدوار،

 ومعتقدات أفكار بوضع وذلك ومعاناته، توتره حدة من التخفيف إلى ويسعى، الفترة

 أنه كما وحاجاته، وأهدافه دوافعه بين ما تكامل إيجاد يحاول  وهو به، خاصة وأهداف

 ذلك. يحقق حتى كبير وقت إلى بحاجة

 تحقيق سبيل في املبذولة جهوده وتعرقل تهدد التي الصعوبات من الكثير واجهي حيث 

 مع تتناسب والتي ،العديدة البدائل في والتعمق البحث في ذاتية رغبة لديه ويكون  ،هويته

 حول  املختلفة النظر وجهات ومعرفة اآلخرين، مع تفاعله ذلك يسهل ومما ،وقدراته ميوله

 .وقدراتهم مليولهم الحقيقي االكتشاف هو فهذا ومناقشتها، امعرفته يود التي املجاالت

 والتحديد ،االستكشاف مدى في القضية ولكن ،ذاته حد في االستكشاف ليس فالهدف 

 في أنه إال املتبادلة، الشخصية العالقات في أو املهنية أو الفكرية سواء للبدائل، األفضل

ا الفرد يكون  املتأخرة املراهقة نهاية  عن تعبر والتي لهويته، متكاملة صورة خلق على قادر 

 عن فالبحث الالحقة، حياته في القرارات التخاذ كأساس وتستخدم معينة، بقيم االعتراف



)عبد هللا  باملجتمع الخاصة الثقافية القيم استدماج عملية في األخيرة الخطوة هي الهوية

 (.2001،47املجنوني، 

 هذه من أيا ليست أنها إال توحدات، من يسبقها ما على األنا هوية تشكل يعتمد 

 وتمثيل ،انتقائي تجاهل تتضمن تطورية دمج عملية نتاج بل ،مجموعها حتى وال، التوحدات

 بين جسر خلق تتضمن ،أصلها عن مختلفة جديدة تكاملية وحدة خلق إلى يؤدي تبادلي

 تنتهي عندما يحدث نااأل  هوية تشكل أن أريكسون  يرى  ذلك ولتأكيد والرشد. الطفولة

 البد الهوية تظهر وحتى. (2001،5)الغامدي،  منفصلة كعناصر التوحدات هذه فعاليات

 بشكل الهوية محتويات بها تشفر التي الوسائل :العملية رئيسية، مكونات ثالث توفر من

 لطريقةا البناء وهو وكذا ،الهوية وتبنى تشيد منها التي املعلومات: ومتكامل، املحتوى  مفصل

  .الهوية تنظم بها التي

 واالضطراب القلق من درجة في املتمثلة ،األزمة تبدأ بظهور  تشكل الهوية عملية إذن

 ويتم، األزمة وتنتهي الحياة، في لوجوده معنى تحديد املراهق بمحاولة املرتبط املختلط

 لإلحساس قاملراه وتحقيق ،االضطراب هذا بانتهاء الحسنة الظروف في الهوية تحقيق

 ،ماضيه واستمرارية وتماثل ،الكلية ووحدته بتفرده إحساسه في ممثال ،بالذات القوي 

، امللحة الشخصية الحاجات بين والتوفيق ،الصراع حل على وقدرته ،ومستقبله ،وحاضره

 . ومجتمعه ذاته نحو بواجبه إحساسه تؤكد بدرجة االجتماعية واملتطلبات

 ،املؤملة والصراعات السوية غير املبكرة التوحدات حل في الفشل يؤدي ،العكس وعلى

 في األنا هوية اضطراب إلى الطفولة مرحلة في النمو أزمات حل في فشل من عليه يترتب وما

 يتمثل ،أساسيين نمطين أريكسون  نظر وجهة من االضطراب هذا ويأخذ. املراهقة مرحلة

 مما، الطفولة توحدات بين كاملت خلق في املراهق يفشل حيث ،اضطراب الدور  في األول 

، معنى ذات ثابتة وأهداف أدوار تبني على القدرة وعدم بالذات املهلهل اإلحساس إلى يؤدي

 واملرتبطة ،السالبة الهوية تبني في الثاني النمط ويتمثل. شخصية واجتماعية قيمة أو

 على القدرة دمع على تأثيره يقتصر ال والذي، الداخلي بالتفكك اإلحساس من أعلى بدرجة

 سلبية أكثر دورا ويلعب بل االجتماعية، أدواره عن الرضا تحقيق أو ،ثابتة أهداف تحديد



 كالجنوح، اجتماعيا مقبولة غير أدوار ممارسة إلى يدفع حيث عامة، بصفة الفرد حياة في

 (.2001،6)الغامدي،.املخدرات وتعاطي

 رتب هوية األنا -2

املصطلح إجرائيا، حيث طور نظريته في تشكل هوية هذا  تمثل وجهة نظر جيمس مارشا

 لقياس تشكل الهوية، وتشتمل هوية األنا من وجهة كما طور مقياسه املعروف باملقابلة ،األنا

 على مجالين هما: نطره شبه البنائية

االت في عدد من املج هوية األنا األيديولوجية: وترتبط بخيارات الفرد األيديولوجية-  

 ،هي هوية األنا الدينية: وتشتمل على أريعة مجاالت فرعية ،ملرتبطة بحياتهالحيوية ا

 وأسلوب الحياة. ،واملهنية ،والسياسية

 وترتبط بخيارات الفرد في أو العالقات الشخصية املتبادلة: ،هوية األنا االجتماعية-

 ،ةلصداقهي ا :مجال األنشطة والعالقات االجتماعية، وتشتمل على أريعة مجاالت فرعية

يحدد مارشا )  .والعالقة بالجنس اآلخر ،وأسلوب االستمتاع بالوقت ،والدور الجنس ي

بعا تحدد ت ،املجالين السابقين ( أريع رتب أساسية للهوية في كل من1988; 1980;1967

 احةللخيارات املت املتمثلة في رحلة من البحث واالختبار ،لظهور أو غياب أزمة هوية األنا

 وأدواره وعالقاته االجتماعية من جانب، ،معتقدات الفرد وقيمة األيديولوجيةاملرتبطة ب

ومدى االلتزام بما يتم اختياره منها من جانب آخر، حيث تعكس كل رتبة قدرة الفرد على 

 ومن ثم إمكانية الوصول إلى معنى ثابت ،وأدواره ،املشكالت املرتبطة بأهدافه التعامل مع

 جاز هذه الرتب وطبيعة النمو فيها فيما يلي:إي لذاته ووجوده. ويمكن

ا نتيجة تحقيقه : تمثل الرتبة املثالية للهوية، حيث يتمهوية األنا )إنجاز(تحقيق -1 

 عليقأو الت ،ممثلة في مروره بفترة مؤقتة من االستكشاف ،من جانب لخبرة الفرد لألزمة

أو  وانتقاء ما كان ذا معنى ،ار املتاحةواألدو  ،واألهداف ،واملعتقدات ،املتضمن اختبار القيم

 آخر. قيمة شخصية واجتماعيه منها، ثم التزامه الحقيقي بما تم اختياره من جانب



يفشل املراهق في رتبة التعليق من اكتشاف هويته، إذ تستمر  :تعليق هوية األنا -2 

الوصول  دون  تاحةممثلة في استمرار محاولته الختبار وتجريب الخيارات امل ،خبرته لألزمة

ن م ودون إبداء التزام حقيقي بخيارات محددة منها، مما يدفعه إلى تغييرها ،إلى قرار نهائي

 ،وقت إلى آخر في محاولة منه للوصول إلى ما يناسبه، ومن ذلك على سبيل املثال ال الحصر

 مجال الدراسة أو املهنة أو الهويات أو األصدقاء. تغيير

ألي  متمثلة في تجنب الفرد ،يرتبط انغالق هوية األنا بغياب األزمةاألنا:  هوية انغالق -3 

وأدوار اجتماعية ذات معنى أو قيمة في  ،وأهداف ،محاولة ذاتية للكشف عن معتقدات

 ع.كاألسرة واملجتم ،مكتفيا بااللتزام والرضا بما يحدد له من قبل قوى خارجية ،الحياة

متمثال في  ،أزمة الهوية بغياب األنا هوية تشتت يرتبط األنا: هوية )تفكك( تشتت -4 

 أو أدوار محددة في الحياة من ،أو أهداف ،عدم إحساس الفرد بالحاجة إلى تكوين فلسفة

جانب، وغياب االلتزام بما شاءت الصدف أن يمارس من أدوار من جانب آخر. ويحدث ذلك 

ضال كوسيلة لالختيار املناسب، مف لتالفي الفرد في هذا النمط للبحث واالختبار كنتيجة

حلها عن طريق تأجيل وتعطيل االختيار بين أي من الخيارات  أو ،التوافق مع املشكالت

 (.2001،6،7املتاحة.)الغامدي،

 الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات موضوع الهوية من جوانب مختلفة وعالقته مع العديد 

 لحالية:بالدراسة ا الدراسات العربية، واألجنبية ذات الصلةاملتغيرات، وفيما يلي بعض  من

 إلى الدراسة هذه ، هدفتالجزائري  الشباب لدى الهوية دراسة ربيعة عالونة حول رتب

 ثالث إلى ينتمون  الشباب من عينة لدى واالجتماعية اإليديولوجية الهوية رتب توزيع معرفة

 مزاب(، بني وفئة القبائل، فئة العرب، فئة) الجزائري  املجتمع من عرقية اجتماعية فئات

 الدراسة استخدمت السن، ملتغير تبعا لديهم الهوية رتب في الفروق معرفة إلى وكذلك

 رتب بتوزيع يتعلق فيما النتائج وأظهرت ،الهوية لرتبEOMEIS-2) ) املوضوعي املقياس

 األعلى كانت حديدالت منخفضة الهوية رتب نسب أن ،واالجتماعية اإليديولوجية الهوية

 إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه الدراسة نتائج أظهرت كما ،الدراسة أفراد كل لدى



 قد، و الهوية أبعاد بعض على ((28-30و 25 -27) (بين ما يتراوح كان والذي ،السن ملتغير تبعا

 حلصال ،التعليق رتبة مستوى  على اإليديولوجية بالهوية يتعلق فيما فروق هناك كانت

 فكانت جتماعيةاال  للهوية بالنسبة أما، 30) -(28بين ما سنهم يتراوح الذين األفراد مجموعة

 توجد لم أنه حين في، (27-25)األولى املجموعة لصالح ،التشتت بعد على دالة فروق هناك

 (2011. ) ربيعة عالونة،واالجتماعية اإليديولوجية األبعاد باقي مستوى  على دالة فروق

كل الهوية االجتماعية ريالدراسة ف 
ّ
 وعالقتها باملجاالت ،حمود حول مستويات تش

ملدارس افي  من الجنسين ،الثانوي  األساسية املكونة لها لدى عينة من طلبة الصف األول 

ل التعرف على"إلى الثانوية في مدينة دمشق، هدفت
ُّ
 املجاالت وفق االجتماعية الهوية تشك

 بوقت االستمتاع اآلخر، مع العالقة الجنس ي، الدور  صداقة،ال/:منها تتكون  التي األساسية

 املقياس" باستخدام التشتت،-االنغالق -التعليق-اإلنجاز: مستويات في/الترفيه -الفراغ

  ( 253 ) لدى " واالجتماعية اإليديولوجية الهوية لرتب املوضوعي
 
 - مدارس في وطالبة طالبا

 لصالح الهوية مستويات في الفروق أن اإلحصائية النتائج بينت وقد .الثانوي  األول  الصف

  (.2011)فريال حمود،.االنغالق مستوى  في الذكور 

 يد منفهناك العد أما بالنسبة للدراسات املتعلقة بتشكل الهوية تبعا لنمط اإلقامة

 سبيل الدراسات على هذه ومناملنزل،  بترك التي تناولت املراهقين الذين قاموا الدراسات

 :املثال

 طالب 132 قوامها عينة على Aderson and fleming ((1986 "وفلمنج ادرسن" دراسة 

 وقد الهوية. وتشكل املنزل  ترك استراتيجيات بين العالقة معرفة إلى هدفت التخرج، سنة في

 والضبط االقتصادية باالستقاللية أكبر إحساس لديهم الذين الطالب أن على النتائج دلت

 في يقعون الوالدين  عن منفصل بشكل ويعيشون  ،املوجب العاطفي واالرتباط، الذاتي

  أكثر مستوى 
 
ااتو  أكثر أنهم كما الهوية، لتشكل نضجا  دراسةفيما أظهرت  .الكلية بيئة مع فق 

 بين ما قوي  ارتباط وجود على" Schultheiss and Blustein (1994 (" وبلوستاين شولثيز"

التأثير املشترك لكل من االفتراق النفس ي واالرتباط أن  إال النفس ي، واالفتراق األنا هوية رتب

األنا، ومن جانب أخر دلت النتائج على أن  الوالدي يرتبط بشكل ضعيف مع رتب هوية



ا في عملية تكوين ا مهم  ور، الهوية لدى اإلناث بشكل أكبر من الذك االرتباط الوالدي يلعب دور 

لهوية االنغالق بدرجة كبيرة، وبرتبة تحقيق ا ط برتبةذلك أن ارتباط األنثى باألم واألب مرتب

ث االلتزام الذي قد يحديعني التحرك نحو  بدرجة أقل، فالقرب من الوالدين في هذه الحالة

بشكل عكس ي مع رتبتي )تحقيق،  أما استقالل الذكور عن الوالدين يرتبط قبل النضج.

تقالل ، ذلك أن االساشتت( هوية األنانغالق( هوية األنا، ويشكل طردي مع رتبتي )تعليق، ت

ه ويعرف ،أهمية في عملية االلتزام واستكشاف الهوية املوقفي عن الوالدين يكون له

والتي  ،املعتقدات والتوجيهات والقيم الخاصة به بأنه "امتالك الفرد ملجموعة من "هوفمان"

 (2001،88.)املجنوني،ومميزة عن تلك الخاصة بالوالدين"تكون فريدة 

األسرة وتشكل  إلى وجود عالقة بين وظيفة Zahra Yousefi(2012")كما توصلت "

 تنبأي الديني يمكن أنوالتوجه ، والتماسك األسري ، الديمقراطي ذ أن نمط األسرةإ .الهوية

 ة.وتشدد األسرة يؤدي إلى تشتت الهويالسلطوي الديني التوجه أن  في حين بإنجاز الهوية؛

 :منهج الدراسة

 عند الهوية كلشت عن الكشف في يساعد الذي ،الوصفي املنهج الدراسة دتاعتم 

 تقيس التي املستخدمة األداة خالل من الهوية، عن تعبر التي املجاالت إطار في الطلبة

 .فيها املتضمنة العبارات عن الطلبة استجابات

 :تهاوعينالدراسة جمتمع 

 الباحثة قامت وقد وهران، جامعة وطالبات طالب جميع من الدراسة مجتمع يتكون 

 هوية مقياس لتطبيقطالبا وطالبة  75مكونة من  املجتمع هذا من عشوائية عينة باختيار

 كالتالي: البحث متغيرات حسب العينة توزيع كان ، وقدعليهم األنا

 

 (: 01الجدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير السن

 املجموع فما فوق  25 25-22 21 -18 السن



 75 10 28 37 العدد

 %100 %13.3 %37.3 %49.3 النسبة

 (: 02الجدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 املجموع إناث ذكور  الجنس

 75 55 20 العدد

 %100 %73,3 %26,7 النسبة

 (:03الجدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير اإلقامة

نمط 

 اإلقامة

 املجموع خارج األسرة مع األسرة

 75 38 37 العدد

 %100 %50,7 49,3% النسبة

 

من خالل الجداول نرى أن هناك نسبة أكبر من املراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

من نسيبة الذكور، أما املقيمين مع األسرة وخارج  فيما كانت نسبة اإلناث أكبر، سنة 22و18

 األسرة فقد كانت النسبة متقاربة جدا.

 :لدراسةأداة ا

 Objective األنا هوية لرتب املوضوعي املقياس الدراسة هذه في الباحثةت استخدم

Measure of Ego Identity Status (OM-EIS)، بنائية، النصف مارشا مقابلة على واملبني 

قام  حيث .النهائية صورته في وإخراجه تطويره سبيل في الدراسات من بسلسلة مر وقد

 في املوضوعي املقياس إلخراج متتابعة دراسات بأريع"  Adams et al(1979) وزمالؤه آدمز"

ا 24 من النسخة هذه وتتكون  األولية، صورته  رتب من رتبة لكل عبارات 6 بمعدل بند 



 سياسية، ،دينية مهنية؛ :وهي األيديولوجية بالهوية خاصة مجاالت ثالث على تتوزع الهوية،

 .مجال لكل عبارتين بمعدل وذلك

 متتالية دراسات بثالث " Grotevant and Adams (1984)وآدمز جروتيفانت" قام ثم 

 املقياس توسيع إلى عام بوجه البحث هذا هدف وقد األولى، صورته عن املقياس لتعديل

 تقديم عن فضال االجتماعي، الهوية مجال إضافة طريق عن األنا هوية لرتب املوضوعي

 في ،Texas تكساس جامعة على األولى الدراسة طبقت للمقياس، وقد أفضل وثبات صدق

 بشكل فطبقت الثالثة الدراسة أما، Utahأوته  جامعة على الثانية الدراسة طبقت حين

ا 44 على منفصل  64 من املعدلة صورته في املقياس ويتكون  ،الثانوية املرحلة في مراهق 

 .واالجتماعي األيديولوجي جالم كل في الهوية رتب من رتبة لكل عبارات 8 بمعدل عبارة،

ا   من طالب 106 على بدراسة"  Bennion and Adams ((1986وآدمز  بنيون  "قام وأخير 

 22.6 عمري  وبمتوسط سنة 45-18 مابين ، تتراوح أعمارهمUtahأوته  جامعة في الجنسين

 اسبةمن أكثر لتكون  االجتماعي الهوية مجال لعبارات اللغوي  التعديل بهدف وذلك سنة،

 دلت وقد الجديدة، العبارات وثبات صدق من التحقق ومنها املقياس، ببناء املساس دون 

وقد  .(2001،95،)املجنوني والثبات الصدق من مقبولة بدرجة املقياس تمتع على النتائج

وإجراء  ،بإعداد املقياس بالصيغة العربية )الصورة ج( "محمد السيد عبد الرحمن"قام 

( "،  1998الرحمن،  )عبد 1998في البيئة املصرية، ونشر املقياس عام  الصدق والثبات له

، منها ) (64)ويتألف املقياس من 
 
 للهوية32بندا

 
 للهوية 32و) ،اإليديولوجية ( بندا

 
( بندا

 وأريعة مجاالت. موزعة كل منهما على أريعة مستويات ،االجتماعية

 اجابة طريق عن املوضوعي نااأل  هوية رتب مقياس في الخام الدرجات تقدير يتم 

 غير" من الستة املستويات ذي ،Likertلكرت  نظام االختبار وفق مفردات على املفحوص

ا موافق" إلى واحدة درجة على املفحوص عندها يحصل والتي "موافق  يحصل حيث "تمام 

 الخاصة للعبارات الدرجات بجمع الواحدة للرتبة الكلية الدرجة وتحسب درجات، ست على

 لكل للمفحوص خام درجات أريع هناك يكون  وبهذا واالجتماعية، األيديولوجية الرتبة بهذه

 ما معين مجال في للرتبة الدرجات وتتراوح كلي(، اجتماعي، مجال )أيديولوجي، كل في رتبة



 خالل من املختلفة الهوية رتب تحديد ويتم أعلى، كحد درجة 48 إلى أدنى كحد درجات 8 بين

 إليها مضاف املجموعة متوسط تساوي  وهي الفاصلة، بالدرجة املفحوص ةدرج مقارنة

 وذلك وفقا للمعيار التالي: املعياري  االنحراف

تعليق،  ،من الرتب األريع األساسية )تحقيقالرتبة الخالصة: يقع الفرد في رتبة واحدة 

 قط.احدة فانغالق، وتشتت هوية األنا( إذا تحصل على الدرجة الفاصلة فأكثر في رتبة و 

الرتب االنتقالية: يقع الفرد في رتبة انتقالية بين رتبتين إذا تحصل على الدرجة الفاصلة 

 :في كل منهما. ونتيجة للعدد الكبير لهذه الرتب، فقد تم تجميعها في أريع مجموعات هي فأكثر

 ،نغالقاالنتقالية بين التحقيق وكل من التعليق أو اال وتشمل الرتب ،االتجاه نحو التحقيق

مل الرتب وتش ،األعلى؛ االتجاه نحو التعليق شريطة أن تكون الدرجة الفاصلة للتحقيق هي

 شريطة أن تكون الدرجة الفاصلة ،االنتقالية بين التعليق وكل من التحقيق أو االنغالق

ل من االنتقالية بين التحقيق وك وتشمل الرتب ،االتجاه نحو االنغالق ،للتعليق هي األعلى

تجاه األعلى؛ وأخيرا اال قيق أو التعليق شريطة أن تكون الدرجة الفاصلة لالنغالق هيالتح

 وتشمل الرتب االنتقالية التي يكون التشتت طرفا فيها. ،نحو التشتت

التعليق منخفض التحديد: يقع في هذه الرتبة املختلطة من ال يحقق الدرجة الفاصلة 

 في أي من الرتب األريع.

تبعدة: تستبعد االستجابات التي يتم فيها تحقيق الدرجة الفاصلة في االستجابات املس

 العتبار ذلك مؤشر للكذب أو اإلهمال أو سوء الفهم.، أكثر من رتبتين
  



 :عرض نتائج الدراسة

 سوف نقوم بعرض نتائج الدراسة وفقا للترتيب التالي:

 :السؤال األول

–القاالنغ–التعليق –ية /اإلنجازالهو  في مستويات الطلبةما نسبة وجود األفراد من 

 لكل مستوى؟. التشتت/ وفق الدرجة الفاصلة املحسوبة

املتوسط الحسايي واالنحراف املعياري لتحديد  جمع تم ولإلجابة على هذا التساؤل 

  والجدول التالي يبين ذلك.الدرجة الفاصلة، 

 : (04) رقم الجدول 

الفاصلة للرتب األريعة في  الدرجاتاملتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية و 

 .واالجتماعي والكليالبعدين اإليديولوجي 
املتوسط  أبعاد الهوية

 الحسايي

اإلنحراف 

 املعياري 

الدرجة  املجموع

 الفاصلة

 44 43.86 6,22 37,64 األيديولوجي الهوية تحقيق

 40 40.21 8,21 32,11 األيديولوجي الهوية تعليق

 34 33.64 7,16 26,48 جياأليديولو  الهوية تشتت

 31 31.27 7,48 23,79 األيديولوجي الهويةانغالق 

 41 40.87 6,26 34,61 االجتماعي الهوية تحقيق

 39  39.05 7,41 31,64 االجتماعي الهوية تعليق

 33 32.67 8,06 24,61 االجتماعي الهويةتشتت 

 29 29.12 8,68 20,44 االجتماعي الهويةانغالق 

 82 81.92 10,67 72,25 الكلية هويةال تحقيق

 77 76.71 12,96 63,75 الكلية الهوية تعليق

 64 63.53 12,44 51,09 الكلية الهوية تشتت

 59 59.04 14,81 44,23 الكلية الهوية انغالق

 وهي - الفاصلة الدرجة سطةابو  الهوية مستويات على األفراد وجود تحديد أجل منو 

  اييالحس املتوسط عن ناتجة
 
 املعامالت نتيجة فإن -املعياري  االنحراف إليه مضافا

 :اآلتية النتائج تبين اإلحصائية



 : (05 ) الجدول 

 الدراسة عينة على واالجتماعية والكلية اإليديولوجية الهوية رتب توزيع يوضح
 رتب الهوية اإليديولوجية

الر حديدالرتب منخفضة الت رتب الهوية اإلنتقالية رتب الهوية الصافية 

تب 
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 الهوية االجتماعية رتب

ا الرتب منخفضة التحديد رتب الهوية اإلنتقالية رتب الهوية الصافية 
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الر الرتب منخفضة التحديد رتب الهوية اإلنتقالية رتب الهوية الصافية 
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 مختلف على ن و يتوزعلبة الط أن تبينالبحث  لعينة الفاصلة الدرجة حساب بعد 

 . الهوية مستويات



 عينة في الصافية الهوية رتب نسب اتضح أن ،اإليديولوجية الهوية يخص فيما -

 الهوية رتب بين األعلى النسبة وهي، %13.33التعليق  :يلي كما توزعت ككل الدراسة

 بنسبة اإلنغالق رتبة تليها، %9.33 اإلنجاز بنسبة يليه ككل، الدراسة عينة لدى فيةالصا

 رتب نسبة كانت حين في .%5.33بلغت  قليلة بنسبة فجاءت التشتت رتبة أما، 10.66%

والتوجه نحو التشتت  ،% 5.33 التوجه نحو اإلنجاز بنسبة موزعة بين اإلنتقالية الهوية

 الهوية لتوزع األعلى النسبة كانت بينما، %1.33التعليق بنسبة  ، التوجه نحو%4بنسبة 

وفي مقدمتها اإلنجاز منخفض التحديد ، التحديد منخفضة الرتب لصالح اإليديولوجية

وأخيرا التعليق منخفض ، %6.66 يليه التشتت منخفض التحديد بنسبة ،%40بنسبة 

 .%1.33ت نسبتها ، أما الرتب املستبعدة فقد بلغ%2.66التحديد بنسبة 

أما فيما يتعلق بالهوية االجتماعية فقد تبين أن رتب هوية عينة الدراسة توزعت  -

كنسبة أعلى،  %13.33بلغت رتبة التشتت ، حسب ما يلي: بالنسبة لرتب الهوية الصافية

 أما .%2.66، وأخيرا رتبة التعليق بنسبة %4 ، ثم رتبة اإلنجاز بنسبة%8 يليها رتبة االنغالق

نحو  ،%التوجه  8التوجه نحو اإلنجاز بنسبة  موزعة بينرتب الهوية االنتقالية فقد كانت 

لصالح ، وقد كانت النسبة العليا %1.33، والتوجه نحو االنغالق بنسبة %4التعليق بنسبة 

يليه التعليق  ،%36اإلنجاز منخفض التحديد الرتب منخفضة التحديد، حيث بلغت نسبة 

، أما %2.66 ، يليه التشتت منخفض التحديد بنسبة%13.33سبة منخفض التحديد بن

 .% 6.66الرتب املستبعدة فقد بلغت نسبتها 

 األفراد أن نسبة الطلبة فيما يخص الهوية الكلية لعينة املئوية النسب كما تبين -

وهي تمثل أعلى نسبة، تليها رتبة  %9.33 كانت تتشالت مستوى  في الصافية بالنسبة للرتب

، وفي مؤخرة الترتيب رتبة التعليق %5.33، تليها رتبة اإلنغالق بنسبة %6.66نجاز بنسبة اال 

، %8بة بنس ، أما الرتبة االنتقالية فقد توزعت بين رتبة التوجه نحو اإلنجاز%6.66بنسبة 

. %1.33، والتوجه نحو التشتت الذي بلغت نسبته %5.33التوجه نحو التعليق بنسبة 

ة بين كل من اإلنجاز بنسبسبة الكبرى حول الرتب منخفضة التحديد وأخيرا تركزت الن

 .% 6.66وكانت نسبة الرتب املستبعدة ، % 10.66 ورتبة التعليق بنسبة ،44%



 :الفرضية األولى

  توجد فروق دالة
 
ا  إحصائيا تغير ملفي هوية األنا )األيديولوجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 .طلبة الجامعة لدى لجنسا

ملعرفة الفروق في هوية األنا تبعا ملتغير الجنس تم استخدام اختبار ت لعينتين 

 :اإلجراءالتالي يوضح هذا  والجدول مستقلتين، 
  



 (:06) رقم لجدول ا

الدراسة على البعد  اختبار )ت( للعينات املستقلة للفروق بين درجات عينة

 الجنسا ملتغير ملقياس رتب الهوية تبع اإليديولوجي، االجتماعي، الكلي
 رتب الهوية اإليديولوجية

 انغالق تشتت تعليق إنجاز 

ذ املجموعات

 كور 

ذكو إناث ذكور  إناث

 ر

ذكو إناث

 ر

إنا

 ث

املتوسط 

 الحسايي

3

7,53 

37,

67 

31,00 32,89 27,

85 

25,98 25,

00 

2

3,35 

 االنحراف

 املعياري 

4,

83 

6,7

2 

6,51 8,01 8,5

9 

6,58 8,5

8 

7,

08 

 0.84 1.00 0.94 0.08 قيمة ت

الداللة 

 املعنوية

0.9 0.3 0.3 0.4 

 رتب الهوية اإلجتماعية

 انغالق تشتت تعليق إنجاز 

ذ املجموعات

 كور 

ذكو إناث ذكور  إناث

 ر

ذكو إناث

 ر

إنا

 ث

املتوسط 

 الحسايي

3

5,95 

34,

13 

34,35 30,65 24,

10 

24,80 21,

55 

2

0,04 

 االنحراف

 املعياري 

5,

93 

6,3

5 

4,75 7,98 8,9

5 

7,79 8,6

7 

8,

72 

 0.66 0.33 1.94 1.11 قيمة ت

الداللة 

 املعنوية

0.26 0.05 0.74 0.50 

 رتب الهوية الكلية

 انغالق تشتت تعليق إنجاز 

ذ املجموعات

 كور 

ذكو إناث ذكور  إناث ذكور  إناث

 ر

إنا

 ث

املتوسط 

 الحسايي

7

3,5 

71,

8 

65,35 63,55 51,95 50,78 46,

55 

4

3,38 

 االنحراف

 ي املعيار 

8,

05 

11,

51 

8,98 13,50 14,45 11,75 16,

13 

1

4,36 

 10.44 0.35 0.54 0.60 قيمة ت

الداللة 

 املعنوية

0.54 0.58 0.72 0.81 



 األنا هوية درجات في الجنسين بين للفروق "ت"اختبار نتائج (06الجدول) يظهر

 بين فروق وجود عدم على النتائج هذه دلت وقد ،والكلية ،واالجتماعية األيديولوجية،

 .تشتتالو  نغالقالاو  التعليقو  االنجاز درجات في الجنسين

 :الفرضية الثانية

  توجد فروق دالة
 
ا في هوية األنا )األيديولو  إحصائيا تغير ملجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 طلبة الجامعة. لسن لدىا

ساب تحليل التباين البسيط للمقارنة بين املجموعات )ف( لح (:07الجدول رقم)

الدراسة على البعد اإليديولوجي، االجتماعي، الكلي  الفروق بين متوسطات درجات عينة

 ملقياس رتب الهوية تبعا ملتغير السن
 رتب الهوية اإليديولوجية

 انغالق تشتت تعليق إنجاز 

 0,147 1,374 1,777 0,480 قيمة ف

الداللة 

 املعنوية

0,621 0,176 0,260 0,864 

 جتماعيةرتب الهوية اإل 

 انغالق تشتت تعليق إنجاز 

 0,258 1,690 0,233 0,450 قيمة ت

الداللة 

 املعنوية

0,640 0,793 0,192 0,773 

 رتب الهوية الكلية

 انغالق تشتت تعليق إنجاز 

 0,22 1,165 0,809 0,357 قيمة ت

الداللة 

 املعنوية

0,701 0,449 0,318 0,80 

 

األنا في البعد  هوية درجات بين الفروق "ف" اختبار نتائج (07الجدول) يظهر

 النتائج هذه دلت وقد اإليديولوجي، االجتماعي، الكلي ملقياس رتب الهوية تبعا ملتغير السن،

بداية الشباب: تقع ، ( 21-18) : نهاية املراهقةاملجموعات الثالث بين فروق وجود عدم على



 واالنغالق والتعليق االنجاز درجات في ،فما فوق  26 منمرحلة الشباب: ، سنة 25-22ما بين 

 . والتشتت

 :الفرضية الثالثة

  توجد فروق دالة
 
ا  إحصائيا تغير ملفي هوية األنا )األيديولوجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

يوضح اختبار )ت( للعينات (:08الجدول )  عينة من طلبة الجامعة. لدى نمط اإلقامة

 الدراسة على البعد اإليديولوجي، االجتماعي، الكلي ةاملستقلة للفروق بين درجات عين

 نمط اإلقامةملقياس رتب الهوية تبعا ملتغير 

 رتب الهوية اإليديولوجية

 انغالق تشتت تعليق إنجاز 

مع  املجموعات

 األسرة

خارج 

 األسرة

مع 

 األسرة

خارج 

 األسرة

خارج  مع األسرة

 األسرة

مع 

 األسرة

خارج 

 األسرة

املتوسط 

 ييالحسا

37,

32 

37,95 32,6

5 

32,13 26,95 26,03 24,0

8 

23,50 

 االنحراف

 املعياري 

6,6

9 

5,88 6,97 8,34 6,98 7,39 8,24 6,77 

 0,33 0,55 0,29 0.42 قيمة ت

الداللة 

 املعنوية

0,67 0,77 0,58 0,73 

 رتب الهوية اإلجتماعية

 انغالق تشتت تعليق إنجاز 

مع  املجموعات

 األسرة

خارج 

 ةاألسر 

مع 

 األسرة

خارج 

 األسرة

خارج  مع األسرة

 األسرة

مع 

 األسرة

خارج 

 األسرة

املتوسط 

 الحسايي

33,

97 

35,24 32,3

5 

30,95 24,27 24,95 21,

27 

19,63 

 االنحراف

 املعياري 

6,6

6 

5,86 7,56 7,30 7,73 8,45 7,5

7 

9,67 

 0,81 0,36 0,81 0,87 قيمة ت

الداللة 

 املعنوية

0,38 0,41 0,71 0,41 

 رتب الهوية الكلية

 انغالق تشتت تعليق إنجاز 

مع  املجموعات

 األسرة

خارج 

 األسرة

مع 

 األسرة

خارج 

 األسرة

خارج  مع األسرة

 األسرة

مع 

 األسرة

خارج 

 األسرة

املتوسط 

 الحسايي

71,

30 

73,18 65,0

0 

63,08 51,22 50,97 45,

35 

43,13 



 االنحراف

 املعياري 

11,

12 

10,29 11,6

8 

13,19 12,29 12,74 14,

85 

14,88 

 0,90 0,08 0,66 0,76 قيمة ت

الداللة 

 املعنوية

0,44 0,50 0,93 0,52 

 األنا هوية درجات في الطالب بين للفروق "ت"اختبار ( نتائج08الجدول) يظهر

 عدم على النتائج هذه دلت وقد، واالجتماعية والكلية تبعا لنمط االقامة األيديولوجية،

 . والتشتت واالنغالق والتعليق االنجاز درجات في لطالبا بين فروق وجود

 :مناقشة النتائج

 سوف نتطرق في هذا العنصر إلى منا قشة نتائج الدراسة.

 :السؤال األول

–القاالنغ–التعليق –الهوية /اإلنجاز ما نسبة وجود األفراد من الطلبة في مستويات

 .لكل مستوى؟ التشتت/ وفق الدرجة الفاصلة املحسوبة

 الهوية رتب الطلبة على مستويات توزع يتناول  الذي األول  السؤال بنتائج يتعلق فيما 

 يخص الهوية فيما النتائج أظهرت لكل مستوى، فقد وفق الدرجة الفاصلة املحسوبة

حيث  نسبة األعلى كانت التحديد منخفضة الهوية رتب نسب أن اإليديولوجية

 النتيجة وكانتيليه التعليق، وأخيرا التشتت،  %40 ةحقق فيها اإلنجاز نسب، %49.32بلغت

يليه  %36األعلى لإلنجاز بنسبة  النسبة كانت حيث االجتماعية الهوية لبعد بالنسبة ذاتها

التعليق، وكذا األمر نفسه بالنسبة للهوية الكلية حيث بلغت نسبة الهوية منخفضة 

والتعليق  %44يد بنسبة بين رتبة اإلنجاز منخفض التحد مقسمة %54.66التحديد 

عة ربي"دراسة توصلت إليه  وهذه النتيجة تتوافق مع ما، %10.66منخفض التحديد بنسبة 

 الهوية رتب بتوزيع يتعلق فيما أظهرت التي الجزائري، الشباب لدى الهوية حول رتب "عالونة

 كل دىل األعلى كانت التحديد منخفضة الهوية رتب نسب أن واالجتماعية اإليديولوجية

 استمرار مرحلة في يزالون  ما العينة أفراد أن إلى تشير الرتبة هذه إنالدراسة،  أفراد

 تعريفات وغياب "Matteson ( 1977)"ماتسون أسماها  كما االستكشافية السلوكات



 األزمة فترات أو االستكشافات هذه واملعايير، واملعتقدات بالقيم الثابت واإللتزام محددة،

 الدخول  وقبل الشباب فترة خالل للمراهقين تحدث" Erikson1968إريكسون " يسميها كما

ذلك أن  الهوية، حركة شعوريا الشباب يدرك ال حيث االجتماعي، النفس ي التعليق في

 محاولة خالل من وذلك ،هوية بأزمة الرتبة هذه في يمر املراهقلدى  األنا هوية تحقيق

 األمر نهاية في ولكنه واالجتماعي، األيديولوجي ى املستو  على أدوار من يناسبه ما استكشاف

 وأهداف معينة، يدلوجياتبإ ويلتزم لها، مناسبة حلول  إلى ويصل األزمة هذه يتجاوز 

درجة  ولم يصلوا بعد إلى ،ولكن أفراد العينة ما يزالون في طور البحث واإلستكشاف محددة،

 يبحث نأن تحقيق هذه الرتبة يتطلب اإللتزام بهوية اجتماعية أو إيديولوجية معينة، كما أ

 املختلفة، واألدوار واألهداف واألفكار القيم وكذلك املهنية االختيارات من العديد فياملراهق 

ا قراره يتخذ ثم  ورغباتهما، والديه الختيار مخالفة كانت لو حتى وضعها، التي للشروط تبع 

ي نه يدرك بأنه في حال ما لم يوفق فولكن الشباب الجزائري ال يمتلك خيارا مهنيا محددا أل 

املهنة التي تالئم دراسته فسوف يعمل في أي مجال، حتى لو كان أدنى من مستواه التعليمي، 

يمكن تجاهل دور الوالدين في تحديد املهنة املستقبلية للوالدين، خصوصا  كما أنه ال

على البنت، وذلك  اإلناث، إذ أن الوالدان يفرضان في بعض األحيان نمط العمل ومكانه

 هتماني ان الدمتعلقة بثقافة املجتمع، كذلك األمر بالنسبة للذكور حيث أن الوالإلعتبارات 

لقة كما أوضحت النتائج املتع بل ما يهمهما هو فقط أن يشتغل اإلبن، ،نمط العمل ومكانهب

بنسبة أقل  ولكن ،التعليق كانت حاضرة أيضا بهذه الفرضية في البعد اإليديولوجي أن رتبة

الذين  ويعتبر األفراد سواء بالنسبة للهوية اإليديولوجية أو االجتماعية أو الهوية الكلية،

قد خبروا بشكل عام الشعور بهويتهم وسعوا بنشاط الستكشافها  تموقعوا في هذه الرتبة

 نتيجة حدثي الهويةن تعليق ذلك أ أنهم لم يصلوا بعد إلى تعريف ذاتي بمعتقداتهم، غير

 األدوار وتجريب ،واالستكشاف البحث مرحلة استمرار في مثلةتامل باألزمة املراهق رورمل

 ، وهيمنها محددة بخيارات حقيقي التزام إبداء ودون  ،نهائي قرار إلى الوصول  دون  ،املتاحة

وهذا ما ال يتوافق ونتائج رتبة اإلنجاز التي جاءت  هويته، اكتشاف في املراهق فشل عن تعبير

ة وإن كانت أغلبها منخفضة التحديد، مما يعني أن أفراد عينة الدراسة لم يصلوا بعد مرتفع

كما يمكن . نهافي تكويأنهم لم يفشلوا إلى اكتشاف هويتهم وهم في طور البحث واالكتشاف إال 



اعتبار هؤالء األفراد يمرون بهذه الفترة من التعليق املؤقت للوصول إلى تحقيق أهدافهم 

 هم، ألن إنجاز الهوية يتطلب فترة من التعليق املؤقت.وإنجاز هويت

موجودة داخل عينة الدراسة ككل ولكن بنسب قليلة  في حين أن رتبة التشتت كانت 

بالنسبة للهوية االيديولوجية،  %10.66اإلنجاز والتعليق، حيث بلغت  باملقارنة مع رتبتي

وهذا يعني أن هؤالء للهوية الكلية،  بالنسبة 2.66بالنسبة للهوية االجتماعية، و 13.33و

األفراد لم يمروا بأزمة الهوية، وليس لديهم احساس بالحاجة إلى تكوين فلسفة أو أهداف 

ا ولم يقرروا ،أو أدوار محددة في الحياة ( 1983)ووترمان آركر" ويفترض، املهنة بشأن شيئ 

Archer and Waterman  "بصورة أولية 
 
وهو بحاجة إلى تحقيق  أن كل فرد يكون مشتتا

البلوغ سواء الجسمية أو النفسية أو االجتماعية  هويته، إال أن التغيرات التي تحدث له عند

كما ، (2005،32)عسيري، لديه قد تساعد على استمرارية حالة التشتت ،أو املعرفية

نت بنسب كا اإلنغالق لقة بهذه الفرضية في البعد اإليديولوجي أن رتبةتعأوضحت النتائج امل

، وأخيرا %8 ، بينما بلغت نسبت االنغالق بالنسبة للبعد االجتماعي%5.33قليلة حيث بلغت 

 يظهر أنه إال أزمة، بفترة فيها الشخص التي يمر، هذه الرتبة %5.33بالنسبة للبعد الكلي 

ا  ،بالوالدين مرتبطة االلتزامات هذه تكون  ما وعادة وأهداف، أدوار من له يحدد بما التزام 

 من يعاني لذلك صغره، منذ يكون  أن اآلخرون يريد كما يصبح الرتبة هذه في فالشخص

ذاتي. وقد يرجع ذلك إلى تدخل  بشكل واملعتقدات القيم تبني في و األهداف وضع في قصور 

حقيق لرغبتهم في ت األباء وتحديدهم ألدوار وأهداف أبنائهم إلى اعتقادهم بأنها األفضل، أو

 لرغباتهم، خاللهم، أو لخوفهم من تبني األبناء لقيم وأهداف مناقضة هذه األهداف من

 .الشخصية

 :الفرضية األوىل

  توجد فروق دالة
 
ا  إحصائيا تغير ملفي هوية األنا )األيديولوجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 عينة من طلبة الجامعة. لدى الجنس

 والتعليق االنجاز درجات في الجنسين بين فروق وجود عدم أظهرت النتائج وقد

النتيجة تتوافق والعديد من الدراسات التي استخدمت املقياس وهذه ، والتشتت واالنغالق



يوجد فروق بين الجنسين في رتب الهوية، ومن هذه  وقررت أنه ال ،املوضوعي لرتب الهوية

بنيون (، 1979(، أدمز وآخرون)1985(، أدمز وآخرون)1983الدراسات أبراهام)

(.)سيد عبد 1983رودمان)(، 1986(، أونيل)1985(، كالنس ي)1985دمز)وآ

 .(1998،70،الرحمن

 هناك أن إال ،الجنسين على أثرت املجتمع عديدة جوانب في تغيرات حدوث رغمإذ بال 

 مباشر بشكل تؤثر لم أنها كما الدينية، القيم منها التحول  هذا بمثل تتأثر لم أخرى  جوانب

فاألنثى أصبحت قادرة على متابعة تعليمها في  باملجتمع، الخاصة اليدوالتق العادات على

 من التي األماكن أهم من هي والجامعة املدرسة يجعل ممااملدرسة والجامعة مثل الذكر، 

وكذلك أصبحت قادرة على  ،اآلخرين مع لفةأ عالقات تكوين األنثى تستطيع خاللها

 والجامعة، املدرسة في وخاصة ،فيها الشباب ينخرط أن يمكن التي اإلنخراط في األنشطة

 ت، كما أن التغيراعن األسرة بحكم الدراسة بعيدا عنهاوأصبحت لديها استقاللية أكثر 

 ذلك الذكور بقدر ما كانت في صالح اإلناث، صالح في لم تكن املجتمع في الحادثة والتحوالت

 اآلباء نظرة تغيرت استقاللية، كثرواأل انفتاحية األكثر والتطورات التحوالت هذه ظل أنه في

ا وبناتهم وتغيرت ألبنائهم  عن أكبر بشكل تشجع والتي ،االجتماعية التنشئة أساليب لها تبع 

 مدى في والتجريب لالستكشاف أكبر بشكل اإلناث دفع وهذا اإلناث، استقاللية ،قبل ذي

 الفضائية، واتالقن منها لذلك متعددة وسائل وجود ظل في خاصة البدائل من واسع

 صحبة بدون  خارج الوالية السفر إمكانية عن فضال، واإلنترنت اآللي الحاسب وتكنولوجيا

وكذلك القدرة على  ،املختلفة الفرص لالختيار من بين البدائل كما نسبة .العائلة

سبة أكبر مما يعني وقوع نباإلناث، االستكشاف والتجريب متوفرة بشكل أكبر للذكور مقارنة 

تبة ر  وهذا يؤدي إلى وقوع نسبة أكبر منهن في ،لذكور في تحقيق الهوية مقارنة باإلناثمن ا

لتي ا ورغم تغير النظرة إلى املرأة ووظائفها، وكذلك طريقة تربية اآلباء لبناتهم الهوية.تعليق 

استبدلت فيها أساليب التسلط والحماية والسيطرة بأساليب أكثر مرونة للتعامل معها 

 استقالليتها ومشاركتها في اآلراء الخاصة باألسرة، ورغم ذك فمازالت املرأة متأثرةعلى  ساعد

 بالنظرة التقليدية إليها مما ساعد على وقوعها في فترة التعليق.



 مناقشة الفرضية الثانية:

  توجد فروق دالة -
 
ا مل إحصائيا تغير في هوية األنا )األيديولوجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 عينة من طلبة الجامعة. لدىلسن ا

، (21-18املراهقة )املجموعات الثالث: نهاية  بين فروق وجود عدم على النتائج دلت وقد

 االنجاز درجات فما فوق في 26سنة، مرحلة الشباب: من  25-22بداية الشباب: تقع ما بين 

  .والكليةللهوية اإليديولوجية، واالجتماعية،  والتشتت بالنسبة واالنغالق والتعليق

ث األصغر سنا من حيجد فروق بين الطالب األكبر سنا و يو  وهذه النتائج تؤكد أنه ال

عدم  أو ،وقد يكون سبب هذا فشل هؤالء األفراد في عبور أزمة الهوية رتب تشكل الهوية،

( 1988شا )مار "وعندها ينطبق عليهم ما ذكره  قدرتهم على االستمرار في عملية االستكشاف،

Marcia " ا من قبل اآلخرين فإنه من أن الفرد إذا تشكلت هويته بشكل سريع أو تمت اختياري 

(، كما قد يرجع ذلك إلى 124،2001)املجنوني، يحتاج إلى صياغة هويته طوال فترة حياته.

 والشخصية النفسية الخصائص في تتشابه واحدة عمرية فئة إلى العينة أفراد انتماء

 جوانب من كثير في تتشابه الشباب وبداية املراهقة نهاية مرحلة أن ذلك واالجتماعية،

 لنهاية واالجتماعية والنفسية الشخصية الخصائص فإن النمو نظريات وحسب النمو،

 نمو اعتبار وعلى لها، التالية املرحلة بداية خصائص مع ما حد إلى تتشابه معينة مرحلة

 وبناء القاعدة، هذه لنفس يخضع نهفإ الفرد بها يتميز التي الشخصية جوانب أحد الهوية

 عدم يعني مما الدراسة، هذه في املحددة العمر فئتي بين األفراد بين الفروق تقل ذلك على

 جانب ومن .الكلي االجتماعية، األيديولوجية، األنا هوية رتب في الفئتين بين فروق وجود

ا الجامعة إعطاء أساس على التشابه هذا إلى النظر يمكن آخر ا متساوية فرص   لجميع تقريب 

 تحمل على وتساعدهم باالنتماء، تشعرهم جماعات في تنظيمهم ناحية من، طالبها

ا لهم توفر كما الشخص ي، االستقالل وتحقيق املسئولية  مستقبلهم لتأمين متساوية فرص 

 عديدة. اجتماعية عالقات ولتكوين



 قشة الفرضية الثالثة: منا

  توجد فروق دالة
 
ا ملفي ه إحصائيا تغير وية األنا )األيديولوجية، االجتماعية، الكلية( تبع 

 عينة من طلبة الجامعة.  لدى نمط اإلقامة

 والتعليق االنجاز درجات في الطالب بين فروق وجود عدم على النتائج هذه دلت وقد

 أوسنفورت)"وهذا ما يختلف مع العيد من الدراسات منها دراسة  .والتشتت واالنغالق

(1998 Ossenfort "مرتفعة درجات على حصلوا الذين األفراد أن جامعي طالب 162 على 

  أكثر وأنها ،أسرهم مع يقيمون  األنا هوية نمو في
 
 على حصلوا الذين باألفراد مقارنة توازنا

وهذا يتوافق مع ما توصلت إليه (، 2005،46، )عسيري،األنا هوية نمو في منخفضة درجات

 التربية أساليب تشابه أساس على ذلك والتي تفسر ،بالسعودية 2001ني و دراسة املجن

 جانب ومن إليها، ينتمون  التي األسر باختالف لألفراد األسري  والتفاعل األسرية والعالقات

ا أو ،أسرهم مع يعيشون  الذين األفراد فإن آخر  العمرية املرحلة نفس إلى ينتمون  عنهم بعيد 

 مع متبادلة عالقات لتكوين األفراد لجميع ساويةمت فرص توفر يعني مما والدراسية،

 يوفر كما الجامعة، في األشخاص من كبير بعدد احتكاكهم طريق عن وذلك ،اآلخرين

 مع املقيمين لألفراد املتوفرة لتلك ةمشابه فرص األصدقاء مع السكن أو الجامعي السكن

  .أسرهم

 اخلامتة والتوصيات:

أفراد العينة على مستويات الهوية األريع،  وزعمستوى ت معرفة إلى الدراسة هدفت

سن الطالب، وجنسه، ونمط  من كل مع املختلفة مجاالتها في الهوية رتب عالقة مقارنةو 

 لدى األعلى كانت التحديد منخفضة الهوية رتب نسب أن حيث انتهت الدراسة إلى اإلقامة،

 تبعا إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه ال الدراسة نتائج أظهرت كما الدراسة، أفراد كل

الهوية،  أبعاد على فما فوق( 25(،) 25-23(، )22-18) بين ما يتراوح كان السن، والذي ملتغير

واالجتماعية والكلية تبعا  اإليديولوجية األبعاد مستوى  على دالة فروق توجد أنه ال كما

نجاز غلب أفراد العين في اإل أ ملتغير الجنس ونمط اإلقامة. وهذه النتائج التي تعبر عن وقوع

منخفض التحديد يليه التعليق منخفض التحديد تعبر عن عدم اكتشاف الهوية من طرف 



 والذي والتعليمي التربوي  النظام قصور ويمكن أن يرجع هذا إلى الطلبة، وعدم نضجها، 

ا يمثل  تشكل نضج عدمالتي تساهم في  األساسية االجتماعية املؤسسات جوانب من جانب 

 خاصة لالستقاللية، واملراهقات املراهقين تحقيق على فاعل بشكل يساعد ال حيث ،الهوية

 تحقيق على املراهقين تساعد التي اإلرشادية البرامج إلى تفتقر األنظمة هذه مثل وأن

يساعد  ، كما أن الجو األسري الذي السليم بشكل الهوية أزمة وتخطي الذاتي، االستقالل

ه كل هذ وتحقيق االستقاللية النفسية كذلك،، مل مع أزمة الهويةاملراهق على التعا

 التعليق من مرحلة في األفراد وقوع إلى وتؤدي عامة، بصفة الهوية تشكل تعيق قدالعوامل 

 من كثير وقوع إلى يؤدي قد واستمراره التعليق هذا فترة وطول  خاصة، بصفة الناضج غير

 . واألخالقية السلوكية املشكالت من بالعديد بطةواملرت ،الهوية تشتت رتبة في األفراد

 كما أن طبيعة العالقات األسرية، وأسلوب املعاملة الوالدية، خاصة فيما يتعلق 

بالجنسين، ذات أهمية كبيرة في التأثير على نتائج البحث، حيث أن تغير نظرة األسرة 

، نهاتها الرجل في كافة املياديالجزائرية لطبيعة الدور األنثوي، وخروج املرأة للعمل ومضا

ين ب ساعد في عدم ظهور فروق بين في مستوى رتب الهوية، حتى تلك املحظورة عليها

وضوح  الجنسين، وتبعا لنمط اإلقامة، كما أن تقارب أعمار أفراد العينة أدى إلى عدم

 الفروق في هذا الجانب.

 النظرية ونتائج ملسلماتوال شك أن نتائج الدراسة توحي بعدم االتساق مع بعض ا

ليه وع الدراسات السابقة، إال أن االتجاه العام لها يعطي مؤشرات يمكن االستفادة منها.

 وفي ظل هذه النتائج فان الدراسة الحالية توص ي بما يلي:

مواكبتها املحلية، و قاييس الصادقة واملناسبة للثقافة. العمل املستمر على تطوير امل1

 مصداقية الصور األولى منها. أن تؤثر على للتغيرات التي يمكن

تي ، والفي مرحلة التحديد املنخفض أوضحت الدراسة أن هناك الكثير من األفراد -2

الدراسات في عالقة مثل هذا  إجراء املزيد منعدم نضج اكتشاف الهوية، لذا يجب تدل على 

 . التشكل باملشكالت النفسية والسلوكية



يجب إجراء  لكن واملكان، والعينة األداة في محدودة كانت ةالحالي الدراسة أن مع -3

 .املراهقين الطلبة عند الهوية مكونات حول  العمل أفاق لتوسيع بحوث أخرى 

 قائمة المراجع:

 مقارنة الجانحين األحداث لدى الهوية (. أزمة2002الرحمن) عبد الطرشاوي، خليل -

 غزة، فلسطين.  ماجستير، ات: رسالةاملتغير  بعض ضوء في غزة محافظات في باألسوياء

 األخالقي التفكير بنمو األنا هوية عالقة تشكل(.2001 عبدالفتاح ) حسين الغامدي -

 العربية اململكة من الغربية من الذكور في مرحلة املراهقة والشباب باملنطقة عينة لدى

 221-255. ،ص ص النفسية للدراسات املصرية املجلة السعودية.

 طالب من عينة لدى األنا هوية (. تشكل2001عبد هللا) عبد املحسن سلوى  ني،املجنو  -

ا القرى  أم جامعة وطالبات ماجستير،  والديموقرافية: رسالة األسرية املتغيرات لبعض تبع 

 القرى. أم مكة املكرمة، جامعة

ية: تربو  و نفسية الجزائري. دراسات الشباب لدى الهوية (. رتب2011عالونة )، ربيعة -

 .102-62ص صجوان،  6 التربوية، عدد و النفسية املمارسات تطوير مخبر

 ألذات مفهوم من بكل األنا هوية تشكل عالقة (.2005حسن) بنت محمد عسيري عبير -

 بمدينة الثانوية املرحلة طالبات من عينة لدى "والعام واالجتماعي النفس ي" والتوافق

 القرى. أم رمة، جامعةمكة املك، املاجستير رسالة: الطائف

 باملجاالت وعالقتها االجتماعية الهوية كل تّش  (. مستويات2011حمود) فريال -

 الجنسين، دراسة من الثانوي  األول  الصف طلبة من عينة لدى لها املكونة األساسية

ص ،  27 املجلد: دمشق جامعة دمشق.مجلة مدينة في العامة الثانوية املدارس في ميدانية

 .596-553ص

مأزق مفهوم أو أزمة هوية. مجلة رؤى ، (. نحن والعوملة2000محمد فاضل، رضوان) -

 12-05، ص20العدد، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي : تربوبة



(. مقياس موضوعي لرتب الهوية االيديولوجية 1998محمد السيد عبد الرحمن)

 قاهرة: دار قباء للنشر والتوزيع.واالجتماعية في مرحلتي املراهقة والرشد املبكر. ال
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