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 في محافظة دهوك  المرحلة اإلعدادية
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 العراق

 

 الملخص
التعرف على مستوى الشعور بالهوية الذاتية لدى الطلبة المراهقين في المرحلة اإلعدادية هدفت هذه الدراسة إلى 

على أساس العوامل الديمغرافية المتمثلة في العمر والجنس والفرع المقارنة بين الطلبة المراهقين ، وكذلك 

لبة تم اختيارهم من مدرستين طالباً وطا( 461)وتكونت العينة من  .من حيث درجة تحقيق الهوية الذاتيةالدراسي 

( بعد 4996ي أعده )دمحم ، ة الذـالهويتحقيق اس ـوقد تم استخدام مقي من المدارس االعدادية في محافظة دهوك .

التباين  لوتحلي (ت)ولإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد استخدم الباحث اختبارالتحقق من دالالت صدقه وثباته . 

أن مستوى الشعور بالهوية الذاتية لدى المراهقين من طلبة المرحلة اإلعدادية ة نتائج الدراسفأظهرت  األحادي.

، في  والجنس العمرتبعاً لمتغير لهوية الذاتية الشعور باوجود فروق ذات داللة إحصائية في هو منخفض . وتبين 

 ً  يعزى إلى متغير الفرع الدراسي. لهوية الذاتيةالشعور بافي  حين أشارت النتائج إلى عدم وجود فرق دال إحصائيا
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ABSTRACT 
The aim of study was to identify the level of self-identity of adolescent students at the 

preparatory level, as well as determine the significant differences  in the self-identity on the 

basis of the demographic factors of age, sex, study branch. The sample was conceit of 164 

students selected from two preparatory schools in Dohuk Governorate. The study depended 

on Identity Achievement Scale which was prepared by (Mohamed, 1996) after verifying it's 

validity and reliability .The researcher used t-test for one sample , t-test for two independent  

samples and one way analysis of variance for data analyzing. The results  showed that the 

level of feeling of self-identity among adolescent students was low. There are significant 

differences in the feeling of self-Identity depending on the age and gender variable, while the 

results indicated that there was no statistically significant difference in the feeling of self-

Identity attributed to the study branch variable. 
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 :مشكلة الدراسة

إذ أن القدرة على  مبادئ مهمة في فهم الشخصية السوية مثل التمايز والتفرد،إن اإلحساس الواضح بالهوية يجسد 

أحداث التمايز النفسي مع زيادة النمو تساعد على زيادة قدرة الفرد على فهم نفسه وتميزها عما حوله ويزيد نمو 

ير عند الفرد حالة من الشعور باستقالل الهوية، في حين أن التشتت واالنتشار وعدم القدرة على تحديد الهوية تث

وذلك ألنه في هذه الحالة يكون واقعا تحت تأثير انفعال الخوف الشديد من عدم القدرة على التحكم ، القلق الشديد 

 بالذات أو السيطرة عليها وعلى مستقبله.

لمجتمع المكانة المالئمة في ا أن فشل الفرد في اكتساب هويته الشخصية، ضمن االتجاه الصحيح الذي يحقق لهو

من شأنه أن يؤدي به إلى الشعور باإلحباط والنقص و الزواج أو الدارسة أو المهنة، أ سواء كان ذلك بالعمل

لى نحو دائم إمكانية التخلص هذه المشاعر كلها قد تؤخر أو تعيق أو تعطل عالثقة والطمأنينة والضياع، و وفقدان

 الندماج المسئول في المجتمع.هقة وااراعات المرمن ص

ويستمر عند هذه المرحلة ، هق التجريبية لألدوار عن خروجه بتحديد واضح للهوية اروإذا لم تسفر محاوالت الم

هذه الحالة. إذ يعد عدم فهم  من التشتت واالنتشار فانه ال يستطيع عندئذ أن يحتمل القلق والتوتر الناشئين عن مثل

سلوك الخارج عن القانون. المي أو ارتدفعه إلى السلوك اإلجلذاتية(مشكلة حقيقية قد هق لهويته الشخصية)اارالم

عليه . وكيفية تمكين المراهق في هذا المجاللذا تتطلب هذه المشكلة المزيد من البحوث والدارسات لمعرفة 

 البحث الحالي في التساؤالت اآلتية:  مشكلة تتلخص 

مرحلة اإلعدادية ؟ وهل تؤثر المتغيرات الديمغرافية ما مستوى الشعور بالهوية الذاتية لدى المراهقين من طلبة ال

 في ذلك ؟

 

 أهمية البحث:

، وميوله وانفعاالته، واتجاهاته، وتؤثر على شخصيته، التي يمر فيها الفردل مرحلة المراهقة من أهم المراحد تع

 ، وهيالستقرارا ل إلىفهي المرحلة التي يتغير فيها الفرد غير الناضج ليبدأ صراع النضج حتى يص؛ وقيمه

في  يدة تؤدي إلى إحداث تغييرات مهمةوبالتالي فإن الفرد يبدأ حياة جد، النضجاكتمال والطفولة تقع بين مرحلة 

وخصائصه وميوله ورغباته ، واتجاهاته الفكرية، ه االجتماعيةرومعايي، وسماته الشخصية، بنائه الجسمي

وال يستقر الفرد إال عندما يتجاوزها ، مع نفسه ومع اآلخرينفترة المراهقة مرحلة صراع الفرد ل االنفعالية. وتمث

ولذلك فإن أصعب ما يواجهه المراهق هو تطويرهوية ذاتية مستقرة فهو يعيش بين حالتين : ؛ إلى  مرحلة الرشد

المستمر : أي وجهات ل إنه في حالة من التساؤ، وجهات نظر اآلخرينل وجهات نظره الخاصة وما يمثل ما يمث

يمكن أن  تؤدي في النهاية إلى االستقرار ، إنها حالة صراع نفسي مستمر؟ من أطيع؟ والصحيحةهي النظر 

وبالتالي تكون النتيجة عندئذ الضياع والوقوع في براثن ؛ ويمكن أن تؤدي إلى  عدم االستقرار، وتحقيق الهوية 

 األمراض النفسية المختلفة.    

 : يمكن أن نوضح أهمية البحث في النقاط اآلتيةو

.قد تسهم هذه الدارسة بنتائج علميه مفيدة لحل مشكلة أزمة الهوية لدى الطلبة المراهقين من خالل المؤشرات 4

 العلمية الدقيقة التي نحصل عليها من البيانات المتعلقة بهذا الجانب .

من خالل اإلطار  األزمة لشريحة في كيفية التعامل مع هذهالضوء على الصعوبات التي تواجه هذه ا .إلقاء2

 النظري ونتائج بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث .

مساعدة الطلبة هناك حاجة لوضع برامج إرشادية ل. يمكن من خالل هذه الدارسة معرفة إذا ما كانت  .3

 أزمة الهوية.المراهقين في حل 

 

 أهداف البحث :

 يهدف البحث إلى التعرف على:

 بالهوية الذاتية لدى المراهقين من طلبة المرحلة اإلعدادية ..مستوى الشعور 4

ً لمتغير العمر )2 ـــ 46.داللة الفروق في الشعور بالهوية الذاتية لدى المراهقين من طلبة المرحلة اإلعدادية تبعا

 سنة. (41ـــ  41
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الجنس )ذكور  اإلعدادية تبعاً لمتغير. داللة الفروق في الشعور بالهوية الذاتية لدى المراهقين من طلبة المرحلة 3

 ـــ إناث(

. داللة الفروق في الشعور بالهوية الذاتية لدى المراهقين من طلبة المرحلة اإلعدادية تبعاً لمتغير الفرع الدراسي 1

 .)علمي ـــــ أدبي(

 

 حدود البحث :

 يتحدد البحث بالمجاالت اآلتية :

 المرحلة اإلعدادية ..المجال البشري: يقتصر البحث على طلبة 4

 م.2149-2141ر البحث على الفصل الدراسي األول من العام الدراسي .المجال الزماني: يقتص2

 .المجال المكاني: المدارس االعدادية في مركز مدينة دهوك .3

 

 تحديد المصطلحات:

)كالهوية  هو مصطلح يستخدم لوصف مفهوم الشخص وتعبيره عن فرديته وعالقته مع الجماعات الهوية:

تعني الهوية االلتزامات الشخصية الضرورية في مجاالت الحياة المختلفة ، مثل إذ  الوطنية أو الهوية الثقافية(.

 (.1:  4911االلتزام بالعمل في مهنة معينة تعهدات مهنية ، واعتناق افكار ايديولوجية محددة )سليمان، 

ار رصورة لذاته فيها التماثل واالستقيحتفظ الفرد لنفسه ب( أن الشعور بالهوية يتضمن أن 4991يرى أبو حطب)و

 .( 393:  4991ويرى )أبو حطب ،  كونه اآلخرينالذي ي

 األخالقية فلسفته حيث من الفرد تميز التي الشخصية تلك  :يعني الهوية مفهوم أنإلى  (4991)اريكسون ويشير

ً  وكأن موجود نه، وأ جداً  نشيط هأن عندها يشعر التي والعقلية ً داخلي صوتا  ,Erikson, 1994 )أنا هذا يناديه ا

P.19 .) 

ً بأنه : الدرجة التي يحصل عليها  وألغراض البحث الحالي يمكننا تعريف الشعور بالهوية الذاتية إجرائيا

 )الطالب( من خالل إجابته عن الفقرات المتضمنة في المقياس المستخدم أداةً في البحث . المستجيب

 : ودراسات سابقة إطار نظري

ا يحدث فيها من تغيرات جسمية ـلم؛ فترة المراهقة من أهم وأخطر فترات النمو التي يمر بها اإلنسانلما كانت 

من المراهق أو اء سو، م جدًا تفهم هذه المرحلة واستيعابهاـفمن المه، وانفعالية ونفسية واجتماعية سريعة ومفاجئة

ي نضمن الصحة الجسمية والنفسية واالجتماعية للمراهق ليكون فردًا منتجًا وبالتال؛ سالمـر بـى تمـع حتـالمجتم

ومن جنس إلى  ، وفاعالً في المجتمع. والبد من اإلشارة إلى أن بداية فترة المراهقة ونهايتها تختلف من فرد آلخر

وإنما هي ، قطفالتغيرات النفسية عند المراهق ليست ناتجة عن التغيرات الجسمية ف، ومن ثقافة إلى أخرى، آخر

وجماعة الرفاق والمتغيرات البيئية التي يعيش ، والدينية واالقتصاديةل الثقافية نتيجة أيضا لمجموعة من العوام

المجتمع االقتصادية واالجتماعية مشاكل و، وفترة التعليم اإللزامي، سن الزواجل مثل فيها الفرد . إن عوام

وغيرها لمواجهة فترة المراهقة واجتيازها ل ب الوعي بهذه العواملذا يج؛ والطبيعية لها أثر مباشر على المراهقة

 بأمان. 

ل النظري بالهوية الذاتية من أمثال النفس والتربويين وخاصة المختصين في المجا ماءوقد زاد اهتمام عل

( ؛ Marciaمارسيا )( وKrogerوكروجر ) Peter)( وبيتر)Loevinger( ولوفنجر)Erikson:اريكسون )

 فيها .المؤثرة ل تشكلها والعوامكيفية ودرسوا ، نماذج تطويرية من الهوية الذاتيةفطوروا 

المقابلة بين ل في أواخر الستينات على المهمات النفسية للمراهقين من خال، نظرية اريكسون النفسيةكزت وقد ر

؛ اتية في فترة المراهقة الهوية الذل على دور المعلمين والمربين في تشكيكدت الهوية والتشويش في الهوية . وأ

، وعليهم مع المراهقين بما يتفق مع قابليلتهم وقدراتهم ل والطرق المناسبة للتعامل فعلى المعلمين أن يجدوا الوسائ

ل من أج؛ أوقات مناسبة معهم  ضاءمساعدة في تحقيقها يلزم أيضا قوال، بنشاطات المراهقين كثيراً يهتموا أن 

 ( . Hamman&Hendrecks, 2005 , P.73ديمي )األكال تحقيق غايات التفاع

 -نفسية تتصف بأزمة من مراحل حياة اإلنسان مرحلة كل أن ( على Erikson,1968أكد أريكسون)قد و

المتراكمة تساهم في تطوير ل وجميع هذه المراح، اجتماعية محدودة ضمن اإلطار الشخصي االجتماعي
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مرحلة ل مع األزمة الخاصة بك ئمتتال اءبأسمل سمى أريكسون هذه المراح وقد، اإلحساس بالهوية وتحديد شكلها

حيث يكون الفرد إما ؛ وأوضح  أن مرحلة المراهقة هي مرحلة الضغط النفسي  مناسبة.ل وما يوافقها من حلو

 أزمة الهوية الذاتيةل حل : األول فيظهر نوعان من التكام؛ منسجمًا مع غيره أو مضطربًا مع نفسه واآلخرين

وأسلوب حياة ، مشكلة هوية الدور يما يتناسب معه من دوافع وقدرات وقيمل والثاني : ح، المراهقل من قب

 أو دافع إحباط من تنشأ مؤلمة انفعالية حالة النفسية هي الناحية من واألزمة( . 331: ص 2111)بني خالد ، جديد

 العقبات دون فيه تحول موقف أي مشكلة بمثابة النفسية واألزمة المكتسبة أو الفطرية القوية من الدوافع أكثر

 الشعور أو والعجز بالنقص والخيبة أليمة ومشاعر والقلق التوتر للفرد يسبب مما يريده شيء على الفرد حصول

 الفرد شعور أو واالغتراب بالوحشية أو الشعور للذات الرثاء و بالظلم الشعور أو والخزي االشميئزاز أو بالذنب

 .(44: ص 2141لنفسه)محي الدين ،  احترامه بفقد

مرحلة  اءتشويش الدور أثنل الذاتية مقاب أزمة الهويةل ن األفراد يحاولون حفإظرية اريكسون النفسية  وطبقا لن

ومن أين ؟ وماذا أريد؟ ة لمعرفة هويته الذاتية : من أناكثيرن المراهق يبدأ بطرح تساؤالت فإولذلك  ؛ المراهقة

تأسيس ل جأمن ؟ اآلخريناذا أتفرد عن وبم؟ نكووما هو الشخص الذي أطمح أن أ؟ ين أنا ذاهبوإلى أ؟ جئت

نتيجة ل متواص اءوعنكبير يحتاج إلى  جهد ل بل سهوذلك ليس من األمر  ال؛ هوية من االيدولوجية االجتماعية

 ,Lock& Steinerنجاز األكاديمي)من العائلة وخاصة فيما يتعلق بالضغط األبوي لإل واءسل الضغط المتواص

1999 : P.34.) 

( بأن عملية تطوير الهوية الذاتية تتأثر Daniel & Kroger, 2000 : P.125كروجر )ول وأوضح دانيا 

الهوية الذاتية هي عملية ل حيث إن  عملية تشكي؛ بالمجتمع وثقافته ونمط حياته والبيئة التي يعيش بها الفرد 

يرى البعض من المتخصصين في دراسات في هذا السياق يعيش فيه . وتعليمية متبادلة بين الفرد والمجتمع الذي 

أنه يمكن المساهمة في تطوير الهوية يشيرون إلى ومرحلة المراهقة ل خال ر الهوية الذاتيةأهمية تطويالنمو 

نجاز الفردية والربط بين اإل عتماد على مصادرمن خالل االوذلك ؛ الى مرحلة الرشد فراد باالل االنتقال لتسهي

سجمة مع واقعها بسمات شخصية من، هوية ذاتية ل مما يساعد على تشكي؛ الشخصية وسياقها االجتماعي 

وثقافته المتنوعة واألساليب األبوية ، االجتماعيةل البد من اإلشارة إلى أن عالقات الطفهنا االجتماعي والبيئي. و

تؤدي إلى  بعض االختالالت في تطور ؛ وطرق التربية المتضادة ل، المتسامحة أو المستبدة أو المختلفة في التعام

وسماتها المعرفية ، وبالتالي سينعكس ذلك على تكوين الشخصية؛ الهوية الذاتية وخاصة في مرحلة المراهقة 

 (.Cakir & Gulfen,2005ل)المستقبفي ونمط تفكيرها ، واالنفعالية واالجتماعية والنفسية

بين ل التكامل ( تحديد ميكانزمات لتطوير الهوية الذاتية من خالSchawartz,2002 , P.317شوارتز )ل وحاو  

الذاتي باالعتماد على العناصرالنفسية واالجتماعية لنظرية اريكسون النفسية في تطور كتشاف واال، البناء الذاتي

 .الهوية الذاتية

(  دراسة هدفت إلى التعرف إلى  دور الهوية Dunkel& Papins, 2005 , p.489وبابينس ) ل وأجرى دنك

لى فحص التباين الذي يفسر بسبب باإلضافة إفي المراهقة المتأخرة ، الذاتية في مقابلة التفضيالت لدى المراهقين 

( مفحوص . أشارت النتائج إلى أن الهوية الذاتية والجنس 211أوضاع الهوية الذاتية  .  وتكونت العينة من )

 ل.   دال من التباين بشككمية كبيرة اتية والجنس يفسران وأن الهوية الذ، في تحديد التفضيالت  مستقالً يلعبان دوراً

(  بدراسة هدفت إلى فحص وضع الهوية الذاتية بين Bergh, & Erling, 2005, P.377 وقام بيرغ وايرلنغ  ) 

( مفحوصا من ١١١(إناث و)411( وتكونت العينة من )EOM-EIS-IIالمراهقين السويديين باستخدام مقياس)

اختالفات في وضع الهوية يعزى للجنس هناك تبين من النتائج أن والسويدية . من طلبة المدارس العليا كور الذ

 ، كذلكعلى بعد  االنتشار على اإلناث  الذكور بينما تفوق الذكور ، حيث تفوقت اإلناث على بعد   التعليق على 

لة بينما ال توجد فروق ذات دال، تعزى للجنس في التعليق والتفريق واالنتشار  وجدت فروق ذات داللة إحصائية

 الذاتية تعزى للجنس .  هوية إحصائية لإلنجاز على مقياس ال

الهوية ل ن لتشكي( دراسة هدفت إلى معرفة فهم المراهقيKrettenauer,2005 , P.185وأجرى كريتينور)

بعين االعتبار الفروق الفردية وذلك ألبعاد : االنتشار والتعويق واإلنجاز .  تكونت عينة الدراسة  الذاتية مع األخذ

وقد دلت نتائج الدراسة ، عاماً ١١ -١١بين وقد تراوحت أعمارهم يا ، ( فرد من المراهقين في ألمان211من )

 محدد. ل هوية المراهقين بشكل على أن تطوير االدراك االبستومولوجي ساهم في تشكي
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ت المكسيكية في حياة العائال(فهدفت إلى توضيح أثر مساهمة Chavira,2005, P.22أما دراسة شافيرا )

هم المهنية ونمو الهوية األخالقية وأثر ذلك في تحصيلهم المدرسي . تناولت خاص أهدافل وبشك، المراهقين

 لوحاولت اإلجابة عن أسئلة حو ،االجتماعية والثقافية والهوية الذاتيةكالناحية الدراسة مجموعة من المتغيرات 

، والهوية ، ي تؤثر األهداف المهنية في االختيار المهنوكيف أثر األهداف المهنية والتربوية في حياة الطلبة . 

تكونت ؟ ولنشاطات أبنائهمل وما دور متابعة األه، في تعليم الطلبةل ومدى مساهمة األه؟ األكاديميل والتحصي

دلت كما  ،. أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة عبروا عن األهداف المهنية باء( طالبا ومثلهم من اآل31نة من )العي

األكاديمي وبناء هويتهم ل د الطلبة على النجاح في التحصييستخدمون مهارات تساع،  باءالنتائج على أن اآل

 الذاتية .

( بدراسة هدفت إلى المقارنة بين تطور الهوية الذاتية Thom & Coetzee,2004, P.183ي) زتكووقام توم و 

حيث شكلت نظرية ،  سنة (49-41والذين تتراوح أعمارهم ما بين)، للمراهقين السود والبيض في جنوب أفريقيا 

استخدم مقياس اريكسون ، كما أثناء  فترة المراهقة اإلطار النظري للدراسة ريكسون لتنمية الهوية الثقافية ا

على هويتهم من البيض و كانوا أكثر تأكيداً ن المراهقين السود أالنتائج ( . فأظهرت Ochseقبل )المطور من 

 الجنس.بداللة إحصائية وبغض النظر عن 

 

 الطريقة واإلجراءات :

 منهج الدراسة : أ.

اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي المقارن الذي يعتمد على وصف الظاهرة والمقارنة بين المجموعات 

بهدف وصف ما هو كائن ، وتفسيره من خالل إلقاء الضوء على المشكلة المراد بحثها ، ومن خالل جمع البيانات 

فالمنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في التي يمكننا من وصف الظاهرة المدروسة . 

،  2112الواقع ، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً ، أو تعبيراً كمياً )عبيدات و أبو السميد ، 

ل دراسة (. فالدراسة هي ضمن الدراسات الوصفية ، والتي تعتمد على الطريقة المستعرضة من خال 91ص 

 الشعور بالهوية الذاتية لدى المراهقين بأعمار مختلفة تبدأ من الدخول الى المدرسة االعدادية وتنتهي مع انتهائها .

 

 مجتمع الدراسة :ب.

يتكون مجتمع البحث من المراهقين والمراهقات ممن يدرسون في المرحلة اإلعدادية بالمدارس الحكومية في 

 م .2141/2149دراسي مركز محافظة دهوك للعام ال

 

 .عينة الدراسة :جـ

( طالبناً وطالبنة فني المرحلنة اإلعدادينة ، تنم اختينارهم بصنورة عشنوائية منن طلبنة 461منن)تكونت عينة الدراسة 

الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مدرستين هما إعدادينة التنيخي للبننين وإعدادينة آواز للبننات فني 

 ( يوضح ذلك . 4)مدينة دهوك . والجدول 

 (4الجدول )

 توزيع أفراد العينة تبعاً للمدرسة والصف والفرع الدراسي

 الصف  الصف العاشر المدرسة

 الحادي عشر

 الصف 

 الثاني عشر

 المجموع

 أدبي علمي أدبي علمي أدبي علمي

 11 42 43 41 46 41 41 إعدادية آواز للبنات

 11 42 41 43 41 43 41 إعدادية التيخي للبنين

 461 21 21 21 31 21 29 المجموع

 من إعداد الباحث(.الجدول )                                                                
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 د.أداة الدراسة :

( 13، ويتكون من )( 4996الشعور بالهوية الذاتية على المقياس الذي أعده )دمحم ، اعتمد الباحث في قياس متغير 

ا المقياس ( . وصمم هذموافق ، موافق لحد ما وغير موافقً بدائل لإلجابة وهي : ) وأمام كل فقرة ثالث،  فقرة

ويتم تصحيح المقياس بإعطاء  كلية التي يحصل عليها المستجيب .من خالل الدرجة ال للتعبير عن تحقيق الهوية

كس هذه األوزان للفقرات السلبية . وعليه فإن ( على التوالي للفقرات االيجابية ، وتع4، 2،  3أوزان للدرجات ) 

 (.441: ص 4996( درجة )دمحم ، 419( وأعلى درجة هي )13أقل درجة يمكن أن يحصل عليه المستجيب هي )

، وصالحيته لمستويات عمرية كونه معد في البيئة العراقية وقد اختار الباحث هذا المقياس أداة للبحث وذلك ل

( مؤشرات الصدق لهذا 4996ات الصدق والثبات . فقد أوجد)دمحم ، ، ويتميز بمؤشرمختلفة من كال الجنسين 

المقياس من خالل عرضه على الخبراء ، وكذلك من خالل التحليل اإلحصائي لفقراته بحساب القوة التميزية 

 للفقرات ، وايجاد العالقة بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس . وتحقق من ثبات المقياس. 

ايجاد الصدق الظاهري ، وذلك لمقياس من خالل وفي البحث الحالي تم التحقق من الخصائص السيكومترية ل

بعرض المقياس على لجنة من المتخصصين في علم النفس تألفت من خمسة أشخاص ، فأجمعت اآلراء على 

صالحية الفقرات المتضمنة في المقياس . وتم حساب الثبات باستخدام طريقة ألفا كرونباغ من خالل تطبيق 

طالباً وطالبة في المرحلة االعدادية نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من ( 31المقياس على عينة تكونت من )

 ( وهو مؤشر دال على ثبات عاًل للمقياس .1816اإلناث ، وبلغ معامل الثبات )

 

 .المعالجة اإلحصائية :5

ي يرمنز لنه تمت معالجة البيانات الواردة في الدراسة باسنتخدام برننامج الحقيبنة اإلحصنائية للعلنوم االجتماعينة النذ

 ( ، واعتمد الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:SPSSباختصار)

 لدى أفراد العينة .لشعور بالهوية الذاتية . االختبار التائي لعينة واحدة للمقارنة بين األوساط الحسابية والفرضية ل4

ً  على داللة الفروق في الشعور بالهوية الذاتية تحليل التباين األحادي للتعرف.2  . العمر لمتغير تبعا

التائي لعينتين مستقلتين للتعرف على داللة الفنروق فني الشنعور بالهوينة الذاتينة تبعناً لمتغينري الجننس  . االختبار3

 والفرع الدراسي.

 

 .نتائج البحث ومناقشتها : 6

لما كان الهدف األول في البحث يرمي التعرف إلى مستوى الشعور بالهوية الذاتية لدى المراهقين من طلبة  أوالً:

تها مع ، وعند مقارنالشعور بالهوية الذاتية تم حساب متوسط درجاتهم على مقياس المرحلة اإلعدادية . عليه 

ة واحدة ، تبين أن هناك فرق دال إحصائياً ، إذ ( درجة باستخدام االختبار التائي لعين416الوسط الفرضي البالغ )

( ، والجدول 463ودرجة حرية )( 18114عند مستوى داللة ) ة( وهي دال218311القيمة التائية المحسوبة ) بلغت

 ذلك . ( يبين2)

 (2الجدول )

 يةالذات ق بين الوسط المتحقق والفرضي للشعور بالهويةئي لداللة الفرانتائج االختبار الت

الوسنننننننننننننط  العينة المتغير

 المتحقق

االنحنننننراف 

 المعياري

الوسنننننننننننننط 

 الفرضي

القيمنننننننننننننننة 

 التائية 

مسنننننننننننتوى 

 الداللة

 18114 218311 416 428199 118611 461 يةالذات الشعور بالهوية

 من إعداد الباحث(.الجدول )                                                 

 

ً بين المتوسط المتحقق لدرجات  والوسط الشعور بالهوية الذاتية وتشير هذه النتيجة إلى وجود فرق دال إحصائيا

لدى أفراد  يةالذات . وهذا يدل على انخفاض مستوى الشعور بالهوية الفرضي للمقياس ، ولصالح الوسط الفرضي

، فهم ال يزالون غير بعد مراهق أو المراهقة العينة ، وربما يعود السبب في ذلك إلى عدم استقرار شخصية ال
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ناضجين ويعانون من القلق الناتج عن التغيرات النمائية السريعة ، تلك التغيرات التي ال تقتصر على أجسامهم بل 

 . شعرون بوصول هوياتهم إلى مرحلة تحقيق الهويةيتعدى إلى كل جوانب شخصياتهم ، ومن هنا فهم ال ي

 

داللة الفروق في الشعور بالهوية الذاتية لدى وبما أن الهدف الثاني في البحث يسعى إلى الكشف عن  ثانياً:

عليه تم توزيع أفراد العينة إلى  سنة. (41ـــ  41ـــ 46المراهقين من طلبة المرحلة اإلعدادية تبعاً لمتغير العمر )

اين األحادي وسيلة إحصائية في المعالجة . ثالث مجموعات عمرية ، ولجأ الباحث إلى استخدام تحليل التب

فأظهرت النتائج وجود فروق دالة بين أفراد العينة في الشعور بالهوية الذاتية يعزى إلى متغير العمر ، إذ بلغت 

 ( يوضح ذلك .3( ، والجدول )1.114( وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة )428121القيمة الفائية )

 

 (3الجدول )

 يل التباين األحادي لداللة الفروق في الشعور بالهوية الذاتية تبعاً للعمرنتائج تحل

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  Fقيمة 

 الداللة

 18114 428121 41918111 2 31918199 بين المجموعات

 4138112 464 234418211 داخل المجموعات

  463 261118111 الكلي

 من إعداد الباحث(.الجدول )                                                          

 

ولما كانت نتيجة تحليل التباين التشير إلى وجود فروق دالة ، عليه لجأ الباحث الى استخدام اختبار شيفيه البعدي 

 للكشف عن مواقع الفروق ، فأظهرت النتيجة اآلتي:

( سنة ومتوسط درجات 46فرق دال بين متوسط درجات المجموعة األولى التي كانت أعمارهم )أ. عدم وجود 

 ( سنة في الشعور بالهوية الذاتية.41المجموعة الثانية التي كانت أعمارهم )

( سنة ومتوسط درجات 46ب.وجود فرق دال بين متوسط درجات المجموعة األولى التي كانت أعمارهم )

ان الفرق لصالح المجموعة ( سنة في الشعور بالهوية الذاتية ، وك41لتي كانت أعمارهم )المجموعة الثالثة ا

 .الثالثة

( سنة ومتوسط درجات 41جـ. وجود فرق دال بين متوسط درجات المجموعة الثانية التي كانت أعمارهم )

رق لصالح المجموعة الف( سنة في الشعور بالهوية الذاتية ، وكان 41المجموعة الثالثة التي كانت أعمارهم )

 ( يبين ذلك .1. والجدول )الثالثة

 (1الجدول )

 نتائج اختبار شيفيه البعدي لداللة الفروق تبعاً لمتغير العمر

 (1811مستوى الداللة ) الفرق بين المتوسطات المقارنات الزوجية

 غير دال 18111- المجموعة الثانية Xالمجموعة األولى 

 دال *448112- المجموعة الثالثة Xالمجموعة األولى 

 دال * 68693- المجموعة الثالثة Xالمجموعة الثانية 

 )الجدول من إعداد الباحث(.                                                                 

 

ة معرفننة الشننخص ويمكننن تفسننير هننذه النتيجننة فنني أن تقنندم أفننراد العينننة فنني العمننر يسننهم فنني تحقيننق الهويننة نتيجنن

المكاناته وتحديد توجهاته المستقبلية، إذ عليه أن يختار التخصص الدراسي الجامعي والنذي سنيحدد طبيعنة المهننة 

التي سيمارسها في المستقبل ، كما أن تقدمه في العمر يساعد في تحديد رؤيته للحيناة واختيناره لألصندقاء ، فضنالً 
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المتعلقنة بحياتنه اليومينة ، والتني منن شنأتها أن تنزوده بأسنلوب فني ألمنور عن تحديده ألهدافه في الحيناة ونظرتنه ل

 .الحياة 

ويمكن مالحظة الفروق بين المجموعات العمرية الثالث في الشعور بالهوية ، وتطور هذا الشعور مع تقدم العمر 

وهذا الشكل يعزز  .في الشعور بالهوية ( الذي يوضح لنا متوسطات درجات كل مجموعة 4من خالل الشكل )

المفهوم النمائي أو التطوري للهوية الذاتية ، وعليه يمكن القول بأن هذه النتيجة تنسجم مع االفتراضات النظرية 

 حول الهوية الذاتية ، وما ورد في األدبيات السابقة حول المسار التطوري للهوية في مرحلة المراهقة . 

 

 
 عمرية في الشعور بالهوية( يوضح الفروق بين الفئات ال4الشكل )

 

ثالثاً: وألجل تحقيق الهدف الثالث الذي يسعى إلى الكشف عن داللة الفروق في الشعور بالهوية الذاتية لدى 

ً لمتغير الجنس )ذكور ـــ إناث(. تمت معالجة البيانات إذ لجأ الباحث  المراهقين من طلبة المرحلة اإلعدادية تبعا

وجود فروق دالة ي المعالجة . فأظهرت النتائج ي لعينتين مستقلتين وسيلة إحصائية فإلى استخدام االختبار التائ

 التائية المحسوبة إذ كانت القيمةوكان الفرق لصالح الذكور ، بين الذكور واإلناث في الشعور بالهوية الذاتية ، 

 ذلك . يبين( 1( ، والجدول )1.114مستوى داللة ) دالة إحصائياً عند

 

 (1الجدول )

 نتائج االختبار التائي  لداللة الفرق في الشعور بالهوية الذاتية تبعاً للجنس

متوسط  العدد المجموعة 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

 مستوى الداللة القيمة التائية

 18114 18941 18199 138411 11 إناث

 418121 128311 11 ذكور

 من إعداد الباحث(.الجدول )                                                   
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  ( .2كما ويمكن توضيح الفرق بين الذكور واالناث في الشعور بالهوية الذاتية من خالل الشكل )

 

 ( يوضح الفرق بين الذكور واإلناث في الشعور بالهوية2الشكل )

 

الذكور في مجتمعنا يحظون باهتمام أكثر مقارنة باإلناث ، ويتوفر أمامهم العديد ويمكن تفسير هذه النتيجة في أن 

من الفرص الثبات ذواتهم وقدراتهم ، كما أنهم يحصلون على حرية أكثر مقارنة باالناث وذلك بسبب التقاليد 

 هوية الذاتية لديهم . والعادات االجتماعية . وهذا من شأنه أن يدعم الشعور بال

 

داللة الفروق في الشعور بالهوية الذاتية لدى رابعاً: وألجل تحقيق الهدف الرابع الذي سعى الى الكشف عن 

تمت معالجة البيانات وذلك  المراهقين من طلبة المرحلة اإلعدادية تبعاً لمتغير الفرع الدراسي )علمي ـــــ أدبي(.

نتين مستقلتين وسيلة إحصائية في المعالجة . فأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة باستخدام االختبار التائي لعي

في الشعور بالهوية الذاتية بين الطلبة الدارسين في الفرع العلمي والطلبة الدارسين في الفرع األدبي ، إذ كانت 

 ( يوضح ذلك .6)( ، والجدول 1.11القيمة التائية المحسوبة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 

 (6الجدول )

 نتائج االختبار التائي  لداللة الفرق في الشعور بالهوية الذاتية تبعاً للفرع الدراسي

متوسط  العدد الفرع الدراسي

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

 مستوى الداللة القيمة التائية

غير دال عند  18241 418161 118111 16 علمي

 98191 118141 11 أدبي 1811

 من إعداد الباحث(.الجدول )                                                         
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مكن تفسير هذه النتيجة في أن الفرع الدراسي ال يؤثر في مستوى الشعور بالهوية لدى المراهقين من طلبة وي

المرحلة اإلعدادية ، وربما يعود ذلك إلى أن الطلبة في كال الفرعين يخضعون إلى نفس األجواء الدراسية من 

 ي المدرسة .فوالمثيرات حيث األنظمة والتعليمات ، ويتعرضون إلى نفس المواقف 

 .التوصيات :7

 واستكماالً للفائدة المتوخاة من الدراسة يمكننا تقديم التوصيات اآلتية:

.ضرورة اهتمام التدريسيين بالجوانب النفسية واالجتماعية من شخصية الطالب وعدم االقتصار على الجانب 4

 المعرفي فقط ، والمتمثل غالباً بحفظ المعلومات الموجودة في الكتب المقررة . 

اهقة ، تلك األساليب .قيام المديرية العامة للتربية بتدريب المدرسين على أساليب التعامل المالئمة لمرحلة المر2

 التي من شأنها أن تدعم الشعور بالهوية الذاتية لدى الطالب المراهق .

.وضع برامج إرشادية من قبل المتخصصين في اإلرشاد التربوي والنفسي وتطبيقها على المراهقين ألجل 3

 ا الى مرحلة التحقيق . ووصولهتطوير المهارات الشخصية لديهم والتي تسهم في زيادة الشعور بالهوية الذاتية 

تدعيم األنشطة والفعاليات الالصفية التي تعمل على اظهار قدرات الطلبة .على إدارات المدارس اإلعدادية 1

 وتطوير مواهبهم وامكاناتهم الشخصية ، والتي تعزز من الشعور بالهوية الذاتية لديهم .

البحوث في هذا المجال للتعرف على طبيعة العالقة .وأخيراً ، يرى الباحث أن هناك حاجة إلجراء المزيد من 1

 بين الشعور بالهوية الذاتية والمتغيرات األخرى .
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