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أساليب الهوية املمزية لطلبة بعض املراحل التعلميية
يف حمافظة خان يونس
د .زهري عبد امحليد النواحجة
عضو هيئة تدريس ية غري متفرغ جبامعة القدس املفتوحة رحف
 امللخص:هدفت ادلراسة احلالية التعرف اىل مس توى أساليب الهوية املمزية دلى الطلبة،
والتحقق من الفروق يف أساليب الهوية تبعا ملتغري نوع املرحةل التعلميية (اعدادي ،اثنوي،
جامعي) ،ووفقا ملتغري اجلنس ،وتكونت عينة ادلراسة من ( )306طالب ،ومت اس تخدام
مقياس أساليب الهوية من اعداد بريزونسيك ،تعريب الباحث ،وأظهرت نتاجئ ادلراسة ارتفاع
مس توى أسلوب الهوية امللزتم ،ووجود فروق يف السلوب املعلومايت وأسلوب الالزتام وادلرجة
اللكية تبعا ملتغري نوع املرحةل التعلميية لصاحل املرحةل اجلامعية ،ووجود فروق يف السلوب
املعياري وفقا لنوع املرحةل التعلميية لصاحل طلبة الثانوية ،من جانب أخر بينت النتاجئ عدم وجود
فروق يف السلوب املشتت -التجنيب وفقا لنوع املرحةل التعلميية ،كام أشارت النتاجئ اىل عدم
وجود فروق بني اذلكور والانث يف أساليب الهوية ،ابس تثناء السلوب املشتت -التجنيب
لصاحل الانث.
 -اللكامت املفتاحية :أساليب الهوية.
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Distinctive identity styles for the students
of some levels of education in
Khan Yunis Governorate
-Abstract:
The present study aimed to the level of identity styles
distinctive among students, and Verification of differences in identity
styles depending on the educational stage type (preparatory,
secondary, university), and sex variable, The study sample consisted
(306) students, The researcher used scale identity styles of preparation
Berzonsky, The results showed a high level of identity style
committed. The results showed a differences in informational style
and commitment style and the total score. According to the type of
educational stage for the Undergraduate Students. The existence of
differences in the normative style according to type of educational
stage in favor of secondary school students, While the results showed
no differences in Diffuse-Avoidant Style according to the type of
educational stage, also The results indicated no differences between
males and females in the identity styles, except Diffuse-Avoidant Style
in favor of females.
- Key Words: Identity Styles.
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 مقدمة:يعد مفهوم الهُ ِوي َّ ُة ( )Identityمن أكرث املفاهمي اليت اس تحوذت عىل عناية واهامتم
العديد من الباحثني واملتخصصني يف الوساط النفس ية والاجامتعية والنرثوبولوجية ،وعىل
الرمغ من المهية القصوى ملفهوم الهوية ودرجة ش يوع اس تخدامه يف ادلراسات والبحوث ،ال
أنه ما زال يكتنفه الغموض ويعرتهيا التعقيد ،ويعزى السبب يف ذكل اىل تنوع أدوات قياسه،
وتعدد نظرايته ،وتباين تعريفاته ،واقرتاهنا مبؤرشات ومفاهمي داةل عىل الهوية ،من قبيل :اللغة،
والثقافة ،واجلنس ية ،والشخصية ،واحلضارة ،والولء ،ويقصد ابلهوية يف اللغة العربية "حقيقة
اليشء أو الشخص املطلقة املش متةل عىل صفاته اجلوهرية وذكل منسوب اىل هو"
(املنجد،1986،ص.)875
ويوجد يف الرتاث الس يكولويج العديد من التعريفات اليت تناولت مفهوم الهوية ،فقد
عرفها مارش يا " Marciaبأهنا تنظمي داخيل معني للحاجات وادلوافع والقدرات واملعتقدات
والدرااكت اذلاتية ابلضافة اىل الوضع الاجامتعي والس يايس للفرد"
(عبدالصمد،2005،ص.)97
فعرف الهوية "بأهنا صفات وأحاسيس ومنط حياة
أما طه )َّ (Taha,E,1989,p56-59
يف لك يشء يف امللبس واملألك واملوس يقى والفن والثقافة واحلرية واملقاومة والصمود ،فهيي منط
معييش يتفاعل مع املتغريات احمليطة والهوية يه احدى مكوانت الشخصية".
ويعتربها كتلو (،2008ص )186بأهنا نتاج احلصيةل املتشلكة واملرتامكة من خربات
وجتارب الفرد ،ويقسم اخلربات اىل نوعني :الوىل اذلاتية وتشمل لك ما خيربه الفرد يف س ياق
بيئته النفس ية من ميول وأراء وصفات واجتاهات ومعايري ومبادئ يكوهنا الفرد لنفسه من خالل
تفاعهل مع الخرين ومتزيه عن غريه وتعكس أساليب حلوهل للمشالكت ،والثانية موضوعية
يتعرض فهيا الفرد لتأثري عدد غري قليل من الفلسفات احلياتية دينية اكنت أو س ياس ية أو
أيديولوجية وكذكل اختيار همنة املس تقبل.
وتعد نظرية أريكسون  Eriksonأوىل النظرايت الس يكولوجية ،اليت اهمتت بدراسة
المنو النفيس والاجامتعي للفرد ،وصنفت مراحل المنو اليت مير هبا الفرد خالل مسرية حياته اىل
مثان مراحل فرعية تبدأ مبرحةل الطفوةل واليت يسعى الفرد خاللها اىل حتقيق حاةل من "الثقة،
والحساس ابلس تقالل ،واملبادأة ،والجناز ،مرورا مبرحةل املراهقة ،ويه (مرحةل منو ابلهوية
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والشعور هبا) .يعقهبا مرحةل الرشد ،ويه مرحةل الاس تقرار واللفة الاجامتعية ،والنتاجية،
ليصل يف هناية املطاف ،اىل مرحةل الش يخوخة ويه كام سامها أريكسون (ابلتاكمل مقابل
اليأس) ،واجلدير ذكره أن لك مرحةل تتصل ابملرحةل اليت قبلها ،ومتهد للمرحةل اليت تلهيا.
وحبسب نظرية أريكسون فان هوية الفرد تبدأ ابلتبلور خالل مرحةل عاصفة ابلتغريات ويه
مرحةل (املراهقة) ،واليت أطلق علهيا أريكسون (أزمة الهوية)  Identity Crisisويه نتاج
لفشل الفرد يف حتديد هوية معينة ،وعدم املقدرة عىل اختيار املس تقبل ،ومتابعة التعلمي ،كام
تنطوي عىل الحساس ابلغرتاب وانعدام الهدف واضطراب ادلور ،المر اذلي ينعكس عىل
حصة الفرد النفس ية ،حيث احنالل الشخصية ورصاع القمي وسوء التوافق )11
.)Erikson,1994,p
ويشري الغامدي اىل وجود شلكني لضطراب الهوية من وهجة نظر أريكسون:
 اضطراب ادلور :حيدث عندما خيفق املراهق يف حتديد أهدافه ،وقمي معينة خاصة به ،وخيفقيف تبين أدوار خشصية ،واجامتعية ،نتيجة اخفاق املراهق يف خلق تاكمل بني توحدات الطفوةل
اذ تتحول فرتة التعلق املسموح هبا اجامتعيا اىل نوع من الاضطراب اذلي يعمل عىل اعاقة
املراهق عن أزمة الهوية ،ومتنعه من القيام ابلزتامات حمددة حنو أدوار معينة.
 تبين هوية سالبة :املرتبطة بدرجة أعىل من الحساس ابلتفكك ادلاخيل ،واذلي ل يقترصتأثريه يف عدم القدرة عىل حتديد أهداف اثبتة ،أو حتقيق الرضا عن أدواره الاجامتعية بل
ويلعب دورا أكرث سلبية يف حياة الفرد بصفة عامة ،اذ يدفع اىل ممارسة أدوار غري مقبوةل
اجامتعيا اكجلنوح وتعاطي اخملدرات ( اكتيب،2015،ص.)67
ويف حاةل عدم قدرة الفرد عىل جتاوز تكل الزمة ،فسوف يواجه خلط الدوار ،فعىل
املراهق أن جيمع بني تصورات عدة من قبيل :شاب ،صديق ،طالب ،قائد ،اتبع ،عامل ،رجل
أو امرأة يف تصور واحد وعندما حيرز املراهقون الثقة الساس ية والاس تقالل واملبادأة أو
حيرروا ذواهتم عىل حنو أكرث سهوةل أما اذا انقلبت هذه الزمة فيظهرون
الكفاية ميكن أن ّ
احساسا ابحلاجة اىل معرفة من مه؟ وعن أي يشء يبحثون ؟ وأن البحث عن الهوية يفرس
أمناطا كثرية من سلوك املراهق (دافيدوف،1983،ص.)59
وحىت يمت اجتياز مرحةل املراهقة بنجاح وسالم ،يتوجب أن يكتسب الفرد شعورا قواي
هبويته اذلاتية ،وجيد مساندة أرسية وجممتعية حتقق أهدافه املنشودة ،والاس تجابة الشافية
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ملطالبه املنطقية ،واذا فشل يف حتقيق ذكل ،فانه يكون عرضه لضطراب ادلور وخلط الهوية،
وتبين أساليب هوية سالبة ينتج عهنا املزيد من الاضطراابت والمراض النفس ية.
وقدم مارش يا ( Marci (1985منوذجا نظراي لتشلك الهوية حدّده مبجالني ،الول:
الهوية اليديولوجية وتشمل املعتقدات ادلينية ،الس ياس ية ،املهنية ،وفلسفة احلياة ،والثاين:
الهوية الاجامتعية وتتضمن الصداقة ،الرفاهية ،ادلور اجلنيس ،والعالقة ابجلنس الخر .وصنّف
مارش يا الهوية اىل أربعة مراتب ترتبط ابجملالني السابقني ،وتمتثل هذه املراتب أو احلالت فامي
ييل:
 مشتتو الهوية Identity Diffused :ومه الشخاص اذلين مل ميروا بأزمة ومل يكونوا هويةبعد ول يدركوا احلاجة لن يكتشفوا اخليارات أو البدائل بني املتناقضات رمبا يفشلون يف
الالزتام بأيدلوجية اثبتة.
 منغلقو الهوية Identity Foreclosed :ومه الشخاص اذلين مل ميروا بأزمة ولكن تبنوامعتقدات مكتس بة من قبل الخرين ،أخذوها جاهزة من أابهئم والخرين املوجودين يف احمليط،
ومل خيتربوا حاةل معتقداهتم وأفاكرمه أو مطابقهتا مبعتقدات وأفاكر الخرين ،ويقبلون هذه
املعتقدات دون حفص أو تبرص أو انتقاد لها ومتاثل هذه العملية معلية التوحد يف مرحةل الطفوةل
املبكرة ،و يوصف هذا الفرد عىل أنه غلق هويته أو حبس هويته.
 معلقو الهوية  Identity Moratoriumومه الشخاص اذلين ّمروا أو ميرون حاليا بأزمة ومليكونوا بعد الهوية أي أهنم خربوا بشلك عام الشعور هبويهتم وبوجود أزمة الهوية وسعوا بنشاط
ّ
لكتشافها ولكن مل يصلوا بعد اىل تعريف ذايت مبعتقداهتم.
 منجزو الهوية  Identity achievedومه الشخاص اذلين ّمروا بأزمة الهوية وانهتوا اىلتكوين هوية واحضة وحمددة أي أهنم خربوا تعليق نفيس اجامتعي وأجروا اكتشافات بديةل
لتحديد خشصيهتم والزتاهمم بأيدلوجية اثبتة ).(Archer and Watarman,1990, p111
من املمكن تفسري تعدد أمناط الهوية حبسب نظرية مارش يا اىل اختالف ظروف
التنش ئة والثقافة ،ونوع الرتبية اليت يتعرض لها املراهقني ،واختالف امليول ،واحلاةل الفكرية
واملزاجية اليت تعرتهيم ،فأمناط الهوية سابقة اذلكر ليست لها صفة الثبات املطلق ،مفن الرضورة
أن تتغري تكل المناط مع تغري الظروف ،ومرور الزمن ،فالظروف احلياتية تفرض عىل الفرد أن
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يتكيف ويطوع سلوكه مبا يتوافق مع املس تجدات والتغريات ،وقد تفسح هذه التغريات لظهور
أساليب حياتية و سلوكية و فكرية جديدة.
ومن احملاولت اجلادة يف جمال التحقق من منطلقات الهوية السابقة اذلكر ،قدم
بريزونسيك ( )Berzonskyمنوذجه النظري اذلي أطلق عليه أساليب الهوية (Identity
 ،)Stylesوتعد تكل اجلهود البحثية من أكرث اجلهود اليت رخست لهذا املفهوم ،وطرق البحث
فيه ،وكيفية قياسه ومعرفة منطلقاته ،حيث عرض بريزونسيك (Berzonsky,2008;p647-
وعرفها "بأهنا الاسرتاتيجيات املعرفية
) 649صورة أكرث وضوحا لتشكيةل أساليب الهويةَّ ،
والاجامتعية اليت يمت هبا جتهزي ومعاجلة املعلومات واليت تتحد يف ضوهئا الهوية اذلاتية للفرد"،
وهذه الساليب تصف الطرق اليت يس تخدهما الفرد يف حل أزمات تشكيل الهوية ،أو يف
التعامل مع القضااي اخلاصة برصاعات ومسار تكوين الهوية ،وتتحدد املالمح العامة لمنوذج
أساليب الهوية لبريزونسيك ابلشلك اليت:

شلك رمق ( )1أساليب الهوية عند بريزونسيك
 السلوب املعلومايت  :Informational styleيشري هذا البعد اىل قدرة الفرد عىل مجعمعلومات من مصادر متنوعة ومفتوحة من أجل اختاذ قرارات ذات صةل ابلهوية .ويمتزي أحصاب
هذا السلوب ابلحساس القوي ابلهوية ،والقدرة عىل اجراء التشخيص ادلقيق والتقيمي اذلايت
قبل اختاذ القرار ،والانفتاح عىل القمي واختيار البدائل السلوكية ،ومه عىل اس تعداد لعادة
النظر يف جوانب هويهتم عندما يواهجون معلومات متباينة عن أنفسهم ،ويظهرون مس توايت
عالية من التعقيد املعريف ،اليقظة اختاذ القرار ،واحلاجة اىل املعرفة ،اليت تركز عىل التكيف
ومواهجة املشالك ،والاس تقالل اذلايت ،والتدفق الشعوري ،والانفتاح عىل اخلربات اجلديدة،
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ومه عىل اس تعداد ملراجعة جوانب هويهتم وخاصة عندما تتناقض اخلربات اجلديدة مع بناهئم
املعريف.
 السلوب املعياري  :Normative Styleويعين هذا السلوب أن يستند الفرد يف اختاذقراراته يف املقام الول عىل توقعات الخرين املهمني ،ويتسم ذوو هذا السلوب ابلتقليد
والتفكري املنغلق ،والزتام صارم وحتجر فكري ،فضال عن مقع الاس تكشاف ،ويدافعون
وحيافظون عىل الوضع القامئ ،ويعمتدون بشلك كبري عىل وصفات وتوقعات عقدت من قبل
الخرين عندما يواهجون مشالك وخاصة توقعات وتصورات الخرين ذوي املاكنة أو المهية
)الناس امله ّمني يف حياهتم) اكلوادلين والصدقاء .ويؤمنون ابحلمتية البيئية ،ودلهيم مس توايت
عالية من الضمري ،فهم ذوو مضري يقظ وتوجه هادف ولكن بصورة شديدة احلرفية والانضباط،
وعدم القدرة عىل حتمل الغموض ،واحلاجة املرتفعة للبنية احملددة ،وعدم الرغبة يف تبين اكتساب
املعلومات اليت قد تتصارع مع القمي الشخصية واملعتقدات ،والمنطية يف احلياة ،فاللزتام ابملعايري
قد يثري يف النفس حاةل من التوتر والقلق ،والشعور ابذلنب ،وبصفة عامة فان أساليب املعامةل
الوادلية تلعب دورا همام يف تمنية هذا المنط ،وخاصة أسلوب امحلاية الزائدة.
 السلوب املشتت/املتجنب  :Diffuse-Avoidant Styleويشري هذا السلوب اىل حتايشوجتنب الفرد اختاذ القرارات ،ويتصف أحصاب هذا المنط ابلنطوائية والسعي لتجنب
الرصاعات الشخصية ومشالك الهوية ،ويتصفون ابملامطةل والتعليق والتأخري والتسويف يف
المور احلياتية حىت يف املطالب الظرفية اليت متلهيا مسارات العمل ،ذوو هذا المنط يتخذون
دامئا منظور حمدد يف تقرير مصريمه ،كام يتصفون ابخنفاض مس توى معاجلة املعلومات النشط
وحل املشالكت ،ويس تخدمون طرق غري تكيفية يف املواهجة والتصدي للمشالكت
(مياكنزميات ادلفاع الولية) ويشعرون ابخلجل ،وتظهر علهيم الاضطراابت السلوكية،
ويترصفون وفقا ملبدأ الذلة ،أي أن السلوك حمكوم ابلعوامل املوقفية وابلقرائن ادلاةل عىل الذلة
والاس متتاع ،و تتأثر ردود الفعال مبتطلبات املواقف والعواقب أكرث من الاقتناع الشخيص أو
املعايري .ويتصفون ابملواهجة املركزة عىل الانفعال ،وتذبذب واحض عرب املواقف اخملتلفة،
والانصياع السلويك ،وحمدودية الوعي ابذلات .وعالوة عىل ذكل ،فهؤلء الفراد تفكريمه
بدهييي.
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 أسلوب الالزتام ابلهوية  :Commitment identity styleيشري هذا السلوب اىلالالزتام ابلنساق القميية اجملمتعية ،واملعتقدات ادلينية ،والاجتاهات ،والامتثال لها وتقبل
تنفيذها جربا ،وعدم اخلروج عهنا أو خمالفهتا ،والالزتام مبهنة أو ختصص درايس خيتاره بنفسه،
ويمتزي صاحب هذا السلوب بعدم الالزتام ال بعد املراجعة املتأنية وادلقيقة لبنيته املعرفية.
ومن البدهييي أن ذات النسان وما تنطوي عليه من أفاكر ومدراكت وأحاسيس
وانفعالت ،وما حيمكها من تفاعالت بيئية يه صاحبة التأثري البالغ يف ّ
تشلك وحدة الهوية من
الناحية النفس ية والاجامتعية ،ولكن يف العرص احلايل ابذلات من العسري احلديث عن وحدة
الهوية ومتاسكها ،يف ظل تنوع جمالت احلياة ،وتعدد البنية الدراكية للفرد ،وقد لوحظ يف
الس نوات الخرية أن هناك تغيريات كثرية يف الساليب والاسرتاتيجيات اليت يس تخدهما
الفراد يف معاجلة شؤون حياهتم ،وتعزى هذه التغريات اىل التطورات الرسيعة واملتالحقة يف
العديد من اجلوانب الثقافية والفكرية والاجامتعية والس ياس ية ،واكن لهذه التغريات أاثرها يف
طمس معامل هوية الفرد واضطراب منظومة القمي احملددة لسلوكه وترصفاته وجعزه عن التواصل
مع الخر ،وعدم القدرة عىل حتقيق اذلات .واستنادا عىل لك ما س بق الشارة اليه أنفا ،فان
مفهوم أساليب الهوية يتطلب اهامتما مس تفيضا من قبل ادلارسني والباحثني يف جمال العلوم
النفس ية والاجامتعية ،حيث أن فهم الفرد ذلاته ،ووعيه بمنط هويته حيدد هل السلوك املقبول
اجامتعيا ،وحيقق هل التكيف والتوافق اجملمتعي والانسجام اذلايت ،كام أ َّن فشل الفرد أو تعرثه يف
فهم ذاته ،يؤدي به اىل الشعور ابلفشل و الحباط وفقدان الثقة ،كام أن الاحساس الواحض
بمنط الهوية يزيد من قدرة الفرد عىل فهم ذاته وتقديرها ،يف حني أن حاةل التشتت وعدم القدرة
عىل حتديد منط الهوية تثري عند الفرد حاةل من القلق الشديد ،والاكتئاب ،وعليه فان عدم
قدرة الفرد عىل فهم ذاته و حتديده لهويته مشلكة حقيقية تتطلب املزيد من البحث.
 مشلكة ادلراسة:تنبع مشلكة ادلراسة احلالية من ظهور مفاهمي و مناذج نظرية س يكولوجية حديثة يف
ادلول الجنبية ،واحلاجة العربية لالس تفادة من تكل الامنذج وتطويرها ،لهذا تبدو احلاجة
رضورية وملحة للتحقق من منطلقات تكل الطر النظرية والافرتاضات اليت تقوم علهيا ،ومعرفة
درجة توافرها ،ومدى اسهاهما يف التنبؤ ببعض احملاكت الخرى ،وتأيت ادلراسة احلالية مكحاوةل
من قبل الباحث للتحقق من املنطلقات النظرية لمنوذج بريزونسيك بوصفه أحد الامنذج
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الس يكولوجية ،حديثة العهد عىل البيئة الفلسطينية حبدود عمل الباحث ،فالغاية املنشودة من
ادلراسة احلالية يه معرفة مس توى أساليب الهوية دلى عينة من الطلبة ،موزعني عىل ثالث
مراحل تعلميية يوجد بيهنا تباين يف العديد من اخلصائص النفس ية واملعرفية والانفعالية
والاجامتعية ويه (املرحةل العدادية) ،و(املرحةل الثانوية) ،و(املرحةل اجلامعية) ،وقد لحظ
الباحث من خالل متابعته لسلوكيات وتعامالت بعض الطلبة يف املواقف احلياتية والس ياقات
اخملتلفة ،أهنم يس تخدمون أساليب هوية متنوعة ،هذا الاختالف يف أساليب الهوية دفع
الباحث للتعرف عىل أكرث أساليب الهوية ش يوعا واس تخداما يف اجملالت احلياتية ،والاكدميية،
وتأسيسا عىل ما س بق ذكره فان ادلراسة احلالية يصبح لها رضورة حبثية منطقية ،وتتحدد
مشلكة ادلراسة يف السؤال الرئيس اليت .ما أساليب الهوية املمزية لطلبة املراحل التعلميية يف
حمافظة خان يونس؟
وينبثق عن هذا السؤال التساؤلت الفرعية التية.
 ما مس توى أساليب الهوية املمزية دلى أفراد عينة ادلراسة؟ هل توجد فروق ذات دلةل احصائية يف أساليب الهوية دلى أفراد العينة تبعا ملتغري نوعاملرحةل التعلميية؟
 هل توجد فروق ذات دلةل احصائية يف أساليب الهوية تبعا ملتغري اجلنس؟ أمهيـة ادلراسـة:تنبع أمهية ادلراسة من جوانب عدة:
 تؤدي أساليب الهوية دورا كبريا يف توجيه سلوك الفرد ،وطريقة التعامل مع الخرين ،ويهمن حمددات الشخصية ،واليت تتسم ابلثبات النس يب ،ويف ضوء ذكل ميكن التنبؤ ابلسلوك
املس تقبيل للفرد ،فالشخص اذلي يتصف يف أسلوب معني ،قد ميارس هذا السلوب يف
مواقف عديدة ومتشاهبة يف حياته ،وهذا الثبات النس يب لتكل الساليب مينحنا القدرة عىل فهم
السلوك ومسبباته ،والتحمك به ،وضبطه ،وتوجهيه.
 تربز أمهية ادلراسة من النتاجئ اليت تمتخض عهنا ،حبيث تكون عامال همام ومساعدا يف فهمأوسع لساليب الهوية الكرث اجيابية ،وكيفية التعامل مع الطلبة ،ومساعدهتم عىل المنو الشامل
السوي.
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 تنبع أمهية ادلراسة احلالية من أمهية الرشحية اليت تتناولها ،ومه طلبة املراحل التعلميية ،واذلينيتوجب الاهامتم هبم ،ومعرفة خصائصهم ،ودراسة املشالكت والصعوابت اليت يتعرضون لها.
 تمتثل المهية من جانب تطبيقي بتوفري نسخة عربية ملقياس أساليب الهوية ،واس تخدامه يفادلراسات املس تقبلية.
 تأيت أمهية ادلراسة احلالية كوهنا من ادلراسات القليةل يف العامل العريب يف حدود عمل الباحث يفاهامتهما بقياس مس توى أساليب الهوية دلى عينات تشمل مراحل تعلميية خمتلفة ومن هنا نبعت
احلاجة اىل هذه ادلراسة.
 أهداف ادلراسة:هتدف ادلراسة احلالية اىل:
 التعرف اىل مس توى أساليب الهوية املمزية دلى أفراد العينة. الكشف عن الفروق يف أساليب الهوية تبعا ملتغري نوع املرحةل التعلميية (اعدادي ،اثنوي،جامعي).
 الكشف عن الفروق يف أساليب الهوية تبعا ملتغري اجلنس (ذكر ،أنىث). مصطلحات ادلراسة: الساليب :The Stylesيعرفها (العتوم،2004،ص )285بأهنا عبارة عن عدد من النشطة واخلصائص
اصطالحاّ :
يعرفها الباحث اجرائيا:
والسلوكيات الفردية اليت تظهر بشلك اثبت نسبيا لفرتة من الزمن .و ّ
"بأهنا أبعاد حتمل يف طياهتا صفات خاصة أو طرائق ممزية تواكب سلوك الفراد يف نطاق واسع
من املواقف احلياتية اخملتلفة.
 الهوية :The Identityاصطالحا :يعرفها اريكسون ) (Erikson,1994, p19بأهنا تكل الشخصية اليت متزي الفرد من
حيث فلسفته الخالقية والعقلية ،اليت يشعر عندها أنه نش يط جدا وأنه موجود ،وكن صوات
داخليا يناديه" هذا أان(".
أساليب الهوية :Identity Styles
 اصطالحا :يه عبارة عن اسرتاتيجيات معرفية اجامتعية تشلك الهوية اذلاتية للمراهق،ويس تخدهما يف تس يري شؤون حياته ،وتتحد أساليب الهوية وفق منوذج بريزونسيك ابلسلوب
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املعلومايت ،واملعياري ،واملشتت التجنيب ،وامللزتم(Berzonsky, M :,p113-114( :
Macek, P., & Nurmi, J. E. (2003
يعرفها الباحث اجرائيا" :بأهنا مركبات معرفية وانفعالية واجامتعية ويه عبارة عن اسرتاتيجيات
و ّ
وأمناط وطرائق يس تخدهما الفرد يف تعامهل مع الحداث واملثريات البيئية ،واليت تركز عىل شلك
وكيفية الداء السلويك الصادر عن الفرد ،وهذه الساليب متزي الفرد عن غريه ،يف تعامهل وادراكه
ملواقف احلياة اخملتلفة".
 حدود ادلراسة:تتحدد حدود ادلراسة احلالية مبا ييل:
 احلد املوضوعي :أساليب الهوية املمزية لطلبة بعض املراحل التعلميية يف حمافظة خان يونس. احلد املاكين :اقترصت ادلراسة عىل عينة من طلبة وطالبات الصف التاسع السايس،واحلادي والثاين عرش ،مبحافظة خان يونس ،وطلبة وطالبات الس نة الثانية جبامعة القىص.
 احلد الزماين :طبقت ادلراسة خالل الفصل الثاين من العام ادلرايس .2016 -2015 احلد الجراي :متثلت أداة ادلراسة يف أساليب الهوية املعرب ،كام حتددت ابلعينة والطرقالحصائية املس تخدمة.
 دراسـات سابقـة: دراسة ابيزيدي وغديري ( Bayazidi & Ghaderi )2012هدفت التعرف ا ىل العالقةالارتباطية بني أ ساليب الهوية والصالبة دلى عينة مكونة من ( )230طالب من طلبة
اجلامعة ،بواقع ( )115طالب ،و( )115طالبة ،واس تخدم الباحثان مقياس أساليب الهوية
من ا عداد بريزونسيك ) ،Berzonsky (1992ومقياس الصالبة من اعداد ماددي
وخوشااب ( ،Maddi & Khoshaba )2001وبينت نتاجئ عدم وجود عالقة لكية بني
أساليب الهوية املمتثةل يف (ال سلوب املعياري ،والسلوب املشتت -التجنيب) والصالبة .من
جانب أخر أ ظهرت النتاجئ وجود عالقة بني أسلوب الهوية املمتثل ابللزتام والصالبة،
وأوحضت النتاجئ عدم وجود فروق بني الطلبة والطالبات عىل مقياس أساليب الهوية.
 دراسة جوهانسون نوزيك ( Johnson & Nozick )2012هدفت التعرف ا ىل تأثريالشخصية والتكيف وأ ساليب الهوية عىل الاتزان ومفهوم اذلات ،وتكونت عينة ادلراسة
من ( )160طالب من طلبة الس نة الوىل ابجلامعة ،بواقع ( )123ذكر ،و( )37أنىث،
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واس تخدم الباحثان مقياس أساليب الهوية من ا عداد بريزونسيك )،Berzonsky (1992
ومقياس مفهوم اذلات من ا عداد اكمبيال وأخرين ) Campbell et al., (1996وأظهرت
نتاجئ ادلراسة وجود ارتباط معتدل بني أسلوب الهوية املمتثل ابللزتام ومفهوم اذلات
والاتزان ،وأشارت النتاجئ أن أسلوب الهوية املمتثل يف ال سلوب (املشتت-التجنيب)
يرتبط ارتباط سليب ابلتزان ومفهوم اذلات.
 دراسة هوجات و مسعود ( Hojat & Masoud )2014هدفت التحقق من العالقة بنيأساليب الهوية واملرونة .واش متلت عينة ادلراسة عىل ( )364طالبا وطالبة من طلبة املدارس
الثانوية يف ايران ،واس تخدم الباحثون مقياس أساليب الهوية من اعداد بيننوين وأدمز
 Adams and Bennion’sومقياس املرونة من اعداد ديفيدسون  Davidsonsوأشارت
النتاجئ اىل وجود عالقة بني الهوية املتقدمة مع املرونة .وبينت النتاجئ عدم وجود عالقة بني
الهوايت املبكرة واملؤجةل مع املرونة.
 دراسة راشت وغوليان ( ,Rasht& Guilan )2014هدفت التعرف اىل عالقة أساليبالهوية بقلق التحصيل الاكدميي ،واختريت عينة ادلراسة بطريقة عشوائية ،وتكونت العينة من
( )390طالبا من طلبة املدارس العليا ،واس تخدم الباحث مقياس الهوية .من اعداد بريزونسيك
وجودلنربع ،Burzynski, Goldenberg ،ومقياس الصحة النفس ية من اعداد هيللرز
 ،Hillier’sواختبار ادلافعية الاكدميية من اعداد مس ينريين و سينلكري McInerny and
 ،Sinclairوبينت النتاجئ أن هناك عالقة ارتباط سالبة بني أساليب الهوية مع مس توى القلق.
 دراسة فارمزيي ،وجاهنني ،وزرابكش ،س يليه ،وهاجر ،وابشا (Faramarzi, )2014 Jahanian, Zarbakhsh, Salehi, Hajar Pasha.سعت التعرف اىل دور اذلاكء
الخاليق ،وأساليب الهوية ابلتنبؤ مبشالكت الصحة النفس ية .وتكونت عينة ادلراسة من
( )200طالب وطالبة من طلبة لكية طب الس نان ،ولكية الصيدةل .واس تخدم الباحثون
مقاييس أساليب الهوية ،واذلاكء الخاليق ،والصحة النفس ية ،وبينت النتاجئ عدم وجود فروق
بني اذلكور والانث يف السلوب املعلومايت والسلوب املعياري ،وبينت النتاجئ أن الفتيات
حصلن عىل درجة مرتفعة من الولد يف السلوب املتشتت املتجنب ،وأظهرت النتاجئ وجود
عالقة اجيابية بني لك من السلوب املعلومايت واملعياري واذلاكء الخاليق ،يف حني بينت النتاجئ
وجود عالقة سالبة بني السلوب املتجنب املتشتت واذلاكء الخاليق ،كام كشفت النتاجئ أنه
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ابلماكن التنبؤ ابلصحة النفس ية من خالل اذلاكء الخاليق ،وبعض أساليب الهوية الناجضة
مثل ال سلوب املعلومايت واملعياري.
 دراسة اكرام و فريزوبزي ) Akram, Fariborz (2014هدفت الكشف عن العالقة بنيأساليب الهوية وأساليب التنظمي الانفعايل ،والتوجه حنو الهدف ،وبلغ قوام عينة ادلراسة
( )402من طلبة الول الثانوي .واس تخدم الباحثون مقياس بريوزنسيك )(1989
 .Berzynskiومقياس التنظمي اذلايت الانفعايل من اعداد مارس ) Mars (1998ومقياس
التوجه حنو الهدف من اعداد مدغويل ورفاقه ) Midgholi et al (1998وأظهرت نتاجئ
ادلراسة أن هناك عالقة اجيابية ذات دلةل احصائية بني السلوب املعلومايت والسلوب
املعياري مع أساليب التنظمي اذلايت الانفعايل ،كام بينت النتاجئ وجود عالقة سلبية بني أسلوب
الهوية جتنب اخللط مع اثنني من السلوكيات الانفعالية ،من جانب أخر أشارت النتاجئ اىل
وجود عالقة بني السلوب املعلومايت والسلوب املعياري واجناز الهدف ،والسلوب الوظيفي،
وأخريا أظهرت النتاجئ وجود عالقة سلبية بني السلوب التجنيب املشتت وأسلوب واجناز
الهدف ،والسلوب الوظيفي.
 دراسة نورول وهايدر ( Nourollah, &, Haidar )2014حبثت العالقة بني الرغبة يفالتواصل وأساليب الهوية  ،دلى عينة مكونة من ( )168طالب من ادلارسني مبركز ألفا للغات،
ومت اس تخدام مقياس الرغبة ابلتواصل من اعداد مسكروسيك (،McCroskey )1987
ومقياس الهوية من اعداد بريزونسيك ( ،Berzonskey )1990وأشارت نتاجئ ادلراسة اىل
وجود عالقة ارتباطية بني الدراك اذلايت للتواصل ،مع السلوب املعلومايت واملعياري ،يف حني
بينت النتاجئ وجود عالقة ارتباطية سالبة بني الدراك اذلايت للتواصل مع السلوب املشتت
التجنيب.
 دراسة الزبيدي ،واكظم ،و البلويش ( )2015اس هتدفت معرفة أساليب الهوية ودرجة تأجيلالش باع الاكدميي ،وطبيعة الفروق يف أساليب الهوية وفقا ملتغريي النوع واملرحةل ،وبلغ جحم
عينة ادلراسة ( )495طالب من طلبة جامعة قابوس .واس تخدم الباحثون قامئة بريزونسيك
 ،Berzonskyوأشارت النتاجئ أن مس توى السلوب امللزتم مرتفع ،ومس توى ابيق الساليب
متوسطة ،وأشارت النتاجئ اىل وجود يف أساليب الهوية وفقا ملتغري املرحةل لصاحل الصفني
احلادي والثاين عرش ،وعدم وجود فروق يف أساليب الهوية تبعا ملتغري اجلنس.
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 دراسة ريزاي ( Rezaee )2016سعت التعرف اىل العالقة الارتباطية بني لك من تقديراذلات وأساليب الهوية والصحة النفس ية ،وتكونت عينة ادلراسة من ( )76طالب من جامعة
ابهياد ،واس تخدم الباحث مقياس بريزونسيك  ،Berzonskyوكشفت النتاجئ أن هناك عالقة
سلبية بني أساليب الهوية و الصحة النفس ية وتقدير اذلات.
 دراسة فارخزدين ،وغزنفاري ،ومحمدي (Farokhzadian, Ghazanfari & )2016 Mohammadiهدفت التعرف اىل عالقة أساليب الهوية بتطلعات الزواج دلى طلبة
اجلامعة ،وأجريت ادلراسة عىل عينة مكونة من ( )426طالب من جامعة فارس ،واس تخدم
الباحثون قامئة أساليب الهوية من اعداد بريزونسيك  ،Berzonskyوأظهرت نتاجئ ادلراسة
وجود عالقة اجيابية بني السلوب املعياري ،والسلوب املعياري وتطلعات الزواج ،ووجود
عالقة سلبية بني السلوب املتشتت التجنيب وتطلعات الزواج ،وأشارت النتاجئ اىل اماكنية
التنبؤ بأساليب الهوية عىل اختالفها بتطلعات الزواج.
 تعقيب عام عىل ادلراسات السابقة:يعرض الباحث مناقشة هذه ادلراسات من حيث الهداف اليت سعت لتحقيقها،
والعينة املس تخدمة ،والنتاجئ اليت مت احلصول علهيا ،وفامي يأيت توضيح ذكل :تنوعت الهداف
اليت سعت دراسات هذا احملور اىل بلوغها ،فقد حتددت ابلتحقق من عالقة أساليب الهوية
ببعض املتغريات من قبيل :الصالبة ،الاتزان ،مفهوم اذلات ،املرونة النفس ية والرغبة
ابلتواصل ،والتوجه حنو الهدف ،وتأجيل الش باع الاكدميي ،وتقدير اذلات ،والصحة النفس ية،
وتطلعات الزواج .وتباينت ادلراسات السابقة من حيث جحم عيناهتا وأعامرها ومس توايهتا
ادلراس ية ،حيث خصت بعضها طلبة املدارس الثانوية العليا ،وخص البعض الخر طلبة
اجلامعات ،أما ادلراسة احلالية فقد اكنت عينة دراس هتا من طلبة املرحةل العدادية ،والثانوية،
واجلامعية.و اس تخدمت مجيع ادلراسات مقياس أساليب الهوية من اعداد بريزونسيك ،أما فامي
خيص ادلراسة احلالية فقد قام الباحث ابس تخدام نفس املقياس وذكل بعد تعريبه وتطويره ،مبا
يتناسب مع البيئة الفلسطينية .واختلفت نتاجئ ادلراسات السابقة ابختالف أهدافها ،فقد
توصلت تكل ادلراسات اىل وجود عالقة اجيابية بني أساليب الهوية املمتثةل ابل سلوب
املعلومايت ،واملعياري ،ولك من الصالبة ،الاتزان ،مفهوم اذلات ،املرونة النفس ية ،والتوجه
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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حنو الهدف ،وتأجيل الش باع الاكدميي ،وتقدير اذلات ،والصحة النفس ية ،وتطلعات الزواج.
يف حني ارتبطت تكل املتغريات سلبيا مع السلوب املشتت -التجنيب.
 فرضيات ادلراسة: -1ل توجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى ( )0.05يف أساليب الهوية دلى
أفراد العينة تبعا ملتغري لنوع املرحةل التعلميية.
 -2ل توجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى ( )0.05يف أساليب الهوية تبعا
ملتغري اجلنس.
 اجراءات ادلراسة: مهنج ادلراسة :اس تخدم الباحث املهنج الوصفي التحلييل ،ابعتباره النسب يف توصيفالظاهرة ،وحتليلها وتفسريها ،وذكل هبدف التوصل اىل النتاجئ العلمية .وحياول املهنج الوصفي
يقمي أمال يف الوصول اىل تعماميت
التحلييل وصف الظاهرة موضوع ادلراسة ،ويفرس ويقارن و ّ
ذات معىن يزيد هبا رصيد املعرفة عن تكل الظاهرة ،دون تدخل الباحث يف جمرايهتا.
(اخلطيب،2002 ،ص.)25
 عينة ادلراسة :أجريت ادلراسة عىل عينات عشوائية تشمل طالب وطالبات بعض املراحلالتعلميية ،بلغ مجموعها ( )306طالب وطالبة ،موزعني عىل النحو اليت.
جدول ( )1يوحض عينة ادلراسة حسب اجلنس
اجلنس
ذكر
أنىث
اجملموع

النس بة املئوية
49.02
50.98
100

العدد
150
156
306

جدول ( )2يوحض عينة ادلراسة حسب املرحةل التعلميية

املرحةل التعلميية
املرحةل العدادية
املرحةل الثانوية
املرحةل اجلامعية
اجملموع

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 أداة ادلراسة :مقياس أساليب الهوية اعداد  )2007( Berzonskyبريزونسيك تعريبالباحث احلايل.
 وصـف الداة: الاطالع عىل املقياس الصيل بصورته الولية ،والتعرف عىل خصائصه الس يكومرتيةوالجراءات اليت مت اختاذها لتطويره ،والقيام برتمجة فقراته ،وذكل من خالل الاس تعانة ببعض
املتخصصني يف اللغة الجنلزيية ،وكذكل الاس تعانة بعدد من اخملتصني يف اللغة العربية لعادة
صياغة بعض الفقرات مبا يتناسب مع البيئة الفلسطينية.
تكون مقياس أساليب
 التعرف عىل البعاد الفرعية للمقياس والتدرج والوزان النسبية ،و َّالهوية يف صورته الهنائية ،من حمورين:
أ -احملور الول :بياانت أولية عن املفحوصني لالجابة عىل املقياس حسب متغريات اجلنس،
واملرحةل التعلميية.
ب -احملور الثاين :فقرات املقياس واش متل عىل ( )36فقرة انتظمت يف أربعة أبعاد فرعية يه:
 السلوب املعلومايت  :Informational styleويتضمن الفقرات من (.)8 :1 السلوب املعياري  :Normative Styleويتضمن الفقرات من (.)16 :9 السلوب املشتت/املتجنب  :Diffuse-Avoidant Styleويتضمن الفقرات من (:17.)26
 أسلوب الالزتام :Commitment Style :ويتضمن الفقرات من (.)36 :27وقد صيغت فقرات املقياس بطريقة التقرير اذلايت ،حبيث خيتار املفحوص(ة) اجابة
واحدة من مخسة بدائل يه( :موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،معارض ،معارض بشدة) .ويمت
احتساب درجة واحدة لس تجابة معارض بشدة ،ودرجتان لس تجابة معارض ،وثالث درجات
لس تجابة حمايد ،وأربع درجات لس تجابة موافق ،ومخس درجات لس تجابة موافق بشدة.
عرض املقياس يف صورته الولية عىل عدد ( )9من اخملتصني يف اجملال الس يكولويج،
والقياس والتقومي العاملني يف اجلامعات الفلسطينية ،وذكل لبداء الرأي يف الكشف عن
صالحية الفقرات لقياس ما وضعت لجهل ،وحتديد انامتء لك فقرة من فقرات املقياس للبعد
اذلي وردت مضنه ،ومدى مناس بة التدرج لالجابة عن فقرات املقياس ،ومالمئة الصياغة
اللغوية لفقرات املقياس ،وابداء أية مالحظات أو اقرتاحات ،واماكنية اجراء تعديل ،أو
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صياغة ،أو حذف ،أو اضافة فقرات جديدة ليصبح املقياس أكرث قدرة عىل حتقيق الهدف اذلي
بين من أجهل ،وقد مت الخذ جبميع مالحظات السادة احملمكني.
للتحقق من اخلصائص الس يكومرتية للمقياس ،قام الباحث ابجراء التجربة
الاس تطالعية عىل عينة عشوائية من طلبة وطالبات جممتع ادلراسة ،وقد بلغ قوام أفراد العينة
( )50طالبا وطالبة.
حتقق الباحث من اخلصائص الس يكومرتية للمقياس ابملعاجلات التية:
 الاتساق ادلاخيل :حتقق الباحث من الاتساق ادلاخيل للمقياس بطريقتني هام:أول :حساب معامالت الارتباط بني درجة لك فقرة ودرجة البعد اذلي تنمتي اليه ،واجلداول
التية تبني ذكل:
جدول رمق ( )3معامالت الارتباط بني فقرات بعد (السلوب املعلومايت) وادلرجة اللكية للبعد
م
.1
.2
.3

م .الارتباط
الفقــــرات
* * 0.895
قرارايت الشخصية ل ختلو من بعض القمي.
* * 0.864
أفكر يف اخليارات املطروحة أمايم قبل اختاذ قرارات حياتية.
عند مواهجة أي قرار أخذ ابحلس بان خمتلف وهجات النظر قبل اختاذ * * 0.860
الاختيار.
* * 0.818
يساعدين حدييث مع الخرين عىل اس تكشاف قناعايت اذلاتية.
عندما أختذ قرارات هممة أود أن يكون دلي قدر كبري من املعلومات* 0.419 .

.6
.7

أتعاون مع الخرين يف تطوير وتمنية مجموعة من القمي.
عندما أواجه أي مشلكة أحاول متثلها وأ ِ ّقمي احللول مبوضوعية لتحديد
أكرثها فاعلية.
من الفضل ابلنس بة يل احلصول عىل معلومات ذات قمية ومن
مصادر متعددة ،قبل اختاذ قرارات حياتية هممة.

.4
.5

.8

* 0.305
* 0.411
* 0.392

جدول رمق ( )4معامالت الارتباط بني فقرات بعد (السلوب املعياري) وادلرجة اللكية للبعد
م .الارتباط
م الفقــــرات
* * 0.729
 .9أفضل البقاء مضن حدود احلياة الضيقة جتنبا لالهجاد.
 .10أعمتد بشلك تلقاي عىل الصدقاء والقارب عند اختاذ قرار بشأن * 0.404
مس تقبيل.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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* * 0.576
أحتاج اىل موافقة الخرين عندما أختذ قرارات هممة أو غري هممة.
أفضل التعامل مع املواقف اليت جتعلين أس تطيع أن أعمتد عىل املعايري * 0.368
الاجامتعية املعمول هبا.
* 0.496
ترصفايت حمكومة مبعتقدات معيارية اثبتة بدل من التفكري احلر.
* 0.410
أفعل ما يتوقعه مين الناس وأنفذه حبذافريه.
يراودين الشك يف ما أريد القيام به وأستشري الناس حىت يف توافه * * 0.544
المور.
أجتاهل بشلك تلقاي املؤرشات ادلاةل عىل أن التحدايت ذات قمية * * 0.596
لالنسان.

جدول رمق ( )5معامالت الارتباط بني فقرات بعد (السلوب املتشتت التجنيب) وادلرجة
اللكية للبعد
م

الفقــــرات

.17

أقرر التعامل مع الش ياء وقت حدوهثا ،ول أبدي انزعاجا مما * * 0.706
س يحدث ابملس تقبل.
أؤجل البت يف القضااي الصعبة وأنتظر أطول وقت ممكن ليك أرى * 0.352
ماذا س يحدث.
أجتنب التعامل مع املواقف الشخصية اليت تتطلب مين تفكري كثري* * 0.622 .
* * 0.741
أجد صعوبة يف حتديد الولوايت اليت جيب اهناؤها.
أان لست متأكد من قدرايت واماكنيايت وأظن أن المور تسري تلقاء * * 0.744
ذاهتا.
* * 0.621
أجد صعوبة يف تقبل التغريات اليت حتدث من وقت لخر.
أحاول عدم التفكري يف املشالك الشخصية الصعبة طاملا ل أس تطيع * * 0.682
حلها.
* * 0.612
من السابق لوانه التفكري يف املس تقبل ،مفا زال الوقت مبكرا.
* * 0.547
أختذ اخلطوات الالزمة للحيلوةل دون ترامك املهام املعلقة.
أرفض التصديق أن املشالك س تحدث ،وأن المور واقعة ل حماةل* * 0.434 .

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
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جدول رمق ( )6معامالت الارتباط بني فقرات بعد (أسلوب الالزتام) وادلرجة اللكية للبعد
م.
م الفقــــرات
الار
تباط*
0.723
 .27أعمل أساسا ما أؤمن به وما ل أومن به.
** 0.697
 .28أترصف بشلك تلقاي حبسب القمي اليت تربيت علهيا.
** 0.710
 .29أمتثل للقوانني والنظمة والتعلاميت.
** 0.449
 .30أراعي العادات والتقاليد السائدة يف اجملمتع.
* 0.406
 .31أعرف ما أريد أن أفعهل يف املس تقبل.
* 0.445
 .32لست متأكدا هل أس متر يف ختصيص ادلرايس أو أغريه.
* 0.504
 .33دلي اجتاهات س ياس ية اثبتة.
** 0.595
 .34أان غري متأكد مما أريد القيام به يف حيايت.
** 0.326
 .35دلي أهداف يف حيايت واحضة وحمددة.
* 0.452
 .36أعاجل املشالك احلياتية حبمكة.
ر اجلدولية عند درجة حرية ( )98وعند مس توى دلةل (0.254 = )0.01
ر اجلدولية عند درجة حرية ( )98وعند مس توى دلةل (0.195 = )0.05
يتبني من اجلداول السابقة أن مجيع فقرات مقياس أساليب الهوية حققت ارتباطات داةل
مع درجة البعد اذلي تنمتي اليه عند مس توى دلةل( )0.01و ( )0.05وبذكل يبقى املقياس
يتكون من ( )36فقرة.
اثنيا :حساب معامالت الارتباط بني درجة لك بعد وادلرجة اللكية للمقياس:
حتقق الباحث من معامالت الارتباط بني درجة لك بعد والبعاد الفرعية وكذكل
ادلرجة اللكية للمقياس واجلدول اليت يوحض ذكل.
جدول ( )7يبني مصفوفة معامالت ارتباط لك بعد من أبعاد املقياس والبعاد لخرى للمقياس
وكذكل مع ادلرجة اللكية
البعاد
املعلومايت
املعياري
املشتت التجنيب
الالزتام

اجملموع
0.922
0.824
0.883
0.784

املعلومايت
1.000
0.691
0.698
0.737
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ر اجلدولية عند درجة حرية ( )98وعند مس توى دلةل (0.254 = )0.01
ر اجلدولية عند درجة حرية ( )98وعند مس توى دلةل (0.195 = )0.05
يتضح من اجلدول السابق أن مجيع البعاد ترتبط ببعضها البعض وابدلرجة اللكية
للمقياس ارتباطا ذو دلةل احصائية عند مس توى دلةل ( )0.01وهذا يؤكد أن املقياس يمتتع
بدرجة عالية من الاتساق ادلاخيل ،المر اذلي يطمنئ الباحث اىل أن املقياس يقيس ما
خصص لقياسه.
 ثبات املقياس :مت حساب ثبات املقياس بطريقتني :الوىل :ألفا كرونباخ و الثانية :التجزئةالنصفية ،حيث احتسبت درجة النصف الول للك بعد من أبعاد املقياس وكذكل درجة
النصف الثاين من ادلرجات وذكل حبساب معامل الارتباط بني النصفني مث جرى تعديل
الطول ابس تخدام معادةل س بريمان براون.
جدول ( )8معامالت الارتباط بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
البعد
املعلومايت
املعياري
املشتت
التجنيب
الالزتام
ادلرجة اللكية

عدد الفقرات
8
8
10
10
36

ألفا
كرونباخ
0.799
0.601
0.687
0.773
0.878

التجزئة النصفية
الارتباط قبل التعديل معامل الثبات بعد التعديل
0.859
0.752
0.752
0.603
0.743
0.567
0.704
0.544
0.852
0.743

يتضح من اجلدول السابق أن معامل الثبات اللكي بطريقة ألفا كرونباخ ()0.878
ومعامل الثبات اللكي بطريقة التجزئة النصفية بلغ ( )0.852وهذا يدل عىل أن املقياس يمتتع
بدرجة عالية من الثبات تطمنئ الباحث اىل تطبيقه عىل عينة ادلراسة.
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 مناقشة وتفسري نتاجئ ادلراسة: النتاجئ املتعلقة ابلسؤال الول ،واذلي ينص عىل" :ما مس توى أ ساليب الهوية املمزيةدلى أ فراد عينة ادلراسة؟ ولالجابة عىل هذا السؤال قام الباحث حبساب املتوسطات
احلسابية والاحنرافات املعيارية
جدول رمق ( )9يوحض املقارنة بني املتوسطات احلسابية
املرحةل العدادية

نوع املرحةل
عـــــدد
الفقرات

املتوسط
احلسايب

املتوسط
احلسايب
الاحنراف
املعياري
املتوسط
احلسايب
الاحنراف
املعياري

املعلومايت
املعياري
املتشتت التجنيب
الالزتام

8
8
10
10

32.65
24.57
31.02
38.55

4.66
4.66
5.19
5.70

27.76
23.41
30.39
35.75

6.18
3.88
5.86
4.70

32.85
27.52
33.33
37.72

الاحنراف
املعياري

البعاد

املرحةل الثانوية

املرحةل اجلامعية

3.82
4.56
6.50
3.90

يتضح من اجلدول ( )9أن أ سلوب الالزتام جاء يف املرتبة الوىل ،وهذا ما أظهرته
نتاجئ املقارنة بني قمي املتوسطات احلسابية يف مجيع املراحل التعلميية ،يليه السلوب
املتشتت التجنيب ،وال سلوب املعلومايت ،وأخريا السلوب املعياري ،وتتفق هذه النتيجة
مع دراسة الزبيدي ،واكظم ،و البلويش ( ،)2015وختتلف هذه النتيجة مع دراسة شريي
( ،Sherry L )2011واليت أشارت اىل ارتفاع درجات أفراد العينة عىل السلوب
املعلومايت ،ويعزو الباحث اتفاق هذه النتيجة مع ادلراسة الوىل اىل تشابه البيئة ،وأفراد
عينة ادلراسة ،فامي يعزى الاختالف مع ادلراسة الثانية اىل اختالف اجملمتعات وأ فراد
العينة ،وميكن تفسري التقارب يف املتوسطات احلسابية من حيث الارتفاع والاخنفاض بني
طلبة املراحل التعلميية اخملتلفة اىل تشابه الظروف والوضاع اليت مير هبا مجيع أ فراد العينة،
كام ميكن تفسري ارتفاع متوسطات درجات الطلبة عىل اختالف مراحلهم التعلميية يف
أسلوب الالزتام اىل خصوصية وطبيعة اجملمتع الفلسطيين ،ول غرابة يف أن يأيت أسلوب
الالزتام يف املرتبة الوىل ،وبدرجة مرتفعة مقارنة بأ ساليب الهوية الخرى ،فالشعب
الفلسطيين رمغ ال مل واملعاانة والصعوابت امجلة اليت تعرض لها عىل مدار س بعة عقود
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مضت ،ما زال متجذر يف أرضه ،ممتسك يف حقوقه ،حمافظ عىل هويته ،وعاداته وتقاليده
الصيةل ،فشعب اكلشعب الفلسطيين حضى بأ غىل ما ميكل يف سبيل ادلفاع عن هويته
حري به أن يبقى ملزتم وممتسك ابلعادات والتقاليد والنظمة.
وأرضهّ ،
 النتاجئ املتعلقة بسؤال ادلراسة الثاين و نصه :هل توجد فروق ذات دلةل احصائية يفأساليب الهوية دلى أفراد العينة تعزى ملتغري نوع املرحةل التعلميية  .وللتحقق من هذا السؤال
اس تخدام الباحث أسلوب حتليل التباين الحادي  One Way Anovaواجلدول التايل
يوحض ذكل:
جدول ( )10يبني حتليل التباين الحادي ملعرفة الفروق يف أساليب الهوية تعزى ملتغري نوع
املرحةل التعلميية"
مصدر التباين

مجموع املربعات

البعاد

املعلومايت بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع اللكي
بني اجملموعات
املعياري
داخل اجملموعات
اجملموع اللكي
بني اجملموعات
املشتت
التجنيب داخل اجملموعات
اجملموع اللكي
بني اجملموعات
الالزتام
داخل اجملموعات
اجملموع اللكي
بني اجملموعات
ادلرجة
اللكية
داخل اجملموعات
اجملموع اللكي

1699.165
7489.437
9188.602
462.301
5998.314
6460.614
57.784
7936.598
7994.382
593.196
7014.363
7607.559
4472.548
40540.212
45012.760

درجات
احلرية
2
301
303
2
303
305
2
303
305
2
303
305
2
301
303

قمية
قمية
“ف" ادللةل
0.000 34.145

متوسط
املربعات
849.582
24.882
/
0.000 11.676 231.150
19.796
/
0.333 1.103 28.892
26.193
/
0.000 12.812 296.598
23.150
/
0.000 16.604 2236.274
134.685
/

مس توى
ادللةل
داةل
عند
0.01
داةل
عند
0.01
غري داةل
احصائيا
داةل
عند
0.01
داةل
عند
0.01

قمية "ف" اجلدولية عند درجات حرية ( )2،301وعند مس توى دلةل ( ) 0.05تساوي
3.02
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قمية "ف" اجلد ولية عند درجات حرية ( )2،301وعند مس توى دلةل ( ) 0.01تساوي
.4.66
يتضح من اجلدول السابق أن قمية "ف" احملسوبة أكرب من قمية "ف" اجلدولية عند
مس توى دلةل ( )α  0.05يف مجيع البعاد وادلرجة اللكية للمقياس ،عدا البعد املشتت
التجنيب ،وهذا يدل عىل أنه توجد فروق ذات دلةل احصائية تعزى ملتغري نوع املرحةل التعلميية،
وملعرفة اجتاه الفروق قام الباحث ابس تخدام اختبار ش يفيه البعدي واجلدول التايل يوحض ذكل:
جدول ( )11يبني اختبار ش يفيه ملعرفة دلةل الفروق يف املعلومايت تعزى ملتغري نوع
املرحةل التعلميية"
مرحةل اعدادية
مرحةل اثنوية
مرحةل جامعية

32.647
27.765
32.890

مرحةل اعدادية
32.647
*4.882
0.243

مرحةل اثنوية
27.765
*5.125

مرحةل جامعية
32.890

-

* داةل عند مس توى دلةل () 0.01
يتضح من اجلدول السابق وجود فروق داةل يف السلوب املعلومايت تبعا ملتغري نوع
املرحةل لصاحل طلبة املرحةل اجلامعة.
جدول ( )12يبني اختبار ش يفيه ملعرفة دلةل الفروق يف املعياري تعزى ملتغري نوع املرحةل
التعلميية
مرحةل اعدادية
مرحةل اثنوية
مرحةل جامعية

مرحةل اعدادية
25.059
25.059
0.255
25.314
*2.725 22.588

مرحةل اثنوية
25.314
*2.471

مرحةل جامعية
22.588

-

* داةل عند مس توى دلةل () 0.01
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يتضح من اجلدول السابق وجود فروق يف السلوب املعياري تبعا ملتغري نوع املرحةل
التعلميية لصاحل طلبة املرحةل الثانوية.
جدول ( )13يبني اختبار ش يفيه ملعرفة دلةل الفروق يف الالزتام تعزى ملتغري نوع املرحةل
التعلميية
مرحةل اعدادية
مرحةل اثنوية
مرحةل جامعية

مرحةل اعدادية
38.676
676.83
*3.157 35.980
0.461
137.93

مرحةل اثنوية
35.980
*2.696

مرحةل جامعية
39.137

-

* داةل عند مس توى دلةل () 0.01
يتضح من اجلدول السابق وجود فروق داةل يف أسلوب الالزتام تبعا ملتغري نوع املرحةل
التعلميية لصاحل طلبة اجلامعة.
جدول ( )14يبني اختبار ش يفيه ملعرفة دلةل الفروق يف ادلرجة اللكية لساليب الهوية تعزى
ملتغري نوع املرحةل التعلميية
مرحةل اعدادية
مرحةل اثنوية
مرحةل جامعية

مرحةل اعدادية
125.370
125.370
*9.314 119.863
3.806
129.176

مرحةل اثنوية
119.863
*5.507

مرحةل جامعية
129.176

-

* داةل عند مس توى دلةل () 0.01
يتضح من اجلدول السابق وجود فروق داةل يف أساليب الهوية (ادلرجة اللكية) تبعا
ملتغري نوع املرحةل التعلميية لصاحل طلبة املرحةل اجلامعة .وميكن تفسري نتيجة وجود فروق داةل
يف السلوب املعلومايت وأسلوب الالزتام وادلرجة اللكية بني طلبة املرحةل الاعدادية والثانوية
واجلامعية لصاحل طلبة املرحةل اجلامعية ،ووجود فروق داةل يف السلوب املعياري بني طلبة
املرحةل الاعدادية والثانوية واجلامعية لصاحل طلبة املرحةل الثانوية ،يف ضوء طبيعة اخلصائص
والتغريات الامنئية لطلبة املرحةل العدادية والثانوية واجلامعية ،فاملرحةل العدادية متتد من (-12
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 15س نة) ويه املرحةل اليت تس بق العاصفة .واملرحةل الثانوية ومتتد من ( 18 -15س نة) ويه
مرحةل حافةل ابلتغريات البيولوجية والنفس ية اليت تعرتي املراهق ،ويه املرحةل اليت أطلق علهيا
أريكسون (أزمة الهوية) ،فالطلبة يف هذه املرحةل ،مل يصلوا اىل مس توى ميكهنم من الاعامتد
اللكي عىل أنفسهم ،فهم حباجة اىل من ي ّ
ُسري أمور حياهتم اكلوادلين والقارب ،كام أن الطلبة
ميرون خالل هذه املرحةل بأزمات انفعالية يشعرون خاللها ابلتوتر ،واخلوف واخلش ية والرتقب،
كام ل يس تطيعون حتمل حاةل الغموض ،وعدم القدرة عىل متثل معلومات وأفاكر جديدة تتعارض
مع بنيهتم املعرفية .وفامي يتصل ابجتاه الفروق يف السلوب (املعلومايت ،والالزتام ،وادلرجة
اللكية) فاهنا تتجه لصاحل طلبة املرحةل اجلامعية ،ويه يه املرحةل اليت تيل مرحةل (أزمة الهوية)
حيث يدخل املراهق يف مرحةل الرشد اليت تتسم ابلس تقرار والاتزان والثبات الانفعايل ،وهُنا
يصبح الفرد ابلغا راشدا انجضا ،مفن الطبيعي أن يتسم الفرد يف ضوء ذكل ابلتوازن املعريف،
واس تخدام التفكري الاس تدليل والبداعي والناقد ،والقدرة عىل ختيل وافرتاض السيناريوهات
احملمتةل والتحقق من حصة املعلومات ،يف موقف مشلك قبل أن يقدم احللول العملية لهذا
املوقف ،والالزتام ابلتعلاميت الصادرة عن الهل والتقيد ابلنظمة والقوانني اجملمتعية .كذكل
يفرس الباحث عدم وجود فروق يف البعد املشتت التجنيب تبعا ملتغري نوع املرحةل التعلميية ،اىل
تشابه طبيعة الظروف الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية للمجمتع الفلسطيين ،وخاصة يف
ظل وجود أزمات ومشالكت صعبة طالت امجليع بفعل املامرسات الاحتاللية القمعية،
والانعاكسات السلبية لالنقسام الفلسطيين البغيض ،واذلي أث ّر بشلك مبارش عىل خمتلف
جمالت احلياة مبا فهيا املسرية التعلميية ،فازدادت حالت الشعور ابنعدام الهدف من احلياة،
والحساس ابليأس والحباط ،وضعف الان ،وتأجيل وتعليق النشطة احلياتية نتيجة ترامك
الضغوط ،ان فقدان املقدرة عىل الداء ،وعدم وضوح الرؤية وانسداد الفق يؤدي اىل تأجيل
اختاذ القرارات حىت يف اجلوانب احليوية والرضورية اليت متلهيا املتطلبات احلياتية ،فاملعاانة ل
تقترص عىل فئة دون أخرى ،بل طالت مجيع الرشاحئ الاجامتعية ،فظهرت المراض
والاضطراابت النفس ية ،واملشالكت الاجامتعية ،فالترصفات أصبحت حمكومة ابلتصورات
الصادرة عن مياكنزميات ادلفاع الولية ،فالفرد يف هذه الظروف يسعى اىل جتنب المل،
والبحث عن الذلة واملتعة النية حىت لو اكنت خيالية ومهية ترحيه راحة مؤقتة.
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النتاجئ املتعلقة بسؤال ادلراسة الثالث ونصه :هل توجد فروق ذات دلةل احصائية يف أساليب
الهوية تبعا ملتغري اجلنس؟ ولالجابة عىل هذا الفرض اس تخدم الباحث اختبار (ت) "T. test
واجلدول التايل يوحض ذكل:
جدول ( )15املتوسطات والاحنرافات املعيارية وقمية "ت" ومس توى ادللةل للتعرف اىل
الفروق يف أساليب الهوية تعزى ملتغري اجلنس (ذكر ،أنىث)"
البعاد

اجلنس

املعلومايت

ذكر
أنىث
ذكر
أنىث
ذكر
أنىث
ذكر
أنىث
ذكر
أنىث

املعياري
املشتت
التجنيب
الالزتام
ادلرجة
اللكية

العدد املتوسط الاحنراف
املعياري
4.895
31.513 150
6.031
30.675 154
4.751
24.220 150
4.468
24.417 156
4.074
30.193 150
5.699
32.718 156
4.945
38.020 150
5.056
37.846 156
10.820 123.947 150
13.371 125.630 154

قمية
"ت"
1.328

قمية
ادللةل
0.185

0.373

0.709

4.443

0.000

0.304

0.761

1.205

0.229

مس توى
ادللةل
غري داةل
احصائيا
غري داةل
احصائيا
داةل عند
0.01
غري داةل
احصائيا
غري داةل
احصائيا

قمية "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )304وعند مس توى دلةل (1.96= )0.05
قمية "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )304وعند مس توى دلةل (2.58= )0.01
يتضح من اجلدول السابق أن قمية "ت" احملسوبة أقل من قمية "ت" اجلدولية يف أبعاد
أساليب الهوية واملمتثةل يف السلوب (املعلومايت ،واملعياري ،والالزتام ،وادلرجة اللكية) ،وهذا
يشري اىل عدم وجود فروق داةل احصائيا تعزى ملتغري اجلنس ،وتدلل هذه النتيجة عىل تساوي
الطلبة والطالبات يف اس تخدام السلوب املعلومايت ،واملعياري ،والالزتام ،وميكن تفسري ذكل
يف ضوء الرتبية الجيابية للرس ،فالرسة يف اجملمتع الفلسطيين ل تفرق بني اذلكر والنىث ،فهيي
حريصة عىل تمنية خشصية اجيابية جبوانهبا املعرفية ،والاجامتعية ،والانفعالية ،والروحية .كام
يتضح من اجلدول السابق أن قمية "ت" احملسوبة أكرب من قمية "ت" اجلدولية يف السلوب
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املشتت التجنيب ،وهذا يدل عىل وجود فرق دال احصائيا يعزى ملتغري اجلنس حيث اكنت
ادللةل لصاحل الانث اللوايت حصلن عىل متوسط حسايب أعىل من اذلكور ،وختتلف نتيجة هذا
البعد مع ما توصلت اليه دراسة فارمرزي وأخرين ( ،Faramarzi et. al , )2014من عدم
وجود فروق يف السلوب املتشتت -التجنيب يعزى اىل متغري اجلنس .وميكن تفسري هذا
التفوق لالانث يف هذا السلوب بأن طبيعة احلياة اليت تعيشها الانث يف البيئة الفلسطينية
تفرض علهين الشعور ابخلجل ،واخلوف ،والانكامش الاجامتعي ،وعدم القدرة عىل كشف
اذلات والتعبري عهنا ،والفصاح عن احلاجات ،وتأجيل وتأخري اختاذ القرارات ،والالزتام ابلنظام
والتقيد ابملهام املولكة الهين وتنفيذها بدقة وحرص ،فالنىث يف اجملمتع الفلسطيين تربت عىل
الالزتام والاحتشام واحلياء ،وقد أشار القرأن الكرمي يف معرض رحةل س يدان موىس عليه
امها
السالم اىل تكل السامت واخلصائص اليت تمتزي هبا الانث ،قال هللا تعاىل }فَ َج َاءتْ ُه ا ْحدَ ُ َ
ِ
ت َ ْم ِيش عَ َىل ْاس ِت ْح َيا ٍء قَالَ ْت ا َّن َأ ِيب يَدْ ُعوكَ ِل َي ْج ِزي َ َك َأ ْج َر َما َسقَ ْي َت لَنَا فَل َ َّما َج َاء ُه َوقَ َّص عَل َ ْي ِه
ِ
الْ َق َص َص قَا َل َل َخت َْف َجن َْو َت ِم َن الْ َق ْو ِم َّالظا ِل ِم َني{ [سورة القصص ، ]25 :كذكل يعزو الباحث
هذه النتيجة اىل الطبيعة التكوينية للنىث يف اجملمتعات احملافظة ،فهيي تشعر وبشلك دامئ أهنا
حتت املراقبة ،وأي خلل جيعلها يف حاةل من الشعور ابلقلق واحلرج ،وعدم القدرة عىل حتمل
املشاق والشدائد ،فأنوثهتا تفرض علهيا جتنب مواهجة الرصاعات واملشالكت بصورة مبارشة،
وتس تخدم النىث بديال عن تكل املواهجة  ،طرق غري تكيفية تمتثل ابحليل ادلفاعية.
 التوصيات:يف ضوء ما س بق ذكره من نتاجئ أمكن التوصل اىل التوصيات التية:
 الاهامتم ابلسلوكيات الجيابية واملعايري والنساق القميية ،اليت يمت تعلميها مضن الس ياقاتالاجامتعية ،مثل الرسة ،واملدرسة ،وجامعة الرفاق.
 توجيه انتباه الدارات التعلميية يف خمتلف املراحل اىل الاهامتم ابلطلبة ذوي السلوباملشتت التجنيب ،والعمل عىل مساعدهتم يف حتقيق هويهتم الجيابية ،وخاصة الطالبات.
 اعداد برامج ارشادية تساعد الطلبة عىل تمنية السلوك التوكيدي ،والتعبري عىل اذلات،والاس تقاللية.
 تطبيق هذه ادلراسة عىل رشاحئ أخرى يف اجملمتع ،هبدف الكشف عن طبيعة الساليب اليتيس تخدموهنا.
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 دراسات مس تقبلية مقرتحة: أساليب الهوية وعالقهتا ابلتفكري الوجودي دلى طلبة اجلامعات. أساليب الهوية وعالقهتا ابلتلوث النفيس دلى طلبة اجلامعات. -أساليب الهوية وعالقهتا ابلتسويف الاكدميي دلى طلبة املرحةل الثانوية واجلامعية.
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