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  ملخص

شئة األسرية          الكشف عن    إلى الدراسة    هذه هدفت اط التن ين أنم ة ب ق    ، العالق المراهق   وتحقي
ا بالطر        ) ٧٨(الدراسة من      تكونت عينة . لهويته النفسية  م اختياره ًة، ت ًا وطالب ة العشوائية   طالب . يق

ى للكشف عن       تم استخدام    ولتحقيق أهداف الدراسة   اط  أداتين األول شئة    أنم  وتكونت ،  األسرية  التن
ق      مجالين، يتضمن آل مجال أربعة أبعاد      فقرة، موزعة على  ) ٤٧ (من ، والثانية للكشف عن تحقي

دين    ) ٦٠( من   وتكونتالمراهق لهويته النفسية،     ائ    .فقرة موزعة على ُبع  أّنج الدراسة    أظهرت نت
سائد     رية ال شئة األس ط التن و  نم ديمقراطي ه نمط ال سية   و ،ال ة النف ة الهوي شائعة  أن حال دى  ال ل

ي   راهقين ه ة الم ق الهوي سيةتحقي ائج ،  النف ارت النت ضًاوأش ى  أي ة   إل ود عالق ةوج ة  إيجابي دال
ين  إحصائياً دالة   إيجابيةوجود عالقة    وتحقيق الهوية النفسية، و    ، النمط الديمقراطي  إحصائيًا بين    ب

سلطي  شئة الت ط التن ة، نم ال،والحماي سية ، واإلهم ة النف ق الهوي ين منغل ة و ، وب اضطراب الهوي
ل   بيندالة إحصائيًاسلبية  وجود عالقة   النفسية، و  سية   ، نمط التقب ة النف ق الهوي  واضطراب  ، ومنغل

  .نغلق الهوية النفسية وم، نمط النبذ بينإحصائيًادالة  إيجابيةعالقة  ووجودالهوية النفسية، 

  . الهوية النفسية،المراهق، أنماط التنشئة األسرية: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between 
parental styles and the achieving of psychological identity among 
adolescents. The sample of the study consisted of (78) male and female 
students chosen randomly. To achieve the objectives of the study, the 
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researcher administrated two instruments, the first to explore the 
parentqal styles consisted of (4) items distributed into two fields, each 
contains four domains. The second is to explore the adolescent's 
achievement of his psychological Identity, consisted of (60) items 
distributed into tow domains. The findings of the study showed that the 
dominant parental style was the democratic style and the dominant 
psychological identity status  among adolescents is achieving this 
identity. Moreover, the findings showed that there was a positive 
significant relation between the democratic style and achieving the 
psychological identity and there was a positive relationship between 
authoritarian parental style and protection as well as neglecting and the 
closed identity as well as disordered identity. On other hand there was a 
negative relationship between acceptance  styles and the closed identity 
as well as disordered identity. And there was a positive relation between 
abandoned style and closed psychological identity. 

Key words: Parenting styles, adolescent, psychological identity. 
 

   الدراسة وأهميتهاخلفية

و          تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل ما تتناوله من           ة في نم متغيرات على درجة من األهمي
نم،شخصية المراهق رتبط ب ا ي سية،  وخاصًة م ة النف ق الهوي شئة وتحقي تنادًا وط التن ىإس ذه إل  ه

ذا الجانب    اإلحساس جاء    للباحثة مالحظات الميدانية الواقعية  الاألهمية ومن خالل      بأهمية تناول ه
   . بالبحث والدراسة

ام  ) Erikson( من المفاهيم التي وضعها عالم النفس أريكسون         ُيعّد مفهوم الهوية النفسية   و ع
ة    االجتماعي على نمو الشخصية ونضجها في المجال        وتعتمد،  ١٩٦٨ ا  .  خالل مرحلة المراهق آم

من أهم النماذج التي فسرت     " أريكسون" للشخصية الذي قدمه     االجتماعي نموذج النمو النفسي     أن
و الشخصية، حيث وصفه  ه نم ة "بأن رد هوي هأو ذاتيالف ز عن " ت ان متمي رء آي بحيث يكون للم

ة       . وجعله مفهومًا مرآزيًا في تصوراته النفسية      ،وقد طور هذا المفهوم   . اآلخرين  فتحدث عن هوي
ة ذات         : وعرفها بأنها) Ego identity(األنا  ى تجرب درة عل ئ الق ذي يهي ة ال شعور بالهوي ك ال ذل
ش،رءـالم شـو نفـ ههـه، وآونـه استمراريتـ ليٍءـ آ صـيء ثـس ال   ك ـًا لذلـرف تبعـم الت
)Hanoch, 1994 .(  

ا دم آم سون " ق سية   " أريك ة النف وم الهوي ًا  مفه اره مفهوم سي بإعتب ضمن  ي، ًااجتماعي ًانف ت
سلوك واآلراء         ،استقرارًا نسبيًا إلحساس الفرد بذاته  ى ال ي تطرأ عل رات الت رغم من التغي ى ال  عل

ًا      على أ ، الفرد مألوفًا لنفسه   واألفكار والمشاعر، بحيث يبدو    شعور متفق ذا ال ى ن يكون ه ا   حد إل  م
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ة                    . مع آراء اآلخرين حوله    أن الهوي رى ب ع، وي ذات والمجتم ين ال ة ب ة العالق د أهمي وهو بذلك يؤآ
  ). ٨٩ ص،١٩٩٨عبد الرحمن، ( النفسية تعبر عن المجموع الكلي لخبرات الفرد

، وهي تنظيم ذاتي للخبرات والمهارات )Structure- Ego( الذات نيَةالهوية النفسية هي ُبف
رد       سبها الف ي اآت رات الت ة والخب سيرة الذاتي دات وال ل     . والمعتق ة مقاب ة الهوي ل أزم ا أن ح آم

شكيل    اضطراب الهوية    شير        يتم من خالل ت ة متماسكة، ت ى  هوي ة  إل يم      منظوم دات  و من الق المعتق
داف  اتواأله ست واالتجاه ساس م رد بإح زود الف ي ت ذات الت ول لل ة  . قر ومقب إن الهوي الي ف وبالت

 منظومة من المعايير والقيم والقوانين الشخصية التي يكّونها الفرد ويكتسبها من             إلىالنفسية تشير   
  ). Blustein & Nournair, 1996( خالل تفاعله مع البيئة المحيطة به

ا أ  ا      آم سين هم ونين رئي ة يتضمن مك ا   : ن ترآيب الهوي ة األن ي  ) Ego- Identity(هوي الت
، االجتماعيةالتي تتعلق بالنواحي ) Self- Identity(تتعلق بالنواحي األيديولوجية، وهوية الذات 

ؤدي   ا ي ة األن ق هوي ا أن تحقي ىآم زام إل ذات  االلت ة ال ق هوي ا تحقي ة، أم االت األيديولوجي  بالمج
ة  بالمجاالت    االلتزام إلىفيؤدي   سية هي      االجتماعي ة النف رد        المجم  :، فالهوي رات الف ي لخب وع الكل

سين  دين رئي ن بع ون م ي تتك ا ،الت ديولوجي، :وهم د األي اعي الُبو البع د االجتم رحمن، (ع د ال عب
١٩٩٨(.  

 ومكونات هوية األنا خالل     ، تكوين الهوية النفسية بشكل أساسي من خبرات الطفولة        ويتشكل
ى ) Erikson(سون   فقد أشار أريك   ،مرحلة الرشد، أما بالنسبة لحاالت الهوية النفسية       ة   إل  أن للهوي

ا التين هم سية ح ة : النف ق الهوي ة )Identity Achievement(تحقي طراب الهوي ، واض
)Identity Diffusion(        ا، إال أن ي يواجهه ف الت ع المواق ق م ل المراه سب تعام ك ح ، وذل

يا  اتأضاف) Marcia(مارس التين هم رار : ح ق الق ة تعلي ة انغالق ،)Moratorium( حال  وحال
ة  التين اللت )Identity Foreclosure(الهوي ين الح ان ب سون ي، وتقع ددهما أريك ي، (ن ح مرس
٢٠٠٢.(   

ة في المجتمع          وُتعد د    ، األسرة اللبنة األساسية والهام شئة اُألسرية        فق أصبحت اتجاهات التن
ة،  وقد تمَّ تناولها من زوايا متعددة، ووجهات نظر متب        . موضوعًا هامًا في مجال البحث العلمي      اين

ا  ستمراً  يوم ا م ث حوله اع        وُي. زال البح ي ش اهيم الت م المف ن أه رية م شئة األس وم التن دَّ مفه ع
ذا المجال          . االجتماعيةواستخدامها بنجاح في الدراسات النفسية       شير األدب النظري في ه ى وي  إل

  .  والتربوي وعلم نفس النمواالجتماعي بين علم النفس التقاءن هذا المفهوم يمثل نقطة أ

ان  شير جولم ى) Goleman, 2000(وي شإل رة ت عرك ت أن األس سات م ض المؤس  بع
ى             االجتماعية ة األول ا تبقى البيئ ة، إّال أنه ي  والثقافي شكل فيه    الت رد، وتظهر فيه        ا تت  ا شخصية الف

شاعره، وآيف                . اتجاهاته وقيمه  ستجيب اآلخرون لم ففي هذا المحيط يشعر الفرد بنفسه، وآيف ي
دم                        . خرينيقرأ مشاعر اآل   ا يق ل فيم اء مباشرة، ب ه اآلب ه ويفعل ا يقول ى م تعلم ال يتوقف عل وهذا ال

م عوامل         . لألفراد من نماذج في التعامل أيضًا، وآيف يتبادلون المشاعر فيما بينهم           ا أن من أه آم
ة   لبناء الشخصية خالل مرح   ة العالق ة الطفولة الدور الذي يلعبه الوالدان في معاملة األبناء، فطبيع
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ي          وه العقل الي بين الطفل وأبويه في بدء حياته، تؤثر تأثيرًا بالغًا في نم اعي  واالنفع ، وفي  واالجتم
  . بناء شخصيته من جميع الجوانب

ة وتعمل األسرة على تكوين العادات       ه               االجتماعي ا يحقق توافق ّود النظام بم رد تع يح للف ، وتت
ذي يتكيف تكيف         واالجتماعيالنفسي   ه          ، لهذا فإن الفرد ال  يكون   ،ًا صحيحًا مع العوامل المحيطة ب

  ). ٦٤ ص،١٩٩٨عبد المجيد والشربيني، ( وعواطفه ، متزنًا في انفعاالته،فردًا آمنًا في حياته

ة من                 وتعددت   ذه العملي سير ه تعريفات التنشئة األسرية تبعًا لتعدد النظريات التي حاولت تف
ه     جهة، وتعدد حقول المعرفة التي تناولتها من جهة أخ      ا أشار إلي ات م رى، ومن أبرز هذه التعريف

وهنج     سون والآزيك ون  أن في ) Carlson; Loc Znaik & Nuehing, 1994, p.22(آارل
ي  رية ه شئة األس سلوآات : "التن اتال دان واالتجاه ا الوال ي يتبناه رية الت ل ، اُألس ق التفاع  لتحقي

ذي           االجتماعي ة أو األسلوب ال ع      يخت ن مع األبناء، أو هي الطريق دان لتطبي ا الوال ا    ارهم أو  أبناءهم
  ".  اجتماعيًاتهمتنشئ

ه األسرة          سابه               ،أما الدور السلبي الذي قد تقوم ب رد خالل اآت ام الف ات أم ل بوضع عقب  فيتمث
ه  ي بيئت سلوآية ف اط ال ةاألنم ي االجتماعي ة ف ر فاعل شأ شخصية ضعيفة غي ة تن ذه الحال ي ه ، وف

  ). ٢٠٠٢الحسين، (المجتمع 

ذي  يجابيةأن أنماط التنشئة األسرية اإل ) ١٩٩٤(ة وحوامدة   ويرى صوالح   تتمثل في النمط ال
ذا                    ز، وأن من مقومات ه ساواة، والتميي سوة، والم يتضمن التوسط بين الشدة واللين، والتدليل والق

طية  نمط الوس دالال ل،    االعت ة الطف ة تربي ى طريق دين عل ين الوال اهم ب ل، والتف ة الطف ي معامل  ف
  . لطفل وإمكانياته، والتعامل معه في ضوء هذه اإلمكانياتالطبيعية لقدرات ال معرفة ىإلباإلضافة 

رى  شئة اإل  ) Zhan, 2004(وي نمط التن حًا ل رًا وواض رًا آبي اك أث ةأن هن اة يجابي ي حي  ف
ان          ؛الطفل ا آ ه، فكلم ل واتجاهات  حيث تؤثر األسرة والمؤسسات األخرى في تكوين شخصية الطف

  .  آانت الفرصة أفضل للنمو السليم، السلبيةاالتجاهاتًا وخاليًا من هذا النمط إيجابي

ه و رد بذات دين عن إحساس الف ات الوال ى توقع سية عل ة النف د اإلحساس بالهوي رى و .يعتم ي
 في  المهمين محاآاة الطفل لألشخاص إلىأريكسون أن بداية تكوين الهوية النفسية ترجع جذورها   

  . )Lioyed, 1985(هم في أوقات وحاالت مختلفةحياته آاألب واألم، حيث يقلد
  

   وأسئلتهامشكلة الدراسة

دائرة                        رد، فهي ال رًا في تطوير شخصية الف شئة دورًا آبي ة التن تلعب األسرة من خالل عملي
ساواة،                            سم بالم ي تت ة الت يم من خالل الممارسات اليومي ا الق ي تغرس في نفوس أبنائه األولى الت

ي               . وحرية التعبير، والفكر   آما أن تأثير األسرة في نمو الفرد، يتم من خالل بعض الممارسات الت
تبداد تصدر عن الوالدين، آالتعسف      ه الخاصة،        واالس دخل بمختلف جوانب حيات رأي، والت  في ال

اينين         إلىويضاف   ن متب وم بأحد دوري ك أن األسرة تق ل في مساعدة      ، ذل اك دوٌر إيجابي يتمث  فهن
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ة،       الطفل على اآتساب األنماط    وات اتصال مفتوحة مع البيئ ة قن السلوآية، التي تساعده على إقام
ر      وهذه القدرة المتطورة بشكل مستمر     ز التفكي دى تحف سود         ل ي ت ة األسرية الت ا أن البيئ رد، آم  الف

دُّ األساس في                      ذي ُيع ال ال ة خصبة للخي ة، تكون بيئ اء فيها آليات التنشئة اإليجابي  المعرفي  االرتق
  ). ٢٠٠٥بو دلبوح، مصلح، وأ(للفرد 

د           وهناك دور هام للتنشئة األسرية ألبنائها، خاصة في مرحلة المراهقة المتأخرة، حيث يتزاي
ائهم،        دعم ألبن وفير ال دين ت ن الوال ضي م ا يقت ة، مم ذه المرحل ي ه ويتهم ف راهقين له ق الم تحقي

ة،            ى أن   آإشراآهم في القرارات العائلية، والسماح لهم بأن يعبروا عن آرائهم بحري شجيعهم عل  وت
ًا                  امًال مهم شكالن ع يتخذوا قراراتهم بأنفسهم، لذا فقد بات من الواضح أن الوالدين الديمقراطيين ي

  ). Santrock, 1998( حالة التحقيق إلىلنمو الهوية النفسية والوصول بها 

ن خالل تنا و ة م شكلة الدراس ق م و،  تنبث ن مراحل النم ة م ة مهم ا لمرحل ة وله ي مرحل وه
سية                المر ة النف ق الهوي ة وهو تحقي ذه المرحل رز المشكلة من خالل        . اهقة، ولجانب مهم في ه وتب

ذي            شئة األسرية ال الصلة الوثيقة بين األسرة ونمو المراهق نفسيًا واجتماعيًا، حيث يلعب نمط التن
ه  اتعامل وية   ألبنائه سية س ة نف وين هوي ي تك ًا ف ن    ، دورًا مهم اني م سية تع ة نف و هوي ي نم  أو ف

  : األسئلة اآلتيةعن الدراسة اإلجابة حاولتوبالتحديد . ضطرابات وصراعاتا

  ؟ إربدما نمط التنشئة األسرية السائد لدى أسر المراهقين في محافظة 

 ؟واأليديولوجياالجتماعي : ما حاالت الهوية النفسية الشائعة لدى المراهقين ببعديه 

     د     ارتباطيةهل توجد عالقة ة إحصائية عن ة    ذات دالل  مستوى الدالل 05.0   ين نمط  ب
 التنشئة األسرية، ومستوى تحقيق الهوية النفسية لدى المراهقين؟ 

  
  أهمية الدراسة

واء  لإن  د س ى ح اء عل اء واألبن اة اآلب ي حي ا ف ة أهميته ة المراهق ستوجب أال ،مرحل ث ت  حي
َد      ،خصياتهم فيما بعد  ن خاللها عرضًة لصراعات عنيفة، تهُز أساس ش       ويكون المراهق  ا ُأري  وإذا م

د من أن   ف، االجتماعيةللمراهقين أن يكون نموهم سويًا من الناحية الجسمية والعقلية والنفسية و   الب
ريط           راط أو تف ة            ،يكون إشباع تلك الحاجات دون إف ة المختلف شئة األسرية والثقافي ة التن ذه مهم   فه
  .ية األبناء، سواء اآلنية أو المستقبليةالتي تؤثر إيجابًا وسلبًا في مختلف جوانب شخص

ى عاتق       و ع عل ي تق إن مساعدة المراهق في تشكيل الهوية النفسية من المسؤوليات الهامة الت
ا                 إحيث  , الوالدين شأ فيه ي ن ة الت م البيئ ن األفكار والمعتقدات واالتجاهات وأوجه النشاط التي تحك

  .المراهق، يتعلمها خالل عملية التنشئة األسرية
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ذا                   رد، وه اة الف ا من مراحل حي د من الخصائص عن غيره ة بالعدي وتتميز مرحلة المراهق
 سواًء   ،يعطيها أهمية خاصة، نتيجة لتداخل العديد من المتغيرات التي تؤثر في شخصية المراهق             

شها        إلى باإلضافة   ، الفسيولوجية مالجسمية منها أ    ، العوامل البيئية ضمن نطاق حيز الحياة التي يعي
ل في سعي المراهق                  وب ة يتمث ة المراهق ى التالي فإن أبرز ما يميز مرحل رد       إل ذات والتف ق ال  تحقي

ا     ة بكيانه ة هدف                ي و ،بشخصية قائم د بمثاب ي تع سية الت ة النف ق الهوي ذا اإلطار تحقي رز ضمن ه ب
سية     إلىالوصول  تتمثل في    فالمشكلة الرئيسة في مرحلة المراهقة       .يسعى إليه  ة النف   الشعور بالهوي
شئة مع                   ،وتحقيقها اط في التن ا تتخذه األسرة من أنم شئة األسرية، وم  وهنا يأتي دور عوامل التن

الي                    ئأبنا ه، وبالت ى تصّور المراهق لذات رة عل ها خاصة في هذه المرحلة، حيث تترك تأثيرات آبي
ة ضرورة دراسة      .  النفسيةتهربما تكون إحدى أزمات تحديد المراهق لهوي       ا وجدت الباحث  من هن

ر                         ا لألسرة من دور آبي راهقين، لم دى الم سية ل ة النف شئة األسرية والهوي اط التن  ،العالقة بين أنم
  .ولى التي تكّون هوية الفردآونها المؤسسة األ

  
  التعريفات اإلجرائية

سية  ة النف صفات    : الهوي ن ال ة م ك المنظوم ي تل اته وانين  واالتجاه ايير والق  والمع
زه عن                     الشخصية، التي يطورها الفرد ل     ه، والتي تمي ة المحيطة ب ه مع البيئ نفسه من خالل تفاعل

ا يواجه من أزمات                    ة،  (غيره، آما وتعكس أنماط حلوله للمشكالت، وطريقة تعامله مع م الربابع
ددتوت). ١٩٩٤ ةح ة الحالي ستجيب  بالدراس ا الم ي يحصل عليه ة الت ة   بالدرج اس الهوي ى مقي عل

  . النفسية المستخدم في هذه الدراسة

اء             : أنماط التنشئة األسرية   مجموعة األساليب التي تتم ممارستها من خالل التعامل مع األبن
ا        ويحدد ،في مختلف المواقف الحياتية    اط       ،المستجيب  بالدرجة التي يحصل عليه اس أنم ى مقي  عل

  .)٢٠٠٨(والذي أعده عبيدات  في هذه الدراسةالمستخدم التنشئة األسرية 
  

  ة الدراسحدود

   في اآلتيةراسة الدتتحدد

ة .١ ي  الطلب راهقين ف ي    الم ة ف دارس الحكومي ة الم دمحافظ ي األردن  إرب ام ف ي للع الدراس
٢٠١١/ ٢٠١٠. 

ا .٢ ستخدمة وهم األدوات الم ة ب ائج الدراس دد نت شئة : تتح اس التن سية، ومقي ة النف اس الهوي مقي
 .األسرية

 .هذه الدراسة فيه ىجرتتحدد نتائج الدراسة وفق البعد الزماني والمكاني الذي ُت .٣
  



 ١٠٨٥ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشقرانحنان 

 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراسات السابقة

ي  ن الدراسات الت د م اك العدي تهن ريةتناول شئة األس اط التن سية بالبحث ،  أنم ة النف والهوي
ات  ن الدراس د م وافر العدي ار يت ذا اإلط من ه ة، وض د والدراس ان ، فق رت جينج   أج

)Chengan, 2004 (    دفت ة ه دة األمريكي ات المتح ي الوالي ة ف ىدراس ن  إل شف ع أثالك ير  ت
سية      االبتدائية المدرسة   طلبة لدى التكيف   فياتجاهات الوالدين    ويتهم النف ق ه ة     ت . وتحقي كونت عين

ل                .  في الصف الخامس      طالبًا) ٢٧١(الدراسة من    ى أن الحب من قب ذه الدراسة عل ائج ه دلت نت
اء       ة األبن املتهم  اآلباء ضروري في تربي رٌ    ، ومع ه أث ال              ول ف، حيث وجد أن أطف ى التكي ر عل   آبي

دائيين      اء الع ال اآلب ن أطف ًا م صيًا واجتماعي ًا شخ ر تكيف ل أآث ي التعام سامحين ف اء المت اآلب
ذآور     باتجاهاتن  اإلناث يتأثر أن  ووالمتسلطين والمهملين ألبنائهم،     ر من ال سرعة أآث ،  الوالدين ب

ى  النتائج أيضاً وأشارت   ة في مخت                    إل ة آانت بدرجة مرتفع دى الطلب ة ل ق الهوي ة تحقي لف   أن حال
   .المجاالت

 الكشف عن إلىهدفت بدراسة في الواليات المتحدة األمريكية ) Himes, 2002(وقام همز 
رية  ة األس ين البيئ ة ب دين ،العالق ل والوال ين الطف روابط ب سية ، وال ة النف دى والهوي راهقينل  . الم
ة الدراسة من         ةً ) ٦١(وتشكلت عين ورك   م  عائل شارآ      إ حيث    ،ن نيوي ة الم ين في   ن أعضاء العائل

م  ة ه قال وأخ ،نو واألم، والمراهق، األب:الدراس همراه رت .  أو أخت ة أظه ائج الدراس  أن نت
 ،االجتماعي تعاني من ضعف في بنائها ،رو ومته طائٍش سلوٍكويمراهقين ذالعائالت التي تضم 

راهقين ال يُ            في ح   ،وتعاني أيضًا من عدم استقرار اجتماعي      ضم م ي ت ائالت الت ظهرون  ين أن الع
   .إيجابيةسود بينها عالقات وخصائص اجتماعية ت واالجتماعيتمتع بالتماسك ت ثل هذا السلوك،م

دفت ال وه و الع ة أب ى) ٢٠٠٧( دراس اليب  إل ين أس ة ب ة العالق شئة  معرف ةالتن ا ،الوالدي  آم
ة   ) ٦٠٠(من  وذلك على عينة مكونة      ،وعالقتها بهوية األنا   ،يدرآها األبناء  راوح   ،طالب وطالب  تت

ة بمحافظة            طلبةعام من   ) ٢٢ -١٨(رهم بين   أعما ة الجامعي ة من المرحل  الصفوف األولى والثاني
ة تخدمت .الدقهلي ة اس شئة الدراس اليب التن اس أس ة مقي اء،االجتماعي درآها األبن ا ي تبانة - آم  واس

شباب    ائج   .هوية األنا لل ى   الدراسة  توصلت نت ى درجات        إل ة إحصائية عل روق ذات دالل وجود ف
تبان اثةاس ذآور واإلن وعتي ال ين مجم ا ب ة األن ة ، هوي ة وجود عالق ى ارتباطي ة إحصائيًا عل  دال

ة       ،الدرجة الكلية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية      تبان ال آما يدرآها األبناء والدرجة الكلي ة  ةس  هوي
  . األنا

ا أجرى جونر    ديرم   يآم دراسة في   ) Gunri, Sunil, Ylidirim, 1999( وسونيل وييل
ا،             إلىا هدفت   ترآي ة من     الكشف عن مصادر الهوية النفسية لدى المراهقين في ترآي تكونت العين

ة جمع                         ة في عملي م إجراء المقابل ة، وت ة الثانوي ات يدرسون في المرحل ثالثة طالب وثالث طالب
سهم في             . البيانات أظهرت نتائج الدراسة أن مجاالت األسرية والشخصية واألخالقية والجسدية، ت
دى المراهق، وأن ال          إنشاء ؤاًً          صورة حول الهوية النفسية ل ر تنب  في   مجاالت األسرية آانت األآث

  . تحديد الهوية النفسية لدى المراهقين في ترآيا
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سرا،   ) Sapru, 2006(أما دراسة سابرو  د  في سوي ى هدفت  فق ين     إل ة ب  الكشف عن العالق
سية        ةأساليب التنشئة الوالدي   ة النف ين الهوي ة وب ودلهي، ومن              والثقافي ود في ني راهقين الهن دى الم  ل

سرا               شون مع أسرهم في سوي ذين يعي ود ال د . المراهقين الهن ة مع          وق م إجراء مقابل أسرة  ) ٤٦(ت
ائج    وأبنائهم في آل من مدينة نيودلهي ومدينة جينف،          راهقين من أُ     الدراسة   أظهرت نت سر  أن الم

  . م النفسيةمهاجرة يعتمدون بشكل أآبر على أسرهم في تحديد هويته

 دراسة في الواليات المتحدة  (Martinez & Garcia, 2007)وأجرى مارتينيز وجارسيا 
دى          الكشف عن أساليب التنشئة      إلىاألمريكية هدفت    ة ل شكل الهوي ذات وت وم ال ى مفه األسرية عل

ائج الدراسة وجود        . مراهقًا من الذآور  ) ١٤٥٦(تكونت عينة الدراسة من     . المراهقين أظهرت نت
سرية واألآاديمية من حيث مفهوم الذات، ووجود عالقة القة بين نمط التنشئة وبين المجاالت األ   ع

ا أشارت                        ارتباطية يم المحافظة، آم سية والق ة النف د الهوي ذات وتوآي و ال يم نم  بين نمط التنشئة وق
ى         تلقوا نمط تنشئة متساهالً    الذين أن المراهقين    إلىالنتائج   ى عل اس    حصلوا على درجات أعل  مقي

سية      سلطي                ،مفهوم الذات وتحقيق الهوية النف شئة ت وا نمط تن ذين تلق راهقين ال ة مع الم ا   ًا مقارن ، آم
لبي             شئة مستوى س سلط في التن يم   ًا منخفض ًاأظهر المراهقون الذين تلقوا نمط النبذ، ونمط الت  من ق

  .نمو الذات وتحقيق الهوية والقيم المحافظة

شئة األ      إلىهدفت   األردن   فيدراسة  ) ٢٠٠٩(وأجرت المومني    سرية   الكشف عن أنماط التن
ة     ،وعالقتها بمستوى الذآاء ومفهوم الذات لدى طلبة الصف العاشر         ًا  ) ١٤٣٠(من   على عين طالب

أشارت نتائج الدراسة أن نمط التنشئة األسرية السائد هو النمط الديمقراطي، وأن مستوى             . وطالبًة
ديمقراطي               ات مرتفع، آما بينت النتائ    مفهوم الذ  نمط ال ين ال ة إحصائيًا ب ة دال ج وجود عالقة إيجابي

     .ونمط التقبل ومستوى مفهوم الذات

ة هدفت    ) (Eldr, 2010لدر إآما أجرى  ى دراسة في الواليات المتحدة األمريكي  الكشف  إل
ساب            عن اء في الصفوف من ال رارات األبن ى  و ع أثر أنماط التنشئة المستخدمة في األسرة في ق حت
ذه  وتحقيق أهداف الدراسة.  وأثرها أيضًا في ثقتهم بأنفسهم وهويتهم النفسية  ،اشرالع  استخدم في ه

ارًا تكون من        الدراسة رة ) ٧٥( اختب ة الدراسة من          تك .فق ة   ) ٤٠٠(ونت عين  ٣٠٠ (طالب وطالب
سم الباحث              )  إناث ١٠٠ذآور،   د ق ة في المدارس األمريكية االبتدائية في والية جورجيا، وق  الطلب

ىإ وعتينل رت .  مجم ةأظه ائج الدراس سامح نت صفون بالت ذين يت اء ال ين اآلب ة ب ود عالق  وج
ة ارتباط     ال أظهرتآما  . والديمقراطية واعتماد األبناء على أنفسهم     ة نتائج وجود عالق اط   ي ين أنم  ب

رية اإل شئة األس ًا   التن ب حالي دى الطال ة ل سية متوازن ة نف و هوي سية ونم صحة النف ين ال ة وب يجابي
  .تقبًالومس

ى الكشف عن   هدفت  دراسة مسحية في الصين  ) Hong, 2011(وأجرى هونج  اليب  إل  أس
سية         ة النف ى  ،التنشئة األسرية في الصين وعالقتها بالهوي ة من      عل أظهرت  . أم وأب ) ١٠٠٠( عين

ة  ًا بالطبق ًا قوي رتبط ارتباط شئة األسرية ت اليب التن ائج الدراسة أن أس ةنت اء من االجتماعي ، فاآلب
درون وجود        ال تقاللية طبقة المتوسطة يق ذين ينتمون              االس اء ال ا اآلب اء، بينم دى األبن ى  ل ة   إل  الطبق

ة    صت الدراس راراتهم، وخل اء وق اء لآلب ال األبن ة امتث ون بأهمي ة يؤمن ىالعامل ة إل  أن الطبق
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ة النف                      االجتماعية ذي يحقق الهوي شئة األسرية، ال اليب التن أثير في أس ا ت سية  ومستوى التعليم لهم
ذات والطاعة                   د ال ال وتوآي شكيل    أو ،للطفل منذ سني حياته المبكرة وخاصة في مجاالت االمتث ت

  .الهوية المستقلة

ىمن خالل  ي تناولت موضوع اإلطالع عل درة الدراسات الت سابقة يالحظ ن  الدراسات ال
سية أخرى، وم           إلىالهوية النفسية، باإلضافة     رات نف ا جاءت    دراسة العالقة بينها وبين متغي ن هن

سية،           ؛هذه الدراسة  ة النف شئة        و لتثري الدراسات التي تتناول موضوع الهوي اط التن ين أنم ة ب العالق
  .األسرية، والهوية النفسية، لدى شريحة مهمة جدًا في مجمعاتنا العربية، وهي شريحة المراهقين

  
  طريقة الدراسة وإجراءاتها

نهج      عنلإلجابة   د           أسئلة الدراسة تم استخدام الم ي يعتم ديم تحليل ى تق د عل ذي يعتم  الكمي، ال
ة،       ى حساب التكرارات والنسب المئوية، وحساب       عل ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف

  .االرتباط قيم معامالت وحساب
  

   تهاعينوالدراسة مجتمع 

نطقة  في مدارس مديرية التربية والتعليم لم  المراهقينالطلبة   مجتمع الدراسة من جميع      تكون
ى د األول ة إرب ي محافظ د ف امإرب م )٢٠١٠(  للع ار ، وت دارس ) ٥(اختي ة لمم ة تابع ة التربي ديري

ة      األول إلى ، التي تضم الصفوف من الثامن     األولى، إربدوالتعليم لمنطقة     الثانوي من الفئة العمري
ع  ) ١٧-١٤( م توزي ث ت نة، حي ضم آ  ) ٢٠٠(س دارس، ت ك الم ة تل ى طلب شوائيًا عل تبانة ع ل اس

تبان ينةاس اس :األول ، مقياس اط مقي شئة أنم رية التن انياألس اس : ، والث سية، مقي ة النف دالهوي  وق
ترجع ا ) ١٨١ (تاس تبانة، منه ل ) ١٥٤(اس تبانة صالحة للتحلي تبعاد ،اس د اس تبانة) ٢٧( بع  ؛اس

اد ا     ، الدراسة الحالية  وألغراض . المعلومات اآتمال لعدم   أو االستجابةبسبب نمطية    م اعتم ة   ت لطلب
سية       ة النف االت الهوي ن ح ط م دة فق ة واح ي حال ار ف لوا المعي ذين وص ددهم ،ال ًا ) ٧٨( وع طالب

 .يبين ذلك) ١(وطالبة، والجدول 

  . الطلبة الذين وصلوا المعيار في آل حالة من حاالت الهويةعدادأ :)١(جدول 

 العدد المعيار  حالة الهوية النفسية
 ٢٩ ٧٦ تحقيق الهوية
 ١٢ ٦٦ تعليق القرار
 ١٧ ٥٢ انغالق الهوية

 ٢١ ٥٥ اضطراب الهوية
 ٧٨ المجموع
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  أدوات الدراسة

شئة األسرية،             تم استخدام لتحقيق أهداف الدراسة     اط التن اس أنم سية، ومقي  مقياس الهوية النف
  :وفيما يلي عرض تفصيلي لهما

  مقياس أنماط التنشئة األسرية: أوًال

دات  الذي أعده   التنشئة األسرية   قامت الباحثة باستخدام مقياس أنماط     ، ويتكون  )٢٠٠٨(عبي
صورته األصلية من  اس ب رًة) ٨٠(المقي ي،فق ة وه شئة األسرية الثالث اط التن ى أنم :  موزعة عل

ديمقراطي   ـ        -النمط ال اس ب سلطي، ويق رةً ) ٢٨( الت ل    فق ـ        -، ونمط التقب اس ب ذ ويق رةً ) ٢٨( النب ، فق
  .فقرًة) ٢٤( اإلهمال، ويقاس بـ -ونمط الحماية الزائدة 

  مقياس أنماط التنشئة األسريةمحتوى صدق 

من  ) ٨(فقرة على   ) ٨٠( األولية المكون من      بصورته  من صدق المقياس بعرضه    تم التحقق 
اتذة  وي المتخصصيناألس نفس الترب م ال سم عل ي ق سي، ف اد النف ي  ، واإلرش ويم ف اس والتق  والقي

 للتأآد من أن فقرات المقياس مناسبة للغرض الذي وضعت      ؛ األهلية إربدة اليرموك وجامعة    جامع
صياغة  أمن   رات، ومدى سالمة ال ه، ومدى وضوح الفق ةجل اء، ومدى   اللغوي ذي االنتم د ال  للبع

اءً . نها آافية لقياس أنماط التنشئة األسريةأتقيسه، و  ي    وبن ى المالحظات الت داها  عل  ،نو المحكم أب
ا         حتفاظاال، فقد تم     الالزمة إجراء التعديالت تم   ل   ( بالفقرات التي آانت نسبة االتفاق عليه  ٧من قب

ين ة ) محكم سبة مئوي ذف  %)٨٧.٥(أي بن م ح ث ت رات، حي ج ، وبعض الفق رىدم رات أخ ، فق
  .فقرة) ٤٧( من ًامكون بصورته النهائية المقياسبحيث أصبح 

  ناء مقياس أنماط التنشئة األسريةصدق ب

ق لل م تطبي اء ت ن صدق البن د م استأآ ن المقي ة م ة مكون ى عين ًة) ٣١( عل ًا وطالب ن طالب  م
نهم   بعد استبعاد    خارج عينة الدراسة   ابهم  أربعة م ات           لغي م حساب معامل ثب ساق ، وت داخلي   االت  ال

ل         ساب معام م ح ا ت ل، آم ألداة آك ا ل اخ ألف ل آرونب الل معام ن خ اطم صحاالرتب ح ـ الم
)Corrected Item-Total Correlation (       اس مع رات المقي رة من فق اس  لكل فق  ،آكل المقي

اس               رة في المقي ى الفق اء عل ارين لإلبق ا  ،حيث تم اعتماد معي ة إحصائية لمعامل        :  وهم وجود دالل
اط صحح االرتب ع  ال الم رة م اط الفق اس رتب ل، المقي ل وأالَّآك ل معام اط يق ناالرتب صحح ع   الم

اك كن ت على ذلك لم    وبناًء). ٠.٣٠( د     هن ا مع البع رة معامل ارتباطه اس آكل     ، أي فق أو مع المقي
  ).٠.٣٠(قل من أ

  مقياس أنماط التنشئة األسرية ثبات 

  :هماو ، من ثبات المقياس بطريقتينالتأآدتم 
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  )االستقرارمعامل (ثبات اإلعادة  :أوًال

م  تقرار ب ت ل االس ن معام د م ارج   التأآ ن خ تطالعية م ة اس ى عين اس عل ق المقي ة تطبي عين
 وإعادة  االختبار بطريقة   ، لغيابهم أربعة منهم طالبًا وطالبة بعد استبعاد     ) ٣١(الدراسة، تكونت من    

ار ل   ) Test-Retest(االختب ساب معام م ح ث ت بوعان، حي ه أس ي مدت ل زمن اطبفاص  االرتب
ين                ) بيرسون( ا ب اس م اد المقي  -٠.٧٦(بين التطبيقين للمقياس آكل ولألبعاد، وتراوحت قيمه ألبع

  .)٠.٨٥(وللمقياس آكل ) ٠.٨٨

  )آرونباخ ألفا( الداخلي االتساقثبات  :ثانيًا

اد             االتساقتم حساب ثبات     ه ألبع ا، حيث تراوحت قيم  الداخلي باستخدام معادلة آرونباخ ألف
  .)٠.٩٠(وللمقياس آكل ) ٠.٩٣ - ٠.٨٠(المقياس ما بين 

ة من         شئة األسرية بصورته النهائي اط التن اس أنم ة    ) ٤٧ (تكون مقي ى ثالث رة موزعة عل فق
ي  اط، وه ديمقراطي : أنم نمط ال الفقرات   -ال اس ب سلطي، ويق ل )١٨-١( الت ط التقب ذ، -، ونم  النب

الفقرات  اس ب ة )٣٣ -١٩(ويق الفقرات -، ونمط الحماي اس ب ال، ويق ، والملحق )٤٧ -٣٤( اإلهم
رة مع    أمام آل فقرة لبيان مدى تطابق ) ×(يبين ذلك، يضع المستجيب إشارة      ) ب(  ما يرد في الفق

درج ليكرت                 ًا لت الخماسي  ) Likert(قناعته الشخصية، على تدرج يتكون من خمس درجات وفق
ي ًا : وه ًا  ) ٥(دائم ات، وغالب ًا  ) ٤(درج ات، وأحيان ادرًا  ) ٣(درج ات، ون ان، ) ٢(درج درجت

ة         ) ١(ومطلقًا   ة، وتعكس الدرجة في حال رات الموجب درجات للفق ذه ال رات  درجة، وتعطى ه الفق
أتي       ا ي اط آم سالبة لألنم رات ال ديمقراطي  : السالبة، بحيث آانت الفق نمط ال سلطي، وتضمن   -ال  الت

ة  سالبة اآلتي رات ال ل ). ١٨، ١٥، ١٣، ٩، ٦، ٤، ٢، ١: (الفق ط التقب ضمن نم رات -وت ذ الفق  النب
ة  سالبة اآلتي ة ). ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤: (ال ط الحماي ضمن نم ال الفق -وت رات  اإلهم
ى         (،  )٤٧،  ٤٤،  ٤٢،  ٤٠،  ٣٧،  ٣٦،  ٣٥: (السالبة اآلتية  وبناًء على ذلك فقد تراوحت الدرجة عل

ة                    آل فقرة من فقرات المقياس بين درجة واحدة وخمس درجات، وبما أن المقياس ال يعطي عالم
نمط     ة لل ة الكلي د تراوحت الدرج ده، فق ى ِح ط عل ل نم ة لك ا يعطي عالم ل، وإنم ألداة آك ة ل آلي

ا المفحوص،             ) ١٨(بين  )  التسلطي -ديمقراطيال( درجة، وهي أدنى درجة يمكن أن يحصل عليه
شير                  ) ٩٠(و ا ت درجة، وهي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص حيث أن الدرجة العلي

ل (إلى نمط التنشئة اإليجابي، أما نمط         ذ  -التقب ين              ) النب ه ب ة علي د تراوحت الدرجة الكلي ) ١٥(، فق
ا المفحوص، ودرجة، وهي أ ى درجة يمكن أن يحصل عليه ة ) ٧٥(دن ى درج ة وهي أعل درج

ال  -الحماية  (يمكن أن يحصل عليها المفحوص، وتراوحت الدرجة الكلية لنمط           ين   )  اإلهم ) ١٤(ب
ى درج     ا المفحوص، و    درجة، وهي أدن ى درجة     ) ٧٠(ة يمكن أن يحصل عليه درجة، وهي أعل

ّم   د ت ا المفحوص، وق ن أن يحصل عليه شئة  يمك اط التن ن أنم ط م ل نم ى آ درجات عل ساب ال ح
ع الدرجة  د م شئة الوال نمط تن رة المخصصة ل ى الفق ستجيب عل ة الم األسرية حيث جمعت درج
المخصصة لنمط تنشئة الوالدة، وتم حساب متوسط الدرجتين، ثم جمعت تلك الدرجات المتوسطة              
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شئة األسرية    لكل نمط تنشئة على حده، حيث اعتبرت أعلى الدرجات هي التي           تشير إلى نمط التن
  . السائد

  مقياس الهوية النفسية : لثاًًثا

 )Adams, Bennion & Huh, 1989( هوه مقياس آدمز وبينون إلىقامت الباحثة بالرجوع 
اس بصورته األصلية    تكون المقوي. سنة) ٥٦ - ١٤(للكشف عن حاالت الهوية النفسية من عمر    ي

  .  والبعد األيديولوجياعياالجتم تقيس البعد فقرة) ٦٤(من 

  صدق محتوى مقياس الهوية النفسية 

من  ) ٨(فقرة على   ) ٦٤( المكون من     األولية  بصورته  من صدق المقياس بعرضه    تم التحقق 
وي       المتخصصيناألساتذة   نفس الترب م ال سي    ، في عل اد النف ة         ، واإلرش ويم في جامع اس والتق  والقي
ذي وضعت من               للتأآد م  ؛ األهلية إربد وجامعة   ،اليرموك ن أن فقرات المقياس مناسبة للغرض ال

اء ، ومدى    اللغوية جله، ومدى وضوح الفقرات، ومدى سالمة الصياغة      أ سه،       االنتم ذي تقي د ال  للبع
اس  أو ة لقي ا آافي سية نه ة النف اًء.الهوي ي   وبن ات الت ى المالحظ داها عل راء  ،نو المحكمأب م إج  ت

رات   بجميعحتفاظاال، فقد تم     الالزمة التعديالت ي  الفق ا     الت اق عليه سبة االتف ين  ٧( آانت ن ) محكم
  .فقرة) ٦٠( من ًا بحيث أصبح المقياس بصورته النهائية مكون،%)٨٧.٥(أي بنسبة مئوية 

   الهوية النفسيةصدق بناء مقياس 

اء ن صدق البن د م اسللتأآ م  للمقي ه ت ن تطبيق ة م ة مكون ى عين ًا و) ٣١( عل ًةطالب ن طالب  م
نهم   بعد استبعاد    خارج عينة الدراسة   ات            أربعة م م حساب معامل ثب ابهم، وت ساق  لغي داخلي   االت  ال

ل     ألداة آك ا ل اخ ألف ل آرونب الل معام ن خ ل   .م ساب معام م ح ا ت اط آم صحاالرتب ح ـ الم
)Corrected Item-Total Correlation (        اس آكل اس مع المقي رات المقي رة من فق  ،لكل فق

ى ال          اء عل ارين لإلبق اس     حيث تم اعتماد معي رة في المقي ا  ،فق ة إحصائية لمعامل        : وهم  وجود دالل
). ٠.٣٠( المصحح عن   االرتباط معامل وأالَّ المصحح الرتباط الفقرة مع المقياس آكل،     االرتباط
م    ، على ذلك  وبناًء اك   ت ل اس آكل                    كن هن د أو مع المقي ا مع البع رة معامل ارتباطه ل من    أ أي فق ق

)٠.٣٠.(  

   الهوية النفسيةثبات مقياس 

  :هماو ،تم التأآد من ثبات المقياس بطريقتين

  )االستقرارمعامل (ثبات اإلعادة  :أوًال

د        ة                  للتأآد من معامل االستقرار فق ة استطالعية من خارج عين ى عين اس عل ق المقي م تطبي ت
 وإعادة  االختبار بطريقة   ،لغيابهم أربعة منهم طالبًا وطالبة بعد استبعاد     ) ٣١(الدراسة، تكونت من    

ار االخت ل ) Test-Retest(ب ساب معام م ح ث ت بوعان، حي ه أس ي مدت ل زمن اطبفاص  االرتب
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 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين                ) بيرسون( ا ب اس م اد المقي  -٠.٧٣(بين التطبيقين للمقياس آكل ولألبعاد، وتراوحت قيمه ألبع
  ).٠.٨٢(وللمقياس آكل ) ٠.٨٤

  )آرونباخ ألفا( الداخلي االتساقثبات  :ثانيًا

اد             الداخلي االتساقتم حساب ثبات     ه ألبع ا، حيث تراوحت قيم  باستخدام معادلة آرونباخ ألف
  ).٠.٨٩(وللمقياس آكل ) ٠.٨٦ - ٠.٧٧(المقياس ما بين 

  
  المعالجات اإلحصائية 

  التكرارات والنسب المئويةحساب  السؤال األول تم عنلإلجابة .  

  ية المعيارواالنحرافاتالمتوسطات الحسابية حساب  السؤال الثاني تم عنلإلجابة . 

  السؤال الثالث تم استخدام معامل ارتباط بيرسونعنلإلجابة  . 
  

  ومناقشتها الدراسة نتائج 

دى           "  الذي ينص على   لدراسةاألول ل  سؤالاللإلجابة عن    سائد ل شئة األسرية ال ما نمط التن
د؟   ة إرب ي محافظ راهقين ف ر الم م ،"أس ساب  ت ة ح سب المئوي رارات والن شئة   التك اط التن ألنم

  .وضح ذلكي )٢( والجدول السائدة لدى أسر المراهقين،األسرية 

  .ألنماط التنشئة األسرية السائدة لدى أسر المراهقينالتكرارات والنسب المئوية : )٢(جدول 

 % المئويةالنسبة التكرار النمط
 ٥٥.١  ٤٣ ديمقراطي

 ٢٤.٤ ١٩ حماية
 ٧.٧ ٦ نبذ

 ٧.٧ ٦ إهمال
 ٣.٨ ٣ تقبل

 ١.٣ ١ تسلطي
 ١٠٠.٠ ٧٨  المجموع

ين الجدول   ة ) ٢(يب رارات والنسب المئوي يوعاً  التك ر ش شئة األسرية األآث اط التن دى ألنم  ل
غ               ، حيث   أسر المراهقين  رار بل ديمقراطي بتك نمط ال ى ال ة األول سبة   ،)٤٣(حصل على المرتب  وبن

غ       )٥٥.١(مئوية   رار بل ة بتك ة نمط الحماي ة   ،)١٩(، تاله في المرتبة الثاني سبة مئوي ، )٢٤.٤( وبن
ة  ،)٦( النبذ واإلهمال بتكرار بلغ      اتاله في المرتبة الثالثة نمط     ا جاء   )٧.٧( وبنسبة مئوي  في ، بينم

  ).١.٣(وبنسبة مئوية ) ١(المرتبة األخيرة النمط التسلطي بتكرار بلغ 
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نمط                     أعاله  يتبين من النتائج     ة الدراسة هو ال راد عين دى أف سائد ل شئة األسرية ال أن نمط التن
ديمقر ث   . اطيال دين، حي افي للوال ي والثق ستوى التعليم ي ضوء الم ة ف ذه النتيج سير ه ن تف ويمك

ا أدى          إلىوصل العديد من أولياء األمور       ة، مم ى  مستويات علمية وثقافية مرتفع ي    إل ادة وع ، هم زي
ا  م أبن شة اإل     ،همئبفه اهم، والمناق رام والتف دأ االحت ى مب ة عل ليمة قائم شئة س شئتهم تن ة وتن  يجابي

ات النظر، باإلضافة واحت ىرام وجه وجي دورإل اعًالًا ثقافيًا أن للتطور التكنول ي الحصول  ف  ف
 شخصية مستقلة، آما    إلى التي تعود    يجابيةعلى المعرفة بخصوص الجوانب التربوية والتنشئة اإل      

شريعة اإلسالمية       االلتزامأن   ه    بمبادئ ال ادئهم     إ حيث  ،دور فاعل ل ستمدون مب راد المجتمع ي ن أف
اهم     م اون والتف ا       ن الشريعة اإلسالمية القائمة على المحبة والتع ة مع م ذه النتيجة متفق ، وجاءت ه

 سلبية بينت نمط التنشئة التسلطي  وجود عالقةإلىالتي أشارت   ) ٢٠٠٩(جاء في دراسة المومني     
  . ومفهوم الذات وتحقيق الهوية النفسية للمراهق

ن و ة ع اني  سؤالاللإلجاب ىالث نص عل ذي ي دى  " ال شائعة ل سية ال ة النف االت الهوي ا ح م
ات  ،المتوسطات الحسابية  حساب   تم ،"؟واأليديولوجياالجتماعي : المراهقين ببعديه   واالنحراف

د              المعيارية ل  راهقين للبع دى الم شائعة ل سية ال ة النف اعي حاالت الهوي ديولوجي،    االجتم د األي   والبع
  . ذلكيوضحان )٤، ٣( والجدوالن

  الجتماعياعد الُب: أوًال

م        اعي ت  حساب للكشف عن حاالت الهوية النفسية الشائعة لدى المراهقين ضمن البعد االجتم
  ).٣(المعيارية، آما هو مبين في الجدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

دول  سابية : )٣(ج اتالمتوسطات الح ة لواالنحراف دى  المعياري شائعة ل سية ال ة النف االت الهوي ح
  .بة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةمرتالمراهقين 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الحالة الرقمالرتبة
 ٠.٤٨ ٣,٩٢ تحقيق الهوية النفسية ١ ١
 ٠.٥٩ ٣.٦٢ تعليق القرار ٢ ٢
 ٠.٧٤ ٢.٨٣ مجال اضطراب الهوية النفسية ٤ ٣
 ٠.٨٣ ٢.٧٣ منغلق الهوية النفسية ٣ ٤

دول   ين الج ط) ٣(يب سابية المتوس اتات الح ة واالنحراف سية   ل المعياري ة النف االت الهوي ح
ى    مجال تحقيق الهوية النفسية حيث جاء ،  الشائعة لدى المراهقين   ة األول أعلى  في المرتب متوسط  ب

غ                    )٣.٩٢(حسابي بلغ    رار بمتوسط حسابي بل ق الق ة مجال تعلي ة الثاني ، )٣.٦٢(، تاله في المرتب
  ).٢.٧٣( في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ النفسية الهوية منغلقمجال بينما جاء 

ى متوسط حسابي في البُ        إلىوهذا يشير    ى أعل د  أن حالة تحقيق الهوية النفسية حصلت عل ع
اعي صائص      و ،االجتم ة الخ وء طبيع ي ض ة ف ذه النتيج سير ه ن تف ةيمك ريةاالجتماعي  ، واألس
ه          ن األسرة إ طبيعة األبناء أنفسهم، حيث      إلىباإلضافة   شكل في  هي المكان األول واألساس الذي تت
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 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد  صية الف ر ،شخ ه وتظه افة  اتجاهات ه، باإلض ن خالل ى م ي    إل اء ف ة لألبن اء الحري اذإعط  اتخ
راراتهم بات    ،ق ي المناس شارآة ف سؤولية والم ل الم ى تحم ساعدتهم عل ة وم ساح االجتماعي ، وإف

اتهم ة هواي امهم لممارس ال أم ذه النتيالمج ن عزو ه ا يمك ة ، آم ىج شها إل ي يعي ة الت ة البيئ  طبيع
اء شخصية المراهق من خالل  ي بن سهم ف د ت ي ق ية الت ة األسرية، أو المدرس ة ضمن البيئ الطلب

   . مساعدته على تحقيق مفهوم إيجابي لذاته، األمر الذي يسهم في تحقيق هويته النفسية

  عد األيديولوجيالُب: ثانيًا

شائ  سية ال ة النف االت الهوي ديولوجي للكشف عن ح د األي راهقين ضمن البع دى الم م ،عة ل  ت
  ).٤( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، آما هو مبين في الجدول حساب

دول  سابية : )٤(ج اتالمتوسطات الح ة لواالنحراف دى  المعياري شائعة ل سية ال ة النف االت الهوي ح
  .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالمراهقين 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حالةال الرقم ةالرتب
 ٠.٥٣ ٣.٨٣ تحقيق الهوية النفسية ١ ١
 ٠.٦٢ ٣.٣٨ تعليق القرار ٢ ٢
 ٠.٦٣ ٣.٠٢ مجال اضطراب الهوية النفسية ٤ ٣
 ٠.٧٦ ٢.٩٦ منغلق الهوية النفسية ٣ ٤

دول   ين الج سابية  ) ٤(يب طات الح اتالمتوس ة واالنحراف االت ل المعياري سية  ح ة النف الهوي
ى     تحقيق الهوية النفسيةمجال حيث جاء ،  الشائعة لدى المراهقين   ة األول أعلى  في المرتب متوسط  ب

غ                    )٣.٨٣(حسابي بلغ    رار بمتوسط حسابي بل ق الق ة مجال تعلي ة الثاني ،  )٣.٣٨(، تاله في المرتب
  ).٢.٩٦( في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ  الهوية النفسيةبينما جاء منغلق

ديولوجي حصل    تحقيق الهوية النفسية لدى المراهقين في البُ       أن حالة    إلىوهذا يشير     تعد األي
ي  إلىعزو هذه النتيجة يمكن   و .على أعلى متوسط حسابي     العوامل األساسية المتعلقة باألسرة، الت

ا               ارهم وتقبله م وأفك ر عن آرائه و    ،ترتبط بإعطاء الحرية لألبناء في التعبي اد قن  االتصال ات   وإيج
شة اإل    وار والمناق ى الح ة عل ة،والتواصل القائم دافهم    يجابي ق أه ى تحقي درتهم عل زز ق ا يع  مم

شتها، باإلضافة  ىومناق ة إل اح طبيع رياالنفت افي والفك ذي أّد، الثق المراهقين التعرف  ال ى ى ب إل
ى األفكار السياسية والدينية السائدة في العالم، التي أدت بالمراهق    د ق إل سفته     تحدي ه وفل ه وأهداف يم

د   ،   طبيعة العالقات القائمة بين المراهقين أنفسهم      إلى هذه النتيجة    عزو يمكن   ا، آم في الحياة  التي ق
ى تسهم في تنمية المعرفة لديهم، باإلضافة         ديات الحوار ضمن             إل ة، ومنت ديات الفكري وافر المنت  ت

ادة      وسائل االتصال التكنولوجية المختلفة، التي من شأنها أن تسه   افي، وزي ة الجانب الثق م في تنمي
رتبط باالتجاهات            الثقافي، الوعي لديه في الجانب    ديولوجي الم  وزيادة الوعي لديه في الجانب اإلي

أن ب  (Chengan, 2004)ينجان ش  وجاءت هذه النتيجة لتتوافق مع ما جاء في دراسة   .والمبادئ
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ة في مختلف المجاال              شئة         حالة تحقيق الهوية جاء بدرجة مرتفع ا بالتن رتبط منه ا ي ت، وخاصة م
      .سرية وأثرها في ذلكاأل

ة     " للدراسة الذي ينص على  الثالثلإلجابة عن سؤال    و ة هل توجد عالق ة  إرتباطي  ذات دالل
ه           ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة      شئة األسرية وتحقيق المراهق لهويت ين نمط التن ب

ين     معامل ارتباط بيرسون    حساب  تم   ،"؟النفسية ببعديه االجتماعي واأليديولوجي    ة ب نمط  للعالق
  .يوضح ذلك) ٥( وتحقيق المراهق لهويته النفسية، والجدول ،التنشئة األسرية

ه   معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين قيم  : )٥(جدول   نمط التنشئة األسرية وتحقيق المراهق لهويت
  .النفسية

نمط   حالة الهوية النفسية
التنشئة 
  األسري

تحقيق الهوية  
 النفسية

تعليق 
 القرار

منغلق الهوية 
 النفسية

مجال اضطراب 
 الهوية النفسية

  ٠.٠٥٨ ٠.١٢٥- ,٠٧٥-  (**)٠.٣٨٧- االرتباطمعامل 
ديمقراطي

  ٠.٦١٣  ٠.٠٠٠  ٠.٥١٦  ٠.٢٧٧ الداللة اإلحصائية
  (**)٠.٣٥٧ (**),٤٠٩  ٠.١٠٤ ٠.٠٥٩ االرتباطمعامل 

 تسلطي
  ٠.٠٠١  ٠.٠٠٠  ٠.٣٦٦  ٠.٦١٠ الداللة اإلحصائية

  (*)٢٨٣.- (**)٠.٣٩١- ٠.١٢٥ ٠.١٠٥ االرتباطمعامل 
 تقبل

  ٠.٠١٢  ٠.٠٠٠ ٠.٢٧٥ ٠.٣٦٠ الداللة اإلحصائية
  ٠.١٩٢  (**)٠.٥٢٤ ٠.١٠٣ ٠.٢٠٤ االرتباطمعامل 

 نبذ
  ٠.٠٩٣  ٠٠٠٠ ٠.٣٦٨ ٠.٠٧٣ الداللة اإلحصائية

  (**)٠.٣١٠  (*)٠.٢٧٦ ٠.١٠٤ ٠.٠٩٧ االرتباطمعامل 
 حماية

  ٠.٠٠٦  ٠.٠١٤ ٠.٣٦٥ ٠.٤٠٣ الداللة اإلحصائية
  (**)٠.٣٢٨  (**)٠.٤٠١ ٠.٠١٨ ٠.٠٩٣ االرتباطمعامل 

 إهمال
  ٠.٠٠٣  ٠.٠٠٠ ٠.٨٧٩ ٠.٤١٨ الداللة اإلحصائية

  ).٠.٠٥( عند مستوى الداللة دالة إحصائيًا  *

  ).٠.٠١( عند مستوى الداللة دالة إحصائيًا  **

دول    ن الج ين م ة   )٥(يتب ود عالق ة وج ة    إيجابي ستوى الدالل د م صائيًا عن ة إح   دال
)α = ة      وبين تحقيق الهوية النفسية، و     ، النمط الديمقراطي  بين) ٠.٠١ ة وجود عالق ة   ،إيجابي دال

اط  بين) ٠.٠١ = α( عند مستوى الداللة     إحصائيًا سلطي  : األنم ة  ، الت ال  ، والحماي ين   ، واإلهم  وب
سية     ة النف سية، و      ومجال اضطر    ،منغلق الهوي ة النف ة     اب الهوي لبية   وجود عالق ة إحصائياً   س  دال
ة  ستوى الدالل د م ين) ٠.٠١ = α(عن ال اضطراب ب سية ومج ة النف ق الهوي ل ومنغل  نمط التقب
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ة  إحصائيًادالة  إيجابيةعالقة الهوية النفسية، آما أن هناك      ين ) ٠.٠١ = α( عند مستوى الدالل  ب
  .نمط النبذ ومنغلق الهوية النفسية

ه األسرة في تطور شخصية                           يمكو ذي تلعب ر ال دور الكبي ذه النتيجة من خالل ال سير ه ن تف
اء ديهم،األبن سية ل ة النف ق الهوي سلوآية اإل، وتحقي اط ال سابهم األنم ة  وإآ اء يجابي ن خالل إعط م

ساعد                سهم، وم اه أنف اتهم تج ام بواجب شاف     تهمالفرصة لألبناء في تحمل مسؤولياتهم، والقي  في اآت
دراتهم التعزيزيوإمكان ،ق م ب شارآي،اتهم ودعمه ة ت ة ديمقراطي ابي بطريق ه اإليج ة ة والتوجي  قائم

ذ   ، وإبداء الرأي ،على التقبل  اليب النب سلط ، والتعبير عن األفكار بعيدًا عن أس ا   ، والت ال مم  واإلهم
ؤدي  ىي اعي تكيف إل اء اجتم صل باألبن ى ي سيةإل ة النف ق الهوي ن تحقي ة م النفس، حال ة ب  ، والثق

  .  وتحديد األهداف، القراراتخاذلقدرة على وا

ة العالق    إلىآما يمكن عزو هذه النتيجة       اط               ة طبيع ين خصائص آل نمط من األنم ة ب  القائم
سلط         طومدى ارتباطه بخصائص الشخصية لدى المراهق، وبالتالي فإن نم          ى الت ائم عل شئة الق  التن

ذات      إيجاد   إلىوفرض الرأي سيؤدي     وم سلبي عن ال ال .مفه ى نظر  وب دى     إل سائد ل شئة ال  نمط التن
دى                          سي والشخصي ل ق التوافق النف سهم في تحقي ك سي إن ذل ة ف ى الديمقراطي ائم عل المراهقين الق

 ،)٢٠٠٧(، ودراسة أبو العال    )٢٠٠٩( متوافقة مع دراسة المومني       هذه النتيجة  جاءتو .المراهق
ق        بين نمط التن     إيجابية ارتباطيةوجود عالقة    ها أآدت نتائج  ثحي ديمقراطي وتحقي شئة األسرية ال

    .المراهق لهويته النفسية
  

  التوصيــات

         رامج توع شرات وب ادئ ال          والعمل على إعداد ن ة لألسرة لترسيخ مب ة مقدم شئة األسرية    تي ن
 .  وتعزيزهاوالتقبلالقائمة على الديمقراطية 

 ل األسرةتعزيز الجوانب والمواقف التي تسهم في تحقيق الهوية النفسية وذلك من قب . 

                  ة أخرى للكشف إجراء المزيد من الدراسات حول حاالت الهوية النفسية لدى مراحل عمري
 . عن العوامل المؤثرة في تحديد حاالت الهوية النفسية

      ساب ي إآ سهم ف أنها أن ت ن ش ي م ة الت شطة الهادف ة واألن ة التعليمي رامج التربوي وفير الب ت
 .سيةالمراهق ثقته بنفسه وتحقيق هويته النف

      سية ا النف ن أثارهم شف ع ة للك ال بالبحث والدراس ط اإلهم سلطي ونم و الت اول النم يتن  ف
  .شخصية المراهق وتحقيق هويته النفسية
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