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Abstract: This study aimed at discovering the common state of the ideological identity statuses of Grade (8-11)
students. Also, it aimed at identifying the difference among the ideological identity statuses such as achievement,
moratorium, foreclosure and diffusion according to the variable of the gender. To achieve the aims of this study,
qualitative methodology was used. Four Focus Groups Interview consisting of 35 each were investigated. The study
showed interesting results about ideological identity statuses. Firstly, the state of moratorium identity was common
among the students of grade (8-11) in basic and post basic schools in Muscat Governorate in all four areas
(religious, occupational, political, life style). This may turn the case over time to the state of achievement identity, if
appropriate opportunities for exploration and research in the society are available. However, a collective foreclosure
identity may be adopted among students due to family, values, social and cultural principles according to the area of
cases of the ideological that identified. Secondly, the state moratorium identity of grade (8-11), was not internal, but
it depended on the available uncorrelated situational chances. Thirdly, no statistical differences in ideological
identity statuses according to gender variable were seen.
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الملخص :هدفت هذه الدراسة إلى الكشف نفا اللةلفة السفةلده لة الفة اليةةلدلفة لفدا صةوفة ال ف ا  ،)11-8االتيفر نةفى ال فراي ففال لفةهت ال الفة
اليةةلدلة التلةلق ،التأجلل ،اهنغالي ،االتشتت) توية لمتغلر الناع اهجتمةنال .الغرض تلةلق أهدا الدراسة تف اسفتادا مفن ل الولف النفانال ،اذلف
وةهنتمةد نةى منةقشة أروع مجمانةت وؤرلة وةغ ندد أفرادهة  )35صةلوة اصةلوة .اأظ رت الدراسة مجمانة ما النتةلل المثلفره لالهتمفة لفال لفةهت
ال الفة اليةةلدلففة أور:هفةو شففلاع لةلفة التأجلففل لفدا صةوففة ال ف ا  )11-8فففال مففدارت التيةفل ا سةسففال امفة ويففد ا سةسفال وملةفظففة مسفةص فففال جملففع
المجففةهت ا رويففة الففدلنال ،الم نففال ،السلةسففال ،اأسففةاا الللففةه) ،االت فال قففد تتلففال ومففرار الفف:ما إلففى لةلففة التلةلففق إذا تووواترا الفوورم المناسووبة
لالستكشاف والبحث تي المجتمع ،أا تونال هالة جمةنلة ت إغالق ة وااسصة اليةلةة االةفل االموفةدا الثةةفلفة ااهجتمةنلفة ،لسفا كفل مجفةل مفا مجفةهت
لةهت ال الة اليةةلدلة .ا أا لةلة تأجلل ال الة لدا صةوة ال ا  )11-8للست دااةلة ،اإنمة ماق لفه تفرتوص وفةل را الماق لفه غلفر المتراوصفة .اأا
أكثر المجةهت تلدلدا لة الة اليةةلدلة المجةل الم نال .كمة أظ رت النتةلل ند اجاد فراي فال لةهت ال الة اليةةلدلة ولا الجنسلا.
الكلمات المفتاحية :حاالا الهوية العقائدية ،مجاالا الهوية العقائدية ،البحث النوعي ،المجموعاا البؤرية.

المقدمة:
يعوود اكتسوواح االحسوواس بالهويووة النفسووية ذوورورا الت وواذ قووراراا هامووة تووي الحيوواة مثو  :البحووث عووة وويفووة ،والت طوويا للوونوا والموا نووة،
وغيرها مة القراراا التي تؤثر تي حياة الفرد ( الصرايرة وسمارة .)2009 ،وتعتبر عمليوة تشوكي الهويوة للفورد عمليوة مسوتمرة مودة الحيواة ،تبود وال
السنواا المبكرة ،وتستمر تي التغيير وا عمر الفرد ،حيوث يطوور الفورد تصوورى علوس سواس عالقاتوي بوال رية (الطر واوا .)2002 ،وتمثو مرحلوة
المراهقووة مرحلووة قل و وعوودح ثبوواا ،حيووث تحوودس تيهووا تغيووراا سووريعة تشووم جوانووج حيوواة الفوورد النفسووية والجسوومية واالجتماعي وة ،ولووكلي ينبغووي ن تفهووم
ال صائص والسياقاا البيئية لشرح التباية تي نمو الفرد (.)Aldhafri, 2011
وقد بد ا دراسة الهوية علس يد ريكسون؛ باعتبارها المرحلة ال امسة التي تقع ذمة إ ار نظريتي ال اصوة بوالنمو النفسوي االجتمواعي والتوي
تقاب مرحلة المراهقة تي النمو النفسي االجتماعي ،والتي تقابلها تي هكى الدراسوة لبوة الصوفوف ( .)11-8ويوككر إيجيو( ( )Eryigit, 2010ن الطالوج
تي هكى المرحلة ال يسأ مة هو؟ لكني يسأ عة السياق الكا يمكة ن يكون تيي ،ويبحث عة إحساسي بالكاا وااللتناح بمهواح محوددة منتقواة موة بوية بودائ
عديدة ،ا قدرتي علس االلتناح والتقيد بالتعليماا والقوانية الناتجة عوة الووعي المعرتوي بمودلوالتها ،حيوث ال يتحقو نموو الش صوية إال موة وال التفاعو
بية الفرد ،وما يحيا بي تي بيئتي وثقاتتي ،هكا التفاع تحركي دواتع و هداف وانفعاالا تدتع الفورد نن يفكور بطريقوة معينوة ت تلوا عوة ال ورية ،وتميونى
عوونهم (كوورح الوودية و البحيوورا و مهنووا ،)2010 ،بحيووث ُيكووون للفوورد باسووتمرار تكوووية اتتراذووي يميوونى عووة ال وورية ،يتشووك وتقووا لل بووراا والتجووارح
الش صية لي ال مراح حياتي الم تلفة ،هكا التكوية االتتراذي هو ما ل عليي ريكسون تي نظريتي للنمو النفسي االجتماعي بالهويوة و ذاتيوة الفورد
(عبد العا  .)2006 ،كما ذكرا قاسم ( ) 2010ن الدراساا بين( ن الهوية تسهم تي زيادة القدرة علس ات اذ القرار لدة المراهقية والشوباح ،تكلموا كوان
الفرد محققا لهويتي ارتفع( قدرتي علس ات اذ القراراا المهمة ،مث قراراا النوا و العم  ،كما ترتفع قدرتي علس تحديد هداف ويلة وقصيرة المدة.
عرف جيمس مار يا ( )Marcia, 1967الهويوة بأنهوا البنوال الودا لي للوكاا ،و نهوا نظواح دينوامي للودواتع والقودراا والمعتقوداا والتواري
وقد ّ
ال ام بالفرد ،وكلما تطور هكا البنال بصورة جيودة يصوبا الفورد كثور وعيوا بمودة تميونى عوة ال ورية ومشوابهتي لهوم ،وبجوانوج قوتوي وذوعفي توي و
ريقي تي هكا العالم ،وكلما كان البنال ق تطورا صبا انتوراد كثور اذوطرابا بشوأن ا وتالتهم عوة ال ورية ،و كثور اعتموادا علوس مصوادر ارجيوة توي
تقييم ذواتهم .وذكور بيرنوو وإيورلين (  )Bergh and Erling, 2005بوأن تشوكي الهويوة عمليوة ديناميوة للودواتع والقودراا والمعتقوداا والتواري ال وام
بالفرد ،تهي ليس( مفهوما يتصا بالجمود ،وإنما هي مفهوح دينامي يتغير مع تغير معطياا العصر والتاري .
وعلس الرغم مة تأكيد الكثير مة البحوس والدراساا علس همية عملية تشُك الهوية باعتبارهوا موة هوم انجوازاا الفورد توي مرحلوة المراهقوة،
والتي تتطلج تجميع هوياا م تلفة مة ج الوصو إلس هويوة تريودة متكاملوة ومترابطوة تشوعرى بالثقوة والتماثو موع ان ورية ،إال ن معظوم هوكى البحووس
والدراساا است دم( تي معالجتها لمفهوح الهوية المنه الكمي ،وهكا تي حد ذاتي كما ذكر ريكمان (المشار إليي تي عرابوي )2007 ،قصوور علموي؛ ننوي
ال ينت المعرتة التي نحتا إليها ،باإلذاتة إلس ني ال يقب تصور اإلنسان علس ني يل آ ر تي عالم مادا بيعي ،والواقع ني يجج تقيويم النتوائ الكميوة
والنتائ الكيفية معا بحيث نستطيع إعطال صورة مركبة تساعد علس تهوم صوصوية الظواهرة اإلنسوانية توي الحيواة .ولوكلي جوالا الدراسوة الحاليوة للكشوا
عة حاالا الهوية العقائدية لدة الطلبة تي الصفوف ( )11-7مة منظور آرائهم و تكارهم ومعتقداهم ،ومقارنتها بنتائ الدراساا الكمية السابقة.
سية يرجعهما إلس ك مة هوية اننا ( ،)Ego Identityوهويوة الوكاا ) .)Self-Identityوالبعودان هموا
وقد حدد ريكسون الهوية ببعدية سا ُ
(:)Erikson, 1969
-1هويوة اننوا العقائديوة (انيديولوجيوة) ( :)Ideological Ego Identityوتتحودد موة وال انيوديولوجياا والمعتقوداا التوي يحوددها الفورد لنفسوي
وتشم ربعة مجاالا هي المعتقداا الدينية والسياسية والمهنية و سلوبي تي الحياة.
-2هوية اننا االجتماعية و العالقاا المتبادلة ( :)Interpersonal Ego Identityوتتحدد مة ال ا تياراا الفرد توي مجوا الحيواة االجتماعيوة،
وتشتم علس ربعة مجاالا هي الصداقة ،ريقة االستجماح و الترتيي ،الدور الجنسي والعالقة بالجنس ال ر.
وقد قاح جيمس مار يا بتصنيا هوية انتراد علس ربع حاالا بعد تحديدى لمجاالتها باست داح المقابالا النصا بنائية ( Semi-Structured
 ،)Interviewحيث يعتمد وهور هكى الحاالا علس وهور و غياح ك مة زمة الهوية وااللتناح ،ويمث نموذ جيمس مار ويا لحواالا الهويوة العقائديوة
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تطويرا حقيقيا لنظرية ريكسون تي مجا تشكي الهوية تي مرحلة المراهقة ،وتعكس ك حالة قودرة الفورد علوس التعامو موع المشوكالا المرتبطوة بأهداتوي
و دوارى ،ومة ثم إمكانية الوصوو إلوس معنوس ثابو( لكاتوي ووجوودى ،وموة وال الدراسواا المتتابعوة توصو مار ويا لتحديود ربوع حواالا لهويوة اننوا ذاا
بيعة ديناميكية متغيرة (عسيرا2003 ،؛ المفدة .)1992 ،وقد تناو الباحثون تي الدراساا السابقة حاالا الهوية بمسمياا عديدة ،إال ن الباحثون توي
هكى الدراسة اعتمدوا المسمياا التالية ،والتي يمكوة إيجازهوا و بيعوة النموو تيهوا تيموا يلوي (محمود1991 ،؛ محمود2003 ،؛ Adams & Fitch, 1982؛
Bennion & Adams, 1986؛ Bergh & Erling, 2005؛ Kiesling, 2009؛ 1999 Meeus, Iedema, Helsen & Vollebergh,؛
Was, Al-Harthy, Oden & Isaacson, 2009؛ :)Wires, Barocas & Hollenbeck, 1994
 تحقي الهوية  :Identity Achievementتمث هكى الحالة نجواح الفورد توي التناماتوي ،وإقورارى باالسوتقال الوكاتي والوذووح الكامو للهويوة،مة ال الربا بية احتياجاتي الدا لية ومطالج المجتمع.
ح -تأجي الهوية  :Identity Moratoriumتمث هكى الحالة كفاح الفرد ونضالي ليجود موة جو إيجواد هويتوي ،حيوث يوتم تيهوا استكشواف تودريجي
لهويتي .وبالرغم ن التأجي تترة ذرورية لتحقي الهوية تسما للفرد بالتجريج بصورة وسع ،ال ن و هكى الفترة ت ر الفرد موة وذوع
التأجيو ال سوووا المقبووو  ،حيووث يصووبا تعووال تووي حالووة التأجيو المسووتمر ،والووكا يعنووي اسووتمرار المراهو باالستكشوواف والبحووث إال نووي يؤجو
االلتناح علس م ن النمة قد يمر و يتغير ويأتي بفرم تض  ،تإحساسي بالنمة لة يقودى إلس االحسواس بالهويوة الكاملوة إال إذا اسوتطا ن
يرة حياتي مة منظو ر محدد .مما قد يؤدا إلس النكوم إلس مراتج ق نضوجا مث حالتي االنغالق واالنتشار .كموا يجوج علوس المراهو توي
بعض انحيان ن يقب زماا ويلة نسبيا مع التناح ق  ،وذلي بسبج ني مة غير الممكة دائموا تغييور المواقوا غيور الجكابوة توي المدرسوة و
البي( و العم ببسا ة ،وبكلي تإن التأجي ليس زموة جوالا موة الفورد نفسوي ،ولكوة ترذوتها البيئوة وهوو موا يطلو عليوي التأجيو المؤسسواتي
( ،) The institutionalized Moratoriumوالكا يقصد بوي ن يكوون توأثير الفورد توي موقوا موا توي ا مجوا موة مجواالا الهويوة قلويال،
ويطل علس هكى المجاالا بالمجاالا المغلقة ،ما المجاالا المفتوحة والتي يكون تأثير المراه تي المواقا الحياتية كبيرا تكون مدة التأجيو
ق .
 انغالق الهوية  :Identity Foreclosureتمث هكى الحالة مستوة عاليا مة االلتناح ،موة وال التناموي بمعتقوداا وقويم مرتبطوة بان و امالمهمية كانسرة ،تالفرد يأ ك تلي القيم وانهداف جاهنة بدون تساؤالا صية بشأنها ،كما تعتبر حالوة االنغوالق حالوة تكيفيوة تبقوس ثابتوة و
قد تنداد ،وبالتالي يمكة ن تكون كنقطة نهاية لتطور الهوية.
د -تشت( الهوية  :Identity Diffusionتمث ق الحاالا النمائيوة تقودما ،يغيوج تيهوا االلتوناح لمجموعوة موة القويم و المعتقوداا و اندوار ،وال
توجد يضا دالئ تشير علس ن الفرد يحاو بشك نشيا إيجاد هوية ممينة لي ،تاإلحساس بأزمة تي حالة الهوية المشوتتة مفقوودا و من فضوا،
كما يمث تشت( الهوية حالة عابرة تي مسار تطور الهوية ،وما يحدد طورتها هو استمرارية هكى الحالة ودرجتها.
ويؤكد جيمس مار يا علس همية المرونة عند ا تيار محتووة مجواالا حواالا الهويوة ببعوديها العقائودا واالجتمواعي ،صوصوا ن الهويوة توم
تعريفها كعملية وليس كمحتوة بشر ن تكون المجواالا الم توارة ذاا عالقوة بالمجموعوة التوي يوتم دراسوتها ( ،)Bergh & Erling, 2005ولوكلي توإن
الدراسة الحالية تركن علس الهوية العقائدية (انيديولوجية) باعتبارها منظومة مة انتكار المرتبطوة بتعواليم ،واتجاهواا ،واعتقواداا ،ورمووز تشوك نظورة
كلية لش ص و جماعة ،والتي ترتبا ب ياراا الفرد تي عدد مة المجاالا الحيوية المرتبطة بحياتي ،وتشم ربعة مجاالا ترعية هوي هويوة اننوا الدينيوة
والسياسية والمهنية و سلوح الحياة ،ويجج علس المراه ن ينتقي تلسفة و عقيدة تكرية (عقائدية) و عقيدة دينية ساسية تعم علس إمدادى بالثقة تي نفسوي
وتي مجتمعي ،يعم مة اللها علوس تكووية هويوة اجتماعيوة تسواعدى علوس االنسوجاح واالنتموال والمشواركة اإليجابيوة توي مجتمعوي ،تالهويوة العقائديوة تشوم
الجانج الكاتي النات عة العالقوة بوية الوكاا وال ورية ،وكوكلي الجانوج االجتمواعي النوات عوة عقائود ان و ام والمجتمعواا تاري يوا (حموود والشوماس،
2011؛ الشي 2006 ،؛ عسيرا2003 ،؛ البلوا.)2002 ،
ويظهر تشك الهوية ب شك كثر وذوحا مع بداية ا تيار الفرد ما يناسج ميولي وقدراتي موة هوكى المعتقوداا ،واندوار ،وانهوداف وممارسوتها
وااللتناح بها ( بو حالوة2010 ،؛ الغامدا2001 ،؛  .)Eryigit, 2010وذكر لوويس ( )Lewis, 2003توي دراسوتي ن موذوو تشوكي الهويوة يبود كموا
حددى ريكسون ال مرحلة المراهقة والر د المبكر ( مرحلوة موا بعود المراهقوة) .و وارا كامبو ) (Campbell, 2007توي دراسوتها ن عمليوة تشوكي
الهوية تبد ال مرحلة المراهقة المبكرة والتي تحدد بسة البلوغ الكا يحدس عادة تي ( )12-11عاما مة العمر لودة اإلنواس )13-12( ،عاموا موة العمور
للككور ،ويرتبا انتهال تترة المراهقة بتغير الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقاتية لك مجتمع ،ولكلي تهوي ليسو( موة انموور الثابتوة ،بو موة انموور
المتفاوتة با تالف الثقاتاا والبيئاا وانتراد نفسهم .تهناك تروق تردية سوال بية الككور واإلناس و بية الككور نفسهم ،و ككلي بية اإلناس بأنفسهة.
وبالتالي تأتي الحاجة إلس تشكي الهوية علس قائمة حاجاا الوجود اإلنساني ،تاإلنسان الكا يكتشا هويتي هو اإلنسوان الوكا يجود بحو اإلجابوة
الحاسمة عة هم مشكالا الوجود :مة نا؟ ولماذا عيش؟ وماذا عسس ن تكون المهمة التي يمكنني ن ذطلع بأدائها؟ (رذوان .)2012 ،ويؤدا الفشو
تي اإلجابة عة تلي التساؤالا إلس الوقو تي زمة الهوية ،وهوي زموة يمور بهوا غلوج الموراهقية توي وقو( موا ،ويعوانون تيهوا موة عودح معورتتهم لوكواتهم
بوذوح تي الوق( الحالي و مستقبال ،وهكا يجعلهم يشعرون بالجه لما يجج ن يفعلوى ،تيدتعهم هكا إلس اإلحساس بالهوية و إلس منيد مة تشوت( الهويوة
وتميعها ( بو غنالة 2007 ،ح) .وهكا موا وارا إليوي نتوائ دراسوة الشووربجي ( ) 1992موة ن نسوبة كبيورة موة الموراهقية يعوانون موة زموة توي تحديود
هووويتهم ،حيووث يترتووج علووس مواجهووة المووراهقية نزمووة الهويووة الكثيوور مووة المشووكالا النفسووية واالجتماعيوة .كمووا ووارا نتووائ دراسووة البحيوورا ()1990
ودراسة مرسي ( )1997إلس وجود عالقة ارتبا ية دالة إحصائيا بية اإلحساس بأزمة الهوية واالكتئاح والميو االنتحارية والقل وجنوح انحداس.
ويعد تحقي الهوية مؤ را علس النمو السوا تي المراهقة ،وهناك مظهران لي:
ولهما :التمركن حو العالم الدا لي للفرد ،ويتمث تي معرتة الفرد بوحدة ذاتي واستمرارها عبر النمة ،ويشم ذلي معرتة الكاا وتقبلها.
وثانيهما :التمركن حو العالم ال ارجي للفرد ،ويتمث تي معرتة الفرد وتقمصي لمث عليا تي ثقاتتي التوي يعويش تيهوا ،ويعنوي ذلوي اال وتراك موع ال ورية
تي بعض ال صائص الجوهرية ( بو غنالة.) 2007 ،
ما تشت( الهوية تإني يعد ال طر الحقي قي الكا يواجي الفرد تي مرحلة المراهقة ،والكا يشك عائقا ماح نموى السوا ،ولع ذلي يرجع إلوس تشو الفورد توي
اكتشاف ماهيتي ،وتحديد نو الش ص الكا يريد ن يكوني ،وتحديد مركنى وموقعي تي مجتمع انقران والكبار وهو موا يطلو عليوي اذوطراح و غموو
الدور (.)Marcia, 1967
سية لتشت( واذطراح هوية اننا مة وجهة نظر ريكسون هما:
ويشير الغامدا ( )2001إلس وجود كلية سا ُ
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 .1اذطراح الدور ( :)Role Confusionيحدس عندما يفش المراهو توي تحديود هوداف وقويم و دوار صوية واجتماعيوة ثابتوة ،وكبودي لوكلي تتحوو
تترة التأجي المنطقية والمسموح بها اجتماعيا ال تبار البدائ إلس نو مة االذطراح المستمر حيا اندوار ،مما يؤدا إلس تش المراهو توي حو زموة
الهوية.
 .2تبني هويوة سوالبة ( :)The Adaptation of Negative Ego Identityهوي وعور المراهو بالتفكوي الودا لي ،هوكا الشوعور يمثو درجوة علوس موة
االذطراح ،حيث ال يقتصر انمر علس تش المراهو توي تحديود دوارى و هداتوي الش صوية واالجتماعيوة ،بو يتعوداى إلوس دتعوي للقيواح بوأدوار غيور مقبولوة
اجتماعيا كالجنوح وتعا ي الم دراا واالنتحار.
وعليي تإن زمة الهوية عبارة عة حالة مؤقتة مة إحساس المراه بالضيا والتبعية واليأس ،يجرح تيها المراه عودة يواراا قبو ن يلتونح
بأهداف واتجاهاا محددة ،تالقراراا يتم إعادة النظر تيها مرة تلو ان رة ،وقد تكون تاتهة تي بعض انوقاا ،إلوس ن يوتم تشوكيلها توي بنوال كثور و قو
اتساقا بية الظوروف الدا ليوة للفورد والعوالم ال وارجي موة وال وذوا يكيوا بهوا الفورد نفسوي الت واذ القورار المناسوج ،تقود يود الفورد القويم القائموة علوس
الوالدية تحدد تعالي و قد يجع نفسي عرذي للتردد و قد يسما لكاتي باالندتا بطريقة ما بواسطة الضغو ال ارجية المحيطوة بوي .كموا ن هنواك عوامو
ثقاتيووة واجتماعيوة وسياسووية و سوورية واقتصووادية قوود تسووهم تووي إحووداس اذووطراح الهويووة لوودة الطلبووة ،هووكا باإلذوواتة إلووس التغيووراا الفسوويولوجية والفكريووة
وتوقعاا الفش والنجاح ،ومحاولة التعرف علس مهنة المستقب  ،والتعام مع الجنس ال ر التي قد يكون لها دور تي التأثير تي هوية الطلبة.
كما ذكر مار يا ) (Marcia, 1966بأن انتراد تي حالة التأجي مقارنة بحالة التشت( يتمينون بوجود نضوا ومحواوالا الت واذ قورار ،بينموا
انتراد تي حالة االنغالق يتمينون عة انتراد تي حالة التحقي بعدح وجود زمة و استكشاف للهوية .كما تتمين الهوية المحققة بوالقوة المرنوة بينموا الهويوة
المنغلقة تتمين بالقوة المتصلبة ،وتتماث مع عملية التوحد تي مرحلة الطفولة المبكرة ،وتعتبر الهوية المنغلقة مة كثر الحاالا عموميوة ،وقود وجود مار ويا
ن تراد التشت( نوعان هما :تراد غير مباليية ومنسحبية اجتماعيا ،والنو ال ور توراد منحرتوون ،توالنو انو يميو لتحا وي المجتموع واالتصوا بوي،
مووا نووو انتووراد المنحوورتي ة يبحثووون عووة االتصووا مجبوورية تقريبووا ،وتبوودو ن صووياا كووال النوووعية ذووعيفة ( .)Coffin, 2008كمووا ووار بيرسووون
ورودجيرس ( ) Pearson & Rodgers, 1999تي دراستهما ن هناك نوعية مة حالة التشت( هما :تشت( ما قب انزمة وهوم انتوراد الوكية ال يودركون
البدائ و الحاجة لتعريا نفسهم ،موا النوو الثواني تهوو تشوت( موا بعود انزموة وهوم انتوراد الوكية ربموا موروا بعمليوة استكشواف ولوم يواصولوا الجهوود إموا
لوجود الكثير مة القل لديهم ،و ربما نن المواذيع لم تصبا عاجلة و ذاا همية لديهم .كما اروا بأن الدراسواا والبحووس لوم توذوا إذا كوان انتوراد
يبدؤون مرحلة المراهقة باالنغالق ح التشت(.
وإذا تسوواللنا :متووس يحوودس نمووو الهويووة؟ نجوود ن ريكسووون ) )Erikson, 1959يوورة ن ك و مكونوواا الهويووة ال تظهوور حتووس نص و مرحلووة
المراهقة ،تفي هكى المرحلة تحدس كثيرا مة التغييراا النفسية والمعرتية ،تهو ال يقترح عمرا محددا تص تيي الهوية للتحقي  ،ولكنوي يجود ن المودة كبيور
توي الفوروق الفرديوة توي توقيو( الهويوة ( .(Bergh & Erling, 2005موا مار ويا يوككر نوي قبو المدرسوة الثانويوة يكوون لودة انتوراد اهتمواح قو نسوبيا
بهوياتهم ،وحتس ثنال المدرسة الثانوية يحدس نمو للهوية ق مما هو معتقد عموما ،وال يص إلس الكلية حتس تتحق عظم اإلسهاماا للمراهو توي تكووية
هويتي (البحيرا.)1990 ،
وبالرغم مما ذكرى مار يا إال ن نتائ عدد مة الدراساا ارا إلس ن عيناا مة الح المودارس الثانويوة وهوروا تقودما ملحوووا لل ورو
مة حالوة التشوت( ،توي حوية كشوف( نتوائ دراسواا ورة إلوس وجوود عينواا موة الشوباح والكبوار توي حالوة تأجيو الهويوة ( Yip, Seaton & Sellers,
 .)2006ويبد الفرد تي االنتقا مة حالة تأجي الهوية إلس تحقيقها تي سة الثامنة عشرة ،ما معظم انتراد تي سة الحادا والعشورية يصونفون علوس نهوم
محققو لهوياتهم .وهكا يشير إلس ن كبر تغير تي الهويوة يحودس بوية عمور ( )21-18سونة ،ويكوون التغيور موة تشوت( و انغوالق الهويوة إلوس تحقيو الهويوة
(.)Campbell, 2007
وقد وهرا نتائ العديد مة الدراساا تغيرا مبا را تي حاالا الهوية بمرور الونمة ،ولكوة القليو منهوا والا هوكا التصوور ،كموا علو العديود موة
الباحثية علس الترتيج النمني لحاالا الهوية عند مار يا بأني مة غير الصحيا دائما ن تكون حالة الهوية ثابتة ب مفتوحة ،وقابلة للتغير والتحوو  ،يمكوة
إدراكها علس نها عملية نمائية تطورية ،ولكنها ليس( ترتيبية تسلسلية ،باسوتثنال حالوة الهويوة المؤجلوة تهوي الوحيودة المتطلوج انساسوي والضورورا لحالوة
الهويوة المحققوة ،توال يمكوة تحقيو الهويوة بغيور االكتشواف والبحوث ) .)Wires et al., 1994وقود لوص البواحثون توي دراسواتهم إلوس اسوتنتا ن الهويوة
تتطور تدريجيا ال تترة المراهقة مة ال زيادة منتظمة تي حالة التحقي وان فا تي حالة التشت( ،غير ن نقطة النهاية لهكا التطور غير ثابتة ،تقود
تكون نقطة النهاية التحقي  ،وقد تكون االنغالق .وقد ل جان كروجر علس التغييراا غير المتوقعة نظريا توي حواالا الهويوة موة الحالوة النمائيوة انكثور
نضجا إلس حالة الهوية انق نضجا بأنها نكوم ( ،)Regressionيظهر تي الفرد الوكا يتمسوي بوالتناح قوديم ويورتض اكتشواف احتمواالا جديودة (محمود،
 .)2003وقد عل مار يا سبج ما ل عليي كروجر بالتصلج إلس طال و كوذ تي القياس ).(Marcia, 1966
وقد ارا غلج الدراساا ن تطور الهوية ينموو موع عالقوة قريبوة بالسوياق الثقواتي واالجتمواعي والتواري ي والبيئوة الدا ليوة للفورد توي جميوع
مجاالا الهوية ،حيث ال يمكة تص الظاهرة عة سياقها االجتماعي ،وبالتالي تإن المساراا النمائية لتطور حالة الهوية العقائدية توي م تلوا مجاالتهوا قود
ت تلا مة ص ل ر ،و يضا قد ت تلا موة مجوا ل ور دا و الفورد نفسوي ( .(Eryigit, 2010تقود ذكور دويورا ( )Dwairy, 2004توي دراسوتي ن
الدراسوواا التووي بحثوو( تووي السووياقاا الثقاتيووة للمجتمعوواا وهوورا نتائجهووا ا تالتووا تووي كو حوواالا الهويووة العقائديووة ،تبعضووها وجوود ن المووراهقية اإلنجليوون
االمريكان يكونون تي حالة تشت ٍ
( و تحقي  ،بينما مراهقو المكسيي انمريكان يكونون تي حالة االنغالق .كما يرة بعض الباحثية تي ثقاتواا الشوعوح ن
الهوية لغير انوروبيية غير متناسقة ب قرينة؛ ننها تعتمد علس موذو و موقوا ،وهوكا الحوا ينطبو علوس الهويوة العربيوة؛ العتمادهوا علوس موقوا موا
كثر مة نها محددة دا ليا ومتناسقة عبر المواقا؛ وذلي بسبج ن المراهقية العورح بعود حالوة التأجيو يتبنوون هويوة جماعيوة توم إغالقهوا بواسوطة العائلوة
ن حاالا الهوية ومجاالتها المهنية والسياسية والدينية تتدا مع بعضوها الوبعض.
والقيم والمبادئ الثقاتية واالجتماعية .وبنال علس السياق الثقاتي يفتر
ككلي تعتمد توجهاا انتراد تي استكشاف هويتي بشك كبير علس وجهة نظرى تي الفورم المتاحوة لوي ،بحيوث يكوون قوادرا علوس إقنوا نفسوي بحريوة تقريور
المصير ،و ني دائما لديي الفرصة تي ا تيار المناسج لي ،وذلي مة ال إحساسي بمدة كفايوة مؤهالتوي وقدراتوي ال اصوة ،تهنواك عالقوة وثيقوة بوية تشوكي
الهوية ومعتقداا الكفالة الكاتية (.)Griffiths, 2006
ما بالنسبة لنتائ الدراساا المتعلقة بالفروق بية الجنسية تي حاالا الهوية العقائدية تقد كان( غير واذحة ،وغير متسقة علوس الورغم موة ن
ن زمواا نموو الهويوة تحودس بالترتيوج ذاتوي لودة النووعية (الشوي وعطوا ،،
ريكسون لوم يحودد ا تالتوا بوية الوككور واإلنواس توي نموو الهويوة ،واتتور
 ،)2009ولم تشر بعض الدراساا إلس وجود تروق دالة بية الجنسية مثو دراسوة مرسوي ( ،)1997و دراسوة العميور ( ،)2006موا دراسوة آدمون وتيوتش
( ،) Adams & Fitch, 1982تقد ارا نتائجها إلس ن هناك تروقا بية الجنسية تي تتوابع حواالا الهويوة العقائديوة وتو موا يوراى مار ويا توي دراسواتي،
حيث ينتق الككور مة حالة تأجيو الهويوة إلوس تحقيقهوا ،وموة حالوة انغوالق الهويوة إلوس تشوتتها ،بينموا اإلنواس يميو نموا تتوابع حواالا الهويوة العقائديوة إلوس
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االنتقا مة حالة انغالق الهوية إلس تحقيقهوا ،وموة حالوة تأجيو الهويوة إلوس تشوتتها ،وبالتوالي توإن انغوالق الهويوة وتحقيقهوا لودة اإلنواس لهوا نفوس التوأثيراا
اإليجابيووة تقريبووا ،بمعنووس ن اإلنوواس يشووعرن باالسووتقال الووكاتي والوذوووح الكامو للهويووة والتكيووا مووع مطالووج المجتمووع سوووال كانوو( تووي حالووة التحقيو و
االنغالق .ويرة الباحثون ّ
إن وجود مث هكى الفوروق بوية الجنسوية توي حواالا الهويوة العقائديوة تؤكود علوس هميوة إجورال منيودا موة الدراسواا توي حواالا
الهوية العقائدية وتتابعها مة ج توذيا اال تالتاا بية الجنسية.
وانطالقا مة ذلي الحظ الباحثون تي هكى الدراسة اهتماح كبير مة قب الباحثية تي التربية وعلم النفس التربووا بموذوو زموة الهويوة؛ وذلوي
نن عملية اكتساح الهوية تعد مة الووائا انساسية للتنشئة االجتماعية ،واالقتصادية ،والعلمية .وهناك العديد مة الدراساا التي تناول( موذوو الهويوة
مة جوانج م تلفة وعالقتها بالعديد مة المتغيراا باست داح المونه الكموي ،موع نودرة كبيورة توي اسوت داح المونه الكيفوي (حسوج ا وال البواحثية) موا عودا
الدراساا التي قاح بها مار يا ( )Marcia, 1966والتي است دح تيها المقابلة نصا بنائية ( .)Semi-Structuredومة الدراساا التي است دم( المونه
الكمي علس سبي المثا ال الحصر الدراسة التي قاح بها كاكير و يدن ( ) ،)Cakir & Aydin, 2005والتي هدت( إلس معرتة الفوروق توي حواالا الهويوة
انربعة ،وقد ب المقياس الموذوعي المعد لحاالا الهوية لدمون وآ ورون )،)Objective Measure of Ego Identity Status: EOMEIS-2
والكا تكون موة ( ) 64عبوارة يجواح عنهوا بمقيواس سداسوي التقودير ،موزعوة علوس المجوا العقائودا (انيوديولوجي) ،والمجوا االجتمواعي .وقود توم تطبيو
الدراسة علس عينة ( ) 403مة الح الصا الحادا عشر بمدارس نقرة ،والتي تتراوح عمارهم بية ( )19-16سنة ،و وهرا النتائ تروقوا توي تحقيو
الهوية لصالا اإلناس ،وتي تأجي الهوية لصالا الككور.
ما دراسة بيرغ وإيرلن ( )Bergh & Erling, 2005تقد هدت( إلس اكتشاف حاالا الهوية الكاتية بوية الموراهقية توي المودارس الثانويوة توي
السويد ،وقد تألف( عينة الدراسة مة ( )222الج و البة .وقد است دح الباحث داتية وهما المقياس الموذوعي لحاالا الهوية ( )EOM-EIS-IIلدمون
وآ رون ،ذا التقدير السداسوي ،والوكا تكوون موة ( )48عبوارة ومل( المجواالا التاليوة :المهنوة ،والسياسوة ،و سولوح الحيواة ،والصوداقة ،والترتيوي ،ودور
الجنسية .كما است دح المقابلة النصا بنائية لمار يا ،وقود تألفو( العينوة موة ربوع مشواركية ( 2ذكوور 2 ،إنواس) .وقود وهورا نتوائ المقيواس ويو حالوة
تشت( الهوية بية تراد العينة ،كما ارا النتائ إلس وجود تروق تي حاالا الهويوة لصوالا اإلنواس توي حالوة الهويوة المؤجلوة ،ولصوالا الوككور توي حالوة
الهويوة المشووتتة ،وال توجوود تووروق بووية الجنسووية تووي الهويوة المحققووة ،وقوود ووارا النتووائ كووكلي إلووس وجوود نفووس اال تالتوواا السووابقة بووية الووككور واإلنوواس
المشاركية تي المقابلة.
كموا جورة كونتوورا وهوارا ) )Kountouri & Hurry, 2008دراسوة لبحوث العالقوة بوية حواالا الهويوة ومجاالتهوا السياسوية ،والمهنيوة،
والدينيووة تووي ذووول بعووض المتغيووراا (العموور ،النووو االجتموواعي ،الت صووص ،مهنووة الوالوودية ،نووو المدرسووة ،والموقووع الجغراتووي) .تووم تطبي و المقيوواس
الموذوعي لرتوج الهويوة الوكا وذوعي آدمون وآ ورون ( )1979ذا التقودير السداسوي ،والوكا يتكوون موة ( )24عبوارة تقويس ربوع حواالا هوي التحقيو ،
والتأجي واال نغالق ،والتشت( لك حالة ثالس مجاالا هي :المجا المهني ،والسياسي ،والديني .وقد تكون( عينة الدراسوة موة ( )1038البوا و البوة موة
المدارس الثانوية تي اليونان و مريكا الشمالية .و وهرا النتائ ا تالتاا ممينة بية البلودية لودة الموراهقية موة نفوس العمور ،تقود اتسوم المراهو اليونواني
بحالوة تحقيو وتأجيو الهويوة بينموا المراهو انمريكوي يتسوم بحالووة انغوالق وتشوت( الهويووة توي مجوا الهويووة الدينيوة ،كموا ووارا النتوائ إلوس ن المراهو
اليوناني يقع بية حالة التحقي والتأجي واالنغوالق للهويوة السياسوية ،بينموا المراهو انمريكوي كوان يميو لتشوت( الهويوة ،ولوم تظهور النتوائ يوة توروق توي
الهوية المهنية .كما وجدا تروق تي الهوية بشك عاح بية المراهقية يعونة لمتغيور النوو االجتمواعي تقود كانو( اإلنواس كثور توأجيال ،وكوان الوككور كثور
تشتتا ،ووهرا نفس الفروق بالنسبة لمجاالا الهوية الدينية ،والسياسية ،والمهنية.
كموا وهورا نتوائ دراسوة مووليس جوراف ) )Mullis & Graf, 2009إلوس وجوود توروق توي الهويوة المحققوة لصوالا الوككور ،كوكلي حصو
المراهقون انكبر سنا علس درجاا عالية تي تحقي الهوية مة المراهقية انصغر سنا ،وقد تم تطبي هكى الدراسوة علوس ( )234البوا و البوة موة والح
المدارس الثانوية تتراوح عمارهم بية ( )18-13سنة ،وصنف( إلس المراهقية الصغار مة ( )15-13سنة ،والموراهقية الكبوار موة ( )18-16سونة .وذلوي
باست داح المقياس الموذوعي لحاالا الهوية لدمن وآ رون ( )EOMEIS-2ذا التقدير السداسي ،والكا تكوون موة ( )64عبوارة موزعوة علوس المجوا
العقائدا (انيديولوجي) ،والمجا االجتماعي.
وقاح كيية ( )Kunnen, 2010بدراسة ولية هدت( إلس دراسة تصووراا الطوالح حوو هوداتهم المهنيوة ،والتنبوؤ بالصوراعاا المتعلقوة بهوا،
وتقييم مستوة االستكشاف وقوة االلتناماا لديهم ،وذلي باست داح مقياس تطوير الهويوة لجورونينجين The Groningeng Identity Development
) Scale (GIDSوهو عبارة عوة مقابلوة منتظموة نصوا بنائيوة تغطوي مجواالا م تلفوة كالمشواعر السولبية ،واإليجابيوة .جراهوا الباحوث علوس ( )89البوا
و البة مة الح السنة انولس توي قسوم علوم الونفس ،وقود لوج الباحوث موة المشواركية كتابوة موا هوو مهوم بالنسوبة لهوم توي مجوا الدراسوة ،وقود توم تطبيو
المقابلة مرتية ال العاح الدراسي بفاص زمني يقدر مسة هر ،مع تطبي استبيان حو انهوداف الوويفيوة ،والوكا تكوون موة ( )18عبوارة ،ومقيواس
لكشا مستوة االستكشاف والكا تكون مة ( )14عبارة وهوي مقواييس ثنائيوة التقودير .وقبو تنفيوك المقابلوة توم تقيويم سواليج الهويوة باسوت داح قائموة سواليج
الهوية  )ISI( Identity Style Inventoryلبيرزونسكي ،كما تم تقييم ساليج التوات النفسي ،وقد سفرا النتائ عة وجوود زيوادة توي البحوث والتنقيوج
عة هداف مهنية لدة الطلبة ،مع ان فا تي االلتناح بها ،كما ن الطالح الكية ليس لديهم صرا لديهم مستوياا علس مة االستكشواف وتحقيو الهويوة،
والوعي والضبا الكاتي مقارنة بأولئي الكية يعانون مة صرا نفسي.
وقواح ميووس و ووا وكيجسويرس وبورين ( )Meeus, Schoot, Keijsers, & Branje, 2011بدراسوة تكشوا عوة مودة اسوتقرار وثبواا
حاالا الهوية لدة مار يا ،ومدة تكوية مستوياا االلتناح وقوة االستكشاف .وقد توم تطبيو الدراسوة علوس عينوة موة والح المودارس اإلعداديوة والثانويوة
تي هولندا ،تم تصنيفهم إلس تئتية ،الفئة انولس عددها ( ) 923البا و البة تي المراح المبكورة إلوس منتصوا المراهقوة تتوراوح عموارهم بوية (،(15-12
ح الفئة الثانيوة عوددها ( )390البوا و البوة توي منتصوا إلوس وا ور المراهقوة ،تتوراوح عموارهم بوية ( .(20-16وقود توم اسوت داح مقيواس إدارة التنامواا
الهوية  (U-MICS) The Utrecht-Management of Identity Commitments Scaleذا التقدير ماسوي االسوتجابة ،والوكا يتكوون موة ()13
عبارة تركن علس الهوية (العقائدية واالجتماعيوة) بشوك عواح ،وموزعوة علوس ثالثوة بعواد هوي :االستكشواف العميو  ،والتوناح القوراراا ،وإعوادة النظور توي
االلتناح .وقد تم تطبي االستبانة بفاص زمني سنة واحدة بوية كو مرحلوة زمنيوة و ورة .وهورا نتوائ الدراسوة وجوود نووعية موة تأجيو الهويوة وال
تطويرها هما تأجي استكشاتي ( ،)searching moratoriumوتأجي تقليدا ( ،)classical moratoriumكما ارا إلس ارتفوا حالوة تحقيو الهويوة
وان فا تشتتها لدة الطالباا تي منتصا إلس وا ر المراهقة ،كما وجدا ن اإلناس تسب الككور تي تشكي الهوية ،و ن حواالا الهويوة مسوتقرة نسوبيا
عبر المراح النمنية ال مس ،مع وجود ا تالف مستقر بية هكى المساراا التنموية تي التوات االجتماعي النفسي.
يالحظ علس هكى الدراسواا تباينهوا توي انهوداف والعينوة ،وكوكلي التنوو توي اسوت داح المقواييس ،والتوي هوي عبوارة عوة مقواييس ذاتيوة التقريور،
وبالتالي تهي ال تقيس التحوالا توي حواالا الهويوة؛ ولوكلي موة ذومة مقترحاتهوا ن تركون البحووس المسوتقبلية علوس مقواييس تركون علوس السولوك بصوورة
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كبر ،وربما مة انتض است داح الدراساا الطولية و النوعية عند قياس حاالا الهوية و است داح كثر مة داة بحثية ،وعودح االعتمواد علوس تقيويم واحود؛
وذلي حتس يتسنس دراسة الطبيعة الديناميكية لتطوير حاالا الهوية مع المتغيراا الش صية والبيئية .ويؤكد ذلي سانتروك ( )Santrock, 2004بقولوي ن
نظرية ريكسون للنمو النفسي االجتماعي غير متماسوكة ،وال تتميون بالثبواا الودا لي وال يظهور ثباتهوا إال بالمقابلوة المتعمقوة والقيواس الكموي .وانطالقوا موة
ذلي تالحاجة ماسة إلس دراسة الهوية بصورة كثر عمقا ودقة مة ج تقديم تفصوي عمو لحواالا الهويوة العقائديوة ،والتحووالا التوي تحودس تيهوا ،ولوكلي
جالا الدراسة الحالية كدراسة ولية للكشا عة حاالا الهوية السائدة لدة الطلبة تي سلطنة عمان باست داح المنه النوعي.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها
تعتبر زمة الهوية مة طر زماا المراهقة وبداية الشباح تي الوق( الكا يعدون تيي حد مصادر قوة المجتمع؛ وذلي بسبج التحوالا
والتغيراا تي بنية المجتمع ،والتي يسأ الطالج نحوها مة نا؟ ومة كون؟ وما هي القيم التي تبناها تي حياتي؟ (بلغيث .)2011 ،وقد ثارا نتائ
الدراساا السابقة لدة الباحثية ا لعديد مة التساؤالا منها :ما الحالة السائدة للهوية العقائدية لدة الطالج العماني؟ وه ت تلا هكى الحاالا با تالف
النو االجتماعي ؟ لكا جالا هكى الدراسة كدراسة ولية تكشا عة حاالا الهوية العقائدية لدة الطالج العماني تي ذول متغير النو االجتماعي ،وذلي
باست داح المنه النوعي مة هنا تإن مشكلة الدراسة تتمث بالحاجة إلس تحديد الحالة السائدة مة حاالا الهوية العقائدية لدة الطالج العماني مة منطل
إدراكي لكاتي ،باعتبار ن الهوية تشك انعكاسا طيرا تي صية الطالج ،وتساهم تي تطوير النمو النفسي االجتماعي لديي تي المراح الالحقة .كما
ارا بعض الدراساا التي بق( علس لبة جامعة السلطان قابوس كدراسة ال واجة ( ) 2011ن العديد مة لبة الجامعة يعانون مة صعوبة تي
ات اذ القرار المهني المناسج لهم ،ومة ان فا النض المهني لديهم ،وما يسببي ذلي مة االعتماد علس ال رية تي ات اذ قراراتهم وعدح تحملهم
لمسؤولياتهم .مما دتع الباحثون لدراسة حاالا الهوية العقائدية لدة الطلبة تي المدارس ،نظرا لعالقتها بالسماا انساسية للش صية كمفهوح الكاا،
والسلوك ان القي ،والتوات النفسي واالجتماعي .كما يضا الحظ الباحثون تي الدراسة الحالية وجود تناقضاا تي نتائ الدراساا التي تناول( حاالا
الهوية ترجع إلس ا تالف المقاييس المست دمة ،مما دتعهم لقياس الهوية مة منظور الطلبة وآرائهم باست داح المنه النوعي ،والتركين علس المدا
النوعية للبحث العلمي ،والتي هي قرح لفهم صوصية الظاهرة اإلنسانية تي الحياة ،واكتشاف حاالا الهوية وتطويرها .يضا تتمث مشكلة الدراسة تي
الرغبة تي مساعدة الباحثية علس إعادة تعريا بعض انبعاد انساسية للهوية بحيث تتناسج مع المرحلة العمرية التي يمر بها المراه مة بداية المراهقة
إلس وا رها وبداية الشباح ،صوصا ن مفهوح الهوية مة المفاهيم التكيفية التي تتأثر بالسياق الثقاتي واالجتماعي المحيا بالمراه  ،وبالتالي تإن الفهم
الجيد لمفهوح الهوية يكون مة منطل تهمنا نتكار ومعتقداا الطلبة ،وككلي تهمنا لحاجاا وإمكانياا المجتمع تي إ با حاجاا ومطالج النمو لدة
المراه  .وبالتحديد تسعس هكى الدراسة إلس اإلجابة عة انسئلة التالية:
 .1ما الحالة السائدة مة حاالا الهوية العقائدية بمجاالتها انربعة لدة الطالج العماني تي الصفوف ()11-8؟ و ا المجاالا انربعة انكثر تحديدا
للهوية؟
 .2ه توجد تروق تي حاالا الهوية العقائدية تعنة لمتغير النو االجتماعي؟

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلس تحديد الحالة السائدة مة حاالا الهوية العقائدية لدة لبة الصفوف ( )11-8تي محاتظة مسقا ،والكشوا عوة الفوروق بوية
الجنسية تي حاالا الهوية العقائدية.

أهمية الدراسة
تأتي همية هوكى الدراسوة موة حيوث تتمثو هميوة مرحلوة المراهقوة المقابلوة للمرحلوة الدراسوية توي الصوفوف ( ،)11-8باعتبارهوا مرحلوة زموة
ت ّ
شووك الهويووة ،وتعنيوون اندوار المتضوومنة تيهووا .وبالتووالي تووإن معرتووة حوواالا الهويووة العقائديووة لوودة الطلبووة يسوواعد علووس تكوووية لمحووة عووة الحيوواة النفسووية،
والتطور الش صي لديهم تي هكى المرحلة مة النمو .كما ن معرتة حاالا الهوية العقائدية لدة الطلبة تسواعد ذوا اال تصوام توي المودارس علوس توجيوي
الطلبة نحو حالة تحقي الهوية ،مة ج الحصو علس علس مستوة ممكة مة التحصي الدراسوي ،والتواتو النفسوي االجتمواعي .باإلذواتة إلوس ن نتوائ
الدراسة الحالية قد تفيد البال وانمهاا مة حيث التنو تي ممارساتهم الوالدية ،والتوي تنيود موة قودرة الفورد علوس تحقيقوي لهويتوي ،والوصوو إلوس مسوتوة
متقدح تي النمو النفسي االجتماعي والمعرتي.

مصطلحات الدراسة
 -1تعرف الدراسة الحالية الهوية بناء على نظريىة أريكسىوأ بانهىا :مودة إدراك الفورد لكاتوي ،وتفوردى واسوتقالليتي ،وإحساسوي بالتكامو الودا لي والتماثو
واالستمرارية مع مجتمعي ،و ني كيان متمين عة ال رية.
 -2حاالت الهوية العقائدية ( :)Ideological Identity Statusesوذوا نفسوية يمور بهوا الفورد وال مرحلتوي المراهقوة والر ود لتحديود هويتوي ،تمثو
ش ّك الهويوة وال صوائص
بعدا االستكشاف ( )Explorationو انزمة ( )Crisisوااللتناح ( ،)Commitmentوهي تمث نوات عملية نمائية تطورية ت ُ
البنائية للش صوية ،وقود حوددها مار ويا ( )1966توي ربوع حواالا هوي حالتحقيو  ،التأجيو  ،االنغوالق ،والتشوت( (حموود والشوماس .)2011 ،وقود حوددها
مار يا ( )Marcia, 1967تي ربع حاالا هي:
 تحقي الهوية  :Identity Achievementويقصد بها مرور الطالج بمرحلة استكشاف للفرم وال براا المتاحة تي مجا و كثر مة مجاالا حياتوي(الديني ،والمهني ،والسياسي ،و سلوح الحياة) ،تجعلي يتوص إلس قرار معية يلتنح بي.
 تأجي الهوية ) :(Identity moratoriumويقصد بها مرور الطالج بفترة استكشاف للفرم وال براا المتاحوة توي مجوا و كثور موة مجواالا حياتوي(الديني ،والمهني ،والسياسي ،و سلوح الحياة) ،دون الوصو لقراراا يلتنح بها ،وعادة تإن الفرد الكا يحق هويتي يمر بهكى الفترة مة التأجي المؤق(.
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 انغالق الهوية ) :)Identity Foreclosureويقصد بها عدح قدرة الفورد علوس استكشواف الفورم وال بوراا المتاحوة لوي توي مجوا و كثور موة مجواالاحياتي (الديني ،والمهني ،والسياسي ،و سلوح الحياة) ،واستمرارى تي االلتناح بمعوايير وراف ورة ت توار لوي هداتوي كالوالودية وانصودقال ،ولوكلي تهوو
يظهر تقبال ورذا بما يحق مة هداف.
 تشت( الهوية ( : (Identity Diffusionويقصد بها عدح قدرة الفرد علس استكشاف الفرم وال براا المتاحة لوي توي مجوا و كثور موة مجواالا حياتوي(الديني ،والمهني ،والسياسي ،و سلوح الحياة) ،مع عدح وجود التناح بأا يوار محودد ،حتوس وإن حودس لوي استكشواف لل بوراا بالصودتة .تهوو ال ي تبرهوا
صال ،وال يظهر اهتماما بكلي.

حدود الدراسة
تتحدد هكى الدراسة تي ذول هداتها ومتغيراتها ،و ريقة تعريفها لتلي المتغيراا ،و ساليج قياسها وإجرالاتها ،كما نها تتحدد باقتصارها
علس لبة الصفوف ( )11-8تي محاتظة مسقا للعاح الدراسي (2013/2012ح) .لكا تإن صالحية هكى الدراسة وإمكانية تعميمها يرتبا بالمتغيراا
السالفة الككر ،كما إن است داح نتائ الدراسة الحالية ار حدودها يجج ن يكون بحكر.

منهج الدراسة
تعتمد الدراسة الحالية علوس اسوت داح المونه الوصوفي (دراسوة الظواهرة االجتماعيوة)  ،Phenomenologyويعتمود المونه الفونولووجي علوس
دراسة رق تمثي الظاهرة لدة انتراد وعالقتها ب بوراتهم وتجواربهم الكاتيوة .وهوو يقتورن بوالطرق واندواا والمنواه الكيفيوة التوي تعطوس ولويوة كبيورة
لرؤية الفرد الكاتية وتجاربي الش صية .كم يحاو مد الفنومنولوجس تقديم وصا لكيفية معايشة الظاهرة موة وال المبحووثية ،توي محاولوة للوصوو
نص وتفسير الظاهرة تي تكر المبحوس .تالفنومنولوجس ال يعنس بحجم واتسا الظاهرة و بشرح سباح حدوثها بقدر ما يعنس بكيفية تمثي هوكى الظواهرة
تي تكر المبحوثية وكيفية تفسيرهم لها .وبكلي يمكوة القوو  ،ن الفنومنولووجس كمود و كمونه توي العلووح االجتماعيوة يهوتم بطبيعوة التجوارح وانحوداس
المعايشة بواسطة البشر ،وليس( الموجودة توي الواقوع )(Poupart, Groulx, Mayer, Deslauriers, Laperrière, etPires, 2005؛ Mcmillan
 . & Werging, 2002وذلي باالستعانة بطريقة حديثوة نسوبيا تعتمود علوس تقنيواا توم تطويرهوا للوصوو إلوس نتوائ كثور دقوة وعمقوا ،تسومس هوكى الطريقوة
مناقشة المجموعاا البؤرية ( Focus Groups Interviewالحايس )2009 ،وذلي لإلجابة علس سئلة الدراسة ،وبالتالي تسوت دح الدراسوة الحاليوة مقابلوة
المجموعاا البؤرية مع عيناا صغيرة للحصو علس معلومواا واتيوة ،تنيود موة تهوم مشوكلة الدراسوة .والتركيون علوس الودالالا والمعواني ،واالهتمواح بموا
يعرذي المشاركون والمشاركاا مة وجهة نظرهم ال اصة ،وما يتضمني ذلي مة تفسيراا للمراح المتعاقبة لتطورهم ونشأتهم.

عينة الدراسة
يهدف البحث الكيفي إلس االستكشاف والتعم تي المفاهيم والظواهر التي تتم دراستها مة وجهة نظر المشاركية ،لكلي تم ا تيار مجموعة موة
الطلبة بطريقة قصديي )  )Purposive Sampleبحيث يكون اال تيار تي هكا النو موة العينواا علوس سواس حور موة قبو الباحوث ،وعلوس حسوج بيعوة
بحثي ،بحيث يحق هكا اال تيار هدف الدراسة (المعايطة ،2011 ،قنديلحي والسامرائي ،)2009 ،وقد بلو عدد الطلبة تي ربع مجموعاا بؤريوة Focus
 )35( Groupsالبا و البة منهم )17( :البا و ( )18البة ،ما عدد الطلبة تي ك المجموعاا تقد تراوح بية ( ،)10-7ويعد هكا العدد نموذجيوا إذ لوم
يق عة ( )5وال ينيد علس ( ،)12حيوث كلموا زاد العودد عوة ( )12تصوبا إدارة المجموعوة صوعبة (العوامرا ،)2012 ،وقود تواح صوغر حجوم المجموعوة
للباحث انو الد و تي تفاصي عميقة ثنال مناقشة موذو الدراسة.
وقد تم ا ت يار المشاركية بطريقة عشوائية بسيطة عة ري ا تيار رقاح عشوائية مة قووائم الفصوو بواقوع موة ( )6-5رقواح لكو تصو  ،ثوم
االجتما بالطلبة وذلي تي الفترة ( (2013/4/10-8والكا استغرق نصا ساعة تقريبا ،مة ج توذيا الهدف مة الدراسوة ،وتوذويا بعوض صوائص
الطالووج المشووارك تووي هو كا النقووا  ،والتووي تتضوومة الطالقووة اللغويووة بحيووث يعبوور الطالووج عووة تكووارى بطريقووة عمو و دق ،ثووم ووك مواتقووة مووة يرغووج تووي
المشاركة تي الجلسة النقا ية ،كما تم االتفاق علس المكان والنمان المناسج لعقد الجلساا النقا ية .هكا باإلذاتة إلوس تحقيو جوو موة انلفوة والتقوارح بوية
الباحث انو والطلبة ،بعدها تم عقد ربع جلساا نقا ية تعلية بواقع جلستية لإلناس تشم جلسة للطالبواا توي الصوفوف ( ،)9-8وجلسوة ورة للطالبواا
تووي الصووفوف ( ،)11-10وكووكلي بوونفس الطريقووة بالنسووبة للووككور ( Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008؛ Chioncel, Veen,
1
 ،)Wildemeersch & Jarvis, 2003والجدو  1يوذا صائص المشاركية تي المجموعاا البؤرية.
الجدو  :1صائص المشاركية تي المجموعاا البؤرية

المستوة التعليمي للوالدية

انح

انح

التح
صي
العلمي

ال صائص
ذعيا
متوسا
جيد
غير متعلم ( مي)
اعدادا
ثانوا
دبلوح
بكالوريوس
غير متعلم ( مي)
اعدادا
ثانوا
دبلوح

انولس ن( 10:ذكور)
4
5
1
2
8

5
5

المجموعاا
الثالثة ن( 10:إناس)
الثانية ن( 7:ذكور)
1
6
6
3
1
1
1
2
3
5
2
2
1
1
7
3
2
3

الرابعة ن( 8:إناس)
1
7

7
1
1
4
3

 تم الحصو علس المستوياا العلمية للطلبة المشاركية تي المجموعاا البؤريوة موة لجنوة التحصوي الدراسوي بمودارس را ود بوة الوليود للصوفوف (-11 ، ،)12ومدرسة رابعة العدوية للصفوف ( ،)12-11ومدرسة بو عبيدة البلو ي للصفوف ( ،)9-8ومدرسة زينج بن( بي سفيان للصفوف (.)9-8
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وويفة
الوالدية

ان
ح

انح

ال صائص
بكالوريوس
القطا ال ام
القطا الحكومي
متقاعد
ربة منن
معلمة

انولس ن( 10:ذكور)
3
7
10
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المجموعاا
الثالثة ن( 10:إناس)
الثانية ن( 7:ذكور)
1
1
1
1
7
8
9
6
1
1

الرابعة ن( 8:إناس)
2
5
1
8

خطوات جمع البيانات وتحليلها
اعتمدا الدراسة الحاليوة علوس اسوت داح المجموعواا البؤريوة لجموع البيانواا موة المشواركية ،وذلوي موة جو الكشوا عوة نوعيوة ردود الطلبوة
وارتبا ها ببعضها البعض (التحلي السياقي) ،وذلي مة ال التعرف علس استجاباا عدد مة انتراد بينهم قواسم وعوامو مشوتركة (الها ومي.)2005 ،
وتككر برغوثي ( )2007بأن المجموعاا البؤرية تمكة الباحث مة معرتة كيا يشوك انتوراد آرالهوم ،و ودة تمسوكهم بهوا ،كموا تسوما المناقشوة المنظموة
للمشاركية بتحفين بعضهم البعض علس تباد انتكار ،وإعادة تقويم وجهاا نظورهم وقويمهم و ريقوة تهمهوم ل بوراتهم ال اصوة ،والتوي قود ال تظهور وال
الدراساا الكمية .وتعطي يضا ترصة للمشاركية تي ن يكونوا رتا تي عملية صنع القرار.
وللتحق مة صدق البياناا الكيفية تم إتبا بعض االسوتراتيجياا التوي تعونز الصودق والموذووعية توي البحووس الكيفيوة ( بوو العسو 2012 ،؛
الحارثية2010 ،؛ الحبسي2011 ،؛ قنديلحي والسامرائي2009 ،؛  )Alberts, 2000; Coffin, 2008وهي:
 -1إعداد دلي مقابلة المجموعاا البؤرية ا تم علس مجموعة مة انسئلة انساسية وانسئلة المحفنة ،وذلي باالستفادة مة عدد موة الدراسواا كدراسوة
( ،Coffin, 2008) (Bergh & Erling, 2005 ;Alberts, 2000تم صياغة سوئلة الودلي بشوك منطقوي يبود بموا هوو عواح وينتهوي بالتفاصوي ،
وانغلج منهوا ذاا نهايوة مفتوحوة لتشوجيع المشوارك علوس الوصوا واالسترسوا توي الحوديث ،موع مراعواة المرونوة توي ورح انسوئلة وتنويعهوا إلوس
مبا رة وغير مبا رة ،باإلذاتة إلس عدح االكتفال بهكى انسئلة المحددة سلفا تي الودلي  ،تأحيانوا تقووح بطورح سوئلة ورة يتطلبهوا الموقوا ،و سوئلة
متابعة وتمحيص تشجع المشاركية علس رح براتهم بشك مطو وبتفاصي كثور .ثوم عور دليو المقابلوة علوس ( )12موة المحكموية توي مجوا
التربية وعلم النفس التربوا ،وهوو موا يسومس بالصودق النظورا توي البحووس الكيفيوة ( )Theoretical Credibilityوذلوي للتأكود موة مودة مناسوبتي
نهداف الدراسة ،ووذوح وسالمة عباراتي ،وكان( آراؤهم جوهرية ،وقد تم تعدي سوئلة المناقشوة بنوال علوس مقترحواتهم قبو إقرارهوا بشوكلها الوكا
است دح تي المقابالا الفعلية كما هوو مبوية توي الملحو رقوم  ،1كموا توم التحقو موة الصودق التفسويرا ( )Interpretative Credibilityوذلوي موة
ال تأييد المشاركية الستجاباتهم عندما يقوح الباحث انو بإعادة تل يصها ثنال الجلسوة بعود كو سوؤا  ،وسوؤالهم تيموا إذا كوان التفسوير يعبور عموا
يجو تي ذهنهم و يعبر عة براتهم.
 -2العم الميداني المطو والمثابر :استغرق( عملية جمع البياناا الكيفية موا يقوارح الشوهر بود ا بتواري  2013/3/23وحتوس 2013/4/21ح ،توم تيهوا
إعداد دلي المقابلة ومراجعتي وتنقيحي ،وا تيار المشاركية و ك مواتقتهم ،وككلي تحديد النمان والمكان لعقد المناقشاا البؤرية.
 -3تسجي البياناا بطريقة آلية دقيقة :تم تسجي المقابالا باسوت داح جهواز تسوجي وام بالمقوابالا ،موع الحورم علوس عودح تود الباحوث انو توي
قوا المشاركية بإبدال ر يي و انطباعاتي و التحين لجانج معية علس حساح جانج آ ر ،ب ركون علوس المعرتوة وسوما المعلومواا موة المشوارك،
وإعطائي نفس القدر مة انهمية .وقد تم ت نية المقابالا تي ملفاا علس جهاز التسجي  ،بحيث تم إعطال رمن ( )Aلملا مجمووعتي الوككور ،بينموا
مجموعاا اإلناس تم ت نينها علس ملا برمن(.)B
 -4التفسويراا اللغويوة للمشواركية :توم اسوت داح المسومياا التوي يسوت دمها المشواركون نفسوهم للتعبيور عوة انحوداس وان ويال التوي يتكلموون عنهوا ثنووال
تدوية وتحلي البياناا؛ وذلي لضمان الصدق وتحرا الدقة ،كما تم الحرم علس وذع عالماا الترقيم لتوصي حاسيس المشارك قدر المستطا .
وللتحقق من موضوعية مقابالت المجموعات البؤرية اعتمدا الدراسة الحالية علس االستراتيجياا التالية موة جو التقليو موة ذاتيوة الباحوث،
وتأثيرها علس نتائ الدراسة:
 -1است داح السج الميداني :تم إعداد سج ميداني يمث التسجي النمني (الوق( والتاري ) الكا قضاى الباحث انو تي الميودان ،كموا تضومة يضوا
انماكة وان ام المشمولية بالدراسة ( بو زينة واإلبراهيم وعدس و قنديلجي وعليان ،)2005 ،حيث تم ا تيوار الطلبوة المشواركية توي الجلسواا
النقا ية ،وتم انعقادها تي ماكة دراستهم ثنال الودواح الرسومي ،كموا توم ترتيوج غرتوة المقابلوة ومواقوع جلووس المشواركية علوس وك دائورا ،بحيوث
يضمة ويسه تالقوي نظوراتهم ،موع اسوتبعاد كو موا يمكوة ن يثيور الضوذوال كصووا التكييوا .وبود ا المقابلوة بالترحيوج بالمشواركية ،ثوم تعريوا
المشاركية بأنفسهم ماح الجميع.
-2التغكية الراجعة :تم ا تبار الباحثية لتفسيراتهم للبياناا مة ال عور اسوتجاباا الطلبوة توي المجموعواا البؤريوة علوس مجموعوة موة البواحثية
والمعنيية بالعملية التربوية مة حملة هادة الماجستير ،وعددهم ( ،)5وذلي للقياح بعملية تحليو عينوة موة تلوي االسوتجاباا .وقود كانو( نسوبة التواتو
بووية تحلي و البوواحثية المشوواركية تووي التحلي و لالسووتجاباا مووع تحلي و وتفسوويراا البوواحثية تووي الدراسووة تتووراوح بووية ( )%100-%69وهووكا يؤكوود
الموذوعية تي الدراسة (الهادا.)2009 ،
 -3جع ان يال مسموعة و قابلة للسمع :است دم( الباحثة سوج نسواليج إدارة البيانواا ،هوكا السوج يوربا النتوائ موع مصوادرها انصولية ،وذلوي
مة ال تسجي المقابالا علس مسج صوتي ،وعم نس ة منها علوس جهواز الحاسوج اللوي ،إذواتة إلوس عودح ذكور يوة بيانواا عنود تحليو النتوائ
يمكة ن تكشا عة هوية المشاركية بالدراسة (.)Jones & McEwen, 2000
 -4السماح للمشاركية قدر اإلمكان االعترا علس ما يطرحي الباحث انو مة سئلة ،والتعبير عنها بعباراتهم ال اصوة ،والحوديث عنهوا بالتفصوي
مة ال تصورهم و برتهم الكاتية ،كاستبدا مصطلا السياسة إلس رياذة ومناه تعليمية عند مقابلوة المجموعوة انولوس والثالثوة موة المجموعواا
البؤرية ،ككلي إعطائهم الح تي التوقا عة اإلجابة ،وعدح إلنامهم بإعطال جواح لك سؤا (كاميي ورووس وياردلي.)2007 ،
ولغر تنظيم عملية تحلي البياناا تي الدراسة الكيفية ،تم اتبا ال طواا التية:
 تم جمع البياناا ال اصة بك المجموعاا البؤرية وتشم مالحظاا الباحث انو التي دونهوا ثنوال النقا واا ،ور ة نهوا مهموة ،واسوتماراا البيانوااانولية ال اصة بالمشاركية ،والتسجيالا الصوتية للمقابالا.
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ح -تدوية جميع المقابالا مة ان ر ة الصوتية ،وذلي مة ال تفريو المقابالا مة ان ر ة الصوتية بهدف إنتا نس ة مكتوبة منهوا ،ونظورا لتحودس
بعض المشاركية باللهجة العامية تقد تم إعادة صياغتها باللغة العربية الفصحس ،كما تم است داح االسم انو للطالوج موع صوفي عنود تفريوو المناقشواا.
وقد استغرق مدة التدوية ذعاف زمة التسجي الصوتي ،تتسجي ساعة صوتية واحدة تطلب( ربع ساعاا لتفريغها كتابة.
 نس مدوناا المقابالا نكثر مة نس ة ،وذلي ليتسنس إعادة تجنئتها وتبويبها.تنظيم عملية تبويج وتصنيا البياناا تم االستعانة استعان( بنماذ لفئاا وعناوية است دمها باحثون آ رون توي دراسواا سوابقة ( Coffin,
د -ولغر
 ،) 2008وقد تم التركين علوس المواذويع التوي تتناسوج موع هوداف الدراسوة ،موع إذواتة موذوو االلتوناح بوالقراراا التوي يت وكها الطالوج توي الحيواة
بالنسبة لحاالا الهوية العقائدية ،لتصبا وويفة هكا النموذ توتير م طا لتصنيا البياناا والمعلوماا .والجودو  2يوذوا الشوك النهوائي للنمووذ
الكا اعتمدتي الدراسة الحالية بعد تحويرى ليتاللح مع هداتها.
الجدو 2

نموذ تحلي حاالا الهوية العقائدية و ساليج التفكير لدة لبة الصفوف ()11-8
خ
1

الفئات

الموضوع

الوصف

حاالا الهوية
العقائدية

المجووواالا التوووي تسووواهم توووي تحديووود
الهوية.
االستكشاف و الشعور باالذطراح
والتشويش مة ج تحديد الهوية.

يصا المشاركون المجاالا (المهنية ،الدينيوة ،السياسوية ،سولوح الحيواة) التوي
يعتقدون نها انهم تي تكوية الهوية.
يصووا المشوواركون ال بووراا التووي مووروا بهووا للكشووا عووة المعتقووداا السياسووية
والدينيوووة والمهنيوووة و سووولوح الحيووواة ،و ال بوووراا التوووي موووة اللهوووا وووعروا
بالتضارح والتشويش نتيجة لعدح وجود قرار.
يصا المشاركون نو االلتناح بالقراراا التي يت كها تي المجاالا (المهنية،
والسياسية ،الدينية ،و سلوح الحياة).

مدة االلتناح بالقراراا التي يت وكها
تي الحياة.

واستنادا إلس الجدو  2تم تحديد الموذوعاا التي سيتم تصنيا المعلوماا علس ذوئها ،وتم البحث عوة آرال المشواركية و تكوارهم ال اصوة
بأربعة موذوعاا :المجاالا التي تحدد الهوية العقائدية ،اإلحساس بوجود مشكلة مة عودمها موع الشوعور باالسوتقرار و االذوطراح توي وتس المجواالا
انربعة ،مدة االلتناح بالقراراا التي يت كها تي الحياة ،و رق التفكير المست دمة لح المشكالا و إنجاز المهاح الحياتية.
ه وـ -تووم اسووت داح التحلي و اليوودوا للبيانوواا الكيفيووة وذلووي بتجنئووة البيانوواا المتضوومنة تووي موودوناا نقا وواا المجموعوواا البؤريووة إلووس مقووا ع
( )Segmentingوك مقطع يتضمة وصا المشارك براتي تي االستكشاف وتحديد المجا انهوم الوكا يحودد هويتوي ،ومودة التناموي بقراراتوي (زيتوون،
 ،2006الها مي.)2005 ،
و -بعد تحديد الفئاا وموذوعاتها ،تم صياغتها علس ك نتائ للدراسوة ،ولودعم نتوائ الدراسوة توم االقتبواس موة ردود المشواركية ،وربطهوا بكو
موذو وتئة ،وركنا عملية تأوي النتائ علس المعنس الكا يعبر عني انتراد.
ز -تم االستعانة بالدراساا السابقة و دبيواا الدراسوة لشورح وتفسوير النتوائ  ،موع توذويا جوانوج اإلتفواق واال وتالف تيموا ي وص حواالا الهويوة
العقائدية لدة الطلبة تي سلطنة عمان والدو ان رة المككورة تي اإل ار النظرا للدراسة.
ح -است دم( الدراسة المناقشة السردية ( (narrative discussionو النص اإلنشائي ،والتي عرتها زيتون ( )2006بأنهوا نوص مكتووح يل وص
تيووي الباحووث بشووك مفصو نتووائ تحليلووي للبيانوواا ،حيووث عرذوو( الدراسووة النتووائ علووس هيئووة اقتباسوواا بلغووة المشوواركية ،ومالحظوواا علووس النحووو التووالي:
الوصا ،الموذو  ،تفسير ك موذو  ،وربا المواذيع ببعضها.
نتائج الدراسة ومناقشتها
موة تحليو اإلجابوواا الم تلفوة التوي تطلووج موة المشواركية تووي المجموعواا البؤريووة تحديود كثور المجوواالا هميوة توي تكوووية الهويوة العقائديووة،
وككلي مدة وجود االستكشاف وااللتناح لديهم ،وما العوام التي تؤثر تي تكوية هويتهم ،ومة ثم تحديد الحالة انكثر يوعا بية حاالا الهويوة العقائديوة؛
لكلي انقسم( النتيجة إلس ثالثة قساح  ،ذم القسم انو حاالا الهوية العقائديوة توي كو مجوا موة مجاالتهوا ،والقسوم الثواني كثور المجواالا تحديودا للهويوة
العقائدية ،والقسم الثالث الفروق بية الجنسية.
القسم األول :حاالت الهوية العقائدية في كل مجال من مجاالتها األربعة.

وال /المجا الديني
وهرا نتائ تحلي االجاباا لجميوع المجموعواا وبي إجموا علوس ن المعتقوداا الدينيوة للطلبوة ،وموا يترتوج عليهوا موة يواراا وممارسواا
تورم كثيورة ل وو التجوارح ومعرتوة انديوان
دينية قائموة علوس إيموان راسو تيموا اعتنقوي الطالوج توي فولتوي ،تهوو يعتنو معتقوداا سورتي ،دون إتاحوة
ٍ
ان رة ،حيث تعبر إحدة الطالبواا بوالقو  :نحىن كبرنىا على مىا علمنىا ايىا األهىل فىي مجىال الىدين هوكى المعتقوداا وانتكوار الدينيوة تعتبور محركواا
ساسية يرتكن عليها تكوية الش صية ،كما تعتبر مد ال ثابتا لفلسفة الفرد تي الحياة ،وتعبر عة ذلي إحدة المشاركاا بالقو  :الدين هىو القىوة اميمانيىة
لإلنساأ ،وهو الذي يحدد بعد ذلك مهنته ،وسياسته ،وأسلوب حياته ،فهو العمود لكل شيء وقا آ ر :الدين يعتبر الدافع األساسي ألي مسىلم ،فىاذا
كانت صلتك باهلل قوية تستطيع أأ تشعر بذاتك
وبالرغم مة وجود بعض التساؤالا لدة الطلبة تي بعض انمور الدينية الناتجة عة اال تالف بوية الموكاهج ،إال ن ذلوي ال يسوبج لهوم قلقوا و
زمة بسبج وجود التناح ثاب( وقوا يعتمد علس آرال الوالدية وال رية ،تهو يسأ عة انمور الغامضة لديي تي مجا الدية ،ولكني تي ان يور يلتونح بموا
يتوات مع معتقداا و تكار سرتي .وبالتالي يتسم الطلبة تي مجا الدية بحالة انغالق الهوية حيث عبر عة ذلي حد الطلبة بالقو  :الىدين تىاخ خىالن لىن
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تتغير قراراتنا فيه ،ونحن نرى األشياء المتفق عليها  ،وتضيا رة بالقو  :أنا قرأت في النت عن المسيحية ،وعىن مىريم العىذراء ،ولىم أصىد مىا
قرأت ،ولم تعجبني أصال مستحيل أبدل امسالخ ،ما أقدر

ثانيا/المجا السياسي

يتسم الطلبة تي المجا السياسي بحالوة تشوت( الهويوة ،وهوي تمثو قو الحواالا النمائيوة تقودما ،حيوث ال يحواو الطلبوة بشوك نشوا إيجواد هويوة
ممينة لهوم ،وتتميون حالوة التشوت( لوديهم نهوا موا بعود انزموة ،حيوث إنهوم موروا بعمليوة استكشواف ولكونهم لوم يواصولوا هوكا االستكشواف للوصوو إلوس قورار
يشعرهم باال مئنان وانمان .وقد ذكر الطلبة المشاركون تي المجموعاا البؤرية عدة سباح لتشت( وعدح مواصلة االستكشاف تي المجا السياسي هي:
 -1الالمبوواالة وعوودح االهتموواح :اعتبوور المشوواركون ن القضووايا السياسووية ال تعنوويهم كثيوورا ،وال تشووغ بووالهم ننهووا بعيوودة تووي الوقوو( الحووالي عووة
اهتماماتهم ،حيث يقو حدهم :السياسة تعني النظاخ ،وهي أمور غير مهمة بالنسبة لنىا  ،و ذواف ال ور بوالقو  :نحىن ال نحىا الحىدي
عن السياسة ألأ ليس هناك فائدة منها
-2

القصور تي تهم مفهووح السياسوة ومضوامينها :يوجود لودة المشواركية مفواهيم متباينوة حوو المواذويع السياسوية ،تمفهووح السياسوة غيور واذوا
لديهم حيث يقو حدهم :السياسة أأ الدولة عندها نفط الزخ تخزنه ،وتستورد مىن الىدول األخىرى  ،وتضويا ورة :السياسىة مىا نفكىر
بها أبدا ألننا غير فاهمين لها وقا آ ر :السياسة تعني النظاخ ،وهي أمور غير مهمة بالنسبة لنا

 -3ال وف والقل  :ار المشاركون تي المجموعاا البؤرية ن الحديث تي السياسة ،وتكوية تكار اصة بهم يسبج لديهم القلو وال ووف موة المحيطوية
بهم وذلي بسبج كثرة التحكيراا والتنبيهاا تي عودح الحوديث توي هوكى انموور حيوث تقوو إحودة المشواركاا :كلمىا تقىدمنا فىي المرحلىة الدراسىية تاتينىا
تحذيرات بعدخ الكالخ في السياسة ،وأننا ال دخل لنا في هذ األمور ،مما يجعلنىا نخىاف مىن الحىدي فيهىا أو تكىوين أفكىار حىول السياسىة ،فىال يوجىد لىدينا
ممارسات حقيقية داخل المدرسة ألأ مفهومها لدينا هو سا وشتم السلطة الحاكمة وقد ار حمود والشماس ( )2011إلس ذرورة االنتباى إلوس إيجواد
منا اا تربوية كثر تحفينا للطلبة؛ مة ج تطوير الهوية لديهم ،وإحبا انغالق وتشت( الهوية بشك متسلس عبر التقدح تي سنواا المدرسة والجامعوة،
باإلذاتة إلس تلبية حاجة الطلبة تي ن تكون قيمهم واتجاهاتهم محددة وواذحة؛ تسواعدهم توي التعامو موع المجتموع بحيوث تحقو لهوم التكيوا االجتمواعي.
وككلي تلبية حاجتهم تي إدراك معنس الوق( ،وما هي المسؤولياا التي تترتج عليهم كأ ام نتيجة التنامهم بالوق( وتنظيمي.

ثالثا /المجا المهني و سلوح الحياة
ما بالنسبة لبقية المجاالا (المهنية و سلوح الحياة) ،تيتسم الطلبة المشاركون تيها بحالوة تأجيو الهويوة ،وهوي مرحلوة قود تسوتمر لعودة سونواا،
قىرارا مناسىبسا
ويوجد بها مستوة عوا ٍ موة االكتشواف ،ومسوتوة مون فض موة االلتوناح حيوث تقوو إحودة الطالبواا :أنىا أوسىع معلومىاتي ألجىل أأ أتخىذ
س
ىرارا يناسىىبني كمووا يتميوون هووكا التأجيو بأنووي تأجيو ا تيووارا تالطالووج لديووي محوواوالا نشوويطة تووي البحووث
بالبحى فىىي النىىت وسىىؤال األفىىراد حتى أتخىىذ قى س
واالستكشاف ،تهو يبحث ويجتهد ولكة دون التناماا قوية وثابتة.
ويعل المشاركون سباح االلتناح المؤق( علس النحو التالي:
-1نقص المعلوماا وعدح وجود البياناا الكاتية التي تساعد علس ات اذ القرار الثاب( :يحاو الطالج ن يت وك قورارا توي ا تيوار الموواد الدراسوية ،وموة ثوم
الت صص الكا يريود ،ولكوة عودح وجوود معلومواا كاتيوة ،و عودح وجوود قاعودة بيانواا لسووق العمو توي السولطنة ،تلونح الطالوج ن يبقوس تتورة وو توي
التأجي حيث يقو حدهم :تتغير قراراتنا في مجاالت المهنة بسبا ليس لدينا معلومات كافية عن المهن والتخصصات و ذاف آ ور بوالقو  :لىدينا
التزامات مؤقتة فىي مجىال الدراسىة وأسىلوب الحيىاة ،وذلىك بسىبا أأ امنسىاأ يبحى عىن مميىزات أفهىل ،ولىذلك فهىو يغيىر بسىبا نقىص المعلومىات
وتضيا البة رة تتقو  :نحن التزاماتنا مؤقتة ألننا نبح عن التغيير بسبا الخطا في اتخاذ القرار ،وذلك بسبا الهغط النفسي عند اتخىاذ القىرار
وبدوأ تفكير ،فهناك ضغوطات كثيرة تجعلنا نتخذ قرارات عشوائية
 -2عدح الثقة بالنفس والتسويا واالتتقوار لمهوارة تنظويم الوقو( :اعتبور الطلبوة ن اتتقوارهم لمهوارة تنظويم الوقو( ،والشوي توي قدراتوي ومؤهالتوي ،سوبج موة
سباح عدح ات اذ قرار ثاب( ،وذلي باعتبارهوا مهواراا مهموة توي تحقيو انهوداف وإنجواز المهواح ،حيوث ذكور حود الطلبوة بوالقو  :ال أجىد الوقىت الكىافي
للمذاكرة ،فانا ال أعرف تنظيم وقتي بين المذاكرة ،ولعا كرة القىدخ ،وذلىك ألنىي ال أمتلىك قيمىة المحافظىة وتنظىيم الوقىت وتضويا البوة ورة قائلوة:
أعاني من التسويف والوهم ،فانا أفتح الكتاب ألذاكر ثم أقول لنفسي خالن هذا أعرفه ال يحتاج مراجعته ،وأدع الكتاب داخل الشنطة
 -3االستكشاف السطحي والبسيا :تتمين رق االستكشاف والبحث لدة الطلبة بأنها سطحية وبسويطة ،حيوث يعتمود غلوج المشواركية علوس مصودرية هموا
الن( ،وسؤا انتراد المحيطية بهم تي جميع مجاالا الحياة حيث يقو حدهم :أسال زمالئي ،واذا لم أكتفي بالمعلومة أسال من هم أكبىر منىي سىنا ،أو
أبح في النت  ،ويضيا آ ر بالقو أنا أأخذ معلوماتي من األفراد مثل الشعراء ،أخذ أفكىاري مىنهم ،ألأ الكتىا قديمىة ،واألفىراد متجىددوأ وتوككر
رة مصادر معلوماتها بالقو  :ألجا لخبرات األهل ،ثم بعد ذلك االنترنت
-4النظرة السلبية مة ال رية :ويككر المشاركون ن مة ذمة هكى انمور التوي تعيو تحقيو هوداتهم الرسوائ السولبية التوي يتلقونهوا موة المحيطوية بهوم،
تهم بحاجة إلس االستعانة بتوقعاا الكبار وقيمهم ،كما نهم بحاجة إلس الشعور باإلنصاف والعدالة والحوج ،حتوس حوية يبودون نوعوا موة المقاوموة والسولطة.
وقد اعتبروا ن الرسائ السلبية مة المحيطية تجعلهم يستمرون تي تترة التأجي  ،و تبني معتقداا و تكار مة يمث السولطة علويهم سووال كوان موة انسورة
و المدرسة و حتس قرانهم .وقد عبر حدهم بالقو  :المشكلة الوحيدة التي تعيق تحقيق أهدافي هي مجموعة الناس؛ فالناس يصىدروأ عليىك أحكىامهم
من أول خطا تقع فيه ،وال يوجد تشجيع منهم ،فالنظرة السلبية ،والرسائل السلبية من اآلخرين مشكلة تعيق تحقيق أهدافي
مما سب نجد ن ك حالة تي ك مجا ت للها يل مة االستكشاف والبحث السطحي ،دون ن تكون هناك التناماا واذوحة لوديهم ،مموا يود
علس ن كثر الحاالا ويوعا لودة الطلبوة هوي حالوة التأجيو والوكا تتحوو بمورور الونمة إلوس االنغوالق و التحقيو ؛ وتتفو هوكى النتيجوة موع دراسوة كيوية
( ) Kunnen, 2010والتي ارا نتائجها عة وجود زيادة تي البحث والتنقيج عة هداف مهنية لدة الطلبة ،مع ان فا توي االلتوناح بهوا ،كموا وهورا
نتائ الدراسة الكمية ميوس و ووا وكيجسويرس وبورين ) (Meeus, Schoot, Keijsers, & Branje, 2011وجوود نووعية موة تأجيو الهويوة وال
تطويرها هما تأجي استكشاتي ،وتأجي تقليدا .وتفسر هكى النتيجوة ن سوبج هوكا التأجيو قود يعوود إلوس إحسواس الطلبوة بوالنمة ،و ملهوم توي تورم تضو
تأتيهم ،و قد يكون سببي يعود إلس ما ذكرى آدمن وتيتش ( )Adams and Fitch, 1982ن تأثير الطلبة تي موقوا موا توي ا مجوا موة مجواالا حيواتهم
يكون قليال ،وبالتالي نجد الطلبة يقبلون زماا ويلة نسبيا مع التوناح قو  ،حيوث إنوي موة غيور الممكوة دائموا تغييور المواقوا غيور الجكابوة توي المدرسوة و
البي( و العم ببسا ة ،وبكلي تإن التأجي ليس زمة جالا مة الطالج نفسي ،ولكة ترذتها البيئة المحيطة بي.
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كما وهرا نتائ الدراسة الحالية ن حالة تأجي هوية الطلبة غير متناسقة ب هي مقترنة بمواقا و مواذيع معينة وليسو( دا ليوة ومتناسوقة
عبر المواقا ،ويعبر عة ذلي حد الطلبة بالقو  :لدينا التزامات مؤقتة بالقرارات تتغيىر بتغيىر المواقىف  ،وذكور آ ور :لىيس لىدي قىيم ومبىادب ثابتىة
ألتزخ بها ،فانا ال أستطيع أأ أقول اني لن أغش في االمتحانات ،ألأ الزخ في فترة ما ساقول الزخ أغىش عشىاأ أنجىح  ،وبالتوالي يوجود تغيور مبا ور توي
حالة تأجي الهوية بمرور النمة ،حيث إنها ليس( ثابتة ب مفتوحة ،وقابلة للتغير والتحو  ،وذلي مة ال ن الطالج تي جميع مجاالا الهويوة ال يسوتمر
ويال تي تترة التأجي ب يتبنوس قوراراا وآرال ال ورية ليشوعر باالسوتقرار واال مئنوان .وبوكلي يحودس لديوي نكووم بوأن ينتقو موة الحالوة انكثور نضوجا
(التأجي ) إلس حالة الهوية انقو نضوجا (االنغوالق) ،وذلوي بسوبج عودح وجوود تورم اجتماعيوة ومعلومواا كاتيوة تعونز لديوي مفهووح الوكاا ،وتؤكود مكانتوي
و همية دائي ندوارى بالشك المناسج ،ويعبر عة ذلي الطلبة بقو حدهم :نحن أصال قبل ما نتخذ قرار نشوف البيئىة التىي نعىيش فيهىا ،فىاذا وجىدنا أأ
ذلك القرار الذي أريد أأ أتخذ غير مقبول في بيئتي ،فلن أفكر به مطلقا  ،وتضيا رة :نحن نلتىزخ بىرأي األهىل ،لكىن قبىل نحىاول اقنىاعهم ،اذا لىم
يقتنعوا ناخذ برأيهم ويقو الج آ ر :أنا قراراتي أتخذها بعد أأ أتاكد ،فقد قيل لي أأ هناك فيلم أمريكي في اليوتيوب عن محبة الرسىول ،ولكىن لىم
أشاهد ألأ والدي قال لي ال تشاهد  ،أخىذت برأيىه ألنىه يحبنىي وال يكىذب علىي  ،وقالو( البوة ورة :أنىا اختىرت مهنىة مىا ولكىن األهىل قىالوا هىذ ال
تناسا ،وليس لدينا بنات تسافر للخارج ،في البداية زعلت ،ثم بعد ذلك رضيت بالقدر
كمووا ن حالووة االنغووالق هووكى ليسوو( نقطووة النهايووة لتطووور الهويووة لوودة الطلبووة المشوواركية ،تقوود وهوور الطلبووة الرغبووة تووي االسووتمرار بالبحووث
واالستكشاف للوصو إلس إجابة لتساؤالتهم ،وتكوية هوية تمينهم عة ال رية ،حتوس وإن اسوتمر هوكا البحوث واالستكشواف إلوس المرحلوة الجامعيوة و موا
بعد الجامعية ،بشر ن يوتر المجتمع ترصا وإمكاناا كثر تتيا للطلبوة ترصوة االستكشواف واال تيوار وإيجواد اندوار المناسوبة لهوم دا و النظواح الثقواتي
للمجتمع .وتعبر البة عة ذلي بالقو  :نحن اآلأ قادرين عل امجابة عل سؤال من أنىا ومىا دوري فىي المجتمىع ،ولكىن بشىكل ضىئيل جىدا ،لمىا نكبىر
ونتعمق أكثر نكوأ قادرين بصورة أكبر  ،وتضيا ورة بوالقو  :نحىن فىي هىذ المرحلىة العمريىة ،ال يوجىد لىدينا خبىرات كافيىة تؤهلنىا لإلجابىة على
السؤال من أنا ،وماذا أكوأ وما هو دوري في المجتمع فالسن يتجدد ،وأفكارنا تتجدد بتجدد خبراتنا ويؤكد ذلي الوج آ ور توي إحودة المجموعواا،
أمىورا
ويواتقي تراد مجموعتي بهن ر سهم ،حيث قا  :لدينا القدرة عل تعريف أنفسنا ،وتحديد أدوارنا فيما نحن عليه اآلأ فقط ،ألننا نشىعر بىاأ هنىاك
س
تعيقنىا عىىن تنفيىذ أهىىدافنا مسىتقبال وقوود ذكور مار وويا ( )Marcia, 1967ن الهويووة المحققوة ال يمكووة إنجازهووا مورة واحوودة للجميوع ،كمووا يوككر نووي قبو
المدرسة الثانوية يكون لدة انتراد اهتماح ق نسبيا بهوياتهم ،وحتس ثنال المدرسوة الثانويوة يحودس نموو للهويوة قو مموا هوو معتقود عموموا ،وال يصو إلوس
الجامعة و الكلية حتس تظهر الهوية بصورة واذحة لدة الطلبة.
القسم الثاني :المجاالت األكثر تحديدا للهوية العقائدية
تحدس المشاركون تي المجموعاا البؤريوة عوة كثور المجواالا تحديودا لهوويتهم ،وتبوية ن مجوا الدراسوة والمهنوة هوو المجوا انكثور تحديودا
للهويوة لودة جميوع المجموعوواا انربوع ،باعتبوارى المجووا الوكا يشوغ تفكيورهم تووي الوقو( الوراهة ،كمووا يعتبور وسويلة لتقودير الووكاا ،و وعور الطالوج بأنووي
ص مستق لي مكانتي الممينة .وقد عبر حد الطالح تقا  :يشغل تفكيري المستقبل ،فالبد مىن أأ يكىوأ معىك وظيفىة ومهنىة حتى تسىتطيع أأ تكىوأ
س
منزال ،وتعطي أهلك جىزءسا مىن راتبىك حتى تفىرحهم بوظيفتىك  ،وتقوو البوة ورة :أنىا أكثىر شىيء أقىرأ
نفسك ،وتشتري سيارة وتتزوج ،وتشتري
وأطور نفسي عن المهنة التي أريد أأ أكىوأ فيهىا ،ألنهىا تتوقىف عليهىا حيىاتي وتورة البواحثون توي هوكى الدراسوة ن الطوالح توي المودارس توي نضوا
لتحسية قدراتهم ،والتعرف علس المهنة التي تناسبهم ،إال ن النظواح المدرسوي بموا تيوي توقعواا المعلموية ،والمنواه الدراسوية بشوك عواح ،وبورام التوجيوي
المهني بشك ام ال تساعد الطالج علس تهم ذاتي ،وتهيئتي لسوق العمو  ،تال ودماا التوي يقودمها التوجيوي المهنوي توي المودارس ال تشوبع حاجواا الطالوج
المهنية ،وككلي االنفتاح علس ما هو جديد مة تكوار ،و سواليج حياتيوة نتيجوة ثوورة االتصواالا االلكترونيوة الحديثوة ،ونتيجوة لتلوي انسوباح يجورح الطالوج
ياراا مهنية عديدة دون االلتناح بأا واحدة ،إذ كيا يحدد ياراتي وسا هكا ال ضوم موة التناقضواا ،مموا يجعلوي يسوتمر توي حالوة التأجيو دون االلتوناح
بقرار معية.
وقد كشف( دراسة الشي ( )2006ن المشكلة انكثر تأثيرا توي الهويوة لودة لبوة المودارس هوي عودح االنسوجاح موع العمو المدرسوي ،حيوث إن
تقييماا انه والمدرسية لش صية المراه غالبا ما تكون مقترنة بالنجواح المدرسوي ،والعالمواا العاليوة ،مموا يوؤدا ذلوي إلوس تهديود ذواتهوم واذوطراح
هوياتهم .هكا باإلذاتة إلس بعض انتكار التي ما زال( سائدة لدة الطلبة بشك ام ،وبعض تراد المجتمع بشك عاح مة ن السوبي الوحيود للنجواح هوو
الشهادة الجامعية والتصميم علس مهة معينة ،مع إهما بقية المساراا المهنية كالتوويا الكاتي ،مما يجعلهم يعانون مة القل علوس مسوتقبلهم ،بوالرغم موة
المحاوالا الحثيثة التي تبكلها السلطنة تي تشجيع الشباح علس االن را تي اإلعما الكاتية ،والحث علس العم الفني والتقني.
وهنا البد مة اإل ارة ن الطالباا تي الصفوف العليا ( )11-10كان لهة ر ا معار بالنسبة للمجا انكثر تحديدا للهويةـ ،حيث رن بوأن
هناك ترابطا وتكامال بية المجاالا انربعة يساعد علس تكوية الهويوة بصوورة صوحيحة حيوث قالو( إحوداهة :كىل المجىاالت لهىا دور فىي تحديىد هىويتي،
فالهوية مثل بناء بيت ،الدين هو األساس الذي يرتكز عليه ،وكذلك السياسة تؤثر بشكل أساسي ،أسلوب الحياة يؤثر مىن خىالل مبادئىك وقيمىك يسىتطيع
أأ يعرف اآلخروأ من أنت أما المهنة فامنساأ بدوأ مهنىة كشىخص مىا عنىد بطاقتىه الشخصىية ،فكىل مجىال يكمىل اآلخىر ويعوود هوكا اال وتالف توي
تحديد مجا الهوية انكثر تحديدا لهويتهم إلس تباية الطلبة مة حيث تصورهم لمفهوح الهوية ،حيوث ذكور ريكسوون ( )Erikson, 1959ن تكووية الهويوة
ينشأ مة التكام ا لتدريجي لك مجاالا الهوية واندماجها تي تكام جديد يعتمد علوس إعوادة الودم بوية بوراا الماذوي والحاذور والمسوتقب توي صوورة
جديدة ،والتي تتدا تيما بينها ،تالمرتكناا الدينيوة والسياسوية تعتبور منطلقواا لتكووية انتكوار المهنيوة ،وااللتوناح بالمبوادئ والقويم التوي تحودد الممارسواا
المعيشية للفرد ،والكا مة أني ن يدعم تكوية هوية ممينة لي ،باعتبار ن مراح النمو النفسي االجتماعي مراح متواصلة وليس( منفصلة.
القسم الثال  :الفرو بين الجنسين
هنوواك ووبي إجمووا بووية الووككور واإلنوواس علووس تأجيو الهويووة ،وهووي حالووة نشووطة بشووك عوواح وغيوور ثابتووة ،والتوي تتحووو إلووس انغووالق و تحقيو
للوصو إلس الشعور باالستقرار واال مئنوان ،توالفرق بوية حالوة االنغوالق وحالوة التحقيو للهويوة هوو ن توي حالوة االنغوالق ال يشوعر الطالوج بالحاجوة إلوس
االستكشوواف والبحووث بووية البوودائ لتبنيووي قووراراا ال وورية مثو انهو و انصوودقال يلتوونح بهووا ،مووا حالوة التحقيو يشووعر الطالووج بالحاجووة إلووس االستكشوواف
والبحث ليصو إلوس قورار يلتونح بوي .وقود وارا حموود والشوماس ( )2011توي دراسوتهما بوأن حالوة التأجيو المسوتمرة والنشوطة تتواتو موع معوايير النموو
االجتماعي والمرحلة ال امسة التي وجد ريكسون نها مرحلة مة التأجي السيكولوجي واالجتماعي لح قضايا الهوية.
كما وهرا النتائ الكيفية ن الطلبة قد وصلوا إلس درجاا متفاوتة تي مجواالا الهويوة العقائديوة ،ولويس هنواك مجواالا مكتملوة توي ا حالوة،
و ن هناك تطلعاا متباينة نحو الحاالا انكثور نضوجا ت تلوا بوا تالف المجوا نفسوي ،وكوكلي انتوراد .وهوكى النتيجوة تتفو موع موا ذكورى لوويس ( Lewis,
 ) 2003تي دراستي إلس ن الدراساا التي است دم( مقابلة مار ويا النصوا بنائيوة ( )Semi-Structured Interviewلقيواس حواالا الهويوة بوية والح
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الجامعاا لم تجد تروقا تي حاالا الهوية بشك عاح ،وت تلا مع دراسة بيورغ وإيورلن ( )Bergh & Erling, 2005والتوي وارا نتائجهوا إلوس وجوود
توروق توي حواالا الهويوة لصووالا اإلنواس توي حالوة الهويووة المؤجلوة ،ولصوالا الوككور توي حالووة الهويوة المشوتتة ،وال توجود تووروق بوية الجنسوية توي الهويووة
المحققة .وقد وذا مار يا ( (Marcia, 1966ن هكا اال تالف يرجع إلس التغييراا االجتماعية واالقتصادية والسياسية مث زيادة الدعم لتطووير المور ة
تي المجتمع ،و ني يمكة ن يكون نتيجة للتغيير تي دواا القياس المست دمة.
إال ن نتائ تحلي اجاباا الباا وهرا ميلهة إلس االستكشاف والبحث لعدة محاوالا كثر مة الطالح ،حيث إن الطوالح يكتفوون بمحاولوة
واحدة تقا ،ثم بعد ذلي يتبنون الرال الجاهنة لآل رية ،تقد قا حد الطالح :أوال أفحص القرار هل هو واقعي أخ غير واقعي ،فالقرارات غير الواقعيىة
ال أأخذ بها ،أنا أنفذ دائما قرارات أهلي دوأ تفكير  ،وقا آ ر :أتخذ القرارات السهلة التطبيق وقال( إحدة الطالباا :أنا لما أتخىذ قىرارات أبحى
عىىن أفىىراد قىىاموا بخىىوت نفىىس التجربىىة ،وكيىىف اتخىىذوا قىىرارهم فىىي ذلىىك ،بعىىدها أسىىال األب واألخ واألقىىارب ،فىىاجمع مجموعىىة مىىن الحلىىول ثىىم أتخىىذ مىىا
يناسبني وتضيا رة بقولها :ليس كىل القىيم والمبىادب ألسىرتي ألتىزخ بهىا ،فانىا فىي أسىلوب الحيىاة أناقشىهم فىي بعى القىيم والمبىادب ،والىبع
اآلخر أقرأ فيها كتبسا وأستفيد من اآلخرين ،وفي بع األحياأ هناك قيم ال أستطيع أأ أخالف أهلي فيها فارض بما يقولونه لىي ولعو ذلوي يعوود إلوس
ن الهوية العقائدية لإلناس تتطور بقوة كثر مة انوالد ،بسبج قدرتهة علس التكيا موع حالوة النضو  ،ووعويهة بالعالقواا االجتماعيوة ،و ن الجانوج انهوم
تي تحقي هوية اإلناس هو العالقاا مع ال رية ،وتكوية انسرة ) .)Meeus et al., 1999وبطبيعة الحا تإن المجتمع العماني يهيئ الفتاة لودورها منوك
الصغر ،ويلقنها تة االستيعاح وتحم المسؤولية .وهي تمارس هكا الدور نني يعكس قبو ال رية ،ويحقو لهوا حاجوة مهموة هوي الحصوو علوس المكانوة
االجتماعية؛ التي تمكنها مة التغلج علس الصعوباا ومواجهة التغيراا.
وتي ذول ما سب يوصي الباحثون بما يلي:
 .1تعنيون ثقاتوة الهويوة و هميتهوا بالنسوبة لطلبوة الموودارس والجامعواا لودة الوسوائا االجتماعيوة المعنيوة بالتواصو موع الطلبوة ،وذلوي موة وال تطوووير
مجاالا الهوية لدة الطلبة ،ودعم البرام واننشطة الالصفية باعتبارها مة المحفناا المهمة للنهو بإمكاناا الطلبة واستثمار اقاتهم و هوداتهم
بالطرق السليمة ،والتي تتمث تي (التعبير عة الكاا ،ودعم اإلنجاز ،وتنمية اإلحساس بالمسؤولية ،،وتحفين الطلبة نحو المشاركة واإلنتا ).
 .2تعريا الطالج باندوار المطلوبة مني تي المجتمع ،مة ال توتير الفرم واالمكانياا التي تساعدى علس ن يجورح العديود موة اندوار سووال كوان
دا انسرة و المدرسة و النوادا الرياذية ،بحيث يجعلي يتبنس اندوار المناسبة لي مة ال اكتشاف عمي  ،والتناح ثاب(.
 .3اجرال المنيد مة الدراساا حو حاالا الهوية العقائدية لك مجا علس حدة ،وذلي للوقوف علس احتياجاا الطلبة تي ك مجا (المهنوي ،والوديني،
والسياسي ،و سلوح الحياة) وربطها بمتغيراا تتناسج مع ك حالة تي ك مجوا مثو (انغوالق الهويوة واال تيوار المهنوي ،الهويوة المهنيوة والمسواندة
االجتماعية).
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الملحق
الصيغة اإلر ادية إلجرال مناقشاا المجموعاا البؤرية مع لبة الصفوف ( )11-8تي موذو حاالا الهوية العقائدية
ي الطالج /تي الطالبة:
نحة مجموعة باحثون مة جامعة السلطان قابوس نقوح بعم دراسة حو الهوية العقائدية لدة الطلبة تي الصوفوف ( ،)11-8ولوكلي يهمنوا ن نناقشوكم عوة
مدة تهمكم /تصوركم لوكواتكم ،ومواذا تريودوا ن تكونووا توي المسوتقب  .ولسوتم ملونمية باإلجابوة عوة جميوع انسوئلة ،ثوم نوي بإمكاننوا التوقوا توي ا وقو(.
واعلموا ني ليس( هناك إجابي صحيحة و ا ئة ،ولة تتأثروا باإلجاباا التي تعطونها لوكلي نرجوو مونكم الصوراحة .علموا بوأن إجوابتكم سوتبقس سورية ولوة
تست دح إال نغرا البحث العلمي .ولة تستغرق جلستنا النقا ية كثر مة ساعتية.
سائلية ّ ،
عن وج ّ التوتي
القسم األول  /البيانات األولية:
النو االجتماعي
رمن المجموعة

-

الصا

تاري المقابلة

الساعة

عدد تراد المجموعة

نترك الفرصة للطلبة للتعريا بأنفسهم ماح ال رية.
ما سباح مواتقتي للمشاركة معنا تي هكى الجلسة؟
ا تر حد هكى الموذوعاا (الدية ،المهنة ،السياسة ،سلوح الحياة) ،وتحدس عنها بعبارة م تصرة.

القسم الثاني /األسئلة التي يجا تغطيتها:
الموضوع
المجاالا التي تساهم
تي تحديد الهوية
االستكشاف و
الشعور باالذطراح
والتشويش مة ج
تحديد حالة الهوية

مدة االلتناح
بالقراراا التي
يت كها تي الحياة

التعريف
يصووا المشوواركون المجوواالا
(المهنيوووة ،الدينيوووة ،السياسوووية،
سوولوح الحيوواة) التووي يعتقوودون
نها انهم تي تكوية الهوية.
يصووا المشووواركون ال بوووراا
التوووي موووروا بهوووا للكشوووا عوووة
المعتقوووداا السياسوووية والدينيوووة
والمهنيووة و سوولوح الحيوواة ،و
ال بووووراا التووووي مووووة اللهووووا
عروا بالتضوارح والتشوويش
نتيجة لعدح وجود قرار.
يصووووووا المشوووووواركون نووووووو
االلتووووووناح بووووووالقراراا التووووووي
يت كها تي المجاالا (المهنية،
والسياسووية ،الدينيووة ،و سوولوح
الحياة).

األسئلة األساسية
-1ما القضايا التي تشغ تفكيرك؟ ولماذا؟
-2ما المشاك والعقباا التي تعي تحقي هداتي؟
-1كيووا تعتقوود نووي ووورا معتقووداتي الدينيووة والسياسووية والمهنيووة
و سلوح الحياة؟
-2حدثني عة مواقفي التي عرا تيهوا نوي مضوطرح وقلو ؟ وموا
سباح عورك بكلي؟

-1كيا تت ك قراراتي توي مجواالا (المهنيوة ،والدينيوة ،والسياسوية،
و سلوح الحياة)؟
 -2ا الحاالا تجد نفسي تيها:
 تشوووعر بوجوووود مشوووكلة إال نوووي قوووادر علوووس حلهوووا وات ووواذ القووورارالمناسج تي ك مجاالا حياتي (تحقي الهوية).
 تشعر بوجود مشكلة إال ني مازال( متردد وغير قادر علس ات اذالقرار المناسج تي ك مجاالا حياتي (تأجي الهوية).
 ال تشعر بوجود مشكلة وال يوجود موا يقلقوي توي حياتوي ،نن لودييقووراراا تسووتمدها مووة ال وورية تووي ك و مجوواالا حياتووي (انغووالق
الهوية).
ال تشعر بوجود مشكلة و ما يقلقي ولويس لوديي قوراراا و التوناحتي ك مجاالا حياتي (تشت( الهوية).

يرا :ه هنالي يل ر تي ر يي يمكة اذاتتي لما كنا نتحدس عني؟
 -نشكر المشاركية علس منحهم المعلوماا والوق(.
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األسئلة المحفزة والسابرة
إذا اتيحووو( لوووي الفرصوووة للمشووواركة توووي اللجنوووة الو نيوووة
للشباح ،ما هي انمور التي تود مناقشتها مع هكى اللجنة؟
ا المجوواالا لووي دور كثوور تووي احساسووي بنفسووي ،و مووة
ن(؟
ما المصادر التي تعتمد عليها تي جمع معلوماتي ،وتكوية
تكارك؟

كيا تتعام مع انتكوار والمبوادئ الجديودة التوي تعورعليي؟
حوودثني عووة موودة التنامووي بووالقراراا التووي تت ووكها توويمجاالا حياتي؟
ه ن( قوادر علوس اإلجابوة علوس سوؤا موة نو(؟ ومواذاستكون؟ وما دورك تي الحياة؟

