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  في ضوء بعض المتغيرات حاالت الهوية لدى طلبة الجامعة األردنية

 خولة خليل العداربة
 *د. جيهان وديع مطر

 ملخص:
 لجامعة األردنيةإلى استكشاف حاالت الهوية لدى طلبة البكالوريوس في ا هدفت هذه الدراسة

في ضوء متغيري الجنس والكلية. تم تطبيق مقياس أدمز  2202-2202في العام الدراسي 
على عينة  The Extended Objective Measure of Ego Identity Statusوبينيون 

( من اإلناث. أظهرت 526من الذكور و) (270( طالبًا تضم )232)مكونة من عشوائية طبقية 
لب حاالت الهوية لدى الطلبة كانت حالة الهوية االنتقالية أو المعلقة الدنيا. وأما النتائج أن أغ

حاالت الهوية النقية فقد كانت نسبة الهوية المغلقة هي األعلى، ثم جاءت بعدها المحققة ثم 
إحصائية تعزى فروق ذات داللة تة. كما لم تظهر لنقية، فيما كانت أدنى نسبة للمشالمؤجلة ا
فروق ذات داللة كانت لصالح اإلناث، ولم تظهر  إذلجنس، باستثناء الحالة االنتقالية، لمتغير ا
حاالت الهوية النفسية لدى أفراد عينة الدراسة ُتعزى لمتغير الكلية، باستثناء المحققة،  بين إحصائية

الدراسة  لصالح الكليات الطبية. وقد أوصت المشتةوذلك لصالح الكليات اإلنسانية والعلمية، ولدى 
 التي تسهم في تشكيل هوياتهم.األنشطة  لممارسةإتاحة الفرصة للطلبة في الجامعات ب

  ، طلبة الجامعة األردنية.المشتةحاالت الهوية، المغلقة، المؤجلة، المحققة، الكلمات المفتاحية: 
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Identity statuses of Jordan University students in light of some 

variables 

Khawla Adarbeh 

Dr. Jihan W. Matter* 
 

Abstract: 
This study aimed to explore ego-identity statuses at Jordan University 

students in scholastic year 2018-2019, in light of gender and college 

variables. To achieve that, the Extended Objective Measure of Ego 

Identity Status Scale (EOM-EISS) was applied on a stratified random 

sample of (896) students which consisted of (271) male and (625) female. 

The results revealed that most of the students were classified in low profile 

moratorium status. Regarding the four pure statuses; foreclosure status was 

the highest then achieved status followed by the moratorium, and the least 

was diffusion status. The results also revealed no statistically significant 

differences between ego-identity statuses due to gender except in low 

profile moratorium status in favor of females. No statistically significant 

differences between ego-identity statuses due to college except in achieved 

status in favor of humanities and scientific colleges and in diffusion status 

in favor of the health college. The study recommended giving the students 

opportunities that facilitate identity formation.    

Keywords: ego-identity statuses, foreclosure, moratorium status, achieved 

status, diffusion status, Jordanian University students. 
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 :المقدمة
الهوية المتطلب النمائي األكثر أهمية في مرحلة المراهقة؛ فهي ُتحدد من هوو الفورد، وىلوى  عدتُ 

أين يتجه، وما معتقداته واهتماماته، لوذا سسوعى المربوون إلوى الوصوول بوالفرد إلوى تحقيوق هويوة تميوزه 
 عن غيره.

ن خوالل الهويوة ويمثل تشكيل الهويوة نقطوة تحوول فوي النموو اإلنسواني؛ فوالمراهقون سعكسوون مو
وعيًا بالصفات التي لديهم أو التي سفتقورون إليهوا؛ فتشوكيل الهويوة سضوم اختبوار المراهوق ل صائصوه 

 انموا  السولو الش صية وللقضاسا السياسية والدينية والقيم األخالقية واالهتمامات المهنية واألدوار و 
 (.Shriem,2009 ؛Marcia, 1966)الجندرية والجنسية وااللتزام بها فيما بعد 

والهوية ُتعد ضرورة للدخول في عالم الرشد، إْذ يتطلب من الفرد البوال  أن سكوون منتجوًا. وهوذا 
موا  سسوتدعي منوه ات واذ قورارات تتعلوق بالدراسوة والمهنوة، وىقاموة عالقوات حميموة وتكووين أسورة. وهوذا

ة. وال سكووون يووتم موون خووالل توجهووات سحووددها المجتمووع علووى شووكل معووايير وتوقعووات وظووروف محوودد
المراهق في أثناء ذلك سلبيًا بل سعمل علوى استكشواف البودائل وات واذ القورارات التوي يراهوا مناسوبة ثوم 

 (.  Nurmi (2004,يلتزم بها 
وتتبلور الهوية في هذه المرحلة االنتقالية بين الطفولة والرشد؛ ف برات الطفولة السابقة تتحوول 

دورًا فوي رسوم توجهوات الفورد فوي الرشود؛ فوالفرد  توؤدي، و إلى اهتمامات وكفاسات ومعتقودات ش صوية
يبوودأ بتنميووة اإلحسوواس بالووذات منووذ الطفولووة المبكوورة، ولكنووه فووي هووذه المرحلووة يبووذل ألول موورة جهوودًا 

، ويتجلى ذلك على شوكل أمموة نمائيوة قود (,2222Woolfolk)لإلجابة عن السؤال الُملح: من أنا؟ 
قة، أو في المقابل تكون الهويوة مضوطربة إذا لوم ُيوتلْح لهوذه األمموة ُتحل وتتشكل لدسه هوية ثابتة متس

 .(Erikson, 1968) أن ُتحل
ه ومعتقداتوووه وتاري وووه فوووي صوووورة متسوووقة للوووذات مووون مقدراتوووالفووورد علوووى تنظووويم دوافعوووه و  مقووودرةف

علوووى إحوووداث  مقوودرةخووالل اختيوووارات مقصوووودة فيمووا يتعلوووق بالعمووول والقوويم واأليووودلوجيا والمسوووؤولية وال
تكامووول بوووين هوووذه الجوانوووب تحووودد مووودى اكتسووواة الفووورد للهويوووة المحققوووة مقابووول اإلخفووواق واالضوووطراة 

(Marcia,1966؛ Ericson, 1968 2222؛Woolfolk,) . 

وخووالل محوواوالت الفوورد لحوول أممووة الهويووة سقوووم بعمليووات االستكشوواف للبوودائل المتاحووة وموون ثووم 
عمليتووي االستكشوواف وااللتووزام تتحوودد حالووة هويتووه  االلتووزام بقوورارات محووددة، ونتيجووة لموقووع الفوورد موون

 (.Marcia,1966)والمحققة  المشتةالمغلقة والمعلقة و  :التي وصل إليها بأحد األشكال اآلتية
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
جوواءت فكوورة الدراسووة موون خووالل اإلنجووام النمووائي المطلوووة تحقيقووه فووي مرحلووة المراهقووة الووذي 

يووة؛ إْذ سأخووذ المراهووق فووي تفحووا األشوو ال واألشووياء والقوويم واالتجاهووات يتمثوول فووي حوول أممووة الهو 
 .(Berns, 2016) وكل ما يواجهه حتى سصل إلى اكتساة الهوية مقابل اضطرابها

والهويوووة تتشوووكل مووون بعووودين أساسووويين هموووا االكتشووواف للبووودائل، ودرجوووة االلتوووزام بهوووا، وهوووذان  
الم تلفوة؛ فوالتعليم والعالقوات الحميموة واأليودلوجيا  البعدان يتطووران وي تلفوان حسوب مجواالت الحيواة

ت تلوووووا وفقوووووًا للسوووووياق االجتمووووواعي الوووووذي يوجووووود فيوووووه الفووووورد كاألسووووورة والرفووووواق والمدرسوووووة والجامعوووووة 
((Nurmi,2004.   

وُيعتقوود أن الجامعووات سمكوون أن تموونح الطالووب وبطريقووة مؤسسوواتية الحريووة باستكشوواف البوودائل 
 ,Ericson,1968 ; Crocetti)الحيواة قبول ات واذ القورار وااللتوزام بوه المهنيوة واأليدلوجيوة وأنموا  

Berzonsky & Meeus,2012) إْذ يتعووورل الطالوووب لانشوووطة الثقافيوووة والفنيوووة والرياضوووية ،
مجموعووة متنوعووة موون العالقووات الم تلفووة ممووا سسووهم فووي  فضوواًل عوونواالتجاهووات الفكريووة والسياسووية، 

س فوي و نا  حاجة الستكشاف حاالت الهوية لدى طلبة البكوالورياإلحساس بالهوية. ومن هنا كان ه
بوووروم شوووكوى التربوووويين  فضووواًل عووون سوووياق الجامعوووة األردنيوووة للمسووواعدة فوووي معرفوووة الواقوووع ووصوووفه.

من عدم وضوح الهويوة لودى الطلبوة ووجوود مشوكالت لوديهم  ،وأولياء األمور والعاملين في الجامعات
 رارات محددة.    في استكشاف البدائل وااللتزام بق

كما سأتي البحث لسد الثغرة في الدراسوات التوي تتنواول الهويوة نمائيوًا فوي هوذه المرحلوة العمريوة 
ولدى طلبة الجامعة األردنية؛ ألّنها الجامعوة األم وتضوم شوريحة واسوعة مون الشوباة األردنوي؛ إْذ إّن 

فووي سووياقات أخوورى؛ إْذ تناولووت  ، وقوود تمووتولووت الهويووة قليلووة حسووب علووم البوواحثينالدراسووات التووي تنا
حاالت الهوية لدى أفراد المجتمع األردني للفئوات العمريوة التوي ( (Al-Omari,2009العمري دراسة 

التوي   (Al-Sareareh, & Samarah,2009)الصورايرة وسومارةسونة(. ودراسوة  05-21تقع بوين )
ي جامعوة مؤتوة، ودراسوة كتلوو  هدفت إلى استكشاف لحاالت الهوية لدى طلبة كلية العلوم التربويوة فو

(Khetlo,2008)  التووووي تناولووووت الهويووووة النفسووووية لوووودى عينووووة موووون الشووووباة الجووووامعي فووووي جامعووووات
التووي بحثووت حوواالت هويووة األنووا  ((Alaeden, Jehad,2016 عووالء الوودينفلسووطين. وهنووا  دراسووة 

عوة الهاشومية فوي العوام وعالقتها بالعافية النفسية واألداء الوظيفي األسري على عينة من طلبوة الجام
 .1522-1525الدراسي 
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في سياق  ودراستهاحاالت الهوية لدى الطلبة أن هنا  حاجة الستكشاف  يبدوومن هنا 
 الجامعة األردنية. تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما حاالت الهوية لدى طلبة البكالوريوس في الجامعة األردنية؟ .2
ات داللة إحصائية في توميع الطلبة على حاالت الهوية النفسية عند مستوى هل توجد فروق ذ .2

 تعزى لمتغير الجنس؟  (α=5.50)الداللة 

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في توميع الطلبة على حاالت الهوية النفسية عند مستوى   .3
 تعزى لمتغير الكلية؟ (α=5.50)الداللة 

 أهمية الدراسة:
؛ وذلك ألنهوا في مجالها ظرية للدراسة من خالل أنها ستثري المعرفة العلميةتظهر األهمية الن

علوووى تقووودسم إضوووافة لوووادة التربووووي فوووي مجوووال الهويوووة النفسوووية لووودى الطلبوووة الجوووامعيين؛ إْذ  سوووتعمل
عملوووت علوووى إلقووواء الضووووء علوووى حووواالت الهويوووة لووودى طلبوووة الجامعوووة األردنيوووة فوووي المرحلوووة العمريوووة 

ة وهي مرحلة المراهقوة المتوأخرة. كموا عملوت علوى تقودسم خلريوة نظريوة تضومنت الحرجة لتشكل الهوي
 النظريات النفسية التي تفسر اكتساة الهوية خالل المراحل العمرية حتى تتضح في المراهقة.

نتوائج تصوا الواقوع، أما األهمية التطبيقية للدراسة فتكمن في أنهوا مون المتوقوع أن تصول إلوى 
التوي سمكون تحويلهوا الوى بورامج نمائيوة وقائيوة  األكادسميوةفي رسوم السياسوات من الممكن أن تساعد و 

توؤدي إلوى تحسوين مسوارات النموو لودى  والتوي يؤمول أنواآلبواء واألبنواء أنفسوهم؛  لاكادسميينموجهة 
 في هذه المرحلة العمرية الحساسة.اكتساة الهوية المحققة في مجال األجيال 

 أهداف الدراسة:
 س في الجامعة األردنية.و ت الهوية لدى طلبة البكالوريالكشا عن حاال 
 .معرفة الفروق في حاالت الهوية التي تعزى إلى تغير النوع االجتماعي 
 الكلية. معرفة الفروق في حاالت الهوية التي تعزى إلى 

 وتعريفاتها اإلجرائية: المفاهيمية مصطلحات الدراسة
  :واألخالقيووة واالجتماعيووة والثقافيووة التووي تمكوون مجموعووة ال صووائا الجسوودسة والنفسووية الهويةةة

أن سعرفوه  هغيور التوي سسوتطيع  الشو ا مون تعريوف نفسوه وتصووير ذاتوه وتعريوف غيوره بهوا، أو
 .(Kharkosh,2015:5) بها

 حالةةة تحقيةةه الهويةةة ال ف ةةية (Identity achievement status):  تعنووي أن الفوورد موور
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هنيوووة وأيدلوجيوووة وسياسوووية ودينيوووة وعالقوووات ثابتوووة بحالوووة استكشووواف ال يوووارات وطوووور التزاموووات م
Marcia,1966:551) .) فوي  ,05ومحقق الهوية فوي هوذه الدراسوة هوو مون وصول نقطوة القطوع
  فقرات الهوية المحققة.

 حالةة تعليةه أو تيجيةل الهويةة (Moratorium status) :  تشوير إلوى أن الفورد الوذي سعوي
 ا ثابوت ولوم سحسوم اختيواره مون البودائل المطروحوةأمموة الهويوة لوم يتوصول بعود إلوى تكووين موقو

Marcia,1966:552))68,. ومعلووق الهويووة فووي هووذه الدراسووة هووو موون وصوول إلووى نقطووة القطووع 
 في فقرات الهوية المعلقة.

 حالةة انغة ا الهويةة (Foreclosure status) : وتشوير إلوى أن الفورد لوم سمور بأمموة الهويوة
توزام بموا سسوعى إلوى تحقيقوه مون أهوداف، وهوذا االلتوزام سعكوس ولم سستكشا البدائل ولكنوه لدسوه ال

. ومنغلووق الهويووة فووي ((Marcia,1966:552رغبووات اآلخوورين موون الوالوودين أو أي رمووز سوولطوي 
 على فقرات انغالق الهوية. 61,هذه الدراسة هو من وصل إلى نقطة القطع 

 حالةة اضةطراا الهويةة أو تشةتتها (diffusion status) :ألفوراد الوذين لويس لهوم تشوير إلوى ا
. ومضووطرة الهويوة فووي ((Marcia,1966:552التزاموات ثابتووة وال سقوموون باستكشوواف البودائل 
 في فقرات اضطراة الهوية. 63هذه الدراسة هو من وصل إلى نقطة القطع 

  الهويةةة االنتقاليةةة أو الهويةةة المعلقةةة الةةدنيا(low profile moratorium (:  هووي حالووة
تصل إلى درجة القطع في أي حالة من حاالت الهوية النقية وهي مشابهة نوعيأ  الهوية التي لم

-Benion,1988:12 Al) اختالفهوووووا عنهوووووا كميووووواً  مووووون رغمعلوووووى الووووولحووووواالت الهويوووووة المعلقوووووة 

Omary,2009:82;.) 

 حدود الدراسة:
األردنيووة فووي الجامعووة  البكووالوريوسوممانًيووا وبشوورًيا فووي طلبووة  الدراسووة مكانًيوواتتحوودد نتووائج هووذه 

 .1522-1522في السنة الدراسية 
 محددات الدراسة:

كما تتحدد في المنهجية البحثية المست دمة وال صوائا السويكومترية لواداة التوي توم تطويرهوا 
 للبيئة األردنية.

 اإلطار النظري:

وودّ  مثوول الهويووة أحوود أبوورم المفووانيم والبنوواءات النفسووية التووي تناولهووا علووم نفووس النمووو؛ ألّنهووا ت ُتعل
 متطلًبا نمائيًّا سسهم في تحقيق الفرد لذاته وتميزه عن غيره من األفراد.
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والهويووووووووة هووووووووي اإلحسووووووووواس المسووووووووتمر والمتسوووووووووق والثابووووووووت لووووووووودى الفوووووووورد عموووووووووا هووووووووو عليوووووووووه 
(Erikson,1968فهووو .)الطووورق التوووي يووودر  ويعكوووس فيهوووا األفوووراد خصائصوووهم الفردسوووة والنتوووائج  ي

 ن(. ويمكو(Erikson,1968; Nurmi ,2004ان والمكوان السولوكية والمكانوة االجتماعيوة عبور الزمو
والمعتقوودات  مقودراتتعريوف الهويوة علووى أنهوا البنوواء الوداخلي للووذات. فهوي نظووام دينواميكي للوودوافع وال

(. فهوي تتضومن اختيوارات الفورد وقراراتوه Marcia,1993والتاريخ ال ال بالفرد في صوورة متسوقة )
 األيدلوجيووووووووووة والمسووووووووووؤولية تجوووووووووواه النوووووووووواس واألفكووووووووووارالقصوووووووووودسة فيمووووووووووا يتعلووووووووووق بالعموووووووووول والقوووووووووويم و 

(Woolfolk,2009:203). 
 مووون المنظووورين فوووي علوووم نفوووس النموووو تشوووكيل الهويوووة وكوووان مووون أولهوووم إريكسوووون  عديووودتنووواول 

(Erikson) الهوية هي اإلنجام األساسي في المرحلة ال امسة من مراحل عمر اإلنسوان  علد  ؛ الذي
االجتماعيووة. فتشووكيل الهويووة هووي عمليووة مسووتمرة علووى موودى الحيوواة.  الثمانيووة وفقووًا لنظريتووه النفسووية

ولكنها تصل ذروتهوا فوي مرحلوة المراهقوة، فالزيوادة السوريعة والمفاجئوة فوي النموو الجسومي والمعرفوي، 
نوعوًا  تّولودتفكير المراهق في قبول اآلخرين له وتلبية توقعاتهم وتجربة البودائل المطروحوة  فضاًل عن

ي سسووعى المراهووق إلووى حلهووا بالوصووول إلووى اكتسوواة الهويووة مقابوول تشووتتها، فإريكسووون موون األممووة التوو
 (.Krein,1996;Erikson,1968)يرى أن للهوية حالتين هما تحقيق الهوية أو اضطرابها 

إن تشوووكيل الهويوووة هوووو أمووور حتموووي وتراكموووي ويبووودأ مووون أول تحسوووس الطفووول ألعضووواء جسووومه 
ن الحياة معتمًدا على أسس بيولوجية ونفسية واجتماعيوة حتوى ويستمر في المراحل األربعة األولى م

سصووول الفووورد الوووى المرحلوووة ال امسوووة وتبووورم المالموووح المعرفيوووة؛ إْذ تحووودث أمموووة الهويوووة كموووا سوووماها 
إريكسووون. وتنطلووق لدسووه أسووئلة مثوول: موون أنووا؟ موواذا أريوود؟ ومووا أهوودافي فووي الحيوواة؟ وىلووى أيوون أتجووه؟ 

لراشوودين. فووي الوقووت الووذي سكووون مطلوًبووا منووه أن سكووون قووادرًا علووى فيسووعى المراهووق لالسووتقالل عوون ا
القيووام باختيووارات والتزامووات محووددة بشووأن قضوواسا م تلفووة فووي حياتووه، والتووي منهووا الهويووة الجنسووية أو 

 ,Eriksonال يارات الدراسية والمهنية ) وكذلكالدور االجتماعي وال يارات السياسية أو األيدلوجية 
1968;Berns,2016;Lefreniere,2000.) 

 المهمواتوتشكيل الهوية هي عملية انعكاس ومالحظة مسوتمرة وتوتم علوى عودة مسوتويات مون 
( التوي سقووم مون خاللهوا الفورد بوالحكم علوى نفسوه فوي ضووء فهموه mental functioningالنفسوية )

عنوودهم. أوفووي للطريقووة التووي سحكووم بهووا اآلخوورون عليووه مقارنووًة بهووم، أو بالتصوونيف الووذي لدسووه اعتبووار 
ضووووء القضووواسا التوووي يراهوووا هوووو مناسوووبة لوووه؛ فيقووووم بتبنوووي صوووور اآلبووواء أو األفوووراد المهموووين وأدوارهوووم 
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 (Erikson, 1968) .داخله ها فيودمج وقيمهم واعتقاداتهم
ووود  وفوووي الوقوووت الوووذي  فيوووه إريكسوووون أن تشوووكيل الهويوووة يبووورم فوووي مرحلوووة المراهقوووة إال أن لوووه  عل
حل الحياة السابقة؛ إْذ يتشكل مون توراكم األمموات أو حلهوا منوذ الووالدة، فوالفرد جذوًرا تراكمية عبر مرا

ة، وفووي كوول مرحلووة موون يتطووور عبوور ثموواني مراحوول فووي حياتووه؛ تبوودأ فووي الرضوواعة وتنتهووي بالشووي وخ
وجد أممة تحتاج إلى أن ُتحل ليصل إلوى النموو السوليم، ومقابول ذلوك إخفواق فوي النموو هذه المراحل ت
 ؛Erikson,1968؛Poole & Snary,2011) إعاقوة النموو فوي المراحول الالحقوة قود يوؤدي إلوى

(Lafreniere,2000. 
وتظهر التراكمية في بناء الهويوة مون خوالل المراحول التوي وضوعها إريكسوون؛ إْذ إّن حول أمموة 
ي الثقووة مقابوول انعوودام الثقووة فووي المرحلووة األولووى ُسفضووي إلووى الشووعور بوواألمن فووي المراحوول الالحقووة التوو

أحوودها المراهقووة. وحوول أممووة االسووتقالل فووي المرحلووة الثانيووة يووؤدي إلووى بووروم االسووتقاللية بشووكل سووليم 
فووي حيوواة المراهووق. فووي حووين أن مرحلووة المبووادرة مقابوول الشووعور بال جوول تتووزامن مووع اكتسوواة الهويووة 

راهقوة. كموا أن الجندرية التي تبدأ فوي مرحلوة الطفولوة المبكورة وتكوون جوزءًا مون الهويوة فوي مرحلوة الم
بداسة تشكيل الصداقات يبدأ في هذه المرحلة التوي تسوهم الحقوًا فوي بنواء الميوول الجندريوة والعالقوات 

 (.Lafreniere,2000مع الجنس اآلخر في مرحلة تشكيل الهوية وحل أممتها )
وكووول مرحلوووة مووون مراحووول النموووو فوووي نظريوووة إريكسوووون النفسوووية االجتماعيوووة مرتبطوووة فوووي سوووياق 

يؤثر في م رجاتها؛ فم رجات مرحلة الرضاعة تتأثر بما سحدث في سياق األسرة وأحيانوا  اجتماعي
الحضانة. وم رجات مرحلة المراهقة وأبرمها الهوية تتأثر بسياق المدرسة والرفاق واألسورة والمجتموع 

(Berns,2016.) 
فوورد حووالتين أن نمووو الفوورد فووي مراحوول عمريووة ثمانيووة متتاليووة يتصووارع فيهووا ال موون رغمعلووى الووو 

على طرفي متصل أحدهما إسجابي واآلخر سولبي ويتحودد مسوار نموو الفورد تبعوًا لطبيعوة حول األمموة 
في كل مرحلة من المراحل. إال أن األمور لويس حودسًا؛ فوبعف الفشول فوي حول األمموات المتعاقبوة لوه 

ح للمراهوق بعف اآلثار االسجابية؛ فمثاًل بعف الفشل وبعف االضطراة في حول أمموة الهويوة سسوم
 (.Berns,2016; Lafreniere,2000أن يتعلم من أخطائه ويستكشا البدائل )

ومووووووون أبووووووورم المنظووووووورين فوووووووي مجوووووووال الهويوووووووة مارسووووووويا الوووووووذي عمووووووول علوووووووى توسووووووويع نظريوووووووة 
، إْذ درس عبووووور خمسوووووة وعشووووورين عاموووووًا تشوووووكيل الهويوووووة مسوووووتندًا إلوووووى بعووووودي (Erikson)إريكسوووووون 

التوووي كانوووت اثنتوووين المحققوووة والمضوووطربة علوووى طرفوووي  االكتشووواف وااللتوووزام. ووسوووع حووواالت الهويوووة
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 فضووواًل عووون المشوووتةالمتصووول عنووود إريكسوووون لتصوووبح أربوووع حووواالت، هوووي: المحققوووة والمضوووطربة أو 
المغلقوووة والمعلقوووة. معتبووووًرا أن نجووواح المراهووووق فوووي حووول أممووووة الهويوووة سعتموووود علوووى موووا سقوووووم بوووه موووون 

مووا سحققوووه موون التووزام بوووالقيم  فضووواًل عوونة، استكشوواف للبوودائل فووي المجووواالت األيدلوجيووة واالجتماعيوو
 & Marcia, Waterman, Matteson, Archerوالمعوووايير السوووائدة فوووي المجتموووع )

Orlofsky,1993; lafreniere,2000.) 
ويشووير مفهوووم االكتشوواف إلووى قيووام المراهووق باختبووار الفوورل النمائيووة وقضوواسا الهويووة والشووك 

لمحيطووين بووه والوالوودين والبوودء بالبحووث عوون بوودائل ش صووية باألهووداف والقوويم المطروحووة موون األفووراد ا
 .(Marcia,1966; Shriem,2009)فيما يتعلق بالهوية والقيم والمعتقدات 

أموووا مفهووووم االلتوووزام فيقصووود بوووه تبنوووي الفووورد قووورارات حاسووومة تتعلوووق بأهدافوووه وقيموووه وتصووورفاته 
(Rosen,2011; Marcia,1966,1993.) 

 المشوتةلتوزام سكوون لحواالت الهويوة أربعوة أشوكال هوي: الهويوة وبناًء على بعدي االكتشواف واال
(identity diffusion ووّد هووذه الحالووة هووي األقوول تطووورًا موون الناحيووة النمائيووة، إْذ إّن األفووراد فووي ( وُتعل

هووذه الحالووة لووم سمووروا باالكتشوواف وال بووااللتزام. وبالتووالي لووم سمووروا ب بوورة األممووة ولووم يتوصوولوا الووى أّي 
ت تتعلووق بكينووونتهم أو مووا يووودون فعلووه فووي حيوواتهم، فلوويس لووديهم توجووه راسووخ، ولوويس لووديهم اسووتنتاجا

التزام نحو مهنة أو مجموعة مون المعتقودات ولوم سقومووا بوالتفكير أو التقيويم للبودائل. وعوادة فوإن الفئوة 
م فوووي التوووي تمووور بهوووذه الحالوووة هوووم مراهقوووون فووواترو الشوووعور منسوووحبون وتقوووديرهم لوووذواتهم متووودنّ  وأملهووو

المستقبل ضوعيف. ويسواير هوؤالء غالبيوة النواس وهوم خاضوعون لضوغ  الرفواق وينتقلوون مون اهتموام 
 (.Shreim,2009; Woolfolk,2009) إلى آخر

وهوووي التوووي لوووم تمووور باالكتشووواف  Identity foreclosure)الحالوووة الثانيوووة الهويوووة المغلقوووة )
أقل من الهويوة المحققوة ومون المعلقوة نمائًيوا.  واختيار البدائل وىنما أخذت على عاتقها االلتزام، وهي

وهؤالء ووو عادًة ووو يلزمون أنفسهم ببساطة بأهداف وقيم وأسلوة حيواة اآلخورين مثول اآلبواء أو البوالغين 
وأحياًنووووووا طائفووووووة دينيووووووة، ويميلووووووون إلووووووى التعصووووووب وعوووووودم التسووووووامح والوقوووووووف فووووووي وضووووووع دفوووووواعي 

(Lafreniere,2000; Wolfolk,2009.) 
ام في هذه الحالة س تلا عون االلتوزام فوي حالوة الهويوة المحققوة، إْذ إّنوه هنوا لويس نتيجوة وااللتز 

اكتشوووووووواف وبحووووووووث ش صووووووووي واختبووووووووار للبوووووووودائل فالقضوووووووواسا عنوووووووودهم مقبولووووووووة دون العموووووووول عليهووووووووا 
(Shreim,2009.) 
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( وهووي حالووة حووادة موون Moratorium identityالحالووة الثالثووة الهويووة المؤجلووة أو المعلقووة )
كتشاف بحيث يبحث األفراد عن القيم ليتبنوها فهم سكافحون من أجل تحديد األدوار؛ فهم لم أممة اال

سأخووذوا علووى عوواتقهم االلتووزام. وهووذه الحالووة شووائعة بشووكل كبيوور. ويعتقوود أنهووا حالووة صووحية ألنهووا فتوورة 
االسوتقرار  االضطراة وعدممن اكتشاف للبدائل قبل القيام بااللتزام لذلك يبدو على أفراد هذه الحالة 

وعوودم الشووعور بالرضووا. ويعووّد مارسوويا فتوورة التأجيوول متطلبووًا رئيسووًا وضووروريًا لتحقيووق الهويووة المنجووزة 
(Marcia,1966,1993,1994.) 

وأفووراد هووذه الفئووة مووروا ب بوورة  identity achievement)والحالووة الرابعووة الهويووة المحققووة )
االت الهويوة. فهوم قواموا بحول قضواساهم بأنفسوهم. االكتشاف وخبرة االلتزام، وهم األكثر نضجًا في حو

ونتيجووة لالكتشوواف قوواموا بووااللتزام. فهووم يتوصوولون الووى تحديوود جيوود لاللتووزام الش صووي نحووو المهنووة 
والمعتقدات ونظوام ش صوي مون القويم واأليدلوجيوة وقضواسا األدوار االجتماعيوة والجندريوة. فقود قواموا 

يق للبووودائل وال يوووارات الم تلفوووة وتوصووولوا إلوووى اسوووتنتاجات بحووول أمموووة الهويوووة مووون خوووالل التقيووويم الووودق
وقوورارات موون تلقوواء أنفسووهم. لووذلك فهووم لووديهم تكيووف وتقوودير لووذواتهم. وبالنسووبة لترتيووب حوواالت الهويووة 

 ;Wolfolk,2009فوووووإن تحقيوووووق الهويوووووة هوووووو األكثووووور تطوووووور نمائيوووووًا. ثوووووم تليوووووه حالوووووة التعليوووووق )

Shriem,2009; Lafreniere,2000; Rosen,2011.)  
كوود مارسوويا أن الهويووة ال تبوودأ فووي التشووكل فووي المراهقووة وال تنتهووي بهووا، إْذ يبوودأ إدرا  تمووايز وأ

الذات منذ مرحلة الرضاعة وقود تصول اكتموال نموهوا فوي مرحلوة الشوي وخة ولكون األمور الحاسوم فوي 
ة مًعا لوتمكن الفورد مرحلة المراهقة أنه تتزامن التغيرات الجسدسة والنمو المعرفي والتوقعات االجتماعي

ن مارسويا قود ركوز فوإومون هنوا  (.Shriem,2009)من تجميع وبناء مسار عملي نحو مرحلة الرشد 
فوووي تحديوووده لحووواالت الهويوووة علوووى النوووواتج المترتبوووة علوووى تشوووكيل الهويوووة فهوووو وصوووا الهويوووة بشوووكل 

 ;Bergh & Erling,2005)أساسووي بلغووة النووواتج المحتملووة وال صووائا المترتبووة علووى ذلووك
Marcia,1993)  . 

إلى منحى آخر، إْذ نظر إلى الهوية في ضوء مفهوم االستراتيجيات  اتجهأما بيرمونسكي فقد 
ستكشووواف وات ووواذ الالمعرفيوووة واالجتماعيوووة وأنموووا  معالجوووة المعلوموووات التوووي سسوووت دمها الفووورد فوووي ا

مجموعوة مون األسواليب القرارات حول المعلومات ذات الصلة بفهمه لذاته بداًل مون النوواتج. وقود قودم 
 واالستراتيجيات التي س تلا فيها األفراد، وُتصنا هوياتهم وفًقا لها إلى األنما  اآلتية:

 أسلوة الهوية المعلوماتي. .2



 .2222، األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  88 

 أسلوة الهوية المعياري. .1
 (.Crocetti, Berzonsky & Meeus,2012;Berzonsky,2004أسلوة الهوية التجنبي ) .3

الذي يركز على العمليات التي تحودث  األأنموذجسة الهوية ومن المناحي النظرية الحديثة لدرا
الثالثة عوامل الوذي سعتمود علوى العمليوة الديناميكيوة التوي سقووم  أنموذجفي أثناء تشكيل الهوية، مثل 

بهووا الشووباة لتشووكيل الهويووة بشووكل ترابطووي وعبوور الووزمن، موون خووالل تفاعوول نشوو  بووين ثالثووة عواموول 
يوووق وىعوووادة البحوووث فوووي االلتوووزام. وينوووتج عووون ذلوووك خموووس حووواالت مووون هوووي: االلتوووزام واالكتشووواف العم

 (.    Crocetti,2017) المشتةالهوية: المحققة والمغلقة المبكرة والمعلقة والمعلقة الباحثة و 
 الدراسات ال ابقة:

ي ت الهويووة لوودى المووراهقين وفيمووا سووأتتووم االطووالع علووى عوودد موون الدراسووات التووي تناولووت حوواال
 ات:أبرم هذه الدراس

دراسوة الستكشواف حوواالت الهويوة علووى  ((Bergh & Erling, 2005 أجورى بيورج وىليوورنج
الموووراهقين فوووي السوووويد باسوووت دام مقيووواس آدموووز وبينوووون الموضووووعي  ن( مووو111)عينوووة مكونوووة مووون 

لحاالت الهوية وقد أظهرت النتوائج أن هنوا  فروقوًا دالوة احصوائًيا فوي حواالت الهويوة المؤجلوة تعوزى 
 لصالح اإلناث وفروقًا في بقية الحاالت تعزى إلى الذكور.إلى الجنس 

مظوواهر الهويووة النفسووية والفووروق  إلووىفقوود أجوورى دراسووة للتعوورف  (Khetlo,2008) وكتلوو أموواو 
بين الطلبة في الجامعات الفلسوطينية وفًقوا للعمور والجونس والجامعوة، وطبقوت علوى عينوة مكونوة مون 

ترتيوووب حووواالت  طيعوا تحديووود هوووويتهم بشوووكل واضوووح. وأن( طالًبوووا. وتبوووين أن الشوووباة لوووم سسوووت152)
الهوية كان: االنغالق، التحقيق، االضطراة، التعليق. وتبين وجود فروق دالة إحصائًيا بين حواالت 
 الهوية تعزى إلى متغير الجنس وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى إلى متغير العمر والجامعة. 

اسووة بهوودف الوقوووف علووى المسووارات النمائيووة للهويووة بدر ( (Al-Omari,2009العمووري وقامووت 
سوونة فووي المجتمووع األردنووي. وطبقووت الصووورة األردنيووة للمقيووواس  05-21النفسووية لوودى األفووراد بووين 

( فردًا. وقد اشارت النتائج 2220الموضوعي حاالت هوية األنا وقائمة نم  الهوية على عينة من )
وهويوة العالقوات موع اآلخورين  %0073ر المحوددة بنسوبة إلى أن الغالبية صنفوا في حالوة الهويوة غيو

. وأمووا موون حيووث نموو  الهويووة فقوود أظهوورت %0271وفووي حالووة الهويووة الكليووة بنسووبة  %0075بنسووبة 
 %1571هويوة معلومواتي و %1275تجنبوي. و –من العينة صنفوا كهويوة منتشورة  %12النتائج أن 

ي التغيرات في أشكال الهوية مع العمور. ووجوود كهوية معياري. وقد أظهرت النتائج عدم االنتظام ف
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 فروق طريفة بين الذكور واإلناث في أنما  الهوية الم تلفة.
دراسوة هودفت إلوى معرفوة   (Al-Sareareh, & Samarah,2009)الصورايرة وسومارةوأجورت 

النوووع حوواالت الهويووة لوودى طلبووة كليووة العلوووم التربويووة بجامعووة مؤتووة وعالقتهووا بالتحصوويل األكووادسمي و 
( مون الطلبوة. وقود اشوارت النتوائج إلوى 100االجتماعي وقد است دمت مقياس آدموز وبيينوون علوى )

. وفوووي %35.0أن أعلووى توميووع للطلبوووة كووان فووي المجوووال األيوودلوجي فووي حالوووة االنغووالق وىذ بلغووت 
كموا لوم توجود فوروق فوي المجمووع  %11.2المجال االجتماعي كانت فوي حالوة التعلوق بلغوت النسوبة 

لكلوووووي لحووووواالت الهويوووووة النفسوووووية فوووووي حوووووالتي التعليوووووق واالنغوووووالق واالضوووووطراة عزوهوووووا إلوووووى النووووووع ا
االجتماعي. في حين أظهرت النتائج فروق ذات داللة في حالة تحقيوق الهويوة لصوالح الوذكور. كموا 
أظهوورت وجووود فووروق ذات داللووة إحصووائية فووي المجموووع الكلووي لحوواالت الهويووة تعووزى إلووى التحصوويل 

 لدى الطلبة.الدراسي 
 ,Meeus)وفوووي دراسوووة طوليوووة أجراهوووا ميووووس وسوووكووت وكيجسووويرم وسوووجوارتز وبرانجوووي 

Schoot, Keijsers, Schwartz & Branje,2010)  ( فوردًا قوي 213) اسوةدر تموت فوي هولنودا
( فوردًا فوي المرحلوة االنتقاليوة بوين المراهقوة 325المرحلة االنتقالية بين المراهقة المبكرة والمتوسطة و)
سووونة. وهووودفت إلوووى تقيووويم مووودى ثبوووات 15-21المتوسوووطة والمتوووأخرة. وشوووملت الدراسوووة األعموووار بوووين 

حاالت الهوية. وتوصلت النتائج إلى وجود سبع حاالت انتقالية للهوية، وقد وجودت أن عودد حواالت 
المبكورة والمعلقة والباحثة المعلقة سقل عددها بامدساد العمور وأن عودد الحواالت المغلقوة  المشتةالهوية 

 والمغلقة والمحققة تزداد بمرور الزمن.  
دراسة تهدف إلى الكشا عن نمو الهوية لودى ,Arslan & Ar) 1525وأجرى أرسالن وار )
سونة( فووي تركيووا وفًقووا لمتغيووري التعلوق والجنوودر. وقوود تمووت دراسووة  13-25)عينوة موون المووراهقين بووين 

 Ego identity process)الهويوة  استبانةت دام الهوية وفقا لبعدي االكتشاف وااللتزام. وقد تم اس
questionnaire)  ومقيووووواس التعلوووووق(Inventory of Experiences in Close 

Relationship-Revised وقووووود أظهووووورت النتوووووائج أن العالقوووووة كانوووووت دالوووووة بوووووين أنموووووا  التعلوووووق )
تظهور النتوائج فروًقوا  وقود وجود أن االلتوزام كوان أعلوى عنود اإلنواث، فوي حوين لوم واالكتشاف وااللتزام.

 االكتشاف. واإلناث فيبين الذكور 
بدراسووة هوودفت إلووى تعوورف تشووكيل ( Hmoud, & Shamas,2011)وقووام حمووود والشووماس 

الهويوووة وفوووق المجووواالت األساسوووية التوووي تتكوووون منهوووا وفوووي مسوووتويات اإلنجوووام والتعليوووق واالنغوووالق 
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( موون طلبووة المرحلووة الثانويووة فووي 103)والتشووتت باسووت دام المقيوواس الموضوووعي لرتووب الهويووة لوودى 
مدارس دمشق. وأظهرت نتائج الدراسة أن الفروق اإلحصائية لصالح الذكور فوي مسوتوى االنغوالق. 
وبينووووت العالقووووة االرتباطيووووة أن مجوووواالت الهويووووة أكثوووور نشوووواًطا فووووي حالووووة المعلقووووة وأن الفووووروق بووووين 

ي مجال الترفية وفوي مسوتوى االنغوالق الجنسين كانت لصالح الذكور في حاالت المحققة والمعلقة ف
 لمجال الدور الجنسي وهذه الفروق لصالح اإلناث في مستوى االنغالق.

دراسووة بهوودف معرفووة توميووع حوواالت الهويووة األيديولوجيووة  (Alloneh,2011) وأجوورت عالونووة
 ( مون ثوالث فئوات عرقيوة مون المجتموع الجزائوري تراوحوت أعموارهم325االجتماعية لودى عينوة مون )

( سووونة باسوووت دام المقيووواس الموضووووعي لرتوووب الهويوووة وقووود أظهووورت النتوووائج أن نسوووبة 35-10بوووين )
 الهوية من فضة التحديد كانت األعلى لدى أفراد الدراسة.

لووتفحا حوواالت الهويووة األنووا علووى  ((Alaeden,Jehad,2016عووالء الوودين  وهوودفت دراسووة
الووووذات واالكتئوووواة  رمتغيوووورات تقوووودي ( موووون طلبووووة الجامعووووة الهاشوووومية ودور321عينووووة مكونووووة موووون )

والتماسووك والتكيووف األسووري فووي استكشوواف وااللتووزام بقضوواسا حوواالت الهويووة. وقوود كشووفت الدراسووة أن 
باستكشوواف حوواالت الهويووة وأن متغيوورات التماسووك وتقوودير الووذات والتكيووف  تقوودير الووذات كووان متنبًئووا

هويووة كمووا بينووت أن اإلنوواث سملوون بمعوودالت العووائلي ونوووع الجنس)اإلنوواث( تنبووأت بووااللتزام بقضوواسا ال
أكبر ألن سصنفن في حالتي الهوية المغلقة والمنجزة وأن الذكور سصنفون بمعدالت أكبور فوي حوالتي 

   التعليق واالنتشار.
دراسوة  (Melhem, Khazaly & Momaney,2017)وقود أجورى ملحوم وغزالوي وموومني 

قوودير الووذات والعالقووة بيوونهم لوودى طلبووة الملووك هوودفت إلووى الكشووا عوون نموو  الهويووة السووائد ومسووتوى ت
( طالبًا وطالبوة وقود توم اسوت دام قائموة نمو  الهويوة 50عبد هللا الثاني للتميز وقد تكونت العينة من )

الووذي طوووره بيرمونكسووي ومقيوواس تقوودير الووذات لروتنبوورج، وأظهوورت نتووائج الدراسووة أن أنمووا  الهويووة 
ا وقود ومعياري وتجنبي وكان تقدير الذات لدى الطلبة متوسطً النفسية كانت على التوالي: معلوماتي 

أظهووورت النتوووائج عووودم وجوووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين أنموووا  الهويوووة النفسوووي تعوووزى لمتغيووور 
 حصائية في مستوى تقدير الذات سعزى لمتغير الجنس.إالجنس. وعدم وجود فروق ذات داللة 

Badanfiroz, Boogar, Najee & Shaikhi(2017  )وقوام بوادان فيروموبووجر وشواسكي )
بدراسووووة  وصوووورية ارتباطيووووة هوووودفت إلووووى معرفووووة قوووووة األنووووا والهويووووة والش صووووية فووووي التنبووووؤ بووووالتنظيم 

 Egoيرانيووة. وتووم اسووت دام مقيوواس اإل( موون طلبووة الجامعووات 305االنفعووالي. وقوود شووملت العينووة )
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Strength Scale (ESS( للهويوة ومقيواس )Inventory of Personality Organization 
(IPO ومقيواس التنظويم االنفعوالي المعرفوي )Cognitive Emotion Regulation (CERQ .))

وقود أظهوورت النتووائج وجووود عالقووة ارتباطيووة قويووة بووين قووة األنووا والهويووة، فووي حووين عوودم وجووود عالقووة 
ن تتنبوووأ بوووالتنظيم بوووين التنظووويم االنفعوووالي وبنيوووة الش صوووية، وقووود وجووود أن قووووة األنوووا والهويوووة سمكووون أ

 االنفعالي.  
راسووة فووي تركيووا ( د& Karaoğlu,2017) Turan, Koçوأجورى توووران وكووو  وكووارا اوجلووو 

( موون طلبووة التربيووة الرياضووية والبدنيووة فووي 502للكشووا عوون حوواالت الهويووة علووى عينووة مكونووة موون)
وقووود أظهووورت  جامعوووة تركيوووة وتوووم اسوووت دام المقيووواس الموضووووعي لحووواالت الهويوووة بنسووو ته التركيوووة .

النتوووائج وجوووود فوووروق دالوووة إحصوووائًيا بوووين حووواالت الهويوووة والعمووور وتعلووويم األم، وعووودم وجوووود فوووروق 
 والهوية ومستوى تعليم األة. والجندر،إحصائية بين حاالت الهوية 

 الطريقة واإلجراءات:
ا، لمجتمع الدراسة وعينتها، وأداة الدراسة، وطورق التحقوق مون صودقها وثباتهو فيما سأتي وصا

 ومتغيرات الدراسة، والمعالجات اإلحصائية التي تم است دامها للتوصل إلى النتائج. 
 م هجية الدراسة:

باست دام المنهج المسحي التحليلي الذي يتناسب وطبيعة هذه الدراسوة، وذلوك  قامت الباحثتان
لنفسوية التوي من خالل جموع وتحليول بيانوات هوذه المشوكلة البحثيوة باسوت دام مقيواس حواالت الهويوة ا

 تم تطبيقها على عينة من طلبة الجامعة األردنية. 
 مجتمع الدراسة: 

شووومل مجتموووع الدراسوووة جميوووع طلبوووة الجامعوووة األردنيوووة فوووي المملكوووة األردنيوووة الهاشووومية خوووالل 
( طالبووًا وطالبووة، 32252م، والبووال  عووددهم )2202/2202الفصوول الدراسووي الثوواني للعووام الجووامعي 

( طالبووة، حسووب إحصووائيات شووعبة ال وودمات الفنيووة اإلحصووائية 26250، و)( طالبوواً 02302موونهم )
 في وحدة القبول والتسجيل في الجامعة.

 :عي ة الدراسة
تم تطبيق األداة على عينة مكونوة مون  إذمجتمع الدراسة،  من عشوائيةطبقية عينة  اختيارتم 

المسووتجيبون الووذين وصوولوا  ( موون العينووة وهووم62طلبووة الجامعووة األردنيووة. ثووم تووم حووذف ) ن( موو225)
كونوة م لدرجة القطع علوى حواالت الهويوة األربعوة وفًقوا لودليل تصوحيح األداة، وبوذلك أصوبحت العينوة
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يوضووح  (0)الجوودول و ( موون مجتمووع الدراسووة، %2.02( طالبووًا وطالبووة، تشووكل مووا نسووبته )232موون )
 .توميع أفراد العينة حسب متغيراتها

 متغيراتهاالدراسة ح ب توزيع أفراد عي ة : (1) الجدول
 ال  بة المئوية التكرار الفئات المتغيرات
 %29.24 245 ذكور الج س

 %70.76 593 إناث

 الكلية
 %32.70 274 الكليات العلمية 
 %48.69 408 الكليات اإلن انية
 %18.62 156 الكليات الطبية

 %100.00 838 المجموع
  أداة الدراسة:

تووم اسووت دام مقيوواس حوواالت الهويووة الووذي بنوواه  ،واإلجابووة عوون أسووئلتهالتحقيووق أهووداف الدراسووة 
 The Extended Objective Measure of Ego ( وعورف باسوم:2222أدموز وبينيوون )

Identity Status (EOM-EIS)  ًعلوى  بنواًء علوى سلسولة مون الدراسوات التوي توم تنفيوذها اعتموادا
فسووية ويسووت دم مووع كووال الجنسووين، ويتكووون المقيوواس المقابلووة التووي وضووعها مارسوويا لقيوواس الهويووة الن

 .األربعةفقرة تقيس حاالت الهوية  (51) االصلي من
موووع  رنووواً وتطبيقوووه مقت، ((Al-Omari,2009العموووري قاموووت بتعريبوووه وتعديلوووه للبيئوووة األردنيوووة و 

وووو، ( ألنمووووا  الهويووووةBerzonskyمقيوووواس بيرمونكسووووي )  Abu)أبووووو فووووارة ن ثووووم تووووم اسووووت دمه م 

Farah,2010). وقد تمتع في الحالتين ب صائا سيكومترية مقبولة. 
 :المقياس دالالت صدا

 األساليب اآلتية:ع للتحقق من دالالت صدق المقياس، تم اتبا
 الصدا الظاهري:  .1

موون المقيوواس ثووم تحكيمهووا موون ثمانيووة  (Abu Farah,2010)أبووو فووارة تووم اسووت دام نسوو ة  
تووم اعتموواد  إذ. فقوورات المقيوواس ومالءمتهووا وانتمائهووالبيووان صووالحية  محكمووين موون الجامعووة األردنيووة

 اآلتيووةتعووديل الفقوورات . وبنوواًء علووى آراء المحكمووين الم تصووين تووم بووين المحكمووين %25اتفوواق  نسووبة
 :من حيث الصياغات اللغوية لزيادة وضوحها

(1-5—22-2-23-20-22-15-13-15-32—31-33-30-02-01-03-02-
52.) 
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 العاملي: االصد .2
 ( باسووت دامFactor Analysisجووراء التحليوول العوواملي )إتووم  المقيوواس،صوودق  للتحقووق موون

وذلوك علووى  (، لفقورات المقيواسPrinciple Component Analysisتحليول المكونوات الرئيسوة )
للعواموول  (Eigen Valueتووم اسووت راج قوويم الجووذر الكووامن ) إذْ ، (225العينووة الكليووة المكونووة موون)

لتبووواين التوووي سفسووورها كووول عامووول مووون تلوووك العوامووول، ونسوووبة التباينوووات المتشوووبعة بالمقيووواس، ونسوووبة ا
 (1)الجدول كانت النتائج كما هي موضحة في  إذْ التراكمية المفسرة، 

ون بة التباين التي يف رها كل عامل  لفقرات المقياس(: قيم الجذر الكامن للعوامل المتشبعة 2) الجدول
 ة المف رةمن تلك العوامل ون بة التباي ات التراكمي

 النسبة التراكمية للتباين المفسر % نسبة التباين المفسر% الجذر الكامن العوامل

1 6.707 14.905 14.905 

2 3.376 7.503 22.408 

3 2.152 4.782 27.190 

4 2.117 4.703 31.894 

5 1.736 3.858 35.752 

6 1.496 3.325 39.077 

7 1.302 2.893 41.969 

8 1.227 2.727 44.696 

9 1.187 2.637 47.333 

10 1.132 2.516 49.849 

11 1.084 2.409 52.258 

12 1.055 2.345 54.603 

13 .975 2.166 56.769 

14 .939 2.086 58.855 

15 .937 2.081 60.937 

16 .883 1.962 62.899 

17 .847 1.883 64.781 

18 .838 1.863 66.644 

19 .809 1.798 68.442 

20 .798 1.773 70.215 

21 .788 1.752 71.967 

22 .742 1.650 73.617 

23 .715 1.588 75.205 

24 .699 1.553 76.758 

25 .658 1.462 78.221 

26 .641 1.424 79.645 

27 .619 1.375 81.020 

28 .605 1.345 82.365 
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 النسبة التراكمية للتباين المفسر % نسبة التباين المفسر% الجذر الكامن العوامل

29 .592 1.316 83.681 

30 .578 1.283 84.965 

31 .569 1.264 86.229 

32 .560 1.245 87.474 

33 .533 1.185 88.658 

34 .508 1.128 89.786 

35 .502 1.115 90.901 

36 .488 1.085 91.986 

37 .486 1.080 93.066 

38 .450 1.000 94.066 

39 .422 .938 95.004 

40 .414 .921 95.924 

41 .407 .904 96.828 

42 .384 .854 97.682 

43 .375 .833 98.515 

44 .359 .798 99.314 

45 .309 .686 100.000 

( أن هنا  اثني عشر عواماًل كامنوًا، قيموة الجوذر الكوامن لكول منهوا أكثور مون 2)الجدول يبين 
(، ولكووون يوجووود عامووول سوووائد )العامووول االول(، والوووذي يووودل عليوووه الفووورق الكبيووور بوووين قيموووة الجوووذر 2)

(، ويبووين الرسووم البيوواني فووي الشووكل 3.305من الثوواني )(، وقيمووة الجووذر الكووا5.050الكووامن األول )
 ( قيم الجذور الكامنة للعوامل.2)

 
 
 
 
 

 
 (: التمثيل البياني لقيم الجذور الكام ة للعوامل المشبعة بفقرات المقياس1الشكل )

( أن هنا  تغيرًا كبيرًا في ميل المنحنى بين قيمة الجوذر الكوامن األول وقويم 2سظهر الشكل ) 
الجووووذور الكامنووووة. ممووووا يوووورجح افتوووورال أحادسووووة ُبعوووود مقيوووواس ألغوووورال التحليوووول وفووووق نظريووووة بقيووووة 

 االستجابة للفقرة.
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 صدق البناء:  .3
تم حساة معامالت ارتبوا  بيرسوون بوين كول فقورة مون فقورات المقيواس موع الحالوة التوي تنتموي 

قوووورات ذات حووووذف الف فووووتم( 5.212 – 5.201-تراوحووووت قوووويم معووووامالت االرتبووووا  بووووين ) إذإليهووووا، 
 ( فقرة.10االرتبا  الضعيف وبالتالي أصبح عدد فقرات المقياس )

 س:دالالت ثبات المقيا
( طالًبووا 30مكونووة موون )عينووة : تووم تطبيووق المقيوواس علووى اسووتطالعية االت ةةاا الةةداخلي لدبعةةاد .2

وطالبووة موون طلبووة الجامعووة األردنيووة، وموون خووارج عينووة الدراسووة، وتووم حسوواة معووامالت االتسوواق 
تراوحوت معوامالت االتسواق لابعواد  فقودخلي لكل بعد من األبعاد حسب معادلة كرونباخ ألفا الدا

 (.761,-601,بين )
( 30توم تطبيوق المقيواس علوى عينوة اسوتطالعية مكونوة مون ) طريقة التطبيه وإعةادة التطبيةه: .1

 فوارق ممنويطالًبا وطالبوة مون الجامعوة األردنيوة، ومون خوارج عينوة الدراسوة، وتوم إعوادة التطبيوق ب
أسووبوعين وتووم حسوواة معووامالت ارتبووا  بيرسووون بووين األبعوواد لنتووائج التطبيقووين؛ إذ تراوحووت  قوودرة
 (697,-596,بين )

 تصحيح المقياس:
موون خووالل مقارنووة الدرجووة ال ووام للمفحووول فووي كوول حالووة  اً تتحوودد حالووة الهويووة األكثوور انتشووار 

اسوووت راج المتوسووو  الحسوووابي وىضوووافة ، وتوووم تحديووود نقطوووة القطوووع مووون خوووالل هوووابالدرجوووة الفاصووولة ل
نقوا  القطوع لكول  ( يوضوح3)الجودول و (. Benion,1988انحراف معياري واحد أعلى مون الوسو  )

 .  في هذه الدراسة الهوية النفسية حالة من حاالت
 (: نقاط القطع لحاالت الهوية األربع3)الجدول 

 طعنقطة الق االنحراف المعياري  المتوسط الهوية الشخصية حاالت
 07 22 02 المحققة
 88 25 02 المؤجلة
 81 22 05 المغلقة

 83 22 01 المضطربة
 :اآلتيةللقواعد  اً قوف الهوية الش صية حاالت ويتم تصنيف

الحاالت التي حصلت على درجة القطوع فوي حوالتين مون حواالت الهويوة توم تصونيفها فوي الحالوة  .2
 .األعلى نمائياً 

قطووع فووي ثووالث حوواالت تووم تصوونيفها علووى الحالووة المتوسووطة الحوواالت التووي حصوولت علووى نقووا  ال .1
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 .نمائياً 
مون  المؤجلوةحالوة لل اً يووجد أن الحاالت التي هي أقول مون نقطوة القطوع هوي حواالت مشوابهة نوع .3

 low profile) طلوق عليهواأمعلقوة دنيوا و َعدّهاا ولوذلك توم  حيوث السولوكات واالتجاهوات والقويم،

moratorium)  الحواالتتقاليوة بوين حالوة انَعدّهاا ويمكون ((Al-omary,2009; Benion, 

1988; Bergh & Erling, 2005  سأتي: كما  الهوية النفسية ومن هنا سكون ترتيب حاالت 
  مشتةو أمضطربة  مغلقة 
 معلقة تامة  منجزة أو محققة 
 أو انتقاليووووووة أو هويووووووة  معلقووووووة دنيووووووا

 من فضة التحديد
 لقطع الحالة التي تصل فيها الهوية إلى نقطة ا

 في األربع حاالت يتم حذفها
 اإلحصائية:المعالجات 
اآلتيووووة: التكوووورارات والنسووووب المئويووووة، والتحليوووول العوووواملي م المعالجووووات اإلحصووووائية ااسووووت دتووووم 

، واختبوار مربوع كواي (Principle Component Analysisباسوت دام تحليول المكونوات الرئيسوة )
 للفروق بين التكرارات.

 عرض ال تائج:
بجمع البيانوات بواسوطة  ةالباحث تبعد أن قام إليها،للنتائج التي تم التوصل  عرلي سأتفيما 

 الدراسة. ألسئلةوفقًا ومناقشتها بعرضها ت ماوق"مقياس حاالت الهوية النفسية"،  الدراسة ة أدا 
توزيةةع حةةاالت الهويةةةة ال  ةةبة المئويةةة لمةةةا ال تةةائج المتعلقةةة بال ةةؤال األول وم ا شةةتها:  

 ؟ لدى طلبة الجامعة األردنية من وجهة نظرهم ال ف ية
السوتجابات أفوراد عينوة الدراسوة  التكرارات والنسوب المئويوةتم حساة  السؤال، اهذلإلجابة عن 

 (5)الجدول كانت كما موضحة في  إذ على مقياس حاالت الهوية النفسية،
 ة على مقياس حاالت الهوية ال ف يةالستجابات أفراد عي ة الدراس (: التكرارات وال  ب المئوية4) الجدول

من  ال  ب المئوية التكرارات حاالت الهوية الر م الرتبة
 حجم العي ة الكلية

من  ال  ب المئوية
 حجم العي ة المدروسة

 %16.49 %5.49 46 المشتةالهوية  2 1
 %27.96 %9.31 78 الهوية المحققة 1 1
 %25.81 %8.59 72 الهوية المؤجلة 3 3
 %29.75 %9.90 83 وية المغلقةاله 1 2

 %66.71 559 الهوية االنتقالية %100.00 %33.29 279 المجموع
 %100.00 838 المجموع الكلي



 خولة العداربة، د. جيهان مطر                                         حاالت الهوية لدى طلبة.......           

999 

( 23بتكورارات بلغوت )األولوى  الرتبوة تقود احتلو حالوة الهويوة المغلقوة( أن 5رقوم )الجدول يبين 
( 72بتكووورارات بلغوووت )الثانيوووة  ةالرتبوووفوووي ت حالوووة الهويوووة المحققوووة ، وجووواء(%22.76) بنسوووبة مئويوووة
( 55األخيوورة بتكوورارات بلغووت ) الرتبووة المشووتة(، بينمووا احتلووت حالووة الهويووة %27.25) بنسووبة مئويووة
 بنسوووووبة مئويووووووة( 662ت تكووووورارات حالووووووة الهويوووووة االنتقاليووووووة )، وقووووود بلغوووووو(%05.52) بنسوووووبة مئويووووووة

 من عينة الدراسة الكلية. (55.70%)
متمثلووة فووي أن أعلووى نسووبة موون حوواالت الهويووة النقيووة هووي لحالووة وتتفووق نتيجووة هووذه الدراسووة وال

إْذ كانوت أعلوى   (Al-Sareareh, & Samarah,2009)الصرايرة وسمارةالهوية المغلقة مع دراسة 
وتعووزو الباحثووة ، نسووبة فيهووا لحالووة الهويووة المغلقووة لوودى طلبووة كليووة العلوووم التربويووة فووي جامعووة مؤتووة

شعوة المحافظة التي سميل أفرادهوا إلوى تبنوي وجهوات دني هو من السبب ذلك إلى أن المجتمع األر 
نظووور الوالووودين والبوووالغين فوووي المجتموووع وااللتوووزام بهوووا. وقووود يرجوووع إلوووى عووودم إتاحوووة الفرصوووة للشوووباة 
لممارسة األنشطة واالنفتاح عليها ليقوم باالستكشاف للبدائل المتاحوة. فكموا أشوار مارسويا أن الهويوة 

الفرصة للموراهقين الستكشواف البودائل  وعدم إتاحتهمني معتقدات وأفكار البالغين المغلقة تنتج عن تب
 (.Marcia,1966) وتجربتها

من عينة الدراسة الكلية هوو فوي حالوة الهويوة  (%55.70)وقد اتفقت النتيجة المتمثلة في أن  
التووي كانووت  ((Al-omari,2009العمووري دراسووة مووع نتووائج  االنتقاليووة أو الهويووة المن فضووة التحديوود

.  فوي حالوة الهويوة االنتقاليوة %59,2( سونة قود صونا 05 -21)أفراد المجتمع األردني بوين عمور 
التوي نفوذت علوى عينوة  (Alloneh,2011)عالونة مع نتائج دراسة اتفقت أسًضا أو غير المحددة. و 

للهويوة  كانوت أعلوى نسوبةإذ ( سنة من ثالث فئوات عرقيوة مون المجتموع الجزائوري 35-10أعمارهم )
هذه النتيجوة إلوى األسواس النظوري  عليها في الدراسة. وتعزو الباحثتان المن فضة التحديد كما أطلق

الوووذي يؤكووود أن الفووورد يتعووورل لحالوووة مووون األمموووة واالضوووطراة  (Erikson,1968)لووودى إريكسوووون 
إلوى  وعدم وضوح الهوية وذلك قبل الوصول إلى حالة من التحديد والوضوح في هويته. وتعوزو ذلوك

طبيعوووة العينوووة والمرحلوووة العمريوووة والدراسوووية التوووي هوووم فيهوووا. إْذ إنهوووم ال يزالوووون فوووي مرحلوووة الدراسوووة 
الجامعيووة والكثيوور موون القوورارات المهنيووة وقوورارات الت صووا الوودقيق والووزواج لووم سحوون الوقووت الحاسووم 

 لاللتزام بقرار محدد لها.
ع ةةد جةةد فةةروا ذات داللةةة إحصةةائية ال تةةائج المتعلقةةة بال ةةؤال الثةةاني وم ا شةةتها:  هةةل تو 

تعةة ى بةةين تكةةرارات حةةاالت الهويةةة ال ف ةةية لةةدى أفةةراد عي ةةة الدراسةةة  (α=7.70)م ةةتوى الدالةةة 
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 الج س؟ .  لمتغير
التكرارات والنسب المئوية لحاالت الهوية النفسية لدى تم حساة لإلجابة عن هذا السؤال، 

 ( يبين ذلك.6)الجدول أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس، و 

 وال  ب المئوية لحاالت الهوية الشخصية لدى أفراد عي ة الدراسة ح ب متغير الج س ت( التكرارا5) الجدول 

 انثى ذكر المجموع الج س حصائياإل حاالت الهوية
 78 48 30 التكرار المحققة

 %27.96 %27.43 %28.85 ال  بة المئوية
 72 48 24 التكرار المؤجلة

 %10.22 %10.13 %13.52  بة المئويةال 
 83 45 38 التكرار المغلقة

 %12.00 %10.02 %35.01 ال  بة المئوية
 46 34 12 التكرار المشتة

 %25.12 %22.13 %22.01 ال  بة المئوية
 202 100 104 التكرار المجموع

 %33.29 %29.51 %42.45 ال  بة المئوية
الهوية 
 االنتقالية

 002 122 212 التكرار
 %55.02 %05.12 %00.00 ال  بة المئوية

 838 023 240 التكرار المجموع الكلي
 %100.00 %100.00 %100.00 ال  بة المئوية

( وجود فروق ظاهرية بين التكرارات والنسب المئوية لحاالت الهوية 6)الجدول يتبين من 
عرفة مستويات الداللة اإلحصائية لتلك النفسية لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس. ولم

 ( للفروق بين التكرارات.2xالفروق تم است دام اختبار مربع كاي )
( للفروا بين التكرارات وال  ب 2x :Chi-Square Tests(: نتائج تحليل اختبار مربع كاي )6) الجدول

 المئوية لحاالت الهوية ال ف ية لدى أفراد عي ة الدراسة ح ب متغير الج س
درجات  (2xقيمة االحصائي ) حاالت الهوية

 الداللة اإلحصائية الحرية
 0721 1 1.348 المحققة
 0.707 1 2.961 المؤجلة
 0.685 1 3.824 المغلقة
 0.716 1 1.804 المشتة
 0.691 1 3.131 المجموع

 *0.039 1 35.596 الهوية االنتقالية
  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(5.50=α) 
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 (α=5.50)الداللةمستوى عند  فروق ذات داللة إحصائيةوجود عدم  (5) الجدوليبين 
النسب المئوية لتكرارات جميع حاالت الهوية النفسية لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس، 
 باستثناء الحالة االنتقالية، إْذ كانت فروق التكرارات لصالح اإلناث. ويمكن أن سعزى سبب ذلك إلى
أن المجتمع األردني يتجه نحو االنفتاح ونحو إتاحة الفرصة للشباة من كال الجنسين لالكتشاف 

 وتفحا ال يارات قبل ات اذ القرار وااللتزام به. وتجربة البدائل

تورى أنوه ال يوجود فوروق فوي جوانوب النموو النفسوية  وهذا ما تؤكده نظريات النمو الجنودري، إذْ  
هذه الفوروق مون خوالل التنشوئة االجتماعيوة والتوقعوات واألدوار التوي تحودد  بين الجنسين؛ وىنما تأتي

 Blakemore, Berenbaum)اجتماعًيا ثم يتم تنشئة األفراد عليها فتظهور الفوروق بوين الجنسوين 

& liben,2017.) 
 & Melhem, Khazaly)ملحم وغزالي ومومني مع دراسة وقد اتفقت هذه النتيجة 

Momaney,2016) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في حاالت الهوية تعزى إلى  من حيث
 .متغير الجنس

وفيمووا يتعلووق بنتيجووة البحووث التووي أظهوورت أن هنووا  فروًقووا لصووالح اإلنوواث فووي حوواالت الهويووة 
أن  إذ رأياالنتقاليووة أو المؤجلووة الوودنيا فووإن ذلووك يتفووق مووع مووا يووراه إريكسووون فووي توقيووت نمووو الهويووة 

دى اإلنوواث يبقووى مفتوًحووا أكثوور موون الووذكور الووذين سصوولون إلووى حوول أممووة الهويووة فووي تشووكيل الهويووة لوو
 .(Erikson,1968)تشكيل التزامات الهوية 

-Al)دراسووة العمووري  مووعوبووالنظر إلووى نسووب حوواالت الهويووة بووين الجنسووين فقوود اتفقووت النتووائج  

Omari,2009)) اث واختلفوت نسووب فوي أن نسوبة الهويووة المؤجلوة النقيوة كانووت هوي أعلوى لوودى اإلنو
 الذكور واإلناث بين الدراستين في باقي حاالت الهوية النقية والحالة االنتقالية.

إْذ إّن نسوبة  ((Alaeden, Jehad,2016عوالء الودين واختلفت هذه النتيجة موع نتوائج دراسوة 
أعلوى لودى والمؤجلة  المشتةالهوية المحققة والمغلقة كانت أعلى لدى اإلناث فيما كانت نسبة الهوية 

 .  رالذكو 
هنوا  فوروق فوي  تإْذ كانو (Bergh & Ering, 2005واختلفوت نتوائج الدراسوة موع دراسوة )

 سنة.02حاالت الهوية تعزى إلى الجنس لدى عينة الشباة السويدسة الذين كان متوس  أعمارهم 
التوي توصولت إلوى أن نسوبة الهويوة  (Abu Farah,2010)واختلفت مع نتائج دراسة أبو فوارة 

 المؤجلة والمضطربة هي أعلى لدى الذكور. في حين أن المغلقة والمحققة أعلى لدى اإلناث. 
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ع ةةد ال تةةائج المتعلقةةة بال ةةؤال الثالةةت وم ا شةةتها:  هةةل توجةةد فةةروا ذات داللةةة إحصةةائية 
تعةة ى بةةين تكةةرارات حةةاالت الهويةةة ال ف ةةية لةةدى أفةةراد عي ةةة الدراسةةة  (α=5.50)م ةةتوى الدالةةة 

 ية؟ . الكل لمتغير

التكرارات والنسب المئوية لحاالت الهوية النفسية لدى تم حساة لإلجابة عن هذا السؤال، 
 ( يبين ذلك. 7)الجدول أفراد عينة الدراسة حسب متغير الكلية، و 

  وال  ب المئوية لحاالت الهوية ال ف ية لدى أفراد عي ة الدراسة ح ب متغير الكلية ت(: التكرارا7) الجدول

 اإلحصائي لهويةحاالت ا
 طبية إن انية علمية المجموع الكلية

 78 5 47 26 التكرار المحققة

 %27.96 %11.11 %31.97 %29.89 ال  بة المئوية

 72 10 40 22 التكرار المؤجلة

 %25.81 %22.22 %27.10 %25.29 ال  بة المئوية

 83 15 39 29 التكرار المغلقة

 %29.75 %33.33 %26.53 %33.33 ال  بة المئوية

 46 15 21 10 التكرار المشتة

 %16.49 %33.33 %14.29 %11.49 ال  بة المئوية

 279 45 147 78 التكرار المجموع

 %33.29 %32.05 %33.82 %33.21 ال  بة المئوية

 559 111 261 187 التكرار الهوية االنتقالية

 %66.71 %71.15 %63.97 %68.25 ال  بة المئوية

 737 156 408 274 التكرار المجموع الكلي

 %100.00 %18.62 %48.69 %32.70 ال  بة المئوية

( وجود فروق ظاهرية بين التكرارات والنسب المئوية لحاالت الهوية 0)الجدول من  يتبين
النفسية لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الكلية. ولمعرفة مستويات الداللة اإلحصائية لتلك 

 ( يبين ذلك.0)الجدول ( للفروق بين التكرارات، و 2xروق تم است دام اختبار مربع كاي )الف
( للفروا بين التكرارات وال  ب المئوية لحاالت 2x :Chi-Square Tests(: نتائج تحليل )7) الجدول

 الهوية ال ف ية لدى أفراد عي ة الدراسة ح ب متغير الكلية

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية (2xقيمة اإلحصائي ) حاالت الهوية
 *0.019 2 42.016 المحققة

 0.593 2 6.511 المؤجلة

 0.627 2 5.109 المغلقة

 *0.006 2 50.441 المشتة

 0.785 2 3.557 المجموع

 0.552 2 7.621 الهوية االنتقالية

  ذات داللة إحصائية عند( مستوى الداللةα≤5.50)  
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بين  (α=5.50)مستوى الداللة عند  فروق ذات داللة إحصائيةد وجو عدم  (2)الجدول يبين 
، النسب المئوية لتكرارات جميع حاالت الهوية النفسية لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الكلية

باستثناء حالة الهوية المحققة، وذلك لصالح تكرارات الكليات االنسانية والعلمية، وعند حالة الهوية 
. وتعزو الباحثة ذلك أن طلبة الكليات الطبية لديهم لح تكرارات الكليات الطبية، وذلك لصاالمشتة

توقعات عالية لإلنجام مقابل صعوبة موادهم الدراسية وان راطهم لمعظم الوقت في التحصيل 
الدراسي. والذي ربما سقلل من مشاركتهم في األنشطة المتنوعة الثقافية أو االجتماعية أو الترفيهية 

فضاًل  را  في فعاليات تحدد توجهاتهم األيدلوجية مما ينعكس على تشكيل الهوية لديهم. أو االن
أن طلبة الكليات الطبية سحتاجون بعد مرحلة البكالوريوس )خاصة طلبة الطب( للحصول على  عن

االمتيام ومزاولة المهنة. مما يؤخر في التزامهم وات اذهم قرارات مثل العمل أو الزواج. وهذا 
ربما كان  الذينتالي يؤثر على تشكيل الهوية لديهم. مقابل طلبة الكليات اإلنسانية والعلمية بال

أن عدد سنوات دراستهم أقل  كمالديهم سعة من الوقت لممارسة األنشطة المنوعة وفحا البدائل. 
ة الكليات وبالتالي يلتحقون بالعمل ويت ذون قرارات مهنية وقرارات متعلقة بالزواج واألسرة قبل طلب

 الطبية. 
 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها، فإن الدراسة توصي بما سأتي:
اهتمووام أصووحاة القوورار والمسووؤولية وقيووامهم بتوووفير األنشووطة والفعاليووات والبوورامج التدريبيووة التووي  .0

 تسهم في بناء الهوية لدى المراهقين وخاصة طلبة الجامعات.

موون األنشووطة والفعاليووات  عديوودقين وللطلبووة فووي الجامعووات موون ممارسووات إتاحووة الفرصووة للمووراه .2
والتي تمكنهم من استكشاف البدائل وال يارات ليتمكنوا من اختيوار البودائل المناسوبة وااللتوزام بهوا 

 سعًيا لتحقيق هوياتهم.

 جامعيووة تركووز علووى مجوواالت الهويووة التووي تتوويح اسووتثمار الوقووت وتحموول المسووؤولية بنوواء أنشووطة .3
 التعبير عن الذات والوعي بالذات.وتكوين الصداقات و 

مزيووود مووون الدراسوووات حوووول حووواالت الهويوووة النفسوووية لووودى طلبوووة جامعوووات أخووورى، أو فئوووات إجوووراء  .5
 أخرى من المجتمع األردني.
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