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 المقدمة 

حظيتتتتك مشتتتتكالت الشتتتتبال اتتتتق عصتتتترنا الحا تتتتر بق تتتت  كبيتتتتر متتتت  

االهتمتتتتتام اتتتتتق معظتتتتتف بلتتتتتدات العتتتتتالف اقتتتتتد اهتتتتتتف التربويتتتتتوت وعلمتتتتتا  التتتتت ف  

واالجتمتتتتتاك بمشتتتتتكالت الشتتتتتبال   لمتتتتتا للشتتتتتبال متتتتت  دور كبيتتتتتر اتتتتتق ب تتتتتا  

وبمقتتتدار متتتا تمتلتتت  ا متتتة متتت  ع ا تتتر شتتتابة اتتتق 0الحضتتتارات ورقتتتق ا متتتف 

تمتلتتتت  القتتتتدرة علتتتتى العطتتتتا  اتتتتق م تلتتتت  تركيبهتتتتا البشتتتترا   بمقتتتتدار متتتتا 

ومرحلتتتة المراهقتتتة هتتتق مرحلتتتة متتت  مراحتتتل ال متتتو تتتتت  ر   0مجتتتاالت الحيتتتاة 

متتا يتبعهتتا متت  مراحتتل إنماعيتتة   وتعتبتتر مرحلتتة المراهقتتة ايبمتتا ستتبقها وتتت  ر 

مرحلتتتتتتة تغيتتتتتتر بيولتتتتتتوجق وستتتتتتيكولوجق تتبلتتتتتتور    اعهتتتتتتا ش صتتتتتتية الفتتتتتترد 

نفعتتتالق والفكتتترا   إلتتتق جانتتتب ومفهومتتتن عتتت  ياتتتتن وي طتتتو نحتتتو ال ضتتت  اال

)حتتتتتاا    0كونهتتتتتا مرحلتتتتتة تحتتتتتو  اجتمتتتتتاعق  قتتتتتااق اتتتتتق حيتتتتتاة ا ن تتتتتات 

تشتتتير إلتتتى تلتتت  الفتتتترة التتتتق   نهتتتا المراهقتتتة كمتتتا ي عراهتتتا ستتتانفورد 0(1981

حتتتتتتى الو تتتتتو  إلتتتتتى ال ضتتتتت   PUBERTYتبتتتتتد  متتتتت  البلتتتتتو  الج  تتتتتق 

MATURITY 0   ويحتتتتدا هتتتتذا ال متتتتو اتتتتق  وقتتتتات م تلفتتتتة اتتتتق الو تتتتاع

الم تلفتتتتتة ولتتتتتذل  اتتتتتنت حتتتتتدودها ال يمكتتتتت  إال  ت تكتتتتتوت حتتتتتدودا  و تتتتتعية  و 

 - 12متعاراتتتا  عليهتتتا تقليتتتديا  بتتتي  علمتتتا  التتت ف    وهتتتذ  الحتتتدود هتتتق   متتت  

ستتت ة بال  تتتبة للفتتتتاة المراهقتتتة    22 -13ستتت ة بال  تتتبة للولتتتد التتتذكر ومتتت   21

ا تمتتتد لتشتتمل  كثتتر متت   حتتد عشتتر عامتتا  متت  عمتتر الفتترد ووا تتم متت  هتتذا  نهتت

  SEXUAL MATURITYوو تتتتتتتتو  الفتتتتتتتترد إلتتتتتتتتى ال ضتتتتتتتت  الج  تتتتتتتتق 

يع تتتتق بالضتتتترورة  ت يصتتتتل الفتتتترد إلتتتتى ال ضتتتت  اتتتتق الو تتتتاع  ا  تتتتر    ال

كال ضتتتت  العقلتتتتق متتتتثال    اعلتتتتى الفتتتترد  ت يتتتتتعلف الكثيتتتتر حتتتتتى يصتتتتبم راشتتتتدا  

نتقتتتا  متتت  الطفولتتتة إلتتتى الرشتتتد  ) نا تتتجا   ولتتتذل  تعتتترف المراهقتتتة ب نهتتتا  اال

ال نحظتتتى  نحتتت  متتتأل ا ستتت  0مفهتتتوم المراهقتتتة د  عبتتتد التتترحم  العي تتتوا( 

بتتتتذل  االهتمتتتتام اتتتتق التتتتدو  العربيتتتتة علتتتتى التتتتر ف متتتت  ا هميتتتتة القصتتتتو  

للمو تتتتوك اتتتتال يوجتتتتد وعتتتتق لتتتتد  الكثيتتتتري  ستتتتوا  علتتتتى م تتتتتو  ا اتتتتراد 

هتمتتتتتتام ونقصتتتتتتد بهتتتتتتف ا هتتتتتتل وال علتتتتتتى م تتتتتتتو  الرجتتتتتتا  المع يتتتتتتي  باال

 بتتتتالطرت التعليميتتتتة والتو تتتتيم وا تيتتتتار  اضتتتتل ال تتتتبل لتحقيتتتت  يلتتتت  اعليتتتتا  

ولقتتتد قتتتا  ى تعتتتالى ) إت ى ال يغيتتتر متتتا بقتتتوم حتتتتى يغيتتتروا متتتا ب نف تتتهف ( 0

0  
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 مشكلة البحث   

 بيولوجيتتتتتا  وستتتتتيكولوجيا  إت اتتتتتترة المراهقتتتتتة هتتتتتق اتتتتتترة نمتتتتتو وتغييتتتتتر 

تفتتتوت اتتتق  هميتهتتتا وهتتتق تظهتتتر مشتتتكالت يواجههتتتا المراهتتت   لتتتذل ونتيجتتتة 

 حتتتلمرا مشتتتاكل ال متتتو اتتتق المراحتتتل اال  تتتر    إي  ت لكتتتل مرحلتتتة متتت ن تتتبيا  

 تحقيقهتتتتا ىال متتتتو عملياتتتتتن االرتقاعيتتتتة التتتتتق يفر تتتتها المجتمتتتتأل يتوقتتتت  علتتتت

 التتتذا ال يقتتتاس بمتتتد إشتتتباك الحاجتتتات الفرديتتتة وتكيتتت  الفتتترد متتتأل مجتمعتتتن 

 مواجهتهتتتا ومتتت   تتتف حلهتتتا قدرتتتتن علتتتى اكل   بتتتل بمتتتد  لتتتو حياتتتتن متتت  المشتتت

 باستتتت دام حلتتتو  ايجابيتتتة تتتت دا إلتتتى تكيتتت  الفتتترد متتتأل نف تتتن ومتتتأل المجتمتتتأل

 0الم تمق إلين 

 ” Self image“  ورة الذات

 

 تتتورة التتتذات تع تتتق نظتتترة الفتتترد ل ف تتتن ومتتتا ي ت لصتتتن متتت  يلتتت  مقارنتتتة 

بتتتاي ري  متتت  حيتتتث الشتتتكل  والمظهتتتر العتتتام وال تتتلو   ومتتت  هتتتذ  الصتتتورة 

ذات يتكتتتتوت االنطبتتتتاك العتتتتام عتتتت  التتتتذات  ستتتتلبيا  كتتتتات  م إيجابيتتتتا و تتتتورة التتتت

 تتن  تكتتوت محتت  اهتمتتام المراهتت   اهتتو يهتتتف كثيتترا  بصتتورتن المكونتتة عتت  نف

را  يهتتتتتف بمظهتتتتتر  ال تتتتتارجق متتتت  ناحيتتتتتة لتتتتوت وطبيعتتتتتة البشتتتتترة  لتتتتذل  تتتتتت

وتصتتتفيفة الشتتتعر  وهيكتتتل الج تتتف  ويمضتتتى ال تتتاعات الطتتتوا   متتتام المتتتر ة 

 ت لديتتتنليق تتتأل نف تتتن بصتتتورتن ال هاعيتتتة  وبتتتالر ف متتت  يلتتت  ال يقت تتتأل تمامتتتا   

  0ا مي  ب ارا(0)د 0 ورة يات  يالية يصعب علين تحقيقها

 ليحتتتاو  استقصتتتا  مشتتتكالت المتتتراهقي  اتتتق مدي تتتةمتتت  ه تتتا جتتتا  هتتتذا البحتتتث 

 مكتتتتة المكرمتتتتة  وعالقتهتتتتا بالتحصتتتتيل ومفهتتتتوم التتتتذات   متتتت   تتتتال  ا جابتتتتة

 0ا سئلة الالحقة  ىعل

ويمكتتتتت   تتتتتيا ة مشتتتتتكلة الدراستتتتتة اتتتتتق ي مشتتتتتكالت المتتتتتراهقي  ) ال ف تتتتتية 

تهتتتتتا ستتتتت ة وعالق 18-16مرحلتتتتتة الثانويتتتتتة متتتتت  عمتتتتتر الواالجتماعيتتتتتة ( اتتتتتق 

   فلذات لديهبتطور مفهوم ا

  همية البحث   

عتتتالف جديتتتد  يتتتر معتتتروف تمامتتتا  ىتمثتتتل المراهقتتتة مرحلتتتة انتقتتتا  إلتتت

 ىلتتتتتذا اهتتتتتو بحاجتتتتتة إلتتتتتق متتتتت  يعي تتتتتن وي تتتتتاعد  علتتتتت 0متتتتت  قبتتتتتل المراهتتتتت  

عتتت  ياتتتتن وعتتت   ايجابيتتتا   االستبصتتتار والمعراتتتة   لي تتتتطيأل  ت يكتتتوت مفهومتتتا  

وقيمتتتن لي تتتتتطيأل  العتتتالف متتت  حولتتتن   واتتتق تكتتتتوي   را   ال ا تتتة ومعتقداتتتتن

المشتتتكالت  ويمكتتت   ف ت يفهتتتف مشتتتاكلن ويتتتتعلف الطتتترت ال تتتوية لمواجهتتتة تلكتتت
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 ت تقتتتدم الم تتتاعدة متتت   تتتال  البتتترام  ا رشتتتادية ستتتوا  كانتتتك بتتترام  وقاعيتتتة 

 0 و ب اعية  و عالجية 

زا   متتتا  يعتبتتتر ا رشتتتاد اتتتق المملكتتتة العربيتتتة ال تتتعودية مجتتتاال جديتتتدا  

ولي تتتتك ه تتتتا  بتتتترام  إرشتتتتادية تقتتتتدم ال تتتتدمات للطلبتتتتة اتتتتق  0اتتتتق بدايتتتتتن 

مرحلتتتتتتة المراهقتتتتتتة   إي إت  تتتتتتدمات ا شتتتتتتراف االجتمتتتتتتاعق  يتتتتتتر كاايتتتتتتة 

الق   لهتتذا اتتنت البحتتث الحتت هتتذا إيا وجتتدت ال شتتاط االجتمتتاعق ىوتقتصتتر علتت

 تتتترورة  ىقتتتتد ي  تتتتاعد علتتتتى لفتتتتك انتبتتتتا  الجهتتتتات الم تتتتئولة عتتتت  التعلتتتتيف إلتتتت

بتتترام  إرشتتتادية ت تتتاهف اتتتق ب تتتا  ش صتتتية المتتتراهقي  اتتتق ال تتتعودية  و تتتأل

بحيتتتتث يتتتتتف الت طتتتتي  للبتتتترام  ا رشتتتتادية ب تتتتا  علتتتتى 0متتتت    لتتتتب ال تتتتواحق 

 0م م لمشكالت المراهقة 

  هداف البحث   

  0التعرف على طبيعة المراهقة وعالقتها بمفهوم الذات  1

  0التعرف على مشكالت المراهقي  االجتماعية واالقتصادية  2
  0التعرف على طبيعة و صاعص اترة المراهقة  3
 0كيفية تعامل الكبار مأل المراهقي   4

    ت اؤالت البحث

 ا جابة علق ا سئلة التالية    ىيهدف هذا البحث إل

متتتا المشتتتكالت التتتتق يتعتتترق لهتتتا المتتتراهقي  اتتتق مدي تتتة مكتتتة اتتتق مجتتتاالت   1

 الحياة الم تلفة ؟

 الذات ؟ ما عالقة هذ  المشكالت بمتغير مفهوم   2

متتتا متتتد  م تتتاهمة حتتتدة المشتتتكالت اتتتق كتتتل مجتتتا  اتتتق تف تتتير التبتتتاي  اتتتق   3

 مفهوم الذات ؟ 

 ما عالقة هذ  المشكالت بمتغير التحصيل ؟   4

 -  الفروق

 وجتتتود عالقتتتة يات داللتتتة إحصتتتاعية بتتتي  مشتتتكالت المتتتراهقي  وتفهتتتف التتتذات

 0لديهف وم تو  تحصيلهف

    عي ة البحث

عي تتتة عشتتتواعية  20ستتتوف يطبتتت  هتتتذا البحتتتث علتتتى طتتتالل الثتتتانوا وت  تتتذ 

هليتتتة ( ومدرستتتة ا نجتتتا  الثانويتتتة ا 6متتت  مدرستتتة الملتتت  ايصتتتل ال مويجيتتتة )

 ( 8الثانوية ) ةمك مدرسةو( 6)

    نوك البحث

يعتمتتد  التتذا تتت دم اتتق هتتذا البحتتث المتت ه  الو تتفق ا رتبتتاطق ستتوف ي   

لحالتتتة و تتتفا  دقيقتتتا  يعبتتتر ع هتتتا تعبيتتترا  علتتتى دراستتتة الواقتتتأل ويهتتتتف بو تتت  ا
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كيفيتتتا  وكميتتتا   وستتتوف ي  تتتت دم هتتتذا المتتت ه  لمعراتتتة العالقتتتة بتتتي  مشتتتكالت 

  0والتحصيل المراهقي  وعالقتها بمفهوم الذات

 

   مجاالت الدراسة

ويلتتت    لالمجتتتا  البشتتترا   ستتتوف يطبتتت  علتتتى عي تتتة متتت  الطتتتالـتتت 1 

 س ة    18- 16م  س  
ي تتتة مدب   طتتتالل المرحلتتتة الثانويتتتة المجتتتا  الجغرااتتتق   ي طبتتت  علتتتى ـتتت 2 

 0مكة المكرمة 
 0  هـ 1428حدود زمانية  الفصل الدراسق الثانق م  عام ـ 3 

    دوات البحث

  تتتتت دم االستتتتتبيات اتتتتق البحتتتتث لتو تتتتيم العالقتتتتة بتتتتي  المتغيتتتتري ستتتتوف ي  

 المتمثلي  اق المراهقة والتحصيل ومفهوم الذات  
    ت البحثمصطلحا

المراهقتتتتتتة   وتعتتتتتترف المراهقتتتتتتة إجراعيتتتتتتا   تتتتتتراق هتتتتتتذا البحتتتتتتث ب نهتتتتتتا 

ستتتت ة وي مثتتتتل   تتتتحال  18و  16للمتتتتراهقي  التتتتذي   تتتتتتراون  عمتتتتارهف بتتتتي  

 0هذ  الفئة العمرية طالل المرحلة الثانوية 

    مفهوم الذات

يعتتترف مفهتتتوم التتتذات إجراعيتتتا   تتتراق هتتتذ  الدراستتتة بالدرجتتتة التتتتق 

مقيتتتتتاس  واتتتتتر   والمقتتتتت   علتتتتتق البيئتتتتتة  ىالمفحتتتتتو  علتتتتتيحصتتتتتل عليهتتتتتا 

ال تتتتعودية تحتتتتك ع تتتتوات مقيتتتتاس مركتتتتم  بحتتتتاا مكااحتتتتة الجريمتتتتة لمفهتتتتوم 

 0الذات للشبال

   مفهوم التحصيل

يعتتترف التحصتتتيل إجراعيتتتا   تتتراق هتتتذ  الدراستتتة ب نتتتن المجمتتتوك الكلتتتق  

ستق درالعالمات الطالب اق جميأل المواد الدراسية المقررة اتق م هتاا الفصتل ال

 0اين هذ  الدراسة   جرالثانق للعام الدراسق الذا ت  

  



6 

 

 الفصل الثانق 

  المبحث ا و    المراهقة 
  مفهوم المراهقة 
   الفرت بي  مفهوم المراهقة ومفهوم البلو 

  مراحل ال مو اق اترة المراهقة 

    ال صاعص العامة للمراهقي 

  المراه  همية مرحلة المراهقة و التغيرات التق تطر  على 

   مشكالت المراه  االنفعالية و سبابها 

   المبحث الثانق   مفهوم الذات 

   تطور مفهوم الذات 

   تعريفات مفهوم الذات 

   العوامل الم  رة اق نمو مفهوم الذات 

   دور ا سرة اق نمو مفهوم الذات 

 المبحث الثالث الت شئة االجتماعية و االتجاهات الوالدية 

   نظرية الذات 

   نظرية روجرز 

 ال ظرية ال لوكية 
  الدراسات ال ابقة 
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 المبحث ا و   المراهقة 

إت مو وك المراهقة والشتبال والمتغيترات التتق تحتدا لهتف  يعتبتر اتق 

وقت تتا الحا تتر متت  المو تتوعات الهامتتة التتتق يهتتتف بهتتا علمتتا  التت ف  وعلمتتا  

 التربية وعلما  االجتماك وال ياسة وعلما  الصحة 

متا نالح  ب ت الدو  المتقدمتة تهتتف بمشتكالت المراهقتة والشتبال لونح  

وة تقتدم بقتم   همية كبر  على حياة ا ن ات وإيمانتا  م هتا بت ت ا متة تبقتى وت اله

 الت مويتتةشتتبابها و ارادهتتا هتت ال  ا اتتراد التتذي  يعملتتوت علتتى كشتت  المتتوارد 

عيتتة ت ميتتة االجتماواالستتتفادة م هتتا بت تت يرها اتتق  دمتتة الوت ميتهتتا وتطويرهتتا 

  م اراد اواالقتصادية وال ياسية واق تقدم البالد وازدهارها وبقدر ما يتمتأل بن 

ا مت حة بدنية ونف ية وم  تربية  الحة وإيمات باهلل ومت  وعتق ومعراتة بقتدر 

 تكوت الفاعدة  عظف للمجتمأل والفعالية  كبر والتقدم  سرك 

بترون الفريت  ويلت  بالعمتل علتى  ومو وك المراهقة يجب  ت ي ف التعامتل معتن

م تتاعدة المتتراهقي  وتقتتديف ال تتدمات الالزمتتة لهتتف والعمتتل علتتى ت ميتتة  وتوجيتتن 

قدراتهف وإجرا  الدراسات العلمية حولهف كتل ح تب الطترت والوستاعل الم استبة 

لن ويل   ت كل ائة م  ائات المجتمأل  و  اراد  تعتبر مصدرا   صبا  لتقدم ا مة 

 تتة إيا متتا  ح تت  توجيههتتا وتمتتك رعايتهتتا بالشتتكل الصتتحيم وازدهارهتتا و ا

  (1)والم اسب 

 

 

 تعري  المراهقة  

 المراهقة لغويَّا    

ع تتق يترجتتأل لفظتتة المراهقتتة إلتتى الفعتتل العربتتق )راهتت ( التتذا                   

 االقترال م  الشتق   اراهت  الغتالم اهتو مراهت    ا قتارل االحتتالم  ورهقتك

 0الشق  رهقا  قربك م ن والمع ى ه ا يشير إلى االقترال م  ال ض  والرشد

       المراهقة اق اال طالن   

 لتتتف التتت ف  يع تتتق   االقتتتترال متتت  ال ضتتت  الج تتتمق ا تتتطالن المراهقتتتة اتتتق ع

والعقلتتق وال ف تتق واالجتمتتاعق   ولك تتن لتتي  ال ضتت  نف تتن   نتتن اتتق مرحلتتة 

  تن اليبد  الفرد اق ال ض  العقلتق والج تمق وال ف تق واالجتمتاعق ولكالمراهقة 

 س وات   9اكتما  ال ض  إال بعد س وات عديدة قد تصل إلى  يصل إلى

                                                
 85    1975 الن م مير   ت او  جديد للمراهقة   مكتبة ا نجلو المصرية    (1)
 مفهوم المراهقة د  عبد الرحم  العي وا (2)
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تع تتتق و ADOLESCEREي تتتق للكلمتتتة ايرجتتتأل إلتتتى كلمتتتة  متتتا ا  تتتل الالت

ال ضتتت  الج تتتمق والعقلتتتق وال ف تتتق واالجتمتتتاعق والعتتتاطفق  و التتتتدرا نحتتتو 

مت   تقتلاالنفعالق ويشير يل  إلى حقيقتة مهمتة  وهتق  ت ال متو ال ي   و الوجدانق

 وم تتمر ومتصتل  اتالمراه  ال يتتر  ولك تن تتدريجق  اجت ة مرحلة إلى مرحلتة

دريجيا   ي تقتل انتقتاال  تت ولك تن  مراهقا  بي  عشتية و تحاها ة ويصبمعالف الطفول

عتد ت  اتق ج تمن وعقلتن ووجدانتن  االمراهقتة  شكل نمتو وتغيتر ويت ذ هذا االنتقا 

ي تتة هتتذا ال يم تتأل متت  امتيازهتتا ب صتتاعص مع الطفولتتة  وإت كتتات امتتتدادا  لمرحلتتة

 تميمهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مرحلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 (2 )الطفولة

 

 

 

 المراهقة   مراحل ال مو اق اترة

اهتتتق  يقصتتتد بالمراهقتتتة ال متتتو متتت  مرحلتتتة الطفولتتتة إلتتتى مرحلتتتة ال ضتتت 

 مراهقتتتةمرحلتتتة االنتقتتتا  التتتتق يصتتتبم ايهتتتا المراهتتت  رجتتتال    وتصتتتبم الفتتتتاة ال

امتتتر ة  ويحتتتدا ايهتتتا كثيتتتر متتت  التغيتتترات التتتتق تطتتتر  علتتتى و تتتاع  الغتتتدد 

دة رة معقتتتتت تتتف هتتتذ  الفتتتترة ب نهتتتا اتتتت الج  تتتية والتغيتتترات العقليتتتة والج تتتمية  

 متت  التحتتتو  وال متتو تحتتتدا ايهتتا  تغييتتترات عضتتوية ونف تتتية ويه يتتة وا تتتحة

تقلتتتب الطفتتتل الصتتتغير عضتتتوا  اتتتق مجتمتتتأل الراشتتتدي    حيتتتث تجمتتتأل مرحلتتتة 

 المراهقتتتتة بتتتتي  مظتتتتاهر البلتتتتو  المتعتتتتددة وبتتتتي  اال تتتتطرال وعتتتتدم االتتتتتمات

وت والتاستتتعة عشتتترة علتتتى تفتتتا وتبتتتد  اتتتترة المراهقتتتة بتتتي  ستتت  الثانيتتتة عشتتترة

 بي  ا اراد وعلى التفاوت بي  الج  ي   

وهتتتق مرحلتتتة مليئتتتة بالصتتتراعات والقلتتت  والثتتتورة   تحتتتدد متتت   اللهتتتا 

اتجاهتتتات وميتتتو  جديتتتدة تتتتداأل بتتتالمراهقي  إلتتتى  اتتتات م تلفتتتة ومتباي تتتة  وبهتتتذا 

 (1)المع ى ع د الب ات والب ي  يصل الفرد إلى اكتما  ال ض   

 ت مرحلتتتتة المراهقتتتتة متتتت  ا ل احيتتتتة البيولوجيتتتتة هتتتتق تلتتتت   كمتتتتا يتضتتتتم

   تبتتر هتتذالمرحلتتة التتتق تبتتد  متت  البدايتتة للبلتتو  حتتتى اكتمتتا  نمتتو العظتتام وتع

 المرحلة هق إحد  المراحل الحرجة اق ال مو  ا ن انق 

 

 مفهوم المراهقة    

لي تتتك المراهقتتتة اتتتق ر ي تتتا مجتتترد مرحلتتتة متتت  مراحتتتل ال متتتو وال هتتتق 

حتتتل التتتتق يقتتتتحف ع تتتدها ال متتتو اي طلتتت  اتتتق الطريتتت  إلتتتى  الرشتتتد يروة المرا

                                                
 22     1997الهيئة المصرية العامة للمكتبات ( اللوا  محمد جما  الدي  محفو     تربية ا لمراه  اق المدرسة ا سالمية   1) 
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كتتذل  لي تتتك المراهقتتتة هتتتق متتتيالد إال  نهتتتا ت طتتتوا علتتتى كتتتل مظتتتاهر المتتتيالد 

   الكاع  البشرا نف يا   ها يتكول

 ال صاعص العامة للمراهقي   

وهتتتق مرحلتتتة مليئتتتة بالصتتتراعات والقلتتت  والثتتتورة   تحتتتدد متتت   اللهتتتا 

تتتتداأل بتتتالمراهقي  إلتتتى  اتتتات م تلفتتتة ومتباي تتتة  وبهتتتذا اتجاهتتتات وميتتتو  جديتتتدة 

 (1)المع ى ع د الب ات والب ي  يصل الفرد إلى اكتما  ال ض   

كمتتتتا يتضتتتتم  ت مرحلتتتتة المراهقتتتتة متتتت  ا ل احيتتتتة البيولوجيتتتتة هتتتتق تلتتتت  

   تبتتر هتتذالمرحلتتة التتتق تبتتد  متت  البدايتتة للبلتتو  حتتتى اكتمتتا  نمتتو العظتتام وتع

 الحرجة اق ال مو  ا ن انق  المرحلة هق إحد  المراحل

وربمتتتا كانتتتك  كثتتتر  صتتتاعص المراهقتتتة لفتتتتا  لل ظتتتر هتتتو وجتتتود حتتتاالت 

متتتت  الت تتتتاقض المتتتتمم  اتتتتق ستتتتلو  المتتتتراهقي  اتتتتالمراه   يتتتتر مقت تتتتأل واتتتتق 

اتتتن نفتت  الوقتتك مبتتدعا  و صتتبا  ال نفتتأل م تتن و يتتر م تتئو  ويركتتم كتتل اهتمام

 ت يضتتتحق ب ف تتتن حتتتو  نف تتتن   و متتتأل يلتتت  يتمتتتتأل بقتتتدرة  يتتتر محتتتدودة علتتتى 

 لتتتص ماتتتق ستتتبيل المثتتتل والمبتتتادل كتتتق يتميتتتم المراهتتت  با يثتتتار وا نانيتتتة   

و يتتتر م لتتتص   اجتمتتتاعق و يتتتر اجتمتتتاعق ي ضتتتأل  ضتتتوعا   عمتتتى لقاعتتتد 

م تتتتاو وي حتتتترف عتتتت  ال تتتتلطة  مثتتتتالق وستتتتاار   ح تتتتاس وقاستتتتق القلتتتتب   

 زاهد وااس    متفاعل ومتشاعف   متحم  وال مبالق  

  الج تتتتمق والج  تتتتق متتتت   ال صتتتتاعص ا وليتتتتة كمتتتتا يتضتتتتم  ت ال ضتتتت

دور و الثانويتتتة لل متتتو الج  تتتق يتتت دا إلتتتى تغيتتتر اتتتق اتجاهتتتات الفتتترد نحتتتو التتت

قبتتتل الج  تتتق التتتذكرا  و ا نثتتتوا المالعتتتف وتتضتتتم  هتتتذ  الفتتتترة متتت  ال متتتو ت

حتتتتث التتتذات الج تتتمية وو اعفهتتتتا الت استتتلية كتتتذل  تضتتتتم  المراهقتتتة  يضتتتا  الب

الجتمتتتتاعق  واالقتصتتتتادا اهتتتتق الوقتتتتك التتتتذا عتتتت  االستتتتتقال  الوجتتتتدانق  وا

قيتتدا  ي تتت دم ايتتن الفتترد إمكاناتتتن بصتتورة  كثتتر نضتتجا  وعلتتى م تتتو   كثتتر تع

علف ليعطتتتق كمتتتا ي  تتتذ و ت يقتتتيف عالقتتتات متتتأل اي تتتري  و ت يثتتت  اتتتيهف و ت يتتتت

 ما ي فعن وما يضر  

 الفرق بين مفهوم المراهقة ومفهوم البلوغ :

م المراهقتتتتتة ومفهتتتتتوم البلتتتتتو  وي لتتتتت  كثيتتتتتر متتتتت  ال تتتتتاس بتتتتتي  مفهتتتتتو

الج  تتتتتتتتق  لتتتتتتتتذل  ي بغتتتتتتتتق  ت نميتتتتتتتتم بتتتتتتتتي  المراهقتتتتتتتتة وبتتتتتتتتي  البلتتتتتتتتو  

  اتتتتتتالبلو  يع تتتتتتق بلتتتتتتو  المراهتتتتتت  القتتتتتتدرة علتتتتتتى  PUBERTYالجتتتتتت  

 تتتتية ا ن تتتا    ا اكتمتتتا  الو تتتاع  الج  تتتية ع تتتد   ويلتتت  ب متتتو الغتتتدد الج 

 ع د الفتى والفتاة  وقدرتها على  دا  و يفتها 

 متتا المراهقتتتة اتشتتتير إلتتتى التتتتدرا نحتتتو ال ضتتت  الج تتتمق والعقلتتتق وال ف تتتق 

 واالجتمتتتتاعق  وعلتتتتى يلتتتت  اتتتتالبلو  إت هتتتتو إال جانتتتتب واحتتتتد متتتت  جوانتتتتب
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المراهقتتتتة  كمتتتتا  نتتتتن متتتت  ال احيتتتتة المم يتتتتة ي تتتتبقها  اهتتتتو  و  دالعتتتتل د تتتتو  

 الطفل مرحلة المراهقة 

 

  همية مرحلة المراهقة  

لفتترد إلتتى جانتتب  ت الفتترد يمتتر اتتق هتتذ    نهتتا مرحلتتة تحتتو  اتتق حيتتاة ا

الفتتترة بكثيتتر متت  التغيتترات كتتالتحو  متت   طتتوط الج تتف قليلتتة الشتتبة بالكبتتار 

إلتتى  طتتتوط الج تتتف والقتتتوام المشتتتابن للكبتتار با  تتتااة إلتتتى التحتتتو  متتت  اتتتترة 

تتميتتتم بكثتتترة الميتتتو  المتغيتتترة إلتتتى ميتتتو  م تتتتقرة قليلتتتة  ولك هتتتا يات مع تتتى 

ل  التحتتتتو  متتتت  اتتتتترة يقتتتتل ايهتتتتا االهتمتتتتام بمعتتتتايير كبيتتتتر بال  تتتتبة للفتتتترد كتتتتذ

الراتتتتتتات ومكانتتتتتتتن بيتتتتتت هف إلتتتتتتى اتتتتتتترة التميتتتتتتم باالهتمتتتتتتام الكبيتتتتتتر بالراتتتتتتات 

ومعتتاييرهف وبالمكانتتة التتتق يطمتتم ايهتتا بيتت هف متت  اتتترة ي تتدم  ايهتتا  ا نشتتاط 

لل شتتتاط ياتتتتن إلتتتى اتتتترة يتحتتتو  ايهتتتا  ال تتتلو  ويقتتتترت متتت  ستتتلو  البتتتالغي  

للمراهتتتتت  ب نتتتتتن يصتتتتتبم ايهتتتتتا  ا تتتتتأل للعتتتتترف و دال وتتميتتتتتم هتتتتتذ  الفتتتتتترة 

ال تتتلو  ويكتتتوت  ال شتتتاط االجتمتتتاعق ايهتتتا ا تيتتتارا كتتتذل  التحتتتو  متتت  اتتتترة 

تت تتتف بالصتتتدقات الم قتتتتة قصتتتيرة ا متتتد إلتتتى اتتتترة تت تتتف بصتتتداقات متميتتتمة 

 (1)وقوية 

والوا تتتم  ت  را  الكبتتتار اتتتق المتتتراهقي  عتتتادة متتتا  تكتتتوت  مصتتتبو ة 

تميتتتتل إلتتتتى إبتتتتراز الصتتتتفات ال تتتتلبية اقتتتت  لتتتتذا امتتتت   ب حكتتتتامهف القيمتتتتة التتتتتق 

ال تتتتهل علتتتتيهف  ت يفضتتتتلوا الجوانتتتتب ا يجابيتتتتة اتتتتق المتتتتراهقي  ربمتتتتا يتتتت دا 

هتتذا الو تت  إلتتى تقليتتل تحامتتل الكبتتار إلتتى  دنتتى  حتتد وإلتتى إبتتراز الع ا تتر 

ا يجابيتتتة اتتتق هتتتذ  ا لمجموعتتتة متتت   ال تتتاس   اتتتالمراه  اتتترد يمكتتت   ت نقتتتو  

د    وتشتتتتتير الكثيتتتتتر متتتتت  البحتتتتتوا علتتتتتى  نتتتتتن نصتتتتت  طفتتتتتل ونصتتتتت  راشتتتتت

المتتتتراهقي  بتميتتتتم التمتتتتمت وعلتتتتى ا  تتتتص اتتتتق نظتتتتر الكبتتتتار االكبتتتتار داعمتتتتا  

يركتتتموت علتتتى عوامتتتل مثتتتل مقاومتتتة  ال تتتلطة العاعليتتتة   بال قتتتد الماعتتتد الموجتتتن 

و يتتترهف متتت   الكبتتتار ـ  الح استتتية الماعتتتدة  را  الكبتتتار ايمتتتا ي تتتتص  لآلبتتتا 

ى ال تتتوم وا  تتتدقا  واالستتتتفادة متتت  الوقتتتك ب تتتواحق مثتتتل موعتتتد التتتذهال إلتتت

و هتتف معتتالف التمتتمت هتتق ا نانيتتة الطفليتتة اتتق استتت دام  صو تتيات  ا ستترة 

كتتتالتلفميوت والتلفتتتوت   ويشتتتعر الكبتتتار باالنمعتتتاا  ا تتتة متتت  التتتدااأل التتتذا 

يجبتتتر المراهتتت  علتتتى التتتت ن  الماعتتتد والكتتتالم والملتتتب  تشتتتبها ب قرانتتتن ووالعتتتن 

لتتتدااك عتتت    تتتدقاعن وكثيتتترا  متتتا يبتتتدو علتتتى المراهتتت  القتتتوا اتتتق المحااظتتتة وا

ح تتب استتتتطالك متمايتتتد نحتتو نف تتتن ونحتتتو بيئتتتن ويتضتتتم يلتتت  بي متتا يقتتتوم بتتتن 

                                                
 32     1997ايصل محمد   مشكالت المراهقة والشبال  بيروت دار ال فاع  ( 1)
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متتت  تجتتتارل ليكشتتت  بهتتتا  يتتت  تكمتتت  قدراتتتتن ال ا تتتة ونتتتواحق قوتتتتن وقدرتتتتن 

 (1)على التحمل   

ويهتتتتتف المراهتتتت  بتتتتالتكيي  لتغيتتتترات ج تتتتمن ال تتتتريعة بطتتتترت متعتتتتددة 

 ج ميا  معي ا  لي فى ما يعتقد  نن عيب اين   ايت ذوا و عا  

كتتذل  ي تتعى المراهتت  لتحقيتت  استتتقاللن واتتق نفتت  الوقتتك يعمتتل علتتتى 

ق اتتتبتتال واحق المه يتتتة ور بتتتتن  اهتمامتتتنتحقيتت   ملتتتن ويظهتتتر يلتت  متتت   تتتال  

علتتتى  ت يتتتدبر شتتتئونن ب ف تتتن دوت تتتتد ل متتت   وإ تتترار العمتتتل واالستتتتقال  

ي تتتتتار مالب تتتتن و  تتتتدقاعن   تالوالتتتتدي  ويبتتتتدو يلتتتت  متتتت   تتتتال  ر بتتتتتن اتتتتق 

ومشتتتتاريعن ب ف تتتتن   ومتتتت   تتتتال  اهتمامتتتتن بكتتتتل متتتتا يرمتتتتم إلتتتتى الراشتتتتدي  

 كالتد ي   وال ب والتبجم  

كتتتذل  يعيتتتد المراهتتت  ال ظتتتر اتتتق قيمتتتة الش صتتتية التتتتق  مضتتتاها اتتتق  

البحتتتث ظتتتر اتتتق معتقداتتتتن  ا ساستتتية ويع تتتق يلتتت  اهتمامتتتا بطفولتتتتن وإعتتتادة ال 

 ع  قيف جديدة وا تبار دقي  لمثلن القديمة والجديدة    

وكثيتترا  متتا يتضتتم بحثتتن عتت  الجديتتد متت   تتال  الت كتتر والغيتتر ال تتريأل 

للشتتت ص التتتذا كتتتات محتتتور إعجابتتتن اتتتق وقتتتك متتتا متتتأل ت تتتاقض اتتتق شتتتعور  

دات ا ساستتتتتية يظهتتتتتر اتتتتتق بتتتتتا  ال  نحتتتتتو    وإشتتتتتغا  المراهتتتتت  بالمعتقتتتتت

 (1)دااعن الصلب ع   ساليب ال لو  التق تقبلها جماعة الراات   

ويبتتتتتد  المراهتتتتت  اتتتتتق معراتتتتتة إت  االستتتتتتقال  التتتتتذا ي شتتتتتد  يجتتتتتب  ت 

يدعمتتتتن اكت تتتتال المهتتتتارات والمعتتتتارف   ايبتتتتدا ر بتتتتة قويتتتتة اتتتتق الحصتتتتو  

ت  علتتتى اهتتتف  اضتتتل لقدراتتتتن ومهاراتتتتن وميولتتتن ومعلوماتتتتن ويمعجتتتن كثيتتترا  

فيد يجتتد نف تتن شتتديد اال تتتالف عتت  الجماعتتة ولتتذل  كثيتترا  متتا يتتراض  ت ي تتت

ا  متتتت  ا نشتتتتطة التتتتتق تتتتتمود  بالمعلومتتتتات والمهتتتتارات الالزمتتتتة إال  ت هتتتتذ 

 نشتتتتتطة ستكشتتتتت  عتتتتت  عيوبتتتتتن وقتتتتتد يقبتتتتتل بحمتتتتتاس علتتتتتى اتتتتتر    تتتتتر  

لي تتتتتعرق قدراتتتتتن ال ا تتتتة اتتتتق وقتتتتك ال يكتتتتوت قتتتتد تمكتتتت  ايهتتتتا بالدرجتتتتة 

 كار ة  الكااية اتكوت ال

ابتتالر ف  ت اتتق ستت وات المراهقتتة تكتتوت عمليتتة الم تتايرة متتا زالتتك هامتتة 

لتتف يعتتد هتت ال  وعتت  الهويتتة والذاتيتتة  وتبال  تتبة للج  تتي  إال  نهتتف بالتتتدري  يبحثتت

المراهقوت يهتموت بالتشبن ب قرانهف اتق كتل مجتا  كمتا كتانوا مت  قبتل إت الحالتة 

 يهتف بدرجة كبيرة اق  زمتة الهويتة للمراه  اق عدم معراة كونن طفال   م راشدا  

متا  ؟وير   ريك توت  ت ا لهويتة التتق يبحتث ع هتا المراهت  تتمثتل اتق مت  هتو 

هل هو طفل  م راشدا  ؟ هل يمك   ت يكوت زوجتا   و زوجتة  ؟دور  اق المجتمأل 
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اتتق الم تتتقبل ؟ هتتل يمكتت   ت يشتتعر بالثقتتة بتتال ف  بتتالر ف متت   ت بعتتض ال تتاس 

ن االجتماعيتتة ؟ تتتن  قتتل متت هف واقتتا  لج  تتن  و دي تتن  و لطبقي ظتتروت إليتتن علتتى  نتت

 (1)وبصفة عامة هل يكوت ناجحا   م ااشالَ اق الحياة ؟ 

هتف لإت إحد  الطرت التتق يلجت  إليهتا المراهقتوت للشتعور ب نف تهف كت اراد 

و  كيانهف ال ا  هق است دام الرموز سوا  اق المالب   و ا دوات الش صتية 

و  شتتير إلتتى االنتمتتا  إلتتى جماعتتة  و نتتادا معتتي  تتتب والتتتق ت  ال تتيارات  و الك

هف م تتو  معتتي  وي متتل المراهقتتوت بهتتذ  الطريقتتة إلتتى جتتذل انتبتتا  اي تتري  إلتتي

 ليعراتتوهف كتت اراد م تتتقلي  محتفظتتي  اتتق نفتت   الوقتتك بانتمتتاعهف إلتتى  جماعتتة

 ا قرات  

هف وت  نف تكذل  يميل المراهقوت لل ظر إلى الحياة ب ظتارة ورديتة اهتف يتر

صتورة و  دقاعهف كما يريدوت  ت يروهف  كثر مما يكوت اين اعال  ويظهر  هتذا ب

ف جلية اق م تويات طمون المراهقي    هتذ  الطموحتات  يتر الواقعيتة لي تك لهت

تعتتتود اتتتق جتتتم  كبيتتتر  م هتتتا إلتتتى  اللتتتتقبتتتل تشتتتمل  ستتترهف و  تتتدقاعهف و   اقتت

   يتر ا زادت طموحتات المتراهقياالنفعاالت العالية التق تميم المراهقتة   وكلمت

  قتتد  ضتتبا  وتتتوترا  و يبتة  متتل ع تتدما يشتعروت  ت اي تتري  كثترالواقعيتة كتتانوا 

 سبقوهف  و  نهف ال ي تطيعوت تحقي  ا هداف  التق و فوها  نف هف   

وع دما تقترل عملية المراهقة م   االنتها  يتشوت المراهقتوت إلتى  حيتاة 

والم تت ولية عت  اي تتري  تلتت  الحيتتاة التتتق ستتيودعها العموبيتة ال اليتتة متت  الهتتف 

حاال  ع دما يد لوت اق عالف الكبار شاعري  ب ت هذ  الفتترة اتق حيتاتهف  ستعد متا 

 (1)سيواجهونن اق مرحلة الرشد بمطالبها وم  ولياتها   

كذل  ع دما يقترل المراه  م  ال ض  الكامل اننن يكوت قلقا  للت لق عت  

ين  ت ي ل  االنطباك لد  اي تري  ب نتن اقتترال مت  مرحلتة سلو  المراهقة وعل

الرشد ويكتش   ت ا لملب  وال لو  مثل الراشدي  لي  كاايا  ايركم على  نواك 

جديدة ت كد اين هذ  ال احية ايلجت  الفتتى  حيانتا  إلتى  التتد ي    كمتا يلجت  الشتبال 

نهما  يعتقدات  ت مثل هذا والفتيات إلى است دام  دوات التجميل مثلها مثل الكبار إ

 (2)ال لو  سوف ي دا إلى ا لصورة التق ير بونها  

    التغيرات التق تطر  على المراه 

 التغيرات الج  ية   

عتتتترف  تتتتاهرة التغيتتتتر الج  تتتتق التتتتتق تطتتتتر  علتتتتى المراهتتتت  باستتتتف عمليتتتتة ت  

 البلو  وهق ت ق ف إلى 

 متتتو متتتا قبتتتل البلتتتو    وتشتتتمل الفتتتترة التتتتق تظهتتتر ايهتتتا بشتتتاعر الـتتت 1 

 الج  ق   
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اتتترة البلتتو  والتتتق تتضتتتم ايهتتا التغيتترات الج  تتية   وايهتتا تبتتتد  ـتت 2 

الغتتتتدد الج  تتتتية اتتتتق ت ديتتتتة و يفتهتتتتا متتتتأل عتتتتدم ال ضتتتت  الكامتتتتل اتتتتق 

 (1)العملية الج  ية   

 0ـ مرحلة ال ض  ود و  مرحلة الشبال 3
إت بتتتدايات ونهايتتتات هتتتذ  الفتتتترات ت ضتتتأل لعوامتتتل م تلفتتتة تتصتتتل بتتتالج   

إلتتتى  والبيئتتتة وطبيعتتتة الطفتتتل نف تتتن   وقتتتد   بتتتتك  بحتتتاا ي كيوبتشتتت  ي إت حتتتو

التتتتذكور  ستتتت ة بي متتتتا 15-12% متتتت  ا نتتتتاا ي ضتتتتج  ج  تتتتيا ايمتتتتا بتتتتي   50

 تتتتتالف الجتتتت   الوا تتتتم بتتتتي  الفتيتتتتات امع تتتتى يلتتتت  إت ستتتت ة و 15-14بتتتتي  

تلتتت  بتتتا تالف عامتتتل الجتتت   متتت  العوامتتتل التتتتق ت تتتاعد علتتتى والمراهتتت  ي 

 التبكيتتتر اتتتق البلتتتو  االب تتتك تصتتتل إلتتتى نضتتتجها الج  تتتق قبتتتل الصتتتبق بفتتتترة

 تبلغ العام تقريبا    

وه تتتتا  عوامتتتتل   تتتتر  بجانتتتتب العامتتتتل الج  تتتتق ت تتتتاعد علتتتتى التبكيتتتتر اتتتتق 

  عتتتالبلتتتو  م هتتتا  ت ا والد التتتذي  يعيشتتتوت اتتتق الريتتت  مبكتتتري  ستتتتة شتتتهور 

يئتتتتة  والد التتتتذي  يعيشتتتتوت اتتتتق المتتتتدت هتتتتذا وه تتتتا  عالقتتتتة بتتتتي  العوامتتتتل البا

 كالتغذية والجوار وا مراق و يرها   

 التغيرات الج مية   

 متتتو تعتبتتتر مرحلةالمراهقتتتة بال  تتتبة للشتتتبال متتت  الج  تتتي  إحتتتد  متتترحلتي  لل

الج تتتتتمق ال تتتتتريأل االمرحلتتتتتة ا ولتتتتتى لل متتتتتو الج تتتتتمق ال تتتتتريأل تكتتتتتوت اتتتتتق 

  متت  ا ولتتى وإت ستترعة ال متتو اتتق التترحف ااعقتتة ب متتو الج تتي الشتتهور الت تتعة

 بو ة    20 ما يقارل رطا  ويبلغ طولن  8-7 لية واحدة إلى وليد بي  

ة ال متتتو ال تتتريأل تبتتتد  عتتتادة قبتتتل دور البلتتتو  الج  تتتق بعتتتام وت تتتتمر لتتت متتا مرح

علتتتتى هتتتتتذا ال حتتتتتو اتتتتترة قتتتتتد تصتتتتتل إلتتتتتى عتتتتامي   و  كثتتتتتر   متتتتتأل مالحظتتتتتة 

  ت شتتتتير إلتتتتى ت ن   علي تتتتافتتتتتاة المراهقتتتتة والفتتتتتى المراهتتتت    اال تتتتتالف بتتتتي  ال

طفتترة ال متتو اتتق مرحلتتة المراهقتتة بال  تتبة للفتتتاة  قتتل م هتتا اتتق مرحلتتة متتا قبتتل 

  المتتتيالد ويلتتت   ت مقتتتدار متتتا ي متتتو الطفتتتل اتتتق الت تتتعة  شتتتهر ا ولتتتى يعتتتاد

 (1) ال ة  عشار ما يبلغن حتى نهاية العام الثام    

اهقتة مانق ال ريأل  ا ة اق الفترة ا ولى م  مرحلتة المروي ت  ع  ال مو الج 

ميل نحو ال مو  والك ل والترا تق ويصتحب يلت   ت تكتوت حركتات المراهقتة 

كت   ير دقيقة   ويطل  علتى هتذ  الفتترة مرحلتة المراهقتة للمتراهقي  وعلتى الع

لتعب ل ابليةانت الطفل اق مرحلة التعليف ا بتدال يبدو نشي  كثير الحركة قليل الق

 مأل ميل شديد للعمل لفترات طويلة   
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 الحالة الصحية وعالقتها بال شاط الحركق بال  بة للمراهقة  

 ي قتتميم مرحلة الطفولة المت  رة للمراهقة بصحة جيدة وكل ما يصتيب المتراه

حتل ياق هذ  المرحلة ال ي را ع  ا متراق العاديتة الم تشترة بيت هف   وع تدما 

لتدور تغير عام اق  حة المراه  والمراهقتة   ويتميتم هتذا االح  دور البلو  ن  

ب نن اترة  قرل إلى المترق م هتا إلتى الصتحة   ويرجتأل ستبب يلت  إلتى سترعة 

ح  الال مو وما يصاحبن م  تغيرات دا لية و ارجية اق الج ف وم   جل يل  ن  

ل قت سرعة تعرق المراه  والمراهقة  لإل ابة با نيميا   والتتق تجعتل الج تف 

 مقاومة لألمراق اق تل  الفترة   

اق كثيتر مت   شعور المراهقي ت دا إلى  ااة إلى ما سب  انت سرعة ال موبا  

ا حيتتات با جهتتاد والتعتتب والمتترق والميتتل إلتتى الترا تتق   وعتتدم الر بتتة اتتق 

بدرجتة  لتديهف فقد الشهيةالشكو  وت   قداعم ي قلق ي  وعصبي وتكونياللعب   كما 

 (1)كبيرة   

اتتتق  ت  تتتذ ي  متتتا اتتتق المرحلتتتة ا  يتتترة بال  تتتبة للمراهقتتتة اتتتنت  تتتحة المتتتراهق

اتتتتق هتتتتذا  ي التح تتتت  وقتتتتد   بتتتتتك بعتتتتض ا حصتتتتاعيات  ت قلتتتتة متتتت  المتتتتراهق

ال تت  هتتتق التتتق ت تتتتلمم  مرا تتتهف استتتدعا  طبيتتتب وإت كثيتتر متتت  ا متتتراق 

التتتتق يشتتتكوت م هتتتا تعتتتد كوستتتيلة دااعيتتتة للهتتترول متتت  الم تتتئوليات و ا تتتة 

 م ها بالدراسة و  رها على التحصيل والت  ر الدراسق   ما يتعل  

 التغيرات االنفعالية   

التتتتق وعلتتتى المالحظتتتة المباشتتترة  ي تقتتتوم دراستتتة الحيتتتاة االنفعاليتتتة للمتتتراهق

تثيتتتر  تعتمتتتد علتتتى تتتتدوي  استتتتجابات المراهقتتتة ا نفاعليتتتة   والمثيتتترات التتتتق

 باشتتتترة اتتتتق دراستتتتةتلتتتت  االنفعتتتتاالت إلتتتتى  ت االعتمتتتتاد علتتتتى المالحظتتتتة الم

 ت  اتتتق وتال تر بتتت ي  ت المتتتراهق انفعتتتاالت المراهقتتتة لي تتتك بتتتا مر ال تتتهل

 مو وك مالحظة  و دراسة م  البالغي     واتكون

ى ولهتتتتذا ال تتتتبب لجتتتت  المشتتتتتغلوت بالدراستتتتات التجريبيتتتتة اتتتتق علتتتتف التتتت ف  إلتتتت

االعتمتتتتتاد علتتتتتتى طتتتتترت   تتتتتتر   يتتتتتر طريقتتتتتتة المالحظتتتتتة لدراستتتتتتة حيتتتتتتاة 

 م ها   وعالية ا نف المراهقي 

طريقتتتتتة المتتتتتذكرات   إت  و  متتتتت  استتتتتتعملك هتتتتتذ  الطريقتتتتتة هتتتتتق شتتتتتارلوت  -1

م ويعتبتتتتر المراهقتتتتة اتتتتق 1930م ولتتتتيف اشتتتتترت اتتتتق عتتتتام 1927ويلتتتت  عتتتتام 

هتتتذ  المتتتذكرات يحكتتتي  عتتت  كتتتل متتتا يحتتتدا لهتتت  متتت   زمتتتات ومشتتتكالت ال 

 (1)يمك   ت يحكوها لغيرهف   

اتتتق تتتتدوي  مذكراتتتتن كمتتتا  المراهتتت  طليقتتتا   تجعتتتل نتبتتتطريقتتتة المتتتذكرات تفيتتتد  -2

هتتتتو الحتتتتا  اتتتتق الطريقتتتتة ا ولتتتتى   بتتتتل يكتتتتوت مقيتتتتدا اتتتتق تتتتتدوي  استتتتتجابتن 
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االنفعاليتتتة كمتتتا هتتتو الحتتتا  اتتتق الطريقتتتة ا ولتتتى بتتتل يكتتتوت مفيتتتدا اتتتق تتتتدوي  

 استجابتن االنفعالية مباشرة   
طريقةاالستتتتتت بار   وهتتتتتق طريقتتتتتة معرواتتتتتة اتتتتتق الوقتتتتتك الحا تتتتتر ويتكتتتتتوت  -3

بار عتتتادة متتت  مجموعتتتة متتت  ا ستتتئلة التتتتق توجتتتن إلتتتى المراهقتتتة اتتتق االستتتت 

صتتتل إلتتتى نبعتتتض ا حيتتتات والمتصتتتلي  بتتتن وعتتت  طريتتت  ا جابتتتات يمكتتت   ت 

 (1)ريد  م  نتاع    نما 
 وتتميم تل  الفترة بـ   

    والع تتت تمتتتتاز ب نهتتتا اتتتترة انفعتتتاالت للمتتتراهقي  وتمتتتتاز بالحتتتدة واالنفعاليتتتة -1

 اتتتق يلتتت  شتتت ت ف تفتتتن ا ستتتبال شتتت نه يثتتتوروت هتتتف ن ونجتتتد اتتتق هتتتذ  ال تتت وات

 ا طفا  الصغار   

وه تتتتتا  ميتتتتتمة   تتتتتر  تتصتتتتتل باالنفعتتتتتاالت والتغيتتتتترات المفاجئتتتتتة اتتتتتق  و    -2

ي تتتتتتطيأل التتتتتتتحكف اتتتتتتق المظتتتتتتاهر ال  المرحلتتتتتة وهتتتتتتق إيا   يتتتتتتر  و   ضتتتتتتب

 ال ارجية لحالتن االنفعالية   
وا لتتتتف  لحتتتتاالت متتتت  اليتتتت س والق تتتتوط والحتتتتمت ي يتعتتتترق بعتتتتض المتتتتراهق -3

متتتأل المجت ال ف تتتية نتيجتتتة لمتتتا يالقونتتتن متتت  إحبتتتاط ب تتتبب تقاليتتتد ايالمالشتتتديد و

 التق تحو  بي هف وبي  تحقي   مانيهف الش صية   
 تتميم بتكوي  عالقات عاطفية مأل الج   ا  ر ويل  لتحقي  الذات   -4

 مشكالت المراه  االنفعالية و سبابها   

و  تتتطرابن إلتتتى عتتتدم قدرتتتتن علتتتى ترجتتتأل ح استتتية المراهتتت  االنفعاليتتتة  

ا تقتتدم بهتتتتتدر  ع تتدما ت التتتالؤم متتأل البيئتتة التتتق يعتتيص ايهتتا و ا تتة الفتتتاة إي

إت  ت طريقتتتة معاملتهتتتا ال تت استتتب متتتأل و تتتلك إليتتتن متتت  نضتتت  و ال تتت  قلتتتيال  

بمتتتا  البيئةال ارجيتتتة لهتتتا ممثلتتتة اتتتق ا ستتترة والمدرستتتة والمجتمتتتأل ال تعتتتترف

ن ن وال تقتتترر بلو هتتتا وحقوقهتتتا كفتتترد لتتتطتتتر  عليهتتتا متتت  نضتتت    وال ت بتتتن لتتت

 ياتيتن   

ولي تتتك العقبتتتتات االقتصتتتتادية قا تتتترة علتتتى االشتتتتترا  اتتتتق م تتتترات رااقهتتتتا 

نهتتتا  بتتتل إت اتتتوت يلتتت  تشتتتعر المراهقتتتة إنهتتتا اكتملتتتك متتت  ال احيتتتة الج  تتتية وإ

 تتتتر  د  ت تعبتتتتر عتتت  تلتتتت  التتتدوااأل اتتتتق نف تتتيتها بتتتتالمواا  و التعتتترف علتتتتى

وتر عتتت  التتتدوااأل الفطريتتتة وه تتتا تتتتمداد حتتتدة التتتتالتعبيتتتر  والرجتتتل الم استتتب 

  عبر ع  الدااأل الج  ق القوا  ي عما وجد بديال   ا  إال إيااالنفع

 فوا تتتتتطرابه المتتتتتراهقي  ومتتتتت  ا متتتتتور ا  تتتتتر  التتتتتتق ت تتتتتبب قلتتتتت  

تحمتتتل بعتتتض الم تتتئوليات التتتتق ال تتفتتت   فت ا ستتترة تطلتتتب متتت ه بتتت فشتتتعوره

بتتتت نهف لتتتتف ف هتتتتل ف ي ظتتتتروتاوالتتتتديه هفدوت م تتتتتو  نمتتتتو اهتتتتق فمتتتتأل قتتتتدراته

التتتتذا تجتتتتال لتتتتن كتتتتل مطالبتتتتن دوت تحمتتتتل    و الطفلتتتتة الطفتتتتليلتتتت   وادويعتتتت
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اتتتتتق وقتتتتتك تعجتتتتتم ايتتتتتن  فنف تتتتته علتتتتتى  االعتمتتتتتاد علتتتتتيهف الم تتتتتئوليات و ت

    فتهاع  تحقي  ر ب فتهاإمكاني

متتتا يتصتتتل  المتتتراهقي ومتتت  بتتتي  ا ستتتبال  يضتتتا التتتتق ت تتتاهف اتتتق قلتتت   

اال تتتطرال نتتتوك متتت  التمتتترد وبا ستتترة والمدرستتتة وي شتتت  عتتت  هتتتذا القلتتت  

وتمتتتتترد موجتتتتتن نحتتتتتو الوالتتتتتدي  وتمتتتتترد المراهقتتتتتة علتتتتتى ال تتتتتلطة العاعليتتتتتة 

 والمدرسية يحدا ب بب القيود التق تفر ها تل  ال لطة عليهف  

لتتتى الثتتتورة بتتتالثورة ولتتتذل  يجتتتب ع  ال تقابتتتلوإت التربيتتتة الصتتتحيحة يح تتت  

ا ا كتتات هتتذب تتاتهف اتتنيو   والدهتتف ي   ت ي لقتتوا جتتو متت  الثقتتة بيتت هف وبتتي الوالتتد

العثتتتتترات التتتتتق يعثرهتتتتتا المراهتتتت   تتتتتال  اتتتتترة المراهقتتتتتة وإت  تقتتتتومكفيتتتتل 

 بلومتتتتن  ال نقتتتتوم القالوستتتتيلة الوحيتتتتدة  ت نعيتتتتد المراهتتتت  إلتتتتى إتمانتتتتن االنفعتتتت

وم حن الشتتتتتعور ومعار تتتتتتن وت نيبتتتتتن ولكتتتتت  بم اقشتتتتتتن علتتتتتى قتتتتتدم الم تتتتتاواة

    ب همية ر ية  ر ا   رور 

  صاعص مرحلة المراهقة ) الشبال (  

تمتتتاز مرحلتتة المراهقتتة ب صتتاعص ج تتمية وحركيتتة وعقليتتة واجتماعيتتة 

وانفعاليتتة تميمهتتا عتت   يرهتتا متت  مراحتتل ال متتو وهتتذا التميتتم ال يع تتق اصتتل 

ة مرحللل المرحلة ع  المراحل ا  ر  وإنما هق مكملة لما قبلها كما إنها امتداد

 القية قيف ا التالية لها  وع  ال مو االجتماعق اتتف هذ  المرحلة بتقدير الشبال لل

تطيأل سرة مت  تتدريب  لقتق وي ت   م بن اوو ت هذا يرتب  إلى حد كبير على ما تق

كتف معظف الشبال تكوي  مجموعة م  المعايير  و الموازي  يمك  اق  توعها الح

بتن  يعتمتد هتذا اعتمتادا  كليتا  علتى متا تقتومعلى تصترااتهف وتصتراات اي تري  و

ل ثتت  الم  ذكيت  يعيشتوت علتى هت الشتباللقيتة يتتدرل ايهتتا ا سترة مت  تتدريبات    

 العليا والمبادل ا  القية ولي  مثل ما يفكر اين اي ري  

ومرحلة الشبال تتميم ع   يرها بمجموعات م  ال صتاعص وال تمات 

ر بعتض ال صتاعص التتق تمتتاز بهتا هتذ  التق تميمها ع   يرها وايمتا يلتق نتذك

 (1) المرحلة وهق 

 ا يمات با هداف المشتركة  -1
لتى ع ا تربية الفرد تربية اجتماعية ليفهف ويعق  هداف الجماعة ويعمتل 

 ليحق  ل ف ن ولمجتمعن ال عادة والتقدم وتحقيقها 

 اللياقة والكفاية البدنية  -2
 وتمويتتتتد  بتتتت لوات الع ايتتتتة الم ظمتتتتة بالشتتتتبال اتتتتق ال تتتتواحق الصتتتتحية

 ال شتتتتتاط الم تلفتتتتتة الم استتتتتبة وقدرتتتتتتن علتتتتتى ممارستتتتتتها وإك تتتتتابن المهتتتتتارات

طلتتتب م تتتن متتت  عمتتتل بم تتتتو  عتتتا  الالزمتتتة التتتتق ت تتتاعد  ليقتتتوم بكتتتل متتتا ي  

 لي اعد  على تحقي  تقدم م تمر اق ا نتاا 
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 القدرة على القيادة وتحمل الم ئولية  -3
ممارستتتة القتتتدرة العمتتتل علتتتى إك تتتال الشتتتبال عتتت  طريتتت  الفهتتتف وال

علتتتتى القيتتتتادة وعلتتتتى تحمتتتتل الم تتتتئولية وممارستتتتة التتتت ظف الديمقراطيتتتتة وبتتتت ت 

اتتتتق القيتتتتادة وعضتتتتوية الجماعتتتتة  تتتترورة هامتتتتن ل جتتتتان  وجتتتتود يتتتتدر   ت 

الجماعتتتة وتطورهتتتا وبتتتذل  وجتتتب علتتتى كتتتل متتتواط  اتتتق كتتتل عمتتتل يقتتتوم بتتتن 

 ت يتتتدر   هميتتتة التعتتتاوت ويلتتت  بتتت ت ندربتتتن عليتتتن عتتت  طريتتت  الممارستتتة م تتتذ 

صتتتغر وبتتتذل  يمكتتت  للشتتتبال علتتتى م تتتتو  القيتتتادة  و عضتتتوية الجماعتتتة  ت ال

 (1) يتعاونوا بالعمل على تحقي   هداف مجتمعهف 
 القدرة على ال دمة العامة  -4

وهتتتذ  قتتتدرة  تتترورية لكتتتل متتتواط  بصتتتفة عامتتتة وللشتتتبال  بصتتتفة 

ال تتتتتدمات العامتتتتتة  تتتتترورة اجتماعيتتتتتة وقوميتتتتتة بال  تتتتتبة لكتتتتتل   ت  ا تتتتتة

المجتمعتتتتات ال اميتتتتة وبتتتتذل    تتتتبم دور الشتتتتبال اتتتتق بالمجتمعتتتتات و ا تتتتة 

فتتتة متتت  المجتمتتتأل دورا   ساستتتيا  يتطلتتتب م تتتن  ت يتتتتدرل علتتتى إتقتتتات  نتتتواك م تل

ود المهتتتارات حتتتتى يمك تتتن  ت يشتتتار  اتتتق تقتتتديف ال تتتدمات الم تلفتتتة التتتتق تعتتت

 على مجتمعن بالفاعدة 
 احترام ال ظف العامة والتقاليد  -5

حياتتتتتتتن إال إيا اكت تتتتتتب مواط يتتتتتتن  ا مجتمتتتتتتأل  ت يتتتتتت ظف  يمكتتتتتت  ال

احتتتترام للتتت ظف العامتتتة والتقاليتتتد وعملتتتوا علتتتى إتباعهتتتا بر بتتتة ووعتتتق  و يتتتر 

مجتتتا  يمكتتت   ت نطمتتتئ  إليتتتن اتتتق تتتتدريب الشتتتبال علتتتى احتتتترام التتت ظف العامتتتة 

وتقاليتتتد المجتمتتتأل وهتتتو مجتتتا  الجماعتتتات الموجهتتتة ويمكتتت  لجماعتتتات الشتتتبال 

  (1)عضو ايها  ت تصبم القوة الموجهة والضابطة لكل 
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   ”Self concept“ المبحث الثانق  مفهوم الذات

 

ّم اق مل كوت يل  بشكليحاو  المر  باستمرار التعرف على ياتن وتحديد معالمها وي  

 ير تغي مرحلة المراهقة وي تمر بقية الحياة تبعا  لما يحل علين وعلى بيئتن م 

عدة م ا الهامة نظرا   هميتن اق ويعتبر تعري  مفهوم الذات م  ا مور ال ف ية

تبر ا يعا اراد على التواا  ال وا مأل  نف هف ومأل البيئة التق يعيشوت ايها كم

هف امفهوم الذات م  المتغيرات ا ساسية المرتبطة بالش صية حيث ي اعد على 

ن   نف عواكرة الفرد  ال لو  ا ن انق وتف ير  وهو نتاا تفاعل الفرد مأل بيئتن

تحي   ية التقللتعديل بت  ير الظروف البيئية واالجتماع عر ة بالتفرد  ولك هاتتميم 

ا   اي ري  ع ن  االفرد قد ير  نف ن بصورة ايجابية  حيان بن  وبوجهة نظر

 0 ر   إال  نن بصفة عامة لن تصور شبن  ابك ع  ياتنا  وبصورة سلبية 

ع ى  و بم صيتنللبيئة الثقااية للفرد مأل حصيلة  براتن الحياتية   ر كبير اق ب ا  ش 

مهمي    ال  ر هويتن  االطفل م ذ وقك مبكر يبد  اق تكوي  هويتن متشبها  با ش ا

ال علمن  إمافق الوقك الواحد يتشبن ب من و بين  و  حد إ وتن  و  اق البيئة م  حولن  

ا  صية متشعبة يات  دوار م تلفة  مفككة ا و ا    م ت هذا ال ل  يفرز ش

ق  م  متي المراه  األت  براتن الحياتية ال زالك محدودة اننن يكوت مذبذبا  و ير

ادة  متض  مر  وهو ي عى إلى تحقي  ياتن وتكوي  هويتن  الذل  ترا  يلعب  دوارا  

 تحديا  ؛ مئا  وجبانا  مثال اق الوقك الواحد يكوت م تقال  ومعتمدا  على  ير ؛ جري

 لدوراو ضوعا ؛ جديا  و ير مكترا  وعلين اق ال هاية ت ليص نف ن م  لعب هذا 

ي  ق تكوا دوار لكق يبد  االممدوا وم   ت يكوت ن  ة م   ير    و التذبذل بي  

 هويتن ال ا ة بن متجاوزا  هذ  المرحلة االنتقالية 

 

  ال برات الحياتية ويتعرق للمفاهيف هذا ل  يت تى إال بعد  ت يكت ب مميدا  م

الثقااية وا  القية والدي ية ال ا ة بمجتمعن  واى حالة  ت كل شق  سار على ما 

يرام  اننن ي را م  هذ  المرحلة االنتقالية إلى مرحلة استكما  ب ا  الهوية ال ا ة 

 0 ب ارا( ا مي  0)دبن  

 تطور مفهوم الذات   

إت مفهوم التذات يبتد  اتق التكتوي  م تذ اللحظتة االولتى التتق يبتد  ايهتا الطفتل  

باستكشتتاف  جتتما  متت  ج تتمن إنهتتا تب تتى متت   تتال   اكتتار  وشتتعور  و عمالتتن 

  و براتتن القتد يكتتر ريك توت  ت الفترد ا مريكتتق شت نن اتق يلتت  شت ت العديتد متت

  بيئات   ر  يمر اق عدة عقبات  و مح  اق طري  ت كيد  لذاتنا اراد اق 

لقد زودت ا ب لفية كااية لفهف العوامل التق تكم  ورا  الفروت الفردية والتتق  

لهتتا  تتلة بالتتذات امتت  وجهتتة نظتتر علمتتا  التت ف  اتتنت الفتترد يتبتتأل بالعتتادة لكتتل 

مجموعتة بشتترية يشتتتر  معهتتا اتق  صاعصتتها ال تتلوكية وإت المتت  رات الثقاايتتة 

http://www.annafsia.com/self_concept.htm#up
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التتق تقطعهتا هتذ  البيئتة التق ت  ر علتى ا اتراد اتق بيئتة معي تة ودرجتة ا هميتة 

 ارادها وت  ر على الكيفية التق يتتف بموجبهتا ربت  ا اتراد  نف تهف بتلت  البيئتة 

 (2)وبدرجة انتماعهف إليها 

 

 

 

 تعريفات مفهوم الذات   

 لقد عرف العديد م  علما  ال ف  مفهوم الذات و همها    

م( تقتتدير الفتترد لقيمتتتن كشتت ص والتتذا يحتتدد إنجتتاز 1978عبتتد المتت عف ح فتتق )  -

حكتام المر  الفعلتى ويظهتر  بترات الفترد الما تية والتتق تتت  ر تت  را كبيترا با 

ف تير م  يوا ا همية ال ا ة اق حياتن كما إنن مترتب  بت  ارادالتق تصدر م  

 الفرد الستجاباتن ال ا ة  
م ( مفهتوم التذات ب نتن يكتوت مغتم  مت ظف موحتد 1982يعرف حامد زهترات )   -

 ومتتتعلف للمتتدركات الشتتعورية والتصتتورات والتعميمتتات ال ا تتة بالتتذات ببلتتورة

 الفرد ويعتبر  تعريفا نف يا  
م( مفهتتوم التتذات علتتى إنتتن التتذا 1961ويعتترف محمتتد عمتتاد التتدي  إستتماعيل )  -

راكتق الت ظتيف ا ديكونن الفرد ع  نف ن باعتبار  كتاع  بيولتوجق اجتمتاعق وهتو 

ا نفتتأل إلتتى التتذا يتضتتم  استتتجابات الفتترد نحتتو نف تتن ككتتل كمتتا يظهتتر يلتت  اتتق 

  0التقدير اللفظق الذا يحمل  فة م   فات  مير المتكلف 
  وال    مفهوم الذات     -

يتتتن   ات اولتتتك الدراستتتات ال ف تتتية هتتتذا المفهتتتوم ونمتتتو  والعوامتتتل المتتت  رة    -

مثتتتا  المرجعتتتق لكتتتل نظريتتتة   اعلتتتى ستتتبيل الوتعتتتددت تعريفاتتتتن واقتتتا  لإلطتتتار 

هتتتة جومثتتتل وا هتتتداف ال  ت ظتتتر لتتتن ميتتتد علتتتى إنتتتن ن تتت  دي اميكيتتتا للقتتتيف والم  

 0لل لو  

 حمتتتتتد محمتتتتتد الغامتتتتتدا إت ي التتتتتذات متتتتتا هتتتتتق إال  ـ وقتتتتتا  وليتتتتتام جمتتتتتي   -

المجمتتوك الكلتتق لكتتل متتا ي تتتطيأل ا ن تتات  ت يتتدعق إنتتن لتتن   ج تتد    ستتماتن 

 (1)هوايتن ي   قدراتن   مه تن   

لتتتتن ي وعبتتتتد التتتترحم  محمتتتتد الفضتتتتلق التتتتذات بق rogersوعراتتتتن روجتتتترز    -

ت ظتتتتتيف عقلتتتتتق معراتتتتتق متتتتت ظف ومتتتتترت متتتتت  المتتتتتدركات والمفتتتتتاهيف والقتتتتتيف 

 (2)الشعورية ال ا ة بالفرد اق عالقتن باي ري    
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محمتتتد  حمتتتد دستتتوقق إنتتتن التقتتتدم  cooper smithويتتتر  كتتتوبر ستتتميث    -

  عليتتتتن بال  تتتتبة ل ف تتتتن   ويعبتتتتر ع تتتتن اتتتتق التتتتذا يقتتتتوم بتتتتن الشتتتت ص ويحتتتتاا

ف تتتن نستتتلوكن ويوااتتت  عليتتتن  و ال يوااتتت    كمتتتا يحتتتدد معتقداتتتتن وت وعهتتتا اتتتق 

 وقدرتن على ا دا    
 نظرية الذات     -

تعتتد نظريتتتة التتتذات لكتتتار  روجتتترز  حتتتدا و شتتتمل نظريتتتات التتتذات   ويلتتت     -

طريقتتتة الرتباطهتتا بطريقتتتة متتت   شتتتهر طتتترت ا رشتتاد والعتتتالا ال ف تتتق وهتتتق 

ا رشتتتاد والعتتتالا الممركتتتم حتتتو  العميتتتل   والتتتذات اتتتق نظتتتر  كي ونتتتن اتتتق 

حالتتة تغيتتر م تتتمر وت متتو متت   تتال  التفاعتتل بتتي  الفتترد وا  تتري  كمتتا تعبتتر 

 (1)اق الوقك نف ن ع  مظاهر التفاعل بي  الفرد واال ري  

 وير  روجرز   نقال ع   ت ب ا  الش صية يتكوت م  ا تق   

ة والعقليتتتت واالنفعاليتتتتةالكتتتتاع  العضتتتتوا   ويشتتتتمل جميتتتتأل الجوانتتتتب الج تتتتمية  -1

 للفرد   

المجتتتا  الظاهريتتتة   ويشتتتمل جميتتتأل ال بتتترات التتتتق حتتتد ك للفتتترد  و حصتتتل  -2

تحتتتدد عليهتتتا   كمتتتا يتضتتتم  ا طتتتار المرجعتتتق للفتتترد   وطبقتتتا  لهتتتذا المجتتتا  ي

 ال لو  الصادر م  الفرد   
ق ش صتتتتية الفتتتترد   وتتكتتتتوت متتتت  التتتتذات ) التتتت ف  (   وهتتتتق  هتتتتف جتتتتم  اتتتت -3

ستبصتتتتارات والقتتتتيف التتتتتق يكونهتتتتا الفتتتترد عتتتت  نف تتتتن   ومتتتت   سل تتتتلة متتتت  ا

 تفاعلتتتن متتتأل البيئتتتة المحيطتتتة بتتتن   ومتتتا ايهتتتا متتت   شتتت ا  مهمتتتي    تتكتتتوت

جتتترز ال بتتترة الذاتيتتتة التتتتق تشتتتكل لهتتتف التتتذات لتتتد  الفتتترد   التتتذا يعتبتتتر  رو

  ساس ب ا  الش صية   
ب ثتتتة اتتتق نظريتتتة التتتذات ا طتتتار التتتذا قدمتتتن ايليتتتومتتت   هتتتف التطتتتورات الحدي

ايرنتتتوت   نقتتتتال عتتتت  حامتتتتد زهتتتترات اهتتتو يقتتتتو  إت ه تتتتا  م تتتتتويات م تلفتتتتة 

 ع  الذات هق   

     الذات االجتماعية  و العامة   التق يعر ها الفرد للعامة والغربا -1
التتتذات الشتتتعورية ال ا تتتة   كمتتتا يتتتدركها الفتتترد عتتتادة   ويعبتتتر ع هتتتا لفظيتتتا  -2

 (1)ويشعر بها وهذا يكشفها الفرد عادة   دقاعن الحميمي  اق    
 التتتذات البصتتتيرة   التتتتق يتحقتتت  م هتتتا الفتتترد عتتتادة ع تتتدما يو تتتأل اتتتق موقتتت  -3

  تحليلق شامل   مثل ما يحدا اق عملية ا رشاد  و العالا ال ف ق  
العميقتتتتتة  و المكبوتتتتتتة   التتتتتتق نتو تتتتتل إلتتتتتى  تتتتتورتها عتتتتت  طريتتتتت   التتتتتذات -4

 التحليل ال ف ق   
 العوامل الم  رة اق نمو مفهوم الذات   

                                                
 80حامد زهرات   مرجأل ساب      ( 1)

 81حامد زهرات   مرجأل ساب      ( 1)
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  وال    العوامل ياتية   

 التتتتذكا  علتتتتى إدرا  الفتتتترد يتتتت  ر  التتتتذكا  (    )القتتتتدرة العقليتتتتة العامتتتتة  -1

نحتتتتو  كمتتتتا يتتتت  ر علتتتتى إدرا  الفتتتترد  اي تتتتري لذاتتتتتن وإدراكتتتتن التجاهتتتتات 

 (   43 30لقدراتن وللفر  المتاحة  مامن والعواع  التق تواجهن)

 تتتتتق بهتتتتتا  تتتتتورة الج تتتتتف ومتتتتتا تتضتتتتتم ن متتتتت  يبال صتتتتتاعص الج تتتتتمية   -2

 صتتتاعص الج تتتف متتت  حيتتتث الطتتتو  والتتتوزت والحجتتتف والشتتتكل العتتتام وال لتتتو 

ة ال تتتتتاعدة متتتت  المالمتتتتم المعيبتتتتة اتتتتتق نظتتتتر  ومتتتت   تتتتتال  المعتتتتايير الثقاايتتتت

(  حيتتتتث ال صتتتتاعص المعيبتتتتة للج تتتتف يمكتتتت   ت ت فتتتتض متتتت  تقتتتتدير 70 12)

 الفرد لذاتن   

 16 14ااأل التتتتدا لق لت كيتتتتد التتتتذات )مفهتتتتوم التتتتذات بالتتتتديتتتتت  ر التتتتدوااأل    -3

 (43-30( وم تويات ال جان والفشل )  2 

  انيا    العوامل االجتماعية   

 مفهومن ع  ياتن   وتشمل كل ما يحي  بالطفل وي  ر اق تكوي  

   يكت تتتتب التتتتدي   هميتتتتتة لقدستتتتيتن ولمتتتتا يحتلتتتتتن متتتت   بتتتتات وإيجابيتتتتتة التتتتدي  -1

ى المعتتتايير ال تتتلوكية التتتتق ت متتتق لتتتد  الفتتترد والضتتتمير ايكتتتوت الرقيتتتب علتتت

 (   262 15الفرد )

  وهتتتق الم تتتئولة ا ولتتتى التتتتق تتلقتتت  الطفتتتل م تتتذ المتتتيالد وتحولتتتن  ا ستتترة    -2

متت  كتتاع  بيولتتوجق إلتتى كتتاع  اجتمتتاعق اهتتق الم تتئولة عتت  ت شتتئة اجتماعيتتة 

وعتتت  تتتتواير الرعايتتتة الشتتتاملة للطفتتتل  و متتت   اللهتتتا وايهتتتا تتتت عك  نظرتهتتتا 

   (1)إلى الطفل على سلوكن وتصرااتن   
 ة ودورهتتتتا اتتتتق تكتتتتوي  مفهتتتتوم التتتتذات  تلتتتتق ا ستتتترة اتتتتق ا هميتتتت المدرستتتتة   -3

 حيتتتث تعتتتد المدرستتتة امتتتتداد طبيعيتتتا  لألستتترة ويمكتتت   ت تكتتتوت عو تتتا ع هتتتا

اتتتق حالتتتة تصتتتدعها حيتتتث ي تتتمم الم تتتاه المدرستتتق بمتتتا يحويتتتن متتت  انشتتتطة 

ا إيا ومجتتتاالت متعتتتددة للعمتتتل علتتتى ت ميتتتة  قتتتة الطفتتتل بذاتتتتن  و إعتتتادة ب ا هتتت

 72-70  12هتتتذا الشتتت ت ) اقتتتدت ال يمكتتت  للمعلتتتف  ت يلعتتتب دور  طيتتتر اتتتق

   ) 
   يعتبتتتتر متتتت  العوامتتتتل الهامتتتتة التتتتتق ت تتتتاهف اتتتتق تكتتتتوي  االجتمتتتتاعق التتتتدور -4

ة مفهتتتوم التتتذات حيتتتث يتتترتب  التتتدور التتتذا يقتتتوم بتتتن الفتتترد بمعتتتايير الجماعتتت

(30 44  ) 
  يعتبتتتر عتتتامال  مهمتتتا اتتتق تكتتتوي  الفتتترد  واالجتمتتتاعق االقتصتتتادا الم تتتتو  -5

ن لذاتتتتن متتتأل مجموعتتتة  دنتتتى متتت  ا اتتتراد عتتت  نف تتتن ولتتتذا اتتتنت الفتتترد بمقارنتتتت

يراتتتأل متتت  قيمتتتة نف تتتن وإيا قتتتارت نف تتتن متتتأل مجموعتتتة  علتتتى م تتتن اهتتتو يتتت قص 

( وبتتتتتتتتذل  يمكتتتتتتتت   ت ي تتتتتتتتاهف الم تتتتتتتتتو   168- 167   8متتتتتتتت  قيمتتتتتتتتتن )

                                                
 275م   التوجين وا رشاد ال ف ق   القاهرة   عالف الكتب    1980زهرات   حامد ( 1)
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التتتذي  يتتتمداد تتتت  يرهف اتتتق هتتتذ   ا  تتتدقا االقتصتتتادا االجتمتتتاعق اتتتق ا تبتتتار 

 ( 1) الفترة م  ال مو  
ات   ت هف مجموعة عوامل اجتماعية   ر  اق نمو مفهوم الذ   ر  عوامل   -6

راات ة المثل المشكالت ا سرية وتوقعات الوالدي      ر جماعات الكبار وجماع

ت نشير بنيجاز إلى المشكالت  (  ويمك  262-216   15ووساعل ا عالم )

عر يش ا سرية وما تثير  م  جو متوتر يشوبن القل  وت  ر على الطفل اال

دي  لوالبا م  واالستقرار وإنما يشعر داعما ب نن مهدد كذل  تلعب توقعات ا

 و ما دورا  كبيرا اق تشكيل اكرة الطفل ع  ياتن بحيث تتشابن اكرتهف ع ن 

لى  ر عيحق  ما يتوقعونن م ن   كما يمك   ت يكوت لجماعات الكبار عموما   

لمي  المع وتشمل ا  وة الكبار  ونمو مفهوم الذات لد  الطفل وجماعات الكبار 

ية تماع و مشراق ا نشطة اق ال وادا  و المشراي  عموما  اق الم س ات االج

 و   موياالجماعات الكبار ال  اراد و جماعات الكبار م  ا قارل وقد يجد اق 

 المثل ا على الذا يحاو   ت يحتذا بن   

 وسائل اإلعالم : 

ا  بار وا اكار وا عالت وتقدم ال مايا تقدم المعلومات والحقاع  و 

الش صية وا دوار االجتماعية التق يمك  لألطفا  الت  ر بها وتقليدها والتوحد 

 (1)معها   

 

 دور ا سرة اق نمو مفهوم الذات   

 مفهوم الذات   -1

إت مفهتتتوم التتتذات هتتتو  حتتتد المتغيتتترات الهامتتتة للش صتتتية ا ن تتتانية لتتتي   

 ج تتف ا ن تتتات وإنمتتا يمكتت  دراستتتتن وقياستتن بشتتكل  يتتترلتتن وجتتود متتتادا اتتق 

مباشتتتر اتتتق  تتتورة ال تتتلو  التتتذا يصتتتدر متتت  الفتتترد واستتتتجاباتن علتتتى بعتتتض 

اال تبتتتتارات ال تتتتيكولوجية المعتتتتدة لقياستتتتن وقتتتتد تعر تتتتك نظريتتتتات عديتتتتدة 

لمو تتتتوك التتتتذات وات تتتتدت متتتت  مصتتتتطلحات عديتتتتدة للداللتتتتة عليتتتتن وبتتتتالر ف 

 ن إجمتتتاك علتتتى  ت التتتذات هتتتق  ستتتاس ت ه تتتا  شتتتب متتت  ا تتتتالف البتتتاحثي  إال

 إشتتتتباكالتوااتتتت  بال  تتتتبة للفتتتترد وإنتتتتن ي تتتتعى إلتتتتى تحقيتتتت  ياتتتتتن عتتتت  طريتتتت  

  حاجاتتتتن الم تلفتتتة بتتتدوت حتتتدوا تعتتتارق متتتأل متطلبتتتات البيئتتتة المحيطتتتة بتتتن 

و رواهتتتتتتا ويلعتتتتتتب المحيطتتتتتتوت بتتتتتتالفرد يو ا هميتتتتتتة بال  تتتتتتبة لتتتتتتن كا بتتتتتتا  

ق يتتتر  فكتتترة  و الصتتتورة التتتتوالمدرستتتي  والراتتتات دورا  إيجابيتتتا اتتتق تحديتتتد ال

 بها ياتن   

                                                
 18م ( ا رشاد ال ف ق اق مرحلة الحضانة   الطبعبة ا ولى     1980رسمية  على  ليل ) ( 1)

 16م ( المد ل إلى علف ال ف    الطبعة الرابعة     1997د  عبد الرحم  عدس و  روت )( 1)



23 

 

امفهتتوم التتذات عامتتل  ساستتق وهتتام يتتتحكف اتتق ال تتلو  البشتترا ويقتتوم بتتدور 

 كبتتر ممتتا يعتقتتد اتتق ت ظتتيف هتتذا ال تتلو  ومتت   تتف يكتتوت مفهتتوم التتذات  هتتف متت  

التتتتذات الحقيقيتتتتة اتتتتق تقريتتتتر ال تتتتلو  وإنتتتتن عبتتتتارة عتتتت  كتتتتل ي الجشتتتتطلك ي 

يتتتتتة والماديتتتتتة واالجتماعيتتتتتتة كمتتتتتا يتتتتتتت  ر ويتتتتتت  ر بالورا تتتتتة والبيئتتتتتتة الجغراا

المهمتتتتي  اتتتتق حيتتتتاة الفتتتترد وبعتتتتض الحاجتتتتات مثتتتتل الحاجتتتتة إلتتتتى  بتتتتاي ري 

الحتتتتتب وا متتتتت  واحتتتتتترام التتتتتذات وت كيتتتتتد التتتتتذات ويتتتتتت  ر بمواجهتتتتتات مثتتتتتل 

 (1)   وا  القياتالمعتقدات والقيف واالتجاهات 

 

  بعاد مفهوم الذات   

جتتتيم  وهتتتو  و  متتت  تحتتتدا  ه تتتا  ا تتتتالف حتتتو  هتتتذ  ا بعتتتاد إيا يتتتر  

بشتتتتكل مباشتتتتر ووا تتتتم عتتتت  ب تتتتا  و نتتتتواك و بعتتتتاد التتتتذات و ت الفتتتترد يتملتتتت  

 عدد م  الذات وم ها   

 الذات كما يعتقد حقيقة ما هو كاع     -1

 الذات كما يتم ى  ت يكوت علين    -2
  ورة الذات كما يعتقد ا  ري  يرونها    -3

ذات وهتتتذا التق تتتيف يتفتتت  علتتتى بعتتتض التق تتتيمات التتتتق تق تتتف  بعتتتاد ومفهتتتوم التتت

  0اي ري إلى ياتن الواقعية  و المدركة ويات مثالية ويات 

  همية مفهوم الذات  وعالقتن   

إت لمفهتتوم التتذات  هميتتة بالغتتة وتحليتتل مكتتات القلتتب اتتق ا رشتتاد والعتتالا  

هتتداف الرعي تتية لإلرشتتاد ال ف تتق ال ف تتق اقتتد  جمتتأل الكثيتتروت علتتى  ت  حتتد ا 

والعالجق هو ت مية المفهوم الواقعق ع  الذات و ت معظتف حتاالت ستو  التواات  

هق نتيجة الفشل اق ت مية مثل هذا المفهوم الواقعق وبالتك إلتى اننتن مت  الممكت  

إحداا تغيير وتعديل مفهوم الذات ال الب إلى مفهوم موجب بدرجة معي ة ويل  

ومتت   تتف إمكانيتتة إعتتادة التتتوازت  و التكيتت  ال ف تتق للفتترد تحتتك  تتروف  ا تتة 

 (1)المضطرل 

يحتل مفهوم الذات مكات الصدارة اق بعتض نظريتات الش صتية المعا ترة  

حيث ير    حال هذ  ال ظريتات  ت دراستة الش صتية واهمهتا يتطلتب دراستة 

مفهتتوم التتذات كمتغيتتر هتتام متت  متغيتترات الش صتتية حيتتث ت كتتد نظريتتات التتذات 

ية العوامل االجتماعية واالقتصادية وا سرية والبيئيتة اتق نمتو مفهتوم التذات  هم

 (1)وتكوي ن 

تجعتتل مفهتتوم التتذات مركتتما مرموقتتا  اتتق نظريتتات الش صتتية ويعتبتتر متت   

العوامتتل الهامتتة التتتق تمتتارس تتت  يرا كبيتترا علتتى ال تتلو  ومفهتتوم التتذات محتتدد 

                                                
    112م     1978  مفهوم الذات    بو زيد شلبق ( 1)

 59م (  طفا  بال  سر     1998 ن ق محمد قاسف )( 1)

 20م( التربية والمجتمأل   الجم  الثالث   القاهرة   دار الح ام لل شر والتوزيأل     1982محمود ال يد سلطات ) ( 1)
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بال تتلو  وي بثتت  عتت  ال بتترة االجتماعيتتة وي ظتتر إليتتن كجتتم  يتت  ر اتتق البيئتتة 

 (2)االجتماعية ويت  ر بها 

 ـ مرحلة الطفولة المت  رة  4

لت شتتئة االجتماعيتتة اتتق هتتذ  المرحلتتة تكمتت  اتتق م تتاعدة الطفتتل اتتق مطالتتب ا 

ال تتتيطرة علتتتى انفعاالتتتتن و تتتبطها والتتتتحكف اتتتق نف تتتن   والت كيتتتد علتتتى  هميتتتة 

تشتتتتجيأل الحاجتتتتات ال ف تتتتية  ا تتتتة الحاجتتتتتة إلتتتتى الحتتتتب وا متتتت  والتقتتتتتدير 

وال جتتتان واالنتمتتتا    استتتت دام ا ستتتاليب العلميتتتة بقتتتدر ا مكتتتات اتتتق تكتتتوي  

ت   و هميتتتتتتة التتتتتترحالت والمع تتتتتتكرات والتتتتتتتدريب علتتتتتتى القيتتتتتتادة الجماعتتتتتتا

   (1)وتحمل الم ئولية االجتماعية 

 ـ مرحلة المراهقة  5

   ستتت ة تقريبتتتا   13هتتتق مرحلتتتة ال متتتو التتتتق تبتتتد  متتت  ستتت  البلتتتو   ا اتتتق ستتت  

 وت تهتتتق اتتتق ستتت  ال ضتتت   ا حتتتو إلتتتى الثام تتتة عشتتترة  و العشتتتري  متتت  العمتتتر

فتتتتاة نفتتتأل إلتتى واالجتمتتتاعق   وتصتتل إليهتتتا ال  وهتتق ستتت  ال ضتتوا العقلتتتق واال

 قبتتتل الفتتتتى ب حتتتو عتتتامي    وهتتتق  وستتتأل و كثتتتر شتتتموال  متتت  البلتتتو  الج  تتتق

  نها تت او  كل جوانب ش صية المراه  

ا وايمتتتا يتعلتتت  بمطالتتتب الت شتتتئة االجتماعيتتتة لهتتتذ  المرحلتتتة امتتت  الضتتترور

 لهتتتا  اك إلتتتى حاالنتبتتتا  إلتتتى  ا مشتتتكلة انفعاليتتتة تطتتتر  علتتتى المراهتتت  وا ستتتر

وم تتتتتتاعدة المراهتتتتتت  علتتتتتتى تتتتتتترويض انفعاالتتتتتتتن وتعميتتتتتتم  قتتتتتتتن  ب ف تتتتتتن   

وم تتتتاعدتن كتتتتذل  اتتتتق شتتتتغل وقتتتتك ارا تتتتن بكتتتتل متتتتا هتتتتو نتتتتااأل ومفيتتتتد متتتت  

ايير ا عمتتتتا  والهوايتتتتات   واالهتمتتتتام بتعلتتتتيف المراهتتتت  جميتتتتأل القتتتتيف والمعتتتت

ة ال تتتلوكية الصتتتحيحة اتتتق كااتتتة نتتتواحق الحيتتتاة   والعمتتتل علتتتى توستتتيأل داعتتتر

عتتتتارف المراهتتتت  و براتتتتتن بال  تتتتبة للجماعتتتتات الفرعيتتتتة دا تتتتل المجتمتتتتأل م

 الكبير  

 ــ مرحلة الرشد  6

ستت ة ويتمتتتأل با هليتتة الكاملتتة    ا  هليتتة 21الرشتتد هتتو التتذا تميتتد ستت ن عتت  

الوجتتتتول و هليتتتتة ا دا  والرشتتتتتد مفهتتتتوم يشتتتتتير إلتتتتى  ت الفتتتتترد قتتتتد تجتتتتتاوز 

متتتتتو اتتتتق كتتتتل  و معظتتتتتف مرحلتتتتة الطفولتتتتة االعتماديتتتتتة   و  تتتتبم مكتمتتتتل ال 

    (1)مظاهر  

ع تتتتدما يبلتتتتغ الفتتتترد رشتتتتد    ي تهتتتتق متتتت  تعليمتتتتة   ويجتتتتد العمتتتتل الم استتتتب 

وي تتتتتتقل عتتتتت   ستتتتترتن ويكتتتتتوت  ستتتتترة جديتتتتتدة   يتتتتتتف ال ضتتتتت  االجتمتتتتتاعق 

المتتتتتتوازا متتتتتأل بتتتتتات جوانتتتتتب الش صتتتتتية ج تتتتتميا  وعقليتتتتتا  وانفعاليتتتتتا    و ا 
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 ر عمليتتتة التوااتتت  ا تتتطرال اتتتق  ا م هتتتا يتتت  ر اتتتق ال متتتو االنفتتتأل إلتتتى وتتتتت 

اتتتتتق مرحلتتتتتة الرشتتتتتد بالحاجتتتتتات االجتماعيتتتتتة والعتتتتتادات والتقاليتتتتتد والتطتتتتتور 

 االجتماعق للبيئة 

    (2)والهوايات  

واتتتق هتتتذ  المرحلتتتة يتتتمداد االستتتتقرار ال ف تتتق للفتتترد ويميتتتل بصتتتفة عامتتتة إلتتتى 

 (3)التحرر ن بيا  وع دها ي تقل ا والد ع   سرهف ليكونوا  سرة جديدة  

 

 

 م س ات الت شئة االجتماعية  ـ  4

 ا سرة ودورها اق الت شئة االجتماعية  

إت ا ستتتترة هتتتتق المتتتتوط  ا  تتتتلق التتتتذا ي شتتتت  ايتتتتن ا ن تتتتات واتتتتق التتتتوط  

يكت تتتب ا ن تتتات عاداتتتتن وتقاليتتتد  التتتتق ي تتتير عليهتتتا المجتمتتتأل عامتتتة   ومتتت  

 تتتال  وجتتتود الفتتترد اتتتق ا ستتترة يتتتت  ر بمتتتا تتعتتترق لتتتن ا ستتترة متتت   تتتروف 

تكتتتوت لهتتتا  كبتتتر ا  تتتر اتتتق تكتتتوي  ش صتتتيتن   وبتتتالر ف متتت  كثتتترة  وعوامتتتل

الم س تتتتات التتتتتق تعمتتتتل علتتتتى تكتتتتوي  ش صتتتتية الفتتتترد إال  ت ا ستتتترة كانتتتتك 

والزالتتتتك هتتتتق  هتتتتف هتتتتذ  الم س تتتتات   اا ستتتترة تمثتتتتل بال  تتتتبة للفتتتترد البيئتتتتة 

الماديتتة والثقاايتتة التتتق تهتتدف إلتتى ب تتا  ا ن تتات دي يتتا  ونف تتيا  وج تتميا  وعقليتتا  

ي ويتتتر  علمتتتتا  االجتمتتتاك والتربيتتتتة وعلتتتف التتتت ف   ت ا ستتترة هتتتتق   تتتتلم   

بيئتتة لتربيتتتة ا طفتتتا  و ت ال تت وات ا ولتتتى التتتتق يقضتتيها الطفتتتل اتتتق  حضتتتات 

 ستتتترتن لهتتتتا  هميتتتتة  ا تتتتة اتتتتق تشتتتتكيل ش صتتتتيتن تشتتتتكيال  ي تتتتتمر معتتتتن   

بصتتتتتورة  و بتتتتت  ر   لمتتتتتد  بعيتتتتتد   وت تتتتتت د  هميتتتتتة ا ستتتتترة اتتتتتق الت شتتتتتئة 

ى  ت الطفتتتتل البشتتتترا يعتتتتتد  طتتتتو  الكاع تتتتات الحيتتتتة طفولتتتتتة االجتماعيتتتتة إلتتتت

و كثرهتتتتا عجتتتتما  إال  ت هتتتتتذا العجتتتتم يتتتتتتيم للفتتتترد إمكانتتتتتات  تتتت مة للتتتتتتعلف 

االرتقتتتا  االجتمتتتاعق وال ف تتتق (1)والتكيتتت  ويعتتتد ا ستتتاس التتتذا تقتتتوم عليتتتن 

للطفتتتل  علتتتى التتتر ف متتت  التغيتتترات التتتتق تعر تتتك لهتتتا ا ستتترة اتتتق العصتتتر 

 و تماستتتكها  و و اعفهتتتا   إال  نهتتتا مازالتتتك متتت  الحتتتديث ستتتوا  اتتتق حجمهتتتا 

 لقتتتد  (1) هتتتف القتتتو  االجتماعيتتتة اتتتق التشتتتكيل والتوجيتتتن التربتتتوا لألطفتتتا  ي 

كانتتك ا ستتترة هتتق الم س تتتة الرعي تتية التتتتق تقتتوم بعمليتتتة الت شتتئة االجتماعيتتتة 

 متتتا ايت اقتتتد   تتتبم ه تتتا  العديتتتد متتت  الم س تتتات التتتتق تشتتتار  اتتتق عمليتتتة 

عيتتتتة  وحتتتتو   شتتتتكا  الت شتتتتئة االجتماعيتتتتة وم ظماتهتتتتا يقتتتتو  الت شتتتتئة االجتما
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 تتتالم محمتتتد  علتتتى  بتتتو جتتتادو   ت  تتتذ الت شتتتئة االجتماعيتتتة شتتتكلي  رعي تتتيي  

 هما  

 الت شئة االجتماعية المقصودة             

علتتتف تويتتتف هتتذا التت م  متتت  الت شتتئة اتتق كتتل متتت  ا ستترة والمدرستتة   اا ستترة 

ير ل تتتتلو    واتتتت  نظامهتتتتا الثقتتتتااق ومعتتتتاي ب ا هتتتتا اللغتتتتة و دال الحتتتتديث وا

رل واتجاهاتهتتتا   وتحتتتدد لهتتتف الطتتترت وا ستتتاليب وا دوات التتتتق تتصتتتل بتشتتت

لتتتت  هتتتتذ  الثقااتتتتة   وقيمهتتتتا ومعاييرهتتتتا   كمتتتتا  ت التتتتتعلف المدرستتتتق اتتتتق م ت

 اهجتتن مراحلتتن يكتتوت تعليمتتا  مقصتتودا  لتتن  هدااتتن وطرقتتن و ستتاليبن ونظمتتن وم

   ( 1)ت شئتهف بطريقة معي ة التق تتصل بتربية ا اراد و

 الت شئة االجتماعية  ير المقصودة 

اعتتتة ويتتتتف هتتتذا التتت م  متتت  الت شتتتئة متتت   تتتال  الم تتتجد ووستتتاعل ا عتتتالم وا ي

والتلفميتتتتتوت وال تتتتتي ما و يرهتتتتتا متتتتت  الم س تتتتتات التتتتتتق ت تتتتتهف اتتتتتق عمليتتتتتة 

 الت شئة 

وايمتتتتا يلتتتتق عتتتترق لتتتتبعض الم س تتتتات التتتتتق تشتتتتار  اتتتتق عمليتتتتة الت شتتتتئة 

 عية  االجتما

 جماعة الراات  2   مدرسة  -1

 ا ندية  - 5  وساعل ا عالم  -4 الم س ات الدي ية  -3
 المدرسة  

لهتتتا دور كبيتتتر اتتتق الت شتتتئة االجتماعيتتتة لتتتد  التالميتتتذ حيتتتث  نهتتتا تحتتتاا  علتتتى 

الثقااتتتتة االجتماعيتتتتة لتتتتد  التالميتتتتذ كمتتتتا تعمتتتتل علتتتتى توحيتتتتدها متتتت   تتتتال  

امتتتتماا تلتتت  الثقااتتتة االجتماعيتتتة بال ظتتتام المدرستتتق   والمدرستتتة تكمتتتل التتتدور 

الفكتتترة التتذا تقتتتوم بتتتن ا ستتترة اتتتق إعتتتداد الفتترد اتتتق مجتمتتتأل داعتتتف التطتتتور  إت 

   (1)التتتتتق تقتتتتوم عليهتتتتا المدرستتتتة   هتتتتق الت شتتتتئة والت ميتتتتة بم تلتتتت  جوانبهتتتتا 

ويقتتتو  ي جتتتوت ديتتتوا ي اتتتق يلتتت  بنمكتتتات المدرستتتة  ت تغيتتتر نظتتتام المجتمتتتأل 

(3)على حد معي    وهو عمل تعجم ع ن ساعر الم س ات االجتماعية
   

 جماعة الراات  

الطفتتتل  (3)الثالثتتتة متتت  عمتتترتبتتتد  جماعتتتة الراتتتات  البتتتا  متتت  م تصتتت  ال تتت ة 

وتكتتوت اتتتق الغالتتتب تحتتك إشتتتراف  وليتتتا  ا متتتور    تتف تت تتتأل هتتتذ  الجماعتتتات 

و تتطتتور إلتتى  ت تظهتتر بو تتون وتقتتو  مرحلتتة المراهقتتة وهتتق متت    طتتر 

المراحتتتل التتتتق يمتتتتر بهتتتا الفتتتترد اتتتق حياتتتتن ايصتتتتعب عليتتتن اتتتتق تلتتت  الفتتتتترة 

اتتتق ت شتتتئة الفتتترد الت لتتتق عتتت  جماعتتتة الراتتتات  لجماعتتتة الراتتتات تتتت  ير كبيتتتر 

اجتماعيتتتا  حيتتتث إنتتتن يعتتترف متتت   اللهتتتا الكثيتتتر متتت  ا متتتور الجديتتتدة عليتتتن 
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والتتتق لتتتف يعراهتتتا متتت   يرهتتتا متتت  الم س تتتات الت شتتتئة ا  تتتر  ومتتت  ا مثلتتتة 

علتتتتى متتتتا يتعلمتتتتن المراهتتتت  متتتت  رااقتتتتن طريقتتتتة التحتتتتدا بتتتتبعض العبتتتتارات 

اللبتتتاس  الغربيتتتة والكثيتتتر متتت  ال تتتلو  التتتذا قتتتد يكتتتوت ستتتيئا  وكتتتذل  طريقتتتة

وارتتتتتدا  الغريتتتتب م هتتتتا بحجتتتتة  تتتتراعات المو تتتتة الغربيتتتتة   إلتتتتى جانتتتتب 

الكثيتتتر متتت  االتجاهتتتات والعتتتادات م هتتتا الطيتتتب وم هتتتا ال تتتي   وتظهتتتر  هميتتتة 

جماعتتتتة الراتتتتات للمراهتتتت  ع تتتتدما ال يتتتت جم اتتتتق تحقيتتتت  جانتتتتب التفتتتتاهف متتتتأل 

ا كبتتتتر م تتتتن   ممتتتتا يداعتتتتن إلتتتتى الميتتتتل إلتتتتى العملتتتتة   واالنطتتتتوا  وال جتتتتل 

البتعتتتاد عتتت  اي تتتري  متتتأل شتتتعور  بتتتال قص   وه تتتا كتتتات البتتتد متتت  وجتتتود وا

 (1)  جماعة الراات لت را المراه  م  الحالة التق يشعر بها 

اعيتتتة وعتتت  تتتت  ير جماعتتتة الراتتتات  نهتتتا   تتتت ظف العالقتتتات والتفتتتاعالت االجتم

 بتتتتي   ارادهتتتتا بعضتتتتهف التتتتبعض   والتتتتتق يحتتتتر  المجتمتتتتأل  ت يمثلهتتتتا  ب تتتتاؤ 

ت دوت   لت شتتتئة االجتماعيتتتة اتتتال ي تتتتطيأل الفتتترد  ت يتوااتتت  معتتتا   تتتال  عمليتتتة ا

 يلتمم بها

 الم س ات الدي ية 

ال شتت   ت الم س تتات الدي يتتة لهتتتا كبيتتر ا  تتر اتتتق عمليتتة الت شتتئة االجتماعيتتتة 

حيتتتث تعتبتتتر مصتتتدرا  مهمتتتا  متتت  مصتتتادر الثقااتتتة ا ستتتالمية والتربيتتتة الدي يتتتة 

م دور العبتتادة بتتدور مهتتف وو يفتتة  يقتتو   تتالم محمتتد  علتتى  بتتو جتتادو   تقتتو

حيويتتتة اتتتق عمليتتتة الت شتتتئة االجتماعيتتتة   لمتتتا تتميتتتم بتتتن متتت   صتتتاعص اريتتتدة 

 همهتتتتا  حاطتهتتتتا بهالتتتتة متتتت  التقتتتتدي    و بتتتتات وإيجابيتتتتة المعتتتتايير ال تتتتلوكية 

التتتتق تعلمهتتتا لألاتتتراد   وا جمتتتاك علتتتى تتتتدعيمها  وتلعتتتب الم س تتتات الدي يتتتة 

(1)اعية للفرد م  حيث دورا  هاما  اق الت شئة االجتم
    

التتتتتتق  ليتتتتتعلف الفتتتتترد والجماعتتتتة التعتتتتتاليف الدي يتتتتتة والمعتتتتايير ال تتتتتماوية -1

   تحكف ال لو    بما يضم  سعادة  اراد المجتمأل والبشرية جمعا 

 إمداد الفرد بنطار سلوكق   نابأل م  تعاليف دي ن   -2

ة دعتتتتوة إلتتتتى ترجمتتتتة التعتتتتاليف ال تتتتماوية إلتتتتى ممارستتتتة عمليتتتتة   وت ميتتتت -3

 الضمير ع د الفرد والجماعة  

حيتتتتتتتد ال تتتتتتتلو  االجتمتتتتتتتاعق   والتقريتتتتتتتب بتتتتتتتي  م تلتتتتتتت  الطبقتتتتتتتات  -4

 االجتماعية  

بتتتتتادة ا ستتتتتاليب ال ف تتتتتية واالجتماعيتتتتتة اتتتتتق  تتتتترس قيمهتتتتتا تتبتتتتتأل دور الع-5

 الدي يتتتتتة التتتتتتق لهتتتتتا ا تتتتتر كبيتتتتتر اتتتتتق الت شتتتتتئة االجتماعيتتتتتة مثتتتتتل   التر يتتتتتب

مشتتتتتتاركة الجماعيتتتتتتتة   والترهيتتتتتتب   التكتتتتتترار وا ق تتتتتتتاك والتتتتتتدعوة إلتتتتتتتى ال

  ( 1)وا رشاد العملق وعرق ال مايا ال لوكية المثالية 
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 وساعل ا عالم   

ى يعتتد ا عتتالم متت    طتتر الم س تتات علتتى الفتترد والمجتمتتأل ويرجتتأل يلتت  إلتت 

 تعتتتدد وستتتاعلن متتت  إياعتتتة و تتتحااة وتلفميتتتوت   و يضتتتا  ستتتهولة و تتتولن إلتتتى

هف جاهتتتات ال تتتاس ومتتتواقفكااتتتة القطاعتتتات اتتتق المجتمتتتأل ومتتت   تتتف تتتت  ر اتتتق  ات

 وميتتتتولهف ومتتتت   حتتتتدا وستتتتاعل ا عتتتتالم  و االتصتتتتا  المفيتتتتدة وال طيتتتترة اتتتتق

هتتتذا الوقتتتك ا نترنتتتك والتتتذا    تتتبم متتت    ستتتهل الطتتترت اتتتق االتصتتتا  بتتتي  

 المتتتراهقي  والشتتتبال متتت  الج  تتتي  وعلتتتى التتتر ف متتت   نتتتن لتتتن إيجابيتتتات اتتتق

 ة إياجوانتتتب ال تتتلبيالحصتتتو  علتتتى المعلومتتتات إال  نتتتن لتتتن  يضتتتا  الكثيتتتر متتت  ال

  س  است دامن  

يتتتأل   وتقتتتوم وستتتاعل ا عتتتالم وب ا تتتة التلفميتتتوت بتتتدور كبيتتتر اتتتق عمليتتتة التطب

ستتتوا  عتتت  عمتتتتد  و دوت قصتتتد   إت وستتتتاعل ا عتتتالم قتتتد حلتتتتك محتتتل البيئتتتتة 

االجتماعيتتتة لتتتبعض ا اتتتراد   حيتتتث  ت  كثتتتر متتتا يعتتترق للصتتتغار يمثتتتل اتتتق 

ا هتتتا وإنمتتتا هتتتق بتتترام   ج بيتتتة وورالغالتتتب  بتتترام   لتتتف تعتتتد    تتتال   لهتتتف   

رهتتتا متتت   تتتف قتتتيف  ج بيتتتة لهتتتا  طورتهتتتا علتتتى  قااتتتة المجتمتتتأل كمتتتا  ت لهتتتا   ا

 ال ف ية ال يئة بما تثير  م   راعات نف ية دا ل الفرد  

وبال  تتتبة لتتتدور التلفميتتتوت اتتتق ت شتتتئة ا طفتتتا  نجتتتد  حتتتد البتتتاحثي  يقتتتو  عتتت  

دية  ت ا طفتتتا  ك حتتتد شتتتراعم التلفميتتتوت والطفتتتل اتتتق المملكتتتة العربيتتتة ال تتتعو

المجتمتتتأل ال تتتعودا استتتتتفادوا كثيتتترا  متتت  بتتتترام  التلفميتتتوت ال تتتعودا وتلتتتت  

 2)الفاعدة شعرت بها ربة البيك 

 ا ندية  

 عبتتتارة عتتت  م س تتتات  وجتتتدها المجتمتتتأل متتت   تتتال  متتتا يمارستتتن ا اتتتراد ايهتتتا

متتتت   نشتتتتطة بهتتتتدف تكامتتتتل ش صتتتتياتهف   با  تتتتااة إلتتتتى متتتتا يتتتتت  ر بتتتتن متتتت  

    ت البيئة المحيطة بن مكونا

وا نديتتتة تلعتتتب دورا  كبيتتترا  اتتتق عمليتتتة الت شتتتئة االجتماعيتتتة و صو تتتا  اتتتق 

مرحلتتتتة الشتتتتبال حيتتتتث يمارستتتتوت هوايتتتتاتهف و نشتتتتطتهف المفضتتتتلة متتتتت  ري  

بتتتتتتالمحيطي  بهتتتتتتف ومتتتتتت  ري  اتتتتتتيهف  وتمتلتتتتتت  ا نديتتتتتتة بتتتتتتال واحق التربويتتتتتتة 

ل  اتتتق اتجاهتتتات الشتتتبال كتتتالمجالت الثقاايتتتة وا نشتتتطة االجتماعيتتتة اتتتت  ر بتتتذ

وا اتتتراد متتت  ال احيتتتة ا  القيتتتة وال ف تتتية واالجتماعيتتتة  ا نديتتتة تتتتوار مجتتتاال  

طيبتتتتا  للتعلتتتتيف والتتتتتعلف   وممارستتتتة ستتتتلوكيات وتقاليتتتتد م تتتتتحبة مثتتتتل ال ظتتتتام 

والمشتتتتاركة والتعتتتتتاوت والطاعتتتتة واالستتتتتتعداد والقيتتتتادة والمبتتتتتادرة واالنتمتتتتتا  

   (1)وح   التصرف
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 ع ا ر الت شئة االجتماعية   

 بال  بة للفرد   

   الجتتتتوك االجتمتتتتاعق   والتتتتدوااأل االجتماعيتتتتة   والحاجتتتتات ال ف تتتتية ا  تتتتر

التتتتتق تتتتتداأل لالنتمتتتتا  إلتتتتى جماعتتتتة   وبالتتتتتالى تبتتتتد  عمليتتتتة الت شتتتتئة والتطبيتتتتأل 

   (2)االجتماعق التق ت تهق بعملية االندماا االجتماعق
 تتتتتتق التتتتتتق ت تتتتتمم بالت شتتتتتئة االجتماعيتتتتتة وال الميتتتتتراا وا مكانيتتتتتات الحيويتتتتتة

 يعتمد عليها التعليف االجتماعق  
 تتتتن علتتتىقابليتتتة الفتتترد للتتتتعلف وتغيتتتر ستتتلوكن نتيجتتتة لل بتتترة والممارستتتة   وقدر 

 التفاعل الرمما وتعلف الرموز واكت ال اللغة  
   القدرة على التعاط  مأل اي ري  وتكوي  عالقات عاطفية معهف 

 بال  بة للمجتمأل  

   الضتتتتتغوط االجتماعيتتتتتة الم تلفتتتتتة التتتتتتق توجههتتتتتا الجماعتتتتتة  ارادهتتتتتا حتتتتتتى

يعتتتتتدلوا اتتتتترديتهف واتجاهتتتتتاتهف ال ا تتتتتة اتتتتتق ستتتتتبيل االنتظتتتتتام متتتتتأل معتتتتتايير 

 الجماعة  
   المعتتتتتتتتايير االجتماعيتتتتتتتتة التتتتتتتتتق تبلورهتتتتتتتتا الجماعتتتتتتتتة كمتتتتتتتتوازي  لل تتتتتتتتلو  

 االجتماعق  
  بها   دوار االجتماعية التق تتطلب الجماعة م  كل ارد القياما 
  الم س تتتتات االجتماعيتتتتة مثتتتتل ا ستتتترة والمدرستتتتة وجماعتتتتة الراتتتتات ووستتتتاعل

 ا عالم  
    القطاعتتتتتات االجتماعيتتتتتة , الثقاايتتتتتة   االقتصتتتتتادية    و الطبقتتتتتة االجتماعيتتتتتة

(1)ليات االجتماعية    و الجماعات والثقااات الفرعية ئو و الم 
   

  نماط الت شئة االجتماعية  

تتفتتتاوت معاملتتتتة ايبتتتتا   ب تتتاعهف افتتتتيهف المت تتتتل  الم تتتتبد   واتتتتيهف المت تتتتامم 

الم تتترف اتتتق ت تتتتامحن ومتتت هف متتتت  يلتتتي   حيانتتتتا  وي تتتتبد  حيانتتتتا    تتتر  اتتتتال 

يعتتترف  ب تتتاؤ  متتتتى ير تتتى ومتتتتى يغضتتتب وبعضتتتهف يلجتتت  اتتتق تعاملتتتن معهتتتف 

 للديمقراطيتتتة   ولكتتتل متتت  هتتتذ   ا ستتتاليب ممايتتتا  ومحتتتايير  إال  ت ا ستتتلول

التتتتديمقراطق قتتتتد يكتتتتوت  شتتتتدها  طتتتترا  إيا  ستتتتق  استتتتتعمالن    و ستتتترنا ايتتتتن  

دوت  تتتاب  نقتتت  ع تتتد  حتتتتى ال يفلتتتك زمتتتام ا متتتر متتت  بتتتي   يتتتدي ا  إت الجتتتو 

ا ستترا التتذا يعيشتتن الطفتتل   وطريقتتة معاملتتة الوالتتدي  لتتن يتتتر    تتر  علتتى 

طفتتتل ستتتلوكن وعلتتتى روحتتتن المع ويتتتة   وكلمتتتا ستتتاد الجتتتو التتتديمقراطق ابتعتتتد ال

عتتت  الصتتتراك ال ف تتتق التتتذا يتعتتترق لتتتن   ويظهتتتر يلتتت  اتتتق  ستتتلوبن التتتذا 

يتبعتتتن لحتتتل مشتتتاكلن   التتتذا عتتتادة متتتا يت تتتف بالهتتتدو  بتتتدال  متتت  اال تتتطرال 
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 ومعاملت تتا متتتأل  ب اع تتا يجتتتب  ت تكتتتوت دومتتا  اتتتق حتتتدود المعقتتو  يت للهتتتا نتتتوك 

بي  تتتا متت  الشتتدة  حيانتتا  إيا دعتتتك الحاجتتة لتتذل    ودوت إزالتتتة جميتتأل الحتتواجم 

وبيتتتت هف كليتتتتة   وعلي تتتتا  ت نشتتتتعرهف بقتتتتربهف م تتتتا ونحتتتتترم كيتتتتانهف ال تتتتا    

ونضتتتأل اعتبتتتاراتهف اتتتق الح تتتبات   اتتتال نجعتتتل الرستتتميات والكلفتتتة عاعقتتتا  دوت 

إشتتاعة جتتو متت  التتود والح تتات بي  تتا وبيتت هف   اهتتذا الجتتو يشتتجعهف علتتى البتتون 

حتتتتتل ب ستتتتترارهف والتصتتتتتريم ب اكتتتتتارهف وطلتتتتتب ال صتتتتتيحة والمشتتتتتاركة اتتتتتق 

 (1)قضاياهف 

إيت االعالقتتتات واالتجاهتتتات المشتتتبعة بالحتتتب والقبتتتو  والثقتتتة ت تتتاعد الطفتتتل 

علتتتتى ال متتتتو ال تتتتليف وعلتتتتى حتتتتب  يتتتتر    ويتقبتتتتل اي تتتتري  ويثتتتت  اتتتتيهف   

واالتجاهتتتتات ال تتتتتيئة والظتتتتتروف  يتتتتتر الم استتتتبة   مثتتتتتل الحمايتتتتتة الماعتتتتتدة   

الصتتتحة ال ف تتتية  وا همتتتا    الت تتتل  تتتت  ر تتتت  يرا  ستتتيئا  علتتتى ال متتتو   وعلتتتى

  (2)للطفل 

التتتتدي  واالهتمتتتتام بتو تتتتيم  نمتتتتاط الت شتتتتئة االجتماعيتتتتة الوالديتتتتة ومعراتتتتة الو

ا إت بهتتتا ت تتتاعدهما علتتتى تعتتتديلها وتغييرهتتتا إت كانتتتك  نمتتتاط ستتتلبية وتعميمهتتت

 كانك  نماط إيجابية  

ليي    التتتتاومتت  ه تتا تق تتيف  نمتتتاط الت شتتئة الوالديتتة ا كثتتر شتتتيوعا  إلتتى ال مطتتي

  

ة   التتتت م  الت تتتتلطق   حيتتتتث يتصتتتت  الوالتتتتدات ايتتتتن بالق تتتتوة   والشتتتتد ال    و

عتتتتتدم التقبتتتتتل   والتتتتتراض   وا همتتتتتا    والوقتتتتتوف  متتتتتام ر بتتتتتات ا ب تتتتتا  

  ق  واستعما  التحفيم  ا ال بذ   وارق ا حكام والعقال البدنق وال ف

تقبتتتتتل التتتتت م  التتتتتديمقراطق ي المت تتتتتامم ي إي يتصتتتتت  الوالتتتتتدات ايتتتتتن ب  انيتتتتتا   

اي ب تتتتتاعهف   والتشتتتتتجيأل   وال صتتتتتم وا رشتتتتتاد   والحتتتتتوار المتبتتتتتاد    ات تتتتت 

 القرارات  

  لتتى نمتتوعامتت  ا نمتتاط ال تتلبية وا يجابيتتة التتتق تتبعهتتا ا ستترة والتتتق تتت  ر 

 وسلوكن ما يلق  

يقصتتتد بالق تتتوة   مصتتتادرة حريتتتة ا ب تتتا  اتتتق التصتتترف ـ ق تتتوة الوالتتتدي    1

هتتتف اتتتق حيتتتاتهف ي تتتلكوت ايتتتن   وهتتتذ  وتحمتتتل الم تتت ولية   وعتتتدم تتتتر  حيتتتم ل

الق تتتتوة العميتتتتا  ال تضتتتتأل الظتتتتروف المو تتتتوعية وال ف تتتتية اتتتتق االعتبتتتتار   

اتتا ل القاستتق ال ي تتتطيأل  ت يميتتم بتتي  متتا يفيتتد االبتت   وبتتي  متتا يضتتر    إنتتن 

يصتتدر اتتق ق تتوتن عتت   انفعتتاالت تجتتيص اتتق  تتدر    وهتتق انفعتتاالت قاتمتتة 

 (1) ير متبصرة بالعواقب 
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ر متتت  الدراستتتات علتتتى  ت ا ب تتتا   تتتحية بريئتتتة ل تتتو  تصتتترف وتشتتتير كثيتتت

 ايبتتتتا  حيتتتتالهف   و ت ا ستتتتاس المتتتتتي  التتتتذا يرتكتتتتم عليتتتتن تكامتتتتل ش صتتتتية

 اعهف  ا ب تتتا  والقاعتتتدة الراستتت ة التتتتق تب تتتى عليهتتتا   القهتتتف وعتتتاداتهف وطبتتت

  إنما تكوت بال مرا  تبعا  لمعاملة  ايبا  لهف وتصرااتهف حيالها

ب الشتتتتدة ع تتتد الضتتتترورة ولكتتتت  اتتتق حتتتتدود االعتتتتتدا    ودوت االتربيتتتة تتطلتتتت

شتتتتط     كمتتتتا ت تتتتتلمم اللتتتتي  اتتتتق موا تتتتأل   تتتتر    ولكتتتت  لتتتتي  إلتتتتى حتتتتد 

التهتتتاوت   و ت اللتتتي  والتهتتتاوت والت تتتاهل متتتدعاة للف تتتاد وانحتتتال  ا  تتتالت 

لتتتتذل  االق تتتتوة  يضتتتتا  وستتتتو  المعاملتتتتة م ديتتتتة إلتتتتى الكثيتتتتر متتتت  االنحرااتتتتات 

 (1)  والمعاناة ال ف ية 

 وم    رار الق وة  

 الشعور بال قص وعدم الثقة بال ف     1
  عوبة تكوي  ش صية م تقلة نتيجة م عن م  التعبير ع  نف ن      2
 شعور  الحاد بالذنب    3
 االنطوا   و االن حال اق معتر  الحياة االجتماعية    4
كتتتتر  ال تتتتلطة الوالديتتتتة   وقتتتتد يمتتتتتد هتتتتذا الشتتتتعور إلتتتتى معار تتتتة ال تتتتلطة   5

 ية  اق المجتمأل باعتبارها البديل الطبيعق ع  ال لطة الوالد ال ارجية
وقتتد ي تتته  هتتو نف تتن متت ه  الصتترامة والشتتدة اتتق حياتتتن الم تتتقلة عتت  طريتت    6

 (1)   التقليد  و التقمص لش صية  حد الوالدي   و كليهما 
يقصتتتد بالعقتتتال الجتتتما  ال تتتلبق اتتتق  تتتور عدوانيتتتة تعبتتتر عتتت   ـتتت العقتتتال  2

كتتتتت داة للضتتتتتب  االجتمتتتتتاعق   علتتتتتى  نتتتتتن لتتتتتي  متتتتت   االستتتتتتهجات   ويقتتتتتوم

الضتتترورا  ت تتتت دا العقوبتتتة إلتتتى ال تتتتاع  المر وبتتتة   افتتتق بعتتتض ا حيتتتات 

يكتتتوت للجتتتما  ال تتتلبق   تتتر عك تتتق   ولتتتذل  ي بغتتتق  ت تتوقتتت  العقوبتتتة علتتتى 

طبيعتتتة الفعتتتل و رواتتتتن وعواملتتتن و ستتتتبابن  و يضتتتا  العقتتتتال وستتتيلة لإلقتتتتالك 

  وهتتتتو استتتتت دام نتتتتتاع   يتتتتر مر وبتتتتة  متتتت  حتتتتدوا ال تتتتلو   يتتتتر الم استتتتب

تتبتتتتأل حتتتتدوا ستتتتلو   يتتتتر م استتتتب   لكتتتتق ت هتتتتق  و تقلتتتتل يلتتتت  ال تتتتلو    

وي تتتت دم الوالتتتدات  شتتتكاال  عديتتتدة متتت  العقتتتال تتتتتراون بتتتي  الكتتتر  الحقيقتتتق 

وإيقتتتاك ا لتتتف الج تتتمق   وإلتتتى ال قتتتد اللفظتتتق    و التتتتوبي   و ستتتحب الحتتتب   

ات حتتتتتو  العقتتتتتال إلتتتتتى  ت و االمتيتتتتتازات  وقتتتتتد تو تتتتتلك بعتتتتتض الدراستتتتت

ا طفتتتتا  التتتتذي  تتتتتف معتتتتاقبتهف بق تتتتوة كتتتتانوا عتتتتداعيّ  متتتتأل ا طفتتتتا  اي تتتتري  

والمدرستتتي    وا طفتتتا  التتتذي  عوقبتتتوا بق تتتوة  كثتتتر كتتتانوا  كثتتتر احتمتتتاال   ت 

 (2)يصبحوا م حراي     و  د المجتمأل اق مرحلة المراهقة 
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د الحيلولتتة دوت الفتتترد وي عتتد العقتتتال نوعتتا  متتت  ا لتتف الج تتتمق  و ال ف تتق بقصتتت

وتصتتترف ال يليتتت   و لم عتتتن متتت  ستتتل  طريتتت  معتتتوا    و لحثتتتن علتتتى احتتتترام 

تقاليتتتتد بيئتتتتتن وعاداتهتتتتا والتم تتتت  بتتتتالقيف ا  القيتتتتة  إيت العقتتتتال  متتتتر واجتتتتب 

ومفيتتتد   وهتتتذا ال شتتت  ايتتتن والمقصتتتود بتتتن تحقيتتت  هتتتدف ستتتام          ولكتتت  

ستتتتبات والظتتتتروف استتتتعمالن كالضتتتترل متتتتثال  بصتتتتفة عامتتتتة واتتتتق جميتتتتأل الم ا

 متتر يت تتااى الم طتت  ال تتليف   ويتجتتااى متتأل طبيعتتة البشتتر   نعتتف قتتد تثمتتر هتتذ  

الطريقتتتة وقتتتد تكتتتوت هتتتق الوحيتتتدة الرادعتتتة اتتتق بعتتتض ا حيتتتات واتتتق بعتتتض 

الحتتتتتاالت   ولك هتتتتتا كقاعتتتتتدة عامتتتتتة طريقتتتتتة ااشتتتتتلة   لتتتتتذل  يجتتتتتب مراعتتتتتاة 

(1)ها الظروف   حتى ال ت تعمل إال اق الحاالت التق ت توجب استعمال
   

 كما نجد  ت ه ا   شكاال  للعقال يمك  االستعانة بها كما يلق 

   حرمتتتتات الطفتتتتل متتتت  شتتتتق  يريتتتتد  ت يفعلتتتتن ويحبتتتتن ع تتتتدما ي تتتتق  ال تتتتلو

  العملة  
 عر استتتتهجات الوالتتتدي    اتتتاالب  يكتتتوت حمي تتتا  ع تتتدما يشتتتعر ب نتتتن جتتترن مشتتتا

 والدين  
   العقتتتال البتتتدنق ويتمثتتتل اتتتق الضتتترل البتتتدنق وهتتتو  قتتتل  نتتتواك العقتتتال قبتتتوال

(2)
   
   رار العقال البدنق   

    ت مية ال وف اق نف  الطفل ايصبم جبانا  
 فرطة  تشيأل اق نف ن رون الكراهية والحقد بال  بة لوالدين لق وتهما الم 
  ال تيجتتتتة يحجتتتتر مشتتتتاعر  ويبلتتتتد إح استتتتن اتتتتال يتتتتب إلتتتتى بمتتتتا بفعتتتتل مادامتتتتك

 معروان وهق الضرل 
   وبا تصتتتار اقتتتد يتتت دا العقتتتال القاستتتق إلتتتى مشتتتاكل ستتتلوكية لألب تتتا    لكتتت

متتت   يتتتر المعقتتتو  تج تتتب استتتت دام العقتتتال تمامتتتا  اتتتق الت شتتتئة   االعقتتتال إيا 

استتتت دم بطريقتتتة مالعمتتتة وبحكمتتتة واعتتتتدا  يمكتتت    ت يكتتتوت لتتتن نتيجتتتة اعالتتتة 

 (1)والحث على ال لو  الم اسب  

  متتتتإت رعايتتتتة الطفتتتتل واالهتمتتتتام بتتتتن حمايتتتتة الماعتتتتدة لتتتتد  الوالتتتتدي   ـتتتت ال3

صتتتال ا متتتور الضتتترورية التتتتق يجتتتب علتتتى الوالتتتدي  القيتتتام بهتتتا ولكتتت  ال  ت ي

 بها إلى درجة م  الحماية المفرطة  

 والحماية الماعدة ت  ذ  بعادا   ال ة هق   

   طفتتالهف معهتتف التعلتت  المكثتت  بالطفتتل التتذا يتمثتتل اتتق ر بتتة الوالتتدي  اتتق إيقتتا  1

 (2)والحر  الماعد عليهف  
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ابهف التدليل الذا يتمثل اق ع اية ا سرة بطفلها والحر  علتى التجتاوز عت  عقت  2

  و ا قال  م  العقال اق حالة قيام الطفل ب ا سلو   اطق   
ل مت  عدم إعطا  الطفل الحرية اق استقاللن لل لو  الذا يتمثل اق حرمات الطف  3

 و  اي ري    وتمكي ن م  تكوي   تداقات   وعالقتات معهتف االحتكا  با طفا 

 االشترا  اق ا نشطة التق تقوم بها المدرسة  
 وه ا   سبال للحماية الماعدة لد  الوالدي  وهق  

   عدم توار الحب للوالدي  اق طفولتهف 
   اقد الوالدي  طفال    ر 
   معاناة ا م    ا  عملية الو أل 

 الم  جمة   العالقة الموجية  ير 

  إنجال ا م بعد اترة م  العقف 
ومتتت  عيتتتول المغتتتاالة اتتتق المحااظتتتة علتتتى ا ب تتتا  وال تتتوف علتتتيهف لدرجتتتة 

مفرطتتتة لتتتي  اتتتق  وقتتتات المتتترق اح تتتب بتتتل اتتتق  وقتتتات   تتتر  كممارستتتة 

 المهام التق يكل  بها وال ظااة واللعب والتغذية ما يلق  

  شية الطفل م  اقتحام المواق        1
 م تو  الجرا ة  ان فاق   2
 (1) عدم القدرة على االعتماد على ال ف 3

عقوبتتتتة الحرمتتتتات علتتتتى التتتتدوام ستتتتوا  كانتتتتك ماديتتتتة  و ح تتتتية ـتتت الحرمتتتتات  4

كحرمتتتات الفتتترد متتت  شتتتق  يحبتتتن  و حرمانتتتن متتت  نمهتتتة  و م تتتأل المصتتتروف 

 ع ن   لها  يضا    رارها التق ت حصر اق  

 ل  بة لوالدين و  وانن   رس بذور الحقد والكراهية اق نف  المراه  با 
   إ ارة الدوااأل العدوانية اق نف ن ايعمد إلى تحطيف ا شيا   فية ع  والدين 
   داعن إلى ال رقة ل د احتياجاتن 
   تحطيف ش صيتن لشعور  ب نن م بوي و ير مر ول اين 

 ـ التوبي  وال  رية  5

ر  ويلتتت  لهتتتذ  الطريقتتتة مضتتتار كبيتتترة و ا تتتة إيا متتتا وقتتتأل التتتتوبي   متتتام  يتتت

 (1)ي دا  إلى  

   اقدات الفرد لثقتن ب ف ن اي طوا ويبتعد ع  الجماعة 
   ع  ش صيتن  
  تثبي  همتن ايتوانى ويتكاسل   
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 ـ ال بذ  6

وي  تتتتتذ مظتتتتتاهر عديتتتتتدة م هتتتتتا   التهديتتتتتد الم تتتتتتمر بتتتتتالطرد وا يال  

وتفضتتتتيل ا  تتتتوة وكثتتتترة التحتتتتذيرات   وشتتتتعور الطفتتتتل ب نتتتتن م بتتتتوي يجعلتتتتن 

قلتتت  وا تتتطرال   ويشتتتعر بالعتتتدا  لكتتتل متتت  حولتتتن ويتمثتتتل  يضتتتا  داعمتتتا  اتتتق 

اتتتق حتتتر  الوالتتتدي  علتتتى التعتتترق ل تتتواحق التتت قص لتتتد  الطفتتتل وعقابتتتن 

 (2)الم تمر  و مقارنتن باي ري   و هجر  وطرد   

ولقتتد  رجتتأل كتتتل متت  ) جيل تتتوت ( و ) نيتتوو  ( ستتبب نبتتتذ ا م لطفلهتتا انفعاليتتتا  

   متتا مرجتتأل يلتت  بال  تتبة لتتألل اهتتو  إلتتى الصتتراعات الم تتتمرة متتأل زوجهتتا

وجتتتتود ا ل اتتتتق  ستتتترة  يتتتتر م  تتتتجمة عاعليتتتتا  ي تتتتودها الصتتتتراك والتقلتتتتب 

 االنفأل إلى  
(3) 

  متتتتو يضتتتتا  التتتتتذكر التتتتداعف والمتمايتتتتد بال بتتتتذ لل اشتتتت  طريقتتتتة  يتتتتر  تتتتحيحة 

شتتت  وال ا ال احيتتتة التربويتتتة   وت تهتتتق إلتتتى إيجتتتاد اللجاجتتتة والع تتتاد ع تتتد الطفتتتل

لتتتى إال بتتتذ  تتد ممارستتتة التربيتتتة التقليتتل متتت  ال صتتتيحة واالنتقتتاد و  لتتذا ي بغتتتق ع

  حتتتد كبيتتتر   والتغا تتتق عتتت  ا  طتتتا  الجمعيتتتة و يتتتر المهمتتتة التتتتق تبتتتذر متتت

ا ب تتتا    ويجتتتب تجاوزهتتتا ب تتتعة  تتتدر   وبعتتتد نظتتتر حتتتتى يمكتتت   ت يمت تتتأل 

 عتتت  الم تتتاعل المهمتتتة بشتتتكل قتتتاطأل   ويعبتتتر عتتت  هتتتذا ا ستتتلول اتتتق التربيتتتة

 ي تهتتتتق تغا تتتتق   إيت ا كثتتتتار متتتت  التتتتتذكير والتتتتتوبي  واالنتقتتتتادوالتعلتتتتيف بال

  ( 1)بال اش  على اللجاجة والوقاحة والتمرد 

ق اتتتتهتتتاوت يقصتتتد بالمبالغتتة اتتتق التتتتدليل الترا تتق والـتت المبالغتتتة اتتق التتتتدليل  7

ستتب متتأل معاملتتة ا ب تتا  وعتتدم توجيهتتن لتحمتتل الم تت وليات والمهتتام التتتق تت ا

  مرحلتتتتن العمريتتتة   متتتأل إتاحتتتة إشتتتباك حاجاتتتتن اتتتق الوقتتتك التتتذا يريتتتد  هتتتو

21   ) 

  سبال المبالغة اق التدليل كثيرة م ها  

ال  يتتر ستتعيدة   ايحتتاولوت شتتعوريا   و ت يكتتوت ايبتتا  قتتد متتروا الطفولتتة الغ  1

 شعوريا  تج يب ا ب ا  نواحق ا حباط التق مروا بها  
 حتد قد ت شت  بعتض العقبتات نتيجتة العالقتة القويتة  يتر ال تليمة بتي  الطفتل و  2

و  لموجيتة اا بوي    بات يت تذ الطفتل بتديال  انفعاليتا  عت   يبتة ا متل اتق الحيتاة 

 ا يعوت ال مو ال ف ق الطبيعق لألب ا   موت  حد ا بوي  ا مر الذ
  ( 3)مركم الطفل اق ا سرة ك ت يكوت الولد الوحيد  و الب ك الوحيدة   3

وا يعتتات لمطالتتب الطفتتل مهمتتا كانتتك شتتاية  و  ريبتتة   وإ تترار  علتتى تلبيتتة 

وار مطالبتن  ي متا وكيفمتتا ومتتى يشتتا  دوت مراعتاة للظتروف  الواقعيتتة  و عتدم تتت

 ي ت  ع ها   رار عديدة م ها  ا مكانيات   

                                                
 79بشير , إقبا  م لوت , دي اميكية العالقات ا سرية , ا سك درية , المكتب الجامعق الحديث ,  إقبا  محمد  (2)

    91عباس محمود عوق , رشاد دم هورا , مرجأل سب  يكر  ,  (3) 
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 ل الم  ولية  عدم تحمل الطف -1

 االعتماد على  ير    -2
طفتل مواقت  الفشتل وا حبتاط اتق الحيتاة ال ارجيتة حيتث تعتود عدم تحمتل ال -3

 على  ت تلبق كااة مطالبن  
 وقأل هذا ا شباك المطل  م  المجتمأل ايما بعد  ت -4
ل اتتق حتت   ب اعتتن   إهمالتتن لهتتف وقضتتا  إت متت   كثتتر   طتتا  ا ـتت ا همتتا   9

معظتتتف  وقاتتتتن بعيتتتدا  عتتت هف ولتتتو كتتتات يلتتت  ب تتتبب مشتتتا ل الحيتتتاة ومتطلبتتتات 

العمتتتل   إي  ت تغيبتتتن يتتت  ر كثيتتترا  اتتتق ت شتتتئة وتربيتتتة  ب اعتتتن ولتتت  ت تتتتطيأل ا م 

بمفردهتتتتا تعتتتتريض يلتتتت  حتتتتتى لتتتتو كانتتتتك ربتتتتة بيتتتتك وال تعمتتتتل  وال يتتتترتب  

التتتذا يقضتتتين الوالتتتدات متتتأل  ب تتتاعهف   وال  تتتتدعيف هتتتذ  العالقتتتة بمقتتتدار التتتمم 

يقتصتتتتر دورهمتتتتا علتتتتتى تتتتتواير الم تتتتك  والم كتتتتتل والملتتتتب  لهتتتتف   ولك هتتتتتا 

تتتتترتب  بالمتعتتتتة التتتتتق يوارانهتتتتا لهتتتتف وب تتتتوك معاملتهمتتتتا وطريقتتتتة تتتتتوجيههف 

امتتتتت هف يتعلمتتتتتوت ال تتتتتلو  االجتمتتتتتاعق واالتجاهتتتتتات ال تتتتتليمة عتتتتت  طريتتتتت  

دة ت عتتتد معمتتتال   لت شتتتئة ا ب تتتا  علتتتى ا قتتتتدا  بهتتتف وب اعتتتالهف   اتتتا بوة الرشتتتي

المثتتتل والمبتتتادل عتتت  طريتتت  القتتتدوة الح تتت ة  وإهمتتتا  الوالتتتدي  ا ب تتتا  بميتتتد 

الشتتتعور لتتتديهف بالوحتتتدة ايصتتتابوت بتتتالقل  واال تتتطرال   وتتضتتت ف وتتج تتتف 

 متتتتامهف المشتتتتكالت الصتتتتغيرة وتتشتتتتاب    وع دعتتتتذ يصتتتتبحوت لي تتتتق العريكتتتتة 

ة  ا توجيتتتتتن ستتتتتوا  كتتتتتات  طتتتتت   و ستتتتتهلق االنقيتتتتتاد ي تتتتتتجيبوت  و  وهلتتتتت

(1) وابا    نظرا  للفرا  القاتل الذا يعيشونن 
   

 وه ا   سبال ت دا إلى إهما  الوالدي   طفالهف  

 حاالت االنفصا   و الطالت مما ي دا إلى عدم تمتعهف بع اية والدتن    1
  روا ا م إلى عملها وبقاعهف بمفردهف    2
ك هف وبالتم القتدرة الوالتدي  علتى تلبيتة احتياجتاتازدياد عدد ا ب ا  ي دا إلتى عتد  3

 إلى شعورهف با هما   
 تتتتا  كثيتتتتر متتتت  الدراستتتتات   بتتتتتك  ت إهمتتتتا  ا ب  تتتتر ا همتتتتا  علتتتتى ا ب تتتتا   

 يجعلهتتتتتف مذبتتتتتذبي  انفعاليتتتتتا    ويتجتتتتتن ستتتتتلوكهف نحتتتتتو الج تتتتتون   والكتتتتتذل  

والهتتترول متتت  البيتتتك   والر بتتتة اتتتق جتتتذل انتبتتتا  اي تتتري  عكتتت  ا ب تتتا  

عليتتتتن  التتتتذي  يتمتعتتتتوت بع ايتتتتة  بتتتتاعهف ا جتتتتد ستتتتلوكهف مقبتتتتوال    إي  نتتتتن يغلتتتتب

   نفعنلى  الر بة اق التعاوت وا مانة واالستقرار ا

وعلتتى التتر ف متت   ت ا ب تتا  يطتتالبوت بالحريتتة   ولكتت  لتتي  إلتتى درجتتة عتتدم 

المبتتتاالة  و ا همتتتا  نهاعيتتتا   اننتتتن يريتتتد متتت  والديتتتن  ت يظهتتتروا اهتمتتتامهف بهتتتف 

بمظهتتتتترهف وبم تتتتتتقبلهف وبتقتتتتتدمهف الدراستتتتتق   ون تتتتتت ت  متتتتت  يلتتتتت  بتتتتت ت و
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الوالتتتدي  يحتلتتتوت  هميتتتة  ا تتتة ع تتتد ا ب تتتا  مهمتتتا بتتتد   نهتتتف يعار تتتونهف  و 

 (2)يثوروت اق وجههف  حيانا  

 

إت الطريتتت  التتتتق يتربتتتى بهتتتا الطفتتتل اتتتق ـتتت نمتتت  العتتتدا  لتتتد  الوالتتتدي   10

ستتت واتن ا ولتتتى والقاعمتتتة علتتتى إ تتتارة الم تتتاوف   وانعتتتدام ا متتت  تتتت دا إلتتتى 

تعتتتترق ا طفتتتتا  إلتتتتى اال تتتتطرابات ال ف تتتتية   والتتتتت  ر اتتتتق نتتتتواحق ال متتتتو 

الم تلفتتتتة  وإيا كانتتتتك مهمتتتتة الوالتتتتدي  ع تتتتيرة   اتتتتنت ا ب تتتتا  قتتتتد يصتتتتاداهف 

امضتتتطرل الش صتتتية يت تتتاهل حتتتي  ستتتو  الحتتت  بتتت ل عصتتتبق  و  م عصتتتبية 

يجتتتب الحتتتمم   ويتهتتتاوت حتتتي  يجتتتب التشتتتدد ويق تتتو ويتشتتتدد  تفتتتن ا متتتور   

ويكثتتتر متتت  الشتتتكو  والهيتتتاا والت نيتتتب وال تتت رية ويكتتتوت عقابتتتن  قتتترل إلتتتى 

 االنتقام م ن إلى ا  الن والتهذيب 
(1) 

اا ب تتتتتا  يحتتتتتتاجوت ل تتتتتعة الصتتتتتدر   ولثبتتتتتات اتتتتتق المعاملتتتتتة وال صتتتتتيحة   

ف ال يجتتتتدوت متتتتا يحتتتتتاجوت   وكتتتتل متتتتا يجدونتتتتن جتتتتوا  ال ي تتتتاعد علتتتتى ولكتتتت ه

نق ا متتتت  واالستتتتتقرار  وكلمتتتتا كتتتتات الوالتتتتدات يتبعتتتتات  ستتتتلول العقتتتتال البتتتتد

اد  ستتتاعد يلتتت  علتتتى شتتتعور الطفتتتل با حبتتتاط واقتتتترات ستتتلوكن بالعتتتدوات وابتعتتت

عتتتت  والديتتتتن متتتت  العقتتتتال   وا تتتتطرار  إلتتتتى االقتتتتترات بجماعتتتتة التتتتتممال  

 مما يقلل م  ار ة ت شئة دا ل ا سرة  وا  دقا    

 ة   وهتتتويعتتتد التوجيتتتن متتت   نمتتتاط الت شتتتئة الوالديتتتة االيجابيتتتـ التوجيتتتن    11

ف   متتت   عقتتتد المشتتتكالت التتتتق تواجتتتن ايبتتتا  اتتتق كيفيتتتة التعامتتتل متتتأل  ب تتتتاعه

عتتتت  ممالتتتت    عتتتتادبوطريقتتتتة تتتتتوجيههف الوجهتتتتة الصتتتتحيحة وال تتتتبيل إلتتتتى إ

 وجيتتتن الفتتترد وإرشتتتاد  ومعاملتتتتن اتتتق عطتتت ال طتتتر   لتتتذل  علتتتى الوالتتتدي  ت

وحتتتتتب واالستتتتتتجابة لكتتتتتل طلباتتتتتتن ور باتتتتتتن دوت اللجتتتتتو  إلتتتتتى وستتتتتيلة متتتتت  

والوستتتاعل التتتتق ال ت لتتتو متتت    طتتتار و  تتترار ت حصتتتر اتتتق  ت يفقتتتد الفتتترد 

بتتن قدرتتتن علتتى مواجهتتة مشتتكالت الحيتتاة ع تتد الكبتتر مادامتتك كتتل طلباتتتن مجا

و ت  دام لتتتتي  ه تتتتا  رادك قتتتتوا    و ت ي تتتتتهي  الفتتتترد بتتتتالقيف والتقاليتتتتد متتتتا

 ف يصبم متراا  مدلال  ويكوت  بعد ما يكوت ع   شونة الرجا  و البته

 التوجين نوعات هما   

 البتتتا  متتا تتجتتتن ا ستتترة نحتتتو توجيتتن الطفتتتل بتعلمتتتن متتتا ـ التوجيتتتن المباشتتتر   1

ي بغتتتتتق ومتتتتتا ال ي بغتتتتتق بصتتتتتورة مباشتتتتترة لتدريبتتتتتن علتتتتتى ال تتتتتلو  المقبتتتتتو  

ال تتتلو   يتتتر المقبتتتو  متتت  المجتمتتتأل   ويلتتت  بتهيئتتتة كااتتتة اجتماعيتتتا  وراتتتض 

الظتتتروف والمواقتتت  التتتتق ت تتتتغلها  يضتتتان يلتتت  للطفتتتل بمتتتا يع يتتتن اتتتق تعلتتتف 

                                                
   90عباس محمود عوق   رشاد دم هورا   مرجأل سب  يكر       (2)
 م  1977مصطفق اهمق   محمد  على قطات   علف ال ف  االجتماعق   الطبعة الثانية   القاهرة   مكتبة ال انجق    (1)

 



37 

 

المعتتتتتتايير االجتماعيتتتتتتة لل تتتتتتلو  وا دوار االجتماعيتتتتتتة والقتتتتتتيف واالتجاهتتتتتتات 

 المر وبة  

 ـ التوجين ع  طري  المشاركة اق المواق  االجتماعية الم تلفة  2

متتتا يتتتدعو الوالتتتدات  ب ا همتتتا للمشتتتاركة اتتتق مواقتتت  اجتماعيتتتة معي تتتة   البتتتا  

بغتتتترق إك تتتتابهف بعتتتتض القتتتتيف والعتتتتادات واالتجاهتتتتات التتتتتق يحتويهتتتتا هتتتتذا 

الموقتتت  والتعلتتتيف ه تتتا يتتتتف إمتتتا بالتقليتتتد  و التتتتقمص بتكتتترار متتتا يشتتتاهد  متتت  

 (1)مواق  متشابن   ومثا  على يل  ) موق  حفالت ا اران ( 

 ن والموعظة الح  ة   سلول التوجي 

ا ن ات قابل للت  ر بالتوجيهات والتشكيل   لمتا تتمتتأل بتن الطبيعتة ا ن تانية مت   

مرونة وقابلية للتشكيل   وهذ  القابلية تمثل استعدادا  م قتا    ا متر التذا ي تتلمم 

تكتترار التوجيهتتات اتتق كتتل م استتبة حتتتى تثبتتك اتتق نفتت  التت ص  والحاجتتة إلتتى 

لي ك قا رة على ا طفا  اقت  وإنمتا تمتتد هتذ  الحاجتة إلتى  الموعظة والتوجين

الكبار ومجتمأل الراشدي  ؛ لضع  ال ف  البشرية  ويجب علتى ايبتا  والمتربي  

 ت ي تمروا اق توجين ال ص  اق كل موق  ح ب طبيعة الموقت    إي يجتب  ت 

اق الحالتة يت ف التوجين بالموقفية   وبذل  يكوت نوعا  م  الدعوة  ير المباشرة و

يكتتوت ت  يرهتتا  قتتو  و  بتتك  ويجتتب  ت تت تتف المتتواع  والتوجيهتتات با ستتلول 

الح   والبعد ع  الجفاف مأل إشعار ال ص   ت المربق حتريص علتى مصتالحهف 

  يقتو  ى تعتتالى ي  دك  إلتتى ستتبيل ربت  بالحكمتتة والموعظتتة الح تت ة ي ) ستتورة 

فلم الموعظة وال صم   اال بد م  (  وحي  ال تفلم القدرة وال ت 125ال حل  ية ـ 

عالا حاسف يضأل ا مور اق و عها الصتحيم   والعتالا الحاستف هتو العقوبتة   

التربية بالعقوبة يكملها ويقابلها المثوبة وبعض اتجاهات التربية الحديثة ت فر مت  

 (1)العقوبة   ولك  الجيل الذا ي ش  بال عقوبة جيل م حل متميأل مفك   

 ك  رورة لكل ش ص   اقد ي تغ ى ش ص بالقدوة والموعظة و ت العقوبة لي

اال يحتاا إلى عقال   ولك  ال اس كلهف لي وا كذل  افيهف مت  يحتتاا إلتى الشتدة 

مرة  و مرات   ولي ك العقوبة  و   تاطر ي طتر علتى قلتب المربتق وال  قترل 

ستتبيل االموعظتتة هتتق المقدمتتة والتتدعوة إلتتى عمتتل ال يتتر والصتتبر الطويتتل علتتى 

 (1)نحراف ال فوس لعلها ت تجيب ا
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 ال ظريات المف رة للبحث  

 نظرية الذات   

تعتتد نظريتتة التتذات لكتتار  روجتترز  حتتدا و شتتمل نظريتتات التتذات   ويلتت   

الرتباطها بطريقة م   شهر طرت ا رشاد والعالا ال ف ق وهق طريقة ا رشاد 

والعالا الممركم حو  العميل   والذات اق نظر  كي ونن اق حالتة تغيتر م تتمر 

ك نف تتن عتت  وت متتو متت   تتال  التفاعتتل بتتي  الفتترد وا  تتري  كمتتا تعبتتر اتتق الوقتت

 (1)مظاهر التفاعل بي  الفرد واال ري  

 وير  روجرز   نقال ع  ب ا  الش صية يتكوت م  ا تق   

 د   الكاع  العضوا   ويشمل جميأل الجوانب الج مية وا نفعالية والعقلية للفر -1

متا كالمجا  الظاهرية   ويشمل جميأل ال برات التق حد ك للفرد  و حصل عليهتا    -2

ر مت  يتضم  ا طار المرجعق للفرد   وطبقا  لهذا المجا  يتحتدد ال تلو  الصتاد

 الفرد   
التتذات ) التت ف  (   وهتتق  هتتف جتتم  اتتق ش صتتية الفتترد   وتتكتتوت متت  سل تتلة متت   -3

ة   نف تتن   ومتت  تفاعلتتن متتأل البيئتتاالستبصتتارات والقتتيف التتتق يكونهتتا الفتترد عتت

شتكل المحيطة بن   وما ايها مت   شت ا  مهمتي    تتكتوت ال بترة الذاتيتة التتق ت

 لهف الذات لد  الفرد   الذا يعتبر  روجرز  ساس ب ا  الش صية   
نتوت   وم   هف التطورات الحديثة اق نظرية الذات ا طار الذا قدمن ايليتب اير

 يقو  إت ه ا  م تويات م تلفة ع  الذات هق   نقال ع  حامد زهرات اهو 

 الذات االجتماعية  و العامة   التق يعر ها الفرد للعامة والغربا     -5
 عر بهتاالذات الشعورية ال ا ة   كما يدركها الفرد عادة   ويعبر ع هتا لفظيتا ويشت -6

 وهذا يكشفها الفرد عادة   دقاعن الحميمي  اق    
شامل  ق  م ها الفرد عادة ع دما يو أل اق موق  تحليلقالذات البصيرة   التق يتح -7

   مثل ما يحدا اق عملية ا رشاد  و العالا ال ف ق   
   ف ق  الذات العميقة  و المكبوتة   التق نتو ل إلى  ورتها ع  طري  التحليل ال -8

 ويكر جما  الليل  ت مفهوم الذات يتكوت م    

  هق علين اق الواقأل   دوت تحري    الذات الحقيقية   ويقصد بها الذات كما -1
الذات المدركة   وهق الصتورة عت  الت ف  كمتا يراهتا الشت ص   بحيتث ت متو عت   -2

 طريقة التفاعل مأل بيئتن مأل ا ش ا  اي ري    
 الذات االجتماعية   وهق  ورة الذات كما يراها ا  روت ع  الش ص    -3
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 التق ير ب اتق الو تو  إليهتا  الذات المثالية   تمثل طموحات الفرد والم تويات  -4

(1) 
 نظرية روجرز   

لعتتالف ايوجتتد كتتل اتترد اتتق عتتالف متت  ال بتترة داعتتف التعبيتتر   هتتو مركتتم    وهتتذا  -

هتتذا ال تتا  متت  ال بتترة ال يمكتت   ت يعتترف بشتتكل كامتتل إال الفتترد نف تتن   ول

 انت الش ص هو  ح   مصدر للمعلومات ع  نف ن   

ي تتتتتجيب الفتتتترد للمجتتتتا  كمتتتتا ي بتتتتر  ويدركتتتتن وهتتتتذا المجتتتتا  ا دراكتتتتق هتتتتو  -

 واقتتتأل ب ف تتتن للفتتترد وت كتتتد هتتتذ  القضتتتية  ت الشتتت ص ال ي تتتتجيب للمثيتتترات

الدا ليتتتتة كمتتتتا هتتتتق وإنمتتتتا ي تتتتتجيب إلتتتتى  براتتتتتن  واال تتتتطراباتال ارجيتتتتة 

 تتل   يعتت  الظتتروف الدااعتتة  و المثيتترة اتتالواقأل التتذاتق هتتو التتذا يحتتدد كيتت  

 على نف ن وشعور  بالذنب   وي  ر

 فرد الللكتتاع  الحتتق نمعتتة واحتتدة  ساستتية هتتق تحقيتت  وإبقتتا  وتقويتتة ياتتتن اتتال -

 يحقتتتت  ياتتتتتن دوت كفتتتتان  و مشتتتتقة   ولك تتتتن يهتتتتتدا للكفتتتتان ويتحمتتتتل المشتتتتقة

 للدااأل ال م  م    ر بالغ القوة علين   

ال تتتلو  اتتتق  ساستتتن محاولتتتة موجهتتتة نحتتتو هتتتدف وهتتتو إشتتتباك الحاجتتتات التتتتق  -

  برهتتا الكتتاع  الحتتق اتتق مجالتتن كمتتا يتتدر  اعلتتى التتر ف متت  وجتتود حاجتتاتي

اتتتتن ي ت كتتتل م هتتتا ي تتتدم ال معتتتة ا ساستتتية للكتتتاع  الحتتتق لصتتتيانة  كثيتتترة إال

 ودعمها   

 ت  ح تتتت  موقتتتتأل ممكتتتت  لفهتتتتف ال تتتتلو  هتتتتو متتتت   تتتتال  ا طتتتتار المرجعتتتتق  -

التتتدا لق للفتتترد نف تتتن متغيتتتر الفتتترد عتتت  نف تتتن وهتتتو مصتتتدر ممتتتتاز للبيانتتتات 

 (1)ال ف ية   

بشتتتكل  تتتتا   لآل تتتتري نتيجتتتة للتفاعتتتتل متتتأل البيئتتتتة ومتتتأل ا حكتتتتام التقويميتتتة  -

يتكتتتوت ب تتتا  التتتذات و الشتتتعور بالتتتذنب متتت  نمتتت  تصتتتورا متتت ظف متتترت ولكتتت  

يتصتت  متتتأل إدراكتتتات وعالقتتتات  تتتمير المتعتتتددة ا نتتتا متتتأل القتتتيف التتتتق تتتترتب  

 لهذ  المفهومات   
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 القتتتتيف المرتبطتتتتة بتتتتال برات والقتتتتيف التتتتتق تشتتتتكل جتتتتم ا متتتت  ب تتتتا  التتتتذات و -

الشتتتتعور بالتتتتذنب وهتتتتق قتتتتيف ال بتتتترات الكتتتتاع  الحتتتتق بصتتتتورة مباشتتتترة وقتتتتيف 

ولكتتت  تتتتدر  بطريقتتتة مشتتتوهة كمتتتا لتتتو  اي تتتري ي تتتت دمها  و ي  تتتذها عتتت  

 كانك قد  برت بطريقة مباشرة   

 م تلفة    تتحو   برات الفرد الذا يحدا لن اق حياتن بطرت -

  ورة رممية تدر  وت ظف عالقاتن مأل الذات و الشعور بالذنب    -

 نب   يتجاهلها الفرد حيث ال تدر  لها عالقة ب ا  الذات و الشعور بالذ -

يحتتتتا  بي هتتتتا وبتتتتي  الو تتتتو  لصتتتتورة رمميتتتتة وقتتتتد تكتتتتوت مشتتتتوهة  نهتتتتا ال  -

 تت   مأل بقا  الذات و الشعور بالذنب  

 ال ظرية ال لوكية 

 ظتتتيف ال تتتلو  دا تتتل الجماعتتتات وبتتتي  الجماعتتتات بعضتتتها التتتبعض يتتتتف ت 

متتتت   تتتتال  التوقعتتتتات وهتتتتذ  التوقعتتتتات تكتتتتوت هتتتتق المصتتتتمف  و المتتتت  ر اتتتتق 

 الهام   

اال تتتتتاس متتتتت   تتتتتال  التفاعتتتتتل يتعلمتتتتتوت  ت يتصتتتتتراوا بالطريقتتتتتة التتتتتتق  

اط متتت هف ومتتت   تتتف يراعتتتوا  ت يكتتتوت ستتتلوكهف مطتتتاب  لألنمتتت اي تتتري يتوقعهتتتا 

هتتتف وحتتدا اتتق الم س تتتات والتت ظف االجتماعيتتة التتتق  لقوهتتا ال تتلوكية التتتق ت

متتتأل لتتتديهف نفتتت  التوقعتتتات وتتجلتتتى طبيعتتتة المجت اي تتتري يتعلمتتتوا  يضتتتا  ت 

 ت   اق  نن إجماك للتوقعات المتبادلة وال لو  الذا ي جم هذ  التوقعا

معي تتتتتي  ت تتتتتمى   شتتتتت ا وإت مجموعتتتتتة التوقعتتتتتات المرتبطتتتتتة ب تتتتتلو   

عضتتتتوية جماعتتتتة معي تتتتة ايتتتتتعلف الطفتتتتل  انعكتتتتاس  دوار وا دوار هتتتتق دليتتتتل

دور  متتتت   تتتتال  الجماعتتتتة الموجتتتتودة ايهتتتتا وتغتتتتذ  الثقااتتتتة العامتتتتة للمجتمتتتتأل 

ا دوار بالمعتتتايير والقتتتيف ا ساستتتية المحتتتدودة للتتتدور وتعلتتتف ا ستتترة  طفالهتتتتا 

   (1)ا دوار المتوقعة م هف  ال  عملية الت شئة االجتماعية 
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وتصتتتتتبم يات داللتتتتتة حي متتتتتا تك تتتتتب نفتتتتت  وتكت تتتتتب الرمتتتتتوز  هميتهتتتتتا  

عها  ا نفتتتت  المع تتتتى التتتتذا كتتتتات اتتتتق يهتتتت  مرستتتتلها  و مالمع تتتتى لتتتتد  م تتتتت

 تتاحبها وحي متتا يصتتبم الرمتتم مع تتى مشتتتر  تصتتبم اتتق هتتذ  الحالتتة رمتتوز 

  (2)اجتماعية تكت ب م   ال  التفاعل االجتماعق مأل اي ري  

رمتتتتوز وإشتتتتارات و  يتتتترا  إت الب تتتتا  االجتمتتتتاعق بكتتتتل مجتمتتتتأل يشتتتتتمل علتتتتى 

 دوار ا اتتتتراد ومكانتتتتاتهف و نمتتتتاط ستتتتلوكهف  تتتتتد  علتتتتى معتتتتانق ومحتتتتددات

وهتتتتذ  الرمتتتتوز تحتتتتتوا علتتتتتى انطباعتتتتات وتصتتتتميمات وتصتتتتورات م تتتتتبقة 

 دوار ا اتتتراد وقتتتدراتهف معممتتتة ومدركتتتة متتت  جميتتتأل  اتتتراد المجتمتتتأل وتشتتتمل 

وهتتتتق عبتتتتارة عتتتت  محتتتتددات ا اعتتتتا   القيييييل والمرييييا يرهتتتتذ  الرمتتتتوز علتتتتى 

راد التتتتذي  يتتتت دوت  دوارهتتتتف وهتتتتذ  ا دوار تحتتتتدد لألاتتتتراد ا اعتتتتا  التتتتتق ا اتتتت

يجتتتتب علتتتتيهف ا تيارهتتتتا متتتت  م تلتتتت  المواقتتتت  االجتماعيتتتتة وتجعلهتتتتا تحكتتتتف 

ال تتتلو  التتتذا يجتتتب  ت تتبعتتتتن االتجاهتتتات التتتتق يجتتتتب  ت ت تتتير عليهتتتا متتتت  

 تتتال  متتتا تحملتتتن متتت  رمتتتوز وقتتتيف ومعتتتايير التتتتق يكت تتتبها متتت   تتتال  عمليتتتة 

جتماعيتتتتة والتفاعتتتتل االجتمتتتتاعق  و متتتتا متتتترت بتتتتن متتتت  متتتت  رات الت شتتتتئة اال

 (1)م تلفة دا لية ياتية  و  ارجية مجتمعية   
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 ـ عمر  اراد الدراسة 1

 

 ال  بة التكرار البيات  

 س ة 15 قل م  

 س ة 17-15م  

 س ة 20-17م  

 س ة 25-20م  

 س ة 30-25م  

 ا كثر 30م  

- 

4 

5 

6 

5 

- 

- 

20 

25 

30 

25 

- 

 % 100 20 المجمــــوك

 

 25-20مت  عي تة الدراستة  عمتارهف مت   %30يتضم م  هذا الجدو   ت ن تبة 

 س ة   45-40س ة و 02-17% تكوت  عمارهف ما بي  25س ة ون بة 

  س ة 03-15بي  ويتضم م  يل   ت معظف  اراد العي ة  عمارهف ما 
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 الم هل الدراسق    1

 

 ال  بة التكرار البيات  

o  الث متوس  
o و   انوا  
o انق  انوا  
o الث  انوا  

- 

6 

10 

4 

- 

30 

50 

20 

 % 100 20 المجمــــوك

 

ا  % م  عي ة الدراسة يدرسوا اق  و   تانو 30يتضم م  هذا الجدو   ت ن بة 

% تكتتوت متتا بتتي   التتث  20يدرستتوت اتتق الصتت  الثتتانق الثتتانوا و %50ون تتبة 

 متوس      

ن تتت ت  متت  يلتت   ت  البيتتة  اتتراد العي تتة يحملتتوت يدرستتوت اتتق المرحلتتة 

 الثانوية
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 الد ل ا سرا للوالد ؟  2

 

 ال  بة التكرار البيات 

 لاير 3000 قل م  
 لاير 5000قل م    -3000م  
 لاير 7000قل م    – 5000م  
 لاير 9000قل م    – 7000م  

 لاير 11000 كثر م  

- 
4 
10 
4 
2 

- 
20 
50 
20 
10 

 % 100 20 المجمــــوك

متتت  عي تتتة الدراستتتة تتتتتراون  %50يتضتتتم ل تتتا متتت  الجتتتدو  ال تتتاب   ت ن تتتبة

تتتتتراون د تتتولهف متتتا بتتتي   %20 تتتبة لاير ون 7000-5000د تتتولهف متتتا بتتتي  

 تتتتتتبة لاير ون 9000-7000تتتتتتتتراون متتتتتتا بتتتتتتي   %20لاير و  3000-5000

 لاير    11000% م   كثر م   10

د  يتتتوهتتذا يتتد  علتتتى إت جميتتأل  ستتتر   اتتراد العي تتة د تتتولهف مرتفعتتة وهتتتذا متتا 

 بد و  عالية   و على إنهف يعملوت اق و اع  راقية 
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 جهة المدرسة   3

 

 ال  بة التكرار البيات 

 مدرسة المل  ايصل ال مويجية          
 مدرسة ا نجا  الثانوية ا هلية          
 الثانويةمدرسة مكة            

5 
5 
10 

25 
25 
50 

 % 100 20 المجمــــوك

متتتتتت  عي تتتتتتة الدراستتتتتتة  %25يو تتتتتتم ل تتتتتتا الجتتتتتتدو  ال تتتتتتاب  إت ن تتتتتتبة 

% يدرستتتوت اتتتق  25يدرستتتوت اتتتق مدرستتتة الملتتت  ايصتتتل ال مويجيتتتة و ن تتتبة 

 وية % يدرسوت اق مكة الثان 50مدرسة ا نجا  الثانوية ا هلية ون بة 

مت تتتتاوية بتتتتي  مدرستتتتة الملتتتت  ايصتتتتل ويتضتتتتم ل تتتتا  ت الغالبيتتتتة العظمتتتتى 

ة متتت  ال مويجيتتتة ومدرستتتة ا نجتتتا  الثانويتتتة ا هليتتتة متتت  جهتتتة ومكتتتة الثانويتتت

 جهة   ر  
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هتتتتل ه تتتتا  عالقتتتتة بتتتتي  مفهتتتتوم التتتتذات للمتتتتراهقي  والمراهقتتتتات وعالقتهتتتتا   4

 بمتغيرات التحصيل ومفهوم الذات   

 ال  بة التكرار البيات 

 نعف
 ال
  حيانا  

6 
6 
8 

30 
30 
40 

 % 100 20 المجمــــوك

% يتتتروت  حيانتتتا   نتتتن ه تتتتا   40يتضتتتم متتت  الجتتتدو  ال تتتاب   ت ن تتتتبة 

عالقتتتتتة بتتتتتي  مفهتتتتتوم التتتتتذات للمتتتتتراهقي  والمراهقتتتتتات وعالقتهتتتتتا بالتحصتتتتتيل 

نعتتتف  يقولتتتوت  نتتتن %30الدراستتق ومفهتتتوم التتتذات  كمتتتا يتتتدركها ا ب تتتا  ون تتتبة 

 والمراهقتتتتات وعالقتهتتتتاتوجتتتتد ه تتتتا  عالقتتتتة بتتتتي  مفهتتتتوم التتتتذات للمتتتتراهقي  

 يقولتتتتوت %30بمتغيتتتترات التحصتتتتيل الدراستتتتق  كمتتتتا يتتتتدركها ا ب تتتتا  ون تتتتبة 

ال توجتتتتتد عالقتتتتتة بتتتتتي  مفهتتتتتوم التتتتتذات للمتتتتتراهقي  والمراهقتتتتتات وعالقتهتتتتتا 

 بمتغيرات الدراسة  كما يدركها ا ب ا 

نتتتن  ويتضتتتم متتت  الجتتتدو  ال تتتاب   ت  البيتتتة  اتتتراد العي تتتة ي كتتتدوت علتتتى 

 بتتتتي  مفهتتتتوم التتتتذات للمتتتتراهقي  والمراهقتتتتات وعالقتهتتتتاتوجتتتتد ه تتتتا  عالقتتتتة 

 بمتغيرات التحصيل ومفهوم الذات كما يدركها ا ب ا 
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 المراهقتتتة وبتتتي  متغيتتترات التحصتتتيل الدراستتتق اتتتق مفهتتتوم بتتتي  توجتتتد عالقتتتة  5

 الذات 

 ال  بة التكرار البيات 

 نعف
 ال
  حيانا  

10 
4 
6 

50 
20 
30 

 % 100 20 المجمــــوك

% متتت  عي تتتة الدراستتتة تقتتتو   50يتضتتتم متتت  الجتتتدو  ال تتتاب  إت ن تتتبة 

توجتتتتد عالقتتتتة يات بتتتتي  مشتتتتكالت المراهقتتتتة  اتتتتق مفهتتتتوم التتتتذات   متتتتأل نعتتتتف 

% تقتتتتو   حيانتتتتا توجتتتتد عالقتتتتة بيتتتت هف اتتتتق  30متغيتتتترات التحصتتتتيل ون تتتتبة 

% تقتتتتتو  ال توجتتتتتد عالقتتتتتة يات بتتتتتي  مشتتتتتكالت  20مفهتتتتتوم التتتتتذات ون تتتتتبة 

  ق  اق مفهوم الذات  المراهقة والتحصيل الدراس

 يتضتتتم متتت  يلتتت   ت  البيتتتة  اتتتراد عي تتتة الدراستتتة ي كتتتدوت إنتتتن توجتتتد

عالقتتتة بتتتي  مشتتتكالت المراهقتتتة ومتغيتتترات التحصتتتيل الدراستتتق اتتتق مفهتتتوم 

 الذات  
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   ر مشكالت المراهقة على مفهوم الذات لد  المراهقي  والمراهقات   6

 ال  بة التكرار البيات 

 نعف
 ال
  حيانا  

3 
2 
15 
 

15 
10 
75 
 

 % 100 20 المجمــــوك

متتتت  عي تتتتة الدراستتتتة  %75يتضتتتتم ل تتتتا متتتت  الجتتتتدو  ال تتتتاب   ت ن تتتتبة 

  لمشتتتكالت المراهقتتتة    تتتر علتتتى مفهتتتوم التتتذات لتتتديتتتروت إنتتتن  حيانتتتا تكتتتوت 

% يقولتتتتتوت ال     10% يتتتتتروت يلتتتتت  نعتتتتتف ون تتتتتبة  15ون تتتتتبة المتتتتتراهقي  

 تتتر  يتضتتم متت  يلتت  إت  البيتتة  اتتتراد الدراستتة يتتروت  ت لمشتتكالت المراهقتتة 

 اق تكوي  مفهوم الذات والتحصيل الدراسق لد  المراهقي   

  



50 

 

 مشتتتتكالت المراهقتتتتة  لهتتتتا   رهتتتتا علتتتتى حيتتتتاة ا ب تتتتا  وا متتتت  ال ف تتتتق لتتتتد   7

 ا طفا 

 

 ال  بة التكرار البيات 

 نعف
 ال
  حيانا  

3 
15 
2 
 

15 
75 
10 
 

 % 100 20 المجمــــوك

 ت لمشتتتكالت % يتتتروت  75يتضتتتم ل تتتا متتت  الجتتتدو  ال تتتاب   ت ن تتتبة 

 15ون تتتبة  المراهقتتتة   تتتر علتتتى حيتتتاة ا ب تتتا  وا متتت  ال ف تتتق لتتتد  ا طفتتتا 

د  لتتتالمراهقتتتة لهتتتا   رهتتتا علتتتى حيتتتاة ا ب تتتا  وا متتت  ال ف تتتق % يتتتروت نعتتتف 

 % يروت  حيانا     10ا طفا  ون بة 

يتتتاة متتت  يلتتت   ت  البيتتتة  اتتتراد العي تتتة يتتتروت  ت للمراهقتتتة   تتتر اتتتق ح ويتضتتتم

 ا ب ا  وب ا  ا م  ال ف ق لديهف   
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 هل ي  ر تفضيل الوالدي   حد ا ب ا  على تكوي  مفهوم الذات  8

 ال  بة التكرار البيات 

 نعف
 ال
  حيانا  

10 
4 
6 

50 
20 
30 

 % 100 20 المجمــــوك

% يتتتتروت  ت تفضتتتتيل الوالتتتتدي   50يتضتتتتم متتتت  الجتتتتدو  ال تتتتاب   ت ن تتتتبة 

% يقولتتتتتوت ال  20 حتتتتد ا ب تتتتتا  يتتتتت  ر اتتتتتق تكتتتتوي  مفهتتتتتوم التتتتتذات ون تتتتتبة 

يتضتتتتم متتتت  يلتتتت   ت  البيتتتتة  اتتتتراد العي تتتتة  0يقولتتتتوت  حيانتتتتا %30ون تتتتبة 

 ي كتتتتدوت علتتتتى  ت تفضتتتتيل الوالتتتتدي   حتتتتد ا ب تتتتا  يتتتت  ر اتتتتق تكتتتتوي  مفهتتتتوم

 0الذات
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 هل وجود الوالدي  يطور م  مفهوم الذات لد  ا طفا   9

 ال  بة التكرار البيات 

 نعف
 ال
  حيانا  

5 
5 
15 

25 
25 
50 

 % 100 20 المجمــــوك

متتت   اتتتراد عي تتتة الدراستتتة يتتتروت  %50يتضتتتم متتت  الجتتتدو  ال تتتاب   ت ن تتتبة 

 %52وجتتتود الوالتتتدي  يطتتتور متتت  مفهتتتوم التتتذات لتتتد  ا طفتتتا  ون تتتبة  حيانتتتا  

  % يروت ال   25يروت نعف ون بة 

وجتتتتود يتضتتتتم متتتت  يلتتتت   ت  البيتتتتة  اتتتتراد عي تتتتة الدراستتتتة ي كتتتتدوت علتتتتى إت 

 الوالدي  يطور م  مفهوم الذات لد  ا طفا 

  



53 

 

 سة لدراهل تواا  على  ت التغيرات الج مية وال ف ية ت  ر على التركيم اق ا

 

 ال  بة التكرار البيات 

 نعف
 ال
  حيانا  

15 
3 
2 
 

75 
15 
10 

 % 100 20 المجمــــوك

% متتت  عي تتتة الدراستتتة يتتتروت  75يتضتتتم ل تتتا متتت  الجتتتدو  ال تتتاب   ت ن تتتبة 

بة  ستتتتاليب الت شتتتتئة االجتماعيتتتتة عالقتتتتة اتتتتق تكتتتتوي  مفهتتتتوم التتتتذات  ون تتتت ت 

 % يقولوت  حيانا     15% يروت ال ون بة  15

ت شتتتئة يتضتتتم متتت  يلتتت   ت  البيتتتة  اتتتراد عي تتتة الدراستتتة يقولتتتوت إت  ستتتاليب ال

  0االجتماعية دور اق تكوي  مفهوم الذات لد  ا ب ا  والمراهقي  

 ال تاع    

  0اق مفهوم الذات  ةالو الديتوجد عالقة بي  االتجاهات  

   0االتجاهات الوالدية لها   ر على مفهوم الذات لد  المراهقي 

 ق لتتد  االتجاهتتات  و ا نمتتاط الوالديتتة لهتتا   رهتتا علتتى حيتتاة ا ب تتا  وا متت  ال ف تت

 0ا طفا 

 0ي  ر تفضيل الوالدي   حد ا ب ا  على تكوي  مفهوم الذات 

  0وجود الوالدي  يطور م  مفهوم الذات لد  ا طفا إت 

 0إت  يال الوالدي  يغير م  وجهة مفهوم الذات للطفل 

 ف عت هف يشعر ا ب ا  بعدم االرتيان ع دما يتحد وت مأل اي ري  لتغير مالمم ج مه

0 

  0 ساليب الت شئة االجتماعية عالقة اق تكوي  مفهوم الذات 

  ا يتدركهاللمراهقي  وعالقتها باالتجاهات الوالديتة كمته ا  عالقة بي  مفهوم الذات 

 0ا ب ا  

 

 التو يات  

د ا ارا تعري  مفهوم الذات م  ا مور ال ف ية الهامة نظرا   هميتن اق م اعدة  1

 على التواا  ال وا مأل  نف هف ومأل البيئة التق يعيشوت ايها 

جتة هتو نتي ي بغق تحديد المقصود بالواقأل وتعريفن تعريفتا  دقيقتا   ت مفهتوم التذات  2

 مباشرة لهذا الواقأل   
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م تلفتة الع اية الم ظمة بالشبال اتق ال تواحق الصتحية وتمويتد  بت لوات ال شتاط ال  3

يقتوم لالم اسبة وقدرتن على ممارستتها وإك تابن المهتارات الالزمتة التتق ت تاعد  

 ن م  عمل بم تو  عتا  لي تاعد  علتى تحقيت  تقتدم م تتمر اتق بكل ما يطلب م

 ا نتاا 

على والعمل على إك ال الشبال ع  طري  الفهف والممارسة القدرة على القيادة   4

 تحمل الم ئولية

ل علتى  ا تربية الفرد تربية اجتماعية للشبال ليفهف ويعق  هداف الجماعة ويعمت  5

 والتقدم تحقيقها ليحق  ل ف ن ولمجتمعن ال عادة

 تدريب الشبال على احترام ال ظف العامة وتقاليد المجتمأل  6

 يجتتب علتتى وستتاعل ا عتتالم  ت تقتتدم المعلومتتات والحقتتاع  وا  بتتار وا اكتتار  7

ا  وا عتتالت وتقتتدم ال متتايا الش صتتية وا دوار االجتماعيتتة التتتق يمكتت  لألطفتت

 الت  ر بها وتقليدها والتوحد معها

 ت مية الجوانب الدي ية وا يمانية وا  القية والروحية يجب   8

يجب  رس ال ظف ا ساسية للفرد و  رس الطمون اتق الت ف   و  ترس الهويتة   9

 للفرد  رس الهوية القومية

علتى  دور كبير اق الت شتئة االجتماعيتة لتد  التالميتذ حيتث  نهتا تحتاا للمدرسة   10

ا تلت  علتى توحيتدها مت   تال  امتتما الثقااة االجتماعية لد  التالميذ كمتا تعمتل

 الثقااة االجتماعية بال ظام المدرسق
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