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   ∗دعد الشيخ. د

  א
يهدف البحث إىل تعرف مصادر الضغوط اليت تقلق املراهق وتؤدي إىل أزمة اهلوية لديـه، كمـا   

  .يهدف إىل تعرف الفروق يف مفهوم الذات بني املراهقني واملراهقات
)  205(أما عينـة الدراسة فقد بلغت . طالباً وطالبة)  820(ة من وقد تكون جمتمع الدراسـ

 رمن الـذكو ) 113(طالب اختـريوا عشـوائياً من طالب الصـف الثالـث اإلعـدادي منهم 
  .من اإلناث) 92(و

  : استخدمت الباحثة ألغراض البحث األداتني التاليتني
  .جتماعية، النفسية، الفلسفيةاجلسمية، اال: اختبار مفهوم الذات جبوانبه األربعة -1
من أنا؟ ليعرب الطالب املراهق عن هويته، وعن مصادر القلـق  : اإلجابة عن سؤال مفتوح هو -2

  .اليت تؤثر يف نظرته إىل ذاته مبتدئاً بأكثرها إزعاجاً
  

  :أسفر البحث عن النتائج التالية
  .0.73القلق وبلغ الترابط وجود ارتباط دال بني ترتيب الطالب وترتيب الطالبات ملصادر  -1

                                           
 .جامعة دمشق، كلية التربية  ∗
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  .تفوق عينة اإلناث على عينة الذكور خبصوص مفهوم الذات العام، ومفهوم الذات االجتماعية - 2

  المقدمة -1
ينطوي الشعور باهلوية على جمموعة من املشاعر املختلفة،الشعور بالوحدة، والتكامـل،  

  . خلا.........، والقيمة، واالستقالل، والشعور بالثقةءواالنتما
فاهلوية جمموعة من السمات اليت تسمح لنا بتعريف موضوع معني، وعندما نريد تعريف 
هوية فرد ما فان ذلك يتطلب منا أن نواجه جمموعة من اخليارات اخلاصة باملعايري احملددة للهويـة  

العمر، واجلنس، والوسط العائلي، والوسـط املدرسـي، واالجتاهـات، واالهتمامـات،     : مثل
  . اخل.........، وردود الفعل، والعالقات العاطفية، والنشاطاتوالعادات

وميكننا تعريف اهلوية بوصفها منظومة من املعطيات املادية أو املعنوية، واالجتماعية اليت  
تأخذ مكاا  أننسق من عمليات التكامل املعرفية، وال تستطيع هذه املنظومة  علىتنطوي 

اليت  ةويتمثل ذلك يف الروح الداخلي. ا مينحها الوحدة والتكامليف حيز الوجود ما مل يكن هناك م
  )129، ص 1993اليكس، . (تنطوي على خاصية اإلحساس باهلوية والشعور ا

وهذا يعين أن اإلحساس باهلوية مركب من مشاعر عديدة ومتنوعة، وأن أزمة اهلوية تولد 
  .كثر من هذه املشاعرتنال جانباً أو أ رحتت تأثري عملية كبت أو ضغط أو توت

وتتطور اهلوية وفقاً ملنطقها اخلاص، وهي يف سياق هذا التطور تتحدد تدرجيياً، وتعيـد  
داخلية تسعى إىل تأكيد وجودها وحتقيق ذاا حىت تصل إىل  ةتنظيم نفسها حبركة دينامكي

  . وضعية النضج
اوز شـروط اخلـربة   فاهلوية الناضجة هي اليت لديها املقدرة على جتاوز املشكالت، وجت

السلبية، وهي القادرة على حتقيق االنسجام مع األنظمة املعرفية والثقافية املعطـاة وحتقيـق   
  . التكامل بني التجارب اجلديدة والقدمية

، والصعوبات املترتبة على الـتغريات  النفسيةومتثل فترة املراهقة فترة األزمات والتوترات 
صعب حتديد الدور الذي يؤديه الفرد، ومعرفـة اهلويـة   اليت تلي عملية البلوغ اجلنسي، وي

مفهوم الذات والتخلي عن املفهـوم   لاجلنسية وتقبلها وعدم رفضها، وكذلك يصعب تقب
القدمي، مما جيعل هذه الفترة من العمر متثل اخطر الفترات، ولذلك أطلق عليها علماء النفس 

  )...........أزمة اهلوية(أو ) أزمة املراهقة (
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تفسري هذه األزمة جيب أن نبحث يف الظروف االجتماعية اليت حتيط باملراهق، إذ إننا  ويف

  .ال نتوقع جلميع املراهقني أن ميروا خبربة الضغوط والعواصف واألزمات
ويعاين معظم املراهقني من عدم االستقرار االنفعايل من وقت إىل آخر ومن منو سـريع  

ئمة كالتعب والكسل، وتغريات اجتماعية ناجتة وتغريات جسمية يصاحبها أعراض غري مال
عن ضرورة التكيفات اليت البد من حدوثها ألمناط جديدة من السلوك وتوقعات اجتماعية 
جديدة ؛ ولكن هذا كله ال يؤدي باملراهق بالضرورة إىل سوء التكيـف أو االضـطراب   

يف دراسـته  ) يل مغاريوسصموئ(النفسي ويؤكد هذا القول النتائج املهمة اليت توصل إليها 
حالة من الشباب املصري الذين جتاوزوا مرحلة املراهقة مسـتخدماً  ) 67(اليت قام ا على 

 تتوصل من حتليل حمتوى املذكرا) يف صورة السري الذاتية(طريقة حتليل الوثائق الشخصية 
  :اليت كتبها هؤالء املفحوصون إىل تصنيف أشكال املراهقة يف أربعة أنواع هي

املراهقة التكيفية، واملراهقة االنسحابية املنطوية، واملراهقة العدوانية املتمردة، واملراهقـة   
  ) 377، ص1990أبو حطب، . ( املنحرفة

) 1347(اليت أجرا على عينة مؤلفة مـن  ) 1993الشيخ (كما تشري نتائج دراسة  
نة يف مرحلـة املراهقـة يف   طالباً وطالبة، إىل تفوق عينة ذكور الريف على عينة ذكور املدي

وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة بـأن  . مفهوم الذات العام ويف مجيع جوانب مفهوم الذات
قبول املراهق جلسمه وللتغريات الداخلية واخلارجية أمر تفرضه طبيعة العالقات االجتماعية 

ين يوكلون إليه ظهور العالمات الدالة على الرجولة لدى املراهق جيعل اآلخر نأل. يف الريف
املهام اليت توكل إىل الكبار مما يشعره برجولته؛ وأن ما طرأ عليه من تغريات إمنا هو أمـر  
يبعث على الفخر؛ ألن اآلخرين بدؤوا باالعتماد عليه؛ وبذلك يشبع حاجته األساسـية إىل  

  )185، ص 1993الشيخ، (االعتبار اإلجتماعي 
عمل على ترغيب كل فرد يف ذاته خـالل  وهناك دراسات أخرى أمجعت على أمهية ال

  . مراحل طفولته؛ ويف الفترة احلامسة اليت تسمى مرحلة املراهقة
اليت توصلت إىل أن تقبل املراهق لذاته  )BERGER بريجر(ومن هذه الدراسات دراسة 

يترتب عليه تقبله لآلخرين احمليطني به، ومن مث تقبلهم له، أما رفض الذات وعدم تقبلـها  
س مباشرة على سلوك الفرد مما يؤدي إىل رفضه لآلخرين وعدم تقبله هلم، ومـن مث  فينعك

  ) 76، ص 1980ادر، . (عدم تكيفهم له ومعه

3



  دعد الشيخ. د ..………….............................................…. الطالــب المراهــق وأزمة الهويــــة 
  

  

  

 

 

بدراسة مفاهيم ذوات جمموعة من طالب الصف التاسـع،  ) ENGELإجنل (كما قامت 
أن الطـالب  أظهرت نتائجها أن هناك ثباتاً كبرياً يف مفاهيم الذات اإلجيابية، بالرغم مـن  
واقترحت . الذين يتصفون مبفاهيم سلبية حنو ذوام كانت مفاهيمهم أقل ثباتاً وأكثر تغيرياً

العمل على تغيري مفهوم الذات السليب لكي ال يواجه هؤالء املراهقون مبشكالت سلوكية، 
  ) 76، ص 1980ادر، . (وكي ال يتعرضوا ملواقف شخصية عصيبة

نفسية إىل فهم سلوك املراهق يف هذه املرحلـة وحماولـة   وقد سعت معظم الدراسات ال
وحاول علماء النفس إجناز مساعيهم من خالل اهتمامهم بدراسة مفهوم . ضبطه، والتنبؤ به

  . يف بناء الشخصية واإلطار املرجعي لفهمها يالذات لدى الفرد، ألنه يشكل احملور األساس
نواته تقومي الفرد لذاته، وهو يتطـور مـع    مفهوم الذات مفهوماً نسبياً) MOULYمويل (ويرى 

العمر وعرب التفاعل االجتماعي، وال سيما مع األشخاص الذين ميثلون لدى الفرد مكانـة مهمـة   
كالوالدين واألصحاب، وللخربة دور مهم يف عملية النمو، ويف استيعاب املعايري اليت حتدد الشخص 

الحقة يأخذ مفهوم الذات يف االنتظام والثبات ويقاوم  املقبول بدرجة عالية يف بيئته، ولكن يف مرحلة
  )48، ص 1983جربيل، . (كل التغيريات وال سيما يف اية مرحلة املراهقة

وعرفت الشيخ مفهوم الذات بأنه إدراك الفرد ملا يتميز به مـن خصـائص جسـمية،    
، يتضـمن  ونفسية، واجتماعية، وفلسفية،وهو تنظيم مفعم بالقوة والنشاط، فعال، حيوي

مجيع استجابات الفرد، ويعرب عن تصوراته وخرباته جلوانب عديدة تتفاعل وتعمل بوصفها 
  )48، ص1993الشيخ، . (قوة موجهة للسلوك

وإذا كان ملفهوم الفرد عن ذاته أمهيته اخلاصة والبارزة يف مجيع مراحل حياته، تبدو هذه 
  .األمهية أكثر وضوحاً يف مرحلة املراهقة

  راهقة من وجهة نظر العلماء والباحثني؟ فما هي امل
ـ (نظر علماء النفس إىل املراهقة نظرات خمتلفة، فقد عدها  STANLEYهـول   يستا نل

HOLL (    فترة من العمر تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد بالعواصـف واالنفعـاالت
  ) 15، ص 1983ادر،. ( احلادة، والتوترات العنيفة

فلم تر املراهقة مرحلة أزمة عاصفة بالضرورة ، ولكنها ) M.MEADميد ( تأما مارغري
  .هلا اتمع ذلك دقد تتحول إىل عاصفة إذا أرا
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اتمع هادئاً يف تقبله ملرحلة االنتقال من الطفولة إىل املراهقة فإن خصـائص   نفإذا كا

  ) 136، ص 1986، إبراهيم. (األزمة فيها ميكن أن تتضاءل إىل حد بعيد
مرحلة البحث عن اهلوية والشعور  يا علماء نفس آخرون من زاوية أخرى فهونظر إليه

ا، هذا الشعور الذي يستيقظ حني يستطيع الفرد الربط الشعوري بني احملتويات النفسـية  
هذا املـيالد أو  . امليالد النفسي) يونغ(أي تكوين األنا واألبوين، وهي العملية اليت يسميها 

سن البلوغ مع انبثاق احلياة اجلنسية، ففي هذه الفترة حتدث تغريات التكوين لالنا حيدث يف 
اجلسمية املختلفة تربز األنا إبرازاً قويـاً   رفسيولوجية كثرية تالزمها ثورة نفسية، ألن املظاه

  ) 18، ص 1965حلمي، . (جيعلها تبالغ يف تأكيد ذاا
الزاروس، (بية عند الفـرد  فترة املراهقة تتميز بشدة األعراض العصا أن) فرويد(ويرى 

  ). 82، ص 1981
فقد أدخل تعديالً على نظرية فرويد يف النمو النفسي اجلنسي، ) Erikssonإيركسون (أما 

الذي هو نتاج الصـراع  ) هوية األنا(وتعد أحسن إضافة معروفة هي ما يعرب عنه املصطلح 
  .االذي حيدث يف أثناء البلوغ للوصول إىل حل عقديت أوديب والكتر

احلاجة إىل الشعور  اكما أكد فكرة حاجات الفرد يف كل مرحلة من مراحل منوه وأمهه
إىل شعور الفرد بكينونته وعالقته باآلخرين، وتشتد هذه احلاجة يف فترة  ةباهلوية، أي احلاج

املراهقة ألن الفرد يتوسط بني كونه طفالً، وكونه راشداً وهو يتأرجح بني دوره يف احلالتني 
  ).18، ص1965حلمي، (إىل حتديد موقفه  ساعياً

ويرى ليفني أن فترة املراهقة فترة مليئة باملشكالت ألا فترة تغري يف االنتماء للجماعة، 
كان الفرد يف مرحلة الطفولة يعد نفسه ويعده اآلخرون طفـالً، أي ينتمـي إىل مجاعـة    

ألطفال، وأصبح حياول جـدياً  األطفال، أصبح يف مرحلة املراهقة ال يريد أن يعامل معاملة ا
أن ينتزع نفسه من األمور الطفولية ويدخل قي حياة الراشـدين يف سـلوكه ويف نظرتـه    

أي ينتمي إىل مجاعة الراشدين، والتغري يف االنتماء من مجاعة األطفال إىل مجاعـة  . للحياة
لدخول  الراشدين هو انتقال إىل وضع غري معروف يكون من الناحية السيكولوجية مساوياً

كان جسم املراهق ميثل إحدى املناطق املهمة القريبة منه، وبعـد أن   أنمنطقة جمهولة، بعد 
كان يعرف كيف يستجيب له يف ظروف معينة يأيت إليه النضج اجلنسي بـتغريات شـاملة   

  .فيصبح هذا اجلزء من اال احليوي غريباً وجمهوالً لديه
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ية، ومركزاً الهتمام الفرد كان هذا األمر وملا كانت منطقة اجلسم مهمة هذه األمه
ذا دعامة قوية تؤدي من جهة إىل زيادة التردد يف السلوك وإىل الصراع النفسي، كما 

. تؤدي من جهة أخرى إىل ظهور الرتعة العدوانية يف اسـتجابات بعـض املـراهقني   
  )21، ص1965حلمي، (

الذات عند املراهق؛ وملا كانـت  املظهر اجلسمي حمدداً مهماً من حمددات تقدير  نملا كا
هناك عالقة متبادلة بني تقبل اهلوية وتقبل التغريات اجلسمية؛ كان املراهق الذي يقبل هـذه  
التغريات يكشف عن تقدير مرتفع لذاته؛ أعلى من املراهق الذي يرفض هـذه الـتغريات،   

م األمن، ويؤثر ذلك واملراهق الذي يتعذر عليه التكيف مع ذاته اجلسمية غالباً ما يشعر بعد
 أنيف حماوالته لتغيري نفسه، أما إذا كان مفهوم املراهق عن ذاته اجلسمية مطابقاً ملـا يـود   

واملراهق الذي لديه أنا قوي . يكون عليه فإن سلوكه غالباً ما يتصف باالتزان وعدم التردد
لبيئة رأيـاً  انه يرى ا أيهو مراهق ميلك مدركات واضحة عن هويته وعن عامله اخلارجي، 

  .واقعياً، ويقيم الدوافع الداخلية إقامة صحيحة
ويعد تقبل اهلوية بعداً رئيساً يف عملية التكيف، وهذا ما يستلزم بذل اجلهـد ملسـاعدة   
الطالب املراهق على حتديد هويته، خاصة وأن هناك عوامل عدة تعمل على حتديـد هـذه   

ايري اليت تسود الثقافة اليت ينتمي إليها، والتفاعل كاالستعدادات الوراثية،والقيم، واملع: اهلوية 
القائم بني املراهق وأقرانه ومدرسيه، والنماذج السلوكية املختلفة واملتنوعة اليت تعرض عليه 

  اخل ......من خالل وسائل اإلعالم الكثرية واملتطورة
وملا . دكل ذلك يزيد يف تعرض املراهقني إىل العالقات املتوترة واالضطراب والتمر

لبناء الشخصية اليت تلخـص اإلجنـازات    ةتكوين اهلوية عملية حركية دينامكي نكا
واملكاسب اليت حققها الفرد كانت أزمة اهلوية مرحلة الفحص واالستكشاف املتسـع  

  .عن االلتزامات املقبولة
ـ   و وكان دور اآلباء واملدرسني واتمع دوراً مهماً وفعاالً يف مساعدة املراهق علـى من

ولكي تصبح مستويات الطموح املهنية للطالب املراهـق  . اهلوية وتكوين صورة إجيابية عنها
واقعية وال تؤثر سلبياً يف مفهوم اهلوية على املراهق أن يتعرف قدراته وميولـه وإمكانياتـه   
واستعداداته عن طريق خدمات منظمة للتوجيه التعليمي واملهين وهي خدمات مفقـودة يف  
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ر يف مدارسنا رغم حاجتنا إليها وخاصة بعد إدمـاج املـرحلتني االبتدائيـة    الوقت احلاض
  ...........واإلعدادية يف مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم األساسي

  مشكلة البحث  -2
ـ  بالعديـد مـن    فتعد مرحلة املراهقة من املراحل املهمة يف حياة اإلنسان، ألا تتص

عن املراحل اليت تليها، وهـي مرحلـة حافلـة    اخلصائص املميزة عن سنوات الطفولة، و
بالتغريات اجلسمية الفسيولوجية واالجتماعية واالنفعالية، وهي فترة إحراز خربة جديدة، إذ 
يتعلم املراهق الوقوف على نتائج تصرفاته الشخصية مبا تتضمنه تلك النتائج من جوانـب  

  .حسنة وجوانب رديئة
حالة النضج هذه بتعديل بعض األمناط السـلوكية  وعلى املراهق أن يبدأ يف التكيف مع 

  .اليت اعتاد عليها يف الطفولة، والتدرب على سلوك وتصرفات أكثر نضجاً واتزاناً
قد ينجح أو يفشل يف إظهار السلوك الذي يرضي اآلخرين ويتالءم وطبيعة املرحلة اليت 

اهلوية، وال سيما أن عدداً من  مير ا ومن هنا تبدو األمهية الفائقة ملرحلة املراهقة يف تشكل
منصـور،  (. متفـردة  تعلماء النفس نظروا إىل املراهقة بوصفها امليالد الفعلي للفرد كذا

   )168، ص1991
يسعى املراهق إىل االستقالل ويرغب يف التخلص من القيود اليت حتيط به، كما يبدأ قي 

  .ساس بكيانه وهويته، ويستيقظ لديه إحهتكوين صورة جديدة عن قدراته وإمكانيات
ومن هنا فإن فهم التغريات النمائية اليت حتدث للمراهق، وما يترتب عليها مـن آثـار   
جسمية ونفسية وعقلية واجتماعية ملن األمهية مبكان يف فهم املراهق وما يستتبعه هذا الفهم 

  .من معاملة سليمة جيب أن يقدمها الكبار املشرفون على إعداد املراهق وتربيته
واملشاعر اليت يكوا املراهق عن هويته، ويصف ا ذاته هي نتـاج أمنـاط    راألفكا إن

ـ   ةالتنشئة االجتماعية والتفاعل االجتماعي، وأساليب الثواب والعقاب واالجتاهات الوالدي
خربات إدراكية اجتماعية وانفعالية مير ـا املراهـق، مثـل     فواملدرسية وتقومياا ومواق

  اخل ..........فشل، والدور االجتماعي، والوضع االقتصاديخربات النجاح وال
إن تكيف املراهق أو عدم تكيفه يعتمد على مقدار التناسق أو التنافر بني صورة اهلويـة  

فكلما كانت اخلربات اليت يواجهها يف املواقـف  . كوا عن ذاته واخلربات اليت مير ا اليت
يف حني . التكيف أفضل وحمققاً مزيداً من االستقراراليومية تتفق مع مفهوم الذات لديه كان 

7



  دعد الشيخ. د ..………….............................................…. الطالــب المراهــق وأزمة الهويــــة 
  

  

  

 

 

جند التناقض بني املفهوم الذي كونه عن ذاته وما مير به من خربات، يهدد هويته وجيعلـه  
  .وسوء التكيف رعرضة للتوت

والنمو اإلنساين له مطالب ولكل مرحلة من مراحل النمو مطالب خاصة ـا، وهـذه   
يف مرحلة املراهقة تظهر وح الفرد، وممي، وثقافة اتمع وطاملطالب تتحدد تبعاً للنمو اجلس

حتقيـق  وتكوين هويـة مشـتركة،   يف أمهها تكوين اهلوية الذاتية، والسعي  كثريةمطالب 
  .اخل… اختيار األصدقاءوإقامة عالقة مع اجلنس اآلخر، واالستقالل، 

اب الثقة بـالنفس،  اجتياز هذه املطالب أو حتقيقها الفرد لتحقيق النضج، واكتسيؤهل و
  .واحلصول على اإلجناز اخلاص ذه املرحلة

غالباً ما تكون مشكالت الفرد نتيجة مطالب منو مل تشبع يف حينها، كمـا أن إشـباع   
على أن يكون أكثر توازناً وتوافقاً سواء يساعده مطلب النمو بتحقيق ما يهدف إليه الفرد 

   .)403ص، 2004الفنجري، (مع بيئته  ممع ذاته أأكان 
ومن هنا تتمثل مشكلة البحث باحلاجة إىل معرفة الواقع الـذي يـدل علـى وجـود     

 يمشكالت عميقة تعد مؤشرات الختالل يف تكوين اهلوية عند بعض املراهقني مما يسـتدع 
العمل على تصحيح بعض املفاهيم السلبية اليت متت لدى بعضهم خالل املراحـل السـابقة   

عام على الفرد الذي ال يتزود طوال سنوات الطفولة بأي ومن ذلك ضغوط اجلماعة وتوق
  .إعداد ملواجهة الظروف املتغرية اليت يتعرض هلا خالل املراهقة

وتتمثل مشكلة البحث باحلاجة إىل توفري بيئة تربوية متطورة تتفهم اخلصائص النمائيـة  
كنه من الشـعور  للطالب املراهق وتعمل على تكامل منوه، وترغبه يف العمل املدرسي، ومت

باحلب واحلنان والطمأنينة واالستقرار النفسي، وتساعده على التكيف السوي مع ذاته ومع 
نتائج حبوث  رغريه، وتضمن له التمتع بصحة نفسية جيدة، إذ من املهم أن نضع يف االعتبا

ا علماء االجتماع واالنثروبولوجيا اليت أكدت أن أزمة املراهقة ختتلف يف شكلها ومضمو
وحدا من جمتمع إىل آخر، ومن حضارة إىل أخرى، وأن املراهق يعكـس قي أزمتـه يف  
اال األول ظروفاً اجتماعية وحضارية معينة وال يعكـس ظروفاً بيولوجية ونفسـية، فاألزمة ال 

أي اتمـع  (نتيجة الستجابة البيئـة   نتكون اسـتجابة لتغريات داخل الفرد نفسـه وإمنا تكو
  )377ص ،1990أبو حطب، . (اليت يعيـش فيها للتغريات اليت تطرأ عليه) ارةواحلض
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ويف ظل هذا التطور السريع واهلائل حنو املدنية والتقدم واحلضارة، واخلطوات الواسـعة  
والسريعة حنو التغيري والتعديل يف جماالت احلياة كلها، نشهد االختالف الكبري يف املبـادئ  

راء واملطالب؛ بني الكبار والشباب املراهق من أبناء اجليل اجلديد واملعتقدات والعادات واآل
. يف حيام املدرسية واملرتلية ةالذين عاصروا التطور واستخدموا أساليب التكنولوجيا احلديث

. ولقد أدى ذلك إىل مردود سيئ على شخصيات املراهقني وتكيفهم، وعلى العملية التربوية
 إجراء البحوث امليدانية للعمل على مساعدة املراهقني على حل وهذا ما يزيد يف احلاجة إىل

 من  فاليت يتعرضون هلا، والوقوف إىل جانبهم يف أزمتهم، والعمل على التخفي مصراعا
الضغوط امللقاة عليهم حىت يشعروا بالراحة النفسية ويتمتعوا بالسعادة، ويتمكنوا من تكوين 

  .صورة جيدة ومرضية عن هويتهم
  
  أهمية البحث  -3

تتفق الدراسات والنظريات السيكولوجية على أن مرحلة املراهقة هي من أهم املراحـل  
تشهد هـذه املرحلـة تغـريات     إذاليت يعيشها الفرد، واليت حتدد مسريته، ومنهاج حياته، 

متثل هذه املرحلة نسبة كبرية مـن السـكان   وعضوية ونفسية واجتماعية وعقلية واضحة، 
سنة يف الدول العربيـة  ) 19-15(قد ارتفع عدد املراهقني من الفئة العمرية بصفة عامة، ف

، ويتوقع أن يصل 2000سنة  مراهق،مليون  31إىل  1990سنة  مراهق، مليون 23من 
مركز املـرأة  . (2020سنة  مراهق،مليون  41و 2010سنة  مراهق، مليون 35 حنوإىل 

ن مرحلة املراهقة مرحلة حرجة، أو مرحلـة  ويعترب الكثري من الباحثني أ) 2003العربية، 
رحلة ينظر إليها بشيء من االهتمام واالنشغال الذي يصل إىل حد القلق، وذلك ماألزمة أو 

  .ملا يواكبها من تغريات تقود إىل إدراك الواقع بعني جديدة ناقدة يف أغلب األحيان
فهمه لذاته، كان من األمهية ملا كان السلوك التكيفي للمراهق يتأثر كمياً وكيفياً بكيفية 

مبكان أن نبحث يف كيفية تشكل مفهوم اهلوية للمراهق يف ضوء التغريات العديـدة الـيت   
ـ    أم الناحيـة   ةيتعرض هلا سواء أكان ذلك من الناحية اجلسـدية أم الناحيـة االجتماعي

  . اخل..........االنفعالية
مطلب اجتماعي مهم، آمـل أن   إن حتقيق القدر املناسب من الصحة النفسية للمراهقني

يساعد البحث احلايل على حتقيقه، وال سيما أن مفهوم اهلوية يعطى الذات تقييمـاً ثابتـاً   
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  .نسبياً، قائما على مناذج مشتقة من اخلربات االجتماعية
يوفر تعرف أثر العالقة التبادلية بني الطالب املراهق واتمع يف مفهوم اهلويـة قاعـدة   

واملدرسة واألسرة والقائمني على اإلرشاد والتوجيه من التربـويني، ألن   ضرورية للطالب
اجتاهات الطالب اإلجيابية حنو ذاته جتعله أكثر ميالً إىل عزو النتائج اإلجيابية يف عمله األمـر  

  . الذي يرفع من مستوى حتصيله ويؤثر يف سلوكه
أن تكوين املـتعلم اجتاهـاً   إذ رأى ) heiderهليدر (وهذا ما أشارت إليه نظرية التوازن 

وعدم عزو السـلبية  . إجيابياً مسبقاً حنو ذاته جيعله أكثر ميالً إىل عزو النتائج اإلجيابية لنفسه
  .أما النظرة السلبية حنو الذات فإا جتعل الفرد أقـل قـدرة علـى العمـل املثمـر     . منها

 )Dumes , 1969 – p 275 (  
الطالب يف تفسري احلقيقة السـببية ألدائهـم   أن اختالف ) Rosenbergروزنربغ (وأكد 

  ) 14ص  1983خنفر، . (يعود إىل تباينهم من حيث مفهوم اهلوية
أما يف املدرسة فإن معرفة املدرس خلصائص الطالب، واجتاهاته اإلجيابية حنـوهم تعـزز   
ثقتهم بأنفسهم، ورغبتهم يف العمل والتحصيل، ويوفر هلم فرصاً أفضل للنجـاح، كمـا   

يف حني تؤدي اجتاهاته السلبية حنـوهم إىل  . على تنمية مفهوم إجيايب للذات عندهميساعد 
يف حال اعتقاد الطالب انه جيد وأن ) Hurlockهورلوك (وهذا ما يؤيده حبث . عكس ذلك

  )Hurlok , 1949 , p 338(. معلمه يراه كذلك فإن ذلك يساعده على تعزيز فكرته عن ذاته
وأساليب التعامل معهم يؤثر يف تكوين مفهوم اهلوية الصحيحة، إن تقومي املدرس لطالبه، 
فعندما يعامل املدرس طالباً معيناً معاملة البليد والعاجز عن الفهم . أو اضطراب هذا املفهوم

فإن ذلك يولد عنده انطباعاً مؤداه أنه فاشل وعاجز مث يتصرف وفق هذا السـياق فيعفـي   
خلفته تلك املعاملة عن حماولة التعلم، ويف الوقت  نفسه حتت وطأة اإلحساس بالعجز الذي

ومع التكرار يشـعر  . نفسه يلجأ املدرس إىل إمهال هذا الطالب ويعفيه من املشاركة اجلادة
  .الطالب بأنه فاشل ويتصرف وفق هذا املفهوم عن هويته

ن وهكذا فإن الطريقة اليت يعتمدها املدرسون يف احلكم على طالم وما تنطوي عليه م
كما أن لتوقعات املدرسـني  . تؤدي دوراً مهماً يف تشكل هوية الطالب املراهق ممدح أو ذ

يف صياغة تصورام عن أنفسهم، وهناك عالقات متبادلة بني تقييم  اًمن الطالب أثراً واضح
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  .الطالب نفسه وتقييمه من قبل املعلمني

هم، وكذلك حيتاج إىل الشعور حيتاج الطالب املراهق إىل االستعانة بتوقعات الكبار وقيم
. باإلنصاف والعدالة واحلب حىت وإن كان ذلك حني يبدي نوعاً من املقاومـة للسـلطة  

وباستطاعة املعلم مساعدة الطالب على تكوين مفهوم إجيايب عن طاقاته وقدراتـه عنـدما   
فعنـدما  . يكون على علم خبصائص النمو للمرحلة اليت يكلف بتدريسها واإلشراف عليها

تتوافر للمعلم ثقافة جيدة عن خصائص منو املراهقني مثالً يستطيع أن يتعامل معهم بأسلوب 
جينبهم الوصول إىل مرحلة أزمة اهلوية، ألنه خيتار األعمال اليت يكلفهم ا، اختياراً يناسب 
  . سرعة منوهم، كما يربر ما يالحظه عند بعضهم من قلة الرشاقة وقلة الثبات، وسرعة امللل

ى أن أهم مصادر اخلربات اليت تؤثر يف هوية املراهق هي اخلربات األسرية الناجتة عـن  عل
  .وأساليب التعامل والتقييم الوالدي ةالعالقات واالجتاهات واملمارسات الوالدي

وتعـد  . فاملراهق الذي يراه والداه حمبوباً وذكياً واجتماعياً فهو يرى نفسـه كـذلك   
لى االحترام املتبادل، وأساليب الرعاية املتزنـة دون إمهـال أو   العالقات األسرية القائمة ع

فـاملراهق الـذي   . رفض شرطاً أساسياً لتكوين هوية متزنة تشعر املراهق باألمن والطمأنينة
يشعرانه يف بيئة أسرية مشبعة مييل إىل تعميم هذا الشعور فريى يف الناس اخلـري واحلـب،   

له اآلخرون وينعكس ذلك على تقبله هلويته ألن هناك فيتقب. ويتعاون معهم وحيظى بتقديرهم
  .عالقة إجيابية بني تقبل الذات وتقبل اآلخرين

وباملقابل يعد تكرار اخلربات الصادمة واملواقف احملبطة، وأساليب التعامل القائمة علـى   
اإلمهال أو النبذ أو الرفض أو التسلط، مصادر أساسية للقلق والشعور بأزمة اهلويـة لـدى   

األطفال واملراهقني الذين مروا خبربات بيوت  أن) Kaplan(املراهق وتبني يف دراسة لكابالن 
وعـزا  ) 104ص  ،1987حسـني،  (متصدعة كان لديهم اضطراب يف مفهوم اهلوية 

ويف جمال اإلرشاد  يالباحث ذلك إىل ضعف العالقات العاطفية، وعدم االستقرار العاطف
ب وأساليب إدراكهم لذوام، وأثر البيئة يف تكوين والتوجيه فإن تعرف خصائص الطال

مفهوم الذات يساعد يف تقدمي اخلدمات اإلرشادية تقدمياً مناسباً، ويسـهم يف توجيـه   
  .العملية التربوية حنو األفضل

احلاجة إىل األمن وإىل أسس مرجعية راسخة ضرورة يؤكدها معظم  أننتوصل إىل 
ء عالقات عاطفية إجيابية يشكل نقطة انطالق حنو بناء احلاجة إىل بنا أنالباحثني، كما 
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  .اهلوية املتكاملة
عن اهلوية املراهق إىل مواجهة احلياة واقتحام املواقـف اجلديـدة    يدفع املفهوم اإلجيايب

يف حني يشـعر املراهق املضطرب يف إدراكه هلويته . ويتصرف وفق هذا املفهوم. بشجاعة
وتتجلى أمهية البحث يف تســليط األضـواء   . ذلك بالعجز والفشـل ويتصرف يف ضوء

على مرحلة املراهقة وأمهيتها يف حياة اإلنسان، وتوضيح مفهوم اهلوية يف هذه الفتـرة ألن  
الفشل يف تكوين مفهوم إجيايب عن الذات يؤدي إىل اختـالل أو أزمة يف اهلوية قد تكـون  

فســية واإلحباطـات   السـبب للعديد من املشـكالت السـلوكية والصـراعات الن 
  . املتكررة

ولذا فإن العمل على مساعدة املراهق على حتديد منط هويته الشخصية، وتكوين صورة 
وينعكس ذلك على احملـيطني  . واضحة حمددة لذاته يزيد يف تقبله هلذه الذات ورضاه عنها

تنسب إىل اليت  ةبالفرد من رفاق ومعلمني وأهل فيترمجوا ذلك بعدد من املواصفات اإلنساني
  . املراهق وتقترن بشخصيته وكيانه

يتجلى الدور الرئيس تمع الكبار يف متكني املراهقني من تكوين مفهومات إجيابية 
سوية حنو هويتهم وذلك من خالل متكينهم من التعبري الصريح عن الذات، وإشعارهم 

يهم مواجهتـها  واالستقاللية، وعدم تعريضهم لتيارات انفعالية قاسية يصعب عل ةبالثق
فإذا وفقنا يف حتقيق ذلك نكون . والتمكن من التكيف السوي مع أنفسهم ومع غريهم

قد خففنا عنهم اخلوض يف أزمة اهلوية ووفرنا عليهم آالم املعاناة الناجتة عـن تنميـة   
  . مفاهيم ذات سلبية

  
  أهداف البحث  -4

  :يهدف البحث إىل ما يلي
  .الطالب املراهق وتؤدي إىل أزمة اهلوية لديهتعرف مصادر الضغوط اليت تقلق  -1
  .تعرف الفروق يف مفهوم الذات بني املراهقني واملراهقات -2
  
  فرضيات البحث  -5
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  :تنطلق الدراسة يف هذا البحث من الفرضيتني التاليتني

ليس هناك ارتباط بني ترتيب املراهقني واملراهقات ملصادر الضغوط اليت تـؤدي إىل   -1
  .اهلويةاضطراب يف 

ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات املـراهقني ومتوسـط    -2
  %. 5درجات املراهقات يف اختبار مفهوم الذات عند مستوى داللة 

  منهج البحث  -6
اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي ألن البحوث الوصفية يف ااالت االجتماعيـة  

التربويون  اقية عن الواقع الراهن للظواهر املختلفة اليت يتأثر والتربوية تزودنا مبعلومات حقي
ومثل هذه املعلومات ذات قيمة عملية تؤيد ممارسات قائمة أو ترشد إىل سـبل  . يف عملهم
  ) 200، ص1983النجيحي، . (حنو ما جيب أن تكون ىتغيريها عل

  
  مصطلحات البحث -7
   Teenager Studentsالطالب المراهق  -1

  .لطالب الذي مير مبرحلة االنتقال من الطفولة املتأخرة إىل املراهقة املبكرةهو ا
هذه املرحلة اليت متتد من بداية النمو السريع الذي يصاحب البلوغ إىل ما بعد البلـوغ  
بسنة تقريباً، وهي فترة النشاط اجلنسي، ومير املراهـق فيهـا بـالتغريات الفيزيولوجيـة     

ويستيقظ لديه إحساس بذاته وكيانه، ويبدأ يف التفاعل مع . بلوغللاملرافقة والسيكولوجية 
  .نسبياً عن مرحلة الطفولة اًالعامل اخلارجي بدءاً خمتلف

   Identity Crisisأزمة الهوية   -2
هي األزمة اليت تولد حتت تأثري عملية كبت أو ضغط أو توتر تنـال اإلحسـاس   

عرف دور جنسه اخلاص إىل تنونته، وحيتاج املراهق إىل الشعور ويته، وكي .باهلوية
فـإذا  . فهو يتأرجح بني كونه طفالً وكونه راشداً. حاجة ملحة يف مرحلة املراهقة

جنح يف حتديد موقفه وهويته الشخصية فإنه ينتقل انتقاالً سليماً حنو الرشـد، وإذا  
فشل يف هذه املهمة فإنه يشعر باالغتراب، واالنعزال والشعور بالوحـدة، وهـذا   

  .دي إىل أزمة اهلويةيؤ

13



  دعد الشيخ. د ..………….............................................…. الطالــب المراهــق وأزمة الهويــــة 
  

  

  

 

 

   Self – Conceptمفهوم الذات   -3
مفهوم الذات هو إدراك الفرد ملا يتميز به من خصـائص جسـمية، ونفسـية،    
واجتماعية، وفلسفية، وهو تنظيم مفعم بالقوة والنشاط، فعال، حيـوي، يتضـمن   

ويعرب عن تصوراته وخرباته جلوانب عديدة تتفاعل وتعمـل  . مجيع استجابات الفرد
  .قوة موجهة للسلوكوصفها ب

  
  مجتمع البحث وعينته -8

يتكون جمتمع البحث من ست مدارس للبنني وست مدارس للبنات من مدارس حمافظـة  
  .طالباً وطالبة) 820(دمشق، وقد بلغ عدد أفراد جمتمع الدراسة 

  حدود البحث  -8-1
  .اقتصر البحث على املدارس الرمسية يف حمافظة دمشق -1
  .من اتمع األصلي% 25حث على عينة بنسبة اقتصر الب -2
اقتصر البحث على طالب الصف الثاين اإلعدادي وطالباتـه املـداومني يف العـام     -3

  .2002-2001الدراسي 
  عينة البحث -8-2

ويهدف إىل أن تكون العينة ممثلة فقد اعتمت الباحثة يف اختيار املدارس علـى التـوزع   
طالب من طلبة الصف الثاين اإلعدادي ) 205(الدراسة من تكونت عينة . اجلغرايف للمدينة

  .طالبة) 92(طالباً و) 113(اختريوا عشوائياً منهم 
  

  ) 1(اجلدول رقم 
  يبني توزع أفراد عينة اإلناث على املدارس يف حمافظة دمشق

  
  عدد أفراد العينة اسم املدرسة املنطقة
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 قاسيون
  امليدان
  األمويني
  املزرعة
  القصاع
  العباسيني

 عدنان الصباغ
  ديب الرفاعي

  فرجالينالس
  ابن النفيس

  عمر بن اخلطاب
  أنور العطار

15 
13  
22  
10  
11  
21  

 92  اموع
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  )  2(اجلدول رقم 
  توزع أفراد عينة الذكور على املدارس يف حمافظة دمشق

  
  عدد أفراد العينة  اسم املدرسة املنطقة
 املهاجرين

  امليدان 
  االمويني 
  املزرعة 
  القصاع 
 العباسيني

 جودة اهلامشي
  رية عزت حص

  بسام بكورة 
  حممد حسن املال 

  الفارايب 
 انور العطار

20 
14  
16  
20  
22  
21  

 113  اموع

  
  أدوات البحث  -9

  :استخدمت الباحثة ألغراض البحث احلايل األداتني التاليتني
ت حمددة تطلـب إىل  بعد توجيه تعليما) من أنا ؟(هو اإلجابة عن سؤال حمدد  -9-1

أفراد العينة اإلجابة عن هذا السؤال بأسلوب واضح، وباإلسهاب والتفصيل املمكنني ليعرب 
الطالب املراهق عن هويته من وجهة نظره، مع ذكر مصادر الضغوط اليت تزعجه وتعيـق  

  . تكيفه مبتدئا بأكثرها إزعاجاً وقلقاً
  .جتماعية، والنفسية، والفلسفيةاختبار مفهوم الذات جبوانبه اجلسمية، واال -9-2
  :عملت الباحثة على حتديد جوانب معينة ملفهوم الذات وهي ،بنية االختبار -9-2-1
ويقصد به فكرة الفرد عن أعضاء جسمه، ومعرفة مدى  :اجلانب اجلسمي -9-2-1-1

  .إدراكه ملا تتميز به ذاته اجلسمية من مواصفات ومهارات خاصة
ينعكس هذا املفهوم من خالل تفاعل الفـرد مـع   : اعياجلانب االجتم -9-2-1-2
هذا  ىومن خالل ما كونه من انطباعات أنتجتها القيم واألعراف االجتماعية ويتجل.اتمع

. مدى تقبله لقـيم اجلماعـة  . لنظرة اآلخرين هرؤيت. نظرة الفرد إىل اآلخرين: املفهوم يف 
  .موقفه من حقوق اآلخرين

يتجلى مفهوم الذات النفسي يف النظرة العميقة للذات من  :اجلانب النفسي -9-2-1-3
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  :خالل إدراك اجلوانب التالية

من سلوك يشري إىل ناحية ثقافية أو معرفية  روهو ما يظه :العقلي املعريف -9-2-1-3-1
  .العقلية، وكفايته األكادميية هيعكس فكرة الطالب عن إمكانات

يتضمن كل ردود الفعل اليت حتركها وتؤدي و :اجلانب العاطفي االنفعايل -9-2-1-3-2
ـ : الدور احلاسم فيها انفعاالتنا إذ تشكل تنظيماً عاطفياً يتجلـى يف  ؛ واحلـب؛  بالغض

والكراهية؛ والتسامح؛ والغرية؛ والفرح؛ واحلزن؛ واخلوف؛ واخلجل؛ والتفاؤل؛ والشجاعة؛ 
  .والقلق؛ والتوتر؛ واالنتقام

نظرة الفرد إىل قضايا الوجود والكون، وموقفه  ويتضمن :اجلانب الفلسفي -9-2-1-4
  .من القيم اإلنسانية واملساواة، واحلرية، والعدالة

بعد حتديد جوانب مفهوم الذات، أعدت الباحثة الفقـرات   :اختيار الفقرات -9-2-2
  .اليت تعرب عن الصفات واخلصائص اليت يتضمنها كل جانب

  .ن كيفية اإلجابة عن بنود االختبارمع مثال عإعداد تعليمات االختبار  -9-2-3
من السادة األساتذة واملدرسـني يف   عرض االختبار على أربعة عشر حمكماً -9-2-4

كلية التربية جبامعة دمشق لبيان رأيهم يف فقرات االختبار ومدى صالحيتها يف قيـاس مـا   
  .وأجريت التعديالت اليت اتفق عليها ما يقارب نصف احملكمني. وضعت لقياسه

  : عبارة موزعة على اجلوانب التالية) 80(وقد بلغت عبارات االختبار بصورته النهائية 
   20-1من اجلانب اجلسمي  -9-2-4-1
-13-10-9-4-3-1: العبارات االجيابية حتمل األرقام التاليـة    -9-2-4-1-1
15-16-17 

-8-7-6-5-2: العبارات السـلبية حتمـل األرقام التاليــة   -9-2-4-1-2
11-12-14-18-19-20 

  45- 21من  اجلانب االجتماعي -9-2-4-2
-32-28-25-22-21:العبارات االجيابية حتمل األرقام التاليـة   -9-2-4-2-1
34-38-39-40-42-44  

-30-29-26-24-23: العبارات السلبية حتمل األرقام التاليـة   -9-2-4-2-2
31-35-36-37-41-43-45  
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   70-46من  اجلانب النفسي -9-2-4-3
 51 -50 -49-47-46: العبارات االجيابية حتمل األرقام التالية  -9-2-4-3-1

-55- 60- 61- 62- 66- 68 -69- 70   
 -54 -53-52 -48: العبارات السلبية حتمل األرقـام التاليـة    -9-2-4-3-2
56- 57 -58- 59- 63- 64- 65- 67   

   80 – 71من  اجلانب الفلسفي -9-2-4-4
   80 - 77 - 76 - 75 - 73 - 71: بية حتمل األرقام التاليةاالجيا العبارات -9-2-4-4-1
   79 -78 -74- 72: العبارات السلبية حتمل األرقام التالية -9-2-4-4-2
على عينة مؤلفة من ) األوىل والثانية والثالثة( أجريت الدراسات االستطالعية -9-2-5

  . نسنيسنة من اجل 15-11طالباً وطالبة من مراحل عمرية تتراوح بني ) 60(
استخرج صدق االختبار بطريقة صدق احملتوى إذ قامـت   :صدق االختبار -9-2-6

الباحثة بعرض االختبار على حمكمني خمتصني لبيان رأيهـم يف مـدى صـدق العبـارات     
  .ومناسبتها لقياس اجلانب الذي وضعت لقياسه

ى العينة استخرجت الباحثة ثبات االختبار بإعادة تطبيقه عل :ثبات االختبار -9-2-7
وقد بلغ معامل الثبات باستخدام معامـل  . وكان الفاصل بني التطبيقني ثالثني يوماً. نفسها

وتراوحت قيم معامالت ثبات املقـاييس  . للمقياس الكلي 0.82) لبريسون ر (االرتباط 
  )3(كما هو موضح باجلدول رقم  0.94و 0.70الفرعية األربعة بني 

  
  ) 3(اجلدول رقم 

  الرتباط بني درجات املفحوصنييبني معامل ا
  

اسم االختبار قيم معامالت الثبات بريسون ر الرقم
0.82 مفهوم الذات العام 1
0.70 مفهوم الذات اجلسمية 2
0.94 ةمفهوم الذات النفسي 3
0.86 مفهوم الذات االجتماعية 4
0.84 مفهوم الذات الفلسفية 5
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   حتليل البيانات -9-2-8
استخرجت الباحثة التكرارات والنسب املئوية لكـل  : اة األوىلاألد - 1- 8- 2- 9

  . مشكلة
فقداستخرجت الباحثة املتوسطات احلسابية أما يف اختبار مفهوم الذات  -9-2-8-2

 . واالحنرافات املعيارية، واستخدمت حتليل التباين للمقارنة بني املتوسطات
  

  عرض نتائج البحث ومناقشتها -10
بينت املقارنة اإلحصائية وجود ارتباط دال بني ترتيب : الفرضية األوىل جنتائ -10-1

وقد بلـغ معامـل   . املشكالت اليت تؤثر يف إدراك الذات وحتديد اهلوية للجنسني كليهما
  .0.73االرتباط 

املشكالت األكثر تأثرياً يف هوية املراهق من وجهة نظره مرتبة ترتيباً تنازلياً تبعاً  
  .ألكثرها تكراراً

  
  ) 4( اجلدول رقم

  ترتيب الطالبات
  

%  الترتيب املشــكلة الرقم
%67  األوىل املتكررياحلزن واالكتئاب النفس 1 
%64  الثانية فقدان امليل إىل العمل املدرسي 2 
%49  الثالثة التغريات اجلسدية وما يرافقها من غضب وثورة 3 
%48  الرابعة الشعور بعدم القبول من األسرة واجلنس اآلخر  4 
%46  اخلامسة التناقض يف املعاملة 5 

  
  ) 5(اجلدول رقم 

  ترتيب الطالب 
  

% الترتيب الرقم املشكلة
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%71  األوىل 1  فقدان امليل إىل العمل املدرسي 
%65  الثانية 2 الشعور بعدم القبول من األسرة واجلنس اآلخر
%62  الثالثة التناقض يف املعاملة 3
%59  الرابعة اجلسدية وما يرافقها من غضب وثورةالتغريات 4
%51 اخلامسة وعدم القدرة على ذلكلالرغبة يف االستقال 5

  
املشكلة األكثر تأثرياً يف اهلوية لدى عينيت الطالب والطالبات هي عـدم   أنوهكذا جند 

االنسجام مع العمل املدرسي والواجبات املدرسية إذ احتلت املرتبـة األوىل لـدى عينـة    
ألن تقييمات األهل واملدرسـني لشخصـية   . لدى عينة الطالبات ةواملرتبة الثانيالب الط

املراهق غالباً ما تكون مقترنة بالنجاح املدرسي والعالمات العالية، فقد رأى معظم أفراد 
  .العينة يف هذا ديداً لذوام

سـجام  ملحة لدراسات تكشف عن األسباب الكامنة خلف عدم االن ةوتبدو هنا احلاج
  .... والشكوى من قيود املدرسة وواجباا، وطريقة إدارا

هذا الشعور نتيجة ملزيج  نهل يكمن السبب وراء عنصر من عناصر العملية التربوية؟ أم إ
يتشابك من جمموعة عناصر؟ فهل يكمن السبب يف املنهاج وتركيزه على النمـو املعـريف   

شواً يؤدي إىل شعور الطالب بامللل والنفور وحشو الذهن باملعلومات واخلربات النظرية ح
ذلك عائد الجتاهات املدرسني واملدرسات يف السيطرة على  نوعدم الرغبة يف الدراسة؟ أم إ

الصف واتباع الطريقة اجلامدة يف التدريس، والتوقعات واملطالب الـيت ال تتناسـب مـع    
  خصائص منو الطالب؟

االجتماعي، وعـدم   عالبيئة والوض وهل يكمن السبب يف الطالب أنفسهم، وظروف
شعورهم بالرغبة يف التعلم؟ أم إن إنسان اليوم سواء أكان كبرياً أم صغرياً يعيش أزمـة  
معاناة وجودية خالصة، حيث النمو املتسارع حلاجاته، والنمو الكـبري يف إمكانيـات   

يستطع اإلنسان  اخليارات املتعددة اليت يطرحها اتمع الصناعي أمام األفراد، ومن مث ال
وهنا تتحـول أزمـة   . الوصول إىل اإلحساس باألمن الذي يشكل منطلق الثقة بالنفس

  .احلضارة إىل أزمة اهلوية
تدعو هذه النتيجة إىل ضرورة إعادة النظر يف عناصر العمليـة  ) بشكل عام(ميكن القول 
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ة على التعـبري عـن   التعليمية ويف نظم التقومي واالمتحانات جلعلها أكثر فاعلية وأكثر قدر

ويف هذا الصدد جند مـن يقتـرح   . قدرات الطالب الفعلية، ومن مث اقتناعه بعدالة نتائجها
إدخال نظام األسئلة املوضوعية أو االختبارات املوضوعية بوصفها أفضل من أسئلة املقـال  
 اليت تعتمد على قياس قدرة الطالب على التذكر والسرد فقط دون االستدالل واالسـتنباط 

  )304، ص 2004العيسوي، . (اخل.........والنقد واملقارنة والتحليل والربط
أما املشكلة اليت احتلت املرتبة الثانية لدى عينة الطالب والرابعة لدى عينة الطالبات فهي 

  .القبول من األسرة واجلنس اآلخر مالشعور بعد
همني يف حياتـه فـال   امل صاألشخا كإذا كان مفهوم اإلنسان عن ذاته مستمداً من سلو

بديل أفضل من أن يبدي الوالدان تقبالً ثابتاً واضحاً ألبنائهما فاألبناء الذين يشعرون باحلب 
والتقبل حيملون شعوراً إجيابياً حنو الذات، ويستمر شعورهم بالتقبل حـىت وإن تعرضـوا   

يكونون أكثر لضغوط خارج البيت، أما األبناء الذين ال يشعرون بتقبلهم من قبل والديهم ف
  ) 9، ص1989شيفر، (زز .اآلخرين السلبية أو اليت تثري القلق لعرضة للتأثر بوسائ

على أن من املشكالت اليت يعاين منها املراهق يف هذا اال الشعور بأنه عـبء علـى   
الوالدين، الشعور باحلرمان، الشعور بأن الوالدين يتوقعان منه أكثر من طاقتـه، الشـعور   

  )70، ص 2000جبل، . (اخل..........لوالدين يف امليول واالجتاهاتبالبعد عن ا
إن للوالدين تأثرياً مهماً يف بناء شخصية األبناء وتكوين مفهوم الذات لديهم، ولعل هذه 
األمهية نابعة من طبيعة العالقة ومدى تشبعها بالود والتقبل، وتشري نتائج بعض الدراسـات  

بنائهم، وعالقام اإلجيابية م تزيد يف تـوافقهم النفسـي   دفء األبوين وحمبتهم أل أنإىل 
   )Lamb , 1976 , p 39(. واالجتماعي

وأظهرت دراسات أخرى أن شعور الطالب املراهق باالجتاه اإلجيايب غري املشروط مـن  
قبل الوالدين يؤدي إىل شعور صحيح بالتقبل، وينمي مفهوما إجيابيا للذات عند األبنـاء،  

  )Dean , 1990 , p59(. زماتوجينبهم األ
وهكذا جند أن للبيئة األسرية آثاراً حامسة يف جممل شخصية املراهق ونـواحي حياتـه،    

  فعندما تليب البيئة متطلبات النمو لدى املراهق يغلب أن يكون يف النتيجة متزن الشخصية،
فان تكيفـه  أما عندما تعجز عن تلبية حاجاته وتواجهه بالقمع وتشعره بأنه غري مقبول  

  . االجتماعي يكون قليالً ويؤثر هذا يف تكوين أزمة اهلوية لديه
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أما القلق من عدم قبول اجلنس اآلخر فان الوقوع يف احلب الذي يشيع يف هذه املرحلـة  
الذات واختبارها لكي يوضح ذلك ويعكسه على مفهومه لذاتـه   سقاطقد يكون حماولة إل

  .ومفهومه هلويته الذاتية
لثالثة يف األمهية لدى عينة الطالبات والرابعة لدى عينة الطالب فهي الـتغريات  املشكلة ا

املراهق يواجه ظروفاً جديدة مل يتلـق   أنوهذا يعين . اجلسدية وما يرافقها من ثورة وهياج
التوجيه الكايف لإلعداد هلا وهنا يواجه صعوبة التكيف مع الوضع اجلديد، وينعكس ذلـك  

  . يره هلاعلى نظرته لذاته وتقد
من أهم التغريات اليت حتدث يف مرحلة املراهقة وتـؤثر يف إدراك اهلويـة هـي     أنعلى 

قد تفقد املراهق التوازن واهلدوء وجتعله أكثر حساسية  هذه التغريات اليت. التغريات اجلنسية
  .وأكثر خوفاً من فقدان احلب واملكانة االجتماعية
سم وعدم االنسجام يف النمو يؤدي إىل قلق كما أن التغريات احلاصلة يف تقاطيع اجل

املراهق وثورته على ذاته وعلى احمليطني به واملبالغة يف العناية مبظهره، وهذا االهتمـام  
يعود جزئياً إىل معرفة املراهق أن كالً من السلوك االجتماعي وحتقيق الـذات يتـأثر   

  . باملظهر العام للفرد
اً مهماً فهو ينظر إىل املرآة ويطيل النظر، ويتفحص ولذلك يبدو املظهر لدى املراهق أمر

  .اخل وواقع األمر أن غرضه من ذلك هو أن يعرف هويته......طول أنفه وفمه ولون عينيه
هذه املشاعر جتعله يعمل على تأكيد هويته ....... ما الذي يريده؟ وما الذي ال يريده؟

  .ةوالبحث عنها بالطرائق اليت يراها مثمرة ومناسب
ملا كان املراهق يستمد مفهومه لكينونته من سلوك احمليطني به من رفاق وأهل ومعلمني و

كان عليهم مجيعاً العمل على إحاطته باحلب والتقبل واالحتواء ومساعدته على جتاوز هذه 
االنفعاالت وضبطها وذلك للدور املهم الذي يؤديه التوازن االنفعايل يف بناء الشخصية، ويف 

  .اهلوية ومنوه تكوين مفهوم
 أيكما جيب تدريب املراهق على تأكيد الذات من خالل ما يسمى تطبيق املشـاعر،  

وتسهم عملية تأكيد . حتويل املشاعر واألفكار الداخلية واملكبوتة إىل كلمات صرحية واعية
. الذات يف إعادة بناء التركيب املعريف لدى الفرد ويف زيادة قدرته علـى الضـبط الـذايت   

  )179، ص1997د، الزرا(
أما املشكلة املشتركة األخرية فهي التناقض يف معاملة املراهق، إذ احتلت املرتبة الثالثة يف 
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  .ترتيب الطالب واخلامسة يف ترتيب الطالبات

إن من أشد ما يربك املراهق وحيريه أن نضعه يف مواقف متعارضة إزاء تقديره لذاته كأن 
لى اخلروج، ونعامله تارة معاملة راشد وتـارة أخـرى   نسمح له حبرية احلركة مث حناسبه ع

  .معاملة طفل عليه واجبات الطاعة واالمتثال لألوامر
واملشكلة اليت احتلت املرتبة األوىل يف ترتيب الطالبات دون أن يكون هلا أمهية يف 

املراهقات مبعانان من احلـزن واالكتئـاب وأحـالم     حترتيب الطالب فهي تصري
بالكبت والقمع، وعدم فسـح   ريعرب عما يدور يف نفوسهن من شعووهذا . اليقظة

وذلك يرجع على األغلب لظروف الفتاة . باال هلن لتحقيق ذان التحقيق املرغو
املراهقة ونظرة اتمع هلا، واحملاذير والعقبات والقيود اليت تفرض عليها فرضاً خيتلف 

  .عن القيود اليت تفرض على الفىت
ناك مشكلة تؤثر يف مفهوم اهلوية لدى عينة الطالب دون أن تلقى أي اهتمام وباملقابل ه

على املراهق أعراض تعرب  رفكثرياً ما تظه. من قبل عينة الطالبات وهي الرغبة يف االستقالل
فهو يتساءل عن . عن رغبته يف السلوك مستقالً عن الكبار وتكون للنقود أمهية خاصة عنده

.  إنفاقها، ويزعجه عدم إمكانية كسب النقود ليواجه حاجاتـه مدى حريته يف أخذها ويف
  .ويؤثر ذلك يف نظرته إىل ذاته

  نتائج الفرضية الثانية  -10-2
 املـراهقني  بليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات عينة الطـال  -  

  .0.05داللة مفهوم الذات عند مستوى  راملراهقات يف اختبا تومتوسط درجات عينة الطالبا
  

  )6(اجلدول رقم 
  املقارنة بني عينة الطالب وعينة الطالبات خبصوص مفهوم الذات العام

  
ط النظرية مستوى الداللة ت احملسوبة التباين املتوسط العدد  اجلنس

0.01 2.58 6.43 452.4
1

292 113  ذكور 

1004 308 92  إناث

  
ـ  ويف ضوء هذه النتيجة نرفض الفرضية امل  ةتضمنة عدم وجود فرق ذي داللة بـني عين
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مفهوم الذات العام أعلى  أنإذ تبني . الطالب وعينة الطالبات خبصوص مفهوم الذات العام
  . لدى عينة الطالبات املراهقات منه لدى عينة الطالب املراهقني

  
  )7(اجلدول رقم 

  ميةاملقارنة بني عينة الطالب وعينة الطالبات خبصوص مفهوم الذات اجلس
  

مستوى الداللة ط النظرية ت احملسوبة التباين املتوسط العدد  اجلنس
0.01 2.58 2.25 104.55 78 113  ذكور 

144.07 74 92  إناث 

ويف ضوء هذه النتيجة نقبل الفرضية املتضمنة عدم وجود فرق ذي داللـة بـني عينـة    
  .مفهوم الذات اجلسمية صوعينة الطالبات خبصو بالطال

  
  )8(اجلدول رقم 

  املقارنة بني عينة الطالب وعينة الطالبات خبصوص مفهوم الذات االجتماعية
  

ط مستوى الداللة
 اجلنس العدد املتوسط التباين ت احملسوبة النظرية

0.01 2.58 5.78 
151.63 94 113  ذكور 
144.07 102 92  إناث 

نة عدم وجود فرق ذي داللة بـني عينـة   ويف ضوء هذه النتيجة نرفض الفرضية املتضم 
الطالب وعينة الطالبات خبصوص مفهوم الذات االجتماعية، إذ تبني أن مفهـوم الـذات   

  .لدى عينة الطالب هاالجتماعية لدى عينة الطالبات أعلى من
  

  )9(اجلدول رقم 
  املقارنة بني عينة الطالب وعينة الطالبات خبصوص مفهوم الذات النفسية 

  
ط النظرية داللةمستوى ال ت احملسوبة التباين املتوسط العدد  اجلنس

0.01 2.58 2.19 
107.77 92 113  ذكور 
145.31 94 92  إناث 
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ويف ضوء هذه النتيجة نقبل الفرضية املتضمنة عدم وجود فرق ذي داللـة بـني عينـة    

  .مفهوم الذات النفسية صالطالب وعينة الطالبات خبصو
  

  )10رقم (اجلدول 
  قارنة بني عينة الطالب وعينة الطالبات خبصوص مفهوم الذات الفلسفيةامل

  
ط النظرية مستوى الداللة ت احملسوبة التباين املتوسط العدد  اجلنس

0.01 2.58 1.92 
43.45 37 113  ذكور
35.96 38 92  إناث

  
نـة  ويف ضوء هذه النتيجة نقبل الفرضية املتضمنة عدم وجود فرق ذي داللـة بـني عي  

  .الطالب وعينة الطالبات خبصوص مفهوم الذات الفلسفية
وهـي أن  . نستطيع تفسري هذه النتيجة بأا مؤيدة ومثبتة ملا ورد يف اجلانب النظـري 

وكيفية رؤيته لنظرة اآلخرين له، ومـدى   هاجلانب االجتماعي الذي يتناول نظرة الفرد لذات
  .كل اللبنة األوىل واألساسية ملفهوم الذاتتقبله لقيم اجلماعة، وإدراكه حلقوق اآلخرين يش

اجلانب االجتماعي هو األكثر تأثريا يف مفهوم الـذات، فـإذا    أنوتؤكد هذه النتيجة 
استطعنا إشعار املراهق بالقبول االجتماعي نكون أسهمنا يف تنمية املفهوم العـايل للـذات   

  .عنده، ألن ذلك ينعكس على الثقة بالنفس والقدرات
نا نتيجة تفوق اإلناث على الذكور رغم تفاوت الفرص احلياتية املمنوحة لكل فإذا تناول

منهما، واليت تدعو لتفوق الذكور على اإلناث يف مفهوم الذات فإننا جند أن هناك العديـد  
انطلقنـا مـن أمهيـة     إذامن البحوث اليت تتفق نتائجها مع نتائج البحث احلايل وال سيما 

عـن فـروق بـني    ) املرشدي(أسفرت دراسة . يف تكوين اهلويةالتفاعل االجتماعي وأثره 
وفسـر  . اجلنسني يف مفهوم الذات ذات داللة إحصائية من حيث تقبل البنات لآلخـرين 

الباحث هذه الفروق مبا حتققه اجلماعة من شعور الفتاة باألمن، فمفهوم الفتاة عـن ذاـا   
) 57، ص 1979املرشـدي،  (ة وحتديدها هلويتها، يستمد وجوده من االرتباط باجلماع

غالباً ما تكون الفتاة أكثر قدرة من الفىت على التكيف مع حالة النضج ضـمن املعطيـات   
املتوافرة هلا ، وأكثر قدرة على العناية جبماهلا جلذب قبول اآلخرين؛ وكسب ودهم، كمـا  
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عام من الذكور  اإلناث أكثر تكيفاً بشكل أنوتبني . أا أكثر ميالً إىل االنضباط واملسايرة
يف املراحل الدراسية األوىل، وتقل الفجوة بني اجلنسني تدرجيياً حني يلتقيان يف سن الدراسة 
الثانوية، أما فروق التكيف الشخصي فاإلناث بشكل عام أكثر نضجاً اجتماعياً وعاطفيـاً  

  )418، ص 1987مياسا، . (من أقران يف العمر من الذكور
املراهق للبيئة االجتماعية هي األساس يف منو مفهوم اهلوية وفق عملية إدراك  توإذا كان

اإلناث يدركن أن أكثر تقبالً وحباً عند والديهن مـن   أنإىل ) اوسبل(ما أشارت دراسة 
وهذا اإلدراك للتقبل يدعو الفتاة إىل متثل الضـوابط  ) 128ص ،1983دان، يز(الذكور 

الطالبات أكثر من الطـالب طاعـة    أن) الومانكي(االجتماعية والتقيد ا، أثبتت دراسة 
وهناك دراسـات أخـرى   ) 102ص 20(االنضباط، وتقبالً لألوامر الصادرة  ىلوميالً إ

أظهرت أن البنات أكثر وعياً للعالقات االجتماعية من البنني، وهن كذلك أشـد وعيـاً   
ين، والبنات لشخصيتهن ومظهرهن، ويكشفن عن حسن متييز يف عالقان الفردية مع اآلخر

يف طرائق احلياة  قأكثر اهتماماً من البنني حبياة األسرة، ويالحظن بصورة أفضل تلك الفرو
  )244ص  ،1989ديلدمي، (

وترى الباحثة أن ارتفاع مفهوم الذات عند اإلناث يف هذه الدراسة ال يعطي انطباعـاً  
 يصل بالفتاة إىل التعـبري  عاماً بأن جمتمعنا وصل إىل درجة عليا من الوعي التربوي والثقايف

عن ذاا بصدق وصراحة، فالفتاة يف جمتمعنا ما زالت ترزح حتت عبء الضغوط النفسـية  
القاسية نتيجة التفرقة يف املعاملة بينها وبني الفىت على مستوى األسرة واملدرسة واتمـع،  

  . ية واملدينةفضالً عن التباين الواضح يف معاملة الفتاة بني أسرة وأخرى، وبني القر
. أشارت نتائج الفرضية األوىل إىل تعبري املراهقات عن شعورهن بـاحلزن واالكتئـاب  

ارتفاع مفهوم الذات عند اإلناث يف هذه الدراسة يشري إىل أن الفتاة  أنولذلك ترى الباحثة 
 يف جمتمعنا يأ لدورها منذ الصغر، وتلقن فن االستيعاب وحتمل املسؤولية وهي متارس هذا
الدور ألنه حيقق هلا حاجة مهمة هي احلصول على املكانة االجتماعية اليت متكنها من التغلب 

  .على الصعوبات ومواجهة التغريات
  

  المقترحات  -11
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  : أسفرت نتائج البحث عن املقترحات التالية

ومراجعـة  .ضرورة العمل على تطوير االستراتيجيات التربوية املستخدمة يف التدريس -1
  .ليب والطرائق واألدوات املستخدمة يف عملية التقومياألسا

توعية املراهقني إىل أهم خصائص النمو ومطالبه ملرحلة املراهقة لكي يكونـوا علـى    -2
وعي ملا حيدث هلم من تغريات، وليطمئنو إىل أن ما يدور بداخلهم يعد مـن األمـور   

  .الطبيعية اليت يتعرض هلا معظم املراهقني يف هذه املرحلة
توعية األسرة واملدرسة إىل أمهية إشعار املراهق مبكانته ودوره؛ وإشـراكه يف حتمـل    -3

املسؤولية؛ وتدريبه على االستقالل الذايت؛ والبعد عن النقد والتوبيخ، ومساعدته علـى  
  . التخلص من الصراعات وجتاوز العقبات

ألن . سليم إىل الرشـد مساعدة املراهق على حتديد هويته، حىت يتمكن من االنتقال ال -4
الفشل يف هذه املهمة يؤدي به إىل الشعور باالغتراب الذي يعين رفضاً واضحاً وصرحياً 
لقيم اتمع واالنعزال عن اآلخرين؛ مع الشعور بالوحدة؛ وعدم إدراك ملعىن احليـاة؛  

  .والشعور باضطراب الذات
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  تعليمات اختبار مفهوم الذات للمراهقين
  

  :عزيزيت الطالبة: عزيزي الطالب
املطلوب أن تقرا كل عبارة بدقة، وان تكون صـادقاً يف  . فيما يلي عبارات متعددة
. علماً أن إجاباتك ستبقى سرية ال يطلع عليها سوى الباحث. التعبري عن كل بند بأمانة

  .فقطوأا ستستخدم ألغراض البحث العلمي 
  : كيفية اإلجابة

  . أمام رقم العبارة) ×(إذا وضعت إشارة  −
  . فهذا بعين أن العبارة تنطبق عليك بدرجة مرتفعة جداً) 5(يف اجلدول رقم  −
  . فهذا يعين أن العبارة تنطبق عليك بدرجة مرتفعة) 4(وإذا وضعتها يف اجلدول رقم  −
  .تنطبق عليك بدرجة متوسطة فهذا يعين أن العبارة) 3(وإذا وضعتها يف اجلدول رقم  −
  . فهذا يعين أن العبارة تنطبق عليك بدرجة ضعيفة) 2(أما إذا وضعتها يف اجلدول رقم  −
  .فهذا يعين أن العبارة ال تنطبق عليك أبداً) 1(وإذا وضعتها يف اجلدول رقم  −

 بنود اختبار مفهوم الذات للمراهقني

ال
تنطبق 
 أبداً

تنطبق 
بدرجة 
 ضعيفة

تنطبق
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 مرتفعة

تنطبق 
بدرجة 
مرتفعة 
 جداً

1 2 3 4 5 
 أعترب وزين مناسباً لعمري -1
  يؤملين أين اقصر من زمالئي  -2
  شخصييت جذابة للجنس اآلخر -3
  أمتتع بالتناسق بني أجزاء جسمي  -4
  يزعجين ظهور حب الشباب يف وجهي  -5
  يضايقين تكرر الصداع دون سبب  -6
  أتعب بسرعة  -7
  أشكو أمراضاً جسدية مل يعرف سببها  -8
  أشعر بالنشاط واحليوية معظم الوقت  -9

 يزداد نشاطي أثناء اللعب اجلماعي -10
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 بنود اختبار مفهوم الذات للمراهقني
ال

تنطبق 
 أبداً

تنطبق
بدرجة 
 ضعيفة

تنطبق
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 مرتفعة

تنطبق 
بدرجة 
مرتفعة 
 جداً

 أشكو من ضعف الرؤية -11
  أشكو من صعوبة يف النطق  -12
  أمسع جيداً  -13
  أعاين من أمل القدمني  –14
  أمتتع بقوة عضلية  –15
  ن مجيلة أمتتع بأسنا –16
  أمتتع جبسم رشيق  -17
  أشكو من مرض جلدي  –18
  تقلقين التغريات اليت حدثت يف جسمي  –19
  تنقصين املهارة يف األلعاب الرياضية  –20
  فرد يف األسرة  أيأتأمل ألمل  –21
  أحب الرحالت اليت جتمع أفراد األسرة  -22
  أفتقد الصديق ضمن األسرة  -23
   اختيار أصدقائييزعجين تدخل والدي يف -24
  يتصف معظم مدرسينا بالتواضع  –25
  يتحيز املعلمون يف مدرسيت  –26
  أخفي معظم مشكاليت عن زمالئي  –27
  أحب أن أساعد أصدقائي عند احلاجة  –28
  أصاحب من حيقق يل املنفعة فقط  –29
  أتعرض للنقد املستمر من قبل الوالدين  –30
  كاء مين يعترب أهلي أن أصدقائي أكثر ذ –31
  أعترب نفسي حمبوباً من اجلميع يف األسرة  –32
  يبوح يل معظم األصدقاء بالكثري من أسرارهم  -33
  أشعر مبكانيت العالية بني أصدقائي  –34
  أعترب أصدقائي أكثر لطفاً مين  –35
  يصفين معظم األصدقاء باألنانية  –36
  يضايقين إصرار أسريت على احترام األكرب سناً  –37
  يعجبين ذوق والديت يف اختيار املالبس  –38
   زيارة أصدقائي دأتقبل برضا تدخل والديت يف حتديد مواعي –39
  أتقبل معظم التقاليد الدينية  –40
 أعترب التقيد باللباس املدرسي أمراً ممالً –41
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 بنود اختبار مفهوم الذات للمراهقني
ال

تنطبق 
 أبداً

تنطبق 
بدرجة 
 ضعيفة

تنطبق
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 مرتفعة

تنطبق 
بدرجة 
مرتفعة 
 جداً

 أشارك يف االحتفاالت الوطنية عن قناعة –42
  أسوي بني حقي وحقوق أفراد األسرة  -43
  أعتدي على من هو اصغر مين سناً  –45
  أعتقد آن يل مستقبالً جيداً  –46
  املك القدرة على حل مشكاليت اخلاصة  –47
  نادراً ما أستطيع التعبري عما يف نفسي –48
  أصمم على حتقيق ما أريد  –49
  أقبل تنفيذ واجبايت بدقة  –50
  أرتبك حني أحتدث مع اآلخرين  -51
  يف دراسيت  أعترب نفسي متفوقاً –52
  أغضب بسرعة  –53
  أشعر أين حمروم من احلب  –54
  أكره االنتقام  -55
  أشعر بالغرية من الزمالء  –56
  أشعر بالفرح تارة والضيق تارة دون معرفة السبب  –57
  أميل إىل إظهار انفعال احلزن  –58
  أشعر باخلجل عند مقابلة من ال اعرفهم  –59
  أنا متفائل دائماً  –60
  نادراً ما اشعر بالقلق والضيق  –61
  أرى أين أهل للثقة  –62
  ذاكريت ضعيفة  –63
  أنا عنيد  –64
  مشاكلي اخلاصة كثرية  –65
  أعتقد أنين شخص ذكي  -66
  أشعر برغبة يف العدوان  –67
  أنا سريع البديهة  –68
  أحترم نفسي كثرياً  –69
  أنا متسامح  –70
  أقدر قيمة العبادة  –71
 األفكار املتعلقة باجلنة والنارتقلقين  –72
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 بنود اختبار مفهوم الذات للمراهقني
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تنطبق 
 أبداً

تنطبق
بدرجة 
 ضعيفة

تنطبق
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 مرتفعة

تنطبق 
بدرجة 
مرتفعة 
 جداً

 أفضل صحبة األغنياء –74
  أحبذ مساواة املرأة بالرجل  –75
يزعجين السلوك الذي يظهر فيه متييز األغنيـاء عـن    –76

  الفقراء 
  . أحترم املدرس الذي جييد تبسيط املعلومات –77
  يقلقين التفكري يف أمر الروح –78
  ظهرهأرى أن سعادة اإلنسان يف حسن م –79
 .أحب أن يتمتع كل إنسان حبريته –80
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