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 دراسة شخصية المراىق: الفصل التاسع- 9

 :تمهيد- 9-1

، ففي مرحلة الطفولة الوسطى ك اظتتأخرة  مرحلة اظتراىقة باظتقارنة باظتراحل السابقة ىي مرحلة انتقاؿ خطَتة ُب عمر اإلنساف          

الحظنا أف حياة الطفل تتسم باعتدكء كاالتزاف ك العالقات االجتماعية اليت تسَت ُب يسر ك سهولة، كقد اىتم هبذه اظترحلة كل من 

 من اظتنظرين الذين أعطوا اىتماما كبَتا هبذه اظترحلة، كباختصار فاظتراىقة ُب طور البحث عن اظتثل ا فهم''اريكسوف'' ك ''سوليفاف''

   .العليا كعبادة البطل كاتساع العالقات االجتماعية كطور االكتفاء الذاٌب كطور استيقاظ الدكافع اصتنسية

  :مفهـو الشخصية -9-2

 أما علماء النفس فنجد أف ىناؾ من يلقي الضوء على اصتوانب  ،الشخصية حسب اجملتمع ينظر عتا حسب اظتكانة          

.  اصتسمية، أك على الشخصية كجهاز معقد من االستجابات أك على اظتيكانيزمات الداخلية اليت تتحكم ُب السلوؾ

 ُب الفرد اليت حتدد تكيفا تو اطتاصة مع ةالنفس جسميالشخصية ىي ذلك التنظيم الديناميكي لألنساؽ " ''رتاألب''كقد عرفها        

  ."ػتيطو

أهنا التصور اظتالئم الذم نتكن أف يقدمو أم عآب ُب أم كقت استنادا لبعض " على ىذا إذ يرل ''ماؾ كليالند''كٓب يوافق       

  ."السلوكات اإلنسانية بكل جزئياهتا

ىي غتموعة من األفتاط السلوكية اضتالية أك الطاقة الكامنة ُب اصتسم اليت تتحدد عن طريق الوراثة ك  " يرل أف'' أيزنك''     بينما 

  "احمليط

 "التنبؤ بسلوؾ شخص ما ُب موقف معُت كىي هتتم بكل السلوكات الظاىرية ك الباطنية للفرد"فيقوؿ بأهنا'' كاتل''     أما

التفاعل اظتتكامل للخصائص اصتسمية ك العقلية ك االنفعالية ك االجتماعية ذلك "الشخصية بأهنا تعريف ؽتا سبق من التعريفات نتكن ك

  "اليت دتيز الشخص ك جتعل منو فتط فريد ُب سلوكو ك مكوناتو النفسية

   :دراسة بعض المالمح في شخصية المراىق -9-3

 حالة من حاالت اظتراىقُت ُب اظتدارس 90 حوؿ التوافق عند الطالب اظتراىقُت كأجرل حبثا على ''مصطفى فهمي''حبث          

  : حيث عرض ىذه اضتاالت كعلق عليها ككجد من بُت العوامل اليت تتصل بطبيعة الفرد كشخصيتوباإلسكندريةالثانوية 
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  .يتصل بدرجة النمو كصفات اصتسم* -

   .كأقتها الذكاء (القدرات العقلية)ما يتصل بالناحية العقلية أم  -

  .(تالعادات ك االنفعاال )ما يتصل بالناحية النفسية  -

    :أىم مميزات الشخصية لدل المراىق*

يكوف النمو اصتسمي سريع كىذا ما يعرؼ بطفرة النمو ككذلك تربز شخصية اظتراىق ُب النمو اضتركي : من الناحية الجسمية **

  .كخاصة أف حركاتو دتتاز بعدـ التناسق فيما بينها

  :ؾتد اظتراىقوف يعطوف قابليتهم العقلية قيمة أكثر من اصتوانب األخرل كيربز ىذا اصتانب ُب: من الناحية العقلية **

القدرة :  كأما القدرات العقلية األخرل مثل ، تعترب القدرة على اختاذ القرار ك التفكَت دليال على النضج العقلي للفرد:القرار -

 اليت ''دياموند'' ككذلك حبوث 1958سنة  Vernon ''فرنوف''إْب كىذا ما أكدتو حبوث .......اظتيكانيكية ك القدرة اظتوسيقية

  .أكدت على أقتية القدرات العقلية

 ختتلف باختالؼ أفتاط الشخصية كشتاهتا كتشمل اظتيوؿ العقلية، الدينية، االجتماعية، الفنية، ك تتضح ىذه اظتيوؿ ُب :لميوؿا- 

 تناكلت ''1961كوظتاف ''ُب دراسة قاـ هبا ككسيقية، آبفنية ك اؿمرحلة اظتراىقة فيميل ُب البواكَت لأللعاب الرياضية، ٍب األدبية، ك 

كما . ، ك ختتلف اظتيوؿ باختالؼ الذكاء األدكار اليت يفضلها اظتراىقوف، فكاف الدكر الرياضي، ٍب الطيار، ٍب عآب الذرة كاظتبشر الديٍت

ختتلف أيضا باختالؼ اصتنس، الذكور نتيلوف للهوايات العلمية ك الكهرباء ك قيادة السيارات كاظتصارعة ك األلعاب الرياضية اظتختلفة، 

 على اظتراىقُت فكانت األدكار اليت 1969 ''كركترككلز''ك ُب دراسة أجراىا... ُب حُت ؾتد الفتيات أكثر ميال للقصص ك الشعر

النجومية الرياضية، اظتوىبة الدراسية ٍب :  أما الذكور ،دكر عارضة أزياء، ٍب اظتمرضة، ٍب اظتدرسة ٍب اظتمثلة أك الفنانة: تفضلها اظتراىقات

فتكوف بعيدة عن الواقع كأف يصبح ؾتما سينمائيا، أك ضابطا ُب اصتيش أك طيار أك بطال ُب الرياضة ك : أما اظتيوؿ اظتهنية. الشعبية

 .طبعا اظتيوؿ تتطور

  :الهوية عند المراىق  -9-4

   : يؤكد على ىذا''اريكسوف''يعترب بناء اعتوية االؾتاز األىم الذم يقـو بو اظتراىق، ك حىت         
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  ( ...............االسم، الكنية، ػتل الوالدة )بطاقة ىويتو  : اجتماعية*

توازم اصتواب من السؤاؿ من أنا؟ كمن سأكوف؟   : نفسية*

  :ك اظتراىق يتجو إما إٔب. اطتطر القائم ُب اظتراىقة ىو غموض اعتوية أك ضياعها أك اؿترافها كما يكوف عليو

 . اليت تقـو على الوعي ك اظتعرفة ك حتمل اظتسؤكلية أم حتقيق متطلبات النمو:بناء الهوية االيجابية*

  . يفشل اظتراىق ُب حتقيق متطلبات النمو:بناء الهوية السلبية*

  : عند المراىق مفهـو الذات  -9-5

ىي تكوين معرُب مركب من عدد من اضتاالت النفسية ك االنطباعات ك اظتشاعر كتشمل إدراؾ اصتانب اصتسمي ككل ماىو ػتسوس 

   "الشعور بكينونة الفرد" ككذلك شتاتو ك دكره ك إمكاناتو كىو مايولد 

  .كيف يدرؾ الشخص ذاتو: الذات اظتدركة -1

  .ىي الصورة اليت يراىا اآلخركف حوؿ ىذا الشخص: الذات االجتماعية -2

  .اليت يطمح أف يكوف عليها ىذا الفرد خالية من العيوب: الذات اظتثالية -3

  :نظرة المراىق للذات- 9-6

، ينمي إحساسو  ، شعور باضترية يستخدـ طاقاتو (سلب ك اكتاب )، غتاهبة اضتياة  منذ الصغر متقبل ذاتو: المتقبل للذات  -1

 .، نتكن حتديد نقاط الضعف ، ينسجم مع الوسط، اصترأة ، إنساف عفوم دكف ندـ

، كيبدك ىذا التقليل من قيمة ما لتققو  ، ال يقيمها حىت أنو يكرىها ، يلومها لنفسو ، غَت مرتاح  نقيض اظتتقبل:الرافض للذات-2

 . ك الوعي خاصةاالجتاىات، كىذا يعود إٔب استواء  ، كأكثر اىتماما باضتفاظ على شعورىم ، كعدـ الثقة باآلخرين من ؾتاح

  :العوامل المؤثرة في شخصية المراىق- 7- 9

  :ىناؾ عوامل داخلية ك خارجية تؤثر ُب شخصية اظتراىق

   يتمثل ُب النمو اصتسمي ك العقلي: العوامل الداخلية

  .كانب األخرل اظتساعدة ُب ىذا التأثَتاِب ك الثقافية ك الدينية ك البيئية إٔب االجتماعيةيتمثل ُب العوامل : العوامل اطتارجية
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  :ؿتصر ُبتك :  العوامل الداخلية1 – 9-7

ك يؤثر ُب الشخصية ك ذلك عن طريق عملية التوافق اليت تكوف مزدكجة، ك تتوافق مع جسده اصتديد، ك تتوافق : النمو الجسمي*

ُب النمو اصتسمي للمراىق يعترب حبق جتربة قاسية   مع أقرانو ك أفراد اجملتمع اآلخرين الذين يتعامل معهم كذلك أف أم عيب أك شذكذ

كذلك دكره ُب تقييم ك لو، فحب الشباب أك االعوجاج ُب اصتسم أك عدـ فتاء العضالت يقلق اظتراىق ك يولد لو عدـ الثقة بالنفس

   "بركدم"ك " ركؼ"الذات ك قد أكدتو حبوث 

مرحلة اظتهد : حيث حدد سبع مراحل يوجد فيها تغَتات جوىرية ُب الشخصية" سوليفاف"ك قد اىتم هبذا اصتانب : النمو الجنسي*

ظهور ما  ، مع  اظتراىقة اظتبكرة اظترحلة اظتتأخرة مرحلة الرشد ،مرحلة ما قبل اظتراىقة (عهد اضتداثة)مرحلة الطفولة مرحلة فًتة الصبا 

  .يسمى بالتعلق العاطفي ك عبادة البطل

   : العوامل الخارجية2- 9-7
   .القرناء\ اظتدرسة \ األسرة : عوامل اجتماعية*
   .نقص التوعية ك خاصة اإلعالـ: عوامل ثقافية*
   ".صموئيل مغاريوس"حبث: عوامل بيئية*
   .ضعف الوازع الديٍت الذم ىو عبارة عن قواعد عسكرية: عوامل دينية*
 .انتشار البطالة كالفراغ*
 .، الفقر الشديد ك الثراء الشديد ، الالمسؤكلية ، اضترية ، اصتهل الكتابات اظتنحرفة*


