
 (ة الثالثة عشررحاضمال)

ٌتضمن التوجٌه دراسة الذات ومفهومها :نظرٌة الذات / ثانٌا 

والذات هً جوهر الشخصٌه ومفهوم الذات هو حجر الزاوٌه فٌها 

معرفة الفرد بذاته لها  ولقد اصبح ثابتا ان,وهوالذي ٌنظم السلوك 

كما انه متعلق بشكل مباشر بحالته ,تأثٌر كبٌر من جوانب سلوكه 

العقلٌه وشخصٌته بنحو عام وٌمٌل اولئك الذٌن ٌرون انفسم على 

انهم غٌر مرغوبٌن وال قٌمة لهم فً المجتمع وذلك التصور كله 

ومن هذا المنطلق بحد ذاته نجد اصحاب ,بسبب نظرتهملذاتهم 

وم غٌر الواقعً عن انفسهم ٌمٌلون الى التعامل مع الحٌاة المفه

والناس باسالٌب منحرفة او شاذه وعلى هذا تعد المعلومات 

الخاصة بكٌفٌة ادراك الفرد لذاته مهمة ومن هنا تتجلى اهمٌة 

وٌلعب مفهوم ,المرشد فً مساعدة المسترشد لفهم ذاته وتقوٌمها 

ابراز سماته المزاجٌه فكل الذات دورا محورٌا فً تشكٌل الفرد و

منا ٌنح والى ان ٌسلك بالطرٌقة التً تتفق مع مفهومه عن ذاته فإذا 

كان مفهوم عن ذاتً أننً قوي الشخصٌة عالً الهمة فمن الصعب 

ان ٌصدر عنً سلوك ٌختلف عما تفرضه هذه الذات واذا كنت 

فاهما ذاتً على انً مرٌض ضعٌف فمما ال شك فٌه اننً اكون 

فً المشاركه فً اي نشاط او موقف ٌتطلب كفاءة بدنٌه او  مترددا

 :جهد بدنً وهذا المعنى ٌذكرنا بقول المتنبً

على قدر اهل العزم تاتً العزائم وعلى قدر اهل  الكرام تاتً 

 المكارم

ان مفهومنا عن ذاتنا ٌحكم سلوكنا بشكل كبٌر سواء كان هذا 

ا اهمٌة استخدام الذات المفهوم صحٌحا ام خاطئا ومما تقدم تتاكد لن

فً فهم الشخصٌة وبالتالً مساعدة الفرد فً حل مشكالته المختلفه 



واعادة توافقه مع البٌئة الخارجٌه وربما لفهم جوانب شخصٌته 

 ووضع القوانٌن التً تسهم فً التنبؤ بسلوكه فً المواقف المختلفه 

غٌر انه من الضروري ان نالحظ ان مفهوم الذات وسمات 

الشخصٌه لٌسا مترادفٌن بل هما منحنٌان مختلفان تماما فً تعاملنا 

فمفهوم الذات قد ال ٌقبل المالحظه المباشرة بوصفه  ,مع الفرد 

ٌمثل تنظٌما ادراكٌا للشخصٌة ٌمكن استكشافه أو قٌاسه أو 

االستدالل علٌه عن طرٌق شواهد ومالحظات معٌنه بوصف 

 0السلوك دالة لمفهوم الذات 

 "ف مفهوم الذات تعري"

ٌرادف الى حد كبٌر مفاهٌم أخرى كمفهوم النفس ان مفهوم الذات 

مثال وهذه المفاهٌم ٌصعب على االنسان االحاطه بها ومعرفة 

من ("علٌه السالم )حقٌقتها كما ورد عن االمام علً بن ابً طالب 

وبما ان معرفة الرب اي االله "عرف نفسه فقد عرف ربه 

الذات اٌضا مستحٌلة لذا نجد ان العلماء قدٌما  مستحٌلة لذا معرفة

وحدٌثا ولجوا المٌدان وحاولو معرفة حقٌقة الذات لكنهم لم ٌفلحوا 

وٌتفق ,اال انه عرفوها بلوازمها ,فً تعرٌف الذات من حٌث هً 

اكثٌر من الباحثٌن من هذه الوجهة من النظرة التً تعد مفهوم 

ر الواضح المعالم الذي ٌقف الذات المكون او التنظٌم اإلدراكً غً

خلف وحدة افكارنا ومشاركاتنا والذي ٌعمل بمثابة الخلفٌة المباشرة 

لسلوكنا او مركز تنظٌم السلوك وتوجٌهه وتوحٌده وبهذا ٌلعب 

 0مفهوم الذات دور القوة الدافعه فً سلوكٌاته كلها 

 

 

 



 " التطبٌقات التربوٌهة لمفهوم الذات فً األرشاد التربوي"

اهمٌة الدور الذي تلعبه العوامل الذاتٌه فً مفهوم الذات عن  تتضح

له نظرٌة االطار غٌر الموجه اذ ٌشٌر الى "رٌمً "طرٌق معالجة 

 :الجوانب االتٌه

عن ذاته بوصفها نظاما مكتسبا تخضع لمبادئ فكرة المرءان  – ا

 0االدراكً ذاتها التً تتحكم فً الموضوعات المدركة  التنظٌم

لمعرفة بوجود ذات عن ذاته تنظم سلوكه فافكرة المرءان  –2

  السلوكاحداث تغٌٌراخرى مختلفة فً عملٌة التوجٌه قد تؤدي الى 

ان فكرة المرء عن ذاته ترتبط بالواقع الخارجً برباط  – 3

 ضعٌف فً حال المرضى العقلً 

قد تتلقى فكرة المرء عن ذاته تقدٌرا اكبر مما تلقاه ذاته  – 4

فقد ٌضحً الجندي فً المٌدان بنفسه فً سبٌل القٌم الجسمٌة 

 0االخالقٌه والمثل العلٌا التً تتضمنها فكرته عن ذاته

ٌحدد االطار الكلً فكرة المرء عن ذاته كٌف ٌدرك المثٌرات  – 5

وعندما ٌطرأتغٌر على هذا ,الخارجٌه وهل ٌتذكره ام انه ٌنساها 

شأنه هذا التغٌٌر ان  األطار الكلً لفكرة المرء عن ذاته فإن من

 0ٌعدل من نظرته للعالم الخارجً 

 ":اهم األنتقادات الموجهة لنظرٌة الذات "

تداخل مفهوم الذات مع كثٌر من المفاهٌم والمصطلحات   -2

 0عدم أعطاء الباحث صورة واضحة له النفسٌة ٌؤدي الى 

 حول مفهوم الذات امثاللتعرٌفات التً قدمها علماء النفس عدد ا -1

ٌد المفهوم جٌمس وماسلو ومٌرفً تجعل الباحث متحٌرا فً تحد

 0الدقٌق للذات 


