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Résumé 

Cette étude a pour but de s’interroger sur la relation existante entre le sentiment de solitude 

psychologique, l’adaptation psychosociale et le niveau d’estime de soi chez l’adolescent délinquant. 

Le chercheur  s’est  appuyé sur la méthode descriptive analytique, en plus de l’utilisation d’une 

technique d’investigation (l’échelle du sentiment de solitude psychologique de Ibrahim ; et le test de 

personnalité pour la période de l’enseignement moyen et secondaire de Mahmoud Atia Hanaa et 

leur test de validité ainsi que l’échelle de mesure de l’estime de soi de Cooper Smith. 

L’échantillon de l’étude est composé de (112) adolescents et adolescentes résidant dans les centres 

de rééducation, situés à Alger et à Blida  

Apres l’analyse des données avec le SPSS pour calculer les pourcentages, des moyennes  les encarts 

types, le test de la corrélation multiple de Pearson et le test de la corrélation partielle, l’étude s’est 

conclue par un certain nombre des résultats :  

-l’existence d’une corrélation significative entre le sentiment de solitude psychologique et 

l’adaptation psychosociale et le niveau d’estime de soi chez l’adolescent délinquant en fonction du 

sexe. 

-La variable qui a la plus forte corrélation avec le sentiment de solitude psychologique et le niveau 

d’estime du soi en fonction du sexe. 

-Il n’existe pas de corrélationsignificative entre les deux sexes pour ce qui concerne les autres 

variables. 

-Il existe une différence significative entre les deux sexes pour l’adaptation psychosocialea la faveur 

du sexeféminin. 

Les mots clés : 

- Sentiment de solitude. 

-L’adaptation psychosociale. 

-L’estime de soi. 

 

 

 

 

 



 تقديرو الشكر كلمة
الحمد لّله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه و يكافئ مزيده، و الشكر لّله على ما 

اب إلنجاز هذا العمل، والصالة وهبني من صبر و هدى، و توفيق تخطيت به الصع
محمد و على آله و صحبه أجمعين  النعمة المسداة نبيناوالسالم على الرحمة المهداة و 

 :كثيرا، أما بعدسلم تسليما و 

 أستاذي إلى التقدير وعميق االمتنان وعظيم الشكر بخالص أتقدم أن يسرني
الذي كان نعم الموجه و المرشد لي منذ قيامه و  حماش الحسين الدكتور األستاذ الفاضل

اشرافه و متابعته لجميع مراحل هذه الرسالة  في السنة التمهيدية ، إلى أن واصل بتدريسي
منذ أن كانت فكرة إلى أن قيض اهلل لها الوقوف على قدميها ، أسأل اهلل العلي القدير أن 

 .يجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته إنه جواد كريم

سوبي قسم علم النفس بجامعة تيزي وزو  متمثال في كما يسرني ان أشكر جميع من
ئة التدريس الذين قدموا لنا خالصة علمهم و فكرهم من خالل فترة جميع أعضاء هي

فاطمة الزهراء بجامعة ة بوكرمة األستاذ بالذكر الدراسة جزاهم الّله عنا خير الجزاء وأخص
 .أحمد دوقة بجامعة الجزائر االستاذتيزي وزو و 

زوجي سمير  بالذكر وأخّص  بعيد من أو قريب من ساعدني من كل أشكر كما 
 .البحث عينة أفراد زوبير وجميعو  فريزةو  دينةسامية ونعيمة وسامية و  وأصدقائي

 حـــدواس                                                                     

 



 
 االهداء

 .....إلى من غرسا فيّا الحب و العطاء
 .....إلى من عّلماني معنى الوفاء

 والدي ووالدتي الفاضلين إلى
أمدهما بالصحة أطال الّله في عمرهما و

 .و العافية
 

 منــــــــــــــــــــــــــــــــــال        



 :البحث ملخص

تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن الشعور بالوحدة النفسية و عالقته بالتوافق النفسي 
االجتماعي و مستوى تقدي الذات لدى المراهق الجانح ، فقد اعتمدت الباحثة على المنهج 

إلبراهيم "إلى استخدام مقياس الشعور بالوحدة النفسية  باإلضافةالوصفي التحليلي، 
ثم اختبار " لمحمود عطية هنا"واختبار الشخصية للمرحلة االعدادية و الثانوية  ،"قشقوش

مراهق  (111)و قد تكونت عينة البحث من، "لكوبر سميث"ثباتهما، و مقياس تقدير الذات 
و بعد جمع البيانات تمت  مراهقة متواجدين بمراكز إعادة التربية بواليتي الجزائر و البليدة ،و 

النسب المئوية ، )في حساب ( SPSS)معالجتها باستخدام برنامج الحزم االحصائية 
اختبار االرتباط المتعدد بيرسون، اختبار االرتباطات المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، 

دالة بين  الى مجموعة من النتائج التي تمثلت في وجود عالقة، بعدها ّتم التوصل (الجزئية
الشعور بالوحدة النفسية و التوافق النفسي االجتماعي و مستوى تقدير الذات لدى المراهق 
الجانح حسب الجنس، كما وجدت أن المتغير األكثر ارتباطا بالشعور بالوحدة النفسية هو 

 فيما يخص الجنسين بينتوجد فروق دالة  تقدير الذات حسب الجنس، في حين وجدنا أنه ال
 .االناث لصالح في حين يوجد فرق في التوافق النفسييرات، المتغ

 :المفاهيم األساسية

 الشعور بالوحدة النفسية-
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 000 الجنس حسب البحثنسب توزيع أفراد عينة  10
 000 حسب المستوى التعليمي البحثنسب توزيع أفراد عينة  10
 000 نسب توزيع أفراد عينة البحث حسب مستويات الشعور بالوحدة النفسية 10
 000 ة البحث حسب مستويات التوافق النفسي االجتماعينسب توزيع أفراد عين 10
 000 نسب توزيع أفراد عينة البحث حسب مستويات التوافق النفسي 10
 000 نسب توزيع افراد عينة البحث حسب مستويات التوافق االجتماعي 10
 000 تقديرنسب توزيع افراد عينة البحث حسب مستويات  01

 

  



 المالحق فهرس

رقم 
 الصفحة العنوان الملحق

 010 قشقوش إلبراهيممقياس الشعور بالوحدة النفسية  10
 010 وثيقة دراسة ثبات مقياس الشعور بالوحدة النفسية 10

نتائج أفراد عينة البحث المتحصل عليها بالنسبة لمقياس الشعور بالوحدة  10
 النفسية

010 

 001 االعدادية و الثانوية لمحمود عطية هنااختبار الشخصية للمرحلة  10
 000 ةمفتاح تصحيح اختبار الشخصي 10
 000 ختبار الشخصيةوثيقة دراسة ثبات ا 10
 000 نتائج األفراد المتحصل عليها بالنسبة الختبار الشخصية 10
 000 نتائج االفراد المتحصل عليها بالنسبة للتوافق النفسي 10
 000 المتحصل عليها بالنسبة للتوافق االجتماعينتائج األفراد  10
 000 مقياس تقدير الذات لكوبر سميث 01
 000 نتائج األفراد المتحصل عليها بالنسبة لمقياس تقدير الذات 00
 000 (R)نتائج اختبار االرتباط المتعدد بيرسون 00
 000 نتائج اختبار االرتباطات الجزئية 00
 000 .الفروق بين الجنسين (t-test)اختبارنتائج  00

 



 مقدمة
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 :مقدمة
الحمد لّله رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف االنبياء و المرسلين سيدنا 

 ...و بعد. على آله و صحبه أجمعين.حمد وم
يعتبر الشعور بالوحدة النفسية من المفاهيم التي القت اهتمام الكثير من الباحثين في 

خصبا إلجراء الدراسات و مجال علم النفس و الصحة النفسية، و من ثم أصبح مجاال 
البحوث النفسية، و تكمن هذه األهمية في دراسة هذا النوع من المواضيع كونه مشكلة 

       .خطيرة و تمس جميع الفئات العمرية
كانت العلمية المجاالت سواء أتتسم المجتمعات المعاصرة بتغيرات في جميع حيث  

قتصادية أم التكنولوجية أم ثاافية و هذا ما اد  لل  تعاد اسالي  منها أم التربوية أم اال
التوافق، سعيا وراء مسايرة رك  الحضارة و ذلك لمواجهة كل التحديات في كافة 

من مواقف الحياة، و التي تتضمن نماط المجاالت ، و هذا ما يعرض الفرد لل  أ
ة  لشت  أنواع صبح الفرد عرضالضغط، و التوتر، و نتيجة لذلك أ عناصر

ل  سلوك لتي تصي  صحته النفسية، و تدفعه ل، و النفسية ا االنفعالية االضطرابات
الشعور بالوحدة النفسيةو كذا العزلة و يعا  ذلك  االنطواءو  االنزواءنمط معين من 

 "Donson et Georges""دونسون و جورجز"كل من  و هذا ما ذه  لليه 
 أهم المشكالت التي يعاني منهان الشعور بالوحدة النفسية يشكل واحدة من أ باعتبار

المشاكل الاادمة أو التي ، كونها تعتبر ناطة بداية لكثير من نسان في العصر الحالياإل
و قد يدفع الشعور . يمكن أن يعانيها أو يختبرها و يعيشها، و يترت  عنها مشاكل عدة

ني من مشكلة ما لل  تفاقم هذه المشكلة و زيادة بالوحدة النفسية الفرد الذي يعا
       (. 391 ص،3891شقوش،ق)حدتها

 Rokach روكاتش، و Mijuskovee،(3898) ميجاسكوفيكفترض كل من لكن ل 
عصريا، بل هي حالة  اجتماعياأن الشعور بالوحدة النفسية ليس مرضا ( 3899) 

تختبرها جميع الكائنات البشرية منذ فجر التاريخ، و يرفضان أنه كوننا بشرا يعني ان لنا 
و جدودا و يج  أن نحصل عل  حصتنا من تجربة الحياة و بذلك نكون وحيدين، و 
عل  هذا األساس أمكننا الاول أنه مادام اإلنسان موجودا فإنه ليس له مفر من خبرة 

         .بالوحدة النفسيةالشعور 
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إن الشعور بالوحدة النفسية حالة ينفرد بها اإلنسان عن غيره من الكائنات فو بذلك 
قد يحدث في  وأي خلل،  الحية بسب  امتالكه نظامًا اجتماعيًا ، يتأثر به ويؤثر فيه

األواصر التي تربط اإلنسان بغيره من أبناء جنسه أو أي تغير يحدث في النظام 
االجتماعي ، ينعكس عل  الفرد ، وينتج عنه اضطرا  في الطابع االجتماعي المكتس  
لد  األفراد ، ما يولد لديهم الشعور باالغترا  أو االنعزال أو معاناة الوحدة النفسية وكما 
تترك آثارا عل  الفرد حيث من شأنها أن تؤثر عل  مجمل نشاطاته كما أنها ُتعد نواة 

 .لمشكالت أخر 
تنتشر بين  يعد الشعور بالوحدة النفسية من الظواهر االجتماعية الهامة، التيو 

حيث يعاني المراهق في المجتمعات كافة من مشكالت نفسية  .األطفال و المراهاين
منها  وقد أظهرت بعض الدراسات  .و من بينها نجد الشعور بالوحدة النفسية ،واجتماعية عدة
لل  أن الوحدة النفسية مشكلة مؤلمة ومنتشرة بين : ( Martin ,3891)  دراسة مارتن

    .الفئات العمرية جميعها ، لاّل أنها تبلغ ذروتها في فترة المراهاة
يشير وتنشأ الوحدة النفسية بسب  عدم رضا الفرد عن عالقاته االجتماعية ، حيث  

دة من لل  أن أفضل أسلو  لتاييم الوح( Cuffel&Akamatsu 1989)كوفيلوأكاماتسو 
فالوحدة ترتبط ارتباطًا عاليًا بالرضا عن . االجتماعية  خالل مستويات الرضا عن العالقات

 .العالقات االجتماعية أكثر منها بأي مستو  مطلق من العالقات الشخصية

، وحيدين عل  لسانهم ، ومنها العجزمشاعر ال (Jones ,3891)جونز وقد وصف 
تعاسة ، والرفض ، كما ذكر الوحيدون أن أحدًا ال يابلهم وانعدام األهمية ، واالنفصال ، وال
       .( أو يحبهم أو يفهمهم وأنهم ضجرون

لل  لن الوحدة النفسية مشكلة حاياية ( Sandburg ,3899)ساندبرج ويشير العالم  
وعندما يشعر الناس بالوحدة فإن هذا الشعور يشمل  ودائمة بالنسبة لل  بعض من األفراد 

حياتهم لما يترت  عليها من تأثيرات سلبية عل  شخصية الفرد وتوافاه النفسي  كل نواحي
  .واالجتماعي 
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وتبرز أهمية دراسة الشعور بالوحدة النفسية ، ألنها تمثل خبرة غير سارة ، تدل عل  
عدم وجود التوافق ، وبصحبها العديد من حاالت صعوبة االندماج االجتماعي عل  الرغم 

        .وجود األفراد في الجماعةمن 
لن محاوالت اإلنسان للتعرف عل  ذاته و تحديد معالمها تبدأ بشكل ملح في مرحلة  

المراهاة وتستمر كذلك طوال حياته تبعا لما يحل او بالبيئة المحيطة من حوله و ما يتبعها 
اص بين الظهور في من تغيرات، و تختلف فترة النجاح في تحديد هذا المفهوم بالنسبة لألشخ

مراحل مبكرة من الحياة و تستمر لفترة أطول بالنسبة للبعض اآلخر، و لن مفهوم الذات 
   .يتحدد بدرجة كبيرة أيضا خالل معرفة الفرد لوجهات نظر اآلخرين عنه

وتعد الذات جوهر الشخصية كما يعد مفهوم الذات من أهم األبعاد المهمة في  
فهو بذلك يحتل مركزا . ها الدور الفعلي في سلوك الفرد و تصرفاتهالشخصية اإلنسانية التي ل

مرموقا من نظريات الشخصية و يعد من العوامل الهامة التي تؤثر في سير السلوك 
ي البيئة اإلنساني، وينبثق مفهوم الذات من الخبرة االجتماعية بالنظر لليه كجزء يؤثر ف

         .ااالجتماعية و يتأثر به
صت نتائج كثير من الدراسات لل  لن هناك عالقة وطيدة بين كل من خبرة ولاد خل 

الشعور بالوحدة النفسية و تادير الذات حيث تبين لن الذين يعانون من هذه الخبرة يكون 
لديهم تادير ذات سلبي منخفض حول ذواتهم زيادة عل  ذلك ناص في احترام الذات، و لوم 

 Ressell ،Peblouetسيل، بيبلوي، و كارتون، ن راوعدم تابل الذات، و وجد كل م
Cutrona (1989 لن الوحدة النفسية عادة ما ترتبط بانخفاض تادير الذات و تشير ،

لل  أن الشخص الوحيد نفسيا يعاني من الحساسية الزائدة و يعاني  ،(3898)سليماندراسة 
ة عالقات بسب  من ناص الثاة في النفس و ناص تادير الذات، مما يجعله يتجن  لقام

الالق و الخوف من الحصول عل  تغذية راجعة سلبية تمنعه في لنجاح هذا النوع من 
           .العالقات
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و عندما نتكلم عن المراهق و مختلف المشكالت النفسية مثل الشعور بالوحدة النفسية  
التي  االجتماعيةتادير الذات و مختلف المشكالت التوافق النفسي و االجتماعي و و سوء 

لحد  المشكالت التي تعتبر انحراف األحداث فإننا نذكر مشكلة  المراهاة فترةيعاني منها في 
االجتماعية التي تواجهها المتجمعات المختلفة، وقد اتخذت هذه المشكلة شكل المرض 

ري المعدي الذي ينتال من مجتمع آلخر، ولعل المتتبع لهذه الظاهرة يالحظ أن التفكك األس
الذي أصا  المجتمعات لضافة لل  اإلحباط النفسي الذي أصا  الفرد الصغير و الكبير 
وساعد عل  ظهور االستعداد الفطري للجنوح، كما لن العوامل الخارجية المادية و النفسية 
التي وفرت المناخ المناس  لالنحراف عل  السلوك السوي و الطبيعي تضافرت في خلق جو 

 (.399،3881هدى محمد قناوي،)مو فيه كل الايم المضادة للاانوناجتماعي مضطر  تن

و الجزائر كغيرها من المجتمعات تعاني من هذه الظاهرة التي باتت تستحق الدراسة و البحث 
 .و ال سيما التكفل بها، و السعي الدائم إليجاد حلول تحد من تزايدها المستمر هذا

اة اهتمت الجزائر كباقي الدول بإنشاء مراكز لعادة و تماشيا مع قانون حماية الطفولة المراه
، والهدف صة لإلناث التربية عبر مختلف واليات الوطن منها المخصصة للذكور، و المخص

من هذه المراكز هو حماية هؤالء الجانحين من خطر الشارع من جهة و لعادة تأهيلهم و 
 .االنحرافية من جهة ثانية صرف نطرهم عن السلوكات

مشكلة الجناح عند األحداث من المشكالت الجوهرية كونها تمس فئة عمرية  وتعتبر
و الذين هم جيل المستابل و سنة،  38مهمة، و هي فئة األحداث الذين تال أعمارهم عن 

الاادرين عل  المساهمة في مشروعات التنمية التي تسع  لليها كل المجتمعات، و بالتالي 
 .اةالبية األحداث هم في سن المراهغ
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 قّسم البحث ال  جانبين جان  نظري و جان  تطبياي، ويتضمن الفصل االول و قد
دراسة و تحديد تحديد الفرضيات و أهمية و أهداف ال اإلطار العام إلشكالية البحث،

 .ة اجرائيامصطلحات الدراس

 الفصل الثاني وقد تم التطرق فيه للوحدة النفسية فتضمن تعريفها و ارتباطها أما
ببعض المفاهيم باإلضافة لل  ذكر أسبابها و صورها و خصائصها و أهم النظريات التي 

 .تكلمت عنها

الفصل الثالث تضمن التوافق النفسي االجتماعي من حيث مفهومه و اتجاهاته و 
 .أبعاده و اهمم النظريات التي تناولته لضافة لل  مختلف أسالي  التوافق

 :ل  قسمينالفصل الرابع فاد تم تاسيمه ل

قسم خاص بالذات و مفهوم الذات من حيث التعريف اللغوي و االصطالحي و 
المكونات و السمات الخاصة بمفهوم الذات، مع ذكر أهم النظريات التي تناولت مفهوم 

 .الذات

و قسم آخر خصصناه لتادير الذات فتضمن تعريف تادير الذات و مستويات و 
ذكر الفرق بينه و بين مفهوم الذات ومد  الحاجة لليه  مراحل هذا التادير، باإلضافة لل 

باإلضافة لل  ذكر العوامل المؤثرة في تادير الذات مع ذكر أهم و جهات النظر بالنسبة 
 .لبعض المنظرين في مجال علم النفس حول تادير الذات

الفصل الخامس تم التطرق فيه لل  المراهاة من حيث مفهومها و أنماطها و مختلف 
 .ئص النمو عند المراهق و حاجاته لضافة لل  رعاية المراهاين بين األهمية و الضرورةخصا

يحتوي عل  مفهوم الجنوح و فترة حدوثه لضافة غل  مختلف السادس  الفصل
 .النظريات المفسرة له
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ع الفصل الساب الجان  التطبياي فيشمل فصلين هما السابع و الثامن، يتناول  أما
البحث، الدراسة  بفرضيات التذكير بدوره يحتوي والذي الميدانية للدراسة المنهجية اإلجراءات

االستطالعية، منهج البحث، عينة البحث و خصائصها، اإلطار الزماني و المكاني، أدوات 
 .جمع البيانات و األسالي  اإلحصائية المستخدمة في البحث و أخيرا

اقشة و تحليل النتائج، عل  أساس و الفصل الثامن و األخير يخصص لعرض و من
اإلحصاء الوصفي و االستداللي حس  فرضيات البحث الماترحة، ليختم البحث باستنتاج 

 .عام، ثم تاديم لبعض االقتراحات و خاتمة

أملنا أن تضيف هذه الدراسة وما هذه الدراسة لال دراسة تكميلية للدراسات الساباة و 
تي تناولت موضوع الشعور بالوحدة النفسية أو اهتمت لبنة من لبنات سلسلة الدراسات ال

 .بجان  منه
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  :اإلشكالية -1

، حالة واسعة االنتشار لدى أفراد أن خبرة الشعور بالوحدة النفسية بات من المؤكد 
اليومية ال الجنس البشري ، لدرجة أنها أصبحت في واقع األمر حقيقة موجودة في حياتنا 

 فهي قد توجد لدى الصغير والكبير ، والمتزوج وغير المتزوج ، تعرف لنفسها أي حدود،
والغني والفقير ، والمتعلم وغير المتعلم ، والشخص السليم والشخص المريض ، ولدى 
االنبساطيين واالنطوائيين ، فهي في كل األحوال توجد في كل مراحل الحياة ، وهي بصفة 

هذا وتدل . Seligman(1993)عامة تعتبر مدخاًل أساسيًا لفهم جميع الظواهر النفسية 
مجال اإلكلينيكي من خالل التعامل مع فئات المراهقين بصفة عامة الخبرة الميدانية في ال

على تفشي مشكلة الشعور بالوحدة النفسية لدى كثير منهم ، مما يتطلب ضرورة التصدي 
الفوري لهذه الظاهرة ، والكشف عن جوانبها وأبعادها ومكوناتها، ودراسة ما يمكن أن تتضمنه 

بعض جوانب الشخصية ، ومن ثم انعكاس تلك من عالقات ومصاحبات وآثار سيئة على 
 .العواقب على حياة الفرد كلها ، في حاضره ومستقبله 

إلى أن الشعور بالوحدة النفسية يعد من ،(1191)الحميد وعمر عبديشير كل من  
ويؤكد  .الظواهر النفس اجتماعية الخطيرة ، التي تنتشر بين األطفال والمراهقين والشباب 

أن خبرة الشعور بالوحدة النفسية  Brage& Woodward (1993)كل من براج وود وارد 
حيث تشير بعض التقارير والبحوث . خبرة عامة وشائعة أثناء فترة المراهقة بصفة خاصة 

من طالب وطالبات المدارس المتوسطة والثانوية ، %( 66)اإلكلينيكية إلى أن هناك حوالي 
 فهــد بن عبد(ت ترتبط في معظمها باضطراب الشعور بالوحدة النفسية يعانون من مشكال

 (.           00،ص4002اللــه الدليم ،

وعمومًا فإن خبرة الشعور بالوحدة النفسية تعد في حد ذاتها خبرة أليمة وشاقة ومريرة  
من على النفس البشرية ، حيث يقاسي الفرد ويعاني من جراء هذا الشعور البغيض والتعس 

فقدان الحب والتقبل األسري ، وكذلك الشعور بانعدام الود والصداقة واالهتمام من األصدقاء 
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والزمالء والمدرسين ، إلى جانب الشعور الدائم بالحزن والتشاؤم واالنعزال وانعدام قيمة الذات 
الشعور ، والبعد عن المشاركة أو التفاعل مع اآلخرين ، وبالتالي انعدام الثقة باآلخرين ، و 

بفقدان التواصل االجتماعي ، بل وفقدان أي هدف أو معنى للحياة ، مما يؤدي في نهاية 
األمر إلى اإلحساس بأنه شخص غير مرغوب فيه أو أنه ال فائدة منه ، فيفقد االهتمام بأي 

، نتيجة عدم الرضا الناتج عن إعاقة أو عدم تحقيق مطلب هام من مطالب النمو شيء
جة نفسية البد من إشباعها في إطار اجتماعي أال وهي الحاجة إلى الجماعة اإلنساني ، وحا

 .واالنتماء 

إن اإلنسان بطبيعته كائن اجتماعي ، يعيش ويقضي معظم وقته في جماعة ، يؤثر  
ت االجتماعية والفرد منذ طفولته تنمو لديه القدرة بالتدريج على إقامة العالقا. فيها ويتأثر بها 

يمتد التفاعل ليشمل  ثممه ثم باقي أفراد األسرة واألهل فهو يتفاعل مع أ. اآلخرينالفعالة مع 
 1111زهران ، )لكبيرا، بدءًا من التحاقه بالمدرسة حتى يخرج إلى المجتمع جماعات أخرى

 . (11-11،ص 

أن الحاجة إلى الجماعة واالنتماء من أهم الحاجات ، ويؤكد كل من عودة ومرسي  
تلح في اإلشباع وتدفع الشخص إلى االرتباط بجماعة أو أكثر يحبها وتحبه ، األساسية التي 

ية ، وتشبع له حاجاته إلى ويجد عندها األمن والتقدير واالطمئنان والمكانة االجتماع
عودة و )وتؤثر في بناء شخصيته وفي تكوين قيمه واتجاهاته وميولهالصحبة، 

 (.101ص ، 1111مرسي،

، فهم اإلطار الذي البد له من وجود في حضرة اآلخرينأن اإلنسان فرج ويضيف  
يمارس من خالله وجوده وحريته ، فاآلخر إذا جاز التعبير هو شيء أشبه بجهاز المناعة 

، بل والجسم في نهاية تدهور الشامل قدر كل وظائف النفسالنفسي ، إذا غاب صار ال
في العالم  المتميز،وده الكيفي له وج وماهيته،ذلك أن اإلنسان هو كل له بنيته . المطاف 

 .وفي صحبة الغير
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ذا كان األمر هكذا بالنسبة لكل مرحلة من مراحل النمو اإلنساني ، فإن الوضع   وا 
وذلك نتيجة لكل التغيرات . يختلف بعض الشيء بالنسبة لمرحلة المراهقة بصفة خاصة 
لتي قد ترتبط بهذه المرحلة والتطورات النمائية الهائلة ، وكذلك بعض التعقيدات المختلفة ا

 .زيولوجية االجتماعية أو االنفعالية أو الفيالحساسة والحرجة ، سواء من الناحية 

ومن هنا ، فإن تحقيق وجود المراهق في هذه المرحلة يكون في إحساسه باألمن  
 النفسي ، وباالنتماء لآلخرين وانتماء األخرين له وحبه لآلخرين ، وحب اآلخرين له ، وأن

وهكذا يبدو لنا أن معنى تحقيق الوجود في هذه المرحلة . يكون موضع تقدير اآلخرين 
، هو وجود ي أن معنى الوجود في مرحلة النضجيختلف عن معناه في حالة الطفل ، أ

، وتصل به إلى التي تميزه عن غيره من المخلوقاتاإلنسان في تحقيقه لتلك الصفات 
أيضًا فإن المراهقين يظهرون في . ستوى تحقيق اإلنسانيةالمستوى األعلى واألمثل ، وهو م

لى عالقاتهم مع الجنس  الرفاق،فترة المراهقة انتباهًا متزايدًا لالنتماء لجماعة  كجزء  اآلخر،وا 
 .الجتماعيامن نضجهم 

أن المراهق يتعلم أن حاجاته األساسية يمكن أن تشبع عن طريق قشقوش ويوضح  
ك أن قيامه بأدوار الراشدين ، هو السبيل الوحيد كي يحقق لنفسه التعلم االجتماعي ، ويدر 

مكانة أو نضجًا ، ومن ثم فإنه يسعى جاهدًا كي يحقق هذا النضج ، ومن هنا نجد أن 
المراهق في حاجة إلى أن يرتبط بآخرين يعايشون ما يعايشه من تطورات وتغيرات ، 

 .(561ص،1191 قشقوش ،)ويشعرون بما يشعر به من مشاعر وأحاسيس

فإنه يتبين لنا ، أن أي خلل أو مشكالت يمكن أن تعوق الفرد عن تحقيق : وفي ضوء هذا   
تفاعله االجتماعي الطبيعي ، قد تقوده إلى الدخول في دائرة االضطرابات النفسية 

 .أتي في مقدمتها مشكلة الشعور بالوحدة النفسية يوالتي ربما . واالجتماعية 
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أن الفرد الذي يعاني من الوحدة النفسية هو : ارة إليه في هذا المقام ومما تجدر اإلش 
الذي يشعر بأنه وحيد رغم كثرة من حوله ، وأنه غير منسجم معهم ، وهو في حاجة 
ألصدقاء ، ويغلب عليه اإلحساس بأنه ليس جزءًا من جماعة األصدقاء ، وأنه ال يوجد من 

يشعر معه بالود والصداقة ، وأنه يشعر بإهمال  يشاركه أفكاره واهتماماته ، واليوجد من
 .اآلخرين له ، وأنه اليوجد من يفهمه ، وأنه خجول ، وأن الناس منشغلون عنه  

هذا ويتفق الباحثون على وجود خاصيتين للوحدة النفسية ، األولى أنها تعتبر خبرة 
والثانية أنها كمفهوم ق والقل غير سارة مثلها مثل الحاالت الوجدانية غير السارة كاالكتئاب

، وهي تمثل إدراكًا ذاتيًا للفرد بوجود  Social isolationتختلف عن االنعزال االجتماعي 
نواقص في شبكة عالقاته االجتماعية  فقد تكون هذه النواقص كمية مثل عدم وجود عدد 
. كاف من األصدقاء ، أو قد تكون نوعية مثل نقص المحبة أو األلفة مع اآلخرين 

(Peplau& PerlmanK1982;p24-25. ) 

وكثيرا ما تظهر مشكلة الجنوح متالزمة مع فترة المراهقة ، من حيث انها فترة توتر 
هذه الفترة بأنها فترة  S.Hallنفسي، فضال عن كونها فترة نمو متشعب، وقد وصف 

و هي الفترة التي يكون فيها الفرد غير مستقر نفسيا و  العاصفة أو مرحلة الزوبعة النفسية،
 (.131،ص1116،مجدي احمد محمد عبد اهلل)اجتماعيا

وألن المراهق ومن فرط الحساسية قد ينساق وراء أهواء الذات التي تغويها مغريات 
في إحدى دراساته إلى أن أعداد الشباب  (1196)أحمد عبد العزيز سالمةالحياة، فقد أشار 

فيصل محمد خير )يد مستمرالذين يرتكبون المخالفات هم في تزا 81الذين هم دون سن 
 . (96،ص1111،الزراد
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و العوامل المساعدة  وكثيرة هي العوامل المؤدية إلى سوء السلوكات مضادة للمجتمع،
على ظهور الجنوح إنما هي حصيلة تداخل و تفاعل بينها و بدرجات متفاوتة و تتعاون على 

 .خلق ما يسمى بالجناح

في المجتمع االردني حول البيئة  التي قام بها (1191)العامري دراسة حيث نجد في 
االجتماعية و أثرها على االنحراف و استخلص إلى أن األحداث الجانحين يمتازون عن غير 
الجانحين في ارتفاع األمهات المطلقات و المتوفيات إضافة إلى اآلباء الذين تزوجوا من غير 

قض في او المتنا و استخدام النمط القاسيأمهات األحداث و التعرض للتأديب الجسدي 
 .(511ص  ،5006 سند العكايلة،)تنشئتهم

التي خلصت إلى أن األحوال  (1191)قادةفي الدراسات الجزائرية الباحثة و نجد 
االقتصادية كالدخل الضعيف و االجتماعية كالطالق و المعاملة القاسية و الخصومات 

 .(569،ص 5006عكايلة،سند ال)األسرية كلها عوامل لها عالقة سببية في جنوح األحداث 

إلى أن جنوح االحداث يمكن إلى حد ما  (5006)سند العكايلة  كما يشير الباحث
 (.المتسلط/المتسامح)أن يرتبط بالتنشئة االسرية بنمطيها 

ظروف التربية والتنشئة الخاطئة لها أثار سلبية على صحة المراهق  وبذلك فإن
حماية والحب كلها أمور تؤدي إلى عدم النفسية، فظروف الرفض أو نقص الرعاية و ال

 .الشعور باألمن و إلى سوء التوافق، فيفقد المراهق إحساسه بقيمته

وهذا ما يرتبط بمفهوم الشعور بالوحدة النفسية و التي تعتبر مشكلة ملحة لدى 
المراهقين ، حيث يسعى المراهق إلى تحقيق نوع من التوافق و تحقيق الذات المالئم داخل 

 .، ويشعر المراهق أثناء ذلك بمشاعر متضاربة تتراوح بين الخوف و القلق و الوحدةمجتمعه

الشعور بالوحدة النفسية هو شعور الفرد بفجوة نفسية تباعد بينه و بين أشخاص و ف
و الحب من جانب موضوعات مجاله النفسي إلى درجة يشعر فيها الفرد بافتقار التقبل 
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و بذلك فمن الممكن أن يلتمس نوعا من المغامرة و  ،(01،ص1979قشقوش،) اآلخرين
 .شباعات الوجدانية و التي لم تقدمها له بيئته العائليةالتي ستقدم له بديال لإل

ولقد أوضحت نتائج الكثير من الدراسات أن هناك عالقة وطيدة بين خبرة الشعور 
 وارندت دراسة كل مناالجتماعي حيث أك بالوحدة النفسية وتقدير الذات والتوافق النفسي

(1195)Warren  (1196) دراسة كاترونو Catronaبالوحدة  على أن الذين يشعرون
النفسية يعانون من نقص في المهارات االجتماعية، ويتصفون بالسلبية وهذا ما يؤدي إلى 

 .سوء التوافق النفسي االجتماعي 

دراسة بهدف التعرف على مستوى الشعور ،(5005) الحميد  نشوى عبدكما أجرت 
بالوحدة النفسية وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من األطفال المحرومين 

طفاًل وطفلة من ( 841)وغير المحرومين من الرعاية األسرية ، وذلك على عينة مكونة من 
إحداهما تعيش وسط تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائي ، مقسمة إلى مجموعتين 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى . أسرها الطبيعية ، والثانية محرومة من الرعاية األسرية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المحرومين وغير المحرومين من الرعاية 

مين األسرية في الشعور بالوحدة والنفسية والتوافق النفسي االجتماعي لصالح األطفال المحرو 
 (.15،ص5001فهد بن عبد اهلل الدليم،)من الرعاية األسرية لدى أفراد الجنسين

دراسة بدولة قطر على مجموعة من تالميذ  (1191)الحميد وعمر  عبدوأجرى 
واستخدم . فردًا ( 226)وتلميذات الصفين السادس االبتدائي والثاني المتوسط بلغ عددها 

. فسية ومقياسًا آخر لقياس الحساسية االجتماعية المدركة الباحثان مقياسًا للشعور بالوحدة الن
وكان أهم ما انتهت إليه نتائج هذه الدراسة ، أن أفراد العينة الذين حصلوا على درجات 
مرتفعة في الحساسية االجتماعية ، حصلوا على درجات مرتفعة في الشعور بالوحدة النفسية 

لوا على درجات منخفضة في الحساسية فيما يتعلق بالوالدين واألقران أقل ممن حص
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االجتماعية ، وذلك لدى أفراد العينة من الجنسين ، إضافة إلى تبين وجود فروق دالة بين 
 .الجنسين في الشعور بالوحدة النفسية 

ومن أجل التعرف على مدى ارتباط الشعور بالوحدة النفسية لدى األبناء بعالقاتهم مع  
دراسة  Marcoen et al(1191) ماركوين وآخرونجرى كل من اآلباء واألصدقاء ، أ

عامًا ، واستخدموا في دراستهم ( 81-88)مراهقًا ، تراوحت أعمارهم مابين ( 444)شملت 
مقياسًا للشعور بالوحدة النفسية يتضمن أربعة أبعاد فرعية لتحديد عالقة االبن باألب 

توصلت نتائج تلك الدراسة إلى أن الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين  وقد. وباألصدقاء 
 .يرتبط باألبعاد الخاصة باآلباء أكثر من األبعاد التي تتعلق باألصدقاء أو الزمالء

حول الشعور بالوحدة النفسية لدى  Brady(1996)برادي وتركزت أهداف دراسة 
ة وذلك على عينة من المراهقات بلغ عددهن المراهقات وارتباطه ببعض المتغيرات األسري

سنة بوالية نيوجيرسي بالواليات المتحدة ( 81-85)مراهقة ، تراوحت أعمارهن مابين ( 851)
وقد جاء ضمن نتائج الدراسة أن التعلق اآلمن المستقر بالوالدين يرتبط بانخفاض . األمريكية 

ى الشعور بالوحدة النفسية يرتبط مستوى الشعور بالوحدة النفسية ، كما أن ارتفاع مستو 
 .باضطراب العالقات األسرية وبصفة خاصة مع شخص األم 

بهدف فحص العالقة بين إدراك الرفض ( 2112) وهناك دراسة قام بها مخيمر ، 
الوالدي ورفض األقران والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من المراهقين ، حيث تكونت عينة 

 مآبينمراهقة تراوحت أعمارهم ( 841)مراهقًا و ( 841)، منهم  فرداً ( 295)الدراسة من 
 : ما يليوقد كان ضمن من ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج . عامًا ( 82-85)

وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بين الرفض الوالدي والشعور بالوحدة - 
 .النفسية لدى كل من المراهقين والمراهقات 
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ووجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بين رفض األقران والشعور بالوحدة النفسية - 
 .لدى كل من المراهقين والمراهقات 

وتزايد الشعور بالوحدة النفسية بفعل التأثير المشترك للرفض الوالدي ورفض - 
 (.51،ص5001،فهد بن عبد اهلل الدليم)لدى كل من المراهقين والمراهقاتاألقران 

( 118)دراسة لهما على  Parker & Asher(1993)باركر وآشر وطبق كل من 
طفاًل من الجنسين من تالميذ الصف الثالث والرابع والخامس االبتدائي ، واستخدما مقياسًا 

وقد . للشعور بالوحدة النفسية ومقياسًا للعالقات االجتماعية ومقياسًا للصداقة المتوافقة 
ى أن األطفال ذوي الشعور المرتفع بالوحدة النفسية اليقيمون أشارت نتائج دراستهما إل

عالقات اجتماعية إال مع أصدقاء قليلين جدًا ، ومع ذلك فإنهم يعانون في الوقت نفسه من 
 .عدم رضائهم أو ارتباطهم بهذه الصداقات رغم قلتها البالغة 

جموعة على م Crick & Ladd(1993)كريك والد  وهناك دراسة قام بها كل من
، وذلك للتعرف طفالً ( 522)االبتدائي بلغ عددهم من تالميذ الصف الثالث والرابع والخامس 

وقد تبين من . على متغيرات الشعور بالوحدة النفسية والقلق االجتماعي والتجنب االجتماعي 
خالل استخدام عدد من المقاييس االجتماعية أن مجموعة األطفال المنبوذين يعانون من 

كما أنهم يدركون عالقاتهم  القلق،وكذلك ارتفاع درجة  النفسية،ع درجة الشعور بالوحدة ارتفا
 .وذلك عند مقارنتهم بمجموعة األطفال غير المنبوذين فاشلة،االجتماعية على أنها 

على مجموعة من طالب الجامعة بمدينة ( 8992)وفي دراسة قام بها عطا ، 
طالبًا ، بهدف التعرف على مدى ( 826)بلغ عددهم  الرياض بالمملكة العربية السعودية ،

وكان أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من . تقدير الذات وعالقته بالوحدة النفسية واالكتئاب 
نتائج ، هو وجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين كل من الشعور بالوحدة النفسية وتقدير 

 .الذات واالكتئاب 
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( 211)دراسة على مجموعة مكونة من  Woodward(1988)ودوارد وأجرى و
عامًا ، حيث طبق عليهم مقياسًا للشعور ( 21-1)طفاًل ومراهقًا ، تراوحت أعمارهم ما بين 

بالوحدة النفسية ومقياسًا آخر لتقدير الذات ، وقد بينت نتائج تلك الدراسة أن األطفال 
حدة النفسية ، وأن هناك عالقة والمراهقين الريفيين يعانون من ارتفاع مستوى الشعور بالو 

 .ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين الشعور بالوحدة النفسية وتقدير الذات 

بعنوان تقدير الذات و العالقات االجتماعية المتبادلة و ( 1113)شقيرفي دراسة 
بالوحدة النفسية لدى عينة من تلميذات المرحلة االعدادية في كل من مصر و  الشعور

المملكة العربية السعودية ، هدفت الدراسة للكشف عن طبيعة العالقة بين كل من تقدير 
اشتملت عينة الدراسة .الذات و العالقات االجتماعية و عن نوع االرتباط بين المجتمعين 

اإلعدادية، استخدمت مقياس الوحدة النفسية وكذلك مقياس تلميذة بالمرحلة ( 291)على 
تقدير الذات و العالقات االجتماعية المتبادلة، حيث توصلت الى وجود ارتباط سالب بين 

 .تقدير الذات و الشعور بالوحدة النفسية لدى عينتي الدراسة

 Norman & Dewayneنورمان وديواينأما الدراسة التي أجراها كل من 
هدف التعرف على الفروق بين الجنسين من المراهقين في مستوى الشعور بالوحدة ب (1986)
انتهت .مراهقة من طلبة الجامعة ( 52) مراهقًا،( 59)والتي تكونت عينتها من . النفسية 

 .المراهقاتنتائجها إلى أن الذكور من المراهقين أكثر شعورًا بالوحدة النفسية من اإلناث 

 &1196Stokes) ستوكس وليفينالتي قام بها كل من كذلك فإن الدراسة 
Levin(  بهدف الكشف عن الفروق بين الجنسين في الشعور بالوحدة النفسية ، على عينة

فقد كانت أهم ما كشفت عنه . طالبة ( 12)طالبًا، ( 91)من طلبة وطالبات الجامعة ، منهم 
سين في الشعور بالوحدة النفسية نتائج تلك الدراسة هو وجود فروق دالة إحصائيًا بين الجن

 .الذكورلصالح 
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ولقد أيدت نتيجة الدراستين السابقتين ما توصلت إليه نتيجة الدراسة التي قام بها 
الختبار العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية والفروق بين  Necolas(1989)نيكوالس 

هقين والمراهقات بلغ الجنسين وشبكة العالقات االجتماعية ، وذلك على عينة من المرا
أنثى ، حيث أشارت نتائج هذه ( 26)ذكر و( 26)فردًا ، ، منهم ( 12)إجمالي عددها 

 .الدراسة إلى أن المراهقين الذكور أكثر شعورًا بالوحدة النفسية من المراهقات اإلناث 

وحيث أن مراكز إعادة التربية تضم مراهقين ينتمون إلى بيئات اجتماعية مختلفة 
،فإنها تعد أرضية خصبة لدراسة خبرة الشعور بالوحدة النفسية لدى هؤالء المراهقين الجانحين 
و عالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي و مستوى تقدير الذات، حيث تتحدد مشكلة الدراسة 

 :بة على السؤال التاليالحالية في اإلجا

ما طبيعة العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية والتوافق النفسي االجتماعي ومستوى 
 .تقدير الذات لدى المراهق الجانح ؟

 :وهي الفرعية التساؤالت من مجموعة التساؤل هذا عن تفرعت وقد

هل توجد عالقة دالة احصائيا بين الشعور بالوحدة النفسية و التوافق النفسي -8
 حسب الجنس؟ الجتماعي و مستوى تقدير الذات لدى المراهق الجانحا

تقدير الذات بالشعور بالوحدة النفسية أكثر من التوافق النفسي  مستوى هل يرتبط -2
 االجتماعي لدى المراهق الجانح حسب الجنس؟

هل توجد فروق دالة احصائيا بين الجنسين فيما يخص الشعور بالوحدة النفسية -2 
 ؟التوافق النفسي االجتماعي و مستوى تقدير الذات لدى المراهق الجانحو 
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 :فرضيات البحث-2

 :األولىالفرضية -2-1

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الشعور بالوحدة النفسية و التوافق النفسي 
 .االجتماعي و مستوى تقدير الذات لدى المراهق الجانح حسب الجنس

 :الفرضية الثانية-2-5

 يرتبط تقدير الذات بالشعور بالوحدة النفسية اكثر من التوافق النفسي االجتماعي
 .حسب الجنس

 :الثالثة الفرضية-2-3

الشعور بالوحدة النفسية و  يخص ما في الجنسين بين إحصائيا دالة فروق توجد
 .التوافق النفسي االجتماعي و مستوى تقدير الذات

 :الجزئية الفرضيات -2-3-1

 .الشعور بالوحدة النفسية يخص فيما الجنسين بين إحصائيا دالة فروق توجد-8

 .التوافق النفسي االجتماعي يخص فيما الجنسين بين اإحصائي دالة فروق توجد-2

 .تقدير الذات مستوى توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين فيما يخص -2

 :أهمية الدراسة -3

نية و االجتماعية على ارتكازها تكمن أهمية أي دراسة علمية في مجال العلوم اإلنسا
 :على محورين هما

 .مدى حيوية الموضوع أو الظاهرة التي نتعامل معها -
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 .الشريحة أو العينة اإلنسانية التي تجري عليها الدراسة -
وينعكس هذان المحوران في الدراسة من خالل تطرقها ألحد الموضوعات البحثية 

تقدير الذات في مستوى بالتوافق النفسي االجتماعي و الهامة وهو الوحدة النفسية وعالقتها 
ال وهي  أحين يتجسد المحور الثاني في أنها ركزت على شريحة هامة في المجتمع 

 .المراهقين الجانحين
 .محاولة لفت االنتباه الى ضرورة تغيير النظرة الدونية التي يوجهها البعض لهذه الفئة -
لمساهمة في إثراء ميدان علم النفس بهذا النوع من إضافة إلى األهمية التي تتمثل في ا -

 .الدراسات، خصوصا مع ازدياد تفاقم المشكلة
 :أهداف الدراسة -4

إن الهدف الذي يسعى إليه البحث يعتبر احد العوامل التي تؤثر في اختيار مشكلة 
 :البحث، لذلك فان الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف على 

المراهقين الجانحين بالوحدة النفسية وعالقة هذه األخيرة بمتغيري مدى شعور عينة من  -
 .التوافق النفسي االجتماعي وتقدير الذات

كما يتجلى لنا هدف الدراسة الحالية في توضيح العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية وتقدير  -
 .الجانح الذات والتوافق النفسي االجتماعي لدى المراهق

 .األكثر ارتباطا بالشعور بالوحدة النفسية لدى المراهق الجانح معرفة المتغير -
 
معرفة ما إذا كانت هناك فروق بين الجنسين فيما يخص الشعور بالوحدة النفسية و  -

 .التوافق النفسي االجتماعي

 :تحديد المفاهيم اإلجرائية -5

يمكن القول بشكل عام أن المقصود بالتعريف إعطاء معنى أو مصطلح أو عبارة كما 
يمكن القول بأن التعريف بين كيفية استخدام الكلمة طبقا لذلك التعريف، لذلك يجب أن ال 



 لإلشكالية العام اإلطار                                                                  :التمهيدي الفصل
 

  20 
  

نتساءل عن محتوى التعريف ودرجة صدقة أو مدلوله بقدر ما نتساءل عن مدى وضوح 
ودرجة قبوله بين أعضاء البحث . ريف اآلخر في البحثالتعريف وفائدته وعالقته بالتع

 .العلمي

 :وقد اشتمل موضوع الدراسة على المفاهيم اإلجرائية التالية

 :الشعور بالوحدة النفسية-5-1

هو شعور الفرد بالنبذ و العزلة و الرفض و احساسه بعدم كفاءته الى جانب شعوره بعدم 
الثقة في نفسه و عدم تقدير اآلخرين آلرائه ، و انعدام القدرة لديه على االرتباط العاطفي 

 .االجتماعي

أما الدراسة الحالية فمصطلح الشعور بالوحدة النفسية يتحدد اجرائيا بمجموع الدرجات 
تي يتحصل عليها المراهق الجانح على فقرات مقياس الشعور بالوحدة النفسية المستخدم في ال

 (.إبراهيم قشقوش –مقياس الشعور بالوحدة النفسية )الدراسة الحالية 

 :التوافق -5-5

 :التوافق النفسي االجتماعي -1-5-1

مطالبه ث التوازن بين رغباته و و يتمثل في قدرة الفرد على تجاوز المشكالت و إحدا
المجتمع الذي يعيش فيه و بالتالي تحقيق التوافق العام، و يتحدد التوافق النفسي االجتماعي و 

في الدراسة الحالية في الدرجة التي يتحصل عليها المراهق الجانح في اختبار الشخصية 
 (.محمود عطية هنا -اختبار الشخصية للمرحلة االعدادية و الثانوية)
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 :النفسي التوافق-1-5-5

هو مجموعة العمليات التي تساعد المراهق على تحقيق التوازن النفسي، وتساعده على 
فهم نفسه، وهذا في أن يكون واثقا منها معتمدا عليها في مواجهة المواقف التي يتعرض لها، 
وكذا تقبله لنواحي القوة و الضعف فيه، كما يظهر التوافق النفسي من خالل ميله إلى التحرر 

 .الواقعية و االنتماء و االنبساط مع خلوه من األعراض العصابيةو 

 :التوافق االجتماعي-1-5-3

هو تلك العملية التي يحقق بها المراهق حالة من االتزان مع محيطه الخارجي، ويبرز 
ويظهر كذلك هذا االتزان  هذا من خالل تقبله لآلخرين من أفراد أسرته ومجتمعه بوجه عام،

في مدى قدرة المراهق على اكتساب المهارات االجتماعية، والحصول على صفات الصداقة 
و التفهم و الصبر باإلضافة إلى التحرر من الميول المضادة للمجتمع، كاالبتعاد عن إلحاق 

 .الضرر باآلخرين وعدم االعتداء على ممتلكاتهم

 :تقدير الذات - 1-3

أن تقدير الذات يشير إلى حكم الفرد على أهمية الشخصية، فألشخاص الذين لديهم 
تقدير ذات مرتفع يعتقدون أنهم ذوو قيمة وأهمية أما األشخاص الذين لديهم تقدير الذات 

في حين .....منخفض فال يرون قيمة و أهمية في أنفسهم و يعتقدون آن اآلخرين ال يقبلونهم
إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المراهق على المقياس المستخدم  إن تقدير الذات يتحدد

 (.كوبر سميث –مقياس تقدير الذات ) في ذلك

 :المراهقة 1-1

 لىإ األقرب هو للمراهقة( 6991)مجدي أحمد محمد عبد ّللاه  تعريف لكون نظرا

أن المراهقة هي "  وهويقول تبنيه تم فقد البحث، هذا في اعتماده المراد اإلجرائي التعريف
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مرحلة التحول أو االنتقال من الطفولة إلى الشباب و تتسم بأنها فترة معقدة من التحول و 
النمو، تحدث فيها تغيرات عضوية ونفسية و عقلية و اجتماعية واضحة تقلب الطفل الصغير 

 (.163، ص5001وجيه أسعد،)"و تحوله لكي يصبح عضوا في مجتمع الراشدين

 :حالجان 1-1

لى الذات غير ناضج من الناحية الوجدانية، يبحث عن الحصول هو فرد ذو تمركز ع
على اشباعات مباشرة، ليست على وفاق مع االتجاهات الرئيسية للجماعة االجتماعية 

 .التي ينتمي إليها

 :مفهوم المراهق الجانح -1-6

أي فعل أو نوع من السلوك أو موقف يمكن أن يعرض على المحكمة ويصدر فيه حكم 
-16يقصد بها في هذه الدراسة فئة من فتيان المجتمع الجزائري البالغ عمرهم بينو  قضائي

 .ةعادة التربية نتيجة ارتكابهم لجنحسنة المتواجدين بمركز إ19
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 :مفهوم الوحدة النفسية لغويا-1

 :اللغة العربية معاجم في -1-2

فمن وجهة نظر معاجم . تعددت المناحي المستخدمة في تعريف معنى الوحدة النفسية
اإلنفراد ويتردد هذا المعنى بصور مختلفة . اللغة العربية، يقصد بالوحدة على المستوى النفسي

فيرى كٌل من أبي منصور األزهري ومحمد أبي بكر الرازي أن  في كثير من هذه المعاجم،
ا الرجل المنفرد بنفسه، أو المنفرد برأيه كم: الوحدة تعني اإلنفراد، والرجل الوحيد يقصد به

 .برأيه  نفرداذكر البستاني، وتوحد الرجل أي 

أن الواحد  اإلمام ابو الفضل جمال الدين محمد اإلفريقي المصري االنصاريكما يرى 
عن  االنفرادالنظير و عون المثل و الوحيد بني على الوحدة و  انقطاعالمبني على 

 .عنهم االنقطاعاألصحاب عن طريق 

وهكذا، تتحدث هذه المعاجم عن الوحدة بمعنى اإلنفراد كعملية إرادية، حيث يحدث 
 ء بنفسه م  فكرة في بعض األحيان أن يعمد الفرد إلى اعتزال الناس بمحض إرادته واالختال

أو موضوع ما وال يعتري الفرد عندئذ أي إحساس أو شعور بالضيق أو التوتر بسبب كونه 
وحيدا بيد أن هذا المعنى يختلف عما يتضمن مصطلح اإلحساس بالوحدة النفسية ألن الوحدة 

بين  وقد ربط بعض علما ء اللغة. النفسية ترتبط بالوحشة وهذا ما أكدته معاجم اللغة العربية
لم يقف عند حد الربط بين مفهوم الوحدة واإلنفراد بالنفس  ( الوحشة)ومفهوم ( الوحدة)مفهوم 

عن الناس وبعد  االنقطاع"ولكن أيضا يربط بين اإلحساس بالوحدة واإلحساس بالوحشة أي 
 .("054: ت. ابن منظور، د) القلوب عن المودات
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 :األجنبية المعاجم في -1-2

المعاجم األجنبية كانت أكثر تحديدا لمفهوم الوحدة النفسية من المعاجم العربية حيث 
 وحدة نفسية"إلى أن مصطلح  Larouse"الروس"وزمالئه و "نيلسون"كل من  اتفق

Loneliness" يشتق من الصفةLone .وحيد من ...متوحد...وهي صفة يقصد بها منفرد
وهي مفاهيم تشير في جملتها إلى . أو جماعة "شلة"غير رفيق ليس عضوا متفاعال في 

إحساس الفرد بكونه منفصال أو منعزال عن أبنا ء جنسه، وهي حاله يشعر فيها الفرد بالوحدة 
أو العزلة عن اآلخرين، وهي حالة يصاحبها معاناة الفرد لكثير من ضروب  االنفصالأي 

، Déjectionواالغتمام، Aliénationواالغتراب، Lonesomeالوحشة 
ربط في معجمه " الروس"من جرا ء اإلحساس بكونه وحيدا، إال أن  Dépressionواالكتئاب

الفرد  اضطرارمن جرا ء Miserableبين مفهوم الوحدة النفسية وبين إحساس الفرد بالتعاسة 
 .(1811،45 قشقوش،)الناس بسبب شعوره بافتقاد الرفيق أو الصديق  اعتزالإلى 

 :اصطالحا مفهوم الوحدة النفسية-2

يعتبر الشعور بالوحدة النفسية من المفاهيم التي ال قت اهتماما كبيرا من قبل الباحثين 
في علم النفس و من ثم أصبح مجاال أساسيا للبحوث و الدراسات النفسية و لقد ظهر هذا 

 :المفهوم عند الغرب أوال قبل أن يظهر في الدراسات العربية، كما نوضحه فيما يلي

الشعور بالوحدةالنفسية على أنه Susan Gordon (1976)جوردون سوزانتعرف 
و إن نقص هذه . الشعور بالحرمان الناتج عن نقص أنواع معينة من العالقات اإلنسانية

العالقات شي ء مؤلم، و ينشأ ذلك الشعور عندما تختفي العالقات المتوقعة من قبل 
 .(1881،141محمد السيد،)الفرد

على انه الشعور Gerson& Perlman (1898 )بيرلمانو عرفها جيرسون و 
 .حدوث خلل في عالقات الفرد م  المحيطين بهحزن و الضيق و األلم نتيجة بال
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أن الشعور بالوحدة النفسية Pepalau& Perlman (1982)و و بيرلمانبيبال و يرى 
حالة مدركة ذاتيا حين تكون شبكة العالقات االجتماعية للفرد إما أصغر أو اقل إشباعا عما 

 (.1881،192آل مشرف،)هو مرغوب فيه 

ينتج  لى أن الشعور بالوحدة النفسيةإ Gerstein(1810)جرستين في حين يشير 
نه ينتج عن نهاية عالقات ذات د بمعنى أالفر لفة و المودة في حياة عن انتها ء عالقات األ

 .أهمية لديه كونه ليس لديه أصدقا ء أو غير مرتبط بعالقة م  آخرين يمثلون أهمية لديه

الشعور بالوحدة النفسية على أنه عبارة عن  Rokach(1811)روكاتشبينما تعرف 
جة الحساسية شعور مؤلم ناتج عن تجربة ذاتية مختبرة ذاتيا و بشكل منفرد، و هو نتي

المفرطة و شعور الفرد بأنه وحيد و بعيد عن الناس، م  شعوره بأنه شخص غير مرغوب 
أن هذا  Rokachروكاتشفيه و منفصل عن اآلخرين، و مقهور باأللم الشديد، كما ترى 

الشعور نتاج عن الغياب المدرك في العالقات االجتماعية المشبعة و هو أيضا شعور 
 .(Rokach ,1988,531)النفسي مصحوب بأعراض الضغط

بأنها النفور النفسي و البعد عن اآلخرين و  Schmidt(1881)شميدتو عرفها 
االنطوا ء و الملل و الضجر و انخفاض الشعور بقيمة الذات و عدم تقبل و شعور الفرد بأنه 

 .غير محبوب من قبل المحيطين به

أن الشعور بالوحدة النفسية يتمثل في عدم  Gary &Crik (1881)كريك و جارييرى
 .مقدرة الفرد على المشاركة االجتماعية و تمركزه حول ذاته و البعد و النفور عن اآلخرين

يعرفها على أنها شعور  (1898)إبراهيم قشقوش و في مجال الدراسات العربية نجد 
لنفسي إلى درجة يشعر الفرد بفجوة نفسية تباعد بينه و بين األشخاص و موضوعات مجاله ا

 (.41ص،1881الدسوقي،) معها بافتقاد التقبل و التواد من جانب اآلخرين
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أن الشعور بالوحدة النفسية ينشا نتيجة حدوث خلل في شبكة  (1881)الدسوقي يرى 
أي عدم ) العالقات االجتماعية للفرد سوا ء أكان ذلك في صورة كمية أم في صورة كيفية 

الدسوقي )( صدقا ء او افتقاد األلفة و المودة من قبل اآلخرينوجود عدد كاف من األ
 (.49،ص1881

خبرة الشعور بالوحدة النفسية بأنها استجابة انفعالية ( 1881)فريدة آل مشرف  تعرف
من جانب الفرد للتغير الذي يحدث في بيئته و يترتب عنها حرمان الفرد من مواصلة 

هو بافتقاده لهذه العالقات االنخراط في عالقات هامة كانت متاحة له قبل حدوث هذا التغير 
فريدة ) و الممارسات الهامة في حياتهيصبح غير قادر على الوفا ء بمتطلبات بعض االدوار 

 (.115ص،1881آل مشرف،

الشعور بالوحدة النفسية بأنه الرغبة في االبتعاد عن ( 2444)و تعرف زينب شقير 
اآلخرين و االستمتاع في الجلوس منعزال عنهم بحيث تعتبر الشعور بالوحدة النفسية حالة 

ض تقدير غير سوية يصاحبها أعراض التوتر و الضيق م  انخفا
 (.298،ص2442شقير،)الذات

يتضح لنا من العرض السابق لمختلف تعاريف الوحدة النفسية على المستويين 
األجنبي و العربي أن هناك اجماعا على أن هذه الخبرة ظاهرة عامة ال مفر منها، و أنها 

راوح ، و تتتنشأ من العزلة االنفعالية و كذلك العزلة االجتماعية و نقص المهارات االجتماعية
 .من كونها عابرة و صوال إلى حد األزمات النفسية و االجتماعية

 :االجتماعالفرق بين مفهوم الوحدة النفسية في مجال علم النفس وعلم -1

وجهة نظر الباحثين في هذين المجالين Turners( 1894)تيرنرز لخص 
إن الشخص يعتبر وحيدا من وجهة نظر علم النفس عندما " :بخصوص الوحدة النفسية فقال

، ويترتب يعي أو يشعر بعزلته في وحدته، ويبدو مكتئبا أو مهموما من جرا ء إحساسه بالوحدة
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 -الفرد بنفسه أو يبتعد عن المجتم ، ويبدو بال رفيق أو صديق على هذا اإلحساس أن ينأى
ة النفسية أو المعنوية ويشعر تبعا لذلك كما لو كان مقفرا من الوجه

Spirituallyisolated.  سيرماتيرى كل من حيث Sermatوبيرلمان 
بأّن الوحدة  Jodronوجودرن Moustakasوموستكاز Perlman  and Peplauوبيبالو

الشعور بالحرمان ينشأ عندما يحدث خلل في شبكة العالقات االجتماعية للفرد  :النفسية هي
التي كانت لديه في وقت ما أو التي يود أن تكون لديه ويؤدي هذا الخلل إلى الشعور بالفراغ 

 (.112-111ص ،1811 ،خضر والشناوي)العاطفي 

 Ami,RokachوروكاتشLiedermanليدرمانو  Lynchلينتش كما عرف كّل من 
حالة يشعر فيها الفرد بالوحدة أي االنفصال عن اآلخرين وهي حالة يصاحبها معاناة : "أّنهاب

، واالغتمام Aliénation، واالغتراب Lonesomeالفرد لكثير من ضروب الوحشة 
Déjection واالكتئابDépression  ص1888العباسي، )". من جرا ء إحساسه بالوحدة 

18)،Lynch, 1977p 41),)،(Rokach, 1988p 531)  . 

عبارة عن حيلة توافقية مرتدة تنقل الفرد : "الوحدة بأّنها Flandersفالندرزبينما يرى 
من حالة يعايش فيها ضغطًا نفسيًا من وجود نقص في اتصاالته البشرية إلى حالة أكثر 

 (.112،ص 1811خضر والشناوي، )" مثالية من االتصال البشري سوا ء في الكم أنو النوع

الرغبة في االبتعاد عن اآلخرين واالستمتاع : "شقير الوحدة النفسية بأّنهاوترى 
بالجلوس منعزال عنهم م  صعوبة القدرة على التودد إليهم، وصعوبة التمسك بهم بجانب 
الشعور بالنقص وعدم الثقة في النفس، وأنه غير محبوب عاجز عن الدخول في عالقات 

عل معهم بشكل إيجابي ومقبول وهو شخص ال يثق اجتماعية قوية م  اآلخرين وال يتفا
 (.129-129 ،ص1811شقير، )" بنفسه وغالبا ما يشعر بالوحدة حتى في وجود اآلخرين
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عن اآلخرين،  اجتماعياأما بالنسبة لعلما ء االجتماع فيتحدد المفهوم بمدى عزلة الفرد  
م  آخرين، وذلك  عيةاجتمافي عالقات  االنخراطأي في ضو ء مدى إشباع حاجة الفرد إلى 

 .(184 ،ص1811قشقوش،)" وتفاعله م  هؤال ء اآلخرين وتواصله بهم ارتباطهمن خالل 

و قد أكد علما ء االجتماع على نحو متزايد أن الوحدة النفسية ماهي إال خبرة ذاتية و 
حيث أن األفراد يمكن ان يكونوا و  ليست مرادفة لمصطلح العزلة االجتماعية الموضوعية،

حدهم ال يشعرون بهذه الخبرة، و ربما قد يشعر بهذه الوحدة النفسية م  العلم انهم في حشد 
أو مجموعة من الناس، و وفقا إلى هذا الفرق الجوهري بحسب علما ء االجتماع ، فإن علما ء 

تية الخاصة بالوحدة النفسية النفس أخذوه بعين االعتبار و كان جل تركيزهم على الخبرة الذا
 (.2440،158حسين،)

 :بعض المفاهيم المرتبطة بالوحدة النفسية -0

يعتبر الشعور بالوحدة النفسية من المتغيرات النفسية وثيقة الصلة بعدة ظواهر نفسية 
اجتماعية عديدة و وجه الصلة هو ارتباط المفهومين ببعضهما البعض أو نتيجة وجود ارتباط 

ومين من حيث أن أحدهما هو نتاج آلخر أو يعتبر أحد األسباب لظهور المتغير بين المفه
الشعور بالوحدة النفسية Lynch(7711 )و من هذا المنظور تعتبر لينش . النفسي اآلخر

حالة يشعر الفرد فيها بالوحدة أي االنفصال عن اآلخرين و يصحبها معاناة الفرد لكثير من 
االكتئاب و  Dejectionاالغتمام و  Alienatonاالغتراب و  Lonesomeأنواع الوحشة 
Depression. 

الملل و :و التي نجد منها كتئاباألعراض المصاحبة لال إن :االكتئاب -0-1
، صعوبة التركيز، السلوك المنحرف، تصور متدن للذات، اإلدمان باإلجهادالضجر، الشعور 

، المالحظ لجملة خفاض تأكيد الذات، اضطرابات الشخصية، األرق و قلة النوم، العجز و ان
لم نقل أن الوحدة  اهذه االعراض يجدها تتوافق و اعراض الشعور بالوحدة النفسية، إذ
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هي إال عارض من عوارضه ، و  تئاب، و ماكهي إال نتاج لال مافي محصلتها النفسية 
نقاص من الذات و ها من شخص آلخر حيث تتراوح بين االتختلف هذه االعراض في شدت

 .بين مشاعر القنوط و اليأس لتتجاوزها إلى مشاعر الوحدة

نقصد بها هنا أن الفرد يعاني من حالة االنفصال عن تيار  :العزلة و االنطواء-0-2
الثقافة السائدة و تبنى مبادئ أو مفهومات مختلفة لثقافته، مما يجعله غير قادر على مسايرة 

 .االوضاع القائمة

ن الفرد وحيدا انفعاليا و جغرافيا و اجتماعيا و كذا شعور و يرتبط بالعزلة مشاعر كو 
و نقص في العالقات التي لها معنى لديه او  الفرد بعدم االنتما ء للبيئة التي يعيش فيها

 .العالقات الحميمية منها

عند  -ار العامتخض  لعواملها و اسبابها في االط –و تأتي الوحدة مفهوما للعزلة 
االنفراد عنهم سلوكا تلقائيا من الفرد أو مقصودا منه عند شعوره و  تجنب مخالطة الناس

باإلحباط الشديد ألي سبب من االسباب، أو لرغبته في االنفراد و التفرغ إلنجاز عمل ما، و 
يعود بعدها إلى طبيعة سلوكه االجتماعي، أما إذا دف  إلى  في هذه الحالة تكون وحدته مؤقتة

عند كثرة ما يراه مما يخلف أمور مرتبطة بمعتقداته او أفكاره الوحدة دفعا كعقوبة له، أو 
 .(1881،92آل سعود، )فسيخض  لتطبي  نفسه لالنفراد و العزلة 

و هو شعور الفرد بالفراغ الداخلي و االنفصال عن اآلخرين و : اغتراب الذات-0-1 
عن الذات نمطين اغتراب الفرد عن نفسه و هويته و الحط من قيمة الذات و يتخذ االغتراب 

 :هما على النحو التالي

و يتمثل في إزالة كل ما كان الفرد عليه بما في ذلك  :االغتراب عن الذات الفعلية-
 .ارتباط حياته الحالية بماضيه
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و يتضمن التوقف عن سريان الحياة في الفرد خالل  :االغتراب عن الذات الحقيقية -
باعتباره جوهر و  كارن هورنير و الذي تشير إليه الطاقات النابعة من هذا المنب  أو المصد

 (.241،129سري،)جودنا 

 :نشأة الشعور بالوحدة النفسية-5

قد تنشأ الوحدة النفسية عن الشعور بالرفض، أو سو ء الفهم أو االنفصال أو المرض 
إال أن هناك سمات شخصية بعينها تعمل على زيادة . أو المرض أو المواقف المأساوية

وتتضمن هذه السمات المهارات االجتماعية الضعيفة، . لشعور بالوحدة النفسيةمستوى ا
والمواقف السلبية، وضعف الثقة بالنفس، وعدم الشعور باألمان، وأيضا انعدام الثقة باآلخرين 

(Mckinlus; http://www.mckinlus.uive.edd/). 

كما يعد الشعور بالوحدة النفسية من الظواهر االجتماعية الهامة التي قد تظهر في 
جمي  مراحل عمر اإلنسان من الطفولة إلى الكهولة، فهي مشكلة عامة قد تصيب الفرد في 
أي مرحلة من مراحل العمر نتيجة فقد الفرد لالتصال واالحتكاك 

على وجه الخصوص أكثر عرضة  ، إال أن الشبابEmotionalattachmentاالنفعالي
للشعور بالعزلة، والوحدة وذلك ألن مهام التطور الرئيسة تتطلب إنسالخ الشباب من التعلق 
باآلبا ء، وتكوين عالقات جديدة م  أفراد من نفس جنسهم أو من الجنس اآلخر أو جماعة 

 .الرفاق ونتائج هذه العملية تولد الشعور بالعزلة والوحدة

أن الوحدة Rubenstein and Shaver" روبنشتين وشافر"ن وقد افترض كل م
النفسية التي يتعرض لها المراهق لها جذور في مرحلة الطفولة أي أن تعرضه في سنوات 
عمره األولى إلى خبرة االنفصال عن الوالدين أو فقد أحدهما أو النبذ واإلهمال من العوامل 

وات حياته الالحقة وتظهر هذه المؤشرات المسئولة لمشاعر الوحدة التي تؤثر عليه في سن
ويشير هذا إلى تأكيد أهمية العالقة . بجال ء عندما ينفصل الطفل عن والديه وخاصة األم
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القائمة بين اآلبا ء واألبنا ء في مراحل عمرهم المبكرة وذلك لما يتضمنه دور اآلبا ء في مراحل 
 (.71: 7171الحربي، )عمرهم المتتالية 

في " Rubenstein and Shaver"روبنشتين وشافر اسة كل من وهذا ما أيدته در 
مسح أجرياه في مدينتين مختلفتين في الواليات المتحدة األمريكية حيث تبين أن األبنا ء الذين 
أدركوا آبا ءهم بأنهم مصدر لألمن والثقة لم يخبروا الوحدة النفسية لدى األبنا ء وأن الذين 

ين حظوا على أعلى مستويات الشعور بالوحدة النفسية تعرضوا إلى االنفصال عن أحد األبو 
وقد فسر الباحثان نتائجهما على أن قلق االنفصال المزمن يترك الفرد وهو على هاوية 

 .السقوط في براثن الوحدة النفسية

وتعتبر فترة المراهقة فترة انتقالية من أخطر مراحل العمر لما يتعرض فيها المراهق 
لى عدة صراعات من أجل بنا ء شخصية مستقلة عمادها الثقة في والمراهقة بشكل عام إ

 .النفس والبحث عن هوية يحقق فيها المراهق ذاته

وهكذا ترى الباحثة أنه يجب على اآلبا ء أن يوطدوا عالقاتهم بأبنائهم، وزرع الثقة في 
وهذا ما أثبتته دراسة كل من . أنفسهم أكثر مما يقلل من تعرضهم للشعور بالوحدة

والتي تؤكد على أهمية العالقة القائمة " Peplau، بابلو Russell، راسلCutronaوتروناك"
بين الوالدين واألبنا ء من المراهقين من يحث إن تأثيرها قد يزيد أو يخفض من الشعور 

( 844)وهذا من خالل مسح أجراه الباحثان على عينة تكونت من أكثر من . بالوحدة النفسية
ات بأمريكا وقد كشف المسح عن فروق جنسية فيما يتعلق بالشعور مراهق في عشر والي

من المراهقات بشعورهن بالوحدة النفسية % 61,3بالوحدة النفسية حيث أسفرت النتائج أن 
 .من المراهقين بهذه الخبرة األليمة % 46,5في حين يشعر 
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 :أسباب ومصادر الشعور بالوحدة النفسية -9

حالة نفسية قد تنتج عن وجد ثغرة بين العالقات  Lonelinessيمثل الشعور بالوحدة 
 (.711،ص7711خضر والشناوي، )الواقعية للفرد وبين ما يتطل  إليه من عالقات 

الوحدة النفسية لها أسباب متعددة، بعضها يعود لطبيعة األشخاص أنفسهم، ويعود 
حسين، )ماعية البعض اآلخر الضطرابات كمية أو كيفية في شكل العالقات االجت

 (.771 ،ص7771

ولقد اختلفت آرا ء الباحثين وتباينت حول المسئول عن الوحدة النفسية هل هو الفرد 
 .نفسه أو البيئة أم كالهما

 :أن الشعور بالوحدة النفسية يمكن أن نعزوه إلى Weiss( 7771)حيث يرى ويس 

 المواقف اإلجتماعيةSituational 

  الفروق الفرديةIndividual بمجموعة الخصائص الشخصية ما يعرف  أو
PersonalCharacters  التي تساعد على شعور األفراد بالوحدة النفسية مثل

حسين، )الخجل واالنطوا ء، والعصابية م  وجود اختالفات فردية لدى األفراد 
7771 ،771.) 

أن الوحدة النفسية هي نتيجة للحاجة للشعور باالنتما ء،  Roy( 7771)في حين يرى 
 .لكل فرد ثالث حاجات نفسيةف

 الحاجة للحب والمشاركة الوجدانية. 

 الحاجة إلى وجود طرف آخر يتفهم المشاعر واألحاسيس المختلفة. 

 الحاجة لوجود من يشعر المر ء باالحتياج إليه. 



 النفسية بالوحدة الشعور                                                                           :لاألو الفصل
 

36 
 

وقد ينشأ هذا الشعور  وفي حالة عدم إشباع هذه الحاجات الثالث يشعر الفرد بالفراغ،
بالوحدة كنتيجة لنقص المهارات االجتماعية للتواصل م  اآلخرين، ومن ثم، يلزم االهتمام 
بهذا التواصل الوجداني منذ الطفولة لتنمية قدرات األفراد على التعامل م  العزلة دون 

 .الشعور بالوحدة

غير السوية مثل القسوة  كما إن الشعور بالوحدة يعود إلى أساليب التنشئة االجتماعية
" Hill"هيل وقد أكدت دراسة . أو التفرقة في المعاملة بين األخوة وخاصة بين الذكور واإلناث

 :على أن للعالقة الحميمة بين الطفل وأمه دور في تجنبه للوحدة النفسية

يعود إلى العوامل البيئة التي نشأ فيها الفرد وتكونت فيها شخصيته من جهة ومن  -1
 .الفرد ونوع الدراسة أو التخصص الذي ينتمي إليه واهتماماتجهة أخرى ميول 

واإلحباط والقلق والسأم وهذا ما  واالكتئابوالملل  واالغترابعن العائلة  االنفصال -2
" Rubenstein and Shaver( 1814)" من روبنشتين وشافرأكدته دراسة كل 

لسونودراسة  جابر وعمر، ) "Paloutzian and Ellison" بالوتزيانوا 
 (.01،ص1818

عدم رضا الفرد عن بيئته وعن اإلطار األسري الذي يعيش فيه ممثال في مستوى  -3
التعليم للوالدين ومستوى دخل األسرة وعدد أفرادها ونوعية العالقات بين الفرد ووالديه 

 .وتهوأخ

إن الشعور بالوحدة النفسية يعود غلى بعض سمات شخصية الفرد حيث يمكن أن  -4
يصف نفسه بأنه خجول وسلبي أو أنه أقل تعاطفا ومشاركة واستجابة لمشاعر 
وحاجات اآلخرين، ويقيمون أنفسهم على نحو أكثر سلبية وهذا ما أكدته دراسة كل 

وامل المسببة الستمرارية اإلحساس من جونز ورفاقه والتي كان هدفها الكشف عن الع
 .بالوحدة النفسية لدى الطالب الجامعيين
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عدم قدرة الفرد على االنخراط في عالقات مشبعة م  اآلخرين وعدم القدرة على كسب  -5
األصدقا ء أو قلة عددهم مما يجعله أكثر قلقا أو عصابية فيكون غير محبوب من 

 .للوحدة النفسية Gallupجالوباآلخرين وهذا ينطبق م  تعريف 

نزعة الفرد للشك في دواف  الناس، وشعوره بالتشاؤم، واعتقاده أن األحداث الخارجية  -6
تتحكم في حياته، وهذه من ضمن التأثيرات األكثر انتشارا لإلحساس بالوحدة النفسية 

 .في دراسته Jonesالتي توصل إليها جونز 

طريقة إدراكه لهذه العالقات طريقة استجابة الفرد للمواقف بالعالقات الشخصية و  -7
 .وتقويمه لها

حدوث انفصام في عرى العالقات االجتماعية واختالل في التوافق االجتماعي تظهر  -8
 .تبعا لذلك األمراض النفسية والعقلية واالنحرافات السلوكية

كما يرج  الشعور بالوحدة النفسية إلى مصدر خوف في الماضي فتتبدل مخاوف  -9
الطفولة بمخاوف جديدة تظهر في سن المراهقة وهي خبرات أكثر اتصاال بخبراته 
الناضجة الخوف من الوحدة أو الخوف من الغربا ء أو من المواقف االجتماعية التي 

نتائج دراسته أنه عندما يفتقر  فيRubinروبن قد يتعرض لها وهذا ما توصل إليه 
الطفل إلى المهارات االجتماعية فمن المحتمل أن يصبح إحساسه بالوحدة النفسية 

 (.1811،122 خضر والشناوي،( )01 ،1818جابر؛ عمر، )مشكلة مزمنة 

 :أبعاد ومكونات وعناصر الشعور بالوحدة النفسية -9

الشعور بالوحدة النفسية، فقد مّيز اختلف آرا ء الباحثين حول أبعاد ومكونات وعناصر 
 Roaschelders and de Jong-Giarveldوارادسكيلدرز جونج جيرفيلدكلُّ من دي 

 :بيم ثالثة أبعاد للوحدة هي
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والتي تشير إلى غياب المؤشرات االيجابية مثل السعادة  :الخصائص االنفعالية .1
 .ووجود عواطف سلبية مثل الخوف وعدن الثقة

 هميسقوهذا البعد يمكن ت -وهو يشير إلى طبيعة العالقات الغائبة :نوع الحرمان .2
فرعية هي مشاعر الحرمان المرتبطة بغياب االرتباط الودي، أبعاد  إلى ثالث

 .ومشاعر الخوا ء، ومشاعر الهجر

: وهذا البعد أيضًا يمكن تقسيمه إلى ثالثة مكونات فرعية وهي :منظور الزمن .3
التي تعاش لى أنها غير قابلة للتغيير، والدرجة الدرجة التي تعاش فيها الوحدة ع
والدرجة التي يعفي بها الفرد نفسه من ( عابرة)فيها الوحدة على أنها موقوتة 

 .(125 ،ص1811خضر والشناوي، )مسؤولية الوحدة ويرجعها إلى اآلخرين 

 :Rokachأما عناصر الشعور بالوحدة النفسية عند روكاتش

يتكون من أربعة عناصر أساسية للشعور بالوحدة النفسية  أن هناك نموذجا فهي ترى
 :وهي

 :Self-Alienationاغتراب الذات  (1

، واالنفصال عن Emptiness&SelfVoidوهو شعور الفرد بالفراغ الداخلي 
 . Depersonalizationاآلخرين، واغتراب الفرد عن نفسه وهويته، والحط من قدر الذات

 :Interpersonal Isolationالعزلة البينشخصية (2

ويتمثل ذلك في مشاعر كون الفرد وحيدًا انفعاليا، وجغرافيا، واجتماعيا، وشعور الفرد 
بعدم االنتما ء، ونقص في العالقات ذات المعنى لديه حيث يتكون العنصر األخير من غياب 

دراكالفرد الغتراب االجتماعي Absence Of Intimacyالمودة   PercivedSocialوا 

Aliention ،ور باإلهمال والهجر عوالشAbandonment. 
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 :Agonyألم وصراع عنيف  (3

 Emotional والثوران االنفعالي TurmoilInner وتتمثل في الهياج الداخلي

Upheaval  للفرد وسرعة الحساسية، والغضب، وفقدان القدرة على الدفاع
Defenselessness واالرتباك، واالضطراب ،Confusion،  والالمباالةNumbness ،

 .الذي يستهدف لهم األفراد الشاعرون بالوحدة النفسية

 :DistressReactionردود األفعال الموجهة الضاغطة  (4

يكون ذلك نتاج مزيد من األلم والمعاناة من الخبرة المعاشية للشعور بالوحدة النفسية 
 ,Rokach)واأللم الذي يعايشه األفراد الشاعرون بالوحدة النفسية   والمتضمنة لالضطراب،

1988 : 541-542). 

فقد وضح ثالثة أبعاد أساسية لخبرة الشعور بالوحدة النفسية   Weiss"ويس"أما 
 :وهي

 :البعد األول العاطفة (1

لى  مقربين، أشخاصحيث يحتاج األفراد دومًا إلى الصداقة العاطفية الحميمة من  وا 
التأييد االجتماعي، ويتولد الشعور بالوحدة النفسية نتيجة عدم إشباع تلك الحاجات وعندما 

 .يفتقد األفراد الشعور بالعاطفة من قبل اآلخرين

 (:واإلحباطاليأس )البعد الثاني فقدان األمل أو  (2

مما يولد  وهو شعور الفرد بالقلق المرتف ، والضغط النفسي عند التوق  الحتياجات ال تتحقق
 .الشعور بالوحدة النفسية
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 :البعد الثالث المظاهر االجتماعية (3

الفرد بالوحدة النفسية يقف حائال أمام تكوين الصدقات م  اآلخرين  روهي أن شعو 
باالكتئاب ويجعل الفرد مستهدفا لإلدمان، وانحراف المراهقين وسلوكاتهم  رمما يولد الشعو 

 .(Weiss, 1987  10)بالعنف والعدوانيتسم 

 :بالوحدة النفسية وهيقد وض  أربعة مكونات للشعور  "قشقوش"وكذلك نجد أن 

 .التقبل والتواد والحب من قبل اآلخرين افتقادإحساس الفرد بالضجر نتيجة  (1

تباعد بينه وبين  psychological gapإحساس الفرد بوجود فجوة نفسية  (2
الفرد ألشخاص  افتقاديصاحبها أو يترتب عليها  أشخاص الوسط المحيط به

 .يستطي  أن يثق فيهم

 وانعداماإلحساس بالملل واإلجهاد : معاناة الفرد لعدد من األعراض العصابية (3
 .في أحالم اليقظة االنتباهواالستغراقالقدرة على تركيز 

الالزمة النخراطه في عالقات مشبعة  االجتماعيةالمهارات  بافتقادإحساس الفرد  (4
 .(1841 ،ص1811 قشقوش،)مثمرة م  اآلخرين 

 :صور و أشكال الوحدة النفسية -1    

 :قسم قشقوش الوحدة النفسية إلى ثالثة أنواع رئيسة هي

 :الوحدة النفسية األولية -1

ويؤثر في  ،االنفعالي باالنسحابف إحدى سمات الشخصية المرتبطة  اضطرابوهي 
 :، وهذا النوع ينقسم إلى قسميناالجتماعيعدد كبير من صور وأشكال السلوك 

 :الوحدة النفسية الناتجة عن تخلف نمائي في الشخصية - أ

 .ويقصد به تباطؤ أو تخلف في التتاب  الطبيعي لنمو الشخصية



 النفسية بالوحدة الشعور                                                                           :لاألو الفصل
 

41 
 

 :الوحدة النفسية الناتجة عن قصور في السلوك - ب

في الوظائف النفسية التي تحكم عملية التفاعالت  وهذا النوع يرتبط بعجز أو قصور
 .الشخصية المتبادلة

 :الوحدة النفسية الثانوية -2

انفعالية من جانب الفرد لتغيير ما يحدث في بيئته، ويترتب عليه  استجابةوهي تمثل 
في عالقات هامة كانت متاحة لديه قبل حدوث هذا التغيير، وم   االنخراطحرمان الفرد من 

بعض األدوار لفرد لهذه العالقات يصبح غير قادر على أن يفي بمتطلبات ا افتقاد
 :هي محاكاةوالممارسات الهامة في حياته وهذا النوع يرتبط بثالثة 

 .للفرد االجتماعيةنتيجة تمزق مفاجئ في البيئة  - أ

 .لحرمان مفاجئ كاستجابةتحدث فجأة  -ب

 .حياة الفردعندما يتغير الموقف المؤلم الذي طرأ على تسكن  -ج

 :الوحدة النفسية الوجودية -3

يعدها بعض الفالسفة أنها حالة إنسانية طبيعية يتعذر الهروب منها، إال أن الوحدة 
النفسي ألن خبرة اإلحساس النفسية الوجودية يمكن أن تعكس كذلك فترة ما من فترات النما ء 

لدى الفرد من طاقات بالوحدة النفسية تميل في بعض الحاالت إلى أن تحرر ما قد يكون 
مكانات  مثل التقدم التكنولوجي الذي يعتبره الباحثون مصدرا لإلحساس بالوحدة  ابتكاريةوا 

 .(181-182 ،ص1811 قشقوش،)النفسية الوجودية 

 :الصحة النفسية باضطرابوتشير دراسات أخرى إلى أن الوحدة النفسية ترتبط 
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أن الوحدة النفسية ظاهرة معقدة ترتبط بعوامل كثيرة بعضها  Weiss" ويس"فيذكر 
 :شخصي وبعضها اجتماعي وتظهر نتائجها في شكلين

 .ويبدو في شكل حزن :عام (1

 .(184: 1880 حسين،)ويبدو في شكل انفعاالت سالبة  :خاص (2

خر ذكره كل من آكما أن بعض الدراسات األخرى قد ذكرت أن هناك تقسيما 
 :يشيران فيه غلى نوعين من الوحدة وهي (1891) فايسوWeiss"ويس"

 :الوحدة النفسية االنفعالية -1

قة الوثيقة والودودة م  شخص آخر أي غياب العالقات وهي تنتج عن نقص العال
و . و غياب االرتباط االنفعالي الحميمة و المودة و األلفة م  االشخاص المقربين للفرد،

 .تتسم بفقد رمزي ذي مغزى هام في حياة الفرد او نقص رابطة ودودة

 :النفسية االجتماعية الوحدة -2

وهي تنتج عن نقص في نسيج العالقات االجتماعية التي يكون الفرد فيها جز ءا من 
لوحدة يواجه وهذا النوع من اواألنشطة  االهتماماتمجموعة من األصدقا ء يشتركون في 

 /Rubin,&,Mcneil,1983,463)األشخاص الذين ينتقلون إلى بيئة جديدة 

http://www.mckinlus.uive.edd) 

أن يونج قد قسم الوحدة ( 1818)جابر وعمر و (1881)النيال ويذكر كل من 
 :النفسية إلى ثالثة أنواع وهي

 :الوحدة النفسية العابرة -1

جتماعية تتسم بالتوافق الرغم من حياة الفرد االوالتي تتضمن فترات من الوحدة على 
 .والموائمة
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 :الوحدة النفسية التحولية -2

وفيها يتمت  الفرد بعالقات اجتماعية طيبة في الماضي القريب ولكنهم يشعرون 
 .بالوحدة النفسية حديثا نتيجة لبعض الظروف المستجدة كالطالق، أو وفاة شخص عزيز

 :الوحدة النفسية المزمنة -3

والتي قد تستمر لفترات طويلة تصل إلى حد السنين، وفيها ال يشعر الفر بأي نوع من 
 .أنواع الرضا فيما يتعلق بعالقاته االجتماعية

وفي الواق  فإن النوعين األوليين شائعان ولكنهما ال يصالن إلى حد التطور للدخول 
ة النفسية هي نتاج العزلة ومن ثم يتضح أن الوحد. في نطاق دائرة الوحدة النفسية المزمنة

االنفعالية وكذا االجتماعية وتتراوح من كونها عابرة إلى أن تصل إلى حد الوحدة النفسية 
 .(01 ،ص1881النيال، )المزمنة 

 :االختالف بين األفراد في مواجهة الشعور بالوحدة النفسية-8

عددة بينما تعد يميل األفراد الذين يعانون من الوحدة إلى االنخراط في سلوكيات مت
بعض من هذه السلوكيات فعالة وبنا ءة في التوافق، نجد أن البعض اآلخر هداما قاسيا، ومن 

 :هذه السلوكيات السلبية

 .البكا ء والنوم، التفكير لفترات طويلة، مشاهدة التلفاز (1

أن القلق المصاحب للشعور  Moustakas (1891)موستكازالقلق حيث يرى  (2
 .بالوحدة يمن  األفراد من تقبل الشعور بالوحدة والتصدي له

السلوك اإلدماني بما في ذلك من إدمان الخمور أو اإلفراط في تناول الطعام وشرب  (3
 .المسكرات، وغير ذلك
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الشعور باالكتئاب والغضب فبدال من التأمل الذاتي والتواصل م  اآلخرين، قد لجأ  (4
 .لمصابين بالوحدة إلى إتباع سلوكيات ال أخالقية وغير مقبولة اجتماعيابعض ا

 .اإلحجام عن التعامل م  اآلخرين أو عن المشاركة في المحافل االجتماعية (5

(http://www.mckinley.uiuc.edu/; "Rokach, 1988 : 3") 

 :خصائص و مظاهر شخصية األفراد الوحيدين-14

 Peplauالباحثان بيبلوىوبيرلمانيشير العديد من الباحثين في هذا المجال ومنهم 

and Perlmanعلى وجود خاصيتين للوحدة وهما ،: 

أن الوحدة تعتبر خبرة غير سارة مثلها مثل الحاالت الوجدانية غير السارة كاالكتئاب  .1
 .والقلق

أن الوحدة كمفهوم تختلف عن االنعزال االجتماعي  وهي تمثل إدراكا ذاتيا للفرد عن  .2
وجود نواقص للفرد في نسيج عالقاته االجتماعية  فقد تكون هذه النواقص كمية 

نقص المحبة أو )أو قد تكون نوعية مثل ( ال يوجد عدد كاف من األصدقا ء: مثال)
 (.717 ،7711خضر والشناوي، ( )األلفة م  اآلخرين

و اهتمت بعض الدراسات بتحديد بعض سمات الشخصية التي ترتبط بالوحدة 
 :النفسية، وتتلخص هذه الدراسات في التالي

   وسيرمات Pilkonis and  Zimbardoوزيمباردو بلوكونيسوجد كل من  .1
Sermat وكاترونا Cutrona  أن األفراد الذين يخبرون مشاعر الوحدة النفسية

 .خجل، االنطوا ء، ويقل ميلهم للمخاطرة االجتماعية يميلون إلى ال

أن  Russell, Peplau and Cutrona يوكاترونا راسل، بيبلووجد كل من  .2
 .الوحدة النفسية عادة ما ترتبط بانخفاض تقدير الذات 
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 Cutrona  كاتروناودراسة   Warren(1812)وارن  أكدت دراسات كل من .3
أن الذين يشعرون بالوحدة النفسية يعانون من نقص في المهارات  (1819)

االجتماعية، ويتصفون بالسلبية م  انخفاض في توكيد الذات، وتقديرها، وارتفاع 
 .الخجل، وعدم الوعي بالذات، وصعوبة تكوين أصدقا ء جدد

أن الشخص الوحيد نفسيا يعاني من الحساسية  (1818)سليمان تشير دراسة  .4
ويعاني من نقص الثقة بالنفس، ونقص تقدير الذات، وتجنب إقامة عالقات الزائدة 

 .بسبب القلق والخوف من الحصول على تغذية راجعة سلبية

أن الشعور بالوحدة النفسية من حيث  Loodwheeler(1811)أظهرت دراسة  .5
أنها حالة نفسية يصاحبها أو يترتب عليها كثير من ألوان التوتر والضيق والشعور 

 .(128-121، 1881شقير، )لنقص لدى كل من يشعر بها با

إن الذين يشعرون بالوحدة يعانون من عدم القدرة على كشف أفكار ومشاعر  .6
 .اآلخرين مما يعيق نمو العالقات والحفاظ عليها بصورة طبيعية

 :بيتسم األفراد الذين يعانون من الشعور بالوحدة  .7

 .تكوين مشاعر سلبية تجاه الغير - أ

 .ية وغير قادرين على االستجابة أثنا ء التفاعالت االجتماعيةأكثر سلب - ب

 .في بعض األحيان يستثيرون ردود أفعال سلبية م  الغير -ج

الشعور بالخجل والقلق وعدم االرتياح في المواقف االجتماعية؛ وغالبا ما ُيصاحب  -د
 .هذا الشعور اإلحساس بالكبت وتجنب اآلخرين

 .لقدرة على التفاعل الطبيعيالشعور باالكتئاب وعدم ا -ه
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وكل ذلك يجل األمر أكثر صعوبة للشخص الذي يعاني من الشعور بالوحدة أن ُيقيم 
 .(http://www.mckinlus.uive.edd)عالقات اجتماعية مرضية للحد من الشعور بالوحدة 

 :الطرق الفعالة في الحد من الشعور بالوحدة النفسية-11

أن الحد من الشعور بالوحدة النفسية يتطلب أن يكون الفرد على وعي تام باألسباب 
الحقيقية ورا ء شعوره بالوحدة النفسية، وهنا يبرز دور النضج الشخصي الصحيح للفرد والذي 
يتمثل في التوازن بين إشباع حاجات الفرد في إقامة عالقات م  الغير من ناحية وتكوين 

بالرضا عن الذات من ناحية أخرى، وهذا يتطلب أن يتخذ الفرد عدة قاعدة آمنة للشعور 
 :خطوات للحد من الشعور بالوحدة النفسية منها

التعامل م  تجربة الوحدة النفسية باعتبارها خبرة شعورية تهدف إلى الوصول لمرحلة  .1
 .من النضج النفسي

و األمر الذي قد يزيد إن االختال ء بالذات بمقدوره اإلسهام في معرفة الفرد لذاته، وه .2
 .من قدرته على تكوين عالقات حميمة م  اآلخرين

 .البحث عن األسباب المؤدية للوحدة النفسية، بدال من إلقا ء اللوم على الذات .3

 .تكوين مواقف حسنة من اآلخرين .4

 .االهتمام بإثرا ء الصداقات بدال من البحث عن شريك حياة متسم بالرومانسية .5

اعية المنوطة على مخاطر يعتبر مناسبا لتقرير ما إذا كان تحليل المواقف االجتم .6
 المحتمل منها جدير بالمخاطرة: النف 

(http://www.mckinlus.uive.edd/; "Rokach, 1988 : 3") 

 :التوافق والتكيف مع الوحدة النفسية-12

أنه حتى يستطي  الفرد الذي يعاني من تجربة  Rokach(1811)إيمي روكاتش ترى 
الوحدة النفسية أن يمارس حياته بشكل أفضل عليه أن يتوافق ويتكيف م  الوحدة النفسية وأن 
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يحاول تحويل الجوانب السلبية للوحدة النفسية إلى جوانب إيجابية وذلك يتطلب المرور بعدة 
 :مراحل وهي

قرارا بالتصدي لها شجاعة  اتخاذوهذا يتطلب  :سيةالتوافق والتكيف مع الوحدة النف-12-1
 :عن طريق مزاولة األنشطة التالية

إنجاز األعمال والمهام اليومية ومنها الذهاب للعمل أو للمدرسة، أو االعتنا ء  - أ
 .بوظائف إضافية، وغير ذلك االلتحاقباألطفال، وأيضا 

 .االلتزام بالمهام اليومية تطوير الذات الذي يحدث متزامنا م ، وربما عقب، - ب

مزاولة األنشطة في أوقات الفراغ مثل المشي لفترات طويلة، وقرا ءة الكتب، كتابة  -ج
 وغيرها ... روايات

(http://www.mckinlus.uive.edd/; "Rokach, 1988") 

تعد العزلة التأملية واحدة من أهم العوامل التي تسهم في نجاح  :العزلة التأملية -12-2
فبينما تعتبر الوحدة النفسية تجربة شعورية مؤلمة . التوافق م  الشعور بالوحدة النفسية

عزلة تعبر عن تجربة مختلفة ولئك الذي يشعرون بها، نجد أن الال تلقى ترحابا من أ( دائما)و
اته في حالة العزلة يتيح له فرصة للهدو ء واستعادة النشاط، حيث إن إنفراد المر ء بذ. تماما

فتتيح هذه العزلة للفرد الفرصة الستيعاب ما يتلقاه من معلومات من المحيط الخارجي، 
وبعكس الوحدة الشعورية، غالبا ما يشار إلى العزلة باعتبارها تجربة إيجابية من ثمارها تجديد 

عطا ء الفرد حيز  ا من الوقت للتفكير والتأمل واإلبداع، أو حتى لمجرد الطاقة والموارد، وا 
 :ثالثة بنود هي" العزلة التأملية"االستمتاع بالراحة، ويندرج تحت هذا العامل 
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 :تحويل اإلحساس بالوحدة إلى مجرد عزلة-12-2-1

تستلزم إعادة تشكيل الوحدة الشعورية إلى مجرد عزلة التغيير الواعي للمفاهيم 
وبالطب  يؤثر مثل هذا التغير في الحالة الشعورية للفرد، . والمدركات الخاصة بموقف بعينه

 .ومن ثم يسهم في التخفيف من حدة الشعور بالوحدة، إن لم يكن للتخلص منها تمام

والنظر إلى الحياة بنظرة إيجابية من بعض فوائد  اإلحساس بالطمأنينة-12-2-2
 :العزلة

فقد قام األفراد بدراسة هذه المواقف وتكوين موقف إيجابي إزا ء ما صادفهم من 
تجارب؛ فأصبحوا أكثر تفاؤال وأمال وعمل ذلك على زيادة إحساسهم بالثقة في قدراتهم على 

 .العيش والحياة

 :والبحث عن القدرات الذاتية الكامنة تكوين عالقة حميمة مع الذات-12-2-1

يجم  هذا البند كافة األنشطة المتضمنة في بند التأمل الذاتي؛ وبخاصة التعرف على الذات 
سبار أغوار الروح والنفس البشرية  .من جديد وا 

ومن خالل هذا . إن الوحدة النفسية تجربة شعورية بارزة يتواصل فيها م  ذاته
ف حقيقة وجوده، وحياته وأهدافه والمغزى من جوده، وطبيعة التواصل يستطي  أن يستكش

أي أنه من خالل هذه التجربة الشعور بالوحدة يصل به إلى إدراك ذاته . عالقاته باآلخرين
 واآلخرين بشكل أكثر وضوحا وصحة 

(http://www.mckinlus.uive.edd/; "Rokach, 1988 ) 

عادة تشكيل المصادر التي يمكن اللجوء إليها المرحلة-12-1 قد يحتاج الفرد :االنتقالية وا 
في هذه المرحلة بعض الوقت لتقييم ذاته، ولتقييم الموقف، ولعمل التغيرات الضرورية في 

 :تشتمل هذه المرحلة على عنصرين أساسيين. أسلوب حياته، وسلوكه
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دراك والسمات، بما في ذلك تحديد يترتب على التغييرات الذاتية تغيرات أخرى في اإل (1
نتها ء مرحلة الصراع الداخلي واكتساب مزيد من الثقة بالنفس . األهداف في الحياة، وا 

 .لذا فإن الرغبة في التغيير واإلصرار عليه في غاية األهمية في هذا المرحلة

ت أن التغيرات في التفاعالت اإلجتماعية يشير إلى التغيرات في أشكال هذه التفاعال (2
 اعتبرومن أهم عناصر هذه المرحلة يتمثل في اإليمان وتنمية النزعة الدينية، حيث 

الكثير من األفراد الذين يمرون بهذه التجربة أن اإليمان هو المصدر الذي يستمدون 
 منه القوة، والسالم الداخلي م  النفس

(http://www.mckinley.uiuc.edu/; "Rokach, 1988 : 3"). 

 Weissويس أعتبر (:االجتماعيإقامة جسور التواصل )مرحلة التواصل مع الغير -12-0
الوحدة النفسية تجربة شعورية مؤلمة للغاية تبدأ من عدم إشباع الحاجة لتكوين عالقات 

 :حميمة م  اآلخرين، ويمكن عالج هذا النوع من الوحدة النفسية الناب  من

كوين عالقات حميمة عن طريق إعادة بنا ء والتواصل وت واالهتمامالحاجة إلى الدف ء  (1
كي تحل محل العالقات . وعالقات حميمة فعالة م  اآلخرين اجتماعيةشبكة 

 .المحبطة السابقة

دور األسرة في التغلب على الشعور بالوحدة حيث يمكن لألسرة أن تلعب دوًرا مباشرا  (2
وقد تشج  . تماعياالجفي الحد من الشعور بالوحدة من خالل إتاحة الفرصة للتفاعل 

األسرة من يشعر بالوحدة من أفرادها على تنمية عالقاته م  الغير للتوصل إلى 
ومن أمثلة أنشطة . االجتماعيأو لتكوين مصادر جديدة للدعم  باالنتما ءالشعور 

وتبادل الزيارات . الهاتفية باألصدقا ء االجتماعياالتصاالتالتواصل 
  .(http://www.mckinley.uiuc.edu/; "Rokach, 1988 : 3)وغيرها
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 :نظريات الوحدة النفسية-31

يعتبر مفهوم الوحدة النفسية أحد الظواهر التي تفتقر إلى الجانب النظري، حيث إّنها 
بأّن مفهوم الوحدة  علما... أدخلت إلى مجال الفلسفة وعلم االجتماع، وتعالج م  االكتئاب

النفسية مفهومًا مستقال وله خصائص منفردة، وفيما يلي عرض لبعض النظريات النفسية 
 :واالجتماعية التي تناولت ظاهرة الوحدة النفسية

 :وجهة النظر المحلية-31-3

حيث يرى  Freudيتزعم هذه النظرية رجال التحليل النفسي وعلى رأسهم فرويد 
بأنها ذات خصائص مرضية ويرجعونها إلى التأثيرات ( لوحدة النفسيةا)أصحاب هذه النظرية 

 (.5 ،0222عبد الوهاب، )المبكرة التي مّر بها الفرد 

أول من قام بتحليل علمي عن الوحدة وفرق بين الشخص  Zelboorgزيلبورجويعتبر 
دة النفسية فالشعور المؤقت بالوح. الذي ينتابه شعور مؤقت بالوحدة النفسية، والشخص الوحيد

أما الوحدة المزمنة فهي . أمر طبيعي وحالة عقلية عابرة، تنتج عن فقدان شخص معين
استجابة لفقدان الحب أو شعور الفرد بأنه شخص غير مرغوب فيه وال فائدة منه، مما يؤدي 

وتعود جذور الوحدة إلى المهد، حيث يتعلم الطفل الوظائف . إلى االكتئاب واالنهيار العصبي
 .تجعله محبوبا ومرغوبا فيه  التي

أن جذور الوحدة في حالة الكبار تعود إلى  مع زيلبورج Sullivanسوليفان ويتفق 
الطفولة، حيث افترض أن هناك حاجة حافزة لأللفة اإلنسانية وهذه الحاجة تجعل الطفل 

ويحتاج الفرد قبل المراهقة إلى صديق يتبادل معه  يظهر رغبته في االتصال باآلخرين،
المعلومات، واألطفال الذين تنقصهم المهارات االجتماعية بسبب التفاعل الخاطئ م  والديهم 

وقد تؤدي عدم قدرة . أثنا ء الطفولة يكون من الصعب عليهم أن يكون لهم أصدقا ء فيما بعد
كما أتفق . ة إلى الوحدة الكامنة المفاجئةالفرد في إشباع الحاجة إلى األلفة قبل المراهق
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سوليفان م  زيليبورخ في إرجاع أصل الوحدة إلى اآلثار الضارة لموقف عطف األمومة في 
 .مرحلة مبكرة 

 :النظرية الظاهراتية للوحدة النفسية-31-0

اتفق أصحاب هذه النظرية أن الشعور بالوحدة النفسية ينشأ من التناقض بين حقيقة 
 (.5 ،0222عبد الوهاب، )داخلية للفرد والذات الواضحة لآلخرين الذات ال

نظريته بأن العالج المتمركز حول العميل عند الوحدة في Rogers "روجرز""فيرى"
النفسية بأن سبب الوحدة النفسية هو ضغوط المجتم  الواقعة على الفرد والتي تجعله 

مما يؤدي إلى التناقض بين ذات الفرد . يتصرف بطرق محددة ومتفق عليها اجتماعيا
وره المطلوب في المجتم  من وهكذا يؤدي الفرد د. الداخلية والذات الواضحة أمام اآلخرين

ويرى روجرز بأّن الوحدة الّنفسية هي . غير دفة أو اهتمام، مما ينشأ عنه الشعور بالفراغ
 .ي التناقض الظاهري لمفهوم الفردتمثيل للتوافق السيئ وأن سببها يكمن داخل الفرد متمثال ف

والمثالية  بأن التناقض بين ذات الفرد الحقيقية -مع روجرز Mooreموري واتفق 
 .ينتج عن شعور الفرد بالوحدة النفسية

ويرى . في تأثير الطفولة على الفرد -عن أصحاب النظرية الدينامية روجرزواختلف 
 .أن العوامل الحاضرة تسهم إلى حد في تكوين الشعور بالوحدة النفسية 

 :التصور االجتماعي للوحدة النفسية-31-1

أن هناك ثالث قوى اجتماعية  Slater، وسالترBommanبومان يرى كل من 
 :تؤدي للوحدة وهي

 (.األسرة)ضعف في عالقات األفراد بالمجموعة األولى وهي  (1

 .زيادة الحراك في األسرة (2
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 .زيادة الحراك االجتماعي (3

تحليله للوحدة النفسية من خالل دراسة للشخصية Slater(1976)وبنى سالتر 
فشل المجتم  في تلبية احتياجات أفراده، ألن المشكلة األمريكية تكمن في  وكيف. األمريكية

وأن كل فرد لديه الرغبة في المشاركة االجتماعية واالرتباط باآلخرين، . إحساس الفرد بالفردية
ولكن هذه الرغبة أحبطت في المجتم  األمريكي مما أدى إلى أن يتب  كل فرد مصيره لوحده 

بأن الوحدة النفسية هي نتيجة للتقدم  سالترومن هنا استنتج . النفسية مما أدى إلى الوحدة
 .التكنولوجي المعاصر

 :النظرية التفاعلية للوحدة النفسية-31-4

وترى أن تفاعل هذه العوامل . دمجت النظرية بين العوامل الشخصية واالجتماعية معاً 
 .معًا ينتج عنه شعور الفرد الوحدة النفسية

 :االتجاه التفاعلي إلىWeiss " ويس"ويعزو 

أن الوحدة ليست بسبب العوامل الشخصية، أو العوامل الموقفية، بل هي نتائج  -1
 .التأثير التفاعلي لتلك العوامل

أن الوحدة النفسية نشا عندما تكون تفاعالت الفرد االجتماعية غير كاملة، ولكنه  -2
 .يعطي اهتمام أكبر للعوامل الموقفية

ستة استعدادات اجتماعية تندرج تحت مقدار العالقات  Weiss" ويس"وقد حدد 
 :االجتماعية المشبعة لدى الفرد وه

ويستمد من خالل العالقات التي يشعر فيها الفرد باألمن والمودة واأللفة م  : االتصال (1
 .اآلخرين

 .ويتحقق من خالل االهتمامات والعالقات االجتماعية المشتركة: التكامل االجتماعي (2
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من خالل العالقات االجتماعية التي يشعر فيها الفرد بالمسؤولية تجاه : فرصة العطا ء (3
 .فرد آخر

ويستمد من خالل العالقات التي تكون فيها مهارات الفرد موض  : إعادة تأكيد القيمة (4
 تقدير

 .ويستمد من قدرة الفرد على مساعدة الغير تحت أي ظرف: اقتران الثقة (5

ل العالقات بأفراد محل ثقة يقدمون النصيحة والمساعدة ويستمد من خال: التوجيه  (6
 .لآلخرين

ن كل نوه من هذه االستعدادات مصدر أو عدة مصادر توفر أو عدة تصادر  هذا وا 
بأن أي نقص في هذه االستعدادات يؤدي إل الضيق  Weiss"ويس"كما يؤدي . توفره

 .النفسي واأللم
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 :الفصل خالصة

 يصاحبها سوية غير حالة هو النفسية بالوحدة الشعور أن نستنتجمن خالل ما سبق ذكره 
 في وعجز اآلخرين، واحترام الذات، تقدير انخفاض م  والضيق التوتر من أعراض

 الشعور م  والعزلة لالنفراد ميل م  اآلخرين، م  سوي واجتماعي انفعالي تواصل تحقيق
 سبق، مما يتضح ."اآلخر الجنس من جذاب وغير اآلخرين، من محبوب أو ودود غير بأنه

 العالقات في قصور عن اأساس تنشأ الفرد يخبرها حالة هو النفسية بالوحدة أنالشعور
 بعدم إحساسه بسبب والمعاناة باأللم يشعر الفرد يجعل مما اآلخرين، م  للفرد االجتماعية

همال تقبل  الموضوعية العزلة م  اليتفق النفسية الوحدة معنى أن يتضح كما له، اآلخرين وا 
 يفقد التي الحاالت من وغيرها االنفرادي، السجن حاالت مثل عليها اإلنسان يجبر التي

 .إرادته رغم اآلخرين عن ويعزل حريته فيها اإلنسان

 الكلمة نفس من مشتقان(Lonely) و  (Alone)المصطلحين من كال أن من بالرغمو 
 بدونيكون اإلنسان وحيدا  أن الممكن فمن مترادفين، ليسا أنهما إال (All one)االنجليزية 

 يشعر وال بنفسها منفرد يكون أن اأيض الممكن ومن(Lonely)  بنفسه امنفرد يكون أن
 بالنفس االنفراد أن هنا ويتضح ،,92(Rokach, 2004)  (Alone)النفسية بالوحدة

(Aloneness) الوحدة النفسية  عن يختلف واألصدقا ء واألهل اآلخرين عن البعد يعني الذي 
(Loneliness) الوحدة فإن وبالتالي وأصدقائه، أهله بين ولوكان حتى الفرد يعانيها قد التي 

 تخلو عندما الناس من غيره م  وجوده من الرغم على الفرد يعانيها قد ذاتية خبرة هي النفسية
 .والمودة باأللفة مشبعة اجتماعية عالقات من حياته
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 :تمهيد

يعتبر مفهوم التوافق مفهوما جوهريا وأساسيا في علم النفس وعلم الصحة النفسية، 
ن معظم سلوكات اإلنسان هي محاوالت لتحقيق التوافق سواء على المستوى الشخصي أو أل

وقد استعرت الصحة النفسية مفهوم التوافق من العلوم الطبيعية، "على المستوى االجتماعي 
يشير هذا المفهوم إلى العمليات . حيث جرى استخدامه أصال في مجال علم األحياء

الجسم للتكيف في مقابلته لألخطار البيئية المحيطة به وخاصة التي يقوم بها  الفسيولوجية
الضغوط الحياتية المتنوعة، وقد قام علماء النفس باستخدام مفهوم التكيف البيولوجي فيما 

 .(8991رمضان محمد القذافي، )" أسموه بعمليات التوافق

ه وعن طريقه يعتبر مفهوم التوافق من أكثر المفاهيم شيوعا في علم النفس، لكوننا ب
نقوم سلوك اإلنسان، وما علم النفس سوى علم سلوك اإلنسان، وتوافقه مع البيئة، لذلك 
فدراسة علم النفس تدور حول كيفية الوصول إلى التوافق وطبيعة العمليات التي يتم بواسطتها 

 .التوافق من عدمه

س والصحة اعتبارا لألهمية التي قدمت للتوافق كمفهوم من أهم مفاهيم علم النف
 .النفسية، سنقوم في هذا الفصل بالتطرق إليه ببعض من التوسع والتفصيل

 :تعريف التوافق حسب مختلف االتجاهات -1

 :مفهوم التوافق -1-1

 :لغة-8-8-8

المنجد االبجدي، )  ا، تساعدو اتقاربو  اضد تخالفو : القوم في األمر [وفق  ]توافق، توافقا 
 (.761، ص7691
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 :إصطالحا-8-8-2

بأنه مجموع العمليات النفسية، التي : "(8991)(R.S Lazarus) "الزاروس"يعرفه 
 ."تساعد الفرد على التغلب على متطلبات المتعددة

الشخص المتوافق يجب أن يتسم باالرتياح النفسي، الكفاية في الزاروس أن ويرى 
 .العمل، األعراض الجسمية، التقبل االجتماعي

مفهوم التوافق من خالل عملية التمثيل  (J. Piaget)" جون بياجي"عرف 
(Assimilation)  والمواءمة(Accommodation )تطرأالتغيرات التي : ويعني التمثيل 

على الكائن الحي نفسه،  تطرأالتغيرات التي : المواءمة فتعني أماالبيئة  نبعلى بعض جوا
 .التكيف بحد ذاتها أوتحدث لكي تتم عملية التوافق  األشياءوهذه 

نه يوجد بين عملتي التمثيل والمواءمة ما اسماه بالتركيب العقلية أ"بياجي"ويرى "
(Schémas)  الوظيفة والتي يستدل عليها من  أداءوهي عبارة عن تنظيمات تظهر خالل

 .المحتويات السلوكية المختلفة والتي تحدد هذه التنظيمات طبيعتها

عملية الموازنة بين المحيط  أيضاهو غاية التطور النمائي، وهو  "بياجي"التوافق عند 
محمد  أنور)" والجهاز العضوي الذي يهدف للقضاء على حاالت االضطراب واالنتظام

 .(8912الشرقاوي، 

وجود عالقات منسجمة مع البيئة تتضمن القدرة على إشباع "يشير مفهوم التوافق إلى 
طالبه البيولوجية واالجتماعية، وعلى ذلك يتضمن التوافق معظم حاجات الفرد وتلبية معظم م

كل التباينات والتغيرات في السلوك التي تكون ضرورية حتى يتم اإلشباع في إطار العالقة 
 .(2008عبد الحميد الشاذلي، )" المنسجمة مع البيئة
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 مع لإلنسانالعالقات المرضية : "التوافق بأنه (2002")يعرف رشيد حميد العبودي"
 (Adaptation)البيئة المحيطة به ولهذا التوافق جناحان هما المالئمة أو التالؤم 

والتالؤم يرتبط بالبيئة المادية ومطالب الواقع بجميع جوانبها  (Satisfaction)والرضا
إذا  االجتماعية والثقافية أو البيولوجية والطبيعية، وال يحقق التوافق أو ال يكون كامال إالا 
حساسه بالسعادة والتقبل النفسي لهذه البيئة المحيطة  ".صاحب هذا التالؤم رضا اإلنسان وا 

عملية يقوم الفرد أثناءها : "فيعرف التوافق على انه(: 8999" )مصطفى عشوي" أما
شباع  بجهد حسب ما يتطلبه الموقف للتغلب على مختلف العوائق لتحقيق الرغبات وا 

 ".إلى تحقيق حالة من الرضا النفسي العامالحاجات، إذ يؤدي ذلك 

ومن شروط التوافق النفسي أن يعرف الفرد ذاته ومدى إمكانياته وقدراته حيث تتناسب 
رغباته وطموحاته مع تلك اإلمكانيات والقدرات فيسهل تحقيقها، فإذا كانت الرغبات فوق 

نوال )ر وعدم التوافق اإلمكانيات والقدر حينها تصبح عامال يؤدي إلى االضطراب و التوت
 .(2008محمد عطية، 

األسلوب الذي بواسطته : "التوافق بأنه (8998" )عبد المنعم المليجي وآخرون"يعرف 
 ".يصبح الشخص أكثر كفاءة مع البيئة

أي إشباع الحاجات الثانوية المكتسبة التي تتعلم من البيئة وهي حاجات اجتماعية 
 .الخ...الحاجة إلى تحقيق الذات: بين الفرد وبيئته مثل نفسية ضرورية لحدوث عملية التوافق

مصطلح سيكولوجي يستخدمه علم : "نهأعلى(8991) "عبد الهادي الجوهري"يعرف 
النفس لإلشارة إلى العملية التي من خاللها يكون الفرد عالقة منسجمة وصحيحة مع البيئة 

 ".واالجتماعيةةالفيزيقي

اعتدال في اإلشباع، "التوافق السوي بأنه  (8991) (L. D. Smith)" سميث"يعرف 
إشباع عام للشخص عامة ال إشباع لدافع واحد شديد على حساب دوافع أخرى، والشخص 



 االجتماعي النفسي التوافق                                                                       :الثاني الفصل
 

60 
 

المتوافق توافقا ضعيفا هو الشخص غير الواقعي وغير المشبع بل والشخص المحيط الذي 
هتماماته، أما الشخص يميل إلى التضحية باهتمامات اآلخرين كما يميل إلى التضحية با

حسن التوافق فهو الذي يستطيع أن يقابل العقبات والصراعات بطريقة بناءة تحقق له إشباع 
 ".حاجاته وال تعوق قدرته على اإلنتاج

يرى أن توافق الفرد يعني توفر قدر من الرضا قائم على أساس واقعي  سميثأي أن 
 .والقلق والتوتر الذي قد يتعرض له الفرد ويؤدي على المدى الطويل إلى التقليل من اإلحباط

عالقة موائمة مع البيئة، منها أن يقدر : "نهأأيضا  (Adjustment)وعرف التوافق 
شباعها وان يكون بوسعه القيام بها على ما يطلب منه و مواجهة  المرء على استفاء حاجاته وا 

التي تفرض عليه، ويقضي ذلك أن يعدل من سلوكه أحيانا أو  ب هاوالظروف التي تحيط 
 ".أن تمتد محاوالت التعديل إلى البيئة نفسها

والتوافق هو مجموعة ردود الفعل التي تعدل به الفرد بناءه النفسي أو سلوكه ليستجيب 
ه لشروط محيطة محدودة أو خبرة جديدة وتعتبر عملية التوافق عملية توازن بين الفرد ونفس

 .وبين البيئة المحيطة به
المتزنة لسلوك الفرد في حياته و البيئة  األفعالهو مجموعة من  :إجرائياوالتوافق 

 .المحيطة به

 أخذهوفي دراستنا الحالية، يعتبر التوافق هو ما يقيسه مقياس محمود هنا عطية الذي 
 (Louis TORPE)"ثورب"وهو اختبار الذي وضعه  لألطفال كاليفورنيامن اختبار 

، وقد ظهرت (Ernest W. TIEGZ)"تيجر"و(Willis W. CLARCK)"كالك"و
 .8929من هذا االختبار عام  األولىالنشرة 
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 :هناك ثالث اتجاهات في تعريف التوافق: اتجاهات تعريف التوافق -1-2

 : االتجاه الفردي أو الشخصي-1-2-1

بإشباع دوافعه المختلفة يرى أصحاب هذا االتجاه أن التوافق النفسي للفرد يتحقق 
إشباع الحاجات األولية الفطرية وهي ذات وظيفة حيوية تعمل على )سواء كانت بيولوجية 

المكتسبة )، أو اجتماعية (حفظ بقاء الفرد مثل الحجة إلى الطعام و الشراب والمسكن والنوم
مان الفرد من أو نفسية، غير أن المعايير والقيود االجتماعية قد تؤدي إلى حر ( من البيئة

 :بعض حاجاته، ومن أنصار هذا االتجاه

عن العوامل الخارجية هي المسؤولة  أنالذي يرى  (8991)( H. Smith)"سميث"
الذي يعتقد بان الحياة سلسلة  (8999)(Shaffer)" شافير"ئ في حياة الفرد ويتوافق س أي

من عمليات التوافق التي يعدل فيها الفرد سلوكه في سبيل االستجابة للموقف المركب الذي 
 .تلك الحاجات إشباعينتج عن حاجاته وقدرته على 

بعين االعتبار للحكم على  تؤخذ أنقام بوضع معايير البد  :(L. F. Shaffer)"شافير"
 :سوء التوافق من بين هذه المعايير

 .المحافظة على الصحة الجسمية -

 .االتجاهات الموضوعية -

 .االستبصار بالسلوك الذاتي -

 .العالقات المبنية على الثاقة -

 .المشاركة االجتماعية الفعالة -

 Adjustment)يرى أنا التوافق المتكامل (:1591)(Shoben) "شوبين"

integrative)  نموذجا للصحة النافسية، وقد حداد عددا من مظاهر هذا التوافق المتكامل
 :على الناحو التالي
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 .القدرة على ضبط النافس -1

 .الشعور بالمسؤولية الشخصية -2

 .الشعور بالمسؤولية االجتماعية -3

 .االهتمام بالقيم المختلفة -4

 .تعلم إرجاء إشباع الحاجات -9

 .االجتماعي االنصياع -1

تفضيل األهداف بعيدة المدى ذات األثر الكبير عن األهداف القريبة ذات األثر  -7
 .المحدود

 .سلوك يتافق مع قيم ومعايير الجماعة -8

 .يتحمال مسؤولية أعماله دون اللجوء إلى الحيل الدفاعية -5

 .إدراك حاجات اآلخرين واحترامها -11

تميل إلى أنا تغيار من أنا الكائنات الحية (:1591)(Shoben) "شوبين"كما يرى
أوجه نشاطها في استجاباتها للظروف المتغيارة في بيئاتها ذلك أن تغير الظروف ينبغي أن 
يقابله تغيير وتعديل في السلوك بمعنى أناه ينبغي على الكائن الحي أن يجد طرقا جديدة 

الا كان الموت حليفه، أي أنا التوافق  هنا إناما هو عملية تتاسم بالمرونة إلشباع رغباته وا 
(Flexibility)  سهير كامل أحمد، )والتوافق المستمر مع الظروف المتغيارة

 (.31،ص1555،

ومن العوامل التي تؤثر في سلوك الفرد، التاقبل والرضا الذاتي ففكرة اإلنسان عن 
متاسمة بالرضا فإنا ذلك نفسه من أهم العوامل التي تؤثر في سلوكه، فإذا كانت الفكرة حسنة 

يدفع للعمل والتوافق مع أفراد المجتمع وبالتالي يدفعه للنجاح، أماا الفرد الذي ال يتقبال نفسه 
بالعجز والفشل وتسبح درجة التوافق  فإناه يتعراض للمواقف اإلحباطية التي تجعله يشعر

لفردي بالغوا في إرجاع من خالل هذه اآلراء يتبيان أنا أصحاب االتجاه ا. االجتماعي سيائة
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عملية التوافق إلى الفرد وقلالوا من دور المؤثرات البيئية، فالرفد كائن اجتماعي يؤثر ويتأثر 
 .بالمحيط الذي يعيش فيه

 : االتجاه المجتمعي أو االجتماعي -1-2-2

يرى أصحاب هذا االتجاه أنا التوافق ال يتحقاق إالا بمسايرة لمعايير وثقافة المجتمع 
العملية التي يقتبس منها الفرد السلوك : "واإلمتثال لقيمه وعميله فالتوافق في نظرهم هو

للتوافق مع هذا االتجاه الذي يرى  (8911)"أحمد عزت راجح"ويتماشى تعريف" ةئالمالئم للبي
حالة من التواؤم واالنسجام بين الفرد ونفسه وبينه وبين بيئته تبدو في قدرته : " أنا التوافق

إزاء مطالب البيئة المادية واالجتماعية، ى إرضاء أغلب حاجاته وتصرفه تصرفا مرضيا عل
ويتضمن قدرة الفرد على تغيير سلوك وعاداته عندما يواجه موقفا جديدا أو مشكلة مادية أو 

 ".اجتماعية أو خلقية أو صراعا نفسيا تغييرا يناسب هذه الظروف

ناما هي سلسلة من عمليات التوافق التي يعدل يعتبر أصحاب هذا االتجاه أنا الحياة إ
فيها الفرد سلوكه في سبيل االستجابة للموقف المركب الذي ينتج عن حاجاته وقدراته على 
إشباع هذه الحاجات، ولكن يكون اإلنسان سويات ينبغي أن يكون توافقه مرنا وينبغي أن 

 .جح في تحقيق دوافعهتكون لديه القدرة على استجابات متنوعة تالئم المواقف وتن

وينظر إلى التوافق من خالل مظاهر السلوك الخارجي للفرد أو الجماعة، ويشير هذا 
طاعة أو أمرها لمقابلة متطلبات  االتجاه إلى أن الرفد عادة ما يلجأ إلى االنقياد للجماعة وا 

تها يعتبر ووحدللجماعة للمحافظة على تماسكها اد يالحياة اليومية وتحقيق التوافق، فاالنق
أسلوبا إيجابيا للتوافق أماا الخرج على معايير الجماعة واالنقياد لبعض جماعات السوء 

يذاء أفرادها، فيعتبر مظهرا من مظاهر التوافق السالبي  .واإلضرار بالجماعة وممتلكاتها وا 
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من هذا التاعريف أنا الفرد ال يحقاق التوافق إالا إذا توافقت استجاباته مع  نستخلص
التوافق ال يتحقاق إالا في )البيئة المحيطة به، وال يتحقاق توافق اإلنسان منفردا عن المجتمع 

 (.المجتمع

 : االتجاه التكاملي -1-2-3

على أناه عملية مركبة  يعتبر االتجاه التكاملي اتجاها توفيقيا حيث ينظر إلى التوافق
الفرد بدوافعه وحاجاته، والبيئة المحيطة بالفرد بأبعادها المختلفة، وال : من قطبين أساسين هما

 .إالا بتكامل وتفاعل الفرد مع محيطه -حسب هذا االتجاه –يتحقاق التوافق 

 التوافق يمثال عملية ديناميةبأنا (1571)(Lazarus)"الزاروس"وفي هذا المجال يرى 
تتناول السلوك والبيئة الطبيعية االجتماعية بالتاغيير والتعديل لكي يحدث توازنا بين الفرد 

 .وبيئته

أنا : " وتعد المرونة عامال من العوامل المؤثرة في سلوك الفرد ونقصد بالمرونة
 (.99،ص1517مصطفى فهمي، )"يستجيب الفرد للمؤثرات الجديدة استجابات مالئمة

هو الشعور النسبي : " التوافق على ضوء هذا االتجاه كما يلي ويمكن وضع تعريف
الناتج عن الحلا الناجع لصراعات الفرد في محاولته للتوفيق بين رغباته بالرضا واإلشباع 
 ".وظروفه المحيطة

تنقسم والشكل التالي يحداد االتجاهات التي يمكن أن تستوعبها تعاريف التوافق، والتي 
 :على النحو التالي
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عباس محمود عوض، )االتجاهات المختلفة التي تفسر مفهوم التوافق  :01الشكل رقم 
1551.) 

 

 

 

 

 

 

 

 : تحليل عملية التوافق -1-3

تبدأ عملية التوافق بوجود دافع أو رغبة معينة تدفع اإلنسان وتوجه سلوكه نحو غاية 
معية أو هدف خاص يشبع هذا الدافع ثما يظهر عائق ما يعترض سبيل الكائن الحي من 

إلى هدفه ويحبط إشباع دافعه، فيأخذ في القيام من األعمال والحركات المختلفة  الوصول
لمحاولة التغلاب على هذا العائق والوصول إلى هدفه، وبالوصول إلى الهدف الذي يشبع 
الدافع تتم عملية التوافق وعلى هذا األساس فالخطرات الرئيسية في عملية التوافق حسب 

 :هي( 41، ص1555سهير كامل أحمد، )

 .وجود دافع يدفع اإلنسان إلى هدف خاص -أ

 .وجود عائق يمنع من الوصول إلى الهدف ويحبط إشباع الدافع-ب

 .قيام اإلنسان بأعمال وحركات كثيرة للتغلب على العائق -ت

الوصول إلى حلا يمكن من التاغلب على العائق ويؤدي إلى الوصول إلى  -ث
شباع الدافع  .الهدف وا 

 اتجاهات تعاريف التوافق

 االتجاه المتكامل
ويعني التكامل 

والتوفيق بين رغبات 
.الفرد ومجتمعه  

معيتجاالتجاه الم  
تحقيق ويعني 
عن طريق التوفيق 

 إرضاء الجماعة

 الفردياالتجاه
ويعني تحقيق 

عن طريق لتوفيق ا
 عهلدوافالفرد إشباع
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لى  –غير ألنا عملية التوافق ال تتم بهذا النظام دائما  حل أي التاغلب على العائق وا 
المشكالت، وفقد يعجز بعض الناس أحيانا عن حلا المشكالت والعوائق التي تعترضهم، 
فيتجنبون هذه العوائق ويبتدون عن أهدافهم األصلية ويصابون باإلحباط وبالتالي بسوء 

 .التوافق

من  لعادات والمهارات بالكيفية التي تسيار للفرد إشباع حاجاته النافسية،إنا اكتساب ا
شأنه أن تؤدي إلى حدوث التوافق وهو في الحقيقة محصلة ما مر به الفرد من تجارب 
 عوخبرات أثرت فيه بطريقة ألوب ألخرى وأدات به إلى كيفية وطرق إشباع حاجاته وتعامله م

 (.23،ص2111عطية، نوال محمد )غيره من األفراد 

، فهناك (Conformity)بالمسايرة  (1517) "مصطفى فهمي"وهذا ما عبار عنه 
من يعتبر التوافق نمطا من المسالمة على أساس أنا المسالمة من طبيعتها تجنب الصراع 

 .وتالفيه

وهذا ما يجعلنا نركز على مراحل الطفولة المبكرة من عمر الطفل لبناء وتكوين 
فالتوافق والرضا من خالل طرق التاعلم واالكتساب والخبرات المتراكمة منذ الطفولة شخصيته، 

د لنا االرتباط القوي بين التوافق النافسي كالفرد المتأخرة وهذا ما يؤ  تظهر واضحة في مراحل
 .وعملية النامو

 : التوافق، الّتكيف والصحة الّنفسية -1-4

الصحة النافسية، نظرا للتشابه الكبير بين يصعب التامييز بين مفهوم التوافق والتاكيف و 
 :هذه المفاهيم وعليه نوضح الفرق بين هذه المفاهيم فيما يلي
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 :التوافق والّتكيف-1-4-1

 Charles)"تشارلز داروين"إنا اصطالح التاكيف مشتق أصال من نظرية 

DARWIN)(1859)  هي  أقرا فيها أنا الكائنات الحية التي تبقى،عن التاطور، والتي
الكائنات التي تستطيع أن تتواءم مع صعوبات وأخطار العالم الطبيعي، وهذا ما عبار عنه 

وتتمثال عملية التاكيف في سعي الفرد الدائم للتوفيق بين مطالبه " بالبقاء لألصلح"داروين 
 .وظروفه ومطالب وظروف البيئة المحيطة به

خص إلى أن يغيار سلوكه أو يغيار والتاكيف هو عملية ديناميكية مستمرة يهدف بها الش
 (.ت.محمد السيد الهابط، د)مجتمعه ليكون بينه وبين مجتمعه هذا عالقة أكثر توافقا 

ولهذا فقد وجد علماء النافس صعوبة في التافريق بين هذين المصطلحين، فمنهم من 
تاكيف قد ألنا اليستخدم مصطلح التوافق والتاكيف مترادفين ومتطابقين، ويعد هذا صوابا، 

يستخدم بمعنى طبيعي أو بيولوجي، ويتضمن التوافق الجوانب النافسية واالجتماعية ويقتصر 
 .على اإلنسان فقط، بينما يخصا التاكيف النواحي الفسيولوجية ويشمل اإلنسان والحيوان معا

 : التوافق والّصحة الّنفسية -1-9-1

هي التوافق التاكيفي التام أو الكامل بين  (MentelHealth)الصاحة النافسية 
الوظائف النافسية المختلفة، والقدرة على مواجهة األزمات النافسية العادية التي تطرأ على 
مكانياته بصورة  اإلنسان مع اإلحساس بالسعادة والرضا لتأكيده لذاته واستغالله لقدراته وا 

 (.2113أبو شهبة، هناء )فكره وعقيدته عإيجابية يرضى عنها وتتافق م

إنا دراسة الصاحة النافسية ما هي إالا دراسة التوافق، وعدم التوافق هو مؤشر الختالل 
الصاحة النافسية، فالسلوك التوافقي هو أحد مظاهر الصاحة النافسية، والصاحة النافسية خالة أو 

مرادف لمصطلح وك التوافقي دليل توافرها، وعليه فالشخصية السوية للسامجموعة شروط و 
 .الصاحة النافسية
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وك التوافقي لويرى بعض الباحثين أنا الصاحة النافسية حالة أو مجموعة شروط، والس
دليل توافرها، على حين يرى آخرون أنا الشخصية السوية مرادف لمصطلح الصاحة النافسية، 

، ص 2111 عبد الحميد محمد الشاذلي،)والحقيقة أنا التداخل كبير بين هذه المصطلحات 
98.) 

ومنه فاإلنسان المتوافق توافقا شامال في كل المجاالت يعتبر بالصاحة النافسية، أي 
يمكن اعتبار الصاحة النافسية كمفهوم أشمل من التوافق، ومنه نستنتج أنا الشخص المتوافق 

م، مع نفسه المتقبل لها وإلمكانياتها، والمتوافق مع اآلخرين بحيث يقيم عالقات مرضية معه
لحاالت القلق ينتج عن هذا شعوره بالرضا واالطمئنان والراحة النافسية، مماا يجنبه التاعرض 

تر الشاذ، فإنانا نطلق على هذا الشخص أناه متمتع الصاحة النافسية، أماا إذا عجز الفرد  والتوا
لصاحة عن إقامة هذا التواؤم واالنسجام بينه وبين نفسه، قيل بأناه سيء التوافق أو معتل ا

 .النافسية

 :مجاالت التوافق -2

تتعداد مجاالت التوافق، فنجد منها التوافق العقلي والتوافق الداراسي، والتوافق المهني 
ون ذلك تبعا كوالتوافق الجنسي، والتوافق الزواجي السياسي أو االقتصادي أو الديني، وي

مواقف حياة الفرد، إال أن معظم الباحثين من ميدان علم النفس يتفقون على أن بعدا  لتعداد
التوافق األساسيان هما البعد الشخصي والبعد االجتماعي، على اعتبار أن تلك المظاهر 

عبد )المتعددة يمكن ضمها إلى بعضها لتشكل عناصر البعدين الشخصي واالجتماعي 
 .(91ص ، 2111الحميد محمد الشاذلي، 
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 :التوافق النفسي -2-1

وينظر إلى التوافق على أنه القدرة على النظر إلى النفس بشكل واقعي وموضوعي، 
ويتقبل نقاط القوة والضغط على حد سواء، والعمل على تنمية قدرات الفرد واستعداداته إلى 

 .(112، ص 1558رمضان محمد القذافي، )أقصى حد يمكن الوصول إليه أو تحقيقه 

أن التوافق النفسي في أقصى درجاته  (1551)"مجدي أحمد محمد عبد اهلل"ويشير 
يعني أن يعيش الفرد في زحمة هذه الحياة عيشة راضية مرضية منتجة في حدود قدراته 

 .(241ص )واستعداداته، أما إن عجز ذلك بالرغم مما يبذله من جهود سيء التوافق 

فيقول أن التوافق النفسي يشمل السعادة مع  (2111)"عبد الحميد محمد شاذلي"أما 
شباع الحاجات، والسلم الداخلي، والشعور بالحرية في  النفس والثقة بها، والشعور بقيمتها، وا 
التخطيط لألهداف، والسعي لتحقيقها وتوجيه السلوك، ومواجهة المشكالت الشخصية وحلها 

احله المتتالية، وهو ما يحقق األمن وتغيير الظروف البيئية، والتوافق لمطالب النمو في مر 
 .(21ص )النفسي 

فيقول ألن التوافق هو مجموع العمليات ( Lazarus( )1515) "الزاروس"أما 
رمضان محمد )النفسية التي تساعد الفرد على التغلب على المتطلبات والضغوط المتعددة 

 .(115، ص 1558القذافي، 

ويتمثل التوافق النفسي في تلك العالقة الجيدة التي تكون بين الشخص وذاته، وأساس 
مكانياتها وطموحاتها، واإلحساس  تكوين هذه العالقة هو الرضا عن الذات ومعرفة قدراتها وا 

جابر نصر الدين، مجلة عروض األيام الوطنية )باألمن، وتحقيق التناسق في السلوك 
 .(793، ص 1558لوم التربية، الثالثة لعلم النفس وع

ومنه نخلص إلى أن التوافق النفسي يشير إلى مجموع العمليات النفسية من رضى 
ونفور ومواجهة وهروب وحيل نفسية وغيرها من أجل التعامل مع الواقع، وتفادي المواجهات 
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مطالب والتحديات التي تحول بين الفرد واستمرار عالقته مع البيئة االجتماعية بشكل يرضي 
 .(115، ص 1558رمضان محمد القذافي، )الطرفين 

 :التوافق االجتماعي -2-2

وينظر إلى التوافق االجتماعي من خالل مظاهر السلوك الخارجي للفرد أو الجماعة، 
طاعة أوامرها لمقابلة متطلبات الحياة  فاالتجاه االجتماعي يشير إلى أن الفرد ينقاد للجماعة وا 

تماسكها ووحدتها، فهذا األمر يعتبر أسلوبا إيجابيا للتوافق، في  اليومية قصد المحافظة على
مظهر من مظاهر سوء حين أن الخروج عن طاعة الجماعة ومحاولة اإلضرار بها يعتبر 

 .(113، ص 1558رمضان محمد القذافي، )التوافق 

إلى أن التوافق االجتماعي يتعلق  (2001)"عبد الحميد محمد شاذلي"ويشير 
بالعالقات بين الذات واآلخرين، إذ أن تقبل اآلخرين مرتبط يتقبل الذات، مما يساعد على 
ذلك عقد صالت اجتماعية مرضية تتسم بالتعاون والتسامح واإليثار، وتعتمد على ضبط 

اع حاجاتهم النفس وتحمل المسؤولية واالعتراف بحاجته إلى اآلخرين، والعمل على إشب
المشروعة، ويجب أن ال يشوب هذه العالقات العدوان أو االتكال أو عدم االكتراث لمشاعر 

 .(92ص ، 2111عبد الحميد محمد شاذلي،)اآلخرين 

فيقول أن التوافق االجتماعي يشير إلى  (1998)"عبد المطلب أمين القريطي"أما 
عبد )تقاليده، وطوائفه وجماعته وأفراده حسن التوافق مع المجتمع بنظامه ومؤسساته وأعرافه و 

 .(14ص ،1558المطلب أمين القريطي،

ويشير أيضا إلى حسن التوافق مع اآلخرين في المجاالت االجتماعية التي تقوم على 
كما يتضمن نجاح الفرد في عقد ... العالقات الحوارية بين األفراد منها، األسرة، المدرسة، المهنة

ة، يرضى هو عليها واآلخرين بها، ويسعد الطرفان لها، وتتسم هذه عالقات اجتماعية مرضي
 .(39، ص 1553أحمد محمد عبد الخالق، )العالقات بالتعاون والحب، التسامح واالحترام 
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فالتوافق االجتماعي هم تلك العمليات التي يحقق بها الفرد نوعا من التوافق في 
محمد )عالقاته االجتماعية التي يستطيع من خاللها إشباع حاجاته في حدود ثقافة المجتمع 

 .(11، ص 1551مصطفى أحمد، 

 ومن جهة أخرى فهو قدرة الفرد على أن يعتبر سلوكه كي ينسجم مع غيره من األفراد،
وخاصة بإتباع التقاليد والخضوع لاللتزامات االجتماعية، أو عندما يواجه مشكلة خلقية أو 
يعاني صراعات نفسية تقتضي معالجها أن يغير من عاداته، ذلك كي يوائم الجماعة التي 

 .(291، ص 1551مجدي أحمد محمد عبد اهلل، )يعيش في كنفها 

ومن هذا نخلص بأن التوافق االجتماعي يعني االلتزام بثقافة وعادات المجتمع التي 
، 2111أحمد محمد حسن صالح وآخرون، )يتشربها الفرد في عملية التنشئة االجتماعية 

 .(28ص 

وبعد تعرضنا لكال االتجاهين في تعريف التوافق يمكننا اعتبار االتجاه التكاملي لكل 
الذي يجمع بين كل من التوافق النفسي والتوافق  (Clark & Thorpe)"ثورب وكالرك"من 

االجتماعي معا للوصول إلى أن التوافق هو الشعور النسبي بالرضا، واإلشباع الناتج عن 
مدحت عبد الحميد )حل صراعات الفرد في محاوالته للتوفيق بين رغباته وظروفه المحيطة 

 .(82، ص 1551اللطيف، 

 (:مظاهره)ه التوافق ومؤشرات -3

 :التوافق السوي -3-1

أن التوافق السوي هو اعتدال في اإلشباع، أي إشباع الفرد  (Smith)"سميث"يرى 
سهير كامل أحمد، )لجميع دوافعه، ال إشباع لدافع واحد شديد على حساب دوافع أخرى 

 .(14، ص 1555
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فالفرد المتوافق يستطيع مواجهة الصراعات والعقبات بطريقة بناءة ليحقق بذلك إشباع 
توافق الفرد يعني وجود قدر من : " في قوله(Smith) "سميث"حاجاته، وهذا ما يؤكده أيضا 

الرضا القائم على أساس واقعي، كما يؤدي هذا في المدى الطويل إلى التقليل من اإلحباط، 
يحاول أن يتجه  (K. Horny)هورني لذي يتعرض له الفرد، والفرد حسبالقلق، التوتر ا

 :نحو الناس أو ضدهم أو يبتعد عنهم

عالقات متبادلة مع بقية األفراد، فالذي يتجه نحو الناس يتقبل بؤسهم، ويسعى إلقامة  -
 .وهذا ما يجعله يشعر باألمن واالنتماء

األفراد المحيطين به، ويعد والذي يكون ضد الناس، فإنه يرى الكراهية في جميع  -
 .للحرب كي يهزم اآلخرين

أما المنسحب فيسلك سبيال دفاعيا كاالعتزال، ويسعى إلى اإلشباع في عالمه  -
 .الخاص

والتوافق السوي يتطلب استخدام هذه األنماط الثالثة استخداما مناسبا في العالقات مع 
 .(21-15، ص 1551عباس محمود عوض، )اآلخرين 

وفي هذا الصدد " حسن التوافق"والتوافق السري يمكن أن نطلق عليه أيضا مصطلح 
بقول أن المقصود بحسن التوافق هو التواصل الجيد والمباشر  (1974)"كمال دسوقي"أشار 

إشباع حاجاته وهو يستهدف الرضا عن النفس وراحة البال واالطمئنان، للفرد ببيئته بقصد 
اتية على التكيف مع البيئة والتفاعل مع اآلخرين، وال يحتاج ذلك نتيجة الشعور بالقدرة الذ

ألكثر من التعرف على حاجات النفس واستطالع إمكانيات البيئة وحسن التعامل مع الغير 
 .(375ص )
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 :سوء التوافق -3-2

شباع حاجاته ومواجهة . يعني سوء التوافق فشل اإلنسان في تحقيق إنجازاته وا 
صالح )في حالة عدم انسجام وتناغم ...صراعاته، ومن ثما يعيش الفرد في األسرة والعمال

 (.99، ص 1555ناظم هاشم العبيدي،  -حسن الداهري

أنا سوء التوافق قد يكون حالة دائمة أو  (2111")أحمد محمد حسن وآخرون"ويرى
خفاقه في حل مشكالته اليومية وخاصة االجتماعية إخفاقا  مؤقتة، تظهر في عجز الفرد وا 

 (.25ص) يزيد على ما ينتظره هو من نفسه

إذا عجز الفرد عن إقامة " فيشير بقوله (2001)"عبد الحميد محمد شاذلي"ويرى
، 2111عبد الحميد محمد شاذلي،) "نفسه قيل أناه سيء التوافقالتواؤم واالنسجام بينه وبين 

 (.17ص

اإلنحراف عما هو " سوء التوافق بأناه  (1977)"حامد عبد السالم زهران"ويعرف
عادي، وهنا األمر فيه خطر على الفرد نفس هو على المجتمع، وهذه الحالة تتطلاب التادخل 

 (.11ص،1577ن،حامد عبد السالم زهرا)" لحماية المجتمع منه

أنا هناك سوء التوافق االجتماعي، ويتمثال في  (1980)"فرج عبد القادر طه"ويشير 
عجز الفرد عن مجاراة القوانين الجماعة ومعاييرها، أو عجزه عن عقد صالت اجتماعية 

وهناك ...راضية مرضية مع من يعاملونهم من الناس، سواء كانوا أخوته، زمالؤه، ووالديه
استصغاره إياها أو احتقاره لها،  سوء التوافق النافسي ويبدوا في عدم رضا الفرد عن نفسه، أو

 (.37ص ، 1581فرج عبد القادر طه،)أو عدم الثاقة فيها 

أنا الشخص السيئ التوافق يكون على (2001)"عبد الحميد محمد شاذلي"ويقول
 .المجتمع أو هاربا منه، أو عالة عالة، أو عاجزا عن مسايرته
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التوافق العام يتاخذ مظاهر فإنا سوء (1996)"مجدي أحمد محمد عبد اهلل"وحسب 
 :شتاى ودرجات تختلف شداة وعنفا نذكر منها

 .قد يبدو في صورة انحراف خفيف أو سلوك مضطرب ال يكاد يوصف بالشذوذ -

أو يبدو في صورة مشكلة سلوكية كقضم األظافر، والتابول الالإرادي، أو العناد أو  -
 .االنطواء على النافس الكذب، أو مثل ما يحدث للمراهقين كالتامرد الشديد أو

أو يبدو في صورة أشد عنفا كاألمراض النافسية أو االنحرافات الجنسية أو اإلدمان  -
 .واإلجرام

وأخطر ضروب سوء التوافق هو األمراض العقلية، تلك األمراض التي تجعل الفرد  -
غريبا عن نفسه وعن الناس، خطرا على نفسه وعلى الناس، مماا يضطر المجتمع إلى 

 (.249/241ص) واإلشراف على عالجه عزله

ذكره يمكننا أن نتصور التوافق على أناه متاصل كمي كالموضع  ومن خالل ما سبق
 :بالشكل التالي

 

 

 (.89، ص 1551مأخوذ عن مدحت عبد اللطيف، ( 02)الشكل رقم )

دد يمكن القول أنا الغالبية العظمى من األفراد مدفوعة برغبة في القيام  وفي هذا الصا
بالكثير من النشاطات من بينها النجاح في الداراسة، والتامتع بحياة أسرية سعيدة، والزواج 
نجاب األطفال وتربيتهم، وتحقيق النجاح في اختيار المهنة، باإلضافة إلى اإلشباع الناجح  وا 

فإذا ما استطاع الفرد أن يحقاق كل هذا أطلق عليه أناه شخص ...الطموحاتللرغبات و 
ن لم ينجح في ذلك عانى من سوء التوافق  مدحت عبد الحميد عبد اللطيف، )متوافق، وا 

 (.89، ص 1551

+ -  

 حسن التوافق سوء التوافق
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 :مظاهر ومؤشرات التوافق -3-3

 :الّنظرية الواقعية للحياة -3-3-1

قدرتهم على تقبل الواقع المعاشي، م كثيرا ما نالحظ بعض األفراد يعانون من عد
ونجد مثل هؤالء األشخاص متشائمين تعساء رافضين كل شيء، وهذا ما يشير إلى سوء 
التوافق أو اختالف في الصحة النافسية، وفي المقابل نجد أشخاصا يقبلون عن الحياة كل ما 

لين الحياة بسعادة، فيها من أفراح وأحزان، واقعيين في تعاملهم مع اآلخرين متفائلين ومقب
صالح )ويشير هذا إلى توافق هؤالء األشخاص في المجال االجتماعي الذي ينخرطون فيه 

 (.91، ص 1555حسن الداهري، ناظم هاشم العبيدي، 

 : المرونة واالستفادة من الخبرات السابقة -3-3-2

الموقف  الشخص السوي لديه القدرة على التاكيف والتعديل والتاغيير بما يتناسب مع
حتى يحقاق التوافق، وقد يحدث التعديل نتيجة لتغيار طرأ على حاجات الفرد أو أهدافه أو 
ر أي سلوك فاشل ال  بيئته، كما أناه يعدال من سلوكه بناءا على الخبرات السابقة، وال يكرا

 (.25، ص 1558سهير كامل أحمد، ) معنى له

 :مدى نجاح الفرد في عمله ورضاه عن نفسه -3-3-3

الناجح في عمله يشعر بالسعادة والرضا عن ذاته، وما بها من عيوب، وينقد فالفرد 
نفسه ويحاسبها باستمرار، وهذا دائما يجلب له الرضا بخالف الفرد الذي يحلم بأكثر ما 
يستطيع، فال يشعر بالسعادة، ويكون في حالة إحباط دائما، وبالتالي يشعر يعدم الرضا، إذن 

النافسي أن يحقاق الفرد أهدافا تتافق مه ميوله  االستقرارلتحقيق فأفضل طريقة وأفضل وسيلة 
مكاناته المادية والمعنوية  (.19، ص 2111أحمد محمد حسن صالح وآخرون ) وا 
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 :مستوى طموح الفرد -3-3-4

الفرد المتوافق تكون طموحاته عادة في مستوى إمكانات تحقيقها، فيسعى من خالل 
دافع اإلنجاز ليحقاق مطامعه المشروعة في ضوء إمكاناته، في حين نجد الفرد الذي يعاني 

فرج عبد القادر طه، )من اإلنهيار، أو يعاني من عدائية للحياة هو شخص غير متوافق 
 (. 11، ص 1581

 :القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولية -3-3-9

الشخص السوي هو الذي يستطيع ضبط ذاته، وأن يتحكام فيها وفي انفعاالته تجاه 
المختلفة، وأن يتحكام أيضا في حاجاته ورغباته، فيختار من هذه الحاجات تلك التي المواقف 

قيقها، فهو لذلك يستطيع إشباعها، فيؤجل أو يلغي تلك الحاجات التي يرى استحالة تح
يستطيع أن يوجه سلوكه الوجهة الصحيحة طبقا لخطة مستقبلية يصفها لنفسه على أساس ما 

 (.91، ص 1587مصطفى فهمي، )يتوقعه من نجاح 

 :الراحة الّنفسية -3-3-1

من المعروف أنا االكتئاب والقلق واإلحباط والصراع أو مشاعر الذنب أو الوسواس 
لى عدم الراحة النافسية، ولذلك فمن سمات الفرد المتوافق قدرته كلها تؤدي إلى سوء التو  افق وا 

على الصمود تجاه المواقف والمشكالت التي تؤدي إلى سوء توافقه، ولذلك متى شعرنا بأنا 
فروزي محمد جيل، )الفرد قد يحقاق لنفسه الراحة النافسية كان ذلك دليال على تكيفه وتوافقه 

 (.73، ص 2111

 :حساس بإشباع الحاجات الّنفسيةاإل -3-3-7

حتى يتوافق الفرد مع نفسه، ومع اآلخرين، فإنا أحد مؤشرات ذلك أن يحس بأنا 
حاجاته مشبعة، ويتمثال ذلك في إحساسه باألمن، وبالقدرة على اإلنجاز، وبالحرية واالنتماء، 
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ذا ما أحس الفرد بعدم اإلشباع حتى ولو كان ذلك وهما، فإناه يقترب من س وء التوافق وا 
 (.33، ص 1554محمد عبد الظاهر الطيب، )

 : العالقات االجتماعية -3-3-8

من المؤشرات التي تدال على توافق اإلنسان هي عالقاته االجتماعية مع اآلخرين، 
وسعيه في مساعدهم، والعمل من أجل المصلحة العامة، وأنا العالقة بينه وبين اآلخرين 

ويتحمال المسؤولية االجتماعية ويحقاق التعاون ، كما أناه يحظى وثيقة الصلة، يتفاعل معهم 
، والبعد عن الناس داللة قاطعة عن عدم اءواالنعزالو االنطه إليهم، ألنا ببحب الناس له، وح

 (.77، ص 2111فوزي محمد جبل، )التاكيف والتوافق السليم، وهي سمة اإلنسان الالسوي

 :الكريمةاالمتثال والتمّسك باألخالق  -3-3-5

فالفرد المتوافق والمتمتاع بالصاحة النافسية يجب أن يتحلاى بمجموعة من قيم متمثالة في 
األمانة والصدق والوفاء واإلخالص، وتظهر في سلوكه وتصرفاته اليومية، وفي تعامله مع 
اآلخرين، وهذه القيم واألخالق الفاضلة تعتبر سمة هامة من سمات الشخصية المتوافقة 

 (.19، ص 2111محمد صالح، أحمد )

 :الّثقة بالّنفس وباآلخرين -3-3-11

تعتبر الثاقة بالنافس وباآلخرين مظهرا من مظاهر التوافق والتمتاع بالصحة النافسية، 
فالفرد المتوافق ال يتشك في كل شيء، إالا بالقدر الذي تقتضيه الطبيعة، فالشك المعقول أمر 
طبيعي، وكذلك الثاقة باآلخرين وخصوصا من هم أهل لهذه الثاقة مظهرا مهما من مظاهر 

أحمد محمد صالح ) حين تصبح تواصال وجدانيا وتفاعال اجتماعيا دائماية الصحة النافس
 (.11، ص 2111وآخرون، 
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 :االنفعالي االتزان -3-3-11

ونعني به قدرة الفرد على السيطرة على انفعاالته المختلفة والتعبير عنها بحسب ما 
ت، كما أنا ثبات مع المواقف التي تستدعي هذه االنفعاالتقتضيه الظروف، وبشكل يتناسب 

االستجابة االنفعالية في المواقف المتشابهة هو عالمة الصحة النافسية، واالستقرار االنفعالي، 
سهير كلما أحمد، ) ذلك أنا تباين االنفعاالت في هذه الحالة دليل على االضطراب االنفعالي

 (.22، ص 1555

 :مفهوم الذات -3-3-12

تعد هذه السمة من السمات التي تشير إلى توافق الفرد أو عدم توافقه، فإذا كان 
ذا كان مفهوم الذات لديه  مفهوم الذات يتطابق مع واقعه كما يدركه اآلخرون كان متوافق، وا 
متضخما أدى به إلى الغرور والتعالي، مماا يفقده مع اآلخرين، كما قد سيتم فرد ما بمفهوم 

إدراك اآلخرين له، وهنا يتاسم سلوكه بالدونية وبتضخيم ذوات لواقع أو عن ذات متدني عن ا
ناظم هاشم العبيدي،  –صالح أحمد الداهري)اآلخرين، ويؤدي به هذا أيضا إلى سوء التوافق 

 (.95، ص 1555

 : القدرة على العمل واإلنتاج المالئم -3-3-13

ورصد بذلك قدرة الفرد على اإلنتاج المعقول في حدود ذكائه وحيويته واستعداداته 
هدادتها الصراعات، الجسمية، إذ كثيرا ما يكون الكسل والخمول دالئل على شخصيات 

واستنفذت طاقاتها المكبوتة، كما أنا قدرة الفرد عل إحداث تغييرات إصالحية في مجتمعه 
 (.24، ص 1555سهير كامل أحمد، ) متاعه بالصحة النافسيةوبيئته دليل على توافقه وت

 :العوامل األساسية في إحداث التوافق -4

ل لتجعل الفرد متوافقا نفسيا واجتماعيا، نذكر أهمها  :هناك عداة عوامل تتدخا
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 :الدوافع -4-1

الدافع هو حيلة جسمية أو نفسية، توترية تثر السلوك في ظروف معينة، وتتواصل 
حتى تنتهي إلى هدف معيان، فإذا لم يتحقاق هذا األخير، فإنا الفرد يبقى في حالة توتر، 

واالجتماعية والشعورية والالشعورية نحو تحقيق أهدافها من فسير دوافع اإلنسان الفطرية 
شباع هذه الدوافع يتوقف على ما يتوفر العوامل الفعالة في إ حداث التوازن بشتى أبعاده، وا 

من أساليب تيسر له إشباع دوافعه الملحة، وتتوقف كذلك على فكرة الفرد عن  لدى الفرد
نفسه، وذلك بما يتمياز من مرونة في مواجهة المواقف الجديدة، والدافع مرتبط ارتباطا قويا 

طرات تهدف إلى هدف معين، وال تنتهي إالا بالوصول إلى إذ هو سلسلة من الخبالتوافق، 
 (.99، ص 1551عباس محمود عوض، )الغاية المنشودة، وبهذا يتحقاق التوافق 

 :الحاجات -4-2

إنا ما يولد الدافع هو الحاجة إلى إشباع الحاجات بمختلف أنوعها لتحقيق الراحة 
 النافسية، ومن بين هذه الحاجات نذكر،

وهي حاجات تسعى إلى تحقيق التوازن الوظيفي والعضوي،  :الفيزيولوجيةالحاجات  -
 ...كالحاجة إلى األكل، الشرب والنوم

، والتكامل النفسي التوازنتحقيق  إلىوهي تسعى :الحاجات الّنفسية الوجدانية -
شباع الدوافع  كالحاجة إلى األمن، التقدير واالحترام، الحب، اإلحساس بالحرية، وا 

 ...والرغباتوالميول 

وهي حاجات تسعى لتحقيق التكيف والتوافق االجتماعي، : الحاجات االجتماعية -
كالحاجة إلى تكوين عالقات اجتماعية، والحاجة إلى القيام بالواجبات وتحمل 

فيصل محمد )المسؤولية، والحاجة إلى المحافظة على األخالق والعادات االجتماعية
 (.21، ص 1557عبد الزارد، 
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فإشباعها يساهم في تحقيق التوافق فإشباع كل هذه الحاجات أمر ضروري للغاية،  -
النفسي واالجتماعي، وفي حالة ما إذا تعسر إشباعها، فان الفرد بال شك يحاول إيجاد 
أية وسلة يشبع بها حاجته، وقد هذه الوسيلة غير سوية ال يقرها المجتمع، فتخيل 

 (.33، ص 1557الم زهران، حامد عبد الس)بذلك عملية التوافق 

 

 :أن تتوفر لدى الفرد العادات والمهارات التي تسير له إشباع حاجاته الملحة -4-3
ال شك أن المهارات والعادات إنما تتكون في المراحل المبكرة من حياة الفرد، فالتوافق 

ختلفة هو في الواقع محصلة لما مر به الفرد من خبرات وتجارب أثرت في تعلمه للطرق الم
التي يشبع بها حاجاته، ويتعامل بها مع غيره من الناس، في مجال الحياة االجتماعية، ولهذا 

على أهمية السنوات الخمس األولى من حياة الطفل من حيث تكوين  -فرويد–يؤكد 
شخصيته، ففيها تنمو لديه بذور التوافق أو عدمه، ألن هذا األمر يتأثر بالجو االجتماعي 

ه الفرد من حيث توفر الحنان والدفء العاطفي والشعور باألمن من جانب الذي تربي في
الوالدين ام ال، ومنه فان خبرات الطفولة تحدد بدرجة واضحة وسيلة الرضا النفسي والتوافق 

 (.31، ص 1587مصطفى فهمي، ) في الحياة المتأخرة
 :يعرف الفرد نفسه إنأن -4-4

من شروط التكيف الجيد، ومعرفة  أساسيالنفسه تعد شرطا  اإلنسانمعرفة  إذأن
 :لنفسه تتضمن ما يلي اإلنسان
 يشبع رغباته، بحيث  أنالتي يستطيع بها  واإلمكانياتالحدود  اإلنسانيعرف  أن

 .رغباته واقعة ممكنة التحقيق تأتي

 اإلمكانياتما عرف هذه  إذاه نا أوقدراته، ذلك  إمكانياتهيعرف الشخص  أن 
 أماإذابتحقيقه،  واإلمكانياتوالقدرات، فانه ال يرغب في شيء ال يسمح هذه القدرات 

عن تحقيقها،  اإلمكانياتبحيث تعجز هذه  تأتين رغباته قد إكان جاهال بها، ف
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 التوافقالذي يعد عامال من عوامل اختالل  واإلحباطفتترتب عن ذلك عوامل التوتر 
 (.221محمد مصطفى زيدان بدون سنة، ص )

 :تقبل الفرد لنفسه -4-9
إن فكرة رضي اإلنسان عن نفسه من أهم العوامل التي تؤثر في سلوكه، فإذا كانت 
هذه الفكرة حسنة، فان ذلك يدفع الفرد إلى العمل والتوافق مع اآلخرين، كما أن ذلك يدفعه 

يحاول العمل في مجاالت ال يسمح له قدراته بالنجاح فيها،  أنإلى النجاح حسب قدراته دون 
حباطات تجعله يشعر بالعجز والفشل، فقد بينت ل نفسه، فانه يتعرض إلالفرد ال يقب أما

عدم االتزان  إلىرضا عن نفسها تميل  األقلالمجموعة  أن -جابر عبد الحميد جابر–دراسة 
ما قورنت بالمجموعة  إذافي حياتها المنزلية  في حياتها االنفعالية، منا كانت اقل توافقا

 (.214، ص 1587زايد،  أبواحمد  إبراهيم)تقبال لذاتها  األكثر
 :المورنة -4-1

مالئمة، فالشخص غير المرن ال  ةاستجابيقصد بها استجابة الفرد للمؤشرات الجديدة 
 إذاتضطرب،  باآلخرينعلى حياته، ومن ثم فان توافقه يختل وعالقته  يطرأتغيير  أييقبل 

الذي مارسه وتعود عليه، في  األسلوبالحياة فيها  أسلوببيئته جديدة يغاير  إلىما انتقل 
الشخص المرن يستجيب للبيئة الجديدة بشكل مالئم، وبالتالي يحقق التوافق بينه  أنحين 

العكس كلما كان الفرد مرنا، و  أفضلوأسهلتوافق الفرد يكون  أنوبين بيئته، معنى ذلك 
 (.97، ص 1551عباس محمود عوض، )صحيح 

 :نظريات التوافق -9
، وبطبيعة الحال األفرادهناك الكثير من النظريات التي وضعت لتفسير التوافق لدى 

 :إلىأهمهانشير  أن، ويمكننا بأسرهايصعب سردها 
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 :النظرية البيولوجية الطبية -9-1
 أنسجةتصيب  أمراضالفشل في التوافق تنتج عن  أشكالجميع  أنويشير روادها 

اكتسابها من خالل الحياة عن  أويمكن توارثها  األمراضالجسم، خاصة المخ، ومثل هذه 
الخلل الهرموني الناتج عن الضغط الواقع على الفرد،  أووالجروح والعدوى  اإلصاباتطريق 

، وين، مندل وجالتون، كالمانلوضع هذه النظرية لجهود كل من دار  األولىوترجع اللبنات 
 (.81، ص 1551مدحت عبد الحميد عبد اللطيف، )... وغيرهم

 :النظريات النفسية -9-2
 :نظرية التحليل النفسي -9-2-1

أن السمات األساسية المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفسية تتمثل في قوة  "فرويد"يشير 
فيعتقد أن مفتاح  (C. Yung) "س يونغ"األنا، القدرة على العمل، القدرة على الحب، أما 

التوافق والصحة النفسية يكمن في استمرار النمو الشخصي دون توقف، كما أشار أن التوافق 
مرونة بين ميولنا االنطوائية وميولنا االنبساطية، وهذا يتطلب السوي يتطلب التوازن أو ال

ضرورة التكامل بين العمليات األساسية في تغيير الحياة، والعالم الخارجي، هي اإلحساس، 
 ...اإلدراك، التفكير

فيعتقد أن الشخصية هي التي لديها تنظيم موجه في الحياة،  (Fromm)"فروم"أما 
لىأنفقد  (Erikson) اريكسونأماوالثقة،  لديها القدرة على التحمل الشخصية  أشارا 

الواضح  اإلحساسالمتوافقة ال بد وان تتمس بالثقة واالستقاللية، والتوجه نحو الهدف، 
 (.89، ص 1551عباس محمود عوض، ) والحب األلفةبالهوية، القدرة على 

 :النظرية السلوكية -9-2-2
مكتسبة، وذلك من خالل  أوالتوافق متعلمة  أنأنماطهذه النظرية  أصحابيرى 

كيفية  إلىالخبرات التي يتعرض لها الفرد، والسلوك التوافقي يشتمل على خبرات تشير 
التدعيم، ولقد اعتقد  أواالستجابة لتحديات الحياة والتي سوف تقابل بالتعزيز 
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(J.B.Watson &B.F.Skinner)مو عن عملية التوافق الشخصي ال يمكن لها ان تن أن
، ولقد إثابتها أوعن طريق تلميحات البيئة  آليةطريق الجهد الشعوري، ولكنها تتشكل بطريقة 

بطريقة  اإلنسانيل طبيعة تفسير تشك (H.Mahonoey &Bandura)رفض كل من 
غير  أوعندما يجد السلوك الشاذ  أن(L.Ulman &L.Kranser)كل من  وأوضح، آلية

 (.88، ص 1551اللطيف، مدحت عبد الحميد عبد )المتوافق 
 :اإلنسانينظريات علم النفس  -9-2-3

 أين أبمفهوم التوافق السليم، وبالتالي ف (Rogers) "روجرز"ارتبط مفهوم الذات عند 
، 1577حامد عبد السالم زهران، ) إنسانلسوء التوافق لدى  إشارةخلل في مفهوم الذات يعد 

 (.351ص 
االحتفاظ  األفرادما حاول  إذايستمر  أنسوء التوافق النفسي يمكن  أن"روجرز"ويشير 

والوعي، مما ينتج عنه استحالة تنظيم هذه  اإلدراكببعض الخبرات االنفعالية بعيدا عن مجال 
الستخدام  األمرمهدد، فيدفعه هذا  بأنهالخبرات نظرا الفتقاد الفرد قبوله لذاته، فيحس الفرد 

التوافق فهو يحدث عندما يكون هناك تطابق بين  أماسلوكاته،  ميكانيزمات الدفاع في
يشعر  أنالصورة التي تكون الذات، وخبرات الكائن الحقيقية، وبهذا يصبح يفكر بواقعية دون 

بالحرية، االنفتاح على  اإلحساسمعايير التوافق تكمن في  أنروجرزبالتهديد والقلق، ويرى 
 (.91، ص 1587نعيمة الشماع، )الخبرة والثقة بالمشاعر الذاتية 

صاحب الشخصية السوية، هو الشخص الذي  أنفيرى ( Maslow) "ماسلوا"أما
يحقق ذاته، وتحقيق الذات يعني تحقيق القوى الكامنة الفطرية عند الشخص، والفرد الذي 

عبد الحميد )يحقق ذاته  أنهو الشخص الذي يستطيع  األساسيةحاجاته  بإشباعحظي 
 (.71، ص 2111محمد شاذلي، 
 :بوضع عدة معايير للتوافق تتلخص في اآلتي( Maslow)" والماس"وعليه قام 
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اإلدراك الفعال للواقع، قبول الذات، التلقائية، التمركز حول المشكالت المهمة،  -
االهتمام االجتماعي القوي والعالقات االجتماعية السوية، الشعور بالالعدواة تجاه 

 (.79، ص 1558علوم التربية، مجلة سلسلة )اإلنسان 

محيط على أهمية الوعي بالذات وتقلبها والوعي بالعالم ال  (F.Perls)بيرلزكما يؤكاد 
وتقلبه، ومنه فالشخص المتوافق هو من يتقبل المسؤوليات ويتحملها على عاتقه دون القذف 

 (.53، ص 1551عباس محمود عوض، )بها إلى اآلخرين

 :االجتماعية الّنظرية -9-2-4

ويشير أصحابها أنا هناك عالقة بين الثقافة وأنماط التوافق، فقد ثبت أنا هناك 
اختالف في االتجاه نحو الخمول بين اليابانيين واألمريكيين، كذلك وجدت فروق في 
االتجاهات نحو األلم واألمراض بين بعض المجموعات في الواليات المتاحدة األمريكية، 

الطبقات االجتماعية في المجتمع تؤثار في التوافق، حيث  ويؤكاد أصحاب هذه الناظرية أنا 
صاغ أرباب الطبقات االجتماعية الدنيا مشاكلهم بطابع فيزيقي، كما أظهروا ميال قليال لعالج 
المعوقات النافسية، في حين قام ذووا الطبقات االجتماعية العليا والراقية بصياغة مشكالتهم 

معالجة المعوقات الفيزيقية، ومن أشهر أصحاب هذه بطابع نفسي، وأظهروا ميال أقل ل
مدحت عبد الحميد عبد اللطيف، )...فيرز، دنهام، هولنجنزهيد، ردليك –الناظرية نجد 

 (.53، ص 1551
ونلخص إلى أنا كل هذه المحاوالت التي بذلت من أجل التنظير لتفسير ظاهرة التوافق 

ظريات، أو وجهات المختلفة، بمعنى أناه ال يجب أن ننظر إليها بنظرة تكاملية تضم كل النا 
فاإلنسان هو يجب أن يخضع تفسير سوء التوافق أو حسنه إلى إحدى الناظريات فقط، 

محصلة تفاعل بين العديد من القوى، فالتوافق البشري ليس من السهولة بالقدر الذي يجعلنا 
 .نفسره من زاوية دون أخرى سواء كان ذلك في سوءه أو سوائه
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 :يير تحديد السواء والشذوذ في التوافقمعا -1

رغم االعتراف بالحاجة إلى عداة معايير لتقييم كافة التوافق، إالا أنا هناك عدم اتفاق 
جماعي حول تحديد المعايير األكثر صالحية، وصعوبة ذلك هو أنا معايير أو مقاييس 

المعايير وضاحت السلوك المتوافق تختلف باختالف الزمان والظروف يوجد عدد من 
 :الخصائص الرئيسية للتوافق اإليجابي ومن أهم هذه المعايير

 :المعيار اإلحصائي-1-1

يشير مفهوم التوافق طبقا للمعيار اإلحصائي إلى القاعدة المعروفة بالتوزيع 
اإلعتدالي، والتي ترشدنا إلى تحديد السواء والشذوذ في توزيع السمات، والخصائص النافسية، 
إذ نالحظ في التوزيع اإلعتدالي أنا معظم األشخاص يتجمعون في منتصف المنحنى، فمن 

فترض أنا هؤالء األشخاص أسوياء، وأنا الحاالت القليلة على وجهة الناظر اإلحصائية ي
عليه بالنسبة الستخدامه في تحديد جانبي منتصف المنحنى هو الشواذ، غير ألناه يتعرض 

السواء وعدمه بالنسبة لبعض السمات كالذكاء أو الجمال أو الصحة، ففيما يتعلاق بالصحة، 
مرا طويال أي نوع من األمراض، عيعيش فإنا الشخص الذي يكون كامل الصحة، والذي 
 (.21، ص 1581فرج عبد القادر طه، )فإناه في ضوء وجهة الناظر اإلحصائية غير سوي

 :المعيار الطبيعي -1-2

تبعا لهذا المعيار، فإنانا نسمي سويا كل ما نعتبره طبيعيا من الناحية الفيزيقية أو 
الذكور مسيطرين واإلناث خاضعات، وأن تكون االجتماعية، وبالتالي نعتبر سويا أن يكون 

شاذة، فاإلعتقاد السائد أنا الطبيعة  الجنسية الغيرية سوية، بينما تكون الجنسية المثلية
البيولوجية خلقت الرجال والنساء ليتصرفوا بطريقة معينة، وبالتالي فإنا السلوك الذي يتافق مع 

عبد الحميد محمد )تناقص معها يعتبر شاذا هذه األهداف يتعبر سويا، بينما السلوك الذي ي
 (.13، ص 2111شاذلي، 
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 :المعيار الحضاري-1-3

يرى هذا المعيار أنا السوي هو المتوافق مع المجتمع، أي من استطاع أن يجاري قيم 
المجتمع وقوانينه ومعاييره وأهدافه، وبالتالي فإنا خروج عن هذه القوانين التي تحكم المجتمع 

على شخصية شاذة، وفي ضوء هذا المفهوم، فإنا أشكاال كثيرة من السلوك الشاذ يعتبر دليال 
سوية، وأشكاال أخرى من السلوك السوي على أناها شاذة باختالف  ينظر إليها على أناها

 (.18، ص 2111أحمد محمد حسن صالح وآخرون، ) الوسط الحضاري

 :المعيار الّنفسي-1-4

مع  النافسي عندما يكون هناك اتساق ورضىيعد الشخص متوافقا حسب المعيار 
شباع الدوافع والحاجات، والتامتع بالحرية واألمن  النافس الثاقة بها، واإلحساس فقيمتها، وا 

رمضان محمد )النافسي، كما تتاسم حياة الفرد النافسية بالخلو من التوترات والصراعات 
 (.77، ص 1558القذافي، 

 :المعيار المثالي-1-9

الشخص سويا كلما اقترب أكثر من المثل العليا، يعني مدى اقتراب الشخص يسمى 
للسمو أو الخاصية المعينة، ومدى بعده عن الضعف والخلل بالنسبة لهذه  من الكمال بالنسبة

 (.13، ص 2111عبد الحميد محمد شاذلي، )السمة أو تلك الخاصية 

 :المعيار اإلكلينيكي-1-1

يتحداد مفهوم التوافق أو الصحة النافسية في ضوء المعايير اإلكلينكية لتشخيص 
األعراض المرضية، فالصحة النافسية تتحداد على أساس غياب لألعراض والخلو من مظاهر 

ويرى البعض أنا ...( والسلوكات المضادة للمجتمع كالمخاوف المرضية والهالوس)المرض 
سواء والشذوذ بالنسبة لالضطرابات االنفعالية واالنحرافات هذا المعيار أصلح في تحديد ال
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ذا كان ينقصه تحديد الدرجة  التي ينبغي أن يصل إليها االضطراب االنفعالي أو السلوكية، وا 
االنحراف السلوكي حتى يعد شاذا، كما ينقصه أيضا االتفاق على تحديد جامع لألعراض 

 (.11، ص 2111عبد الحميد محمد شاذلي، )المرضية 
فيشير إلى أنا التوافق من خالل المعيار اإلكلينيكي يعتبر مفهوما  "طلعت منصور"أماا 

ضيقا، فال يكفي خلو الفرد من األعراض لكي نعتبره متوافق، ولكن ينبغي أن تلقي أهدافه 
ويحقاق ذاته بشكل بناء، وبذلك فالمعيار  وطاقاته توظيفا فعاال في مواقف الحياة المختلفة،

، ص 2111عبد الحميد شاذلي، )اإلكلينيكي ال يحداد التوافق على نحو إيجابي وذي معنى 
31.) 

ومن خالل استعراضنا لمعايير تحديد السواء والشذوذ نرى أنا مفهوم السواء نسبي 
في تحديد معنى السواء  يختلف من معيار إلى آخر، ويالحظ أنا معيارا يكون أصلح من غيره

بالنسبة لجانب سلوكي معيان، ونفس المعيار ال يكون صالحا لجانب سلوكي آخر، ومنه 
نستخدم المعيار اإلحصائي لتحديد سمات الطول والوزن، والمعيار المثالي لتحديد مفهوم 

يارين في جوانب الصحة البدنية، أو النافسية، غير أناه من المالحظ أنا المعالسواء وعدمه 
المثالي واإلحصائي يعتبران أعم المعايير المستخدمة، وأشملها في وصف السواء والشذوذ 

 .وأكثرها استخداما في الحياة العلمية
 :أساليب التوافق -7

يساعد  يسعى اإلنسان العادي إلى إشباع حاجاته ودوافعه بطرق مقبولة اجتماعيا مما
توازن الشخصية أثناء تفاعلها مع المحيط المادي واالجتماعي، وبالتالي تحقيق  على تحقيق

التوافق النافسي واالجتماعي بطرق وأساليب سوية، ويستخدم األفراد أساليب توافقية مختلفة 
عندما تجابههم صعوبات أو موانع في سبيل أهدافهم مماا يؤدي إلى إحباطهم، بعض هذه 

تكون بالمواجهة المباشرة للعقبات أو المشكلة، وبعضها تكون غير األساليب التوافقية قد 
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عبد المنعم الميجي وحلمي المليجي وعليه يرى . مباشرة أي يتاخذ الفرد وسائل بديلة
 : أناه يمكن تصنيف أساليب التوافق كما يلي (1571)

 .أسلوب المواجهة المباشرة -1

 .أسلوب بديل ذات قيمة إيجابية -2

همال المشكلةالترا)أسلوب سلبي  -3  (.جع وا 

إنا الفرد خال التوافق بأسلوب المواجهة المباشرة للعقبات أو المشكلة يكون في يكون 
األنا وازدياد شعور الفرد بأهمية  في حالة نشاط مستمر، فالتوافق الناجح يتاجه نحو بناء

جابهة الذات، أنا إتباع هذا األسلوب التوافقي يقوي من شخصية الفرد ويجعله مستعدا لم
 .مشكالت المستقبل

السلوك البديل قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا، والسلوك البديل اإليجابي قد يكون 
 المباشرة، أماا السلوك البديل السلبي في التوافق فهواجهة و حيانا توافقا منطقيا أكثر من الم

نشاط يستخدم حيال مراوغة للتملص من المواجهة الواقعية مماا يؤدي إلى إضعاف قدرة الفرد 
 .على مواجهة المشكلة

ومن الطبيعي أناه ال يوجد شخص يستخدم أسلوب المواجهة المباشرة أو أسلوب 
توافقي بديل ذكي في كل وقت، فكل شخص يستخدم أسلوب المراوغة والتقهقر في بعض 

كن الشخصية القوية تميل إلى استخدام النوعين األولين بينما ضعيف الشخصية األحيان، ل
 .يستخدم عادة األسلوبين األخيرين في مواجهة المشكالت التي تعترضه

 :وعلى هذا األساس نجمل أساليب التوافق فيما يلي
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 :وتتمثل فيما يلي: أساليب التوافق المباشرة-7-1

المواقف المحبطة سببا في زيادةالجهد عند ون كقد ت: العمل الجّدي ومضاعفة الجهد -أ
يتطلب زيادة المجهود "الشخص لمواجهة العائق الذي سبب الحرمان من إشباع الهدف، و

إرادة قوية وأسلوبا تربويا لتدريب األفراد على هذا النوع من اإلستجابة بدال من االستسالم 
يجب أن نغرس هذا االستعداد عند الفرد منذ الطفولة  لذا(.1555مصطفى عشوي، ) "للفشل

ز ثقت والقيام بمجهوده  هوذلك بتكليفه ببعض األعمال التي يمكنه القيام بها حتى تتعزا
 .الخاص

في بعض الحيان زيادة المجهود ال يجدي نفعا، وعليه البد من تغيير  :تغيير الطريقة -ب
ريقة إماا بالمحالة والخطأ أو نتيجة اكتساب طريقة العمل للوصول إلى الهدف وتتغيار الط

خبرات وتجارب في الموضوع، ونجد هذا مثال عند الطالب الذي يغيار طريقة المراجعة من 
حين آلخر عندما يفشل في االمتحان، وكذلك نجد المعلم يغيار طريقة إلقاء الدرس إذا لم تكن 

 .طريقته واضحة للتالميذ

جد الفرد نفسه أمام عائق ال يمكن التاغلب عليه، وفي هذه كثيرا ما ي :تحوير السلوك -ت
 .ال يجب أن يستسلم، بل البد من البحث عن سبل أخرى للوصول إلى مبتغاه الحالة

إذا القى الفرد إحباطا، فإناه يحاول أن يضاعف جهده لمقاومة  :تنمية مهارات جديدة -ث
ومهارات جديدة تساعده في التوافق، هذا اإلحباط، ولذلك فهو في حاجة إلى تنمية اتجاهات 

عن العالقة بين األم ذلك األم إذا ألمت ببعض المعلومات السيكولوجية والتربوية 89لومثا
 .والطفل، فإنها تستطيع القيام بواجبها على نحو أفضل

قد يكون اإلحباط ناتج عن تفسير خاطئ للموقف، وكل ما  :إعادة تفسير الموقف -ج
يتطلبه الفرد في هذه الحالة هو إعادة تفسير الموقف وتفهمه ومثال ذلك أن الوالد الذي ضاق 
ذرعا بأبنائه المراهقين وسلوكاتهم المتمردة، عليه أن يتفهم جيدا طبيعة مرحلة المراهقة 
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أبنائه الطائشة ويعتبرها مرحلة عابرة وليس سلوكا  ومتطلباتها، فيبدي تسامحا نوعا ما إزاء
 .متجذرا فيهم

أفضل العالقات االجتماعية هي التعاون والمشاركة التي نجدها في  :التعاون والمشاركة -ح
كثير من نواحي النشاط اإلنساني وكلما تعاون الفرد مع اآلخرين وشاركهم في مختلف النشاط 

 .ن األساليب الالسوية مثل االنسحاب والعزلة والعدوانكلما زادت حياته خصوبة وابتعد ع

أحيانا يكون الهدف هو الحل الوحيد لمواجهة الموقف المحبط، وهذا ذا  :تغيير الهدف -خ
فشل الفرد في تغيير الطريقة وزيادة الجهد وباقي الطرق األخرى، وهنا يلجأ الفرد إلى التخلي 

الطالب الذي فشل في تخصص ما في  عن هدفه آخر يكون أكثر سهولة، ومثال ذلك
الجامعة وكرر السنة عدة مرات فإن يلجأ إلى تغيير التخصص وااللتحاق بآخر أكثر سهولة 

 .ويناسب إمكانياته وقدراته

ولكن مثل هذه الحلول المباشرة قد ال تتيسر للفرد في كل " :تأجيل إشباع الدافع إلى حين -د
ن استخدام هذه األساليب في حل صراعاته والتغلب الحاالت فيضر الفرد الذي ال يتمكن م

على ما يواجهه إلى اللجوء إلى أسلوب آخر من الحلول غير المباشرة هو أسلوب الحيل 
 .(2111عبد الحميد محمد شاذلي، )" الالشعورية

عادة ما يضطر الفرد إلى السعي من أجل استعادة  :أساليب التوافق غير المباشرة -7-2
باع مجموعة من األساليب التوافقية عن طريق التعامل مع األحداث إما بشكل اتزانه إلى إت

مباشر وبطريقة عملية وواقعية مثل االنصراف إلى الهوايات وممارسة بعض النشاطات 
ما بشكل مباشر عن طريق الميكانيزمات الدفاعية أو الحيل النفسية  .األخرى وا 

ليات النفسية الالشعورية التي سبق مجموعة من العم"والميكانيزمات الدفاعية هي 
اإلشارة إليها باسم أساليب الدفاع النفسية أو  Freud Sigmund"لسيجموند فرويد"

ميكانيزمات الدفاع النفسية وهي عبارة عن خليط من الحيل النفسية التي يخدع بها اإلنسان 
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نفسه عندما يواجه التهديد أو يشعر باألخطار الخارجية وتعبر كل حيلة نفسية على النشاط 
العقلي المستخدم للتغلب على مصدر التهديد أو الخطر بطريقة معينة وتؤدي جميع هذه 

فرويد "الحيل عادة إلى تخفيض حدة الشعور بالتهديد أو اإلحباط مؤقتا من وجهة نظر 
 .(1558رمضان محمد القذافي، )" مخالف للحقيقةفقط هو أمر  "سيجموند

هي عبارة عن أنواع من السلوك والتصرفات التي تستهدف حل : الحيل الالشعورية
األزمة النفسية وتخفيف حدة النفسي وهي حيل غير مقصودة تصدر عن الفرد بشكل تلقائي 

غير المباشرة وقد  دون تفكير أو إدراك للدوافع الحقيقة لها، وهي شكل من أشكال التوافق
 :إلى خمس مجموعات كما يلي (2111عبد الحميد محمد شاذلي، )قسمها 

 .مثل العدوان واإلسقاط :التوافق باستخدام أساليب اعتدائية ( أ

ويحدث لخفض التوتر لتأزم شديد أو إعاقة بالغة، ويكون العدوان على  :العدوان -1
أشياء تافه ال عالقة لها بمصدر التوتر، وقد يكون العدوان غير صريح مثل الكيد 
والتشهير، وقد يكون العدوان عاما وليس خاصا، ويكون باالضطراب والثورة، وقد 

 .تل أو االنتحاريتخذ العدوان شكال مرضيا فيصل إلى الرغبة في الق

إلى محاولة التخلص ن الميول أو الصفات ( األنا)يحدث ذلك عندما تلجأ  :اإلسقاط -2
غير المقبولة بإسقاطها على أشخاص آخرين حتى يعود إلى النفس اتزانها، قد يعاني 
الشخص من عجز أو عير ما يلجأ إلى إدراك هذا العجز أو العيب باتقا اآلخرين 

 .والسخرية منهم

 .مثل التبرير والتقميص والتعويض الزائد :فاعيةدفق باستخدام أساليب التوا ( ب

هو نوع من اآلليات العقلي يهدف إلى إخفاء النزعات الخبيثة عن طريق " :التبرير -1
المخالطة الالشعورية في اإلفصاح عن الدوافع الحقيقية، وهي حيلة دفاعية تقي 
اإلنسان من االعتراف باألسباب الحقيقية غير المقبولة لسلوكه أو لحماية نفسه من 

ث عندما تصدر عن الفرد تصرفاته االعتراف بالفشل أو الخطأ أو العجز، كما تحد
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غير مقبولة اجتماعية فيفسر سلوكه على أن له أسبابه المعقولة والمقبولة من 
 .(2111عبد الحميد محمد شاذلي، )" المجتمع

هو تفسير السلوك الفاشل أو : "(1557) "حامد عبد السالم زهران"والتبرير كما يعرفه 
ويختلف التبرير ". أعذار مقبولة شخصيا واجتماعياالخاطئ وتعليله بأسباب منطقية معقولة و 

عن الكذب في أن األخير شعوري يخدع به اآلخرين، بينما التبرير الشعوري يخدع به الفرد 
 .نفسه

هو أن يجمع الفرد ويستعير ويتبنى وينسب إلى نفسه ما في غيره من " :التقمص -2
صفات مرغوبة ويشكل نفسه على غرار شخص آخر أو جماعة أخرى بها صفات 

ومثال ذلك كأن . (1557حامد عبد السالم زهران، )" مرغوبة ال توجد لدى الفرد
رفاته، وذلك يحاول الطفل استرضاء أبيه عن طريق تقليده والتشبه به وتقمص تص

قرار الذات  .إلشباع دوافع السيطرة والنفوذ وا 

التعويض حيلة دفاعية يعمد فيها الفرد إلى إخفاء نقص أو التغلب  :التعويض الزائد -3
عليه، وكثيرا ما يكون التعويض سترا للنقص ال التماسا للقوة، أو التعويض الزائد فهو 

لحميد محمد شاذلي، عبد ا)مهاجمة للنقص بعنف مما إلى تضخم التعويض 
ومثال ذلك، طفل يعاني من اضطراب الكالم يدفعه لتعويضه بأن يصبح . (2111

 .خطيبا مفوها، والشخص الفاشل دراسيا يعوض ذلك بالتفوق الرياضي

حيث يلجأ الفرد إلى الهروب من المواقف التي  :التوافق باستخدام أساليب هروبية ( ت
االنسحاب، النكوص، أحالم اليقظة  :تسبب اإلحباط ومن هذه الحيل الهروبية

 .والنسيان

هو تجنب الشخص المتأزم للناس أو المواقف أو األشياء التي تسبب " :االنسحاب -1
. (2111عبد الحميد محمد شاذلي، " )الفشل أو التي تؤدي إلى النقد أو العقاب
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ال ويكون االنسحاب ماديا أو نفسيا، فاالنسحاب النفسي يتمثل في اإلذعان واالمتث
 .وانخفاض مستوى الطموح

نعني بالنكوص عملية نفسية تتضمن معنى المسار أو النمو، عودة في " :النكوص -2
البالنش، بونتاليس، )" اتجاه معاكس من نقطة تم الوصول إليها إلى نقطة تقع قبلها

فبعد أن ترتقي األنا إلى مستوى أعلى من النضوج النفسي أن تواجه "، (1587
دها مما يجعلها تلجأ إلى النكوص عن طريق االرتداد إلى مرحلة مخاوف متعددة تهد

رمضان محمد )" مبكرة من مراحل العمر هربا مما يواجهها من ضغوط ومخاوف
 .(1558القذافي، 

لكن نشير إلى أن األفعال النكوصية في الحياة النفسية االجتماعية قد تتخذ أشكال 
طولية الخارقة، هو نوع من النكوص أو الهروب أخرى فمثال االستمتاع بالقصص الخرافية الب

من ضغوط الحياة االجتماعية والمادية التي ال تسمح لنا بإشباع رغباتنا وقضاء حاجاتنا 
المختلفة، كما يتخذ شكال آخر مثل حاالت االسترخاء واالستجمام التي يلجأ إليها الناس 

 .هروبا من ضغوط الحياة ومطالبها

حيلة ال شعورية : "على أنها (2111)عبد الحميد محمد شاذلي ا يعرفه :أحالم اليقظة-3
نلجأ إليها جميعا، نتخيل في إشباع دوافعنا ورغباتنا التي عجزنا غن تحقيقها في عالم الواقع، 

 ".وتتم عن طريق الشرود الذهني والتخيل الوهمي لتحقيق رغبات دفينة

ر أن حدوثها يزيد في مرحلة وال تقتصر أحالم اليقظة على مرحلة عمرية معينة، غي
 .المراهقة، وتحدث هذه الحيلة نتيجة نقص أو نتيجة تصور خاطئ للفرد عن نفسه

هو إخفاء الخبرات والمواقف غير المقبولة أو المهددة عن الوعي واإلدراك، " :النسيان-4
 .(1557حامد عبد السالم زهران، )" وهو ينتج عن حيلة الكبت
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يتسع نطاق النسيان فيشمل حياة الفرد الماضية كلها ألنها كانت مليئة بالخبرات  وقد
والمواقف المؤلمة، وهنا تسمى بفقدان الذاكرة، ويختلف النسيان عن الكبت في أن األول 

 .يمكن تذكره بقليل من الجهد، بينما الكبت فليس من السهل تذكر ما طبت

الكبت آلية دفاعية ضد التهديد أو صراع داخلي، حيث " :التوافق عن طريق الكبت ( ث
يلجأ الفرد إلى طرد الذكريات المؤلمة والدوافع غير المقبولة من دائرة الشعور إلى 

 .(1555مصطفى عشوي، )" منطقة الالشعور

باعتبار أن " الدفاع"يقربه من مصطلح  فرويدومصطلح الكبت يستخدم من طرف "
من أفكار أو صور أو )من خاللها إلى أن يدفع عنه التصورات عملية الكبت يرمي الشخص 

المرتبطة بالنزوة إلى الالوعي أو أن يبقيها فيه، ويحدث الكبت في الحاالت التي ( ذكريات
يهدد فيها إشباع إحدى النزوات القادرة على حمل المتعة للشخص بحد ذاتها بالتسبب 

 .(1587ليس، البالنش، بونتا)" باإلزعاج اتجاه مطالب أخرى

من خالل هذه التعريفات نستنتج أن الكبت يهدف إلى منع وصول األفكار والرغبات 
من الالشعور إلى الشعور، لذا يبقى المكبوت في الالشعور وهو يمارس الضغط، بهدف 
نما في فشل األنا في  التعبير والتفريغ، ومنه فالمرض النفسي ال يرجع للكبت في حد ذاته، وا 

 .لكبت بصورة ناجحةالتحكم في ا

يستخدم الفرد المرض الشعوريا للتهرب من لوم الناس  :التوافق عن طريق المرض ( ج
وانتقادهم، فيتجنب مواجهة المواقف العصبية وتحم المسؤوليات، ويدخل المرض تحت 

وهذا األسلوب يعد من الحيل الهروبي ( السيكوسوماتية)دائرة األمراض النفسية 
 .في آن واحد التبريرية االستعطافية

من خالل استعراضنا لمختلف الحيل الدفاعية التي يلجأ إليها الفرد للتخفيف من حدة 
توتره والمحافظة على اتزان شخصيته واستقرارها، نالحظ أن هذه الحيل تهدف إلى تحقيق 
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االستقرار العاطفي والثبات االنفعالي والشعور باألمن، كما أنها تعمل على تأكيد الذات ورفه 
مستوى ثقة الفرد بنفسه والوصول إلى أنماط سلوكية وحلول ودية وسطى تمكنه من تخفيف 

 .التوتر

 :خالصة

هو ركيزة مهمة من ركائز التنشئة االجتماعية، فهو إشباع الفرد لحاجاته  التوافق
النفسية وتقبله لذاته واستمتاعه بحياة خالية من التوترات والصراعات واألمراض النفسية 
واستمتاعه بعالقات اجتماعية ومشاركته في األنشطة االجتماعية وتقبله لعادات وتقاليد وقيم 

 .مجتمعه

وافقي لإلنسان غاية في األهمية في المجاالت الحياتية المختلفة، إن إن السلوك الت
تعلم هذا السلوك واكتساب مهاراته ومارستها اإليجابية منذ الطفولة المبكرة يفيد الفرد في 

 .مراحله العمرية التالية في مواجهة المواقف الحياتية في المستقبل
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 :تمهيد

ءهاخاصللللها ولللاءهيحتلللفهوم لللاتهمرللل مسهوياللل مهريايلللياهدللل هلعييلللاسهمر  يللل هوللل همر  ولللا
ا رلللاهفااتفايملللاهوللل هرملللتهمرللل مسهواالللللهفلللاي اهدللل هلعييلللاسهمر ،خصللليلههمرلللل،محيهحيلللّهمحت ،لللس

للللهر  خصلليلهم ل يلهمرتلل هر للاهمألللليهمرافيلليهدلل هيلل ااهمرمللي هاتصلليدات هحيللّهيللالمألف للا همرواا،
هر لل مسهرمويلللهدلل هتاللاي ه خصلليلهمرمللي هالوامللاهلوللامهيللاياهدف لل يهم  يللا هم ماتفلليهمرفللاحلا هر ،

مرملللي هتيلللا هلميللل هف للل يهولللاهتللل  م هل تللل هفلميللل يهاف للل يهم  يلللا ههرتللل هيوت ا لللامرو لللاايهم ييافيلللله
مي يهاق هيت،ي همرف ضهإرل هيا هلمي هف  يهواهت فهل ت هفلمرمي هتيوت ا اهمرو اايهمري فيلهمرت ه

همرت، للل ييهيلفللل هوللل هر هييلللتو ه قيوتللل همر متيللللهوللل همذخللليي يهامللل مهولللاهيلللاح هفللل مسه للل يمليهأل ،
ه.وص يهخايجهرلميلاهاخايجهتحاولا

ارلاههارال هلتاصلفهإرل هوم لاتهيي،ل هال هت ل ييهمرل مسهميتنيللاهر هلفل رهرا،لهفءر لاءهمر لاء
ياها هوم اتهمر مسيهإ هتفي، هافهمر ،يمياسهرل، هيغتهمرت، مخفهمروايا هفلي هت ل ييهفصاياهوختص

ل لاهمرملي ه هملااهديقاهفيت واهدوم اتهمر مسهي ف،يها همرماياهمرت هياا، مر مسهاوم اتهمر مسهإل،هر ،
ها ه مت هريهوم او هاآيمئ هال ه متل يهفيلولاهت ل ييهمرل مسهيتول،لفهدل همرت، لايتهمرل يهي ل  همرملي 

ه.ا هلمي 

 :الذات ومفهومه -1

 :الذات -1-1

اوللاهدلل هقارلللاهمر لل ءه متلل يهريهلميلل هامر لل ءهدلل ه متلل هريهدلل هتلليم اهمرللل،محهه:Selfالذذذات 
ه.(674 ص ،3002حنفي، ) همرح ي لهايمءهافهمرعامميهرال ياءهمح ي ت يهامر مسهفارليفله

رلل ههيونذذ ي تفلليه مرلل مسهلو للاهراريللاهويا يللاهدلل همرال لل ايهمريو لل يهامرلل مسهملل هلولل هرا،
رللل يهاهمرتاحيللل ر ل،علللاتهامرتلعللليته حيلللّهرل، لللاهيهاي لللافهرل،للل ه لللفي همر لللوحهدللل هوياللل همرل،علللاتهمألا،
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 هولللا هاوعاميملللاهدللل همر  للل هامر للل اييهإل، لللاهتاحلللتيللل لهإري لللاهات ولللفها للل همليلللياتهيويللل همألل
ه.(221 ص ،3002المليجي، )حا يليهامرصالفلهمر خصيلهدت  ي اهم حياحهفاأل

 هت لياهول هلاحيللهفاتياملاسهمرملي هد ل:ه ها تهمرل،محهو ليلا هوتولاي م ارا ولهمر مسهد
او ااي هلحاهلمي يهاو هلاحيلهرخيىهت تفيهويواالهول همر و يلاسهمريليااراييلهمرتل هتلتحا،ته

فهمرلل مسه اي للوفهSelf as Objectكموضذذو  دلل همريلل ااهامرتامدللنيهإ هل صلل هفللارو ل همألا،
للاهمرو للل همرلللال هدت  للنها يلل ه.هرلميلل هاوا للا ات ييولل ههمتيامللاسهاو للاايهاولل يااسهمرمللي  رو،

د ل هداالفهفو لل هرل، لاهتتالا، هول هويوااللهول همر و يلاسههSelf as Processةعمليذكمرل مسه
ه.(23، ص 2111دويدار، ) اارت،ماييهام  يما

عللامياه لل اييلهتول،للفه"همرلل مسهه(1091)يلللل(W. Jaims)"وليذذ ج جذذيم "اوللاهماتفلليه
ه.(22، ص 2111دويدار، )"هواهييت ي همرمي هر هي تفي هر هرافهمرويوا همرا  

اولللاه.ه ميللل للاهافلللاياهالل هت يلليتهمرمللي هرل،هفنه(1091) (Wolman)"ولمذذ  "تفيمللاااوللاهم
فنل، هلهيوا هدصفهمرل مسهال همروحلي همليتولاا هر ملي يه(1091)يلل(Cooley)"كولي"ييىه

هوم اتهمرملي هر متل هيتاقلاها ل هإ يمال هرلي ا ه"همر مسهمرويآا"اماهمر يهياءهفوم اته ايا ،حهر ،
ه.(221، ص 2111شعيب، )"مذخيي هلحا هد فه

ه.فنل، اهمر يي لهمرت هييىهف اهمرمي هلمي ه(1091)يلله(Stherland)"سيترالند"رو،اه

د  هماتفيماهفنل، لاهمر يي للهمرتل هيل ياهمرملي هف لاهلميل هدل هه(2117) "ع دل األشول"رو،اه
إرلل همرلل مسهفاصللم اهمرايللا همريللامييهامرخللا همري ئلل ههي(2171)"كمذذ ل دسذذو ي"حللي هيلعلليه

د ملللللللعهمرللللللل مسهيدا،للللللل ه للللللل ايهمرملللللللي ههر لللللللخ هامحللللللل يهاقللللللل هتيلللللللتخ تهاوللللللليم اهر  خصللللللليلي
ه.(12، ص 3003مرسي، )"فايلاتل 
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هرا  هألداايهامتياماسهمرملي مر مسها  هرل، اهمرويوا هم"(2170) مصطفى فهمي"ييىه
حيايل هفايلا  ارل، اهتت و، هافهمرخفيمسهمرت هتاا، هإ يماه ، ص 2170فهمذي، )"مر لخ هامح

ه.(274

 :نظرية الذات لك رل روجرز -1-1-1

مر مسهوم اتهوحاييهد هلعييت يهار  هاالسهلتاجهاالقلاسهاوامقلاهه"روجرز"ر  هي فه
حيللّهت تفلليه.همر  للايلهامرلل مس:ها لل هوم للاوي هفليللايي هموللاه"روجذذرز"ات للاتهلعييللله.هاالييللل

مرو يالللهيللياارايياهوحللايهاللفهمرتيللايليهراللفه لل ءهييللييه مخللفهمر  للايلهدلل هري،لللهرحعللليه
مراقللسهولعاولللها يلللهوت  لليلههتاللا هاللف"روجذذرز"يهمر  للايلهي للافهاياللا هدلل هوتلللاافهمرللاا 

ه.يييهريهو هياملف اهتغي،يمهد هريهياللهآخي

ملااهتوي، هري ءهو همرح فهمرعاميييهام مهمريل ءهملاهمرل مسهامل هالفهوتصلا،يهوللتعته
امرلل مسه.هفللاذخيي يهمأل للياءهم  يماللاسهمرتلل هي الي للاهمرمللي  ويللتويهي للوفهإ يماهاالقللاسهمرمللي 

لل يهتتغي،يهفايتويمييهفا  لاد لهإرل همرل مسهاولاهمل همللااهرل مسهمرولاريلليهامل هولاهيييل هر هياا،
، ص 2114ميخ ئيذل، )ي  م هغ لهمرمي هفت اعتهمر ااهفي همر مسهمرامق يلهالعييت لاهمرولاريلله

ه.(307-301

همر  لللايلهامرلللل مسهتخ للل ا هرتللللنلييمسهقايللللهولللل همروحلللي همرخللللايي يهاخاصللللهوللللل ه إ ،
ه.اهوتااوال هد يياهرتح ينهلميي وامليتواا يهام مهفاريغتهو هرل، و

همرلل مسهي لل ارسهيوالل هتصللا،ي هاتلعلليتهه"روجذذرز"يلليىه وت،يللنهيتللنر،اهولل هم  يماللاسهر ،
ام  يمااسهر القاسهرلاهفاذخيي هاف ت هيامللهمرحياايهدار مسهم هياللله"هرلا"يه(راهووي، مس)

يهاتتالا، هول هم  يماه(مرخفلياهدل ها يت لا)و همر  تهمرعاميهينت هر ملي هراهول هويارل هم  يمال ه
ه(12، ص 3003مرسي، )مر  اييهأللاهمر يتهمرويتف لهف اه
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هاعيملهمر مسهملاهه"البورت"هاي يا يهمرتل هتحلاافهر هتيل هفرويذدااعيملهمأللاهال هر ،
للت،همرامقل هراه"همر لا"حاًلهاوخييًاهر و االسهمرت هتخ   اهرل، مااسهمرغيي يللهامرل، مالاسهمروافاتلله
داعيملله"همألللاهمر  يلا"مرفيئللهمرخايييللهللت،همألاموليهامرللامم همرتل هتصل يهال همرامرل ي هامرويتول ه

تيلللللهمرو لللاالسهامرصللل افاسهمرتللل هتلييملللاهمللل  همرللللامح همرلالللللليهرللل مسهمر اق للللهمللل هوحارللللهم
ارال للاهفللار ف هرييللسه مئوللاهااق لللهتواوللايهفللفهتاللا هويللي ه مسه داايلللهتحللاافهخ للنهمرو للا ييه
امرتفييلليمسهالل هلهتيلليتهمرلل مسيهد لل هتلالليهمر امئللنهات للتوحهايللائفهمر لليالهاا لل همرخ لل ه

ه. يملهرو االسهمرحياامرت هم هويي هح افهو

هلعييلللهمرلل مسهرلل ىه ت تفلليهولل همرل،عييللاسهمرو اصللياهمرتلل هي تفلليهوم للاتهه"كذذ رلروجرز"إ ،
مر مسهدي اهحييهمر مايلهايتح ، ها  هرل، هتلعيتها   هاو يد هولع،تهاول هارال،ل هوتوايلاهول ه

ه.خالفهمرو يااسهامروماميتهمرت هتت  ،نهفيو لهمريواسهمرخاصلهفارمي 

 :مفهوج الذاتتعريف  -1-1

ملللل همر لللل ايهفايلاللللللهمرمللللي يهاتلوللللاهمرلللل مسهاتلمصللللفهتلللل يييياهالللل همرويللللافهم  يمالللل ه
اتتالللا، هفليللللهمرللل مسهلتييللللهر تماالللفهوللل همرفيئلللليهات لللوفهمرللل مسهمرو ياللللهامرللل مسهمليتواايلللليه
امرلللل مسهمرولاريللللليهاقلللل هتت للللو، هقلللليتهمذخلللليي يهاييلللل  هإرلللل همرت،امدللللنهامرلفللللاسهاتلوللللاهلتييللللله

ه.(311، ص 2177زهرا ، ) ت،  تامرر ل، ي

وم اتهمر مسها  هرل،ل هت ليتهمر لخ هرلميل هاالفهول ه، (2111) "السيد خير اهلل"اي،ا
حيّهوع ي هاخ ميتل هارصلار يهاال راهق يمتل هاايلائ  هامتياماتل ها ل اي هاحتل هيف ل هالفه رلاه

ه.(21، ص 2111خير اهلل، ) يات هحيّهتصفحهق ااهواي لهري اا ه

هاالللل همر لللخ همر لللل اييهاتمايللللي هه"السذذذذيد خيذذذذر اهلل"ا لللل همللل مهد لللل هماتفللليههفللللاءمًه ر ،
ه.ا حياي يهت اتها ، اهفصملهرياييلهفارت،ايي هافارت،لعيتهامرت،حاتهد هويتاىهر مئ هاد   
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يهي ي،اهوم اتهمر مسها  هرل،ل ه ييلله(2114) "عبد الحليج ح مد منسي"د هحي هلي ه
رويي لل هاييللت فها لل ه رللاهفللء يماهمرمللي هر متلل هاوللاهي ف،لليهد للتهمرمللي هرلميلل هولل هخللالفهإ للاي هم

مذذذذكور فذذذي زلذذذوف،  -22، 2114منسذذذي، )رلللف ضهمروامقلللاههمليلللتيافلال لللاهوللل هخلللالفه
ه.(42، ص 2117

لل هه،(2176) "محمد عم د الدي  إسم عيل"يرىه هوم اتهمر مسهماهمروم اتهمر يهياا، ر ،
ملللحهمراقلللسيهااللل راهمرتل،عللليتهم  يماللل همرملللي هاللل هلميللل هفااتفلللاي هاائللللاهحيلللاهاميتواايلللاهدللل هل

مللم للار همرلل يهيت للو، هميللتيافاسهمر للخ هلحللاه متلل هااللفهاوللاهيع لليهدلل همرت لل ييهمر ،معلل ه
ه.(20، ص 2114منسي، )مر يهيحوفهصملهو هصماسه وييهمروتا ،ته

وم لاتهمرل مسهاماتفلي هتالاي هو يدل هوللع،تهه،(3002) "ح مد عبد السذمج زهذرا "اي،اه
ر و يااسهمر  اييلهامرت،صايمسهامرت ييواسهمرخاصللهفارل مسيهيف لاي همرملي هاي تفلي هواح هاوت  ،ته

ولل هت ييمللاهلميللياهر متلل يهايتوللا، هوم للاتهمرلل مسهولل هرداللايهمرمللي همر متيلللهمروليلل لهوحلل ، اهمألف للا ه
ات للوفهملل  همر لاصلليهمرولل يااسهامرت،صللايمسه.همر لاصلليهمروخت ملللهرايلالتلل همر مخ يلللهامرخايييللل

ه.(34، ص 3002زهرا ، ) ، هخصائ همر مسهمرامق يلهمرت هتح

دللل ه رل،للل هت للل ييهمرملللي هر متللل ها لللخ هه،(2171) "عبذذذد المذذذنعج الحضذذذني"دللل هحلللي هاي،
اوم اتهمر مسهيحل ، هإليلا همرملي همرم  ل يهايع ليهي ئيلاهول هخفليمسهمرملي هفلارامق هامحتااال هفل ه

ه.ايتنل،يهالييًمهفاألحااتهمرت هيت  اماهو همأل خا ه ايهمألمويلهد هحيااهمر خ 

قللاسهولل هوم للاتهمرلل مسها لل هرل،لل هيتف للايهف يللاتهمر اله،(2176) "انتصذذ ر يذذون "ي للياه
خللالفهاللتهولل همرخفلليمسهمر يديلللهافللليهمرويللايهمروتلللاو همر صللينهفار للخ يهدللارمي هميتولللاا ه

االيلليمهوللاهت للالهمرايلل همرفيئلل هو للا لهت الليهيللييههمروحيللاهتمللاا  همر فلل يهاتاللاو  همريلل ي لي
ه.(11، ص 3002، مذكور في العبزوزي، 13، 2113 دريح، )مرو اشهمرل،مي هر مي ه
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هوم لل يهاخالصلهافهم مهر ،  اتهمر مسهي ييهإرل هتصلا،يهمرملي هرللا همر لخ همرل يهياا،
ل للاهمرمللي هالل هلميلل يهايحتللايها لل همرللاا هفارايلالللله "هريهوللاهرااللل "د للاهإ  همرصللاياهمرتلل هياا،

ه".ريهواهيوا هر هرد   "امراا هفاراعيملهراهمرم فه

هوم لللاتهمرللل مسهيلللي هرللل ىهمر  يللل هولللل همرفلللاحلي هدللل ه ويلللافها لللتهمللل مهايوالللللاهمر لللافهفلللن ،
ه:مرل،محهفو ليي هيئيييي هموا

ات تل هف لاهمتياملاسهمرملي هاو لااي هاو يااتل هه: Self as Objectالذذات كموضذو  -
او للللااي هات ييولللل هاوا للللا يهافو للللل هآخلللليهوم للللاتهمرلللل مسهاوا للللا ها لللل هريهداللللياه

ل اهمرمي ها هلمي   .ياا،

ويوااللهول هاماالفهتتالا، هول ههمللاهل صل همرل مسه:Self as Processالذات كعميلذة -
او وللاهماتفلليسهمرلل مسهوا للاااهراهاو يلللهدءل، للاه.همر و يللاسهاللارت،ماييهامرت،لل ايهام  يما

رفيسهإليالاهصغييمه مخفهم ليا هففهم هت ييهإر همر و ياسهمرل،ميليليهدارل مسهرييلسه
ل،وللاهملل هوم للاتهي لل ه مخللفه  للو ه مئللياها للتهمرللل،محهمر  ولل هوم اوللاه يليللاهراهد يللمياهامح

 .(21، ص 2636، مذكور في الشميمري، 2172هول، لندزي، )

 :أبع د مفهوج الذات -1-1

مخلللتالاهامقللل هفلللي هاليللليهوللل همر  ولللاءهحلللافهتح يللل هت يللليتهاحيللل هاواحللل هألف لللا همللللااه
هم مه همل مههملختالاوم اتهمر مسيهار ف، يميل هفاأليلاحهإرل ههملخلتالايمي هفاألياحهيهار لف،

ه:و هر هتيي هرمتهم  همرت، ييواسهدلي هرافهامح يهرا هم مهلهيول لارول   اسهمرل،عييله

ه:رف ا ها  همرل،حاهمرتار هيهت ييواهيتاا، هو هلواليلStains(1091)ر  هح ، ه

  مرف  همروياح. 

 ف  همر مسهمرو يالهراهمرامايل. 

 تلا همرمئاسه مخفهم  همر مس. 
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  تااوفهمأللوا. 

  م يتفصايهاي ص هف هتااوفهمر مسهو همرامق همرو اشهر مي. 

  هوم اتهمر مسهلافسهافيهمر وا  .مرلفاسهاي ص هف هر ،

 مذكور في كت ش، 2170الشر  وي، )ت يفهمر مسهريهمر مسهمرو يالهامر مسهمرولاريلله ،
 .(234، ص 3002

دلل همر ،يميلللهمرتلل هقللاتهف للاهولل هريوللفهفلللاءهمختفللايهه"عبذذد الحلذذيج منسذذي"دلل هحللي هحلل ، ه
ر يللاحهوم للاتهمرلل مسهرلل ىه  فلللهمرياو للليهمألف للا همرويتف لللهفوم للاتهمرلل مسهفلللاءها لل ه للف  اه

ه:إييمئياهاواهي  

  اللل هلميللل هاوللل ىهت ف للل هر متللل هييلللوياههوم لللاتهمرللل مسهمرييلللويلهاي صللل هفللل هوم لللاتهمرملللي
 .اي اا هتيا هييو 

 وم للاتهمرمللي هالل ه متلل ه مخللفهريلليت هات ف لل هر متلل ها  للاهدلل ههوم للاتهمرلل مسهمأليللييلهري
 .مأليياهاي اا هتيا هرييت 

 املاهوم لاتهمرملي هال ه متل ه مخلفهمرويتول هاول ىهت ف ل هر متل هوم اتهمر مسهمليتواايله
 .ا  اهد همرويتو هاا هي اا همليتواا هفصملهااول

 ايللل اا هوم للاتهمر يوللللهمر متيللللهراهمايللللهمر لللخ يهريهإ يماهمرمللي هر متللل هات ف للل هرلميللل ه
 .مر خص هااول

 عبذذد )ل لل همرلل مسهوم للاتهمرمللي هالل ه متلل هات ف لل هر تغيلليهايلل اا هتيللا هل لل همذخلليي هرلل ه
 .(21، 2114الحليج منسي، 

حيلللهاي لللهفا  للادلهإرلل هملل مهمرت يلليتهمرلللال هملللااهت يلليتهلارللّهألف للا همرلل مسهاملل مه
ه:يهامر يهح  همألف ا همرتاريل(2601)الصيرفي لعيه
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 ام هو لاايهارولال هاخيلالسهمرملي هامح يماهمرملي هر لف ه امد ل ه:هوم اتهمر مسهمرلمييل
 .املم الت هاوواييت هاوم او هر مت 

 إ يماهمرمللللي هر  القللللاسهمر خصلللليلهمرتلللل هتيف لللل هفنصلللل قائ ه:هوم للللاتهمرلللل مسهمليتواايللللل
 .القيلهمرت هيحو  ااملتياماسهمألخ

 قلل ياهمرمللي ها لل همرت اوللفهراهمرتايللاهامرلل يهي اللحهولل ىهمر للااه:هوم للاتهمرلل مسهمرت  يويللل
 .(31 ص،2636عسكري، )مرت هيحو  اهمر خ هد همرتيايلهمرلمي هر ه

هامر يميللاسهمريللاف لهمرتلل هقاوللسهحللافه يميللله ولل هخللالفهوللاهتللته اللي هافويمي لللهمرفحللّا
ا ولللسها للل هولللاهي لللياهفنف لللا هوم لللاتهمرللل مسهليلللتخ  هيو للللهوم لللاتهمرللل مسهافارتح يللل همرتللل هت

ه:مألف ا همرتاريلهمرت هم هوحفهمتمانهفي همروختصي هام 

 يت لللافهوم للللاتهمرللل مسهولللل همرولللل يااسهامرتصلللايمسهمرتلللل هتحلللل  هخصلللائ همرلللل مسهاوللللاه
 .تل احهإييمئياهد هاصاهمرمي هر مت 

  اد لاهرولاهيلل احهول ههوم اتهمر مسهمليتواا هاماهافاياها هو يااسهمرمي هاتصلايمت
 .خالفهتماا  هو همذخيي 

 وم اتهمر مسهمرولار هاماهواهيتول همرويءهر هياا ها ي هيامءهو همرلاحيلهمرييلويلهراه
 .(11-11 ص،،3006 حط  ، )و همرلاحيلهمر   يله

 :سم ت مفهوج الذات -1-9

ر لل هحللل  همر  يللل هوللل همرفللاحلي هوم لللاتهمرللل مسهف للل اهخصللائ هاديولللاهي للل هتمصللليفهر للل  ه
ه.بولصاهش فلسو خصائ ها راهفحيلهافهو همر

ريهر همرملللي هيللل ياه متللل هوللل هخلللالفهمرخفللليمسههOrganizzed:مفهذذذوج الذذذذات مذذذنظج -
مروتلاالهمرت هت ا  هفارو  اواسيهاي ي همرمي هتلعيو اهايصلاغ اهايصللم اهاد لاهرل ادتل ه

 .واهم همل ااياهرل ادت همرخاصلإ هلعتهمرتصلياهر ىهمرمي هإل،ه.همرخاصل
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وا مفهمرمي هيصللاهمرخفليمسهمرتل هيوليهMultifaceted:الذات متعدد الجوانبمفهوج  -
ف للاهدلل هحياتلل هادللنهدئللاسيهاتاللا هملل  همرتصللليماسهدلل هويللالسهولللفهمرو ييللليهمرت فللفه

 .مرخ...مليتواا يهمريا فيلهمرييويل

ي افهوم اتهمر مسهميواهقاا ت همرخفليمسهمرتل ههHierarchical:مفهوج الذات هرمي -
امللاهيل يللتهإرلل هقيللوي ه.هيولليهف للاهمرمللي هدلل هوامقللاهخاصلللهاقوتلل هوم للاتهمرلل مسهمر للات

مرت  يولللللهادنهمروللللام هوم للللاتهمرلللل مسهمألاللللا يو يهحيللللّهيل يللللتهفلللل اي هإرلللل هويللللالت:هموللللا
ميتواايلللهاهوم للاتهمرلل مسهغيلليهمألاللا يو هامرلل يهيل يللتهإرلل هيو لللهومللاميته.همروخت مللل
 .اييويل

املاهمرلافلسهمرليلف هايتللا هوم لاتهمرل مسهفتللا همروامقللاهStable: مفهذوج الذذات ب بذت -
اا ولاهالا هملتيلا ه.هوم اتهمر مسهمألاا يو هراليهلفاتلاهول هوم لاتهت فلفهمذخليي :هولالًه

لحللاهقاالل اهوم للاتهمرلل مسهاللا همروم للاتهلافتللايهايتغي،لليهمروم للاتهولل هويح لللهاوييلللهإرلل ه
 .(62-63، ص 3006 حط  ، )و همروامقاهامألح مّهرخيىهرل

همر مفهد هويمحفهاوي همألارل هلهيوي،ل ههMultifaceted: مفهوج الذات نم ئي - إ هر ،
حياتلل هالللسهمرفيئللللهمروحي لللهفلل يهافلولللاهمر مللفهتلل  م هخفيمتللل هاوماميولل هايصللفحهقلللا يمه

 .وماايو هامح مها  هإييا همرتااوفهديواهفي هم  همألي مءهمرميايلهمرت هت افهإ ايم

هوم اتهمر مسه اه في للهت يويللهااصلميليههEvaluative: مفهوج الذات تقيمي - ريهر ،
ر متلل هدلل هاللفهواقللاهولل همروامقللاهمرحياتيلللهد للاهلهي تصلليها لل هدي  لل همرمللي هت يوللاه

مراصللاهمرلل مت هد لل هفللفهيتيللاا  هإرلل همرت يلليتهمرلل مت هدلل همروامقللاهاتخت للاهرمويلللهمرف لل ه
 .ديم هامروامقامرت يو هفاختالاهمأل

املللاهمرللل يهيتولللاي هاللل همروملللاميتهمألخللليىهمرتللل هDiffirential: مفهذذذوج الذذذذات فذذذ ر  -
تيف لل هاالقلللهلعييلللهف للايهدوم للاتهمرلل مسهر  لل ياهمر  ويلللهيمتلليضهر هيلليتف هفارتحصلليفه
مألاا يو هراليهو هميتفا ل هفلاروامقاهمليتواايللهامروا يلليهريهيوال هر هلوي،ل هوم لاته

 .مرفلاءمسهمألخيىمر مسها ه
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 :أنوا  مفهوج الذات -1-1

 :للذات اإليج بيالمفهوج  -1-1-1

هم مهمرلا هو هوم اتهمر مسهي ف،يها همرص،حلهمرل،ميليلهر ملي يهاولاهه"ح مد زهرا "ييىه ر ،
ييتف هميتفا اهياميياهفت ففهمذخيي يهامح هت ففهمر مسهاد و اهي تفليهف ل مههي ايهر هت ففهمر مس

ه.(73، ص 2117ح مد زهرا ، )ريايياهد هاو يلهمرتامدنهمر خص ه

ل للاها لل هلميلل ههمرمللي هيو للاهوم اوللاهوايفللاهر متلل يهاوللاهر ،ه افلليهمرصللاياهمر متيلللهمرتلل هياا،
ليا متلل هاق يمتل يهإرلل هر هااا ميلاهاميتواايللاهاا  يلايهاافليهإ يمالل همريل يهييلويا تهر واحاتل يهامح

لهيلتتهمراصلافهإريل ههر هت لاهمرل مسهول هإوااليلاسيهامل مهمر ل ءهواتُتيح يي  هرتح ينهرقص ه
ه.(11، ص 2117محمد محمود، )في ارلهاييي

 :المفهوج السلبي للذات -1-1-1

 هالل هو اوالتلل يهاتصلليدات هات فيلليههفيت، للحهمروم للاتهمريلل ف هر لل مسهرلل ىهمرمللي هولل هخللال
و ااي يهمتيا هلمي هامتيا همذخليي يهايي  للاهلصلم هف ل تهمرل ااءهمليتولاا هراهمرخلياجهال ه

ه.(26، ص 2112سمية به در، ) مر ياقلهراها تهت  ييهمر مس

هوم اتهمر مسهمري ف هيد يهفلارمي هإرل هال تهمرل للهفلارل،محهات ل همراملاءاه امر اليللهاهإ ،
ه.ق ،لهمرت،اياهمرل،مي 

همألدلللليم ه ايهه(2112) "موسذذذذى جبريذذذذل"اولللاهيللليىه وم لللاتهيلللل ف هر للل مسيهيتوي،لللل ا هر ،
فا  يماهمري ف هر ايهاا تهمري اهال ايهاا تهمر  ياها  هتحوفهمرويداريليهاي  ا هرلميل ته

للاهييلل ءههيلل تهفيللفلهإخمللاق تهييللت ي ا هم ليللا هدي للاهاي اوللا هرلمفايللتويميهدلل هوامقللاهل وو،
ه.رصحت تهمرل،مييلهامريي يل
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خيصللاهرولللاهيلللفنهيع للليهر همرلل مسهقللل هتالللا هوايفللللهراهيللارفليهدا ولللاهااللللسهوايفللللهات 
يامته راهد همرصحلهمرل،مييلهامريي يلهاد هحي همرت اوفهو همرا  ياسهمر لاغ ليهاا ولاه

هاهمرالتامدلللنااللللسهيلللارفلهر ىه رلللاهفلللارمينهإرللل همرت، للليضهرنوللليمضهمرل،ميللليلهامرلللل،محهييللل يله
ه.همرل،مي 

 :لمفهوج الذات التن والت الّنظرية -1-9

ت لل همرل،عييللاسهدلل هويللافهولل هويللالسها للتهمرللل،محهإ للايمهي للتهويواالللهولل همرح للائنه
مرل،ميلليليهاديوللاهي لل هالليضهرللف ضهمرل،عييللاسهمرتلل هتت  ،للنهفويللافهامر للاملي همرتلل هتمي،لليهمرعامميه

ه.وم اتهمر مس

 :نظرية الّتحليل الّنف -1-9-1

ه.روم اتهمأللاها ايهمرودليهد همر خصيلرا سهلعييلهمرت،ح يفهمرل،مي هرمويلهافيياه

ه(Freude)"فوريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد"اي تفلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليهاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفهولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ه
"سذذيلف  "و(Aldlor)"أدلذذر"ا(Horny)"هذذورني"ا(Hilgard)"هيغذذ در"ا(Young)"يونذذ "ا

(Sullivan)و هيام هم  همرل،عييل. 

همأللللاهي للاتهفلل ايهاعيملل هاتلميلل يهمتيللا همر خصلليليهاوللاهه(Freude)"فوريذذد"يلليىه ر ،
مراقللسهمرولايلللههحللي ي وللفها لل هوللل هتمييلل همر للحللهحتلل هيمرغيمئلل هاايميلللهإ للفاا ايهاههيحلل  

ه.ر راهاا  همرتادينهفي همر امد هامر ويي

مألارلل هليلل  هي للي،اهوم للاتهمرلل مسهفنل،لل هف لل هإ يمالل هامللاهه"فرويذذد"افللارييا هإرلل هراوللافه
همللللااهت لللايلهفلللي هوصللل  حهمألللللاهامرللل مسهدللل ه لعييللللهمرت،ح يلللفهاولللفهإ يماهمرللل مسيهفو لللل هر ،

ت ف،لليهالل همرول  لللهمرال لل اييلهرنلللايهامرتلل هيل فللنها ي للاهمأللللاهه"فرويذذد"مرل،ميلل يهامرلل مسهرلل ىه
ه.مرعامييهمرولح يهو همر ارتهمروحي هف 
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لللاه همرللل مسه(Young)"يونذذذ "رو، مر للل ايهامرال للل ايهدللل همرايللل هفلللي ههت للل امرللل يهيللليىهر ،
  هويتاىهر تماافه مخفهمرل،محهملاهمرل مسهراهياها  هإا اءهمرتام  هر  خصيليهار ،هتاا هقا 
.ها للل هتااولللفهالللفهوللل همر للل ايهامرال للل ايهوواييلللاا همرلللاا هفارللل مسهمراحللل اهر لللل،محهاهيح لللن

ه(123، ص 2171ج، يسيد غن)

همرلل مسهت للم ه"يونذذ "اوللاهيلليىه اهتُلللعتهاتحللياهر  خصلليلهاحلل ،ت اهاتام ل للاهالفات للاههر ،
ه.(223، ص 2110ح مد زهرا ، ).مري اا

مليتغلاءها همر مسهأليفهمراصلافهإرل ههدي افهرل، هلهيوا (Hilgard)"ردر يغه"رو،اه
د للتهااوللفها للاوفهروياالي وللاسهمرلل دا هرلل ىهمأللللايهاملل  همروياالي وللاسهفلل ايماهت لل ،تهحارلللهالل ه

ها ل هول امح مهري للاهر ههيمريل  هىهإ يماهمرل مسهر حلحه مر مسيهدولالهو ا لهمر ل ايهفارل للهتل ف،
ل للياه دااللاسهمر للخ ه لل هو للاايهمرلل للهدييلللهر هلت للي،اها لل همرصللاياهمرح ي يلللهمرتلل ه

لللهرواللللاهر هل للي،اهراهمرت،لفللدهفلللا همروياللالي تهمرلل يه ل للاهمرمللي هالل هلميلل يهاولل هلو، ييللتخ و هياا،
ه.ي  هم  همرو ا لر

نهراهاللللل همرللللل مسهمرولاريلللللليها اولللللفهملللللاتهدللللل همرتامدللللل(Horny)"هذذذذذورني"تا لللللتفيلولللللاه
مل ل يملهمرل،ميلل يهدللء مهاالللسهمرلل مسهمرولاريلللهغيليهامق يلللهالهيوالل هتح ي  للاهيللد يه رللاهإرلل ه
همر صللافاسهتل للنهاللل واهيفت لل هالل ه متلل همرح ي يلللهاييلل  هايمءه صلليمااسه مخ يللليهاوللاهتلليىهر ،

ه.(44-41، ص 2177ح مد زهرا ، )امق يلهصاياهولاريلهغييه

د  هتا ،تها همر مسهمروتفاياهفااتفايماهالصيهل ي هدل هحيلااهمرملي ه(Adler)"أدلر"رو،اه
مرتلل هتلت ل هفتح يل هريلل الهحيلااهمر لخ هامح مهرللتهتتلاديهمل  همرخفلليمسههمرخفليمسإ هلفحلّهال ه

همرللل مسهمروتفالللياهتحلللاافهمفتاايملللاهاه ح مذذذد زهذذذرا ، )مفتللل ما ادللل هحيلللااهمر لللخ همرامق يلللليهدلللء ،
ه.(199، ص 1090
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د لل هرا،لل ها لل هرمويلللهمذخلليي هدلل هلوللاهوم للاتهمرلل مسه(Sallivan)"سذذرليف  "ار لل هرا،لل ه
، كمذذ ل الدسذذو ي)ر للاههت لليض،هايفهخللايي هلتييلللهمرخفلليمسهمرتلل هيول،للفهحيللف هاو يلللهت للهامرلل ي
ه.(200، ص 2171

 Self theory: نظرية الذات -1-9-1

هامحل اهول هت لاهمرل،عييلاسهإرل هويوااللهلعييلاسهه"روجذرز"تلتو هلعييله مرل مسيهإل،هر ،
دل هت لاييه"روجذرز"رتهتف  هواهاص سهإري هم  همرل،عييلهول همرتلنليييهامل مهيييل هإرل هميلتويميه

يلتول هإرل هولاهي لياهفارت،يلايهم ليلال هدل ها لتهمرلل،محهاملاهريل الهييال ههحيّ.هري اف هاداي 
ه.ا  هإلياليلهم ليا هاق يت ها  همرت،حاتهد هوصيي هارل، هخييهف ف  

افارتلللللار همرللللل مسهمللللل هيلللللاميهمر خصللللليليهاوم اوللللل هملللللاهمر مايللللللهمرتللللل هيل  لللللنهول لللللاه
اهمرولللع،تهر يلل اايهاي للافهمروختصللي هدلل هويللافها للتهمرللل،محهاالل مهم ي للا هامرتاييلل يهامللاهالل ر

للللاسهAllbort"ألبذذذورت" هوم لللاتهمرللل مسهوم لللاتهريايللل هدللل ه يميللللهمر خصللليليهامللللااهواا، ر ،
املل همرلل مسهوم للاتهمرلل مسيهمرخفلليايهمرمللي يهمريلل اايهه"لكذذ رل روجذذرز"يئييلليلهدلل هلعييلللهمرلل مسه

ه.مرويافهمرعاميي

 للخ يهاتلوللاهمرلل مسهاملل هايلاللللهمرمللي هراهمره"لكذذ رل روجذذرز"يول،للفهق لللهلعييلللهه:الذذذات -
هفليت للاهتتاللا، هر تمااللفهولل همرفيئللليهات للوفه تلل يييياهاتلمصللفهالل همرويللافهم  يمالل يهاوللاهر ،

هتيللل  ه اولللا ً هإرللل همرتامدلللنه يهامللل هاملتللل م مرللل مسهمرو ياللللهامليتواايللللهامرولاريلللليهاولللاهر ،
 :امر مسها ،اهويتاياسهم .هتلواهلتييلهر ل، جهامرت  ،ت

 وم اتهمر مسهمرو يا:هفمرمي هاتيو همر مسهاواهيتصايماه. 

 همذخللليي هدللل ه مرصلللاياهمرتللل هيول،  لللاهمرملللي هخلللالفهمرتماالللفهمليتولللاا هامرتللل هي ت للل هر ،
 .وم اتهمر مسهمليتواا :هفتيو ههمرويتو هيتصايل ا
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 هفمرتصللايمسهمرتلل هتحلل ، همرصللاياهمرولاريلللهمرتلل هيللا هر هياللا همر للخ ها ي للاهتيللو ه:
ه.وم اتهمر مسهمرولار 

و يدلل هوللع،تهاوللت  ،تهر ول يااسهمر لل اييلهامرت، لايمسهامرت، ييوللاسههمللاهتالاي ه:وج الذذذاتمفهذ -
مرخاصللهر ل مسهايتالا، هوم لاتهمرل مسهول هردالايهمرملي همر متيللهمرولي،ل لهمروحل ، اهمألف لا هالل ه

 .مر لاصيهمروخت ملهرايلالت همر مخ يلهراهمرخايييل

اوالللا هو لللي يهايتماالللفهمرملللي هو  لللاهمللل ه للل ءهراهواقلللاهي ي للل همرملللي هدللل ه ولللا هه:الخبذذذر  -
دي لللاهايتلللنليهف لللايهامرخفلللياهوتغي،للليايهامرخفللليمسهمرتللل هتت لللافنهوللل هوم لللاتهايلم لللفهف لللايهايلللدل،يه

اريمحلللهامرتامدللنهمرلميلل يهروللاهإ مهاالللسهتت للايضهرىإمرلل مسهاولل همرو للايييهمليتواايلللهتللد يه
 .و هم  همرو ايييهمليتواايلهدياا هإ يما اها  هرل اهت  ي هر 

رداللاي هيلل اا يه:هاي للل هملل مهمرت فيلليهاللل هيايللي همرمللي هفا يتيلل ه(:الكذذ ئ  العضذذوي)الفذذرد  -
ايللا  هم ليللال يهاملل مهمرمللي هاللفهولللعتهيحللاافهإ للفا هحاياتلل هامرلل مد همأليايلل هر يلل همللاه

 .حايت هإر هتح ينهمر مس

ماهل ا هوايل هلحلاهمل اهول هيالللهمرملي هرتح يلنهامح لفا هحاياتل هارحيل هد لتهه:السلوك -
ارحيللل ه يي لللله حللل مّهمرتغيللليهدللل ه.هيللل ااهمرملللي هيالللا هدللل هحللل ،ه متللل هامح لللاي همرويي للل ر

مريللل ااهمللل هفللل ءهوللل هتغييللليهوم لللاتهمرللل مسهامللل مهيتاقلللاها للل همروي للل هوللل هخلللالفه يي لللله
 .إي ا  

مرمي هياي هاي هويافهعامييهراهويافه  ايييهايي اهمرملي هاالفهدل هه:المج ل الظ هري -
 .في يهدارويافهمرعامييهماهاارتهمرخفياهمروتغيياهفايتويميمرويافهمرعامييهاواهي يا هايخ

ه هيوا هه"روجرز"ي اف هرل  هإل هافييي همر مسهلافسهإر هح  هوم ات هر  هو  هفاريغت رل 
ه يي له هرحي  هفن  همر يهيدو  همر ويف هحاف همروتويا  همرلمي  هتحسهعيااهمر الج ت  ي  

هوم ات هد  همرتغيي هيح ّ هفن  هتاا  همري اا هد  همرتغيي هه ح مّ ، 2177زهرا ، )مر مس
ه.(311
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اولللل هفللللي همللت للللا مسهمرواي لللللهر لللل  همرلعييلللللهرل للللاهرلللل هتف للللايهتصللللايمهاللللاوالهر في للللله
م ليا يها راهرتياي ماها  همر مسهاوم اتهمر مسيهاييىهيايي هر همرمي هرل هاحل  همرحلنهدل ه

ه.تح ينهرم مد هات يييهوصيي يهارال هلي هرل هريحهر همرحنهد همري ااهمرخا ئ

  للللادلهإرلللل ه رللللاهد لللل هيالللل هيايللللي ها لللل همرياللللللهمرلللل مت يهارلللل راها لللل هحيللللالهفا
مروا لاايليهاييالل هالل راها لل همريامللللهمر ل اييلها لل هحيللالهمريامللللهمرال لل اييليهاليلل ه

ه.ر هم ليا هييت ي هر هيصفهإر همرح ي لهمروا اايلهار همريامللهمرال  اييله مسهرمويل

 :النظرية السلوكية-1-9-1

يهامرتللل ه(مرم اريللللهمر متيلللل)فمالللياهم حيلللاحهفماا يللللهمرللل مسه( 2177) "ب نذذذدورا"ر للل هرتللل 
ل ص هف اهويواالهمرتاق اسهمرت هتي فه خصاهواهي ت  هفن همرويايهمر يهييتخ  هيل ااهولاه
ييحع هفارلياتيهراهم هتنايل همرملي هول ىهميلت اات ها ل همر يلاتهفيل ااهتو يل ها يل ها ل يله

مر الجهمرلمي همري اا هلهيوا هإلهدل همريدل هول هداا يللهمرل مسهدء ه"ب ندورا"و يلليهافحيله
رلل ىهمرمللي هووللاهيللد يهإرلل هملات للا هفو  يتلل ها لل هوامي لللهمرا لل ياسهمرصلل فلهمرتلل هيولليهف للاه

ه.(276، 2114حج ج، )امرتحاتهدي اه

إ همرتلللاافهمريلل اا هلهي  لل هرمويلللهر يامللللهمر مخ يللليهايلصلللهممتوللاتهملل  همرلعييللله
ماتولا مها ل هحتويلله"هميلتيافل-وليلي"ت  تهمري ااهاتغيلي يهايلتتهمل مهدل هعلفهوفل رههحافهايميل

مروحي يهر مهدوم اتهمر مسهرتهينخ هرمويلهفارليفلهر و ييللهمريل اايلهفااتفلاي هو الله متيللهفحتلله
ه.لهيوا هإخ اا اهروف رهمر ياحهامرتيييل

مرفيئللهامروحلي هإ لادلهفحيلهم  همرلعييلهدء همر مسهتتاا ها ه يينهتلنلييهالفهول ه
إرللل همرت  يللل مسهمرتللل هيت  املللاهمرملللي هخلللالفهاو يللللهمرلللت  تهوللل هغيلللي هر هت ولللفهمر امولللفهمر مخ يلللله

ه.مر متيلهمرويدارلها همرويمقفليهافارتار هد  هت تيلهو همرتلاافهمرعامييهمليتواا 

ه
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 :الّنظرية الظ هراتية -1-1

إ يما هرامق  يهدي اا يهاميلتيافات هر وامقلاهتدا، هم  همرل،عييلها  هويداريلهمرمي ها ه
ه.م هلتييلهرتصايمت هاتميييمت هاواهي يا ا

ه.هيام هم  همرل،عييل(Snygg)"سني "ا(Vernin)"فرن  "،(Rogers)"روجرز"ي تفيه

ايلللا هقلللا،اه مد للللهر ليلللا هامللل همرتياللللهرتح يلللنهمرللل مسيه(Rogers)"روجذذذرز"يمتللليض
مرل ي هيف لامه يميللهمرل مسهف يي للهمر لالجهام ي لا هغيليهاي تفيهم مهمرفاحّهو هرمتهمرفاحلي ه

ه.مروفا ي

هاعيمللللهمرللل مسهتتول،لللفهدللل همر ولللفها للل هاحللل اهاتوايلللاه(Rogers)"روجذذذرز"ايللليىه ر ،
ايلاف اه اف لًاهوتوي،ل ًميهاولاهي لاتهوم لاتهمرل مسهفتلعليتهمرخفليمسه مريامللهمروخت ملهر  خصليليهامح

ه.(191، ص 1001راهيج، يعقوب، ع  إب)مرت هياتيف اهمرمي هد هإ ايهوتااوفه

يهلالللهويتاياسهر  مسهامروتول لهد همر مسهمليتواايلد  هح ، ه(Vernin)"فرن  "رو،اه
ه هامر مس هرآلخيي ي هي ي،  ا هالهامرت  هف ا هاي  ي هرمعيًا هال ا هاي ف،ي هي يا ا همرت  مرخاصل

ه هامر مس هر و يفي ي هإل، هاا ا همروافاتلي ي،  ا همرل،مي  هفارت،ح يف هإل، هلات م ا هل ع  )امرت 
ه.(14ص ، 2110زهرا ، ح مد

ه هإل،ه(Snygg)"سني "رو،ا هم  همر خ هوا هف ا هيتصي،ا همرت  همرايميل هرل،  هييى د ا
ه.لتييلهإ يما هر واقاهامح يما هرلمي هد همر ،حعلهمرت هي اتهدي اهفم فهو ي، 

ه هدء ، ه را هو  همر مسههمرويافامل القًا هتح ،  هاول  همري اا هيح ،  همر ي مرعامييهما
ه.مرعامييل

ه

 :تقدير الذات -1
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 :تعريف تقدير الذات -1-1

ر ىها واءهمرل،محهامرص،حلهمرل،مييليهإ هرل، ههيحتفهوم اتهت  ييهمر مسهوااللهوحاييل
هر اهرح هرمتهرف ا  راهر ي ااهم ليال هه خصيلهمرمي يهإ هلهيوا هر هلح نهد واهام حا

 ا هر هي وفهممتواولاهفوم اتهت  ييهمر مسيهاواهيوا هو هخالفهم مهمألخييهمرا اها ه
همرت هيت ي،ضهمرمي ه هم حفا اسهري ًاي هاا همر اقاسهمرااوللهاا هيو ل مريامءهامراليامءي

همرمي هييت ي همرو  ءهق واهد هإري ايهدايتما هويتاىهت  ييهمر مسه  اقات ههيميتلواي ل هر ،
هي ل هملحصايه ه مخفهمر مسهاع ايهمألايمضههم وااليلاملخما   هاواهمروي يلامر اقل ي

همر همألف ا  هو  همر مس هت  يي هد هويتغي،ي هرياي  هوتغي،ي هف اي  هي   همر ي همر مس هروم ات  ول
هامر ،ه همرفاحلي  هو  همر  ي  هفامتوات هحع  هد   هر را هيو لهممر خصيلي هاو  هر  خصيلي ييي 

ه:مرت هرا اماهمدلءهمرفاحلي هلاي هواهي  همرت، اييا

رل، هيت خفهد هت  ييهمر مسهافهمرصماسهامريامللهمراي مليله(Alport)"ألبورت"ييىه
ه هف يي ل همر مس هت  يي همرف ضهر ، هي تفي هاوا ههمييافيلر مي ي هر ، هحيّ هارياي  هو ت ي تفي

ه.فلاءمسهمر خصيلهت  له ايًمهد هتلعيو ا

هت  ييهمر مسهي  له ايًمهو واهد هتح ي هي ااه(Gergan)"جير  " ملهاواه إر هر ،
ه.مرمي 

هت  ييهمر مسهماهحاته خص ه(1011)( Catle")ك تل"ييىهاه ر يولهمر مسهحيّهر ،
ه.(321، ص 2111حس  ص لح، ) رح مواهوايفلهامألخيىهيارفلهل ايتي ي  هفي ه

ه ه(Hayakawa)"ه ي ك "اييى همرغيضهمألياي  هوحاارلهر ، هما همرل ا  هرلام  راف
هريد هت  ييهمر مس هتح ينههر ليا مر مد همألياي ههر ،هإلى (Rogers)"روجرز"اي ييه. ما

ه.(20، ص 2110عك شة، )اتحييل اهمر مسه
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ه همألي الهمر يهي ياهف ه(1011)( Boner")بونر"رو،ا همر مسهما هت  يي هدييىهر ، ي
ه.(20، ص 2110عك شة، )مألديم هرلمي تهد هاالقات تهو همذخيي ه

د  فنل، همتياماسهمرمي همر او لهيارفلهاالسهراه(1091)( Rosen Berg")روزبيرغ"ي ي،
همرمي هي تفيه.هوايفلهلحاهلمي  هت  ييهمر مسهمرويتم هي ل هر ، هي ل هر ، اهقيولهلمي ه ام م

هي ل هت  ييهمر مسهمرولخمضه هفيلوا هراهيدضهمر مسهراهارمويلي همرمي ها ه مت ي ا تهي ا
إل،واهي ل همرماياهمرت هي يا اهمرمي ها هايميلهه"روزبيرغ"محت ايهمر مسيهإ مهت  ييهمر مسهر ىه

ههههه.(213، ص 3003فيرليت، )يديلهمذخيي هات ييو تهر ه
هه همر مسهه(1091)( English&English")نجلشأ"ا"نجلشأ"رو،ا فنل، اهي ي،اهت  يي

ه هر ي  هامريي،ئل هت ييتهصيم هر ل ا همرحيلل همرمي  ها هتياي   ,English&English)افايا

1958, P 138) 

ه هCooper Smith)"كوبر سميث"اي يي هت ييته( 1019)( هفنل،  همر مس هت  يي إر 
ت  ييهمر مسهمتياماسهمرمي هم ييافيلهفصملهمرمي هرلمي هاي وفها  همروحادعلها ي هايت و، ه

هقا يهاهراه هفنل،  همرمي  هيا حهو ىهمات ا  هاوا ههماتمري فيلهلحاه مت ي الايحهاااءهريهر ،
ت  ييهمر مسهماهحاتهمرمي ها  ه ييلهاماءت همر خصيلهاواهي ف،يها همتياماسهمرمي هلحاه

هياا هت  ييهمر مسه همرمي هإر همذخيي هلمي هاو ت  مت هال ايهاما م فولافلهخفياه متيلهيل   ا
ه.(40، ص 3000ع دل، )ت ملهياريلههمروخفايتخ متهمأل

ه هال ايه(1011)(Isaacs")إيزاك"اي اي هفارل،محهامري ا همرل، ل همر مسهما هت  يي هر ، ي
مر  ياهواه  ي هات ف  هر ايهمقتلا همرمي هفنل،هامات م  هفيري هافلمي هها ليا مت امحتيمتهمرمي هر مت ه

ه(Isaacs, 1982, P 5)مذخيي ههل ميي   ه

هت يللليتهمرللل مسه(1091)(Leçuyer)"لوسذذذيير"يللليىه ي لللييهإرللل ههي لللوفهالللفهتصلللييحههر ،
مل القلاهول هي لا هقليتهمر لخ هراهوملياضهال همرخلايجيه.هحاتهإيياف هراهي ف ها  همر مس
ه:ايل يتهت  ييهمر مسهإر هقيوي 
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    ر مللللي هيتللللييتهإحيللللاحهح ي لللل هفارم اريلللللهراههتصللللييحاي للللييهإرلللل هاللللفهه: سذذذذج الكفذذذذ
 .مروي ا يل

  إييللاف هراهيلل ف ههت ييولل ات للتهمرتصللييحاسهمروت للوللهرحاللتهه:القيمذذة الفرديذذة سذذج
 (Leçuyer, 1978, P 83)ماتوا مها  هو ايييهو ليله

ه.ا  هرل، ه ييلهت ففهمرمي هر مت د اهي ي،اهت  ييهمر مسه( Donald")دون لد"رو،اه

ه دل ها ل هرل،ل هويوااللهول هملتياملاسهامرو ت ل مسهه"بخيذتعبد الذرحيج "اواهلي هر ، ي ي،
يح للليهمرملللي هالللل واهياميللل همر لللارتهمروحلللي هفللل يهإ هرل،للل هي  للل هتي يللل مها  يلللاههييلللت اي امرتللل ه

متيللا ههامللاهري للاهمرحاللت.همر للخ هراليللتيافله ف للاهرتاق للاسهمرليللاتهامر فللافهامر للا،اهمر خصلليل
ه.(30، ص 3000ع دل، ) مرل،محهاياا هم مهمرحاتهامرت  ييهإو،اهفاروامد لهراهمريدض

هت  ييهمر مسهافلاياهال هول ياهامتيلا هي ف،ليهال هه(1090) "مصطفى فهمي"اي مله ر ،
اا هق يت ها  هتحو،فهالفهولاهي لاتهفل هول هراولافهاتصليداسيهايتالا، همل مهإ يماهمرمي هرلمي ه

مرحايلللهإرلل همليللت الفهامرحييلللهامرت،مللانهامرليللاتهسهمر مارلللهاخاصلللهمرولل ياهدلل هإ للايهحايللا
 .(72، ص 2171، مصطفى فهمي ومحمد علي القط  )

هت ل ييهمرل مت(2111) "عبد الوه ب ك مذل"اييىه لهوييتوخضهال هاال هراهيديللهيل يهر ،
مرل مسهراههيي ا اصم هفهيوا مرمي هد هت  يي هر مت هايصالهفواههي ال د  ههوا اايلهر  مس

تهويضهخفيّهد ه مسهمرمي هري  ل هغيليهو فلافهول همذخليي هايفحلّهال همرالالتهفل ا ه ت خ،
همرمي هق هلهي   هلمي هح ، اهامرح هو هق يماهافارتلار هيلحل يه اوفهامر  امليلهمر ،معيليهراهر ،

هرحويلل ميولل هفللي همرافييللاءه  يهارخيلليمهياللا همرمللي هوت، لللاهيف متلل هلحللاهمر اليلللهام حيللاحهفللارل،ه
ه.(10، ص 2112عبد الوه ب كلل، )امرتام  هامحتيمتهمذخيي ه

هت  ييهمر مسهيتول،فهد همرحاتهمر يهيص ي همرملي ه"محمد جم ل"د اًلها هم مهي تفيه ر ،
ه   همر خصل يها رلاها ل ه لاءهملل فاالاسهام يلتلتاياسا  هلمي هفخصا هقيوت هااه
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واالاتلللل هال للللا ات ه مرتلللل هتتاللللا، هولللل هخللللالفهويمي تلللل هر متلللل هاتمح،صلللل هرا لللل يت هاق يمتلللل يهامح
ليا متلل يهاولل ىهتوا،للل هولل هإ للفا هحاياتلل هاق يتلل ها لل هوامي لللهوت  فللاسهحياتلل ه ، يحيذذ وي)امح

ه.(161، ص 3002

هت  ييهمرل مسهملاهويوااللهمرول يااسهمرتل هيو ا لاهمرملي هال هقيوتل ه وو،اهيفنهيت، حهر ،
ويتف لهاوتنلياهفول يااسهاي ا هرد لافهمأل لخا هراهمر خصيليهاتاا هم  همرو يااسههمر متيل

مذخلليي همرلل ي هي للتهوااللللهو يللللهرلل ىهمرمللي يهريهت يلليتهمرمللي هر متلل همل القللًاهت يلليتهمذخلليي هرلل ه
هخلللالهمرصلللماسهمرتللل هيليلللف اهمذدي للل هصلللاياهرلميللل هوللل ه.هار متللل  خللليي هرللل يهإ هي لللل ه رلللاهر ،

هاللفوصل يهمرت يليتهيم مرت، ييملاسهمريلاف لهتدالل ،ها ل همرل ايهمليتوللاا ههيلل ههر ويتول هحيلّهر ،
راه ايهمذخلليي هامرتمااللفهو  للتهدلل هت للل ييهمرمللي هر متلل يهاملل مهولللاهيا للحهرمويلللهمرتمااللفهوللل ه

ه.مذخيي هد هتااي هت  ييهمر مسهر ىهمرمي 

 :تقدير الذات م  وجهة بعض المنظري  في علج الّنف  -1-1

هتتفللا اتخت اهفلاختالاهم  لايهمرم يلم همرل يههياسهتلاارسهت  ييهمر مسيهتاي ها ،اهلع
همرت هتييي اهافارتار هلا همرو ييلهمرت هتلتول هإري لاهايلااهلت لينهإرل هف  ل اه الا همرفحّا

ه.د هفحللاهم م

 : (Rosenberg)نظرية روزنبرج -1-1-1

همرفاحّه(1019)لهلع يسهم  همرل،عييلهد هي  (Rosenberg) "روزنبرج"هاق هممتت،

ههت ييتف مرويمم ي هر امت تهرا حهرل، هال واهلتح ،ّها همرت،  ييهمرويتم هر  مسهدلح هل ل هر ،
هت  ييهمر مسهمرولخمضهي ل ها تهمري اها ه هف افهويتم يهفيلوا مرمي هيحتيته مت هاي ي،و ا

ه.(21، ص 2113ع  سليم  ، )مر مسهايد  اه
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ه ه(Rosenberg)"روزنبرج"ي ارممتت، هد هف يلاويايل هم ييافيل همر مس هصايا ت ا،ي
هفواتيفاسه هممتت هافارتار هد ا هر مت  همرمي  هد هت  يي همألييا هف  همر يهت ات هافار اي مرويمم لي

ه.مرمي هات خ  اهد هتااي هت  ييهمر مس

هت  ييهمر مسهوم اتهي احهمتيا همرمي هلحاه(Rosenberg)"روزنبرج"اواهماتفيه ر ،
ه هرلمي هاماهي ف،يها ه"ا هلمي هريهرل، هافايا هايحتمعهف هاا ا همرمي  هف  همر يهي ات مرت، ييت

ه.(202، ص 2111ع  كف في، ) "يدضمت،يا هم يتحيا هراهمر

 :(Cooper Smith)نظرية كوبر سميث  -1-1-1

هيلل همرل،عييل هم   همر ي(1091) ع يس همر مس هت  يي هحاف هاتوحايس يت و، ههي
ه.اوارياسهمرت، ييتهمر مسهاي ا همألد افهامليتيافاسهمر داايل

ه: فييهمرمي ها هت  يي هر مت هإر هقيوي ي ي،تهت

 إ يماهمرمي هر مت هااصم هر ا؛ه:الذاتي التعبير 

 ماهمألياريلهمري اايلهمرت هتمصحها هت  ييهمرمي هر مت هامرت هيوا هه:الّتعبير السلوكي
ه.والحعت ا

ه:في، هلااي هو هت  ييهمر مسهامواه(Cooper Smith) "كوبر سميث"اواهيوي، ه

 ياي هال همأل خا همر ي هي  يا هرل، ته اهقيول؛ه:تقدير الذات الحقيقي 

 ياي هال همأل خا همر ي هي  يا هرل، تهفغييهقيول:تقدير الذات الدف عي. 

هايا  ها  هتح ّ ههاوا هويواااس هريف  هرت  يي هاوح ، مس هد هت وف هتتول،ف مر مس
ه.مرل،ياتيهمر يتيهمر واتيهمر دا 

هملااهريف هحالسهتدل،يهد هلواهت  ييه مسهحار هاتتول،فهد  ت ف،فه:هاواها حهر ،
ا ائ هحييلهمرت، فييهي اا مر مفيهت ايته ه.هم يياف يهمحتيمتهوفا يت هامح
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هيلله:(Zeller)نظرية زيلر-9-1 همرل،عييل هم   ر  اموفهه"زيلر"ييىهي(1010) ع يس
هت  ييهمر مسهميتواا يهد اههمليتواايل  ايهد هل ناهات ا،يهت  ييهمر مسيهر راهد اهييىهر ،

إ  ه مخفهم  ايهمليتواا همر يهي يشهدي همرمي هامر يهي تفيها راهإ ايهويي  يههيل ن
هت  ييهمر مسهي  له ايهمرايي هفي همر مسهامر ارتهامرامق   ىهاماهييه.هاييىهم مهمرفاحّهر ،

همرت ه همر خصيل هو همرتام  ههتتوت ر ، هااريل هو هت  ييههيتوت ف ييل هااريل هف ييل صاحف ا
ه.(19، ص 1010كف في، ) مر مس

ت  ييهمر مسهي ييهإر هحاتهمرمي هرمويلهمر خصيليههر ،هه(Hamchek" )ه مشك"ييىه
داأل خا همر ي هر ي تهت  ييهمر مسهويتم هي ت  ا هرل، ته ااهقيولهارمويليهارل، تهي ييا ه

هامرت،  يي هفالحتيمت همر مسه. هت  يي هر ي ت همأل خا همر ي  هرو،ا هرداايمتي هد  هيل ا  هرل، ت اوا
ه هراهرمويلهد هرلمي ت همذخيي هلهي ف ال تهاي  يا هولخمضهدالهييا هقيول اي ت  ا هر ،

ه.(109، ص 1001جبريل، )فار ييه

هت  ييهمر مسهيتول،فهد همرحاتهمر يهيص ي همرمي ه"محمد جم ل"د الها هم مهي تفيه ر ،
ا  هلمي هفخصا هقيوت هاا   همر خص يها راها  ه اءهملل فاااسهامليتلتاياسه

هات هر مت  هويمي ت  هخالف هو  هتتاا،  هال ا ات همرت  واالات  هامح هاق يمت ي هرا  يت  محص 
هوت  فاسه هاق يت ها  هوامي ل هو هإ فا هحايات  هاو ىهتوا،ل  ليا مت ي هامح يحي وي، )حيات 

ه.(911، ص 1991

هت  ييهمر مسهماهمرت، ييتهمر يهي   همرمي هاواهيتوي،اهف اهو هاا مسهونرادلهر ي يه إ ،
اي ف،يها همت،يا همر فافهراهمريدضهاو ت  مسهمرمي همت،يا هلمي يهد اهإ  هخفياه متيلهيل   اه

، 11ص  ،1001منصوري، )مرمي هرآلخيي ها ه يينهمرت، ايييهمر ،معيلهامري اااسهمرخايييله
ه.(19، ص 1991في عرع ر، مذكور  
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ت  ييهمر مسهفنل، هويواالهمرو يااسهمرت هيو ا اهه( 1091)( Zeller")زيلر"ي ي،اه
مرمي ها هقيوت همر متيلهراهمر خصيليهاتاا هم  همرو يااسهويتف لهاوتنل،ياهفو يااسهاي ا ه

ريهت ييتهمرمي هر مت همل القاه.هرد افهمأل خا همذخيي همر ي هر ي تهوااللهو ي،للهر ىهمرمي 
مرصماسهمرت هيليف اهمذخيي ههفرلمي هو هخالهدي  هصايا.همذخيي هر هار  يمت و هت يته

هوص يهمرت، ييتهيمي هر ويتو ه  (L’ecuyer, 1978, P 62)ر يهإ هي ل ه راهر ،

 :مستوي ت تقدير الذات -1-1

ه همراليي همريي، هييى همرت  يي هر ، همرل،مييل همرل،محهامرص،حل ها ت هوياف هد  همرفاحلي  و 
هإري ه ه مل هوا هإر  هم   همرل،عي هاي ل هاتت،من هتايماي هرالي هياا  هر  خ هفن  ر  مسهييوح

(Brden)هت  ييهمر مسهمر ا يهر مي هي  ي ه  ايًمفاألو هايي   هراليهق ياه امر يهييىهأل ،
ه هو يدل همرو االا   هاحف هسمألح مّ ه. هاييى هيت ي،ضه( Brden)م م همر مس هت  يي فن ،

 (Khsdiwi, 1979, P 92)رتغي،يمسهحيلهتصيداسهمرمي هاي ا هألد ار همروخت مله

ه هيفن هامذخيهوو،ا هويتم  هرح موا همر مس هرت  يي هويتاي  هفي  هلوي،  هر  هرواللا  اي 
ه:ولخمضهايلت ي،ضهرافهامح هول واهفارت،مصيفهديواهي  

ه:المرتفع لتقدير الذاتالمستوى -1-1-1

هو عتهمرفاحلي هد هويافهمرص،حلهمرل،مييلهاا تهمرل،محهيدا، ا هتي يهم  اياه إر هر ،
ه هت  ييهمر مسهويتم هر ىهمرمي  هايا  هتاي،اهلمي هاميتواا ها  هر ، هي ف،يها هايا  إل،وا

ه.ي يتهر مي هو هلمي هامذخيي هامروحي همر يهي يشهدي 

هت  ييهمر مسهمرويتم  هر حصافههإ ، همرمي  هراليهمأل امسهمرت هيوا هر هييتخ و ا ما
ا  هحارلهمرتامدنيهدييت ي هر هي تحتهمروامقاهمري ي اهامرص فله ا هر هيم  ه ياات يهاواه
يوال هوامي لهمرم فهد همرحلهاد همر وفه ا هر هي  يهفارح  هراهملل يايهرو ،اه اي له

ه.(19، ص 1999الفحل، )
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هت  ييهمر مسهالسيد خير اهللفحيله ل اههدء ، مرويتم هماهت اهمرصاياهم ييافيلهمرت هياا،
هي   هتلواهرإمرمي ها هلمي يهدي  يهفنل، هإليا هلايحهد همرحيااهاي ييهفالحتيمتهامرت  يييه

 لهفو  يت هافءييا همرح افهرو ا ت يهالهيخ ،اهو همروامقاهمرت هت تيضهففهيامي  اهفافهمرل،ه
يم ايهافادتيمضهاقلاالهفنل، هييليحهد هميتيا ماه ه.(191، ص 1011خير اهلل، )ح تهامح

ه هلي  هحي  هد  هو  ه( Korman, et Coher")كوهر"و "كورم  "اف هر ، ييا 
هرقفه هاما همليتواايلي همري،  ل هوواييل هإر  هرالي هيويف همرويتم  همرت،  يي مر خ هصاحل
حياييلهرتنلييمسهمرحام ّهمرخايييليهالهتصا د هو اافهد همختيايهمرو اتهمرت هت ا ها ي ه
فحعاعهراديهر لياتيهفا  ادلهإر هم مهد اهلهيع يهلا هو همرت،ف يلهرآلخيي يهإ هر ي هق ياه

ي، اها  هإييا هح افهرو اا  هرتهتاديهمرو ايييهمليتواايلهحالهر اهام مهيت،منهفحيلهاي هي
 في لهت  ييههمليتواايلهد هتح ي هيهمر يهر خفهااوفهمرعياا(1011) (Ziem)"زيج"يريه

ه.(11، ص 1991العبزوزي، )مر مسه

ه،(1091)(Eysenck & Wilson" )أيزنك وولسو "د هحي هي تفيهافهو ه فن ،
مأل خا همر ي هيحص ا ها  ه يياسهويتم لهد هت  ييهمر مسهر ي تهق يهافييهو همرل، له
هإر ه هفا  ادل هامرمائ اي هفاري ميا هيتوت، ا  هألل، ت هد  هرلمي ت هاي ت  ا  هاق يمت تي د ه امت ت

ه.(101، ص 1991فيوليت، ) رل، تهوحفافا هو هقففهمألديم همذخيي 

ه هوياف هد  همرفاحلي  هر ، هي ل  همرل،محم م هها ت هر ، ها   هيدا، ا  همرل،مييل حل امرص،
ايا هويتاىهيي، هراهويتم هرت  ييهمر مسهال همرمي هيد يهف هإر هتاي،اهلمي هميتواا ه

هي يت هماتفيه. هار   همرمل،هت  ييهمر مسهمرويتم ها  هرله"مصطفى فهمي"م م هق يا ها  هللل  ي 
هدا هللللا   هامد هإليا  هاال  واالات  هامح هق يمت  ها  هامرت،ميا هويللر ليات هد  ها ،اهللان ا ي 

ه.(111،ص 1019فهمي، )
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اق هح ، هف ضهمرفاحلي همرصماسهمرت هيتوي، هف اه ايهمرت،  ييهمرويت هر  مسهفيو لهو ه
همرصماسهولف هإر هرل، ته: هحلهمليت ال هم  ادل هر ي ت هفارخفيمسهمريي، اي هييتوت ا  رل، ت

ه.ييتييفا هر ت،ح ياسهيت ا،اا هر  ياتهفارو و،اسهامألل  لهاا م

هملااهيو لهو همرعيااه مألياييلهمرت هتياا ها  هافحيلهمرفاحللهوييتهي يتهدء ،
ه:تااي هويتاىهاافهو هت  ييهمر مسيهام  همرعيااهم 

 .مرحلهامر ا ملهغييهمرو يا ي  -

 .ايا هقاملي هوح ، اهف افهيي، هايتتهت في  اهفاتيان -

 .(19، ص 1999سليج، ) إع ايهق يهام حهو هملحتيمتهرنفلاء -

 :المستوى المنخفض لتقدير الذات -1-1-1

مر ي هلحعامهمليتفا همرالينهفي هت  ييههرح همألامئف(Froom" )ريك فروجأ"ر  هاا ه
همذخيي  هلحا هاو ااي  همر خ هرلمي  هله. هفف ضهمر مس هم حياح هر ، هإر  هر اي حيّ

هت  ييهمر مسهمرولخمضهي تفيه االهو هر اافه يمصفها هم حياحهفف ضهمذخيي هار ،
همر صال ه. هيلامسهلحع همر  ي( Rogers")روجرز"اف   هر ى همراعيميل همر القل هو هم    

همأل خا همر ي هيف ا هت  ييمهويتم اهر  مسهيف ا هت فالهافييمهرآلخيي هد ه وي ا يهالحعهر ،
ه. خا ه ايهمرت،  ييهمرولخمضهر  مسرل، هيحصفهمر احهر ىهمألهحي 

همألديم همر ي هيتوي، ا هفت  ييهولخمضهر  مسه( 1019) (Farkach" )ف ركش"ييى ر ،
همرتنلييه هو همرووا  هريهرل،  هد هروايمت هرقفهتحاوا ياصما هو ه ياهمذخيي ها  هرل، ت

مر ا ميلهيت  ،يهإقاولهاالقاسها ي تهفي ارلهألل، تهق يالهواهيف ا هآيمئ تيهم مهاو همرلاحيله
ه هر  هد  هييغفا  هارال ت همذخيي  هو  هاولويا هر تهوي يل همذخيي  هات فف هوحفل يايفام

ه.(11، ص 1991العبزوزي، )
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ه( 1090)( Rosenberg &Schietz")شوتز"و"روزنبيرغ"و د هحي هلي هوفه ر ،
مرت  ييهولخمضهر  مسها همرل ا اسهمريواايلهراهلا يمهواهيتامي ا ها  ههمأل خا ه اي

هصايولهيرحه هر املي  هاخا  ي  هويييي  هياالام هر  هيم ، ا  هاوا هواي هودييل هرا يواال
همراح ا هايم ، ا  همذخيي  هد  همرل، ل هق ي   همرحياييل هومي   هفاال ت هايتوي، ا  اي ياه.

هأل"روزنبيرغ" هاه ، هافو اايهوحي يل ايمضهرمرت  ييهولخمضهر  مسهويتف هفوعاميهماتئافيل
ه.مر  ن

مر يهياا هر ي هوم اتهمر مسهيوا ههيهمر خ (1011)"اهللالسيد خير "ر  هاصاه
هو عته اصم هااولهفنل، ه راهمر خ همر يهيمت يهإر همرل، لهد هق يت هاماهو ه راهي ت  هر ،

ه هصاحف  هايتوي،  هفارم في هيااهتفاء هولخمضهمرت،  يي"وحاالت  هم  يما " همروياف .هف ين
هو  هإل، هرواو  همرو ياحل همرا  ياس هي يا هل هو ههحيّ هتوا  هل هوحصايا ه مايل خالف

رل، هي وفهفايتويميها  همدتيمضهرل، هلهيوال هر هيح ،نه.هيي، هاوتااوفمرتماافهو  اهف افه
مرل،ياتيهارل، هريفلهراهآخيهي  يهرل، هق يهر هفارم فيهافارتار هفنل، هغييهي ييهفالاتفايه

ه.(191، ص 1011، خير اهلل)

همر خ همر يهر ي هويتاىهت  ييهمر مسه هلخ ، هإر هر ، هت  ،ته اي هياف ا فحيلهوا
هاي  ه هي اهد  همر ي هفار ي  ه  اي  هو  همرل،مي ي همألو  هإر  هملدت اي هو  ولخمضهي ال 

م مهمرت،  ييهاو هيو لهمألايمضهراهمأل واسهمرت هتصاحلههيتح ينهرم مد اي د  هإر ها ته
يهو هقف  همرل، لهد همرل،محهامرويفهإر همر  رلهاا مهمر  ايهارخيفمرحياييلهمرومي لهامر  ايهف

ه.فاراح اهمرل،مييل

همأل خا ه(1091)( Eysenck & Wilson")أيزنك وولسو "م مهايا حه يهر ،
هففه ها ه امت تي هيارفل هدايا همر مسهر ي ت هد هت  يي مر ي هيحص ا ها  ه يياسهولخم ل

ه هي ت  ا  هاغيي هدا  ي  هرل، ت هق ،ل ها  هد ال هفالمتوات هفاذخيي هي ييي  هو ايلل يا فيت ت
ه.(101، ص 1991فيوليت، )
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همر مسه هيصاحلهت  يي همر مسهاوا هات ل هماتفاي همرل،  هامر اليل مرولخمضهو ااي
همرت،  ييهمرولخمضهه"البست ني"ايدا، ه.هامحتيمو اهامر  ايهف  تهمألمويلهامر يولهد همرحياا ر ،

ه. ايهفار اليليهمرت،ف يلهامرتي ، ر  مسهلاتجها همرل،عياهمري فيلهر  مسهامر 

همر خ همر يهيتوي، هفت  ييهولخمضهر  مسهي ياهرل، هغييهماتهاغييهوحفالهد ه إ ،
ه هح ّا هر ي هايتاق ه مئوا هرحي هارد فهوو،ا هرغيي  هوو،ا هر ، اي هرقيمل يهاميتف هف مل هدايا

ايهمري،يئليهاييىهلمي هغييهقا يها  همرت،حاتهديواهر ي هو هق يمسهاري اهديواهيح ّهر همألو
ه.(11،11، ص 1019أبو زيد، )ارل، هإليا هغييهويغالهدي ه

همرمي  هااولههإ ، هر  مسهيوا هاصم  هولخم ًا هيفيفهات  ييًم ه متيًا مر يهي ا،يهوم اوًا
محهاق يمت يهاماهمر يهياا هفائياهلهييت ي هر هإر همرل، لهد همرل،هفنل، ه راهمرمي همر يهيمت يه

هوحاالت هيتالق همرم فهمر يي هاياهياا هر مد هدا اليهاو ه يي هحاًلهرو اا  يهاي ت  هر ،
ر  يهفار ،رلهامرو الليهرتاق همرم فهد هافهواهرقاته"رول لهمرت افييهمرت هي    اهد هم  همرحارله

ه.(111، ص 1991 ط مي، )"هف يهلهري هواهريتوت هف 

هرمتهمألايمضهمرويتف لهراهمرت هتوي، ه خصيله ايهمرت  ييهمرولخمضه م مهالي هر ،
ه:د همألايمضهمرتاريلر  مسهوول، له

 يول،فهمرخااهو هخاضهاوايهتييفلهراهروايهي ي اها راهتما ياهه:الخوف م  الفشل
 .ر يخييل

 همرت،  ييه:عدج االستقملية ه اي هر  خ  هفارليفل هص افل هد ههايا  مرولخمض
 .م لمصافها هرفائ ت

 يويفه اامهت  ييهمر مسهمرولخمضهإر هي فهويادلهفيل تهافي همذخيي يهار  مهه:الخجل
 .إل،هإ مهف مهر تهمرا  هآولاد تهلهي اياا هد هريهل ا ه



 الذات تقدير                                                                                 :        الثالث الفصل 
 

125 
 

  هم ي اءهرآلخيي هد لاه:السعي إلرض   اآلخري هياا همر خ ه مئت ياا ههال وا
هإ فا هحاياسهمذخيي ه.هو همي  هت  يي هويمالاهفو  ميهواهيم   همذخيي  اي ت  هر ،

 .يوا،ل هو هحف، تهات  ييمتهر 

 هرول همذخيي هه:اآللي ت الّدف عية ييت وفه ايهمرت،  ييهمروت ل هر  مسهآرياسه داايل
يهمرتا اهو هو يدلهو ىهمر صايهراها تهرروا همر يهي  يا هف هاولافه راهمرتوي 

 .(19، ص 1999أمرزي  ، )ام فت ا ها همرت  ائيليهمرا لهامرغشه

ااخالصلهرواهيفنهمرت، ينهإري هحافهت  ييهمر مسهمرويتم هات  ييهمر مسهمرولخمضه
ه.لاي همري افهمرتار هيفي، هرمتهمرميانهمريامييلهد هت  ييهمر مسهفارليفلهر  خ 

 (Jean, 2002, P 48)ارتف   وانخف ض تقدير الذات ب لنسبة للشخص  :(91)جدول 

 المستوى المنخفض لتقدير الذات المستوى المرتفع لتقدير الذات
 .و يلهففليت همريي يل -

 .و يلهف  يمت  -

 .لهيويفهرو ايللهلمي هفاذخيي  -

 .يف يهميت  م هح ي ياًه -

 .ي ت  هويف اهفحلهمذخيي هر  -

 .ا ه مت يف يهوالحعاسهر يمله -

ها  ه - هايحات همذخيي  هللت ا مس ييتوت 
 .ي امماهو ها و 

 .يامي هلمي هإ مهميتالهرخ اءهراهغ  اس -

 .ي  ، هوفامجهمرحياا -

 .ييدضهر هي  هد هلمحهمألخ اء -

 .ي  تهلمي هفاليت اولهايلنهد ه مت  -

 .ي ففهاام م هاي ف،يهال ا -

ه.يحاافهرخ همر يميهمرصائلهاف يي لهوف ال -

 .مرل ائ ييا ها  ه -

 .يلتعيهو همذخيي هر هي حعامهوياائ  -

 .يف يهويالهرالقت ميهفاذخيي  -

هحاواه - هايف ي همذخيي  هلعيا هد  ييتال
 .ويف ا

 .ياا هي ،هولت  هر مت  -

هف ضه - هميتال هإ م هلمي  ها   هفار ،ا  ي   
 .مألخ اء

هايحاافه - هتخت ي  همرت  همر ام ا هيو ل يلاي
 .اتوال ا

همرصائل - همر يمي هد  هي   هوا ايصاحلههلا يًم
ه. راهلا هو همرتي ، 
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 :نمو مفهوج الذات في فتر  المراهقة -1-1

ه هر ، هيمي همرويءهر هياا هر ي هوم اته مسه يلها هلمي يهاوا و همرام حهرل، هوو،ا
مروص يهمر يهييتو هول همر مفهوم او ها هلمي يهييي هفار ييلهمألار هإر هخفيمسهمر مفه

ر هت ه. وص هرن اميهمرامر يلمرت هتحصفها ي اهد همألييايهامح

هو هرمتهمر لاصيهمر مخ لهد هتااي ه خصيلهمرمي هرليمهارمويليهوم اتهمر مفها ه ر ف،
هت  ييهمر مسه راهوم اتهمر مسيهوم اته(Self Estime)لمي هراهوم اتهمر مسهال  يه راهر ،

هفارتار  هامرتاياي همرل،مييل همرل،مي هامرصحل همرتامدن هد هتح ين حي ههويا يهرياي هييامت
ه.ر مءهمرمي هألاوار هااعائم 

هر ،ه(Erikson()1010)"إرسك "ييىه همايلههي هلوا هد  همرحايول همرمتيا هم  مرويمم ل
ه.(200، ص 2171كم ل دسو ي، )مر مسه

م  همر ايلهتاا هو املهتع يهد همرويمم لهويح لهي ي اهياا هخالر اهمرمي هتصايمه
هف ضهي اااسهمرويمم ي هتمييهحيله (Erikson) "إرسك "ا هلمي هحيلهوتااواله إ ،

 (H. Le Hall, 1985, P 23)مرويمحفهمألار هو همر مارله

هدتياهمرويمم ليهم هدتياهو اشهاا م يهاتصايهمر مسيهام ه يوا همر افهمواواهر ،
همرمي هيصفحهراليهااياهف مت يهاراليهميت الريلهد همختيايمت  ه.ويح لهع ايهرلاهلا جيهريهر ،

هارللاءماههملااهويتاياس همرويت  لي همرويممنهحت هيصفهإر هفلاءه خصيت  يويهف ا
ه هييوي  هوا هييويليه(M. Debesse)"ديبي "يح ّ هتحالس هملاا هر ، هإ  هويمم لي فن ول

هات  هتايما همرمي  هو  هوصتت  ل هرخيى هي ل هاو  همريي يلي هصايت  هو  مروااللههملاااس
مليتواايلهر ويممنهمرت هتاا هوف وليهفحيّهرل، هلهي تفيه مالهالهماهفيم  يهمألويهمر يه

او هي لهلارللهملااهمرلواهمرو يد همر يهي ا هف هإر هييت  تها ي همر ياتهفاختيايمسهو و،ليه
ه.(H. Le Hall, 1985, P 70-72)مرويي ه
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مر يهي  يهDésorientationا  ها تهمرتايي ه(1091)(هWallon)"والو "ييا ه
ه.لمي هو همرياللهمرييو يهامرياللهمر ا م هف همرويممنهمتيا 

ه ه(Wenicott" )وينيكوت"رو،ا هتصا ن هإ مه(Erikson)" سكيإر "د   هرل،  هي اف إ 
ه.االسهملااهر ولهدارويممنهلهييغلهد هر هياا هوم اواهالهي ففهح الهو همرخايج

همر ائ له(1019)( Golman") ولم  "ييا  هو  هفارتحيي هتت  ،ن هوعامي هلالّ ا  
ه:ام 

 مرت ايضهد همر ام اAmbivalence des sentiments  

 ا تهم وتلاريلNon conformisme  

 مروامقاهمرتيمي يلLes attitudes régressives ه

هاو ارله هيغفاس هتح ين ها   همرو حل هامرمتيا همر ائ لي هو  ي هتحي، هدتيا هم  دارويمم ل
همرمتيليهحيّهمرت،غيييمسهمرل،مييلهامرمي ياراييلهامليتواايلهمرت هتي   ه هر في ت ا لمييليهلعيم

د  ها  يلهملت اريلهادتياهافايهو هوا  هاا هدي ه.هي ي همرلعيهد ه مت هاصياغت هاد اهر ا
مر مفهو تو مها  همذخيي هإر هيم  مهويت فهال تيهويدافهار ه ايهي  ف ها  همرويتاىه

ه.تواا ملي

هرم ته همألياييل همرو اواس هو  همر مسي هاوم ات همرويمم لي هدتيا هد  همرلاويل همر مس ت  
همرف  ه هألل، ا هفف همري ااي هوص ي هم  همر ارت هو  همروتماا ل همر مس هأل ، هد   هريح مرويممني
همألياييله همرو واسهمرلوائيل هإح ى هت ات هإ  همألف ا ي هاف هو  هرمويل هامألالي همرخم  مر مخ  

ه هد  هد تهر ويممن هاو يل هإر  هي يي همر ي همألوي ه مت ي هاتح ين هلمي ي ه ييا  همر مئت ي ي 
ه هفص   هما"وتصاا  هو  ه" هيياا "را هو  هتاق ات ه" هتصايمت ي همرويممني هإواالياس افص  

ه.اآوار 
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همرييتهاصمات همر  ايليه ايهافييهد هت ايفهصايت ها هلمي يهات  يي ه ارصايا
-111ص ، 1011م لك سليم   مخول، ) همذخيي هر مت يهادايت ها هايميلهع اي هد هراي

111). 

همرويمم ل هدتيا همر  ءههخالف هتييفت ي هد  هامرالامايل همرامايل هفويتايات  همرويممن ي  
ه.مر يهييوحهر هففلاءهلعاتهواح هر مت 

ه همرت،ويي ه(Broughton 1099-1011بروب )يدا،  ها   همر ا ي همرويممن همر ال ر ،
فوص  حاسها  يليهان هياا هااوفهل ي هر تييفلهيم تهمر مسه:هفي هواهماها   هاييو 

ه.قا يها  هت ييتهمألد افهمرخاصل

ه.د هدتياهرخيىيهمرويممنهي ياهمر مسهالعاتهر لاصيهوتوي، ايهايحاافهد تهت  ي مت ا

هرللاءههدء (1011)( Second et Pevers")سوكوندوبيفير" هفارليفل مرويممن
يصفحهقا يمها  هاصاهمر مسهفوص  حاسهويي اهاواويليهآخ مهف ي هملاتفايههويمم ت ي

ه.(Gerard Lutte, P 105)ف  همروا  هامرحا يهامرويت ففه

هدتياهمرويمم لهم هدتياهإاا اهتيايلهاتويي همر مسيهدل جه يتمنهالييهو همرفاحلي هر ،
امرفحّها ه  ي هامرويدارياسيهت د همر خ هإر هتااي هااوفهر  مسيهاتخ ي همرتيايلهمر

مرتغيييهف  اهمراصافهإر هتااي هوم اتهمر مسهو خ هامايله متيلهراهخاصلهاواه ايماه
ه(.1090،إريكس )

همرويممنههر اصاف هتي ف همرت  همرييو هامرتحالسهمرييويل هملااهمرل ج إر ه راي
ييا هحافهصايت همريي يليهم  همرت،حالسهمرت ها  همرويممنهر هي خ  اهايت ف  اهحت هيح ،نه

ه.امريلحهمذخيتايماهو هيلي ه
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همرويممنهيحاافه هو ل همر متيلي هم  خافهامرت ففهيياا ها  هت  ييهمر مسهاتناي  م م
ي ه مت هاتويي  ها هامر ي هفيغفت هد همليت الفهمروا ييهمرل جهمرماييهامري ااهمرويدافهتنا

ه.امرووي ها همرامر ي هاا همذخيي 

همرتويي هفي ه مس -ر اصافهإر همايلهمر مسهمرااو ليهاوم اتهمر مسهراليهامق يلهدء ،
ه مس هفتويي  هوصحافا هياا  ه-امر ي  همريدان)آخيي  هيواال همرفحّها ( هام مههم م مر مسي

ه.مرتويي هفي همر مسهامذخيي هيح ّهت اي اهافييمهلتييلهمر غا همرخايييل

ه هرفحاّ هد   Cooper")ثكوبر سمي"ا(1019)( Rozemberg")روزمبر " 

Smith )(1019)ه9999قيله هرمويل هفيلا هاد هويممني ه مت  همرفحّها  هد  همذخي ايا 
ه.(Leçuyer, 1978, P 150-151)ت  يي هر اه

ه ها  هص ي ي إ ، هيلوا همرويممن هفار مسهال  همراا  هاحيات ه: همذخيي ي هو  االقت 
ه.مر مخ يلهمريييلهري هيتاا هيرحهوافهخا 

ويح لهتاياه مخ يلهتي   هد همرامق يهمرويممنهيي هلمي هد هويح لهخاصلهو همرحيااه
ه:ما مهيلاا همراا هفار مسهال همرويممنها  ه ا ي .هييتمي هو هتيايف همرخاصل

هلمي م -  ,Origla et Houillon)راا هفار مسهمتيا همذخييهامراا هفار مسهمتيا 

1980, P 65)  

مر مسهال همرويممنيهت يتهم  ااريلهد هتااي همر مسيهرالها  همرويتاىهمريي ييه
هملااه تحافهييو يهم مهمرلواهيت  لهتايماهو يلاهيد يهإر هتااي هصاياهيي يلهحيّهر ،

ه. هاالقلهفي همرو اشهمريي يهامرصاياهمريي يلهامرتام  همر خص و يلليهام مهي ل هاياه

د همرويمم ليهمرو ولهمألياييلهر مي هتتولفهد هتااي ه (Erikson) "إرسك "حيله
وم اتهمر مسهملايهي وفهوع يهتنو  هريهمرتصايهمر يهياال ه.ه مسهوتلاي ليهغييهو امل
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 ,H. Le Hall)ا هلمي يهاوع يهميتواا هريهمر ياتهفاختيايمسهد همرلو همرو ي  همرمي ه

1985, 84). 

همرويممنهفارليفله  ااريلهمر مسهامر ايليهيوال هر هي  ه(Erikson)"إرسك " ييىهر ،
ه:د هإح ىهمألاي همرلالللهر  مسهام 

 هه:الذات المكمولة هدي ا همر ايليياا  هأل ول هحال هييلهااي  هق  ها  ههمرمي  ا خف
 .مرص ي همرو ل هام ي ياراي 

 هملااهه:الذات المشوهة هريح هي فيلي هفصمل هات يا همرواوارلي هل يضهمر مس ام 
و،اهرتهياي هر  مه مل واجهلمي هميتواا يهاتميييه راهإو،اهر هر ولهمر ايلهرتهتييليهامح

 .حفهلتييلهتنخيهلمي يهميتواا هوت  ،نهفمتياهوا

ه.إ هملااهد الهوحاارلهلل واجهرا هريحهملااهقيميهل ائ 
 همل وجها  همرص ي ه:الذات المتق دمة هياا همرويممنهق  يهام ي ياراي مرو ل ههملا

ل،واهرا هرته يييلهر ولهمايلهح ي يليهدالختيايمسهمرت هقاتهف ايهرتهتا همختيايمت هماهامح
ه.(H. Le Hall, 1985, 86)اايسهآيمءهاائ ت هه

هإ هتاا همر مسهيت ايهو ه(1019)( Marcia")م رسي "ت اف   ها11د هرفحال اي
هسنة 11/11 هد ه. هرا  همرو امل هرا هر  مسهمروت ا ول هودقتل هملااهيي يا هتاا  همألاف د 

 .يلليهمرالييهو همرويمم ي هيص ا هإر همر مسهمرواوارله11حامر ه

اولفهرا  يهافويي هر ههد هم  همرمتياهريهمرويمم ليهيلتهمختيايهمرمي هر خ هآخي
هحلهاا اهمرامر ي ه يتتهمختيايهمرولفهمألا  هيت  ،تهاي  ، هي اا هاحت هو ااي يهر راهدء ،
ر  مفهامتيامات واهلحا هرللاءهويمحفهمرلوايهتاا هد هغايلهمألمويلهد هتااي هوم اتهمر مسه

ه.ر ي 

ه
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 :الفر  بي  تقدير الذات ومفهوج الذات -1-9

هوم اتهمر مسهافاياها  هو  اواسها هصماسيهفيلواهي ييهت  ييهمر مسهإر هت ييتهإ ،
هوم اتهمر مسهيت و هد تم  همرصماسهفا  ادلهإ وا اا هراهو يد هر  مسيههر ه راهدء ،

هت  ييهمر مسهد اهد تهملم ار هر  مسه  -1، 1011عبد الح فظ، )مرل لهفارلمحههي احفيلوا
ه.(11، ص 1999ل، حمذكور في الف

هإ هماتفاي هيوا  هو ه  هويواال هارل،  هو  اواسها هصماسي ها  همر مسهافايا وم ات
هم  همرو  اواسهتصفحهراليهلفاتاهخالفه يمم  ااسهمرولفل لهو هاالقلهمرمي هو هوحي  هام ،

ه.مرتماافهمرو   هر مي هو همذخيي هد اهت ييتهر  مسهد هوامقاهوتلاال

هرل، هيوا هماتفايهت  ييهمر مسهفولافلهمرحاتها  ه ييل مراماءاهمر خصيلها راههاوا
همرمي ها هلمي هراههو هقففهمرمي ها  هلمي يهاماهري اها  ل ا يو لهملتياماسهمرت هياا،

ه همذخيي  هإر  همرمي  هيل   ا ه متيل هخفيا هإ   هد ا همرلمحي هم   ها  فنياريلهت فيييلهو ت  مت 
ه.وخت مل

ات  ييهمر مسهيهفي هوم اتهمر مسه(1011)( Cooper Smith")كوبر سميت" وي،هر  ه
حيّهي وفهمألافهوم اتهمر خ هاآيمء هحافهلمي يهفيلواهيت و هت  ييهمر مسهمرت ييتهمر يه

ه.ي   هراهيتوياهف هو هاا مسهونرادلهر ي هو هماتفايهر مت 

هملااهت مخفهافييهفي هت  ييهمر مسهاوم اته و هخالفهواهيفنه اي هيوا همر افهر ،
هر هلتييل همر مس هوم ات هياا  هإ  هخالفهمر مس هو  هرا هوحي  ي هو  هر مي  همليتواا   تمااف

مر القلهمر يلاويلهمرت هتيف همرمي هو همرفيئلهمليتواايلهاو ىهتنلييهم مهمرياللها  هتااي ه
هت  ييه ها   همرحصاف هآخي همر مسهافو ل  هتح ين هد  همرمي  هيغفل هتتار  هم م هاو  مروم اتي

هإيياف هر  مس همرت مخفهامرتماافهمرحاص. فهفي همرتماافهمليتواا هامريغفلهد هالتييلهر  م
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تتاا هيو لهمرصماسهامريواسهامرو يااسهمرت هتح  ه خصيله.هإييافياتح ينهمر مسهات  ييماه
ه.مرمي هد هح ه مت 

هت  ييهمر مسهت فيها همتيا همر فاف راهمريدضيهاي ييهري اهإر هو ت  مسهمرمي ههإ ،
هت  ييهمر مسهماهمرحاتها.همتيا هلمي    هصالحيلهمرمي هاواهيوا هماتفاي ه متيلهاما مهدء ،

ه.يل   اهمرمي هرآلخيي ها ه يينهمرت ا ييهاي فيهال اهفاري اا

 :الح جة إلى تقدير الذات -1-1

همر يو ههإ ،ه همرو يج هد  هوتوي م هوا  ا همحتف هق  همر مس هاتح ين همر مس هت  يي وف ر
ه هلعييل ها ي  هت ات همر ي همرلوا ج هاما ه"م سلو"ر حاياسهمرف ييل همر ي همرويءههييىي هل ل ر ،

فلمي هاحايت هرالحتيمتهو هقففهرآلخيي هات  ييمتهت تفيهااموفهحايولهراال اهتولفهرياياه
ه هر اي ها را همر مليل همريو له"أوزوبل"ر و   هتناي  هري هامللتواء همر مس هتاييح هرمويل إر 

رياو ليهامرصيسهوو،اهلاتيف هانديم هو هخالفهواهلت  هر مء هو هو اتهيامءهد همرو ييلهراهم
ه همألاا يو  هتماقلا هرصاي هاقفار ت هماتيماهمذخيي  ها   ، ص 1001عويضة، )اماتوا لا

191). 

هملااهميتفا هفي هم حياحهفار ايلها و يله ر  ه ملهمر  ي هو همرفاحلي هإر همر افهر ،
همر مس هات  يي هامرويتو  همرمي  هو  هاال هتحتاي هاوتفا رل هوت ييل هال ه. همرمي  هييتخ ت حيّ

همر ايلهيواالهمألقيم هاوح لهفي هماتوا  ها  هامر ي هافي هتح ي  هروم اتهتاايل ه روم ات
همرمي هخالفهم  همرماياهي   هرمويله.هويت فهر  مسهينخ هي اي هو همرويتو هااف إ هلي هر ،

هو ه هاقفار  هو يلل هيواال هإر  هللتوائ  هالتييل هر  مس هإييافيا هوم اوا هلاتيال قصاى
ه.(91، ص 1999ع دل، )ر مت را ائ اهي  م هت  يي ه

هر اي هار   هر ليا ه(1099)( Maslow)"م سلو"م م هإر هحاياسهخوحهرياييل ي
اا مهمرحايلهإر همرت  ييههLoveامرحايلهإر همرحلهPhysiologicalمرييويلهامرميياراييله
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Esteemه همر مس هت  يي هإر  هت  ييهSelf-actualisationامرحايل هإر  همرحايل هات ل  ي
ر هتيللهمريدضهراهمرلف هراها تهمليتحيا مر مسهحايله ه.افهدي هإر همر  ايهفاري مياهامح

 :العوامل التي تؤبر في تكوي  تقدير الذات -1-9

هد هلاللله هت خيص ا هايوا  هر مت ي همرمي  هت  يي هد هتح ي  همر اموف هو  همر  ي  تت خف
ه:وحاايهيئيييلهتيامتهد هتااي هت  ييه مسهويتم هراهولخمضيهاتتولفهد 

 :عوامل تتعّل  ب لفرد نفسه -1-9-1

همرل،مييله همرو ااف هو  هخ ا  هف  ي هتتح   همر مف هر ى همر مس هت  يي ه ييل هر ، لفس
هإ مهاا همرمي هوتوت اهفصحلهلمييلهايي يلهيي اهياا ه راها  هلوا ه امريي يلهفو ل هر ،

هإ مهاا همرمي هو همرلا همر  نهغفيهمرويت يه اي ال هلوامه في ياهاياا هت  يي هر مت هويتم اهرت،
هدايت ها ه مت هتاا هولخم لهافارتار هيلخمضهت  يي هر مت هو هرويمضهلمييل ه.ايي يلهدء ،

هر مت هاليياهه"ف رو  عبد الفت ح"اي مله همر اموفهمرت هتدليهد هت  ييهمرمي  إر هر ،
هفواه هر هييتغ  ا هامرمي همرت هييت ي  هاق يمت  هميت  م مت  هولف هلمي  هيت  نهفارمي  هوا ول ا

ولفه ااءهمرمي هاق يمت همر   يلهايواسه خصيت هيهف اموفه مئولهيح نهر همرمائ ايهارال هيتنل
ه.(11، ص 1019ف رو  بد الفت ح، ) امرويح لهمر وييلهامرت  يويلهمرت هيويهف ا

 :عوامل تتعل  ب لبيئة الخ رجية -1-9-1

همر اموفههتتولف هدي اهد هم   هامرعيااهمرت هتيف هاتل ن همليتواايل عيااهمرتل ئل
ه.مرتيفيلهلام راا راهمرمي ه

هرواهياءهف ه دومي "مأليياهم همرفيئلهمر اولهتل نهالواهت  ييهمر مسهر مي يهات خيصا
هاولحهه(Demo& al)"وآخرو  همرامر ي همر ات هر ، هإر  همر يمياس هو  همر  ي  هتاص س د  

ه هويتف ل هرنفلاء هامرحييل همألفلاءيهمليت الف هر  مسهر ى همرويتم  هفارت  يي هم ييافيل فار يي ل
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هفا  همرامر م  هيلن هر مت ههال وا هت  يي  هو  هي ي  هم م هدء ، هويدال ه خصا هاي تفيمل  ف 
(Demo& al, 1987, P 705-715) 

همأليئ لهمرتاريلهامروت   لهفارفيئلهه"علي القط  "اه"(مصطفى فهمي"ييىهمرفاحلا ه ر ،
ه:مرخايييلهتت خفهد هلواهت  ييهمر مسهام 

 مر ائ ل؟همفهييوحهر مي هفارو ايالهد هرواي -

 مفهي ييهرلمي هواهييي ؟ -

 واهلا همر  الهمر يهيميضها ي ؟ -

 ؟(وحفلهرتها ماا)واهم هلعياهمأليياهألص قائ ه -

ه ييله هإر  هتد ي هوا هإييافيل هوا اايل همأليئ ل هم   ها   هم يافل هتاا  هوا او  ي
 .(91، ص 1090مصطفى فهمي ومحمد علي القط  ، )ااريلهو هت  ييهمر مسه

هييىه همر اموفهه"فيلكر"اوا هو هرمت هو هر ، همرمي  هاالقل همر مسي مرت هتدليهد هت  يي
ر خا ه اهرمويلهييااراييلهفارليفلهر هامتهمألديم همر ي هيتماافهايتصفهو  تهفايتويميه

هفااتفايمتهويداقي هايحت ا هوااللهميتواايلهااريله ، 1010ع  كف في، )راهمر ي هي يا ت
 .(191ص 

رفيئلهمرخايييلهامألديم همر ي هيت اوفهو  تهمر خ هد هي ياهري اهت خفه ايهمهيع ي
ه لواهت  ييهمر مسهر ي يهدء مهاالسهمرفيئلهت يئهر مي همرويافهاملل النهام لتاجهام ف م هدء ،

رواتهمرمي هفحيّهلهييت ي هر ههت  يي هر مت هي  م يهرو،اهإ مهاالسهمرفيئلهوحف لهات  همر امئن
هت  ييهمرمي هر مت هيلخمضهق يمت هاميت  م مت هاههييتغف ف رو  )لهييت ي هتح ينه واحات هدء ،

ه.(11، ص 1019بد الفت ح، ع

هاالسه هدء م هفارمي ي هت  ييهمر مسهيتنليهفارعيااهمروحي ل هفليحهر ، هتيىهمرفاحلل اوا
ت اهيصفحهت  ييهمر مسهإييافيلهتحتيتهمر مسهم لياليليهاتا اها هق يمت اها اقاهفيئلولييمسه
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هوحفهإييافياي هاالسهمرفيئل هإ م هروا هافارتار هيياءهر مت  هي  يهفار اليلي همرمي  هدء ، نجوى ) ل
ه.(19، ص 1009سيد بني ، 

ه هي تفي هافييًم هتنلييًم هر ا هر ، همروتغي،يمسهمرت هاي  ه مسهمر غ هو  هت  يي ا  هتااي 
همرمي همريايهمر يهله ي ال هويتم هاولخمضهر ىهمرمي هد  هرا حسهمر  ي هو همر يمياسهر ،

هت  ي همر مسهراه و همر غ هيتوت هف ييلهااريلهو هت  ييهمر مسهاق هرا، هيايي ها  هر ،
ه همرتامدنهيح ّهال وا هإر هإح مّهتغيييهياء هر  غ هامر يهيد يهف اي  يت يضهم ليا 

هم مه هاا همرمي هياياهلهي ال هو هريه غ هدء ، هإ م خ ييهد هصاي همرمي ها ه مت يهرو،ا
ه.مرتامدنهمر خص هايد يهإر هت  ييه مسهويتم هر ىهمرمي هيد يهإر هإح مّ

همرمي ه اهمرت  ييهمرويتم هر  مسهياا هف ي مها همر غا اسهحت ه ايوا همر افهفن ،
همرمي ه هر هييتخ و ا هراليهمأل امسهمرت هيوا  هر  مسهما همرويتم  همرت  يي همرف ضهر ، ماتفي

ي  يههر ر حصافها  هحارلهمرتامدنهدييت ي هوامي لهمرم فهامقتحاتهمروامقاهمري ي اه ا ه
ر  مسهدءل، هي  يهفار  يولهحت هقففهر هي تحتهرو،اه اهمرت  ييهمرولخمضهفارح  هاملل ياييه

ه.(10، ص 1019ف رو  بد الفت ح، )مروامقاهمري ي اهراهمرص فلهألل، هيتاق همرم فهويف اه

هاه هيوا هر  الهمر يهياا هاالقله(Roberts & al)"روبر وآخرو "حه اوا ر ،
ه(Roberts & al, 2000, P 73)يي اهو هرص قائ هر هيوتا هف  ييه مسهويتم ه

ه هدارف ضهييا  هواي هف يي ل هلمي  هإر  هيلعي هدي  هاف هإ ، هو  هرقف مذخيي هرلمي ت
قفافهلحاهغييمتهو همرلاحهيل احهافارتار ه  راها  هي اا تهدلي متهلهيتصيدا هفحواحهامح

هلحاه ها  هي اا ت هري ا هيل احه را هافارتار  هق يما هحن هرلمي ت هي  يا  امرف ضهمذخي
ه.تهدلي متهيتصيدا هرد فهو هغييمتغييم

ه

ه
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 :عوامل تتعل  ب لموا ف -1-9-1

هد ه هر متلا هوم اولا هاتغيي همروامقاهمروخت مل هد  هيتغيي هر متلا هت  ييلا هإ ، همرو  ات و 
مروامقاهمروخت ملهري ايهد  هي  يهمرمي هلمي هف ييلهافيياهد هاالقات همر خصيلهفاذخيي ه

ه هد  هولخم ل هف ييل هلمي  هف ييلههمروامقااي  ي هلمي  هاي  ي هاتماييمي ه ااء هتت  ل مرت 
ه همروامقاهفصياهوتاي ل هاف هد  همرلاحهيحاارا  هدء ، همألوي هاا  هاو وا هاو  ي هر مء د 

مرلعيها همر يولهمروف ئيلهمرت هق ياماهأللمي تهر هيي ااهف ينهت اتهت  ييهمر مسهاق هياا ه
هحاه اآيمءلاها همرامق هتد يهإر هلا هو هد لاهمتح ينه راهص فاهد هف ضهمألحيا هحيّهر ،

همرصيم همرصيم ه هي   هت  ييهمر مسيهايف اهرل، هلهيفيفهإر همرخياجهو هم م هفوا هفيل ا ديوا
(هيدضهوت  فاسهمر مسهمر  يا)راهمراقا هد هخ نه(هيدضهوت  فاسهمر ا)ف ا ها تهإ فا ه

هفار ييه هوت  فاسهمر مسيدضه)راهم صافل امر  ايهفارخاايههاتاا همرلتييلهم همر  ن(
هتحاافه همرت  هر  مس هت  ي  هما همر مس هت  يي هت  ي  هر ، همرل،مي ي همرتح يف هف غل همر اف ايوا 
إح مّهتام  هفي همرحاياسهمروتصاياليهالهتاي ه يي لهي  لهر تخ  هو همرصيم هارا ه

همرصيم ه همر  نهمر يهيح ل  هو  هلمي ا هاقايل هوحاارل همر مسهما هتم    هوا ف رو  عبد )اف
 .(19، ص 1019فت ح، ال

هت  ييهمر مسهفولافلهت ييتهااتهر  يمسهمرمي هيل   هإر همذخيي ه ايت، حهوواهيفنيهر ،
هد ه همر خصيل هامر اموف همرفيئيل همر اموف هرمويل هري ا هاتت، ح همروخت ملي فاألياريلهمرت فيييل

ويتم ههتااي هت  ييه مسهويتم هراهولخمضهر ىهمرمي يهارمويلهمر  نهد هتااي هت  ييه مس
رو هلهي ال هو همر  نهار ي ه ييلهوالئولهو همليت يميهمرل،مي هاييت ي هو ايالهامذخيي ه

ه.ام قفافها ي تهامرت اوفهو  ت

هر ي هوم اتهي ف ها ه هدءل، هفاله ا، هو هي ال هو همر  نهامرتاتيهمرل،مي همر  ي  رو،ا
هت  ييهمر خ هر مت هيتغييه مت هافارتار هي ال هو همرت  ييهمرولخمضهر  مسيها راهلي ه ر ،
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فاختالاهمروامقايهد  هي  يهمر خ ه مت هف يياسهوتمااتلهحيلهمرواقاهمر يهيت ي،ضهر ه
ههههه.حت هلهياا هاي لهر   نهامرصيم هات  ي همر مس

 :خمصة

هوم اتهمر مسهماهياميهايا همرمي هاي تفيهري اه يت، حهرلاهوو،اهيفنهمرت ينهإري هر ،
مرييااراي همر يهيواللاهو هخالر هيص هوحتاىهمر مسهاد و ايهاماهي  هف راه مهمروياله

ه.رمويلهفارغلهد هد تهمري ااهم ليال 

همرمي هيوال همرت ي،اها  هت  ييهر مت هو هخالفهواهت  ا هو هتل ئله اواهيت، حهرلاهر ،
يه راهإر هريييلهاوسهيت ف هف هو هقيتهامتياماسهد همرويتو همر يهي يشهدي يهحيّهيد 

ه.تااي همتيا هيايهوايلهلحاه مت هراهمتيا هيارلهود م ه  ايهمرمي هفارل  هامر اليل

هليي ه هاوا هتنت  هل همرحياا هر ، هإ  همرلمح؛ هو  هتلف  هامرت  يي هملحتيمت هح ي ل امح ،
دار خ همر يهي تو ها  همذخيي هد هت  ييه مت هق هيم  هياواهم  همر اموفهمرخايييلهمرت ه

قيوت هات  يي هافارتار هيم  هو  اه مت يهر مهلف هر هياا همر  ايهفارت  ييهيلف ّههتيتو هول ا
ه.و ه مت هاريحهو هوص يهخايي هُيولحهر 

هملااهلالللهوماميتهويتف لهفف   اه و هخالفهمرييا هإر هوحتاىهمرمصفهلالحعهر ،
همرت، يضهأليهامح هو هم  همروماميتهي ت  ه(مر مسيهوم اتهمر مسيهت  ييهمر مس)ام ه يهامح ،

همرفاحّهد همر يميلهمرحاريله.هفار ياياهمرتا تها همروم اوي همذخيي  اا  هم مهمألياحهدء ،
ه.ايي، ه راهد هوحتاىهمرمصفهمريافنهملاتفايللهف ي هق هرخ هم مهمريا
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 :تمهيد

تعتبر المراهقة مرحلة حّساسة يعيشها المراهق، وهي مرحلة وسطية بين مرحلة 
السيكولوجيين حيث أعطيت لها تعاريف الطفولة والرشد، وقد حظيت باهتمام الكثير من 

هي مرحلة ممّيزة في حياة الفرد، وهي فترة عواصف "بقوله  S.hallمتعّددة، فقد عّرفها 
تسودها المعاناة واإلحباط والصراع واألزمات الّنفسية، حيث يعود سبب التوّتر  وتوتر وشّدة

 ,B. Sauveur et autres 1991)" إلى مجموع الّتغيرات التي طرأت على جميع النواحي

P 45) 
يشعر المراهق  أّن المراهقة تتمّيز بحساسية فائقة، "عبد العلي الجسماني"وأضاف 

في هذه المرحلة بكثير من االنتقادات الموّجهة إليه، وأّن اآلخرين ال يفهمونه كما ينبغي 
 .(401، ص 4991ميخائيل إبراهيم معوض، )

 .مفهوم المراهقة-1

فإّن المراهقة تشير إلى مرحلة متمّيزة (1991" )مجدي أحمد محمد عبد اهلل"حسب 
من الطفولة إلى  انتقالفهي مرحلة  د حالة عارضةمن مراحل عمر اإلنسان، وليس مجر 

الرجولة أو األنوثة، ويحسن فهم تلك المرحلة على أّنها مجموعة من الّتغيرات التي تحدث في 
نمو الفرد الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي، باإلضافة إلى مجموعة من الّتغيرات تنقل 

 .(411ص ،4991، مجدي أحمد محمد عبد اّله)إلى مرحلة تالية 

وت بين الطموحات المثالية رحلة التفافيشير أّنها م (1991" )عبد الغني الديدي"أّما 
واإلمكانيات المحدودة، وهي أزمة الصراع والتناقض بين الحيوّية الجسدية الطاغية 

الشديد للجنس والخشية منه، بين الّرغبة  االنجذابوالضغوطات االجتماعية المقابلة، بين 
 .رجسية والّتضحية في سبيل اآلخرينوية الناألن
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من الناحية الزمنية تعني فترة امتداد J. Lief et P.Juif"(1971)"والمراهقة حسب
حوالي السن الحادية عشرة والثانية عشر تقريبا حتى العشرينيات من حياة الفرد متأثرة بعوامل 

 .(J. Lief et P.Jui 341 ,1971)الّنمو البيولوجية والفسيولوجية وبالمؤثرات االجتماعية 

بأّنها الفترة التي يكسر فيها المراهق (4911) (Horrocks) "هوروكس"وقد عّرفها
سعدية )فيه  واالندماجشرنقة الطفولة ليخرج إلى العالم الخارجي، ويبدأ في التفاعل معه 

 .(12ص ، 4990محمد علي بهادر، 

 :فإّن المراهقة تتألف من ثالثة مراحل فرعية هي وعموما

 .سنة 11إلى  11المراهقة المبكرة وممتّدة من -4

 .سنة 11إلى  11المراهقة المتوسطة ممّدةمن -1

، ص 4994ميخائيل إبراهيم أسعد، ). سنة 11إلى  11المراهقة المتأخرة الممتّدة من -1
السابقة نستنتج أّن المراهقة مرحلة انتقالية من الطفولة إلى  ومن خالل التعاريف(112

الرشد، تتمّيز بتحوالت عضوية ونفسية وذهنية تعّرض المراهق لالضطرابات 
 .  اإلنفعالية، وفيها تتحدد الّسمة الّنهائية لشخصيته

ويميل البعض إلى استخدام مصطلح البلوغ كمرادف للمراهقة، غير أّنه يجب الّتمييز 
ن هذين المصطلحين، إذ يحدث الكثير من الخلط بينهما، فالبلوغ يعني فقط وصول بي

األعضاء التناسلية إلى حالة الّنضج التي يمكنها من اإلنجاب أّما المراهقة فهي أكثر شموال، 
عبد الرحمن )حيث تشمل العديد من الّتغيرات الجسمية والعقلية والّنفسية واالجتماعية

 .(112ص ، 4991العيسوي، 

تشير في الّلغة الفرنسية إلى الجانب  Pubertéولعّل اإلشتقاق الّلغوي لكلمة البلوغ 
" الشعر"التي تشير إلى  Pubesمشتقة من الّلفظة الالتينية Pubertéالعضوي، فكلمة 

POIL وهو يعتبر من أحد معالم فترة البلوغ، والبلوغ يشكل الميالد الجنسي أو اليقظة ،
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الفرد، هذا الميالد الذي يبدأ بحدوث أّول قذف منوي عند البنين، وحدوث أّول الجنسية لدى 
حيض عند اإلناث كنقطة تحول وعالمة االنتقال إلى مرحلة الّنمو، فالبلوغ هو بداية المراهقة 
وليس المراهقة، كما أّن البلوغ يقتصر على ناحية واحدة من نواحي الّنمو وهي الناحية 

 .(49، ص 4991 أحمد أوزي،)الجنسية

 .المراهقة أزمة -2

المراهقة فترة تغّيرات كبيرة في نمو الصبي والفتاة كما نظر إليها الكثير من الباحثين 
وهو أّول من درس المراهقة دراسة علمية في أوائل القرن العشرين  Stanly hallمنهم 

 .(41ص  ،4992فيصل محمد خير الزراد، )بوصفها فترة الشدائد واألزمات والعواصف

والفكرة القائلة بأّن المراهقة فترة صعبة في الّنمو بالنسبة للمراهقين والوالدين ليست 
فكرة حديثة، فقد حّذر كل من أفالطون وأرسطوا منذ أكثر من ثالث قرون قبل ميالد المسيح 
ومشاكل التعامل من المراهقين الذين هم على حد وصف أرسطوا يغلبهم الهوى على أمرهم، 

 .(114، ص 4991أحمد عبد العزيز سالمة، )ب إلى أن تجرفهم أهوائهم ونزاعاتهم وأقر 

وقد عّبر عن فترة المراهقة أيضا معظم علماء الّنفس المعنيين بدراسة المراهقة على  
عبد العلي )«العاصفة الذاتية»أو « فترة الزوبعة الّنفسية»ب أّنها فترة الحساسة، ووصفوها 

 .(491، ص 4991الجايماني، 

أّن فتة المراهقة تعتبر من أصعب مراحل عمر اإلنسان،  (4991")أحمد أوزي"وأشار 
فهي مرحلة معاناة واضطراب، خاصة في المجتمعات الصناعية المعّقدة، فهي إذن مرحلة 

 .(14ص )مفزعة وغالبا ما تّتجه نحو الّتخريب والسلوك المضاد للمجتمع 

وفي هذا الصدد أجرى الكثير من الباحثين دراسات حول المراهقة في المجتمعات 
غينيا  –عن مجتمع  "مرغريت ميد"البدائية ومنها دراسة عالمة األنثروبولوجيا األمريكية 

بالّتحديد، فقد تبّين للباحثة أّن بلوغ المراهقة مسألة شبه  -الماناس-وعن قبائل  -الجديدة
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الثورة الجامحة التي تحدث في مجتمعاتنا، وهذا لخلو المجتمعات وال تتمّيز بهذه  عادية،
من المشكالت واألزمات بسبب يسر الحياة، وسهولة الزواج وتحقيق البدائية أو الريفية 

اإلشباع واالستقالل االقتصادي، حيث وجدتها خالية من األزمات، األمر الذي مفاده أّن 
ترجع إلى الّنظم الحضارية وتعقيدات المجتمع أكثر من رجوعها إلى معظم مشاكل المراهقين 

 .(212، ص 1999محمد أيوب شيحمي، )الّتغيرات التي تطرأ على جسم المراهق 

وثيقا  ارتباطاإلى أّن تعقيد فترة المراهقة يرتبط  هو األخير "أحمد زكي صالح"ويشير 
المراهق، ولذلك يعتبر المراهق محصلة أو بالنمط الثقافي السائد في المجتمع الذي يعيش فيه 

فيذكر على في الذي يعيش فيه، قانتاجا للتفاعل بين العوامل الوراثية، والبيولوجية والنمط الث
وتلك التي تعود إلى  ق التي ترجع إلى المهن السائدة في مجال المراهق،و سبيل المثال الفر 

وتلك التي ترجع إلى طبيعة الفترة التاريخية التي يعيش فيها  الحالة االقتصادية واالجتماعية،
المراهق كفترة حرب أو فترة التغّير االجتماعي واالقتصادي، أو فترة اإلنتاج والّتصنيع، وما 

تعقيد أو غلى ذلك مّما يمّيز الفترة التاريخية في المجتمع، فكل هذه األمور لها تأثير على 
 .تبسيط فترة المراهقة

وغيرهم من علماء الّنفس االجتماعي  "سبروت وشارلوت فليمنج"قد بين كل من هذا 
رسال أركان  «الزوبعة الّنفسية»أّن للعوامل االجتماعية دورها الفعال في استحداث عوامل  وا 

 .(191، ص 1992عبد العلي الجسماني، )الكآبة الّنفسية

فترة عواصف وتوتر وشّدة تكتنفها J. Lief&P.Juif 1971إذن فالمراهقة وفق رأي 
 .األزمات الّنفسية، وتمتلئ بالمعاناة واإلحباط والصراع، والقلق والمشكالت وصعوبات التوافق

 :أنماط المراهقة-1

ة تأتي أّنه يوجد نمط واحد من المراهقين، فالمراهق (4992")عبد الستار إبراهيم"يرى 
 .(421، ص 4991هدى محمد قنأوي، )في أشكال وأساليب متعّددة
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لذا حاول علماء الّنفس المحدثين وضع تقسيم للمراهقين حسب األنماط السلوكية 
 :جماعة منهم، وكان على الّنحو التالي لك يالسائدة ف

 (:المتوافقة)المراهقة المتكّيفة -3-4

 العاطفي، وتكامل االتجاهات، والتوافق مع الذات ومع اآلخرين، باالستقراروتتمّيز 
الرضى عن الذات واالعتدال، والقدرة على التحمل اإلحباط وتجاوز القلق، هذه المراهقة 
توفرت لها المعاملة األسرية السمحة التي تّتسم بالحرية والفهم واحترام رغبات المراهق، 

شباع الهويات، والّتعويد على الثّقة بالّنفس،  االختالطوتوفير جو  السليم بالجنس اآلخر، وا 
المراهق بقيمته، إضافة إلى وضع األسرة الجيد من الناحية االقتصادية، والجو وشعور 

 .(111، ص 4991سيد محمود الطواب، )الديموقراطي السائد فيها 

 (:المنطوية)المراهقة اإلنسحابية -1-1

فإّن المراهقة اإلنسحابية هي صورة مكتئبة  (4991")محمد مصطفى زيدان"حسب 
والعزلة والسلبية، وكذا الخجل والشعور بالّنقص، وعدم التوافق  االنطواءتميل إلى 

االجتماعي، كما نجد عالقات المراهق الخارجية مع الّناس ضيقة ومحدودة، وهذا المراهق 
نجده يغرق في الهواجس وأحالم اليقظة،حيث تصل في كثير من الحاالت إلى أوهم 

 .(411ص ، 4991محمد مصطفى زيدان، )والخياالت المرضية 

سيطرة الوالدين، الحماية )وهذه المراهقة ناجمة عن اضطراب الجو الّنفسي في األسرة 
عبد )( الزائدة، ضعف المستوى االقتصادي واالجتماعي، ونقص إشباع الحاجة إلى الّتقدير

 .(90، ص 4992الغني الديدي، 
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 :المراهقة العدوانية -1-1

حيث يّتسم سلوك المراهق هنا بالعدوان على نفسه وعلى غيره من الّناس واألشياء 
 .(422، ص 4992نبيل السمالوطي ومحمد مصطفى زيدان، )

والخاصية الرئيسية التي تمّيز هذا الّنط هو السخط العام على المعايير السائدة، 
هدى )في المظاهرات أو الّتخريب  االشتراكواإليمان بضرورة تغييرها مّما يجعلهم يميلون إلى 

 .(421، ص 4991محمد قنأوي، 

والسلوك العدواني عند هذه الفئة قد يكون مباشرا كاإليذاء، أو د يكون غير مبار 
صورة العناد، وعدم الخضوع ألي سلطة، كما يتمّيز هذا النمط بالتأثر السريع بأبطال  كاتخاذ

االجتماعي، واألسباب هنا تعود إلى التربية الروايات واألفالم، ونقص الحس األخالقي و 
يعيق تكوين الضمير  رخاوتها مّماو الضاغطة المتزمتة المتسلطة أو المتمادية في ضعفها 

 .(90، ص 4992عبد الغني الديدي، )األخالقي والكوابح الداخلية 

 :المراهقة المنحرفة -1-1

الضمير، وتّتسم عالقاتهم مع األخالقية وبناء  هذا النمط لم ينجح في تطويع معاييره
اآلخرين بالبرود، يبحثون عن المتعة الشخصية والحصول على الّلذة أينما كانت، واإلشباع 
الفوري دون حساب للعواقب، ودون شعور بالذنب، تصريفاتهم تّتسم بعدم الّتفكير، 

 .(421، ص 4991هدى محمد قنأوي، )وطموحاتهم تّتسم باألنانية 

 واالنتماءاألخالقي والجنوح المضاد للمجتمع،  االنحاللأيضا ومن سمات هذا النمط 
إلى أسرة مفككة، أو منحلة أخالقيا ومستهترة، واألسباب هنا ترجع لمرور الفرد بخبرات شاذة، 
وصدمات عاطفية وقصور الرقابة األسرية، إضافة إلى تجاهل رغبات الولد وحاجاته، 
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عبد الغني الديدي، )ف العقلي وسوء الحالة االقتصادية لألسرة والّنقص الجسمي والضع
 .(90، ص 4992

 .خصائص الّنمو عند المراهق -1

تعتبر المراهقة مرحلة حرجة تّتسم بممّيزات مختلفة في مرحلة الّنمو، حيث تأخذ 
وجّل هذه  أشكاال مختلفة من حيث الّنمو الجسمي والجنسي واالنفعالي والعقلي واالجتماعي،

بصفة مباشرة على سلوكات المراهق، وتجعله يتصّرف بتصّرفات قد يعتبرها  الّتغييرات تؤّثر
 بالقلق والتوتر واالنفعال الشديد، ومن بين أهم الخصائصالكبار تصرفات غير مقبولة تتمّيز 

 :ما يلي

 :النمو الجسمي -1-4

ت والعظام، في هذه الفترة تحدث تغّيرات فسيولوجية واضحة من نمو العضال
واستطالتها، وعملية الّنمو هذه قد تكون فجائية أو تدريجية، وقد تحدث مبكرة أو متأخرة خالل 

 .(491، ص 4991مجدي أحمد محمد عبد اهلل، )السنوات المراهقة 

وتمر الفتيات بمرحلة تفوق  ويتمّيز الّنمو الجسمي بالظهور عند الفتيات قبل الفتيان،
يدخل الفتيان  42سنة، ولكن مع سن  41-44مبدئي على الفتيان في الطول وذلك ما بين 

أّما بالنسبة للوزن فإّن  فوق في الطول على الفتيات،السريع الذي يمّكنهم من التّ  ومرحلة الّنم
خالل  كلغ 1ى إل 1اضحة فيه، وتتراوح هذه الزيادة من ل من الجنسين يظهر زيادة و ك

 .(110، ص 1000محمود عبد الحليم وآخرون، )السنوات التي تشكل ذروة الّنمو 

 :النمو الجنسي -1-1

 .إضافة إلى الّتغيرات التي تحدث للمراهق، هنالك تغيرات من الناحية الجنسية
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 :الّنمو العقلي -1-3

العقلية، العقلي للمراهقين يعتبر عامال محددا في تقدير قدراته  والشّك أّن الّنم
ويساعده هذا على أن يفهم نفسه، ويستبصر بما ينظم شخصيته وذكاء وقدرات عقلية 

 :ومن أبرز مظاهر النمو العقلي في مرحلة المراهقة ما يلي مختلفة،

 :الّنمو االنفعالي -4-1

المختلفة التي تطرأ على ه ونظرا للتغّيرات أنّ  Bianka- Aazzo"،(4929)"تشير 
 .فإّن ذلك يؤدي به إلى تناقضات يتمّيز بها في حياته االنفعالية حياة المراهق،

وقد لوحظ أّن المراهق في هذه المرحلة يّتصف بشدة الحساسية االنفعالية، وسرعة 
بالمثيرات  أّن المراهق يتأثر بسرعة Jos Peeters"(1998)"هذا الصدد يشير التأّثر، وفي

 ."وذلك نتيجة الختالل توازنه الغددي أو الهرموني الداخلي االنفعالية المختلفة،

أّنه نتيجة الصراع الحادث في نفسية المراهق من حالة  "أحمد زكي صالح"وقد أشار 
انفعالية إلى حالة أخرى، فهو بتأرجح بين الّتهور والجبن، بين المثالية والواقعية، بين الغيرة 

ن التدين والكفر، وباختصار فإّن للمراهق شخصية واألنانية، بين الغضب واالستسالم، بي
 .(221ص  أحمد زكي صالح، بدون سنة،) مضطربة قلقة غير مستقّرة 

وأشار أيضا الكثير من علماء الّنفس أّن المراهقة تّتسم بالتوتر االنفعالي والقلق 
لى الوالدين بالثورة والتمرد عواالضطراب، أو هي فترة تّتسم بتقلبات عنيفة تتحّدد مالمحها 

والمحيطين به في بيئته، وكذا التذبذب بين االنفعال الشديد والتبلد أو الهدوء الزائد، تّتسم 
واالنقباض والّتهيج، وكذا النتقاله من حياة  بالتناقض الواضح في انفعاالته بين الفرح والحزن

عدم وضوح الطفولة إلى حياة الراشدين، وهذا يدفع به إلى أن يكون في موقف اضطراب و 
لهذه االنفعاالت، فسلوكه الطفلي مازال يرغب في بعضه، ولكنه من ناحية أخرى لم يعد 
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مجدي أحمد محمد ) من طرف الكبار، مّما يثير لديه االضطراب االنفعال سلوكه هذا مقبوال
 .(191، ص 1991عبد اهلل، 

وهي عواطف نحو الذات تأخذ  وتتكّون بعض العواطف الشخصية في هذه المرحلة،
 :المظاهر التالية

 :الرهافة - أ

المراهق مرهف الحس في بعض أموره، تسيل مدافعه سرًا وجهرًا، ويذوب أسى وحزنًا 
 .(212، ص 1991عبد الفتاح دويدار، ) حينما يمّسه الّناس بنقد هادئ

 :الكآبة - ب

تى ال يتعّرض إلى كثيرًا ما يجد المراهق نفسه مضطربًا إلى كتم أو كظمها، وذلك ح
مه، ويبتعد عن و همو وذ بأحزانه للوم اآلخرين وانتقاداتهم له، فينسحب وينطوي على نفسه، وي

 اندفاعاتوقد يلجأ الكثير من المراهقين إلى الّتخفيف من مشاعر االكتئاب هذه بواسطة الّناس
آليات الدفاع : لسلوكية من قبيل أفعال الجنوح، وقد يختار بعضهم حلواًل بديلة غير سوية مث

 .(22، ص 1992فيصل محمد خير الزراد، )الّنفسية 

 :اإلنطالق -ج

إذ كثيرًا ما يندفع المراهق وراء رغباته واهتماماته، فيقّدم على عمل أشياء، ثّم يتخاذل 
ولذلك نجده سرعان ما يستجيب لسلوك الجمهرة  عنها في ضعف وترّدد، ويلوم نفسه،

محمود عبد الحليم منسي وآخرون، ) والمظاهرات الثائرة في طيش قد يرمي به إلى الّتهلكة
 .(222، ص 2222
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 :عدم الثبات في المظهر االنفعالي -د

 تعتبر المراهقة فترة من الترّدد الدائم وعدم الثبات في حياة الفرد وسلوكه وتصرفاته،
فنجده أحيانًا يتصّرف كما لو كان راشدًا ناضجًا، وأحيانًا أخرى يعود فينصرف كما لو كان 
طفاًل صغيرًا، ويكون هذا الترّدد والتحّول دليال واضحًا على حالة عدم الّنضج، وقد كتب 

"hacker &Gellerd"(1970)  لهذه الحالة أّن من أكثر خصائصها الملفتة في وصفهم
في هذه الفترة الحرجة من العمر ظهور التناقص الكبير الواضح ما بين جميع لألنظار 

تصرفات المراهق واتجاهاته وآرائه وأفعاله، وترجع هذه الحالة إلى عّدة أسباب منها الّنمو 
ى نقص معلومات لالسريع الذي يؤدي به إلى الشعور بالقلق والتوتر، وقد يرجع السبب إ

م تزويده من طرف الجميع باألساليب والوسائل على مواجهة نظرًا لعدوخبرات المراهق 
الصراعات والّضغوطات، وترجع أيضا بدون شّك إلى المطالب المتضاربة والمتناقضة من 

 .(91، ص 1992سعدية محمد علي بهادر، )قبل الكبار 

وخالصة القول أّن المراهق يعيش مرحلة من الّنضج في جميع نواحي شخصيته، 
في هذه المرحلة إلى عّدة أزمات نفسية وصراعات، صراع بين طفولته حيث يتعّرض 

ونضجه، وصراع آخر بينه وبين متطلبات المجتمع، فال يقدر إاًل القليل منهم التكّيف أو 
 .التوافق مع القواعد والثقافات االجتماعية

 :الّنمو االجتماعي -2-2

ه الميزة بالمران منذ ضرورة طبيعية لكل إنسان، إذ تبدأ هذإلى المجتمع  االنتماء
محمد أيوب )الطفولة األولى في كنف األسرة، وتستمر باستمرار الحياة على هذه األرض 

 .(211، ص 1992شحيمي، 

في مرحلة المراهقة بأّنها أكثر تمايزًا وأكثر اتساعا  وتتمّيز العالقات االجتماعية
فبنمو تزداد آفاق عالقته االجتماعية وتّتسع لتتابع مراحل  وشمواًل عنه في مرحلة المراهقة،
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الّنمو المطرد، وتستمر عملية الّتطبيع االجتماعي والتّنشئة االجتماعية، وباّتساع دائرة 
يتخّلص المراهق من بعض جوانب األثرة العالقات االجتماعية خالل الّتفاعل االجتماعي، 

لطفولة، فيحاول أن يأخذ ويعطي ويتعاون مع اآلخرين واألنانية التي تطبع سلةكه في مرحلة ا
 .(212، ص 1991عبد الفتاح دويدار، )

ترتبط أحد مهام الّنمو الصعبة في »بقوله  (1991")السيد محمود الطواب"ويشير 
المراهقة بالتوافق االجتماعي، ويجب أن يكون هذا التوافق مع أفراد الجنس اآلخر أيضًا في 

جد من قبل، كما على المراهق أيضًا أن يقيم عالقات مع الراشدين في عالقات جديدة لم تو 
 .(121ص ) «التنشئة االجتماعية، وعلى المراهق أن يقيم توافقات كثيرة وجديدة

وتبدو  ويّتصف الّنمو االجتماعي في المراهقة بمظاهر رئيسية وخصائص أساسية،
هذه المظاهر في تأّلف المراهق مع األفراد اآلخرين أو نفوره منهم وعزوفه عنهم، ويمكن 

 :إيجاز هذه المظاهر فيما يلي

 :ويبدوا التآلف في المظاهر اآلتية:التآلف - أ

  لى الجنس اآلخرإالميل: 

ويّتضح ذلك من خالل محاولة جذب اهتمام الجنس اآلخر، ومصادقته والتوّدد إليه 
 .(221، ص 2222ود عبد الحليم منسي وآخرون، محم)

وهذا يؤدي بالمراهق إلى اإلهتمام بالمظهر الشخصي، ويبدوا ذلك واضحا في اختيار 
رتداء المالبس على أحدث الموضات، وخاصة  المالبس، األلوان الزاهية الجاذبة لألنظار، وا 

 .(191، ص 4922فؤاد البهي السيد، )الفتيات 
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  الذاتالثقة وتأكيد: 

تبدوا ثقة المراهق في نفسه من خالل محاولته الّتخفيف من سيطرة األسرة، وتأكيد 
بهذه المكانة، إضافة  االعترافشخصيته والشعور بمكانته، ومحاولة إرغام المحيطين به على 

 .(211، ص 1991عبد الفتاح دويدار، )إلى العناية الفائقة بمظهره الخارج 

 الخضوع لجماعة الرفاق: 

إّن أهم ما يسيطر على حياة المراهق هم أقرانه الذين يّتخذ من بينهم مجموعة ينّظم 
عبد العلي )مشتركة  اتجاهاتغلى عدد أفرادها تجمع بينهم رغبات متماثلة وتوحّدهم 

 .(212، ص 1992الجسماني، 

يلجأ إلى زيادة إلى أّن المراهق  (1991")محمد عماد إسماعيل"ولهذا فقد أشار 
بالرفاق في مرحلة المراهقة أكثر مّما يحدث في أي مرحلة، لذا يتأّثر الكثير من  االتصال

المراهقين بالسلوكات غير الّسوية من خالل جماعة الرفاق، إذ يستجيب المراهق بشكل 
 .(99ص )من حكمهم عليه  ينشئخاص لرأي جماعته، و 

 البصيرة االجتماعية: 

وبين األفراد اآلخرين، ن يدرك العالقات القائمة بينهيستطيع الفرد في فترة المراهقة أ
عماق السلوك، ويالئم بين أوأن يلمس آثار تفاعله وعالقاته مع الّناس، فينفذ ببصيرته إلى 

 .(222، ص 2222محمود عبد الحليم منسي وآخرون، )ن نفسه الّناس وبي

 اتساع دائرة التفاعل االجتماعي: 

في مرحلة المراهقة تّتسع دائرة النشاط االجتماعي للمراهق، إذ تزداد عالقاته 
االجتماعية، ويدرك حقوقه وواجباته، وكثيرا ما نجد المراهقين يتعاونون ما الّناس في 

 .(211، ص 1991عبد الفتاح دويدار، )نشاطاتهم، ومظاهر حياتهم االجتماعية 
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 :ليوتبدوا مظاهر النفور فيما ي :النفور - ب

 التمرد: 

فمن خصائص مرحلة المراهقة هو التمرد على كل أشكال السلطة المختلفة، إذ يتمرد 
 .المراهق على أسرته، ويثور على مدرسيه، وذلك تعبيرا منه على التحرر ونضجه واستقالله

 السخرية: 

أحيانا نحو السخرية من  قد يتطور إيمان المراهق بالمثل العليا البعيدة تطورا ينحوا به
الحياة الواقعية المحيطة به لبعدها عن هذه المثل التي يؤمن بها، ويدعوا إليها، ولكنه يقترب 

محمود عبد الحليم منس )شيئا فشيئا من الواقع كلما اقترب من الرشد واكتمال النضج 
 .(221، ص 2222وآخرون، 

 التعصب: 

يزداد تعصب المراهق آلرائهم ومعايير جماعة األقران التي ينتسب إليها، وألفكار 
 )(رفاقه وأساليبهم، وقد يتخذ تعصب المراهق سلوكا عدوانيا يبدوا في األلفاظ المنبوذة 

 :العوامل المؤثرة في النمو االجتماعي للمراهق

 :هق فيما يلييمكن إيجاز أهم العوامل المؤثرة في النمو االجتماعي للمرا

 :عالقة الطفل بوالديه وأثرها على مراهقته - أ

 الفرد المدلل في طفولته: 

وهو الطفل الذي يعجز عن االعتماد على نفسه في مرحلة المراهقة، ويتقهقر أو 
 .ينهار أمام كل أزمة تواجهه، ويترتب عنه تكيف اجتماعي خاطئ
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 الفرد المنبوذ في طفولته: 

ويميل إلى المشاجرة والخصام، ويحاول جذب انتباه اآلخرين  نجده يثور في مراهقته،
 .(212، ص 2222محمود عبد الحليم منسي وآخرون، )بكثرة نشاطه وحركته 

 :الجو السائد في األسرة - ب

يتأثر المراهق في نموه االجتماعي بالجو النفسي المهيمن على أسرته وبالعالقات 
طان على خالذي نشأ في أسرة يقودها والدان سا القائمة بين أهله، فمن الطبيعي أن المراهق

المجتمع متمردان على القوانين، وتكثر بينهما المشاحنات أمام األبناء، فهذا الجو يقود 
المراهق هو اآلخر إلى التمرد واالنحالل عن قوانين المجتمع، أما إذا كان األهل من ذوي 

ي األغلب ما يكون المراهق على ورغباتهم، ففالشخصية القوية يحترمان مشاعر اآلخرين 
مجدي أحمد )عالقات طيبة مع اآلخرين درجة كبيرة من االلتزام بالقواعد واألصول، ويقيم 

 .(122، ص 1991محمد عبد اهلل، 

ويستمر تأثير األسرة واتجاهات الوالدين في النمو االجتماعي للمراهق، وقد ثبت أن 
تساعد على النمو االجتماعي السليم، بينما اتجاهات التقبل والتسامح والعطف والحب 

 Fernand Hotyat, 1976, P-)اتجاهات الوالدين المتسلطة تؤدي إلى التمرد والجنوح 

168). 

 :الفطام الّنفسي -ج

وهو العملية التي يتم بها استقالل المراهق في أساليب سلوكه عن أسرته بحيث تتيسر 
عن السلطات العليا في المنزل، وبمعنى  ه ومشاعرهله الطرق الستقالل انفعاالته وطرق تفكير 

آخر هي العملية التي يتم بها انتقال الفتى أو الفتاة من المرحلة التي يعتمد فيها على أسرته 
 ,Maurice Debesse)إلى المرحلة التي يعتمد فيها على نفسه في عالقاته االجتماعية 

1993, P 70)  . 
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 :تأثير جماعة األقران في النمو االجتماعي -د

فيسعى إليها سعيا، ويكافح في سبيل يرتبط المراهق ارتباطا وثيقا بمجموعة األقران، 
تثبيت مكانته بها، قبل غيرها من المجموعات بوجدانه وعاطفته ووالئه، ألّنها تهيء له الجو 

م الشلة مقام المدرسة الخاصة التي المناسب للتدريب على الحوار والمهارات والعالقات، وتقو 
يتعّلم فيها المراهقون مبادئ الحياة العملية عن طريق تجاربهم المشتركة في الحياة، ومن 
أمثلة الموضوعات التي يتعّلمها المراهق في الشبة، وال يكاد يسمع عنها في المدرسة واألسرة 

 .(211، ص 1991عبد الفتاح دويدار، )هي الموضوعات الجنسية 

 :أثر المدرسة في النمو االجتماعي -ه

تكفل لمدرسة للمراهق ألوانا مختلفة من النشاط االجتماعي الذي يساعد على سرعة 
النمو واكتمال النضج، ويتأثر المراهق في نموه االجتماعي بعالقاته بمدرسته، فالمعلم يقوم 

دور الوالدين في تكوين القيم والمبادئ أو الذات العليا أو الضمير  بدور ال يقل أهمية عن
للتالميذ، فالمعلم المسيطر المهدد بالعقاب يباعد بينه وبين تالميذه، والمدرس العادل يسلك 

، ص 1921عبد العزيز القوصي، )بهم سويا، ويساعدهم على النمو االجتماعي السليم 
221). 

 :أثر وسائل اإلعالم في النمو االجتماعي -و

في عملية التنشئة ...( اإلذاعة، التلفزيون، الصحافة،)تؤثر وسائل اإلعالم المختلفة 
للمراهق، فهي تقدم المعلومات وتؤثر في السلوك، وتتيح فرص للترفيه، كما  االجتماعية

ئل اإلعالم على النمو تعكس جوانب هامة من الثقافة العامة للمجتمع، ويتوقف تأثير وسا
االجتماعي للمراهق على عمره الزمني، وصفاته وخصائصه الشخصية وخلفيته االجتماعية 

 .(219، ص 2222محمود عبد الحليم منسي وآخرون، )والثقافية واالقتصادية 

 



 المراهقة                                                                                                        :الرابع الفصل

 

155 
 

 :حاجات المراهقين-1

تعد الحاجات النفسية للمراهق بمثابة الطاقة الدافعة التي تؤدي إلى حالة من االستثارة 
ذا  الداخلية التي تدفعه نحو القيام بعمل أو سلوك ما من أجل إشباع هذه الحاجات، وا 
اعترض هذه الحاجات عقبات سواء كانت خاصة بالفرد ذاته، أو بمحيطه البيئي، وتكرر هذا 

حاجات األساسية تظهر على المراهق أعراض سوء التوافق الّنفسي الفشل في أداء ال
واالجتماعي، وتأخذ هذه األعراض أشكاال مختلفة، تختلف حسب طبيعة الفرد، منها 
اإلحساس باإلحباط، أو قد يسلك طريقا آخر نحو االنحراف أو الجنوح والتمرد على السلطة 

 .(11، ص 1992محمد فيصل خير الزراد، )

قول أّن إرضاء حاجات المراهقين أمر مهم في حسن التوافق الّنفسي ويمكن ال
 :واالجتماعي، والنمو السليم، ومن بين هذه الحاجات

 :حب الوالدين الحاجة إلى -1-1

وقد  إّن الحاجة إلى الوالدين الذين يتوفر لديهما الحب والرعاية حاجة حيوية هامة،
أظهرت األبحاث أّن األطفال والمراهقين إذا لم يظهر لهم اآلباء حّبهم في وضوح وقّوة، فإّنهم 
قد ال يكتسبون تقدير الذات، وال يتمكنون من إقامة العالقات البناءة الممتعة مع اآلخرين وال 

نواعها أالشعور الواثق المطمئن بهويتهم ودواتهم، مما ينجر عن ذلك الكثير من المشكالت ب
اآلخرين إلى االضطرابات ابتداءا من المشكالت المدرسية، وفساد العالقات بالمختلفة

، ص 1991أحمد عبد العزيز سالمة، )العصابية، والمشكالت الخلقية من قبيل الجنوح 
219). 
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 :الحاجة إلى التقدير والمكانة االجتماعية -1-2

إّن حاجة المراهق إلى االعتبار االجتماعي والتقدير لهما هي تقوية نشاطه وتنافسه، 
ذا  أوطين به، سواء كانوا من أفراد أسرته يمما يجعله يرتاح إلعجاب وتقدير المح زمالئه، وا 

المراهق هذه الحاجة فإّنه قد يّتخذ من العدوان على المجتمع وسيلة إلرضاء حاجته إلى افتقر 
بتقدير اآلخرين له يؤدي إلى ارتفاع تقديره لنفسه،  قواألهمية، فإحساس المراه التقدير

 .(21، ص 1992صموائيلمغاريوس، )باألمن والطمأنينة النفسية  اإلحساسوبالتالي 

 :الحاجة إلى األمن -1-1

وتتضمن الحاجة إلى األمن الجسمي، والصحة الجسمية، الحاجة إلى الشعور باألمن 
الحاجة إلى البقاء وتجنب الخطر واأللم، الحاجة إلى الحياة األسرية اآلمنة المستقرة  الداخلي،

لى المساعدة في  السعيدة، الحاجة إلى الحماية ضد الحرمان، والحاجة إلى إشباع الدوافع وا 
 .(221، ص 1991حامد عبد السالم زهران، )حل المشكالت الشخصية 

 :الحاجة إلى تأكيد الذات -1-2

براز هويته، وتعتبر والمقصود ب تأكيد الذات هي حاجة المراهق إلى إثبات وجوده وا 
الحاجة إلى تأكيد الذات أهم خصائص النمو المستقبلي للمراهق، وفي هذا الصدد يقول 

إن تحديد الذاتية وتحقيقها بالنسبة للمراهق يكون أشبه بالمرساة التي تساعده »: "إريكسون"
، 1991سماعيل، إمحمد عماد )« أهدافه بطريقة مثمرة على استكمال المسيرة نحو تحقيق

 .(119ص 
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إذن، فالمراهق بحاجة إلى تأكيد ذاته التي يشعر بتضخمها ونرجسيتها وكبريائها، وأن 
عبد الفتاح دويدار، )عدم التأكيد لذاته قد يؤدي إلى التمرد، أو إلى االنصياع والهامشية 

 .(92، ص 1991

 :الحاجة إلى االنتماء -1-1

قد يؤدي التعارض بيت الحاجات المختلفة إلى الشعور المراهق بعدم األمان 
والطمأنينة، فرغبته في االستقالل المادي واالنفعالي قد يتعارض مع حاجته إلى االعتماد 

والحاجة إلى  االنتماءعلى الوالدين واألسرة، وعدم الشعور باألمان يؤدي إلى الحاجة إلى 
يمكن تعليم المراهق الوالء  شباع الدوافع، وعن طريق هذا الدافعالحماية ضد الحرمان من إ

للوطن والمجتمع واألسرة، ويمكن إشباع هذه الحاجات من خالل عضوية المراهق في 
جماعات الرفاق، واشتراكه في عضوية الفرق الرياضية والفنية والعلمية، والعضوية في 

 .(229، ص 2222منسي وآخرون، محمود عبد الحليم ) الجماعات المدرسية المختلفة

 :الحاجة إلى االستقالل -1-1

يسعى المراهق إلى الّتخلص من ربط التعّلق الطفلي بوالديه، ويرغب في التحّرر 
أن يبني .المستقلة، والبت بنفسه فيما يهمه من أمور، فهو يريد  منهما وفي تكوين شخصيته

 JUIF J-LEIF). ة والمجتمعلحياته الّنسق الذي يرضيه، وذلك ليبرز شخصيته في األسر 

et PAU 1971, P388) 

وخالصة الفصل القول أّنه يمكن اعتبار كل هذه الحاجات ضرورية في حياة المراهق 
ذا أحبطت هذه الحاجات عند المراهق ظّل في حالة  حتى ينموا سليما من كافة الجوانب، وا 

ن فشل في  ذلك، فقد يلجأ إلى ضيق وقلق وتوتر حتى يشبع هذه الحاجة أو الحاجات، وا 
 .إشباعها بطرق غير مقبولة اجتماعيا
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 .رعاية المراهقين بين األهمية والضرورة -1

يشكلون نسبة عالية في الّتعداد العام  لقد أصبح المراهقون في المجتمعات المعاصرة
من  %05للسكان، فحسب إحصائيات اليونسكو في السنوات األخيرة، أّن هناك أزيد من 

عات السائرة في طريق الّنمو هي دون سن العشرين، ومنه فإّن هذه النسبة سكان المجتم
الهائلة الشابة من سكان المجتمع تمّثل دون شّك طاقة حيوية هامة يحتاج المجتمع إليها، 

أحمد )منها على أفضل وجه ممكن  االستفادةومنه ضرورة فهم طبيعتها وحاجاتها، بقصد 
 .(2، ص 1991أوزي، 

على كيفية يجب تدريب المراهق وتتطّلب رعاية المراهقين فنا ومعرفة بطبيعتهم لذا 
بعاد عوامل التوتر عنه، وذلك بغرس الثّقة بنفسه وتبصيره بذاته  التحكم في انفعاالته، وا 
وتعويده على حسن المناقشة واإلنصات، وتقّبل الّنقد، وأن يتقبل اآلخرين مثلما يريد أن يتقبله 

 .(129، ص 1992عبد العلي الجسماني، )اآلخرون 

فيمكن أن تسير المراهقة بسير، وعدم وجود صعوبات ومشكالت إذا ما حاول الكبار 
تاحة  تهيئة المواقف المفيدة والنافعة أمامه بطريقة سليمة تشجعه، وال تحبطه وتوتره، وا 

رام رأيه ووجهات الفرصة الستقالليته واعتماده على نفسه، وتحّمل مسؤوليات الحياة، واحت
واكتساب  واالتزانالسليم والّنضج  االنفعالينظره، وهذا األمر بال شّك يعمل على الّنمو 

 .(21، ص 2222نوال محمد عطية، )الخبرات في مجاالت متعّددة 

أّن مسؤولية المنزل والمدرسة والمجتمع كبيرة في  -أحمد  زكي صالح –ويضيف 
توجيه المراهق الوجهة الصالحة التي تساعده على الّتغلب على أزماته الّنفسية بطريقه 

يبعده عن اعتناق المذاهب الخطرة على كيان األّمة، ولن يتسير ذلك إاّل سليمة، مّما 
 .(229ص )ي له والتقدير آلرائه، فيسير في الطريق الّسو  باإلخالص
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فتفهم األسرة والمدرسة والمؤسسات االجتماعية كافة لطبيعة المراهقة تفهما إيجابيا من 
شانه أن يؤول بالمراهقين إلى الّتكيف االجتماعي األمثل، وبالتالي الوصول إلى مراتب 

 .(192، ص 1992عبد العلي الجسماني، )الشخصية المّتزنة 

والّتكيف الّنفسي واالجتماعي يجب على اآلباء إذن، فلكي يتحّقق للمراهق الّنضج 
والمربين مراعاة أساليب التّنشئة الّنفسية واالجتماعية والتربوية السليمة حتى تتكّون شخصية 
المراهق تكوينا سيكولوجيا يمكنه من تحمل أعباء ومسؤوليات الحياة ومن القدرة على الّتفكير 

على رفع مستوى مجتمعه الذي فيه بطريقة  السليم وحل المشكالت التي تواجهه، والعمل
 .(22، ص 2222نوال محمد عطية، )سوية هادفة وبناءه 

إنساني واجتماعي ووطني، فهم شريحة هامة في فتوجيه المراهقين ورعايتهم هو عمل 
أّنه يمكن إصالح الرجال والشعوب في عهد »"روسوا"المجتمع، وغي هذا المجال قال 

، 1991محمد أيوب شحيمي، )«ولكنهم يصبحون غير قابلين لإلصالح في الكبر الشباب،
 .(211ص 

ّنما لها بالمقابل كذلك  وفترة المراهقة ال تعتبر بالغة األهمية في حياة األفراد فحسب، وا 
أهمية كبيرة في حياة الشعوب واألمم، فالشباب هو روح أّية أمة وقلبها النابض بالحيوية 

 .(11ص ، 1991 ،أحمد أوزي)ر والسعي نحو األفضلوالتغي والحركة

بالمراهقة، وتوجيه الرعاية والعناية الالزمة له يجعالن منه  االهتماموخالصة القول أن 
ومنتجة تعود بالّنفع على المراهق  إنسانا قادرا على رسم الطريق السليم لحياة سعيدة مثمرة

 باالنخراطالغد، أي عضو محكوم عليه نفسه وعلى المجتمع أيضا، فمراهق اليوم هو رجل 
في المجتمع وتحّمل المسؤولية فيه كمواطن يقوم بأدوار اجتماعية عديدة أب، 

وعلى العكس إذا أهمل المراهق، فإّن ذلك يجعل منه فردا ساخطا على المجتمع ....موظف
ه، وبالتالي فإّن على معاير  واالنزالقككل، وربما يقوده األمر إلى الّتمرد على قوانين المجتمع، 
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ويكونون عالة عليه، وأّنهم فاقد بشري مجتمعهم، أمثال هؤالء حتما سيشكلون خطرا على 
 .بالمراهق أمر ضروري وواجب االهتمامهام، ومن هنا كان 
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 :الفصل خالصة

ولها انعكاس  مّما سبق يّتضح أّن المراهقة فترة حاسمة ودقيقة في حياة الشخص،
واضح على نمو شخصيته ونضجها، وذلك لما تتمّيز به من تغّيرات مفاجئة في نمو جسم 

الراشدين، المراهق، وفي كافة جوانب شخصيته التي من شأنها أن تقلب الطفل إلى مجتمع 
فيمتد تأثر هذه الّتغيرات الجسمية المفاجئة التي تحدث للمراهق إلى نفسيته، فتسبب له الحيرة 

، ما لم يجد وسطا متفهما لهذه التغّيرات، يتقبلها من جهة، ويأخذ بيد المراهقة واالرتباكوالقلق 
اّل فإّنه ينقاد بسهولة إلى الهأوية  .حتى يفهمه طبيعة هذه التغّيرات من جهة ثانية وا 

ولذا فإّن مسؤولية كل من األسرة والمدرسة والمجتمع بأكمله واجبة نحو هذه الفئة التي 
، وذلك بتوفير الجو الّنفسي المالئم لتفتح هذه البراعم في أمن واالهتمامحق كل العناية تست

وسالم وتعطي خير الثمار، فإرضاء حاجات المراهقين أمر في غاية األهمية، إذ من خالل 
ذلك يحس المراهق بقيمته ومكانته في المجتمع، ومن الواجب أن يشعره المحيطون به بالثّقة، 

لعطف والحب، وهذا بال شّك يزرع في نفسه روح الفضيلة واإلخالص، ويبعده عّما ويمدونه با
يعمل  إذا أسيئت معاملته وأحبطت حاجاته، فإّن هذا األمر سيضّره ويضر غيره، وعلى العك

على تحطيم شخصيته نتيجة شعوره بالدونية، كما يجعل منه اآلمر فردا ساخطا ناقما على 
ال يترّدد في التمّرد على قوانين المجتمع، وفي إيذاء اآلخرين، وبهذا يكون المجتمع  الجميع،

في الّنهوض برقي  استغاللهاتعج بالحيوية والّنشاط، وكان يمكن قد خسر طاقة بشرية هامة 
 .االهتمامالمجتمع، فقط بالتوجيه وبعض 
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 :تمهيد

تعتبر ظاهرة الجنوح األحداث إحدى الظواهر االجتماعية التي الزمة المجتمعات طيلة 
تواجدها، ومعدالت الجنوح عند األحداث هي في تزايد مستمر إلى الحد الذي أصبحت فيه 

للبناء  تهديد صريحمله من تحهذه الظاهرة من المشكالت الخطيرة في كل مجتمع لما 
باإلضافة إلى خسائر المجتمع في األفراد، وهذا ما جعل االجتماعي والقيم االجتماعية، 

يجاد الحلول الناجحة للقضاء عليها، وكثيرا  لهاالعديد من الباحثين يحاولون التصدي  ما وا 
عن اضطراب في الشخصية، ينتج عنه سلوك  فهو تعبيريصاحب الجنوح مرحلة المراهقة، 

 .ح الجماعة ومعايير المجتمعلرو  منافي

 :مفهوم الجنوح -1

ارتكاب الفشل في أداء الواجب، أو أّنه " يعرف مصطلح جنوح األحداث لغويا بأّنه 
عبد )" عند األطفال الصغار للقانونالخطأ، أـو العمل السيئ أو العمل الخاطئ أو أّنه خرق 

 .(1111الرحمن عيسوي، 

ابن المنظور، لسان )" اإلثمبالضم " وجاء في لسان العرب معنى كلمة الجناح 
 .(العرب

التخلي عن واجب أو ارتكاب " في معناه الحرفي إلى  Delinquencyويشير الجناح 
ما يستخدم كمرادف خطأ، وال يعني بالضرورة ارتكاب جريمة، ولكن االصطالح كثيرا 

، فجنوح "للجريمة وخصوصا بالنسبة للجرائم غير الخطيرة أو التهم التي يرتكبها صغار السن
األحداث هو سلوك من جانب األوالد والبنات تحت سن الثامنة عشر، ال يقبله المجتمع 

 من اللوم أو العقاب أو اإلجراءات اإلصالحية، وفي العديد من األمثلة يؤديويضع عليه 
، ص 1111ليلة، إبراهيم رزق سند )" بتهمة الجناح"والمحاكمة السلوك الجانح إلى القبض 

91). 
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سلوكا أو مجموعة من التصرفات، هذا السلوك يمكن أن يكون "ا ضويعني الجنوح أي
من تأثير مجموعة من االضطرابات أو عدم التوازن االجتماعي، أو ضغوط اقتصادية أو 

ة، كما يمكن أن يكون الجنوح بسبب اضطراب نفسي أو مرض صراع مع الحضارة المدني
 .(01، ص 1119مجلة الثقافة، )عصبي 

االنحراف السلوكي عند األطفال والمراهقين دون سن "الجنوح بأّنه  الديديوتناول 
الثامنة عشر، الذي يتمثل في سلوك ال أخالقي وخارج على القانون وعلى قيم المجتمع 

 .(91ص  ،1111عبد الغني الديدي، )" ومعاييره

ذا ما ارتكبها إجناح اإلشارة إلى أفعال األحداث والتي نعتبرها انحراف واستعملت كلمة 
وفي الحاالت التي تشير . إلى حاالت خروج الحدث عن سلطة والديهباإلضافة . الراشدون

ئات سلوكية متنوعة، إلى أّن الحدث في حاجة لرعاية ووقاية، وبذلك نجد أّن الجناح شامل لف
 ,Philpson)وهذه األفعال التي يشتمل عليها الجناح وتختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر 

Michael, 1971). 

عدم )سلوك مضاء للمجتمع يقوم على "ويصف علماء الّنفس جنوح األحداث بأّنه 
محمد علي قطب )" وبين الفرد والجماعة. بين الفرد ونفسه( وجود صراع)وعلى ( التوافق

 .(10، ص 1111الهمشري ووفاء محمد، 

إفراط في التعبير عن ثورة "الجنوح أّنه  "سيرل بيرت"أيضا يعرف ومن الناحية الّنفسية 
سعيد )" والتقاليد االجتماعية والصحيةالغرائز وشدة انفعالها لدى بعض األفراد على القيم 

 .(01ص  ،0111حسني العزة، 

تعبير عن طاقة فعالة لم تجد لها " الجنوح من الناحية الّنفسية كذلك أّنه  ويعرف
سعيد )" مخرجا اجتماعيا قادت غلى سلوك ال يّتفق مع األوضاع التي يسمح لها المجتمع

 .  (01ص  ،0111حسني العزة، 
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السلوك االجتماعي المضاد " أّما من الناحية االجتماعية فقد عّرف الجنوح على أّنه 
مجتمع والذي يقوم على أساس عدم التوافق والصراع الّنفسي بين الفرد ونفسه وبين الفرد لل

 .(00ص  ،0111سعيد حسني العزة، )والجماعة 

 ." سوء تكيف األحداث مع النظام االجتماعي الذي يعيشون فيه"كما عّرف بأّنه 

أي فعل أو "االنحراف أّنه (Paul Tapan)"بول تابان"يرى ومن الناحية القانونية 
نوع من السلوك أو موقف يمكن أن يعرض على المحكمة ويصدر فيه حكم قضائي باالستناد 

 .(Paul Tapan, 1940, P 70)" إلى تشريع معين

انحراف الفرد عن معايير السلوك المألوفة "ومن الناحية اإلحصائية يعني الجنوح 
ّن الجنوح هو حالة توافر في الحدث كلما أظهر والمقبولة في المجتمع، ونستطيع القول بأ

سعيد حسني )" ميوال مضادة للمجتمع لدرجة خطيرة تجعله أن يكون موضوعا إلجراء رسمي
 .(02ص  ،0111العزة، 

ثم غير المسؤول عن أفعاله الشخص اآل الجانح بأّنه اإلسالميوأخير فقد عّرف الفقه 
عن الصغير : أو سن الرشد أو البلوغ لقوله تعالى رفع القلم عن ثالث الحلموالذي لم يبلغ 

 .(نفس المرجع السابق)" حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق

وفي هذا اإلطار فقد ورد لفظ الجناح في عّدة آيات من القرآن الكريم، حيث جاء في 
وة من شعائر اهلل، فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه إّن الصفا والمر »من سورة البقرة  851اآلية 

معناه اإلثم  -الجناح–وجاء في التفسير أّن . «أن يطوف بهما، ومن تطور خيرا فإّن اهلل شاكر عليهم
 .(99، ص 1121جعفر عبد األمير الياسين، )

خالصة القول أّن الجنوح هو سلوك غير مقبول اجتماعيا وال يتماش مع قيم  إذن
في السلوك وعجز في التوافق الّنفسي اضطراب األمة وعاداتها وتقاليدها، وهو ناتج عن 

 .االجتماعي
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 :ئراحجم ظاهرة الجنوح في الجز  -

حاالت سجلت مصالح حماية الطفولة للمديرية العامة لألمن الوطني انخفاضا في 
بالمائة مقارنة بعدد الحاالت  02.1بنسبة تقدر ب  2102األطفال الجانحين سنة 
 .بحسب الموقع الرسمي لمديرية األمن الوطني 2101المسجلة في سنة 
قاصر من البيت العائلي من بينهم  212إحصاء جنوح  2102وقد تم خالل سنة 

إناث خالل سنة صنف  011حالة جنوح منها  232إناث في حين تم إحصاء 10
2101. 

 :فترة حدوث الجنوح -0

تحصل عندما يكون من حاالت جنوح األحداث %92كشفت الدراسات أّن حوالي 
من حاالت الجنوح يأتيها الناشئون في  % 41عاما من العمر، وأّن  41و 41مقترفوها بين 

سنة، ومنه يظهر بوضوح أّن الجنوح والمراهقة يسيران جنبا إلى جنب،  41و 41ما بين 
بأّنها فترة جنوح المراهقة،  "هادفيلد"سنة والتي يصفها  41و 41وذلك أّن الفترة الواقعة بين 

فهي تّتصف بالنمو السريع في التكوين البيولوجي، مّما ال يسمح للجوانب العقلية والفكرية أن 
عبد العلي )ت فيحدث شق داخل كيان الفرد مّما يفقد الفرد توازنه تلحق بهذه التغيرا

 .(001، ص 1110الجسماني، 

المراهقين هم أكثر عرضة من غيرهم إلى التأثر بالتطورات  وكذلك فاألحداث
السريعة التي تحدث أيضا بالمجتمع بسبب حساسيتهم الزائدة من اإلحباط الذي يمنع إشباع 
حاجاتهم وال يحقق مطامحهم فيلجؤون في مثل هذه الحاالت إلى ارتكاب األخطاء والجرائم 

 .(01، ص 0111ن والحياة، مجلة اآلم)المخالفة لقوانين المجتمع وقيمه 
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ولهذا تعتبر فترة المراهقة من أصعب مراحل عمر اإلنسان فهي مرحلة معاناة 
واضطراب، وهي فترة التسرع والتهور وعدم تحكيم العقل مّما يجعل المراهق يميل نحو أهوائه 

 (.00، ص 1119أحمد أوزى، )باتجاه االنحراف 

تزداد في مرحلة  معدالت الجنوح أنّ (1110)"عباس محمود عوض"اولقد أشار أيض
دماج المخدرات  المراهقة بشكل ملحوظ كما تتمّيز هذه الفترة بازدياد حوادث االنتحار وا 
والخمور، كما تسود فيها مشاعر التعاسة، وهي الفترة التي تتحّدد فيها قدرة الفرد أو عدم 

 .(101ص )قدرته على التوافق السوي 

الجنوح  قترافإباتجاه  لالنسياقولعّل أهم العوامل التي تجعل المراهق أكثر عرضة 
 :هي

كسلوك دفاعي عن اإلحباط أو اإلخفاق الصادران زلق المراهق في السلوك الجانح ني -1
عن البيئة تعبيرا عن رفض الواقع المحيط به، فيلجأ إلى السلوكات العدوانية اتجاه 

 .لمجتمع كعقاب لما حصل لهاإلخالل بنظام ااآلسرة أو 

أّن المراهق أكثر من غيره تقبال لوسائل اإلغراء نظرا لعدم استقراره الّنفسي مّما يجعله  -0
 .غالبا عديم التفكير في عواقب األمور فيسعى فقد لتلبية حاجاته بأي طريقة كانت

 كثيرا ما يكون الجنوح كرد فعل لضغط كان قد تعرض له المراهق منذ أيام طفولته -9
وترك فيه أثرا، تعبيرا عن استطاعته االنتقام، وردع من يقف في سبيل تحقيق حاجاته 

 .(919، ص 4991عبد العلي الجسماني، )

فالجناح إذن ظاهرة تكثر لدى المراهقين، وهي تعبير عن اضطراب في الشخصية، 
وما القيام بأنواع من السلوك اإلجرامي المضاد للمجتمع إال نوع من رفض الواقع الذي يحيط 

 .(154، ص 9222محمود عبد الحليم منسي وآخرون، )به 
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حلة الحرجة من حياة وعلى هذا األساس كان البد من تفهم مطالب وحاجات هذه المر 
الفرد، وذلك تخطيا للمشاكل والعقبات التي قد يقع فيها، وذلك من خالل تنمية القيم والمعايير 
األخالقية، والدينية السليمة في نفوس المراهقين ومساعدتهم على شغل فراغهم بما يشبع 

ة مستمرة مع حاجاتهم الجسمية والعقلية واالجتماعية، وكذا االهتمام بإقامة عالقات سوي
المراهق قائمة على أساس الفهم المتبادل مما يساعد على النمو السوي للذات والوقاية من 

 .االنحراف

 :جنوح المراهقة ومظاهره عند الجنسين-9

تعدد أشكال الجنوح ومظاهره تبعا للجنس واالستعدادات الخاصة وأوضاع البيئة، 
نذكر من ذلك التدخين والشجار، الكذب المرضى والسرقة والتخريب والشغب واالعتداء على 
األمن وعلى الممتلكات العامة أو الخاصة والهروب من المدرسة والتشرد والسلوك الجنسي 

عبد الغني )واإلدمان وغيرها من ألوان السلوك اإلجرامي المنحرف وتعاطي المخدرات 
 .(495، ص 4995الحديدي، 

أنه يوجد تفاوت بين أفراد المستويات االجتماعية واالقتصادية  -دوني سزابو–ويشير 
المختلفة فيما له عالقة بنوع السلوك الجانح، فأفراد الطبقة المتوسطة مسؤولون عن نشاطات 

ينما يميل أفراد الطبقة الميسورة إلى نشاطات أقل خطورة مثل العراك، أكثر خطورة وهدامة، ب
 .(81، ص 4991دوني سزابو ترجمة الطاهر عيسى، )... الهروب من المدرسة

 :وفيما يلي نستوضح أهم أشكال الجنوح عند الجنسين

 :الهرب والتشرد -9-1

إنه شائع عند اإلناث أكثر من الذكور، فالهرب هو اختفاء مؤقت أو طويل دون تبليغ 
العائلة وعندما يتكرر الهرب يؤدي ذلك أحيانا إلى التشرد، وعند اإلناث الهرب يصبح تشردا 
دون شك، نظرا لرفض العائلة للبنت بعد هروبها لما ألحقته من عار يمس عرض العائلة 
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بدرة معتصم ميموني، ...)وما يؤدي إلى الجنوح تسول، سرقة، بغاءوسمعتها، والتشرد عم
 .(985، ص 9224

 وقد يرجع التشرد والهروب إلى التفكك األسري وغياب رقابة أحد الوالدين أو كليهما 

 .(441، ص 4991سليمان عبد المنعم، )معا والطالق 

 :السرقة -9-0

اجات التي لم يتمكن من وهو االستحواذ على أشياء الغير بسبب حاجة من الح
إشباعها داخل األسرة، أو اضطراره إلى مجاراة أصدقاء السوء وضغوطهم عليه لالتفاق، فال 
يتمكن من الحصول على ذلك بالطرق العادية، فيضطر إلى السرقة أو الميل إلى جذب 

 .(141، ص 9222فوزي محمد جبل، )األنظار إليه 

 :جريمة القتل-9-9

 :سنة، وترجع الجريمة إلى أسباب متنوعة 92-41هقين بين وهي تكثر عند المرا

 .عند المنصرع في حالة نوبة حادة -

عند مفرط االنفعال في حالة غضب شديد، فحسب مصلحة المراقبة والمالحظة  -
حاالت جرائم القتل في حاالت الشجار وحاالت أخذ  8بالوسط المفتوع بوهران توجد 

 .سنة 45حالة أقل من  4سنة و  41-41حاالت سنهم بين  1المخدرات منهم 

ومنه فالحيازة على أسلحة في سن المراهقة كمرحلة متوترة يعطي طابعا حقيقيا للخيال 
واألوهام، خاصة إذا كان الشاب تحت تأثير أفالم العنف، وبذلك فقد يهجم ويتعدى دون 

 .(914، ص 9224بدرة معتصم ميموني، )مراعاة نتائج أفعاله 
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 :المرضيالكذب -9-0

يهدف الكذب المرضي عموما إلى تغطية ما ارتكبه الطفل من أخطاء أو مخالفات، 
وينشأ بسبب تعود الطفل الكذب واختالق الحيل والمبررات واألكاذيب بشكل مستمر من أجل 
تحقيق مصلحة شخصية، ويأتي هذا الكذب المرضي بتدعيمه عندما يحصل الطفل على ما 

التناقض بين معايير اآلباء حينما يعلمون أبنائهم على الصدق،  يريده نتيجة لكذبه، وكذا
فوزي محمد )ويقوم هؤالء اآلباء بأفعال يقتبس منها الطفل أكاذيب اآلباء ويتخذونها كقيم لهم 

 .(141، ص 9222جبل، 

 :الفشل والهروب من المدرسة -9-1

ترتفع نسبة األحداث بين الفاشلين والمنقطعين عن المدرسة، ويرجع ذلك أما لعدم 
توافر القدرات العقلية المناسبة لمتابعة الدراسة، وقد يرجع لطموح وضغوط اآلباء بإلحاق 
لى  أبنائهم بنوع من التعليم الذي ال يتناسب مع قدرات أبنائهم فيؤدي إلى القلق واإلحباط وا 

من المدرسة، كما قد يرجع إلى عدم مواكبة المنهج الدراسي لقدرات التالميذ  الفشل والهروب
أو قسوة المعلمين، وكذا عدم وجود األنشطة المدرسية التي تتيح له التنفيس عن انفعاالته، 

فوزي )وكل هذه األمور من شأنها أن تقود إلى فشل التلميذ، وبالتالي الهرب من المدرسة 
 .(145، ص 9222محمد جبل، 

 :البغاء -9-0

هو ظاهرة قديمة مدى قدم اإلنسانية، فالفرد يبيع جسمه خالل العالقات الجنسية، 
وهذا الفعل تمارسه النساء عادة واألسباب متنوعة، منها اقتصادية، اجتماعية أو نفسية، 
 والفتاة في سن المراهقة وتطور الوظيفة الجنسية يثير نزوات ورغبات، تأثير األفالم والكتب
واألغاني الغرامية تجعلها تبحث عن شريك العمر، تهرب من البيت لتعيش معه وتصدق 
وعوده اللماعة، وأخيرا تنتهي مرمية في الشارع خاصة بعد الحمل، في هذه الحالة تلجأ أخيرا 
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الفتاة إلى البغاء كي تنتقم من الرجال، أو ألنها مجردة من كل شيء وليس لديها مخرج 
اإلحصائيات أن نسبة هامة من فتيات متخلفات عقليا أو مصابات  آخر، وقد دلت بعض

بأمراض عقلية يمارسن البغاء نتيجة ضعف الحكم والوعي واستغاللهن من طرف أشخاص 
علي )بدون ضمير، وفي حاالت أخرى يكون البغاء انتقاما من األب، ورفضا لصورة األم 

 .(19، ص 4911محمد جعفر، 

أ على عينة من األحداث -م-الل دراسة أجريت في الووفي هذا الصدد تبين من خ
سنة أن معظم  94-42سنة، وعينة من األحداث اإلناث بين سن  41-42الذكور بين 

جرائم اإلناث كانت من الجرائم الجنسية والهروب من المنزل، بينما كانت معظم جرائم 
من مجموع الجرائم  %12األحداث من الذكور من أعمال السطو والسرقة إذ بلغت نسبتها 

فقد رأى بأن الجريمة الجنسية عند الفتاة تالحظ دائما  "هيلي"المرتكبة، أما العالم األمريكي 
فوزي )مقترنة بنموها الزائد ونضوجها المبكر وفقدان التوازن في الغالب بين جسمها وعقلها 

 .(145، ص 9222محمد جبل، 

 -بدرة معتصم ميموني–وفي بحث آخر حول أشكال الجنوح المنتشرة قامت الباحثة 
بوهران وتم الحصول على وجود أطفال  4911بدراسة بمركز إعادة التربية بنين وبنات سنة 

إناث،  % 11619و% 1611أو في خطر معنوي، ( تشرد)ومراهقين عثر عليهم في الشوارع 
سرقة بسيطة أو االختالط بأشخاص مشكوك فيهم، والسرقة ويشتمل الخطر المعنوي تارة على 

هم ذكور، أما عند  % 92684عند الجنسين لكن األغلبية % 91659احتلت المرتبة الثانية 
اغتصاب عند الذكور، أما اإلناث  %9اإلناث، فالسلوك الشائع هو التشرد، أما الجنوح الجنسي 

هذه الحالة رغم أنه تعدي عليهن، توضع  حاالت اغتصاب أو تعدي على المحارم، وفي % 81
 .(955، ص 9224بدرة معتصم ميموني، )البنت في المركز ألن عائلتها ترفضها 
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والجرائم الجنسية وممارسة الدعارة تحصل في الغالب نتيجة عدم االنسجام داخل أسرة 
الفتاة، حيث تضطر إلى ترك أسرتها والوقوع فريسة بين يدي المنحرفات حيث يمهدن لهن 
ضروب الزلل، فتسوقهن إلى بيوت الدعارة، أو إلى أماكن السرقات، وقد ظهر إحصاء 

منهن كن فريسات لهذا النوع من اإلغراء، كذلك  % 82ن للمتواجدات في دور اإلصالح أ
من الفتيات المنحرفات يأتين من بيوت حيث  % 19إلى  % 94ظهر من دراسات أخرى أن 

علي محمد )م خارج المنزل، أو تتسم عالقات األسرة باالضطراب والشجار الدائم تعمل األ
 .(19، ص 4911جعفر، 

شهدت (4994)وخاصة منذ  (4911)أنه منذ  "بدرة معتصم ميموني"وتشير الباحثة 
الجزائر على وجه الخصوص أبشع الجرائم وازداد الجنوح بكل أنواعه، فالشباب مورط في 
قضايا مخيفة كالتهريب والمخدرات والسرقة وجرائم القتل، واألسباب متعددة منها تدور حول 

شة، وما يزيد في الجنوح الحالة القدرة الشرائية للمواطن مع تقهقر قيمة الدينار وغالء المعي
 .(955ص )األمنية للبلد مما سهل كل التعديات نظرا لغموض الوضع 

 :نظريات الجنوح -0

لقد اهتم العديد من العلماء والباحثين بدراسة ظاهرة الجنوح والجريمة بوجه عام، وذلك 
 .أجل تبيان محدداتها ومعرفة جوانبها وطرق الوقاية والعالج

تم صياغة العديد من التصورات سنعمل على إبرازها في هذا  وفي هذا اإلطار
 .الفصل، وفيما يلي سيتعرض الباحث لعدد من هذه النظريات بشيء من التوضيح

 :النظريات النفسية -0-1

إن الدراسات واألبحاث النفسية عادة ما تنطلق من محاولة تحليل وتفسير السلوك 
الجانح من خالل البعد الذاتي للشخصية المنحرفة، فهي ال تركز عليه كظاهرة اجتماعية أو 

وتسعى من خالل دراسته إلى أن . جماعية، ولكن تنظر إلى الحدث المنحرف كفرد قائم بذاته



 الجنوح                                                                                              :الخامس الفصل
 

173 
 

لف األسباب والعوامل التي دفعت به إلى االنحراف، ومنطقيا فإن تتوصل إلى اكتشاف مخت
تهتم أساسا باألسباب النفسية أكثر من غيرها من العوامل ( النظريات النفسية)هذه النظريات 

 .(4995حجازي،  ىمصطف)األخرى 

وعلى الرغم من االتجاه يهتم بتفسير السلوك الجانح من خالل البعد الذاتي للشخصية 
ة فإن النظريات النفسية تتعدد انطالقا من المنطلقات النظرية لكل عالم، وفي هذا المنحرف

 .المجال سيعرض الباحث أفكار وأراء بعض علماء هذه النظريات التي تهتم بهذا الجانب

 :نظرية التحليل النفسي-0-1-1

إن المطلع على نظرية التحليل النفسي يجد إشارة هذا المصطلح تتجه بشكل مباشر 
، (S. Freud( )4151-4949" )سيجموند فرويد"لى مؤسسها العالمة النمساوي المولد إ

والتحليل النفسي يهدف إلى حل المشاكل الشخصية الفردية والجماعية من خالل األسلوب 
 .التحليلي

مساهمة التحليل النفسي لها من األهمية بمكان في فهم الشخصية والسلوك  وتعتبر
وبالرغم من أن هذه النظرية تهتم أساسا باالضطرابات النفسية . الجانح والكشف عن خفاياه

المخالفة، ولكن نجدها أيضا تركز في دراستها لالنحراف على توضيح غموض الحاالت 
وافع السلوك الجانح لدى األحداث، وتساعد أيضا المرضية، وتسلط األضواء كذلك على د
 .(14، ص 4995مصطفى حجازي، )على فهم تركيب شخصية أولئك األفراد 

ومن هذا اإلطار نجد أن البعض يحاول المطابقة بين عناصر الشخصية الثالثة 
، وبين عالقة الفرد بالمجتمع من ناحية، (حسبما ورد في نظرية التحليل النفسي لفرويد)

القته بنظام العدالة الجنائية من ناحية أخرى، أو عالقة الفرد بوسيلتي الضبط االجتماعي وع
وهكذا يمكن تشبيه العالقة بين الهو واألنا، واألنا األعلى بالعالقة . -غير الرسمية والرسمية–

 .(52، ص 4915مصطفى عبد المجيد كاره، )بين المجرم والمجتمع والقاضي 
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 :تحليل السلوك اإلجرامي أو الجانح في ضوء التحليل النفسي -0-1-1-1

إن أنصار مدرسة التحليل النفسي يعتقدون بأن السلوك لم يصدر من فراغ، بل من 
 .ورائه دافع يدفعه، سواء أكان ذلك الدافع شعوريا أم ال شعوريا

لى موائمة وبالتالي فإن السلوك الجانح أو اإلجرامي يأتي كنتيجة لعدم قدرة األنا ع
وتوافق الرغبات والميول والنزعات الغريزية لدى الفرد مع ما تطلبه الحياة االجتماعية والتقاليد 
خمادها في الالشعور، أو في انعدام وجود أنا  العامة، أو عن التسامي بها، أو عن كبتها وا 

 .عليا مسيطرة أو عاجزة عن أداء وظيفتها في الرقابة والردع

ن تخرج الشهوات والغرائز الفطرية لتتلمس اإلشباع عن طريق السلوك وفي كلتا الحالتي
غير السوي واإلجرامي، حيث نجد تلك الرغبات حسب وجهة نظر أنصار هذا االتجاه ال 
تزول وال تتالشى بمجرد كبتها، ولكن تبقى مستترة في الالشعور إلى حين إتاحة الفرصة كي 

تسلك ( الهو)وقد نجد أن األنا أو الذات . فةتثبت وجودها وتعبر عن نفسها وبطرق مختل
مسلكا آخر لتقوم بتحويل بعض النزعات الفطرية عن هدفها األصلي وتوجهها نحو هدف 
بديل، بحيث ال تثير قلقا أو توترا كبيرا، حيث نجد مثاال على ذلك من خالل الطفل الذي 

هذا، ولكن تبقى رغبته  يظهر عدوانية شديدة نحو أبيه، حيث يستطيع كبت شعوره العدواني
في إيذاء أبيه قائمة وال تتالشى نهائيا، ولكنها تأخذ أشكاال أخرى مثل تقمص شخصية األب، 
وعندئذ يتحول الشعور العدواني من قبل الطفل نحو أبيه من العدوان المباشر إلى صفة 

ته، عبد الرحمن أبو تو )العدوان البديل الذي يوجهه إلى كل مصدر من مصادر السلطة 
 .(95، ص 4991

ومن خالل ذلك نجد أن كل فرد في المجتمع يقع تحت تأثير قوتين مختلفتين 
متصارعتين ومتضادتين في األهداف، فنجد قوة تتجه نحو إشباع الغرائز، وبالتالي تحقيق 

، وأما القوة الثانية فهي تحاول التصرف (الجريمة)الرغبات وبشكل غير معقول وال شرعي 
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مصطفى عبد المجيد )لق رفيع البعد عما يرفضه القانون والقيم االجتماعية بعقالنية وبخ
 .(14، ص 4915كاره، 

ولقد قامت نظرية التحليل النفسي بتفسير وتوضيح العالقة القائمة التي تربط بين ما 
من ناحية، وبين رغبة الفرد من ناحية أخرى، ( الممنوعات والمحرمات)هو غير مرغوب فيه 

شيء محرم أو ممنوع إنما يخفي وراءه رغبة، وهذا ما قد يفسر سلوكيات حيث نجد كل 
بعض األفراد والعالقات المحرمة في المجتمع وغير المرغوب فيها، مثل بعض العالقات 

وهي بذلك تعتبر إحدى أسباب ظهور االضطرابات العصبية لدى الفرد . الجنسية والعاطفية
 .ط سلوكية منحرفةوما تؤدي إليه هذه االضطرابات من أنما

وقد أوضحت مدرسة التحليل النفسي بأن شعور اإلنسان بالذنب واإلثم له عالقة قوية 
الجريمة والمجرم الناتج عن الشعور "إلى هذه الظاهرة بعبارة  "فرويد"ويشير . بالجريمة

يمكن  وتثير مدارس التحليل النفسي إلى أن الفرد عندما يشعر باإلثم بدرجة كبيرة وال". باإلثم
احتمالها، وعندما يرى أنه إذا اعترف بذنبه وبالتالي نيله للعقاب، سيؤدي به إلى الطمأنينة 
والراحة النفسية، وسيقوم بتكرار نفس السلوك وينال العقاب الذي يرجعه إلى حالة التوازن من 

قة جديد، وبالتالي ترجع وجهة نظر هذه المدرسة أسباب العودة للجريمة كنتيجة لهذه العال
 .(14، ص 4995مصطفى عبد المجيد كاره، )السببية 

وهكذا يؤكد أنصار مدرسة التحليل النفسي على أن جميع مظاهر السلوك اإلنساني 
تصدر عنه نتيجة تأثير قوة دافعة، وهي ما تعرف بالدافع، سواء أكانت تلك الدوافع شعورية أم 

وقد ساعد اكتشاف وفهم شخصية اإلنسان ومكوناتها من خالل ما يدور بداخلها . ال شعورية،
ت، ويتأكد بأن السنوات األولى من عمر الطفل هي التي تعكس من صراعات وتناقضا

شخصيته فيما بعد، وما يتعرض له الطفل وما يعيشه من توترات وصراعات داخل أسرته والبيئة 
غير السليمة التي يعيش فيها تساهم في تكوين الشخصية غير السوية والمضطربة، األمر الذي 
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غير متوافق مع المجتمع، وبالتالي يجد نفسه في يجعل الفرد يسير في طريق غير مقبول و 
 .(91، ص 4991عبد الرحمن أبوتوته، )منزلق االنحراف والجريمة أحيانا 

وبهذا يمكن القول بأن التربية السليمة السوية التي تلقاها الفرد أثناء طفولته، والجو 
، الشك بأن ذلك سينتج العائلي الجيد والمحيط االجتماعي السليم البعيد عن المثيرات السلبية

عنه مناخ مالئم لخلق شخصية سوية، وكذلك عندما تكون مكونات الشخصية والمتمثلة في 
واألنا األعلى على وفاق وانسجام بعيدا عن التصارع والتناقض سوف يمكن الفرد  الهو واألنا

 .من أن يحيا حياة هادئة ومنسجمة مع قيم وأخالق ومعايير المجتمع قدر اإلمكان

في نظريته للتحليل النفسي فإن هناك تالميذ " فرويد"باإلضافة إلى ما قدمه العالم و 
وأنصار له ساروا في نهجه وتتلمذوا على يده واتفقوا معه في الكثير من الجوانب التي 

 .تتمحور حولها نظرية التحليل النفسي، واختلفوا معه أحيانا في بعض المواقف األخرى

 :لباحث على سبيل المثال بعض منهموفي هذا اإلطار سيذكر ا

 (.Anna Freud( )4195-4919) "أنا فرويد"

الكبير بالجانب السيكولوجي واهتمامها بالحياة النفسية،  "أنا فرويد"لقد برز اهتمام 
على االتجاه الجديد الذي أسسه في " 6391األنا والميكانيزمات الدفاعية "حيث أكد كتابها 

عطاء دور كبير لألنا في الحياة النفسية، وفي العالج النفسي  التحليل النفسي بإبراز وا 
فسي ال ينطبق ويصدق عليه اسمه ما لم يهتم التحليلي، وأوضحت بأن مصطلح التحليل الن

وتحدثت عن منهج تحليل . ويبحث في األنا، وعدم االقتصار على البحث في الهو فقط
األحالم، بأن ترجمة وتحليل الرموز وتأويلها قد يكشف وتحدثت عن منهج تحليل األحالم، 

ن أن نصل إلى فهم بأن ترجمة الرموز وتأويلها قد يكشف عن كثير ما يخفيه الالشعور دو 
كبير لشخصية الحالم، وعند تحليل الميكانيزمات الالشعورية التي يلجأ إليها األنا، قد يطلعنا 

ويتلخص دور المحلل هنا في إزعاج . على ما يطرأ من تحوالت على الغرائز عند المريض
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امها األنا، األنا، ويتم ذلك من خالل استثارة المكبوت وتدمير التكوينات التصالحية التي أق
وهذه بدورها تعتبر مرضية ولكنها تمثل أنساقا دفاعية من وجهة نظر األنا في محاولة 

 .(82، ص 4994عبد المنعم الحفني، )للسيطرة على الحياة الغريزية 

الذين آمنوا بأفكاره وساروا في نهجه ودعموا موقفه  "فرويد"ضمن تالميذ  ناآوكانت 
ها من أهمية في فهم وحل بعض مشكالت األفراد من قضية التحليل النفسي وما ل

 .السيكولوجية بشكل عام

 (.Alfred Adler( )4182-4948)د أدلر ألفري

في اتجاهه من أصحاب النزعة اإلنسانية والتي ينتمي إليها بعض  "أدلر"لقد كان 
المحدثين من علماء النفس، وكانت أفكاره تتميز بالوضوح والتحديد، كما تتميز نظريته 

ويرى من خالل نظريته في القصور العضوي بأن اإلنسان يولد كمخلوق . بالسهولة والبساطة
أحد أعضاء جسمه، ويقصد بقصور العضو عدم تدفعه المشاعر إلى االستعداد للقصور في 

استكمال نموه أو توقفه أو عدم أدائه لبعض وظائفه، وهذا القصور يؤثر في حياة الفرد 
النفسية ويزيده في عدم الشعور باألمن، ويؤثر في حياته االجتماعية، األمر الذي يجعل الفرد 

المنحرف أحيانا، وبالتالي نحو يقوم بأنواع مختلفة من السلوك قد تكون في اتجاه السلوك 
الجريمة، وأحيانا أخرى يأخذ هذا التعويض سلوكا سويا يتوافق مع البيئة االجتماعية التي 

بحدود القصور البدني وما يتطلبه من تغير في الحياة النفسية،  "أدلر"يعيش فيها، ولم يكتف 
لى حد سواء لم يقتصر بل تجاوز ذلك وعمم فكرته لتشمل القصور المعنوي واالجتماعي، وع

سيد )حديثه على الحاالت المرضية فقط، بل شملت فكرته أيضا الحاالت السوية  "أدلر"
 .(55محمد غنيم، بدون تاريخ، ص 

في بعض جوانب نظريته إلى اتفاقه معه في " فرويد"في اتفاقه مع  "أدلر"لقد ذهب 
لم يكن مطلقا،  "فرويد"فكرة أن الجنس هو المحرك األساسي للحياة، ولكن هذا التوافق مع 
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حيث نجده ينتقل بأفكاره إلى أن اإلنسان حيوان عدواني ومن خالل أتباعه للسلوك العدواني 
 "أدلر"وهكذا سار تفكير . ن الجنسبقي على قيد الحياة، ومن ثم اعتبر العدوان أكثر أهمية م

لى السيطرة  "أدلر"ويرى . في تدرج وتتابع، يسير من أهمية الجنس إلى العدوانية إلى القوة وا 
أن أسلوب الحياة هو المبدأ األساسي الفردي الذي يميز الفرد، وله صفة تفسيرية بالنسبة 

اإلهمال وعدم االحترام  لسلوك الفرد وخبراته، فالشخص الذي تكون حياته مليئة بمشاعر
والنبذ، والمشاعر السلبية التي تنتابه، ويشعر بأنه غير مرغوب فيه، يفسر ويوضح خبرات 
حياته المختلفة من خالل األسلوب الذي عاش فيه، ويعتبر ذلك بمثابة اإلطار المرجعي له، 

دوانية، يعتبر فالشخص الذي تعود في حياته اليومية التركيز على أسلوب القوة والمشاعر الع
كل عمل يقوم به قوة مضادة ويفسر بأنه تحدي لذاته، األمر الذي ينجم عنه إتباع أساليب 

 .(سيد محمد غنيم، بدون تاريخ)حياتية غير سليمة وأنماط سلوكية منحرفة 

 :نقد نظرية التحليل النفسي -0-1-1-0

إلى مجموعة من االنتقادات واآلراء التي  "لفرويد"لقد تعرضت نظرية التحليل النفسي 
لم تتوافق معه بشكل خاص من بعض العلماء وأصحاب النظريات األخرى، وفي هذا اإلطار 

 :سيتعرض الباحث إلى بعض من هذه النقاط وهي كما يلي

، إال أنه انتقد "فرويد"أحد أتباع مدرسة  "إريك فروم"لقد كان عالم التحليل النفسي  .1
عن النفس اإلنسانية، ومبالغته في انشغاله بالدوافع الالشعورية،  "فرويد"مفهوم 

وكذلك إهماله للعوامل االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر في تفكير الناس، وبالتالي 
 .(14، ص 4994عبد المنعم الحنفي، )يتأثر سلوكهم 

خدامه أثناء تفسيره لجوانب الشخصية هو است"فرويد"ومن االنتقادات الموجهة إلى  .0
لعبارات وتفسيرات معقدة وغير واضحة أحيانا، مثل الهو واألنا، واألنا األعلى الذين 
يعيشون في صراع داخل شخصية الفرد، فمنهم من يتناقض مع اآلخر، ومنهم من 

 .يحاول اإلصالح في محاولة للخروج بشخصية متوازنة نسبيا
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التجريبية التي استخدمها يعاني من قصور فيما يتعلق بالخطوات  "فرويد"كان عمل  .9
في إثبات صدق فروضه، حيث أجرى مالحظاته في ظروف تفتقر إلى عوامل 

بأنه لم يسجل لفظيا ما يقوله هو والمرضى وما يفعلونه  "فرويد"الضبط، وكذلك أقر 
نما كان يعمل من مذكرات يسجلها بعد ذلك  بساعات، األمر في ساعة العالج، وا 

النسيان بأن يؤثر فيما يقوم به، مما يضعف من عامل الذي يتبع فرصة لعامل 
 .الثقة

هو قبوله لما يقوله مرضاه كما هو، دون الشك فيه أو " فرويد"ومن المآخذ على  .0
محاولة التيقن منه عن طريق استخدام أي شكل من أشكال البرهان الخارجي، دون 

لعلم المختلفة، شك أن هذه الطريقة بعيدة عن األسلوب العلمي المتبع في فروع ا
كذلك أن ما هو هام لفهم السلوك اإلنساني هو المعرفة الشاملة  "فرويد"ويرى 

 .بالالشعور الذي يمكن الوصول إليه عن طريق التداعي الحر وحده وتحليل األحالم

بالغ هذا االتجاه بشكل مفرط في إعطائه قيمة كبيرة لدور الدوافع في إحداث  .1
نها الغريزة الجنسية، واعتبارها العامل األول في نشوء السلوك، وعلى وجه التحديد م

معظم األمراض والعقد واالنحرافات النفسية، األمر الذي جعل بعض العلماء الذين 
 "أدلر"في البداية ينصرفون عنها نحو تفسيرات أخرى كالعالم  "فرويد"اعتنقوا مقوالت 

 .(12، ص 4991عبد الرحمن أبوتوته، " )يونج"والعالم 

لى الرغم مما ذكر ومما لم يذكر من انتقادات أو مآخذ على نظرية فرويد، فإنها وع
دون شك قد فتحت آفاقا جديدة، ووجهت االهتمام والنظر إلى الكثير من األمور والحقائق 
التي تتعلق بالنفس البشرية، قد تكون غير معروفة من قبل، كما كشفت عن شخصية الفرد 

راعات داخلية ونفسية وتفاعله مع البيئة الخارجية التي يعيش ومكوناتها وما يعانيه من ص
وشجعت من فيها، ومن خالل ما قدمه فرويد من أفكار في نظريته نجدها قد فتحت الباب 

أتى بعده ليسايره في مبادئه ولو إلى حين، أو ينتقده ويعارضه ويأتي بأفكار جديدة أو 
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ث العلمي إلى األمام واالستمرار فيه مخالفة، األمر الذي يساعد على دفع عجلة البح
 .والكشف عن الحقيقة العلمية

ومهما كانت أفكار العلماء الذين عايشوه أو أتوا من بعده ويختلفون معه، فإنه مع 
ذلك ال يستطيع أحد أن يقدم الدليل على انعدام دور الدوافع والغرائز والميول الفطرية في 

من اضطرابات وبين أنماط ة بين ما يصيب الشخصية توجيه السلوك من ناحية، ونفي العالق
السلوك الجانحة واإلجرامية، ومهما اختلفت وجهات النظر فإن التفسيرات والتحليالت 
للشخصية غير السوية لها عالقة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة بما يقوم به الفرد من 

 .را سلبيا وغير مرغوب فيهتصرفات وسلوك جانح يؤثر به على نفسه وعلى اآلخرين تأثي

وعلى الرغم من اختالف وجهات نظر العلماء وأصحاب النظريات الذين شايعوه أو 
اختلفوا معه كثيرا أو قليال، جملة أو تفصيال، فإن أفكارهم دون شك كلها تصب وتندرج تحت 
 مصطلح التحليل النفسي، األمر الذي يؤكد على أن تلك األفكار تهتم بتفسيرات السلوك

 .اإلنساني بشكل عام

 :النظريات االجتماعية-0-0

في النظريات النفسية التي تفسر السلوك الجانح لدى الفرد بأن مبعثه الحياة  رأيناكما 
اهتمامها النفسية المضطربة وغير السوية، وبالتالي تكون النظرية النفسية مركزة كل 

شخصيته، وبالمقابل نجد الجانب ودراساتها من أجل الغوص في حياة الفرد النفسية وفهم 
االجتماعي والحياة االجتماعية بشكل عام لها أثرها الكبير في تصرفات وسلوكيات الفرد، 
وبالتالي برز علماء وبحاث في هذا المجال وأقاموا النظريات االجتماعية التي تهتم باألسباب 

 .والعوامل االجتماعية وعالقة ذلك بسلوك األفراد

جهات النظر والنظريات النفسية التي تفسر السلوك الجانح، فإن ومثلما تعددت و 
اآلراء والنظريات االجتماعية تعددت كذلك لتدلي بدلوها في خضم هذه الظاهرة النفسية 
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السلوك الجانح واالجتماعية متلمسة الطريق علها تساهم في فهم وتحليل أسباب ودوافع 
رق تحد من هذه الظاهرة أو على األقل والجريمة، ومن ثم ربما الوصول إلى وسائل وط

 .التقليل منها

وفي هذا اإلطار فإن الباحث سيتعرض إلى بعض من هذه النظريات التي يرى بأنها 
 .ساهمت في تفسير ظاهرة انحراف األحداث والجريمة بشكل عام

 (:إميل دوركايم)نظرية الالمعيارية  -0-0-1

حدى  "دوركايم"صاغ  قضية عامة تعبر عن وجود عالقة بين األزمات االقتصادية وا 
صور االنحراف وهو االنتحار، حين أشار إلى أن األزمات االقتصادية لها تأثير واضح على 

األمثلة اإلمبريقية مثل األزمة المالية التي : الميل إلى االنتحار، وأكد صحة ذلك بالرجوع إلى
، حيث صاحبها ارتفاع معدالت (4181)صلت ذروتها سنة وو  (4184)سنة  فييناوقعت في 

حالة سنة  941إلى  (4184)حالة سنة  454إلى  (4189)حالة سنة  414االنتحار من 
مما يؤكد عالقة األزمة االقتصادية بارتفاع  (4989)سنة  % 54بزيادة قدرها  (4181)

سنة  باريسوأزمة  "نكفورتفرا"معدل االنتحار، باإلضافة إلى أزمات اقتصادية أخرى كأزمة 
سامية محمد جابر، )، حيث أن آثارها امتدت إلى أرجاء فرنسا وزاد معدل االنتحار (4119)

 .(94، ص 9222

 !من أجل ماذا تحدث هذه األزمات تأثيرها: سؤاال "دوركايم"بناء على هذا يطرح 

 هل ألنها تزيد نسبة الفقر بواسطة جعل الثروة العامة متقلبة؟ .1

 اإلقبال على االنتحار يكون عندما تزيد الحياة صعوبة؟وهل  .0

بأنه إذا كان االنتحار يزداد حيث تصعب الحياة فإنه  "دوركايم"في هذا الصدد أجاب 
 .بالضرورة ينخفض في حاالت الرخاء االقتصادي
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لكنه وجد أن حاالت الرخاء االقتصادي المفاجئ من بين عوامل المساهمة في ارتفاع 
ار، ويستدل على ذلك بقيام الوحدة اإليطالية، حيث لقيت التجارة حينها وتيرة معدل االنتح

متسارعة، وتطورت الصناعة بشكل مذهل مما أّدى إلى الزيادة في األجور، فزاد معدل 
من ذلك أن معدل االنتحار يزيد في كال الحالتين وأكد على أن  "دوركايم"االنتحار، واستنتج 

إن كل : "أزمة مفاجئة سواء بطابعها السلبي أو اإليجابي، حيث يقولهذه الزيادة كانت نتيجة 
اضطراب في التوازن، النشاط العام وكلما أتاحت الحاجة إلى إعادة التوافق هذه مترتبة على 

 ".نمو مفاجئ أو على أزمة غير متوقعة

لكن هل من الممكن أن يكون شيء يعمل على تحسين الظروف االقتصادية لألفراد 
 على دفعهم إلى االنتحار؟قادر 

أن الوظائف المختلفة تندرج في إطار الرأي العام ويكون هناك  "دوركايم"هنا يرى 
مؤشر معين للوجود الفاضل، يشير إلى كل من هذه الوظائف ويحددها طبقا لوضعها في 
التسلسل الهرمي االجتماعي، وعليه تحدد طريق حياة العامل والمستوى الذي ينبغي أن يعيش 

تجاوزه، ومن ذلك يظهر نظام أو حكم أصيل فيه والحّد األعلى الذي يتعين عليه أن ال ي
يحدد الحّد األعلى أو األقصى لمستوى المعيشة الذي يمكن لكل طبقة اجتماعية أن تطمح 
إليه، مع انعدام مقياس ثابت لهذه الحدود لتغيرها تبعا لزيادة العائد الجمعي أو نقصانه، 

 سى االجتماعية من المقاييباإلضافة إلى تغيير أفكار المجتمع األخالقية، فبتحرر القو 
القديمة ينهار التوازن القائم وتضيع القيم وهنا يفتقد كل نظام لفترة زمنية، وتصبح الحدود بين 

غير معروفة، ويجهل الفرد الممنوع والمسموح، وتكون النتيجة عدم وجود  المعقول والمستحيل
 .قيد على األعمال، وعدم وجود مستوى للطموح

التقليدية سلطتها أصبحت الشهوات مسيطرة وغير قابلة للسيطرة،  وكلما فقد القواعد
وعليه تصل الالمعيارية االقتصادية إلى ذروتها بواسطة تلك األهواء التي أصبحت غير قابلة 
لالمتثال، وهنا يكون الصراع أكثر عنفا وتشتّد المنافسة وتكون أعمق، وتتميز هذه الحالة 
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ية لعدم وجود تصنيف معترف به لكل شيء، ويصبح كل بالمنافسة بين الطبقات االجتماع
لى االنتحار  نتاجية، مما يؤدي إلى االنحراف والجريمة في أحيان كثيرة وا  جهد أقل فعالية وا 

 .(91، ص 9222سامية جابر، )في أحيان أخرى 

إن الالمعيارية االقتصادية تكون في حالة مزمنة من دائرة واحدة من دوائر الحياة 
ة وعي دائرة التجارة والصناعة، ويرجع ذلك إلى التقدم االقتصادي الذي حدث االجتماعي

وانصّب على تحديد العالقات الصناعية من كل قاعدة وتحكم، حيث كانت ممارسة الحكم 
وتشريع القواعد من وظائف القوى األخالقية في المجتمع، حيث كان تأثير الّدين يمارس على 

فقير والغني، فأكد الطبيعة المقدسة للنظام االجتماعي وعلم العمال وأصحاب العمل وعلى ال
 .األفراد بأن الطبقة االجتماعية حّددت من طرف الخالق

تعني انهيار المعايير االجتماعية المسؤولة عن  "دوركايم"إذن الالمعيارية حسب 
تنظيم عالقات األفراد بعضهم ببعض في إطار النظام الواحد، فهي تعّبر عن غياب القيم 
والمعايير االجتماعية المتحكمة في السلوك االجتماعي لألفراد، بحيث ال يستطيعون التفريق 

، وبذلك ينجرف األفراد نحو االنحراف بين المشروع وغير المشروع وبين الجائز وغير الجائز
شباع الحاجات دون ضابط أو قيد أخالقي  .وا 

 والالنظام مفهوم األنومي  أو الالمعيارية الذي يعني الالقانون "دوركايم"وقد استخدم 
والالمعيارية لتفسير وتمييز السلوك المنحرف عن السلوك السوي، وقد كان في القديم مفهوم 

خالفة أوامر ونواهي القانون، وبخاصة القانون السماوي وتعاليم الدين، وقد الالمعيارية يعني م
 (4198)اللفظ عام  "دوركايم"شاع استخدامه حتى فترة ما بعد العصور الوسطى، واستخدم 

 .(15، ص 4915مصطفى عبد المجيد كاره، )لشرح ووصف وتحليل أسباب السلوك المنحرف 

ضمن الظواهر االجتماعية السوية، وهي عامل أن الجريمة تعتبر  "دوركايم"ويرى 
ضروري والبّد منه لسالمة المجتمع، وبذلك تكون جزء ال يتجزأ من حياة كل مجتمع سليم، 
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بأنها من الظواهر االجتماعية السليمة، ألنه ال يوجد ( أي الجريمة)ويستمر في وصفها 
 .(81، ص 4911حسين الحاج حسن، )مجتمع خال منها تماما 

يستدرك دوركايم منبها إلى أن إدخال الجريمة ضمن الظواهر االجتماعية "ولكن 
السليمة ليس معناه أن المجرم هو شخص طبيعي التركيب من الناحيتين النفسية والبيولوجية، 

 ".من هذين األمرين مستقل عن اآلخرفإن كل 

يفرض ال يرى في الموقف االجتماعي سوى المجتمع الذي "وأخيرا نجد أن دوركايم 
على األفراد حاجاته غايات ألفعالهم وسلوكياتهم، وهما موقفان بينهما من االفتراق أكثر مما 

 ".بينهما من االلتقاء

 (:Robert Merton" )مرتون"نظرية  -0-0-0

مكانة مرموقة فيما يخص تفسيره االجتماعي لما يصدر " مرتون"تنال أفكار نظرية 
هذه األفكار، ونالت بنى علماء االجتماع األمريكان عن الفرد من سلوكيات منحرفة، وقد ت

بدوره التفسيرات  "مرتون"، فقد رفض "دوركايم"الحضوة من طرفهم، وكعادة عالم االجتماع 
النزوية أو االضطرابات النفسية النفسية لالنحراف من خالل الخلل الذي يطرأ على الحياة 

قد وضع نفسه في قالب  "مرتون"ة يكون التي تحدث للفرد بشكل عام، وبهذه الصورة المبسط
بأن السلوك المنحرف هو وليد الظروف  "مرتون"اجتماعي محض، وفي ذلك يظهر 

االجتماعية التي يعيشها الفرد، وليس كنتيجة للعوامل واألسباب الداخلية له، أو الخارجية 
يصل إلى غايته من خالل تفسير وتحليل عناصر  وبذلك. المعزولة عن إطارها الحياتي

البنية االجتماعية في تفاعلها، وعليه فإنه يوضح كيف يصل هذا التفاعل إلى سلوكيات 
مصطفى )...متفاوتة ومتنوعة بحيث يكون منها الجانح، والبعض متمرد، واآلخر استسالمي

 .(94، ص 4995حجازي، 
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على " مرتون"و" دوركايم"قا قد تم بين ومن خالل ما تقدم يالحظ الباحث بأن اتفا
استبعاد الجوانب النفسية وما يعيشه الفرد من اضطرابات داخلية بأن تكون سببا في انتهاج 
السلوك المنحرف، وعلى العكس من ذلك فقد تم التركيز على البيئة االجتماعية كمصدر هام 

 .ل عاموسبب من األسباب التي تؤدي إل السلوك المنحرف والجريمة بشك

 (:Gabriel Tarde 1904/1843)تارد نظرية التقليد لجبرائيل  -0-0-9

، الكاتب "تارد"يعود الفضل في نظرية التقليد والمحاكاة إلى منشئ هذه النظرية 
والقاضي والعالم األكاديمي االجتماعي والنفسي الفرنسي، والذي أسس آراءه حول الجريمة 
على الرفض القاطع ألفكار المدرسة الوضعية التي ترجع اإلجرام واالنحرافات السلوكية إلى 
عوامل بيولوجية فردية، ويمثل ما توصل إليه في الخصوص أهم ما أسهمت به نظريات 

الجنوح في تحديد معنى وسبب الجريمة، باإلضافة إلى الهدف من ارتكابها، وقد الجريمة و 
ّنما هو نتاج  "تارد"أكد  على أّن اإلنسان ال يولد مجرما، وبالتالي ال يعتبر مجرما بالفطرة، وا 

تتشكل بها شخصيته من خالل عمليات اجتماعية نفسية، أهمها برأيه لبيئته االجتماعية التي 
 : أفكاره حول الجريمة في كتبه التالية "تارد"حاكاة، حيث عرض التقليد والم

 (.6881)نشر عام  Lacriminalite Compareاإلجرام المقارن،  - أ

 (.6831)نشر عام Penalphilosphyفلسفة التقليد،  - ب

 (.6831)نشر عام  Laws of Imitationقوانين التقليد،  -ج

( 6836)نشر عام Etudes Penales et Socialدراسات جزائية واجتماعية،  -د
 .(41، ص 4915مصطفى عبد المجيد كاره، )

ثالثة قوانين أساسية للتقليد والمحاكاة أوردها في كتابه قوانين التقليد،  "تارد"وقد صاغ 
 :وهي تتلخص في األنماط الثالثة التالية
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 .االختالطدة ـا وشـاوت رديـة تتفـيقلد األفراد بعضهم البعض اآلخر بدرج :النمط األول

إنه في الغالب نجد البقات االجتماعية األدنى منزلة تقلد الطبقة األعلى منها  :النمط الثاني
 .في الرتبة، وبالتالي في الغالب يقلد المرؤوس رئيسه األعلى

إنه في حالة اختالف أو تقارب األذواق واالختراعات الحديثة واألفكار  :النمط الثالث
مصطفى عبد المجيد )قلد الحديث منها دون القديم والوسائل، فإن اإلنسان ي

 .(48، ص 4915كاره، 

، حيث يرى بأن "دوركايم"قد اتفق مع الفرضية التي انطلق منها  "تارد"وبذلك يكون 
ارتكاب الجريمة من  "تارد"ويرجع . الجريمة ظاهرة اجتماعية وموجودة في كل المجتمعات

لتقليد والمحاكاة، وبالتالي من الوسط االجتماعي الذي قبل األفراد هو عبارة عن نتاج لعملية ا
 .يعيش فيه الفرد

 E. Sutherland (4114/4952:)نظرية المخالطة المتفاوتة ألدوين سذرالند -0-0-0

الفرضية األساسية التي تقوم عليها هذه النظرية أن األفراد يكتسبون أنماط السلوك 
اإلجرامي بالطريقة نفسها التي يكتسبون بها أنماط السلوك السوي، ويعود الفضل في تطوير 

، وتعتبر هذه النظرية من أهم الجهود العلمية التي "سذرالند"هذه النظرية إلى العالم األمريكي 
سبيل محاولة الكشف عن عمليات التعلم التي قد تؤدي إلى اكتساب الفرد للسلوك بذلت في 

نفس المتغيرات التي حاول أن " سذرالند"اإلجرامي في المجتمعات المعاصرة، وهكذا يستعمل 
أن  "سذرالند"ويرى . يشرح فيها كيفية اكتساب السلوك المنحرف، لشرح كيفية اكتساب السوي

فالمتغيرات االجتماعية "مبدأ األساسي في شرح السلوك اإلجرامي، الصراع الثقافي هو ال
واالقتصادية التي صاحبت الثورة الصناعية في العالم الغربي، يعتقد بأنها كانت سببا في 
ظهور النزعة الفردية على نطاق واسع والتأكيد عليها، وأنتجت ظروفا معيشية تساعد على 

االجتماعية التي يواجهها األشخاص في حياتهم اليومية اإلجرام واالنحراف، إذ أن المؤشرات 
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نما هي متنافرة ومتناقضة تجر العديد من األفراد إلى  أصبحت غير منسجمة وال متناسقة، وا 
االتصال بمن يحملون معايير إجرامية، فينتهي بهم المطاف إلى اكتساب السلوك اإلجرامي 

 .(منشورة، محاضرات غير 4992أحمد األحمر، )" نتيجة لذلك

وترتكز نظرية المخالطة المتفاوتة على مجموعة من األسس والعناصر التي وردت في 
 :وهي كما يلي( مبادئ علم اإلجرام) "سذرالند"كتاب 

 .يتم اقتباس السلوك اإلجرامي والمنحرف عن ريق التعلم .1

 يتم تعلم السلوك اإلجرامي والمنحرف باالختالط والتفاعل، والتأثير المتبادل مع .0
 .أشخاص آخرين خالل عمليات التواصل واالتصال

أهم مرحلة من مراحل تعلم السلوك اإلجرامي تحدث وتتم داخل جماعات يرتبط  .9
 .بها الفرد من خالل عالقات شخصية

 :تشتمل عملية الفرد لمختلف أنماط السلوك اإلجرامي على ما يلي .0

د أحيانا، وأحيانا تعلمه لوسائل ارتكاب الجريمة، والتي تكون غاية في التعقي - أ
 .أخرى تكون بشكل سهل وبسيط

يتعلم الكيفية التي من خاللها يتم له تكوين نوع خاص من التوجيه لما يحمله  - ب
 .من بواعث أو دوافع أو تبريرات ومواقف

يتم تعلم االتجاه المحدد للدوافع والحوافز من خالل تعريفات المبادئ القانونية  .1
التي يكتسبها الفرد ممن حوله، وهذه التعريفات وتفسيرها، وكذلك من التفسيرات 

والتفسيرات قد تكون في االتجاه اإليجابي الملتزم بالقانون، وقد تكون في االتجاه 
 .السلبي المخالف للقانون

يصبح الشخص مجرما بسبب زيادة نسبة التعريفات والتفسيرات المكتسبة التي  .0
 .ط الفرد بأفراد يتبنونهاتؤيد انتهاك القانون، والتي تحدث نتيجة الختال
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تتفاوت درجة اختالط الفرد بأفراد يحترمون المبادئ القانونية، وآخرين ينتهكونها  .1
 .من حيث تكرارها واستقرارها وأسبقيتها وشّدتها

تتكون عملية تعلم السلوك اإلجرامي عن طريق اختالط الجانح والمنحرف بمختلف  .2
، وأنها مثلها مثل أية (السوية)الإجرامية النماذج واألنماط اإلجرامية والنماذج ال

عملية تعلم أخرى، يتم إتقانها عن طريق نفس الوسائل والخطوات وآليات التعلم 
 .العادية، وباستخدامها

الفرد وقيمته، إال أن تفسير هذا النوع من يعبر السلوك اإلجرامي عن حاجات  .1
سلوك السوي يعبر هو السلوك ال يتم بناء على االحتياجات والقيم، ذلك ألن ال

 .(5،ص 4915مصطفى عبد المجيد كاره، )اآلخر عن نفس االحتياجات والقيم 

، فالسارق يسرق (قيمة)فمثلما العامل األمين يعمل لغرض الحصول على المال 
 .لغرض الحصول على نفس الغاية أيضا

إلى أن اإلنسان يصبح مجرما ومنحرفا عندما تسيطر عليه " سذرالند"وينتهي 
االتجاهات الدافعة لإلجرام أكثر من العوامل المانعة له، ويتم ذلك مع الفرد من خالل اتصاله 
بأقرانه من المنحرفين والجانحين، فتكون النتيجة من وراء اختالطه بهم اكتسابه األنماط 

 .(19، ص 4991عبد الرحمن أبو توته، )...السلوكية اإلجرامية

 :نظرية الصراع الثقافي -0-0-1

. لتفسير السلوك الجانح(Sellin")سلن"قال بهذه النظرية عالم االجتماع األمريكي 
أن السلوك المنحرف ناتج عن عدم التوافق والتعارض بين الجماعة والوسط  "سلن"ويرى 

االجتماعي الذي عاش فيه الفرد مع معايير المجتمع الكبير، وعندما نجد فردا غير متكيفا 
مع المجتمع الكلي، فهو نتيجة النتمائه إلى جماعة غير متكيفة، بمعنى أن الفرد عندما 
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مصطفى حجازي، )ي؛ ألنه متكيف لجماعة فير متكيفة يكون غير متكيف للمجتمع الكل
 .(52، ص 4995

مبدأ الصراع بين معايير الثقافات المختلفة التي تكون  "سذرالند"وقد تبنى العالم 
المجتمع األمريكي، حيث أوضح بأن الفرد يكون جانحا عندما تطغى على تصرفاته 

ي انتمى إليها، وبذلك يصبح ضد وسلوكياته المعايير الجانحة السائدة في الجماعة الت
 .(95، ص 4995مصطفى حجازي، )المعايير المتكيفة التي تسود المجتمع الكلي 

تفسيرا للجناح في ضوء  (A. Cohen")ألبرت كوهن"وفي هذا السياق فقد ساق 
معايير متصارعة فات العامة والفرعية من االصراع الثقافي، إذ يذهب إلى أن ما تتضمنه الثق

تمعات المعقدة، يعني تزايد فرصة الجناح، ويصدق ذلك إذا تصارعت معايير الثقافة في المج
 .(54، ص 4999غريب سيد أحمد، )الفرعية وثقافة المجتمع الكلي 

إذن عندما تكون فئة أو طبقة معينة، وما تحمله من ثقافة وقيم في صراع وتصادم 
المعتقد الديني في المجتمع الكلي، ينتج مع القيم الخلقية واالجتماعية التي يحميها القانون و 

عن ذلك الصراع سلوك غير سوي، ومنحرف وغير مرغوب فيه من قبل الفئة أو المجموعة 
 .االجتماعية الصغيرة

وترى النظرية الثقافية بأن المعيار هو مدى االنحراف عن المألوف والشائع في ثقافة 
فين اجتماعيا، هو نتيجة انحرافهم عن فمثال المجنون والمجرم من المنحر ...من الثقافات

وترى هذه النظرية أن بعض أنواع السلوك قد يعتبر شاذا في ثقافة ...معايير سلوك الجماعة
وهناك أنواع أخرى من . معينة، وعلى العكس من ذلك فإنه يعتبر عاديا في ثقافة أخرى

سعد جالل، بدون )االنحراف قد توجد في ثقافة معينة، بينما ال نجدها في ثقافة أخرى 
 .(11تاريخ، ص 
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وهكذا يتضح من خالل وجهة نظر نظرية الصراع الثقافي يمكن القول بأنه في ظل 
تعدد المجموعات التي ينتمي إليها الفرد قد يحدث عدم توافق، وبالتالي يظهر على السطح 

عنه اتخاذ السلوك الخاصة بكل مجموعة، األمر الذي ينتج التنافر والتنازع في أسس ودوافع 
أسلوب معين خاص بكل مجموعة يتماشى مع قيمها ومبادئها، وبالمقابل يكون ذلك األسلوب 
أو التصرف مناقضا لقيم ومصالح القانون العام الذي يتمتع بقوة الردع والجزاء والعقوبة لمن 

 .يخالف ذلك

 وفي ظل هذه الظروف السائدة بين الجماعات من تصارع وتنافر، فإن مثل ذلك قد
يقع بين المجتمعات، وعندما ينتقل إنسان من بلده التي تمثل له المجموعة الكبرى إلى بلد 

مختلفا عنه وفي قيمه آخر، سوف يقابل ويواجه مجموعات أخرى أو المجتمع الكلي بحاله 
التصادم والتنافر بينه وبين الجماعة التي سيعيش معها، األمر  ونمط سلوكه، لذلك قد يقع

ه فردا خارجا عن إطار المجموعة من خالل سلوكياته التي قد تدفعه إلى الذي يجعل من
 .ارتكاب السلوك المنحرف، وبالتالي وقوعه تحت طائلة القانون

 (:سوذالند إدوين)نظرية االختالط التفاضلي  -0-0-0

أكثر دقة في تحديد كيفية انتقال السلوك اإلجرامي  "سوذالند"إن األستاذ األمريكي 
عن طريق التقليد، لقد بنى نظرية اجتماعية سماها باالختالط التفاضلي وهي محاولة عملية 
لتشخيص تلك العمليات الضرورية التي تسهم في تكوين تطور السلوك المنحرف والمجرم، 

 .(984ص ،9224عامر، مصباح ): هذه النظرية على مجموعة من الفرضياتوتقوم 

نما هو مكتسب -1  .السلوك اإلجرامي غير موروث وا 

 .يتعلم الفرد السلوك االنحرافي عن طريق عملية التفاعل -0

 .عملية تعلم السلوك االنحرافي تتم عبر العالقات الشخصية الحميمية بين األفراد -9
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انتقال السلوك اإلجرامي يتم حين ترجحه كافة التعريفات االجتماعية المشجعة  إن -0
 .على مخالفة القانون على تلك تدعو إلى احترام القانون

إّن عملية تعلم السلوك االنحرافي ال يتم فقط عن طريق التقليد وتلقي المبادئ،  -1
نما كذلك عن طريق التجارب والخبرات الشخصية التي يتلقاها ا لفرد حين وا 

 .تعرضه لموقف من المواقف

الفرضيات فإن االختالط التفاضلي بين األفراد ال يجري بالنسبة انطالقا من هذه 
نما يتضمن أيضا األنماط السلوكية غير اإلجرامية، ومع  لألنماط السلوكية اإلجرامية فقط وا 

تكرارها، فحين ومّدة ذلك فإن تأثير هذه األنماط السلوكية على األفراد يختلف باختالف مدى 
يتعرض الفرد لمواقف وظروف بصورة متكررة ولمدة طويلة، فإنه يستجيب لها ويعمل على 
تقليدها، كما أن هذه األنماط السلوكية تختلف حسب أولويتها في حياة الفرد، أي بمرحلة 

اته زمنية تترك آثارها في حياة الفرد وسلوكه، فتعلم الطفل سلوكا في مرحلة مبكرة من حي
راسخا، بمعنى أنه يتعلم حب القانون واحترامه على أساس أنه مواطن صالح، فهو إذن يظل 

مواطن "يخشى القانون ويحترمه طيلة حياته، ويحدث عكس ذلك في األكواخ التي يسميها 
، حيث يختلط األطفال بالمجرمين الكبار الذين يهربون في الغالب إلى تلك األكواخ "الجنوح

نون وبغرض التخطيط الرتكاب جرائم أخرى، فالطفل يتعلم مخالفة القانون منذ من قبضة القا
 .صغره وبالتالي حين يكبر يكون قد ترعرع على كره القانون ونبذه

ي على أهمية أوك، للسسلوك محل التقليد على مصدر هذا امية الهكما تتوقف أ
الشخص الذي يصدر عنه السلوك، فقد يصدر السلوك عن شخص يحترمه الفرد ويتعاطف 

الحالة يكون لهذا السلوك بعض القوة التي قد تجعل منه نموذجا يتبعه الفرد معه، ففي هذه 
أو يقلده عن حب ورغبة، خاصة إذا كان الشخص من محيط األسرة وهذا ينطبق على كل 

 .بشري اإلجرامي منه وغير اإلجراميأنواع السلوك ال
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جنوح األسرة عن مسؤوليتها االجتماعية في الضبط االجتماعي، وتبنيها  أنّ  إالّ 
األساليب الخاطئة في التطبيع االجتماعي، يؤدي بكثير من األطفال إلى السلوك المنحرف، 

في مهامها المجتمعات آتية من فشل األسرة  حيث أن كثير من الجرائم التي ترتكب في حق
لقاء هذه المهمة على الشارع ووسائل اإلعالم  التربوية وفي الضبط االجتماعي ألفرادها، وا 
وجماعات الرفاق المنحرفة، ويعود فشل هذه المؤسسة الهامة في مهمتها إلى التفكك الذي 

 ".التفكك األسري"يحصل على نطاقها 

 :التفكك األسري -4

التفكك الكلي والتفكك الجزئي، حيث في  ويحمل التفكك السري شكلين إثنين وهما
نتيجة لفشل أحد الزوجين أو كليهما في مواجهة " الطالق"األول يتم إنهاء الرابطة الزوجية 

متطلبات الحياة المشتركة، أو نتيجة تفاقم الخالفات الزوجين لدرجة ال يمكن إدراكها 
 .(45، ص 4911مسعودة كمال، )

ال والهجر المتقطعين، حيث يعاود الزوجان بصفة وأما الثاني يكون نتيجة االنفص
متقطعة الحياة الزوجية ولكن تبقى مهددة من وقت آلخر باالنفصال أو الهجر وقد يكون 
بطرق أخرى كانفصال األبناء لمدة طويلة ولكن ليس بصفة دائمة نتيجة لمشاكل عائلية 

 :يكون لهذا الشكل ثالثة أوجهتؤدي بهم إلى الهروب من المشاكل لتحقيق االستقرار الذاتي، و 

حيث يترك الزوج أو الزوجة الحياة الزوجية على اتفاق مسبق، كهروب  :االنفصال - أ
، ص 6311مصطفى الخشاب، )الزوجة إلى بيت أهلها وتعود بعد الصلح 

492.) 

حيث يترك الزوجين البيت بدون اتفاق مسبق مع إبقاء الرابطة الزوجية  :الهجر - ب
الزمنية  أو الفترة( المعاشرة الزوجية)دون هدف من الهجر أو الهجر في الفراش 
 .(425،ص 4981محمد حسن، )المخصصة للطالق أو بموت أحد الزوجين 
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اصة بين الزوجين والوجه األخير هو العائلة التي تسودها النزاعات المستمرة وخ-ج
همال طرف ما ألسرته، وهنا يكون نتيجة اإلدمان على المخدرات أو لعب القمار  وا 

جعفر األمين ياسين، )الزوجين تحت سقف واحد ولكن واحد منهما يهجر اآلخر 
 .(92، ص 4912

 :ويترتب على هذا التفكك األسري عدة آثار على األبناء أهمها

 .حرمان الطفل من الرعاية األبوية، مما يسبب له اختالل في النمو الجسمي والنفسي -

 .انفصال الطفل عن الرعاية األسرية يدفع به إلى إظهار نوع من السلوك المنحرف -

 .غياب الوالدين يدفع الطفل إلى التشرد والتسول واالعتداء على ممتلكات الغير -

 .لطفل إلى الهروب من الجّو األسري المتوترالصراع والتوتر داخل األسرة يدفع با -

غياب الرقابة الوالدية يؤدي بالبنات إلى االحتكاك بالزمر المنحرفة، مما يؤدي إلى  -
 .انحرافهن وارتكابهن للجريمة أو عرضهن لالغتصاب

حرمان الطفل من الدعم المادي قد يحرمه من مواصلة تعلمه، فيميل للسرقة لتلبية  -
 .متطلباته

 :المدرسة -0

أحمد مهدي عبد )يمكن حوصلة أهمية المدرسة في الضبط االجتماعي فيما يليك 
 .(94، ص 4999الحليم، 

تمثل المدرسة المجتمع المحلي للطفل الذي يحس فيه بذاته ووجوده وشخصيته من  -
خالل شغله المعقد البيداغوجي في القسم وأمره بالقيام بواجباته المنزلية الدراسية 

 .عليها ومعاقبته
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محيط المدرسة هو الذي تنصهر فيه تفاعالت التالميذ ونزعاتهم الشخصية  -
وخصائصهم الفردية ودوافعهم النفسية، ومن خالل هذا التفاعل يتم تعديل سلوك 

 .التلميذ لتكيف مع المحيط االجتماعي

توجيه فكر الطفل وتكوين شخصيته وتوجيه نموه االجتماعي الوجهة التي يحبذها  -
 .عالمجتم

يتعلم الطفل في المدرسة قواعد السلوك واآلداب التي تقوم على مبادئ المجتمع  -
 .السامية

 .تلقي الطفل التراث الفكري والثقافي باختصار الزمن وبشكل منسجم في أحداثه وقيمه -

كما تقوم المدرسة ببسط إيديولوجية الدولة وتوجهها الفكري والقومي وتشرح وتفسر 
يال المجتمع من تبنيها والدفاع عنها، لكن المدرسة إذا خرجت عن أهميتها حتى تتمكن أج

المهمة المنوطة بها من تقويم سلوك الفرد وتنشئته تنشئة سليمة على تقاليد ومعايير وقوانين 
المجتمع، فإنها بذلك تكون قد دفعت الطفل إلى تبني األفكار الشاذة التي ال يحبذها 

النحراف عن هذه المعايير الضابطة للمجتمع وينتهي في المجتمع، ومن هنا يبدأ الطفل في ا
 .الجريمة واالنحراف

 :الدين -9

يعتبر الدين عنصرا هاما في الضبط االجتماعي لألفراد، فهو ذو اتجاه قوي وعميق 
النمو في جذور النفس اإلنسانية، وهو ذو أبعاد تتسع لتشمل كافة جوانب السلوك اإلنساني 

وهذا يعني أن بذور اإليمان الديني وحقائق العقيدة الدينية وكل ما يتصل طيلة حياة اإلنسان 
بهما من تعاليم وشعائر دينية معينة تزرع في تربية النفس اإلنسانية في أول مراحل حياة 

 .الطفل، األمر الذي يكسبها صالبة ويزيدها قوة تفوق أية قوة اجتماعية أخرى
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بدوا في تقسيم األشياء وظواهر إلى أن روح الدين إنما ت "دوركايم"ويذكر 
مقدس ودنيوي، والتعاليم الدينية بوجه عام هي مجموعة األوامر والنواهي التي تحض :قسمين

الناس على طاعتها، كما يهدف إلى اإلبقاء على نظام المجتمع، وكلما كان المجتمع أشد 
 .تماسكا كان أقوى سلطانا على األفراد

ت القديمة دور أساسي كامل، يتناول كافة جوانب وحين كان للدين في المجتمعا
الحياة للفرد، كان الضبط االجتماعي في أوجه، وحينما ظهرت العلمانية في العصر الحديث 
ومن مبادئها فصل الدين عن الدولة، بحيث أصبح سلطة روحية فردية نابعة من تنشئة الفرد 

 .يتجهون نحو االنحراف والجريمة في أسرته وفقط، اختل النظام االجتماعي وأصبح األفراد

ورجاالتها أو قسوتهم في تنفيذ  ضمائرهاكما أن عدم كفاءة أجهزة الشرطة أو فساء 
القانون، حيث ال يشعر األفراد بالعدالة وهذا الشعور الجمعي يقود إلى مزيد من خرق القانون 

 .وبالتالي االنحراف والجريمة

نيزمات التي تؤهله لمنع االنحراف وعقاب القانون على جميع الميكا ينطويوعندما 
المنحرف، فإنه ينطوي بالضرورة على مراكز من شأنها التحري عن المنحرفين والحكم عليهم 
وعقابهم، وكلما زادت قواعد القانون دقة زادت ضرورة التخصص فيه لمواجهة كل أنواع 

 .االنحراف والمنحرفين

 :النظرية التكاملية-0-9

نما ينشأ عن مجموعة من  مبنى هذا االتجاه أن االنحراف ال ينشأ عن سبب واحد، وا 
األسباب تساند بعضها بعضا حتى تتحقق النتيجة األخيرة، وهي انحراف الحدث، وهذا معناه 
أن الحدث المنحرف هو في الواقع نتاج لجميع الوقائع والحوادث والتجارب التي مّر بها، 

التي يتواجد فيها، والسمات النفسية والعقلية والجسمية والظروف العائلية والبيئية والمعيشية 
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منير العصرة، )التي يمتاز بها، ومن الصعب أن نرجع انحرافه إلى عامل واحد معين 
 .(88، ص 4981

، أن فكرة البحث عن سبب واحد (4911" )محمد على جعفر"أشاروفي هذا الصدد 
لتفسير أية ظاهرة غير صالح على اإلطالق بالنسبة للعلوم اإلنسانية أو االجتماعية، فبناء 
نظرية عامة لسباب السلوك اإلجرامي يستحيل أن يؤسس على سبب واحد أو مجموعة 

نما يجب أن تؤخذ باالعتبار العو ( بيولوجي أو اجتماعي)ذات طابع واحد  أسباب امل وا 
 .(95ص )المختلفة التي تسهم في إخراج السلوك اإلجرامي ذاته 

ويرى أصحاب هذا االتجاه الذي يجمع بين العوامل المختلفة المتفاعلة المسببة 
لإلجرام والتشرد وفقا لحالة وظروف كل فرد أو مجتمع، أي مراعاة األفراد، والزمان والمكان 

 .(414ص ، 4991خيري خليل الجميلي، )مراعاة تامة 

 (C. Burt) سيرل بيرت"ومن أوائل المؤسسين للمنهج التكاملي في الدراسات الجنائية 
فهو يرى أن الجناح بوجه عام ال يمكن أن ينبع من مصدر واحد يمكن تحديده، وأن العوامل 
التي تؤدي إلى الجناح تتظافر وتتشابك في إحداث ذلك السلوك الجانح، ولقد كشفت دراسته 

عن عدد هائل من العوامل التي تؤدي إلى الجنوح، ميز بينها وبين ما أسماه ( 4911)عام 
 .(992ص 49مجدي أحمدمحمدعبد اهلل،)بالعوامل الكبرى، والعوامل المساعدة أو الصغرى 

 :أسباب الجنوح -1

الشك أّن مرحلة الشباب تعتبر سالح ذو حدين، وتحمل بين طياتها عنصر الخير، 
فتتوجه إلى البر واإلصالح، وبالتالي نجني النفع الكبير والبناء والتعمير، أو على العكس من 
ذلك فتؤدي إلى شر مستطير، وتصبح سياًل جارفًا وهدمًا وتدميرًا، وبالتالي إلحاق الضرر 

ود بسوء النتائج على الفرد والمجتمع، وفي هذا الجانب تبرز ظاهرة واإلفساد الذي يع
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االنحراف في الوسط الشبابي، فيرزحون تحت وطأة المشاكل، فيقعون في دائرة الرذيلة 
 .والمخالفات، والمالحظ لهذه السلوكات غير السوية يمقتها ويشمئز منها

ف والبحث عن أسبابها ولذلك اتجهت الدراسات المتنوعة لمعالجة ظاهرة االنحرا
والتفتيش عن عالج لها، في محاولة لوضع الحلول لها والقضاء عليها قدر اإلمكان، 

 .(90، 1111محمد الزحيلي، )للوصول بالشباب إلى شاطئ األمان وبر السالم 

وبعد أن عرض الباحث مجموعة من النظريات التي تهتم باالنحراف والجريمة بشكل 
لوك الجانح، ونظرا لتعّدد وتنوع وتفاوت العوامل واألسباب والظروف عام، وهي تفسر ذلك الس

سوار أكانت ذاتية شخصية تخص الفرد نفسه، أم كانت نتيجة الظروف البيئية المحيطة به، 
وكما قال علماء النفس، بأّن وراء كل سلوك دافع، بغض النظر عن معنى وسوية هذا 

ًا من العوامل التي يرى بأّنها قد تكون ذات السلوك من عدمها، فإّن الباحث سيتعرض بعض
 :عالقة قوية بالسلوك المنحرف، مركزا عليها في عاملين رئيسيين هما

 .العوامل البيئية -العوامل الذاتية
 :العوامل الذاتية -1-1
 :العوامل البيولوجية -1-1-1

الطبيب الّنفسي وأستاذ الطب الشرعي إلى عالم  "لومبروزو"لقد ظهر العالم اإليطالي
، 1210عام ( الرجل المجرم)الشهرة خالل القرن التاسع عشر، وبخاصة بعد أن نشر كتابه 

مؤكدًا فيه على ارتباط عنصر التخلف الحضاري والبشري بالنسبة للمجرم بالوالدة، وأّكد على 
رد كمرض الصرع أو الجنون، وعلى وجود عالقة بين اإلجرام ووجود بعض األمراض لدى الف

رّكز على الجوانب البيولوجية الوراثية لإلنسان في ارتكاب الجريمة،  "لومبروزو"الرغم من أّن 
 .إاّل أّنه لم يهمل البيئة الطبيعية والظروف األخرى المحيطة به
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تناولت األبحاث المقدمة فيه  (1111)ومن نتائج مؤتمر باريس الدولي المنعقد عام 
كولوجية المجرم، وبخاصة الدوافع النفسية لعالقة المجرم مع اآلخرين ومع نفسه، أي سي

دراسة الخط السلوكي الذاتي الذي يختطه المنحرف لنفسه، ومن نتائج هذا المؤتمر تحديد 
، وكذلك من هذه النتائج أيضا اهتزاز (علم النفس الجنائي)اإلطار الموضوعي لما أسموه 

، أي بأّنه (مطبوع)أو ( مولود)ورتها التقليدية ووصفها للمنحرف بأّنه في ص لومبروزومدرسة 
منير )وجد منحرفا ومجرما نتيجة لعوامل الوراثة كما كان سائدا قبل ذلك 

 .(1110،91العصره،

 :وهكذا فإّن بعض العوامل البيولوجية تتمحور في النقاط التالية

 :العوامل الوراثية - أ

تلعب الوراثة دورا هاما في ظهور السلوك المنحرف، ولكن يكون ذلك من خالل  قد
 :تحقيقين هما

الوراثة هما كانت قّوة دافعيتها ال تعني انتقال كافة الخصائص من األصول إلى  -
 .الفروع، ولكن قد تعني االنتقال اإلمكانيات التي قد ينشأ عنها االستعداد لالنحراف

أهميتها، فإّنها تتأثر بالبيئة وتتفاعل معها، ومن خالل ذلك فقد إّن الوراثة هما كانت  -
محمد )تضعف البيئة من قدرة وتأثير عوامل الوراثة أو تدعمها أو تسستبعدها نهائيًا 

 .(92، 1111صبري النمر، 

كل الصفات السلوكية ذات التباين المتصل، بما في ذلك اإلجرامية والسلوكية "إذن 
لي إرمان وبيترابارسنز، )"كومة بالترتيب الوراثي والبيئة والتداخل بينهماالمضادة للمجتمع، مح

1129 ،21). 
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 : عدم توازن اإلفرازات الغددية - ب

أثبت "أّما فيما يخص أهمية سالمة الغدد من عدمها، وأثر ذلك على سلوك الفرد، فقد 
علماء الغدد أّن هذه اإلفرازات يجب أن تكون في حالة توازن دقيق فيما بينها، حتى يسير 
النمو الجسدي والعقلي بصورة طبيعية، أّما إذا أخفقت بعض الغدد في أداء وظيفتها، كأن 

ا تفرزه من وسائل، أو تضعف أخرى في إفرازاتها، فإّن النمو الجسدي تفرط إحداهما فيم
، 1110محمد عبد القادر قواسمية، )" يختل، ويضطرب الزاج والسلوك الفرديين تبعا لذلك

02). 

 :اإلعاقات الجسمية -ج

تشير الدراسات إلى أّن العيوب والعاهات والنقائص البدنية التي تصيب اإلنسان تترك 
فمثال ما يالحظ على بعض . أثرها الكبير على شخصية الفرد، وبالتالي على استقرار الّنفسي

األفراد من قصر القامة بشكل غير عادي ويثير االهتمام، والكساح، وضعف البصر، 
يلعب دورًا سلبيًا وكبيرًا في مشاعر األفراد الذين يعانون من مثل  والصمم، وغير ذلك، كّله

تلك الخصائص، وبالتالي قد يؤدي السلوك التعويضي الذي يلجأ إليه المصاب معتقدًا بأّنه 
 .(11، 1111السيد رمضان، )يعوض عن نقصه إلى السلوك االنحراف 

 : العوامل العقلية -1-1-0

 :الضعف العقلي - أ

قام العديد من العلماء باألبحاث والدراسات على دور الضعف العقلي، والقدرات  لقد
 . الذهنية بشكل عام وعالقتها بالقيام بالسلوك المنحرف لدى بعض األفراد
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من أبحاثهما التي أقاماها، بأّن معدل االنحرافات  "هيلي وبرونر"حيث استنتج 
ضعف االنحرافات الحادثة من طرف الخطيرة التي حدثت من طرف ضعاف العقول تعادل 

 .العاديين

ببحث تبّين منه انخفاض النسبة المئوية  (1100)"سكوت"وفي نفس المجال قام 
 .(10، 1112عبد المنعم الحنفي، )للضعف العقلي المسبب للجناح مقارنة بالعوامل األخرى 

بدراسة في لندن على األحداث الجانحين، "سيرل برت"اإلطاروقد قام في نفس 
 دعلي محم)من عّينة الدراسة كانوا يشكون ضعفًا عقليًا  %21فأظهرت النتائج بأّن نسبة 

 .(02، 1110جعفر، 

وعلى الرغم من النتائج التي توصل إليها العلماء الذين سبقت اإلشارة إليهم وغيرهم 
تب عليه من سلوكيات خاطئة وغير في هذا الجانب فيما يخض الضعف العقلي وما يتر 

سوية، فإّنه يتأّكد بأّن الضعف العقلي يعلب دورًا كبيرًا في القيام بالسلوك المنحرف بغض 
 .النظر على ما كان ذلك الدور رئيسيًا أو ثانويًا في تلك العملية

 :الجهل والمعتقدات الخاطئة - ب

القدر المطلوب وذلك إّن اإلنسان الجاهل األمي عادة ال يّتصف بشخصية واعية ب
نتيجة لظروف جهله وأميته، وبالتالي يكون غير قادر على اإللمام ببعض العلوم والمعارف 
والمعلومات وبخاصة الدينية منها، والتي بدورها قد تحميه إلى حد م من العيد من المشكالت 

األمر الذي قد  والمعتقدات الخاطئة التي يعيش في وسطها، والتي قد تؤثر فيه تأثيرًا بالغًا،
 .يجره إلى منزلق االنحراف والجريمة

وفي هذا اإلطار أقيمت دراسة على الجانحين من األحداث قام بها االتحاد النسائي 
من مجموعة أفراد عّينة  %12اّتضح أّن نسبة  (1112)في الجمهورية العربية السورية عام 
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من األمهات في  %10اآلباء كانوا أميين أو ملمين إلماما بسيطا بالقراءة والكتابة، وأّن نسبة 
 .(92، 1112نعيم الرفاعي، )مثل هذا الحال 

ولذلك فإّن معدل االنحرافات تكثر في المناطق التي تعاني من الجهل واألمية 
ملية السطو والعدوان ورعب والمعتقدات الخاطئة والخرافية، حيث نج في تلك المناطق أّن ع

الغير وغيرها من السلوكيات المنبوذة، تفسر في تلك البيئة بأّنها نوع من الشجاعة والمهارة 
والرجولة، ومن خالل ذلك نجد بعض األفراد يتقمصون شخصيات بعض المجرمين الذين 

 .يؤمنون بأفكارهم وتعجبهم سلوكياتهم

 :العوامل الّنفسية -1-1-9
تلعب الظروف واألسباب السابقة الذكر والالحقة كذلك دورًا هامًا في عملية  مثلما

االنحراف والجنوح بشكل عام، فإّن العوامل الّنفسية لها من األهمية بمكان في هذا الصدد، 
 .وتترك أثرًا بارزًا ال يقل أهمية عن غيرها من العوامل األخرى

ة للسلوك االنحرافي عملية االستجابة حيث نجد من األسباب الّنفسية الهامة بالنسب
االنفعالية للفرد، وبخاصة إذا تعرض للحرمان من الرغبات الرئيسية التي يراها ضرورية له، 
وذلك نتيجة لعدم االطمئنان أو القلق العاطفي، والخضوع الزائد المبالغ فيه للضغط الشديد 

مراض الّنفسية الوظيفية مثل الذي بتعرض له الفرد، هذا باإلضافة إلى التعّرض لبعض األ
 . وغيرها من األمراض( الشيزوفرنيا والبارانويا)

 :الحالة االقتصادية لألسرة - أ

بشكل واضح وصريح إلى الدور الذي تعلبه الظروف  "بونجر"لقد أشار العالم 
االقتصادية عندما تكون محدودة، بحيث يكون مستوى الدخل للفرد أو لألسرة محدود، أو 
بسبب البطالة وعدم الكفاية لسد احتياجات األسرة وصواًل إلى حد الفقر والعوز، وبالتالي قد 

بأي طرقة وبأي شكل حتى ولو كان  يندفع األفراد والجماعات إلى البحث عن لقمة العيش
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، ...من خالل بعض السلوكيات المنبوذة وغير الالئقة، وذلك مثل التعدي والسرقة والدعارة
إذن الجانب االقتصادي للفرد واألسرة على حد سواء يكون له ارتباٌط كبيٌر ووثيٌق بالتوجيه 

، كذلك تشير بعض الدراسات نحو االنحراف واإلجرام، وهذا ما يؤّكده البحاث في هذا المجال
واألبحاث التي أجريت حول الفقر والبطالة وبقية العوامل االقتصادية األخرى إلى أن غالبية 
مرتكبي الجرائم هم من األفراد الذين يعانون من النقص الشديد في الناحية المادية، إن لم 

مجلة دراسات، ربيع، )تكن منعدمة، فهم يمثلون أعلى نسبة في إحصائيات الجرائم المرتكبة 
 .(91، ص 0110

الفقر والتفكك العائلي وانحراف األحداث : " بعنوان "معاوية"وفي دراسة أجراها 
، يشير في خاتمة بحثه إلى أن محاولة معالجة موضوع الجنوح بالرجوع "بالجمهورية التونسية

ئلي كثيرا ما يولد إلى عاملي الفقر والتفكك العائلي في نفس الوقت بالقول أن التفكك العا
انحراف األحداث، خاصة بالنسبة للعائالت الفقيرة، ويبدو في هذا المجال أن الفقر يلعب 

 .(00، ص 0110مجلة دراسات، ربيع، )الدور الذي يزيد من حدة تأزم الوضع 

عوامل جنوح األحداث في : "بدراسة ميدانية بعنوان "علي مانع"وعلى نفس المنوال قام 
 .من المنحرفين ينتمون إلى عائالت فقيرة أو جّد فقيرة % 01ث وجد أن نسبة ، حي"الجزائر

وهذا ما –وعلى الرغم من أن الفقر والظروف االقتصادية الصعبة للفرد أو األسرة 
لها عالقة مباشرة بالجنوح واالنحراف، حيث نجد أن  -تؤكده نتائج العديد من الدراسات

التطرق في الوضع االقتصادي سواء أكان فقرا مدقعا أم غنى فاحشا أدى إلى سوء استعمال "
أساليب معالجة األحداث الجانحين في المؤسسات اإلصالحية، )..."بانحرافالثروة له ارتباط 

 (.18ص  ،8991
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 :الصراعات والخالفات الزوجية - ب

قد تلعب الصراعات والخالفات القوية والعميقة والمتكررة التي تحدث بين الزوجين في 
إطار حياتهما اليومية دورا كبيرا في تكوين شخصية غير سوية للطفل، أما الخالفات 

لحياة اليومية في األسرة، البسيطة والعبارة التي ال تلقي بظاللها وألوانها القاتمة على سير ا
 .فإنها ال تكون مصدرا للقلق والتوتر الذي يترك أثره السيء على الحياة األسرية بوجه عام

إذن تؤدي الصراعات والخالفات التي تقع بين الزوج وزوجته إلى انعدام الشعور 
باألمن والطمأنينة، وبالتالي اضطراب السلوك لدى الطفل، حيث تحصل تلك المشاعر 

لسلبية نتيجة الخوف والطريقة التي تعامل بها كال األبوين، ونتيجة لذلك الجو األسري ا
المضطرب والمليء بالضغوطات على الطفل تكون نتيجته فقد الوالء لألسرة، وبالتالي يبدأ 
الطفل في عمليات التمرد والعدوان واالنسحاب والتشرد والهروب رغبة في التخلص من ذلك 

 .ير المناسب، وتكون النتيجة هي التشرد واالنحرافالجو المتوتر وغ

 :التربية المنزلية الخاطئة -ج

إن كثيرا من الشباب الذين يقعون في منزلق االنحراف وما يترتب عليه من مشاكل 
همالهم في مرحلة  يرجع في األصل إلى تقصير بعض اآلباء واألمهات في تربية أبنائهم وا 
الصغر، وعدم األخذ في االعتبار تصرفاتهم الخاطئة مهما كان نوعها ونتائجها، كذلك 

الرزق لهم، واعتبار أن دورهم في الحياة هو ذلك األمر  االنكباب على جمع المال وكسب
فقط، ومن ثم قد يفسدون تربيتهم بالمال وغيره، األمر الذي يقود في المستقبل إلى االنحراف 

 .(01، ص 1111محمد الزحيلي، )

كذلك التنشئة األسرية الخاطئة التي تعتمد على مبدأ القسوة الزائدة أو اللين المبالغ فيه 
في المعاملة بحيث تصل إلى درجة اإلهمال، أو تصل الرقابة الشديدة إلى مستوى تقييد 
الحرية الزائد على الحد، أو يصبح األب نموذجا سيئا أمام أبنائه في سلوكياته ونمط حياته، 
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غيره يفتح الباب أمام األبناء لتصرفوا حسب هواهم، دون االلتزام بأي قانون أو كل ذلك و 
 .(92، ص 1121عمر التومي الشيباني، )عرف اجتماعي 

أن األسرة التي تبث في نفوس األطفال "هذا وقد أكدت الدراسات اإلكلينيكية على 
ع أفرادا عصابيين أو عواطف النقمة القائمة على الرعب والغيظ هي التي تبعث إلى المجتم

 .(01، ص 1111عبد الرحمن الوافي، )" منحرفين جانحين

أن نمط تعامل األهل مع األبناء له أثر كبير في دفع " "لورانس كولبرج"كما وجد 
مراحل النمو األخالقي عند األبناء أو إحباطه، فعندما تكون تربية الوالدين قائمة على 

مجلة )..." ف تؤدي إلى دفع النمو األخالقي قدماالعطف والتفاهم والتشجيع فإنها سو 
 .(01، ص 0110العربي، أبريل 

 :التصدع األسري-د

إن األسرة المتصدعة تلعب دورا كبيرا في إيجاد أرضية خصبة وصالحة لغرس بذرة 
الحدث الجانح، وبالتالي فالوالدين هما أكثر الناس تأثيرا في توجيه سلوك الطفل، وقد قال 

، (ما من مولود إال ليولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه): رسول اهلل
وهذه الحقيقة معترف بها من طرف مختصين في التربية، وعلم النفس، وعلم اإلجرام، والذين 
قاموا بدراسات مكثفة من أجل معرفة إمكانية وجود عالقة بين جنوح األحداث والبنية العائلية 

 .تنحل عندما تتصدع أو

وقد تظهر مالمح التصدع األسري من خالل وفاة أحد الزوجين أو الطالق والغياب 
الطويل عن األسرة من خالل الهجرة أو التعرض للسجن لزمن طويل، وغيرها من الظروف 
التي تخلق غياب األب أو األم أو كليهما عن األسرة وترك األبناء يتصرفون كما يحلوا لهم 

 .دون رقيب أو حسيب
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إن تلك الظروف التي ذكرت أو التي لم تذكر، ال شك بأنها تعتبر بمثابة صدمة 
وهو –عاطفية لألطفال، وحرمانهم من العطف ومشاعر الحنان التي يمنحها المربي والمعلم 

الذي يلقنهم دروس الحياة، والذي يهيئ لهم أسباب الراحة، ويكد من أجل توفير لقمة  -األب
ولكن عندما يغيب األب نتيجة للظروف السالفة الذكر، ال يجد العيش لهم بدون مقابل، 

األبناء طريقا أسهل وأيسر من اللجوء إلى الشارع، ومن ثم سهولة االنقياد لبعض األطفال 
إلى طريق الظالم، وبذلك يعيش الطفل الضعيف اإلرادة المشرد في جو متحلل من كل 

ا إلى مكارم األخالق، وبالتالي االنجرار إلى المبادئ والقيم الدينية واالجتماعية التي تدعو 
طريق االنحراف والجريمة وراء من سبقوه في مثل تلك السلوكيات السيئة والمرفوضة من قبل 
الجميع، وفي هذا الصدد تشير بعض اإلحصاءات في المجتمع المصري إلى أن معدالت 

 .يجة للطالق أو الوفاةوذلك نتيجة األسر المتصدعة نت%  01االنحراف تصل إلى أكثر من 

 :المستوى األخالقي والديني لألسرة -ه

إن الجانب األخالقي عندما يكون منهارا في األسرة، ُيعد في مقدمة العوامل التي تؤثر 
بشكل مباشر، والتي بدورها تقود إلى االنحراف، وذلك من خالل انعدام القيم وغياب المثل 

ني، بحيث تكون الحياة مجردة من معاني العفة العليا داخل األسرة، وضعف الوازع الدي
والشرف والفضيلة، وبذلك يصبح االنحراف والجريمة وسوء الخلق أمرا مألوفا، وال يرون فيه 
حرجا، وال يكون مصدر انزعاج أو قلق ويغيب الشعور بمعنى العيب والخطيئة، وعندما يتجه 

القيام بالسلوكيات المنحرفة واقتراف األب أو األم، أو كليهما، أو أحد اإلخوة الكبار نحو 
ويمر ذلك دون أي اعتبار أو ردع من طرف أفراد األسرة أو  -كبيرها أو صغيرها-الجرائم، 

المجتمع، ال شك بأن ذلك األمر يكون بالنسبة لألطفال عامل مشجع لالنغماس في مستنقع 
 .الرذيلة واالنحراف

إذن في ظل ضعف الوازع الديني والخلقي وفشل األسرة والمجتمع في تنشئة أفراده 
منذ طفولتهم على القيم الفاضلة، وعدم وجود سياسة جنائية واضحة المعالم واألغراض تستمد 
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وجودها من قيم المجتمع ومبادئه وتعاليمه الدينية ومثله العليا وتقاليده الصالحة التي تهدف 
القوانين المطبقة في المجتمع، تكون  ردعيةى مصالحه وأم أفراده، وعدم إلى الحفاظ عل

 .(09، ص 1121عمر التومي الشيباني، )النتيجة هي الجنوح واالنحراف وارتكاب الجريمة 

 :العوامل البيئية الخارجية-1-0

 :ظروف المدرسة - أ

يا إن الحياة المدرسية لها دور هام ورئيسي في تكوين الطالب اجتماعيا ونفس
وأكاديميا، بحيث تساعده على التكيف والتوافق مع نفسه ومع البيئة، أو تساهم في دفعه إلى 
الشعور بالضياع واالنحراف والتطرف من خالل األساليب واألدوار التربوية الخاطئة، وعندما 

على ( المدرسة)تكون الفصول مليئة بأعداد الطالب، قد يضعف من قدرة المؤسسة التعليمية 
بالقانون والتقاليد المعمول  مه سلوك طالبها إلى الوجهة السوية وتعويدهم على االلتزاتوجي

بها، أضف إلى ذلك ضعف مستوى الطالب العلمي وانخفاض معدالت النشاط المتعدد 
والمتنوع بالمدرسة يساهم في عدم امتصاص طاقات الطالب، وضعف أداء المدرسين وعدم 

وي واألكاديمي الجيد، واستعمالهم لطرق التدريس الكالسيكية، كل تأهيلهم التأهيل النفسي الترب
هذه العوامل وغيرها تتيح الفرصة أمام أولئك الطلبة للتسرب من المدرسة، واالتجاه إلى أمور 

عبد الرحمن )أخرى قد ترجع بالضرر عليهم وعلى أسرهم، وبالتالي على المجتمع ككل 
 .(90، ص 1111عيسوي، 

الهروب من المدرسة بمثابة الخطوة األولى التي يضع فيها التلميذ قدمه في  ويعتبر
 :طريق الجنوح، ويكون ذلك انطالقا من عدة أسباب أهمها

 .المقرر المدرسي أعلى من مستوى الطفل -1

 (.الروتين وعدم التجديد والنشاط)النظام اليومي المتكرر العمل  -0
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مما يولد لديهم الشعور  -والمربينمن قبل المدرسين –عدم االهتمام بالضعاف  -9
 .بمستواهم المتدني عن زمالئهم

شعور التلميذ بالفشل والسخرية منه من طرف مدرسيه وزمالئه، وبالتالي كرهه  -0
 .للدراسة

إهمال تربية األطفال وتوجيههم من قبل إدارة المدرسة والمعلمين في توجيه  -1
 .(01، ص 1120محمد خلف، )األطفال وتربيتهم 

لهذه األسباب وغيرها تتولد لدى التلميذ مشاعر الثروة على المدرسة والتعليم  ونتيجة
والسلطة، والهروب من المدرسة، ويبدأ في البحث عن بديل يتجه إليه، وهنا سيكون طريق 
االنحراف مفتوح أمامه، وقد يكون الهروب من المدرسة بمثابة ناقوس الخطر الذي يدل 

االتجاه إلى طريق التشرد، حيث أطلق على الهروب من بصراحة على بداية االنحراف و 
 .ليفتح أمام الطفل باب الجريمة ويسرع به إليها( روضة أطفال الجريمة)المدرسة اسم 

 :قضاء وقت الفراغ - ب

إن مقولة الفراغ يولد االستعمار قد تتوافق مع الظروف والمعاني السياسية في بعض 
النفسية فإن الفراغ يولد االستعمار، ولكن أي البلدان، ولكن من الناحية االجتماعية و 

استعمار؟ إنه االستعمار االنحرافي، الذي يتمكن من الفرد عندما يجد األخالق غائبة، 
والعزائم خائرة، والقيم منهارة، والقانون مداس عليه من قبل بعض األفراد الذين اختاروا 

مباشر، برغبة منهم أو باإلكراه من السلوك الجانح والجريمة هدفا لهم، بشكل مباشر أو غير 
 .آخرين

واإلجرامية يرتكبها الفرد أثناء أوقات فراغه،  االحترافيةأغلبية األفعال "وبذلك نجد أن 
نحرافي أو اإلجرامي نفسه، حيث تستلزم ممارسته إلى طبيعة الفعل اال وقد يرجع هذا أحيانا

، وأن نسبة كبيرة من االنحرافات والجرائم ...أن يكون الشخص في وقت فرغه ال عمل له
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" ترتكب بقصد االستمتاع بوقت الفراغ أو الحصول على وسائل تهيئ االستمتاع بهذا الوقت
 .(1121عمر التومي الشيباني، )

 :الرفقة السيئة -ج 

لدراسات في هذا المجال أن التأثير الذي يقع على الفرد من قبل زمالئه تؤكد ا
أساليب معالجة )وأصدقائه هو أكثر وأكبر من التأثير الذي يحدثه البيت والمدرسة حقا 

 .(99،ص1111األحداث الجانحين في المؤسسات اإلصالحية، 

دفع الفرد إلى السلوك  ابيا فيورفاق اللهو المنحرفون يلعبون دورا إيج"إذن رفاق السوء 
نحرافي أو اإلجرامي، وأن المنحرفين والمجرمين عادة يمضون فراغهم مع رفاق منحرفين اإل

ياهم عصابات  ومجرمين يشاركونهم قيمهم واتجاهاتهم المعادية للمجتمع، وقد يكونون وا 
 .(01،ص1121عمر التومي الشيباني،)" إجرامية أيضا

ف الحدث ال يعني عدم وجود اتصاالت أو عالقات وال يفوتنا أيضا بأن عدم انحرا
خفيفة بأحد من األحداث المنحرفين، بل قد يعني ذلك بأنه لم يتخذ من هؤالء المنحرفين 
أصدقاء أساسين، وبالتالي لم تكن الصلة بهم كبيرة وتكفي الندماجه بهم وتأثيرهم فيه، ومن 

ما كانت مؤثرة بشكل مباشر في الطرف هنا يتبين بأنه كلما كانت العالقات قوية ومتينة، كل
اآلخر وبشكل قوي، وعلى العكس من ذلك كلما كانت العالقة خفيفة وعرضية كلما كان 

 .(99، ص 1110منير العصره، )التأثير خفيفا وبسيطا وغير مؤثر أحيانا 

 :وسائل اإلعالم -د

ال شك أن أجهزة اإلعالم بأنواعها والثقافة الجماهيرية بشكل عام قد تلعب دورا سلبيا 
في خلق العديد من المشاكل لفئة الشباب، وذلك حينما يوجد بعض اإلهمال والتهاون في 
عملية إخضاع البرامج للرقابة من طرف بعض األخصائيين النفسيين واالجتماعيين ورجال 

د سواء، بهذا الشكل تكون هذه األجهزة عنصر هدم، ال عنصر بناء الدين والقانون على ح
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لألجيال الشابة، فهي بذلك ال تربي المشاهد أو المستمع أو القارئ على الفضيلة والعفة 
تباع السلوك القويم، وال تبني شخصية متكاملة واعية لما تفعل، مميزة بين السلوك السوي  وا 

األصح الذي يتماشى ويتناسب مع قيم وعادات وعرف والسلوك المنحرف، لتختار األفضل و 
 .ودين المجتمع لخلق جيل واع محافظ على نفسه وأسرته ومجتمعه

لى جانب ذلك نجد أن السينما والمسرح والصحافة والكتب وغيرها من الوسائل  وا 
اإلعالمية ووسائل التسلية التي يكون لها دور خطير إذا لم تكن قد أسست على قواعد سليمة 
فيما تقدمه من مضمون أو عرض قد يساعد على جر وانسياق األحداث إلى ارتكاب 
الجريمة، حيث يحدث ذلك أحيانا نتيجة إظهار وعرض مرتكبي بعض الجرائم بمظهر 
البطولة، أو توضيح السبل واألدوات المستعملة بشكل يثير ذهنية الحدث، مما يكون له 

ظهار صدى قوي في نفسيته، األمر الذي يجعل من ه إنسانا مندفعا نحو الجريمة حبا للتقليد وا 
 .(00، ص1110حسن الجو خدار،)لقدرته ورجولته لآلخرين 

في الدعوة إلى "ونظرا لعدم تمكن بعض وسائل اإلعالم من القيام بدورها المطلوب 
الخير والفضيلة، وفي تجسيد القيم الخلقية وترجمتها إلى مواقف عملية تشاهد فائدتها أو 

ك بوضوح، وفي التنفير من الجريمة وفي شرح مضار بعض األفعال اإلجرامية تدر 
والممارسات المنحرفة، وفي التنبيه إلى األخطاء الموجودة في المعلومات المتداولة بين 
الشباب عن كثير من األمور الجنسية وغيرها من األشياء األخرى كالخمور والمخدرات، وما 

 ." إلى ذلك

كون الوسائل اإلعالمية سالح هدام وال يساهم في البناء، ويترك أثره إذن بهذا الشكل ت
السيئ والسلبي في حياة الشباب وفي نفوس أبناء المجتمع بشكل عام، األمر الذي قد ينجم 
عنه ارتفاع نسبة االنحراف والجريمة، وبالتالي يصبح المجتمع سائرا في طريقه إلى االنهيار 

وفي هذه الحالة سيكون الخاسر هو المجتمع بأسره من خالل  األخالقي والفوضى واإلباحة،
هدار أمواله التي يجب أن تسخر في مجال التنمية ومحاربة  ضياع شبابه وثروته البشرية، وا 
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الجهل والفقر والمرض، لالنتقال من خانة الدولة المتخلفة أو النامية إلى الدولة المتقدمة، 
 .وبالتالي المجتمع المتقدم

السلوك يختلف باختالف األفراد حتى ولو ظل الموقف الذي يستجيبون له "إن وأخيرا ف
ثابتا، أو كانت الظروف البيئية الموضوعية التي يسلكون إزائها هي بالنسبة للجميع، فمنذ 
اللحظة األولى التي يبدأ فيها الكائن الحي حياة مستقلة تبدأ مع هذه الحياة عالقة ديناميكية 

ن ناحية وبين البيئة المحيطة به من ناحية أخرى، أو بمعنى آخر تبدأ بين الكائن الحي م
عملية تفاعل مستمر بين الكائن الحي وبيئته، تفاعل يكون فيه كل من الكائن الحي والبيئة 
في حالة نشاط، فالبيئة يصدر عنها نشاط يؤثر في الكائن الحي، والكائن الحي يصدر منه 

نشاط يصدر عن الكائن الحي في أثناء عملية التفاعل  نشاط يؤثر في البيئة، ويسمى أي
 .(11، ص 1110مجلة الثقافة النفسية، نيسان، )" هذه بالسلوك

المتعددة –وبين بيئته ( اإلنسان)إذن هذا التفاعل الذي يحدث بين الكائن الحي 
ور التي إذا كان متمشيا ومتوافقا مع الحياة االجتماعية والدين والقانون، واألم -والمتنوعة

ذا كان متناقضا مع كل تلك األمور فهو سلوك  تمنع وتحرم االنحراف، فهو سلوك سوي، وا 
 .شاذ ومنحرف وغير سوي، ويرفضه المجتمع بشكل عام

وفي نهاية عرض بعض العوامل واألسباب التي يرى الباحث أنها قد تدفع بالحدث 
التي –يجة لجملة من العوامل نحو الجنوح والجريمة، فإنه يرى بأن السلوك الجانح هو نت

تتحد وتتداخل وتتبلور مع بعضها البعض، سواء أكانت الشخصية منها  -ذكرت أو لم تذكر
أم البيئية داخل األسرة أو خارجها لتنتج عنها سلوكيات ونتائج غير مرغوب فيها، ولذلك فإن 

ن فهمها وتفسيرها إال من السلوك الجانح يعتبر بمثابة العملية الديناميكية المعقدة التي ال يمك
خالل استيعاب وفهم كل الظروف المحيطة به، وهنا ال يمكن القول بأهمية وغلبة سبب أو 
عامل على اآلخر، بالنظر للعالقة القوية والمعقدة والمتداخلة فيما بين هذه األسباب جميعها 

 .دون استثناء
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 :خالصة

مما سبق يمكن القول أن مشكلة االنحراف ظاهرة اجتماعية عاشت مع الزمن في كل 
مجتمع، سواء تقدم أو تأخر، وهي ظاهرة معقدة جد التعقيد، ويرجع ذلك إلى كثرة العوامل 
واألسباب التي تكمن وراء هذه المشكلة، وعلى هذا األساس اختلفت وتعددت النظريات 

ات أصحابها وخلفياتهم العلمية، وعموما فإن الجنوح ال يمكن المفسرة للجنوح باختالف توجه
نما يرجع إلى تضافر العديد من العوامل المؤدية إلى  إرجاعه لسبب أو لعامل واحد، وا 
ظهوره، إال أن هناك عوامل رئيسية وعوامل ثانوية مهيئة، وعلى هذا األساس اعتبر الجنوح 

اوالت التصدي لهذه المشكلة لم تكن وليدة مرضا اجتماعيا يصعب عالجه، دليل ذلك أن مح
عصرنا هذا، ومازالت الجهود واألبحاث متواصلة في أمر هذه المشكلة التي الزالت قائمة 

كل ما بذل من مجهودات للتصدي ليومنا هذا، ومعدالت الجنوح هي في تزايد مستمر رغم 
 .لها
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 :تمهيد

تكاملها مع الجانب  وإن الهدف الرئيسي من الدراسة الميدانية هو التأكد من مدى ارتباطها 
إذ أنها تعتمد على بعض التقنيات  النظري، و الدراسة التطبيقية هي أساس كل بحث علمي،

في التحليل كاألدوات اإلحصائية و االختبارات التي تثبت مدى صحة النتائج المحصل 
عليها، كما أن هذه الدراسة الميدانية تهدف إلى اإلجابة عن إشكالية البحث، وعن مدى 

 .ليب مختلفةصحة الفرضيات، ثم يتم تحليل البيانات المحصل عليها باستخدام أدوات و أسا

 :الفرضياتالتذكير ب-1

 :االولىالفرضية  -1-1
توجد عالقة دالة احصائيا بين الشعور بالوحدة النفسية و التوافق النفسي االجتماعي  -

 .و مستوى تقدير الذات لدى المراهق الجانح حسب الجنس
 :الفرضية الثانية -1-2

 .النفسي االجتماعييرتبط تقدير الذات بالشعور بالوحدة النفسية أكثر من التوافق  -
 :الفرضية الثالثة -1-3

 .توجد فروق دالة احصائيا بين الجنسين فيما يخص الشعور بالوحدة النفسية -1-3-1    

ا يخص التوافق النفسي توجد فروق دالة احصائيا بين الجنسين فيم -1-3-2    
 .االجتماعي

 .توجد فروق دالة احصائيا بين الجنسين فيما يخص تقدير الذات -1-3-3   

 :الدراسة االستطالعية-2

مرحلة (: 1891)محمد خليفة بركاتتعتبر الدراسة االستطالعية على حد تعبير 
تجريب الدراسة بقصد استطالع إمكانيات التنفيذ، وبقصد اختبار مدى سالمة األدوات 
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يتها، ويمكن اعتبار هذه الدراسة صورة مصغرة للبحث، المستخدمة في البحث و مبلغ صالح
وهي تستهدف اكتشاف الطريق و استطالع معالمه أمام الباحث قبل إن يبدأ التطبيق الكامل 

 (.33ص،1891محمد بركات خليفة،)للخطوات التنفيذية

 :ولإلشارة، فقد مرت هذه الدراسة بمرحلتين

 :المرحلة األولى

وقد خصصت للتعرف على المركز و إمكاناته و خدماته، وكذا للتعرف والتقرب من 
 .الجانحين النازلين بالمركز

 :المرحلة الثانية

 :ما هذه المرحلة من الدراسة االستطالعية فقد كانت تهدف إلى مايليأ

 التعرف على المنهج المالئم. 

  لعبارات المقياس اللغويالتأكد من الفهم. 

  مالئمة كل العبارات مع عينة البحثالتأكد من. 

  الثبات و الصدق الظاهري للمقياسدراسة. 

 من بمجموعة االتصال تم فقد ،لمراهقين الجانحينبا يهتم البحث موضوع أن بما 
 عددهم قدربئر خادم و بمراكز إعادة التربية بالبليدة و المراهقين الجانحين المتواجدين 

 :التالية الجداول في خصائصهمعرض  تم وقد ،مراهق جانح ( 30 ) ب

 :السن حسب االستطالعية الدراسة عينة أفراد توزيع يبين :(02 ) رقم جدول

 النسب المئوية التكرارات السن
11 12 14 
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13 49 21،11% 
19 48 34% 

 %144 34 المجموع
 

 : الجنس حسب االستطالعية الدراسة عينة أفراد توزيع يبين :( 03 ) رقم جدول

 النسب المئوية التكرارات الجنس
 %13،33 13 ذكور
 %61،11 13 اناث

 %144 34 المجموع
 

 :التعليمي المستوى حسب االستطالعية الدراسة عينة أفراد توزيع يبين  :(04)رقم جدول

 ويةالنسب المئ التكرارات المستوى التعليمي
 %14 43 إبتدائي
 %33،33 22 متوسط
 %11،11 46 ثانوي

 %144 34 المجموع
 

 :االستطالعية الدراسة إجراء وزمان مكان-2-2

بية ببئر خادم الخاص مركز إعادة التر ببواليتي الجزائر  االستطالعية الدراسة إجراء تم
 .2211ماي مركز إعادة التربية الخاص باإلناث، في شهر بالية البليدة بالذكور وو 
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 :االستطالعية الدراسة أدوات -2-3

 :في المستعملة األدوات تتمثل

 .مقياس الشعور بالوحدة النفسية  -

 .مقياس التوافق النفسي االجتماعي -

 .مقياس تقدير الذات  -

 :االستطالعية الدراسة نتائج-2-1

 يةالمقاييس أهم نتائج ضحتو  وقد ،مقاييس الدراسة بتمرير االستطالعية الدراسة سمحت
الشعور بالوحدة النفسية و التوافق النفسي  قدتربط التي والعالقة الموضوع هذا دراسة

 االحتكاك في الدراسة ساعدت كما، االجتماعي و مستوى تقدير الذات لدى المراهق الجانح
 الخاصة البيانات جمع إلى باإلضافة ،كيفية التعامل معهم على رفوالتع العينة بأفراد أكثر

 .البحث ألدوات السيكومترية الخصائص بحساب

 :الدراسة األساسية -3

         :منهج البحث-3-1
في الشعور بالوحدة النفسية و عالقته  المتمثل البحث موضوع منطبيعة انطالقا 

 التي والتساؤالتبالتوافق النفسي االجتماعي و مستوى تقدير الذات لدى المراهق الجانح ، 
 الهدف يخدممنهج  أنسبين أن تب المقترحة، الفرضيات خالل من عنها لإلجابة نسعى
 تحليال وتحليلها ومعالجتها الحقائق جمع يتضمن فهو التحليلي، الوصفي المنهج هو طرالمس
دالالتها و الوصول إلى نتائج أو تقويمات عن الظاهرة او الموضوع  الستخالص ودقيقا كافيا

 وزكي جابر الحميد عبد جابر)محل البحث، كما يتعدى هذا إلى تفسير النتائج 
  (.131،ص 1888،أحمد



 الميدانية للدراسة المنهجية االجراءات                                                     :السادس الفصل
 

219 
 

  :لعينة و خصائصهاا -3-2

        :طريقة اختيار العينة-3-2-1
لكون البحث يهتم بفئة المراهقين الجانحين فقط ، فقد تم اختيار العينة بطريقة قصدية  

 :وفق شروط معينة و هي

( 11-11)أن يكون الفرد من فئة المراهقين الجانحين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  -1
 .سنة

ان يكون سبب إدخالهم إلى المركز نتيجة ارتكابهم لجنحة و ليس نتيجة تواجدهم في  -2
 .خطر معنوي

أن ال يقيم المراهق أو المراهقة الجانحين لفترة زمنية طويلة و ذلك لتفادي التأثير الكفالة  -3
ى نتائج النفسية االجتماعية اثناء تواجده في المركز و ذلك لتفادي التأثير السلبي عل

 .المقاييس

 .ان ال يكون مصاب بعاهة او مرض يعيق نموه النفسي السليم-4

  :العينة خصائص-3-2-2

 حصهاوتف اإلجابات جمع وبعد ،مراهق جانح( 132) البحث لهذا وليةاأل العينة حجم بلغ
 لينتهي ،البحث أدوات أحد علىاكتمال االجابة  لعدم منها البعض استبعاد وجوب تبين

 في الموضحة الخصائص حسب موزعة راهق جانحم( 112)ب مقدرة نهائية بعينة البحث
 .اآلتية واألشكال الجداول

 :السن حسب البحث عينة أفراد توزيع يبين :( 05 ) رقم جدول

 النسب المئوية التكرارات السن
11 38 33،82% 
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13 45 14،13% 
19 29 26،98% 

 %144 112 المجموع
 

 .السن حسب البحث عّينة أفراد توزيع نسب يمّثل( 43:)رقم البياني الشكل

 
 سنة 11سنة               11                   سنة11

العدد االكبر من المراهقين يبلغون من العمر  أن أعاله والشكل الجدول من كل من يتبين
أما بالنسبة ل ( %33،82)بنسبة سنة ( 11)ثم يليها ( %14،13)أي بنسبة  سنة ( 13)
 (.%26)ب  النسبة  سنة فقدرت (19)

 :الجنس حسب البحث عينة أفراد توزيع :( 06 ) رقم جدول

 ويةالنسب المئ التكرارات الجنس
 %32،1 31 ذكور
 %13،8 31 اناث

 %144 112 المجموع

34% 

40% 

26% 
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 .الجنس حسب البحث أفرادعّينة توزيع نسب يمّثل( 41:)رقم البياني الشكل

 
 ذكور  إناث

 الذكور بعدد مقارنة أكثر اإلناث عدد أنالسابقين  الشكلو  الجدول منخالل يالحظ
 .(%13)بنسبة  أي (31)عددهن  بلغ بحيث

 :المستوى التعليمي حسب البحث عينة أفراد توزيع( 07:) رقم جدول

 النسب المئوية التكرارات المستوى التعليمي
 %11،43 19 ابتدائي
 %11،29 32 متوسط
 %18،11 22 ثانوي

 %144 112 المجموع
 

 

32% 

68% 
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المستوى  حسب البحث عّينة أفراد توزيع نسب يمّثل( 46:)رقم البياني الشكل
 .التعليمي

 
 متوسط             ثانوي ابتدائي

 تعليمي مستوى المراهقين لديهم معظم نأ السابقين والشكل الجدول كلّ  من ّيتضح
 (%18،11) النسبة تليها (%11,29)ب والمقدرة مئوية نسبة أكبر يّمثل حيث متوسط،

 تنسبته قدر فقد االبتدائي للمستوى وبالنسبة الثانوي، التعليمي للمستوى ممثلة وهي
 (.%11,43)ب

  

16% 

64% 

20% 
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 : مكان وزمان إجراء الدراسة -3-3

 لقد تم إجراء البحث الميداني في مكانين مختلفين، تابعين لوزارة التضامن الوطني واألسرة،
 :تحت إشراف وزارة العدل المتمثلين في

، الواقع ببئر خادم تم مركز إعادة التربية بوالية الجزائر العاصمة وهوخاص بالذكور فقط -
، يحتوي على مساحة خضراء، ملعب، قاعات خاصة بالدراسة، 1331فتحه في سنة 

، (12)نظرية بـ ةيلهذا المركز قدرة استيعاب. ورشات،  كما يقومون بنشاطات رياضية وثقافية
سنة ( 11و 14)طفل تتراوح أعمارهم ما بين ( 12)القدرة االستيعابية الحقيقية أيضا هي 

باعتماده على النظام الداخلي، حيث يتكفل بأحداث جانحين وأطفال في خطر معنوي، ويتم 
ت التكفل بهم من طرف أطباء، أخصائيين نفسانيين، تربويين واجتماعيين وغيرهم من اإلطارا

 . األخرى

مركز إعادة التربية بوالية البليدة الخاص باإلناث فقط، الواقع ببن عاشور البليدة، حيث تم  -
 4، يحتوي على مساحة خضراء، ملعب، قاعة خاصة بالرياضة، 1311فتحه في سنة 

 ةلهذا المركز قدرة استيعابي. قاعات خاصة بالدراسة، كما يقومون بنشاطات رياضية وثقافية
سنة، حيث يتكفل بأحداث جانحين ( 11و 14)طفل تتراوح أعمارهم ما بين ( 122)بـ نظرية

عامل  11وأطفال في خطر معنوي، يعتمد على النظام الداخلي، حيث يبلغ عدد العمال فيه 
، طبيب عام، أخصائي (11)عدد المربين هو : موزعين على مصالح مختلفة هي كالتالي

 .والحراس نفساني، باإلضافة إلى اإلداريين

 .2212و قد تم هذا في شهر جانفي 
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 :البيانات جمع أدوات -3-1

 :مقياس الشعور بالوحدة النفسية -3-1-1

مقياس اإلحساس بالوحدة النفسية لطالب الجامعات و الذي كيفه في البيئة العربية 
، و الذي (1894)سنة راسيل و كاتروناو الذي أعده في األصل  ،(1899)إبراهيم قشقوش

عبارة أربعة استجابات تقدير  31 هو مكونمنو  UCLAL onelinessScaleيعرف ب
تتراوح التي يحصل عليها معظم األحيان،بعض األحيان، نادرا، ال اشعر على اإلطالق،و: هي

 .كحد أقصىدرجة  131درجة كحد أدنى إلى 31الفرد على المقياس بين 

ن إحساس الفرد بالوحدة النفسية يتضمن أربع وقد بينت نتائج التحليل العاملي لبنود المقياس أ
 : مكونات أساسية هي

 إحساس الفرد بالضجر نتيجة افتقاد التقبل و التواد و الحب من جانب اآلخرين. 

  إحساس الفرد بوجود فجوة نفسية تباعد بينه و بين األشخاص، الوسط ، المحيط و
 .يترتب عليها افتقاد إنسان يستطيع ان يثق به

 فرد لعدد من األعراض العصابية كاإلحساس بالملل و اإلجهاد و انعدام معاناة ال
 .القدرة على تركيز االنتباه، و االستغراق في أحالم اليقظة

  إحساس الفرد بافتقاد المهارات االجتماعية الالزمة من أجل انخراطه في عالقات
 .مشبعة أو مثمرة مع اآلخرين

 : ثبات المقياس-

لحساب الصدق طريقة إعادة التطبيق، و إبراهيم قشقوش لقد استخدم معد المقياس  
طالبا و طالبة 116ذلك بفاصل زمني قدره أسبوعان، و لقد طبق المقياس على عينة قوامها 
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، و (4,91)من طالب كلية التربية بجامعة عين شمس، و توصل الى معامل ارتباط قدر ب
 .(4,41)هو دال عند مستوى الداللة 

 :أما ثبات المقياس و فق عينة البحث

مراهق و مراهقة  32في هذه الدراسة تم تطبيق المقياس على عينة المكونة من و 
التطبيق،  بعد عليها المتحصل العالمات تفريغ وبعدجانحين متواجدين بمراكز إعادة التربية، 

التجزئة النصفية في و قد استخدمت طريقة  الثبات لحساب (SPSS)برنامج  استعمال تم
 : حساب الثبات حيث كان

splithalf(سبليتهالف) و هي درجة جيدة لقبول المقياس=0,88. 

 وكانت النتيجةalphade cronbachكما تم حساب الثبات بطريقة 

Alphade cronbach (باحالفا كرون) يسمح مما ثابت بكونه يتميز فهو بهذا=0,90 
 .البحث هذا في باستخدامه

 : المقياسصدق  -

الصدق التكويني، :  لقد استخدم معد االختبار اربع طرق لحساب الصدق و هي
و لقد أكدت النتائج المحصل  الصدق العاملي، الصدق التالزمي، و كذا الصدق التميزي،

عليها صدق المقياس و قدرته العالية على التمييز بين مجموعات الطلبة العادية و غير 
 .العادية من حيث الشعور بالوحدة النفسية

 : تصحيح المقياس -

و ذلك على مقياس  يطلب من المفحوص إبداء الرأي بالنسبة لكل من هذه العبارات،
، أشعر بما تنطوي معظم األحيانمتدرج من أربع استجابات أشعر بما تنطوي عليه العبارة 

، اشعر بما تنطوي عليه نادرا، أشعر بما تنطوي عليه العبارة بعض األحيانعليه العبارة في 
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، لكل من هذه (1-2-3-1)، و هذا مع تخصيص األرقام ال أشعر على اإلطالقعبارة 
 .ستجابات على الترتيباال

 تم وقد( 34)ي أدنى درجة هو ( 134) المقياس في درجة أعلى نأ ذكرنا سابقا كما
 في جليا هذا ويظهر الربيعيات، حساب بعد وهذا مستويات ، الى الدرجات هذه تقسيم
 :اآلتي ولالجد

 :النفسية بالوحدة الشعور مقياس مستويات نيبي( 08: ) رقم الجدول

 المستويات المقياس
الشعور بالوحدة 

 النفسية
 مرتفع منخفض

]38،31 ] ] 131،38] 
 

 : مقياس التوافق النفسي االجتماعي -3-1-2

، يتتمثل أداة هذا البحث في اختبار الشخصية و الذي يقيس التوافق النفسي االجتماع
 وهو، W.Tiegz، وتيجز Clarck، كالرك l.Thorpثوربوهذا االختبار أعده كل من 

االولى لهذا االختبار  فورنيا لألطفال، و قد ظهرت النشرمأخوذ في األساس من اختبار كالي
ليعاد نشره عّدة مرات مع تعديالت جديدة كان من الضروري  1333في عام 

 .(4  ،ص1311محمود عطية هنا، .)إدخالها

 وأعدبترجمته وتكييفه على البيئة المصرية،  1891سنة محمود عطية هناوقد قام 
هذا االختبار لتحديد أهم نواحي شخصيات المراهقين من طلبة المدارس المتوسط والثانوي ، 

 .وقد أشار واضعوه انه يمكن تطبيقه أيضا على المراهقين من الشواذ كالجانحين أو غيرهم
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 التوافق النفسي ، و التوافق االجتماعي يتكون:  ويحتوي هذا االختبار على قسمين هما
سؤال  11بعد ، وكل بعد يحتوي على  12موزعة على سؤال  112من هذا االختبار 

 .تضمن اإلجابة بنعم أو الي

أبعاد، قسم يقيس  1قسم يحتوي على  كليتشكل االختبار من قسمين أساسيين، و 
، و يعتبر هذا استفتاء عن بعض و القسم اآلخر يقيس التوافق االجتماعي نفسيالتوافق ال

س اختبار للسرعة في اإلجابة، يهدف الى تحديد نواحي نواحي سلوك المراهق و لي
شخصيات المراهقين من طلبة المتوسطة و الثانوية و هذه النواحي تدخل ضمن نطاق 
التوافق النفسي و االجتماعي، و القسمين يمثالن التوافق العام، ولذلك يعتبر هذا المقياس 

االجتماعي، و من بين األهداف  أدلة أساسية في هذا البحث لكونه يقيس التوافق النفسي
 : األساسية لهذا االختبار نجد

  الكشف عن مدى توافق المراهق مع المشكالت و الظروف التي تواجهه، و إلى أي
مدى ينمو المراهق نمو سويا من الناحية الشخصية و االجتماعية، أي توافق المراهق 

 .مع نفسه و مع غيره

 ة و البيئة التي يعيش فيها المراهق لحاجاته الكشف عن مدى إرضاء االسرة المدرسي
مدى استقالل :  األساسية و التي تتمثل في النواحي التي يقيسها االختبار مثل

 .المراهق و إحساسه بقيمته و غيرها

  تحديد األنماط المختلفة لتوافق التالميذ في المرحلة اإلعدادية و الثانوية سواء مع
للمدرس أو المرشد أن يجدد النقط التي تحتاج إلى  انفسهم أو مع غيرهم و بذلك يمكن

 .نوع من االهتمام أو الرعاية
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  البحوث و الدراسات المتعلقة بالمراهق و طريقة تنشئته و إيجاد نواحي الضعف و
القوة في النظم المدرسة السائدة، و ذلك بمقارنة مجموعات المراهقين الذين يخضعون 

 .لنظم مدرسية متباينة

  تدريب المدرسين على أساليب دراسة الشخصية و مالحظة المراهق و استخدام نتائج
 .االختيار في رفع مستوى العملية التربوية

 : "التوافق النفسي " القسم األول 

و يقوم هذا القسم على أساس الشعور باألمن الذاتي أو الشخصي و هو يتضمن 
 : النواحي اآلتية

        : هاعتماد المراهق على نفس -أ
أي أن المراهق يقوم بأعمال ُيطلُب منه القيام بها و دون االستعانة بغيره، و كذلك  

توجيه سلوكه دون أمر من غيره، فالمراهق الذي يعتمد على نفسه غالبا ما يكون قادرا على 
 .تحمل المسؤولية كما يكون عادة على قدر من الثبات االنفعالي

 : إحساس المراهق بقيمته -ب

شعور المراهق بتقدير اآلخرين له، و بأنهم يرون أنه قادر على النجاح، و شعوره بأنه 
 .قادرا على القيام بما يقوم به غيره من الناس، و بأنه محبوب و مقبول من اآلخرين

 : شعور المراهق بحريته -ج

شعور المراهق بالقدرة و الحرية في توجيهه و تقرير سلوكه، و وضع خطة في 
المستقبل، و يتمثل هذا الشعور في ترك الفرصة للمراهق في أن يختار أصدقائه، و أن يكون 

 .له مصروفا خاص
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 : شعور المراهق باالنتماء -د

و يتمثل في شعوره بالتمتع بحب والديه و أسرته، و بأنه مرغوب فيه من زمالئه، و 
 .رستهيتمنون له الخير و مثل هذا المراهق تربطه عالقات حسنة بمد

 : خلو المراهق من األعراض العصابية -و

نعني به أن المراهق ال يشكو من األعراض و المظاهر التي تدل على االنحراف 
النفسي، كعدم القدرة على النوم بسبب األحالم المزعجة، أو الخوف، و الشعور المستمر 

 .بالتعب أو البكاء الكثير و غير ذلك من األمراض العصابية

 : لمراهق من الميل إلى االنفرادتحرر ا -ه

بل نجد لديه طموح إلى المستقبل بثقته "بمعنى أنه ال يميل إلى االنطواء أو االنعزال، 
 .و المراهق الذي يميل إلى االنفراد يكون عادة حساسا وحيدا، مستغرق في نفسه

 : "التوافق النفسي االجتماعي "  : القسم الثاني

 : لشعور بأمن االجتماعي و هو يتضمن النواحي اآلتيةيقوم هذا القسم أساسا على ا
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 : اعتراف المراهق بالمستويات االجتماعية -أ

أي أنه يدرك حقوق اآلخرين، و ضرورة إخضاع بعض رغباته لحاجات الجماعة و 
بعبارة أخرى أنه يعرف ما هو الصواب و ما هو الخطأ من جهة نظر الجماعة، كما أنه 

 .يتقبل أحكامها برضا

 : اكتساب المراهق للمهارات االجتماعية -ب

بمعنى أنه يظهر مودته لآلخرين بسهولة كما أنه يبذل جهد كبير ليساعدهم و يسرهم، 
و يتصف مثل هذا المراهق بالياقة في معارفه و مع الغرباء، و مثل هذا الشخص يتميز بأنه 

 .ليس أنانيا يراعي اآلخرين و يساعدهم

 : ميول المضادة للمجتمعتحرر المراهق من ال -ج

و يتميز هذا المراهق بأنه مسالم ال يميل إلى الشجار مع اآلخرين، غير مشاحن غير 
رافض لألوامر و العصيان، و غير عدواني ال يرضى رغباته على حساب اآلخرين كما أنه 

 .عادل في معامالته و تصرفاته مع اآلخرين

 : عالقة المراهق بأسرته -د

لى عالقة طيبة مع أسرته، و تعامله معاملة حسنة كما يشعر في ن المراهق عأأي 
أفراد أسرته، و هذه العالقات ال تتنافى مع ما للوالدين من سلطة  احترامكفنها باألمن و 

 (.243،ص2414فروجة،)عادلة على المراهق و توجيه سلوكه

 : عالقة المراهق في المدرسة -ه

و يشعر أن مدرسيه يحبونه، و يستمتع بزمالة  أي أن المراهق متوافق في مدرسته،
حسنة، و يجد أن العمل المدرسي يتفق مع مستوى نضجه و ميوله، و هذه العالقات الطيبة 

 .تتضمن شعور الفرد بأهميته و قيمته في المدرسة التي يتعلم فيها
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 : عالقة المراهق في البيئة المحلية -و

لتي يعيش فيها، و يشعر بالسعادة و الرضا أي أن المراهق يشعر بتوافق في البيئة ا
مع جيرانه و أقرانه و يتعامل معهم دون شعور عدواني أو سلبي، كما يحترم القواعد التي 

 (.36،ص1891محمود عطية هنا، )تحدد العالقة فيها بينهم

 : ثبات االختبار -

بعد التصحيح  فيما يتعلق بثبات االختبار فقد استخدم واضعوه طريقة التجزئة النصفية و
 : تلميذ كانت و كانت النتائج كما يلي 133مع " سبيرمان براون"باستخدام معادلة 

 2933:التوافق العام:  االختبار بأكمله. 

 2913:التوافق النفسي. 

 2911:التوافق االجتماعي. 

و فيما يتعلق بثبات االختبار في صورته العربية و جدو أن معامالت الثبات بطريقة 
 .2934و  2912جاءت مختلفة تتراوح ما بين " ريتشاردسونكودر "

و كذلك استخرجت معامالت الثبات لالختبار بطريقة إعادة االختبار حيث يفصل بين 
من المرحلة  32من المرحلة اإلعدادية و  32)تلميذ  12يوم على عينة من  11االختبارين 

 .2933و 2914، و كانت معامالت ثبات االختبار تتراوح بين (الثانوية

و يتبين من معامالت الثبات المختلفة في هذا االختبار أنها مرتفعة بقدر كاف، بحيث 
يمكن االعتماد عليه في عمليات المسح العلمي، اإلرشاد الجماعي و الفردي و العالج 

 .النفسي و التوجيه النفسي و المهني
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 :أما ثبات المقياس و فق عينة البحث

مراهق و مراهقة  32و في هذه الدراسة تم تطبيق المقياس على عينة المكونة من 
التطبيق،  بعد عليها المتحصل العالمات تفريغ وبعدجانحين متواجدين بمراكز إعادة التربية، 

و قد استخدمت طريقة التجزئة النصفية في  الثبات لحساب (SPSS)برنامج  استعمال تم
 : حساب الثبات حيث كان

split half(سبليتهالف) =و هي كافية لقبول المقياس. 4,66. 

 وكانت النتيجةalphade cronbach كما تم حساب الثبات بطريقة 

Alpha de cronbach(الفا كرونباح)=ح بتطبيق و بذلك فهو ثابت و يسم 4,12
 .المقياس في هذه الدراسة

 صدق االختبار : 

بموضوعه، فاالختبار الصادق هو صدق االختبار و يقصد به مدى ارتباط االختبار 
االختبار الذي يقيس ما أعد لقياسه و ال يقيس شيئا آخر بدال منه، و يذكر مؤلفو و واضعوا 
هذا االختبار أنهم استدلوا على صدق االختبار من االنتقاء الدقيق لعناصره، و هذا المعيار 

من تقديرات مدرسي من أكبر الدالئل على صدقه، غير أنهم امو بقياس صدقه انطالقا 
بحساب معامالت صدق " محمود عطية هنا " المرحلة اإلعدادية و الثانوية، كما قام الباحث 

هذا االختبار على البيئة المصرية بين درجات أجزاء هذا االختبار و تقدير المدرسين لبعض 
 .نواحي شخصية التلميذ عن طريق استمارة

 طريقة تطبيق و تصحيح االختبار : 

مكن أن يستخدم االختبار بطريقة فردية أو جماعية، و من الضروري على القائم من الم
أن يتأكد أن كل تلميذ قد فهم المطلوب منه و التعليمة ( معلم، مختبر، باحث)بالتطبيق 
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الخاصة بطريقة اإلجابة، و ينبغي أن نعلم أن هذا االختبار ليس اختبار القدرة على فهم 
يس مقياسا للسرعة في اإلجابة و لكنه استفتاء عن بعض نواحي العبارات الواردة فيه و ل

 (.11،ص1891عطية محمود هنا،.)سلوك التلميذ

بعد أن ينتهي المختبر من تطبيق االختبار، يقوم بتصحيحه باالستعانة بمفتاح التصحيح 
الوارد في نهاية كراسة التعليمات، وذلك أن يعطي درجة لإلجابة التي تتفق مع مقاييس 

عبارة و بذلك تكون أقصى  11تصحيح، و يالحظ أن كل قسم من االختبار يحتوي على ال
و بجمع درجات  11درجة يتحصل عليها في أي جزء من االجزاء الفرعية لالختبار هي 

القسم االول نستطيع الحصول على درجة التلميذ فيما يخص التوافق النفسي و بنفس الطريقة 
وافق االجتماعي، اما بالنسبة للتوافق العام فهو عبارة عن مجموع بالنسبة للقسم الثاني اي الت

 .درجات القسم االول و الثاني

طريقة التصحيح بالنسبة لالختبار المعدل فتتم وفق مفتاح التصحيح المعدل الموجود مع 
المالحق إذ يتم الحصول على درجة التوافق النفسي أو التوافق االجتماعي من خالل جمع 

بنود و بذلك  11راهق في مختلف أجزاء االختبار حيث يحتوي كل قسم على درجة كل م
في البعد الواحد، و تجمع درجات القسم األول  11تكون أقصى درجة يتحصل عليها هي 

و هي أقصى  112زائد درجات القسم الثاني للحصول على درجة التوافق العام المتمثلة 
قسيم درجات االختبار بحساب المدى التربيعي درجة لالختبار ككل، بعدها قمت الباحثة بت

 .الثاني و المتوسط الحسابي و االنحراف المعيار

و  بالنسبة لمقياس التوافق النفسي االجتماعياألفراد مستويات  من بعدها قامت بتحديد 
 :التوافق النفسي و التوافق االجتماعي
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 :االجتماعيالتوافق النفسي  مقياس مستويات يبين( 09: )رقم  جدول

 المستويات المقياس

التوافق النفسي 
 االجتماعي

 مرتفع منخفض

]143،4 ] ]184،143 ] 

 

 :التوافق النفسي مقياس مستويات يبين( 10: )رقم  جدول

 المستويات المقياس

 مرتفع منخفض التوافق النفسي 

]84،61 ] ]194،61 ] 

 

 :التوافق االجتماعي مقياس مستويات يبين( 11: )رقم  جدول

 المستويات المقياس

التوافق النفسي 
 االجتماعي

 مرتفع منخفض

]84،61 ] ]194،61 ] 
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 CooperSmith:مقياس كوبر سميث لتقدير الذات -3-1-3

االتجاه لقياس  (1813)سنة كوبر سميث صمم هذا المقياس من طرف الباحث األمريكي 
االجتماعية، العائلية، و الشخصية، ويحتوي على نماذج في المجاالت التقييمي نحو الذات 

بترجمة و تكييف نموذج في عبد الفتاح مختلفة خاصة بالصغار و أخرى بالكبار حيث قام 
 .البيئة العربية وهذا النموذج األخير هو الذي سوف يتم اعتماده في الدراسة الحالية

 وصف المقياس : 

فما فوق، ويمكن تطبيقه فرديا أو جماعيا ومدة سنة  11يطبق المقياس على األفراد من 
التطبيق ال تتجاوز عشرة دقائق، ويحتوي هذا المقياس على تعليمة يوضح فيها الباحث كيفية 
اإلجابة عن عباراته، حيث يجب على الباحث أن يتحاشى استخدام كلمة تقدير الذات في 

 .التعليمة حتى يتجنب تحيز المفحوص في اإلجابة

،  3، 2)وتحمل األرقام التالية ،(13)من عبارات سالبة عددها كوبر سميث اس يتكون مقي
1  ،1  ،12 ،11 ،12  ،13  ،11 ،11 ،11 ،11 ،21 ،22 ،23 ،24 ،21.) 

، 14، 3، 1، 1، 4، 1)وتحمل األرقام التالية  ،(49)ما يحتوي على عبارات موجبة عددهاك
13 ،22.) 

 .في إحدى الخانتين المقابلتين للعبارة، (X)ويطلب من المفحوص أن يضع عالمة

 تصحيح المقياس : 

على العبارات ( ال تنطبق)، في المقياس إذا أجاب المفحوص ب(21)نعطي الدرجة * 
 .السالبة

 .على العبارات الموجبة( تنطبق)، في المقياس إذا أجاب المفحوص ب(21)نعطي الدرجة* 
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لهما فئة مرتفعي تقدي الذات و ثانيهما بحساب المقياس يصنف المستجوبون إلى فئتين، أو 
فئة منخفضي تقدير الذات، و لقد اعتمد في هذه الدراسة على حساب المتوسط الحسابي و 

 .الوسيط بعد تصحيح المقياس و الحصول على درجات أفراد العينة الكلية

 :تقدير الذات مقياس مستويات يبين( 12: )رقم  جدول

 المستويات المقياس

 مرتفع منخفض الذاتتقدير 

]11،1 ] ]26،11 ] 

 

 ثبات المقياس : 

لقد خلصت نتائج الكثير من الدراسات في البيئات االجتماعية المختلفةأن معامل 
هذا و لقد تم  ،(4,99)حتى (4,34)الثبات لمقياس تقدير الذات لكوبر سميث تتراوح بين 

  كودر ريتشارد سونحساب معامل الثبات للمقياس في البيئة العربية بتطبيق معادلة 
Kudder Richardsen  (12)رقم ،(K-R12) فردا منهم 621، على عينة مقدارها

عند ( 4,33)عند الذكور و (4,31)انثى فوجد أّن معامل الثبات يساوي161ذكرا، و 334
 (.4,38)بات لدى العينة الكلية و لقد بلغ معامل الث. اإلناث

 صدق المقياس: 
أما صدق المقياس فاقد حسب الصدق الذاتي لعبارت المقياس و ذلك في البيئة 

، من العبارات لها معامالت ارتباط دالة، في حين (%84)جنبية فوجد ان نسبة األ
من العبارات لم تكن لها مستويات معامالت ارتباط دالة و ( %14) وجد أن نسبة

. خلص إلى أن عبارات المقياس فعال تقيس ما وضعت ألجله اال و هو تقدير الذات 
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في حين تم التأكد من صدق المقياس في البيئة العربية عن طريق معامل االرتباط 
حيث بلغ الصدق . طلبا و طالبة 162بين درجات المقياس، وذلك على عينة قدرها 

و لدى العينة الكلية ( 4،81)عند فئة الذكور في حين بلغ عند االناث  (4،91)
(4،99 .) 

 :اإلحصائية األساليب-3-1

 تطبق حيث واالجتماعية والتربوية النفسية البحوث في اهام دورا اإلحصاء يلعب

 أهداف من انطالقا إحصائية معالجة نتائجها وتعالج والتربوية النفسية والمقاييس االختبارات
 (.1333،1عبد الحمان عيسوي،) المتبع والمنهج وفروضها، الدراسة

 األساليب استخدامنا الدراسة فروض من والتحقق معالجتها أجل ومن البيانات جمع وبعد
 :التالية اإلحصائية

 النسب المؤوية. 
 أو صفات اعتدال أو تماثل مدى معرفة يساعدعلى باعتباره الحسابي المتوسط · 

 عندما حسابهما متوسطي بمقارنة مجموعتين مقارنة في يفيد كما العينة، أفراد سلوكيات
 عن عبارة الحسابي والمتوسط  .المجموعتين على االختبار نفس نجري

 .األفراد عدد على األفراد درجات مجموع

 
 انسجامها مدى أي  العينة أفراد توزيع معرفة في يفيد الذي المعياري االنحراف · 

 بمجموعة مجموعة مقارنة في أيضا ويفيدنا المطبق االختبار صالحية ومدى
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 :التالية بالمعادلة المعياري االنحراف يحسب  .أخرى

 
  اختبار(T-Test)يتم فيها والتي استخداما الحاالت أكثر وهو ،الفروق الختبار · 

  .المجموعة لنفس أو مختلفتين مجموعتين متوسطي بين المقارنة

      

  
 :أن حيث

N1 =عدد أفراد العينة االولى                     .N2 =عدد أفراد العينة الثانية. 

 .متوسط العينة الثانية= .                     متوسط العينة األولى= 

 ·.ثبات العينة الثانية= .                         ثبات العينة األولى= 

 االرتباطات الجزئية معامل. 

  معامل االرتباط المتعددR  و يستخدم لقياس العالقة بين متغير مستقل واحد و
 .متغيرين تابعين أو أكثر كما هو الحال بالنسبة لمتغيرات هذا البحث

 :يجب إتباع الخطوات التالية إليجاد قيمة هذا المعامل،
 ( المستقل)لدراسة العالقة بين درجات المتغير األول استخدام معامل بيرسون

     =درجات المتغير التابع و هو المتغير الثاني
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 درجات قة بين درجات المتغير المستقل و استخدام معامل بيرسون لدراسة العال
     =المتغير التابع و هو المتغير الثالث

 غير التابع األول استخدام معامل بيرسون لدراسة العالقة بين درجات المت
     =درجات المتغير الثانيو 

 

        
      

        
                  

        
 

 

 
 (.93،91، 166 ،ص 2009 بوعالق، محمد)          
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 :تمهيد
 اإلحصائية للبياناتالقيام بمختلف المعالجات و بعد المرور بمرحلة جمع البيانات 

مقياس في المعتمدة في هذا البحث والمتمّثلة  عليها من خالل أدوات جمع البياناتالمتحصل
ل تّم التوصّ ،الوحدة النفسية، مقياس التوافق النفسي و االجتماعي و اختبار تقدير الذات

 ثّم ثانيا عرضها الوصفي، اإلحصاءعلى أساس أّوالعرضها  يتممن النتائج التيإلىمجموعة 
التي جعلت  األسبابها يتم مناقشة وتحليل وتفسير داالستداللي، بع اإلحصاءعلى أساس 

 .الفرضيات المقترحة مقبولة أو مرفوضة
 :عرض النتائج  -1
 :الوصفي اإلحصاءعرض النتائج على أساس  1-1
 :دة النفسيةمقياس الوح رض نتائجع 1-1-1

 :مستويات الوحدة النفسية عّينة البحث حسبأفراد درجات يبّين توزيع (: 11)جدول رقم
 النسبة المئوية التكرارات المستوى

 % 5,84 45 منخفض
 %,418 ,4 مرتفع

 %111 114 المجموع
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مستويات الوحدة لنسب توزيع أفراد عينة البحث حسب يمث(: 10)رقم الشكل البياني 
 :لنفسية ا

 
 مستوى منخفض                      مستوى مرتفع 

 
من خالل كّل من الجدول و الشكل السابقين، أّن توزيع أفراد عّينة البحث ضح يتّ 
مستوى وحدة نفسية منخفض  متباينة، حيث بلغلمستويات الوحدة النفسيةبالنسبة 

 .وى المرتفعللمستالممّثلة ( %,8,8)من  أقلوهي نسبة ( %2,84)نسبة
الوحدة  بعدها تّم حساب المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري الخاص بدرجات

 :وجاءت النتائج على النحو التالي النفسية 
 يبّين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتحصل عليه من درجات(: 14)جدول رقم

 :الوحدة النفسية
 رياالنحراف المعيا المتوسط الحسابي المجموع
8926 79,70 17,94 

 

52% 

48% 
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، بينما (79,70) بأّن قيمة المتوسط الحسابي قّدرت خالل هذا الجدول من هر ظي
 (. 17,94)بلغت قيمة االنحراف المعياري 

 :االجتماعيالتوافق النفسي و  عرض نتائج مقياس 1-1-4
النفسي  التوافقدرجات أفراد العينة حسب مستويات توزيع  يبّين (:15)رقمجدول 

 :إلجتماعيا
 النسب المئوية التكرارات التوافقمستويات 

 %,2,8 88 منخفض 
 %,8,8 85 مرتفع

 %,,, 4,, المجموع       
 

التوافق مستويات نسب توزيع أفراد عينة البحث حسب  ليمث(: 10)رقم البياني  الشكل
 :النفسي اإلجتماعي

 

 

    مستوى منخفض                        مستوى مرتفع 
 

51% 
49% 
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أّن نسب توزيع أفراد عينة البحث حسب مستويات  يتبّين من الجدول والشكل أعاله
، يليه (%,8,8)ب والتي قّدرت أعلى نسبة توافق مرتفع مختلفة، حيث يمّثل مستوى التوافق 
 (.%,2,8)بنسبة  منخفض توافقمستوى 

ي لدرجات وبعد جمع كل المعطيات تّم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار 
 .كما هو موّضح في الجدول التالي التوافق

يبّين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتحصل عليه من درجات (: 16)جدول رقم
 :التوافق

 االنحراف المعياري المتوسط الحيابي المجموع
12022 107,34 21,63 

 

في حين ، (107,34) بيتبّين من الجدول أعاله أّن قيمة المتوسط الحسابي قّدرت 
 (. 21,63)بلغت قيمة االنحراف المعياري 

 :التوافق النفسي مقياس  عرض نتائج 1-1-1
 التوافقمقياس  تمستويا حسب درجات أفراد عينة البحث توزيعيبّين (: 17)دول رقمج

 :النفسي
 النسبة المئوية التكرارات النفسي التوافق مستويات

 %,8,8 85 منخفض
 %,2,8             88 مرتفع

 %,,, 4,, المجموع
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مستويات لنسب توزيع أفراد عينة البحث حسب يمث(: ,1)رقم الشكل البياني 
 :النفسي التوافق

 

 

 مستوى منخفض                                 مستوى مرتفع

 

أّن نسب توزيع أفراد عينة البحث حسب  ينالسابق والشكل ُيالَحظ من خالل الجدول
( %,8,8)نسبة  منخفض توافق نفسي متباينة، حيث يمّثل مستوى لتوافق النفسيامستويات 

 (.%,2,8)بنسبة توافق نفسي مرتفعيليه مستوى 
وبعد جمع كل المعطيات تّم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات 

 :ا كما هو موّضح في الجدول التاليالفوبي
 ابي واالنحراف المعياري المتحصل عليه من درجاتيبّين المتوسط الحس(: 18)الجدول رقم

 :التوافق النفسي
 االنحراف المعياري ابيالمتوسط الحس المجموع
5991 53,49 13,23 

، بينما بلغت (53,49) بيتبّين من الجدول أعاله أّن قيمة المتوسط الحسابي قّدرت 
 (. 13,23)قيمة االنحراف المعياري 

51% 
49% 
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 :اإلجتماعيالتوافق مقياس  ض نتائجعر  1-1-5
التوافق  أفراد عينة البحث حسب مستويات درجات يبّين توزيع(: 11)جدول رقم
 :اإلجتماعي

لتوافق مستويات ا
 اإلجتماعي

 النسبة المئوية التكرارات

 %,8,8 ,8 منخفض
 %2,84 82 مرتفع

 %,,, 4,, المجموع
 

 التوافقت مستويانسب توزيع أفراد عينة البحث حسب  ليمث(: 11)رقم بياني شكل 
 :اإلجتماعي

 
  مستوى منخفض مرتفع                         مستوى          

   
أّن نسب توزيع أفراد عينة البحث حسب  ينيظهر من خالل الجدول والشكل السابق

نسبة  توافق إجتماعي منخفضمستويات الوسواس القهري مختلفة، فقد بلغ مستوى 
 .(%2,84)بنسبة مرتفع اجتماعيفق اتو اليليه مستوى ( %,8,8)

 

52% 

48% 
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االنحراف المعياري لدرجات وبعد جمع كل المعطيات تّم حساب المتوسط الحسابي و 
 .كما هو موّضح في الجدول التالي االجتماعيمقياس التوافق 

 درجات النحراف المعياري المتحصل عليه منواالمتوسط الحسابي يبّين (: 41)جدول رقم
 :االجتماعي التوافق

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي موعالمج
6068 54,18 10,58 

 

، بينما بلغت (54,18) بأّن قيمة المتوسط الحسابي قّدرت  السابق من الجدول يتبّين
 (. 10,58)قيمة االنحراف المعياري 

 :تقدير الذاتمقياس  عرض نتائج 1-1-4
ت مقياس تقدير وياأفراد عينة البحث حسب مست درجات يبّين توزيع(: 41)جدول رقم

 :الذات
 النسبة المئوية التكرارات تقدير الذاتمستويات 

 %,248 ,2 منخفض
 %,858 62 مرتفع

 %,,, ,8, المجموع
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 :مستويات تقدير الذاتلنسب توزيع أفراد عينة البحث حسب يمث(: 11)رقم بياني شكل 

 

 مستوى منخفض                              مستوى مرتفع                  
 

أّن نسب توزيع أفراد عينة البحث حسب  السابقين والشكل الجدول خالل يّتضح من
أكبر نسبة حيث بلغت رتفع متقدير الذاتمتباينة، حيث يمّثل مستوى  تقدرير الذاتمستويات 

 (.%,248)بنسبة  ، يليه مستوى تقدير الذات منخفض(%,858)
لدرجات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وبعد جمع كل المعطيات تّم حساب 

 :تقدير الذات كما هو موّضح في الجدول التالي
 

درجات  يبّين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتحصل عليه من(: 44)جدول رقم
 :تقدير الذات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموع            
1638 14,63 04,63 

 
، بينما بلغت قيمة (14,63) بمن الجدول أعاله أّن قيمة المتوسط الحسابي قّدرت ضح يتّ 

 (. 04,63)االنحراف المعياري 

52% 

48% 
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 :عرض النتائج على اساس االحصاء االستداللي-1-4

 :التي مفادها األولىعرض نتائج الفرضية -1-4-1

فسي االجتماعي توجد عالقة دالة احصائيا بين الشعور بالوحدة النفسية و التوافق الن -
 .و تقدير الذات حسب الجنس

ق بين الشعور بالوحدة النفسية و التواف اإلحصائية للعالقة الداللة نتائج(: 41)رقم  جدول
 الجنس حسب لدى المراهق الجانح تقدير الذات مستوىالنفسي االجتماعي و 

 المتغيرات االحصائية
 ولىالفرضية األ 

 الجنس
R 

 المحسوبة
 مستوى الداللة

وجد عالقة دالة احصائيا بين ت
الشعور بالوحدة النفسية و 

التوافق النفسي االجتماعي و 
مستوى تقدير الذات لدى 

 .المراهق الجانح

 1811 1800 ذكور

 1811 1801 اناث

 1811 1801 اناث وذكور

أن االرتباط المتعدد بين المتغيرات ، الشعور بالوحدة  السابق الجدول من يتبين
 :حيث ,,8,عند   دالالتوافق العام و تقدير الذات عند الذكور و االناث  النفسية و

GarçonsF(2.33)=14 p 0.01 
Filles F(2.73)=37.24 p0.01 
Garçons et Filles F(2.105)=53.67 p0.01 
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بين الشعور بالوحدة النفسية و التوافق  اإلحصائية للعالقة الداللة نتائج(: 45)رقم  جدول
 الجنس حسب لدى المراهق الجانح تقدير الذات مستوىالتوافق االجتماعي و النفسي و 

 المتغيرات االحصائية

نتائج تحليل 
 الفرضية األولى

 الجنس
R 

 المحسوبة
 مستوى الداللة

ة توجد عالقة دال
احصائيا بين 

الشعور بالوحدة 
فسية و التوافق الن

النفسي و التوافق 
 مستوىو  االجتماعي

لدى  تقدير الذات
 المراهق الجانح
 حسب الجنس

 1811 ,180 ذكور

 1811 1804 اناث

 1811 1801 اناث وذكور

أن االرتباط المتعدد بين  الشعور بالوحدة النفسية و التوافق  الجدول من يتضح
 ,,8,عند   دالةالنفسي و التوافق االجتماعي و تقدير الذات عند الذكور و االناث عالقة 

 :حيث

GarçonsF(3.32)=9.15 p0.01 
Filles F(3.72)=26.36 p0.01 
Garçons et Filles F(3.108)=35.87 p0.01 
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عالقة دالة  الذكر نقبل الفرضية التي تقول أنه توجدو انطالقا من المعطيات السابقة 
احصائيا بين الشعور بالوحدة النفسية و التوافق النفسي االجتماعي و مستوى تقدير الذات 

 .لجانح حسب الجنسا ينلدى المراهق

 :مفادها الثانية التي عرض نتائج الفرضية -1-4-4

يرتبط مستوى تقدير الذات بالشعور بالوحدة النفسية اكثر من التوافق النفسي  -
 .االجتماعي لدى المراهق الجانح حسب الجنس

 مستوىبين الشعور بالوحدة النفسية و  اإلحصائية للعالقة الداللة نتائج :(44)رقم جدول
 الجنس لدى المراهق الجانح حسبدير الذات مع التحكم في التوافق النفسي االجتماعي تق

 االحصائيةالمتغيرات 
 للفرضية الثانية

 االرتباط الجزئي الجنس
 

 مستوى الداللة

يرتبط تقدير الذات 
بالشعور بالوحدة 
النفسية أكثر من 
التوافق النفسي 

لدى االجتماعي 
المراهق الجانح 

 حسب الجنس

 1814 -1814 كورذ

 1811 -1815 اناث

 

أن االرتباطات الجزئية بين  الشعور بالوحدة النفسية و التوافق  الجدول من يتضح 
 .,,8,أما االناث عند  8,8,ور عند االجتماعي مع التحكم في تقدير الذات دالة عند الذك
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النفسية و التوافق  بين الشعور بالوحدة اإلحصائية للعالقة الداللة نتائج (:40)رقم جدول
 الجنس حسب لدى المراهق الجانح مع التحكم في مستوى تقدير الذات العام

 مستوى الداللة االرتباط الجزئي الجنس المتغيرات االحصائية
االرتباطات الجزئية 

بين الشعور بالوحدة 
النفسية و التوافق 

لدى المراهق  العام
 حسب الجنس الجانح

 1814 -1،14 ذكور

 1811 -,184 اناث

أن االرتباطات الجزئية بين  الشعور بالوحدة النفسية و التوافق  الجدول من يتضح
عند الذكور و  8,8,العام مع التحكم في تقدير الذات عند الذكور و االناث  دال عند 

,8,,. 

بين الشعور بالوحدة النفسية و التوافق  اإلحصائية للعالقة الداللة نتائج(: 40)رقم جدول
 لدى المراهق الجانح مع التحكم في التوافق االجتماعي و مستوى تقدير الذات نفسيال

 الجنسحسب 

 مستوى الداللة االرتباط الجزئي الجنس المتغيرات االحصائية
تباطات الجزئية االر 

بين الشعور بالوحدة 
النفسية و التوافق 

لدى المراهق النفسي 
حسب الجانح 
 الجنس

 1814 -1810 ذكور

 1.11 -1811 اناث
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أن االرتباطات الجزئية بين  الشعور بالوحدة النفسية و التوافق  الجدول من يتضح
 8,8,النفسي مع التحكم في تقدير الذات غير دالة عند الذكور حيث كانت النسبة أكبر من 

 .,,8,أما االناث كانت دالة عند 

التوافق  بالوحدة النفسية وبين الشعور  اإلحصائية للعالقة الداللة نتائج(:,4)رقم جدول
 مع التحكم في التوافق النفسي و مستوى تقدير الذات لدى المراهق الجانح االجتماعي

 الجنس حسب

 المتغيرات االحصائية
تحليل الفرضية 

 الثانية

 مستوى الداللة االرتباط الجزئي الجنس

االرتباطات الجزئية 
بين الشعور بالوحدة 

النفسية و التوافق 
ي حسب االجتماع
 الجنس

 1814 -1844 ذكور

 1814 1801 اناث

أن االرتباطات الجزئية بين  الشعور بالوحدة النفسية و التوافق  الجدول من يتضح
االجتماعي مع التحكم في تقدير الذات غير دالة عند الذكور و االناث حيث كانت النسبة 

 .1814أكبر من 

تقدير الذات هو  فرضية و بذلك فإننقبل ال انطالقا من المعطيات السابقة الذكر
االكثر ارتباطا بالشعور بالوحدة النفسية و تقدير الذات مع التحكم في التوافق النفسي 

 .االجتماعي حسب الجنس
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 :التي مفادها األولى عرض نتائج الفرضية الجزئية-1-4-1

 .سيةتوجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين فيما يخص الشعور بالوحدة النف -
الشعور  يخص فيما الجنسين بين للفروق اإلحصائية الداللة نتائج :(41)رقم جدول

 بالوحدة النفسية

البيانات 
 االحصائية

 الجنس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

F  درجة
 الحرية

 قيمة قيمة ت
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 1.14 1854 -1805 05،,, 48,1 15801 008,0 ذكر
 11811 1840, انثى

من  أكبر -852,ب قدرت والتي SPSSفي ( ت)قيمة  أن السابق الجدول من يتبين
 توجد ال أنه تقول التيالصفرية  الفرضية نقبل وبهذا، و هي قيمة غير دالة احصائيا 8,8,
 .إحصائية بين الجنسين فيما يخص الشعور بالوحدة النفسية داللة ذات فروق

 :التي مفادها الثانية الجزئية عرض نتائج الفرضية -1-4-5

 توجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين فيما يخص التوافق النفسي االجتماعي -

يخص التوافق  فيما الجنسين بين للفروق اإلحصائية الداللة نتائج :(11)رقم جدول
 النفسي االجتماعي

البيانات 
االحصائية 

 الجنس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

F 
درجة 
 الحرية

 الداللة قيمة قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 1.14 1811 1810 10،,, ,481 10801 111844 ذكر
 41845 114810 انثى
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 وهي أكبر 8,5,ب قدرت والتي SPSSفي ( ت)قيمة  أن السابق الجدول من يتبين 
ول ال توجد الصفرية التي تق الفرضية نقبلوبهذا ، و هي قيمة غير دالة احصائيا 8,8,من 

 .فروق بين الجنسين فيما يخص التوافق النفسي االجتماعي

يخص التوافق  فيما الجنسين بين للفروق اإلحصائية الداللة نتائج :(11)رقم جدول
 النفسي 

البيانات 
 االحصائية

 الجنس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

F  درجة
 الحرية

 قيمة قيمة ت
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 1.14 1.11 4840 11،40 0811 11840 ,4084 ذكر
 15810 41844 انثى

 وهي 4،40ب قدرت والتي SPSSفي ( ت)قيمة  أن السابق الجدول من يتبين
 دالة احصائيا وبهذا ، و هي قيمة(1814)من  صغرأ و هي( ,,.,)الداللةلقيمة  مرافقة

ية بين الجنسين فيما يخص إحصائ داللة ذات فروق توجد أنهقول نقبل الفرضية التي ت
 .لصالح االناث التوافق النفسي

يخص التوافق  فيما الجنسين بين للفروق اإلحصائية الداللة نتائج :(14)رقم جدول
 االجتماعي

البيانات 
 االحصائية

 الجنس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

F 
درجة 
 الحرية

 الداللة قيمة قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 1.14 1841 -1810 05،40 18,1 1815 44805 ذكر
 118,0 45811 انثى
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وهي  (-1810) ب قدرت والتي SPSSفي ( ت)قيمة  أن السابق الجدول من يتبين 
نقبل الفرضية الصفرية التي تقول ، و هي قيمة غير دالة احصائيا وبهذا (8,8,)من  أكبر

 .لدى المراهق الجانحال توجد فروق بين الجنسين فيما يخص التوافق االجتماعي 

 :التي مفادها الجزئية الثالثة عرض نتائج الفرضية -1-4-4

 .توجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين فيما يخص تقدير الذات -

 يخص تقدير الذات فيما الجنسين بين للفروق اإلحصائية الداللة نتائج :(11)رقم الجدول

البيانات 
 االحصائية

 الجنس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

F  درجة
 الحرية

مستوى  الداللة قيمة قيمة ت
 الداللة

 1.14 1810 ,181 1،41, ,484 5811 14841 ذكر
 58,5 15841 انثى

 وهي أكبر 8,5,ب  قدرت والتي SPSSفي ( ت)قيمة  أن السابق الجدول من يتبين
 .الصفرية الفرضية نقبل وبهذا، و هي قيمة غير دالة احصائيا 8,8,من 

 :النتائج وتحليل مناقشة – 2

 :األولى الفرضية نتائج وتحليل مناقشة-4-1

 دالة احصائيا بين عالقة توجد " مفادها التي األولى الفرضية نتائج حساب بعد 
الشعور بالوحدة النفسية و التوافق النفسي االجتماعي و مستوى تقدير الذات لدى المراهق 

 ،"بيرسون المتعدد"بين من نتائج التحليل االحصائي بمعادلة ، لقد ت"حسب الجنس الجانح
و هي مقياس ، ألفراد العينة بين درجات المقاييس الثالثة( R)معامل االرتباط نتائج ارتفاع 

و تقدير الذات حيث و صل معامل االرتباط  اختبار الشخصية ،و ، الشعور بالوحدة النفسية 
(R ) و هو بذلك دال احصائيا عند مستوى  عند الذكور و اإلناث (0.70)الى
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بين  عكسية، و يعبر هذا عن وجود عالقة ارتباطية لدى الذكور و االناث( ,,8,)الداللة
أي  -تقدير الذات-التوافق النفسي االجتماعي –الشعور بالوحدة النفسية –متغيرات الدراسة 

فسي االجتماعي و مستوى كلما ارتفعت درجة الشعور بالوحدة النفسية انخفض التوافق الن هأن
و يمكن أن نرجع انخفاض الدرجة على مقياس التوافق ،لدى الذكور و االناثتقدير الذات 

النفسي االجتماعي و تقدير الذات إلى عدم الرضا عن الحياة و الشعور بالنبذ و االحتقار و 
 تفق مع أنهذا ما يعبر عنه االرتفاع في درجة الشعور بالوحدة النفسية و هذه النتيجة ت

، للمراهق ، الداخلي واالستقرار مناأل، تهدد يمثل أزمة نفسية عميقة بالوحدة النفسية الشعور 
حيث  لذاته رهالنفسي االجتماعي و انخفاض تقدي فيختل توازنه النفسي نتيجة النهيار توافقه

 الشخص لسمات واضحة صورة رسمت قد وبحوث دراسات لنتائج مشرف آلفريدة  أشارت
 الشعور وعدم والحزن االنعزال : السمات هذه ومن النفسية، بالوحدة الشعور من يعاني الذي

 للذات المنخفض والتقدير المفرطة الشخصية بالحساسية واالتصاف العام، والضيق بالراحة
آل مشرف فريدة )كبيرة  بدرجة بالخجل والشعور االجتماعي والقلق واالكتئاب
فهو مراهق  ارتفاع الشعور بالوحدة النفسية اني منفالمراهق الذي يع ،(104،ص,111

 بالضرورة الى اقامة عالقات به ما أدى مليئة بالتوترات و الصراعاتلديه حياة نفسية 
الجو االسري حيث كلما كانت و هذا ما أرجعه معظم الباحثين الى  اجتماعية غير ُمرضية

 أراء اء تتسم بعدم التفهم و عدم تقديراساليب التنشئة االجتماعية و االتجاهات التربوية لآلب
انخفاض التوافق النفسي  الى و هذا ما يؤدي وتوجيههم ونصيحتهم عهمم والتفاهم األبناء

 تأتي التنشئة في اآلباء ينتهجها التي األساليب فإن ولذلك االجتماعي وانخفاض تقدير الذات
 البوتقة االجتماعية هي بمثابة نشئةالت عملية ألن والتأثير، األهمية ذات المتغيرات مقدمة في

 كائن إلى بيولوجي كائن من فيتحول فيه يعيش الذي المجتمع مع الفرد فيها يتفاعل التي
 .ومسؤول منضبط اجتماعي
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 تعتبر ووالديه الطفل بين العالقة تنوع أن إال الوالدية التنشئة أساليب تنوع من فبالرغم
 ومتغيرات عوامل بعدة تتأثر أبنائهم نحو اآلباء اتفاتجاه له، نفسي صرح لبناء قوية دعامة
 والقائمة الموجبة الرفض، فاالتجاهات أو بالتقبل إما أبنائهم سلوك نحو استجاباتهم فتكون
 نوع تخلق ومطالبه ورغباته لحاجاته تفهمهم وعلى للمراهق الحرية بعض الوالدين إعطاء على
 اآلخرين لتفهم دفعهتو  المجتمع في بمكانته هقالمرا وتشعر واألبناء اآلباء بين األلفة من

 األبناء على للعطف والمفتقدة السالبة الوالدية فاالتجاهات ذلك من العكس وعلى جيد، بشكل
 معها ويشعر والصداقة األلفة لروح وفقد واألبناء اآلباء بين التباعد من ينشأ عنها الصغر منذ

السواء في  أسلوب (1111) الديب يث ذكرتومجتمعه  ح لنفسه الكراهية من المراهق بنوع
 وقادرة النفسية بالصحة متمتعة متزنة سوية شخصية عليه ويترتب تعامل االسرة مع المراهق،

 .واالجتماعي الشخصي التوافق تحقيق على

من الشعور  Large(1989)كما قد تعود أسباب معاناة المراهقين حسب الرج 
قة على مرحلة المراهقة ، من حيث وجود خلل وظيفي في بالوحدة النفسية إلى الفترات الساب

التفاعل األسري ومع األقران ، مما يجعل المراهقون عاجزون عن إقامة أي عالقات ناجحة 
  & Brage وميريديث من براجكل ويقرر أو حميمة مع اآلخرين بصفة عامة

Meredith(1994) وكولب وآخرون(Culp et al (1995  أن قطاعات كبيرة من
بيئة المدرسية المراهقين والمراهقات يعانون من ارتفاع درجة الشعور بالوحدة النفسية بسبب ال

فيرى ,Lunt(1991)لونتأما.الت ومصاعب التعامل مع األقران ، ومشك، والبيئة األسرية
ترجع في كثير  المراهقين،أن أسباب ارتفاع مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال و 

يعايشها الحياتية التي وطبيعة الظروف والمواقف  الصحية،ن إلى متغير الحالة من األحيا
كما تضيف أن هناك عالقة مباشرة بين معاناة األبناء المراهقين . هؤالء األفراد بصفة عامة

 .Brage, D. & Meredith, W) ط االقتصادية الواقعة على األسرةمن الضغو 

(1994) ;p455). 
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 :الثانية الفرضية تائجن وتحليل مناقشة-4-4

لدى  توافق النفسي االجتماعييرتبط تقدير الذات بالشعور بالوحدة النفسية أكثر من ال
اإلحصائية  الحزم برنامج في االرتباط الجزئي المحسوب قيمة أن اتضح، الذكور و اإلناث

درت بالنسبة للذكور أما بالنسبة لإلناث فقد ق( 8,،,)دالة عند  و هي( -8,8,) قدرت ب
، و عليه يظهر أن تقدير الذات هو الذي يرتبط أكثر (,,8,)و هي دالة عند ( -2,،,)ب

حيث كانت النتائج دالة فقط  مع الشعور بالوحدة النفسية سواء عند الذكور أو عند االناث
و هي دالة عند ( -8,،,)حيث قدرت عند الذكور ببالنسبة للتوافق النفسي االجتماعي 

فقدرت  النفسيلكن بالنسبة للتوافق ( ,,،,)و هي دالة عند ( -,84,) عند االناث( 8,8,)
غير  قيمة و هي عند االناث(-,,،,)و  عند الذكور( -5,،,) ب االرتباط الجزئيقيمة 
الرتباط وحدة النفسية بالتوافق النفسي فقد كانت قيمة عالقة الشعور بالأما بالنسبة لدالة 

، ومن خالل ما سبق ذكره يعتبر (-,,،,)درت ب دالة لصالح االناث فقط و قالجزئي 
و نظرا لعدم تمكننا من  تباطا بالوحدة النفسية لدى الذكور و االناثتقدير الذات األكثر ار 

تناولت المتغير األكثر ارتباط بالشعور بالوحدة النفسية سوف العثور على دراسات سابقة 
الذات و  ور بالوحدة النفسية و تقديرنكتفي بذكر الدراسات التي تناولت العالقة بين الشع

( 5,,)على مجموعة مكونة من و التي طبقت Woodward(1988)وودوارد  دراسةنذكر 
عامًا ، حيث طبق عليهم مقياسًا للشعور ( ,4-,)طفاًل ومراهقًا ، تراوحت أعمارهم مابين 

ة أن األطفال بالوحدة النفسية ومقياسًا آخر لتقدير الذات ، وقد بينت نتائج تلك الدراس
مستوى الشعور بالوحدة النفسية ، وأن هناك عالقة  ارتفاعوالمراهقين الريفيين يعانون من 

وقام كما نجد دراسة  .ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين الشعور بالوحدة النفسية وتقدير الذات
لمتعاطين بدراسة كان هدفها معرفة الفروق بين المتعاطين للبانجو وغير ا( ,,,,مرسي ،)

حيث شملت عينة . من المراهقين في درجة الشعور بالوحدة النفسية ودرجة تقدير الذات 
عامًا، ( ,,-8,)مراهقًا من المتعاطين للبانجو تراوحت أعمارهم مابين ( 28)الدراسة 
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وقد أشارت . عامًا ( ,4-8,)مراهقًا من غير المتعاطين تراوحت أعمارهم مابين ( 5,)و
إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين الشعور بالوحد النفسية  نتائج الدراسة

وتقدير الذات لدى عينة المراهقين المتعاطين ، وكانوا أكثر شعورًا بالوحدة النفسية وأقل تقديرًا 
لذواتهم عن غير المراهقين المتعاطين ، وذلك بسبب اضطراب إدراك الذات واضطراب 

متبادلة والعجز عن حل المشكالت ، وهي مبررات تقف في مقدمة العالقات الشخصية ال
 (.11،ص4115جمال شفيق عامر،)أسباب تعاطي البانجو

في ضوء أن تقدير الذات من العوامل المهمة التي  رجع نتيجة الفرضيةو يمكن أن ن 
 الفرد يعيشها مؤلمة شخصية خبرة هي النفسية الوحدةف توافقه، عدم من الفرد توافق إلىتشير 
 الشعور إلى تؤدي وبالتالي اآلخرين، جانب من واالهتمام والحب التقبل بافتقاد شعوره نتيجة

الفرد يدرك العالم بصفة ذلك جعل كلما كلما كان تقدير الذات مرتفعا ف والتعاسة بالحزن
الفرد ايجابية، و على العكس من ذلك فكل ماكان تقدير الذات منخفضا فسوف يشعر بعدم 

 .و قلة السعادة الرضا 

 عند ،االجتماعية والمهارة انخفاض إلى تؤدي قد النفسية الوحدة فإن سبق ما على عالوة
حيث أن تقدير الذات يتكون عند الفرد لذاته، الطفل تقدير على ينعكس بدوره وهذا األطفال

و الغضب و عدم اشباع النواحي منذ الوالدة و إذا اتصفت عالقة الطفل بأمه بالقلق 
عاطفية للفرد متمثال ذلك في عدم اعطاء األم الحنان لطفلها و االهتمام فقط بغذائه و ال

ثقة الفرد  ملبسه، يجعل العالقة بين الطفل و أمه تتسم بالسلبية، و التي تنعكس بدورها على
 .في نفسه و في اآلخرين

ي مع الشعور بالخجل و ه انخفاض تقدير الذات عند الفتيات يمكن ان يرتبط كما 
صفة تتصف بها الفتيات في مرحلة المراهقة و التي تكون عائقا في سبيل تكوين عالقات 
اجتماعية مع من حولهم و من ثم ترتفع درجة الشعور بالوحدة النفسية و تنخفض درجة 
تقدير الذات، حيث يقوم األشخاص الذين يتصفون بالوحدة النفسية بتكوين مشاعر سلبية 
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و الخوف  على انها طفلة االسرة مع الفتاة، و نظرا الى تعامل خرينتجاه انفسهم و اتجاه اآل
دخل العائلة في ابسط بت عليها و الحرص على تصرفاتها امام المجتمع  ويتمثل ذلك المبالغ

االشياء و في بعض االحيان حتى اللباس و هذا ما يؤدي الى التردد و ضعف في 
م وجود الحوار و النصيحة داخل االسرة عد أن خصية و عدم تقدير الذات، اضافة الىشال

ووجود اسلوب األوامر و المحاسبة فقط يؤدي بالفتاة الى محاولة التحرر من قيود اسرتها و 
 ارتفاع الشعور بالوحدة النفسية و انخفاض تقدير، أما بالنسبة للذكور فالتوجه الى الجنوح

ناهي للمراهق يجعالنه يشعر بعدم الرقابة المشددة و الحصار الالمت يمكن إرجاعه إلىالذات 
كما يظهر ارتفاع الشعور بالوحدة والنفسية و ثقة االهل به و من ثم ال يثق هو في نفسه 

من خالل مشاكل االنتماء التي يعانيها المراهق الذكر في هذه المرحلة انخفاض تقدير الذات 
ن ذي يتجسد في العدوايصبح الفتى عدوانيا إما عن طريق التهجم الشفهي أو العنف ال حيث

 .الى الخارج لتجنب إدانة الذات

 :مناقشة و تحليل نتائج الفرضية الجزئية األولى-1-1
توجد فروق دالة احصائيا " بعد حساب نتائج الفرضية الجزئية االولى التي مفادها  

في برنامج  اتضح ان القيمة المحسوبة" ة النفسيةبين الجنسين فيما يخص الشعور بالوحد
و بذلك  غير دالةقيمة و هي ( -852,)قدرت ب ( t)إلختبار   SPSSحزم االحصائيةال

أي ال توجد فروق دالة احصائيا بين الجنسين فيما يخص الشعور  نقبل الفرضية الصفرية
 Newcomb (1986)نيوكمبوبنتلركل من بالوحدة النفسية و هذا ما ذهبت اليه دراسة

&Bentler اسية المقارنة بين المراهقين من الجنسين في بدراسة كان ضمن أهدافها األس
درجة الشعور بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية ، وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعة 

وكان أهم ما انتهت إليه هذه . فردًا ( ,,5)من المراهقين والمراهقات بلغ عددها اإلجمالي 
ائيًا بين المراهقين من الذكور واإلناث في الدراسة من نتائج ، هو أنه التوجد فروق دالة إحص

 (.10،ص4115شفيق عامر، )كل من الشعور بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية
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و يمكننن ارجنناع عنندم و جننود فننروق بننين الننذكر و االنثننى فنني الشننعور بالوحنندة النفسننية 
لسنيئة نتيجنة خبنرة مشنحونة بالمشناعر اباعتبار عينة البحث تدرس مراهقين جانحين يعنانون من

الرضنا النناتج  بعندم ط كما نجد لنديهم االحسناس االجتماعية للفشل أو اإلحبا همتعرض عالقات
منن قبنل المجتمنع ،  هملفقدان التواصل بناآلخرين أو نبنذ الطبيعية ، نتيجة معن إحباط حاجاته

 .مالفائدة منهأو  مبأنه غير مرغوب فيه شاعرين، ينيائس ممما يجعله
 

 :تحليل نتائج الفرضية الجزئية الثانيةمناقشة و -1-4
توجد فروق دالة احصائيا بين " التي مفادها  الثانيةبعد حساب نتائج الفرضية الجزئية  

في برنامج الحزم  لمحسوبةضح ان القيمة اات" التوافق النفسي االجتماعيالجنسين فيما يخص 
دالة احصائيا أما  و هي نسبة غير ( 8,5,)قدرت ب  (t) الختبار SPSS االحصائية

بالنسبة للفروق بين الجنسين فيما يخص كل من التوافق النفسي و التوافق االجتماعي فقد 
وهي ,4،4ب (t) قيمةجاءت الفروق دالة لصالح االناث بالنسبة للتوافق النفسي حيث قدرت 

ول أن و بذلك يمكن الق (8,.,)و هي دالة عند مستوى الداللة  (,,8,)مرافقة لقيمة الداللة
 .الفرضية تحققت جزئيا

عدم وجود فروق بين الذكور و االناث فيما يخص التوافق العام الى و يمكن إرجاع  
التشابه بين العينتين من حيث انهم مراهقين جانحين متواجدين بمركز إعادة التربية ، فكال 

اضافة الجنسين يواجهون مشكالت في احداث التوازن بين رغباتهم و مطالب مجتمعهم ، 
الى تأثر كل من الذكور و االناث بالعوامل االسرية و المدرسية، فأغلب الباحثين يتفقون 
على أهمية هذه العوامل في تحقيق كال الجنسين توافق نفسي اجتماعي ، فاألسرة لها دور 
فعال في اعداد شخصية المراهق فهي تزوده بمختلف المعايير و العادات و توفر له 

و تحقيق المراهق  للنمو في جو نفسي هادئ و بيئة اجتماعية سليمة، المطالب االزمة
والمراهقة للتوافق العام يرتبط كذلك بكل أعضاء األسرة ، فكلما كانت المحبة و التفاهم و 

 االحترام يسود األسرة كلما ساعده ذلك على النمو السليم فمثال العالقة بين الوالدين هي 
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شأ فيه المراهق و يجد فيه التوافق لعام و منه التوافق السليم أساس الجو العاطفي الذي ين 
محمد "مع الغير ، و من بين الدراسات التي و صلت لنفس النتائج نجد دراسة مع الذات و 

التي تبين من خاللها انه ال توجد فروق بين الجنسين فيما يخص (1105" )عبد القادر على
ظروف، و كون التوافق شرط لتوازن شخصيتهم، التوافق النفسي االجتماعي لوجود نفس ال

كما جاءت نتائجنا فيما يخص التوافق النفسي لصالح االناث أي أن االناث أكثر توافقا نفسيا 
الى كون الذكر  الفرق و لعدم تمكننا من ايجاد دراسات سابقة فيمكن ارجاع هذا عن الذكور

هق مسؤول عن نفسه و في بعض فيكون الذكر المرا يعاني من ضغوطات تحمله للمسؤولية
تشعر انها افضل حاال في مركز اعادة التربية عكس و س االنثى التيعك االحيان عن عائلته

جودها في المنزل من خالل تخلصها من مختلف الصراعات مع االسرة و التحرر من القيود 
نا لعينة البحث انطالقا من مالحظتالتي تفرضها عليها عائلتها و قد حاولنا تفسير هذا الفرق 

 (.411،ص1105محمد عبد القادر على،)
 :الثالثةمناقشة و تحليل نتائج الفرضية الجزئية -1-1

توجد فروق دالة احصائيا بين " التي مفادها  الثالثةبعد حساب نتائج الفرضية الجزئية 
المحسوبة في برنامج الحزم القيمة ان  تبين" تقدير الذاتالجنسين فيما يخص 

، و بذلك غير دالة احصائيا هي (,,8,)و التي قدرت ب  (t)الختبار  SPSSةاالحصائي
التي تقول انه ال توجد فروق بين الجنسين فيما يخص تقدير الذات  الصفرية الفرضية نقبل 

 1110)كونستان  بالك كالنك الدراسة التي قام بها و هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت اليه
الدراسي نوع و الحالة االجتماعية و صفات العائلة و التحصيل تقدير الذات و عالقته بال"( 

دت النتائج على أن نو أكطالب ( ,,)ة و بلغ أفراد العينة لدى طالب المرحلة المتوسط
ر نديننة تقننمينة لتنوة الدافعنائلة القنات متعددة ، تمثل العنون له اتجاهنا يكنادة مننندير الذات عنتق

الحميدي محمد )ر و االناث بالنسبة لتقدير الذاتوجد فروق بين الذكو الذات االكاديمي، ال ي
 .(1,،ص4111ضيدان الضيدان،
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التي تبين من خاللها أنه ال توجد   (,,11)محمود شعيبو ايضا هناك دراسة على  
و نفسر عدم وجود فروق  االناث في درجة تقديرهم لذاتهم،فروق دالة احصائيا بين الذكور و 

تقدير الذات الى تشابه الظروف األسرية و االقتصادية و فيما يخص االناث  بين الذكور و
 .االجتماعية التي تعتبر عوامل أساسية في تقدير الذات لدى الفرد
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 :االقتراحات

 الفرد لدى اإليجابية التوافقية السلوكيات تكوين الشعور بالوحدة النفسية في ألهمية نظرا

 عامة بصفة المجتمع في فردا واثقا من نفسه، صالحا ليكون سليما تكوينا شخصيته تكوينو

 :ما يلي نقترح خاصة، بصفة والمجتمع  الجزائري

الجانح و عدم اهمالهم أو النظر اليهم نظرة دونية ضرورة االهتمام بنفسية المراهق  -
 .لمجرد ارتكابهم لجنحة و تواجدهم بمراكز اعادة التربية

االهتمام بالمراهق كفرد له مشاكله النفسية و االجتماعية، وذلك بفهمهم و معرفة  -
مختلف مظاهر النمو في هذه المرحلة و التي يمكن أن ِتؤثر على توافقه النفسي 

 .و تقديره لذاته االجتماعي
على االسرة تقبل المراهق و العمل على تعزيز السلوكات االيجابية لديه و ذلك عن  -

طريق اظهار الثقة به و بقدراته و االحترام و االصغاء اليه عندما يتحدث و التحدث 
و الحوار المستمرين و تقديم التوجيهات و االرشادات إليجاد الحلول و تجنب االنتقاد 

 .ح فالمراهق يستمد ثقته بنفسه من ثقة والديهو التجري
 .أوسع جغرافي مجال وفي أكبر بعينات الموضوع هذا دراسة -
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 :خاتمة

منتشرة بين كافة طبقات المجتمع و كافة االعمار و  ظاهرة النفسية الوحدة عتبرت 
 ,Gean)و جين ( Hradley ,1979)المستويات االجتماعية، و قد أكد كُّل من هرادلي 

بين كل طبقات الشعب و لذلك فهي أن تجربة الوحدة النفسية شائعة بدرجة  كافية  "( 1976
 (.Hojat,1979.p 137)، "تعتبر ظاهرة عالمية

و رغم االهتمام الشديد الذي أواله علماء النفس و االجتماع لتجربة الوحدة النفسية و 
متعددة إال أن موضوع الوحدة على الرغم من تنوع البحوث التي تناولت دراستها من جوانب 

النفسية يحتاج الى مزيد من الدراسات التي تكشف لنا نتائج أخرى لم تتوصل إليها الدراسات 
 .السابقة

و من هنا تهدف الدراسة الحالية الى الكشف عن الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة 
 وبعدستوى تقدير الذات من المراهقين الجانحين  و عالقته بالتوافق النفسي االجتماعي و م

 بمختلف البحث فرضيات من والتحقق النظري، إطارها في البحث متغيرات مختلف تناول
التوافق بين الشعور بالوحدة النفسية و  عالقة توجد هنأ إلى التوصل تم اإلحصائية األدوات

 مستوى و أنحسب الجنس مستوى تقدير الذات لدى المراهق الجانح النفسي االجتماعي و 
، حسب الجنساألكثر ارتباطا بالشعور بالحدة النفسية لدى المراهق الجانح  هو تقدير الذات

جنسين بالنسبة لهذه الخبرة و النتائج أنه ال توجد فروق بين الأما بالنسبة للفروق فقد بينت 
 .دال فقط بالنسبة للتوافق النفسي لصالح االناث كان الفرق

 هذا الموضوع، في تتحكم قد التي الكثيرة المتغيرات لىع للسيطرة المبذولة الجهود ورغم

 يفتح ما المستعملة فيه،هذا واألدوات البحث عينة فيحدد نسبية المتوصل إليها النتائج تبقى

 .أوسع ومجال كبيرة عينات تتناول أخرى لدراسات أكثر المجال
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 :المراجع باللغة العربية

، دار المعرفة الجامعية، سيكولوجية الذات والتوافق:(7891)إبراهيم أحمد أبو زايد .1
 . اإلسكندرية، بدون طبعة

، منشورات دار الميزان، األحداث الجانحون: (1991)أبو توته عبد الرحمن محمد علي .2
 .طرابلس، ليبيا

، دار المعرفة الجامعية، الذات والتوافقسيكولوجية :(1911)أبو زيد إبراهيم أحمد  .3
 .اإلسكندرية

 .، دار الفكر العربي، القاهرةالصحة الّنفسية للطفل: (3002)أبو شهبة هناء  .4
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 .الجامعية، الجزائر

التنشئة االجتماعية والسلوك االنحرافي لتلميذ المدرسة : (2003)مصباح عامر .216
 .، دار األمة للنشر والتوزيع، الجزائر2، طالثانوية

، دار القومية دراسات في علم االجتماع العائلي: (7811)مصطفى الخشاب  .211
 .للطباعة والنشر، القاهرة

، دار الّصحة الّنفسية في األسرة والمدرسة والمجتمع:(7811)مصطفى فهمي  .211
 .3ط،الثقافة، القاهرة

، مكتبة الصحة النفسية، دراسات في سيكولوجية التكيف: (7891)مصطفى فهمي  .219
 . الخانجي للنشر، القاهرة، الطبعة الثانية

، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط دراسات في سيكولوجية التكيف:(7891)مصطفى فهمي .220
3. 

 .، مكتبة مصر، القاهرةالتكّيف الّنفسي(: ت.د)مصطفى فهمي  .221

، دار الشروق للنشر علم المشكالت االجتماعية: (7889)معن خليل عمر   .222
 .7والتوزيع، األردن، ط 

، دار .، طسيكولوجية النمو الطفولة والمراهقة:(7882)معوض خليل ميخائيل  .223
 .الفكر الجامعي، اإلسكندرية

الّصحة الّنفسية وعلم الّنفس االجتماعي :(3002)مكاري نبيلة ميخائيل وآخرون  .224
 .بلد النشر، شركة الجمهورية الحديثة، بدون والتربية الّصحية

، دار النهضة العربية للطاعة علم الّنفس المعاصر، (بدون تاريخ)المليجي لمي   .225
 .والنشر، بيروت

 .، دار طارق للنشر والتوزيع، عمانالصحة الّنفسية، (1991)منسي حسن  .226
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، دار الشروق للنشر والتوزيع، علم المشكالت االجتماعية، (7889)منير العصرة   .221
 .7األردن، ط 

، دار اآلفاق الجديدة، مشكالت الطفولة والمراهقة(:7887)سعد ميخائيل إبراهيم أ  .221
 .3بيروت، ط 

، دار الفكر سيكولوجية الطفولة والمراهقة(:7882)ميخائيل إبراهيم معوض   .229
 .2العربية، اإلسكندرية، ط 

، دار الشروق للنشر على الّنفس التربوي(: 7891)نبيل الّسمالوطي ومحمد زيدان  .230
 .3والتوزيع، ط 

، مركز البحوث والدراسات الجامعية، القاهرة، بدون الشخصية(:7891) نعيمة الشماع .231
 . طبعة

، العمليات والمجاالت، طريقة العمل مع األفراد، (1991)النمر محمد صبري فؤاد  .232
 .المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، اإلسكندرية

، دار القاهرة والّتكيف الّنفسي االجتماعيعلم الّنفس (:3007)نوال محمد عطية  .233
 . 7للكتاب مصر، ط 

، األمراض الّنفسية،األمراض حول صحتك الّنفسية، (1991)الهابط محمد السيد  .234
 .الحديث، اإلسكندرية يالعقلية، مشكالت األطفال وعالجها، المكتب الجامع

بعة الثانية، المكتب ، التكيف والصحة الّنفسية، الط(بدون تاريخ)الهابط محمد السيد   .235
 .الجامعي الحديث، اإلسكندرية

 .، دار قرطبة، وهران7، طاألسرة والطفولة،(3002)هاشمي أحمد  .236
، عالقة األنماط السلوكية للطفل باألنماط التربوية األسرية، (3002)هاشمي أحمد  .231

 .دار قرطبة، وهران
مصرية، القاهرة، ط ، مكتبة األنجلوا سيكولوجية المراهقة:(7883)هدى محمد قناوي  .231

7. 
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، المكتب أسباب جنوح األحداث(: ت.د)هرشي ترافس، ترجمة غباري محمد سالمه  .239
 .الجامعي الحديث، اإلسكندرية

مشكلة األطفال : (1991)الهمشري محمد علي قطب عبد الجواد، وفؤاد محمد  .240
 .، مكتبة العبيكان، الرياضالجانحين

، دار 7، كراسة التعليمات، طلألطفالاختبار الشخصية :(7891)عطية محمود هنا  .241
 .القلم للنشر والتوزيع، الكويت

، دار الكتاب علم نفس النمو الطفولة والمراهقة: (3001)الهنداوي علي فالح  .242
 .1الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، ط

، هومه للطباعة والنشر والتوزيع، في سيكولوجية: (1995)الوافي عبد الرحمن  .243
 .رالجزائ

، عالم المعرفة، أثر التفكك في جنوح األحداث: (1911)الياسين جعفر عبد األمير  .244
 .بيروت

 :و المؤتمرات المجالت
 

العدوانية وعالقتها بوضع الضبط : (7882)إبراهيم عبد اهلل عبد الحميد محمد  .245
 .، مجلة علم النفس، العدد الثالثون، السنة الثامنةوتقدير الذات

عالقة أبعاد مفهوم الذات بالتحصيل الدراسي، لدى تالميذ : (7882)إبراهيم يعقوب  .246
، مجلة دراسات تربوية، رابطة التربية الحديثة، المجلد الثامن، الجزء المرحلة الثانوية

(12). 
، مجلة قياس تقدير الذات لطالب الجامعة: (7881)أحمد محمد حسن صالح  .241

 .عة االسكندريةالتقويم والقياس النفسي التربوي، العدد السادس، جام
أبحاث الندوة  ،أساليب معالجة األحداث الجانحين في المؤسسات اإلصالحية .241

 .بالرياض24/12/1914-22العلمية الخاصة الثانية التي عقدت خالل الفترة 
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الشعور بالوحدة النفسية لدى طالب وطالبات :(2991)ر عبد المنان مال معمور با .249
سة تحليلية في ضوء بعض درا ،القرىمرحلة التعليم الجامعي في جامعة أم 

 .، صالعدد السادس عشر مجلة جامعة أم القرى، ،المتغيرات

األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى :(1002)حسن عبد اهلل زهور  باشماخ .250
، عينة من المرضى المرفوضين اسريا والمقبولين أسريا بمنطقة مكة المكرمة

 .المكرمة، أم القرىرسالة ماجستير غير منشوره، مكة 

أثر عمل الزوجة األم في بناء األسرة الجزائرية، مذكرة  :(7899)بن عويشة زوبيدة .251
 .، معهد علم االجتماع، الجزائر غير منشورةالماجستير 

،مجلة العالقة بين قوة األنا والسمات الشخصية:(1002)تركي مصطفى أحمد  .252
 .ص ، المجلد العاشر، العدد الثانينفسية اتدراس

الجماهيرية  ،إدارة المؤسسات االجتماعية:(2000)التقرير النصف سنوي للعام   .253
 .لليبية، صندوق الضمان االجتماعيالعربية ا

تقدير الذات والتكيف المدرسي لدى الطالب : (7892)جبريل موسى عبد الخالق  .254
 .، المجلة العربية لبحوث التعليم العالي، دمشق، العدد األولالذكور

، مذكرة أثر التفكك العائلي في جنوح األحداث: (7890)جعفر األمين ياسين  .255
 .ماجستير غير منشورة، علم االجتماع

، إدارة الرعاية صندوق الضمان االجتماعي: (1911)الجماهيرية العربية الليبية  .256
 .االجتماعية، دليل المؤسسات االجتماعية ومراكز المعاقين في الجماهيرية العظمى

الشعور بالوحدة لدى أطفال يفتقرون إلى :(2990)محمد بيومي علي  حسن .251
 .مجلة علم النفس، العدد الخامس عشر ،أصدقاء

الشعور بالوحدة لدى الشباب :(2994)والزياني منى راشد ،حسين محمد عبد المؤمن .251
 ،ضوء الجنس والجنسية ونوع الدراسةدراسة تحليلية في  ،في مرحلة التعليم الجامعي

 . مجلة علم النفس، العدد الثالثون
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الوحدة النفسية وعالقتها ببعض سمات الشخصية :(2994)حسين محمد نبيل  .259
، ، العدد الثانيدراسات نفسية،دراسة ميدانية على الجنسين من طلبة الجامعة

(219-121). 

لشخصية واالجتماعية المرتبطة المتغيرات ا:(هـ2421)حمود منى كامل عبد اهلل  .260
، رسالة ماجستير غير حساس بالوحدة النفسية لدى طالب المدن الجامعيةباإل

 .جامعة اإلسكندرية ،منشورة

 النفسية الشعور بالوحدة:(2911)الشناوي محمد محروس  ،يدعلي الس خضر .261
 .(15)رسالة الخليج العربي، العدد ، مجلةوالعالقات االجتماعية المتبادلة

بل من الشعور بالوحدة النفسية وأساليب  الخجل وعالقته:(1001)خوج أسعدحنان  .262
 المعاملة الوالدية لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة،

 .جامعة أم القرى. رسالة ماجستير غير منشورة

الوحدة النفسية لدى كل من الطفل العادي :(1002)الدهان منى حسين محمد  .263
 .المجلد الحادي عشر، العدد األول فسية،ن ،مجلة دراساتوالمتخلف عقليًا واألصم

 .، المجلد السابع22، العدد مجلة الثقافة الّنفسية:(7899)راجح عزت أحمد  .264
مجلة علم  ،الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية:(2999)الربيعة فهد عبد اهلل  .265

 .42النفس، العدد

 :الرسائل الجامعية
وطالبات جامعة أم القرى نحو اتجاهات طالب :(ه2422)الزهراني عبد الرحمن  .266

ماجستير غير  رسالة ،دراسة علم النفس وعالقتها ببعض سمات شخصيتهم
 .كة المكرمةم ،منشورة، جامعة أم القرى

دراسة مقارنة لبعض متغيرات الشخصية لدىطالب :(ه2420)سالم عايدة إبراهيم  .261
ية،جامعة أم ستير غير منشورة، بكلية التربماج رسالة، وطالبات جامعة أم القرى

 .كة المكرمةم ،القرى
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فاعلية اإلرشاد السلوكي لخفض خبرة الشعور :(1002)السبيعي سلمي صالح  .261
ماجستير غير منشورة،  رسالة، بالوحدة النفسية لدى طالبات المرحلة الجامعة

 .جامعة أم القرى

بناء مقياس تقدير الذات، لدى عينة من أطفال : (7883)سليمان عبد الرحمن سيد  .269
، (32)، مجلة علم النفس، الهيئة المصرية، العامة للكتاب، العدد المرحلة االبتدائية

 .السنة السادسة
مدى فاعلية أسلوب العالج النفسي الجمعي غير :(2919)سليمان علي السيد  .210

بحوث المؤتمر الخامس لعلم النفس في ،الموجه في تخفيف معاناة الوحدة النفسية
 .مصر

 .72، مجلة عالم الفكر، المجلد التعلم والشخصية: (7893)الشرقاوي أنو محمد  .211
نمذجة العالقة السببية بين تقدير الذات والقلق : (7899)شعيب علي محمود  .212

، مجلة العلوم والتحصيل الدراسي لدى المراهقين من المجتمع السعودي
 .، العدد الثاني(71)االحصائية، جامعة الكويت، المجلد 

دراسة للعالقة بين اإلحساس بالوحدة النفسية :(2912)قالصراف زكية غني مرزو  .213
ماجستير غير منشورة،  رسالة، ومفهوم الذات لدى الطالب الجامعيين من الجنسين

 .كلية التربية، جامعة عين شمس

 .الطبعة الثانية ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي:(ت.د)فرج عبد القادر  طه .214

الحرمان وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى :(2999)عبلة بنت حسين  العباسي .215
، رسالة ماجستير المراهقين المقيمات بدور الرعاية االجتماعية بالمنطقة الغربية

 .غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز المدينة المنورة

تقدير الذات وعالقته بالوحدة النفسية لدى :(1001)عبد سمير بن زين بن أحمد  .216
ماجستير غير منشورة،  رسالة، لمرحلة المتوسطة بمحافظة جدهعينة من طالب ا

 .جامعة أم القرى
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تقدير الذات وعالقته بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى طالب :(2992)عطا محمود  .211
 .(دراسات نفسية،مجلة الجامعة

تقدير الذات وعالقته ببعض المتغيرات البيئية : (7880)عكاشة محمود فتحي  .211
، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة عينة من أطفال مدينة صنعاءوالشخصية، لدى 

 .العربية، الكويت
اإلحساس بالوحدة والشعور :(ت.د)محمد خضر  عبد المختارعلي ماجدة خميس،  .219

، بالذنب لدى مريض اإليدز دراسة مقارنة بين مريض اإليدز بالسعودية ومصر
 . مجلة علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانية

الثقة بالنفس وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى في :(2999)فريح عويد  العنزي .210
 نفسيةالدراسات ،مجلة الالشخصية

، مجلة علم النفس، دراسة تقدير الذات ودافعية اإلنجاز: (3000)فحل نبيل محمد  .211
 .، الهيئة المصرية العامة، القاهرة(12)العدد

الشعور بالوحدة النفسية  (:1004)عامرفهد بن عبد الّله الدليم و جمال شفيق  .212
بحث غير . لدى عينة من المراهقين و المراهقات بالمملكة العربية السعودية

 .منشور، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

 .، طرابلسفي شأن دور تربية وتوجيه األحداث: (1912)لسنة (109)رقمقانون .213

، العدد حولية كلية التربية،بالوحدة النفسيةخبرة اإلحساس :(2912)إبراهيم  قشقوش .214
 .الثاني

تقدير الذات وعالقته بالتنشئة الوالدية واألمن : (7898)كفافي عالء الدين  .215
 .(21)، مجلة العلوم االجتماعية، الكويت، المجلد التاسع، العدد النفسي

 ، السنةالمركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر:(2002)مجلة دراسات  .216
 .الثالثة، العدد الثامن، طرابلس
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، مجلة سلسلة القيم والمواقف: (7889)عبد اللطيف الغربي  ،محمد آيت موحي .211
 .الثامن الشركة المغربية للنشر والتوزيع، العدد ،علوم التربية

أثر الخدمات التأهيلية والترفيهية على : (1991)المحمودي محمد الطاهر عبد اهلل  .211
، رسالة بالجماهيرية الليبيةي للمعاقين بمركز تأهيل المعاقين التكيف الّنفس

 .ماجستير غير منشورة، كلية علوم التربية بالرباط، جامعة محمد الخامس
الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بكل من القلق :(1004)المزروع ليلى عبد اهلل  .219

مة، جامعة أم ، مكة المكر وتقدير الذات لدى عينة من المراهقات بمكة المكرمة
 .القرى

فعالية بعض الفنيات اإلرشادية لتنمية المهارات :(1002)المزروع، ليلى عبد اهلل  .290
االجتماعية لتخفيف حدة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طلبات جامعة أم 

 .مكة المكرمة،جامعة أم القرى ،القرى
التعليمي واالقتصادي أثر الجنس والمستوى : (1992)مومني محمد أحمد مجلي  .291

، رسالة ماجستير غير في مفهوم الذات ومركز الضبط لدى المعوقين حركياً 
 .منشورة، جامعة اليرموك

بناء مقياس الوحدة النفسية ومدى انتشارها لدى :(2992)مايسة أحمد  النيال .292
شبكة العلوم ،مجلة مجموعات عمرية متباينة من أطفال المدارس بدولة قطر

 .العدد الخامس والعشرونبية، النفسية العر 

التوافق الّنفسي االجتماعي وعالقته باتجاهات المراهق نحو : (3001)وازي طاوس .293
، مذكرة الماجستير غير منشورة، قسم علم الّنفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، الّدراسة
 . الجزائر

 

 :المعاجمالقواميس و 
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المجلد الثالث،  ،العرب لسان:(ت.د)، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور .294
 .دار صادر: بيروت

 .دار صادر ،بيروت ،لسان العرب:(ت.د)، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور .295

معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، دار لعلم  (:7891) أحمد زكي بدوي .296
 .الطبعة األولىللماليين، بيروت، 

المجلد الثاني، . اللغةمعجم تهذيب :(ت.د)ي أبي منصور محمد بن أحمد األزهر  .291
 .دار المعرفة: بيروت

المجلد الرابع، . معجم تهذيب اللغة:(ت.د)ي أبي منصور محمد بن أحمد األزهر  .291
 .دار المعرفة ،بيروت

، المكتب الجامعي الحديث، قاموس علم االجتماع:(7889)الجواهري عبد الهادي  .299
 .2،طالقاهرة

، االضطرابات النفس العياديموسوعة علم : (3007)حسن مصطفى عبد المعطي  .300
 .7النفسية في الطفولة والمراهقة، دار القاهرة للكتاب، ط 

، الجزء الثاني، موسوعة علم النفس والتحليل الّنفسي:(1911)الحفني عبد المنعم .301
 .مكتبة مدبولي، القاهرة

 .، مكتبة مدبولي، القاهرةموسوعة أعالم علم النفس: (1993)الحفني عبد المنعم  .302
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 (: 1)ملـحـق رقــم 
 -إعداد ابراهيم قشقوش-مــــقــيــــــــاس الــوحــدة الــنــفـســيـة

 
 
 

 :......................................اللقب:......................................    اإلسم
 :..........................الدراسيالمستوى :.....................................     السن

 :.................................الجنس-
 
 

 :التعليمة
يعرض عليك فيما يلي مجموعة من العبارات التي يمكن أن يشعر بها أي منا في مواقف الحياة 

يوجد أمام كل عبارة عن هذه العبارات أربع خانات تحتوي على درجة ما يمكن أن اليومية، 
 .به حقيقة تشعر

المرجو منك أن تقرأ كل عبارة من هذه العبارت بدقة ثم تبدي رايك فيها بوضع العالمة  
 .في الخانة التي ترى أنها تعبر عن رأيك من بين الخانات األربعة المقترحة( ×)

عندما -فقط-علما أنه ال توجد اجابات صحيحة و أخرى خاطئة، و اإلجابة تعتبر صحيحة
 .عورك اتجاه المعنى الذي تحمله العبارةتعبر عن حقيقة ش
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 العـــــبـــــــــــــــــارة الرقم
معظم 
 األحيان

بعض 
 نادرا األحيان

ال أشعر على 
 اإلطالق

     أشعر أنني غير قادر على االنتماء لنادي أو جماعة ما 01
     أشعر أنه ال يوجد اإلنسان الذي يهتم فعال بمشاكل اآلخرين 02

03 
أشعر أن اآلخرين يعتمدون إقصائي عنهم ووضع العراقيل في 

 سبيل وجودي معهم
    

     أنتظر دائما أن يحادثني اآلخرين وأن يكتبوا إلي 04

05 
أشعر بأنني بحاجة إلى الحب أكثر من حاجتي إلى أي شيء 

 آخر
    

06 
ال يوجد في حياتي حتى اآلن شخص أستطيع أن أأتمنه على 

 مشاكلي
    

07 
أشعر أنه ال يوجد بين المحيطين بي من يشاركني آرائي أو تتفق 

 ميوله مع ميولي
    

     يصعب علي تكوين الصداقات 08
     نادرا ما أشعر بالحب من جانب المحيطين بي 09
     أشعر بالملل و اإلجهاد في كثير من األحيان 10
     أشعر أن اآلخرين يتجنبونني 11
     أنني ال أستطيع أن أصارح شخص بكل ما يدور في ذهنيأشعر  12

13 
الحقيقي قد أصبح عملة نادرة في هذه  /أعتقد أن الحب الصادق

 األيام
    

     كثيرا ما استغرق في أحالم اليقظة 14
     مشاكلي الخاصة/ال أجد من أستطيع أن أتحدث معه في أسراري 15
     جانب معظم الذين يعرفوننيأشعر أنني أفتقد الحب من  16
     أجد صعوبة كبيرة في أن أركز ذهني في عمل ما 17
     أشعر أن عالقاتي االجتماعية عالقات سطحية 18
     أشعر أنني غريب عمن حولي 19
     أشعر بعدم وجود شيء ما يربطني باآلخرين 20
     أشعر بأنني أفتقد الصداقة الحقة 21
     أيام العطالت بفتور شديدأستقبل  22
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     أشعر أن حياتي الحالية غير ذات قيمة أو هدف 23
     أشعر أنني وحيد دائما 24
     أجد صعوبة كبيرة في اإلدماج مع اآلخرين 25
     أشعر بعدم قدرتي على فهم المحيطين بي و التفاهم معهم 26

27 
استثماره في أمور أجد صعوبة كبيرة في شغل وقت فراغي أو 

 مفيدة
    

     أشعر أنني منعزل عمن حولي 28
     لم ألتقي حتى اآلن بإنسان أستطيع أن أثق فيه 29
     أشعر أن كل إنسان يهتم بمصالحه الخاصة 30
     أشعر أنني لست على عالقة وثيقة بأحد   31
     أشعر بالعزلة عمن حولي رغم وجودي بينهم 32
     بأنني وحيد كثرة معارفيأشعر  33
     أشعر أنه ال يوجد من أستطيع أن أتجه إليه عندما أريد 34
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 (:2)ملحق رقم 
 .وثيقة دراسة الثبات مقياس الشعور بالوحدة النفسية

 
 

 :نتائج الثبات بطريقة ألفا كرونباخ
 

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30,0                    N of Items = 34 

 

Alpha =    ,9067 

 

 

 

 

 

 :نتائج الثبات بطريقة التجزئة النصفية
 

 

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (S P L I T) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30,0                    N of Items = 34 

 

Correlation between forms =  ,7943     Equal-length Spearman-Brown = ,8854 

 

Guttman Split-half ,8604 Unequal-length Spearman-Brown =,8854 

 

 17 Items in part 1                       17 Items in part 2 

 

Alpha for part 1 =   ,7407Alpha for part 2 =   ,8903 
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 (:3)م ــــــــق رقــــحـــمل
 ة لمقياس الشعور بالوحدة النفسيةعينة البحث المتحصل عليها بالنسبنتائج أفراد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة

1 36 21 901 41 901 61 926 81 12 101 22 

2 33 22 909 42 991 62 15 82 51 102 995 

3 59 23 22 43 11 63 20 83 10 103 35 

4 30 24 11 44 11 64 11 84 25 104 12 

5 52 25 56 45 59 65 10 85 31 105 32 

6 29 26 15 46 22 66 50 86 15 106 30 

7 30 27 909 47 11 67 21 87 35 107 926 

8 39 28 15 48 20 68 23 88 23 108 903 

9 12 29 36 49 22 69 31 89 900 109 15 

10 51 30 51 50 26 70 12 90 902 110 22 

11 13 31 21 51 20 71 32 91 35 111 55 

12 55 32 52 52 12 72 59 92 20 112 53 

13 56 33 21 53 31 73 31 93 59   

14 15 34 15 54 39 74 31 94 11   

15 15 35 21 55 20 75 59 95 35   

16 26 36 906 56 32 76 39 96 26   

17 50 37 53 57 992 77 20 97 31   

18 22 38 15 58 996 78 39 98 11   

19 16 39 26 59 903 79 26 99 52   

20 10 40 992 60 12 80 902 100 25   
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 (:4)ملحق رقم 
 .اختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية

 
 

 :......................................اللقب:......................................    اإلسم
 :..........................المستوى الدراسي:.....................................     السن

 :.................................الجنس-
 
 

 :التعليمة
ا نطلب منكم نقدم لكم هذا االختبار الذي يحتوي على مجموعة من األسئلة التي من خالله

على اإلجابة التي تنطبق عليك، و ليست هناك إجابة خاطئة أو ( ×)اإلجابة بوضع عالمة 
 .صحيحة المطلوب منك أن تبين ما تراه و ماتشعر به باإلجابة على جميع األسئلة

 
 
 
 

 شكرا على تعاونكم                                                            
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 :(أ)القسم األول 
 ال نعم بــــــــــنـــــــــــــــــــــــــودــــال الرقم
   هل تستمر في العمل الذي تقوم به حتى ولو كان متعبا؟ 10
   هل يصعب عليك أن تحتفظ بهدوئك عندما تصبح األمور سيئة؟ 10
   هل تتضايق عندما يختلف معك الناس؟ 10
   عندما تكون مع مجموعة من الناس ال تعرفها؟هل تشعر بعدم االرتياح  10
   هل يصعب عليك أن تعترف بالخطأ إذا ما وقعت فيه؟ 10
   هل تجد من الضروري أن يذكرك شخص ما بعملك حتى تقوم به؟ 06
   هل تفكر عادة في نوع العمل الذي تود أن تقوم به؟ 07
   القسم؟هل تشعر بالمضايقة عندما يهزأ منك زمالؤك في  08
   هل يصعب عليك أن تقابل الناس أو أن تعرفهم باآلخرين؟ 09

10 
هل تعتقد أن من األسهل عليك أن تقوم بما يخططه لك أصحابك من أن تضع 

 خططك بنفسك؟
  

   هل تشعر عادة بالحزن على نفسك حينما يصيبك مكروه؟ 11
   هل تعتقد أن معظم الناس يحاولون السيطرة  12
   يسهل عليك أن تتحدث إلى الناس ذوي المراكز العالية؟هل  13
   هل تخسر عادة في اللعب؟ 14
   هل من عادتك أن تكمل ما تبدأ من أعمال؟ 15

 

 (:ب)القسم األول 
   هل تحضر حفالت مع من هم في سنك؟ 16
   هل تعتقد أن معظم الناس سيئين؟ 17
   هل يعتقد معظم أصدقاؤك أنك شجاع؟ 18
   هل يطلب منك عادة أن تساعد في إعداد الحفالت؟ 19
   هل يعتقد الناس أن لديك أفكار جديدة؟ 20
   هل يهتم أصدقاؤك عادة بما تقوم به من أعمال؟ 21
   هل تعتقد أن الناس يظلمونك عادة؟ 22
   هل يضن زمالؤك في القسم أنك ذكي مثلهم؟ 23
   هل يسر الزمالء أن تكون معهم؟ 24
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   هل تعتقد أنك محبوب من الزمالء؟ 25
   هل تعتقد أنه من الصعب عليك أن تنجز ما تقوم به من عمل؟ 26
   هل تشعر بأن الناس ال يعاملونك بما ينبغي؟ 27
   هل تعتقد أن معظم الناس الذين تعرفهم ال يحبونك؟ 28
   تكبر؟هل تعتقد أن الناس يضنون أنك سوف تنجح في عملك حينما  29
   هل تعتقد أن الناس ال يعاملونك معاملة حسنة؟ 30

 

 (:ج)القسم األول 
   هل يسمح لك بأن تبدي رأيك في معظم األمور؟ 31
   هل يسمح لك بأن تختار أصدقاؤك؟ 32
   هل يسمح لك أن تقوم بمعظم ما تريد القيام به؟ 33
   كثيرا؟هل تشعر بأنك تعاقب بسبب األمور التافهة  34
   هل تأخذ من النقود ما يكفيك؟ 35
   هل يسمح لك عادة أن تحضر االجتماعات التي يحضرها من هم في سنك؟ 36
   هل يسمح لك والداك بأن تساعدهما باتخاذ القرارات؟  37
   هل يوجه إليك التوبيخ ألمور ليس لها أهمية كبيرة؟ 38
   الحفالت مثل زمالئك؟ هل يسمح لك بأن تذهب إلى السينما و 39
   هل تشعر بأن أصدقائك أكثر حرية منك في القيام بما يريدون؟ 40
   هل تشعر بأن لديك الوقت الكافي للهو والمرح؟ 41
   هل تشعر أنه ال يسمح لك بحرية كافية؟ 42
   هل يتركك والدك أن تخرج مع أصدقاؤك؟ 43
   هل يسمح لك باختيار مالبسك؟ 44
   يقرر اآلخرون ما ينبغي أن تفعله في معظم األحيان؟ هل 45
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 (:د)القسم األول 
   هل تجد من الصعب عليك أن تتعرف على طلبة الجدد؟  46
   هل تعتبر نفسك قويا وسليما مثل أصدقائك؟ 47
   من زمالئك؟هل تشعر أنك محبوب  48
   هل يستمتع اآلخرين بالتحدث معك؟ 49
   مرتاح في المدرسة التي تذهب إليها؟ هل تشعر أنك 50
   هل لك عدد كافي من األصدقاء؟ 51
   هل يضن أصدقاؤك أن والدك ناجح مثل آبائهم؟ 52
   هل تشعر عادة أن المعلمين ال يرغبون في تدريسك؟ 53
   هل تدعى عادة إلى الحفالت التي فقيمها المدرسة؟ 54
   هل يصعب عليك أن تكون صداقات؟ 55
   هل تشعر بأن زمالئك في القسم يسرهم أن تكون معهم؟ 56
   هل يحبك اآلخرون كما يحبونك أصدقاؤك؟  57
   هل يرغب أصدقاؤك أن تكون معهم؟ 58
   هل يهتم في المدرسة بآرائك عادة؟   59
   هل تقضي وقتا ممتعا في بيتك أحسن من زمالئك؟ 60

 

 (:ه)القسم األول 
   ويقولون أقواال قبيحة؟ جيدة غير كثيرا من الناس يقومون بأعمال هل الحظت أن 61
   هل يبدوا لك معظم الناس يغشون عندما يستطيعون ذلك؟ 62
   هل تعرف أشخاصا غير معقولين لدرجة أنك تكرههم؟ 63
   هل تشعر أن معظم يستطيعون أن يقوموا بأعمال على نحو أفضل مما تقوم به؟ 64
   كثيرا من الناس يهمهم أن يجرح شعورك؟ هل ترى أن 65
   هل تفضل أن تبقى بعيدا عن الحفالت والنواحي االجتماعية؟  66
   هل تشعر بأن األقوياء منك يحاولون اإليقاع بك؟ 67
   هل توجد لديك مشكالت تثير قلقك أكثر مما لدى معظم زمالئك؟ 68
   الناس حولك؟هل تشعر دائما أنك وحيد حتى مع وجود  69
   هل تالحظ أن الناس يتصرفون بعدالة كما ينبغي؟ 70
   هل تقلق كثيرا ألن لديك مشكالت كثيرة جدا؟ 71
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   هل يصعب عليك أن تتكلم مع أفراد من الجنس اآلخر؟ 72
   هل تفكر في أن األصغر منك سنا يتمتعون بوقت أمتع أكثر منك؟ 73
   الطريقة التي يعاملك بها الناس؟هل ترغب في البكاء بسبب  74
   هل يحاول الكثير من الناس استغاللك؟ 75

 

 (:و)القسم األول 
   هل تتكرر إصابتك بنوبات من الزكام؟ 76
   هل تعتقد الكالم عندما تغضب؟ 77
   هل تنزعج كثيرا من الضجيج؟ 78
   هل تشعر عادة بأنك غير جائع أثناء موعد الطعام؟ 79
   تشعر كثيرا أنه من الصعب عليك أن تجلس ساكنا؟ هل 80
   هل تؤلمك عيناك كثيرا؟ 81

82 
هل تجد في كثير من األحيان أنه من الضروري أن تطلب من اآلخرين أن يعيدوا ما 

 سبق أن قالوه؟
  

   هل تنسى عادة ما تقرؤه؟ 83
   هل تتضايق أحيانا لحدوث تقلصات في عضالتك؟ 84
   أن الكثير من الناس ال يتكلمون بوضوح كاف بحيث ال تسمعهم جيدا؟هل تجد  85
   هل تضايقك اإلصابة بالبرد كثيرا؟ 86
   هل يعتبرك معظم الناس غير مستقر؟ 87
   هل تجد عادة أنه من الصعب عليك أن تنام؟ 88
   هل تشعر بالتعب في معظم األحيان؟ 89
   المزعجة أو الكوابيس؟األحالم هل تضايقك كثيرا  90

 
 (:أ)القسم الثاني 

   هل من الصواب أن يتجنب اإلنسان العمل الذي يجب عليه عمله؟ 91
   هل من الضروري دائما أن تحافظ على وعودك و مواعيدك؟  92
   هل من الضروري أن تكون رحيما نحو من تحبهم؟  93
   هل من الصواب أن تسخر ممن لديهم آراء غريبة؟ 94
   هل من الضروري أن يكون اإلنسان مجامال لألغبياء؟ 95
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   هل من حق الطالب أن يحتفظ باألشياء التي يجدها؟ 96
   هل من حق الناس أن يطلبوا من اآلخرين أن ال يتدخلوا في شؤونهم؟ 97

98 
هل ينبغي دائما على اإلنسان أن يشكر اآلخرين على المجالت البسيطة حتى و لو لم 

 تفد أحدا؟
  

99 
هل من الصواب أن تأخذ األشياء التي أنت في حاجة ماسة إليها إذا لم يكن لديك 

 نقود؟ 
  

   هل ينبغي أن يعاملك أصحابك معاملة أفضل من معاملة من هم أقل منك؟ 100
   هل يصح أن تضحك من الذين في مأزق إذا كان مظهرهم باعثا على الضحك؟  101
   أن يتودد اإلنسان لجميع التالميذ الجدد؟ هل من المهم 102
   هل من الصواب أن يضحك اإلنسان على اآلخرين إذا كانت اعتقاداتهم سخيفة؟ 103
   إذا عرفت أنك لن تمسك و أنت تغش فهل تفعل ذلك؟ 104

105 
هل من الصواب أن تثور إذا رفض والدك أن يدعك تذهب إلى السينما أو حفلة من 

 الحفالت؟
  

 
 (:ب)القسم الثاني 

   عندما يضايقك الناس هل تكتم ذلك في نفسك عادة؟ 106
   هل من السهل عليك أن تتذكر أسماء من تقابلهم؟ 107

108 
هل تجد أن معظم الناس يتكلمون كثيرا لدرجة أنك تضطر إلى مقاطعتهم حتى تقول 

 ما تريده؟
  

   هل تفضل أن تقيم حفالت في منزلك؟ 109
   هل تستمتع عادة بالحديث مع من تقابلهم ألول مرة؟ 110
   هل تجد عادة أن اإلحسان جزاء اإلحسان؟ 111
   هل بإمكانك إحياء حفلة بدأت تصبح مملة؟ 112

113 
هل يمكنك أن تخفي مضايقتك إذا هزمت في لعبة من األلعاب دون أن يشعر الناس 

 بذلك؟
  

   عادة؟هل تعرف الناس ببعضهم البعض  114
   هل تجد من الصعب أن تساعد في إعداد الحفالت وغيرها من االجتماعات؟ 115
   هل تجد من السهل أن تكون صدقات جديدة؟ 116
  هل ترغب عادة في أن تشترك في بعض المباريات في المناسبات االجتماعية حتى لو  117
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 لم تكن قد اشتركت في مثل هذه المباريات من قبل؟ 
   هل من الصعب عليك أن توجه عبارات رقيقة إلى من يحسن التصرف؟ 118

119 
هل تجد من السهل أن تساعد زمالئك في الفصل حتى يستمتعون بالحفالت التي 

 يحضرونها؟ 
  

   عادة إلى الزمالء الجدد عندما تقابلهم؟ هل تبدأ في التحدث  120
 

 (:ج)القسم الثاني 
   هل تلجأ إلى العنف مع الناس لكي يعاملونك معاملة عادلة؟  121
   هل تشعر بأنك تكون أسعد حاال إذا استطعت أن أن تعامل الظالمين بما يستحقون؟ 122
   هل تحتاج أحيانا ألن تظهر غضبك لكي تتحصل على حقوقك؟ 123
   هل يدفعك زمالؤك في القسم إلى القتال دفاعا عما تملك؟ 124
   هل وجدت أن الكذب من أسهل الطرق التي يلجأ إليها الناس للتخلص من مشكالتهم؟ 125
   هل تجد في كثير من األحيان أنك مضطر للمقاتلة دفاعا عن حقوقك؟ 126
   هل يحاول زمالؤك في القسم لومك بسبب المشاحنات التي يبدونها عادة؟ 127
   لكي تتحصل على حقك؟هل كثيرا ما تجد أن عليك أن تثور  128

129 
هل يعاملك من في المدرسة عادة بطريقة سيئة جدا لدرجة أنك تشعر برغبة في أن 

 تكسر بعض األشياء؟
  

   هل ترى أنه من الصواب أن تكون سيئا مع األشخاص الظالمين؟  130
   هل تضطر كثيرا إلى دفع األطفال األصغر منك بعيدا عن طريقك لكي تتخلص منهم؟  131
   هل يعاملك بعض الناس بسفالة لدرجة أنك تشتمهم؟ 132
   هل ترى أنه من الصواب أن يكون اإلنسان ظالما مع الظالمين؟ 133
   هل تتمرد لمدرستك ووالديك إذا كانوا غير عادلين نحوك؟ 134
   من الصواب أن تأخذ األشياء التي يمنعها عنك اآلخرين دون حق؟ هل 135

 

 (:د)القسم الثاني 
   هل تشعر بأن والديك عادة يجبرانك على ان تقوم بعمل من األعمال؟ 136
   هل تقضي وقتا طيبا مع أسرتك؟ 137
   هل لديك أسباب قوية تدعوك إلى أن تحب والديك أكثر من اآلخر؟ 138
   يرى والدك أنك ستكون ناجحا في حياتك؟هل  139
   هل يعتقد والدك أنك متعاون في المنزل؟ 140
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   هل يشعر والدك أنك ال تفعل إال ما هو خطأ؟ 141
   هل تتفق مع والدك في األشياء التي تحبها؟ 142
   هل كثيرا ما يبدأ أفراد أسرتك في المشاحنة معك؟ 143
   بأصدقائك بعيدا عن منزلك ألنك غير الئق؟هل تفضل أن تحتفظ  144
   هل تهتم عادة بأنك لست لطيفا مع والدك كما ينبغي أن تكون؟ 145
   هل تكون مرحا بعض الشيء عندما تكون في منزلك؟ 146
   هل تجد أنه من الصعب عليك أن تتسبب في سرور والديك؟  147
   هل تفضل العيش بعيدا عن أسرتك؟ 148
   هل تشعر عادة أن أحدا من أسرتك ال يهتم بك؟ 149
   هل يميل أهلك إلى الشجار بدرجة كبيرة جدا؟ 150

 

 :(ه)القسم الثاني 

   هل تشعر بأن مدرسيك يفهمونك؟ 151
   هل تحب أن تمارس النشاط مع زمالئك؟ 152
   الرسوب؟هل تشعر أن بعض المواد الدراسية صعبة لدرجة أنها تعرضك لخطر  153
   هل فكرت أن بعض المعلمين ال يهتمون بتالميذهم؟ 154
   هل يرى بعض زمالئك أنك ال تلعب بطريقة عادلة مثلهم؟ 155
   هل ترى بعض معلميك يجعلون من الدراسة عمال ضاقا بسبب الدقة؟ 156
   هل تستمتع بالحديث مع زمالئك في المدرسة؟ 157
   المدرسين غير عاديين؟ هل فكرت كثيرا أن بعض 158
   في المباريات المدرسية بالقدر الواجب؟هل طلب منك أن تشترك  159
   هل تكون أسعد في المدرسة إذا كان المدرسون أكثر لطفا؟ 160
   هل تقضي وقتا ممتع إذا منت مع زمالئك؟ 161
   هل يحب زمالئك في القسم الطريقة التي تعاملهم بها؟ 162
   تعتقد أن المدرسين يريدون من الطلبة أن يستمتعوا بما بينهم من صداقات؟هل  163
   هل تجد أن من الضروري أن تبتعد عن زمالئك بسبب الطريقة التي يعاملونك بها؟ 164
   هل تفضل أن تتغيب عن المدرسة إن استطعت؟ 165
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 (:و)القسم الثاني 
   الجيران في منازلهم؟هل تزور أصدقاؤك ممن هم في سنك من  166
   ؟هل من عادتك أن تتحدث مع من هم في سنك من الجيران 167
   هل يخالف معظم جيرانك ممن هم في سنك ما يفرضه القانون؟ 168
   هل تلعب مع أصدقائك من جيرانك؟ 169
   هل يعيش بالقرب من منزلك شبان يتصفون باألخالق الطيبة؟ 170
   من النوع المحبوب؟هل معظم جيرانك  171
   هل يوجد من بين جيرانك من تحاول أن تتجنبهم؟ 172
   هل تذهب أحيانا لزيارة الجيران؟ 173
   هل يوجد من جيرانك من تجد أن من الصعب عليك أن تحبهم؟ 174
   هل تقضي وقتا طيبا مع جيرانك؟ 175
   هل يوجد عدد من الجيران ال تهتم بزيارتهم؟ 176
   هل من الضروري أن تكون لطيفا مع جميع جيرانك مهما اختلفوا عنك؟ 177
   هل يوجد من جيرانك من يسببون لك المضايقة لدرجة أنك تحب أن تسيء إليهم؟ 178
   هل تشعر أن الحي الذي تعيش فيه ال يعجبك؟ 179
   هل تحب معظم من في سنك من الجيران؟ 180
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 (:5)ملحق رقم 

 الخاص بمقياس التوافق النفسي االجتماعي التصحيح للقسم األولمفتاح 

 (و) 1 (ه) 1 (د) 1 (ج) 1 (ب) 1 (أ) 1 رقم السؤال
 ال ال ال نعم نعم نعم 01
 ال ال نعم نعم ال ال 02
 ال ال نعم نعم نعم ال 03
 ال ال نعم ال نعم ال 04
 ال ال نعم نعم نعم نعم 05
 ال ال نعم نعم نعم ال 06
 ال ال نعم نعم ال نعم 07
 ال ال ال ال نعم ال 08
 ال ال نعم نعم نعم نعم 09
 ال ال ال ال نعم ال 10
 ال ال نعم نعم ال ال 11
 ال ال نعم ال ال ال 12
 ال ال نعم نعم ال نعم 13
 ال ال نعم نعم نعم ال 14
 ال ال ال ال ال نعم 15
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 الخاص بمقياس التوافق النفسي االجتماعي الثانيمفتاح التصحيح للقسم 

 (و) 2 (ه) 2 (د)2 (ج) 2 (ب) 2 (أ) 2 رقم السؤال
 نعم نعم نعم ال نعم ال 01
 نعم نعم نعم ال نعم نعم 02
 ال ال ال ال ال نعم 03
 نعم ال نعم ال نعم ال 04
 نعم ال نعم ال نعم نعم 05
 نعم ال ال ال نعم ال 06
 ال نعم نعم ال نعم نعم 07
 نعم ال ال ال نعم نعم 08
 ال نعم ال ال نعم ال 09
 نعم ال ال ال ال ال 10
 ال ال نعم ال نعم ال 11
 نعم نعم ال ال نعم نعم 12
 ال نعم ال ال ال ال 13
 نعم ال ال ال نعم ال 14
 ال ال ال ال نعم ال 15

إذا أهمل المفحوص أحد األسئلة أو أجاب عنها بنعم و ال معا، يترك هذا السؤال وال  :مالحظة
 .بأخذ أية درجة
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 (:6)ملحق رقم 
 :بطريقة ألفا كرونباخ االختبارثبات نتائج 

 

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30,0                    N of Items =180 

 

Alpha =    ,6247 

 

 

 

 :بطريقة التجزئة النصفية االختبار ثباتنتائج 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (S P L I T) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     29,0                    N of Items =180 

 

Correlation between forms =,3803     Equal-length Spearman-Brown =  ,5510 

 

Guttman Split-half =       ,5464     Unequal-length Spearman-Brown =,5510 

 

 90 Items in part 1                       90 Items in part 2 

 

Alpha for part 1 =          ,5663   Alpha for part 2 =          ,4028 
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 (:7)م ــــــــق رقــــحـــمل
 

 الختبار الشخصيةة عينة البحث المتحصل عليها بالنسبنتائج أفراد 

 

 

 

 

 

رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة

1 961 21 22 41 55 61 25 81 21 101 965 

2 925 22 53 42 21 62 15 82 55 102 51 

3 992 23 905 43 13 63 12 83 13 103 920 

4 965 24 991 44 999 64 11 84 929 104 925 

5 11 25 992 45 903 65 903 85 965 105 951 

6 23 26 903 46 25 66 959 86 901 106 955 

7 966 27 995 47 51 67 25 87 12 107 10 

8 990 28 999 48 33 68 905 88 962 108 906 

9 961 29 963 49 16 69 966 89 20 109 926 

10 995 30 901 50 15 70 905 90 26 110 962 

11 16 31 22 51 900 71 923 91 921 111 925 

12 920 32 12 52 56 72 51 92 20 112 999 

13 995 33 50 53 961 73 960 93 923   

14 902 34 993 54 969 74 990 94 960   

15 962 35 969 55 901 75 925 95 910   

16 902 36 52 56 966 76 969 96 993   

17 922 37 902 57 51 77 993 97 11   

18 22 38 920 58 32 78 925 98 950   

19 906 39 905 59 12 79 926 99 26   

20 922 40 51 60 991 80 909 100 51   
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 (:8)م ــــــــق رقــــحـــمل
 

 النفسي للتوافقة نتائج أفراد عينة البحث المتحصل عليها بالنسب

 

 

 

 

 

 

رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة

1 32 21 13 41 25 61 62 81 56 101 50 

2 52 22 50 42 53 62 16 82 59 102 22 

3 32 23 15 43 61 63 10 83 62 103 11 

4 56 24 12 44 52 64 63 84 32 104 32 

5 16 25 15 45 16 65 13 85 35 105 55 

6 55 26 16 46 62 66 55 86 51 106 53 

7 52 27 15 47 63 67 59 87 10 107 63 

8 55 28 30 48 21 68 11 88 33 108 55 

9 35 29 32 49 10 69 39 89 62 109 32 

10 11 30 35 50 55 70 30 90 59 110 52 

11 11 31 51 51 12 71 35 91 35 111 32 

12 33 32 52 52 65 72 60 92 52 112 33 

13 13 33 69 53 39 73 30 93 32   

14 10 34 11 54 35 74 15 94 31   

15 59 35 35 55 36 75 39 95 53   

16 15 36 21 56 35 76 32 96 16   

17 31 37 12 57 63 77 15 97 51   

18 52 38 32 58 65 78 35 98 36   

19 10 39 12 59 21 79 33 99 65   

20 32 40 21 60 35 80 52 100 59   
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 (:9)م ــــــــق رقــــحـــمل
 

 ة للتوافق االجتماعينتائج أفراد عينة البحث المتحصل عليها بالنسب

 

 

 

 

  

رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة

1 35 21 23 41 10 61 53 81 52 101 35 

2 12 22 63 42 61 62 55 82 63 102 16 

3 13 23 10 43 15 63 52 83 12 103 39 

4 39 24 15 44 36 64 11 84 11 104 31 

5 53 25 39 45 16 65 10 85 50 105 32 

6 52 26 16 46 53 66 35 86 35 106 59 

7 39 27 36 47 56 67 56 87 52 107 15 

8 36 28 19 48 65 68 52 88 33 108 11 

9 32 29 32 49 56 69 52 89 52 109 39 

10 11 30 51 50 10 70 55 90 52 110 33 

11 62 31 56 51 52 71 32 91 32 111 11 

12 15 32 10 52 61 72 51 92 62 112 51 

13 12 33 61 53 55 73 50 93 35   

14 12 34 39 54 35 74 13 94 31   

15 39 35 35 55 52 75 36 95 55   

16 51 36 51 56 31 76 36 96 36   

17 16 37 10 57 56 77 32 97 15   

18 50 38 12 58 32 78 30 98 55   

19 16 39 11 59 25 79 15 99 53   

20 15 40 10 60 19 80 11 100 62   
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 (: 11)ملحق رقم 

 مقياس تقدير الذات

 

 :......................................اللقب:......................................    اإلسم
 :..........................المستوى الدراسي:.....................................     السن

 :.................................الجنس-
 
 

 :التعليمة
العبرات تتعلق بمشاعرك، إذا كانت العبارات تصف ما تشعر به عادة فيما يلي مجموعة من 

، أما إذا كانت العبارة ال تصف ما تشعر به عادة  فضع ( تنطبق)في الخانة ( ×)فضع عالمة
 ،(ال تنطبق)في الخانة ( ×)عالمة 

علما أنه ال توجد إجابة صحيحة و اخرى خاطئة و إنما الصحيحة هي التي تعبر عن  
 .لحقيقيشعورك ا

 

 

 

 شكرا على تعاونكم                                                
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 ال تنطبق تنطبق ارةـــــــــــــــبــالع الرقم
   ال تضايقني األشياء 01
   أجد من الصعب التحدث أمام مجموعة من الناس 02
   أود لو استطعت أن أغير أشياء في نفسي 03
   ال أجد صعوبة في اتخاذ قرار في نفسي  04
   يسعد اآلخرين بوجودهم معي 05
   أتضايق بسرعة في المنزل 06
   في أن أعتاد على األشياء الجديدةأحتاج وقتا طويال  07
   أنا محبوب بين األشخاص من نفس سني 08
   تراعي عائلتي مشاعري عادة 09
   أستسلم بسهولة في بعض المواقف 10
   تتوقع عائلتي مني الكثير 11
   من الصعب جدا أن أظل كما أنا 12
   تختلط األشياء كلها في حياتي  13
   يتبع الناس أفكاري عادة 14
   ال أقدر نفسي حق قدرها 15
   أود كثيرا لو أترك المنزل 16
   أشعر بالضيق غالبا من عملي 17
   مظهري ليس وجيها مثل معظم الناس 18
   إذا كان عندي شيء أريد أن أقوله فإنني أقوله عادة  19
   يفهمني أفراد عائلتي 20
   معظم الناس محببون أكثر مني 21
   لو كانت عائلتي تدفعني لعمل األشياءأشعر كما  22
   ال أتلقى التشجيع عادة بما أقوم به من أعمال 23
   أرغب كثيرا لو أكون شخصا آخر 24
   يمكن لآلخرين االعتماد عليال  25
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 (:11)م ــــــــق رقــــحـــمل
 

 ة لمقياس تقدير الذاتنتائج أفراد عينة البحث المتحصل عليها بالنسب

 

 

رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة
رقم 
 الفرد

 الدرجة

1 25 21 99 41 99 61 1 81 1 101 92 

2 29 22 96 42 99 62 92 82 2 102 1 

3 95 23 91 43 96 63 91 83 1 103 20 

4 92 24 95 44 91 64 92 84 96 104 96 

5 96 25 91 45 91 65 93 85 2 105 20 

6 92 26 91 46 2 66 22 86 29 106 22 

7 25 27 90 47 95 67 3 87 90 107 3 

8 26 28 90 48 91 68 96 88 93 108 90 

9 25 29 91 49 99 69 93 89 3 109 92 

10 20 30 92 50 99 70 92 90 96 110 93 

11 92 31 92 51 91 71 20 91 20 111 95 

12 91 32 99 52 1 72 91 92 96 112 92 

13 92 33 92 53 29 73 93 93 91   

14 91 34 92 54 93 74 91 94 20   

15 95 35 91 55 95 75 91 95 91   

16 91 36 5 56 91 76 26 96 91   

17 93 37 93 57 1 77 95 97 92   

18 92 38 92 58 2 78 91 98 25   

19 90 39 90 59 5 79 91 99 95   

20 91 40 99 60 93 80 96 100 90   

 

 

 

 



 (:21)ملحق رقم 

 نتائج اختبار االرتباط المتعدد بيرسون

 

 (:21)ملحق رقم 

 نتائج اختبار االرتباطات الجزئية

 

 (:21)ملحق رقم 

 للفروق بين الجنسين( T test)نتائج اختبار 
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 (:21)ملحق رقم 

 نتائج اختبار االرتباط المتعدد بيرسون
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 (:21)ملحق رقم 

 نتائج اختبار االرتباطات الجزئية
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 (:21)ملحق رقم 

 للفروق بين الجنسين( T test)نتائج اختبار 
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