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والحمد هلل القاُل فً كتابى العزيز "لُن شكرتم ألزيدنكم" والصّة والسّم علٍ خاتم النبيين 

 والمرسلين محمد صلٍ هللا عليى وسلم.

 نا فً اتمام هذا البحث المتواضع بعد شكر هللا سبحانى وتعالٍ الذي وفق

ِ يسعنً فً هذا المقام إِ أن أقف وقفٌ احترام وتقدير أمام األستاذ الكريم ماحً ابراهيم  

الذي قبل اإلشراف علٍ هذا العمل وبصدر رحب والذي منحنً من وقتى الكثير بالرغم من 

صاُحى ومّحظاتى العلميٌ كثرة ما يقع علٍ عاتقى من مسؤوليات َفلم يبخل علً بتوجواتى ون

الدقيقٌ َفإليى يرجع الفضل بعد هللا سبحانى وتعالٍ فً خروج هذا البحث إلٍ حيز الوجود 

 َفجزاه هللا عنا خير الجزاء.

فاضل كما ِ يفوتنً فً هذا المقام أن أتقدم بأسمٍ عبارات الشكر والتقدير إلٍ األستاذ ال    

منحنا الفرصٌ لمواصلٌ الدراسٌ ولم يبخل علينا  منصوري عبد الحق صاحب المشروع والذي

 هو اآلخر بعلمى الػزير وبأفكاره العميقٌ َفجزاه هللا عنا خير الجزاء.

وأتقدم بشكري إلٍ كل أعضاء لجنٌ المناقشٌ لتفضلوم بمناقشٌ هذا العمل َوإلٍ جميع  

فً اتمام هذا العمل األساتذة الذين تفضلوا بتحكيم المقياس َوإلٍ كل من قدم لنا يد العون 

المتواضع َوأخص بالذكر األستاذ عتو عدة َومستشار التربيٌ عصنون عبد السّم َوإلٍ 

إلٍ أساتذتً وزمًُّ طلبٌ الماجستير علم النفس األسري وبالخصوص الطالب بلقاضً فؤاد َو

 .عينٌ البحث علٍ تعاونون معنا

 وإلٍ كل من قدّم لنا يد العون ولو بكلمٌ طيبٌ. 

 



  ط
 

 انجحث:ص هخغزي

ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على صورة الذات لدى الفتاة فً العابلة فً ضوء متؽٌرات المستوى التعلٌمً     

فتاة من طالبات وعامبلت وماكثات بالبٌت ،طبق علٌهن  150على عٌنة قوامها أجري البحث  .للوالدٌن ونوع العابلة

باستخدام األسالٌب  SPSSلمثالٌة( ،وقد عولجت البٌانات احصابٌا بـ مقٌاس صورة الذات بصورتٌه )الواقعٌة وا

،وخلصت  اختبار ت للعٌنة المزدوجة ،تحلٌل التباٌن البسٌط و المتعدد و تحلٌل االنحدار المتعدداالحصابٌة التالٌة : 

وى التعلٌمً للوالدٌن و نوع وجود فروق بٌن أفراد العٌنة الكلٌة تبعا للتفاعل المشترك بٌن متؽٌرات المستالدراسة إلى 

فً كل من بعد صورة الذات الجسمٌة وصورة التفرقة الجنسٌة والدرجة الكلٌة لصورة الذات الواقعٌة ،وإلى  العابلة

عدم وجود فروق دالة بٌن أفراد العٌنة الكلٌة فً تقبل الذات لدى الفتاة تبعا للتفاعل المشترك بٌن متؽٌرات المستوى 

عدم وجود إلى وإلى وجود فروق بٌن المجموعات الثبلث فً صورة الذات الواقعٌة ،و ن و نوع العابلة،التعلٌمً للوالدٌ

فروق بٌن المجموعات الثبلث فً صورة الذات المثالٌة ،وأن هناك فروق بٌن صورتً الذات الواقعٌة والمثالٌة لدى 

لدى المجموعات الثبلث ،فً حٌن ٌمكن التنبإ   ةمثالٌالعٌنات الثبلث ،وٌمكن التنبإ بتقبل الذات من صورة الذات ال

 لدى الفتاة العاملة. واقعٌةبتقبل الذات من صورة الذات ال

 .، تقبل الذات ، صورة الذات المثالٌة الفتاة ، العابلة ، صورة الذات الواقعٌة الكلمات المفتاحٌة:

Résumé: Cette étude à pour objectif d'identifier l'image de soi chez la fille dans la famille, selon les 
variables suivantes: le niveau scolaire des parents et le type de famille. 150 filles forment l'échantillon 
de notre étude; elles sont étudiantes, femmes qui travaille et femmes au foyer. Le test de l'image de 
soi (réaliste-idéaliste) a été appliqué, et on traité les données en utilisant des méthodes statistiques 
biens définies: test-t  pour échantillons appariés, analyse de variance, analyse de la régression 
multiple. 

On a conclu que: 

-Il y a des différences entre les membres de l'échantillon global dans l'image de soi corporelle, la 
discrimination sexuelle et l'image de soi réaliste, selon l'interaction entre les variables: le niveau 
scolaire des parents et le type de famille .Il y a des différences entre les membres de l'échantillon 
global dans l'acceptation de soi, selon l'interaction entre les variables: le niveau scolaire des parents 
et le type de famille .Il y a différences entre les trois groupes dans l'image de soi réaliste. Il y  a 
différences entre l'image de soi réaliste et l'image de soi idéaliste chez les trois groupes. Il est 
possible de prévoir l'acceptation de soi à partir de l'image de soi idéaliste chez les trois groupes, et 
prévoir l'acception de soi à partir de l'image de soi idéaliste chez la femme qui travaille. 

Les mots clé : fille, famille, image de soi réaliste, image de soi idéaliste, acceptation de soi. 

Abstract: The current research aims to identify self- image among girls in family, according to: 
parent's educational level and family type. Our sample is composed of 150 girls, they are girls are 
students, working women and homemakers. 

Self- image test was applied, and the following statistical methods were used: Paired-Samples T-test, 
analysis of variance and multiple regression analysis. and We concluded that: 

There are differences between members of the sample in body self-image, gender discrimination and 
realistic self- image according interaction of variables: parent's educational level and family type.  
There are no differences between members of the sample in the self-acceptance according 
interaction of variables: parent's educational level and family type. There are differences between 
the three groups in the realistic self- image. There are differences between realistic self-image and 
idealistic self-image among three groups. Self- acceptance can be predicted from idealist self- image 
in the three groups; whereas it can be predicted from realistic self- image in case working women. 

Key words: girls, family, realistic self-image,   idealist self-image, self- acceptance.
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 مقدمة :

تعتبر األسرة أهم نظام فطري ربانً جعل هللا سبحانه وتعالى فٌه السكٌنة واألمن والنمو السوي    

والفضابل لدى األفراد، وهً مكان ٌتواجد لؤلجٌال، فهً أساس المجتمع ومصدر أساسً لكل األخبلق 

فٌه الطفل وٌتفاعل معه، ومن ثمة فإن هذه األولوٌة تجعل تؤثٌر األسرة فً األفراد عمٌقا .)سامٌة ابراهٌم 

 (. 1786،ص  2011،

فهً بمثابة الحضن الطبٌعً للتربٌة والنبع الخالص للعاطفة الذي ٌترعرع فٌه الطفل وٌنمو حتى ٌشتد    

بذلك  فهًهً المصدر الربٌسً إلشباع الحاجات البٌولوجٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ألبنابها، فعضده، 

والتقدٌر، بفضلها تتبلور شخصٌة الفرد  الحب والقبول واالهتمام منبع الرعاٌة والعطؾ والحنان و

قق وتنضج حتى ٌؽدو قادرا على التكٌؾ مع مختلؾ المواقؾ، فهً من ترسم له الخطوط العرٌضة لٌح

 من خبللها أهدافه وطموحاته.

ولقد ظلت العابلة الجزابرٌة ولعهود طوٌلة أسٌرة لكثٌر من القٌم والعادات والتً جعلت من تنشبة الفتاة   

تذهب ضحٌة تلك االعتبارات الثقافٌة المتوارثة التً كانت تعلً من شؤن الذكر وتحط من قٌمة األنثى، 

عتباره حامل لقبها وورٌثا المتدادها الطبٌعً فٌلقى االهتمام والرعاٌة ٌعد الفتى مكسبا لعابلته با أٌن كان

منذ لحظة مٌبلده، بخبلؾ الفتاة التً كان وجودها فً العابلة هامشٌا فلم تكن تحظى بنفس االهتمام الذي 

إن لم تجد عدم القبول والرفض صراحة، فإنها تشعر أنها لٌست مركز ف كان ٌحظى به أخوها الذكر، "

 (. 109،ص  2004امهم بنفس الدرجة التً ٌتمتع بها أخوها. ")محمد بٌومً ،اهتم

ففً ظل تلك االعتبارات الثقافٌة الموروثة، كانت العابلة الجزابرٌة ترى فً الفتاة القصور      

تمنع فقد كانت والضعؾ، إذ ال ٌمكن أن تتجاوز بإمكاناتها العقلٌة والجسدٌة حدود إدارة شإون البٌت، 

لتعلٌم أو تفصل عنه فً المراحل المتقدمة منه وال ٌحق لها التعبٌر عن حاجاتها وطموحاتها، وال من ا

ظلت األنوثة إلى وفً هذا الشؤن عبر عشٌراتً  أنه " ،ٌإخذ برأٌها حتى بؤهم المسابل المتعلقة بحٌاتها

  (. 252 ، ص2002)عشٌراتً سلٌمان،  زمن قرٌب فً البٌبة الجزابرٌة عنوانا على الضعؾ".

تتوقع األسرة من الفتاة تقدٌم الطاعة وإنكار الذات وكلما سلمت الفتاة أمرها لذوٌها فً اتخاذ  "حٌث     

القرارات الهامة المتعلقة بحٌاتها، كالتعلٌم والزواج والعمل، كلما اعتبرت فتاة مهذبة وصالحة. "  )فاتن 

   (.227، 2008،محمد الشرٌؾ ،

من "تصور متخلؾ  لتً تفرض على الفتاة والتً كانت تحجبها عن الحٌاة العامةوتنطلق تلك القٌود ا  

 (.43،ص  2005للمرأة على أنها مجرد كابن بٌولوجً مثٌر، مصدر للفتنة ")فارس محمد ،
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وهكذا ظلت العابلة الجزابرٌة فً إطار ما تتبناه من أفكار ومعتقدات تعمل على ترسٌخ دونٌة األنثى    

اة، ال تترك لها الفرصة إلثبات شخصٌتها كإنسان مستقل بفكره عن اآلخرٌن، له نظرته فً نفسٌة الفت

الخاصة للحٌاة له طاقات ومواهب ٌرٌد استؽبللها، وله طموحات ٌسعى إلى تحقٌقها. "إن الحالة 

 االجتماعٌة للفتاة هً التً ال تترك لها أي مجال إلبراز شخصٌتها واثبات وجودها بل تإكد على العكس

 (.98، ص 1998مركب النقص الذي بدأت تشعر به منذ طفولتها". )سمٌرة عبده، 

ومما ال ٌدع للشك فإن المجتمع الجزابري عرؾ فً السنوات األخٌرة تؽٌرات جذرٌة فً شتى    

المجاالت والمٌادٌن، والتً ألقت بظبللها على العابلة أٌن عرفت هذه األخٌرة تؽٌرات على مستوى البناء 

بؾ واألدوار، والتً كان من أهم مإشراتها تؽٌر نظرة العابلة لؤلنثى بصفة عامة والفتاة بصفة والوظا

 خاصة كموضوع للدراسة الحالٌة.

فلم ٌعد التمٌٌز أو التفرقة على أساس الجنس جلٌا فً العابلة الجزابرٌة، فؤصبحت تتم معاملة الفتاة     

بحت العابلة الحدٌثة تهتم بتعلٌمها على ؼرار أخٌها الذكر، على قدم من المساواة مع أخٌها الذكر، كما أص

حٌث أنه فً مجال التعلٌم أظهرت االحصابٌات " لنسب تمدرس البنات عبر بلدان الوطن العربً أن 

بالمابة من الممتحنات  65المعدل بالجزابر هو األكثر ارتفاعا قٌاسا بباقً الدول، والدلٌل على ذلك أن 

بالمابة من طلبة الجامعة فتٌات، حسب احصابٌات مكتب  52، هن بنات، و2004ة فً البكالورٌا دور

األمم المتحدة للطفولة بالجزابر، فً الوقت الذي سجلت فٌه نسب ضبٌلة لتمدرس الفتٌات عبر العدٌد من 

 (.84-83ص ص ، 2006الدول العربٌة. ")بثٌنة عثامنٌة ،

سواء فً التعبٌر عن رأٌها، أوفً اتخاذ القرار المتعلقة  ،ةذه الفتاة تتمتع بدرجة من الحرٌوأصبحت ه    

ولم ٌعد وجودها فً العابلة ثانوٌا ،بل أصبح لها دور فعال ال ٌقل شؤنا عن بقٌة األفراد  بمستقبلها.

اآلخرٌن، فعلى ؼرار ما تقوم به من أعمال داخل البٌت، أصبحت تشارك فً قرارات عابلتها و ٌؤخذ 

، وتساهم فً تحسٌن الوضع االقتصادي لها، إذ هً فً كثٌر من األحٌان من القضاٌا بمشورتها فً الكثٌر

أن "الفتاة تإدي الكثٌر من المهام والمسإولٌات داخل األسرة السٌما   حٌثتكون المعٌل الوحٌد لعابلتها، 

سٌاسة  إذا كانت كبٌرة وواعٌة ومدركة لطبٌعة وماهٌة دورها األسري، فهً تستطٌع أن تشارك فً رسم

األسرة واتخاذ القرارات الخاصة بمستقبلها ومستقبل أسرتها، وتستطٌع تربٌة األطفال الصؽار والمساهمة 

فً تنشبتهم وتقوٌمهم وزرع القٌم األخبلقٌة اإلٌجابٌة عندهم، كما تستطٌع الفتاة المساهمة فً العمل 

ً ترفه عن األسرة وتنمً مستوٌات خارج البٌت وكسب المقومات االقتصادٌة لؤلسرة، هذه المقومات الت

المعٌشة، زد على ذلك دور الفتاة فً حل مشكبلت األسرة وتطوٌق آثارها السلبٌة والهدامة، كما أن الفتاة 

ٌمكن أن تتعاون وتتكاثؾ مع بقٌة أفراد األسرة من أجل تحقٌق طموحات األسرة وأهدافها. ")احسان 

 (.  109،ص  2008محمد الحسن ،



 

3 
 

ذلك التطور الذي عرفه المجتمع الجزابري والذي فرض واقعا جدٌدا للفتاة فً العابلة  و فً ظل    

الجزابرٌة ،تسعى الدراسة الحالٌة إلى تسلٌط الضوء على صورة الذات لدى الفتاة فً العابلة، أي تلك 

ٌن ونوع الصورة التً تكونها الفتاة عن نفسها فً العابلة فً ضوء متؽٌرات المستوى التعلٌمً للوالد

 . العابلة

 وقد ارتؤى الباحث أن ٌقسم هذه الدراسة إلى ثمانٌة فصول وهً كاآلتً :

 :تناول الباحث فٌه إشكالٌة البحث وفرضٌاته وأهدافه والتعارٌؾ اإلجرابٌة للبحث.  الفصل األول

سرة حٌث النظري، حٌث تم التطرق فٌه إلى جزأٌن :األول خاص باأل طار:ومنه ٌنطلق اال الفصل الثانً

تم تعرٌؾ األسرة وأشكالها، ثم تم التطرق فً هذا الجزء إلى المنظور السٌكولوجً لؤلسرة، ثم إلى 

مقومات األسرة ووظابفها وخصابصها. أما فً الجزء الثانً من هذا الفصل فقد تم التطرق إلى مفهوم 

اعٌة، وإلى العوامل المإثرة فً التنشبة االجتماعٌة، ثم التطرق إلى دور األسرة فً عملٌة التنشبة االجتم

التنشبة األسرٌة، وإلى  إلقاء الضوء على األسالٌب التً تتبعها األسرة فً عملٌة التنشبة، وفً نهاٌة 

 بعض النظرٌات المفسرة للتنشبة األسرٌة. تّم تناول الفصل 

مرأة بصفة عامة : خصصه الباحث لٌتناول الفتاة انطبلقا من لمحة تارٌخٌة عن مكانة الالفصل الثالث

تم والفتاة بصفة خاصة فً الشعوب والحضارات القدٌمة. ثم مكانتها فً اإلسبلم، وفً عصر النهضة، ثم 

 تطرق بعد ذلك إلى صورة الفتاة فً األمثال الشعبٌة. ال

 تطرق الباحث فٌه إلى العابلة الجزابرٌة ابتداء من تعرٌؾ العابلة، ثم العابلة الجزابرٌة الفصل الرابع:

على وجه الخصوص، ثم إلى خصابص العابلة الجزابرٌة التقلٌدٌة وإلى تنشبة الفتاة فٌها، ثم إلى العابلة 

 الجزابرٌة الحدٌثة وإلى مكانة الفتاة فٌها. 

: فقد تناول الباحث فً هذا الفصل صورة الذات كمتؽٌر ربٌسً فً الدراسة الحالٌة، الفصل الخامس

وء على التطور التارٌخً لمفهوم الذات، ثم تعرٌؾ الذات، ومفهوم الذات، حٌث تم البدء أوال بتسلٌط الض

والفرق بٌن األنا والذات، والعبلقة بٌن الذات ومفهوم الذات، مراحل نمو الذات، خصابص نمو الذات، 

حٌث تم البدء بتعرٌؾ صورة الذات، ثم ،المفاهٌم المرتبطة بمفهوم الذات. ثم تناول الباحث صورة الذات 

ٌزاتها، العوامل المإثرة فٌها، أبعادها ،ثم تقٌٌم صورة الذات، ثم تم التطرق فً نهاٌة الفصل إلى مم

 مفهوم تقبل الذات كؤحد أبعاد صورة الذات.
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 التناول :فً هذا الفصل تم تناول  النظرٌات المفسرة للذات، حٌث تم التطرق فٌه إلى الفصل السادس

ٌــل الظاهرٌاتً، ثم التناول النفس االجتماعـً، ثم التناول المعرفً، التحل التناول النفسً، ثم ًالتحلٌل

 وأخٌرا التناول الفـردي.

التطبٌقً، حٌث تم التطرق فً هذا الفصل إلى اإلجراءات المنهجٌة  جانب: ومنه ٌنطلق الالفصل السابع

والجزء الثانً خاص للدراسة المٌدانٌة، وٌنقسم إلى جزأٌن ،الجزء األول خاص بالدراسة االستطبلعٌة 

 بالدراسة األساسٌة.

 :تم تخصٌص هذا الفصل لعرض نتابج البحث ومناقشتها.  الفصل الثامن 

 التوصٌات. بعضوفً األخٌر تم انهاء هذا البحث ب  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 انجحث إنً يذخم :األول الفصل

 

 اإلشكالٌة 

 أهداؾ الدراسة 

 أهمٌة الدراسة 

 دواعً اختٌار الموضوع

 اهٌم تحدٌد المف

 صعوبات البحث 
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   :  اإلشكبنُخ

ثبٌوغُ ِٓ اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ األٍوح فٟ ٚلزٕب اٌؾبػو ٔز١غخ ٌٍزؾٛالد اٌؼ١ّمخ اٌزٟ شٙل٘ب      

اٌّغزّغ فٟ شزٝ اٌّغبالد ،ِبىاٌذ رؼل ِٓ أُ٘ ٚألٜٛ ِإٍَبد اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٌّب ٌٙب ِٓ أصو ثبٌغ 

فٟٙ أٚي ِؾطخ رزٍمٝ ا١ٌٌٛل اٌجشوٞ ِٓ  ،اٌفوك ِٚفِٙٛٗ ػٓ مار١ٗخ ٌشقظ١خ فٟ رؾل٠ل اٌّؼبٌُ اٌوئ١َ

هؽّٗ اٌج١ٌٛٛعٟ ٌززؼٙلٖ ثبٌوػب٠خ ٚاٌزٕشئخ فزؼًّ ػٍٝ اشجبع ؽبعبرٗ اٌف١ٌَٛٛع١خ ٚإٌف١َخ ِٓ أوً 

فٟٙ ثنٌه رشىً اٌج١ئخ إٌف١َخ  ٚشوة ٚأِٓ ٚهػب٠خ ٚػطف ٚؽٕبْ ٚؽت ٚؽّأ١ٕٔخ ٚرمل٠و ٚاؽزواَ ،

 ّٕٛ ف١ٙب اٌطفً ١ٌغلٚ ثنٌه فوكا ِزيْ اٌشقظ١خ ِؾممب أل٘لافٗ ٚؽّٛؽبرٗ. ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ ٠

ٚؽبٌّب أْ اٌفزبح ٚٔظوا ٌقظٛط١زٙب األٔض٠ٛخ ٚرى٠ٕٛٙب إٌفَٟ فٟٙ فٟ أٌِ اٌؾبعخ ئٌٝ اٌجؾش ػٓ      

ٚؽ١ش أْ ّٔٛ شقظ١خ  ،لجً أفواك أٍورٙب ٚفبطخ اٌٛاٌل٠ٓاٌلفء اٌؼبؽفٟ ٚ اٌزمجً ٚاٌؾت ٚاٌزمل٠و ِٓ 

 ٌفزبح ٚاريأٙب ِوْ٘ٛ ثّلٜ فُٙ ٚاشجبع ؽبعبرٙب إٌف١َخ ٚاالعزّبػ١خ .ا

زٕشئخ االعزّبػ١خ فٟ اٌؼبئٍخ اٌغيائو٠خ ٌٚؼٙٛك ؽ٠ٍٛخ أ١ٍوح ٌىض١و ِٓ اٌم١ُ ٚاٌؼبكاد اٌِٚغ مٌه ظٍذ    

 تتعدى انت تمنع من التعلٌم ،و فً أفضل األحوال الكف ،رزون ٌٍفزبح ِغبال إلصجبد مارٙب اٌّٛهٚصخ اٌزٟ ٌُ

المرحلة االبتدابٌة منه ، "فالطفل ٌبقى مركز الرعاٌة فٌما ٌبقى دور الطفلة فً األسرة هامشٌا ،وحتى 

فإنها تفقدها تدرٌجٌا كلما كبرت ،بحٌث ٌتعٌن علٌها التكٌؾ الكامل  ،الحرٌة النسبٌة فً مرحلة الطفولة

،فكلما  حرٌة الفتى تتناسب طردا مع سنه ،بمعنى ذوبان ذاتها فً النسق القٌمً السابد ،بخبلؾ ذلك ،فإن

وهذا ٌعنً أن القٌود االجتماعٌة التً ٌخضع لها الذكر واألنثى تتبلشى  ،كبر الفتى ،تزاٌدت حرٌته

(. وهكذا وحتى 50،ص  2004بالنسبة إلى الذكر وتتزاٌد بالنسبة إلى األنثى". )مرٌم سلٌم و آخرون ،

 الوحٌد عن تزوٌجها دون األخذ برأٌها.وإن بلؽت سن الزواج فاألب هو المسإول 

واالنفتاح  ،لمجتمع الجزابري فً شتى المجاالتومما ال شك فٌه أنه مع التقدم الحضاري الذي عرفه ا    

وتراجع بعض القٌم القدٌمة لتحل محلها قٌم جدٌدة ،"فلم ٌعد  ،ذج الثقافٌة المختلفةعلى العالم والتؤثر بالنما

على األسرة كما أن األٌدٌولوجٌات القدٌمة مثل انجاب ولد لٌحمل اسم األسرة انجاب البنت ٌشكل عببا 

حتى ال تخرج ممتلكات األسرة إلى الؽرباء لم ٌعد ٌنظر إلٌها فً الوقت الحاضر نظرا لتؽٌر شكل العمل 

ٌن بل أن هناك كثٌرا من األسر التً أنجبت بنتا واحدة أو اثنت ،مه فً كثٌر من المجتمعات العربٌةونظ

 (.184-183،ص ص 2011اكتفت بذلك". )سناء الخولً ،

اتخاذ القرار المتعلقة ،وفً  ة من الحرٌة فً التعبٌر عن رأٌهافؤصبحت الفتاة الٌوم تتمتع بدرج     

ولم ٌعد وجودها فً العابلة وجودا ثانوٌا ،بل أصبحت تإدي أدوارا فً ؼاٌة األهمٌة فٌها،    ،بمستقبلها
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، كما تساهم فً تحسٌن الوضع االقتصادي لها ، ففً كثٌر من لكثٌر من قضاٌا العابلةوٌؤخذ برأٌها فً ا

 األحٌان ما تكون هً المعٌل الوحٌد لعابلتها. 

فقد أفرز أنماطا  ،ة الجزابرٌة لم ٌسر بنفس الوتٌرةفإن التطور الذي عرفته العابل ،وبالرؼم من ذلك    

رها وفً مدى انفتاحها أو تمسكها بالعادات والتقالٌد. وهذا ما من العاببلت تختلؾ فً توجهاتها وفً أفكا

"فالنظرة إلى متؽٌر الجنس لٌست على درجة  ،خرىفتاة تختلؾ من بٌبة ثقافٌة ألجعل من نظرة العابلة لل

وقد تختلؾ درجة النظرة إلى متؽٌر الجنس فً البلد  ،تلؾ من مجتمع إلى آخر وفق ثقافتهوإنما تخ ،حدةوا

 (. 146،ص  2004)الظاهر قحطان ،فق الثقافة الفرعٌة لذلك البلد"والواحد 

وحتى العاببلت األكثر  ،ة األطفال فً العاببلت الجزابرٌةوفً نفس السٌاق ٌرى بوتفنوشت "أن والد    

خر على الرؼم من أن الجنس اآل ،زالت مصحوبة بؤمل انجاب طفل ذكرال ،ابتعادا عن البٌبة التقلٌدٌة

 (. 324، 1984)مصطفى بوتفنوشت ،أكثر فؤكثر" أصبح مقبوال

نساقهم ؤة االجتماعٌة لؤلبناء وعبلقتها ببعنوان التنشب (1991وفً هذا الصدد ذهبت دراسة حوامدة )  

باختبلؾ تنشبة األبناء القٌمٌة وكان من بٌن أهدافها :معرفة هل تختلؾ أسالٌب المعاملة الوالدٌة فً 

 متؽٌر النوع )ذكر ،أنثى(؟

ارة ستمالباحثة بتطبٌق أداة لقٌاس أسالٌب المعاملة الوالدٌة وأداة لقٌاس النسق القٌمً وإهذه وقامت   

االقتصادي لؤلسرة، حٌث طبقت هذه األدوات على عٌنة -لجمع البٌانات لتحدٌد المستوى االجتماعً 

مرحلة الثانوٌة طالبا وطالبة نصفهم من الذكور والنصؾ اآلخر من اإلناث من طلبة ال 244قوامها 

 باألردن.

 توصلت الدراسة للنتابج اآلتٌة : وقد

  .اإلناث نتختلؾ المعاملة الوالدٌة باختبلؾ جنس األبناء حٌث ٌعتنً اآلباء بتنشبة األبناء الذكور ع -1

كانت األمهات أكثر تشددا وتؤكٌدا على التبعٌة والتحكم فً تنشبة اإلناث أكثر من الذكور وكن أكثر -4

 لبلستقبللٌة والمبالؽة فً رعاٌة الذكور على اإلناث.منحا 

(  دراسة بعنوان: االختبلفات بٌن الجنسٌن فً إدراك أسالٌب المعاملة الوالدٌة، 1551وأجرى موسى )  

سنة، مستخدما مقٌاس  42-41طالبة تتراوح أعمارهم بٌن  141طالبا و 141على عٌنة مكونة من 

أن الذكور ٌدركون آبابهم على أنهم ،حٌث أظهرت النتابج لشٌفار  -األبناءكما ٌدركها –المعاملة الوالدٌة 
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أكثر رفضا لهم وتقٌٌدا وأن أمهاتهم أكثر ضبطا لهم، أما اإلناث فٌدركن آبابهم وأمهاتهم أنهم أكثر تقببل 

 لهن.

ا وفقا لما تتبعه فكثٌرا ما تتحدد تلك الصورة التً تكونها الفتاة عن نفسها من خبلل نظرة العابلة إلٌه    

هذه األخٌرة من أسالٌب، فصورة الفرد عن نفسه ما هً إال انعكاس لنظرة اآلخرٌن عنه ،وهذا ما 

( "أن الصورة التً ٌكونها الفرد عن نفسه، قد ال تختلؾ عن تلك 1960)  zazzoتوضحه زازو ،

 (.34،ص  2002الصورة التً تكونها حوله جماعته" )جمٌلة خطال ،

نون المرآة التً فً نفس السٌاق إلى" أن اآلخرٌن بالنسبة للطفل ٌكوّ  (1993ى الناشؾ )هد تذهبو   

لذا فإن الطرٌقة التً ٌتعامل بها اآلباء وؼٌرهم من المقربٌن للطفل ورأٌهم فٌه لها  ،ٌرى فٌها صورته

ى ردود فعل تؽذى علأكبر األثر فً الصورة التً ٌكونها الطفل عن نفسه، ومعنى ذلك أن مفهوم الذات ٌ

فإذا حصل الطفل على الرعاٌة والتشجٌع، واألمان، والحب، والتوجٌه، فإنه ؼالبا ما  ،اآلخرٌن تجاهه

ٌنمً مفهوما اٌجابٌا عن نفسه، فً حٌن أن الطفل الذي ٌتعرض لئلهمال أو الصد، ٌعاقب باستمرار وال 

)أورد فً :مٌزاب ناصر  ٌلقً أي نوع من التشجٌع، سٌكّون على األرجح صورة سلبٌة عن نفسه.

 (.171،ص  2007،

وعلى صعٌد آخر، فإن الفتاة الٌوم أصبحت أكثر وعٌا ونضجا جراء التعلٌم و العمل، واالنفتاح على     

جدٌدة جعلها تصطدم بالواقع العابلً، فؤصبحت تعٌش  افاته كما تولدت لها قناعات وقٌمالعالم والتؤثر بثق

خل العابلة و ٌعبر عن ذلك بوتفنوشت أنه قد "نشؤت وضعٌة جدٌدة للمرأة دابٌن نموذجٌن ثقافٌٌن مختلفٌن 

وتسٌٌر حٌاتها الخاصة بشرط تجنب التناقض الحاد مع عابلتها ".  ،واتخاذ المبادرة ،سمحت لها بؤخذ الكلمة

 (. 259، 1984)مصطفى بوتفنوشت ،

ة فً ظل التحضر واالنفتاح على العالم إال أنه بالرؼم من تعرض العابلة الجزابرٌة لقٌم وأفكار جدٌد   

واالنتشار السرٌع للمعلوماتٌة، فهً مازالت متشبثة بكثٌر من القٌم والمعاٌٌر والتً ٌخضع لها اآلباء مهما 

تكن درجات تعلٌمهم وثقافتهم ، وكما عبر عن ذلك بوتفنوشت بؤنها ما تزال تمثل كقٌمة روحٌة وأخبلقٌة 

ً بذلك تحمل منظومة ثقافٌة واحدة فً كثٌر من المسابل وخاصة المتعلقة بالنسبة للفرد الجزابري ،فه

لقٌمً التربوي بالشرؾ والحٌاء والعفة ،مما ٌجعل من التنشبة  االجتماعٌة للفتاة تكون خاضعة للنظام ا

بٌتٌة وفً هذا السٌاق ٌرى )عبد الهادي( "أن الفتاة مكٌفة منذ صؽرها بتؤثٌر التربٌة ال ،السابد فً العابلة

وبتؤثٌر المجتمع، فتعتبر الزواج الحٌاة التً ٌمكن أن تعٌشها لتحظى من خبللها باحترام المجتمع، ولذلك 

تسعى بكل وسٌلة للحصول على مكانة الزوجة مما ٌجعلها تعٌش تناقضا حادا بٌن تطلعاتها الختٌار شرٌك 

وبٌن ما ٌفرضه المجتمع بحكم عاداته  أو طرٌقة حٌاتها التً اكتسبت عن طرٌق تعلٌمها وخبرتها، حٌاتها 



 

9 
 

وتقالٌده، وهً تعانً من خوؾ دابم أن تكون مخلصة للقٌم والمبادئ الجدٌدة التً تتطلع إلٌها، وهذا ما 

ٌفسر أساسا عدم توازنها نفسٌا وسلوكٌا، وبالتالً ٌبلحظ تذبذبها بٌن التحدي والخضوع لنظام القٌم السابدة 

 (.1421،ص  1543ي ،فً المجتمع")عباس عبد الهاد

وهذا ما ٌجعل من الفتاة تعٌش فً حالة من الصراع و التناقض، كل ذلك من شؤنه أن ٌشوش صورة     

العابلة لدى هذه الفتاة والسٌما تلك القٌم والمبادئ التً تقوم علٌها التنشبة االجتماعٌة، والذي بدوره 

 ٌنعكس على الصورة التً تكونها عن نفسها. 

اءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهم بعد من أبعاد الشخصٌة اإلنسانٌة لدى الفتاة وهو وبذلك ج    

 -العابلة-صورة الذات، أي تلك الصورة التً تكونها الفتاة عن نفسها فً العابلة باعتبار هذه االخٌرة 

 ٌؼم١ٍخ ٚاألفالل١خ.إٌف١َخ ٚاالعزّبػ١خ ٚا ،اٌلػبِخ األٍب١ٍخ فٟ ثٕبء شقظ١خ اٌفوك ػٍٝ ع١ّغ اٌَّز٠ٛبد

حٌث تعد صورة الذات من أهم المفاهٌم السٌكولوجٌة التً تناولها العدٌد من الباحثٌن بالدراسة كونها      

تمثل المحور األساسً فً بناء الشخصٌة اإلنسانٌة واإلطار المرجعً لفهمها ،"حٌث ٌتشكل مفهوم الذات 

وتؤخذ األسرة قصب السباق فً هذا الجانب من  ،ت كثٌرة تختلؾ فً درجة تؤثٌراتهامن خبلل متؽٌرا

حٌث درجة تؤثٌرها فً تشكٌل المبلمح األساسٌة لما سٌكون علٌه الطفل، إذ أن الخبرات األولى التً ٌمر 

 (.83،ص  2004بها فً ؼاٌة األهمٌة فً بلورة شخصٌته وما سٌإول إلٌه )الظاهر قحطان ،

تتؤثر بخبرات التنشبة األسرٌة التً مّر بها هذا األخٌر، حٌث فالصورة التً ٌكونها الفرد عن نفسه      

( أن "األفكار والمشاعر التً ٌكونها الفرد عن نفسه وٌصؾ بها ذاته، هً نتاج 1990ٌرى ٌعقوب )

أنماط التنشبة األسرٌة واالجتماعٌة والتفاعل االجتماعً وأسالٌب الثواب والعقاب، ولعل أهم هذه 

 (. 463،ص  2011ة األسرٌة" )خالد الحموري ،المصادر أسالٌب التنشب

 وبذلك تعد األسالٌب التً ٌتبعها الوالدان فً تنشبة أبنابهم الدعامة األساسٌة فً تشكٌل شخصٌة الفرد،   

(، على أهمٌة األسالٌب التً ٌمارسها اآلباء فً معاملتهم 1943)  M.A. Ribbeleحٌث أكدت ربٌل 

ة فً بناء شخصٌاتهم، والتً تكون إما مضطربة أو سوٌة والتً ٌظهر ألطفالهم، ألنها تمثل حجر زاوٌ

 (. 47،ص  2002أثرها بوضوح فً مرحلة الرشد )ماٌسة أحمد النٌال ،

دراسة للتعرؾ  على العبلقة بٌن  تقدٌر الذات وعبلقته بالتنشبة  (1989وقد أجرى عبلء كفافً )  

طالبة من طالبات المرحلة  153نت عٌنة الدراسة من الوالدٌة، واألمن النفسً لدى الطالبات، حٌث تكو

الثانوٌة من القطرٌات وؼٌرها من الجنسٌات العربٌة األخرى، وطبق علٌهن مقٌاس التنشبة الوالدٌة كما 

إلى أن  هذه الدراسةتوصلت و ٌاس تقدٌر الذات لكوبر سمٌث  ،ٌدركها األبناء من إعداد الباحث ،ومق
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تإثر فً درجة تقدٌر الطالبات لذواتهن ،كما أن هناك عبلقة –ركها األبناء كما ٌد–التنشبة الوالدٌة 

موجبة بٌن الشعور باألمن النفسً وتقدٌر الذات، حٌث أن التنشبة الوالدٌة السوٌة تإدى بالفرد إلى 

 شعوره باألمن النفسً والذي بدوره ٌنعكس اٌجابٌا على تقدٌره لذاته.

التً هدفت إلى التعرؾ على أسالٌب التنشبة الوالدٌة على صحة   (1979كما توصلت دراسة داود )     

األبناء النفسٌة وتقبل اآلخرٌن ومدى تقبلهم لذواتهم وتوافقهم داخل المدرسة، وتكونت عٌنة الدراسة من 

سنة( ٌنتمون إلى مستوٌات اجتماعٌة واقتصادٌة  12- 14تلمٌذا وتلمٌذة تراوحت أعمارهم ما بٌن ) 111

ن متقاربة من الطبقة المتوسطة فً المجتمع، واستخدمت الباحث مقٌاس األسالٌب الوالدٌة كما تكاد تكو

ٌدركها األبناء واستخدمت اختبار مفهوم الذات للصؽار واختبار التوافق المدرسً لتبلمٌذ المرحلة 

أسالٌب التنشبة اإلعدادٌة، وتوصلت إلى أن الذكور أكثر تفضٌبل لذواتهم من اإلناث وأن هناك عبلقة بٌن 

 ؼٌر السوٌة )السلبٌة( وصحة األبناء النفسٌة وتقبلهم لذواتهم ولآلخرٌن وتوافقهم النفسً. 

من  32من الفتٌات ؼٌر الجانحات و 44( على 1989) نوعلى صعٌد آخر كشفت دراسة دالل قارو   

نه الصٌرفً( على واستخدمت الباحثة مقٌاس أوفر وآخرون لمفهوم الذات للشباب الذي قن الجانحات،

وجود فروق دالة احصابٌا بٌن الفتٌات البٌبة السعودٌة، ومقٌاس التنشبة األسرٌة إعداد حسٌن عن 

الجانحات وؼٌر الجانحات فً األبعاد الجزبٌة لمفهوم الذات )الذات النفسٌة ،الذت االجتماعٌة ـالذات 

 ة )النبذ ،الحب الزابد ،القسوة ،الذات التعاملٌة(.  األسرٌة ،الذات التعاملٌة( واألبعاد الجزبٌة ألنماط الوالدٌ

ففً دراسة  ،ار منطقٌة أو ؼٌر منطقٌة عن نفسهفاألسرة لها األثر البالػ فٌما ٌحمله الفرد من أفك   

إلى التعرؾ على العبلقة بٌن أسالٌب المعاملة الوالدٌة واألفكار البلعقبلنٌة التً هدفت  (2002الراوي )

 ،بة جامعة بؽدادطالبا وطالبة تم اختٌارهم بالطرٌقة الطبقٌة العشوابٌة من طل 153من  على عٌنة مكونة

وقد استخدم الباحث مقٌاس أسالٌب المعاملة الوالدٌة الذي أعده )البلمً( واألسالٌب المتمثلة )التسلط 

لت الدراسة إلى  ( لقٌاس األفكار البلعقبلنٌة ،وقد توص1541والتسامح والدٌمقراطٌة( ومقٌاس )الرٌحانً 

وجود عبلقة إرتباطٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن أسلوب التسلط واألفكار البلعقبلنٌة ووجود عبلقة عكسٌة 

 بٌن كل من أسلوبً )التسامح  والدٌمقراطً( واألفكار البلعقبلنٌة.

ل كما تعلب األسرة دورا بالػ األهمٌة فً عملٌة الضبط االجتماعً، فهً تعد أول محطة لبلمتثا

للضوابط االجتماعٌة وللقٌم واألعراؾ السابدة فً المجتمع، وإذا لم تراعً األسرة عملٌة الضبط 

االجتماعً فإن الفجوة بٌن اآلباء واألبناء تؤخذ فً االتساع نتٌجة تضارب القٌم بٌن ما ٌحمله هإالء اآلباء 

ٌشهده المجتمع الجزابري من  من قٌم موروثة وبٌن ما اكتسبه األبناء من قٌم وأفكار جدٌدة فً ظل ما

انفتاح على العالم وتشرب ثقافة الؽٌر وخاصة مع االنتشار الواسع للمعلوماتٌة والعولمة التً جعلت 
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العابلة تواجه العدٌد من التحدٌات التً تحول دون قٌامها بؤهم وظٌفة لها وهً التنشبة االجتماعٌة ، وفً 

(، من خبلل دراستهما 1979) B.Rollins&D.Thomasهذا الصدد "وجد كل من رولنز وتوماس 

،أن االتجاهات الوالدٌة التً تتسم بالحب ،تقترن بتقدٌر الطفل لذاته ،وتنمٌة قدراته االبتكارٌة، وتقبله للقٌم 

 (.25،ص  4114)ماٌسة أحمد النٌال ،األخبلقٌة، والمعاٌٌر االجتماعٌة 

كبٌر لخبرات التنشبة األسرٌة على شخصٌة األبناء وهكذا ٌتضح من خبلل الدراسات السابقة األثر ال   

 وعلى مفهومهم عن ذواتهم. 

ظً ِب ػوفزٗ اٌؼبئٍخ اٌغيائو٠خ ِٓ رغ١واد ِٚب طبؽت مٌه ِٓ رغ١و فٟ وبناء على ما سبق وفً    

اٌّفب١ُ٘ ٚاألفىبه ؽٛي األٔضٝ ثظفخ ػبِخ ٚاٌفزبح ثظفخ فبطخ، فاْ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ رَؼٝ ئٌٝ اٌزؼوف 

ِٓ صىسح انزاد نذي انفزبح فٍ انؼبئهخ فٍ ظىء يزغُشاد انًغزىي انزؼهًٍُ نهىانذٍَ وَىع انؼبئهخ  ػٍٝ

  .فالي اٌزَبؤالد اٌزب١ٌخ

 تساؤالت الدراسة:

هل هناك فروق بٌن أفراد العٌنة الكلٌة فً صورة الذات الواقعٌة لدى الفتاة تبعا لمتؽٌرات  -1

 ؟المستوى التعلٌمً للوالدٌن ونوع العابلة

-هل تختلؾ صورة الذات الواقعٌة عن صورة الذات المثالٌة لدى كل من عٌنة )الفتاة الطالبة  -2

 الفتاة الماكثة بالبٌت(؟-الفتاة العاملة 

الفتاة الماكثة بالبٌت( فً -الفتاة العاملة -هل هناك فروق بٌن المجموعات الثبلث )الفتاة الطالبة  -3

 المثالٌة؟ كل من صورة الذات الواقعٌة وصورة الذات

هل هناك فروق بٌن أفراد العٌنة الكلٌة فً تقبل الذات تبعا لمتؽٌرات المستوى التعلٌمً للوالدٌن  -4

 ونوع العابلة؟

هل هناك عبلقة بٌن صورتً الذات )الواقعٌة والمثالٌة ( وتقبل الذات لدى  كل من عٌنة: الفتاة  -5

 الفتاة الماكثة بالبٌت؟-الفتاة العاملة -الطالبة 

 ات البحث :فرضٌ

 وانطبلقا من التساإالت السابقة ٌمكن صٌاؼة فرضٌات البحث على النحو اآلتً:
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 الفرضٌة األولى:

هناك فروق بٌن أفراد العٌنة الكلٌة فً صورة الذات الواقعٌة لدى الفتاة تبعا لمتؽٌرات المستوى   

 التعلٌمً للوالدٌن ونوع العابلة.

 الفرضٌة الثانٌة:

الفتاة العاملة   -ذات الواقعٌة عن صورة الذات المثالٌة لدى كل من عٌنة: الفتاة الطالبة تختلؾ صورة ال   

 الفتاة الماكثة بالبٌت.

 الفرضٌــة الثالثة:  

الفتاة الماكثة بالبٌت( فً كل من -الفتاة العاملة -هناك فروق بٌن المجموعات الثبلث )الفتاة الطالبة   

 ات المثالٌة.صورة الذات الواقعٌة وصورة الذ

 الفرضٌـــة الرابعة: 

هناك فروق بٌن أفراد العٌنة الكلٌة فً تقبل الذات تبعا لمتؽٌرات المستوى التعلٌمً للوالدٌن ونوع    

 العابلة.

 الفرضٌـة الخامسة:

-هناك عبلقة بٌن صورتً الذات )الواقعٌة والمثالٌة ( وتقبل الذات لدى  كل من عٌنة: الفتاة الطالبة    

 الفتاة الماكثة بالبٌت. -فتاة العاملة ال

 أهذاف انذساعــخ :

محاولة التعرؾ على تؤثٌر المستوى التعلٌمً للوالدٌن ونوع العابلة على تلك الصورة التً تكونها الفتاة -

 عن نفسها فً العابلة.

عٌنة )الفتاة محاولة التعرؾ إن كانت تختلؾ صورة الذات الواقعٌة عن صورة الذات المثالٌة فً كل من -

 الفتاة الماكثة بالبٌت(.-الفتاة العاملة -الطالبة ،

الفتاة الماكثة( فً كل -الفتاة العاملة -محاولة التعرؾ على الفروق بٌن المجموعات الثبلث )الفتاة الطالبة -

 من  صورة الذات الواقعٌة وصورة الذات المثالٌة.
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عٌنة الكلٌة فً تقبل الذات تبعا لمتؽٌرات المستوى محاولة التعرؾ إن كانت هناك فروق بٌن أفراد ال-

 التعلٌمً للوالدٌن ونوع العابلة.

محاولة التعرؾ على العبلقة بٌن صورتً الذات )الواقعٌة والمثالٌة( وتقبل الذات لدى  كل من: الفتاة -

 الفتاة الماكثة بالبٌت.-الفتاة العاملة -الطالبة 

 أهمٌة الدراسة :

 اسة ألهم المفاهٌم األساسٌة فً شخصٌة الفرد أال وهً صورة الذات.تتناول هذه الدر -

 التؤكٌد على ضرورة اتباع األسالٌب التربوٌة السلٌمة من طرؾ العابلة فً تنشبة الفتاة.  -

 التعامل مع قضاٌا المرأة بصفة عامة والفتاة بصفة خاصة عن طرٌق الدراسات واألبحاث العلمٌة. -

لبحوث والدراسات العلمٌة التً تناولت قضاٌا المرأة بصفة عامة والفتاة بصفة تعد بمثابة إضافة ل -

 خاصة.

تفتح هذه الدراسة موضوعات أخرى للبحث والدراسة فٌما ٌخص التحدٌات والمشاكل التً سوؾ  -

 تواجه الفتاة فً ظل هذا التؽٌر االجتماعً.

 دواػٍ اخزُبس انًىظىع :

بصفة عامة والفتاة بصفة خاصة فً العابلة الجزابرٌة، حٌث أن هناك تسلٌط الضوء على واقع األنوثة  -

 تناولت الفتاة فً هذه المرحلة من العمر.-فً حدود علم الباحث -قلة من الدراسات على المستوى المحلً 

تسلٌط الضوء على التحدٌات التً تواجه العابلة الجزابرٌة فً تنشبة أبنابها بعدما أصبحت فً مفترق -

بٌن واقع جدٌد من األفكار والقناعات فرضه منطق التحضر والتطور، وبٌن ما هو أصٌل من الطرق 

 القٌم والمبادئ التً مازالت تقوم علٌها.

 تسلٌط الضوء على الدور البالػ األهمٌة الذي تلعبه الفتاة فً العابلة. -

 رحذَذ انًفبهُى: 

لعابلة ولها إخوة ذكور، والتً ٌتراوح عمرها هً تلك البنت التً تعٌش مع أبوٌها فً نفس االفتاة: -1

سنة، بمعنى التً تجاوزت مرحلة المراهقة ولم تدخل بعد فً مرحلة العنوسة، حٌث  30إلى  20بٌن الـ 

، وأن مرحلة الدخول فً 20أجمع العدٌد من علماء النفس والباحثٌن أن سن المراهقة ٌنتهً قبل الـ 
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لى الدراسات التً أجرٌت فً المجتمع الجزابري حول العنوسة، بناء ع 30العنوسة تبدأ عند سن الـ 

( بعنوان قلق المستقبل لدى الفتاة العانس وعبلقته بالتوافق النفسً 2012) حسن ذهبٌةكدراسة 

( بعنوان عبلقة تقدٌر الذات بالنشاط المعرفً )سلبٌة التفكٌر( 2007) شهرزاد نواراالجتماعً، ودراسة 

العانسات. وقد استبعد الباحث مرحلتً المراهقة والعنوسة نظرا لما ٌصاحبهما من لدى عٌنة من الفتٌات 

اضطرابات على مستوى البناء النفسً واالجتماعً لشخصٌة الفتاة ،والذي من شؤنه أن ٌإثر على صورة 

 الذات لدى الفتاة مما ٌحول دون تحقٌق األهداؾ المرجوة من البحث.  

سم صورة الذات لدى الفتاة فً العابلة إلى قسمٌن: صورة الذات الواقعٌة تنقصورة الذات لدى الفتاة: -2

 وصورة الذات المثالٌة. 

 صورة الذات الواقعٌة: -أ 

تتمثل فً تلك األفكار والمعتقدات التً تكونها الفتاة عن نفسها فً العابلة حول خصابصها الشخصٌة،    

ألولٌة والثانوٌة، ولمعاملة والدٌها لها مقارنة بؤخٌها والعابلٌة، والجسمٌة، وعن مدى إشباعها لحاجتها ا

 الذكر، وتتحدد من خبلل األبعاد التالٌة:

   صورة الذات الشخصٌة الواقعٌة:

وهً تلك الصورة التً تدرك بها الفتاة ذاتها وصفاتها وخصابصها الشخصٌة التً تتمٌز بها فً العابلة   

 ع أفراد عابلتها فً الواقع.دون النظر إلى صورة الجسم أو عبلقاتها م

 صورة الذات العائلٌة الواقعٌة:

 وهً تلك الصورة التً تكونها الفتاة عن نفسها فً الواقع داخل العابلة بوصفها كعضو فٌها.    

 صورة الذات الجسمٌة الواقعٌة:

 لواقع.ا أنثى فً العابلة فً اكونهونها الفتاة عن خصابصها الجسمٌة وهً تلك الصورة التً تك   

  صورة مدى اشباع الحاجات الواقعٌة:

 وهً تلك الصورة التً تدركها الفتاة مدى إشباع العابلة لحاجاتها األولٌة أو الثانوٌة فً الواقع.   

 صورة أسلوب التفرقة الجنسٌة الواقعٌة 

 ذكر فً الواقع.وهً تلك الصورة التً تدرك بها الفتاة طبٌعة المعاملة الوالدٌة لها مقارنة بؤخٌها ال   
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  وتحدد هذه األبعاد إجرابٌا بالدرجة التً تحصل علٌها المفحوصة على مقٌاس صورة الذات الواقعٌة.

 صورة الذات المثالٌة:-ب

تتمثل فً تلك الصورة التً تتمنى أن تكونها الفتاة عن نفسها فً العابلة حول خصابصها الشخصٌة،    

ا لحاجتها األولٌة والثانوٌة، ولمعاملة والدٌها لها مقارنة بؤخٌها والعابلٌة، والجسمٌة، وعن مدى إشباعه

 وتتحدد من خبلل األبعاد التالٌة:الذكر. 

   صورة الذات الشخصٌة المثالٌة:

تلك الصورة التً أن تتمنى أن تكونها الفتاة عن نفسها من صفات وخصابص شخصٌة فً عابلتها  وهً  

 تها مع أفراد عابلتها.دون النظر إلى صورة الجسم أو عبلقا

 صورة الذات العائلٌة المثالٌة:

 وهً تلك الصورة التً تتمنى أن تكون علٌها الفتاة داخل عابلتها باعتبارها كعضو فٌها.  

 صورة الذات الجسمٌة المثالٌة:

 وهً تلك الصورة التً تتمنى أن تكونها الفتاة عن جسمها وأنوثتها فً العابلة.

  جات المثالٌة:صورة مدى اشباع الحا

 وهً  تلك الصورة التً تتمنى أن تكونها الفتاة عن مدى إشباع العابلة لحاجاتها األولٌة والثانوٌة.

 .صورة أسلوب التفرقة الجنسٌة المثالٌة:

 وهً تلك الصورة التً تتمنى أن تكونها الفتاة عن طبٌعة المعاملة الوالدٌة لها مقارنة بؤخٌها الذكر.

 اد إجرابٌا بالدرجة التً تحصل علٌها المفحوصة على مقٌاس صورة الذات المثالٌة.وتحدد هذه األبع

  هو شعور الفتاة بالرضا عن حٌاتها وواقعها المعاش داخل العابلة .تقبل الذات: -3

وٌتحدد اجرابٌا من خبلل الدرجات التً تحصل علٌها المفحوصة بالفرق المطلق بٌن الدرجة التً    

مقٌاس صورة الذات الواقعٌة والدرجة التً تحصل علٌها على مقٌاس صورة الذات تحصل علٌها على 

 المثالٌة.

 وتنقسم إلى ثبلثة أقسام نوع العائلة: -4



 

16 
 

: وهً تلك العابلة النووٌة التً تتكون من األب واألم وأبنابهم الؽٌر متزوجٌن وتعٌش عائلة عصرٌة

 بالمدٌنة. 

وٌة التً تتكون من األب واألم وأبنابهم الؽٌر متزوجٌن وتعٌش وهً تلك العابلة النو عائلة مختلطة:

بالرٌؾ. أو تلك العابلة الممتدة التً تتكون من األب واألم وأبنابهم الؽٌر متزوجٌن باإلضافة إلى أفراد 

  آخرٌن وتعٌش بالمدٌنة.

باإلضافة إلى أفراد زوجٌن تلك العابلة الممتدة التً تتكون من األب واألم وأبنابهم الؽٌر متعائلة تقلٌدٌة :

 وتعٌش بالرٌؾ. آخرٌن

 ،وٌصنؾ واألم األب من كل بلؽها التً الدراسٌة المرحلة فً وٌتمثل:  للوالدٌن التعلٌمً المستوى-5

 : أقسام خمسة إلى

  تعلٌمً مستوى بدون-

 االبتدابً التعلٌم مستوى-

  المتوسط التعلٌم مستوى-

  الثانوي التعلٌم مستوى-

 الجامعً تعلٌمال مستوى-

 صعوبات البحث:

لقد وجد الباحث صعوبة فً الحصول على العدد الكافً من أفراد عٌنة الفتاة الماكثة بالبٌت، ولتجاوز 

ذلك فقد استعان الباحث  ببعض األصدقاء و الزمبلء الذٌن كان لهم الفضل فً بلوغ هذه االستمارة إلى 

تا أطول بخبلؾ عٌنة الفتاة الطالبة أو العاملة.أفراد هذه العٌنة، إال ان هذا العمل تطلب وق
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 االخزًبػُخ وانزُشئخ األعشح :انثبٍَ انفصم
 :الفصل عنـــاصر

  األسرة: أوال

 تمهٌد

  األسرة تعرٌؾ-1

 األسرة أشكال-4

 لؤلسرة السٌكولوجً المنظور-3

 األسرة مقومات-2

 األسرة خصابص-1

 سرةاأل وظابؾ-2

 االجتماعٌة التنشئة: ثانٌا

 االجتماعٌة التنشبة تعرٌؾ-1

 االجتماعٌة التنشبة عملٌة فً األسرة دور-4

 األسرٌة التنشبة فً المإثرة العوامل-3

  األسرٌة التنشبة أسالٌب-2

 األسرٌة التنشبة نظرٌات-1

 خبلصة
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 األســـــــرة: أوال

 : رًهُـــذ

 اللبنة تمثل األسرة تزال ال المعاصر، الوقت فً البشرٌة عرفتها التً ةالعمٌق التؽٌرات من بالرؼم   

 راحت التً االجتماعٌة المإسسات من العدٌد ظهور من ،وبالرؼم المجتمعات علٌها تقوم التً األولى

 ٌرجع من أول فهً األفراد، سلوك فً تؤثٌرا وأهمها أقواها تعد تزال ما أنها إال مهمتها فً األسرة تنافس

 فً وٌنمو ٌترعرع التً االجتماعٌة النفسٌة البٌبة تشكل بذلك فهً الفرد، شخصٌة صقل فً الفضل لٌهاإ

 .الفرد كنفها

 :ـــشحـــاألعــ رؼشَف-1

 : اللغــو التــــعرٌف-أ

 كاألبناء النسب صلة تجمعهم أشخاص. بٌته وأهل وأوالده الرجل ،زوجة عابلة: أسر ج: أسرة: المنجد

 (.44،ص 4111، وآخرون نعمة أنطوان" )واحدة أسرة إنهم" العم اءوأبن ،واإلخوة

 ٌربطها ،الجماعة أسر ،جمع وعشٌرته الرجل ،أهل ،عابلة أسرة :والمعاصرة الكالسٌكٌة العربٌة معجم

 (.111،ص 4112، ،محمد ٌوسؾ) حصٌنة ،درع مشترك أمر

 (.1121،ص 4112، محمد سؾٌو) األقارب من به تكفل ومن وأوالده ،زوجته الرجل أسرة: عابلة

 :االصطالحً التعرٌف-ب

 تتكون نظامٌة بٌولوجٌة اجتماعٌة جماعة أنها اإلنسانٌة، األسرة تعرٌؾ ٌمكن :االجتماع علم قاموس  

 هذه بها تقوم التً الوظابؾ أهم ومن. وأبنابهما( مقررة زواجٌة رابطة بٌنهما قومت) وامرأة رجل من

 المبلبم الثقافً االجتماعً المناخ وتهٌبة الجنسٌة، العبلقات وممارسة طفٌة،العا الحاجات اشباع الجماعة،

 (. 132،ص سنة ،بدون عاطؾ محمد) االبناء وتوجٌه وتنشبة لرعاٌة

 رؼبات تلبٌة أجل من بها تقوم التً الوظابؾ تلك خبلل من األسرة أهمٌة على التعرٌؾ هذا ٌركز   

 .أعضابها وحاجٌات

 تعرٌفا ٌضعا أن  The Family 1953، األسرة" كتابهما فً ولوك بٌرجس حاول  :االجتماع علم معجم

 ولكل سوٌا وٌتفاعلون واحدا بٌتا ٌإلفون التبنً أو الزواج ٌربطهم األفراد من جماعة األسرة" مضمونه
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 الجوهري الهادي عبد) مشتركة ثقافة مكونٌن وأخت أخ ، وأم أب ، زوجة أو كزوج المحدد دوره

 (. 12 ،ص 1555،

 التً المكانة خبلل من الخاص دوره ٌلعب األسرة فً عضو كل أن إلى فٌشٌر التعرٌؾ هذا أما    

 .أسرته فً ٌحتلها

 والدم الزواج، روابط ببعضهم تربطهم األفراد من مجموعة األسرة: النفس علم فً الموسوعً المعجم

 مشتركا منزال لهم أن نفصلٌنم كانوا إن ٌعترفون أو واحد سقؾ تحت معا ٌعٌشون التبنً، أو

(Norbert Sillamy ,1980, P475 .) 

 . لها انتمابهم فً األسرة أفراد بٌن تجمع التً الرابطة لتلك أهمٌة التعرٌؾ هذا ٌعطً   

 واألطفال، واألم األب أي النووٌة، األسرة بها وٌقصد األسرة :النفسً والتحلٌل النفس علم موسوعة

 الحنفً المنعم عبد) والقبٌلة للعشٌرة اامتداد ولٌست أساسٌة وحدة المجتمع رهموٌعتب أنفسهم، وٌعتبرون

 (.311،ص 1552،

 معنىال نفس تحمل بذلك وهً المجتمع، منها ٌتكون التً األولى الخلٌة التعرٌؾ لهذا وفقا األسرة تمثل   

 .النووٌة األسرة تحمله الذي

 من ببعض بعضهم والمتعلق األجٌال تتعدى بروابط المنحدرٌن األفراد من جماعة :النفس علم موسوعة

 فً كفاعلٌن العابلة أعضاء إلى وخلفابه فروٌد كتابات تستند ما ؼالبا. للحٌاة األساسٌة العناصر حٌث

 (.222، سنة ،بدون بارو وفرانسواز دورون روالن)  للفرد النفسً النمو

 .ألفرادها النفسٌة الصحة فً األسرة لعبهت الذي األهمٌة البالػ الدور التعرٌؾ هذا خبلل من ٌتضح

 هذا ٌعمل آلخر، مجتمع من ٌختلؾ ممٌز ثقافً بطابع ٌتمٌز اجتماعً هٌكل هً: االجتماع علم معجم  

 المقبول االجتماعً السلوك أظافره نعومة منذ الفرد وتلقٌن طبع على األسرة فً السابد الثقافً النظام

 فً السابدة االجتماعٌة النظم وبقٌة والتقالٌد والعادات ألفرادا مع التفاعل طبٌعة داخلها وٌتعلم

 (.  13 ،ص 4111، مصلح أبو عدنان)المجتمع

 ألخرى أسرة من االجتماعٌة التنشبة تختلؾ ،حٌث لؤلسرة الثقافً الجانب على التعرٌؾ هذا ٌركز     

 .إلٌها تنتمً التً الثقافٌة البٌبة باختبلؾ



 

22 
 

 األسرة، هو المجتمع ٌقرها بصورة والمرأة، الرجل: الكابنٌن هذٌن بٌن لقابما االتحاد هذا :غٌث عاطف

 بٌن نفرق ولكن الزواجً، التفاعل نتاج واألسرة األسرة، لقٌام ضروري وشرط مرحلة فالزواج

 الزواج على تدل األسرة أن حٌن على والنساء الرجال بٌن منظم تزاوج هو الزواج أن نذكر المصطلحٌن

 (.41 ،ص 4113، رشوان حسٌن) االنجاب إلٌه مضافا

 .اإلنجاب بمعنى األطفال وجود ضرورة مع أسرة لتكوٌن الزواج ضرورة على التعرٌؾ هذا ٌإكد

 حٌاة مكونٌن والتبنً، والدم الزواج بروابط ارتبطوا األشخاص من مجموعة عن عبارة هً: لوك جون

 ،ص 4113، سبلمة الحافظ عبد) بعطابها نوٌنعمو الحٌاة عبء ،ٌتقاسمون ومتفاعلة مستقلة، معٌشٌة

21 .) 

 . للجمٌع المنفعة تتحقق حتى أفرادها؛ بٌن والتعاون التكافل لعملٌة اهتماما التعرٌؾ هذا ٌولى     

 األولى االجتماعٌة الوحدة هً األسرة أن" : "االجتماعٌة العلوم مصطلحات معجم" فً يبدو زكً أحمد

 الجمعً، العقل ٌرتضٌها التً المقتضٌات على وتقوم اإلنسانً، لنوعا على المحافظة ىلإ تهدؾ التً

 (.32،ص 1555، القصٌر القادر عبد" )المختلفة المجتمعات تقرها التً والقواعد

 البشري النوع على المحافظة جلأ من اإلنجاب وهً لؤلسرة وظٌفة أهم على التعرٌؾ هذا ٌتحدث    

 .المجتمع وقٌم معاٌٌر تقتضٌه ما وفق بنابها ،وٌتم

 رجل نواتها الناس من صؽٌرة جماعة إال هً ما األسرة:  الغنً عبد ،سامٌة الفتاح عبد اسماعٌل

 حتى البشر بنً بٌن للتوالد هللا اختاره الذي األسلوب وهو الزواج، هو مقدس برباط معا ٌرتبطان وامرأة

 مباحا كؤل تكون أن من المرأة ،وٌصون الضٌاع من النسل فٌحمً المؤمون، سبٌلها فً الؽرٌزة ٌضع

 (. 5،ص 4111، الؽنً عبد سامٌة و اسماعٌل الفتاح عبد) راتع كل ٌرتاده

 الشرع ٌقرها بطرٌقة الجنسٌة العبلقات تتم حتى األسرة، بناء فً الزواج ضرورة التعرٌؾ هذا ٌرى

 .المرأة عرض وصٌانة والتكاثر، النسل على الحفاظ حماٌة ٌتم وبذلك والقانون،

 مشترك بمكان تتمٌز اجتماعٌة جماعة عن عبارة هً: G. Murdock(9949)  مٌردوك جورج

 بها ٌعترؾ جنسٌة عبلقة األقل على أعضابها من اثنٌن بٌن وٌوجد تكاثرٌة، ووظٌفة اقتصادي، ،وتعاون

 عبد)بنًبالت أو نسلها من سواء وأطفال بالؽة، وأنثى بالػ، ذكر من األقل، على األسرة وتتكون. المجتمع

 (. 31،ص 1555، القصٌر القادر
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 وجود وضرورة األسرة بناء فً الزواج شرط فً ؼٌث عاطؾ تعرٌؾ مع التعرٌؾ هذا ٌتفق     

 بهذا تسمح ال اإلسبلمٌة الشرٌعة أن كون مٌردوك بخبلؾ التبنً إلى ٌشر لم عاطؾ أن إال األطفال،

 . الؽربٌة البلدان فً هو ما بخبلؾ

 الناس ٌعٌش أن الحاضر الوقت فً السهل من أصبح أنه من بالرؼم  william Goode ٌرى    

 من أنه كما الٌوم، نهاٌة فً أسرهم إلى ٌعودون البالؽٌن األفراد معظم أن إال األسرة، عن بعٌدا بمفردهم

 فً والشابات النساء أن من وبالرؼم. كلٌة الزواج فكرة اهمال ببساطة ٌقررون أفرادا نجد أن النادر

 من أقل فإن ،بالرجل ومساواتها واستقبللها المرأة تحرٌر بحركة كبٌر حد إلى متؤثرات الحالً صرناع

 القادر عبد)  والتزام ارتباط من األمومة ٌتبع ما مع ،"أمهات ٌصبحن لن أنهن ٌإكدن منهن بالمابة واحد

 (. 35 ،ص 1555، القصٌر

 ارتباط من أساسا تتشكل األفراد، من جماعة عن عبارة األسرة أن ٌتبٌن السابقة التعارٌؾ خبلل من

 الحال هو ما مثل التبنً طرٌق عن أو نسلها من سواء أبنابهما ومن الزواج، طرٌق عن وامرأة رجل بٌن

 بدوره األسرة هذه أفراد من واحد كل ٌحظى ،حٌث مشترك مسكن فً وٌقٌمون الؽربٌة، المجتمعات فً

 بعدة األسرة وتحظى .فٌها آخر عضو أي أو وأخت وأخ بنةوا وابن وأم وأب وزوجة كزوج المحدد

 . والتنشبة والتربٌة النسل على ،كالحفاظ جوهرٌة وظابؾ

 : األعـــــــــــشح أشكـــبل-2

 :Nuclear Family النواة أو النووٌة األسرة-أ

 وٌنتمً ،المتزوجٌن ؼٌر وأبنابهما الزوجٌن من تتكون التً الجماعة على ٌطلق اجتماعً مصطلح   

 التوجٌه أسرة باسم وتعرؾ) فٌها تربى التً النووٌة األسرة نووٌتٌن، أسرتٌن إلى العادة فً الفرد

 (.43 ،ص 4111، مصلح أبو عدنان(  )التكاثر أسرة وهً) األب بدور فٌها ٌقوم التً ،والثانٌة

 قرابٌة وحدة أصؽر وهً. البسٌطة األسرة ،واسم الزواجٌة أو الزوجٌة األسرة اسم أٌضا علٌها وٌطلق   

 وتقوم واحد، مسكن فً معا ٌسكنون المتزوجٌن ؼٌر وأوالدهما والزوجة الزوج من وتتؤلؾ المجتمع، فً

 ثبت إذ عالمٌة انسانٌة ظاهرة بحق وهً. واجتماعٌة وقانونٌة اقتصادٌة متبادلة التزامات أفرادها بٌن

 القادر عبد) المعاصر المجتمع فً لؤلسرة الممٌز النمط ،وتعتبر البشرٌة التطور مراحل كل فً وجودها

 (.31 ،ص 1555، القصٌر
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 من تتكون التً األسرة هً النووٌة واألسرة الزواجٌة األسرة أو الفردٌة األسرة أٌضا علٌها وٌطلق  

 المعاصرة األسرة على ٌطلق كمتؽٌر عالمٌة اجتماعٌة ظاهرة الٌوم تمثل ،وهً واألبناء والزوجة الزوج

 بكٌانها معروفة النووٌة ألسرةاو المتزوجٌن، ؼٌر وأبنابها الزوجٌن من تتكون وحدة تمثل أنها بارهاباعت

 عن منفصلة كوحدة قٌامها ٌمكن قرابٌة وحدة أصؽر االجتماع علماء وٌعتبرها الخاص ومسكنها المستقل

 عفٌفً الخالق عبد. ) ممتدةال األسرة أنساق فً مستقلة ؼٌر وحدة تمثل قد النووٌة واألسرة. المجتمع باقً

 (.24،ص 4111،

 الزواجٌة األسرة وهً المجتمعات معظم فً والمنتشر األساسً الشكل النووٌة األسرة تعتبر    

(conjugal )ًإال. األقل على واحد طفل أو المتزوجٌن ؼٌر واألبناء وزوجة واحد زوج من تتكون الت 

 السماح ٌمكن إنه بل فقط، اإلنسان حٌاة خبلل احدةو مرة الزواج حدوث بالضرورة ٌعنً ال ذلك أن

 النظام هذا ظل فً عادة الفرد وٌنتمً.  الطبلق أو الزوج أو الزوجة وفاة حال فً أخرى مرة بالزواج

 بها ٌقوم التً والثانٌة التربٌة، أسرة باسم وتعرؾ فٌها، تربى التً النووٌة األسرة نووٌتٌن، أسرتٌن إلى

 (.32 ،ص 4113، رشوان حسٌن)  التكاثر أسرة وهً األب بدور

 الزوج من المكونة األسرة إلى لئلشارة الزوجٌة األسرة مصطلح وكذلك النواة األسرة مصطلح ٌستخدم   

 أحد أفرادها مع ٌقٌم أن ٌمكن النواة األسرة أن بٌنهما الوحٌد والفرق. المباشرٌن وأطفالهما والزوجة

 وأطفالهما الزوجٌن على قاصرة فهً الزوجٌة األسرة أما الوالدٌن، أحد أو األخ أو األخت مثل األقارب

 وتكون الحٌاة، خبلل وتستمر الزواج بمراسم تبدأ كوحدة، تعرؾ الزوجٌة أو النواة واألسرة.  فقط

 على ولٌس النواة األسرة داخل االقتصادي االعتماد وٌتركز الزوجٌن، على قاصرة الجنسٌة العبلقات

. الزوجة مرتب من أٌضا وربما عمله من الزوج دخل على تعتمد االقتصادٌة الناحٌة من فهً. األقارب

 ولهذا. اإلخوة وبٌن واألبناء اآلباء بٌن الخالصة الصادقة والعواطؾ المحبة دالبل بوضوح تظهر كما

 (.21 ،ص 4114، الخولى سناء. )وأساسٌا هاما دورا ،تلعب مجتمع كل فً النواة فاألسرة

 ،مما األسري الضبط من الواضح وبالتحرر الفردٌة من عالٌة بدرجة أعضاإه ٌتمٌز سريأ نموذج   

 تتكون حٌث حجمها، بصؽر األسرة هذه وتمتاز ككل، األسرة مصلحة الفرد مصلحة تعلو أن علٌه ٌترتب

 أن استثنابٌة ظروؾ ظل وفً نادرا إال تحدث وال. المتزوجٌن ؼٌر وأبنابهما وزوجة زوج من عادة

 (.134 ،ص سنة ،بدون عاطؾ محمد) والدٌهم مع المتزوجٌن األبناء أحد شٌعٌ

 فً الحاسم الدور ٌلعب ،حٌث المعاصر المجتمع فً لؤلسرة الممٌز النمط هً النووٌة األسرة تعد

 وتعنً. الزوجٌن بٌن الوثٌقة العبلقة -القابمة القرابٌة العبلقات جانب إلى- وحٌاتها كٌانها على التؤثٌر

 القصر، واألطفال والزوجة الزوج: شخصٌات حول األسرة تمركز البنابٌة الناحٌة من النووٌة ةاألسر
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 1552، شكري علٌاء) األولٌة الجماعة سمات بكل تتمٌز مواجهة عبلقة إطار فً جمٌعا ٌرتبطون حٌث

 (.141 ص،

 وٌةالنو األسرة إطار لداخ أطفالهما وبٌن وبٌنهما الزوجٌن بٌن القابمة االجتماعٌة العبلقات فطبٌعة  

 الطفل بلوغ بعد العبلقات هذه وتضعؾ صؽارا األطفال ٌكون عندما خصوصا والمتانة، بالصبلبة تتمٌز

 تلك خصوصا المجتمع فبات مع الفرد ٌقٌمها أخرى اجتماعٌة عبلقات لصالح وذلك ونضجه الرشد سن

 خصوصا هإالء زواج لدى واألبناء اآلباء بٌن العبلقات هذه تنقطع وقد. الٌومٌة حٌاته فً بها ٌحتك التً

 (.33 ،ص 1553، نصار كرٌستٌن. )االجتماعً أو الجؽرافً انتقالهم دىل

 فً قرابٌة وحدة أصؽر  الزواجٌة األسرة علٌها ٌطلق كما أو النووٌة األسرة أن سبق ما خبلل من ٌتضح   

 هذا ٌخلق حٌث واحد، مسكن فً شونٌعٌ المتزوجٌن ؼٌر وأبنابهما والزوجة الزوج من تتكون المجتمع

 الضبط من والتحرر الفردٌة من عالٌة بدرجة ٌتمٌزون أفرادها ٌجعل دٌمقراطٌا مناخا األسر من النوع

 من بعضهم وقرب أفرادها بٌن والتضامن التعاطؾ ٌسودها حٌث ،حجمها بصؽر تتمٌز أنها كما ،األسري

 . المعاصرة المجتمعات فً راانتشا األكثر النمط النووٌة األسرة وتمثل. بعض

  Extended family: الممتدة األسرة-ب   

 تربطهم األفراد من مجموعة بٌن معٌنة عبلقة بؤنها( Harris) وهارٌس( Rosser) روسر عّرفها وقد

 بدءا أجٌال لثبلثة تمتد بحٌث النواة األسرة من أوسع وهً واإلنجاب الزواج خبلل من والتراحم المودة

 ٌكونوا لكً واحد بمكان لئلقامة محتاجٌن لٌسوا المجموعة تلك أعضاء وكل. األحفاد وحتى داألجدا من

 والؽٌر الرٌفٌة، المجتمعات وفً البدابٌة، المجتمعات فً شابعا نمطا الممتدة األسرة وتشكل ممتدة، أسرة

. األكبر الجد أو األسرة لربٌس فٌها والسلطة عامة ،والملكٌة متضامنة جماعة هً األسر وهذه ،صناعٌة

 (.31 -32 ،ص 4113، رشوان حسٌن)

 تجمع أي" 1521 سنة نشر الذي لؤلسرة جدٌدة مقدمة بعنوان مإلفهما فً فوجل. ف  وٌل. ن وٌعرؾ   

 بؤنه واحد جد إلى التبنً أو التناسل طرٌق عن سواء بالتناسل منتمٌا وٌكون النووٌة، األسرة من أوسع

 ."ممتدة أسرة

 الوالدٌة العبلقة خبلل من النسب بواسطة تنتمٌان أكثر أو نووٌتٌن أسرتٌن من تتكون ممتدةال فاألسرة   

 ،بواسطة األخرى النووٌة األسرة مع ٌنتسب راشد أب إلى النووٌة األسرة انتساب بمعنى واحد جد إلى

 وزوجته األب أن واإلسبلمٌة، العربٌة المجتمعات فً النمط هذا أمثلة ومن -واحد جد إلى -الزواج
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 الخالق عبد. )واحد منزل فً ٌعٌشون ولكن أبناء وله متزوج األوالد هإالء وبعض أوالدهما، ومعهما

 (. 25،ص  4111، عفٌفً

 Joint"  المتصلة األسرة" أو" Consanguine Family  الدموٌة األسرة" اسم أحٌانا علٌها وٌطلق   

Family. المجتمعات معظم فً الماضً فً شابعا كان لذيا هو الممتدة األسرة شكل أن بالذكر وجدٌر، 

 الممتدة األسرة روابط انهارت الصناعة إلى الزراعة من المجتمعات من كثٌر لتحول نتٌجة أنه إال

 (.22-21،ص 1542، الخولً سناء.)أهمٌتها وتناقصت

 جمٌعا وهإالء ،المسنٌن أبوٌه مع العازبة أو األرملة األب أخت لتشمل تمتد األحٌان من كثٌر وفً   

 شإونه وٌدٌر األسرة، رب ٌترأسه الذي األصلً بالمنزل ملحقة شقق أوفً واحد، منزل فً ٌسكنون

 الملكٌة، على تسٌطر اقتصادٌة وحدة األسرة هذه وتشكل. متبادلة التزامات بٌنهم وتقوم والعامة، الخاصة

 إلٌها تعود األسرة إنتاج ووسابل اتفممتلك أعضاإه، ٌزاولها التً االقتصادٌة واألعمال الوظابؾ وعلى

 الذي هو األسرة رب لكن واحدة، ةٌربٌس مهنة ممارسة فً أفرادها ٌترك ما وؼالبا. ؼٌرها إلى ولٌس

 المادٌة احتٌاجاتهم وٌلبً ،أفرادها على األعمال وٌوزع االقتصادٌة، وأعمالها ملكٌتها وٌدٌر ٌشرؾ

 مستواهم وأٌضا ومتشابهة، متجانسة واالجتماعٌة تصادٌةاالق أفرادها ظروؾ جعل مما هذا. والمعٌشٌة

 سلوكهم معالم تحدٌد فً الكبٌر األثر الفكرٌة ومعتقداتهم إلٌدٌولوجٌتهم تكون أن ؼرابة فبل الثقافً،

 (.13 ص ،1555 القصٌر، القادر عبد) واالجتماعٌة النفسٌة وحدتهم وتحقٌق االجتماعً،

 السن على تعتمد فالسلطة األسرة، داخل السلطة بناء نظام على تشكٌلال فٌها ٌعتمد الممتدة األسرة و  

 شٌخ أو العابلة لرب حق الرأي وإبداء القرار وسلطة للذكر، واألنثى للكبٌر، ٌخضع فالصؽٌر والجنس،

 بحٌاتهم المتصلة حتى الموضوعات من كثٌر حول آرابهم عن التعبٌر اآلخرٌن لؤلفراد ٌجوز وال القبٌلة،

 (.122 ،ص 4113، محمد أحمد)  النوع أو السن بحكم معٌنا اجتماعٌا وضعا ٌشؽلون طالما ،الشخصٌة

 األب تضم حٌث فؤكثر، أجٌال ثبلثة من تتكون فهً النووٌة، األسرة من أوسع الممتدة األسرة تعد   

 وٌقٌم. اآلخرٌن األقارب بعض تضم قد ذلك جانب وإلى المتزوجٌن، وؼٌر المتزوجٌن وأبنابهما واألم

 الجد أو األكبر األب وٌمثل األصلً، للمسكن رةومجا مساكن فً أو واحد مسكن فً األسرة هذه أفراد

 هذه أفراد جمٌع ،وٌشترك الزراعٌة المناطق فً خاصة النوع هذا وٌنتشر األسرة، لهذه المطلقة السلطة

 فً بارزا دورا والعادات راؾواألع التقالٌد تلعب األسر من النوع هذا وفً االنتاج، وسابل فً األسرة

 هذه فً صؽٌر فرد فكل والجنس، السن لمبدأ تخضع األسر من النوع هذا فً والسلطة. التنشبة عملٌة

 الذكور فإن ذلك من وبالرؼم الذكر، لسلطة األنثى تخضع كما ، منه أكبر هو من ألوامر ٌخضع األسرة
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 آرابها عن التعبٌر لها ٌحق ال األنثى بخبلؾ السن، فً تقدموا كلما آرابهم عن للتعبٌر بحرٌة ٌتمتعون قد

 .جنسها نوع بحكم الشخصٌة بحٌاتها متعلقة كانت لو حتى

 انًُظىس انغُكىنىخٍ نألعشح: -3

ارتبطت األسرة ومشكبلتها بمجال العلوم النفسٌة من خبلل استحداث علم االجتماع النفسً )لتوماس    

وزهران وماسلو وؼٌرهم( وسٌكولوجٌة األسرة كؤحد الفروع لعلم كولً( وعلم النفس االجتماعً )لمظفر 

 النفس التحلٌلً ،وعصاب وذهان األسرة )لكارل فنجر( و)سوتون( وؼٌرها.

ومن خبلل كافة المداخل السٌكولوجٌة ٌمكن تحدٌد ماهٌة األسرة من المنظور السٌكولوجً على النحو 

 التالً:

صؽٌرة تكونت ارتباطا إلشباع االحتٌاجات النفسٌة والسلوكٌة األسرة مناخ نفسً وكٌان عاطفً لجماعة 

ص  ،2011 ،فسٌة ألفرادها:)عبد الخالق عفٌفًلئلنسان ولتحقٌق أفضل مستوى ممكن من الصحة الن

76.) 

 :ومن ثم فخصابصها هً

 أنها مناخ معنوي ولٌس معنوي فحسب.-

 ة.مشبعة الحتٌاجات ؼرٌزٌة جنسٌة ووالدٌة وانتمابٌة واجتماعٌ-

 مادتها الحٌاتٌة )العبلقات بٌن األفراد( ونوعٌة هذه العبلقات.-

 مصدر الكتساب "الذات العلٌا" وهً ضمٌر اإلنسان.-

 مصدر لتكوٌن االتجاهات واالحكام.-

 الذهانً والدافعة إلى المرض النفسً. من أهم العوامل المإثرة فً السلوك العصابً و-

 ٌن والمبدعٌن والخبلقٌن.األسرة هً المنبع الربٌسً للمبتكر-

 وفً ذلك ٌقول )ماكٌبلن( أعطنً أسرة طموحة مثٌرة ومشجعة ودافبة أمنحك أطفال أذكٌاء وعباقرة.-

دم االستقرار النفسً ؼٌر لمرض االكتباب والتقلب المزاجً وع الربٌسًٌراها )منجر( المصدر -

 (.77ص  ،2011 ،)عبد الخالق عفٌفً العصابً
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 :كاآلتًض األسر بؤنها بل ذهب إلى وصؾ بع

 أي أنها مناخ ٌإدي إلى العصاب واألمراض النفسٌة مثل: -األسرة العصابٌة

 )التوتر والقلق والهستٌرٌا(.

 أي أنها داعٌة للذهان )األمراض العقلٌة مثل البارانوٌا(. -األسرة الذهانٌة-

 (.77ص  ،2011 ،)عبد الخالق عفٌفً األسرة الشبه العصابٌة والشبه ذهانٌة-

و من افتقدت سلطة الضبط وٌفسر ذلك بؤنها األسر المتوترة فً عبلقاتها أو المتسلطة فً أحكامها أ

 أو تلك األسر السلبٌة أو فٌما ٌسمٌه األسرة الباهتة. ،والتنشبة

لنفسً وأهمها: )عبد هذا وقد انبثق عن هذا المنظور نماذج مختلفة اتفاقا والمدارس المختلفة للطب ا

 (. 77ص  ،2011 ،ٌفًالخالق عف

 :نموذج الصحة النفسٌة-أ

وهو نموذج ٌفترض أن األسر ٌمكن تنمٌطها حسب مدى توافر مناخا نفسٌا ٌحقق تكامل الصحة 

ببل افراط أو تفرٌط . فلكل  –والصحة النفسٌة نعنً بها التوازن النفسً للشخصٌة –النفسٌة ألعضابها 

خص باالضطراب النفسً إذا كان مفرطا فً التعبٌر عن مثٌر استجاباته المناسبة للموقؾ وٌوصؾ الش

اٌرٌكسون وهورتنً( الذٌن لم  هذه المشاعر بما ال ٌناسب الموقؾ. ومن أنصار هذا النموذج )كولً و

ٌروا فً األسرة إال حفاظا لصحة الفرد النفسٌة أو مثٌرة العتبللها، لم توفره األسرة من مناخ نفسً ٌثٌر 

 واألمان.القلق أو ٌدفع لؤلمن 

 نموذج اشباع الغرائز:-ب

وتزعمه قدٌما ماكدوجال وفروٌد وسولٌفان وستام وؼٌرهم من أتباع المدرسة التحلٌلٌة الذٌن افترضوا 

لها اإلنسان إلشباع ؼرابزه الجنسٌة والوالدٌة واالجتماعٌة والسٌطرة والبحث رادي شكّ إأن األسرة تنظٌم 

 عن الحماٌة والبحث عن الطعام...الخ.

وٌرى فروٌد أن أخطر مشكبلت اإلنسان هً احباط األسرة ألطفالها خبلل السنوات الخمس األولى لكبح  

نجاح اإلنسان أو فشله فً  ؼرٌزتً الجنس والعدوان )اللٌبٌدو( وتوالد عقدة أودٌب وهً المسإولة عن

 .(78ص  ،2011 ،الحٌاة:)عبد الخالق عفٌفً
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 نموذج األسرة والذات العلٌا:-ج

 .موذج تبناه التحلٌلٌون المعاصرون وخاصة فً برٌطانٌاوهو ن

أمثال: هالموس وباترٌم وفً أمرٌكا بٌاستوك والندمارك والذٌن ركزوا اهتمامهم فً البعد القٌمً 

 ،)عبد الخالق عفٌفً واألخبلقً للنظرٌة التحلٌلٌة كما تمثله قوة الذات العلٌا أو ضعفها أو تؤرجحها

 (. 78ص ،2011

اللذات العلٌا )الضمٌر( تنبثق عن األنا خبلل السنوات األولى للطفل وهً الفترة التً  ولما كانت

تتحمل األسرة وحدها مسبولٌة تكوٌنها ،فقد ربط العلماء األسرة بمحتوى الضمٌر األخبلقً فً 

 الشخصٌة.

ا ومستقببل فاألسرة المتسببة مثلها كاألسرة المتسلطة أو المتزمتة فكل منها ضار بالشخصٌة حاضر   

،فمن خبلل توجٌهات الوالدٌن والقدوة تنمو اتجاهات الذات العلٌا إما االنحراؾ والضبلل وإما إلى العفة 

 واالستقامة. 

 النموذج االكلٌنٌكً لألسرة:-د

وهو نموذج عٌادي تنمٌطً ٌنمط األسرة حسب موقفها المرضً بٌن األسرة الشبه السوٌة التً ال 

أو النفسً واألسرة المعتلة أو األسرة المجنونة الدافعة إلى المرض. وٌراها  تإدي إلى المرض العقلً

سوتون فً نمط األسرة التً تتناقض طموحاتها مع عبلقاتها وأسالٌبها وقٌمها تفتقد فٌها الرإٌا الواضحة 

فوضوٌة وتختلط داخلها احتٌاجات األفراد واألدوار دون نظام أو تنظٌم. كما ٌسمٌها )متنجر( باألسرة ال

 )األنارشٌة( التً ال تحكم عبلقاتها وأنشطتها قواعد ثابتة أو مٌثاق أخبلقً.

عقلٌا.  وقد ذهب )جبلسر( إلى انكار صفة المجنون على اإلنسان فالبدٌل هو: األسرة المجنونة أو المختلة
 (.79ص  ،2011 )عبد الخالق عفٌفً،

 :األعـــــشح يمـىيبد-4

 : البنائٌة المقومات-أ

 والزوجة الزوج أطرافها من وجود حٌث من بنابها وفً كٌانها فً األسرة وحدة تكامل بها دوٌقص

 وٌعمل له صصخالم للدور وفقا رسالته وٌإدي بدوره ٌقوم كل متماسكة مترابطة صورة فً واألوالد

 الذي النجاح إلى بها وٌصل لنفسها األسرة تضعها التً اآلمال ٌحقق والذي المنشود للهدؾ ٌصل أن على

 واألبناء الزوجٌن من كل وجود أساس على ٌقوم األسرة فً البنابً التكامل فإن ثم ومن أجله، من تعمل
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 كٌانها فً نقض أو قصور مع األسرٌة الحٌاة صارت ما وإذا، أضبلعه بٌن أفرادها ٌجمع مثلث اطار فً

 النجاح ٌحقق أن ٌمكن ٌرالس هذا فإن المعروؾ البنابً المثلث فً أطرافها من طرؾ أي من البنابً

 .( 43-42 صص  ،4111 عفٌفً، الخالق عبد.)متكاملة ؼٌر أسرٌة حٌاة آخر بمعنى أو الجزبً

 : االجتماعٌة المقومات-ب

 االجتماعٌة العبلقات تلعبه الذي الدور بؤهمٌة الزوجان شعر إذا إال األسرٌة الحٌاة تنجح أن ٌمكن ال  

 إلى الوقوؾ فً منها كل واستمرار المتبادل الود من أساس على تقوم نأ ٌجب والتً معا ٌتبادالنها التً

 حتى األمور تجسٌم وعدم العادٌة االختبلفات عن والتجاوز إخبلص بكل ومساعدته اآلخر الطرؾ جانب

 (.45-44 صص ، 4111 عفٌفً، الخالق عبد) ٌتطلب وذلك االستمرار ثم ومن االستقرار لؤلسرة ٌتوفر

 :ٌةالصح المقومات-ج

 أن فً جدال وال المجتمع حٌاة واستمرار النسل انجاب تحقق التً البٌولوجٌة األداة األسرة تعتبر   

 الصالحة الوراثة بؤن الزواج على المقبلٌن اقناع ٌجب لذلك. سلٌم نسل إلى تإدي الصحٌة األبوٌن سبلمة

 ضعؾ أن العلماء من كثٌر كدوٌإ السعٌدة األسرٌة الحٌاة فً األساس هو السلٌم الجسمً واالستعداد

 بعدم ٌنصح السبب ولهذا وراثٌة عوامل إلى األحٌان من كثٌر فً ٌرجع العقلٌة قدرته وانحطاط النسل

 القرٌبة األصول من السٌبة الصفات كل الذرٌة إلى تنتقل اذ األولى الدرجة من خاصة األقارب زواج

 تإثر للمرض األسرة أعضاء أحد عرضٌت وعندما. البعٌدة األصول فً الضعٌفة الخصابص وبعض

 أعباء المرض ٌفرض كما لؤلسرة الٌومٌة الحٌاة نظام وٌضطرب البٌت، أعضاء كل على الصحٌة حالته

 (. 51 ،ص 2011 ، عفٌفً الخالق عبد)األصحاء األعضاء عاتق على اضافٌة ومسبولٌات

 :النفسٌة المقومات -د

 ألزمات الصمود الموفق الزواج وٌتطلب السلٌم توجٌهوال االعداد ٌتطلب دقٌق فن الزوجٌة الحٌاة

 والزواج االستقرار، سبٌل فً للتضحٌة الزوجٌن من كل استعداد مدى على ٌعتمد وهذا وضؽوطها الحٌاة

 العادات من كامل نسق تنمٌة إلى وٌإدي المشتركة القرارات فٌه وتتخذ والعطاء األخذ على ٌقوم

 : اآلتً ةامراع ٌجب لؤلسرة النفسً االستقرار ولتوفٌر دلة،المتبا العمل وأسالٌب والتصرفات

 .متماثلة اجتماعٌة ثقافة إلى الزوجٌن انتماء-
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 فً ٌمر الذي فالشخص منهما كل فٌها عاش التً لؤلسرة النفسً والجو للزوجٌن النفسٌة الخبرات-

 بخبرات ٌمر ما بلؾبخ الزوجٌة عبلقاته فً ٌنجح ؼالبا واألمن الحب وتوفر سارة بخبرات طفولته

 .سٌبة

 ما وتقبل والمنطق العقل إلى ٌحتكمان تجعلهما النضج من درجة للزوجٌن ٌوفر مما االنفعالً النضج-

 .مواقؾ من الحٌاة به تؤتً

 عبد) للزواج النجاح ٌوفر العمٌق فالتعاون تحقٌقها على معا الزوجان ٌعمل مشتركة عامة أهداؾ وجود-

 (.45 ص ،2011 ، عفٌفً الخالق

 :االقتصادٌة المقومات-ه

 بصورة االقتصادٌة وظابفها تإدي تزال ال فإنها األسرة نظم على طرأت التً التطورات من وبالرؼم

 .المجتمعٌة التؽٌرات مع تتبلبم

 واألم الدخل لتوفٌر ٌعمل فاألب محدد اقتصادي بدور ٌقوم تقرٌبا فرد كل نجد الحدٌثة األسرة وفً

 دخبل تدر بسٌطة أعماال ٌعملون الرٌفٌة األسر فً واألفراد المنزلٌة واجباتها إلى فةباإلضا العمل تشاركه

 ألفراد توفر كلما دخلها حدود فً متاحة واحتٌاجاتها األسرة مطالب كانت وكلما األبوٌن ٌساعد بسٌطا

 الضٌق حاالت فإن العكس وعلى مشبعة وترفٌه ومسكن وملبس مؤكل من حٌث االستقرار األسرة

 لبلنحرافات الربٌسٌة األسباب أن الدراسات أثبتت وقد والقلق التوتر إلى تإدي لؤلسرة قتصادياال

 (.51 ،ص 2011 ، عفٌفً الخالق عبد) والحاجة الفقر عن الؽالب فً تنبع االجتماعٌة

 :الدٌنٌة المقومات -و

 الدعامة فهو عهاتجم ٌحكم الذي الدٌنً النظام بؤصول تمسكها بدون تستقر أن األسرة تستطٌع ال

 .األولى

 على الطفل تدرٌب ٌستلزم مما وتكوٌنه طبٌعته مع ٌتبلبم حتى وتوجٌهه الطفل حث ٌصبح األسرة وفً

 حٌاته فً االستمرار بها ٌستطٌع التً األخبلقٌة قٌمه تنبت حتى الٌومٌة تصرفاته كل فً بالدٌن االرتباط

 .سلٌمة بطرٌقة

 الدٌنٌة الشعابر ممارسة األسرة أعضاء بٌن والوحدة التكامل ادةزٌ إلى تإدي التً الوسابل أهم ومن

 أن وٌنبؽً االنحراؾ وتمنع ومعنوٌا فكرٌا األسرة تدعم الدٌنٌة الممارسات هذه ألن. جماعٌة بطرٌقة
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 حتى والتطبٌق وبالتلقٌن الروحٌة بالقٌم والتمسك الفضابل تؤكٌد نحو والتصرفات األسرٌة المناقشات تتجه

 (.54 ،ص 2011، عفٌفً الخالق عبد) طبٌعٌة بصورة طفلال ٌنشؤ

 :األســرة خصــائص-5

 االجتماعً، النمو مراحل كل وفً المجتمعات، جمٌع فً وجدت فقد عالمً، وجود ذات ظاهرة األسرة-أ

 .ةاالجتماعٌ الحٌاة فً االستقرار أساس وهً وانتشارا، عموما االجتماعٌة الظواهر أكثر هً لهذا

 خاضعة هً وال الفرد، صنع من لٌست فهً المجتمع، ٌقرها ومصطلحات أوضاع على سرةاأل تقوم-ب

 نفسها تلقاء من تنبعث بل الفردي، العقل منطق لها ٌرتضٌه أو والمشرعون القادة ٌرٌده لما تطورها فً

 ال ثابتة نوامٌس وفق وتتطور الحٌاة، وظروؾ االجتماع بٌعةط وتخلقها واتجاهاته، الجمعً العقل عن

 (.21ص ،1555 القصٌر، القادر عبد) به تقضً ما تعدٌل أو تؽٌٌرها إلى سبٌبل األفراد ٌستطٌع

 وٌعٌش الطفل، معها ٌتعامل التً األولى اإلنسانٌة الجماعة وهً للمجتمع، األولى الخلٌة األسرة تعتبر-ج

 على ٌتعرؾ الطفل فٌها بدأ التً األولى االجتماعٌة البٌبة هً واألسرة عمره، من األولى السنوات فٌها

 القصٌر، القادر عبد) والعقاب الثواب فٌها وٌتلقى به، القٌام ٌجب ما وٌعرؾ اآلخرٌن، وعلى نفسه،

 (. 24 ص ،1999

 إنسانً، مجتمع كل فً موجودا نظاما كونها حٌث من دابمة فهً نفسه، الوقت فً ومإقتة دابمة األسرة-د

 معٌنة درجة تبلػ إنها بل معٌنة، أسرة إلى نشٌر كنا إذا تبقى ال األنه مإقتة وهً ومكان، زمان كل وفً

 عبد) أخرى أسر محلها وتحل األبناء، وزواج الزوجٌن، بموت وتنتهً تنحل، ثم الزمن، فً النمو من

 (.22،ص 1999 ، القادر

 واج،الز صلة ببعض وتربطهم تارٌخٌة رابطة لهم أشخاص من تتكون دابمة اجتماعٌة جماعة األسرة-ه

 . والتبنً والدم،

 والثقافٌة االجتماعٌة والعادات والقٌم بالمعاٌٌر وتتؤثر تإثر االجتماعً للتفاعل نظاما بوصفها األسرة-و

 (.41ص ،1554 الكندري، أحمد) واحدة ثقافة فً العابلة أعضاء ٌشترك وبالتالً المجتمع، داخل

 حٌاتهم، وتشكل أفرادها تصرفات تحدد التً تؤثٌروال التوجٌه وجماعة المرجعٌة الجماعة األسرة تعتبر-ز

 (.24 ،ص 4111، عفٌفً الخالق عبد) السلوك وقواعد والتقالٌد والعرؾ العادات مصدر فهً

 شرط لؤلسرة المستقل فالمكان واحدا، بٌتا وٌكون للمعٌشة، واحد مكان فً أفرادها ٌنتظم ؼالبا-ح

 (.23 ص ،4111 عفٌفً، الخالق عبد) لوجودها
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 بهذا وهً الزمن، مدار على ومتكررة المجتمع أنحاء سابر فً ومنتشرة عامة بؤنها األسرة تتمٌز-ط

 والرسوم الرٌاضٌة والمعادالت الكمٌة بالصور عنها والتعبٌر احصابٌة دراسة دراستها ٌمكن المعنى

 (.23 ص ،4111 عفٌفً، الخالق عبد) البٌانٌة

 :األعـــــــــشح وظــبئف-6

 بالمجال تعلق ما سواء االجتماعٌة، الحٌاة شإون جمٌع تتولى سابقا عهد فً األسرة تكان لقد    

 فقدت فقد البشرٌة، عرفته الذي التطور مع أن إال والقضابً، والدٌنً والخلقً والتربوي االقتصادي

 تكمن ةالحدٌث األسرة مؤساة أن"  william Ogburnأجبرن ولٌام ٌإكد ولهذا وظابفها، من الكثٌر األسرة

 السٌاق فً أنه حٌث ،(13 ص ،154 الخولً، سناء" )بها تقوم كانت التً الوظابؾ ألؼلب فقدانها فً

 والنظم التكوٌنات من مجموعة أضاؾ التكنولوجً التطور صٌرورة وضمن المجتمعات لبناء التارٌخً

 الخدمات، سساتمإ فظهور األسرة، بها تقوم تارٌخٌا كانت مختلفة أدوارا أخذت التً االجتماعٌة

 المختلفة، الدولة مإسسات وظهور والرٌاض، الحضانة مثل الرعاٌة ومإسسات التعلٌمٌة، والمإسسات

 على المعاصرة األسرة وظابؾ اقتصرت حٌث األسرة صبلحٌات حجم ضٌقت الحدٌثة النظم هذه كل

 (. 13،ص 4111، مصلح أبو عدنان) ربٌسٌة وظابؾ أربعة

 : طفٌةوالعا النفسٌة الوظٌفة-أ

 فً والقبول باألمن باإلحساس تزوٌدهم هً ألبنابها األسرة تقدمها وظٌفة أهم أن إلى وول وٌشٌر  

 (.23 ص ،4113 سبلمة، الحافظ عبد) األسرة

 مما والحماٌة واألمن واالستقرار والرعاٌة واالهتمام والعطؾ الحب مظاهر ألبنابها األسرة توفر   

 تصٌب التً الفٌزٌقٌة األمراض من الكثٌر أن واضحة بصورة تبٌن وقد النفسً، نضجهم على ٌساعد

 االنفعالً التكامل من كبٌرا قدرا وأن العاطفٌة، والعبلقات والدؾء الحب إلى االفتقار إلى ترجع األبناء

 (.11 ص ،4113 رشوان، حسٌن) المتعددة لرؼباتهم اشباع من لؤلبناء ٌتوفر ما مبلػ على ٌتوقؾ

 إطار فً سلٌم نفسً بشكل للنمو، البلزمة الحماٌة وتمنحهم لذاتهم األطفال تقدٌر على ةاألسر تحافظ    

 المختلفة السلوكٌات من العدٌد نحو والسلبٌة االٌجابٌة االنفعاالت) باالتجاهات األفراد تمد وهً المجتمع،

 المواقؾ إزاء( لبٌةس أو اٌجابٌة) العصبٌة واالنفعاالت باالتجاهات العابلة ردؾ على أٌضا تعمل ،وهً

 اتجاهاته وٌكون واألشٌاء، والظروؾ المواقؾ مع التعامل نمط األسرة داخل الفرد ،وٌتعلم والسلوكٌات

 بهم ترتقً لؤلبناء اجتماعً نفسً كمرشد األسرة وتعمل األسرة، داخل تعلمه تم ما على بناء المختلفة



 

34 
 

 فً االنتاجٌة العملٌة فً والمساهمة التعامل على قادرة مستقلة شخصٌته لبناء البلزمة بالقوة وتمدهم

 (.14 ،ص 4111، مصلح أبو عدنان. )المجتمع

 الحدٌثة، الحضرٌة لؤلسرة الممٌزة المبلمح من أصبحت قد الوظٌفة هذه أن إلى اإلشارة وتجدر 

 من كبٌرة حلقة فً األولً التفاعل ٌتم حٌث الزراعٌة المجتمعات فً الممتدة األسرة فً الحال بعكس

 (.31 ص ،1555 القصٌر، القادر عبد) متجاورٌن ٌعٌشون الذٌن األقارب

 إلى األولى بالدرجة ٌرجع المختلفة الحٌاتٌة المواقؾ مع التكٌؾ على قادرة سوٌة شخصٌة بناء إن  

 واألمن والعطؾ الحب بمظاهر ٌتمتع الذي األسري فالمناخ ألبنابها، األسرة تقدمها التً النفسٌة الوظٌفة

 قد التً النفسٌة األمراض من خالٌا سلٌما، نفسٌا نموا أفراده نمو فً كبٌر بشكل ٌساهم والتقدٌر لقبولوا

 . المجتمع فً أو األسرة مستوى على سواء اآلخرٌن مع التفاعل عملٌة تعٌق

 لصؽر نظرا أفضل، بصورة الوظٌفة هذه تإدي أن ٌمكن التً األسر أهم من النووٌة األسرة وتعد   

 الجب من كبٌرة بدرجة لٌتمتع فرد كل على ٌسهل مما، البعض بعضهم من أفرادها ولتقارب احجمه

 . والعاطفٌة النفسٌة حاجاته ٌشبع أن ٌمكن ما وكل والرعاٌة واألمن والعطؾ

 : البٌولوجٌة الوظٌفة-ب

 عاتالمجتم فً وخاصة والشرعً، القانونً الجسم كونها الوظٌفة هذه على محافظة األسرة ظلت   

 الوظٌفة هذه وتعتبر البشري، النوع على المحافظة وبالتالً المجتمع فً التكاثر عملٌة ٌبٌح الذي العربٌة

 اؼرابزٌ اجنسٌ ااشباع تشكل أنها إلى باإلضافة للحٌاة واستمرارٌة اامتداد تمثل كونها األسرة فً أساسٌة

 (.14 ،ص 4111، مصلح أبو دنانع) السابدة والنظم المعاٌٌر ضمن للزوجٌن ومنظم قانونً بشكل

 الذي المجتمع نوع باختبلؾ الوظٌفة هذه وتختلؾ االنقراض، من ،وحفظه والتناسل االنجاب تشمل  

 (.22 ،ص 4113 ، سبلمة الحافظ عبد) األسرة نوع وباختبلؾ االسرة فٌه توجد

 ٌقرها بصورة الجنسٌة رؼباته الفرد ٌشبع اجتماعٌا المشروع والمجال الرسمً، النظام هً فاألسرة  

 والتقالٌد العادات فٌها تتحكم اجتماعٌة تنظٌمات جملتها فً تمثل قواعد وفق أي وٌقبلها، المجتمع

 (.22 ص ،4113 ، رشوان حسٌن. )الهٌة دستورٌة تعالٌم على وبناء المجتمعٌة

 مجتمعات نوأ معارضة، دون الزواج قبل الجنس بممارسة ٌسمح المجتمعات من عددا هناك أن ومع  

 ص ،1555 القصٌر، القادر عبد) الزواج قبل الجنسٌة العبلقات من النوع هذا إزاء كثٌرة عقبات تضع

25 .) 
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 العبلقة هذه بثمرة تعترؾ وال السلوك هذا من تنفر خاصة واإلسبلمٌة عامة العربٌة المجتمعات فإن  

 (.11 ص ،1541 حسن، محمود) اإلطبلق على

 الشرع لها خول التً المجتمع مإسسات من الوحٌدة المإسسة األسرة ابق تعدومن خبلل الطرح الس   

 تتولى من هً األسرة فإن األساس هذا وعلى، األطفال وإنجاب الجنسٌة، الؽرابز إشباع وظٌفة والقانون

 بعض فإن ذلك من وبالرؼم، باألفراد المجتمع وإمداد البشري النوع على والمحافظة التكاثر مسإولٌة

 ال واإلسبلمٌة العربٌة مجتمعاتنا  أن ،إال الزواج قبل أطفال وإنجاب الجنس بممارسة تسمح تمعاتالمج

 .العبلقات تلك بثمرة تعترؾ وال الزواج مإسسة نطاق خارج الجنسٌة العبلقات بممارسة تسمح

 : اقتصادٌة الوظٌفة-ج

 الكرٌمة الحٌاة وتوفٌر األسرة، حٌاة ارالستمر والبلزم الكافً المال توفٌر االقتصادٌة، بالوظٌفة وٌقصد  

 (.22 ص ،4113 سبلمة، الحافظ عبد)

 عصب كونها الوظٌفة هذه على وحافظت لؤلبناء األساسً المعٌل العصور مر على األسرة ظلت 

 تموٌل فً ربٌسً دور( األكبر األخت/ األخ وأحٌانا واألم األب) فاألسرة التارٌخ عبر وأساسً ربٌسً

 داخل اقتصادي نمط ذو ما سلوك تعزٌز على هذا بجانب تعمل وهً المادٌة، حتٌاجاتهاا وسد األسرة

 (.15 ،ص 4111 ، مصلح أبو عدنان) المستقبل فً المنزل

 أن الصناعة فً اآللة استخدام على ترتب وقد. االنتاج عملٌات فً بؤفرادها تشارك األسرة تزال ال     

 ترتب وقد. األسرة دخل زٌادة فً وٌسهمون الصناعً، العمل فً كبٌر بنصٌب ٌشاركون األبناء أصبح

 المنتجات استهبلك فً واضح دور لها أصبح أن الصناعٌة، البٌبات فً وخاصة األسرة، دخل زٌادة على

 الثورة وبعد. المجتمع فً األساسٌة االستهبلكٌة الوحدة أصبحت بحٌث المصانع تنتجها التً الكثٌرة

 ولم المادي، الكسب فً الرجل وشاركت مستقل، دخل لها وأصبح العمل، ٌدانم المرأة دخلت الصناعٌة

 (.31-31 صص  ، 1555 القصٌر، القادر عبد) العٌش وكسب للرزق الوحٌد المصدر هو الرجل ٌعد

 من كثٌرا وتمارس جٌلٌن من أكثر تشمل مركبة أو ممتدة أسرة تزال ال الرٌفٌة األسرة أن ونبلحظ  

 من كبٌر عدد بإنتاج األسرة وتقوم البٌت فً تتم االنتاجٌة العملٌات تزال فبل قتصادٌة،اال الوظٌفة جوانب

 بقدر إال عادة تستهلك وال الداخلً، والتبادل واالستهبلك التوزٌع على تشرؾ كما األسرة، داخل السلع

 الحرفً، أو ًالزراع العمل فً سواء واحد سقؾ تحت ٌعملون األسرة أفراد جمٌع كان أن وبعد ،انتاجها

 أمامه وتٌسرت االقتصادي استقبلله تحقٌق الفرد واستطاع متعددة أماكن فً العمل وراء األفراد انتشر
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 ٌشبع الذي الوحٌد المكان هً األسرة تعد ولم الفردٌة، الروح ونمت العمل، وفرص الحركة مرونة

 (.12- 13  صص  ،1541 حسن، محمود)للفرد المادٌة الحاجات

 من المادٌة األفراد احتٌاجات توفٌر فً المتمثل االقتصادي دورها لها لؤلسرة أن ٌتبٌن كذل خبلل من

 .بكرامة والعٌش الحٌاة استمرار لضمان المادٌة المتطلبات من ذلك وؼٌر ومؤوى ومؤكل ملبس

 لقب من انتاجه ٌتم ما على األولى بالدرجة تعتمد انتاجٌة وحدة تمثل الماضً فً األسرة كانت وإذا 

 الممتد النمط ذات الرٌفٌة األسر عند ٌظهر ما وهذا الحرفً، أو الفبلحً بالنشاط ذلك تعلق سواء أفرادها

 تعد لم الحضرٌة المجتمعات فً األسرة أن إال األسرة، هده تنتجه ما خبلل من أفرادها حاجٌات تلبً التً

 الصناعٌة المجتمعات فً ملالع فرص لتوفر ونظرا استهبلكٌة، وحدة صارت بل انتاجٌة وحدة تشكل

 . األسرة عن االقتصادي استقبللهم تحقٌق األفراد استطاع

 :التربوٌة الوظٌفة-د 

 التنشبة أو االجتماعً التطبٌع عملٌة فً المجتمع ٌستخدمه سبلح أقوى تعد تزال وال األسرة كانت  

 الفرد معاٌٌر خبللها تتشكل ًالت العملٌة بؤنها العملٌة هذه وصؾ وٌمكن ، socialization االجتماعٌة

 مرؼوبة المجتمع ٌعتبرها التً تلك مع وتتفق تتوافق لكً وسلوكه، واتجاهاته ودوافعه ومهاراته

 (.54-53 صص  ،4111عفٌفً، الخالق عبد)المجتمع فً المستقبل أو الراهن، لدوره ومستحسنة

 الولٌد أن حٌث األسرة، سوى أحد هاب ٌقوم أن ٌمكن ال التً األساسٌة الوظابؾ من الوظٌفة هذه وتعد 

 والدته رعاٌته ٌتولى لم ما حٌاته ممارسة ٌستحٌل بحٌث تام، عجز حالة فً العالم هذا إلى ٌصل البشري

 ،ص 4111، عفٌفً الخالق عبد) واالجتماعٌة والنفسٌة الفسٌولوجٌة حاجاته له تشبع لكً البدٌلة أمه أو

54.) 

 كل وكان للتربٌة، الوحٌد المصدر هً قدٌما األسرة كانت فقد وثٌقا، اطاارتب بالتربٌة األسرة وترتبط   

 ولم .بالبٌبة المباشر االحتكاك طرٌق عن للحٌاة الفردٌة، السلوك أسالٌب نشؤته منذ تدرٌجٌا ٌكتسب فرد

 أسالٌب تقدم ومع. الٌومٌة الحٌاة سٌاق فً تتم كانت وإنما مقصودا، رسمٌا نشاطا حٌنذاك التربٌة تكن

 مإسسات بها للقٌام وٌنشا فشٌبا شٌبا الوظٌفة هذه األسرة من ٌنتزع المجتمع أخذ المعرفة وأنواع الحٌاة

 المحدد فهً التربٌة عوامل أهم من عامبل األسرة ،فمازالت ذلك ومع .والمدارس الحضانة كدور خاصة

 (.143-144ص ،ص 4111، رشوان حسٌن)االجتماعٌة التنشبة عمل فً األول

 أو الحرفة وإنما والكتابة، القراءة تعلٌم ذلك ٌعنً وال أفرادها بتعلٌم تقوم قدٌما األسرة كانت وإذا

 (.14-13 صص  ،4114 الخولً، سناء) المنزلٌة والشإون البدنٌة، والتربٌة الزراعة، أو عةاالصن
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 حتى ألطفالها ومعنوٌة مادٌة إمكانات من توفره ما خبلل من الحالٌة األسرة فضل تجاهل ٌمكن وال  

 فً فعاال دورا والمدرسة األسرة بٌن التنسٌق ٌلعب حٌث الظروؾ، أحسن فً تعلٌمهم متابعة لهم ٌتسنى

 .أفضل نتابج تحقٌق

 تنافسها راحت التً أخرى اجتماعٌة مإسسات بوجود الوظابؾ من الكثٌر فقدت قد األسرة كانت وإذا   

 األولى بالدرجة الفضل إلٌها ٌرجع ٌزال ال األخٌرة هذه نأ إال االجتماعٌة، والتنشبة التربٌة مهمة فً

 أول وهً البٌولوجً، رحمه من البشري الولٌد تتلقى جماعة أول فهً. االجتماعٌة للحٌاة األفراد إلعداد

 ففٌها. نموذجٌا سلوكا سلوكهم وٌعتبر مباشرة، بهم وٌحتك أعضابها مع الطفل ٌتفاعل التً الجماعات

 األنماط ٌكتسب وفٌها والشر، الخٌر معنى ٌتعلم وفٌها الدٌن، وقواعد والتقالٌد داتالعا الطفل ٌتعلم

 تعد حٌث. المختلفة االجتماعٌة المواقؾ مع والتكٌؾ المسإولٌة تحمل على وٌتدرب المقبولة، السلوكٌة

 ًف وخاصة الفرد، شخصٌة بلورة فً العمٌق األثر تترك التً االجتماعٌة التنشبة مإسسات أهم من

 .األولى حٌاته مراحل

 فً األسرة ودور االجتماعٌة، التنشبة ماهٌة توضٌح إلى سنتطرق وأهدافها، الوظٌفة هذه ألهمٌة ونظرا

 .البالؽة األهمٌة العملٌة هذه

  االخزًبػُــخ انزُشئــخ: ثبَُب

  :رًهُــذ

 علماء من العدٌد باهتمام حظٌت التً الربٌسٌة الموضوعات من االجتماعٌة التنشبة عملٌة تعد   

 إلٌها ٌرجع من فهً الفرد، شخصٌة بلورة فً بالؽة أهمٌة من تكتسبه لما نظرا النفس وعلماء االجتماع

 ما وفق الحٌاتٌة المواقؾ حٌال ٌسلك اجتماعً كابن إلى بٌولوجً كابن من الفرد ذلك تحوٌل فً الفضل

 أقوى تمثل التً األسرة من ابتداء وظٌفتهاب لتقوم مإسسات عدة على وتقوم مجتمعه، وقٌم معاٌٌر تملٌه

 دور تناول الجزء هذا فً سوؾ وبذلك شخصٌاتهم، بناء وفً األفراد سلوك فً تؤثٌرا األولٌة الجماعات

 سلوك فً تؤثٌرا العصور مر على االجتماعٌة التنشبة مإسسات كؤقوى باعتبارها العلمٌة هذه فً األسرة

 .األفراد
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 :زًبػُخاالخ انزُشئخ رؼشَف-1

 

 : نجد التعرٌفات هذه بٌن ومن االجتماعٌة، التنشبة مفهوم حول التعرٌفات تعددت لقد

 وأنها للفرد، اإلنسانً السلوك تشكٌل عملٌة هً االجتماعٌة التنشبة أن ٌرى:  الحسن محمد الباسط عبد

 من المجتمع أفراد لٌمبتع تتعلق التً العملٌة وأنها اجتماعً، كابن إلى البٌولوجً الكابن تحوٌل عملٌة

 الذي المجتمع منهم ٌتوقعه ما أساس على المختلفة االجتماعٌة المواقؾ فً ٌسلكون كٌؾ الجدٌد الجٌل

 (.54 ،ص 4111، العفٌفً الخالق عبد) المجتمع ثقافة الفرد اكتساب عملٌة أنها كما فٌه، ٌنشإون

 إلى وتهدؾ االجتماعً التفاعل على تقوم بٌةوتر وتعلٌم تعلم عملٌة هً االجتماعٌة التنشبة :حمزة مختار

 الحٌاة فً االندماج له وتٌسر معٌنة اجتماعٌة ألدوار مناسبة واتجاهات ومعاٌٌر سلوك الفرد اكساب

 ٌؤخذ الجماعة أفراد مع تفاعله فً الفرد إن. والتؽٌر التفاعل تتضمن دٌنامٌة عملٌة وهً االجتماعٌة،

 النهاٌة فً الناتجة والشخصٌة النفسٌة واالتجاهات االجتماعٌة دوارواأل بالمعاٌٌر ٌختص فٌما وٌعطً

 (.23ص ،4115 بركو، مزوز) التفاعل لهذا نتٌجة

 من والتً االجتماعً التعلم تجارب مختلؾ هً االجتماعٌة التنشبة: Bitran  وبٌطران   Citau سٌطو 

 واستدخال األسري عالمه فً ٌندمج كٌؾ ٌتعلم فهو الشخصً، نموه ،مراحل تدرٌجٌا الطفل ٌعبر خبللها

 أي فٌه، ٌعٌش الذي المجتمع وقٌم معاٌٌر على والتعرؾ والثقافة، األخبلق عن االولى المعطٌات

 فً العضوٌة كامل عضوا ٌصبح حتى علٌها ٌتحصل التً التربٌة تفرضها التً األطر وفق التصرؾ

 (.23،ص 4115، بركو مزوز) االجتماعٌة الجماعة

 طرٌقها عن الشخص ٌكتسبها التً الصٌرورة بكونها االجتماعٌة التنشبة : G. Rocher روشً قً

 بناء فً وٌدخلها مجتمعه، فً السابدة  socioculturel الثقافٌة االجتماعٌة العناصر حٌاته طوال وٌبطن

 مع ٌتكٌؾ أن ٌستطٌع هنا ومن الداللة، ذات االجتماعٌة والعوامل التجارب من بتؤثٌر وذلك شخصٌته

 (.23 ص ،4115 بركو، مزوز) ٌعٌش أن علٌه ٌنبؽً حٌث االجتماعٌة بةالتنش

 الفرد اكتساب إلى وتهدؾ االجتماعً، التفاعل على تقوم وتربٌة، وتعلم تعلٌم عملٌة أنها :زهران حامد

 مساٌرة من تمكنه معٌنة، اجتماعٌة ألدوار مناسبة، واتجاهات ومعاٌٌر سلوكا( فراشدا فمراهقا طفبل)

 االجتماعٌة الحٌاة فً االندماج له وتٌسر االجتماعً، الطابع وتكسبه معها، االجتماعً والتوافق جماعته

 4113 علً ، الواحد عبدو عٌد   رشاد بنت وفاء و العرٌشً حسن بن جبرٌل و  أحمد محمد أحمد)

 (. 31 ،ص
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 التً الرسابل على تحتوي التً العملٌة تلك وتعلم، تلقٌن عملٌة االجتماعٌة التنشبة تمثل :حمدوش رشٌد

 بالعملٌة المكلفة االجتماعٌة المإسسات مختلؾ تقوم والتً وفعالة نشٌطة بصفة الفرد لها ٌستجٌب

 .االجتماعٌة للحٌاة وتكوٌن تعلم عملٌة عن عبارة إذا فهً. لؤلفراد وتشرٌبها بإرسالها التنشؤوٌة

 سلوكات و الشخصٌة البنى فً تحدثها التً والتوالتح التؽٌرات مجموع االجتماعٌة التنشبة وتمثل  

 نماذجه الفرد ٌكتسب العملٌة هذه وبواسطة وبٌبته، الفرد بٌن تم التً االتصاالت إثر على األفراد،

 (.444-441 صص  ،4115 حمدوش، رشٌد) تصوراته ومجموع السلوكٌة

 :االخزًبػُخ انزُشئخ ػًهُخ فٍ األعشح دوس -2

 ،وٌقوم بالطفل ٌحٌط وسط أول ألنها وذلك"، االجتماعٌة التنشبة مإسسات وأقوى أهم من األسرة تعد    

 القصٌر، القادر عبد.)الفقري وعمودها االجتماعٌة الحٌاة جوهر تشكل وهً. توجٌهه فً ،والتؤثٌر بتربٌته

 (.34 ص ،1555

 التطبٌع أصول ٌهف وتوضع اإلنسانٌة، الشخصٌة بذور فٌه تنمو الذي االجتماعً الحضن تعتبر فهً   

 الوجود ٌتشكل وكما ،"لئلنسان اإلنسانٌة الطبٌعة" كولً ذهب كما بحق فٌه تتحدد بل االجتماعً،

 كامل سهٌر. )وحضنها األسرة رحم فً للطفل االجتماعً الوجود ٌتشكل فكذلك األم، رحم فً البٌولوجً

 (.2 ،ص 1554، أحمد

 بالقدر تسهم التً وهً أعضابها مع وٌتفاعل الطفل هافٌ ٌنشؤ التً االجتماعٌة الوحدة هً واألسرة  

 (.1 ،ص 1554، أحمد كامل سهٌر) سلوكه وتوجٌه شخصٌته وتكوٌن نموه على اإلشراؾ فً األكبر

. اجتماعٌا تنشبته عن األولى المسإولة وهً الطفل فٌها ٌنشؤ التً االجتماعٌة الوحدة هً فاألسرة   

 وٌعتبر معهم وٌتوحد لوجه وجها أعضابها مع الطفل ٌتفاعل التً ألولٌةا للجماعة األمثل النموذج وتعتبر

 (. 414 ص ،4114 رضوان، شفٌق) نموذجٌا سلوكا سلوكهم

 بل واستمراره، وجوده فً الحاسم األمر هو لٌس للفرد البٌولوجً المٌبلد إن:" كوٌنغ. رٌنٌه وٌإكد  

 بعٌنه مجتمع إلى تنتمً ثقافٌة اجتماعٌة شخصٌة نم تكونه أي" الثانً المٌبلد" هو الحاسم العامل إنما

 مإسسة أي توجد وال" الثانً المٌبلد" هذا تحقٌق فً الفضل صاحبة هً واألسرة بذاتها، بثقافة ،وتدٌن

 (.34 ص ،1555 القصٌر، القادر عبد)"الكفاءة هذه بمثل الوظٌفة هذه تإدي أن ٌمكن أخرى اجتماعٌة
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 ٌتوفر حٌث االجتماعٌة، التنشبة لعملٌة والبلزم الصالح السلٌم االجتماعً والج توفٌر على األسرة تقوم   

 دورا منهما كل ٌلعب حٌث واألخ، واألم األب تضم مكتملة، أسرة فً وجوده من للطفل االجتماعً الجو

 (.111،ص 4111، محمد القخال عبد) الطفل حٌاة فً

 بالرعاٌة األسرة فتتعهده البقاء، من تمكنه تًال البٌولوجٌة حاجاته اشباع عن عاجزا الفرد ٌولد   

 بالثقل االحساس ٌولد من أول الطفل مع تعاملها استراتٌجٌة خبلل من األسرة تمثل وبذلك والعناٌة،

 وفاء و العرٌشً حسن بن جبرٌل و أحمد محمد أحمد) معهم التعامل وضرورة لآلخرٌن، السٌكولوجً

 (.33 ،ص 4113علً ، الواحد عبدو عٌد   رشاد بنت

 والحب باألمن الشعور وتنمٌة تعزٌز خبلل من واالجتماعً، النفسً النضج تحقٌق على األسرة وتعمل

 الكاملة المادٌة الرعاٌة توفر مع اإلٌوابٌة بالمإسسات ٌلحقون الذٌن االطفال أن تبٌن وقد. "والقبول

 فً تحدد التً واالجتماعٌة النفسٌة الحاجات تتوفر لم ما حٌاتهم فً ٌنجحون ال الجسمٌة حاجاتهم واشباع

 من الكثٌر أكد حٌث(. 3 ،ص 1542، حسن محمود) "صؽاره نحوها األم اتجاهات الطبٌعٌة المواقؾ

 األولى السنوات فً وخاصة الطفل شخصٌة من األولى المعالم تحدٌد فً األسرة أهمٌة على النفس علماء

 .حٌاته من

 :التالٌة العناصر توفٌر فً نجحت إذا للطفل النفسً ضجالن تحقٌق فً تنجح األسرة أن والواقع

 .الطفل معاملة فً دوافعهما لحقٌقة وإدراكهما الوالدٌن تفهم-

 عن فكرته نمو وبتطور بنموه المرتبطة والعاطفٌة السٌكولوجٌة الطفل بحاجات ووعٌهما الوالدٌن إدراك-

 .الناس من بؽٌره وعبلقته نفسه

 ذلك ٌصاحب أن دون له حبهما عن التعبٌر على قادرٌن ٌكون بحٌث واطفهماع لحقٌقة الوالدٌن إدراك-

 .علٌه بالػ قلق

 وضرر اٌذاء فً طرفا ٌستخدما كؤن. رؼباتهم علٌه تظهر مسرحا الطفل جعل لخطورة الوالدٌن تفهم-

 .اآلخر الطرؾ

 .األطفال من ؼٌره واستعدادات قدرات عن تختلؾ واستعدادات قدرات للطفل بؤن الوالدٌن وعً-

 على ٌإثر ما اآلخرٌن ومسمع مرأى على أخطابه أو الطفل عٌوب استعراض لخطورة الوالدٌن إدراك-

 (.111،ص 4111، محمد الخالق عبد) النفسٌة صحته
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 رضا) عنها التعبٌر عن ٌعجز وقد سلوكه وراء تكون التً ودوافعه لطفلا لرؼبات الوالدٌن إدراك-

 (.412 ص ،4114 سبلطنٌة،

 ٌولدون أنهم كاملة، بذواتهم ٌولدون ال ،فاألفراد أطفالها ذوات تشكٌل فً األساسً الدور األسرة لعبوت  

 والحماٌة خبلل من تنمٌته فً أٌضا األسرة تساهم والذي الذات من البٌولوجً الجزء بذلك فحسب

 المرتبط واالجتماعً، الشخصٌة بنمط المرتبط النفسً) للذات اآلخران المستوٌان أما الجسمٌة، والرعاٌة

 ص ،4115 وآخرون، الجوهري محمد) األسرة فً ٌشكبلن فإنهما( بمجتمعها الذات وبعبلقة باألدوار

31.) 

 رؼباته اشباع بؤسالٌب المرتبطة والمعانً والعادات اللؽة أسرته من الطفل ٌكتسب التنشبة عملٌة فً   

 حاجاته اشباع وأن واتجاهاته، سلوكه حون الؽٌر استجابة توقع على القدرة ٌكتسب كما وحاجاته،

 وٌنام حاجته وٌقضً وٌشرب ٌؤكل كٌؾ فٌتعلم األسرة، تضعها معٌنة أسالٌب طري عن تتم البٌولوجٌة

. معٌنة سلوكٌة آداب وفق وذلك ؼٌره، مع وٌتعاطؾ وٌحزن ٌلهو أسرته، أفراد وٌحب مبلبسه وٌرتدي

 تحدٌدا هناك أن ذلك ومعنى أسرته من جٌهاتوتو ضؽوط ؼلى لحاجته اشباعه فً ٌتعرض أنه أي

 و العرٌشً حسن بن جبرٌل و أحمد محمد أحمد. )الفرد حاجات اشباع لوسابل ثقافٌا وتكٌٌفا اجتماعٌا

 (.54-51 ص ،ص 4113 علً، الواحد عبدوعٌد   رشاد بنت وفاء

 بالضوء تزوده وبذلك االجتماعً، السلوك أسالٌب من األول بالرصٌد الفرد تزود التً هً واألسرة   

 الصواب فً درس أول الطفل ٌتلقى األسرة ففً حٌاته، ظروؾ ومختلؾ تصرفاته فً ٌرشده الذي

 والسبب ٌتجنبه، أن علٌه ٌجب وما ٌفعله أن ٌجب وما ٌجوز، وال ٌجوز وما والقبٌح، والحسن والخطؤ،

 هً فاألسرة االجتماعً، تحسانواالس القبول، عدم تجنب وكٌفٌة الجماعة، رضا كسب وكٌفٌة تجنبه، فً

 ومناسبتها، المبلبس ونوع الطعام، ومواعٌد الطعام نوع له وتحدد االجتماعٌة، أوضاعه الطفل تمنح التً

 النشاط أنواع له تحدد إنها بل ٌتبعها، التً السٌاسٌة والمٌول ٌعتنقه، الذي الدٌنً والمذهب التعلٌم، ونوع

 السلوك من زاخر رصٌد األبناء إمداد فً ربٌسٌا دورا األسرة لعبت وبهذا الفراغ، وقت قضاء وأسالٌب

 دور ومن ألخرى، عمرٌة مرحلة من ومستقببل، حالٌا حٌاتهم فً تإثر مما االجتماعٌة، والقٌم والعادات

 الواحد عبد عٌد و رشاد بنت وفاء و العرٌشً حسن بن جبرٌل و أحمد محمد أحمد) آخر إلى حٌاتً

 (. 54-51 ص ،ص 4113 علً،

 فعندما التجانس، تحقق التً الهامة، االجتماعً الضبط أدوات من" تعد األسرة من ٌجعل ما وهذا    

 حددتها وأن سبق والتً بنفسه، اكتشفها التً األسرة مواقؾ من الهروب ٌستطٌع فلن إدراكه الفرد ٌنمً

 وقد ،األسرة أعضاء وجمٌع ألسرةا عاتق على للفرد المؽاٌر السلوك نتابج وتقع. المباشرة األسرة مواقؾ
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 رفاهٌتها ٌهدد أو العار ٌجلب أن من مخافة فٌه التفكٌر أو السلوك، ناحٌة من انحراؾ أي الشخص ٌتجنب

 (.14 ص ،1541 حسن، محمود)واالجتماعٌة االقتصادٌة

 عٌةاالجتما االنحرافات من سلوكه تصون التً والتوجٌهات بالمعارؾ الفرد تزوٌد" على تعمل فهً  

 حسن بن جبرٌل و أحمد محمد أحمد. )االجتماعً لسلوكه ونفسٌة وخلقٌة اجتماعٌة مناعة وإكسابه

 (. 54-51 صص  ، 4113، علً الواحد عبد دٌع و رشاد بنت وفاء و العرٌشً

 وتصبح الضمٌر ٌحتوٌها أن إلى وذلك للسلوك، الداخلً الضبط عناصر اكساب ٌتم" ذلك خبلل ومن     

 (."111 ،ص 4111، محمد الخالق عبد) منه اأساسٌ جزءا

 بالتربٌة األفراد تتولى التً االجتماعٌة المإسسات أقوى من األسرة أضحت األساس هذا وعلى    

 أنها كما ومستمرا، مباشرا احتكاما الطفل بها ٌحتك التً األولى االجتماعٌة الوحدة" تعد فهً والتنشبة،

 وقد ، عمره من األولى التشكٌلٌة السنوات فٌها ٌعٌش والتً السلوك أنماط فٌه ٌنمو الذي األول المكان

 األسرة ولكن والتعلٌم، والتروٌح العبادة مإسسات مثل متعددة تربوٌة وسابط اإلنسانٌة المجتمعات عرفت

 :التالٌة لؤلسباب وذلك االجتماعٌة التنشبة عملٌة فً المإسسات هذه وأخطر أهم تزال وال كانت

 تزوٌد عملٌة فإن ،لذا علٌها سابقة ؼٌرها أخرى جماعة لسلطان خاضعا ٌكون ال األسرة ًف الطفل أن-

 .االثر عمٌقة تكون األسرة محٌط فً تتم والتً المجتمع ٌنشدها التً والقٌم بالعادات الطفل

 عبلتالتفا طرٌق عن تتم ال والتً العملٌة بتلك تقوم التً هً األسرة فً المتمثلة األولٌة الجماعة أن-

 .إلٌها ٌنتمً التً الجماعة من الفرد علٌها ٌحصل التً والخبرات

 معاقبة على فابقة مقدرة من لها لما االجتماعً للضبط ربٌسٌة كؤداة تصلح أولٌة كجماعة األسرة أن-

 .السوي ومكافؤة المنحرؾ

 عملٌات فٌها تٌسر لهذاو. تماسكا األولٌة الجماعات أكبر من اإلنسانٌة المجتمعات كافة فً األسرة تعتبر-

 .واالتجاهات العادات انتقال عملٌة وتنشٌط االتصال

 فً الطفل نجاح أن فٌه شك ال ومما التكوٌنٌة سنواته أثناء الخبرات بمختلؾ الطفل بتزوٌد األسرة تقوم-  

 لقالخا عبد." )األسرة طرٌق عن إال إٌاها اكسابه ٌمكن ال التً ومهاراته خبراته على ٌتوقؾ حٌاته

 (.113-114 صص  ،4111 عفٌفً،
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 حٌاة فً تإثر أن ٌمكن اجتماعٌة قوة أكبر ،وتمثل الطفل حٌاة فً الثابتة العوامل أهم من األسرة تعتبر-

. األسرة تؤثٌر من نسبٌا أقل ،فتؤثٌرهم العمل وزمبلء والمعلمون اللعب ورفاق األصدقاء أما. الفرد

 (.41 ص ،1541 حسن، محمود)

 العبلقة تقوم التً الجماعة أنها ،كما عوده ٌشتد حتى ،بالرعاٌة الولٌد تتلقى جماعة أول ةاألسر تمثل-"

 .متبادل عطاء فً متمثلة درجة أقصى فً واأللفة المودة من حقٌقٌة مشاعر أعضابها بٌن

 السلم فً بموضعها وعً ظل فً للمجتمع االجتماعً اإلطار داخل الحركة حدود ألفرادها األسرة ترسم-

 .االقتصادٌة بظروفها استبصارو

 أحمد محمد أحمد) "صؽارها ٌحاكٌها وقدوات كنماذج ألبنابها األسرة عطاء بحكم األسرة أعضاء ٌقؾ-

 (.32 ص علً، الواحد عبدوعٌد   رشاد بنت وفاء و العرٌشً حسن بن جبرٌل و

 المبلبم وتحدٌد تقوٌمها ٌتم ثحٌ خارجها، من وخبرات أفكار من الفرد ٌتلقاه لما تنقٌة بعملٌة تقوم إنها-

 .منها المبلبم وؼٌر

 إلى للمجتمع والحضاري الثقافً التراث بنقل تقوم فهً والمجتمع، الفرد بٌن اتصال حلقة تمثل إنها-

 (.،ص 1555، دروٌش العابدٌن زٌن) التنشبة عملٌة خبلل من الفرد

 :االعشَخ انزُشئخ فٍ انًؤثشح انؼىايم-3

 : األسرة حجم -أ

 حجم تناقص حٌث ممارستها أسالٌب فً وخاصة االجتماعٌة التنشبة عملٌة فً األسرة حجم ٌإثر    

 باعتباره الجماعة حجم إلى النظر وٌمكن للطفل، المبذولة الرعاٌة زٌادة عوامل من عامبل ٌعتبر األسرة

 الشخصٌة اتاالتجاه طبٌعة فً ٌإثر حٌث الجماعة، أعضاء بٌن االتصال ونوعٌة لمقدار محددا طرفا

 (.112 ص ،4111 عفٌفً، الخالق عبد) لآلخر منهما كل تجاه أفرادها نبٌن المتبادلة

 وباورمان Edler  إدلر من كل قام وقد .الطفل مطالب تحقٌق فً أساسٌا عامبل ٌعتبر األسرة فحجم    

Bowerman أسلوب ألبا اتخذ كلما العدد، كبٌرة األسرة كانت كلما أنه خبللها من أثبتا بتجارب 

 اإلقناع أسلوب إلى األب لجؤ كلما العدد، صؽٌرة األسرة كانت وكلما الصؽار، مطالب تحقٌق فً السٌطرة

 (.144 ،ص 4111، كمال طارق)
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 األطفال كل بؤمور االهتمام علٌهم ٌصعب ألنه باإلهمال، اآلباء اتجاهات تتسم العدد كبٌرة األسرة ففً   

 ،بل لؤلشٌاء المختلفة الحٌاة امر لتفسٌر االستقراء، على ٌعتمد الذيو الضبط أسلوب استخدام ،وٌصعب

 التسلط فٌزداد الصارمة القٌود تفرض وهنا اجتماعٌا، المقبول السلوك على حثهم علٌهم ٌصعب

 اإلناث خاصة لؤلبناء، معاملتها فً سٌطرتها تزداد األم بؤن( 1541) نوتول أوضح وقد والسٌطرة،

 تقل ألطفالهم األباء من االنفعالٌة والمساندة الحب أن  أثبت كما بالعدوان، بهممطال تواجه بل منهم،

 .الكبٌرة األسر فً وتنعدم

 اقتصادي مستوى تعانً العد، كثٌرة األسرة أن ذلك فً السببCicurelli  (1534 ) سٌسٌورٌلً وٌعزو  

 وبالرؼم ألطفالهم، املتهممع على بدورها تنعكس الوالدٌن بٌن دابمة صراعات إلى ٌإدي مما منخفض

 من ولكن االقتصادٌة، الناحٌة من لٌس باألمن، الشعور ألطفالها تسمح الحجم الكبٌرة فالعابلة ذلك من

 من المساعدة تجد أفرادها، أحد تواجه مشكلة أي فإن األسرة، فً األطفال لكثرة فنتٌجة االنفعالٌة، الناحٌة

 اآلباء قبل من المساعدة على الحصول عدم حالة فً لكوذ أقارب من المنزل ٌقطن ممن أو اإلخوة

 (.21 ،ص 4114، النٌال أحمد ماٌسة)

 إدراك مدى على األسرة حجم اثر معرفة  أهدافها بٌن من كان التً( 1543) سبلمة دراسة ففً  

 إلى الدراسة توصلت وقد اإلناث، من 14 و الذكور من13 من مكونة عٌنة على الوالدي للدؾء األطفال

 فً الصؽٌر الحجم ذات واألسر الكبٌر الحجم ذات األسر بٌن احصابٌة داللة ذات افاروق هناك أن

 فً اآلباء مهمة من ٌصعب اكبٌر األسرة حجم كان فكلما.  األم قبل من الرفض األبناء إدراك درجات

 نفسً بنمو لهم تسمح بصورة رؼباتهم، وتلبٌة أبنابهم رعاٌة الوالدان ٌستطٌع ال فقد أطفالهم، تنشبة

 أن ٌنبؽً مما أقل واالهتمام الرعاٌة فً الطفل حظ ٌجعل الكبٌر األسرة فحجم. سلٌم وجسمً واجتماعً

 .علٌه ٌكون

 : األسرٌة العالقات نوع-ب

 فاعلٌتها تستمد ،فإنها أعضابها شخصٌة تشكٌل فً الفعال دورها لها اجتماعٌة مإسسة األسرة باعتبار   

 إنما للطفل واالجتماعً النفسً النمو فً األسرة أثر تحدٌد فإن ،وبالتالً بٌنهم دلةالمتبا العبلقات من

 الوالدٌن بٌن العبلقة فً العبلقات أهم حصر وٌمكن أعضابها بٌن المتبادلة العبلقات خبلل من ٌتحدد

 (.11 ،ص 4113، الصادة طالبً. )اإلخوة بٌن ،والعبلقة بوالدٌه الطفل وعبلقة
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 : الوالدٌن بٌن العالقة-

 ٌساعد أسري جو إلى ذلك أدى والتعاون واالنسجام والتفاهم الحب ٌسودها الوالدٌن بٌن العبلقة كانت فإذا

 الزوجٌن بٌن الدابم والشجار الزوجٌة الخبلفات تإدي بٌنما سوٌا، متزنا نمو الطفل شخصٌة نمو على

 ص ،4111 زرارقة، فٌروز) سلٌم ٌرؼ نفسً ونمو سوٌة، ؼٌر تنشبة الطفل تنشبة إلى الطبلق وخاصة

413.) 

 مما األسرة تماسك إلى تإدي الزوجٌة السعادة أن ،حٌث االجتماعٌة التنشبة فً تإثر األسرٌة فالعبلقات  

 فالسعادة(. 414 ص ،4114 سبلطنٌة، رضا.) متكاملة بطرٌقة الطفل نمو على ٌساعد جوا ٌخلق

 تإدي الزوجٌة والتعاسة. االجتماعً توافقه وإلى النفسً مناأل إلى الطفل حاجة اشبعا إلى تإدي الزوجٌة

 لدى المضطرب السلوك أنماط إلى وٌإدي سلٌم، ؼٌر نمو إلى ٌإدي جوا ٌخلق مما األسرة تفكك إلى

 (.413 ،ص 4114، رضوان شفٌق) االنفعالً االتزان وعدم والشجار والخوؾ واألنانٌة كالؽٌرة الطفل

 الحب من راسخ أساس على وقابمة منسجمة، الوالدٌن بٌن العبلقة كانت اإذ( Carton, 1998) ٌرى   

 احترام فً مظاهرها تتضح التً اإلٌجابٌة الذات مفهوم الطفل لدى ٌشكل ذلك فإن والتعاون، والتفاهم

 بالكرامة والتمسك بالنفس الثقة فً تظهر كما. االجتماعٌة مكانتها على والحفاظ وتقدٌرها، الذات

 المسإولٌة، تحمل على قدرته عن ٌعبر كما عنها، ورضاه ذاته تقبل عن الطفل فٌعبر الذاتً، لواالستقبل

 (.42 ،ص 4111 ، حبلوة باسمة. )الحٌاة متطلبات تجاه اآلخرٌن مع ٌتفاعل شخص وأنه

 أبنابهم، شخصٌة وسمات جوانب من الكثٌر على الوالدٌن بٌن العبلقة بٌنت عدٌدة دراسات وهناك    

 مستوى على وأثرها الوالدٌن بٌن العبلقة تناولت والتً 1551 سنة بدوي محمد محمد دراسات ومنها

 سنة، 14 إلى 11 بٌن أعمارهم تتراوح وطفلة طفبل 225 من عٌنة على الدراسة أجرٌت وقد الطموح،

 لبًطا) الطموح ومستوى الوالدٌن بٌن العبلقة بٌن دالة ارتباطٌة عبلقة وجود إلى الدراسة وتوصلت

  (.11 ،ص 4113 ، الصادة

 : اإلخوة بٌن العالقة-

 من الخالٌة اإلخوة بٌن المنسجمة فالعبلقات الطفل شخصٌة نمو فً اإلخوة بٌن العبلقات تإثر كما

 الحافظ عبد) للطفل السلٌم االجتماعً النفسً النمو إلى ٌإدي فذلك التنافس، من والخالٌة بٌنهم التفضٌل

 (.25 ،ص 4113 ، سبلمة
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 أبنابها تجاه الوالدٌن من ٌتطلب والمودة، والتفاهم الحب على مبنٌة اإلخوة بٌن العبلقات تلك تكون وحتى 

 ،ص 4114 رضوان، شفٌق)"واإلٌثار والتعاون اآلخرٌن حقوق واحترام االجتماعً التفاعل تعلٌمهم"

413.) 

 :ووالدٌه الطفل بٌن العالقة-

 السوٌة االجتماعٌة التنشبة فً المإثرة المهمة العوامل من والطفل ٌنالوالد بٌن االٌجابٌة العبلقات تعد   

 والمودة والتسامح التقبل ٌسوده الذي لؤلسرة العاطفً الجو أن إلى المنشورة الدراسات تشٌر إذ للطفل،

 شخصٌة تكوٌن فً اٌجابٌا المإثرة العوامل أهم من ٌعد والدٌمقراطٌة والتعاون والمشاركة والثقة والحب

  (.11،ص 4113 ، الصادة طالبً) تكٌفهم وأسالٌب واالجتماعً النفسً ونموهم ألبناءا

 من األولى السنوات فً والسٌما ووالدٌه الطفل بٌن تقوم التً للعبلقات إن( 4114) بٌكارد ٌرى    

 هاتواألم اآلباء معاملة فإن لذلك ،واالجتماعٌة الذاتٌة شخصٌته مبلمح تحدٌد فً األكبر األثر عمره

 بالسعادة االحساس إلى بالطفل تإدي أن شؤنها من والتشجٌع والتقدٌر االحترام من أساس على للطفل

 4111 ، حبلوة باسمة) اآلخرٌن مع التعامل مهارة وامتبلك الذاتٌة قدراته نمو عن فضبل واالرتٌاح،

 (.41 ،ص

 وتقدٌر به االهتمام وعدم لالطف مع الوالدٌن خبلفات أن( 4111)الكافً عبد ىوفً نفس السٌاق ٌر 

 للسلوك، االنحرافٌة المظاهر بعض فً تظهر التً السلبٌة الذات مفهوم الطفل لدى ٌكّون مشاعره،

 (.41 ،ص 4111 ، حبلوة باسمة) العادٌة حٌاته ألسالٌب المتناقضة واألنماط

 والمكمل الخاص دوره واألم األب من لكل أن ،حٌث االجتماعٌة التنشبة عملٌة فً هام دور للوالدٌن   

 على ركزت قد النفسٌة الدراسات أن ؼٌر المجتمع إلى خروجه ثمة ومن للحٌاة الفرد إعداد فً لآلخر

 ٌستهان ال دورا ٌإدي حٌث الفرد، تنشبة فً مهم دور له الذي األب دور متجاهلة للفرد بالنسبة األم دور

 المٌدان ٌكونون األسرة أفراد وباقً األم مع باالشتراك فهو الطفل حٌاة من المبكرة المراحل فً به

 كما سلوكه، وطرق وتجاربه االجتماعٌة خبراته اساس ٌكون والذي الطفل ٌحتوي الذي األول االجتماعً

 (.1343 ص ،4111 ٌم،عابرا سامٌة).والتقالٌد العادات ٌمثل

بٌعة ،وط المراهقة مرحلة ًف وباألخص البلوغ بعد وخاصة أبٌها من مقربة ؼٌر الفتاة نجد ما وكثٌرا   

 مرضٌة تكون عندما وأبٌها الفتاة بٌن فالعبلقة" ذلك فً األهمٌة ؼاٌة فً دورا تلعب البنته األب معاملة

". واالحترام المحبة على والمراهقة الطفولة منذ مبنٌة بٌنهما الروابط كانت إذا المراهقة عند تنقطع ،ال

(Alain Braconnier, 2007, P 114 .) 
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 :لألسرة واالجتماعً االقتصادي الواقع-ج

 الموقؾ بٌن ااٌجابٌ اارتباط هناك بؤن االقتصادي الوضع حول اجرٌت التً الدراسات بعض تإكد    

 بٌن من افقط واحد ٌعتبر االقتصادي والوضع األطفال لنمو تقدمها التً الفرص وأنواع لؤلسرة المالً

 (111 ،ص 4111 ، عفٌفً الخالق عبد)  االجتماعً موهون الطفل شخصٌة نمو فً المسإولة  العوامل

 المستوى آباء بؤن ٌتعلق فٌما وذلك فام، ورشدي اسكندر ونجٌب اسماعٌل الدٌن عماد من كل ٌذكر  

( بالذنب) الشعور إثارة ٌستهدؾ الذي اللفظً واإلرشاد النصح أسلوب ٌستخدمون المتوسط، االجتماعً

 اآلباء هإالء وٌلجؤ وإخوته، بؤبوٌه عبلقاته حٌث من نؤي األسرة فً كزهمر على قلقه وإثارة الطفل، عند

 (. 22،ص 4114 ، النٌال أحمد ماٌسة)الدنٌا الطبقة آباء من أكثر والتهدٌد الحرمان أسلوب باستخدام

 ٌهتمون األول المستوى فآباء والمنخفض، المتوسط االجتماعً المستوى بٌن أخرى فروق وهناك  

 آباء من أكبر بدرجة وذلك نشاطه، دٌقٌت على وٌحرصون السلوكٌة، وآدابه للطفل رجًالخا بالمظهر

 العادات فً بالتبكٌر المتوسط االجتماعً المستوى آباء ٌهتم كما المنخفض، االجتماعً المستوى

 المستوى آباء من أكبر بدرجة والنظافة والملبس، واإلخراج،( الفطام) بالتؽذٌة المتصلة السلوكٌة

 (. 21-22،ص 4114 ، النٌال أحمد ماٌسة)المنخفض جتماعًاال

 باألمن ٌشعرون المتوسط االقتصادي-االجتماعً المستوى أطفال أن Meltzer ملتزر أوضح وقد  

 المستوٌات فً اآلباء أن Ulton ألتون وجد بٌنما المرتفع، االقتصادي المستوى من أكثر االنفعالً

 األطفال لها ٌتعرض التً السلوكٌة المشاكل لتفادي ٌكفً بذكاء ابهمأبن ٌعاملون المرتفعة االقتصادٌة

 أحمد ماٌسة) قدراتهم لتنمٌة أطفالهم بمجالسة واالهتمام الوقت ٌوفرون اآلباء هإالء أن ىعل عبلوة عادة،

 (. 21-22،ص 4114 ، النٌال

 التً بالطاعة ٌز،تتم المتردي االقتصادي المستوى ذوي األسر أن Kohn كوهن العالم وٌقول    

 ضبط الطفل ،وتعلٌم والتقالٌد بالعادات تهتم الحال المتوسطة األسر ،بٌنما األبناء على األب ٌفرضها

 (.141-441 صص ، 4111 ، كمال طارق.)مإثر كل إلى االستجابة ،وعدم النفس

 ،فاألسالٌب سرةلؤل االقتصادي- االجتماعً بالوضع كبٌر حد إلى تتؤثر األطفال تنشبة أن ذلك من ٌتبٌن

 أوضاعهم الختبلؾ نتٌجة أخرى إلى أسرة من تختلؾ ،قد أطفالهم تنشبة فً اآلباء ٌعتمدها التً التربوٌة

 . االقتصادٌة-االجتماعٌة
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 (:أنثى- ذكر) الطفل نوع-د

 أسالٌب ما حد إلى ٌحدد ،فهو الذات مفهوم فً تإثر التً المهمة المتؽٌرات من ٌعد الجنس متؽٌر إن    

 الرعاٌة الولد ٌعطى حٌث. أبنابهما مع الوالدٌن تعامل فً واضحا الفرق ترى وقد. الوالدٌة لمعاملةا

 أكثر وتطلعاته ومٌوله آرابه عن والتعبٌر الحركة حرٌة ٌمنح أنه كما البنت ٌفوق بقدر واالهتمام والعناٌة

 إال ٌمكن ال الذي ،األمر األب ةخاص الوالدٌن وآمال لتطلعات األول أو الحقٌقً الممثل ،وٌعد البنت من

 (.121 ،ص 4112 ، قحطان الظاهر.)لنفسه الفرد رإٌة على بظبلله ٌفرز أن

 التجارب أهم من واحدة لئلناث وأخرى للذكور أدوار تخصٌص ناحٌة من االجتماعٌة التنشبة تعتبر   

 ٌكون الذي السلوك نوع لطفلا ٌتعلم اآلخرٌن مع المختلفة بصوره التفاعل ومن، الصؽٌر للطفل التعلٌمٌة

 (.111 ص ،4111 ،عفٌفً الخالق عبد. )الجنسٌن لكل مبلبما

 كثٌرا ٌختلؾ قد الطفل تجاه األبوٌن سلوك أن حٌث له، األبوان فٌه ٌتسبب قد ما الطرق هذه أهم ومن    

 على كبٌرا ثٌراتؤ ٌإثر الحاالت هذه فً األبوٌن وسلوك. أنثى الطفلة كانت إذا عنه ذكرا الطفل كان إذا

 . االجتماعٌة التنشبة عملٌة

 بتسجٌل فٌها قام والتً ،Muss موس العالم بها قام التً التجربة الصدد هذا فً المفٌدة التجارب ومن  

 .أشهر ثبلثة ٌبلػ وعندما اسابٌع ثبلث عمره ٌبلػ عندما الطفل تجاه األمهات سلوك

 لتلبٌة تسرع تعد لم األم أن أٌضا وجد إنه ثم. تؽٌر أٌضا األم وسلوك تؽٌر الطفل سلوك أن له تبٌن وقد  

 كان وربما. تبكً تسمعها عندما األنثى الطفلة إلى تسرع ظلت ،بٌنما بكابه بمجرد الذكر ابنها مطالب

 (.14 ص ،4111 كمال، طارق.)االحتمال قوي الذكر ابنها تجعل لكً األم من محاولة ذلك

 األبناء جنس باختبلؾ تختلؾ الوالدٌة المعاملة بؤن سابقا إلٌها مشارال( 1551) حوامدة دراسة وذهبت  

 واإلناث الذكور بتنشبة األمهات تعتنً حٌن فً اإلناث عن الذكور األبناء بتنشبة اآلباء ٌعتنً حٌث

 إدراك فً الجنسٌن بٌن االختبلفات بعنوان (1551) موسى دراسة وفً  ،التنشبة من مختلفٌن بنمطٌن

 اإلسبلمٌة بالجامعة التربٌة بكلٌة طالبة 141 و طالبا 141 من مكونة عٌنة ،على الوالدٌة عاملةالم أسالٌب

 كما الوالدٌة المعاملة أسالٌب قابمة الباحث ،واستخدم سنة 42-41 بٌن أعمارهم وتراوحت ؼزة قطاع فً

 واإلناث الذكور نم كل إدراك بٌن اختبلؾ وجود النتابج أظهرت ،فقد شٌفار إعداد من األبناء ٌدركه

 .الوالدٌة المعاملة ألسالٌب
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 :لألسرة والثقافً التعلٌمً المستوى-ه

 على ٌكونان اللذان فالوالدان. ألنفسهم رإٌتهم وفً األطفال تنشبة فً كبٌر أثر الوالدٌن لثقافة إن   

 والعقلٌة، الجتماعٌةوا والجسمٌة النفسٌة الطفل لحاجات تقدٌرا أكثر هما والتعلٌم الثقافة من عالٌة درجة

 فإذا .والتجرٌب العشوابٌة عن بعٌدا الواعً العلمً األسلوب وفق سلٌما تعامبل ٌتعامبلن ما ؼالبا فهم

 التؤثٌر فً فاعبل ٌكون بحٌث والتنظٌم والموضوعٌة بالعلمٌة ٌتسم ما ؼالبا فإنه الشابع لتعزٌز استخدما

 .ألبنابهم اإلٌجابً

 بالعلمٌة أبنابهما مع تعاملهما أسلوب ٌتسم ال قد وتعلٌما ثقافة األقل نالوالدٌ فإن أخرى، جهة ومن

 العقاب أو السٌطرة أو الشدة أو القسوة أو اإلهمال أسالٌب االبناء مع تعاملهما فً ٌؽلب فقد الموضوعٌة،

 طفالاأل من التكٌؾ لسوء عرضة أكثر أطفالهم ٌكون وبالتالً وتعلٌما، ثقافة األعلى بؤقرانهما مقارنة

 (.132 ،ص 4112، قحطان الظاهر. )عال وتعلٌمً ثقافً مستوى من أسر ذوي

 ،واألسالٌب اشباعها وكٌفٌة الطفل لحاجات إدراكها مدى على لؤلسرة والثقافً التعلٌمً المستوى ٌإثر   

على  اقبالهم فً أٌضا المستوى هذا ٌإثر ،كما حاجاته وإشباع الطفل معاملة فً ٌتبعانها التً التربوٌة

-112 صص  ،4111 ،عفٌفً الخالق عبد. )الطفل تربٌة فً االستشارات ومكاتب المخصصة االستعانة

111.) 

( بعنوان أثر الرعاٌة األبوٌة للطفل فً قبول الطفل ألسرته 1997وقد أسفرت نتابج دراسة عبد هللا )    

استخدم لجمع  ،القاهرةآلباء واألمهات فً مدٌنة فرد من ا 600أو رفضه لها على عٌنة قوامها 

، وقد أسفرت نتابج الدراسة عن وجود ده الباحث لرعاٌة الوالدٌة للطفلمقٌاس خاص أع ،المعلومات منهم

وكذلك  ،االجتماعٌةعبلقة ارتباطٌة قوٌة بٌن الرعاٌة الوالدٌة التً تتسم بالدؾء والعاطفة وكفاءة األطفال 

وقدرة الطفل على التفاعل االٌجابً مع أفراد أسرته عبلقة موجبة بٌن المستوى التعلٌمً للوالدٌن 

 وأفراده.

 على تقوم تنشبة األطفال تنشبة فً هما دورا ٌلعب لؤلم وخاصة للوالدٌن والثقافً التعلٌمً فالمستوى    

 واالجتماعٌة النفسٌة النواحً مختلؾ من الطفل شخصٌة اٌجابٌة بصورة تنعكس علمٌة، تربوٌة أسس

 وأسالٌب بطرق واعٌن ؼٌر فإنهم المنخفض، والثقافً التعلٌمً المستوى ذوي اآلباء بعكس والجسمٌة،

 .جوانبها مختلؾ فً الطفل شخصٌة على سلبا ٌنعكس مما السلٌمة، والتنشبة التربٌة
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 : انىانذَخ انًؼبيهخ أعبنُت-4

 الذات مفهوم تشكٌل فً اقوٌ مدخبل تعد إذ قوٌة الذات ومفهوم الوالدٌة التنشبة أسالٌب بٌن العبلقة إن   

. وتنشبتهم وتكوٌنهم لظروفهم نتٌجة متعددة وإنما واحدة لٌست واألمهات اآلباء ٌتبعها التً ،واألسالٌب

 (.41 ص ،4112 قحطان، الظاهر)

 الطٌب التوافق عوامل من عامبل ٌعتبر األسلوب هذاأن ( 1551) الدٌب ٌرى : الدٌمقراطً األسلوب-

 ٌمكن حتى ٌحتاجها والتً ٌرٌدها التً المعلومات كل االبن إلعطاء جهدهم ٌعملون الدٌمقراطٌون فاآلباء

 حرٌة االبنة أو االبن تعطً الوسابل وهذه المختلفة والنتابج لبلحتماالت كافٌة معرفة بعد قراراته ٌحسم أم

 شخصٌة احترام أساس على ٌقوم الدٌمقراطً اآلباء وأسلوب اكثر ومعلومات أوسع واختٌار متزاٌدة

 قدراتها لها فرٌدة شخصٌة أنها على إلٌها والنظر شخصٌته تنمٌة على والعمل المنزل فً االبنة أو االبن

 .العامة وأهدافها الجماعة مصلحة حدود فً ومٌولها

 فً ومشاركته بحربة وأفكاره آرابه عن للتعبٌر وتشجٌعه الطفل رعاٌة بؤنه( 1551) الجبوري  وعرفه

 والتقبل والدؾء بالحب مصحوبا تفاهما والتفاهم سلوكه ومبلحظة بحٌاته متعلقةال القرارات اتخاذ

 (.11-12 ،ص 4111، السبعاوي عرفات فضٌلة) الصالحة األعمال نحو ونصحه إرشاده ومحاولة

 فهم ألبنابهم االنفعالٌة والمساندة بالحب ٌتسمون الدٌمقراطٌون اآلباء أن على راساتالدّ  دلت وقد 

 بقدر ألبنابهم ٌسمحوا وأن متطرفٌن، ؼٌر اآلباء ٌكون أن األفضل فمن الذاتً، االستقبلل على ٌشجعون

 فً باالعتدال الوالدٌن ٌتحلى أي معقولة، بحدود والضوابط القٌود بعض فرض جانب إلى الحرٌة، من

 (. 13 ،ص 4113، الصادة طالبً) به والعناٌة الطفل برأي االهتمام جانب إلى القٌود فرض

 بسلوك قٌامه أمام حاببل والوقوؾ الطفل لرؼبات التام الرفض االتجاه هذا وٌعنً : التسلطً سلوباأل-

 مهام وتعلٌمهم األطفال معاملة فً والقسوة الصرامة كذلك وٌعنً معٌنة لرؼبة تحقٌقه أو معٌن

 سعد أشرؾ)نوالحرما والعقاب واللوم الثقة وعدم والنهً األمر قوامها بطرٌقة طاقتهم فوق ومسإولٌات

 (.31 ،ص 4111، نحلة

 الكافٌة الحرٌة ٌعطٌانهم وال حركتهم ٌقٌدان أبوٌهم إن األبناء إدراك بؤنه (1545) كفافً وٌرى    

 حٌنما مشاعرهم وعن أنفسهم عن التعبٌر بحرٌة لهم ٌسمحان وال ٌرٌدون، كما نشاطهم عن للتعبٌر

 عرفات فضٌلة) الوالدان ٌرٌد كما ٌتصرفوا وأن هاٌتخطو أن لؤلبناء لٌس محددة خطوط رسم إلى ٌعمدان

 (.14 ،ص 4111 ، السبعاوي
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 الذاتً االستقبلل ٌعطبلن والضبط القسوة أو الشدة أن  Paken & Paterson وباترسن باكن وٌرى 

 (.33 ص ،4111 أعراب، حٌاة)والخجل والخوؾ النقص مشاعر وٌنمٌان األبناء، عند

 ٌرتبط النفسً بالتحطم ٌتصؾ الذي الوالدي السلوك أن Shaefer & bell وبٌل شاٌفر وٌضٌؾ

 (. 33 ص ،4111 أعراب، حٌاةأورد فً: ) األبناء لدى والنفسً االجتماعً التوافق وسوء باالنطواء

 تعنً والتفرقة.  طفلٌن من أكثر تنجب التً األسر فً المعاملة من األسلوب هذا ٌكثر :التفرقة أسلوب-

 أكثر الطفل هذا على والرعاٌة والحماٌة االهتمام فٌنصب. إخوته باقً عن ألطفالا ألحد اآلباء تفضٌل

 نجدهم لذا اإلخوة، نفوس فً والكراهٌة الحقد بذور ٌولد أن شؤنه من األسلوب وهذا اإلخوة، باقً من

 الطفل تجاه عدوانٌا سلوكا فٌسلكون. الوالدٌن ألسلوب ورفضهم حقدهم عن عبرت تصرفات ٌتصرفون

 األنثى من أكثر الذكر الطفل إلى األب ٌمٌل كؤن الطفل، جنس على التفرقة سلوك ٌتوقؾ قد كما ،ضلالمف

 (. 14 ،ص 4114، النٌال أحمد  ماٌسة) الذكر من أكثر األنثى إلى األم تمٌل أو مثبل،

 فً فروق وجود إلى تإدي التً الشابعة الثقافٌة األنماط بعض وجود هو األسلوب هذا ٌعزز ما وأن   

 قلقا أكثر الوالدٌن ٌجعل ما وهذا األنثى من وتحمبل مقاومة أكثر الذكر الطفل أن افتراض مثل التنشبة،

 ص ،4111 أعراب، حٌاة) المعاملة أسلوب فً جوهرٌة فروق إلى ٌإدي ما وهذا الولد من البنت على

32         .) 

 أنات أحٌانا ٌخلق بل ، واستعداداتهم دراتهمق لتنمٌة لؤلبناء واحدة أجواء ٌخلق ال األسلوب هذا إن    

 بسلوكٌات عنه ٌعبر وقد والتذمر، االنسحاب إلى به ٌإدي قد أو مقبول ؼٌر سلوك بشكل تفرز قد داخلٌة

 والؽٌرة والبؽضاء الكراهٌة التفرقة أسلوب ٌخلق كما متنوعة، بؤشكال والعدوان والعصٌان الطاعة عدم

. لدٌهم الذات مفهوم تشكٌل وفً ألنفسهم األبناء نظرة فً تإثر التً سالٌباأل من التفرقة اسلوب ٌعد لذلك

 (.43 ،ص 4112 ، قحطان الظاهر)

 شعور إلى ٌإدي ،مما وإهمالهم ألطفالهم الوالدٌن نبذ فً األسلوب هذا ٌتمثل :واإلهمال الرفض أسلوب-

 فً ٌتمثل أنه كما وتكٌفه، للطفل النفسً النمو على ٌإثر مما الدابم والخوؾ واالؼتراب بالقلق الطفل

 من منه ٌطلبه ما وٌنسى أخباره، أو أحواله بمعرفة ٌهتم ال الوالدة أو الوالد بؤن االبنة أو االبن شعور

 وال معه، ٌسكنون شخص مجرد أنه على إلٌه وٌنظرون الضرورة، عند مساعدته حتى وٌنسى أشٌاء

 البنات من كبٌر عدد بعد أنثى الطفل ٌولد حٌن العبلقة ههذ تنتج األحٌان من كثٌر وفً بهم، تربطه عبلقة

 ٌستجٌبان فإنهما لمجٌبه، ٌخططان ولم الطفل جاء إذا أو اٌضا، والعكس ذكر طفل فً ٌرؼبان والوالدان

 الرفض مشاعر وتنعكس بذلك، تصرٌحهما عدم من الرؼم وعلى اٌجابٌة ولٌست سلبٌة بطرٌقة لقدومه
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 لذاته والدٌه تقدٌر عدم من وٌعانً الطفل لدى مناأل مشاعر تهدد وبالتالً مسلوكاته على هذه واإلهمال

 (31 ،ص 4111 ، أعراب حٌاة).احترامه ٌجب ما واحترام علٌه ما انجاز وعدم باإلحباط ٌشعره مما

 دون تركه مع ضمنٌا أو صرٌحا رفضا للطفل الوالدي الرفض فً ٌتمثل أنه( 1535) دسوقً وٌرى   

 عدم وكذلك فٌه، المرؼوب ؼٌر السلوك على ومحاسبة وتوجٌه لوم أو المرؼوب، سلوكال على إثابة

 بشكل واالجتماعً، الشخصً وكٌانه بوجوده االهتمام حتى أو الطفل، حاجات بإشباع االهتمام أو المباالة

 التً واإلحباط العجز مشاعر وٌستحث الصؽٌر، عند الذات تقدٌر وٌقوض السوٌة، األمن مشاعر ٌهدد

 (.33-34 ،ص 4111، خلٌل بٌومً محمد) الحٌاتً توافقه عن الصؽٌر تعجٌز استمرارها شؤن من

 بشكل ٌإثر مما والكبت واالنسحاب والتردد والقلق الخوؾ األبناء نفوس فً ٌؽرز األسلوب هذا إن   

 ٌروؼ مستقرة ؼٌر بشخصٌات وٌجعلهم لدٌهم، الذات مفهوم تشكٌل وفً ألنفسهم، نظرتهم فً سلبً

 (.41 ،ص 4112 ، قحطان الظاهر) متوازنة

( التً هدفت إلى معرفة أثر اتجاهات الوالدٌن نحو أبنابهم فً مفهومهم 1986فً دراسة عبد الفتاح )و  

ات الوالدٌة طبق علٌهم مقٌاس االتجاه ،تلمٌذا من الجنسٌن 150ى عٌنة من لذواتهم وتقدٌرهم لها ،عل

دراسة إلى وجود تؤثٌر االتجاهات الوالدة المتمثلة فً التذبذب فً فتوصلت ال ،ومفهوم الذات للصؽار

 المعاملة فً مفهوم الذات المثالٌة.

 العقلٌة ،وإمكاناته ،وجسمه جنسه تقبل) لذاته للصؽٌر الوالدٌن تقبل فً وٌتمثل : واالهتمام التقبل اتجاه-

 ،وتؤكٌد حاجاته ،وإشباع بحرٌته ماالهتما فً ٌتبدى ،كما وجوده فً والرؼبة أهمٌته على ٌإكد ،بشكل

 ذلك توفٌر على ومساعدته الحاضر فً له النفسً األمن توفٌر ،مع ذاته تحقٌق على ومساعدته استقبللٌته

 والمنزلة لذاته، وتقبله االجتماعٌة، بالمرؼوبٌة الصؽٌر لشعور ٌإدي بشكل المستقبل وفً لنفسه

 (.33 ،ص 4111، خلٌل بٌومً محمد) جتماعًاال بالوجود الشعور له ٌحقق مما االجتماعٌة،

 ألنه وفعاال مإثرا ٌكون أطفالهم نحو بالحب تتسم اتجاهات من اآلباء إلٌه ٌلجؤ ما أن فٌه شك ال مما

 الذٌن فاألطفال. والسلوك االتجاهات شكل تتخذ التً االجتماعٌة التنشبة بحصٌلة التنبإ ٌمكن طرٌقها عن

. اجتماعٌا المقبولة الصفات تنمٌة إلى ٌمٌلون طٌبة عاطفٌة عبلقات ظل وفً  آبابهم رعاٌة تحت ٌنشبون

 فً اآلباء بعض ٌسلكه قد عدوانً أسلوب ذاته حد فً فهو االنفعالٌة، المساندة من بالحرمان التهدٌد أما

 مدأح ماٌسة) السلٌمة االجتماعٌة تنشبتهم مسار على ٌإثر مٌكانٌزما ٌمثل األسلوب وهذا ،أطفالهم معاملة

 (.24 ،ص 4114 ، النٌال
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 هذا فً دراستهما خبلل ،منB.Rollins&D.Thomas (1535 ) وتوماس رولنز من كل وجد ولقد  

 االبتكارٌة قدراته ،وتنمٌة لذاته الطفل بتقدٌر ،تقترن بالحب تتسم التً الوالدٌة االتجاهات ،أن الصدد

 (.25 ،ص 4114 ، النٌال أحمد ماٌسة. )االجتماعٌة ،والمعاٌٌر األخبلقٌة للقٌم ،وتقبله

 األبناء شخصٌة فً الوالدٌن معاملة أثر على التعرؾ إلى تهدؾ التً( 1521) رحمة دراسة وكشفت  

 ،االهتمام الشدة فً االعتدال) السوٌة الوالدٌة المعاملة أسالٌب بٌن موجبة ارتباطٌة عبلقة وجود عن

وفً نفس السٌاق توصلت دراسة  ، النفس فً الثقة ةوسم( اإلخوة بٌن ،المساواة كافٌة بدرجة ،الصرامة

 الطفولة مرحلة أطفال توافق فً الوالدٌة االتجاهات أثر بعنوان  ,Maw Shien (1981)ماوشٌن

 االجتماعً التوافق زٌادة إلى تإدي الوالدٌن قبل من والدؾء الحب على القابمة الطفل تربٌة أن المتؤخرة

 الطفل قدرة عدم إلى تإدي الوالدٌن قبل من واإلهمال التسلط على لقابمةا التربٌة وأن لؤلطفال والشخصً

 على التعرؾ إلى تهدؾ التً  (4114) الراوي دراسة توصلت كما. المردسة داخل التوافق تحقٌق على

 وجود إلى وطالبة طالبا 153 من مكونة على البلعقبلنٌة واألفكار الوالدٌة المعاملة أسالٌب بٌن العبلقة

 بٌن عكسٌة عبلقة ووجود البلعقبلنٌة واألفكار التسلط أسلوب بٌن إحصابٌة داللة ذات إرتباطٌة ةعبلق

 .البلعقبلنٌة واألفكار( والدٌمقراطً  التسامح) أسلوبً من كل

 :األعشَخ نهزُشئخ انًفغشح انُظشَبد-5

 Psychoanalytic Theoryنظرٌة التحلٌل النفسً:  -أ

 التنشبة جذور أن ٌرى الذي فروٌد سٌجموند الشهٌر النفسً العالم هو النظرٌة هذه وزعٌم رابد    

 والده لدور تقمصه طرٌق عن الطفل عند ٌتطور الذي العلى، األنا ٌسمى بما تكمن الفرد عند االجتماعٌة

 عملٌة فإن وعلٌه اإلناث، عند إلكترا وعقدة  الذكر عند أودٌب عقدة حل محاوال الجنس نفس من هو الذي

 والدٌه لمعاٌٌر واستدخاله الطفل اكتساب تتضمن النفسً التحلٌل نظر وجهة من االجتماعٌة شبةالتن

 أبرزها واجتماعٌة وانفعالٌة عقلٌة أسالٌب طرٌق عن ٌتم ذلك أن وٌعتقد. لدٌه األعلى األنا وتكوٌن

 .والعقاب الثواب على القابم التعزٌز

 ،كما اجتماعٌا عنها المرضً السلوكٌة األنماط ضبع تدعٌم على تعمل االجتماعٌة التنشبة فعملٌة

 تإكد النظرٌة هذه أن من وبالرؼم اجتماعٌا عنها المرضً ؼٌر السلوكٌة األنماط بعض اطفاء على تعمل

 االجتماعٌة المإثرات أؼفلت أنها إال واالجتماعً النفسً نموه فً والطفل الوالدٌن بٌن العبلقة أثر على

ص ، 4113 سبلمة، الحافظ عبد. .)لدٌه األعلى األنا نمو على تإثر وبالتالً األسرة خارج الطفل على

 (.45-44 ص
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 الكابن نمو ضوء فً لؤلطفال االجتماعٌة التنشبة نحو الوالدٌة االتجاهات النفسً التحلٌل نظرٌة تفسر  

 جاتحا بٌن الصراعات تشمل دٌنامٌكٌة عملٌة الشخصٌة نمو فروٌد اعتبر حٌث وتطوره، اإلنسانً

 .األعلى األنا و ،األنا و، الهو تنمٌة فً دورها الصراعات ولهذه، المجتمع ومتطلبات الفرد ورؼبات

 إلشباع نتٌجة المتعة للطفل ٌحقق بما هوتوجه السلوك تحدد التً الؽرٌزٌة الدوافع مجموعة ٌمثل :فالهو

 .الرؼبات

 ظهور وعند. الواقع لمبدأ وفقا الطفل نشاط بدوره ٌوجه الذي الشخصٌة من الواعً الجزء ذلك :واألنا

" الهو" متطلبات بٌن تنشؤ التً الصراع مع التعامل فً ٌبدأ فاألنا, ذاته ضبط الطفل ٌتعلم" األنا"

 ٌتم ولكى. اآلباء قوانٌن إنتهاك دون" الهو" حاجات إلشباع وسٌلة عن البحث فً ودوره. اآلبا ومتطلبات

 مقبولة بصورة رؼباته إشباع ٌتم حتى" الهو" جماح ٌكبح لكً سبٌبل الدفاعٌة الحٌل من ٌتخذ, ذلك

 .اجتماعٌا

 التً القوانٌن تتحول, األعلى األنا وبنضج, االجتماعٌة والمعاٌٌر األخبلقٌة القٌم فٌمثل :األعلى األنا أما

 فً فٌبدأ  داخلٌة تصبح ذاته إلى المجتمع علٌة ٌفرضها التً والضوابط األبناء على اآلباء ٌفرضها

 أحمد ماٌسة.)بالذنب الشعور لٌتجنب ولكن الخارجً العقاب ٌخاؾ ألنه ال المجتمع قوانٌن مع مإالتبل

 (21 ،ص 4114 ، النٌال

 ضد وإنما اجتماعٌة لٌست فالؽرابز االجتماعً، والنظام الفرد بٌن ما انسجام ٌوجد ال أنه فروٌد وٌرى  

 ،أحدهما مع ٌتماهى الطفل تجعل والوالدٌن الطفل بٌن ؤتنش عاطفٌة روابط وهناك. اجتماعٌا مقبول هو ما

 المعاٌٌر بدورهما ٌعكسان اللذٌن الوالدٌن وأدوار معاٌٌر الطفل فٌتقمص ،أمها مع واألنثى أبٌه مع فالذكر

. الطفل عند والقٌم االتجاهات معها وتتطور بالتطور superego األعلى األنا فتبدأ المجتمع، فً السابدة

 المجتمع قٌم خبللها من األطفال ٌعكس حٌث االجتماعٌة التنشبة عملٌة فً مركزٌة عملٌة وهذه

 (.134 ،ص 4115، حوسو محمد عصمت) وأخبلقٌاته

 عدد خبلل من تتم النمابً التطوري اإلطار حٌث من النفسً التحلٌل نظرٌة فً االجتماعٌة التنشبة عملٌة

 :هً األساسٌة النمابٌة المراحل من

 ونمط الطفل شخصٌة تحدد حٌث األول العام من الثانً النصؾ حتى الوالدة من تبدأ :مٌةالف المرحلة

 .الفطام ومدى الفمٌة حاجاته إشباع وكٌفٌة أمه مع عبلقته بطبٌعة االجتماعٌة عبلقاته

 ضبط لتعلمه نتٌجة اللذة الطفل ٌجد وفٌها الطفل عمر من والثالث الثانً العامٌنمن  :الشرجٌة المرحلة

 .االجتماعً ونموه الطفل شخصٌة على المرحلة هذه ،وتإثر والدٌه بقبول ٌحظى حٌث اإلخراج لٌةعم
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 المرحلة هذه فً الطفل ،وٌهتم الطفل عمر من أٌضا والخامس الرابع العامٌن وفترتها :القضٌبٌة المرحلة

 هً المرحلة هذه فً الربٌسٌة والظاهرة. ولذة إشباع مصدر باعتبارها بهما والعبث التناسلٌة بؤعضابه

 ،وكذلك علٌها والده من ،والؽٌرة أمه بحب االستبثار وٌرؼب بؤمه لذكر الطفل ٌرتبط حٌث أودٌب عقدة

 أمها تجاه والعدوانٌة بالؽٌرة وتشعر أبٌها مع البنت بٌن القوي باالرتباط المرحلة هذه وتعتمد إلكترا عقدة

 (.31 ،ص 4113 ، سبلمة الحافظ عبد)

 ولذا ،الناحٌة هذه فً علٌه والده بتفوق وٌقر أمه تجاه الجنسٌة ومشاعره عاطفته الولد كبتٌ وعندها    

 حبه عن شعورٌا ال االبن ٌتخلى ثم ،األم على لبلستحواذ الذكورٌة هوٌته وٌتقمص أبٌه مع ٌتماهى فهو

 الفتقادهن نظرا الؽٌرة ٌعانٌن أخرى جهة من فإنهن البنات وأما قضٌبه، من للحرمان تعرضه خشٌة ألمه

 ولذا penis envy القضٌبً الحسد عقدة لدٌهن وتتشكل، عنهن األوالد ٌمٌز الذي المنظور ذلك إلى

 االمتٌاز بهذا هادتزو أن لىع عجزت وألنها الحالة، هذه فً مثلها ألنها البنت نظر فً األم قٌمة تتدنى

 حوسو محمد عصمت) الخضوعً بلمًاالستس الموقؾ وتتخذ أمها مع البنت تتماهى وعندها ،(القضٌب)

 (.121 ،ص 4115،

 تؤخذ حبها، موضوع هو حٌث من أبٌها عن تتخلى أن بعد الصؽٌرة، البنت أن التحلٌل ٌبٌن ما فؽالبا    

 تقمص من بدال( المفقود الموضوع شخصٌة تقمص أي) أبٌها شخصٌة تقمص وفً ذكورتها اظهار فً

 سٌجموند) الطبٌعً استعدادها فً الذكورة شدة درجة على ٌتوقؾ هذا أن الواضح ومن. أمها شخصٌة

 (.11 ص ،1542 نجاتً، عثمان محمد ترجمة فروٌد،

 وٌإثر ، والتبعٌة بالدونٌة بعدبذ ٌشعرن أن بالفتٌات تإدي األمل وخٌبة الؽٌرة هذه أن إلى فروٌد ونوه  

 كما.  بالكفاءة اإلحساس وعدم الخجل ٌولد مما أساسً بشكل شخصٌاتهن وتشكٌل تطورهن على ذلك

 أٌضا لدٌهن المتولد االحساس هذا وبسبب. وجمالهن بمفاتنهن والتباهً والؽزو الذات حب لدٌهن ٌتولد

 ،Super Ego األعلى باألنا ٌسمى ما إلى الوصول فً ٌفشلن فإنهن ولذا الذكاء، أو للرشد تفتقدن فإنهن

 محمد عصمت) المتحضر للرجل مٌزات فروٌد رهاٌعتب التً العلٌا والمثل واالخبلق القٌم مركز وهً

 (.121-121 ص ،1542 حوسو،

 نفس من بالوالد المرحلة هذه فً الطفل وٌتعلق البلوغ سن حتى السادسة بٌن ما وفترتها :الكمون مرحلة

 علٌها، ٌإكدان التً المعاٌٌر ٌمتص وكذلك والدٌه موضع فً التقمص طرٌق عن نفسه ٌضع كما الجنس،

 .األعلى نااأل التقمص هذا خبلل من وٌنشؤ
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 مع وصبلت عبلقات تكوٌن طرٌق عن اإلشباع عن الطفل ٌبحث المرحلة هذه وفً :الجنسٌة المرحلة

 ومن جهة، من المباشرة البٌبٌة الظروؾ خبلل من تتم الجنسٌة رؼباته إشباع وطرٌقة األخر الجنس أفراد

 عبد) البلوغ سن مرحلة بعد ما المرحلة هذه وتؽطً أخرى، ناحٌة من السابقة وخبراته نموه خبلل

 (.31 ،ص 4113 سبلمة، الحافظ

 ،وخاصة حٌاته فً الطفل لها ٌتعرض التً الخبرات تؤثٌر على تإكد النفسً التحلٌل نظرٌة أن وٌتضح  

 باألمن والشعور والحنان العطؾ ٌسوده جو فً نابعة الخبرات هذه كانت فإذا. األولى سنوات الخمس

 الحرمان مواقؾ من نابعة بخبرات مر إذا الطفل ،وأما ومجتمعه نفسه مع التوافق الطفل ،اكتسب

 4114 ، النٌال أحمد ماٌسة. )مضطربة شخصٌة تكوٌن إلى الطرٌق تمهٌد ذلك ،أدى واإلهمال ،والتهدٌد

 (.21 ،ص

 ٌمارسه فما. ٌتهمشخص نمو فً األساسً العنصر هو وأطفالهم اآلباء بٌن التفاعل أن فروٌد اعتبر وقد   

 االتجاهات وهذه. االجتماعٌة تنشبتهم فً فعال دور له ألطفالهم معاملتهم فً وأسالٌب اتجاهات من اآلباء

 4114 ، النٌال أحمد ماٌسة.) وآبابه الطفل بٌن القابمة االنفعالٌة العبلقات لنوعٌة طبقا تحلٌلها ٌتم الوالدٌة

 (.21 ،ص

 لها بوالدٌه الطفل عبلقات وأن طفولته فً تتشكل الفرد حٌاة مبلمح أن على النظرٌة هذه أكدت كما  

 1552، عوٌضة مجمد محمد كامل) والعقلٌة النفسٌة باألمراض التمهٌد فً دورها لها بوالدٌه دورها

 (.31 ،ص

 بالقٌم تؤثره فً األسرة أعضاء بٌن االجتماعً التفاعل االعتبار فً تؤخذ ال النظرٌة هذه أن إال   

 التً الجماعة أو الفبة أو الطبقة ،أي الخاص االجتماعً لقطاعا ثقافة من المنبثقة االجتماعٌة معاٌٌروال

 (. 32 ،ص 4113 ، طالبً الصادة) األسرة إلٌها تنتمً

 اإلناث أن المحدثون المنظروناعتبر حٌث . عنه المنشقٌن قبل من عدٌدة النتقادات فروٌد تعرض كما    

 ،ولٌس عنهن زابدة قوة ٌمنحهم مما لؤلوالد األمهات قبل من التفضٌلٌة المعاملة ببسب امل بخٌبة ٌصبن

 نفسه العضو ألجل لٌس العضو تفتقد تجعلها بالمرأة المحٌطة فالظروؾ. بالقضٌب تزوٌدهن عدم بسبب

 مرأةال فتجد الذكور، تفوق فكرة لدٌها ٌولد مما القضٌب، ٌملك لمن تمنح التً االمتٌازات أجل من وإنما

 (.124 ص ،5115 حوسو، محمد عصمت) واالستقبلل التوازن لها تعٌد التً األمومة فً نفسها

 تنشد أن إلى رؼبتها وأرجع طبٌعٌة، ؼٌر فتاة ذكرا تكون أن تتمنى التً الفتاة وأتباعه فروٌد اعتبر وقد  

 هذا فً وأهمهم ر،األفكا هذه خطؤ فروٌد بعد من النفس علماء أثبت وقد، ٌنقصها الذي الذكر عضو
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 أن تتمنى البنت أن وقالت الفكرة هذه فً فروٌد عارضت التً هورنً كارٌن النفسٌة الطبٌبة هً المجال

 العضو تنشد ألنها ولٌس الذكر علٌها ٌحصل التً االجتماعٌة االمتٌازات على لتحصل ذكرا تكون

 (. 131 ص ،1551 السعداوي، نوال) .الذكري

 Theory of Functional Constructional  ً الوظٌفً :نظرٌة اتجاه البنائ -ب

Attitude 

 اجتماعٌة كعملٌة االجتماعٌة للتنشبة وتنظر مجتمعٌة، وظٌفة ٌحقق بناء األسرة أن على النظرٌة ترتكز  

 إشباع فً تتمثل ألعضابها هامة بوظٌفة تقوم األسرة وأن. المجتمع ثقافة ءالنش إكساب تستهدؾ تعلٌمٌة

 وظٌفة تعتبر التً المكانة واكساب واألمن والحماٌة واالقتصادٌة والنفسٌة االجتماعٌة عضاءاأل حاجات

 التً الهوٌة واكسابهم االجتماعٌة أدوارهم ألداء النشء إلعداد وذلك. بالمجتمع األسرة تربط محورٌة

 (.14ص ،4113 القحطانً، ربٌع) وتطوره المجتمع بناء فً مستقببل اإلسهام من تمكنهم

 ٌختلؾ محددة بؤدوات جنس أو نوع كل تخص االجتماعٌة التنشبة أن على االتجاه هذا ٌركز ولهذا     

 على االجتماعٌة التنشبة عملٌة إلى االتجاه هذا ٌنظر كما المستقبل، فً بها ٌلتزمون اآلخر عن منها كل

 على المحافظة على اعدٌس الذي النسق عناصر باقً مع تتفاعل حٌث االجتماعً النسق جوانب أحد أنها

 وقٌم أنماط الفرد تعلم أي التعلم بعملٌة ترتبط االجتماعٌة التنشبة فعملٌة. وتوازنه االجتماعً البناء

 التنشبة عملٌة وخبلل االتصال، بوسابل الفرد تمد التً الرموز تعلم تتضمن كما الثقافة، وأفكار وعادات

 .ٌدهماوتقال ومواقفهما والدٌه اتجاهات الطفل ٌتبنى

 من المتوقعة السابدة الثقافة لقٌم استدراج عملٌة بؤنها التنشبة عملٌة( جونسون هاري) وصؾ وقد     

 التركز خبلل من التنشبة عملٌة بارسونز حلل كما. المجتمع مع التوافق بقصد المختلفة المواقؾ فً الفرد

 وكذلك التوحٌد، التقلٌد، اإلبدال، تعلم ًوه الجماعة، مع التفاعل أثناء التعلم مٌكانزمات أو عملٌات على

 وهذا لئلناث وأخرى للذكور محددة أدوات وجود على بناء األطفال تنشبة( وبارسونز تالكوت) فسر لقد

 النسق استمرار على ٌعمل كما الصؽٌرة، لؤلسرة عدٌدة وفوابد أهداؾ ٌحقق الجنسٌن بٌن والتماٌز التفرد

 على ركزت قد النظرٌة هذه أن المبلحظ ومن والمجتمع، لؤلسرة وظٌفة ٌإدي وبالتالً االجتماعً،

 السعداوي، عرفات فضٌلة)  االخرى الجوانب على تركٌزها من أكثر التنشبة لعملٌة االجتماعٌة الجوانب

 (.112-113 ص ،ص 4111

 لدورا خبلل من الكبرى االجتماعٌة والوحدات األسرة داخل االجتماعٌة العبلقات على النظرٌة وتركز

 ، القحطانً طاحوس بن ربٌع)  المجتمع فً الجدد لؤلعضاء االجتماعٌة التنشبة عملٌة فً تإدٌه الذي

 (.13ص ،4113
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 : Self Theoryالذات نظرٌة -ج

 تكوٌن على وأثرها الطفل، تنشبة فً واتجاهات أسالٌب من اآلباء ٌمارسه ما بؤهمٌة النظرٌة هذه تشٌد    

 وبٌبته، الطفل بٌن المستمر التفاعل خبلل من تتكون الذات أن حٌث. سالبة أو موجبة بصورة إما ذاته

 .ذاته لمفهوم وتكوٌن تقوٌم من ذلك ٌتبع وما الوالدان األولى، السنوات فً بٌبته فً ما وأهم

 مثبل، الحساب مادة فً منخفضة درجات على لحصوله نتٌجة بالؽباء طفلها اتهام فً األم استمرت فإذا   

 طوال للطفل مبلحقا التقوٌم هذا وٌبقى ؼبً كونه فً ٌتمثل ذاته، عن سالب مفهوم لدٌه تكونٌ فسوؾ

 .التقوٌم هذا صحة ٌثبت أن حاول ولو حتى المقبلة المدرسٌة سنوات

 توجه التً والضوابط النواهً من بناء ٌعد الذي الذات نظام أن( Sullivan, 1953) سولٌفان وٌرى  

 تجنبا والدٌه لرؼبات ٌمتثل حٌث ،الطفولة منذ والتوتر القلق وٌجنبه األمن له ٌحقق بما الفرد، سلوك

 للقٌم وفقا وٌسلك" الذات نظام" تشكل التً السلوك ضوابط لنفسه فٌصطنع حبهما، فقدان من الناشا للقلق

 (.42 ،ص 4112 ، قحطان الظاهر) االجتماعٌة

 نظر وجهة ومن نظره، وجهة من وذلك ،الفرد لخبرات محصلة هً الذات أن روجرز أوضح وقد   

 ؼٌر الجوانب بعض وجدت ولو حتى هإلٌ حاجة فً ألنه للطفل ضروري الموجب فالتقوٌم. األسرة

 للحصول سلوكه تحسٌن فً الرؼبة لدٌه وٌولد ذاته، تحقٌق إلى الطفل ٌدفع ذلك ألن سلوكه، فً المقبولة

 .(22، ص4114نٌال، ماٌسة أحمد ال) الموجب التقوٌم هذا من مزٌد على

الصورة التً ٌكونها الطفل عن  طبٌعة أسالٌب المعاملة الوالدٌة فً تحدٌد أهمٌة خبلل ذلك تتضح ومن 

على أدى ذلك توافق الطفل سواء  والمساندة المدح والتقدٌر لما كانت تلك األسالٌب قابمة على نفسه، فك

المستوى النفسً أو االجتماعً.
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 : خالصخ

 عملٌة فً محورٌا دورا تلعب زالت ما أنها إال والمهام الوظابؾ من للكثٌر األسرة فقدان من بالرؼم    

 لها ٌمكن ال ذلك فً األسرة تنافس راحت التً األخرى االجتماعٌة المإسسات أن ،إذ االجتماعٌة التنشبة

 فٌها ٌترعرع التً واالجتماعٌة النفسٌة البٌبة تشكل فهً األسرة، محل األحوال من حال بؤي تحل أن

 موضوع من جعل ما وهذا لشخصٌته، الربٌسٌة المعالم تحدٌد على ٌعمل من أول تعد ،حٌث وٌنمو الفرد

 تعددت ،حٌث األسرٌة بالتنشبة ٌتعلق فٌما والسٌما والعلماء الباحثٌن من العدٌد اهتمام ٌنال األسرة

 على وأثرها التنشبة فً لوالدٌةا الممارسات طبٌعة حول واالجتماعٌة النفسٌة واألبحاث الدراسات

 األسرٌة الخبرات أهمٌة على النفسً التحلٌل علماء وخاصة النفس علماء أكده ما ،وهذا األبناء شخصٌة

 والممارسات األسالٌب نوعٌة أن الدراسات عنه أسفرته ما خبلل من وٌتضح. األفراد سلوك فً األولى

 والتً نفسه عن الفرد ٌكونها التً الصورة تلك ما حد إلى تحدد التنشبة عملٌة فً الوالدان ٌتبعها التً

 على القابمة التربوٌة األسالٌب تلك الوالدان اتبع فكلما ، ؼٌره ومع نفسه مع توافقه مدى على تنعكس

 فً الثقة وتعزٌز واالجتماعٌة، والنفسٌة، الفٌزٌولوجٌة، األبناء حاجات وفهم ومراعاة واالهتمام التقبل

 مع همقتواف مدى على هربدو ٌنعكس والذي لها وتقببل لذواتهم تقدٌرا أكثر األبناء هإالء أضحى نفوسهم

 والتفرقة النفسً األلم وإثارة والتسلط والنبذ اإلهمال على القابمة األسالٌب أن حٌن ،فً وؼٌرهم أنفسهم

 النفسً فقالتوا لسوء عرضه ٌجعلهم مما الذات واحتقار بالذنب األبناء هإالء تشعر والمفاضلة

 األسالٌب تتحدد ما فكثٌرا األسرٌة، التنشبة على تؤثٌرا العوامل أهم من الجنس متؽٌر وٌعد. واالجتماعً

 العابلة فً الجنسٌن من لك ومكانة أدوار خبلل من أبنابهم تنشبة فً الوالدان ٌتبعها التً التربوٌة

 خبلل من تتحدد الحالٌة للدراسة موضوعك باعتبارها الفتاة تنشبة عملٌة من ٌجعل ما وهذا والمجتمع،

 . خاصة بصفة والعابلة عامة بصفة المجتمع فً األنثى مكانة

ٌّبَ ثبٌّٛػٛع ثظٛهح أٍٚغ ١ٍزُ اٌزطوق فٟ اٌفظً اٌمبكَ ئٌٝ ِىبٔخ اٌّوأح ثظفخ إلِٓ أعً ا ٚ    

ٔزٙب ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾل٠ل صُ ِىب ٚئٌٝ طٛهرٙب فٟ األِضبي اٌشؼج١خ، ػبِخ ٚاٌفزبح ثظفخ فبطخ ػجو اٌزبه٠ـ،

.ٍٛاء اٌزم١ٍل٠خ أٚ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌفظً اٌنٞ ١ٍ٠ٗ ِىبٔزٙب فٟ اٌؼبئٍخ اٌغيائو٠خ
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سٌتم التطرق فً بداٌة هذا الفصل إلى لمحة تارٌخٌة عن مكانة المرأة، بدءا من الحضارات والشعوب   

ٌمة، ثم إلى مكانتها فً اإلسبلم، ثم فً عصر النهضة، وبعد ذلك سٌتم تناول صورة المرأة فً القد

 األمثال الشعبٌة. 

  انًــشأح يكبَخ ػٍ ربسَخُخ نًحــخ: أوال

 مكانة المرأة فً الشعوب والحضارات القدٌمة: -أ

انته من وٌبلت الظلم والقهر لقد عاشت المرأة حٌاة جد قاسٌة فً الحضارات واألمم السابقة جراء ما ع  

واالستبداد بؤبشع صوره ،لذا كان من الجدٌر بالذكر أن ٌتم إلقاء نظرة عن تلك المكانة التً كانت تحتلها 

 المرأة سواء أكانت بنتا أم زوجة أم أما فً بعض الحضارات و الشعوب القدٌمة.   

 الحضارة المصرٌة: ًف -1

 كبٌر جانب على الباحثٌن من كثٌر ٌرى كما كانت وقد العالم اتحضار أقدم من القدٌمة مصر حضارة   

 للمرأة ٌكون أن كهذه لحضارة المتوقع ومن األخرى، الحضارات من لؽٌرها بالنسبة والرقً التقدم من

 للملك ٌسمح المصري القانون كان فقد. النفس ٌقزز ما فٌها ٌوجد كان بل، التقدم لهذا مواكب متمٌز مكان

 بنات من كبٌر عدد ذلك جانب إلى له وكان ،قرٌباته ٌضاجع كان كما ابنته، وأحٌانا تهاخ ٌتزوج أن

 بالقانون األمر وصل فقد الجنسٌة، الرؼبات إلشباع وسٌلة كانتف ،األجانب إلٌه أهداهن ممن أو األعٌان

 (.5 ،ص4113 ، شعٌب على محمد) ابنته أو أخته بمضاجعة حتى للملك ٌسمح أن المصري

 كان ،بل االنسانٌة والفطرة ٌتماشى بما ،أو والعلم العقل منطلق من مستمدة لٌست قوانٌن بذلك فهً    

 . تشرٌعها فً الحٌوانً الشهوانً الطابع علٌها ٌؽلب

 :الٌونانٌة الحضارة فً -2

 الطبو والفلسفة، الحكمة مدٌنة أثٌنا وكانت .ومدنٌة حضارة األمم أكثر الزمان قدٌم فً الٌونان كانت     

 التجارٌة، السلع من سلعة كؤنها وتشترى تباع القدماء ثٌنٌٌناإل لدى الٌونانٌة المرأة كانت هذا ومع والعلم،

 وكان. األطفال وتربٌة البٌت شإون بتدبٌر إال لها ٌسمحوا ولم الشٌطان، عمل من رجسا ٌعدونها وكانوا

 أسبرطة فً الرجل أما شرط، أو قٌد ببل ء،النسا من دعد أي ٌتزوج ان بالزواج له ٌسمح أثٌنا فً الرجل

 هاشم ابراهٌم) الضرورة عند إال واحدة امرأة من أكثر ٌتزوج أن له ٌسمح ال فكان القدٌمة الٌونان من

 (.11-5 صص  ،4114 ابراهٌم،
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 ،فإن العلوم مختلؾ فً رقً من إلٌه وصلت مما وبالرؼم الٌونانٌة الحضارة أن ذلك خبلل من ٌتضح    

 إلى ٌسعى كان الذي آنذاك والعلمً الفلسفً الثراء بمستوى ٌلٌق قٌمة أو مكانة بؤي تحظى تكن لم ةالمرأ

 جعلها مما ،الشٌطان عمل من رجسا ،فاعتبروها المرأة حقٌقة ٌعرفوا لم أنهم إال. الحقٌقة عن البحث

 .األسواق فً وتشترى تباع مهانة

 :الرومانٌة الحضارة فً-3

 والرواقٌٌن، اإلبٌقورٌٌن عهد فً خاصة السوء ؼاٌة فً كانت الرومانٌة الحضارة فً المرأة مكانة إن   

 األسرة فً األب سلطة وكانت. وزن أي لها ٌكن لم األسرة داخل ففً الحقوق، كل من محرومة كانت فقد

 فهو القانونٌة، حقوقه له الذي هو األسرة أفراد دون وحده األب وكان القٌود، كل من مطلقة الرومانٌة

 (.31 ص 4113، شعٌب على محمد) ٌبٌعه أو به ٌحتفظ أو الملك ٌشتري أن حقه من كان الذي وحده

 السلطة هذه ظل فً األمر وصل وقد  قٌمة أي بنتا أم زوجة كانت سواء الرومانٌة المرأة تعرؾ لم    

 روما فً المؤلوفة اتالعاد من" أنه حٌث ذكرا، لٌست كونها الحٌاة من ابنته حق ٌسلب أن لؤلب المطلقة

 (.34 ،ص 4113، شعٌب على محمد) "ٌقتله أن أنثى أو مشوه طفل له ولد إذا لؤلب تبٌح

 وإذا أخٌها، أو أبٌها رقابة ففً بنت كانت فإذا رجل، رقابة تحت حٌاتها أطوار فً المرأة وكانت    

 أو الولً هذا رضا دون أموالها فً التصرؾ لها ٌحق وال ابنها، أو زوجها رقابة ففً زوجة كانت

 (.33 ،ص 4113، شعٌب على محمد) الرقٌب

 نأ له كان وقد. الجرٌمة بهذه ضبطته ولو بالزنا، زوجها تتهم أن الرومانٌة الزوجة حق من ٌكن ولم  

 1541، عبده سمٌر) االتصال هذا على القانون ٌعاقبه أن دون المسجبلت الرسمٌات بالعاهرات ٌصل

 (.42 ،ص

 أبوٌة لسلطة خاضعة كانت فقد والحرٌة، اإلرادة مسلوبة الٌونانٌة المرأة ؼرار على الرومانٌة فالمرأة   

 . الحٌاة فً حقال حتى منها وتسلب وإرادتها حرٌتها تقمع مطلقة،

 :الفارسٌة الحضارة فً -4

 لحق،ا مهضومة استمرت وقد. احتقار كلها نظرة إلٌها ٌنظر اإلسبلم قبل الفرس عند المرأة كانت   

 ،4114 ابراهٌم، هاشم ابراهٌم) حقوقها وأعطاه اإلسبلم أنقذها حتى المعاملة، فً مظلومة القدر، مجهولة

 (.14ص
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 الفارسً القانون وكان األختٌن، بٌن وٌجمع أمه، أو اخته، أو ابنته ٌستحل أن للرجل ٌجوز حٌث    

 شعٌب، علً سعد محمد) حرب دولة دولةال ألن وذلك الدولة، عن للدفاع والتوالد النسل كثرة على ٌشجع

 (.15 ص ،4113

 ٌمد لئلنجاب وعاء عن عبارة المرأة من ترى كانت الحروب، على القابمة الفارسٌة الحضارة ظل فً   

 ذهبت الذي المحارم، لزنا اهتمام أي الفارسً التشرٌع ٌولى لم ولهذا الذكور، باألفراد الجٌش أو الدولة

 .  أما أم أختا أم بنتا أم زوجة نتأكا سواء المرأة ضحٌته

. آبابهن ؼٌر منهن وٌستفٌد بٌوتهن، لؽٌر ٌنشؤن ألنهن البنات ٌرزق بؤن ٌرحب الفرس من أحد ٌكن لم   

 (.41 ،ص 4113، شعٌب علً سعد محمد)

 لدى الرإٌة فً تناقض نبلحظ ٌجعلنا ما وهذا الفارسٌة، الحضارة فً ٌرحب ٌكن لم األنثى مٌبلد نإ   

 ٌرحبون ال أخرى جهة ومن بالذكور، الدولة إلمداد إلٌها بحاجة جهة من فهم المرأة، اتجاه فارسٌٌنال

 .بمٌبلدها

  :الصٌنٌة الحضارة فً -5   

 الحقول فً تتركهن بإعالتهن، أو بهن وتضٌق البنات من حاجاتها ٌفوق عددا تنجب التً األسرة كانت   

 كؤنها أسؾ أو ندم بؤي تشعر أن دون ذلك تفعل الضارٌة، ناتالحٌوا تقتلهن أو الصقٌع علٌهن لٌقضً

 (.42 ص ،4113شعٌب، علً سعد محمد)مرض من أو شر من تخلصت

 وتضع الزنا، طرٌق عن للرجال الجنسٌة الشهوات إلشباع النساء تعد الصٌنٌة االجتماعٌة النظم وكانت  

 (.42 ص ،4113شعٌب، علً سعد محمد)االزن ممارسة بحق والمرأة للرجل تعترؾ تشرٌعات لذلك

 تظل بؤن ٌقضً االجتماعً النظام وكان الزفاؾ، لٌلٌة إال سٌتزوجها من ترى بؤن للبنت ٌسمح ٌكن لم   

 (.42 ،ص 4113 شعٌب، علً سعد محمد) الخدمة هذه من الموت ٌحررها حتى زوجها بٌت فً خادمة

 على هً ،وتقوم وحده ٌؤكل ،وإنما لطعاما فً زوجها تشارك ان تستطٌع ال الصٌنٌة المرأة كانت   

 (.43 ص ،4113 شعٌب، علً سعد محمد... ) طعام من تبقى ما إال تؤكل ،وال الطعام أثناء خدمته

 الواجبات من انجابهم أن ٌرون الصٌنٌٌن ألن الذكور انجاب عدم الصٌنٌة المرأة مذلة أسباب ومن    

 سعد محمد) الذكور إال واألسبلؾ لآلباء القرابٌن ٌقرب أن ٌجوز ال إذ وفاتهم، بعد القرابٌن لتقدٌم الدٌنٌة

 (.43 ص ،4113 شعٌب، علً
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 خدمة فً لتفانٌها أو لثقافتها أو لجمالها زوجها من تقدر أو تكرم أو تحترم الصٌنٌة المرأة تكن ولم    

 4113 ، شعٌب علً سعد محمد) البنٌن والدة كثٌرة تكون أن وهو واحد لسبب لتكرم وإنما وأمه، زوجها

 (.43 ،ص

 والظلم، القهر وٌبلت من تعانً فكانت زوجة، أم بنتا أكانت سواء قٌمة أي الصٌنٌة للمرأة ٌكن لم   

 .الذكور تنجب لم إذا زوجة وتذل وتهان العابلة، طعام ٌقل أن بمجرد صؽٌرة وهً ٌسلب حقها فً الحٌاة

 :الهندٌة الحضارة فً -6

 أم زوجها أم أبوها أكان سواء ولٌها، حق عن منفصل حق لها ٌكن لم حٌث شخصٌتها، تتحدد لم     

 تخضع أن لزاما وكان زوجها، أو ابٌها أقارب من تلتصق أن علٌها كان هإالء انقطع فإذا ولدها،

 فلم حٌاتها، شإون أقصى فً حتى أمرها، فً ٌقطع ما على اعتراض لها فلٌس الولً، هذا لتصرفات

 المجتمع فً حساب لها ولٌس الثقة من مجردة فإنها رأٌه، بجانب رأي وال ماله عن مستقل مال لها نٌك

 (13 ،ص 4114، ابراهٌم هاشم ابراهٌم) الرجال من إلٌه تنتسب من بقدر إال

 تستلزم التً األسباب وجود عند رفضه فً حقها عن فضبل الزوج، اختٌار فً الحق للمرأة ٌكن لم   

 للعواطؾ، ٌترك أن ٌنبؽً ال الزواج أن بحجة أطفال، وهن بناتهن ٌزوجون كانوا اآلباء ألن الرفض،

 قبول فً اإلنسانٌة حقوقها أبسط من المرأة حرمت النظام هذا ظل وفً لؤلقدار، وال بل للمصادفات وال

 (. 43 ،ص4113، شعٌب علً محمد) األسباب وجود عند رفضه أو الزوج

 وهذه مكانة وال احتراما للمرأة تعطً ال كلها الزواج من أصناؾ ثمانٌة الهندٌة الحضارة نظم أباحت   

 :منها الزواج من التصنٌفات

  باالؼتصاب الزواج-

 بالحب الزواج-

 بالشراء الزواج-

  الوالدٌن بؤمر الطفولة فً الزواج-

 علً محمد)االجتماعٌة الرجل طبقة نفس من كانت إن حداهنإ تتسٌدهن أن على واحدة من بؤكثر الزواج-

 (.42 ص ،4113 شعٌب،



 

65 
 

 لسٌدات إال العلوم، سابر عن فضبل القراءة بتعلٌم ٌسمح كان وما المرأة على محرما التعلٌم كان     

 وٌقلل المرأة فتنة من ٌنقص التعلٌم أن ترى التً الحضارة هذه ألن المعبد، لزانٌات أو الراقٌة الطبقات

 شعٌب، علً محمد) الرجل شهوة إلثارة متفرؼة تكون أن واألصل الرجل، إثارة على قدرتها من

 (.42 ص ،4113

 ٌكون وقد واحد، موقد على حٌة معه تحرق أن فبلبد زوجها، وفاة ٌوم الحٌاة حق من تحرم كانت بل 

 وفق عشر التاسع القرن حتى الحال هذه دامت وقد وفاته، ٌوم الحٌاة حق ٌسلبن عدٌدات، زوجات للرجل

 (.13 ،ص 4114، ابراهٌم هاشم ابراهٌم)مانو شرٌعة

 تنتهً فكثٌرا ما الرجل، لخدمة إلى وجودها كان فما جدا، بشعة بطرٌقة الهندٌة المرأة استبداد تم لقد 

 .معه حٌة فتحرق زوجها، حٌاة بانتهاء حٌاتها

 : الٌهود عند -7

 شقاء سبب أنها ٌعتقدونها كانوا بل الحقوق، من حق أي كتاب أهل همو الٌهود عند للمرأة ٌكن لم>>  

 ٌتم أن العادة كانت)...(  الشجرة من أكله فً آدم إؼواء عن المسإولة هً أنها العتقادهم اإلنسانٌة

 متاع كؤي له ملكا فتصبح أبٌها من ٌشترٌها التً المرأة ثمن ٌدفع الرجل فكان الشراء، بطرٌق جاالزو

 (.21 ،ص 4113، شعٌب علً سعد محمد)<<ٌملكه

 وأن باإلناث، ٌرزق الذي هو السٌا الحظ صاحب أن تبٌن الٌهودٌة الشرٌعة أن المرأة إهانة صور ومن

 (.22 ،ص4113، شعٌب علً سعد محمد)بالذكور ٌرزق الذي هو السعٌد

 األخرى القدٌمة الحضارات فً علٌه كانت عما كتاب أهل وهم الٌهود عند المرأة وضع ٌختلؾ لم    

 لدى كثٌرا به مرحبا األنثى مٌبلد ٌكن ولم الصداق، طرٌق عن ال البٌع طرٌق عن تزوٌجها متٌ كان ،فقد

 .الٌهود

 :النصارى عند -8

 المجتمع استمر وقد الرجل، لخدمة جعلت بؤنها االعتقاد النصرانٌة، فً المرأة إهانة مظاهر من  

 النصارى عند المعروؾ أكوٌناس توماس ٌقول المرأة، نحو المنحرفة الجاهلٌة نظرته فً المسٌحً

 المرأة مبدأ والرجل معا والعقلٌة الجسمٌة طبٌعتها لضعؾ للرجل خاضعة المرأة إن :الرحمة برسول

 سعد محمد) الطبٌعة بقانون المرأة على الخضوع فرض وقد ،ومنتهاه شًء كل مبدأ هللا أن كما ومنتهاها،

 (. 13-14 ،ص 4113، شعٌب علً
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 الذي للرجل خاضعة بذلك فهً والعقلٌة، الجسمٌة الناحٌة من القصور المرأة فً ترى النصرانٌة كانت

 .كما شاء حٌاتها فً ٌتصرؾ

 :الجاهلٌة العرب عند -9

 قال حتى به، وٌضٌقون البنت، بمٌبلد ٌتشاءمون وكانوا ثقٌبل حمبل البنت ٌرون من العرب من كان   

 ."سرقة ،وبرها بكاء ،نصرها الولد بنعم هً ما وهللا" أنثى ولدت زوجته بؤن بشر ـوقد اآلباء أحد

 تبرهم أن وال ، والسبلح بالقتال ال وبالبكاء بالصراخ إال وأهلها أباها تتنصر أن تستطٌع ال نهاأ  ٌرٌد   

 (41 ،ص 4114، ابراهٌم هاشم ابراهٌم)ألهلها زوجها مال من تؤخذ بؤن إال

 قد عار ،أو ٌقع أن فقر من خشٌة حٌةـ ـٌدفنها ابنته ٌبد أن لؤلب تبٌح عندهم لمتوارثةا التقالٌد وكانت  

 (.42 ،ص 4114 ، ابراهٌم هاشم ابراهٌم) قومها على تكبر حٌن تجلبه

 حمو كشرٌعة ـ اآلخر ،وبعضها شاء إذا ابنته بٌع فً الحق األب تعطً القدٌمة الشرابع بعض وكانت 

 هاشم ابراهٌم)اآلخر الرجل ابنة األب قتل إذا ٌملكها أو لٌقتلها آخر رجل إلى اٌسلمه أن له تجٌز ـ رابً

 (42 ص ،4113 ابراهٌم،

 فً وترهن تباع المٌراث من حصة أنها طفولتها فً ٌقتلونها وال ٌستحٌونها الذٌن بٌن قٌمتها وكانت

 من عندهم تعز بما قوم عزٌزة تكون أن إال المصٌر هذا من ٌحمٌها وال الدٌون، وسداد المنافع قضاء

 (.42 ،ص4113 ، شعٌب على سعد محمد)وجوار زمار

 األخرى هً القت فقد األخرى، األمم فً ؼٌرها من حال بؤحسن الجاهلٌة العرب عند المرأة تكن لم   

 أظافرهن نعومة منذ البنات وأد تبٌح كانت التً المتوارثة التقالٌد تلك إطار فً والظلم اإلهانة صور أبشع

 وتشترى تباع فإنها ،األخرى العربٌة القبابل بعض عند الموت من نجت وإن. العار أو الجوع من وفاخ

 .وترهن

 فً خاصة بصفة والفتاة عامة بصفة المرأة ومكانة واقع عن التارٌخٌة اللمحة هذه خبلل من    

 المرأة قٌمة من الحط فً األثر أبلػ المتوارثة لتقالٌدهم كان كٌؾ نرى السابقة، والشعوب األمم حضارات

 عالما كان آنذاك العالم بؤن ٌوحً مما. حٌاتها وحتى وإنسانٌتها كرامتها تسلب أن الحال بها وصل التً

 فٌهن وٌتصرفون الرجال ٌمتلكهن أؼراض بمثابة كن اللواتً اإلناث دون فقط الذكور أو للرجال خاصا

 .شاءوا كما
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 :اإلعالو فٍ انًــــــــــشأح يكبَخ-ة

. واالضطهاد والقهر الظلم ،وٌبلت واألمم الحضارات من العدٌد وفً العصور عبر المرأة عرفت لقد    

 خاتما باعتباره اإلسبلم مجًء" مع إال والكرامة الحٌاة طعم تعرؾ ،ولم إنسانتٌها المرأة من سلبت لقد

 األصل دام ما تفرقة أو مٌٌزت ودون والمساواة العدل كافة للناس لٌعلن األخبلق لمكارم ومتمما لؤلدٌان

:"  وقال"  واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا آمنوا الذٌن أٌها ٌا" الكرٌم القرآن فً ،فقال واحدا

 (.53 ،ص4114وآخرون، األسرة على للحفاظ اللبنانً التجمع" )واحدة نفس من أنشأكم الذي وهو

حتى  ،وكرامتها إنسانٌتها سلبها التً المتوارثة رواألفكا المعتقدات تلك جور من كثٌرا عانت فالمرأة   

 على اإلسبلم دأب التً األساسٌة المهام إحدى فإن" ولذلك. بشرٌعته السمحة لٌقضً علٌها اإلسبلمجاء 

 سنة ،بدون أفرفار علً". ) طوٌلة مدة لها خضعت وتقالٌد وعادات قٌود من المرأة تخلٌص هو تحقٌقها

 (.22 ،ص

 آخر إلٌها تصل لم عالٌة مكانة إلى ورفعها حقها، فً المجحفة األسالٌب جمٌع أبطلاإلسبلم ف>   

 وتشرٌعات. واألجٌال العصور لكل مبلبم فاضل، صالح ونظام قٌم بدٌن جاء حٌث، المدنٌة التطورات

 ؼٌر واجبات، من علٌه وما حقوق من ماله -أنثى أم كان ذكرا- المجتمع فً فرد لكل ترسم رصٌنة عادلة

 وضعها إلى المرأة وأعاد السمحة بشرٌعته وجاء( ...) االجتماعٌة والمكانة واللون بالجنس عابا

 ،وأدخل نعمة واحتقارها عزا إذاللها ،فبدل البشرٌة وبٌن المجتمع فً مكانتها لها ،وأٌقر الفطري الطبٌعً

 جارى ،حٌث شرالب ،وطبٌعة العصر ،ومقتضٌات األفكار تطور مع ،تتبلءم شؤنها فً كثٌرة تعدٌبلت

 ،وال المجتمع ٌفاجا ،قد مفاجا فكري انقبلب أي ،ألن التدرٌجً اإلصبلح سبٌل ،وسلك العامة الروح

 ٌشارك محترم إنسان المرأة أن ،وأظهر العامة والسنن للتقالٌد قٌودا ،فوضع المطلوبة النتابج ٌحقق

 ،وٌؤتً األسرة تتفرع ومنهما حٌاةال ٌصنع فكبلهما. جانبه إلى بدورها ،وتقوم الحٌاة حركة فً الرجل

 بنٌن أزواجكم من لكم وجعل أزواجا أنفسكم من لكم جعل وهللا): تعالى هللا ،ٌقول والحفدة البنون

 (.  43  ،ص 1554، صبار خدٌجة) <(وحفدة

 الخلق مجال فً المساواة منها الحقوق وهذه بها تلتزم أن علٌها وواجبات حقوقا للمرأة اإلسبلم كفل وقد  

 علٌه هللا صلى هللا رسول وقال. واحدة ونفس رحم من فهً الخلق صورة فً الرجال مع تستوي فهً

 بعض هللا حكمة اقتضت فقد أنثى تكون أن قبل بشري مخلوق كؤي وهً ،"الرجال شقائق النساء:" وسلم

 الذكر من لكبل هللا وهبها التً المسإولٌة الختبلؾ نتٌجة جاءت فقد والنفسٌة والعاطفٌة الجسمانٌة الفوارق

 (.  53 ص ،4111 نخلة، سعد أشرؾ) واألنثى
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 أثبت كما وإرادتها، شخصٌتها استقبلل وأثبت اإلنسانٌة الكرامة فً حقها المرأة اإلسبلم أعطى حٌث  

 المتوازن المتكامل منهجه منطلق من ذلك ٌفعل ،إنما هذا ٌفعل إذ واإلسبلم. الخاصة ملكٌتها فً تصرفها

 (. 45 ،ص4113، شعٌب علً سعد محمد. )والنقص الهدم على ال والبناء التركٌب ىعل القابم

 وجعله الحق هذا لها فقرر التملك من المرأة حرمان من الجاهلٌة تقالٌد علٌه جرت ما القرآن فؤلؽى    

 ااكتسبو مما نصٌب ،للرجال بعض على بعضكم به هللا فضل ما تتمنوا وال:" تعالى قوله فً أصٌبل حقا

 جملة فً الحق هذا لها أثبت وقد ،بالكسب واإلفادة الملكٌة حق لها فقرر ،"اكتسبن مما نصٌب وللنساء

 (.44 ،ص 1535 عستر، الدٌن نور)" اكتسبن مما نصٌب وللنساء:" مستقلة

 إما اإلسبلم ظل فً فهً"، أما أو زوجة أو بنتا أكانت سواء وحقوقها المرأة كرامة صان قد فاإلسبلم    

 قٌم كل على تحافظ شرٌفة مهذبة فتاة أو الكاملة، والرعاٌة والرحمة والحب الحنان لها المهد فً فلةط

 أما أو ألبنابها، حسنا ومستقببل سعٌدة اسرة زوجها مع تبنً شرٌفة زوجة أو، والطهارة والعفاؾ الشرؾ

 جمٌعا ولؤلسرة ألوالدهاو لها السعادة كل هو زوجها مع الكامل التعاون أن ترى كرٌمة، وسٌدة فاضلة

 (.33 ،ص 4114، ابراهٌم هاشم ابراهٌم)"

 :كفتاة اإلسالم فً المرأة مكانة-9

 اإلسبلم جاء" أن إلى بناتهن، وأد إلى الجاهلٌة فً العربٌة القبابل بعض لدى وخاصة األمر وصل فقد    

- هللا ،وجعلها أبٌك عون أناو اخرجً:األثر ففً جدٌدة، كرامة مولد البنت مولد من وجعل الفكرة، وقلب

 . النار من سترا لوالدها -وجلّ  عزّ 

 االحسان اإلسبلم وجعل". النار من سترا له كن إلٌهن فأحسن بشًء البنات من ابتلً من" مسلم ففً   

 ٌؤدٌهن بنات ثالث له كان من:"والطبرانً والزبٌر أحمد اإلمام روى فقد الجنة، مفاتٌح من إلٌهن

 " اثنتٌن كانتا وإن:" قال اثنتٌن كانتا فإن هللا رسول ٌا ،وقٌل" الجنة له وجبت نوٌكفله وٌرحمهن

 " تعالى قوله فً الذكور على فقدمهن السامٌة ومنحته األولى هللا عطٌة البنات انجاب اإلسبلم وجعل   

هم هلل ملك السموات واألرض ٌخلق ما ٌشاء ٌهب لمن ٌشاء إناثا وٌهب لمن ٌشاء الذكور أو ٌزوج

 4114، ابراهٌم هاشم ابراهٌم) 11 -25 الشورى"  ذكرانا وإناثا وٌجعل من ٌشاء عقٌما إنه علٌم قدٌر

 (.32 ،ص
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 :هللا رسول قال البسٌطة، وجه على تهبط وهلة أول منذ للمرأة والتقدٌر الحفاوة اإلسبلم أولى لقد    

 4114 ابراهٌم، هاشم ابراهٌم) برانًالط. "النساء لفضلت -أحدا مفضال كنت فلو- أوالدكم بٌن ساووا"

 (.24 ،ص

 رسول كان وقد معاملتها وحسن وتعلٌمها، بتربٌتها فاهتم حٌاتها، مراحل كل فً بالبنت اإلسبلم واهتم    

 إلٌها ،قام عنها هللا رضً -فاطمة ابنته علٌه دخلت إذا -ذلك على القدوة هو صلى هللا علٌه وسلم هللا

 فاطمة ،أي كانت:"  قالت عنها هللا رضً المإمنٌن أم عابشة فعن. مجلسه فً سهاوأجل عٌنٌها بٌن وقبلها

 ،ص4113، شعٌب علً سعد محمد" )مجلسه فً وأجلسها وقبلها إلٌها قام( ص) النبً على دخلت إذا

142.) 

 وهو وهبته، هللا نعمة على اعتراض ألنه ظلما ،وجعله البنت على الولد تفضٌل عن اإلسبلم ونهى    

 ٌشاء لمن ٌهب ٌشاء ما ٌخلق واألرض السموات ملك هلل :" تعالى هللا قال، الجاهلٌة أهل أفعال من علف

الشورى   قدٌر" علٌم إنه عقٌما ٌشاء من وٌجعل وإناثا ذكرانا ٌزوجهم أو الذكور ٌشاء لمن وٌهب إناثا

 (143-142ص ،ص 4113، شعٌب علً سعد محمد)25-11

 وأسبغ ،وغذاها تأدٌبها فأحسن فأّدبها ابنة له كانت من: " األنثى إكرام على حاثا السبلم علٌه وٌقول   

 صبار خدٌجة)" الجنة إلى النار من ومٌسرة مٌمنة له كانت هللا علٌه أسبغ التً النعم من علٌها

 (.31 ،ص 1554،

 :قوله فً الحق هذا من محرومات كن أن بعد الوراثة حق اإلسبلم فً لهن وأثبت

 (.31 ص ،1554 صبار، خدٌجة(. )كرها النساء ترثوا أن لكم ٌحل ال آمنوا ذٌنال أٌها ٌا)

 طرؾ من تدفع الجاهلٌة، فً العرب عند حتى أو القدٌمة الحضارات تلك فً الفتاة أو المرأة كانت وإذا

 وال. " وشرفا عرضا علٌها وحافظ المهٌن التردي هذا من المرأة عفؾ اإلسبلم فإن البؽاء، إلى أهلها

 (.21 ،ص 4114، ابراهٌم هاشم ابراهٌم) 33 النور"  فتٌاتكم على البغاء إن أردن تحصنا كرهوات

 علٌه هللا صلى ،لقوله الزواج فً حتى الفتاة برأي األخذ على حث اإلسبلم فإن ذلك، إلى إضافة بل    

 البخاري رواه. "تسكت أن" :،قال ذلك ،وكٌؾ هللا رسول ٌا قالوا ،"تستأذن حتى البكر تنكح ال" وسلم

 .برضاها إال البنت وؼٌره األب ٌنكح ال ،باب النكاح كتاب فً
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 :كزوجة اإلسالم فً المرأة مكانة-2

 متعة مجرد كانت أن بعد مكانتها من وأعلى شؤنها رفع فقد الزوجة، المرأة حقوق ٌهمل لم اإلسبلم   

 آٌة وجعلها منه، الثانً الشطر ألنها مامه عنصرا اإلسبلم فً فؤصبحت السابقة، األمم فً للرجل جنسٌة

اتِهِ  َوِمنْ  :" وتعالى سبحانه فقال هللا آٌات من ٌَ َها لَِتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  آ ٌْ  َوَجَعلَ  إِلَ

َنُكمْ  ٌْ ةً  َب   فًِ إِنَّ   َوَرْحَمةً  َمَودَّ
 
ات   لِكَ َذ ٌَ ُرونَ  لَِقْوم   ََل َتَفكَّ  شعٌب علً سعد محمد) 41 اآلٌة الروم سورة"  .ٌَ

 (141 ،ص4113،

 الزوجة مشاعر على هللا حافظ فقد والطمؤنٌنة، السعادة السكن مستلزمات ومن سكنا الزوجٌة كانت ولما 

 من واحدة زوجته مع الرجل ٌجمع أن هللا فحرم والنسب، األسرة داخل العبلقات حسن على وحافظ

 (.35 ،ص 4114، ابراهٌم هاشم ابراهٌم) 44 األٌة النساء ةسور فً المذكورات قرٌباتها

 :قوله فً الفضلٌات السٌدات كرامة على ٌستطٌلون الذٌن وتوعد

النور  ( عظٌم عذاب ولهم واَلخرة الدنٌا فً لعنوا المؤمنات الغافالت المحصنات ٌرمون الذٌن إن)

 (. 31 ،ص 4114، صبار خدٌجة) 43-42

 :  كأم الماإلس فً المرأة مكانة-3

ووصٌنا اإلنسان :"  تعالى ،لقوله وبّرها بطاعتها ،فؤمر ومكانتها األم شؤن من اإلسبلم عّظم كما   

بوالدٌه حسنا وإن جاهداك لتشرك بً ما لٌس لك به علم فال تطعهما إلً مرجعكم فأنبئكم بما كنتم 

 رجل جاء حٌث(.11-12 مانلق" ).تعملون والذٌن آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فً الصالحٌن 

 ثم: قال. "أمك" ،قال من؟ ثم: قال. "أمك" :قال صحابتً؟ بحسن الناس أحق من هللا رسول ٌا:"  فقال

 (.34 ،ص 4114، ابراهٌم هاشم ابراهٌم) الشٌخان رواه" أبوك": قال من؟ ثم: قال. "أمك" :قال من؟

 تؽص الجاهلٌة فً دنٌاها" كانت بعدما نٌتهاوإنسا وعزتها كرامتها استعادت اإلسبلم بفضل فالمرأة    

 لها كفل ،فقد( 22 ،ص سنة ،بدون أفرفار علً" )والشرور والمظالم البالٌة والتقالٌد الموروثة بالمفاسد

 التعامل ضرورة على اآلٌات من كثٌر فً الكرٌم القرآن وٌشٌد. " والكرامة والحرٌة الحٌاة حق اإلسبلم

 االجتماعٌة، والمساواة، االقتصادٌة والحرٌة الشخصٌة، واالستقبللٌة حترام،واال والرفق، بالعدل، معها

 القوانٌن أحدث مثلها إلى بعد تصل لم المسلمة، للمرأة اإلسبلم بها اعترؾ حقوق ،وهً اإلنسانٌة والقٌم

 المرأة دامت ما األرض وجه على حٌاة ال بؤن لعلمه الحاضر، العصر فً الدٌمقراطٌة االمم أرقى فً

 (.31-32 صص ، 1554، صبار خدٌجة)واجباتها أداء من وممنوعة حقوقها من محرومة
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 دونٌة ترسخ أن تحاول كانت التً المتوارثة والتقالٌد المعتقدات كل ضد وقؾ القوٌم بمنهجه فاإلسبلم    

 لها لرجلا مثل كونها لذاتها االعتبار بإعادة ،فقام قٌمتها من الحط خبلل من المرأة نفسٌة فً األنثى

 .واجبات وعلٌها حقوق

 : انُهعخ ػصش فٍ انًــــشأح-ج

 لتلك رهٌنة أخرى مرة نفسها األخٌرة هذه وجدت للمرأة، اإلسبلم منحها التً العظمٌة المكانة بعد    

 شهد أٌن االنحطاط عصر فً وخاصة عامة، بصفة االنثى قٌمة من تحط التً المتوارثة والعادات التقالٌد

 .والتخلؾ الجهل صور أوج ربًالع المجتمع

 فً خاصة جدٌد من بها والنهوض أوضاعها تؽٌٌر إلى الدعوات أخذت النهضة، مرحلة فً أنه إال  

 بٌنهم، من والعلماء المفكرٌن من نخبة بزعامة الفكرٌة الحركات بفضل ذلك ولكن العشرٌن، القرن مطلع

 أمٌن، وقاسم الكواكبً، الرحمان عبد الشدٌاق، فارس أحمد البستانً، وبطرس الطهطاوي رفاعة

 جدٌد، من العربٌة باألمة للنهوض كضرورة تعلٌمها مراعاة مع المرأة تحرٌر إلى دعوا ممن وؼٌرهم

 للرفع الرجل بجانب المرأة به تقوم الذي للدور ومتابعتهم الؽربٌة، البلدان فً تعلمهم هذا رأٌهم وكان

 (.21 ص ،4113 حٌرش، آمال)بالببلد والنهوض

 العقلٌات بتؽٌٌر رهٌن السابدة، االجتماعٌة التقالٌد ضحٌة باعتبارها المرأة تحرٌر أن الطهطاوي ٌرى  

 القرآن ،اإلسبلمٌة للشرٌعة األساسٌة المصادر فً علٌها المنصوص القوانٌن إلى باالمتثال وذلك الجامدة،

 (.43-42ص ص ،4111 الطهطاوي،رفاعة ).والسنة

 البالٌة التقالٌد تلك من المرأة لتحرٌر الوحٌد السبٌل هو اإلسبلم إلى الرجوع أن ويالطهطا بذلك فٌرى   

 .قٌمتها من تحط التً

 القضاٌا أبرز من كواحدة الحجاب قضٌة نوقشت" ،حٌث المرأة وعفة الحجاب مسؤلة كثٌرا تأثٌر وقد   

 مع وانسجاما بل ومراعاة بها تحكمالم للمنظور تبعا النسابً للعنصر األساسٌة القٌمة توضٌح على العاملة

 (. 113 ،ص1541، بٌضون تؽارٌد) الحجاب لفظة إلٌه ترمً ما

 وقوع إن" بارٌس تلخٌص فً اإلبرٌز تلخٌص" كتابه فً الطهطاوي رفاعة ٌقول الشؤن هذا وفً  

. لخسٌسةا أو الجٌدة التربٌة ذلك منشؤ بل سترهن، أو كشفهن من ٌؤتً ال النساء لعفة بالنسبة اللخبطة

 (. 135 ص ،4113 زٌد، أبو حامد نصر)
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 كموضوع خاصة بصفة والفتاة عامة بصفة المرأة تتحلى لكً بالؽة أهمٌة للتربٌة ٌعطً بذلك وهو

 . والعفة والحٌاء بالحشمة الحالٌة دراستنا

 زواجهنأ وٌخدمن عٌالهن على ٌسعٌن كن أصحابه ونساء النبً نساء أن:"  الطهطاوي عند جاء حٌث 

 النبً مع نؽزو كنا الربٌع أم قالت الصحٌح  وفً المقاتل الجٌش مع بالؽزو وٌقمن بل أنفسهن، وٌمتهن

 بٌضون تؽارٌد)"الجرح ونداوي المدٌنة إلى القتلى ونرد ونخدمهم القوم فنسقً  صلى هللا علٌه وسلم

 (.114-111 ،ص 1541،

 المنازل فً ٌقبعن فبل هالتمث و بها لتشبها المسلمٌن على ٌجب التً األمور من أن الطهطاوي وٌرى   

 وإنما المنزل فً حجبها هنا المرأة حجاب ،فلٌس وأوطانهن وأهلهن ألبنابهن مفٌدا ٌكون عما منعزالت

 (.114 ،ص 1541 ، بٌضون تؽارٌد. )لؤلجانب كشفها الشرٌعة تبح لم التً أعضابها ستر

 األمٌن المرشد" فكتب. المرأة تعلٌم إلى الدعوة نٌةوالوط الدٌنٌة واجباته من واحدة الطهطاوي وجعل   

 (.141-135 ،ص 4113، زٌد أبو حامد نصر" )والبنٌن البنات تعلٌم فً

 عقد عملٌة وتحسٌن تسهٌل أجل من ضرورة واعتبره والفتٌات للفتٌان المختلط التعلٌم إلى دعا وفٌه    

 اآلراء، وتبادل األحادٌث فً الرجل مشاركة ىعل قادرة ٌجعلها المرأة تعلٌم أن على أكد كما .القران

 امرأة من وتتحول والطٌش األوهام وهده فً الهبلك من وٌحمٌها الرجال، قلوب فً مكانتها من وٌعزز

 للمرأة، اإلنتاجً الدور أهمٌة أدرك قد الطهطاوي أن إلى اإلشارة بمكان األهمٌة ومن. متعلمة إلى جاهلة

 بطالة كانت وإذا الفضٌلة، من وٌدٌنها المرأة ٌصون الحقٌقة فً فالعمل والعمل، التعلٌم بٌن ربط وقد

 (. 123 ،ص 1555، وآخرون سلٌم مرٌم)للمرأة بالنسبة كبٌر عار فإنها مدانة الرجل

 بلورة فً هاما عنصرا ٌعد الذي المختلط، التعلٌم وخاصة الفتاة تعلٌم ضرورة إلى الطهطاوي بذلك نبه   

 الزواج مسؤلة فً أكده ما وهذا. الزواج قصد للتعارؾ أحسن ٌعد أنه كما وواجباتها، بحقوقها الفتاة وعً

 بٌن المحبة ألن وٌحببن، ٌهوٌن بمن للزواج للبنات فرصة إعطاء" األولٌاء على ٌجب أنه ٌرى حٌث

 ةالمود تربطهم سوٌٌن أطفال إنشاء فً فعال وعامل الدنٌاوٌة، السعادة لتحقٌق أساسً عنصر الشرٌكٌن

 (.22 ،ص 4113، حٌرش آمال) "واالتحاد والتفاهم

ٌظهر من خبلل ذلك تؤثر الطهطاوي بالنموذج الؽربً وال سٌما فً تعلٌم البنات ،والذي بدوره ٌفتح   

 المجال أم الفتاة نحو العمل والحرٌة فً اختٌار الزوج المناسب.
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 من الحدٌث الطبٌعً العلم أثبته ما على بناء رأةالم مسؤلة فً القابم الخلل ٌصلح أن أراد أمٌن قاسم أما  

 فكرهم تؽٌٌر أي وقٌمهم، وتقالٌدهم عاداتهم تؽٌٌر الناس ٌرفض ذلك ومع عقبل، للرجل مساوٌة المرأة أن

 (.124 ،ص 4112، وآخرون سلٌم مرٌم)الحقٌقة وهذه ٌتفق بما

 األبحاث أثبتته لما وفقا العقلٌة، تالقدرا ناحٌة من والمرأة الرجل بٌن اختبلفا أمٌن قاسم ٌرى ال   

 الناحٌة من وقصورها األنثى بدونٌة تإمن التً المتوارثة والمعتقدات التقالٌد أن إال الشؤن، هذا فً العلمٌة

 تحرٌر أن" قوله فً الطهطاوي إلٌهار أش ما وهذا، الناس عقول فً متجذرة لتاماز والعقلٌة الجسمٌة

 ."الجامدة العقلٌات بتؽٌٌر رهٌن المرأة

 التطور لمتطلبات ،مواكب عملً أسلوب على تعتمد تنشبة المرأة تنشبة إلى أمٌن قاسم دعوة جاءت>

 فً تكتسب ال قوٌة بتربٌة مصحوبا ٌكن لم إذا ٌكفً ال وحده التعلٌم إن: ٌقول إذ)...(  وضرورٌاته

 المرأة حصول أن جانب إلى ممارستها، من بد ال بل والحفظ القراءة خبلل ومن والمكاتب، المدارس

 الدٌنٌة الفضابل ومبادئ والعلمٌة، التارٌخٌة الحقابق وأصول واألدبٌة العقلٌة المعارؾ من قدر على

 ص ،4113 حٌرش، آمال)<< ٌسمح حٌث االجتماعٌة، الهٌبة فً بوظٌفتها القٌام من ٌمكنها واألخبلقٌة،

23.) 

 إلعداد الواسع بمفهومها االجتماعٌة التنشبة ألهمٌة نتفط قد أمٌن قاسم بؤن ٌظهر الطرح هذا خبلل من   

 والجسمٌة العقلٌة طاقاتها الستؽبلل لها الفرصة اتاحة خبلل من ذاتها بتحقٌق لها تسمح لحٌاة الفتاة

 على ٌنعكس بدوره والذي الؽٌر، على عالة ال الحٌاة هذه فً معطاءة تكون وبذلك ومداركها، ومواهبها

 اٌجابٌة نظرة إلى سلبٌة نظرة من للفتاة، خاصة بصفة والعابلة عامة بصفة عالمجتم نظرة فً تؽٌر

 . نفسها عن الفتاة صورة فً تؽٌر على ٌنعكس كذلك بدوره ،والذي

 فً بحقوقها ومطالبٌن المرأة تحرٌر محاولٌن نسوٌة واتحادات منظمات عدة الفترة هذه فً ظهرت كما  

 أصبح إذ آخر اتجاها المرأة حول الدراسات أخذت الماضً القرن من الثانً النصؾ وفً ،المٌادٌن جمٌع

 فٌما علٌها كانت ما أحسن ومكانة فعال دور وأخذها فٌها المرأة وضعٌة تؽٌٌر الحدٌثة األسرة سمات من

 (.25 ص ،4113 حٌرش، آمال)أسرتها أفراد بٌن قبل

 دراساتها إحدى وفً، والمرأة الرجل نبٌ بالمساواة تطالب كانت التً السعداوي نوال هإالء بٌن منف    

 الطبٌعٌات المتعلمات النساء من بالمابة 23" أن الباحثة هذه وجدت النفسً والصراع بالمرأة والموسومة

 ؼٌر النساء بٌن مثٌبلتها ضعؾ تكون تكاد النسبة ،وهذه ذكورا ٌكن أن حٌاتهن من فترة فً تمنٌن

 فً الجنسٌن بٌن القابمة بالتفرقة الفتاة اشعار فً كبٌرا دورا بٌلع التعلٌم أن اتضح هنا ومن المتعلمات،
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 باالمتٌازات لتتمتع ذكرا تكون أن فً رؼبتها وبالتالً التفرقة لهذه ورفضها المصرٌة، األسر معظم

 (.131 ص ،1551 السعداوي، نوال) الذكر بها ٌتمتع التً والشخصٌة االجتماعٌة

 االمتٌازات فً والمرأة الرجل بٌن المساواة إلى الدراسة ههذ خبلل من السعدواي نوال تطالب   

 إلى ٌرجع المرأة منها تعانً التً النفسٌة االضطرابات بؤن ترى حٌث األسرة، من ابتداء االجتماعٌة

 .الذكور لصالح الؽالب فً تكون والتً األسرة فً الجنسٌة التفرقة اسالٌب األولى بالدرجة

 الدفاع عن حقوق المرأة النسوٌة تحاولوالحركات بعض الجمعٌات ظهرت  السنوات األخٌرة هإال أن   

متجاهلة بذلك الدفاع عن الحقوق الجوهرٌة  ال تمت بصلة إلى مجتمعنا وقٌمهانطبلقا من أفكار ؼربٌة 

 .للمرأة

 انشؼجُخ األيثبل فٍ انًشأح صىسح: ثبَُب

 :  رًهُــذ

 الشعبً التراث فً المرأة صورة إلى التطرق ٌتم ،سوؾ رٌخالتا عبر المرأة مكانة تناول تمّ  ما بعد     

 أهم على الضوء تسلٌط سٌتم الشعبٌة األمثال تلك خبلل فمن الشعبٌة، األمثال فً وبالخصوص المتوارث

 العابلة فً بمكانتها ٌتعلق فٌما الخصوص وجه على والفتاة عامة بصفة المرأة تجاه المجتمع تمثبلت

 . لها المخصصة تماعٌةاالج التنشبة وبطبٌعة

 :انشؼجٍ انًثم يفهىو-1

 نفس له بموضوع المتعلقة والمعارؾ المعلومات من مجموعة عن عبارة هو االجتماعً التمثل إن   

 التبادالت لحظة ٌشكل الذي المحرك الواقع فً وهو ،الجمهور أو المجموعة أفراد لكل بالنسبة المعنى

 والتفاعل وللتحاور محٌطنا، وسط اتجاهاتنا وتحدٌد موقفنا، لتحدٌد التمثبلت إلى نرجع فنحن االجتماعٌة،

 تفسٌر فً وتساعدنا تسٌرنا التً هً التمثبلت و اجتماعٌا، محدد انتاج هو التمثل مجتمعنا، أفراد مع

 (. 41 ص ،4112 ملٌكة، قوٌدري. )بنا ٌحٌط ما لكل مدلول وإعطاء العالم

 كافة لدى تنتشر لتًا الشعبٌة األمثال نجد تمثبلته، فً لجزابريا المجتمع علٌه ٌعتمد ما بٌن ومن   

 .الحضرٌة أو الرٌفٌة سواء المثقفة، أو األمٌة سواء الفبات

 التعبٌرٌة الوسٌلة ٌعتبر أنه حٌث االجتماعٌة، الفبات مختلؾ بٌن السرٌع بانتشاره الشعبً المثل ٌتمٌزو  

 من والمدٌنة البادٌة فً ٌوظؾ فهو واسعة، اجتماعٌة ةقاعد لدن من واالستعمال بالعناٌة تحظى التً

 المثل توظٌؾ اتساع أن شك وال. واالقتصادي الثقافً مستواها اختبلؾ من بالرؼم الفبات مختلؾ طرؾ
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 على التعبٌرٌة وقدرته التركٌبً بنابه وإلى جهة، من واستٌعابه تمثله سهولة إلى باألساس راجع الشعبً

 (.14 ص سنة، بدون أفرفار، علً)أخرى ةجه من السلوك أصناؾ كل

 تلك منها بل كبٌر، بشكل العربٌة األقطار مختلؾ فً المتداولة الشعبٌة األمثال من الكثٌر تتشابه كما     

 فً المتداولة والصور اللهجات فً االختبلؾ اقتضاها التً التؽٌرات بعض مع الصٌؽة، بنفس تذكر التً

 من لعدد سرٌعة ومطالعة العربٌة القنوات مختلؾ فً التلفزٌونٌة لمسلسبلتا متابعة وتكتفً. البلدان تلك

 الدول فً الشعبٌة األمثال من الكثٌر بٌن القابم التشابه على لنقؾ الشعبٌة، األمثال جمعت التً المراجع

 صٌؽته بنفس الشعبً المثل فٌها ٌحضر التً تلك فمنها مختلفة، أشكاال التشابه هذا وٌتخذ. العربٌة

 على تنقلب القدرة": قبٌل من اللهجات، اختبلؾ اقتضاها النطق فً طفٌفة اختبلفات من إال وألفاظه،

 العافٌة بل منٌة)وتونس والجزابر كمصر الدول من العدٌد فً متداول وهو "المها تشبه والبنت فمها

 (. 32،ص 4114،

 نظر فً خاصة بصفة والفتاة عامة بصفة المرأة صورة تتضح الشعبٌة االمثال هذه خبلل فمن     

 إلى التطرق ٌتم سٌتم ولذا المجتمع، فً السابد والتربوي القٌمً للنظام مصدر تعد ،إذ الجزابري المجتمع

 . الفتاة وتنشبة تربٌة فً العابلة علٌها ترتكز التً األساسٌة القواعد بمثابة تعد التً الشعبٌة مثالاأل أهم

 :ُخانشؼج األيثبل فٍ انفزبح صىسح-2

 :الفتاة مٌالد استقبال-أ 

 واألنثى، الذكر والدة استقبال عند األسرة أفراد من تصدر التً السلوكات و الممارسات فً المتؤمل إن  

 أن ذلك األنثى، عكس والسرور، بالبهجة الذكر فٌستقبل الجنسٌن، بٌن ثقافٌا إطارا تعكس أنها له ٌتبٌن

 ٌضمن الذي وهو العاملة، الٌد رصٌد فً وزٌادة والقبٌلة، عابلةال تحمً التً القوة صؾ فً زٌادة الذكر

 على خاصة عناٌة له فالذكر ولهذا والملك، المٌراث إلٌه ٌعود الذي وهو اسمها، واستمرار العابلة حٌاة

 (.113 ص 4112، ،مختار رحاب)األنثى

 األنثى، بوالدة خٌرا وتتفاءل بشرتست والجزابرٌة العربٌة العابلة فإن للذكر، العام التفضٌل من وبالرؼم   

 ومهاجمتها، عنها الدفاع بٌن ورفضها، المرأة قبول فً كثٌرا ٌتردد العربً الثقافً التراث" أن نجد ولهذا

 (.14 ص ،1554 صبار، خدٌجة". )علٌها أو لها الحكم بٌن

 : العابلة فً األنثى بمٌبلد االستبشار عن تعبر التً الشعبٌة األمثال من
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 ،فرج األولى والدته فً أنثى/ فرج ذات له تدازدا من" علٌه هللا فرج بالفرج اللّولة الولدة ولد اللًّ"

 .علٌه هللا

 .تفاإل ومبعث خٌر عبلمة هً هنا فاألنثى. علٌه هللا ،فّرج أنثى موالٌده أولى كانت من

 الخصوبة على والدالة ناسلًالت بجنسها المتعلقة للحمولة ،إشارة أنثى بدل الفرج لفظ المثل استعمال وفً  

 .(23 ص ،4114 العافٌة، بل منٌة)النسل وتزاٌد

 أمها وتساعد بوالدٌها تهتم ألنها البٌت مفتاح تسمى الفتاة أن المثل، لهذا شرحه فً مارك وٌستر ٌذكر 

  .(23 ص ،4114 العافٌة، بل منٌة)شإونه تدبٌر فً

 الشعبً المثل ومنها أنثى، بوالدة تفاإلال فً للسابق ةمتشابه أمثاال نجد العربٌة الدول من عدد وفً   

 اللً": بصٌؽة فلسطٌن فً متداول ،ومثله "صبٌانها قبل بناتها ،تنجب زمانها ٌسعدها اللً": التونسً

: الداللً المنحى نفس فً ٌصب فلسطٌن فً آخر وأٌضا. "صبٌانها قبل بناتها ،بتجٌب زمانها بٌسعدها

 (.23 ص ،4114 العافٌة، بل منٌة) ."بصبً وثنً ببنت ،بكري ويق وسعدك مسعودة كنت إن"

 .الحٌاة قٌد على وهً هللا ،حفظها بنت لدٌها من.  "حٌة وهً هللا ،حافظها بنٌة عندها اللً"

 االعتماد ٌمكنها الذي السند هً ابنتها ،ألن محفوظة بنتا تلد التً األم بؤن وتؤكٌد الفتاة لوالدة تقدٌر   

 (. 21 ،ص 4114، العافٌة بل منٌة)دابدالش فً علٌه

"  قاطعة بصفة عنه واالبتعاد نبذه ٌجب كابنا وٌعتبرها ٌرفضها الذي المثل نجد المرأة قبول وبجانب   

 حسب ٌعتبر ممكن وقت أقرب فً المرأة من التخلص فإن ثم ومن" البٌت فً والمر الحٌط فً مسمار

 حٌث "منً غلتها وخذ عنً أختى بعد" تحقٌقه إلى أخ أو أب كل ٌصبو الذي الهدؾ الشعبً التمثٌل

 .زوجها بٌت فً تعٌش أن شرٌطة بنتا أم كانت أختا المرأة إعالة فً مادٌا بالمساهمة ٌتعهد

 .راعٌا ٌشتؽل البنات صاحب ."راعً ٌخدم البنات مول"

 .علٌهن خوفا باستمرار ٌراقبنهن ٌجعله بناته على األب خوؾ

 ولد": قوله فً ذلك على الشعبً المثل ،وٌشجعهما ابنهما على األبوان ٌخاؾ ،ال ذلك من العكس وعلى

 .البحر فً واقذفه الذكر انجب. "البحر فً وسٌبه الذكر

 .مشتعلة وشمعته التفكٌر، فً لٌله ،ٌقضً البنات ابو. "مكدٌا ،شمعته اللٌل طول ٌخمم البنات ابو"
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 مخاطر من ذلك ٌشكله وما الرجال أطماع من علٌهن ٌخاؾ فهو بناته، مصٌر على منشؽبل األب ٌبقى 

 وشمعته صاحٌا لٌله ٌقضً ٌجعله بشكل ذلك، وؼٌر تزوٌجهن بؤمر وٌهتم وسمعتها، األسرة تلوٌث

 .مضٌبة

 .الدار إلى بالعدو ،أتت العار من البنت سلمت إذا ."للّدار االعد تجٌب ،العار من البنت سلمت إذا"

 بالزواج، نفسها" تستر" حٌن الظروؾ أفضل فً ،وحتى العار سوى ألسرتها تجلب ال بؤنها البنت اتهام

 .أسرتها عدو تختار فإنها

 من لطٌؾ فٌا تكسر إذا البلور، كزجاج البنت. "خسارة على لطٌف ٌا تهرست ،إلى بالرة زجاجة البنت"

 .خسارة

 .الحٌن فً تخلو البنات دور. "خالت ،فالحٌن البنات دٌور"

 .خالٌة تصبح أسرهن بٌوت فإن وبالتالً، بؤزواجهن، وتلتحقن مبكرة سن فً البنات تتزوج

 أبناإه مادام العابلة، اسم استمرارٌة ٌضمن الرجل أن أورد المثل، لهذا ماك وٌستر شرح وفً   

 األكبر الحصة ٌرث أٌضا والذكر. أخ لها ٌكن لم إذا معها العابلة اسم فٌنقطع الفتاة أما اسمه، سٌحملون

 حصة أما زوجها، لبٌت ستذهب الفتاة فحصة وبالتالً زوجته، مٌراث فً ٌتحكم كما والدٌه، اثمٌر من

 (. 11-11،ص 4114 ، العافٌة بل منٌة)أٌضا زوجته توجد حٌث أبوٌه، بٌت فستمؤل الفتى

 البنات مخلفة ٌا" البنات إنجاب كراهة عن تعبر التً األمثال بعض الشعبً التراث فً نجد كما   

 وحتى" سترة البنات موت( "لؤلعداء شماتة" )فٌه الغزال شمتو بنٌة على بنٌة"، "للممات الهم ةٌاشٌل

 فً ٌتكرر المثل وهذا "اثنٌن لها ٌطلع ضلع للبنت اكسر"  معاملتها فً للقسوة الدعوة نجد التربٌة فً

 "أعوج ضلع من البنات" بناتال تربٌة

 .محراثا تقود ،وال وارثا ترد ال البنت. "المحراث تقبط ،وما الوارث ترد ما البنت"

 أنها كما األرض، توزٌع إلى ٌإدي مما مٌراثه، فً ابٌها ذرٌة ؼٌر من أفراد وراثة دون تحول ال البنت

 (.13 ،ص 4114 ، العافٌة بل منٌة)األرض تحرث أن تستطٌع ال

 الذكاء انخفاض-ب

 بالرجل قورنت ما إذا الذكاء، وانخفاض الؽباءب تتمٌز المرأة بؤن تقر الشعبٌة األمثال من مجموعة هناك 

 وجها ،وغسلت عتبتها وخالت دراها كنست: "نذكر األمر هذا على تنص التً األمثال جملة ومن
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 كاملة أعمالها تنجز وال التصرؾ، تحسن ال التً الؽبٌة المرأة فً المثل هذا وٌضرب". رقبتها وخالت

 (.24 ،ص 4112، مختار رحاب)باتقان

 من قاصرة الفتاة بؤن ترى الموروثة، القٌم ببعض المتمسكة وخاصة الجزابرٌة العابلة أن نجد ولهذا 

 ذلك من بالعكس بل القضاٌا، من كثٌر فً برأٌها ٌؤخذ أو تستشار ال كان ولهذا العقل، أو الذكاء ناحٌة

 . وحٌاتها بمستقبلها المتعلقة أمورها فً بالتصرؾ العابلة تقوم

 للفتاة ٌةالخلق التربٌة-ج

 فً األمثال نصوص صٌؽت وقد القٌم، نظام مصادر من هاما جزءا تشكل التً الشعبٌة األمثال تعد > 

 بعد" ، الشؤن هذا فً الواردة األمثال بٌن ومن للتربٌة، األساسٌة القواعد تشبه وبلٌؽة وجٌزة حكم شكل

)...(  ،" علٌها رص نهار أول من تربٌها بنتك فً عٌنك إذا"  ،" الشر ٌجٌك ما الذكر على األنثى

 ،وأن الذكر اعتزال ،ضرورة العابلة أفراد من تتلقاها التً األقوال خبلل من الفتاة ذهنٌة فً فٌنطبق

 مختار رحاب) <وأخبلقها بفضابلها مرتبط عابلتها وشرؾ المستقبلٌة، سعادتها أساس هً عذرٌتها

 (141-115 ص ،ص 4112،

 التً التقلٌدٌة وخاصة الجزابرٌة العابلة فً وتربٌتها الفتاة تنشبة فً مٌةاأله بالػ دورا العرؾ فٌلعب  

 أن فنجد والفضٌحة، للعار مجلبة أنه األنثى جسد فً ترى الذي والمعتقدات األفكار بتلك تتمسك مازالت

 ةتربوٌال أسالٌب من بدل التنشبة، عملٌة فً أساسٌة كقواعد الشعبٌة األمثال من تتخذ العاببلت من كثٌرال

 . السلٌمة

 :للفتاة المهنٌة التربٌة-د

 مع تماشٌا وذلك الجزابرٌة، العابلة علٌها تركز التً األساسٌة العناصر من للفتاة المهنٌة التربٌة تعتبر  

 على تتوفر وأن بد ال نموذجٌة زوجة تصبح كً فالفتاة. الزواج الختٌار معاٌٌر من المجتمع ٌفرضه ما

 التربٌة ابنتها تربٌةب العابلة خبلل من األم فتقوم المنزل، إدارة اتقان أبرزها المواصفات، من مجموعة

 الرجل اختٌار ٌقع ما فؽالبا الدور، بهذا تقوم التً هً األم ألن ونظرا بٌت، ربة تكون ألن تإهلها التً

 فمها لىع البرمة كب": القابل المثل ٌجسده الذي وهذا  األم وشخصٌة مواصفات من انطبلقا للزوجة،

 (. 114 -113 ص ،ص 4112، مختار رحاب) "مها كً تخرج

 اختصاص من هً وتنشبتها الفتاة تربٌة أن التقلٌدٌة، الجزابرٌة العابلة فً ،وخاصة معروؾ هو وكما    

 أخبلق تعد حٌث األم، إلى بالدرجة ٌرجع الفتاة من ٌصدر تصرؾ أو سلوك فكل األم، وخاصة النساء،

 .األم صنٌع من هً المنزل ألعمال إدارتها وحسن وتفانٌها وإتقانها وفضابلها الفتاة
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 : والقبح الجمال-ه

 :الجمال من مستوٌٌن على عبرت من الشعبٌة األمثال من هناك

 لال" كالشعر منها ٌظهر ما وبخاصة المرأة أجزاء مختلؾ جمال بوصؾ األول المستوى ٌرتبط    

 مٌنة كحلت" ،والفم العٌنٌن وكتزٌٌن ،" المدهبة الدار بحال مزغبة لمر" ، "خٌوط تحتاج ما بشعورها

 المثل ٌتوقؾ ولم. ورشاقتها المرأة جمال تعكس التً واألعضاء المبلمح من وؼٌرها،  "مٌنة سوكت

 الخبز" الجمٌلة المرأة الختٌار ٌعتمدها أن للرجل ٌمكن ًالت المقاٌٌس بعض حدد قد إنه بل الحد، هذا عند

 المرأة رجل فً وتمعننا رإٌتنا مجرد أن على ٌدل مما ،" لكرع من ،ألمر أضرع من قرة،والب الزرع من

 (.31،ص سنة ،بدون أفرفار على)جمالها على سلٌم حكم إصدار فً سٌفٌدنا

 األمثال ومن، واستقامتها المرأة سلوك بصبلح أي الفعل، بجمال ٌرتبط فإنه الثانً، المستوى أما   

 سماق على العمدة"  الفعل صبلح استمرارٌة على الحفاظ أجل من بالجمال بٌانها تضحً تكاد الشعبٌة

 (.34 ،ص  سنة بدون ، أفرفار علً" )زواق غٌر الزٌن ،أما

 اعتبار له ٌكون ال قد الجمال هذا أن إال للمرأة، الجسدي بالجمال الشعبٌة األمثال اهتمام من بالرؼم     

 بٌن تجمع التً الصورة تفضل الشعبٌة األمثال معظم أن حٌث" ، أعمالها وصبلح المرأة أخبلق مقابل

 األمثال ومن متاعب للرجل تخلق السٌبة األفعال ذات الجمٌلة المرأة أن ذلك. الجسم وقبح الفعل استقامة

 (.34 ،ص  سنة بدون ، أفرفار على) "تهوس ٌقوت وال تنوس خنفوس:"  ذلك تجسد التً الشعبٌة

 التً الجوهرٌة القٌم من والشرؾ والعفة بالحٌاء المتعلقة القٌم تلك وخاصة األخبلقٌة القٌم فإن وبالطبع   

 .   االجتماعٌة التنشبة عملٌة فً العربٌة مجتمعاتنا علٌها ترتكز

 فً األهمٌة بالػ دورا تلعب بذلك ،فهً الفبات مختلؾ بٌن تداوال أكثر لكونها ونظرا الشعبٌة فاألمثال   

 وتصرفاتهم مواقفهم خبلل من الصورة هذه األفراد ٌتمثل ،حٌث المجتمع ذهنٌة فً ةالمرأ صورة تكوٌن

 قراءة تعتبر>فهً. الحالٌة دراستنا كموضوع خاصة بصفة والفتاة عامة بصفة المرأة نحو واتجاهاتهم

 ًه كلها نقل لم إن األمثال معظم وأن)...(  لدٌه المرأة صورة عن الكشؾ أجل من الرجل لعقلٌة ضمنٌة

 تصوراته عن تعبر األمثال تلك فإن ثم ومن والكلمة، الفعل سلطة صاحب باعتباره الرجل انتاج من

 (. 23 ،ص  سنة بدون ، أفرفار علً) <المرأة من ومواقفه وتوجهاته
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 : خالصخ

 معنى تعرؾ لم فإنها القدٌمة،والشعوب  الحضارات معظم فً للمرأة التارٌخ حمله ما خبلل من   

 إرادتها تسلب كانت التً والمعتقدات التقالٌد ظلم عنها رفع الذي اإلسبلم مجًء مع إال نسانٌةاإل للكرامة

 لها وصان وإرادتها شخصٌتها باستقبلل وأقر لوجودها، االعتبار وأعد شؤنها من فؤعلى ،وإنسانٌتها

 فً وخاصة اهلٌةالج وتقالٌد لعادات أسٌرة جدٌد من نفسها المرأة هذه وجدت ذلك من وبالرؼم. حقوقها

 وإرادتها كرامتها منها فسلبت والتخلؾ، الجهل صور أوج العربً المجتمع شهد أٌن االنحطاط عصر

 ظهرت فقد النهضة عصر مرحلة أتت أن إال لها، خٌرا اإلسبلم به أوصى ما بخبلؾ حقوقها وهضمت

 من وؼٌرهم ٌن،أم وقاسم الطهطاوي، كرفاعة المفكرٌن من نخبة بزعامة الفكرٌة الحركات بعض

 دعوا فقد والعمل، التعلٌم فً بحقها والسٌما هناك المرأة وبحقوق األوروبٌة بالحٌاة تؤثروا الذٌن المفكرٌن

 . الحٌاة فً وإدماجها تعلٌمها وبضرورة حقها فً المجحفة التقالٌد تلك من تحرٌرها إلى

 نظرة عن ضمنً كتعبٌر لشعبٌةا األمثال فً وبالخصوص الشعبً التراث فً المرأة صورة وتؤتً    

 تشكل أصبحت المجتمع فبات مختلؾ بٌن األمثال هذه تداول لسهولة ونظرا ، عامة بصفة لؤلنثى المجتمع

 علٌها تقوم التً األساسٌة القواعد خبللها من تتحّدد إذ السابد، التربوي النظام مصادر من هاما جزءا

 . الفتاة المخصصة التربٌة

فإنه  ،ن االعتبارات الثقافٌة المتوارثةة الفتاة فً العابلة الجزابرٌة خضعت للكثٌر متنشب أن وطالما   

 سٌتم التطرق فً الفصل الموالً إلى العابلة الجزابرٌة التقلٌدٌة والحدٌثة ،وإلى مكانة الفتاة فً كل منهما.
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 : رًهُـــــذ

بالرؼم من تلك التؽٌرات التً عرفها المجتمع الجزابري، ما زالت العابلة الجزابرٌة تمثل اللبنة    

فهً من تقوم بالحفاظ على النوع البشري وامداد المجتمع باألفراد، األساسٌة التً ٌقوم علٌها المجتمع، 

فهً ،تمع التً ٌرجع إلٌها الفضل فً عملٌة  التنشبة من أهم وأقوى مإسسات المج وهً مازالت تعد

 .بمثابة الوعاء الحافظ للثقافة من جٌل آلخر، إذ تعد القٌم األخبلقٌة والروحٌة جوهر كٌانها. 

 : انؼبئهخ يفهىو-1

 العلوم دراسات فً ٌرد ما هو األول ،المصدر مصدرٌن على تعرٌفه فً االعتماد ٌمكن العابلة مفهوم إن

 مثبل البعض ٌذكر إذ العابلة، لمفهوم أنفسهم الناس ٌعطٌه الذي المعنى هو الثانً والمصدر عٌةاالجتما

 (.22 ،ص 4113، مٌمونة عٌشوبة بن) األهل اآلخر البعض وٌذكر البٌت

 (serviteur  الخادم تعنً التً( Familis) البلتٌنٌة من مشتقة عابلة كلمة أن نجد األجنبٌة اللؽات ففً   

Le )سلطة تحت ٌعٌشون الذٌن األشخاص كل من تتكون مركبة عابلة الرومان عند العابلة اعتبرت د،وق 

 تعنً إذ بحذر الفرنسٌة إلى ترجمتها ٌمكن والتً( Pater Familis) البطرٌرك سلطة ،هً فقط واحدة

 ةالفرنسٌ فً به ٌوحً الذي الوقت ففً صحٌح ؼٌر بشكل ٌستخدم المصطلح هنا ولكن" العابلة أب"

 العابلة فً للبطرٌرٌك الحقٌقٌة الشخصٌة عن شك دون من ٌختلؾ فؤنه والمتسامح، الحلٌم الرجل

 مٌمونة عٌشوبة بن).السلطة مفهوم من انطبلقا فٌها ٌعرؾ العابلة مفهوم فإن هذا إلى إضافة الرومانٌة

 (.22 ،ص 4113،

 الدراسات من كثٌر فً األسرة مفهوم عن كثٌرا ٌختلؾ ال العابلة مفهوم بؤن نرى ثانٌة جهة من أنه إال

 : الشؤن هذا فً وردت التً التعارٌؾ أهم بٌن فمن السوسٌولوجٌة،

 ٌرتبطون أفراد من تتكون اجتماعٌة منظمة عن عبارة هً العابلةDavis (9967: ) دٌفٌس تعرٌف  

 العابلة جعلت التً هً الروابط وهذه وروحٌة، ودموٌة وأخبلقٌة اجتماعٌة بروابط ببعض بعضهم

 واالجتماعً واألخبلقً الروحً للعنصر تفتقر الحٌوانٌة فالعابلة. الحٌوانٌة العابلة عن تتمٌز البشرٌة

 وعبلقاتها نظمها أن كما المضبوطة، ؼٌر البٌولوجٌة والمٌول والشهوات الؽرابز ألحكام وتخضع

 وعبلقات بؤنظمة البشرٌة العابلة تتمتع حٌن فً للتطور، قابلة وؼٌر جامدة بسٌطة، بكونها تتمٌز وسلوكها

 (. 41 ،ص 1553، نصار كرٌستٌن) وجودها وٌبرر المجتمع ٌقرها متطورة سلوكٌة وطقوس
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 : اندضائشَخ انؼبئـــــــهخ-2

 المنزلٌة الجماعة على للداللة عفوي بشكل استعماال األكثر اللفظ أن نجد الجزابرٌة اللهجة فً     

( Protecteur) خادمً أو كفالة تحت ٌعٌشون الذٌن األشخاص من مجموعة تعنً فالعابلة،( العاٌلة)

 الدرجة من األقربٌن على اإلسبلم حددها كما الحماٌة هذه وتكون الخادم أي البلتٌنٌة، فً تعنٌه ما عكس

 (.22 ،ص 4113، مٌمونة عٌشوبة بن)األولى

 أن ٌمكن العربً المصطلح هذا أن لحالوا باألسرة،( La Ayla) العابلة داللة حددوا المإلفٌن وبعض    

 عابلته تعرٌؾ شخص من تطلب عندما األسرة، أحضان فً تعٌش التً الزواجٌة العابلة على أٌضا ٌطلق

 والجامعة فٌها ٌعٌش التً األسرة ٌعنً كما وأبنابهما، الزواجً، الثنابً أي الخاصة العابلة ٌعنً فذلك

 (.34 ،ص 1542، بوتفنوشت مصطفى)الكبٌرة دارلل اآلخرٌن والتابعٌن وأحبلفه فهألسبل

 :ٌلً فٌما تتجسد مفاهٌم ثبلث على العابلة لفظ وٌنطوي

  .االجتماعٌة القٌم عن الناجمة والواجبات الحقوق توضح التً األقارب بٌن للعبلقات القانونً األساس-

 التً القرابٌة روابطال بسبب اآلخرٌن األعضاء بكفالة المسإول طرؾ من وتوجٌهها الجماعة تنظٌم-

 .بٌنهم تجمع

 4113، مٌمونة عٌشوبة بن) األقارب بٌن الواجبات احترام تفرض التً للمجموعة االقتصادٌة الوحدة-

 (.23 ،ص

 أساس على تقوم األخرى، االجتماعٌة الجماعات وبخبلؾ الجزابرٌة، العابلة أن نجد أخرى جهة ومن  

 تجد فبل مجتمعنا، فً البعد هذا لحساسٌة ونظرا كٌانها، رجوه ٌمثل الذي والروحً األخبلقً البعد

 ما حالة فً عنها ٌدافع ذلك من بالعكس بل أسرارها، ٌبٌح أن ٌحاول أو بسوء عابلته ٌذكر ما شخص

 أراد عندما بوتفنوشت إلٌه ذهب ما وهذا شرفها، أومن كرامتها من ٌمس أن ٌحاول تهدٌد ألي تعرضت

 فٌما ٌعنً مصطلح العابلة توضٌحا، نعطً أن المفٌد من لنا وٌبدو" عابلةال لمفهوم توضٌحا ٌعطً أن

 تكون أن ٌمكن وال جدٌة كلمة العابلة. الجزابرٌة العابلة عن كاملة فكرة وروحٌة أخبلقٌة كقٌمة ٌعنٌه

 تنطق عندما بحساسٌات مشحونة كلمة العابلة لكن األقارب بعض مع نمزح أن ٌمكن للهزل، موضوعا

 (.34 ،ص 1542، بوتفنوشت ىمصطف)بها

 لنا وٌبدو" الفرنسٌة اللؽة فً بنظٌره للعابلة العربً المصطلح ٌعنٌه ما ٌقارن أن بوتفنوشت وٌحاول    

 وعلى حركٌة، أكثر وله له شخصانٌة وال قانونٌة أكثر رأٌنا فً الفرنسٌة، اللؽة فً العابلة مصطلح أن
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 دم عبلقات إنها الحقوقٌة، القٌم ولٌس المقدسة القٌم هثناٌا فً ٌخبا العربً المصطلح فإن حال أٌة

 (.34 ،ص  سنة بدون ، بوتفنوشت مصطفى)" واالرتباطات القٌم لهذه الجزابري لعبلقات وتشخٌص

 إلدارة خاضعة وهً والقانون، الدم رابطة أساس على تقوم الجزابرٌة العابلة بؤن ٌتضح ذلك خبلل من  

 حقوقا ألفرادها العابلة هذه تكفل الجد، أو األب ٌكون ما وعادة ةالعابل برب ٌسمى ومسإول مشرؾ

 االقتصادٌة المصالح تعمل كما االجتماعٌة، القٌم من المستمد القانون أساس على واجبات علٌهم وتفرض

 والعادات والروحٌة، األخبلقٌة القٌم وتلعب. بٌنهم المتبادل االحترام فرض أعضابها بٌن المشتركة

 .وتماسكها وجودها مقومات أهم المتوارثة واألعراؾ والتقالٌد

 سابقا، إلٌه اإلشارة تم كما جوهرٌة قٌم من الجزابري للفرد بالنسبة العابلة مصطلح ٌحمله لما ونظرا  

 .األسرة بدل العابلة مصطلح ٌوظؾ أن الباحث ارتؤى الحالٌة الدراسة موضوع تخدم والتً

وإلى مكانة الفتاة فً كل  والحدٌثة، التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة صخصاب إلى ٌلً فٌما التطرق وسٌتم   

 .والشرح التفصٌل من بشًءمنهما 

 :وانفزبح انزمهُذَخ اندضائشَخ انؼبئهخ-3

 انزمهُذَخ اندضائشَخ انؼبئهخ-أ

 سقؾ وتحت زواجٌة عاببلت عدة أحضانها فً تعٌش موسعة عابلة هً التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة   

 شخص 21 إلى 41 من نجد إذ البدو، عند الكبرى والخٌمة الحضر عند الكبرى بالدار تعرؾ واحد

 (.33 ص ،1542 بوتفنوشت، مصطفى)جماعٌا ٌعٌشون

 من أكثر وتضم أكثر، أو أساسٌتٌن خلٌتٌن من ،تتركب البنابٌة الناحٌة من ممتدة عابلة تعد فهً     

 هذا ٌكون أن وٌمكن مشتركة، سكنٌة وحدة فً جمٌعا ءهإال وٌقٌم واألحفاد، األجداد فتشمل جٌلٌن،

 أفقٌا أو بها، تحٌط التً المتزوجٌن أبنابه وأسرة النواة، تمثل التً األب أسرة مثبل فتضم عمودٌا، االمتداد

 (.13 ،ص4112، سلٌمان دحمانً)أبٌهم وفاة بعد اإلخوة أسر اتحاد فتمثل

 النموذج أو األساسٌة االجتماعٌة الخلٌة بؤنها الممتدة العابلة تلك تعرٌؾ إلى فً بوردٌو بٌار وٌذهب      

 كل تظم ولكنها وذرٌاتهم، األزواج جماعة على تقتصر ال االجتماعٌة، البنٌات تنتظم صورته على الذي

 واتحاد جمعٌة فً أجٌال عدة واحد قابد رباسة تحت بذلك جامعة األبوي، للنسب التابعٌن األقارب

 (Pierre Bourdieu,1963, P 12. )حمٌمٌن
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 لهذا المركزٌة الخلٌة تمثل حجمها كبر كان مهما العابلٌة الجماعة" أن على بوتفنوشت الباحث وٌذهب  

 تمثل ٌجعلها مما متماسكة اجتماعٌة وحدة بذلك فهً(.  21 ،ص 1542، بوتفنوشت مصطفى)"المجتمع

 .المجتمع لبناء األساسٌة اللبنة

 المسكن بناء فً خاصٌة أهم أن كما األفراد، من كبٌر عدد إلى باتساعه ابلًالع المسكن ٌتمٌز كما   

 األصوات انتقال ٌمنع حتى عال بسور وٌحاط المارة، عن بعٌدا ٌكون أن بنابه فً ٌتحٌز أنه هو العابلً

 محمد)وراحة بحرٌة بؤعمالهن للقٌام فٌه النساء انتقال عملٌة لٌسهل وكذلك الدار، داخل ٌجري ما أو

 (. 114 ص، 4111 بودوح،

 تتجنب أن وترٌد كبرى، أهمٌة والعفة لبلحتشام تعطً أن بذلك العابلة ترٌد المسكن هذا خبلل فمن     

 وبمجرد الفتاة أن وحتى العابلة، عن أجنبً كل طرؾ من صوتها ٌسمع أو المرأة ترى أن بعٌد حد إلى

 ببعض النساء من كؽٌرها وتكلؾ المسكن، هذا من الخروج علٌها فٌمنع األنوثة، مبلمح علٌها تظهر أن

 .   الصؽار باألطفال والعناٌة المنزل، أعمال

 وٌنظم العابلٌة للجماعة الروحً القابد هو والجد فٌها األب بطرٌقٌة، عابلة هً الجزابرٌة والعابلة     

 على محكم نظام طةبواس وؼالبا بالحفاظ، له تسمح خاصة مرتبة وله الجماعً التراث تسٌٌر أمور فٌها

 (33ص ، 1542 ، بوتفنوشت مصطفى)المنزلٌة الجماعة تماسك

 وحدة على حفاظا وإنما الذاتٌة، مصالحه أجل من العابلة أفراد بقٌة على سلطته ٌمارس ال فاألب   

 المادٌة السلطة ٌمثل فهو. "للعابلة والمادي الرمزي الورٌث بمثابة فهو وممتلكاتها، وشرفها العابلة

 فإنه المنزلٌة، الجماعة داخل ٌحتلها التً للمكانة ونظرا. أخرى سلطة تطالها ال التً المطلقة لروحٌةوا

 بصرامة، سلطته ٌمارس فإنه ذلك ألجل. العابلة تماسك على وٌحرص المنزلً االقتصاد ٌنظم الذي هو

 (.51 ،ص 4112، حمداوي محمد". )ضبٌبل حٌزا إال للٌونة ٌترك فبل

 واإلرشادات والنصابح باألوامر أفرادها إلى ٌتوجه" التقلٌدٌة العابلة فً األب أن نجد ولهذا   

 1542، بركات حلٌم". )واالحترام الطاعة على والتؤكٌد باالستجابة هم إلٌه ٌتوجهون بٌنما والتهدٌدات،

 (.131 ،ص

 واالنتماء ذكوري، فٌها النسب اكناتٌة، عابلة أنها الجزابرٌة العابلة خصابص من أنه بوتفنوشت وٌرى   

 إذا فهً ،(33،ص 1542 ، بوتفنوشت مصطفى) ألبٌها انتماإها ٌبقى األم أو المرأة وانتماء أبوي،

 تنشؤ بهم والشرؾ، والجاه السلطة ٌمثلون إلٌهم، وٌنسب وٌرثون ٌملكون بالذكور، توجد عصبٌة جماعة"

 (.54 ،ص 4112، محمد حمداوي) "قرار أو تسٌٌر أو تنظٌم من بها ٌتعلق ما كل ٌنتهً وإلٌهم األسرة
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 فً لهن حق وال فٌها، لهن مكانة ال اإلناث أما بالذكور، قابمة عابلة هً التقلٌدٌة الجزابرٌة فالعابلة  

 العابلة عن ؼرٌبة تبقى األم أن فنجد القرار، واتخاذ الرأي إبداء فً فٌها لهن حق وال النسب، و المٌراث

 محمد حمداوي") علٌه وكذلك أهله على ؼرٌبة، بٌته فً تظل فإنها زوجها، عم ةابن المرأة تكن لم فإذا"

 (.54 ،ص 4112،

 نسب اتساع فً تسهم ال" كونها الذكر أخٌها به ٌحظى الذي االهتمام بنفس تحظى ال فهً البنت وحتى    

 خدمتهاو عملها قوة وتوظٌؾ زوجها عابلة إلى وأمبلك أموال من تملك ما تنقل وإنما أسرتها،

 (  323 ،ص 4114، شرٌؾ فاتن)"ألسرته

 أعضابها فً تفترض أساسٌة، اجتماعٌة اقتصادٌة انتاجٌة وحدة تشكل التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة كانتو  

 ،من وجنسه وعمره قدراته حسب وكل المجاالت، جمٌع فً البعض بعضهم على واالعتماد معا التعاون

 على مبنٌة العابلٌة العصبٌة أن صحٌح. المجتمع فً ومكانتها هاأوضاع وتحسٌن معٌشتها تؤمٌن أجل

 ووحدة العضوي والتكامل الملكٌة وحدة على األساس فً مبنٌة بدورها الرابطة هذه أن إال الدم، رابطة

 (.131 ،ص1542 بركات، حلٌم)  المصالح عن والدفاع واالستهبلك االنتاج وحدة أو االنتاج

 ووحدتها العابلة هذه تماسك فً األهمٌة ؼاٌة فً دورا تلعب التقلٌدٌة للعابلة االقتصادٌة فالوظٌفة    

 فٌها تكون التً االبتدابٌة الجماعة له بالنسبة تمثل التً العابلة هذه فً مندمجا أنه الفرد ٌحس" ،حٌث

 ..."الخ والدٌنٌة األصولٌة االقتصادٌة، االجتماعٌة، الجوانب جمٌع من جٌدا متماسكة القربى عبلقات

 ( .14 ،ص 1542، بوتفنوشت مصطفى)

 وإخفاقاتها بإنجازاتها معا ،فٌشتركون العابلة أفراد بٌن الهوٌة بتوحد هذه الوحدة وتتجلى>   

 الهوٌة فً والتوحد العضوٌة هذه وبموجب)...(وعارها ،بشرفها وأتراحها بؤفراحها وفشلها، ،بانتصاراتها

. اآلخرٌن تصرفات عن بل فحسب، الشخصٌة تصرفاته عن لٌس مسإوال األسرة فً فرد كل ،ٌصبح

 الصمٌم فً وٌمسها كلها العابلة على ٌنعكس خاصة التقلٌدٌة العاببلت فً البنت انحراؾ مثبل هنا ومن

 ( .131 ،ص1542 بركات، حلٌم) <وحدها الفتاة ٌمس وال

 العم أو األخ أو األب سواء الذكور، داألفرا جمٌع مراقبة تحت التقلٌدٌة العابلة فً الفتاة أن نجد وبهذا   

 تبناها التً القٌم جوهر الشرؾ ٌعد كان طالما و. ٌصؽرها أو سنا ٌكبرها من وسواء العمومة، أبناء أو

 . والعار الفضٌحة من خوفا مبكرة سن فً الفتاة تزوٌج ٌتم كان فقد التقلٌدٌة، العابلة

 فرد فكل العابلة، تماسك على الحفاظ فً األهمٌة اٌةؼ فً دورا واألخبلقٌة الروحٌة القٌم وتلعب     

 هذه فً واألخبلقٌة الروحٌة القٌم تبدو" حٌث الشخصٌة، لمصالحه اعتبارات دون عابلته لخدمة ٌسعى
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 للعبلقات الثانً المقام فً توضع التً المادٌة القٌم على األهمٌة آخذه المنزلٌة-االجتماعٌة الجماعات

 (.14 ،ص 1542 ، تفنوشتبو مصطفى" )االجتماعٌة

 من وٌضحً ٌعمل الذي الشخص هو الشرؾ صاحب ،فالشخص القٌم هذه جوهر الشرؾ مفهوم وٌعد   

 مفهوم حول ٌنصب شًء كل أن ٌبدو القٌم نظام فً" أنه بوتفنوشت ٌرى المقام هذا وفً عابلته، أجل

 االقتصادٌة للشإون النزٌه والتسٌٌر تدٌنه من األخبلقٌة، تصرفاته من الشخص ٌكتسبه الذي الشرؾ

 (.13 ،ص  1542، بوتفنوشت مصطفى)"للجماعة

  التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة إلٌه تستند الذي الربٌسً المرجع الموروثة واألعراؾ والتقالٌد العادات وتمثل  

 التً العبلقات إطارات فً وكذلك أفرادها، وواجبات بحقوق ٌتعلق ما كل وفً ،شإونها وتسٌٌر إدارة فً

 أنها إذ الجزابرٌة األسرة علٌها تقوم التً والقواعد األشٌاء من الجنسٌن بٌن التفرٌق حٌث" بٌنهم، تربط

 تجاذب أو النساء مع التحدث من الرجال فٌمنع. واإلناث الذكور بٌن الحواجز تضع مبكرة جد سن فً

 والنساء لوحدهم، البعض بعضهم مع الرجال ٌؤكل األكل، وجبات فً أنه حتى بٌنهم، فٌما الحدٌث أطراؾ

 (.  143 ،ص 4112، بودوح محمد)"لوحدهم بعضهم مع واألطفال

 ٌتم األحٌان من كثٌر فً أنه حٌث المجتمع، فً السابد للعرؾ أهمٌة التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة وتعطً 

 موت بعد لمٌراثا فً بنصٌبهم المطالبة حق األفراد تمنح" التً الشرٌعة إلى منه أكثر إلٌه الرجوع

 ٌمارس الذي الجبر حق هنا ومن الذكر، حظ نصؾ هو نصٌب فً المرأة حرمان هنا ومن مورثهم،

 (.54 ،ص 4112، حمداوي محمد) "الزواج على فٌرؼمها البنت على متطرؾ كإكراه

 وعصبٌته وحدته على المحافظة إلى ٌسعى الذي النظام هذا ضحٌة بذلك البنت حقوق فتذهب   

 من كثٌر فً كان أنه حٌث زواجها، فً التحكم إلى أو المٌراث، من البنت هذه منع إلى فٌعمد ته،وممتلكا

 . عنها الؽرباء إلى العابلة ممتلكات تنتقل ال حتى وهذا عمومتها، أبناء من زواجها  ٌفضل األحٌان

 للكبٌر، الصؽٌر ضعٌخ حٌث السن أساس على هرمٌة التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة فً السلطة كانت وإذا  

 الرجال ٌتسلط" سنا، ٌصؽرها كان ولو حتى للذكر، األنثى تخضع ،حٌث الجنس أساس على هرمٌة فإنها

 على ٌقؾ رجالٌة، إقطاعٌة وكؤنه ٌبدو األبوي المجتمع إن. سنا أصؽرهم على وأكبرهم النساء، على

 بالحٌاة لهن شؤن وال مكانة وال ،ومكانة منزلة الرجال دون فهن فالنساء، الرجال ٌلٌه األب، رأسها

 (. 21 ،ص 1555، سلٌم مرٌم)العامة

 ٌحق فبل المنزلٌة، األعمال تلك فً مسإولٌاتها ،فتتحدد ثانوي دور لها التقلٌدٌة العابلة فً فالمرأة        

 نع التعبٌر لها ٌحق وال الرجال، اختصاص من هً التً العابلٌة، القضاٌا من كثٌر فً تتدخل أن لها
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 حق> فً ٌتبٌن ما وهذا زواجها بؤمور ٌتعلق فٌما وخاصة الشخصٌة، بؤمورها تعلقت ولو حتى آرابها،

 بسكوتها رضاها مقرنا رأٌها عن الطرؾ ؼاضا للزواج، طلبها عند ابنته على األب ٌمارسه الذي الجبر

 علٌها ٌمارس الجبر فً ابنته فً حقه األب ٌباشر مثلما ،و)...(  احتجاج أو معارضة كل منها ،مستبعدا

 (.  55 ،ص 4112 ، حمداوي محمد)< موته بعد أعمامها الحق هذا

 ٌتم إذ االجتماعٌة، التنشبة عملٌة فً الزاوٌة حجر التقلٌدٌة الجزابرٌة لؤلسرة الموروثة القٌم وتلعب     

 بٌن األدوار ولتباٌن. "ريالجزاب المجتمع فً السابد الثقافً للموروث وفقا االجتماعٌة للحٌاة األفراد إعداد

 ٌنبؽً أنه ذلك. األنثى تنشبة عن كبٌر حد إلى تختلؾ الذكر تنشبة ،فإن التقلٌدٌة العابلة هذه فً الجنسٌن

 وآخرون، سلٌم مرٌم) "حٌاتهم من سٌستقبلون ما فً أدابها ،علٌهم مختلفة لمهام الجنسٌن هذٌن إعداد

 (.21ص، 1555

 ٌتم حٌت الجنسٌن، بٌن التفرقة أساس على تقوم التقلٌدٌة الجزابرٌة لعابلةا فً االجتماعٌة فالتنشبة    

 طمؤنٌنة مصدر وأنهم والخٌر للرزق والجبلبة العاملة الٌد" ٌمثلون ألنهم اإلناث عن الذكور تفضٌل

 ص ،4114 شرٌؾ، فاتن) " شرفها عن والدفاع نسابها وحماٌة السمها، وتخلٌد ممتلكاتها على األسرة

323.) 

 المورث ذلك إطار فً والسٌما التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة فً الفتاة تنشبة إلى التطرق سٌتم وبذلك  

 الشرح من بشًء وهذا فٌها، االجتماعٌة التنشبة عملٌة فً الزاوٌة حجر بمثابة ٌعد الذي الثقافً

 . والتفصٌل

 : انزمهُذَخ اندضائشَخ انؼبئهخ فٍ انفزبح رُشئخ-ة

 تلعب والتقالٌد األعراؾ وكانت االجتماعٌة، التنشبة عملٌة فً مهما دورا التقلٌدٌة العابلة لعبت لقد    

 ٌتم كان حٌث التقلٌدٌة، العابلة هذه فً السابد األبوي النظام ٌقتضٌه ما وفق العملٌة هذه فً مهما دورا

 للولد االجتماعٌة والمكانة رالدو تمنح ما ؼالبا فاألسرة" الحٌاة فً ألدوارهما وفق الجنسٌن من كبل تنشبة

 قحطان، الظاهر.")وعاداته وتقالٌده أعرافه وفق ٌستسٌؽه وما المجتمع من مرسوم هو لما والبنت

 ( .121 ص ،4112

 عملٌة وممٌزات طبٌعة تحدٌد فً األهمٌة ؼاٌة فً دورا الجنسٌن بٌن الفٌزٌولوجٌة االختبلفات وتلعب    

 على تفرض المجتمعات كل" أن  Linton لٌنتون ٌرى حٌث. والبنت دالول من لكل االجتماعٌة التنشبة

 الفٌزٌولوجٌة الخبلفات على باالرتكاز الفوارق هذه عقلنة تحاول وأؼلبها متباٌنة، ومهاما مواقؾ الجنسٌن

 ( .15 ،ص1554، المرنٌسً فاطمة)"االنتاج إعادة عملٌة فً المختلؾ دورهما أو الجنسٌن بٌن
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 من حاسمة مرحلة فً كبٌر دور لها> لها فإن االجتماعٌة التنشبة مإسسات كؤهم بلةالعا وباعتبار   

 الفوارق مع التعامل ضرورة الوالدة منذ األطفال فً ترسخ فهً كؤنثى، والبنت كذكر الولد تكوٌن

 ٌتمسك لذلك. احترامها البلزم واألخبلقٌة والدٌنٌة االجتماعٌة القٌم من تعتبره وما ٌتناسب بشكل الجنسٌة

 وبضرورة القٌم هذه بوجود تعاملهم مبررٌن الجنس، بحسب مختلفا، تعامبل األبناء مع بالتعامل اآلباء

 للفوارق االجتماعٌة تمثبلتهم تقلٌدٌة لقٌم الخاضعٌن اآلباء ،عبر األطفال ٌتلقى وهكذا)...(بها االلتزام

 جنس مع توافقا أكثر وثقافته المجتمع ٌعتبرها التً والسلوك التصور نماذج من بها ٌرتبط وما الجنسٌة

 (. 31 ،ص 4111، الضاهر ؼٌدا) <المإنث جنس أو المذكر

 قٌمة من وتحط الذكر شؤن من تعلى كانت أنها التقلٌدٌة، الجزابرٌة العابلة ٌمٌز كان ما أهم وإن    

 بحماس ٌستقبل رٌةجزاب أسرة أي فً الصبً مٌبلد إن" . وورٌثها لقبها حامل هو الذكر أن كون األنثى،

 واألخوات األم على ووصٌا األسرة ألرض حقٌقٌا ورٌثا فٌه ٌرى األب أن والسبب البنت مٌبلد من أكثر

 ذلك ٌعود كما العابلة، وترك الزواج مآلها البنت أما(. 32ص ،4114 ،العقبً األزهر" )موته بعد

 واإلنتاج، العمل على الذكور األبناء قدرةب اآلباء بقناعة ترتبط وثقافٌة واقتصادٌة اجتماعٌة العتبارات"

 (. 323 ،ص 4114، الشرٌؾ محمد فاتن" )  الشٌخوخة فً آبابهم ومستقبل مستقبلهم وتؤمٌن

 العامة، الحٌاة عن وتحجب القٌود علٌها فتفرض العابلة، لشرؾ وتهدٌدا للعار مجلبة اإلناث ٌعد كما   

 الحٌاة عن وعزلهن علٌهن، الوصاٌة إحكام ٌنبؽً، قاصرات البنات ٌعتبرون اآلباء" كان ولهذا

 (. 24،ص 4112، آخرون و سلٌم مرٌم)االجتماعٌة

 امتبلك فً ٌرؼبون الفبلحٌة المناطق فً سٌما وال المجتمعٌة العابلة هذه فً اآلباء أن المعروؾ من  

 فً الدعم ولتقدٌم ،االقتصادٌة أعمالهم فً المساعدة فٌهم إلٌجاد الذكور، جنس من األطفال من الكثٌر

 ((Mostefa Boutefnouchet, SD, P37  .قواهم تنهار عندما شٌخوختهم

  المتوارثة، الثقافٌة االعتبارات لتلك تخضع التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة فً الفتاة تنشبة من جعل ما وهذا  

 فإذا. الوالدة منذ التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة فً واإلناث الذكور تنشبة فً التفرقة بوادر تظهر كانت فقد

 القبول نفس ٌلقى ال األنثى مٌبلد فإن واالحتفاالت، باألفراح استقباله ٌتم الذكر الطفل مٌبلد كان

 فً الجزابر فً البنت مٌبلد ٌتم كان" ولهذا عنه، العابلة تعلن أن العار من كان أنه حٌث والترحٌب،

 .(Camille lacoste-dujardin, 1986, P57)  "صمت

 نظرا الثانٌة األم بمثابة فهً البنت، وجود إلى تحتاج كانت التقلٌدٌة الجزابرٌة فالعابلة ذلك، من وبالرؼم 

 فً وخاصة المنزلٌة، األعمال فً األم مساعدة فً المتمثلة عاتقها، على تلقى سوؾ التً للمسإولٌة
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 هذا وفً لذلك، األفراح وتقٌم البنت دبمٌبل تفتخر أن من ٌمنعها لم شؤنه من وهذا الصؽار، إخوتها رعاٌة

 الجزابرٌة العابلة فً الذكر مٌبلد على ٌفضل كان البنت مٌبلد أن " N. Toualbi  (1975) ٌرى السٌاق

 . Radia Toualbi, SD,P50) )" األولى الوالدة عند وبالخصوص التقلٌدٌة

 الوالدة عند ترزق أن تتمنى أن العابلة لٌمنع ٌكن لم اإلناث عن الذكور تفضٌل فإن ذلك إلى باإلضافة   

 المجتمع فً أن بلعربً عابشة ترى حٌث. المنزل أعمال فً ألمها سندا تكون ،حتى بؤنثى األولى

 بها ٌتم التً الطرٌقة" أن الجزابري المجتمع مع كبٌر حد إلى خصوصٌاته فً ٌتقارب والذي المؽربً

 تلقً ٌتم فإنه للفتى العام التفضٌل من بالرؼم. اإلخوة فً اترتٌبه على ٌعتمد الوالدة عند الفتاة استقبال

 (. Aicha, Belarbi, SD, .20)". والحماس بالفرح األولى الفتاة

 الصبً، بمتطلبات االهتمام إلى المرأة ٌدفع" كان فقد العابلة فً الذكر ٌحتلها التً للمكانة ونظرا      

 ( . 11ص ،4112 ،آخرون و سلٌم مرٌم")البنات أخواته حساب على وذلك

 ومراعاة االهتمام حٌث من والسٌما الملبس أو لؤلكل بحاجتها تعلق ما سواء حقوقها، تهمل ما فكثٌرا   

 بنصٌبها تحظى الفتاة تكن فلم النفس، فً الثقة وتعزٌز وتقدٌر حب من والعاطفٌة النفسٌة حاجاتها اشباع

 األمومة هذه مستمرة، ؼٌر بابنتها عبلقتها أن تعرؾ األم الوالدة، منذف" الذكر، أخٌها بخبلؾ األمومة من

 ٌمثلن الفتٌات ألن واالجتماعً، العاطفً المستوى على مجزٌة ؼٌر فهً للصبً، خبلفا وذلك مإقتة،

 عابلة فً لٌندمجن العابلة من ٌخرجن أنهن طالما مإقتة بصفة ٌعشن حٌث األبوي النظام على خطرا

 .Camille lacoste-dujardin, 1985, P59) ) "أخرى

 جد تفرقة هناك بؤن رأت ، العاصمة الجزابر فًSylvie Garnero   (1544 ) بها قامت دراسة وفً  

 أطول لمدة الذكر إرضاع ٌتم حٌث األنثى، الرضٌع وأمهات الذكر الرضٌع أمهات معاملة فً واضحة

 (Camille lacoste-dujardin, 1985, P62). األنثى من

 ترى ولهذا واإلناث، الذكور بٌن التفرقة تلك خلق فً  األثر لها كان الموروثة، والتقالٌد العادات إن

 على ٌشجع أنه ،حٌث وقبول بمودة كالولد الفتاة بمعاملة المسلمٌن أوصى اإلسبلم أن" طوالبً راضٌة

 Radia) والبنت الولد بٌن التفرقة أسست االجتماعٌة الممارسة أن ،فحٌن الجنسٌن بٌن المساواة

Toualbi, P50.") 

 من النوع لهذا عادة وٌنظر"، الذكور إخوتها وخدمة المنزلٌة األعمال على الفتاة تتعود الصؽر فمنذ     

 أنه ،طالما لمستقبلها ،وتدعٌما لها وحماٌة األنثى مع ممارستها ،ٌلزم أخبلقٌة ضرورة أنه على التنشبة
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 الشرٌؾ محمد فاتن. )الفتاة لمستقبل النهابً لهدؾا ،وهو صالحة زوجة تكون ألن إعدادها أجل من

 (.442 ،ص 4114،

 التً المفاهٌم من مجموعة إلى تقلٌدٌا تستند" الفتاة تربٌة أن طوالبً راضٌة ترى السٌاق نفس وفً   

 المفاهٌم هذه بٌن ومن. المبكر الزواج أجل من للفتاة وأخبلقٌة طبٌعٌة أحكام وضع فً جمٌعا تسهم

 ،ألنه بٌنهم من األهم هو األخٌر المفهوم هذا ٌعد ،حٌث ،والحشمة ،الطاعة ،الحرمة العٌب، األساسٌة

 (. Radia Toualbi, SD, P54.")الكاملة للتربٌة أساسٌة قٌمة ٌمثل

 النساء اختصاص من هذا ٌعد بل الفتاة، تربٌة فً الرجال أو اآلباء ٌشارك ال التقلٌدٌة العابلة فً    

 العابلة، من النساء إحدى أو ألمها فقط توكل الفتاة تربٌة"  أن(  زردومً نفٌسة) ترى ولهذا وحدهن،

                                                            (.Nafissa Zerdoumi, 1970, P37.")االجتماعٌة والواجبات االقتصادٌة المهام بتعلٌمها تقوم التً

 طرؾ من أخبلقً ؼٌر تصرؾ أي أن و وعفتها الفتاة أخبلق عن رجةبالد المسإولة هً األم وتعد    

 أي أن" التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة فً  أنه طوالبً ترى ولهذا األولى بالدرجة األم وزره تتحمل الفتاة هذه

(.  Radia Toualbi, SD, P 53. )تربٌتها عن المسإولة هً تقلٌدٌا ،ألنها لؤلم أوال ٌعزى الفتاة من خطؤ

 من التوصٌات إلٌها ترسل أن ٌجب فاألم مإلمة، تربٌة تعد> لؤلم، بالنسبة  الفتاة تربٌة من جعل ما وهذا

 الجسم من عابقا أوال تشمل التربٌة هذه... الزواج فً مرؼوبة الفتاة تكون وهكذا المساء، إلى الصباح

 (dujardin, 1985, P63-64- <.،والحشمة النفس ،وضبط بالتحفظ تتحلى أن ٌجب فالفتاة. نفسه

(Camille lacoste   

 ،بل فحسب المنزلٌة األعمال تعلم على تقتصر ال الفتاة تربٌة" أن بلعربً عابشة ترى السٌاق نفس وفً   

 فً محافظة تكون أن ٌجب فالفتاة. الجسم تروٌض على تركز التً والدٌنٌة األخبلقٌة التربٌة كذلك تشمل

 ,Aicha, SD." )الفتاة بها تتحلى أن ٌجب ضرورٌة كصفة تعتبر شمةفالح. المشً وفً الكبلم، طرٌقة

Belarbi, P25.) 

 الفتاة وزواج العابلة، شرؾ هو الفتاة فشرؾ شرفها، على المحافظة تحاول ذلك خبلل من فالعابلة  

 Camille lacoste-dujardin, 1985, P7)" )للزوج حق هً المرأة فعذرٌة" بعذرٌتها، مرهون

 والعفة الفضٌلة معانً ؼرس فً التقلٌدٌة العابلة فضل نكران األحوال من حال بؤي نٌمك وال   

 وفً الجاهلٌة فً أخبلقها وقوام العروبة، ركن العفة حرمة على الؽٌرة إن حٌث" النبٌلة، واألخبلق

 (.41 ،ص 1535 عستر، الدٌن نور" )النقٌة الصافٌة البشرٌة الفطرة طبٌعة ألنها اإلسبلم،
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 من جزءا ٌشكبلن إنهما: " ٌقول حٌث والشرؾ الحٌاء عن حدٌثه فً بودٌبة ذهب السٌاق نفس وفً   

 (.  233 ص ،4111 الطٌب، العماري: فً أورد" )مؽربً ناشا كل تربٌة

 فً الحق له من هو الرجل" ،فإن النبٌلة واألخبلق بالعفة للتحلً الجنسٌن كبل ٌدعو اإلسبلم كان وإذا  

 لٌست هذه رجولته، تعزٌز فً خطواته ٌبارك من أٌضا ٌجد كما المجتمع، فً لؽفرانا ٌجد الذي الخطؤ

 الذكر تهٌا التً القاصرة التربٌة من منبثقة ذهنٌة كمنظومة وإنما اإلنسانٌة، والكرامة للنبل أخبلقٌة كقٌمة

 بركو، مزوز) واجتماعٌا وفكرٌا جسدٌا األنثى وقهر العاطفً والجفاؾ والعدوانٌة العنؾ بضرورة

 (.23 ص ،4115

 العابلة، شإون وتسٌٌر إدارة فً لهن دخلن ال التقلٌدٌة العابلة فً النساء أن وطالما آخر، صعٌد وعلى   

 على وال المسإولٌة على وال القٌادة على الصؽر منذ تتعود ال  الفتاة" فإن ، المنزلٌة باألعمال القٌام سوى

 الخضوع دابما تظهر أن على والبلوغ الطفولة خبلل عقلٌا كٌؾوت تربى هذا من أكثر و. القرارات اتخاذ

 (.424 ،ص 1542، الخولً سناء) التقلٌدي األنثى دور لتعرٌؾ وفقا والطاعة

 أي فإنها وتنشبتها، الفتاة تربٌة على األولى بالدرجة المسإولة هً التقلٌدٌة العابلة فً األم أن حٌث    

 فً الثقافً الموروث ذلك خبلل من استمدتها التً األنوثة صورة ترسٌخ فً األهمٌة بالؽا دورا تلعب األم

 إلٌها منقولة نفسها عن صورة الفتاة تكّون" وهكذا نمطها نفس انتاج إعادة إلى تسعى بمعنى. الفتاة نفسٌة

 (.413 ،ص 1555، قصٌر القادر عبد)"المرأة لدور األبوي التصور مع كبٌر حد إلى المتكٌفة أمها من

 من المنظومة تلك رهٌنة كانت التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة فً الفتاة تنشبة أن ٌتضح ذلك خبلل من    

 اتخاذ وفً طموحاتها، وعلى وآرابها مشاعرها عن للتعبٌر الفرصة لها تترك لم التً والمعتقدات القٌم

 نقل على تعمل كانت التنشبة هذه فإن ذلك من بالعكس بل والزواج، كالتعلٌم بحٌاتها المتعلقة القرارات

 .الفتاة نفسٌة فً التقلٌدي األبوي النظام ٌتمثلها كما لؤلنثى السلبٌة الصورة تلك
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 :وانفزبح انحذَثخ اندضائشَخ انؼبئهخ -4

 :     انحذَثخ اندضائشَخ انؼبئهخ-أ

 والتحدٌث التصنٌع أهمها عمٌقة وسٌاسٌة واجتماعٌة اقتصادٌة تحوالت الجزابري المجتمع عرؾ لقد    

 والسكن، والصناعة والزراعة والتعلٌم التربٌة مٌادٌن فً تنموٌة سٌاسات عدة طبقت كما. والتحضر

 العمل توفر االجتماعً، الحراك الجؽرافً، الحراك التحضر، عملٌات أهمها من عملٌات عدة صاحبها

 وبنٌانها األسرة نمط على األثر لها كان التً التؽٌرات من وؼٌرها والخاص العام القطاعٌن فً المؤجور

 التنظٌمٌة بنماذجه والتؤثر العالم على االنفتاح فً المتمثلة الخارجٌة العوامل ذلك إلى ٌضاؾ. ووظابفها

 بومعالً رشٌد)الجدٌدة الثقافٌة والقٌم الحٌاة تنظٌم وأسالٌب أفكار من تحمله وما والقٌمٌة والتنموٌة

 (. 15،ص 4111،

من حٌث البناء والوظٌفة التؽٌرات انعكاسات واضحة على العابلة الجزابرٌة  وقد كان لهذه  

حٌث إن أهم ما ٌشٌر إلى التؽٌر فً التركٌب البنابً للعابلة الجزابرٌة ٌتمثل فً انتقالها  ،والمكانة

 لودخو العلم وانتشار والتحضر التصنٌع إن"  حٌث النووي، النط إلى سابدا كان الذي الممتد النمطمن 

 التركٌب فً تؽٌٌر حصول إلى أدى ذلك كل الؽربٌة، والبلدان العالم مع التواصل وسهولة الحدٌثة األفكار

 العابلة باتجاه مستمر تحول حالة فً العابلة أصبحت المتواصل التؽٌر هذا ومع تجاهله، ٌمكن ال العابلً

 (. 1451-1451 ،ص 1543، عباس الهادي عبد) تتبلشى القدٌمة العابلة أخذت ومعها النووٌة،

 الباحثون ٌرجع ،حٌث واضح بشكل العابلة على أثرت التً العوامل أهم من التصنٌع عامل وٌعد    

 تؽٌر دون هً كما األسرة تبقى إن التناقض من وأصبح  .التصنٌع إلى األسرة من الممتدة األشكال تقلص

 له بما تكٌفا أكثر جدٌد أسري نمط ظهورال فً وبدأ الحضارٌة، المراكز فً العمل متطلبات مع ٌتناسب

 (. 13 ص ،4113 مٌمونة، عٌشوبة بن)الجدٌدة المتطلبات مع تتناسب ووظابفٌة بنابٌة خصابص من

  واضح بشكل لٌبرز ٌكن لم النووي النظام إلى الممتد النظام من الجزابرٌة األسرة بناء تحول إن   

 )سهام بن عاشور، الرٌفً الوسط عن المختلؾ ضريالح الوسط إلى األسرة نزحت أن بعد إال سرٌعو

 (.29ص  ،2002

عمل بشكل مباشر  ،ي وخاصة بعد االستقبلل نحو المدنفالنزوح الرٌفً الذي عرفه المجتمع الجزابر    

 على تفكٌك األسرة التقلٌدٌة إلى أسر نووٌة أو زواجٌة مستقلة عن األسرة األبوٌة باعتبار أن المدٌنة

 انتقال محل منها جعلت االجتماعً والتكنولوجٌا، والتطور للتقدم ومركز صناعٌا طباق تمثل أصبحت

 قبل من جذورا للنزوح كان حٌث ،أرقى ومستوى معٌشً عمل عن بحثا الكثٌرٌن طرؾ من ونزوح
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 بٌن من هذا وكان ،األوربٌون تركها التً المساكن حٌث شؽلت ،االستعمار عهد منذ أي االستقبلل

 التشكٌلة من نوع فرض األوروبً السكن أن بمعنى التقلٌدٌة الجزابرٌة العابلة تقلص فً العوامل

 والهندسة الصؽٌرة المساحة ذو المسكن نوعٌة بحكم المهاجرة العابلة الكبٌرة فانقسمت ،األسرٌة

 ،)فٌروز زرارقة والتزاماتها الكثٌرة الجدٌدة الحٌاة لمتطلبات خاضعة فؤصبحت  األوروبٌة المعمارٌة

 (.205ص  ،2005

 خاص مسكن فً والعٌش فقط، وأبنابهما والزوجة الزوج على بناءه فً ٌقتصر أصبح النووي فالنمط   

 ٌطمح الذي النموذج الجزابري المجتمع فً األسر من النوع هذا ٌمثل و األبوٌة، العابلة عن مستقل بهما،

 العصر متطلبات مع مبلبمة أكثر فهو ا،زوجه عن اقتصادٌا المرأة استقبلل بعد وخاصة الزوجٌن، إلٌه

 إلى ٌدفع مٌل هناك الجزابرٌة للعابلة الحالً التطور فً أنه" بوتفنوشت إلٌه ذهب ما وهذا الحدٌثة،

 مصطفى) عصرٌة وحتى نووٌة أو زواجٌة المسماة العابلة هً" النموذج" العابلة بؤن االعتقاد

 (. 32 ،ص 4112 بوتفنوشت،

 النظام إلى الممتد األسري النظام من حجمها بتقلص تمتاز" الحدٌثة، لجزابرٌةا العابلة أصبحت    

 تتسم الٌوم أصبحت ممتدة، أسرة العام طابعها فً الجزابرٌة األسرة كانت أن فبعد النووي، األسري

 (. 44 ،ص 1551، السوٌدي محمد)"الحجم بصؽر

 ٌعد لم حٌث الحدٌثة، الجزابرٌة العابلة حجم تقلص فً األهمٌة ؼاٌة فً دورا النسل تحدٌد وٌلعب    

 االقتصادٌة الظروؾ تفرضه لما نظرا األطفال، من أكبر عد انجاب إلى جانبها من مٌل هناك

 االقتصادٌة الظروؾ نتٌجة الجزابرٌٌن سلوك لدى ٌقل بدأ األطفال بإنجاب فاالهتمام" واالجتماعٌة،

 (.11 ،ص 4111، بومعالً رشٌد" )واالجتماعٌة

 بطرق تحدٌده أو النسل تنظٌم إلى سعت لذا ورعاٌتهم األطفال تربٌة مسإولٌة تقدر أصبحت فالعابلة     

 . مجتمعنا فً مشروعة قرٌب عهد فً تكن ،لم مختلفة وأسالٌب

 فلم للجنسٌن، العابلة نظرة تؽٌرت واألفكار، المفاهٌم فً تؽٌر من المعاصر الواقع أفرزه لما ونتٌجة  

 .  ثبلثة أو ببنتٌن العابلة تكتفً ،فقد ذكر والدة فً أمبل االنجاب فً ستمرت العابلة تعد

 إلى أدت التً العوامل أهم من االقتصادي، المجال فً الجزابري المجتمع عرفه الذي التؽٌر وٌعد    

 هال الجدٌدة البنٌة خبلل من" األخٌرة هذه فؤصبحت الحدٌثة، لؤلسرة االقتصادٌة الوظٌفة فً خلل إحداث

 (. 24،ص 4111، بومعالً رشٌد" ) والتحدٌث التصنٌع وفره الذي المؤجور العمل على تعتمد
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 أمنها فً الدولة على تعتمد" استهبلكٌة وظٌفة لها أصبحت انتاجٌة وحدة تمثل كانت فبعدما   

 (. 23 ،ص 4111، الشٌخ جقاوة")المعٌشً

 أجرا ٌتقاضى عندما بفردانٌته ٌشعر الرجل  " ألجروا الوظٌفة على القابم االقتصادي النظام هذا ففً    

 ارتباطا وأقل الحركة كثٌري األفراد وأصبح ،العابلة وأولها جماعته على ٌثور ٌجعله ما وهذا عمله مقابل

 ، 2011،)العماري الطٌبالمجتمع فً والمكانة الدور ناحٌة من أو المكانٌة الناحٌة من سواء باألسرة

 (.435ص 

. السابدة االجتماعٌة والقٌم الضوابط فعالٌة من ٌنقص االسرة داخل االقتصادٌة االستقبللٌة هذه فوجود   

ٌرى بوتفنوشت أن "األب أصبح فً  و التصدع من نوع إلى التقلٌدٌة األب سلطة تعرضت هنا ومن

وع ومن ربٌس تسلطً تحول إلى ربٌس دٌمقراطً مدف ،دالة أكبر وتساوي أكبر مع أبنابهوضع ٌتمٌز بع

 (.257،ص  1984فً نفس الوقت من األحداث االجتماعٌة" )مصطفى بوتفنوشت ،

 الملكٌة صاحب باعتباره والنهً األمر فً الحق لها التً المطلقة السلطة بمثابة األب سلطة تعد فلم   

 مرأةال أن وحتى الشؽل، عالم ولوجهم بعد العابلة عن اقتصادٌا مستقلٌن األبناء فؤصبح االنتاج، لوسابل

 الذكور، إخوتها ؼرار على العمل، إلى خرجت أن بعد اقتصادٌا استقلت خاصة بصفة والفتاة عامة بصفة

 .ألسرتها الوحٌد المعٌل هً األحٌان من كثٌر فً أصبحت و

 أن بعد أبنابه، مهنة ٌشجع الذي الناصح الصدٌق، األب موقؾ نفسه ٌضع الحدٌثة، العابلة فً فاألب   

 بٌن وبام ٌوجد فإنه األب، دور عن متفوق بدور األبناء قٌام من وبالرؼم، التسلطً ألبا وضعٌة فً كان

 األبناء ٌظهر كما ألبنابهم المهنٌة االجتماعٌة بالنجاحات جدٌدا افتخارا األهل ٌظهر إذ واألهل األبناء

 ،ص 1542، بوتفنوشت مصطفى) نحوهم والعطؾ بالجمٌل االعتراؾ بذلك مإكدٌن األبوٌن اتجاه عطفا

413 .) 

 وتشجٌع بدعم تحظى الحدٌثة العابلة فً الفتاة أصبحت األبوٌة، السلطة أصاب الذي التؽٌر لهذا ونتٌجة  

 .المهنً أو الدراسً مشوارها فً األب طرؾ من

 الوضع مع تكٌفت بل المعاصرة العابلة فً تختؾ لم األب سلطة" أن بوتفنوشت ٌرى أخرى جهة ومن  

 (.424 ص ،1542 بوتفنوشت،  مصطفى)األجٌال بٌن صراعا ٌخلق أن ٌمكن ما وهذا الجدٌد،

 من العصرٌة الحٌاة تفرضه لما نتٌجة للعابلة القٌمً النظام على والتمرد التحرر األبناء ٌحاول ولذا   

 صراع أي واألبناء اآلباء بٌن وتصادم تعارض نقاط ٌخلق أن شؤنه من وهذا جدٌدة، سلوكٌة أنماط

 .األجٌال
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 األسرة عاتق على تقع التً الوظابؾ أهم من تعد كانت ،والتً االجتماعٌة التنشبة وظٌفة أما     

 عن الوحٌدة المسإولة هً الحدٌثة األسرة تعد فلم التؽٌرات، من جملة األخرى هً عرفت فقد التقلٌدٌة،

 الحضانة كدور األخرى، االجتماعٌة المإسسات من العدٌد ذلك فً نافستها بل أفرادها، بتنشبة التكفل

حٌث . األخرى المإسسات من ؼٌرها وإلى االعبلم ووسابل العبادة، ودور والمدارس، األطفال ورٌاض

 األطفال تنشبة على األم ؼٌاب ٌإثر كما للعابلة الخاصة الحٌاة سٌحطم العمل إلى المرأة أن "خروج

 نحو بؤطفالها لتدفع األطفال تربٌة وهو سًاألسا واجبها عن جزبٌا ولو األم تتخلى بذلك ،بها وعبلقاتهم

 والقٌم البلزم، الحنان له تقدم أن ٌمكن ال األمهات ،التً محل ستحل التً األخرى االجتماعٌة المإسسات

الشخصٌة" )العماري  والمشكبلت النفسٌة لبلضطرابات عرضة سٌجعلهم مما ،العابلة بها تفتخر التً

 (.435،ص  2011،الطٌب

 فً ٌوضعون الذٌن األطفال أن واضحة بصورة تبٌن أنه( "وصفً عاطؾ) ٌرى سٌاقال نفس وفً  

 أن إذ جدٌدة، جسمٌة برعٌة احاطتهم رؼم كثٌرة، وأمراض مشاكل تصٌبهم الوالدة، بعد خاصة مإسسات

 العقلً التؤخر ذلك أمثلة ومن الوالدة، بعد أمهاتهم عن ٌفصلون الذٌن األطفال على جدا سٌبة آثارا هناك

 دحمانً سلٌمان: فً أورد" )الموت وأحٌانا والنكوص االحساس وفقد والببلدة، الكبلم تعلم فً واإلخفاق

 (.24 ،ص 4112،

 وأسس مبادئ على تقوم صارت الحدٌثة العابلة فً االجتماعٌة التنشبة عملٌة ،فإن ذلك من وبالرؼم   

 الحاجات بإشباع اهتمامها ؼرار على األسرة فؤصبحت العصرٌة، الحٌاة متطلبات تواكب حدٌثة تربوٌة

 للذات تقدٌر و واحترام وحنان حب من كذلك، والعاطفٌة النفسٌة الحاجات بإشباع تهتم ألبنابها، المادٌة

 أهم من ، التعبٌر وحرٌة الحوار، أصبح كما. واالستقبللٌة المبادرة روح وبعث النفس فً الثقة وتعزٌز

 كانت التً التقلٌدٌة األسرة فً علٌه كان ما بخبلؾ الحدٌثة، األسرة فً االجتماعٌة التنشبة عملٌة ٌمٌز ما

 ،1542 حلٌم، بركات)" اإلقناع على تشدد مما ،أكثر والترؼٌب والترهٌب الجسدي العقاب على تشدد"

 (.441 ص

 ىعل الذكر تفضٌل قٌم ،وعلى الجنسٌة التفرقة أساس على تقوم االجتماعٌة التنشبة عملٌة تعد ولم    

 المساواة منطق بإلحاح تطرح أخذت العصر منطق فرضها التً والثقافة الجدٌدة األفكار أن" بل األنثى،

 ،1543 الهادي، عبد عباس) القٌم هذه وجمود السابدة القدٌمة القٌم على التمرد و التحرر و الجنسٌن، بٌن

 (. 1453 ص

 بتنشبة تحظى فؤصبحت خاصة، بصفة الفتاة وإلى عامة بصفة األنثى إلى العابلة نظرة تؽٌرت وبهذا    

 .التقلٌدٌة العابلة فً علٌه كانت مما أفضل اجتماعٌة
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 الجنسٌن بٌن المساواة بٌن االتجاه فً الجزابرٌة األسرة معاملة على طرأ الذي التؽٌر إلى النظر تم فإذا   

 والعمل التعلٌم مٌادٌن فتح إلى ترجع الخارجٌة فالعوامل وخارجٌة، داخلٌة عوامل عدة إلى ٌرجع فإنه

 التثقٌؾ إلى فترجع الداخلٌة العوامل أما المجتمع، فً وجودها إثبات فرصة لها أتاح مما الفتاة أمام

 ألن واألنثى الذكر بٌن تفرق ال الحالً الوقت فً األسرة أصبحت حٌث نفسها، األسرة لدى االٌدٌولوجً

 (.12 ،ص 4113، مٌمونة عٌشوبة نب) األسرة على عببا ٌشكل ال أصبح البنت إنجاب

فنجد أن بعض المفاهٌم المتعلقة بالحٌاء  ،ذي طال القٌم الروحٌة واألخبلقٌةأما فٌما ٌخص التؽٌر ال  

والذي ٌظهر فً كثٌر من  ،نتٌجة لما فرضته الحٌاة العصرٌة واالحتشام عرفت هً األخرى تؽٌرات

ومع ذلك تبقى قٌمة الشرؾ من أهم  .العمل واالختبلط رأة إلى التعلٌمكنوع اللباس وخروج الم ،المظاهر

فً نظام القٌم لؤلسرة الجزابرٌة كان ٌبدو أن كل شًء ٌنصب ٌم الجوهرٌة للعابلة الجزابرٌة "إذ أنه الق

 (.432ص ، 2011العماري الطٌب ،حول الشرؾ" )

 بشكل ٌعنً الشرؾ افقالت واالحتشام الشرؾ بٌن رزٌق وهدي التركً ثرٌا فرقتوفً هذا الشؤن     

 باالتصال ٌسمح ال بحٌث ،اإلنجابً التناسلً جهازها حماٌة الدقة وجه وعلى ،المرأة جسد حماٌة أساسً

 ومن أبوٌا، المنتمٌة العاببلت بٌن الحدود ووضوح السبللة نقاء ٌضمن بما ،الزواج إطار فً إال الجنسً

 وتجرٌم تحرٌم وأهمٌة  ،العابلة شرؾ هو الذي ،المرأة شرؾ عن كتعبٌر "البكارة ؼشاء" أهمٌة تؤتً هنا

  .تتزوج حتى بكرا الفتاة بقاء على األسرة أفراد جمٌع مسإولٌة عن ٌعبر المعنى بهذا فالشرؾ الزنا،

 ومن الشرؾ على الحفاظ إلى الهادؾ الوقابٌة اإلجراءات من مجموعة ٌعنً فهو كقٌمة االحتشام أما  

 فً المرأة سلوك و لزى خاصة مواصفات وفرض ومكانٌا زٌقٌافٌ النساء عن الرجال فصل ذلك،

 (.45ص  ،4111 الشٌخ، جقاوة: فً أورد) الفصل هذا ٌستحٌلها التً اللحظات

وٌمكن أن نرصد التؽٌر فً تلك القٌم فً المجتمع الجزابري ،من خبلل تؽٌر االتجاهات الخاصة   

( الذي أجراه MSF-CENEAP2000سوم )بتمدرس الفتاة وعمل المرأة ،"ففً ضوء التحقٌق المر

بالمابة من المستجوبٌن ٌرون أن  87,5تبٌن أن  ،راسات والتحالٌل للسكان والتنمٌةالمركز الوطنً للد

بالمابة منهم فقط ٌرون أنه ٌجب علٌها أن ال تتجاوز الطور  13الفتاة ٌجب أن تتابع دراستها العلٌا و

 (.45 ،ص المرجع 4111، الشٌخ جقاوة: فً أورد)الثانوي. 

 

ناء واألدوار والعبلقات وبالرؼم من ذلك فإن التؽٌٌر الذي طال العاببلت الجزابرٌة على مستوى الب  

قد أفرز أنماطا أخرى للعابلة الجزابرٌة ،وفق لظروؾ ونمط وطبٌعة كل عابلة ومدى تمسكها  ،والوظٌفة

مثلما ذهبت إلٌه  ،العابلة الجزابرٌة الحالٌةتصنٌؾ  ولذا ٌمكن ،قالٌد والقٌم األخبلقٌة والدٌنٌةبالعادات والت

 حٌث تصنؾ العابلة الجزابرٌة إلى ثبلثة أنواع كاآلتً : ،الباحثة فٌروز
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 والمناطق المدن فً وتقل الرٌفٌة المناطق وفً كبٌرة بؤعداد توجد التً األسرة وهً :المحافظة األسرة

 والقوانٌن بالعرؾ وااللتزام والتقالٌد العادات على والمحافظة بالقٌم بتمسكها وتتمٌز الحضرٌة،

 .االجتماعٌة

 المدن فً وتوجد والحداثة والعصرنة المحافظة األفكار بٌن تجمع التً وهً: واالنتقالٌة الوسطٌة األسرة

 إلى الرٌفٌة المناطق من هاجرت التً األسر من النوع هذا وٌمثل الحضرٌة، شبه المناطق وفً بكثرة

 .العمل عن بحثا الحضرٌة والشبه ٌةالحضر المناطق

 فً ٌنعدم أٌضا ٌكون ،وٌكاد واألرٌاؾ القرى فً منعدم شبه األسر من النوع وهً: المتطورة األسرة

 والعالم الؽربٌة األوروبٌة الثقافة على بالتفتح النوع هذا فً األسرة تتمٌز ،حٌث قلٌة بنسبة ،فهو المدن

 (.412 ص ،4111فٌروز، زرارقة)المجتمع ٌدوتقال بعادات تمسكها عدم مع الخارجً

 :   انحذَثخ اندضائشَخ انؼبئهخ فٍ انفزبح يكبَخ-ة

 المرأة ووضعٌة مكانة فً التؽٌر الجزابرٌة، العابلة عرفته الذي االجتماعً التؽٌر مظاهر أهم من ٌعد    

 Mostafa") والحداثة التقدم على األول المإشر هً المرأة تبقى" حٌث خاصة بصفة والفتاة عامة بصفة

Boutefnouchet, 2004, P38 ). 

 ، األنثى شؤن من تحط كانت التً والمعتقدات األفكار بتلك تعتقد الحدٌثة الجزابرٌة العابلة تعد فلم     

 على األنثى معاملة تتم فؤصبحت الجزابرٌة، العابلة فً جلٌا الجنس أساس على التفرقة أو التمٌٌز ٌعد ولم

 عن التعبٌر فً سواء الحرٌة، من بدرجة تتمتع الفتاة أصبحت حٌث الذكر، أخٌها مع واةالمسا من قدم

 تحت تعد ولم العابلة داخل للمرأة جدٌدة وضعٌة نشؤت" فقد  بمستقبلها المتعلقة القرار اتخاذ أوفً رأٌها،

 أن إال ألبوٌها الطاعة وحتى سعته بكل االحترام على محافظتها مع والحماة، والزوج األخ، األب، سلطة

 التناقض تجنب بشرط الخاصة حٌاتها وتسٌٌر المبادرة، واتخاذ الكلمة، بؤخذ لها تسمح الجدٌدة وضعٌتها

   (. 415، 1542، بوتفنوشت مصطفى) " عابلتها مع الحاد

 فً ودورها مكانتها لها أصبحت بل المنزلٌة، األعمال فً األم مساعدة على ٌقتصر الفتاة دور ٌعد ولم   

 بإمكانها أصبح فقد واجبات، وعلٌها حقوق لها الذكر مثل مثلها الحدٌثة األسرة فً ودورها االسرة

 مكانة إلى والوصول مؤجور بعمل والقٌام المهنً المٌدان فً واالندماج القرارات اتخاذ فً المشاركة

 (.411 ،ص 4111، زرارقة فٌروز) مرموقة ومهنٌة اجتماعٌة

 العابلة فً أنه بوتفنوشت وٌرى الذكر، أخٌها ؼرار عل الفتاة بتعلٌم تهتم دٌثةالح العابلة وأصبحت   

 طرؾ من بلوؼه ٌجب هدفا الفتاة نستثنً أن دون الدراسً المٌدان فً األطفال نجاح أصبح الجزابرٌة
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 ، شهادة على ٌحصبلن عندما والشابة، الشاب من فكل للحٌاة فرصة أحسن ألبنابهم ٌقدمون وبذلك األهل

 بوتفنوشت، مصطفى. )الجامعٌة الدراسات فً التسجٌل هو ٌتبعونه الذي للتعلٌم الطبٌعً فالطرٌق

 (.443ص ،1542

 مستوٌات فً دراستها لمواصلة األهل طرؾ من والتشجٌع الدعم الجزابرٌة العابلة فً الفتاة تجد حٌث    

 الشابة ثم الجزابرٌة الفتاة تتجه ً،العال ثم والثانوي االبتدابً التعلٌم طرٌق فعن التعلٌم، فً أعلى

 العمل إلى - التطور هذا بسبب العابلة داخل حاد صراع احداث وبدون - مباشرة المرأة وأخٌرا الجزابرٌة

 1542، بوتفنوشت مصطفى) الذكوري العنصر علٌها ٌسٌطر كان التً االقتصادٌة القطاعات فً

 (.442،ص

 جملة عنه انجر إذ المرأة وضع تحول سٌاق فً هاما عنصرا ٌعد اتللفتٌ بالنسبة وخاصة الٌوم فالتعلٌم   

 (.  21 ص ،4111 بومعالً، رشٌد. ) المناسب الزوج واختٌار بالزواج المتعلقة خاصة القٌم من واضحة

 التعلٌم" ،والحضر الرٌف فً المرأة كتابها فً الشكري علٌاء الدكتورة أشارت السٌاق نفس وفً    

 بالنسبة أٌضا والتعلٌم ،محترمة امرأة ٌجعلها أنه كما متعلم، برجل أفضل لزواج وسٌلة وه للفتاة بالنسبة

 نظٌراتها من أفضل اقتصادي مستوى فً تعٌش ثم ومن حكومٌة وظٌفة على الحصول من ٌمكنها للمرأة

 (.445 ،ص 1544، شكري علٌاء) "تعلٌم على ٌحصلن لم البلبً

 تخصها، اٌجابٌة صورة تكوٌن فً الفتاة به تساهم التً األساسٌة لعواملا أو الوسابل أحد هو فالتعلٌم     

 (.  53، 4114، قصوري حكٌمة)الفتٌات معظم لدى بالوعى الشعور ٌولد إنه وباختصار

 من بكثٌر تلتحق جعلها ما وهذا ومواهبها، قدراتها الفتاة تظهر أن ٌمكن العمل أو التعلٌم خبلل فمن    

 .الذكور على حكرا كانت التً الوظابؾ من الكثٌر وتتولى لدقٌقة،ا العلمٌة التخصصات

 وخاصة الموروثة، واألعراؾ والتقالٌد القٌم بتلك تمسكا أكثر كانت التً الرٌفٌة األسرة وأن حتى    

 الحٌاة عن خاصة بصفة والفتاة عامة بصفة األنثى تحجب والتً والشرؾ، االحتشام قٌم فً المتمثلة

 فً الدراسً مسارهن توقٌؾ أو بالمدرسة، االلتحاق من بناتهم منع إلى باألهل ٌدفع كان والذي العامة،

 بالموازاة وهذا ذلك على وتشجع تلقابٌا المدارس فً بناتها تسجل الٌوم أصبحت فقد" المتقدمة، مراحله

 المختلفة التصالوا اإلعبلم وسابل عبر تتلقاها التً أم الحضارٌة سواء األخرى الثقافات مع االحتكاك مع

". البٌت خارج العمل أو الفتاة تعلم أمام حاجزا األسرة تعد لم إذ والمحاكاة، التقلٌد إلى باألسر أدت ،والتً

 (.21،ص 4114، بومعالً رشٌد)
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 بنفسها، نفسها تكفً أن وتستطٌع الموقؾ سٌدة بؤنها تشعر جعلها" العمل على للفتاة العابلة فتشجٌع    

 وترسم حٌاتها، شرٌك تختار فؤصبحت الرجل علٌها ٌفرضها كان التً القٌود لتحمل ٌاداع فبل ثم ومن

 فً المصرفة هً أصبحت بل األسرة، على السٌادة فً الرجل تنازع فهً الزوجٌة، الحٌاة خطوط بنفسها

 (. 13 ص ،4113 مٌمونة، ٌشوبةع بن) المنزل شإون

 .لها الوحٌد المعٌل بمثابة هً تكون أو العابلة، شإون ارةإد مسإولٌة الفتاة تتحمل األحٌان من كثٌر ففً  

 ومع الحدٌثة، الجزابرٌة العابلة فً الفتاة بها تحظى أصبحت التً المشرفة المكانة تلك من وبالرؼم   

 ثقافٌة العتبارات األنثى على الذكر انجاب تفضل مازالت الجزابرٌة العاببلت من الكثٌر فإن ذلك

 الذكور تفضٌل ٌتم حٌث الرٌفٌة، المجتمعات فً وخاصة واقتصادٌة، اجتماعٌة لدواعً أو موروثة،

 :التالٌة لؤلسباب

 .عابلته اسم ٌحملون الذكور وأوالده ألنه القرابٌة األصول استمرارٌة ٌضمن الولد إنجاب أن-1 

 لتًوا مبلبمة الؽٌر والظروؾ والجهد للمشاق وتحمل وكسب العمل على قدرة أكثر الذكور إن -4

 .اإلناث طبٌعة مع تتعارض

 .وفاتهما حال فً العزاء وٌتقبلون الكبر فً بوالدٌهم ٌتكفلون أنهم -3

 أو زوجها مع خبلفاتها حال فً أخٌها إلى األخت تلجؤ ،كما برعاٌتهم وٌقوما ألخواتهم سند أنهم -2

 .(324-323 صص ، 4114، الشرٌؾ محمد فاتن) ترملها أو طبلقها

 مٌبلد ظل" أنه بركو عنه عبر ما وهذا ذكرا، العاببلت بعض تنجب لم إذا مقبوال ٌرؼ ٌكون وقد     

 توالت إذا سٌما ال عابلته، أو للزوج بالنسبة ،سواء شدٌدا وانفعاال اجتماعٌا نؽصا ٌشكل ٌزال وال  األنثى

 (.23 ،ص 4115، بركو مزوز) الذكر ٌؤتً أن ؼٌر من والدتها

 التخصصات، جمٌع وفً التعلٌمٌة األطوار مختلؾ فً الفتٌات مدرست نسب إلٌه وصلت ما وإن    

 تعطً التً والقوانٌن السٌاسات لتلك نتٌجة مقبولة، جد مستوٌات إلى الشؽل بعالم التحاقهن ونسب

 بالمستوى تتعلق النتابج" هذه أن إذ الذكور، ؼرار على والعمل التعلٌم أحقٌة فً الفتاة أمام الفرصة

 أن إال. والعمل التعلٌم خبلل من واستقبللها المرأة وعً وتنمٌة الجنسٌن، بٌن التمٌٌز حةمكاف فً الوطنً

 والتقلٌدٌة، العرفٌة واالعتقادات الذهنٌات وفً واألسري، الفردي المستوى على الجزابر، فً الواقع

 (. 42 ،ص 4112، عثامنٌة بثنٌة" )الوطنٌة المثالٌة عن األحٌان بعض فً ٌختلؾ
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 بالزوج والظفر الزواج أجل من العمل أو التعلٌم إلى ببناتها تدفع العاببلت من الكثٌر أن نجد ذاوله     

 اجتماعً وضمان المثل، ٌقول كما لها، سترة فالزواج لتتزوج، وتعمل تتعلم المرأة إن. " المناسب

 (.11 ،ص 4112، وآخرون سلٌم مرٌم" )نفسه الوقت فً اقتصادي

 مستوٌات إلى الدراسً مشوارهن بناتهن ٌتابع أن تحبذ ال العاببلت من الكثٌر فإن كذل إلى باإلضافة      

 علٌاء) األسرة تفضله ال قد أمر وهو الزواج فً الفتاة تؤخٌر على التعلٌم ٌإثر أن فٌمكن" منه، علٌا

 حٌدالو األسرة هم وٌكون االسرٌة، الوصاٌة تحت تبقى المرأة تبقى ولهذا(."  "451،ص 1544 شكري،

 للعابلة الجوهرٌة القٌم من الزواج ٌعد حٌث(. 24 ،ص 4112، وآخرون سلٌم مرٌم)  زواجها هو

 .الجزابرٌة

 المرأة وضع تحول سٌاق فً هاما عنصرا ٌعد للفتٌات بالنسبة وخاصة الٌوم فالتعلٌم ذلك، من وبالرؼم  

 رشٌد) المناسب الزوج تٌارواخ بالزواج المتعلقة منها خاصة القٌم من واضحة جملة عنه انجزت إذ

 (.21 ص ،4111 بومعالً،

 عن مادٌا وتستقل والعمل التعلٌم إلى تخرج أن لها سمحت التً الجدٌدة الوضعٌة تلك ظل فً فالفتاة    

 كاشا دراسة تإكد"و. العابلة وعادات بقٌم تصدم ٌجعلها قد جدٌدة وقناعات قٌما لها تولدت عابلتها

 فإن المثال سبٌل فعلى حدة، ازدادت قد النفسٌة األمراض اضطرابات أن الجزابر فً أجرٌت( 1535)

 منذ منتظمة بصورة ٌتزاٌد العدد هذا وأن الرجال عدد ٌفوق اإلناث من نفسٌة بؤمراض المصابٌن عدد

 النساء من المكونة الجدٌدة االجتماعٌة الطبقة أن التقارٌر وتشٌر. االستقبلل على الجماعة هذه حصول

 االكتباب من الخصوص وجه على تعانً التً هً سنة 45-42 بٌن ما الحضر من العامبلت الشابات

 ،1542 الٌونسكو،) الجدٌدة المرأة ومركز تتبلءم ال متعارضة القٌم بٌن صراع حالة عن الناجم المرضً

 (.112 ص
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 خالصخ :

فإذا كانت تقوم على أساس  جتمع الجزابري،تمثل العابلة الجزابرٌة اللبنة األساسٌة التً ٌقوم علٌها الم    

الروحٌة تلعب دورا فً ؼاٌة األهمٌة فً الحفاظ على وحدتها  رابطة الدم والقانون فإن القٌم األخبلقٌة و

وتماسكها وقد أعطت العابلة الجزابرٌة التقلٌدٌة أهمٌة لؤلعراؾ والتقالٌد الموروثة فً عملٌة التنشبة 

شبة الفتاة تذهب ضحٌة تلك االعتبارات الثقافٌة المتوارثة التً لم تترك لها االجتماعٌة، ما جعل من تن

المجال إلثبات شخصٌتها وتحقٌق ذاتها ،فكانت تكٌؾ منذ الصؽر على الخضوع والطاعة دون ابداء 

الحرٌة فً التعبٌر عن مشاعرها وحاجاتها ،كما كانت تحجب عن الحٌاة العامة فتمنع من  لرأٌها أو لها

وما أن تبلػ سن الزواج فاألب ٌعد المسإول الوحٌد عن  ٌم أو تفصل عنه فً المراحل المتقدمة منه،التعل

إال أنه فً السنوات األخٌرة ونتٌجة لما عرفته العابلة الجزابرٌة من تؽٌرات تزوٌجها دون األخذ برأٌها، 

رت نظرة العابلة للفتاة تؽٌ على مستوى البناء والوظابؾ واألدوار والمكانات وعلى مستوى األفكار،

ولم ٌعد وجودها فً العابلة  ،فؤصبحت تحظى بالرعاٌة والتنشبة على قدم من المساواة مع أخٌها الذكر،

فؤصبحت تحظى بالتقدٌر والتشجٌع واالحترام ولها الحرٌة فً ابداء الرأي وفً التعبٌر عن  ثانوٌا،

اتها ومستقبلها. وٌلمس ذلك التؽٌر فً نظرة العابلة وفً اتخاذ القرارات المتعلقة بحٌ أهدافها وطموحاتها،

حتى فً العاببلت الرٌفٌة والتً تعد األكثر تمسكا بالقٌم والعادات لؤلنثى بصفة عامة والفتاة بصفة خاصة 

 بل أضحت تشجع بناتها على ذلك.  فلم تعد حاجزا أما تعلم الفتاة أو العمل خارج البٌت، القدٌمة،
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 تعرٌؾ الذات-2

 تعرٌؾ مفهوم الذات-3

 الفرق بٌن األنا والذات-4

 الفرق بٌن الذات ومفهوم الذات-5

 مراحل نمو مفهوم الذات-6

 خصابص مفهوم الذات-7

 ذاتال بمفهوم المرتبطة المفـــــاهٌم-4

 صورة الذات ثانٌا:

 تعرٌؾ صورة الذات-1

 ممٌزات صورة الذات -2

 العوامل المإثرة فً صورة الذات -3

 أبعاد صورة الذات-4

 تقبل الذاتثالثا: 

 تعرٌؾ تقبل الذات-1

 محددات الشخص المتقبل لذاته-2
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 رًهُذ: 

فبل نكاد نفهم  ،ٌقا بمفهوم الذاترتبط ارتباطا وثتعد صورة الذات من أهم المفاهٌم السٌكولوجٌة التً ت   

تؽٌر األساسً وطالما أن صورة الذات وباعتبارها الم ،ٌها عن ذواتنانبنأنفسنا إال من خبلل الصورة التً 

فإنه من الجدٌر بالذكر فً هذا الفصل أن ٌتم التطرق أوال و بشًء من الشرح  ،فً دراستنا الحالٌة

ثم نتناول بعد ذلك صورة  ،المرجعً لفهم الشخصٌة اإلنسانٌة والتفصٌل إلى مفهوم الذات كونه اإلطار

ثم نعرج إلى مفهوم  ،ذات وهذا بشًء من الشرح والتفصٌلالذات كؤحد أهم المفاهٌم المرتبطة بمفهوم ال

 تقبل الذات كؤحد المتؽٌرات الهامة فً الدراسة الحالٌة.

 أوال :يفهـــىو انزاد

باحثٌن لتً حظٌت باالهتمام والدراسة لدى الكثٌر من الٌعد مفهوم الذات من أهم الموضوعات ا

حٌث أثبتت العدٌد من الدراسات  ،فً فهم شخصٌة األفراد وسلوكاتهم إذ ٌعد حجر الزاوٌة ،وعلماء النفس

فهً لها  ،التً ٌكونها هذا األخٌر عن نفسه أن شخصٌة الفرد تتؤثر إلى حد كبٌر بتلك الصورة أو الفكرة

 الطرٌقة التً ٌسلك بها حٌال المواقؾ المختلفة. األثر البالػ فً 

 انزطىس انزبسَخٍ نًفهىو انزاد:-1

فبل  ،ث كونها مصطلحا نفسٌا له دالالتهلم ٌعرؾ اإلنسان الذات كما عرفها فً الوقت الحاضر من حٌ    

مثل أنا  ال واستخدمت ألفاظاتوجد لؽة فً العالم سواء كانت قدٌمة أو حدٌثة وعلى اختبلؾ الحضارات إ

إكد لذلك فإن جذور وأسس مفهوم الذات قدٌمة جدا حٌث ت ،ولً التً تدل على كنه النفس ،نفسً

ترجع أصولها إلى  ،األفكار السابدة فً الوقت الحاضروإن بعض  ،المصادر بداٌتها قبل المٌبلد

ٌها فٌما بعد بالنفس هومٌروس الذي مٌز بٌن الجسم اإلنسانً المادي والوظٌفة ؼٌر المادٌة والتً أطلق عل

فابن سٌنا فً القرن العشر  ،وللمفكرٌن العرب اهتمام فً ذلك، Soul, spirit, Psycheأو الروح 

أما الؽزالً فً  ( ٌرى مفهوم الذات على أنه الصورة المعرفٌة للنفس البشرٌة.1037-980المٌبلدي )

النفس  ،النفس البصٌرة ،الملهمةالنفس  ،ٌبلدي فٌقول ان للنفس خمس واجهاتالقرن الحادي عشر الم

)الظاهر  بٌنما الخامسة ؼٌر حمٌدة ،السوء. واعتبر األربع منها حمٌدةوالنفس األمارة ب ،المطمبنة

 (.16-15صص  ،2004 ،قحطان

 1644وقد اهتم دٌكارت بمسؤلة الثنابٌة بٌن الجسم والروح أو النفس فً كتابه مبادئ الفلسفة عام   

 (.16ص  ،1984 ،حطانلمشهورة "أنا أفكر إذن انا موجود" )الظاهر قحٌنما أطلق مقولته ا
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النفس فمهد "ولٌام جٌمس"  وخبلل السنٌن األخٌرة عاد االهتمام بمفهوم الذات إلى البزوغ بٌن علماء  

األنا مستمد مباشرة من  والكثٌر مما ٌكتب الٌوم عن الذات و ،الطرٌق للنظرٌات المعاصرة ،(1910)

فً أكثر من معانٌها عمومٌة  Empirical-Selfرؾ "جٌمس" الذات أو األنا التجرٌبٌة "جٌمس". وٌع

 ،أصدقاإه ،أسرته ،ممتلكاته ،سماته ،ٌستطٌع اإلنسان أن ٌدعً أنه له جسده بؤنها المجموع الكلً ما

 (.31ص ،1992 ،والكثٌر ؼٌر ذلك )دوٌدار عبد الفتاح ،هواٌاته ،مهنته ،أعداإه

وقد حدد  ،لقدٌمة والحدٌثة فً دراسة الذات( نقطة االنتقال بٌن الطرق اJames) وٌعتبر ولٌم جٌمس

الذات العارفة واعتبرها ال قٌمة لها فً فهم السلوك إذ هً تتضمن مجموعة من  ،أسلوبٌن لدراسة الذات

 أما الذات كموضوع وهً الذات التجرٌبٌة العملٌة وتتضمن : ،ملٌات كالتفكٌر واإلدراك والتذكرالع

 وهً تتضمن جسم الفرد وأسرته وممتلكاته. الذات المادٌة:-أ

 وتتضمن وجهة نظر اآلخرٌن نحو الفرد. :الذات االجتماعٌة-ب

 (.17،ص  1984وتتضمن انفعاالت الفرد ورؼباته. )الظاهر قحطان ، :الذات الروحٌة-ج

قد اقتبسوا نظرٌاتهم من  ،نظري عوا الفكرة الذاتٌة فً قالبإن الكثٌر من الباحثٌن النظرٌٌن الذٌن وض    

كمعنى للذات وباإلضافة إلى هذا المفهوم الشامل كان  ،وكان ٌعتبر "األنا" وهً اإلفراد ،م جٌمسولٌا

ٌعتبر ولٌام جٌمس أن النفس تعنً المظاهر الروحٌة والمادٌة واالجتماعٌة. أما المٌول والقدرات العقلٌة 

ة. أما الممتلكات المادٌة فكان ٌعتبرها بمثابة النفس المادٌة بٌنما فكان ٌرى أنها تتدرج تحت النفس الروحٌ

ٌعتبر أن التقدٌر واالعتبار الذٌن ندركهما لدى اآلخرٌن ٌعتبرهما أنهما ٌشكبلن النفس االجتماعٌة. وقد 

أعطى جٌمس النفس صفة الدٌنامٌكٌة وذلك فٌما ذكره بشؤن اصطبلح المحافظة على الذات والبحث 

ٌة. طرٌق جٌمس أٌضا أتت الذات التً أدمجت شعور الفرد واتجاهاته بمبادئ العلٌة أو السبب عنها. وعن

 (.8ص  ،1981ترجمة فوزي بهلول،  ،)واالس د. البٌن   بٌرت جرٌن

عالم النفس  ،موا إسهاما فعاال فً دراسة الذاتومن أوابل علماء النفس االجتماعٌٌن الذٌن ساه    

إن المجتمع مرآة ٌرى الفرد فٌها  ،وهو صاحب الرأي المشهور ،Cooley (1902)االجتماعً كولً 

 ،بالطرٌقة التً ٌراها به اآلخرون)الظاهر قحطاننفسه ومفهوم مرآة الذات "هو ان الفرد ٌرى نفسه 

 (.17ص  ،1984

ب وبعد االنشقاق الذي حدث فً صفوؾ السلوكٌٌن التجرٌبٌٌن عندما تبٌن لهم أن بعض نتابج التحار    

وظهور مدرسة  ،رجوع إلى العالم الداخلًال ٌمكن تفسٌرها باالعتماد على التعزٌز فقط دون ال

( من رواد مدرسة الجشطالت الذي Koffkaوٌعد كوفكا ) ،بدأ االهتمام بدراسة الذات ،الجشطالت
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عرض لها من الخبرات التً ٌتحٌث تتكون األنا  ،والذي اعتبرها لب أو نواة األنا اعترؾ بوجود الذات

اهرٌة ظفً الحالة األولى تتكون األنا الحبرات شعورٌة أو ال شعورٌة و ،وقد تكون هذه الخبرات ،الفرد

(Phenomenal Ego) ، (.19،ص  1984)الظاهر قحطان 

المرتكز األساس فً بناء  ( الذي ٌمثل علماء التحلٌل النفسً فٌعتبر األناFreudأما فروٌد )    

فهً التً تتحكم بدوافع الفرد من حٌث تفرٌؽها أو  ،وظٌفً وتنفٌذي تجاه الشخصٌةدور  إذ لها ،الشخصٌة

ا هً التوافق أي أن وظٌفته ،ع من أخبلقٌات والدوافع الطبٌعٌةالتحكم بها للموازنة بٌن ما ٌفرضه الواق

 (.20-19،ص  1984)الظاهر قحطان ، بٌن الواقع والضمٌر

( مناقضا له حٌن Mead 1934نها نظام من العملٌات. وكان مٌد )وبٌنما كان مفهوم فروٌد عن األنا أ   

رأى أن النفس عبارة عن شًء مدرك وٌرى كذلك أن الشخص ٌستجٌب لنفسه لشعور معٌن واتجاهات 

معٌنة مثلما ٌستجٌب اآلخرون له. وٌصبح الشخص فً حالة "الشعور "أي حالة الوعً بالطرٌقة وبالقدر 

 ترجمة فوزي بهلول ،شًء مدرك. )واالس د. البٌن   بٌرت جرٌنالذي ٌتصرؾ به الناس تجاه 

 (.11-10،ص  1981،

، فالفرد ٌستجٌب  Cooleyفً شرح مفهوم مرآة الذات الذي بدأه كولً  Meadوتوسع مٌد      

 (.20،ص  1984)الظاهر قحطان ، ٌقة التً ٌتوقع إدراكها اآلخرونبالطر

وهذا التنظٌم ٌفسر  ،نظٌما ٌحدد للفرد شخصٌته وفردٌته( ت1935" )Adlerوتمثل الذات عند "آدلر    

للفرد أسلوبه  خبرات الكابن العضوي وٌعطٌها معناها. وتسعى الذات فً سبٌل الخبرات التً تكفل

وإذا لم توجد تلك الخبرات ،فإنها تعمل على خلقها. وٌرى"آدلر" أن الذات المبتكرة  ،المتمٌز فً الحٌاة

وهً تشؽل مكانا متوسطا بٌن المثٌرات التً ٌتعرض لها  ،ناء وتنظٌم الشخصٌةالزاوٌة فً ب هً حجر

وهً تتكون من صفات وقدرات موروثة  ،تصدر عنه بالنسبة لهذه المثٌرات الفرد واالستجابات التً

باإلضافة إلى انطباعات بٌبٌة مدركة. وتتكون من الجانبٌن معا اللبنات األولى التً ٌستخدمها الفرد 

عالم الخارجً. ه "الذاتٌة المبتكرة" فً بناء وتشكٌل اتجاهاته فً الحٌاة. أي تحدٌد عبلقته بالبطرٌقت

 (.33 -32ص ص  ،1992 ،)دوٌدر عبد الفتاح

( فٌقول أن فكرة Self Consistency( صاحب نظرٌة اتساق الذات )Lecky, 1945أما لٌكً ) 

والمفاهٌم التً تحدد شخصٌة متسق موحد من القٌم الفرد عن نفسه وعن العالم المحٌط به تتحدد فً نظام 

 والتً هً نتاج للخبرات التً مر بها.  ،الفرد
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التجاهات من نوع ( األنا بؤنها مجموعة من اSherif & cantril, 1947وٌعتقد شرٌؾ وكانترٌل )    

ر الذاتً عند وٌقوالن إذا تعرض االعتبا ،وما أتعٌن به ،ما أعطٌه قٌمة ،ماهو لً ،ما أظنه فً نفسً

 شخص لمؤزق فإن مواقؾ األنا تكون فً حالة التحضر إلى أن تدفعه لبذل جهد أكبر وعمل أكثر.

( وهما من أنصار مذهب الظواهرٌات فقد ذهبا Snygg and Combs 1949أما سنٌج وكومز )    

 ،فً لحظة ما ذي هو الكون ما ٌبدٌهإلى ان السلوك كله بدون استثناء ٌتوقؾ على المجال الظاهري ال

 والمجال الظاهري ٌتؽٌر بتؽٌر الحاجات واألنشطة المتصلة به.

 وٌعتبر أن مفهوم الذات الجانب األكثر أهمٌة واألكثر تحدٌدا للمجال الظاهري. 

،ص  2004كما ٌرى سنٌج وكومز أن كل سلوك ٌتحدد بحاجته للحفاظ على ذاته. )الظاهر قحطان ،

25.) 

 ( فٌرى الذات هً األساس فً ثبات السلوك البشري وانتظامه.Cattel, 1950 أما كاتٌل )  

وهً الذات الحقٌقٌة أو العقلٌة ،أما الذات   Real Selfوقد قسم الذات إلى قسمٌن الذات الواقعٌة     

المثالٌة فهً ذات الطموح. إن الذات العقلٌة أو الحقٌقٌة هً التً تمثل حقٌقة الفرد وكما ٌقر بها ،أما 

 لمثالٌة فهً كما ٌود الفرد أن ٌرى نفسه.الذات ا

فبٌنما كان كاتٌل متؤصبل فً وظابؾ النفس . كان مٌرفً متؤصبل فً الفكرة الذاتٌة المرحة مثلما كان     

ٌفعل مٌد. فهو ٌحدد معنى النفس بؤنها وظابؾ دعم دفاعً. وٌطرح مٌرفً عددا من النفسٌات التً 

ترجمة فوزي  ،لً. )واالس د. البٌن   بٌرت جرٌنظٌم كتتفاعل بطرٌقة دٌنامٌكٌة فً شكل تن

 (. 14،ص  1981بهلول،

وهو ٌحدد النفس مثل تحدٌده لمعنى الفرد باعتبارها شًء معروؾ لدٌه وهو ٌشتق هذا التحدٌد من     

ومثل هذه النفسٌات التً ٌذكرها مثاال لذلك هً النفس المحٌطة  ،فهوم الذات ولمدركات كٌانه الكلًم

. )واالس د. البٌن   فس المثالٌة. وٌعتبر أن وظابؾ األنا الربٌسٌة هً الدفاع ودعم العقدة النفسٌةبالن

 (. 14،ص  1981، ترجمة فوزي بهلول ،بٌرت جرٌن

( نشر كتابه االنا والذات وأكد فٌه أن األنا هً مجموعة من Symonds,1951سٌموندس )    

التً ٌستجٌب بها الفرد لنفسه ،أو هً الطرق أو الكٌفٌة التً  العملٌات النفسٌة أما الذات فهً األسالٌب

وٌقٌم  ،ل أربعة جوانب هً كٌؾ ٌدرك الفردٌتصرؾ بها الشخص مع نفسه ،وتتكون الذات من خبل

طبقا  والذات ،وما ٌعتقده أنه نفسه ،عمال تعزٌز نفسه أو الدفاع عنهاوكٌؾ ٌحاول من مختلؾ األ ،سلوكه

 ،ن اعتبار ما ٌقوله الشخص عن نفسهوبذلك فهو ٌحذر م ،أو ال شعورٌة ،عورٌةلسٌموندس ربما تكون ش
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 1933هو تعبٌر مضبوط عن حقٌقة مشاعره معززا سٌموندس من كبلمه هذا نتابج تجارب دولؾ 

( التً أكدت أن التقٌٌم الشعوري ٌختلؾ عن التقٌٌم البلشعوري للذات. )الظاهر 1940وهنتلً ) 1953،

 (.26-25،ص  1984قحطان ،

( ٌرى الذات بناء معرفٌا مكونا من أفكار الشخص عن مختلؾ نواحً Sarbin, 1952ساربٌن )    

كه وجوده وفهمه عن جسمه )الذات البدنٌة( ومفهومه عن أعضاء الحس لدٌه )الذات الحسٌة( وعن سلو

الذات  بً منظمذوات تتكون من شكل ارتقاوٌعتقد ساربٌن أن هذه ال ،االجتماعً )الذات االجتماعٌة(

 (.26،ص  1984البدنٌة أوال ثم الذات الحسٌة وأخٌرا الذات االجتماعٌة. )الظاهر قحطان ،

 ( فٌتفق مع كولً ومٌد فً كون الذات تتسق من التفاعل االجتماعً.Sullivan,1953أما سولٌفان )    

د بما ٌحقق له األمن وٌرى نظام الذات الذي ٌعد بناء من النواهً والضوابط التً توجه سلوك الفر

وٌجنبه القلق والتوتر منذ الطفولة. حٌث ٌتمثل لرؼبات والدٌه تجنبا للقلق الناشا من فقدان حبهما 

 ،ات" وٌسلك وفقا للقٌم االجتماعٌة )الظاهر قحطان،فٌصطنع لنفسه ضوابط السلوك التً تشكل "نظام الذ

 (.26ص  ،1984

 ،ٌطلق علٌها نظرٌة الذات الشخصٌة مركزي حتى أن نظرٌتهأما كارل روجرز فالذات عنده مفهوم      

والذات أو مفهوم الذات المصطلحان متكافبان بالنسبة لروجرز هً كل منظم ومنسق ٌتكون من إدراك 

ع القٌم المرتبطة بتلك خصابص األنا وإدراك العبلقة بٌن أنا واآلخرٌن وبالجوانب المتنوعة للحٌاة سوٌة م

للتفاعل مع البٌبة وجزء من هذه المدركات ٌتماٌز تدرٌجٌا لٌكون الذات والذات ونتٌجة  ،االدراكات

 أي تفسٌر الذات كونها قوٌة أو ضعٌفة" ،تً تإثر فً اإلدراك والسلوكالمدركة هً " مفهوم الذات ال

وعندما تكون هذه  ،وهو عالم متؽٌر ،د ٌوجد فً عالم من الخبرة خاص بهوٌقول روجرز أن كل فر    

والعالم الخاص بالفرد الذي ٌدركه هو عالم ال ٌعرفه بمعنى  ،شعورٌة فإنها تختص بعالم الرموز برةالخ

 (.27،ص  1984أصٌل وكامل إال الشخص نفسه. )الظاهر قحطان ،

من خبلل السرد التارٌخً لتطور مفهوم الذات ،تم تسلٌط الضوء على تلك الزواٌا والرإى المختلفة     

وكٌؾ كانت مساهمتهم فً بلورة هذا  ،المفهوم ،كل حسب توجهاته ومذاهبهنظرٌن لهذا لعلماء النفس والم

فبعدما كان هذا المفهوم رهٌن الفلسفة أصبح من أهم المفاهٌم النفسٌة التً  المفهوم والكشؾ عن خباٌاه،

قٌقة للكثٌر حظٌت بالدراسة والبحث والسٌما من بداٌة أعمال ولٌام جٌمس التً تعد بمثابة االنطبلقة الح

من العلماء والمنظرٌن لدراسته دراسة امبرٌقٌة نظرا لما ٌلعبه من دور بالػ فً تفسٌر السلوك ودراسة 

 الشخصٌة اإلنسانٌة.
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 رـــــؼشَف انــزاد :-2

 التعرٌف اللغوي:-أ

  فضل/ جمال ذات فتاة هذه ٌقال ، صاحبة أي ذو مإنث:  ذات

  ذاته الشًء فعلت ، الولد ذات عاد ، ،ماهٌته ،حقٌقته عٌنه ، نفسه الشًء

 (.342-341 ،ص 4112، رضا محمد ٌوسؾ. )بالنفس الثقة=  بالذات الثقة

 ،الطبعة األبجدي المنجد. )ؼٌري أحد لٌس نفسً أنا" :بالذات أنا"، وجوهره وعٌنه نفسه" :  الشًء ذات

 (.الثامنة

 التعرٌف االصطالحً :-ب

لم النفس معنٌان متماٌزٌن. فهً تعرؾ من ناحٌة باتجاهات إن لكلمة الذات كما تستعمل فً ع    

الشخص ومشاعره عن نفسه ،ومن ناحٌة أخرى تعتبر مجموعة من العملٌات السٌكولوجٌة التً تحكم 

حٌث أنه  Self as objectifالسلوك والتوافق. وٌمكن أن نطلق على المعنى األول ،الذات كموضوع 

كاته وتقٌٌمه لنفسه كموضوع. وبهذا المعنى تكون الذات فكرة ٌعٌن اتجاهات الشخص ومشاعره ومدر

فالذات هً  Self as Processالشخص عن نفسه. وٌمكن أن نطلق على المعنى الثانً ،الذات كعملٌة 

 فاعل بمعنى أنه تتكون من مجموعة نشٌطة من العملٌات كالتفكٌر والتذكر واإلدراك.

لى أهمٌة التمٌٌز بٌن نوعٌن مختلفٌن للذات :المعنى األول وهذا ما ذهب إلٌه "سمٌث" حٌث أكد ع    

وهذا المعنى ٌشٌر إلى العملٌات العدٌدة التً تإلؾ  Doer of Behavior،وهو الذات كفاعل للسلوك 

فهو الذات  ،هذه العملٌات. أما المعنى الثانًشخصٌة الفرد. فالذات كفاعل هً مصطلح إجمالً ل

مفاهٌم الشخص واتجاهاته نحو نفسه )دوٌدر عبد ا المعنى ٌشٌر إلى هذ-  Self as Objectكموضوع 

 (. 32-31ص ص  ،1992، الفتاح 

 ,a person as he feelsفالذات هً الشخص على النحو الذي به ٌحس وٌدرك وٌفكر بنفسه     

perceives and thinks of himself  أن ٌرى األشٌاء واألشخاص ، فالشخص كما ٌستطٌع

اس لٌست قط كاملة أو وثٌقة ٌمكن أن ٌرى نفسه. كما أن إدراكاته الحسٌة لآلخرٌن من الن ،اآلخرٌن

 (.287،ص 1987)كمال دسوقً ، نفسه لٌس قط تام الكمال او الدقةكذلك إدراكه الحسً ل ،تماما
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عل فمن جهة  تعتبر الذات كفا ،ننظر إلٌها من زاوٌتٌن مختلفتٌن فالذات من خبلل هذا الطرح ٌمكن أن  

للسلوك والذي ٌشٌر إلى عملٌات التفكٌر والتذكر واإلدراك. ومن جهة ثانٌة فهً كموضوع والذي ٌشٌر 

 بدوره إلى تلك الصورة التً ٌكونها عن نفسه.

استمرارٌته  ،رد بهوٌتهأو أنا أو الشخصٌة أو وعً الف ،ego:الفرد كشخص واع أو األنا  selfالذات    

 (.774بدون سنة ،ص  )عبد المنعم الحفنً،و صورته

وفقاااا لهاااا التعرٌاااؾ فالاااذات تااادل علاااى الشاااخص الاااواعً بهوٌتاااه وفردانٌتاااه التاااً ٌختلاااؾ بهاااا عااان    

 اآلخرٌن.

وتستخدم  ،ى النفس أو الذات أو طبٌعة الشخصعل ،( فً قاموس علم النفسSelfتدل الكلمة ذات ) كما   

تخدم فً علم النفس ما فً التعبٌرات التً تسك ،ذاتٌا أو ذات أو نفس أو تلقابٌا وتعنً  Self-كبادبة 

 (. 167)لطفً الشربٌنً ،بدون سنة ،ص  والطب النفسً

انٌته التً ٌختلؾ (  تدل على الشخص الواعً بهوٌته وفردSelfوفقا للتعرٌفٌن السابقٌن فإن كلمة ذات )

 وكما تشٌر إلى معنى النفس أو إلى الذاتٌة. ،بها عن اآلخرٌن

بؤنها المركز الذي ٌجمع كل األنظمة  ،موسوعة مدارس علم النفس حسب ٌونػفً تعرؾ الذات      

الشمول. والذات هً  وؼاٌة اإلنسان من حٌاته ،وكؤي من األنماط األولٌة تحرك الذات السلوك ودفعه إلى

فٌه وال ٌبلػ الفرد هذه المرتبة إال إذا تكامل كل ما  ،وأعلى مراتب الوجود السٌكولوجً ،كمال الشخصٌة

،وعندبذ ٌنتقل مركز الشخصٌة من األنا إلى الذات. وال تظهر الذات كعنصر مسٌطر على الشخصٌة إال 

عند شخصٌات كبٌرة كاألنبٌاء وأصحاب الدعوات الكبرى كالمسٌح وبوذا. )عبد المنعم الحنفً ،بدون 

 (. 101سنة ،ص 

 ،ات هدفا ٌصبو اإلنسان إلى تحقٌقهالذ حٌث جعل من ،ذاتلقد فرق ٌونػ فً هذا التعرٌؾ بٌن األنا وال   

بل عند  ،ع أن هذا ال نجده عند عامة الناسوقد رأى ٌون ،هً محدد ومحور الشخصٌة اإلنسانٌةوتصبح 

 الشخصٌات الكبٌرة.

( بؤنها 1949( وصؾ الذات أمام الجمعٌة النفسٌة األمرٌكٌة عام )Hilgard, 1949أما هٌلكارد  )    

وهً صورة  ،مٌكانٌزمات دفاع األنا الفروٌدٌةء عنه للوصول إلى فهم كامل لشًء ال ٌمكن االستؽنا

 (.23، ص2004 ،اإلنسان عن نفسه)الظاهر القحطان

فهً تتمثل فً تلك الصورة التً ٌكونها الفرد عن نفسها  ،طى هذا التعرٌؾ منعرجا آخر للذاتأع  

 لٌتخذها كآلٌة من آلٌات الدفاع لتحقٌق أهداؾ معٌنة.
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ٌرى الذات بناء معرفٌا مكونا من أفكار الشخص عن مختلؾ   ,Sarbin (1952)أما ساربٌن     

نواحً وجوده وفهمه عن جسمه )الذات البدنٌة( ومفهومه عن أعضاء الحس لدٌه )الذات الحسٌة( وعن 

 وٌعتقد ساربٌن أن هذه الذوات تتكون من شكل ارتقابً منظم ،كه االجتماعً )الذات االجتماعٌة(سلو

 (.26ص  ،2004 ،الحسٌة وأخٌرا الذات االجتماعٌة.)الظاهر قحطانالذات البدنٌة أوال ثم الذات 

من خبلل هذا التعرٌؾ نجد أن الذات تتمثل فً تلك األفكار التً ٌحملها الفرد عن نفسه وجسمه     

 وسلوكه االجتماعً.

ٌطلق علٌها  أن نظرٌته( فالذات عنده مفهوم مركزي حتى Carl Rogers)أما كارل روجرز     

والذات أو مفهوم الذات المصطلحان متكافبان بالنسبة لروجرز هً كل منظم  ،نظرٌة الذات الشخصٌة

ومنسق ٌتكون من إدراك خصابص األنا وإدراك العبلقة بٌن أنا واآلخرٌن وبالجوانب المتنوعة للحٌاة 

البٌبة وجزء من هذه المدركات ٌتماٌز  ونتٌجة للتفاعل مع ،ع القٌم المرتبطة بتلك االدراكاتسوٌة م

فسٌر أي ت ،ات التً تإثر فً اإلدراك والسلوكتدرٌجٌا لٌكون الذات والذات المدركة هً " مفهوم الذ

 (.27ص  ،2004 ،الذات كونها قوٌة أو ضعٌفة" )الظاهر القحطان

لفرد لخصابصه راك افهً كل منظم ومنسق ٌتكون من إد ،رق روجرز بٌن الذات ومفهوم الذاتال ٌف     

 وهً اإلطار المرجعً لتحدٌد السلوك. ،كون نتٌجة لتفاعل الفرد مع بٌبتهوهً تت ،ولعبلقاته مع الؽٌر

 خبلل من أهم مكونات الشخصٌة وتظهر وتنمو( Carl Rogersعند كارل روجرز ) و تشكل الذات   

 بعدة السٌكولوجً المركب هذا مٌز فإنه فٌها، ٌعٌش التً البٌبة مع العضوي الكابن أو الفرد تفاعبلت

  منها: وممٌزات خصابص

 .بٌبته مع العضوي الكابن وتفاعل احتكاك خبلل من وتنمو الذات تنشؤ -أ

 .العضوي بالكابن واالحتفاظ االتساق إلى الذات تسعى -ب

 .ذاته مع متسقة بطرق وٌحً العضوي الكابن ٌسلك -ج

أو بعبارة تمثل أفكار الفرد المهددة.  دٌدات،ته ،العضوي لكابنا ذات مع تتسق ال التً الخبرات تعتبر -د

 (.40-39ص ص ، 2008)زلوؾ منٌرة ،

والوعً بكٌنونة الفرد. وتنمو الذات وتنفصل  هران فعرؾ الذات بؤنها هً الشعورأما حامد ز    

 ،الذات المدركةوتشمل : ،مع البٌبة تدرٌجٌا عن المجال االدراكً. وتتكون بنٌة الذات كنتٌجة للتفاعل

وتنمو نتٌجة  ،خرٌن وتسعى إلى التوافق والثباتوالذات المثالٌة. وقد تمتص قٌم اآل ،والذات االجتماعٌة

 (.299ص  ،2005 ،للنضج والتعل )حامد عبد السبلم زهران
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 ؾوالتً سو ،والمثالٌةواالجتماعٌة  ،فهً الذات المدركة ،حامد زهران الذات من حٌث أبعادهاتناول    

 الحقا من الشرح. ٌتم

الذات مفهوم ٌتؤلؾ من تنظٌم مختار من القٌم والمعاٌٌر التً تشكل مبلذا عامبل لتوجٌه التفاعل      

عندما أكون فً أفضل لحظات  االجتماعً. فإن فكرة الذات هً ؼامضة فً حد ذاتها لكننً أشعر بها

بوجوده لتحقٌق ما ٌمكن أن  الذي أعتقد عندما أشعر بالجهود المبذولة لتحقٌق ؼاٌة وبالدافع ،حٌاتً

وما أستطٌع أن أفعل فً الموقؾ الذي ٌقدم لً حوافز لبذل جهود واضحة المعالم. أن وظٌفة  ،أحققه

الذات الفردٌة هً أنها تقدم توجٌها ثابتا وعملٌا إلى الفعل البشري بتوفٌر معٌار لتركٌز االنتباه على 

 (.186،ص 1984)خٌر هللا عصار ، مترتبة على سلوك األنانعكاسات الالعواقب االجتماعٌة واال

جتماعٌة التً تحدد السلوك ٌرى خٌر هللا أنه ال ٌمكن فهم الذات إال من خبلل القٌم والمعاٌٌر اال     

فوظٌفة الذات هً توجٌه سلوك الفرد فً إطار ما تقتضٌه تلك المعاٌٌر والقٌم. فهو ٌشٌر من  ،البشري

 بؤن وظٌفة الذات تتشابه إلى حد ما مع وظٌفة األنا من منظور التحلٌل النفسً. خبلل هذا التعرٌؾ 

 رؼشَف يفـــهـىو انزاد :-3

 النفس علم مجال فً والباحثٌن العلماء من كبٌر عدد باهتمام  Self-Concept الذات مفهوم حظً    

 بناء فً األساس المحور رهباعتبا عنه تحدثوا ولهذا اإلنسانٌة، الشخصٌة فهم بهدؾ النفسٌة والصحة

 (.19، ص 2012 ،العاسمً ناٌل رٌاض.  )لفهمها المرجعً واإلطار اإلنسانٌة الشخصٌة

 ألبورت،: أمثال والمنظرٌن الباحثٌن من الكثٌر لدى مبكرة فترة منذ الذات مفهوم مصطلح واستخدم     

 بذاته الفرد خبرة إلى ةلئلشار وكومٌس، وسنج ورٌمً، مٌرفً، ومٌد، وماسلو، ولٌكً، وجٌمس،

 وٌكتسبها ٌحصلها التً والمدركات المعانً من Perptual Organization ادراكٌا تنظٌما وباعتباره

 (.  79ص  ،2002  )سهٌر كامل ،بالذات الشخصٌة الخبرة هذه تشمل والتً الفرد

كرٌة والمرجعٌة وقد اختلؾ علماء النفس والمنظرٌن فً تعرٌؾ مفهوم الذات حسب التٌارات الف    

 الفلسفٌة  لكل واحد منهم.

 ومن بٌن هذه التعارٌؾ نجد :

 تعرٌف رٌمً : 

و الذي ٌعد من أنصار المدرسة  1943استعمل مفهوم الذات ألول مرة بواسطة فٌكتور رٌمً سنة  

 the self concept as a factor in counselingالظواهرٌة فً رسالته للدكتوراه وعنوانها 
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and personality organization.  فهو ٌقول أن  مفهوم الذات ال ٌزٌد عن كونه هدفا مدركا،

إنه ما ٌعتقده الفرد عن نفسه أي الخرٌطة التً ٌرجع  ،من حاضر وماضً المبلحظة الذاتٌة منظما ناتجا

ار ر وٌتكون من أفكإلٌها اإلنسان لفهم نفسه وخاصة أثناء لحظات األزمات وتلك التً تتطلب االختبا

 ،2004 ،ت نظره عن نفسه و ما سٌكون علٌه)الظاهر قحطانو وجها،مخاوفه  ،آماله ،الفرد ومشاعره

  (.22-21ص ص 

ٌرى رٌمً أن مفهوم الذات ٌكمن فً كل ما ٌعتقده الفرد عن نفسه من أفكار ومشاعر وآمال ووجهات    

 ،ٌع من خبللها الفرد أن ٌفهم نفسهستطنظر ...الخ ،فمفهوم الذات فً رأٌه بمثابة الخرٌطة الذهنٌة التً ٌ

 واألداة التً ٌستطٌع أن ٌتكٌؾ بها مع المواقؾ المختلفة.

 :Lewinتعرٌف لٌوٌن 

ٌرى لٌوٌن أن مفهوم الذات هو بمثابة المنطقة الروحٌة التً تحدد المعتقدات الحالٌة تجاه النفس.     

اه المعروؾ وهو الفضاء الطبٌعً . إذ واصطبلح "فضاء الحٌاة" وهو مفهوم الذات ال ٌقصد به معن

ٌشمل عالم الفرد من الخبرات الشخصٌة كفضاء ٌتحرك فٌه الفرد إلى جانب هذا فإن تقٌٌم األمور 

 ،اث. )واالس د. البٌن   بٌرت جرٌنواألفكار واإلدراكات واألشٌاء الهامة وكذلك خطة المستقبل واألحد

 (.11ص  ،1981ترجمة فوزي بهلول، 

اة " الذي ٌستمد منه لٌوٌن بمفهوم الذات أنه ٌتمثل فً عالم الخبرة والذي سماه بـ "فضاء الحٌٌقصد     

كما ٌتمثل فً الجانب التقٌٌمً الذي ٌضعه الفرد  ألفكاره  ومعتقداته وإدراكاته  وإلى كل  ،خبرات حٌاته

 ما هو مهم بالنسبة إلٌه.

 تعرٌف محمد عماد الدٌن اسماعٌل :

ماد الدٌن إسماعٌل " أن مفهوم الذات هو ذلك المفهوم الذي ٌكونه الفرد عن نفسه محمد ع ٌرى     

أو بعبارة سلوكٌة  -باعتباره كابنا بٌولوجٌا اجتماعٌا. أي باعتباره مصدرا للتؤثٌر والتؤثر بالنسبة لآلخر

ما ٌظهر فً هو ذلك التنظٌم اإلدراكً االنفعالً الذي ٌتضمن استجابات الفرد نحو نفسه ككل ،ك -أخرى

 (.39ص ،1981ر عبد الفتاح،ا)دوٌد صفة من الصفات على ضمٌر المتكلم"التقدٌر اللفظً الذي ٌحمل 

 ٌركز هذا التعرٌؾ على فهم الفرد لنفسه من خبلل عبلقته باآلخر باعتباره مصدرا للتؤثٌر والتؤثر.  
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 تعرٌف راجح :

سه أي الصورة التً ٌكونها عن نفسه من خبلل وٌرى راجح أن مفهوم الذات هو فكرة الفرد عن نف     

التً  ما تتسم به من صفات وقدرات جسمٌة وعقلٌة وانفعالٌة باإلضافة إلى القٌم والمعاٌٌر االجتماعٌة

 (. 32ص  ،2004 ،ٌنتمً إلٌها )الظاهر قحطان

قدرات ت ومفهوم الذات فً نظر راجح ٌتمثل فً الصورة التً رسمها الفرد عن نفسه من صفا      

 باإلضافة إلى قٌم ومعاٌٌر المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه. ،جسمٌة وعقلٌة وانفعالٌة

 تعرٌف القذافً :

 ،ذاته عن الشخص فكرة أو الذات صورة " أنه وٌعرفه القذافً فً معجم علم النفس والتحلٌل النفسً     

 ،الصورة هذه نحو واتجاهه ،هدافه ،وإمكاناتهأ فً ضوء ،نفسه عن الفرد ٌكونها التً الصورة هً وما

 (.16،ص  2011)عبٌر فتحً ،بنفسه عبلقته فً ،لها استثماره ومدى

من خبلل هذا التعرٌؾ ٌبدو أن مفهوم الذات ٌتكون من عاملٌن هما :صورة الذات واتجاه الفرد نحو هذه 

 الصورة التً كّونها عن نفسه.

 الشناوي وآخرون : 

هو صورة مركبة ومإلفة من تفكٌر الفرد عن نفسه وعن تحصٌله بؤنه هو المجموع إلدراكات الفرد ،و

وعن خصابصه وصفاته الجسمٌة والعقلٌة والشخصٌة واتجاهاته نحو نفسه وتفكٌره بما ٌفكر به اآلخرون 

 (.461ص  ،2011فضل أن ٌكون علٌه. )خالد الحموري،عنه وبما ٌ

 لوكًٌ :

الذات أنه : مجموع التنسٌق للسمات  مفهوم 1978سنة   R.L'écuyerٌعرؾ رونً لوكًٌ     

الشخصٌة التً ٌسندها الفرد لنفسه ،حٌث تنتظم أولى التصورات وتتعمق من خبلل إدراك التصورات 

الذاتٌة ،مما ٌإدي إلى بروز أحساس عمٌق بالوحدة ،واالنسجام والثبات ودٌمومة فً الوقت ،وتسمح 

فسه باآلخرٌن  ،هذا هو مفهوم الذات وهو ٌشكل نقطة للفرد بالتعرؾ على نفسه فً كل األوقات مقارنة لن

 (.123،ص  2012 ،وقتا طوٌبل لبلنجاز ) لصقع حسنٌةالتقاء ال تكتمل أبدا وتؤخذ 

ٌركز هذا التعرٌؾ على الجانب اإلدراكً لتصورات الفرد الذاتٌة لسماته الشخصٌة مكونا بذلك     

 تعرٌفا لنفسه ٌمٌزه عن اآلخرٌن.

 روجرز :

( مفهوم الذات بؤنه ذلك التنظٌم العقلً المعرفً للمفاهٌم والقٌم الشعورٌة Rogersرؾ روجرز )وٌع   

 (.  23ص  ،2013 ،بلقاته المتعددة. )أحمد سعد جبللالتً تتعلق بالسمات الممٌزة للفرد وع
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 زهران: 

 ،لتصوراتوا ،لمدركات الشعورٌةمتعلم لو( بؤنه تكوٌن معرفً منظم 1989ٌعرفه حامد زهران )    

ص  ،2010 ،وٌعتبره تعرٌفا نفسٌا لذاته )منى الحموي ،ٌبلوره الفرد ،والتقوٌمات الخاصة بالذات

177.) 

 : Corey,2001تعرٌف 

هو تكوٌن معرفً منظم للمدركات الشعورٌة والتصورات والتقٌٌمات الخاصة بالذات. ٌبلوره الفرد      

لذات من أفكار الفرد الذاتٌة المنسقة المحددة األبعاد عن وٌتكون مفهوم ا ،لذاتهوٌعتبره تعرٌفا نفسٌا 

 وتشمل هذه العناصر : ،ة لكٌنونته الداخلٌة أو الخارجٌةالعناصر المختلف

المدركات والتصورات التً تحدد خصابص الذات كما تنعكس  إجرابٌا فً وصؾ الفرد لذاته كما -

 مفهوم الذات المدرك".ٌتصورها هو "

رات التً تحدد الصورة التً ٌعتقد أن اآلخرٌن فً المجتمع ٌتصورونها والتً ٌمثلها المدركات والتصو-

 مفهوم الذات االجتماعً".الفرد من خبلل التفاعل االجتماعً مع اآلخرٌن "

"مفهوم الذات والمدركات والتصورات التً تحدد الصورة المثالٌة للشخص الذي ٌود أن ٌكون -

 (.153ص  ،2010 ،للطٌؾ)أبو اسعد أحمد عبد االمثالً"

م معرفً متعلم كونه تنظٌ ،ن وكوري فً تعرٌفهم لمفهوم الذاتٌتفق كل من روجرز وزهرا     

باإلضافة إلى ذلك التقٌٌم الذي ٌضعه الفرد لذاته لبلورة تعرٌفا لنفسه. وٌتكون  ،للمدركات الشعورٌة

 ومفهوم الذات المثالً.  ،فهوم الذات االجتماعًوم ،هوم الذات من مفهوم الذات المدركمف

وذلك ألن  بناءه ٌتضمن  ،وإنما هو بناء نفسً متنوع ومتؽٌر ،فهوم الذات لٌس بعدا شخصٌا محدداوم    

والتً تراكمت  والتً تنتظم فً عدد كبٌر من مخطوطات الذات، ،كما هاببل من المعتقدات عن الذات

. Self-knowledgeٌعرؾ بمعرفة الذات خبلل خبرات الفرد فً مواقؾ حٌاته المختلفة ،وهذا ما 

 (.19ص  ،2012 ،)رٌاض ناٌل العاسمً

لصورة ٌتضح من خبلل ما تم عرضه من تعارٌؾ ،أن مفهوم الذات مصطلح نفسً ٌعبر به عن ا     

من خبلل ما ٌحمله من  آراء وأفكار واتجاهات ومشاعر ومعتقدات عن  ،التً ٌكونها الفرد عن نفسه

راته الماضٌة وأهدافه كما ٌتضمن قٌمه وخب ،لعقلٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌةاخصابصه الجسمٌة و

باإلضافة إلى ذلك التقٌٌم الذي ٌضعه الفرد عن ذاته حتى ٌتمكن من تحدٌد تعرٌفا لنفسه ٌجعل  ،المستقبلٌة
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من فردٌته تتمٌز عن اآلخرٌن. كما ٌمكن أن ٌعرؾ على أنه بناء معرفً منظم للمدركات الشعورٌة 

 والتصورات والتقٌٌمات الخاصة بالذات ٌصوؼه الفرد تعرٌفا لنفسه.

 انفشق ثٍُ األَب وانزاد:-4

 المفاهٌم بٌن التداخل مشكل ٌطرى بدقة المفاهٌم تحدٌد صعوبة إن R.L'Ecuyer  (1987) ٌرى     

 فً تعمل الذات أن القول ٌدفع ،مما والمعنى الذات كلمتً بٌن والعلماء الباحثٌن من الكثٌر خلط ،ولقد

 ،ونجد بٌنهما التمٌٌز دون واحد نص فً اللفظٌن ٌصبح ،ولهذا وفعالة إدراكٌة مظاهر على واحد وقت

 كل وقبل أوال الذات ،تكون إدراكٌة ووظٌفة فعالة وظٌفة والذات لؤلنا المضاعفة بالوظٌفة االعتراؾ رؼم

 (.13 ص ،4111 طال،خ جمٌلةأورد فً: . )مدرك كموضوع والذات للمعرفة كموضوع شًء

 التً اآلخرٌن أدوار من مجموع األنا ،والذات( Je) ،أنا األنا  G.H. Mead (1934)مٌد مٌز    

 وٌرى. أفعالنا عن رقابته وٌمارس منا واحد كل فً حاضر المجتمع أن حٌث، الفرد قبل من المنضوٌة

 بٌن الحوار فً ٌظهر بالذات والشعور. اآلخرٌن باألفراد عبلقاته بفضل ٌكون  بذاته الفرد شعورا أن مٌد

 وفى إذا إال ٌكون لن( je) أنا بٌنما الشعور، فً الحاضر الوحٌد هو األنا الحوار هذا فً ،واألنا( Je) أنا

 (Alex Mucchielli, 2012, P63).األنا مطالب

ما هو إال األنا  ،والذاتال بد من التمٌٌز بٌن األنا  :بٌن الذات واألنا بقوله ,Young (1950) فرق    

 2014بٌنما الذات تشمل الكلمة النفسٌة بما فٌها البلشعور )قوٌدري ملٌكة ، ،موضوع الوعً أي الشعور

 (.32،ص 

 والمواقؾ نفسه الفرد بها ٌدرك التً ،الطرٌقة معنٌٌن تحمل فالذات  R. L'ecuyer تعبٌر حد وعلى     

 العنصر الذات اعتبار ٌمكن أخرى جهة ،ومن اإلدراكً المجال تمثل أي بها ٌحس التً والمشاعر

 تتحكم التً الفعالة السٌاقات على للداللة فتستعمل األنا ،أما السلوك فً تحكم التً السٌاقات لجمٌع المشكل

 (.12 ،ص 4111، خطال جمٌلةأورد فً: ) التكٌؾ على وتحافظ الفعل فً

ة التً تقوم علٌها شخصٌته ،كما أنها عامل وٌرى فهمً أن فكرة الشخص عن نفسه هً النواة الربٌسٌ    

 ،إدراكات الفرد لنفسه وتقٌٌمه لهافالذات تتكون من مجموع  ،أساسً فً تكٌفه الشخصً واالجتماعً

ره مصدر للخبرة وللسلوك فهً إذن تتكون من خبرات إدراكٌة وانفعالٌة تتركز حول الفرد باعتبا

فاألنا هً مجموع  ،ومها عن األنا كما تحدث عنها فروٌدوالذات بهذا المعنى تختلؾ فً مفه ،وللوظابؾ

أما الذات فهً فكرة الشخص عن هذه الوظابؾ ، الوظابؾ النفسٌة التً تتحكم فً السلوك والتكٌؾ
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وتقٌٌمه لها واتجاهه نحوها. فالذات باختصار هً نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل. 

 .(107-106)مصطفى فهمً ،بدون سنة ،ص 

فبٌنما األنا هو جوهر  ،أال نخلط بٌن األنا ومفهوم الذاتٌنبؽً  وفً نفس السٌاق ٌرى الملٌجً أنه "     

ٌنما األنا هو طاقة الشخصٌة فإن مفهوم الذات هو تقٌٌم الفرد لقٌمته كشخص أي تقٌٌم الشخص لنفسه. وب

من خبرات الفرد  -جزبٌا-لذات فإن مفهوم الذات ٌحدد أداءه الفعلً. وٌنمو مفهوم ا ،الفرد لؤلداء

الشخصٌة فً "اختبار الواقع". ولكنه ٌتؤثر بدرجة بالؽة بالتقٌٌمات التً ٌتلقاها من األشخاص ذوي 

 ،2001 ،حلمً الملٌجً)" حٌاته وتفسٌراته الستجاباتهم له األهمٌة الذٌن ٌرتبط بهم وجدانٌا فً

 (.25ص

 خصابصه لمختلؾ للفرد اإلدراكً الجانب فً تتمثل تالذا أن ،السابقة اآلراء خبلل من ٌتضح       

 ،أما لها تقٌٌم ووضع نفسه عن صورة أو فكرة بتكوٌن له تسمح والتً، واالجتماعٌة والنفسٌة الجسمٌة

 أو منها الشعورٌة سواء ،النفسٌة والوظابؾ العملٌات جمٌع فٌها تتم اإلنسانٌة الشخصٌة مركز فهً األنا

 .الخارجً العالم مع التكٌؾ على تعمل فهً البلشعورٌة،

 انؼاللخ ثٍُ انزاد ويفهىو انزاد:-5

منذ ظهور أعمال  ،مكانة تنوب عن النفس البشرٌة ككلتحتل الذات فً الموروث األدبً والنفسً     

حٌن ا طور الباحثون فكرة النفس الفاعلة والنفس المنفعلة أي الواصفة لذاته 1843ولٌام جٌمس سنة 

أما مفهوم الذات فٌمثل محطة تمثٌل ؼٌر تام عن النفس )الذات( وٌحتوي على  ،تلقٌها للفعل أو القٌام له

 ،تقتصر على ما ٌصؾ الفرد به نفسه وهذه المحاوالت ال ،حاوالت وصؾ النفس المتلقٌة للفعلمختلؾ م

 ،اآلخرون )جمٌلة خطال التً صّور بها بل ٌضم أٌضا انطباعاته عن الصورة التً صور بها نفسه أو

 (.12ص ،2010

ولهذا ٌكون كل  ،اولة لوصؾ النفس هً محاولة رمزٌة( أن كل مح1990)وٌرى كوروٌا موتو      

بالنسبة إلى  وكذلك ،و وصؾ ظل النفس ولٌس النفس ذاتهاوصؾ للنفس عبارة عن صورة منعكسة أ

وال ٌمكن بؤي حال  ،لتً تصؾ األرضمثابة الخرٌطة اوعلٌه فمفهوم الذات ب ،الذات ومفهوم الذات

دفا للذات أي بمعنى مفهوم الذات ال ٌمكن أن ٌكون مرا ،تكون مرادفا للشًء الذي تصفه بهاللخرٌطة أن 

   (.12ص  ،2010،  خطال جمٌلأورد فً: ( الشًء الذي نصفه به

بمعنى أن  ،اتهذه الذٌتضح من خبلل ذلك أن مفهوم الذات عن صورة منعكسة للذات نصؾ من خبللها 

 مفهوم الذات ٌهدؾ إلى وصؾ الذات.
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 تم ما خبلل فمن ،ز بٌن مصطلحً الذات ومفهوم الذاتفإنه من الصعوبة بمكان التمٌٌ ،و بالرؼم ذلك    

 من فكل المفهومٌن، بٌن اكبٌر ااختبلف هناك أن ٌتضح لم الذات، ولمفهوم للذات تعارٌؾ من عرضه

 عن الفرد ٌكونها التً الصورة أو الفكرة تلك فً تتمثل والتً واحدة، ةخان فً تصب الذات ومفهوم الذات

 .ذاته أو نفسه

 يشاحم ًَى يفهىو انزاد:-6

وإنما ٌتشكل خبلل التفاعل مع البٌبة التً ٌعٌش فٌها  ،ذات لٌس شٌبا موروثا لدى اإلنسانإن مفهوم ال   

وٌنمو  ،الذات ٌبدأ ضٌقا عند بداٌة حٌاتهوعً بكما أن ال ،طفولة وعبر مراحل النمو المختلفةابتداء من ال

ومن خبلل الخبرات الجزبٌة والمواقؾ التً ٌمر بها الفرد فً  ،ر باتساع البٌبة التً ٌتعامل بهاوٌتطو

 (.47،ص 2004أثناء محاولته للتكٌؾ مع البٌبة المحٌطة به )الظاهر القحطان ،

جتماعً جنبا إلى جنب مع الدافع الداخلً لتؤكٌد الذات ٌنمو مفهوم الذات تكوٌنٌا كنتاج للتفاعل اال     

 إال أنه ٌمكن تعدٌله وتؽٌٌره تحت ظروؾ معٌنة. ،وبالرؼم من أنه ثابت إلى حد كبٌر

على ضوء  ،عبر مراحل النمو المختلفة ،ن مفهوم الذات ٌتشكل منذ الطفولةوتإكد الدراسات بؤ      

أي أن األفكار والمشاعر  ،ورة تدرٌجٌة صورته عن نفسهبصٌكتسب الفرد من خبللها  ،محددات معٌنة

 ،ة االجتماعٌة والتفاعل االجتماعًهً نتاج أنماط التنشب التً ٌكونها الفرد عن نفسه وٌصؾ بها ذاته،

 .(54ص  ،2007 ،الفشل السابقة )عبد الحافظ سبلمةوخبرات النجاح و

طفولة هت إلى أن مفهوم الذات ٌتشكل منذ الأن نظرٌات الذات انت (1993)وٌذكر أحمد اسماعٌل       

ها وبصورة تدرٌجٌة فكرته لوعلى ضوء محددات معٌنة ٌكتسب الفرد خبل ،وعبر مراحل النمو المختلفة

 (. 48ص ،2011 ،التفاعبلت االجتماعٌة مع اآلخرٌن ) عزونً سلٌمانوأن الذات هً نتاج  ،عن نفسه

ة القابمة بٌنه وبٌن بل هً ولٌدة التفاعبلت المستمر ،منفردة حٌث أن فكرة الطفل عن نفسه ال تنشؤ      

وكلما اتسعت دابرة  ،تقؾ فً دورة تكوٌنها عند حد معٌنفهً إذن عملٌة دٌنامٌكٌة ال  ،المحٌطٌن به

)مصطفى لداخلٌة فً تكوٌن فكرته عن نفسهأدى به ذلك إلى أن ٌحد من مٌوله األنانٌة ا ،معامبلت الفرد

 (. 101،ص  فهمً ،بدون سنة

إلى أن الفرد ٌحول خبراته التً ٌمر بها خبلل مواقفه الحٌاتٌة إلى  1997ٌشٌر حامد زهران       

وفً ضوء المعاٌٌر االجتماعٌة ٌتجاهلها )على أنها لها  ،ركها وٌقدمها فً ضوء مفهوم الذاترموز ٌد

بنٌة الذات(  أو إذا وجد صراعا بٌن عبلقة ببنٌة الذات( أو ٌذكرها أو ٌشوهها )إذا كانت ؼٌر متطابقة مع 

تقٌٌمه وتقٌٌم اآلخرٌن فانه قد ٌضحً بتقٌٌمه وٌنكر أو ٌشوه خبرته وٌؽٌر سلوكه لٌطابق إدراك وتقٌٌم 
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دفاعٌة وسوء فً  وهذا اإلنكار والتشوٌه لخبرات الفرد ٌإدي إلى القلق واللجوء إلى حٌل ،اآلخرٌن

 (.48 ،ص 2011) عزونً سلٌمان ،التوافق النفسً

تتشكل منذ الطفولة نتٌجة لخبرات التنشبة األسرٌة التً  ،ما ٌجعل من صورة الفتاة عن نفسهاهذا     

 مرحلة فً كبٌر دور خصوصا واألسرٌة عموما،لتنشبة االجتماعٌة لتتعرض لها منذ الطفولة. حٌث أن "

 مع التعامل ضرورة والدة،ال منذ األطفال، فً ترسخ فهً كؤنثى، والبنت كذكر الولد تكوٌن من حاسمة

 لذلك. احترامها البلزم واألخبلقٌة والدٌنٌة االجتماعٌة القٌم من تعتبره وما ٌتناسب بشكل الجنسٌة الفوارق

 القٌم هذه بوجود تعاملهم مبررٌن الجنس، بحسب مختلفا تعامبل األبناء مع بالتعامل اآلباء ٌتمسك

 نفسها عن الفتاة صورة من ٌجعل ما هذا(.  31 ،ص 4111، الضاهر ؼٌدا) "بها االلتزام وبضرورة

 .األنوثة عن ومعتقدات قٌم من العابلة تتبناه لما وفقا تحددت

 ستة مراحل لنمو الذات حسب المراحل العمرٌة وهً كالتالً : 1970سنة   L'écuyerلقد مٌز      

 سنة(: 2-0مرحلة انبثاق الذات :)-أ

 لة كما ٌلً :ٌمكن تلخٌص نمو الذات فً هذه المرح

 وٌمكن تلخٌص نمو الذات ومفهوم الذات على النحو التالً:

والذات  ،ولٌس لدٌه مفهوم جاهز لذاته ،الولٌد من بطن امه ال ٌعلم شٌبا : ٌخرج شهور 3-من المٌالد 

وتتماٌز الذات  ،خذ فً التحقٌق التدرٌجً مع النمووتؤ ،حٌاة الفرد ولكن فً حالة كمونموجودة منذ بداٌة 

 ،وٌبدأ تفاعل الذات والبٌبة ،حدود واضحة بٌن الذات وؼٌر الذاتالجسمٌة. وال ٌكون هناك تماٌز وال 

 وتبدأ الذات فً التماٌز.

 : ٌكون التماٌز خبلل الحواس والعضبلت. شهور 3-4

 : التماٌز اللفظً للذات ،وؼٌر الذات. شهور 4-6

 :تتماٌز الذات البدابٌة المنطوقة. شهور 6

ٌفهم الطفل اإلشارات مثل "باى باى". وهذا ٌعتبر وكؤنه بداٌة الوالدة النفسٌة للطفل عند : شهور 9

فهذا المٌبلد ثان للطفل حٌث ٌكتشؾ نفسه وٌدخل  ،حٌث ٌخرج من رحم البلشعور بالذاتشعوره بذاته 

 العالم األكبر بحق.
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ع م،ول مع األم ثم مع اآلخرٌند التفاعوٌزدا شؾ واالستكشاؾ. تنمو صورة الذاتمرحلة الك عام كامل :

بالمابة منها ضمابر. وهذا تبدو فردٌة الطفل الداخلٌة  10وٌتضح استعمال الكلمات  ،الكبار ثم الصؽار

وتبدأ الذات النامٌة فً  ،ذ والعطاءخثم تبدأ عملٌة األ ٌبة الخارجٌة،وهً مازالت تجاهد امتزاجها بالب

 التفرٌق بٌن العالمً الداخلً والخارجً.

 سنوات(. 5-2مرحلة تأكٌد الذات : )-ب

وتنمو أنا  ،وٌفرق بٌن اآلخرٌن ،ل لذاته ،وٌكون متمركزا حول ذاتهٌزداد تمٌٌز الطف عامان كامالن :

وأنت وملكً وملكك. وتتكون الذات االجتماعٌة وٌزداد نمو المشاعر االجتماعٌة وتزداد القدرة على فهم 

 الذات. 

ه. وٌزداد شعوره بفردٌته صورة أكثر شموال للعالم المحٌط به وٌسمٌ ٌرسم الطفل فً سن الثالثة :

وٌجتهد  ،لمختلفة. وٌزداد تمركزه حول ذاتهوٌعرؾ أن له شخصٌته ولآلخرٌن شخصٌاتهم ا ،وشخصٌته

ثم بعد ذلك نسمع "نحن" وٌعرؾ  ،فً بناء بنٌة ذاته. كل شًء له وملكه وتسمع منه دابما "أنا ،ملكً"

 (.300،ص  2005)حامد زهران ،ضها ٌتحقق وبعضا ال ٌتحققافع بعالطفل دو

ونسمع منه  ،لٌة مع اآلخرٌن المهمٌن فً حٌاتهٌكون عبلقات عقلٌة واجتماعٌة وانفعا فً سن الرابعة:

 متى".-أٌن -ماذا -من -كٌؾ -أسبلة االستكشاؾ "لماذا 

 سنة( 12-5مرحلة توسٌع الذات )-ج

 ،ٌقل اعتماده الكامل على الوالدٌنو ،وٌزداد الوعً بالذات ،تهتقبل الطفل فردٌٌ فً سن الخامسة :

 وٌتضح تفاعله األكبر مع العالم الخارجً. ،وٌزداد استقبلله

وٌلعب المعلم دورا مهما فً  ،لجماعة التً تعزز مفهومه عن ذاتهٌخبر الطفل تؤثٌر ا فً المدرسة :   

وٌزداد شعور  ،رٌق عملٌة االمتصاص االجتماعًن طوتنمو الذات االجتماعٌة ع نمو الذات لدى الطفل.

فل لتعزٌز صورته فً أعٌن الطفل بقٌمته. وٌزداد الشعور بالحب والعطؾ والحنان. وٌسعى الط

وتزداد مقدرته على التعبٌر عن الذات فً النشاط العقلً وفً النشاط االجتماعً وٌنمو مفهوم  ،اآلخرٌن

ى مطامح وأهداؾ الوالدٌن والمعلمٌن واألبطال والنوابػ والسابد الذات المثالً خبلل عملٌة التوحٌد وتبن

ٌتسع اإلطار المرجعً الذي ٌتحدد فً  ،د أنه فً مرحلة الطفولة المتؤخرةمنها فً المجتمع. وهكذا نج

أو مفهوم الذات السالب وعد الرضا وسوء  ،وجب وتقبل الذات والتوافق النفسًضوبه مفهوم الذات الم

،أي إننا نبلحظ زٌادة وضوح وحدود مفهوم الذات مع النمو ،وتلعب القوى الجسمٌة  التوافق النفسً
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ومع الزمن ٌزداد تطابق مفهوم الذات المدرك ومفهوم  ،جتماعٌة دورا مهما فً نمو الذاتوالقوى اال

 (.301،ص 2005الذات المثالً.)حامد زهران ،

 سنة(  18-12مرحلة تمٌز الذات )-د

ن ٌإثر فً بٌبته ألذات النامٌة القوٌة للمراهق من وتمكن ا ،والدقة فً تقٌٌم الذات عً بالذاتٌزداد الو-

 وفً المواقؾ االجتماعٌة.

 ٌإثر البلوغ فً أنماط الشخصٌة بصفة عامة وفً مفهوم الذات بصفة خاصة.-

 البلوغ والنضج الجسمً ٌحدث تؽٌٌرا فً االتجاهات نحو الذات ونحو اآلخرٌن.-

م جدا فً هذه المرحلة بالنسبة لكل من الذكور واإلناث. وتشٌر البحوث إلى العبلقة مفهوم الجسم مه-

 (.437،ص  2005الموجبة بٌن تقدٌر الجسم وتقدٌر الذات لدى الشباب )حامد زهران ،

تإدي إلى أن ٌصبح مفهوم  ،ه حٌث تحدث تؽٌرات كثٌرة وخارجٌةٌتعدل مفهوم الذات وٌعاد تنظٌم-

وتتعدل صورة الذات المثالٌة  ،وٌزداد تكامل الذات مع النمو ،وؼٌر مستقر وٌعاد تكاملهتؤثٌرا  الذات أكثر

 فً مرحلة المراهقة.

 ٌتؤثر مفهوم الذات بمبلحظات الوالدٌن والمعلمٌن واألقران.-

وظل عاكفا على مقارنة  ،فهم المراهق مبدأ الفروق الفردٌةقد ٌتؤثر مفهوم الذات تؤثرا سٌبا إذا لم ٌ-

 قٌه فً النضج.بساب

 وعلى خبراته وأوجه نشاطه. ،بلحظ تركٌز اهتمام المراهق بنفسهٌ-

 ٌبذل المراهق كل جهده لتدعٌم ذاته وحفظها.-

 سنة( 60-20النضج ) -ه

وإذا كان هناك تؽٌر فهو ضعٌؾ أو أقل  ،األكبر أو المهم من مفهوم الذات سنة ٌكون الجزء 20بعد   

الذات فً طور االكتمال من المراحل السابقة التً ٌمكن اعتبار أن مفهوم تؤثٌر على مفهوم الذات الكلً 

ورؼم ذلك  ،أعلى مستوى فً التكوٌن والتنظٌم حٌث ٌصل مفهوم الذات فً هذه المرحلة إلى ،أو التشكل

إال فً حالة التعرض إلى  ،ة والقدر كما فً المراحل السابقةلكن لٌس بنفس السرع ،فهو قابل للتؽٌٌر

وٌركز الفرد فً هذه المرحلة على الجانب االجتماعً  ،أو انفعالٌة قوٌة وذات وقع عمٌق معرفٌةخبرات 
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 فً الحكم على سلوكه وسلوك ؼٌره)سعٌد زروقً بحٌث ٌكون للفرد مواقؾ واتجاهات ٌتبناها ،للذات

 (.50ص  ،2009،

 خصــــبئص يفهىو انزاد :-7

  Organizedمفهوم الذات منظم -

وٌقوم الفرد بإعادة تنظٌمها  ،ده بالمعلوماتوت المتنوعة التً تزٌدرك ذاته من خبلل الخبرا أن الفرد     

حٌث ٌصوؼها وٌصنفها وفقا لثقافته الخاصة. فهً طرٌقة إلعطاء الخبرات التً ٌمر بها األفراد...إن 

ٌة التً ٌتعرض عملٌة تنظٌم الخبرات لٌست بشكل واحد ومحتوى واحد وإنما تختلؾ تبعا للمتؽٌرات البٌب

لكنهم ٌشتركون معا فً عملٌة تنظٌم الخبرات والتً تعد إحدى  ،الفرد والتً تمثل ثقافته الخاصة لها

 (.43-42ص ص  ،2004 ،ظاهر القحطانالصابص مفهوم الذات. )خ

  Developmentalمفهوم الذات نمائً )تطوري( -

ره ،فهو ال ٌمٌز فً مرحلة الطفولة نفسه تتنوع جوانب مفهوم الذات لدى الفرد خبلل مراحل تطو      

 ؼٌر قادر على التنسٌق بٌن األجزاء الفرعٌة للخبرات التً ٌمر بها.وعن البٌبة المحٌطة به ،وه

فالطفل ٌولد وال ٌدرك ذاته كتكوٌن نفسً فهو ٌستجٌب إلى البٌبة لئلشباع البٌولوجً السرٌع ،وال      

جً ،وٌبدأ شعور الفر بذاته عندما ٌدرك أنه منفصل عن والدٌه ٌستطٌع أن ٌمٌز نفسه عن العالم الخار

)الظاهر  ا كلٌا وإنما ذلك مع مرور الزمنولكن ال ٌكون تنظٌم ،ه عن العالم الخارجًت،كما ٌمٌز ذا

 (45ص  ،2004 ،قحطان

تشؾ مفهوم متطور عن تفاعل الكابن الحً على البٌبة و لذلك ٌكأنهوٌنظر روجرز إلى مفهوم الذات      

و قٌم األشخاص اآلخرٌن ٌمكن أن تمثلها الفرد فً  ،بلل خبراته مع األشٌاء و األشخاصالفرد من هو خ

كما ٌذهب إلى أن الذات تبحث عن اتساق لها، فٌنصرؾ  ،أو تدركها  ذاته بطرٌقة  مضطربة ذاته،

مع مفهوم الذات  و تمثل الخبرات ؼٌر المتسقة ،ق متسقة أو ثابتة مع مفهوم الذاتالكابن الحً بطر

 (.33، ص 1992 ،فعالً للفرد. )عبد الفتاح دوٌدارتهدٌدات له و قد تإدي إلى االضطراب االن

 Evaluativeقٌمً:  مفهوم الذات-

فٌعطً الفرد تقٌٌما لذاته فً كل موقؾ من مواقؾ  ،م الذات ذو طبٌعة تقٌٌمٌة ووصفٌةإن مفهو     

وقد تصدر  ،ٌم ذاته فً المواقؾ التً ٌمر بهاوإنما ٌق ،ى وصؾ ذاته فحسبحٌاته فهو ال ٌقتصر عل

أو ٌعدد تقٌٌماته باإلشارة إلى معاٌٌر  ،ٌٌر مطلقة كالمقارنة مع المثالٌةالتقٌٌمات لذاته باإلشارة إلى معا
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وتختلؾ أهمٌة ودرجة  ،ى تقٌٌمات مدركة قام بها اآلخرونأو اإلشارة إل ،نسبٌة كالمقارنة مع الزمبلء

 (46ص ،2004 ،)الظاهر قحطانقٌٌمً تبعا الختبلؾ األفراد والمواقؾ أٌضاالبعد الت

  Differentiableمفهوم الذات فارقً :-

هناك تماٌز بٌن المفاهٌم التً ٌوجد بٌنها ارتباط نظري فمثبل مفهوم الذات الجسمٌة ترتبط بمفهوم      

 المظهر أكثر من ارتباطه بمفهوم االتجاهات.

طه بالمواقؾ القدرة العقلٌة ٌفترض أن ترتبط بالتحصٌل األكادٌمً أكثر من ارتباومفهوم الذات     

كذلك ما ٌتعلق بالمفهوم األضٌق فمفهوم الذات للقدرة األكادٌمٌة فً الرٌاضٌات  ،االجتماعٌة والمادٌة

 ،2004 ،من ارتباطه بالدراسات االجتماعٌة )الظاهر قحطانمرتبط بتحصٌل الفرد فً الرٌاضٌات أكثر 

 (.46ص 

 Multifacetedمفهوم الذات متعدد الجوانب -

إذا  ،ٌشاركه الكثٌر فً هذه التصنٌفات وقد ،ؾ الخبرات التً ٌمر بها إلى فباتمازال الفرد ٌصن   

 ،ذه التصنٌفات فً مجاالت كالمدرسةوقد تكون ه ،جوانب متعددة ولٌس أحادي الجانب لمفهوم الذات

 (.43ص  ،2004 ،القدرة العقلٌة والجسمٌة ...الخ)الظاهر قحطان ،الجسمٌةالجاذبٌة  ،التقبل االجتماعً

 Hierarachicalمفهوم الذات هرمً : -

ٌشكل مفهوم الذات هرما قاعدته الخبرات التً ٌمر بها الفرد فً مواقؾ خاصة وقمته مفهوم الذات       

دٌمً. وكل مً ومفهوم الذات ؼٌر األكاالعام. وهناك من ٌقسم قمة الهرم إلى قسمٌن )مفهوم الذات األكادٌ

فالجانب األكادٌمً ٌتفرع إلى مفاهٌم تتعلق بمفهوم الذات القدرة ،مفهوم الذات  ،منهما ٌنقسم إلى أجزاء

 االجتماعٌة، ،هٌم التً تتعلق بالعلوم الطبٌعٌةحدٌدا كالمفاتتً بدورها تنقسم إلى جوانب أكثر التحصٌلً ال

 الرٌاضٌات.  ،اللؽات

 مفهوم الذات ؼٌر األكادٌمً فتنقسم إلى :أما 

مفهوم لون  ،العام ،مفهوم كل عضو من األعضاء الذات الجسمٌة وتتفرع بدورها إلى مفهوم المظهر-أ

 البشرة.

 مفهوم تقبل الؽٌر. ،ل الذات ،مفهوم القبول االجتماعًالذات االجتماعٌة وتتفرع إلى مفهوم تقب-ب
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ألحاسٌس والمشاعر الذاتٌة مفهوم ا ،إلى مفهوم االنطباعات الشخصٌةها الذات النفسٌة وتنقسم بدور-ج

 (.44-43 ص ،ص 2004)الظاهر قحطان ، مفهوم االتجاهات ،الخاصة

 Stableمفهوم الذات ثابت -

وٌقل ثباته كلما نزلنا من قمة الهرم إلى  ،لثبات النسبً وخاصة فً قمة الهرمٌتسم مفهوم الذات با       

وع مفهوم الذات بشكل كبٌر وذلك لتنوع المواقؾ فمفهوم الذات األكادٌمً مثبل أكثر ثباتا قاعدته حٌث ٌتن

ألن المفاهٌم قد  ،رحلة العمرٌة الواحدةلى أن هذا ٌتعلق بالمإمن مفهوم تقبل الؽٌر. وال بد من اإلشارة 

بها الفرد. ٌمر  تتؽٌر من مرحلة عمرٌة إلى أخرى وذلك نظرا للمواقؾ واألحداث والخبرات التً

 (.45ص  ،2004 ،)الظاهر القحطان

 : انزاد ثًفهىو انًشرجطخ انًفـــبهُى-8

 حسب الذات بها وصفت مختلفة تعبٌرات ولد الذات مفهوم استعمال حول االختبلفات نتٌجة إن       

 كلها وهً .الخ... والسلبٌة واالٌجابٌة واإلنجاز القٌم حول تدور الحاالت وهذه علٌها تكون التً الحاالت

 المختلفة التعبٌرات هذه من. اآلخرٌن اتجاه أو ذاته اتجاه إما الفرد ٌإدٌها سلوكٌات شكل فً تنعكس

 صص ، 4113، مٌزاب ناصر. )النفس علماء من كثٌر أطلقها التً األوصاؾ ،تلك الذات لوصؾ

114-115.) 

 : ذاتال بمفهوم المرتبطة المفاهٌم من العدٌد السٌكولوجً األدب ناقش وقد

  تقدٌر الذات:-

ٌعرؾ روزنبارج تقدٌر الذات على أنه "التقٌٌم الذي ٌقوم به الفرد ،وٌعمل على المحافظة علٌه نحو   

نفسه ،وٌعبر علٌه باتجاهات القبول أو الرفض". كما ٌعرؾ كذلك بـ :اتجاهات الرضا أو عدم الرضا 

 ،اص ٌسمى الذات". )بوقصارة منصورخنحو الذات" وكذلك بـ :اتجاه اٌجابً أو سلبً نحو موضوع 

 (.  26ص  ،2008

بؤنه الحكم الشخصً للفرد عن قٌمته  ،تقدٌر الذات 1967Cooper Smithٌعرؾ كوبر سمٌث      

وٌوضح إلى أي مدى ٌعتقد الفرد أن  ،ا من خبلل اتجاهات الفرد عن نفسهالذاتٌة والتً ٌتم التعبٌر عنه

حساس بالنجاح والقٌمة فً الحٌاة. وهو خبرة موضوعٌة ٌقدمها الفرد لدٌه القدرة واإلمكانٌات وكذلك اإل

 (.60ص ،2000 ،محمد تعلٌق اللفظً والسلوكٌات األخرى)عادل عبد هللالآلخرٌن من خبلل ال
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رد عندما ٌواجه العالم والمعتقدات التً ٌستدعٌها الف االتجاهاتبؤنه "مجموعة  وٌعرفه عبد الرحٌم      

طبقا لتوقعات النجاح  لبلستجابةهنا فإن تقدٌر الذات ٌعطً تجهٌزا عقلٌا ٌعد الشخص ومن  ،المحٌط به

ة حكم الفرد تجاه نفسه وقد ٌكون هذا الحكم والتقدٌر بالموافق والقبول والقوة الشخصٌة. وتقدٌر الذات هو

 (.60ص ،2000 ،أو الرفض" )عادل عبد هللا محمد

لمكانة الفرد   Cognitive Appraisalقٌٌم المعرفً ( بؤنه التKwan et al,2007وٌعرفه )    

 (.287ص  ،2010 ،حٌاتٌة المختلفة. )محمد أبو هاشمخبلل عدد من المواقؾ ال

لى درجة إعجابنا بؤنفسنا أو إعطابها إبؤنه الجزء الوجدانً من تكوٌن الذات وهو ٌشٌر  وتعرفه بهادر     

فعند التكلم عن تقدٌر الذات فإننا نشٌر إلى  ،الشخصٌة وتقدٌرها ومفهومها( تكونقٌمة وبتجمع )الذات 

حكم الشخصٌة بؤهمٌة نفسه أو عدم أهمٌته وبتقبل اآلخرٌن أو عدم تقبله لهم والذي ٌعبر عنه الفرد بما 

ه بقدرته كما ٌشٌر إلى درجة اعتقاد الفرد فً نفس ،حو نفسه باالستحسان أو االستهجانلدٌه من اتجاهات ن

 (.160-159ص ص  ،2007 ،)ناصر مٌزاب ه وقٌمتهوأهمٌته ونجاح

( أن مفهوم الذات ٌتضمن عنصرٌن هامٌن أحد هذٌن العنصرٌن هو صورة Burnsوٌرى برنز )    

الذات واآلخر هو القٌمة التً ٌقدمها الفرد لهذه الصورة .وٌستخدم معظم الباحثٌن مفهوم تقدٌر الذات 

 (.36-35صص  ،2010 ،جمٌلة خطالأورد فً: الذات) الخاص بتقٌٌم لئلشارة إلى العنصر الثانً

 : تحقٌق الذات-

تحقٌق الذات هو عملٌة تنمٌة قدرات ومواهب الذات اإلنسانٌة وفهم الفرد لذاته وتقبله لها مما ٌساعده      

على تحقٌق االتساق والتكامل والتناؼم ما بٌن مقومات الشخصٌة وتحقٌق التوافق بٌن الدوافع والحاجات 

 (.110ص  ،2009 ،حاجة الناتجة عن ذلك. )عادل خوجةلوا

 ،التام)حبٌبة ضٌؾ هللا الكمال وتحقٌق واألفضلٌة التفوق وراء السعً هو الذات تحقٌق أن أدلر وٌإكد   

 (.97ص  ،2012

تأكٌد الذات : -  

 ،ٌرجعل اإلنسان فً حاجة إلى التقد( أن تؤكٌد الذات هو الدافع الذي 1987ٌٌرى أبو زٌد )    

االستقبلل واالعتماد على النفس ،وهو أٌضا تلك الرؼبة فً السٌطرة على األشٌاء والسعً  ،االعتراؾ

أورد فً: الدابم إلٌجاد المكانة والقٌمة االجتماعٌة. وٌعمل حافز تؤكٌد الذات على إشباع تلك الرؼبة. )

 (.34،ص  2010جمٌلة خطال ،
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الحالً ومٌله إلى ضبط النفس والتحكم الذاتً بهدؾ تحقٌق تحكم الفرد فً سلوكه  بؤنه بهادر وترى   

 (.159ص  ،2007 ،ناصر مٌزابأورد فً: رضا النفسً الداخلً. )ال

لشعور بالذات:ا-  

وٌتضمن نوعٌن من المشاعر :       

الشعور اإلٌجابً نحو الذات :وٌتكون فً النفس نتٌجة للتقدٌر والمدح والتفوق االجتماعً والنجاح.-  

ر السلبً نحو الذات :وٌتكون داخل النفس نتٌجة للشعور بالرفض االجتماعً ونقص الكفاءة الشعو-

(.110،ص 2009االجتماعٌة. )عادل خوجة ،  

 الوعً بالذات:-

 هو إدراك نظرة اآلخرٌن وعلى ضوبها ٌحدد الفرد مكانته ووضعه االجتماعً. وتعرفه بهادر

 : الرضا عن الذات-

ور باالرتٌاح الذي ٌتكون فً ذات الفرد نتٌجة إشباعه لحاجاته ودوافعه وتعرفه بهادر وهو الشع   

،ص  2007ناصر مٌزاب ،أورد فً: الشخصٌة مثل الحاجة لبلنتماء والتقدٌر والمدٌح والنجاح.  )

159.) 

 احترام الذات:-

ام اإلنسان احترام الذات ٌعتبر القطاع القٌمً من مفهوم الذات ،فإذا كانت درجة احتر ترى بهادر أن   

لذاته منخفضة فإنه سٌفقد احترامه لنفسه وسٌإمن بعجزه وعدم احترام الذات هو األمل فً أن ٌكون الفرد 

 ذا قٌمة ومحبوبا ومقدرا. وأن ال ٌكون وضٌعا وعدم القٌمة ،التمنً فً أن ٌكون الفرد قوٌا ومترفعا،

أورد فً: ٌكون عدابٌا كارها وكروها. ) وعظٌما وأمنا ،وأن ال ٌكون ضعٌفا وؼٌر آمن والتمنً فً أن ال

 (.159ص  ،2007 ،ناصر مٌزاب

 تصورات الذات :-

أن تصورات الذات هً مجموعة من الممٌزات والخصابص  ,R.Perron (1991) ٌرى بٌرون     

 التً ٌكونها الفرد عن نفسه بالنسبة لقٌمته خاصة. 



 

127 
 

تصورات الذات ضرورة االهتمام بالجانب وقد بٌن بٌرون .ر من خبلل دراساته العدٌدة حول      

فهو ٌتحدث عنه بصفة واضحة حٌث قال : ال نستطٌع  ،ً والجانب التحلٌلً لهذا المفهومالنفسً االجتماع

أورد فً: )،ومتؽٌراته النفسٌة االجتماعٌة دراسة الذات إذا لم نؤخذ بعٌن االعتبار متؽٌرات الفرد الداخلٌة

 (.34ص  ،2010 ،جمٌلة خطال

عندما ٌقوم الفرد بدور ما ،فهو ٌتصور ذاته حسب ذلك الدور ،أن التصور الذاتً أو مفهوم الذات       

هو الصورة التً نحملها فً أذهاننا عن ذواتنا ،ونحن نحاول أن نرفع من شؤنها أو ندافع عنها. أن 

ارب وجو العمل)خٌر هللا ء واألصدقاء واألقتصورنا الذاتً هو نتاج لتربٌتنا األسرٌة وعبلقتنا مع الزمبل

 (. 203ص  ،1984 ،عصار

 صورة الذات: -

هً صورة داخلٌة مركبة من قبل الفرد وتظهر على شكل تصرفات وأسالٌب سلوكٌة  وتعرفها بهادر  

 (.159ص  ،2007 ،ناصر مٌزابأورد فً: فردٌة. )

دراك الذات ،صورة الذات أن المفاهٌم التالٌة :الشعور بالذات ،إ R. L'Ecuyerوٌرى رونً لكوًٌ     

 (.Cherif Halouma, 1996, P11،تصور الذات ،تستعمل كؤنها مترادفة فً المعنى. )

موضوع الدراسة الحالٌة سٌتم التطرق إلٌه الحقا بشًء من  - صورة الذات-وطالما ٌعد هذا المفهوم   

 الشرح والتفصٌل.

 تقـبل الذات -

ٌع خصابصه وصفاته الشخصٌة بؽض النظر عن كونها اٌجابٌة أم سلبٌة قدرة الفرد على تقبل جم     

 (.83ص ،2009 ،اقؾ حٌاته. )ٌوسؾ حمة مصطفى صالحوالرضا عنها فً كل مو

ونشٌر إلى أنه سٌتم التطرق الحقا إلى هذٌن المفهومٌن األخٌرٌن "صورة الذات" ،"تقبل الذات"    

 ربٌسٌٌن فً دراستنا الحالٌة.،بشًء من الشرح والتفصٌل ،كونهما متؽٌرٌن 

 ٌكونها التً الذهنٌة الصورة من كلها تنطلق بؤنها الذكر، السالفة المفاهٌم عرض خبلل من ٌتضح     

 فً ذاته، عن عقله فً ٌستحضرها أو الفرد ٌتمثلها التً الصورة خبلل من أي نفسه، عن الفرد

 وجدارته وقدراته االجتماعٌة ومكانته بالؽٌر تهوعبلقا واالنفعالٌة والعقلٌة والنفسٌة الجسمٌة خصابصه

 .الخ... وطموحاته وأهدافه ومواهبه
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 : انزاد صــــــىسح: ثبَُب

تعد صورة الذات من أهم المواضٌع التً حظٌت بالدراسة لدى الكثٌر من الباحثٌن وعلماء النفس     

حٌث "أظهرت الدراسات  ،نسانًالشخصٌة وتفسٌر السلوك اإل ،باعتبارها تمثل اإلطار المرجعً  لفهم

مالنا تتفق دابما مع بؤن شخصٌاتنا هً الشكل الخارجً الذي نظهره لصورة الذات فجمٌع مشاعرنا وأع

 (. 85،ص  2012)أحمد رشٌد عبد الرحٌم ،صورة الذات"

 رؼشَف صىسح انزاد :-1
ورة مختصرة على و تجدر اإلشارة قبل التطرق إلى تعرٌؾ صورة الذات ،أن نلقً الضوء ولو بص  

 تعرٌؾ الصورة من الناحٌة اللؽوٌة ثم من منظور علم النفس. 

 التعرٌف اللغوي للصورة :-أ

. والصفة والنوع وؼٌرها، األرواح ذوات من هللا بخلق مشّبها ٌصّور ما وكل والشكل الوجه :الصورة-

 (.311ص ،4113 أبوحاقة، أحمد. )العقل فً خٌاله: الشًء وصورة صور، جمع

 مفهوم الصورة :-ب

هً كلمة التٌنٌة تعبر عن الصورة. وادخل   و  IMAGOنشؤ مفهوم الصورة فً حد ذاته من كلمة     

 ي. )قوٌدرCarl Gustav Jungفً علم النفس من طرؾ كارل جوستاؾ ٌونػ  IMAGOمفهوم 

 .(28ص  ،2014 ،ملٌكة

 ك سابقا أم بنً من قبل الفرد.هً تصور داخلً ومبنً لشًء أو لحدث أدر :لٌةالصورة العق      

. وتشكل الصورة العقلٌة )أو مجموع فالجسم ٌحتفظ من تفاعله مع الوسط بآثار داخلٌة مإقتة أو دابمة

الصور العقلٌة( مجموعة مبنٌنة من اآلثار الدابمة ،فوجودها ٌجعل عملٌات التماهً والتمٌٌز والتذكر و 

 (.562، ص بدون سنة  تعرٌب فإاد شاهٌن، بارو،)روالن دورون وفرنسواز االستباق ممكنة 

أما التصور أو الصورة  ،تتكون فً عقله مبكرا منذ الطفولةفالصورة التً ٌرسمها الشخص لنفسه      

 (.80ص  ،بدون سنة ،تؤثٌر على السلوك )لطفً الشربٌنًالذهنٌة فهو ظاهرة لها 

ب عنا ٌختلؾ عن فكرة مجددة التً هً ٌرى سٌبلمً أن الصورة هً تمثٌل ذهنً لموضوع ؼاب     

أكثر تجدٌدا ،ما هً إال توهم لموضوع معٌن وعبارة عن ردة فعل أصلً انطبلقا من الذكرٌات المختلفة 

 (N.sillamy,1999,P134الماضٌة.)
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ولكنها الوهم على  نعكاسه،ولٌست حتى ا ،صورة ال ٌمكنها أن تحل محل الشًءكما ٌرى أن ال    

تشبه الرمز.  ،إنها بوصفها امتثاال مبسطا للشًء ومحاكاته القرٌبة منه، ٌر الواضح،ؼورسمه  ،األكثر

    (.1480،ص  2001ترجمة وجٌه أسعد،سٌبلمً ،نربٌر )

فهً ال تعكس فً كثٌر من األحٌان حقٌقة  ،ة عن تمثٌل عقلً معرفً لموضوع مافالصورة عبار   

 رد لذلك الموضوع عن طرٌق العملٌات العقلٌة المعرفٌة.بقدر ما تعكس تؤوٌبلت الف ،اقعالموضوع أو الو

 التعــــرٌف االصطالحً لصورة الذات :-ج

 لقد تعددت تعارٌؾ صورة الذات باختبلؾ توجهات الباحثٌن ومدارسهم الفكرٌة :  

تعرؾ صورة الذات فً موسوعة علم النفس ،بمعناها الذاتً ولٌس المادي )الصورة فً المرآة(      

تصور والتقدٌر الذي ٌجرٌه الفرد لنفسه فً مختلؾ مراحل نموه وفً األوضاع المختلفة التً ،هً ال

ة. )روالن دورون وفرنسواز ٌوجد فٌها. وهكذا لٌس هناك صورة واحدة عن الذات وإنما صور متعدد

 (.561ص  ،تعرٌب فإاد شاهٌن، بدون سنة،بارو 

سً ،هً الذات كما ٌتصورها أو ٌتخٌلها صاحبها كما تعرؾ فً موسوعة علم النفس والتحلٌل النف   

 (.778، ص 1994 ،لذات الحقٌقٌة.)عبد المنعم حنفً ،وقد تختلؾ صورة الذات كثٌرا عن ا

ٌبلت التً ٌضعها ٌتضح من خبلل هذٌن التعرٌفٌن أن صورة الذات تتمثل فً تلك التصورات أو التخ    

 ً كثٌر من األحٌان الذات الحقٌقٌة للفرد.وأن صورة الذات قد ال تعكس ف ،الفرد حول نفسه

صورة الذات هً "التمثل الذي ٌحمله كل فرد عن نفسه على المستوى النفسً  بمعنى أن     

،الفٌزٌولوجً ،االجتماعً والفٌزٌقً بؤخذ بعٌن االعتبار التقدٌر الذي ٌكنه للذات فً مختلؾ مراحل نموه 

 (. 8،ص  2010)بطواؾ جلٌلة ،وفً مختلؾ الوضعٌات التً ٌتواجد فٌها". 

ل معرفً أن صورة الذات هً  "تمث ،فً  المعجم الموسوعً لعلم النفس وهذا ما عّبر عنه سٌبلمً      

ولهذه  ،التً تكون أكثر أهمٌة بالنسبة لهولعبلقته مع الموجودات واألشٌاء  ،للشخص بواسطة الفرد ذاته

ه أن نفهم على حد سواء استقرار الشخصٌة وصبلبتها صورة الذات تماسك ٌمكننا انطبلقا من ،الصورة

 (.  1124ص  ،2001 ،ترجمة وجٌه أسعد ،)نوربٌر سٌبلمًمرضٌة وقوانٌن تؽٌرها الدٌنامً"ال

الصورة العقلٌة ألنفسنا أو من نعتقد أننا نحن )...( فصورة الذات هً بباسطة >فهً بذلك تشٌر إلى     

 <فهذا الرسم الذاتً العقلً قد ٌكون اٌجابٌا اوقد ٌكون سلبٌا ،نفسناالعتقادات الذي نبنٌه حول أنظام ا

 (.85،ص  2ّ012)احمد رشٌد عبد الرحٌم ، 
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منبعها أو  ،ما هً إال تصورات وتمثبلت معرفٌة ،لصورة التً ٌكونها الفرد عن نفسهووفقا لذلك فا    

من خبلل الكٌفٌة التً  ،رة ذاتهوبمعنى أن الفرد نفسه هو اإلطار المرجعً لص ،منطلقها الفرد نفسه

"مجموعة من  ٌتصور أو ٌتمثل بها ذاته. وهذا ما ذهب إلٌه موسكوفتشً فً تعرٌفه لصورة الذات بؤنها

-P14) ,2010 , Astha ABANG شخصٌته وجسمه". ،بما فً ذلك دوره ،أفكار الفرد عن نفسه

SAKO .) 

قررة من الشخص من طرؾ الفرد ت معرفٌة ومبشكل عام ٌنظر إلى مفهوم صورة الذات ،بؤنها تمثبل  

-P15) ,2010 , Astha ABANGوفً عبلقاته مع الناس ومع األشٌاء المحٌطة به.  ،نفسه

SAKO.) 

وطالما أن صورة الذات تظهر على شكل تصرفات وأسالٌب سلوكٌة فهً تساعد على فهم سلوك األفراد 

 وشخصٌاتهم. 

( صورة الذات بؤنها  فكرة الشخص عن نفسه 1987)ومن جهة أخرى ٌعرؾ مصطفى فهمً       

وهً فكرة  ،تكون من خبرات إدراكٌة وانفعالٌةوت ،الربٌسٌة التً تقوم علٌها شخصٌتهوالتً تمثل النواة 

)زلوؾ د مصدر للخبرة وللسلوك وللوظابؾالشخص عن الوظابؾ النفسٌة وتقٌٌمه لها باعتبار أن الفر

 (37،ص   2008منٌرة ،

د بذلك صورة الذات جوهر الشخصٌة اإلنسانٌة ،فهً بذلك تعكس فكرة الشخص عن عالمه تع       

 الداخلً.

ٌة أو بؤنها "الذات وهً تنظر لنفسها ،ذات الشخص الظاهر أما كمال دسوقً فٌعرؾ صورة الذات      

لك التً ٌود لو ت ،فً الحقٌقة وتصوٌر ذاته المثالٌةوحتى هذه تنقسم إلى تصوٌر المرء لنفسه  ،الشعورٌة

 (.290،ص  1979ولهذا التمٌٌز بٌن الذات الواقعٌة والمثالٌة نتابج مهمة ".)كمال دسوقً ، ،أنها كانت

صورة الذات  :لشعورٌة إلى قسمٌنحٌث تنقسم الذات ا ،للذات يٌهتم هذا التعرٌؾ بالجانب الشعور   

بٌن هاتٌن الصورتٌن  )الذات الواقعٌة  الحقٌقٌة وصورة الذات المثالٌة. كما ٌشٌر إلى ضرورة التمٌٌز

 والمثالٌة(  لما له من أهمٌة فً دراسة  شخصٌة الفرد وفهم سلوكه.

فٌرى الكثٌر من الباحثٌن أن  ،ار عملٌة تفاعل مستمر مع اآلخرٌنوطالما أن الفرد ٌتواجد فً إط    

"تتعلق أٌضا بالنظرة  فهً ،زلها عن البٌبة االجتماعٌة للفردصورة الذات ال ٌمكن فصلها أو ع

، تعرٌب فإاد شاهٌن، د". )روالن دورون وفرنسواز بارووبالتقدٌرات التً ٌجرٌها اآلخرون عن الفر

 (.561ص  بدون سنة،
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 ونظرة المجتمع تؤثٌر تحت الذات عن التكلم ٌفضلون االجتماعٌون النفس علماء من جعل ما وهذا   

. فٌشر( ٌقول كما" االجتماعٌة التنشبة فاكهة" هً التًو الشخصٌة الهوٌة أو الذات بناء فً اآلخر

Fisher( .)02 ص ،0202 جلٌلة ، بطواؾ). 

ولهذا تم التنظٌر لهذا المفهوم من خبلل التؤكٌد على دور اآلخرٌن فً بناء صورة الذات. حٌاث تارتبط    

لبعاد األول معرفاة صورة الذات بشكل أساسً بمسؤلة معرفة النفس التً تنطاوي علاى بعادٌن متكااملٌن ،ا

 Emmanuelleالشاااااااخص لنفساااااااه بنفساااااااه ،ومعرفتاااااااه نفساااااااه مااااااان طااااااارؾ األخااااااارٌن )

DUPRAT,2007,P49.) 

( أن صورة الفرد التً ٌكونها عن نفسه ،قد ال B.Zazzo,1960وفً هذا الشؤن "توضح زازو. ب )  

 (.34،ص  2010تختلؾ عن الصورة التً تكونها حوله جماعته. )جمٌلة خطال ،

( أن "صورة الذات هً نواة الصورة االجتماعٌة Tomé Rodriguez,1978ا ٌذهب إلٌه )وهذا م   

 (. 34،ص  2010للذات التً تتطور فً العبلقة مع اآلخرٌن ،وفً كل جماعة ممٌزة." )جمٌلة خطال ،

" صورة الذات أنها مجموعة من اإلدراكات Carl Rogers (1976)فً نفس السٌاق ،ٌرى      

 (.36،ص  2008ؤثرة بعبلقة الفرد بٌن اآلخرٌن والمحٌط." )زلوؾ منٌرة ،المتمٌزة المت

 ومدى باآلخرٌن، الفرد فعبلقة للفرد، االجتماعٌة بالبٌبة تتؤثر الذات صورة أن ذلك من ٌتضح      

 أن بمعنى. الفرد لدى الذات صورة بلورة فً األهمٌة بالؽا دورا تلعب عنه وانطباعهم له  تقدٌرٌهم

أو هً نتاج لخبراتنا التً  ،للكٌفٌة التً ٌرانا بها اآلخرون اتنا ما هً إال انعكاس لتصورناصورة ذو

فالصورة الذاتٌة لدٌنا تتشكل حسب معتقداتنا عن أنفسنا نكتسبها من عبلقاتنا وتفاعلنا مع اآلخرٌن. "  

نا حول ذاتنا قد تكونت لحد فاعتقادات ،بعقلنا والتً نعتقد بؤنها صحٌحة فالمعتقدات هً األفكار التً تدور

 ،اآلخرٌن علٌنا حسب درجة أهمٌتهم بعٌد عبر إدراكنا لخبراتنا السابقة بالفشل أو النجاح وكٌفٌة حكم

)أحمد عبد الرحٌم  ح أو الثناء "فنحن عادة ما نشاهد أنفسنا كما ٌشاهدوننا اآلخرون وٌنعكس هذا بالمدٌ

 (.86،ص  2012الرشٌد ،

 ،نفسه عنالتً ٌكونها الفرد  معتقداتالو فكارتلك األ بلورة فً االجتماعٌة البٌبة رتؤثٌوهكذا ٌتضح     

  .والثناء والمدح بالتقدٌر اجرابٌا تنعكس والتً نحونا واتجاهاتهم وأحكامهم اآلخرٌن انطباعات خبلل من

 تهمافً دراس (Litovsky and Dusek, 1985لٌتوفسكس ودٌوسك   السٌاق توصل هذاوفً 

طالبا  130ته للممارسات الوالدٌة فً التنشبة على عٌنة قوامها قم الذات لدى المراهق من حٌث عبللمفهو
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كما أن المراهقٌن  ،الذات فؤظهرت النتابج وجود ارتباط موجب بٌن بعد التقبل وأبعاد تقدٌر ،من الجنسٌن

 وي تقدٌر الذات المنخفض.راهقٌن ذذوي تقدٌر الذات المرتفع أدركوا والدٌهم بؤنهم أكثر تقببل من الم

وهذا ما ٌجعل من تلك الصورة التً تكونها الفتاة عن نفسها تتؤثر إلى حد بعٌد بخبرات التنشبة    

 األسرٌة.

 يًُــضاد صىسح انزاد :-2

قصد منه أثناء تفاعله  أن مفهوم الفرد عن نفسه ٌتكون على ؼٌرEpstein (1973 )أبشتاٌن ٌرى     

وهذه الصورة  ،أداة تصوٌرٌة لتحقٌق أهداؾ معٌنةرة الذات لدى الفرد ما هً إال أي أن صو ،مع البٌبة

تتكون بطرٌقة تلقابٌة. وذلك فً ضوء ما ٌتعرض له الفرد طوال حٌاته من خبرات واقعٌة هدفها التحقق 

 (. 43ص  ،1992 ،دوٌدار)عبد الفتاح  األلماألمثل للتوازن بٌن اللذة و

لك صورة الذات كوسٌلة لحل فتعد بذ ،مواقؾ معٌنة تستدعى منه مواجهتهاه فالفرد ٌواجه فً حٌات    

أو كآلٌة من آلٌات الدفاع النفسً لتحقٌق التوازن فً شخصٌة الفرد من خبلل استحضار  ،مشاكله

 وتصور ما ٌشبع رؼباته.

خلفٌته ( صورة الذات بؤنها تقٌٌم الشخص لنفسه ككل من حٌث مظهره و1981ٌخص سٌد خٌر هللا )    

روته حٌث تصبح قوة موجهة وأصوله وكذلك قدراته ووسابله واتجاهاته وشعوره حتى ٌبلػ كل ذلك ذ

 (.39،ص  2008)زلوؾ منٌرة ،لسلوكه

فالتقٌٌم الذي ٌضعه الفرد حول خصابصه الشخصٌة واالجتماعٌة والعقلٌة ،ٌعد بمثابة قوة موجهة       

 الممكنة.لسلوك الفرد حتى ٌصل إلى أقصى الكماالت 

وٌعتبر تؽٌٌر فً صورة  ،لذي ٌعطً القوة والدافعٌة للسلوكصورة الذات تمثل اإلطار المرجعً ا    

عن طرٌق  Carl Rogers (1976)الذات أحسن وسٌلة لتعدٌل السلوك. وٌتحقق هذا التعدٌل حسب 

ومن تقبل ذاته  ا بداخلهاإلرشاد والعبلج النفسً وتقدٌم المشورة التً تمكن الفرد من اإلفصاح عم

     ألن الذات ترؼب فً المحافظة على السلوك الذي ٌتسق معها. ،واإلبقاء على ذلك التحقٌق ،وتحقٌقها

 (.      40ص  ،2008 ،) زلوؾ منٌرة

حٌث أن مدى اتزان  ،ونه من أفكار ومعتقدات عن أنفسهمفاألفراد ٌتصرفون وٌسلكون وفقا لما ٌحمل     

فإن أحسن الفرد عن نفسه. وعلى هذا األساس نتٌجة لتلك األفكار التً ٌكونها الشخصٌة وتكٌفها ٌكون 

تهم. "فعندما تكون الصورة التً رسمناها مناسبة اطرٌقة لتعدٌل سلوك األفراد هو تؽٌٌر فً صور ذو

ؤنفسنا ومن هنا فلتحفٌز ثقتنا ب ،وسلٌمة نشعر باستحقاقنا للحٌاة والكفاءة لمواجهة التحدٌات المهمة بحٌاتنا
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 ،اٌجابٌة". )أحمد رشٌد عبد الرحٌمعلٌنا خلق صورة للذات اٌجابٌة لتحوٌل معتقداتنا المحدودة لمعتقدات 

 (.85ص  ،2012

 :انزاد صىسح فٍ انًؤثشح انؼىايـم-3

: االجتماعً الدور-  

ر مع أثناء تفاعله المستمالفرد ضمن بٌبته االجتماعٌة و لدور االجتماعً الذي ٌحتلهٌلعب ا       

 ،اعاتهم ومشاعرهم واتجاهاتهم نحوهأهمٌة بالؽة فً تكوٌن فكرة عن نفسه من خبلل انطب ،أعضابها

. االجتماعٌة األدوار من سلسلة فً الفرد وضع أثناء االجتماعً التفاعل خبلل الذات، صورة تنمو حٌث"

 األدوار من أنماط فً عٌوض عادة فإنه فٌه ٌعٌش الذي االجتماعً البناء إطار فً الفرد تحرك وأثناء

 فً رفاقه ٌراه كما نفسه ٌرى أن ٌتعلم فإنه األدوار، هذه خبلل تحركه وأثناء. طفولته منذ المختلفة

 ٌربطها التً السلوكٌة والتوقعات االجتماعٌة المعاٌٌر ٌتعلم منها كل وفً المختلفة، االجتماعٌة الموافق

 أنwho am "أنا من" اختبار فً دراستهم فً kuhn et al وزمبلإه كوهن وجد وقد. بالدور اآلخرون

 ،4111 زهران، حامد" )الذات نمو مع ٌنمو االجتماعٌة، األدوار خبلل من للذات، التصور هذا

 (. 234ص

 الخصائص والممٌزات األسرٌة :-

ٌة وكذا بحسب نوع ،ونظرته إلٌها ،على مدى تقدٌره لذاته ،الجو األسري الذي ٌنشؤ فٌه الفردٌإثر     

تقبل ترتفع قدراته ومدى تماسكها "فالطفل الذي ٌنشؤ فً أسرة تحٌطه بالعناٌة وال ،األسرٌةالعبلقات 

فً حٌن ٌمكن أن ٌتسبب الوالدان فً الحط من تقدٌر الطفل لذاته وإدراكها على أنه ؼبً  ،وتزٌد مهاراته

 (.  50ص ،1992 ،ال ٌوثق فٌه  )دوٌدار عبد الفتاحوعلى أنه فرد 

وتعد خبرات التنشبة األولى للطفل من المصادر الحٌوٌة فً تشكٌل مفهومه لذاته ،حٌث تكون      

 ،الٌومً فً البٌبة التً ٌعٌش فٌهااألفكار والمشاعر واالتجاهات من خبلل التنشبة االجتماعٌة وتفاعله 

والوضع االجتماعً وخبرات الفشل والنجاح  ،واب والعقاب واالتجاهات الوالدٌةوما ٌتلقى من أسالٌب الث

حٌث ٌتؤثر مفهوم الذات  واالقتصادي. ولعل من أهم مصدر لهذه التنشبة هً خبرات التنشبة األسرٌة،

شعر بنفسه إلى حد كبٌر بالعبلقات األسرٌة بٌن الطفل ووالدٌه ،فالطفل الذي ٌعامل على انه محبوب فهو ٌ

 (.50-49صص  ،2004 ،كذلك. )الظاهر القحطان

حٌث ٌقوم الوالدان من خبلل  ،المدركة أو الواقعٌة لدى األطفالور هام فً تكوٌن الذات وللوالدٌن د  

كما  ،تماعٌا واستبعاد ؼٌر المرؼوب منهعملٌتً الثواب والعقاب بإبقاء السلوك المرؼوب والمقبول اج
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والقٌم الخلقٌة  ذلك أن الطفل ٌقوم بتمثل المعاٌٌر ،شكٌل الذات المثالٌة لدى األطفالٌسهم الوالدان فً ت

تبدأ عملٌة التقمص واالحتذاء  : Wylie (1961)التً ٌوجهه والده بااللتزام بها وإتباعها. وتقول وٌلً

بالنموذج المتمثل فً صورة األب أو األم والتً أكدتها نظرٌة التحلٌل النفسً من أهم العملٌات النفسٌة 

 (.50ص ص ، 2004 ،تشكل الذات المثالٌة لدى الطفل)الظاهر القحطان التً

على عملٌة التفاعل االجتماعً  G.H Mead (1934)و  M. Argule(1937)وٌركز كل من      

والعبلقات الدٌنامٌكٌة بٌن الفرد والمجتمع وعلى الكٌفٌة التً ٌتعامل بها اآلخرون مع الفرد ،وعلى 

،ص  2008)زلوؾ منٌرة ، المقارنات التً ٌقوم بها الفرد بٌن ذاته واآلخرٌن فً تشكٌل صورة الذات.

41) 

حٌث ٌبنً هذا األخٌر فكرته عن ذاته  ،ة فً تشكٌل صورة الذات لدى الفردفاآلخر ٌلعب أهمٌة كبٌر  

 من خبلل التقٌٌمات التً ٌضعها لنفسه انطبلقا من مقارنة نفسه باآلخرٌن.

ثر العبلقة فً دراسة هدفت إلى معرفة أ  Mussem and othersفتوصل مٌوسٌم وآخرون        

بٌن الوالدٌن واألبناء فً بناء شخصٌة المراهقٌن واتجاهاتهم إلى أن األبناء الذٌن لم ٌحصلوا على عطؾ 

 اندماجاكما كانوا أقل  ،ل توافقا فً عبلقاتهم االجتماعٌةوأق ،كانوا اقل أمنا وأقل ثقة بالنفس أبوي كاؾ

 ،نهم ٌحصلون على عطؾ أبوي )الظاهر القحطانن ٌرون إفً المجتمع وأكثر توترا وقلقا من هإالء الذٌ

    (.83ص  ،2004

فً أسرة  فالطفل الذي ٌنشؤ ،تؤثر بالخصابص والممٌزات األسرٌةوعلى العموم فإن مفهوم الذات ٌ    

ٌمكن أن ٌتسبب  ،ماماته ومهاراته. وفً الوقت نفسهٌرفع ذلك من قدراته واهت ،تحٌطه بالعناٌة والتقبل

وذلك إذا اتبعنا أسالٌب  ،خص ؼبً أو مشاكس أو ؼٌر موثوق بهٌدرك الطفل نفسه كش الوالدان فً أن

 (.439،ص 2005خاطبة فً تنشبته االجتماعٌة داخل األسرة. )حامد زهران ،

التً تهدؾ إلى معرفة   Robert & Bengtson 1996وكشفت نتابج دراسة روبرتز و بنجستون    

ى تقدٌر ذات من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الشباب عل  ناء التحولمدى تؤثٌر العبلقات مع الوالدٌن اث

أن الشعور بالقرب العاطفً من طرؾ اآلباء خبلل المراهقة المتؤخرة ومرحلة  ،سنة 20األبناء طوال 

 سنة. 20الكبار )فً بداٌتها( له تؤثٌرات جوهرٌة على تقدٌر الذات ٌمتد إلى 

 على الوالدٌة المساندة أثر بعنوان( 4113) الوهاب عبد ةدراسوفً نفس السٌاق كذلك توصلت     

 وطالبة طالب 111 من مكونة عٌنة على الجنسٌن، من المراهقٌن لدى الحٌاة عن بالرضا الشعور

 المساندة نموذج مستخدمة جنس، لكل 11 بواقع القاهرة بمدٌنة المقٌمٌن من الثانوي األول بالصؾ
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 إلى ،(الباحثة وتقنٌن تعرٌب) األبعاد متعدد الحٌاة عن الرضا واختبار( الباحثة وتقنٌن ترجمة)الوالدٌة

 وبٌن األب قبل من الوالدٌة للمساندة واإلناث الذكور األبناء من كل إدراك بٌن موجبة عبلقة وجود

 .(21، ص4114)ٌحً عمر شعبان شقورة،  لدٌهم الحٌاة عن بالرضا الشعور

 الجنس :-

ى حد ما أسالٌب فهو ٌحدد إل ،المهمة التً تإثر فً مفهوم الذاتلمتؽٌرات إن متؽٌر الجنس ٌعد من ا   

وقد ترى الفرق واضحا فً تعامل الوالدٌن مع أبنابهما. حٌث ٌعطى الولد الرعاٌة  ،التعامل الوالدٌة

ثر ومٌوله وتطلعاته أك والعناٌة واالهتمام بقدر ٌفوق البنت كما أنه ٌمنح حرٌة الحركة والتعبٌر عن آراءه

األمر الذي ال  ،طلعات وآمال الوالدٌن وخاصة األبوٌعد كذلك الممثل الحقٌقً أو األول لت ،من البنت

 (. 141،ص  2004ٌمكن إال أن ٌفرز بظبلله على رإٌة كل منهما لنفسه )الظاهر قحطان ،

 لدى الذات مفهوم على التعرؾ إلى والتً  هدفت  ( 2007 ) وزمبلءه الزعبً وتوصلت دراسة     

 طبق علٌهم ،البة تم اختٌارها بطرٌقة عشوابٌةطالبا وط 420الحسٌن على عٌنة تكونت من  جامعة طلبة

 الجنس لمتؽٌرات تبعا   إحصابٌة داللة ذات فروق وجود إلى ،للدراسة الذات كؤداة لمفهوم تنسً مقٌاس

 . (468، 2011)جالد عبد هللا الحمور وعبد هللا الصالحً ،

 مفهوم بٌن الفروق معرفة أهدافها بٌن من كان التً( 1554) صالح و عروق اسةدر كشفت حٌن فً 

 تم وطالبة، طالب 211 من البحث عٌنة وتكونت الجنس، لمتؽٌر تبعا األساسٌة المرحلة لطلبة الذات

 فروق وجود عدم إلى األردنٌة البٌبة لمبلبمة المعرب وهارٌس لبٌرس الذات مفهوم مقٌاس علٌهم تطبٌق

 وفً (. 143،ص  2004)الظاهر قحطان ،الجنس لمتؽٌر تبعا الذات مفهوم فً احصابٌة اللةد ذات

 مكونة عٌنة على الذات مفهوم فً الجنس أثر لكشؾ بدراسة   Hertel  (1554)لتهٌر قام السٌاق نفس

 انًوالث عشر والحادي العاشر الصفوؾ طلبة من األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً وطالبة طالبا 111 من

 داللة ذات فروق وجود النتابج تظهر لم حٌث الذات، لمفهوم تنٌسً مقٌاس الباحث استخدم ،وقد عشر

 .(112، 4114)سامح محافظة وزهٌر الزعبً،  الذات بمفهوم ٌتعلق فٌما الجنسٌن بٌن احصابٌة

ٌإثر لجنس ال وٌمكن تفسٌر هذا التناقض فً نتابج ما توصلت إلٌه الدراسات السابقة كون أن عامل ا   

وخاصة من خبلل  ،خبلل نظرة المجتمع لمتؽٌر الجنس وإنما ٌتحدد من ،فً حد ذاته على مفهوم الذات

 األسالٌب التربوٌة التً ٌتبعها اآلباء والتً تتحدد من خبلل طبٌعة جنس الطفل.

ات التنشبة وهذا ما ٌجعل من الخبرات والمواقؾ التً تتعرض لها الفتاة فً العابلة وخاصة لخبر    

حٌث أن هذه  االجتماعٌة والسٌما فً مرحلة الطفولة من أهم العوامل فً بلورة صورة الذات لدٌها.

الصورة التً ترسمها الفتاة عن نفسها تتؤثر إلى حد كبٌر بالنظرة التً تتبناها العابلة حول األنثى بصفة 
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والتفرقة فً المعاملة بٌنها وبٌن أخٌها  عامة والفتاة بصفة خاصة. فقد تتعرض الفتاة إلى أشكال التمٌٌز

 الذكر ،مما ٌولد لدٌها االحساس بالدونٌة.

 الترتٌب المٌالدي للطفل :-

ٌبات النفسٌة لؤلطفال لٌست ٌعد الترتٌب المٌبلدي من العوامل التً تإثر فً رإٌة الطفل لنفسه. فالب       

به فً األسرة المرتبطة بتفاعله مع الوالدٌن. حٌث لكل طفل بٌبة خاصة من خبلل الدور الذي ٌلع ،واحدة

فالطفل المٌبلدي األول الذي ٌعطً الرعاٌة والعناٌة واالهتمام قد ٌجعل أحٌانا التراتٌب كالرابع والخامس 

ٌشعرون باإلهمال عدا الطفل األخٌر الذي ٌكون فً أؼلب االحٌان مدلبل من الجمٌع. )الظاهر قحطان 

 (.124-123،ص  2004،

( التً هدفت إلى معرفة أهمٌة الترتٌب 1993ن بٌن الدراسات فً هذا الشؤن دراسة موسى )وم   

طالبا وطالبة من كلٌة التربٌة وكلٌة الدراسات  160المٌبلدي للطفل للنمو النفسً على عٌنة مكونة من 

ن الترتٌب ٌمثلو 80أنثى ،و 42ذكرا و  38ٌمثلون الترتٌب المٌبلدي األول بواقع  80بجامعة األزهر ،

( فردا 11-4انثى ،حٌث تراوح حجم األسرة للعٌنة المذكورة بٌن ) 41ذكرا و 39المٌبلدي األخٌر بواقع 

،ومن بٌن النتابج التً توصلت إلٌها :أن ذوي الترتٌب المٌبلدي األول ٌتسمون باالنسحاب االجتماعً 

بالفشل ،واألفكار  باإلحساس ،وعدم الرضا عن الحٌاة. أما ذوي الترتٌب المٌبلدي األخٌر ٌتسمون

  .(221،ص  1998)رشاد موسى عبد العزٌز ، البلعقبلنٌة ،وفقدان الوزن

 المعاٌٌر االجتماعٌة:-

 ،والقدرة العقلٌة ،فً مفهوم الذات ومنها صورة الجسمإلى جانب المإثرات األخرى التً تإثر      

ر واضح فً مفهوم الذات االجتماعٌة لها تؤثٌنجد أن المإثرات  ،هما من أثر فً تقٌٌم الفرد لذاتهومال

وعلى المإثرات األخرى أٌضا مثل صورة الجسم. فصورة الجسم لدى الطفل تتؤثر  ،بصفة عامة

بخصابصه الموضوعٌة مثل الحجم وسرعة الحركة والتناسق العضلً...إلخ ولكن إذا كانت هذه 

إنها ٌه والتقٌٌم الدابم بٌن الحسن والرديء ،فالخصابص تعتمد على معاٌٌر اجتماعٌة مثل نظرة اآلخرٌن إل

 (.438،ص 2005)حامد زهران ،تكون بمثابة خصابص اجتماعٌة

كل من بها التً قام لنسبة لمفهوم الذات فً الدراسات وقد أظهرت أهمٌة المعاٌٌر االجتماعٌة با    

فإن الحجم الكبٌر . فقد وجد أنه بالنسبة للرجال ،jourard & secord( 1955جورارد وسٌكورد )

الحجم أصؽر إلى حد ما من للجسم ٌإدي إلى رضا الذات ، أما بالنسبة للنساء ،فقد تبٌن أنه كلما كان 

فإن ذلك ٌإدي إلى مشاعر الرضا والراحة مع تحفظ واحد ،وهو مقٌاس النصؾ األعلى من  ،المعتاد



 

137 
 

العقلٌة العامة إلى القدرات الطابفٌة  نجد أن التركٌز ٌنتقل من القدرة ،تقدم السنالجسم )الصدر(. ومع 

وٌعتمد رضا الفرد عن ذاته فً هذه الحالة  ،ٌكانٌكٌة والقدرات الفنٌة....إلخمثل القدرة اللؽوٌة والقدرة الم

على كٌفٌة قٌاسه للمظاهر التً ٌكتشفها ،والتً ٌساعد الكبار المحٌطون به على إحاطته بها. )حامد 

 (.438،ص 2005زهران ،

 وهذه الجسد صورة تبنً فً تسهم به خاصة معاٌٌر مجتمع لكل" أن Mccabe (4112) عنه عبرو  

 الفرد لدى تكونت المعاٌٌر هذه عن الصورة ابتعدت ،وكلما الجسمٌة بجاذبٌته الفرد تشعر المعاٌٌر

 (.21 ،ص 4113، هللا العبد الؽازي فاٌزة)  الجسمٌة جاذبٌته نجو سلبٌة اتجاهات

 أهم الجسم صورة حول خاصة بصفة والعابلة عامة بصفة المجتمع ٌتبناها التً الجتماعٌةا فالمعاٌٌر    

 Bosson,Jennifer (2004) ٌعبر الشؤن هذا وفً لدٌه، الذات صورة بلورة على تعمل التً العوامل

et al  التً العوامل أحد العوامل أحد وإدراكات ومشاعر أفكار من تتضمنه وما الجسد صورة" بؤن 

 ؼٌر أو مباشرة بطرٌقة ٌرتبط الجسم صورة عن ،فالرضا تحسنه أو االجتماعً النفسً التوافق ٌقتع

 ٌكّون ،حٌث عدٌدة مشكبلت فً سببا ٌكون دفق الرضا عدم أما واالطمبنان بالسعادة بالشعور مباشرة

 لدٌه وتنمو جسده، حول ومدركات ومعانً ومشاعر واتجاهات أفكارا تتضمن ذاته نحو نظرة الفرد

 فاألفراد الوظٌفٌة، والخصابص الفٌزٌقٌة الخصابص لمنظومة إدراكه خبلل من جسده نحو ذهنٌة صورة

 وصورهم بذواتهم وٌعجبون وصحً سوي بشكل ألنفسهم ٌنظرون اٌجابٌة جسد صورة لدٌهم الذٌن

 من ٌعانونو لدلهم صورة جسد سلبٌة فٌنظرون إلى أنفسهم بشكل مرضً، الذٌن األفراد بٌنما الجسدٌة،

 (.21 ص ،4113هللا، العبد الؽازي فاٌزة) عنها الرضا عدم

 المقارنة :-

 ،هم أقل شؤنا منه فً أفراد جماعته(  إن مقارنة الفرد نفسه مع من 1984ٌرى عبد السبلم زهران )     

هكذا تساهم  ،ا فإن ذلك ٌقلل من قٌمته الذاتٌةٌزٌد من قٌمته الذاتٌة فً حٌن مقارنته بمن هم أكثر منه شؤن

 بحٌث ٌتخذ الفرد سلوك شخص آخر كمثل أعلى ٌحاول تقلٌده ،لٌة التقمص فً تشكٌل مفهوم الذاتعم

 (.28ص  ،2010 ،وجعله صورته لذاته ٌحاول بلوؼها )جمٌلة خطال

وفً نفس السٌاق تعرض بٌرون .ر إلى مفهوم األدوار والمكانة االجتماعٌة ،إلى جانب النماذج 

ل مقارنة وفً إطار عام لصورة الشخص وذلك من خبل ،م بنٌة صورة الذات ونموهاعٌة لفهاالجتما

وقد ربط قٌمة الذات لدى الشخص أو باألحرى تقدٌر  ،وصورة األقران ،صورة الذات وصورة الؽٌر

 (. 57،ص  2010)جمٌلة خطال ، السلم االجتماعً الذي ٌنتمً إلٌهالفرد لذاته بما ٌوازٌه فً 
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حول الذات "بؤن   Fesinger, 1957ة فً هذا المقام إلى ما ذهب إلٌه فسٌنجر  وٌمكن اإلشار   

األفكار والمشاعر المرتبطة بالذات تنشؤ فً أؼلب األحوال من عقدة المقارنة بٌننا وبٌن اآلخرٌن. بٌنما 

أن استجاباتنا لخبرات النجاح والفشل تعتمد على كٌفٌة تفسٌرنا لهذه  Weiner, 1979ٌرى واٌنز 

 2012لخبرات ،وعلى األسباب التً نفسر بها حدوث الوقابع التً نواجهها". )رٌاض ناٌل العاسمً ،ا

 (.29،ص 

المختلفة التً  وكٌؾ ٌسلك فً المواقؾ ،تماعً ٌتعلم الفرد كٌؾ ٌدرك ذاتهفعن طرٌق التطبٌع االج      

ٌرى بها نفسه. حٌث تلعب عملٌة  وتكون طرٌقته فً التفكٌر نتٌجة لتلك الكٌفٌة التً ،ٌمر بها فً حٌاته

حٌث تصبح معاٌٌر  ،ا فً تكوٌن صورة الذات وارتقابهادورا كبٌر Kelvin (1970)اإلدماج حسب 

 (.42،ص  2008)زلوؾ منٌرة ،لجماعة وقٌمها خاصة بالفرد أٌضاا

ساب ه إلى اكتوفً إطار تفاعل الفرد مع اآلخرٌن  فإنه "ٌمر  فً حٌاته بمواقؾ وظروؾ تإدي ب    

هذه الخبرات تإثر على  مثل و اوالبعض اآلخر مإلم ،اقد ٌكون بعضها مرٌح ،وتشكٌل خبرات معٌنة

   (.42،ص  2008)زلوؾ منٌرة ، صورة ذاته

ٌث فالصورة التً ٌرسمها الفرد عن نفسه من خبلل ما ٌجرٌه من مقارنة نفسه مع اآلخرٌن من ح   

ٌتكون االنطباع العام عن الذات سلبٌا أو إٌجابٌا ورة ومن هذه الص ،الشكل والمظهر العام والسلوك

 (.175،ص  2008)حافظ بطرس ،السلبٌة الى احترام ضعٌؾ للذات وؼالبا  تإدي صورة الذات

 التفاعل االجتماعً :-

أظهرت نتابج العدٌد من الدراسات أن التفاعل االجتماعً السلٌم والعبلقات االجتماعٌة الناجحة تعزز    

زٌد من نجاح العبلقات سلٌمة الجٌدة عن الذات الموجب وأن نجاح التفاعل االجتماعً ٌالفكرة ال

 (.463 ص ، 2011 ،وعبد هللا الصالحً يراالجتماعٌة )خالد الحمو

 فً نفسه عن الفرد ٌراه لما انعكاس مجرد لٌس الذات مفهوم أن ( 1989 ) وآخرون حداد حٌث تذكر   

 االنسان سلوك فً جوهري بشكل ٌإثر معقد سٌكولوجً صطلحم هو بل وآرابهم، اآلخرٌن عٌون

 تفاعل خبلل من ٌتطور الذات مفهوم أن نرى لذلك .المختلفة عبلقاته فً وٌإثر شعوري، بشكل وٌوجهه

ا حوله ٌعٌشون الذٌن اآلخرٌن مع الفرد ا واألخوات، واألخوة واألم باألب ممثلة باألسرة بدء   إلى وامتداد 

 (.113،ص  2008)محافظة والزعبً ،ى األخر عٌةاالجتما الجماعات

( فً هذا السٌاق دراسة بعنوان مفهوم الذات لدى الطفل الوحٌد فً األسرة 1981وقد أجرى مبارك )  

طفل تنقسم إلى  200من  حٌث تكونت عٌنة الدراسة ،بلقته بالتكٌؾ الشخصً واالجتماعًوع
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بواقع  ،والمستوى االقتصادي واالجتماعً ،العام الذكاء ،الجنس ،من حٌث السن تكافبتٌنممجموعتٌن 

علٌهم اختبار مفهوم الذات وطبق  ،طفل ؼٌر وحٌد فً األسرة 100و ،طفل وحٌد فً األسرة 100

حٌث توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصابٌة بٌن مجموعتً األطفال الوحٌدٌن  ،للصؽار

اعد عن الشخص العادي ،تقبل الذات ،تقبل بالتذات الثبلثة : وؼٌر الوحٌدٌن فً األسرة فً أبعاد مفهوم ال

 .(125، ص2004)الظاهر القحطان،  اآلخرٌن

 أثؼــــبد صىسح انزاد:-4

وهً تتضمن جمٌع األبعاد الداخلٌة والخارجٌة  ،بعادا متعددة ومختلفة فٌما بٌنهاتشمل صورة الذات أ    

وبكل ما ٌحٌط بالفرد من المإثرات  ،الشعورٌةل الشخصٌة وؼٌر الشخصٌة والتً لها صلة بالعوام

 (.41،ص  2008واألشٌاء والمفاهٌم والقٌم واالتجاهات والحٌاة بصورة عامة. )زلوؾ منٌرة ،

أول من أخضع الذات للدراسة من خبلل كتابه مبادئ  Wiliam James 1890ٌعد ولٌم جٌمس     

 ،لذات المادٌة ،والذات االجتماعٌةات الروحٌة ،واتم تقسٌمها إلى أربعة عناصر :الذ  1890علم النفس 

ٌمكن فصلها فً كثٌر من  وال ،ألربع تكّون نظرة الفرد إلى نفسهوهذه الذوات ا ،والذات الجسمٌة

 (.19ص  ،2012 ،المظاهر)رٌاض ناٌل العاسمً

بٌسٌتٌن ( قد حدد الذات الواقعٌة والذات المدركة كواجهتٌن ر1908)  Jamesوكان ولٌام جٌمس     

 (.30ص  ،2003 ،ضمن واجهات الذات)حامد زهران

 وبهذا ٌعتبر ولٌام جٌمس أول من ذكر أبعاده وهً :  

 بالذات المدركة. الذات كما ٌعتقد الفرد بوجودها فً الواقع ،وهو ما اصطلح علٌه بٌن علماء النفس -أ

 ماعٌة.بالذات االجتالذات كما ٌرونها اآلخرون وهً تقابل ما اصطلح علٌه -ب

 بالذات المثالٌة.الذات كما ٌتمنى الفرد أن ٌكون علٌه وهً تقابل ما اصطلح علٌه -ج

 ،( وٌمثل كل ما ٌمتلكه الفردThe Extented Self) بالذات الممتدةأضاؾ جٌمس بعدا آخر سماه 

 (.54،ص  2004)الظاهر قحطان ،العمل ،الوطن ،ٌشترك به مع اآلخرٌن مثل العابلةوما 

( بنٌة الذات على مفهوم الذات والذات المثالٌة. )حامد Bills et al  (1951بٌلز وآخرون وقصر     

 (.30،ص 2003زهران ،
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ٌة. فكان عالما نفسٌا آخر وقد مٌز بٌن النفس الذاتٌة والنفس الموضوع Lundhomأما لوند هولم      

 (.12ص  ،1981ترجمة فوزي بهلول،  ،)واالس د. البٌن   بٌرت جرٌن

 فقد مٌز بٌن مظهرٌن للذات وهما :  Mead 1934أما مٌد     

 وهً تمثل دوافع الفرد الطلٌقة ؼٌر المقٌدة بالمعاٌٌر االجتماعٌة.الذات المفردة :-

وهً تمثل المعاٌٌر الثقافٌة التً امتصها الفرد وتتحكم فٌها األدوار العامة. وهما الذات االجتماعٌة :-

، السلوك نتاجا لهذا. )ناصر مٌزابا وٌإثران فً بعضهما وٌتؤتى بعدان لشًء واحد وٌتفاعبلن مع

 (.182ص  ،2007

 ( أن الذات تتكون من األبعاد اآلتٌة :Symondsوٌعتقد سٌموندس )

 كٌفٌة إدراك الفرد لنفسه. -أ

 معتقدات الفرد عن نفسه.-ب

 (.55،ص  2004تقٌٌم الفرد لنفسه". )الظاهر قحطان ،-ج

 ( عن ست صور للذات تمثل الذات وهً :Higgins, 1987تحدث  هٌؽٌنز )    

 (.Ownالذات الواقعٌة :من وجهة نظر الشخص ذاته )-

 (.Otherالذات الواقعٌة :من وجهة نظر الشخص اآلخر )-

 (.Otherالذات المثالٌة:من وجهة نظر الشخص اآلخر )-

 (.Ownالذات الواجبة :من وجهة نظر الشخص ذاته )-

 (.Otherوجهة نظر الشخص اآلخر ) الذات الواجبة :من-

وأولى الحالتٌن تشكل ما ٌعرؾ بمفهوم الذات الواقعٌة لدى الشخص ،أما الحاالت األربعة األخرى فهً 

 (. 33-32ص ص  ،2012 ،ض ناٌل العاسمًعبارة عن معاٌٌر موجهة للذات.)رٌا

اإلطار الذي قدمه فٌلٌن إلى أن من أهم التطورات الحدٌثة فً نظرٌة الذات ، 1980ٌشٌر زهران    

فالفرد ٌشعر  ،ن هناك مستوٌات مختلفة للذات"‘ل (، حول الذات حٌث ٌقو1964)  Vernonفٌرنون 

ومستوٌات  ،التً تكشؾ للناس ،االجتماعٌة( أن له )ذاتا مدركة( أو )ذاتا خاصة( تختلؾ عن )الذات

 الذات هً :

: ٌتطابق المستوى العمومً مع "الذوات  Social-public selfالذات االجتماعٌة أو العامة -1

( الممثلة لتصرفاتنا فً مختلؾ الوضعٌات ومواقفنا تجاهها ،وهً بمثابة Social Selvesاالجتماعٌة )
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تصنٌؾ نتابج السلوك. فً استبٌانات الشخصٌة وأثناء  ولؤلجانب آراء ومواقؾ نكشؾ عنها ألقاربنا

 (.76ص  ،1995 ،)مصطفى عشوي

 ،كها الفرد عادة وٌعبر عنها لفظٌاكما ٌدر Conscious Privateة الخاصة  الذات الشعورٌ-2

 وهذه ٌكشفها الفرد عادة ألصدقابه الحمٌمٌٌن فقط. ،وٌشعر بها

:وتعنً رإٌة الفرد لذاته بصدق على حقٌقتها وتقبله لها التً  Insight Full selfالذات البصٌرة -3

ؾ تحلٌلً شامل ،مثل ما ٌحدث فً عملٌة اإلرشاد أو العبلج ٌتحقق منها الفرد عادة عندما ٌوضع فً موق

 النفسً الممركز حول العمٌل. 

وتناظر الذات  ،المستوى عن سابقه بؤنه ال شعوري وٌختلؾ هذا: Depth Selfالذات العمٌقة -4

 العمٌقة عند فرنون البلشعور عند فروٌد والذي ٌمثل الؽرابز العدوانٌة والجنسٌة.

لعبلج النفسً أو التحلٌل النفسً)الظاهر شؾ عنها او التوصل إلى صورتها عن طرٌق اوٌمكن الك     

 (.57ص  ،2004 ،قحطان

وإن جانبا من الذات أسهل فً  ،وهً الذات كما تراها الذات: Perceived Selfالذات المدركة -5

مع أناس آخرٌن فاعبلت ،وهذا الجانب ٌنمو من خبلل الت ٌتصل بكٌؾ ٌرى الشخص ذاته ،علٌه ؾالتعر

د ما أنه ال اهمٌة أو ال وإذا تعلم الفر ،ومقبوال فإن الذات ترى كذلك ،كان الفرد محبوبا فإذا ،ومع البٌبة

ألن مفهوم الذات ٌحافظ على له، وٌصبح هذا تطورا هاما فإنه سٌرى ذاته على أنه ال قٌمة  ،قٌمة له

 الذات.

وهً تعنً ما ٌكون هذا  ،أو مركز مفهوم الذاتتعتبر قلب : The Real Selfالذات الحقٌقٌة :-6

ونتٌجة لهذا  ،هون الواقع الحقٌقً بشكل أو بآخرالفرد فعبل ،ماذا ٌكون؟ وبصفة عامة فإن األفراد ٌشو

ومن هنا فإن الذات  ،ن نزٌح الؽطاء عن الذات الحقٌقٌةفإن ؼالبا ما ٌصبح من المستحٌل أ ،التشوٌه

 وحده ولٌس من السهل على البشر أن ٌعرفها. الحقٌقٌة للفرد هً من علم هللا

وهذا هو  ،وحات وؼاٌات ٌتطلعون إلى تحقٌقها:إن األفراد لهم طم Ideal Selfالذات المثالٌة -7

 وتعكس الذات ،لتطلعات لٌعطً الفرد وجهة لحٌاتهوهو ٌدمج األدوار وا ،الجانب المثالً من الذات

أو فرق كبٌر  ،صحٌة عندما ال ٌكون هناك اختبلؾ لفرد فً حالةوٌكون ا ،المثالٌة ما ٌود المرء أن ٌعمله

 (. 18ص  ،2011 ،أو ٌقوم به فعبل)عبٌر فتحً ،وما ٌكون بوسع الفرد أن ٌعمله ،بٌن الذات المثالٌة

بٌنما حددها ولٌام فٌتس "واضع مقٌاس تنسً لمفهوم الذات" أبعاد الذات فً  :الذات الجسمٌة ،الذات      

 (. 184ص  ،2007 ،،الذات االجتماعٌة. )ناصر مٌزاب ذات األسرٌةالشخصٌة ،ال
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 بعد الذات الجسمٌة : -1

ٌحددها ولٌان فٌتس بؤنها الجانب المادي الذي له امتداد فً الشخصٌة ككل وله صورة لدى الفرد نفسه     

 ،صر مٌزابمهاراته وحالته الجنسٌة )نا ،مه ،حالته الصحٌة ومظهره الخارجًأي فكرة الفرد عن جس

 (.184ص  ،2007

 بعد الذات األخالقٌة :-2 

ترتبط الذات األخبلقٌة للطفل والمراهق ارتباطا قوٌا بما ٌحققه من نمو عقلً واجتماعً وانفعالً    

عاطفً من جهة وٌتؤثر من جهة أخرى بؤسالٌب المعاملة الوالدٌة التً ٌوفرها له عموما الجو األسري 

ن مؤخوذا من ما تقدمه األسرة أوال )األم واألب والمحٌطون المباشرون( ،وبناء الحكم الخلقً ٌكو

 (.187ص  ،2007 ،ٌاضً والدٌنً...الخ. )ناصر مٌزابوالرفاق والمدرسة والنادي الر

 بعد الذات األسرٌة :-3

وٌقصد بها حسب "ولٌام فٌتس" واضع مقٌاس تنسً أنها تعكس مشاعر الشخص بالمبلءمة والكفاٌة    

اره عضوا فً أسرة له عبلقة قاعدٌة مع أفرادها. واالحساس باالنتماء إلى األسرة ٌعتبر ضرورٌا وباعتب

حٌاة الكابن الحً .  ومن المكونات األساسٌة للطفل منذ والدته. فاألسرة هً اإلطار االجتماعً االول فً

 (.190ص  ،2007 ،)ناصر مٌزاب

 بعد الذات االجتماعٌة :-4 

الذات االجتماعٌة حسب مقٌاس تنسً لمفهوم الذات هً درجة إلدراك الذات فً ٌعرؾ ولٌام فتٌس    

عبلقتها باآلخرٌن. ؼٌر أنها تتعلق باآلخرٌن بطرٌقة أكثر عمومٌة ،حٌث تعكس إحساس المرء بمبلءمته 

 (.192ص  ،2007 ،مع اآلخرٌن بوجه عام )ناصر مٌزابفً تفاعله االجتماعً ه وقٌم

 بعد الذات الشخصٌة :-5

وٌحددها "ولٌام فٌتس" بؤنها عبارة عن إحساس الفرد بالقٌمة الشخصٌة أي إحساسه بؤنه شخص    

 ،2007 ،رٌن. )ناصر مٌزابمناسب ،وتقدٌره لشخصه دون النظر إلى هٌبته الجسمٌة أو عبلقته باآلخ

 (.194ص 

ت لمفهوم الذات و من زاوٌة أخرى ٌوضح )ابراهٌم عٌسى( أن األدب النفسً ٌشٌر إلى عدة حاال     

تنطوي تحت واحدة من أربعة تصنٌفات بجانبٌها الجسمً والنفسً وهً : مفهوم الذات المدرك ،ومفهوم 

 (.12ص  ،2006 ،ذات المثالً. )ابراهٌم عٌسىالذات المإقت ومفهوم الذات االجتماعً ومفهوم ال
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 ،لنفسه على حقٌقتها و إدراك المرءه ،أن مفهوم الذات المدرك Hurlock  (1974)حٌث ٌرى     

وكذلك قٌمه  ،ودوره فً الحٌاة ،وقدراته ،ومظهره ،ٌشمل هذا اإلدراك على جسمه ،ولٌس كما ٌرؼبها

 ومعتقداته وطموحاته.

وقد ٌكون  ،الفرد لفترة وجٌزة ٌتبلشى بعدها أما مفهوم الذات المإقت عنده ،فمفهوم عابر ٌمتلكه     

سب المواقؾ والمتؽٌرات التً ٌجد المرء نفسه  إزاءها ،فإذا لقً مرؼوبا فٌه أو ؼٌر مرؼوب فٌه على ح

الفرد قبوال من اآلخرٌن فً موقؾ ما أو حصل على ما ٌرٌد من هذا الموقؾ. فإن مفهوم ذاته المإقت 

ٌكون أفضل فً نظره من مفهوم ذاته المدرك. وٌحدث نقٌض ذلك عندما ال ٌلقً الفرد القبول الذي ٌسعى 

 (.13-12،ص  2006موقؾ )ابراهٌم عٌسى ،إلٌه فً هذا ال

هو  ،عً أو الذات من وجهة نظر اآلخرٌنأن مفهوم الذات االجتما Samuels (1977) وٌرى       

مدركات الفرد وتصوراته التً تحدد الصورة التً ٌعتقد أن اآلخرٌن فً المجتمع ٌتصورونها عنه والتً 

 أي أن مفهوم الذات االجتماعً هو شعور الفرد ،اآلخرٌنل التفاعل االجتماعً مع ٌتمثلها الفرد من خبل

هذا التصّور الذي ٌعتمد على تقوٌم اآلخرٌن للفرد من خبلل أقوالهم  ،وتصوره لكٌفٌة تصّور اآلخرٌن له

 (.13،ص  2006)ابراهٌم عٌسى ،فعالهم نحوهوأ

 بؤنه الحالة ،الطموح مثالً أو كما ٌسمى بالذاتإلى مفهوم الذات ال Hurlock  (1974) وٌنظر     

 ،الجسمً أم النفسً أم بكلٌهما معاسواء أكان ما ٌتعلق منها بالجانب  ،التً ٌتمنى المرء أن ٌكون علٌها

معتمدا على مدى سٌطرة مفهوم الذات المدرك لدى  ،ه ما كان ؼٌر ذلكومن ،ومنه ما كان ممكن التحقٌق

 (.13،ص  2006الفرد. )ابراهٌم عٌسى ،

ٌمثل  ،تفق علٌه أؼلبٌة الباحثٌن فً ذلكإال أن ما ٌ ،راء حول تصنٌؾ أبعاد مفهوم الذاتت اآللقد تعدد    

( "حٌث فً معرض حدٌثه عن بنٌان الذات تحدث Rogersفً التقسٌم الشابع الذي وضعه روجرز )

ت والذا ، Perceived selfأو الذات المدركة   Real selfعن ثبلثة أشكال للذات :الذات الواقعٌة 

 (.30ص  ،2012 ،". )رٌاض ناٌل العاسمIdeal selfًوالذات المثالٌة  Social selfاالجتماعٌة 

 : وهً الذات تحتوٌها أساسٌة أبعاد ثبلثة ( 1989 ) مراد أحمد صبلح حدد

 : الحقٌقٌة أو الواقعٌة الذات- 1

 .الواقع فً هً كما نفسه عن الفرد ٌراها التً الصورة تلك ابه ٌقصد   

 : المثالٌة لذاتا -2

 .علٌه تكون أن ٌجب كما نفسه عن الفرد صورة عن عبارة وهً
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 : العادي الشخص -3

 .العادي الفرد عن الشخص صورة فً وتتمثل    

 (.41،ص  2008)زلوؾ منٌرة ، 

وٌتفق مصطفى فهمً مع حامد وهران أن الصورة الذهنٌة التً ٌكونها الفرد عن نفسه بؤنها ذات ثبلثة    

 : أبعاد

فقد تكون  ،ؤخذها الفرد عن قدراته وامكاناتهٌختص هذا البعد بالفكرة التً ٌ صورة الذات المدركة : -1

وبإٌجاز فإنه شخص كؾء  ،وقوة جسمٌة لدٌه صورة عن ذاته كشخص له كٌان ،ذو قدرة على التعلم،

 ،نه قلٌل األهمٌةأو أ ،أو فاشل ،د ٌكون لدى الفرد صورة بؤنه عاجزوعلى العكس من ذلك ق ،للنجاح

 ضعٌؾ القدرات.

فٌتعلق هذا البعد  بفكرة الفرد عن نفسه فً عبلقته بؽٌره من الناس. فقد  صورة الذات االجتماعٌة :-2

ٌرى نفسه شخصا مرؼوبا فٌه ،أو منبوذا من اآلخرٌن. وقدى ٌرى أن قٌمه واتجاهاته ومنزلته وآراءه 

أو ٌنظر  ،ون إلٌه بتوجس ،أو بعدم ثقة وحذرٌن ٌنظروعنصره أو دٌنه من األسباب التً تجعل اآلخر

 ،لطرٌقة التً ٌنظر بها الناس إلٌها ،لػ تؤثٌر فً نظرة الفرد إلى نفسهإلٌه بعدم االحترام. إذ مما ٌإثر اب

 ألن صورة كل فرد عن ذاته تتكون من خبلل نظرة اآلخرٌن إلٌه.

ا ٌجب أن تكون. وهذه النظرة تختلؾ عن فهو نظرة الفرد إلى ذاته كم صورة الذات المثالٌة :-3

نجد أن -أهبل أو ؼٌر أهل ،محبوبا أو منبوذا ،كفإا أو ؼٌر كؾء  ،لصورة التً ٌرى فٌها نفسه بالفعلا

وٌات فتتكون له مثله العلٌا واتجاهاته وقٌمه وتوقعاته وأهدافه ومست ،ً أعماق ذاتهكل فرد ٌتخٌل نفسه ف

 (.107فى فهمً ،بدون سنة ،ص )مصططموحه التً ٌرؼب فً تحقٌقها

 ٌتفق هذا التقسٌم ألبعاد صورة الذات مع التقسٌم الشابع الذي ذهب إلٌه الكثٌر من الباحثٌن :    

 صورة الذات المثالٌة. -صورة الذات االجتماعٌة   -صورة الذات الواقعٌة أو المدركة 

ٌة التً رتٌن ونعنً الطرٌقة الفعلوٌرى مصطفى فهمً أنه  كلما صؽر االختبلؾ بٌن هاتٌن الصو     

ازداد النضج ،وأصبح من المحتمل لهذه الصورة -والنظرة المثالٌة التً ٌتمناها  ،ٌنظر بها الفرد إلى نفسه

)مصطفى فهً ،بدون نسان ولدٌه الثقة بنفسه وبقدرتهوحٌنبذ ٌمكن القول بؤنه متقبل لذاته كإ ،أن تتحقق

 (.108-107 ص سنة ،ص

أصبح الفرد أقل تقببل  ،ات المدركة وصورة الذات المثالٌةكلما اتسعت الفجوة بٌن صورة الذبمعنى أنه    

والذي ٌعد بدوره كؤحد  ،تقبل الذاتلذاته. وهذا ما سنعمل على توضٌحه الحقا عندما نتطرق إلى مفهوم 
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ة الذات األبعاد الثانوٌة لصورة الذات كونه ٌتمثل فً مدى تطابق صورة الذات الواقعٌة مع صور

 المثالٌة.

 ـىسح انزاد :رمُُى ص-5

 ٌحملونها التً الصورة وفق ٌسلكون اإلنسانً،فاألفراد السلوك محددات أهم من الذات صورة تعتبر     

 صورة ٌحمل فإما ذاته، عن واتجاهاته انطباعاته تحدد نفسه عن ومعتقداته الفرد فؤفكار. ذواتهم عن

 .سلبٌة أم الذات عن اٌجابٌة

 رة الذات االٌجابٌة :صو--أ

( مفهوم الذات االٌجابً بؤنه ٌتمثل فً معرفة الفرد لذاته بشكل جٌد واقبله لهذه 1997ٌعرؾ زهران )   

ٌضا عامل الذات والتعاٌش معها ٌلعب دورها فً تمتع الفرد بالصحة النفسٌة والتوافق النفسً وهً أ

وعلى تقبل اآلخرٌن لنا ونظرتهم لنا أٌضا وتقبلنا لذاتنا بشكل جوهري  ،أساسً فً توافق الشخصٌة

 (. 107ص  ،2011،)فاطمة علً أحمد ،أحمد محمد شنان.

وٌعتقد روجرز أن مفهوم الذات الموجب لدى الطفل ،ٌعتمد على تلقً الطفل التقدٌر الموجب ؼٌر      

الحب والتقدٌر  المشروط والذي ٌعنً إظهار التقبل للطفل بؽض النظر عن سلوكه ،فاآلباء الذٌن ٌظهرون

للطؾ حتى إذا لم ٌحصل على درجات عالٌة فً الدراسة ،فإنهم بذلك ٌظهرون اعتبار موجبا ؼٌر 

مشروط ،وهذا الطفل سٌنمو لدٌه مفهوم موجب للذات وٌشعر بتقبله لذاته حتى عندما ٌفعل أشٌاء مخٌبة 

رة الذاتٌة التً ٌكونها عن نفسه ألمال اآلخرٌن. والفرد الذي ٌتمتع بمفهوم موجب لذاته ،ٌمٌل عبر الصو

جسمٌا وعاطفٌا واجتماعٌا وعقلٌا ،وعبر إدراكه السلٌم لطموحاته ،وانجازاته وقدراته إلى أن ٌسعى 

لتحقٌق أقصى ما تتٌحه له تلك الذات من إمكانٌات. وهذا الشًء ال ٌمكن التوصل إلٌه بسهوله وٌسر.  

 .(23،ص  2003)عواض بن محمد الحربً ،

الصورة االٌجابٌة التً ٌرسمها الفرد عن ذاته دورا فً ؼاٌة األهمٌة فً تعزٌز ثقته بنفسه  تلعب   

لتحقٌق أهدافه. "ونظرا للدور الكبٌر الذي تلعبه صورة الذات اإلٌجابٌة فً تؤثٌرها على سلوك الفرد ،فإن 

Cambs(1981) بٌة ،هً :قد وضع قابمة لهذه الصفات السلوكٌة التً تعكس صورة الذات اإلٌجا 

 .أن ٌكون الفرد مطمبنا

 أن ٌكن مستوى طموحه واقعٌا.

 قادرا على العطاء.
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 ٌستطٌع التعامل مع المواقؾ المختلفة بكل موضوعٌة وٌنظر إلى المشاكل بعناٌة.

 قادرا على االبتكار.

 ٌعتمد على نفسه وٌتحمل المسإولٌة.

 قادرا على تقبل نفسه وتقبل اآلخرٌن. 

 ء.ٌتقبل النقد البنا

 لدٌه إحساس قلٌل بالفشل.

 ال ٌرفض المساواة باآلخرٌن.

 ال ٌنكر مشاعره وقدراته.

 (.49-48ص ص ، 2008 ،عدوانٌا وال ٌسٌطر على اآلخرٌن ") زلوؾ منٌرةال ٌكون 

 صورة الذات السلبٌة :-ب

 ،حٌاةتصرفات الفرد وأسالٌبه فً التحدد فً ٌبؤنه مفهوم الذات السلبً ( 2003الحربً ) ٌعرؾ     

وتكوٌن الفرد لمفهوم سلبً عن ذاته ٌعتمد على نظرة  ،ره عن نفسه أو اآلخرٌن بشكل سلبًوتعبٌ

ص  ،2011أحمد ،أحمد محمد شنان، )فاطمة علً لسبب أو ألخر أو عدم تقدٌر لهااآلخرٌن السلبٌة له 

107.) 

سلوب حدٌثه أو تصرفاته ( أن هذا المفهوم ٌتضح لدى الفرد من خبلل أ1983وترى سعدٌة بهادر )      

مما ٌجعلنا نصفه بعدم الذكاء  ،مشاعره تجاه نفسه وتجاه اآلخرٌن الخاصة وتعامبلته أو من تعبٌره عن

 ،2003 ،دٌر الذات )عواض بن محمد الحربًاالجتماعً أو الخروج عن اللٌاقة فً التعامل أو عدم تق

 (.23ص 

 بٌن العبلقة عن البحث إلى تهدؾ التً (4114)  ٌسمٌنة مولود أٌتالسٌاق ذهبت دراسة  هذاوفً    

 مكونة عٌنة على الزواج سن فً المتؤخرات النساء عند العدوانً السلوك بظهور وعبلقته الذات تقدٌر

 طبقت ،قد مقصودة بطرٌقة اختٌارها تم وقد عوانس الباقٌة 31و متزوجات منهن 31 امرأة 131 من

 سلٌمان هللا لعبد العدوانٌة ،ومقٌاس( 1535) لرزونبرغ الذات رتقدٌ مقٌاس العٌنة أفراد على الباحثة

 ،وأسفرت المقٌاسٌن وثبات صدق بحساب قامت بعدما وهذا( 1552) الحمٌد عبد نبٌل سلٌمان ومحمد
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 العدوانً السلوك ودرجات الذات تقدٌر درجات فً احصابٌة داللة ذات فروق وجود عن الدراسة نتابج

 .المتزوجات بالنساء مقارنة الزواج سن ًف المتؤخرات النساء بٌن

أن مفهوم الذات السالب لدى الطفل ٌعتمد على االعتبار الموجب المشروط والذي  زٌعتقد روجرو      

ٌعطً الوالدان المساندة  ، فقدلسلوكٌات معٌنة ٌسلكها الطفلٌعنً إظهار تقبل الوالدٌن للطفل وفقا 

فً هذه الحالة ٌتلقى الطفل تقدٌرا موجبا  ،ضً فً دراستهذا كان ٌسٌر بشكل مروالتعزٌز للطفل إ

ٌنخفض مفهوم الذات لدٌه بل وٌشعر باالحتقار  ،داء أكادٌمً جٌد فقط ،ووفقا لذلكمشروطا قابما على أ

 .(24،ص  2003،)عواض بن محمد  الحربً ٌفعل أشٌاء مخٌبة آلمال اآلخرٌنعندما 

ار إلٌها سابقا و التً كانت تهدؾ إلى التعرؾ على ( والمش1989حٌث توصلت دراسة كفافً )    

من طالبات المرحلة الثانوٌة أن  153العبلقة بٌن تقدٌر الذات والتنشبة الوالدٌة على عٌنة مكونة من 

 تإثر فً درجات تقدٌر الطالبات لذواتهن. -كما ٌدركها األبناء–التنشبة الوالدٌة 

ذات االجتماعً فً سلوك الفرد ٌعتمد إلى حد كبٌر على أن تؤثٌر مفهوم ال Bums (1981)وٌرى      

أهمٌة آراء اآلخرٌن له ،فالطفل الذي ٌلقى القبول تقببل من األشخاص ذوي أهمٌة فً حٌاته كالوالدٌن 

والمعلمٌن واألقران وؼٌرهم ،ٌكّون مفهوم ذات اجتماعٌا اٌجابٌا ،وأما الطفل الذي ال ٌلقى مثل هذا التقبل 

ذلك اللوم والرفض ٌكون مفهوم ذات نتٌجة إلصداره حكما على نفسه مماثبل للحكم الذي  وٌلقى بدال من

اصدره اآلخرون علٌه. ولما كان مفهوم الذات االجتماعٌة ٌتطور من خبلل تفاعل الفرد مع الجماعة 

. فالفرد ،كان تكوٌن مفهوم الذات االٌجابً أو السلبً ٌعتمد على الكٌفٌة التً تعامل بها الجماعة الفرد

سواء أكان طفبل أم مراهقا وٌمارس ضده نوع من التمٌٌز بسبب عرقه أو لونه أو دٌنه أو طبقته 

االجتماعٌة أو ألي سبب آخر سٌعمل على تكوٌن مفهوم ذات اجتماعً أقل اٌجابٌة من شخص ال ٌمارس 

 (. 13،ص  2006ضده مثل هذا التمٌٌز. )ابراهٌم عٌسى ،

لسلبٌة بالفرد إلى شعوره باالفتقار إلى األمن النفسً وعدم الثقة بنفسه ،مما تإدي صورة الذات ا      

ٌتولد لدٌه اإلحساس بؤن إدراكاته منحصرة فً مجال محدد وبالعجز الذي ٌعوقه على تحقٌق أهدافه، "كما 

ا تدفعه إلى االعتقاد بؤن معظم محاوالته ستبوء بالفشل وأن سلوكه الخاص ومستوى أدابه ٌكون منخفض

 (. 49،ص  2008)زلوؾ منٌرة ،

( التً تهدؾ إلى معرفة العبلقة بٌن مفهوم الذات والتحصٌل 2010دراسة منى الحموي ) حٌث كسفت   

 واختٌرت الذكور من 44و اإلناث من 54 بواقع ،الدراسً على عٌنة من التبلمٌذ من مختلؾ الجنسٌن

 المرحلة مع ٌتناسب وبما الذات مفهوم مقٌاس دبإعدا الباحثة قامت وقد البسٌطة، العشوابٌة بالطرٌقة



 

148 
 

أن من لدٌهم  المقٌاس، لهذا السٌكومترٌة الخصابص بحساب ذلك بعد قامت ثم بالبحث، المستهدفة العمرٌة

 مستوى عال واٌجابً من مفهوم الذات هم األكثر تحصٌبل.

مدى توافقها وانسجامها مع  الصورة التً تكونها الفتاة عن نفسها فً عابلتها تلعب دورا هاما فًف    

نفسها ومع عابلتها ،فإذا كانت هذه الفتاة تحمل صورة اٌجابٌة عن ذاتها ،منسجمة مع الواقع ومع أهداؾ 

وطموحات وقٌم وعادات وتقالٌد العابلة ،أضحت تتمتع بتوافق نفسً وعابلً ،مما ٌسمح لها بربط 

كل سلٌم ،كما ٌشعرها بالجدارة والقدرة على تحقٌق عبلقات اٌجابٌة مع أفراد عابلتها واالنسجام معهم بش

أهدافها ضمن إطار عابلتها أو خارجها ،كما تمكنها هذه الصورة االٌجابٌة للذات من تقبل النقد البناء من 

 طرؾ عابلتها.

ا فهً ال تستطٌع بذلك االنسجام مع واقعه ،صورة سلبٌة عن ذاتها تحملهذه الفتاة  تأما إذا كان    

مما ٌجعلها عرضة لسوء التوافق  ،اٌجابٌة مع أفرادهاأو ربط عبلقات  ،مع قٌم ومعاٌٌر عابلتها المعاش

 النفسً واالجتماعً الذي ٌعٌق تحقٌق أهدافها وطموحاتها.

 ثبنثب :رمجـــم انـــزاد

( Self Acceptance إن من المفاهٌم المهمة التً ترتبط بمفهوم الذات ،مفهوم تقبل الذات )      

ة الشخصٌة ،أو مفهوم الذات هذا المفهوم ٌنسجم إلى درجة كبٌرة مع المفهوم الشابع عن قوة األنا وقو،و

للصورة التً ٌحلها الفرد عن وقد ٌستخدم مفهوم تقبل الذات لئلشارة  إلى مدى التقٌٌم اإلٌجابً  ،القوي

ارة إلى مقدار التطابق وكذلك ٌمكن أن ٌستخدم لئلش ،مدى رضاه واحترامه لصفاته خصابصهأي  ،نفسه

فإذا كان تصور الفرد كما هو علٌه اآلن شبها كبٌرا لما ٌرؼب فً أن  ،ة والذات المثالٌةبٌن الذات الواقعٌ

ٌكون علٌه فإنه ٌكون نسبٌا متقببل لذاته وعلى وبام مع نفسه وهو فً هذه الحالة ٌكون على العكس من 

ٌن المفهومٌن المذكورٌن. )ٌوسؾ حمه صالح الشخص الذي ٌعانً من فجوة كبٌرة ومن تعارض ب

 (.284،ص  2009مصطفى ،

ونظرا ألهمٌة ما ٌلعبه التقارب بٌن الذات الواقعٌة والذات المثالٌة فً تقبل الفرد لذاته وتقدٌرها >>   

 ,Hart, Field, Garfinnkle and Singer) وسٌنجر ،جارفٌنكل ،فٌلد هارت"  من كلفإننا نجد أن 

 الذوات فٌه تقع الذي للمعرفة،( Semantic Space) الداللً الفضاء نموذج  ضواافتر(  1997

 بمقاٌٌس ترتبط والتً والواقعٌة المثالٌة الذات بٌن الموجودة المقاربات خبلل من بٌنوا حٌث المختلفة،

 من وؼٌرهم األصٌلة وروجرز جٌمس أفكار على وبناء>  السٌاق نفس وفً ،" والمزاج الذات تقدٌر

 هٌؽٌنز ،طور للمعرفة الداللً الفضاء نموذج إلى ،إضافة والمثالٌة الواقعٌة الذات بٌن للتمٌٌز علماءال
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Higgins, 1987 الذات إدراك تناقض نظرٌة Self-Discrepancy  )...(لتوضٌح هٌؽٌنز سعى ،حٌث 

 (41 ،ص 4114، العاسمً رٌاض) <االنفعالً االضطراب ٌسبب الذي الداخلً التناقض هذا

 شخصٌة فهم فً تساهم التً المإشرات أهم من والمثالٌة الواقعٌة الذات بٌن التطابق مدى ٌعد وبذلك

 . وسلوكاتهم األفراد

 : انزاد رمجم رؼـــــشَف-1

وشعوره بالرضا عن  ،تقبل الفرد لذاته بضعفها وقوتها ( تقبل الذات أنه2003ٌعرؾ العنانً )      

  الحٌاة التً ٌعٌشها فً الحاضر.

 ( بؤنه ازدٌاد التطابق بٌن مفهوم الذات المدرك ومفهوم الذات المثالً.1982وٌعرفه حامد زهران )    

 (.283ص ،2009،)ٌوسؾ حمه صالح مصطفى

( إلى أن الفرق الكبٌر بٌن الذات المثالٌة والذات المدركة ٌشٌر إلى Rogersونفس السٌاق ٌرى )    

لذات. )رٌاض ناٌل بٌنهما ،والذي ٌإدي إلى ضعؾ تقبل ا عدم التطابق الذي ٌعرؾ بؤنه التناقض

 (.30ص  ،2012العاسمً،

أما روزنبرك  فتقبل الذات ٌعنً االتجاه السلبً أو االٌجابً نحو الذات ،وٌرى أن هذا المصطلح ٌحمل   

من ما معناه أن الشخص ٌشعر أنه ذو قٌمة وٌحترم نفسه لما ٌمتلكه من مٌزات ،وؼٌر نادم على ما فٌه 

سٌبات. أن الشخص المتقبل لذاته لدٌه تقدٌر واقعً حقٌقً لقدراته ،مصحوبا بتقدٌر الستحقاقه وتقدٌر 

لمعاٌٌره ومعتقداته دون أن ٌكون خاضعا تاما آلراء اآلخرٌن ،كما أنهم ٌدركون كفاٌاتهم ولدٌهم الحرٌة 

لى تؤنٌب أنفسهم ،كما إنهم ال للسٌر على منوالها ،كذلك ٌدركون وٌمٌزون نواحً قصورهم دون الحاجة إ

ٌرون أنفسهم كؤشخاص ٌجب أن ٌكونوا فوق مستوى مشاعر الؽضب أو الخوؾ أو أنهم ٌخلون من 

 (.  284ص  ،2009 ،المتصارعة. )ٌوسؾ حمه صالح مصطفىالرؼبات 

ٌبنٌه ٌتضح من خبلل ذلك بؤن تقبل الفرد لذاته ٌشٌر إلى مدى التطابق واالنسجام بٌن ما ٌعتقده و     

الفرد عن نفسه من أفكار وتصورات عن واقعه وبٌن ما ٌتمنى أن ٌكون علٌه ،وٌعد ذلك التطابق من أهم 

( "أن تقبل الذات وتقبل اآلخرٌن ٌعدان سمة من 2003محددات الشخصٌة السوٌة. حٌث ٌرى)العنانً ،

ص  ،2009 ،النفسٌة". )ٌوسؾ حمه صالح مصطفى سمات الشخصٌة السوٌة وهً إشارة إلى الصحة

283.) 
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فرد لذاته كما هو ( ،أنه كلما قّل الفرق بٌن تصور ال1987وفً نفس السٌاق ٌرى أحمد أبو زٌد )    

أما إذا كان الفرق  ،كلما كان راضٌا عن نفسه ،وبٌن تصوره لما ٌجب أن ٌكون علٌه ،علٌه فً الواقع

نفسه للشعور الدابم بخٌبة األمل  كبٌرا بٌن فكرة الشخص عن نفسه وبٌن ما ٌتخذه لنفسه فؤنه ٌعرض

 (.151ص  ،2010 ،)جمٌلة خطال وإصؽار الذات

 وهذا ما ٌإكده )راجح( أن من بٌن األسباب استصؽار الذات أو كرهها بعد الشقة بٌن ما ٌرؼب فٌه    

 ،بالنقص أو العجز والشعور بالذنب)الظاهر قحطانمما ٌولد الشعور  ،الفرد وبٌن ما ٌقدر علٌه بالفعل

 (.  32ص  ،2004

( إلى أن قرب مفهوم الذات المثالً من الواقع ٌإدي 1950) Horneyكما أشارت كارٌن هورنً      

 ،ت الداخلٌة والعصاب. )حامد زهرانإلى التوافق النفسً ،بٌمنا البعد بٌنهما ٌإدي إلى ظهور الصراعا

 (. 30ص  ،2003

)المدرك( هو المهم فً الشخصٌة والسلوك. أما وعبلوة على ذلك ٌقول روجرز إن مفهوم الذات      

مفهوم الذات المثالً فإن الفرد ٌركز علٌه وٌكون أكثر الصور قٌمة فً نظره. وٌقول أٌضا إن التطابق 

نفسٌة ،والعكس بٌن مفهوم الذات الواقعً )المدرك( ومفهوم الذات المثالً ٌعنً التوافق والصحة ال

 (.30ص  ،2003 ،صحٌح. )حامد زهران

فالفرد الذي ال ٌتقبل  ،السوٌة ومإشر على الصحة النفسٌة فتقبل الفرد لذاته هو أحد ركابز الشخصٌة     

مما ٌجعله عرضة  ،ٌإثر على عبلقته بنفسه وباآلخرٌنذاته ،فهو ال ٌحترم ذاته بل ٌحتقرها وٌهٌنها مما 

 ,Adler 1964,Horny 1946وٌرى علماء النفس مثل :لبلضطرابات النفسٌة واالجتماعٌة. 

James 1948, Sullivan 1953    وؼٌرهم من أصحاب التوجه المعرفً أن هناك خبرة عامة لذى

ٌمكن أن ٌنتج   Toughts-Unpleasantعامة البشر مفادها أن األفكار ؼٌر السارة أو ؼٌر المنطقٌة 

متناسقة أو  فعندما تكون معتقدات الفرد ؼٌر ، Unpleasant Feelingعنها مشاعر ؼٌر مرؼوبة 

ٌمكن أن ٌنتج عنها عدم الراحة النفسٌة للفرد ،حٌث تتصؾ مشاعره  ،ع خصابص الذاتؼٌر متوافقة م

 (.28ص  ،2012 ،ضٌق والتوتر. )رٌاض ناٌل العاسمًبالكرب وال

 مع مقارنة توافقا أكثر هم لذواتهم تقببل األكثر األفراد أن( 1525)وجابر طوخً دراسة أظهرت وقد     

   Campell( 1980)كامبل دراسة أشارت كما. الذات تقبل من منخفض بمستوى ٌتمتعون الذٌن اداألفر

 فً األمل امتبلك على جٌدا مإشرا ٌعدان الشخصٌة تكامل من درجة إلى والوصول الذات تقبل أن إلى

حمه  )ٌوسؾسلٌم نفسً توافق ذا ٌكون هنا فالفرد الرؼبات، وتحقٌق وعقباتها الحٌاة أحداث مواجهة

 (.281ص  ،2009 ،صالح مصطفى
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 إحدى من هً كما به المحٌط وللعالم لآلخرٌن وتقبله لذاته الفرد تقبل بؤن( ماسلو) ٌرى كما    

 ال لذواتهم المحققٌن األشخاص أن ذلك ومعنى. لذواتهم المحققون األشخاص بها ٌتحلى التً الخصابص

 من 3111 على( ماسلو) به قام التً الدراسة ففً. اآلخرٌن ومع أنفسهم مع الداخلٌة الصراعات ٌحدثون

 عنها والرضا الذات تقبل سمات فً أقرانهم على متفوقون أنهم ،وجد لذواتهم المحققٌن الجامعة طلبة

 (.281،ص  2009)ٌوسؾ حمه صالح مصطفى ،. الناس وعن

 محددات الشخص الذي ٌتقبل نفسه :-2

 ثر من اعتماده على الضؽط الخارجًوالمقاٌٌس الداخلٌة أك الذي ٌعتمد بالدرجة الربٌسٌة على القٌم-1

 ،باعتباره دلٌبل ومرشدا لسلوكه وتصرفه الخاص.

 ٌتحمل عواقب ونتابج تصرفه وسلوكه الخاص به.-2

 ٌتحمل المدٌح والنقد من اآلخرٌن بشكل موضوعً.-3

 ٌعتبر نفسه شخصا ٌستحق العٌش فً نفس المحٌط مع األشخاص اآلخرٌن.  -4

 ال ٌتوقع من اآلخرٌن أن ٌرفضوه.-5

 ال ٌعتبر وال ٌنظر إلى نفسه على أنه شخص مختلؾ كلٌا عن اآلخرٌن أو أنه ؼٌر طبٌعً فً أفعاله.-6

 ؼٌر خجول وؼٌر حساس -7

 (.284،ص  2009)ٌوسؾ حمه صالح مصطفى ،

ل أفكار ٌحم ،واقعً ،لمتقبل لذاته هو شخص قوي الشخصٌةٌتضح أن الشخص ا ،من خبلل ذلك     

اٌجابٌة عن نفسه وعن اآلخرٌن. ولهذا فإن قبول الذات لدى الفتاة ٌتوقؾ بدرجة كبٌرة على األفكار التً 

لتشجٌع وبعبلقات جٌدة مع تحظى بالرعاٌة والتقدٌر وا ،نفسها بؤنها عضو مهم فً عابلتها تكونها عن

وفً نفس الوقت علٌها أن تبنً  ولها الحرٌة فً التعبٌر عن آرابها وحاجٌاتها وأهدافها. ،أعضابها

 طموحاتها وأهدافها المستقبلٌة بشًء من الواقعٌة وفقا إلمكانٌات وظروؾ وقٌم ومعاٌٌر عابلتها.
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 :  خالصخ

ٌعد مفهوم الذات من أهم المفاهٌم النفسٌة التً نالت اهتمام العدٌد من الباحثٌن وعلماء علم النفس منذ    

المفهوم من أهمٌة بالؽة فً فهم السلوك االنسانً ،وٌتشكل من خبلل تفاعل عقود طوٌلة ،نظرا لما لهذا 

الفرد مع البٌبة التً ٌعٌش فٌها وابتداء من الطفولة وعبر مراحل النمو المختلفة ،فهو بذلك ٌنمو وٌتطور 

ٌث تؤخذ باتساع البٌبة التً ٌتعامل معها ،متؤثرا بذلك بجملة من العوامل والمواقؾ التً ٌمر بها الفرد ح

خبرات التنشبة األسرٌة قصب السباق فً ذلك ، وقد أسفر األدب السٌكولوجً عن الكثٌر من المفاهٌم 

التً ترتبط بمفهوم الذات كتقدٌر الذات وتحقٌق الذات ،والشعور بالذات ،والرضا عن الذات ،وصورة 

ٌكونها الفرد عن نفسه  الذات وؼٌرها من المفاهٌم األخرى والتً تندرج ضمن إطار تلك الصورة التً

 من الذات صورة مصطلح ٌعد ،و ،وهذا ما جعل من لكوًٌ ٌرى بؤنها تستعمل كؤنها مترادفة فً المعنى

،فهً بمثابة موجه السلوك اإلنسانً ،فاألفراد ٌتصرفون وٌسلكون  الذات مفهوم من جدا القرٌبة المفاهٌم

عتقدات عن أنفسهم ،حٌث أن مدى اتزان الشخصٌة وفقا لصور ذواتهم ،أي وفقا لما ٌحملونه من أفكار وم

وتكٌفها ٌكون نتٌجة لتلك الصورة التً ٌكونها عن نفسه ،فالفرد بذلك إما أن ٌكون صورة اٌجابٌة أو 

صورة سلبٌة عن ذاته ،وهذا ما جعل العدٌد من الباحثٌن ٌرون أن أحسن طرٌقة لتعدٌل سلوك األفراد هو 

ورة الذات أبعاد متعددة ،حٌث ٌتمثل التقسٌم الشابع الذي ذهب إلٌه تؽٌٌر فً صور ذواتهم. وتتخذ ص

 -صورة الذات االجتماعٌة   -الكثٌر من الباحثٌن على النحو التالً : صورة الذات الواقعٌة أو المدركة 

 صورة الذات المثالٌة. 

 ابتعاد أو قرب مدى من انطبلقا ٌتحدد ،والذي السوٌة الشخصٌة مإشرات أهم من الذات تقبل ٌعدو   

 كلما المثالٌة والصورة الواقعٌة الصورة بٌن الفجوة تقلصت كلما أنه ،حٌث الواقعٌة عن المثالٌة الصورة

 تقبل لعدم عرضة الفرد أصبح الصورتٌن تلك بٌن الفجوة اتسعت إذا ،بٌنما لذاته تقببل أكثر الفرد كان

 .واالجتماعً النفسً التوافق ولسوء الذات

 



 

 

 

 غبدطان انفصم

 نهزاد انًفغشح انُظشَبد
 

 :الفصل عناصر

 النفسً التحلٌلً التناول-1

 الظاهرٌاتً التحلٌلً التناول-4

 االجتماعً النفس التناول-3

 المعرفً التناول-2

 الفردي التناول-1
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 :نهزاد انًفغشح انُظـــشَبد 

الدراساااة والتنظٌااار مااان فقاااد حظاااً ب ،بااارز المواضاااٌع فاااً مٌااادان علااام الااانفسٌعاااد مفهاااوم الاااذات مااان أ

 طرؾ عدد كبٌر من العلماء والباحثٌن حسب تٌاراتهم ومدارسهم الفكرٌة. 

 : انُفغٍ انزحهُهٍ انزُبول-1

مناااااذ عااااارض فروٌاااااد  Self-conceptلقاااااد تعاااااددت النظرٌاااااات لطبٌعاااااة نماااااو مفهاااااوم الاااااذات      

ص  ،1978 ،ساااوقًوالهاااو واألناااا العلاااوي )كماااال دنماااوذج الشخصاااٌة لمثلاااث القاااوى النفساااٌة :األناااا 

298.) 

تعتبااار نظرٌاااة التحلٌااال النفساااً مااان باااٌن أشاااهر النظرٌاااات التاااً اهتمااات بتفساااٌر سااالوك الكاااابن و      

البشااااري وتتمٌااااز هااااذه المدرسااااة وعلااااى رأسااااها فروٌااااد باهتمامهااااا بالعملٌااااات العقلٌااااة البلشااااعورٌة 

تحلٌلٌااااة ثبلثااااة ومنااااه نسااااتطٌع أن نسااااتخلص ماااان النظرٌااااة ال ،األنظمااااة الثبلثااااة المتعلقااااة بااااالنفسو

مراتاااب للاااوعً وهاااً :الشاااعور ،ماااا قبااال الشاااعور والبلشاااعور وثااابلث تنظٌماااات للشخصاااٌة وهاااً 

،ص  2012:األناااا ،األناااا األعلاااى ، الهاااو الاااذي ٌعتبااار خااازان للطاقاااات الؽرٌزٌاااة. )لصاااقع حسااانٌة ،

39.) 

 أو لوجٌااةالبٌو الاادوافع بااٌن التفاعاال عاان تنشااؤ الااذات فكاارة أو الااذات مفهااوم حٌااثحٌااث أن فكاارة     

كماااال ) .العلاااوي األناااا تشاااكل التاااً والثقافٌاااة الوالدٌاااة للتضاااٌٌقات التقٌٌدٌاااة واآلثاااار Id للهاااو الؽرٌزٌاااة

 (.298ص  ،1978 ،دسوقً

حٌث أنه من الصعوبة بمكان الكشؾ بدقة عن مفهوم الذات منذ البداٌة ،وبصورة واضحة لدى المدرسة   

ٌد لم ٌستعمل مصطلح "مفهوم الذات" كما استعمله مثبل التحلٌلٌة القدٌمة )فروٌد( باألخص. ألن فرو

الفروٌدٌون الجدد )آدلر ،فروم ،سولفان ،هورنً...( بتسمٌات مختلفة . ذلك أن فروٌد اهتم بمجموعة نظم 

الشخصٌة )الهو ،األنا  ،األنا األعلى( ،كجهاز تتكون منه شخصٌة الفرد فً السنوات األولى للطفولة. 

زء من هذه األجزاء للشخصٌة الكلٌة له وظابفه وخصابصه ومكوناته ومبادبه التً وبالرؼم من أن كل ج

صلة وأن سلوك الفرد فً الؽالب مح ،..إال أنها متفاعلة تفاعبل وثٌقاتعمل وفقها دٌنامٌته ومٌكانٌزماته.

 (196ص  ،2007 ،)ناصر مٌزاب لتفاعل هذه األنظمة الثبلثة

أي أن عمله هو اٌجاد تآلؾ داخلً بٌن نظم الشخصٌة  ،الشخصٌة ظٌموٌمثل األنا الجهاز اإلداري لتن   

ٌد تطل على و،حتى ٌتسنى له إقامة صبلبته بالبٌبة بكفاءة وطبلقة. وهكذا ٌفهم أن الشخصٌة وفق رأي فر
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الخارج بجمٌع مكوناتها عن طرٌق نظام "األنا"...وهكذا ٌظهر نظام األنا فً جزء منه شعوري مدرك 

 (.  197-196ص ص  ،2007 ،لب التكٌؾ للشخصٌة. )ناصر مٌزابٌع جوذلك حتى ٌستط

فاألنا فهو ٌسٌر حسب مبدأ الحقٌقة والواقع والمنطق وهو الذي ٌحمل مفهوم الذات وهو المدٌر      

فهو عبارة عن نسق عقلً  ،الوساطة بٌن الهو واألنا األعلى التنفٌذي للشخصٌة ،إال ان وظٌفته تتعدى

 (.39ص ص ،  2012)لصقع حسنٌة ،خصٌةٌم الشتركٌبً دوره تنظ

أما فً نموه فإنه ٌتبع نفس طرٌقة األنظمة األخرى ،فالصورة األولٌة للذات تتبلور من خبلل      

عملٌات التفرد واالنفصال بٌن األنا والمواضٌع المطمبنة والمكافبة مما ٌإدي إلى االحساس بالكمال 

ذات األصٌلة ،والمرور من هذه الذات الجسدٌة إلى الذات العقلٌة الجسدي أو األنا النفسً الجسمً أو ال

تتبلور من خبلل الخبرات التً ٌعٌشها الطفل ،حٌث ٌبدأ الصؽار مبكرا فً محاكاة سلوكٌات والدٌهم مما 

ٌإدي إلى بروز مفهوم الذات ،إذ أن الطفل ٌتقمص مع المواضٌع أوال أو األشخاص المحببٌن إلٌه عن 

ألفعال واألقوال واإلشارات ،بحٌث ٌتمكن من تركٌب صورة أكثر واقعٌة عن ذاته كلما طرٌق تقلٌد ا

استطاع التعرؾ على االختبلؾ بٌنه وبٌن الموضوع المحبب ،وٌتمكن من الحصول على استقبللٌة أكثر 

ص  ،2012 ،وٌعزز إحساسه بذاته. )لصقع حسنٌةمن خبلل تقدٌر اآلخرٌن له مما ٌجعله مدركا لقدراته 

40.) 

ً نظرٌته لتفسٌر السلوك أن فروٌد لم ٌستخدم مصطلح مفهوم الذات ف ،ٌتضح من خبلل ذلك      

-األنا -فكان ٌرى أن السلوك ما هو إال محصلة تفاعل األنظمة الثبلثة لجهاز الشخصٌة )الهو  ،اإلنسانً

الذي ٌعمل على المحافظة األنا األعلى(. حٌث ٌمثل األنا مركز الشخصٌة الذي ٌلعب دورا بالػ األهمٌة 

هذا  فهو بذلك ٌحمل مفهوم الذات. وٌنمو هذا المفهوم فً نظر ،ازنها وتكٌفها مع العالم الخارجًعلى تو

وهذا بالمرور من الذات الجسمٌة إلى الذات العقلٌة عن طرٌق  ،جه فً مراحل الحٌاة األولى للطفلالتو

 ن إلٌه.محاكاة وتقمص سلوك الوالدٌن أو األشخاص المحببٌ

الذي هو الوسٌلة الممٌزة  life styleوفً نفس االتجاه جاء تلمٌذه أدلر بما أسماه أسلوب الحٌاة        

ولو أن  ،لمجتمع. والتقٌٌم ناشا عن خبراتهلئلحاطة بمشاكل الحٌاة التً ٌشكلها تقٌٌم الصؽٌر لنفسه ول

فالطفل ٌسؤل  ،الشعور بالذاتعا من أساسه )فً جزء منه( وراثته. وٌبدو أن أدلر ٌقصد مستوى مرتف

 (.299ص  ،1987 ،ٌؾ أصل إلى أهدافً؟ )كمال دسوقً نفسه: من أنا؟ وك

تنظٌما ٌحدد للفرد شخصٌته ورإٌته ،وهذا التنظٌم ٌفسر   Adler (1935)وتمثل الذات عند ادلر    

للفرد أسلوبه المتمٌز فً خبرات الكابن الحً وٌعطٌها معناها وتسعى الذات فً سبٌل الخبرات التً تكفل 

 (.21،ص  2004الحٌاة ،وإذا لم توجد تلك الخبرات فإنها تعمل على خلقها. )الظاهر قحطان ،
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ٌقوم بتفسٌر خبرات الفرد التً تتٌح له أن ٌتمٌز عن اآلخرٌن فً حٌاته  ٌرى آدلر أن الذات تنظٌم      

 ،أي تقوم بتحدٌد شخصٌة الفرد. 

أو الشخصٌة   Psycheفقد استخدم مصطلح الذات كمرادؾ لمعنى النفس  Jung( 1953أما ٌونج )   

فً صورته النهابٌة فً كتاباته المبكرة ،ولكنه استخدم الذات كمركز للشخصٌة فً كتاباته المتؤخرة 

،وهً ترتبط بٌن التنظٌمات جمٌعا على نحو ٌكفل للشخصٌة الوحدة واالتزان واالستقرار. )الظاهر 

 (.18جع ،ص قحطان ،نفس المر

معنى هذا أن الذات تعتبر أهم جزء فً شخصٌة اإلنسان ،وتمثل وحدة وتجانسا فً الشخصٌة وهً   

كذلك أحد األنماط القدٌمة ومعناها تكامل الشخصٌة ،وهً نقطة التوازن فً منتصؾ الطرٌق بٌن 

 (.106،ص  2013المتقابلٌن الشعور والبلشعور. )محمد شحاته ربٌع ،

نت الذات فً بادئ األمر تمثل الشخصٌة فً نظر ٌونػ فً بادئ األمر ،أصبحت بعد ذلك فبعدما كا    

فً كتاباته المتؤخرة  تعمل احداث االتزان واالستقرار للشخصٌة. فهو بذلك ٌعطً لوظٌفة الذات نفس 

 الوظٌفة التً أعطاها فروٌد لؤلنا.

فً التوافق أو االضطراب النفسً ،فإذا  ( فقد تحدثت عن المثالٌة ،كعامل هامHorneyأما هورنً )    

كما ترى أن  كانت الذات المثالٌة ؼٌر واقعٌة وال ٌمكن تحقٌقها ٌإدي ذلك إلى صراعات داخلٌة،

مثالٌة ؼٌر واقعٌة. )مقبال العصابات تنشؤ عندما ٌبتعد الفرد عن ذاته الحقٌقٌة وٌسعى وراء صورة 

 (.71ص  ،2009 ،ٌمٌنة

ار هذا التناول عن االضطرابات والعصابات التً تنشؤ نتٌجة الفجوة الكبٌرة بٌن فهورنً تحدثت فً إط   

 الذات الواقعٌة والمثالٌة.

 انزُبول انزحهُـهٍ انظبهشَبرٍ: -2

 نظرٌة الذات لروجرز :-أ

ٌرتبط اسم روجرز باالتجاه اإلنسانً فً علم النفس أو ما ٌعرؾ بعلم النفس اإلنسانً       

Humanistic Psychology  مع ماسلو. وهو ما ٌعرؾ بالقوة الثالثة فً علم النفس حٌث ٌعارض

كما ٌعارض  ،ا كل سلوك البشر بالجنس والعدوانمدرسة التحلٌل النفسً بنظرتها التشاإمٌة وتفسٌره

 (.  407ص  ،1998 ،السلوكٌة بنظرتها لئلنسان كآلة.)محمد السٌد عبد الرحمان المدرسة
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فتتكون  ،هما الظاهرٌة والكلٌة ،لشخصٌة على مفهومٌن أساسٌٌنفً اوتقوم نظرٌة روجرز     

 والذي تتركز فٌه جمٌع الخبرات من الناحٌة النفسٌة. ،ن الكابن العضوي الذي ٌستجٌب ككلالشخصٌة م

وتشكل مجموعة الخبرات أو المدركات المجال الظاهري الذي ال ٌعرفه إال الشخص نفسه ،وأن الشخص 

ا ٌراها هو ،أي حسب مجاله الظاهري ،ال كما ٌراها فً الواقع بالضرورة. وٌحتوي ٌستجٌب للبٌبة كم

وهً الخبرات التً حولها الكابن إلى صور رمزٌة. كما  ،ظاهري على مدركات الفرد الشعورٌةالمجال ال

ٌحتوي المجال الظاهري على الخبرات التً ال ٌرمز لها ،حٌث تمثل البلشعور لدٌه. وٌعتبر روجرز أن 

أهم  هً من ،إلى صور رمزٌة أو القابلة للتحولأي المدركات التً تحولت  ،ركات الشعورٌةالمد

ص ص  ،1977 ،خبلفا لتركٌز فروٌد على البلشعور )نعٌمة الشماع ،محددات السلوك لدى األسوٌاء

48-49 .) 

ن جمٌعها ملتحمة فً حٌث تكو ،ٌز بٌن الوقابع فً مجاله الظاهريال ٌستطٌع الفرد التمٌفً بادئ األمر   

اله اإلدراكً وٌطلق علٌه صٌؽة واحدة. وتدرٌجٌا خبلل الخبرات بؤلفاظ ،مثل "أنا" ،ٌتمٌز جزء من مج

لتفطن إلى وجوده )حلٌمً عندبذ ٌستطٌع الفرد أن ٌعكس ذاته كشًء واضح ٌمكن إدراكه وا ،"الذات"

 (. 168ص  ،2001،الملٌجً

،ص  1977(. )نعٌمة الشماع ،Selfال الظاهري لٌصبح الذات )بمعنى ٌتماٌز تدرٌجٌا جزء من المج  

49.) 

ٌوجد مصدر مركزي واحد للطاقة فً الكابن البشري ،هو وظٌفة للكابن برمته ال جزء منه ،وربما     

أو نحو حفظ وتعزٌز أو زٌادة قٌمة الكابن الحً. تبعا  ٌمكن تصوره كمٌل نحو اإلنجاز أو التحقٌق،

)حلمً مو وتعظٌم ذاتهاوالكابنات الحٌة األخرى ،لدٌها حاجة فطرٌة للحٌاة والن لروجرز جمٌع البشر

 (.163،ص  2001الملٌجً ،

ٌرى "أن جمٌع  حٌث ،تحقٌق الذات فً بناء شخصٌة الفردوهذا ما جعل روجرز ٌإكد على أهمٌة    

كً ٌستمر الحً فً ا لألنه ال بد من إشباعه ،ندرج تحت النزعة إلى تحقٌق الذاتالدوافع البٌولوجٌة ت

 (.154،ص  2010 ،حمد عبد اللطٌؾ أبو أسعد)أنموه اإلٌجابً

حٌث وصؾ تحقٌق الذات "كنزعة فطرٌة نحو النمو وكدافع ٌوجه انواع السلوك اإلنسانً. و رأى أن    

 ،ه الفردي للواقع".  )راضً الوقفًالشخصٌة هً التعبٌر عن نزعة الفرد لتحقٌق ذاته وفق إدراك

 (.  601،ص   2003
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لصورة التً وتعد الخبرة من المفاهٌم األساسٌة فً نظرٌة روجرز كؤحد أهم العوامل التً تحدد تلك ا   

الركٌزة التً فهو ٌرى بؤن "الخبرة كل ما ٌقع فً نطاق الوعً والشعور هً  ،ٌكونها الفرد عن نفسه

ة الحٌاة من جهة وبالقوى الفطرٌة حٌث بالخبرة التً ٌكتسبها اإلنسان فً مسٌر ،تبنى علٌها الشخصٌة

  ،2003، إلنسان فً تكوٌن مفهومه عن ذاته)راضً الوقفًٌبدأ ا ،لتً ولد مزودا بها من جهة أخرىا

 (.601ص 

حٌث تنمو الذات خبلل تفاعبلت الشخص مع بٌبته وهذه التفاعبلت بدورها تتؤثر بالذات النامٌة. ٌدرك    

مً لدٌه. أن خبرته بالواقع تصبح ملونة بمفهومه عن نفسه ،وهو الشخص عالمه حسب مفهوم الذات النا

ة بدوره ٌمٌل إلى أن ٌسلك بؤسلوب متناسق مع مفهوم الذات لدٌه. أن تفاعبلته مع بٌبته تصبح شخصٌ

 (.162ص  ،2001 ،ذاتٌة لحد بعٌد. )حلمً الملٌجً

لسلوك كما ٌتولى بدوره تحدٌد ا ،بةنسان عن نفسه فً عبلقاته بالبٌمن فكرة اإل وٌتكون مفهوم الذات    

فهً التً  ،اهرٌة على أنها حقٌقة بالنسبة لهوٌنظر الفرد إلى الذات الظ ،الذي ٌمارسه الشخص ومستواه

بحٌث نجده ؼالبا ما ال ٌستجٌب للبٌبة  ،مواقؾ المختلفة التً ٌتعامل معهاتحدد طرٌقة استجابته لل

 (. 195،ص  2011ان محمد القذافً ،الموضوعٌة وإنما لكٌفٌة إدراكه لها.)رمض

الذات وهذا ما جعل من روجرز "ٌعتقد أن  ،ذات كؤهم محددات السلوك اإلنسانًوبذلك ٌعد مفهوم ال   

م السلوك اإلنسانً. وأن مفهوم الذات هو حجر الزاوٌة الذي ٌنظ ،هً جوهر الشخصٌة اإلنسانٌة

 (.355ص  ،2008 ،)الدهري صالح

ؾ الشخص     نفسه لآلخرٌن من خبلل سلوكه فً مواقؾ التفاعل وٌعمل على تقوٌة أو تعدٌل  حٌث ٌعرِّ

مفهومه عن نفسه من خبلل إدراكه ألفعال اآلخرٌن. إن الشخص السوي ٌبنً مفهوم ذات متناسقا 

وأن ٌعترؾ  ،الفرد من أن ٌدرك بٌبته بواقعٌة ومتطابقا مع الواقع. إن مفهوم الذات الواقعً ٌمكن

وٌكون فً موضع جٌد  ،ٌقة بالواقع بؤقل قدر من الصعوبةك فً إمكانه أن ٌبقى على صلة وثبخبراته. لذل

 للتكٌؾ مع التؽٌرات التً تعتري عالمه.  

وٌؤتً هذا التعارض  ،ضا مع الواقع. فقد تنشؤ الصعوباتأما إذا كان مفهوم الذات لدى الفرد متناق    

الواقعً عن الذات. ومن أجل أن ٌفعل نجده ٌشوه عادة حٌنما ٌحاول الشخص أن ٌحمً مفهومه ؼٌر 

 (.163،ص  2001الواقع بإنكاره أحد جوانب نفسه التً ال ٌستطٌع قبولها. )حلمً الملٌجً ،

 أقل الذات مفهوم ٌصبح وبالتالً كتهدٌدات الشخص ٌدركها قد الذات مع تتسق ال التً الخبرات أن أي  

 (.45 ص ،4112 قحطان، الظاهر. )الحً بنللكا الفعلً الواقع مع وانسجاما اتفاقا
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مع أنها  ،. هذه الحاجة ٌعتبرها روجرز عامةمع نشؤة الذات تؤتً الحاجة العتبار إٌجابً للذات      

 سواء كانت فطرٌة أم مكتسبة ،فإن هذا األمر ال ٌهم روجرز. ،لٌست بالضرورة فطرٌة

القبول  ،االحترام ،ٌةالرعا ،التعاطؾ ،الحب ،لدؾءً أن الفرد ٌنال أشٌاء مثل اإن اعتبار الذات ٌعن    

بواسطة أكثر األشخاص  إنه الشعور بؤننا قد كوفبنا ،لهم عبلقة بحٌاته. وبعبارة أخرى من الناس الذٌن

 (.168ص  ، 2001 ،أهمٌة لنا)حلمً الملٌجً

والحب واالحترام  فالحاجة للتقدٌر اإلٌجابً توجد لدى كل البشر عامة حاجة ملحة للشعور بالدؾء     

وتبقى هذه  ،مثلون أهمٌة فً حٌاتنا كالوالدٌنوخاصة أولبك الذٌن ٌ ،والتقبل من اآلخرٌن والتعاطؾ

لكنها تستقل جزبٌا عن اتصاالت  ،نشطة طوال حٌاة الفرد Positive regardالحاجة للتقدٌر اإلٌجابً 

 Positiveً التقدٌر اإلٌجابً للذات نوعٌة )أو محددة( باآلخرٌن. مإدٌة إلى حاجة ثانوٌة متعلمة ه

self regard    الحاجة القوٌة للتقدٌر االٌجابً  إلشباعومن األهمٌة بمكان أن ندرك أن السعً الحثٌث

 (.409ص  ،1998 ،الذات. )محمد السٌد عبد الرحمان ٌمثل العابق الوحٌد والخطٌر فً سبٌل تحقٌق

رات الفرد وقٌم اآلباء وأهدافهم ،وفكرة المرء عن نفسه وٌرى روجرز أن مفهوم الذات ٌتؤثر بخب      

متعلمة وهً ارتقابٌة تبدأ منذ المٌبلد وتتماٌز بالتدرج خبلل مرحلتً الطفولة والمراهقة وهناك ثبلثة 

 :   صادر لتكون صورة الفرد عن نفسه هم

 قٌم اآلباء وأهدافهم والتصورات التً ٌواجهها الفرد للمجتمع المحٌط به. -1

 خبرات الفرد المباشرة.-2

 التصورات التً تكّون الصورة المثالٌة التً ٌرؼب أن ٌكون علٌها.-3

 وٌقوم مفهوم الذات بوظابؾ مختلفة لدى الفرد منها:

 وظٌفة دفاعٌة هً التً تحفز المرء على السلوك لتحقٌق أهدافه. -أ

 رة الفرد عن نفسه.وظٌفة تكاملٌة بحٌث تإدي إلى تكامل السلوك الفردي بما ٌحقق صو-ب

وهو ٌرى أن الفرد إذا أدرك نفسه على أنه ٌتصرؾ فً مختلؾ المواقؾ بما ٌتبلءم مع صورته عن       

ه عن نفسه سٌشعر نفسه فإنه ٌشعر بالكفاٌة والجدارة واألمن. أما إذا شعر بؤنه ٌتصرؾ خبلؾ فكرت

عً ق أشكال مختلة من السلوك الدفالذلك ٌحاول أن ٌتخلص من هذا التهدٌد عن طرٌ ،بالتهدٌد والخوؾ

 (.356-355ص ص ، 2008 ،وتظهر علٌه بوادر سوء التكٌؾ)صالح الدهري
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ٌتضح من نظرٌة روجرز أن مفهوم الذات ٌتمثل فً تلك الصورة التً ٌكونها الفرد عن نفسه وفقا        

الذات ،كنزعة فطرٌة  للطرٌقة التً ٌدرك بها الواقع .وقد ركز روجرز فً نظرٌته على المٌل لتحقٌق

لدى اإلنسان تعمل على توجٌه سلوكه. كما ٌرى بؤن الفرد الذي ٌكّون مفهوما اٌجابٌا عن ذاته )ذاتا 

متطابقا مع الواقع( فهو أكثر تكٌفا مع نفسه وبٌبته ،بخبلؾ ما إذا كّون الفرد مفهوما سلبٌا عن ذاته بمعنى 

 ثر عرضة لبلضطرابات واألمراض النفسٌة. )ذاتا متناقضا مع الواقع(  فإنه ٌكون بذلك أك

ٌمكن أن نوجه نقدا لهذه النظرٌة ألنها لم تولً اهتماما للعملٌات المعرفٌة العقلٌة للفرد فً كٌفٌة إدراكه   

 لعالمه الخاص أو المجال الظاهري.

 Snygg & Combs'Self Theoryنظرٌة الذات عند "سنٌج وكومبز" -

بس أو ضح من ٌمثل نظرٌة الفكرة الذاتٌة التً تإدٌها. وذلك بسبب دورها وٌعتبر كل من سنٌج وكوم    

الربٌسً الذي ٌوقعان به بٌن شعور العقل الظاهر والمعروؾ بمنطقة الشعور وبٌن المعارؾ 

 ( 15ص  ،1981ترجمة فوزي بهلول، ،ات. )واالس د. البٌن   بٌرت جرٌنواإلدراك

مبس إلى حد كبٌر مع نظرٌة الذات لروجرز ،فكبل من وتتشابه نظرٌة الذات عند سنٌج وكو     

-النظرٌتٌن استخدمتا مصطلح المجال الظاهري ،" لٌشٌر إلى البٌبة السٌكولوجٌة ،وقد ٌإكد أن كل سلوك

  ،1992 ،ضوع السلوك". )دوٌدار عبد الفتاحإنما ٌتحدد بالمجال الظاهري للكابن الحً مو -بدون استثناء

 (.38ص 

"من مجموع الخبرات التً   Combsوكومبز   Snyggنٌج لمجال الظاهري لدى سوٌتكون ا      

خبرها الشخص فً لحظة الفعل. وٌتراوح الشعور به بٌن مستوى منخفض ومستوى مرتفع ،ولكنه ال 

لشابعة بؤن الشعور هو سبب ٌصٌر ال شعورٌا كلٌة. وهما ٌعتقدان أن علم النفس ٌجب أن ٌقبل الفكرة ا

ص ص ، 2001 ،ما سوؾ ٌفعله." )حلمً الملٌجًا ٌعتقده الفرد وما ٌشعر به ٌحدد وأن م ،السلوك

154-155.) 

وٌنقسم المجال الظاهري عند "سنٌج وكومبز" إلى قسمٌن فرعٌٌن: الذات الظاهرٌة         

Phenomenal   والتً تتضمن كل األجزاء فً المجال الظاهري التً ٌخبرها الفرد كجزء أو خاصٌة

مفهوم الذات الذي ٌتكون من أجزاء للمجال الظاهري التً تتمٌز عن طرٌق الفرد كخصابص لذاته. و

ال محددة وثابتة لذاته. وفً ضوء ذلك فإن المجال الظاهري هو الذي ٌحدد السلوك ،ومن هذا المج

ألكثر وفً النهاٌة ٌتمٌز مفهوم الذات على انه الجانب األكثر أهمٌة وا ،الظاهري تتحدد الذات الظاهرٌة
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 ،ؾ بها الفرد. )دوٌدار عبد الفتاحتحدٌدا للمجال الظاهري وللذات الظاهرٌة فً تحدٌد الكٌفٌة التً ٌتصر

 (. 38، ص 1992

وهذا ما جعل كومبس ٌوضح قاببل :"إن النفس تتكون من إدراك ٌتعلق بالفرد ،وهذا النظام اإلدراكً     

ترجمة فوزي بهلول، الس د. البٌن   بٌرت جرٌن ،بدوره له آثار حٌوٌة وهامة على سلوك الفرد. )وا

 (.15،ص  1981

وٌعرفان أن مفهوم ، وٌعتبران أن مفهوم الذات الجانب األكثر أهمٌة واألكثر تحدٌدا للمجال الظاهري   

ز بالثبات الذات بؤنه تلك األجزاء فً المجال الظاهري التً ٌمٌزها الفرد بؤنها خصابص لنفسه تتمٌ

 (.24ص  ،2004 ،هر قحطانالجزبً. )الظا

 ،التً ٌختبرها الفرد لحظة وقوعها تركز هذه النظرٌة على المجال الظاهري الذي ٌمثل خبرات الفرد  

 حٌث ٌتحدد السلوك بالطرٌقة التً ٌدرك بها الموقؾ فً لحظة وقوع هذا السلوك.

 :   نظرٌة ماسلو -ب

ة للنفس البشرٌة، واعترض على تؤكٌد الكثٌرٌن اتفق ماسلو مع روجرز حول الطبٌعة الخٌرة والبناء    

واهتم أساسا بدراسة األفراد  ،سة السلوك الشاذ مثلما فعل فروٌدمن أصحاب نظرٌات الشخصٌة على درا

كن اشتقاقها من دراسة المتوافقٌن والمحققٌن لذاتهم ،لذلك فقد توصل إلى نظرٌة جدٌدة للشخصٌة ال ٌم

 (.431ص  ،1998 ،رحمنالمرضى فقط )محمد السٌد عبد ال

ساسٌة األ على تمٌٌزه بٌن نوعٌن ربٌسٌٌن فالحاجات: 1968تعتمد نظرٌة ماسلو التً نشرها     

. والحاجات لك مما ٌقبله ؼالبٌة علماء النفسكالجوع والعطش والجنس واألمن والتحصٌل وما الى ذ

طبٌعٌة كالحق والخٌر  أو ما وراء الحاجات وهً من طبٌعة روحٌة أو فوق Metaneedsالفوقٌة 

. تعد الحاجات االساسٌة حاجات كفاٌة ،فالجابع ٌنقصه شًء ال بد من تحقٌقه ل والنظام والوحدةوالجما

أما الحاجات الفوقٌة فتعد حاجات نمو وتسهٌل فإذا  .قبل أن تتاح له فرصة االهتمام بالحاجات الفوقٌة

ع الحاجات بصل الى تحقٌق الذات. وإذا لم تشاشبعت ٌتطور االنسان ٌتطور االنسان تطورا كامبل وٌ

الفوقٌة التً ٌراها ماسلو أصلٌة فً النوع اإلنسانً وحالت دون إشباعها العوابق ،ٌعانً الشخص الؽربة 

فدافع تحقٌق الذات دافع فطري البد وأن ٌترك عدم إشباعه  ،والببلدة والتهكمٌة على اآلخرٌن والضٌق

 (.600،ص  2003ٌحدث عندما ال ٌشبع. )راضً الوقفً ،آثارا سلبٌة على الشخصٌة كما 
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 وفضل ماسلو إعداد نموذج هرمً للدوافع والحاجات اإلنسانٌة:   

 الحـــــــــــــــاجة إلى تحقٌــــق الذات

 حــــــــــــــــــــــــــاجات التقدٌــــــــــــر

 ــــــــــاءالحـــــــــــــــاجة إلى الحب واالنتمـــــــــــــ

 حاجــــــــــــــــــــــــــات األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 حاجــــــــــــــــــــــات فسٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولوجٌة

 هرم ماسلو للحاجــــــــــــــــات(: 1الشكل رقم )

 (436،ص 1998)محمد السٌد عبد الرحمن ،     

 الحاجات الفٌزٌولوجٌة:-

تبقى اهتماماتهم  ،ٌن إشباع أي من الحاجات األساسٌةد ؼٌر المحظوظاإذا لم ٌستطع بعض األفر    

 ،العطش ،تمل الحاجات الفٌسٌولوجٌة: الجوعوتش ،لمستوى األدنى من الترتٌب الهرمًمقتصرة على ا

 الحاجة للنوم ... ،الحاجة لؤلكسجٌن ،الجنس

 ت اَلمان:حاجا-2

فإن المستوى الثانً من الترتٌب الهرمً  ،الفسٌولوجٌة للفرد بدرجة مناسبة عندما ٌتم إشباع الحاجات   

على: األمانللحاجات ٌنبثق تدرٌجٌا وهو ما ٌعرؾ بحاجات اآلمان وتشتمل حاجات   

السعً بحثا عن بٌبة ثابتة.-1  

 Predictableالقابلٌة للتنبؤ بها  -2

 قلق والخلط أو التشوٌش.التحرر من ال-3

 حاجات االنتماء والحب:-3

بمجرد أن تشبع الحاجات الفسٌولوجٌة وحاجات األمان سواء بدرجة كبٌرة أو صؽٌرة تؤتً حاجات      

ة لتكوٌن عبلقات ألفة مع ولهذا ٌصبح لدى الفرد رؼبة قوٌ ،والحب فً المقدمة كدوافع للسلوك االنتماء

والحبٌب  ،بالوحدة ٌنتج من افتقاد األصدقاءم بدرجة قوٌة من اإلحساس وٌنتابه شعور مإل ،اآلخرٌن

 أو الزوجة والذرٌة. ،)الرفٌق(
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 حاجات التقدٌر )االعتبار(:-4

ٌعزو ماسلو األهمٌة الجدٌرة  ،وروجرز وفروم وأرٌكسون ،اتفاق مع منظرٌن آخرٌن مثل أدلر فً   

فح من أجل عمم ما توصل إلٌه علمٌا من أن كل فرد ٌكاوٌ ،حاجاتنا إلى االستعبلء واالحترامباالعتبار ل

 وللحصول على التقدٌر  واالهتمام من اآلخرٌن. ،السٌادة والثقة بالنفس

 الحاجة لتحقٌق الذات:-5

واالستؽبلل  ،وتتضمن كل من االكتشاؾ ،لذات قمة الترتٌب الهرمً للحاجاتتمثل الحاجة لتحقٌق ا      

وحٌث أن كل شخص  ،نات فطرٌة لتحقٌق الذات خصوصٌتهامن طاقات وإمكا االمثل لما ٌتمتع به الفرد

فالموسٌقً  نجاح فقط،فإن على الفرد أن ٌعمل ما ٌناسبه وما ٌستطٌع أن ٌحقق فٌه ال ،مختلؾ عن ؼٌره

وعندما ٌكون اإلنسان فً سبلم مع  ،والكاتب ٌجب أن ٌكتب ،والرسام ٌجب أن ٌرسم ،ٌجب أن ٌلحن

ص  ،1998 ،)محمد السٌد عبد الرحمنع أن ٌكون كما ٌحب أن ٌكون أو كما ٌتمنى. نفسه فإنه ٌستطٌ

435 -438.) 

 أهمها: ،هم ٌتشابهون فً مجموعة من الصفاتوٌشٌر ماسلو أن األفراد المحققٌن لذات

 إدراك الواقع بفعالٌة.-

 التلقابٌة والبعد عن التقلٌدٌة فً التفكٌر.-

 لطبٌعة.ومظاهر ا ،واآلخرٌن ،تقبل الذات-

 والمٌل إلى الوحدة والخصوصٌة. ،االستقبلل عن البٌبة-

 االهتمام بالقضاٌا األخبلقٌة والفلسفٌة.-

 مع القدرة على التمٌٌز بٌن األسباب والنتابج واالستمتاع بكلٌهما. ،نظر لؤلحداث العادٌة بطرٌقة جٌدةال-

 القدرة على االستمتاع بالمشاعر العمٌقة.-

د من الناس. مع الرؼبة على إقامة عبلقات حمٌمة مع عدد محدو ،ة الؽٌرمساعد الرؼبة الصادقة فً-

 (.209ص  ،2011 ،)رمضان محمد القذافً
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بر مراحل وضعها ماسلو على حٌث ٌمر ع ،فاإلنسان ٌسعى إلى تحقٌق ذاته ،من خبلل هذه النظرٌة     

وتنتهً إلى الؽرض األسمى  تبدأ بالحاجات البٌولوجٌة ،ٌم هرمً ٌشمل على خمس مدرجاتظشكل تن

 وهو تحقٌق الذات. وتعد هذه الحاجات بمثابة دافع للسلوك.

 : االخزًبػــــٍ انُفظ انزُــــبول-3

 ؼٌر أو ،متوافقون مبلبمٌن ؼٌر أو مبلبمون نحن هل وندرك نتعلم اآلخرٌن أفعال ردود خبلل من       

 ركز التً هً العبلقة هذه"  الذات مفهوم" بتكوٌن هوعبلقت اآلخر ن. الخ...منفرون أم ،جذابون متوافقٌن

 سمٌث، كوبر روزنبرج، مٌد، كولً،" من كل فً خصوصا المتمثل االجتماعً النفسً التناول علٌها

 الخ...ارٌكسون

 مفهوم" لـ تعرضوا الذٌن االجتماعً النفس علماء بٌن من األوابل من Cooley 1902 كولً ٌعتبر      

 التً فكرته وهً. Looking glass-Self نفسه الفرد فٌها ٌرى مرأة المجتمع إن ابلالق وهو" . الذات

(. اآلخرٌن وكل ،األب األم) اآلخرٌن نظرة خبلل من أي. اآلخرون ٌراها كما ،الذات القول بها ٌرٌد

 ومعنى. علٌنا حكمهم أو لنا اآلخرٌن استجابة توقع طرٌق عن وذلك أنفسنا على الحكم أو االستجابة نتعلم

 (.155 ،ص 4113، مٌزاب ناصر)اآلخرٌن عٌون فً أنفسنا نرى أننا آخر

   G.Mead مٌد جورج" بعد فٌما استعملها" كولً" بها قال التً الذات مرآة المجتمع أن فكرة إن     

 االجتماعً التفاعل من ٌنبثق الذات مفهوم أن به وقصد" . الذات مرآت مفهوم" مصطلح تحت (1532)

 اآلخرٌن استجابات الفرد ٌعرؾ ولكً. نحوه اآلخرون بها ٌستجٌب التً للطرٌقة الفرد الهتمام ،وكنتٌجة

 ناصر. )لها إدراكهم بها ٌتم التً بالطرٌقة الدنٌا إدراك علٌه ٌتحتم فإنه. المناسبة االستجابة إلعطاء وذلك

 (.411 ص ،4113 مٌزاب،

 ،وأن االجتماعٌة التجارب من تولد التً جتماعٌةاال البنٌة تلك هً الذات أن( Mead) مٌد وٌرى      

 ٌقول ،كما تواجده وضعٌات وإلى الفرد إلٌها ٌنتمً التً الجماعة مع بالمقارنة ٌعرؾ الكلً الذات تنظٌم

 (. 44 ،ص 4111، خطال جمٌلة.  )اآلخرٌن مع عبلقتها فً إال تتواجد ال الذات أن

. االجتماعً التفاعل من تتسق الذات كون فً ومٌد كولً مع فٌتفق   Sullivan (1953)سولٌفان أما     

 األمن له ٌحقق بما الفرد سلوك توجه التً والضوابط النواهً من بناء ٌعد الذي الذات نظام وٌرى

 حبهما، فقدان من الناشا للقلق تجنبا والدٌه لرؼبات ٌتمثل حٌث. الطفولة منذ والتوتر القلق وٌجنبه

 .االجتماعٌة للقٌم وفقا وٌسلك" الذات نظام" تشكل التً سلوكال ضوابط لنفسه فٌصطنع
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 كاألم الخاصة األهمٌة ذوي الناس مع الطفل لتفاعل كبٌرا اهتماما ٌعطً سولٌفان أو الذكر من بد وال    

 قحطان، الظاهر)عام بشكل المجتمع مع التفاعل ضرورة على ومٌد كولً من كل ٌإكد حٌن فً واألب

 (.42 ص ،4112

 ٌركز االجتماعً التٌار ممثلً أحد ٌعتبر الذيZille  (1533 ) زٌلر أن نجد االتجاه هذا نفس وفً    

 اإلطار فً إال الحاالت معظم فً ٌحدث ال الذات تقٌٌم أن ،وٌإكد الذات تكوٌن فً المجتمع دور على

 (.11 ص ،4114 ٌسمٌنة، مولود أٌت. )االجتماعً المرجعً

 ٌشؽل أنه أو الوسٌط المتؽٌر دور وٌلعب. لذاته الفرد به ٌقوم تقدٌر بؤنه تالذا تقدٌر زٌلر وٌصؾ    

 الشخص بٌبة فً تؽٌٌرات تحدث ،فعندما ذلك ،وعلى الواقعً والعالم الذات بٌن المتوسطة المنطقة

 لذاته الفرد تقٌٌم فً ستحدث التً المتؽٌرات نوعٌة ٌحدد الذي العامل هو الذات تقدٌر ،فإن االجتماعٌة

 (.314-313 ،ص 4111، حسٌن نصر. )لذلك بعات

  ٌسلك أو ٌتصرؾ ،فالفرد االجتماعٌة البٌبة إطار ضمن ٌتحدد الذات مفهوم أن االتجاه هذا ٌرى      

 تصوره خبلل من ٌتحدد ذاته عن مفهومه أن بمعنى. نحوه اآلخرٌن استجابة بها ٌدرك التً بالطرٌقة

 طفولته من ابتداء المجتمع ومعاٌٌر لقٌم وفقا ٌتصرؾ فالفرد  أخرى زاوٌة ومن. إلٌه ٌنظر كٌؾ لآلخر

 . جماعته لقٌم وفقا الذات نظام لدٌه ،وبالتالً حبهما لفقدان ،تجنبا والدٌه ونواهً ضوابط إلى باالنصٌاع

 : انًؼشفٍ انزُـــبول-4

. واالستجابة المثٌر بٌن تتوسط التً( المعرفٌة) الفكرٌة العملٌات على المدرسة هذه أتباع ٌركز      

 لمفهوم المدخل واعتبرتها المعرفٌة األبعاد على( ،دٌجوري كٌلً) وخاصة المدرسة هذه وركزت

 (.23 ص ،4114 بلكٌبلنً، محمد بن ابراهٌم)الذات

 الجوهري الذات بناء أن( "Kelly,1955) كٌلً ٌرى حٌث معرفً كبناء الذات أن االتجاه هذا وٌعتبر    

 4111 خطال، جمٌلة. )كبٌرة أحداث بٌن من مجموعة إلى ٌرجع الذي معرفً نظام نم جزء إال هو ما

 (.41 ،ص

حٌث ٌتطور تشكل هذا البناء ابتداء من وحدات من المعلومات المترابطة مع بعضها البعض عن     

طرٌق الوصبلت المستقرة ،بفضل هذه الفكرة تعتبر مفاهٌم الذات كنموذج معرفً. ٌنشط عندما ٌقوم 

 (P 21),2010 , Astha ABANG-SAKO ألفراد بمعالجة المعلومات المتعلقة بالذات.ا
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 المختلفة الخبرات تنظٌم إلى مٌله وهو فطري باستعداد ٌولد االنسان أنPeaget  بٌاجً ٌرى وبذلك    

 ٌعٌد موروثة معرفٌة وبنى تكوٌنات من لدٌه ما إطار فً وٌنظمها الخارجٌة بالمإثرات تتؤثر التً

 (.21 ،ص 4115، سلٌم مرٌم. )للذات تخطٌطا منها ٌكون حتى البعض بعضها مع نظٌمهات

،وٌتحدد من خبلل ثبلثة عناصر أساسٌة  ،فالعنصر األول  كاألخر موضوع فالذات أخرى جهة ومن  

 اٌناد اٌىبئٓ ،أٞ رظٛه ك٠ِّٛخٌشٌر تحدٌد اختبلفات هذا الكابن عن اآلخرٌن. أما الثانً فٌشٌر  إلى 

ثغغ إٌظو و ،فٟ اٌٛالغ أي أنه  .اٌج١ئ١خاألوضاع اٌيِبْ ٚاٌّىبْ ٚ ٔفَٙب ِٓ فالي ِغ ِزطبثمخأنها  ّبو

ٔفٌ  ٠شؼو ٚوأٔٗ،فإنه ال ٌزال رإصو ػ١ٍٗ التؽٌرات التً األؽلاس ٚمهما كانت ٚ،اٌفوك  ػٓ ِىبْ

 الذات تمنحها التً قٌمةال تلك فً فٌتمثل الثالث العنصر أما االضطراب العقلً.  ئال فٟ ؽبالد،اٌشقض 

-P22-23) ,2010 , Astha ABANG عن بتصرؾ .لآلخرٌن تمنحها التً تلك عن تختلؾ لنفسها

SAKO.) 

 فرد كل بذلك ،وٌختلؾ العالم رإٌة فً له الممٌزة الطرٌقة على ٌإكد للفرد النفسً البناء أن" بمعنى   

 (. 24 ،ص 4114، بلكٌبلنً محمد بن ابراهٌم". )اآلخر عن

 الفرد هذا بها قام التً الطرٌقة لتلك ٌرجع وتصورات أفكار من العالم وعن نفسه عن الفرد ٌحمله فما     

 تصوره فً ٌخطا ربما اإلنسان أن"   Kelly (1955)كٌلً رأى ،وبذلك العالم وعن نفسه عن ٌعتقده لما

 فً أصل له ٌكون ال قد ٌراه فما .إلٌه بالنسبة حقٌقة ٌصبح الخاطا التصور هذا أن ،إال الحقٌقٌة للظواهر

 فً طرٌقته تمثل نماذج خبلل من العالم إلى ٌنظر اإلنسان وأن. إدراكه فً موجود أنه ،إال الحقٌقة

 (.413 ،ص 4111، القذافً محمد رمضان". )العقلٌة بالنظم وتسمى تنظٌمه أو العالم هذا تركٌب

 التً باألفكار مرتبط الذات مفهوم أن"   Epstein  (1533) ابستٌن ٌرى االتجاه هذا نفس وفً        

 الفرد مفهوم على ٌإثر مما اٌجابٌة تكون قد ،كما سلبٌة تكون قد النظرة وهذه ذاته حول الفرد ٌضعها

 ال كانت فإذا نفسه حول ٌحملها التً األفكار هً لذاته الفرد تقدٌر فؤساس ،وبالتالً لها وتقدٌره لذاته

 عن فٌنتج واٌجابٌة عقبلنٌة األفكار كانت إذا ،أما منخفضا ٌكون لذاته الفرد ٌرتقد فإن وسلبٌة عقبلنٌة

 (.41 ص ،4111 خطال، جمٌلةأورد فً: . )مرتفع تقدٌر ذلك

 أن ،أي البٌبة مع تفاعله أثناء منه قصد ؼٌر على ٌتكون نفسه عن الفرد مفهوم" أن كذلك ٌرى فهو      

 بطرٌقة تتكون الصورة ،وهذه معٌنة أهداؾ لتحقٌق تصوٌرٌة ةأدا إال هً ما الفرد لدى الذات صورة

 للتوازن األمثل التحقق هدفها واقعٌة خبرات من حٌاته طوال الفرد له ٌتعرض ما ضوء فً وذلك. تلقابٌة

 لذاته بتقدٌره الفرد احتفاظ ،تسهٌل ،إحداهما أساسٌتان وظٌفتان الهدؾ بهذا وٌرتبط. واأللم اللذة بٌن
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 أن إذ. منها الفرد باستفادة ٌسمح نحو على الخبرة نواتج تنظٌم ،والثانٌة عنها ورضابه اله واحترامه

 قابم كابن بؤنه وعً له إنسان فكل. واأللم اللذة لمبدأ طبقا -بٌولوجٌا ٌنتظم -جوهره فً اإلنسانً السلوك

 (.23 ،ص 1554، الفتاح عبد دوٌدر. )معٌنة ؼاٌة لتحقٌق وٌتصرؾ ٌفكر أن وٌستطٌع بذاته

 التً األفكار صٌاؼة على تعمل التً المعرفٌة العقلٌة للعملٌات كبٌرة أهمٌة التناول هذا ٌعطً      

 ،فإذا ذاته عن الفرد مفهوم على تؤثٌر لها نفسه عن الفرد ٌحملها التً ،فاألفكار نفسه حول الفرد ٌضعها

 نفسه مع وانسجاما توافقا أكثر ٌصبح وبالتالً لذاته فهما أكثر الفرد كان عقبلنٌة األفكار تلك كانت

 النفسً التوافق لسوء عرضة الفرد ،أصبح عقبلنٌة ؼٌر األفكار تلك كانت إذا ،أما وجماعته

 ،تتمثل معٌنة أهداؾ تحقٌق على تعمل كونها الذات لصورة أهمٌة االتجاه هذا أعطى كما. واالجتماعً

 . خبراته نواتج من واالستفادة لذاته بتقدٌره الفرد تفاظاح فً ،تتمثل اإلنسانٌة للشخصٌة التوازن تحقٌق فً

 فً األهمٌة بالػ دورا تلعب التً االجتماعٌة البٌبة اهمالها النظرٌة هذه عاتق على ٌإخذ أن ٌمكن وما

 . الذات مفهوم بلورة

 :انفــــشدٌ انزُـــــبول-5

 رؼم الذات إلدراك األساسٌة الركٌزة وهً الداخلٌة المٌكانٌزمات على التناول هذا ٌركز      

 من المقترحة واإلدراكات لذاته الشخصً إدراكه بٌن ٌوازن ان ٌمكنه الفرد أن إال الخارجٌة الضؽوطات

 ثبلث من متكون جهاز الذات" ٌعتبر إذ نموذج أشهر( R. L'ecuyer) ر. لكٌٌر نموذج ،وٌعتبر اآلخرٌن

 بها الذات تحقق حٌوٌة بوظابؾ تقوم بنٌات عن عبارة ،وهً البشري للكابن النفسٌة الوظابؾ تنظم أقسام

 :النفسً التوازن

 .وهوٌتها قدراتها على ،وتحتوي الشخصٌة الذات بنٌة-1

 .ونشاطها قدراتها على ،وتحتوي التكٌفٌة الذات بنٌة-4

 بها مر التً والتجارب االجتماعٌة واألنشطة االهتمامات على ،وتحتوي االجتماعٌة الذات بنٌة-3

 (.43 ،ص 4111، خطال جمٌلة. )شخصال

 :هما أساسٌتٌن قاعدتٌن على الذات لمفهوم دراسته فً لكوبً فاستند

 إلى الطفولة من الذات مفهوم تطور أثناء تتم التً التعدٌبلت لكوبً ٌشرح:  الذات وتطور نمو-9

 : ٌلً كما الذات مفهوم تطور مراحل مختلؾ له ،بالنسبة الشٌخوخة
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  الذات انبثاق لةمرح: سنة4-1 من-

 .الذات تؤكٌد مرحلة: سنوات 1-4 من-

 .الذات( تمدد أو) توسع مرحلة: سنة 14 إلى11 من-

 .الذات تفاضل مرحلة: سنة14-11 إلى سنة11-14-

 .الذات نضج مرحلة: سنة21 إلى 41 من-

 (.العجوز أو) الشابخ الذات مرحلة: سنة 111 إلى 21من-
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  التالً بالتخطٌط وٌوضح  :للذات البنائٌة اصرالعن لمختلف الداخلً التنظٌم-

 األصناف                                                                  التحتٌة البنٌة                                                                 البنٌات

 مظاهر و سمات                                                                                                                                                    

 فٌزٌقٌة شروط                                                              الجسدٌة الذات                                                                    

 األشٌاء ملكٌة                                                                                                                                      المادٌة الذات

 األشخاص ملكٌة                                                               الملكٌة الذات                                                                     

 النشاطات أداء                                                              الذات صورة                                                                    

 انفعاالت و أحاسٌس                                                                                                                                                   

 اهتمامات و أذواق                                                                                                                                   الشخص ذات

 استعدادات و قدرات                                                                                                                                                    

 مساوئ و محاسن                                                                                                                                                   

 المكانة و الدور                                                                  الذات هوٌة                                                                  

 اٌدٌولوجٌة                                                                                                                                                   

 مجردة هوٌة                                                                                                                                                   

 كفاءات                                                                      الذات قٌمة                                                     متكٌفة ذات

 شخصٌة قٌمة                                                                                                                                                   

 التكٌؾ استراتٌجٌات                                                                   الذات نشاط                                                                  

 االستقبلل                                                                                                                                                   

 تناقض                                                                                                                                                   

      ٌةالتبع                                                                                                                                                   

 الحالٌة                                                                                                                                                  

 الحٌاة نمط                                                                                                                                                  

 استقبالٌه                                                  اجتماعٌة نشاطات و انشؽاالت                                              اجتماعٌة ذات

   هٌمنة                                                                                                                                                   

 ةؼٌرٌ                                                                                                                                                  

 بسٌطة مرجعٌة                                                                  جنسٌة مرجعتٌه                                                              

  تجارب                                                                                                                                                   

 لؤلخر مرجعٌة                                                     الذات ذات

 الذات حول األخرٌن أراء                                                                 

 الذات لمصطلح البنائٌة للعناصر الداخلً التنظٌم(: 2) رقم الشكل
 (.33-32 ،ص 4112، ملٌكة قوٌدري:  فً أورد)
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 ٌظن وما وعٌوبنا صفاتنا:" أي علٌه نحن ما على الذات مفهوم فٌعرؾ  Super (1963)سوبر أما  

 ،فهو لها إدراكً خبلل من الذات صورة هو الذات ،فمفهوم اآلخرٌن على اسقاطه نرٌد وما فٌنا اآلخرون

 شخص ٌحملها التً الصورة إذن ،فهً ما وضعٌة فً ما دور: لخبل من نفسً عن أحملها التً الصورة

 الذات لمفهوم أبعادا سوبر قدم ،وقد لآلخرٌن ومقدم للذات تنظٌم ،فهً لها المعطى والتقدٌر نفسه عن ما

 : وهً

 .لها المقدم والتقدٌر الذات مع التوافق وتعنً :الذات تقدٌر-1

 .لصفاته مختلفة رإٌة من الشخص ٌتمكن خبلله من الذي البعد وهً :الوضوح-4

 .مجرد بشكل الذات تحدٌد على القدرة :التجرٌد-3

 . بنفسه الشخص ٌلحقها التً السمات تمٌز التً وهً :النقاوة-2

 .صفاته تجاه الشخص بها ٌتمٌز التً :الثقة-1

 .الذات لصفات الممٌزة الصبلبة :الثبات-2

 ،ص سابق ،مرجع حسنٌة لصقع. )والواقع نفسه عن الشخص ٌحملها التً التوافق درجة :الواقعٌة-3

32.) 

 ذاته، عن الفرد مفهوم بلورة فً( الداخلٌة العوامل) الداخلٌة المٌكانٌزمات على التناول هذا ٌركز    

 الصورة تلك خبلل من األولى بالدرجة ٌتحدد الذات مفهوم فإن اآلخرٌن مع تفاعلنا من بالرؼم أنه بمعنى

 . فٌنا اآلخرون ٌراه ما عن النظر بؽض  اتناذو عن ندركها التً
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 :خالصــخ

 الشخصٌة وفهم السلوم تفسٌر فً المهمة النفسٌة المفاهٌم من ٌعد الذات مفهوم كون من بالرؼم   

 الذات لمفهوم واحد تفسٌر إعطاء فً النظرٌات تلك أصحاب اختبلؾ من ٌمنع لم هذا أن ،إال اإلنسانٌة

 بالنسبة ،أما الشخصٌة توازن على تعمل التً األنا بمثابة اعتبرته قد النفسً لٌلالتح مدرسة أن ،فنجد

 عالمه بها ٌدرك التً الكٌفٌة خبلل من تتحدد نفسه عن الفرد ٌكونها التً الصورة فإن الظاهرٌاتً للتٌار

 من الفرد ٌتلقاه الذي االٌجابً للتقدٌر بالؽة أهمٌة االتجاه هذا ،وٌولى الظاهري مجاله أي الخاص

 االتجاه ٌإكد حٌن ،فً ذاته عن اٌجابٌة صورة تكوٌن فً كاألبوٌن حٌاته فً المهمٌن وخاصة اآلخرٌن

 إلى األولى بالدرجة ترجع نفسه عن الفرد ٌكونها التً والمعتقدات والتصورات األفكار تلك بؤن المعرفً

 التً الصورة تلك تكون قد ،وبذلك لفردا لهذا المعرفٌة العقلٌة البنٌة خبلل من وتؤوٌلها تفسٌرها كٌفٌة

 تفاعل عملٌة فً الفرد جود من بالرؼم أنه الفردي االتجاه ٌرى بٌنما ، حقٌقٌة ؼٌر نفسه عن الفرد ٌكونها

 بٌن ٌوازن أن الفرد ٌستطٌع ،حٌث الذات إدراك تحدد من هً الداخلٌة المٌكانٌزمات أن إال اآلخرٌن مع

 التً الصورة تلك أو الذات مفهوم أن فٌرى االجتماعً النفس التٌار ،أما له اآلخرٌن ورإٌة لنفسه رإٌته

 بها ٌراه التً الكٌفٌة خبلل من نفسه الفرد ٌرى ،حٌث االجتماعٌة البٌبة إلى مردها نفسه عن الفرد ٌكونها

 .اآلخرون

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اٌزطج١مٟ اٌغبٔت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انفصم انغبثغ 

 نًُذاَُخ االخشاءاد انًُهدُخ نهذساعخ ا

 ػُبصش انفصم:

 أوال: انذساعخ االعزطالػُخ

 إٌّٙظ-1

 ئػلاك ِم١بً اٌلهاٍخ -2

 كهاٍخ اٌقظبئض ا١ٌَىِٛزو٠خ ٌٍّم١بً-3

 ثبَُب: انذساعخ األعـبعُخ

 ِزغ١واد اٌلهاٍخ-1

 فظبئض اٌؼ١ٕخ-2

 اعواء رطج١ك أكٚاد اٌلهاٍخ-3

توزٌع العٌنات حسب متؽٌرات الدراسة  -4  

 ظبئ١خ اٌَّزقلِخ ٌزؾ١ًٍ إٌزبئظاألٍب١ٌت االؽ-5
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 رًهُــــذ :

فمن خبللها ٌتم الكشؾ عن  ،التً تقوم علٌها البحوث العلمٌة تعد الدراسة المٌدانٌة من أهم الركابز   

الحقابق فً أرض الواقع وإثبات مدى صحة الفرضٌات التً تم صٌاؼتها فً ضوء المعطٌات النظرٌة 

. وحتى تحقق الدراسة المٌدانٌة األهداؾ المرجوة منها ٌجب أن تعتمد بحثلوالتصور العام إلشكالٌة ا

 على مجموعة من الخطوات و اإلجراءات التً سٌتم تناولها بالتفصٌل فً هذا الجانب.

 أوال: الدراسة االستطالعٌة

 :المنهج-1

وات الفكرٌة التً الخط ،بسطأالمنهج هو ذلك التنظٌم الفكري المتداخل فً الدراسة العلمٌة وبمعنى    

إذ ٌعتمد اختٌار  ،ث التً ٌستخدمها الباحثون متعددةٌسلكها الباحث لحل مشكلة معٌنة. ومناهج البح

 (,   13،ص  1988المنهج على طبٌعة المشكلة موضوع البحث ) أحمد حافظ وآخرون ،

تاة فً ضوء وانطبلقا من موضوع الدراسة الحالٌة الذي ٌهدؾ إلى معرفة صورة الذات لدى الف   

فإن هذا البحث ٌندرج ضمن  ،التعلٌمً للوالدٌن ونوع العابلة ل فً المستوىثبعض المتؽٌرات والتً تتم

تسهم فً فهم البحوث الوصفٌة التً تهدؾ إلى وصؾ الظاهرة وتحلٌل بٌاناتها للوصول إلى نتابج 

 . ن واالرتباطًبشقٌه السببً المقاروقد تم استخدام هذا المنهج  ،الظاهرة محل الدراسة

 :إعداد مقٌاس الدراسة-2

صورة الذات  عداد مقٌاسبإلتحقٌق األهداؾ المرجوة من الدراسة الحالٌة رأى الباحث ضرورة القٌام    

 . )صورة الذات المثالٌة(المثالٌةو  )صورة الذات الواقعٌة(الواقعٌةبصورتٌه:  لدى الفتاة فً العائلة

 :يجشساد إػذاد انًمُبط- 

ِٓ أْ ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ اٌلهاٍبد ٚاألثؾبس اٌزٟ رٕبٌٚذ ِفَٙٛ اٌناد ٚغ١وٖ ِٓ اٌّفب١ُ٘ األفوٜ  ثبٌوغُ

اٌّورجطخ ثٗ وظٛهح اٌناد ٚرمل٠و اٌناد ،اٌـ...،فاْ اٌجبؽش ٚأطاللب ِٓ ؽج١ؼخ ِٛػٛع اٌلهاٍخ 

اٌج١ئخ اٌؼبئٍخ ،هأٜ ٚأ٘لافٙب ٚاٌزٟ رزّضً فٟ ِؼوفخ ِب ٟ٘ اٌظٛهح اٌزٟ رىٛٔٙب اٌفزبح ػٓ ٔفَٙب فٟ ئؽبه 

 ٚمٌه ٌٍّجوهاد اٌزب١ٌخ: ،غواع اٌّوعٛح ِٓ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخِم١بً ٠ؾمك األ اػلاكػوٚهح اٌم١بَ ث

ٛصخ ثظفخ ػبِخ أهاك اٌجبؽش أْ ٠مَٛ ثز١ٍَؾ اٌؼٛء ػٍٝ طٛهح اٌناد ٌلٜ اٌفزبح ِٓ فالي ٚالغ األٔ-1

ِٓ ِمب١٠ٌ ِفَٙٛ اٌناد أٚ طٛهح اٌناد رؼًّ ؽ١ش أْ اٌىض١و  ،ٚاٌفزبح ثظفخ فبطخ فٟ اٌؼبئٍخ اٌغيائو٠خ

صمبفٟ اٌنٞ ٠ٕزّٟ ئ١ٌٗ -ػٍٝ ل١بً اٌظٛهح اٌزٟ ٠ىٛٔٙب اٌفوك ػٓ ٔفَٗ ثغغ إٌظو ػٓ اإلؽبه ا١ٌٍَٛٛ

 اٌفوك.
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ؽلٚك  -ػلَ ٚعٛك ِم١بً ٠م١ٌ طٛهح اٌناد ٌلٜ اٌفزبح فٟ اٌؼبئٍخ ِمٕٓ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌّؾ١ٍخ ٚ٘نا فٟ-2

 .-اؽالع اٌجبؽش

اٌجبؽش فٟ ٘نا اٌّم١بً اٌزوو١ي ػٍٝ ػ١ٕخ ِؼ١ٕخ ٟٚ٘ اٌفزبح اٌزٟ رغبٚىد ٍٓ اٌّوا٘مخ ٌُٚ ٠ؾبٚي -3

 رلفً ثؼل فٟ ِوؽٍخ اٌؼٍٕٛخ.

وْٛ أْ اٌؼبئ١ٍخ اٌغيائو٠خ ثبٌوغُ ِٓ اٌزغ١واد اٌزٟ ؽبٌزٙب ػٍٝ َِزٜٛ اٌجٕبء ٚاألفىبه ِبىاٌذ رّضً -4

ل اٌطبثٛ٘بد فٟٙ ِبىاٌذ رّضً أؽ ،غت اٌَّبً ثٙبفالل١خ ٚهٚؽ١خ ال ٠ثبٌَٕجخ ٌٍفوك اٌغيائوٞ وم١ّخ أ

اهرأٜ اٌجبؽش أْ ٠ؼيى ِم١بً طٛهح اٌناد اٌٛالؼ١خ ثّم١بً آفو ٚ٘ٛ طٛهح ٌنا  ،فٟ اٌّغزّغ اٌغيائوٞ

 اٌناد اٌّضب١ٌخ ؽزٝ ٠زُ االلزواة أوضو ِٓ ٚالغ اٌفزبح فٟ اٌؼبئٍخ.

  :ط فٍ صُغزه األونُخخطىاد إػذاد انًمُب

 اد انىالؼُخ :يمُبط صىسح انز-أ

ثمخ اٌزٟ ٌٙب طٍخ ثّٛػٛع ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٛاػ١غ ٚاألثؾبس ٚاٌلهاٍبد اٌَب ثبالؽالعلبَ اٌجبؽش     

ػٍٝ ػلك ِٓ اٌّمب١٠ٌ إٌف١َخ ٚفبطخ اٌزٟ رم١ٌ ِفَٙٛ اٌناد ِٚمب١٠ٌ  ثبالؽالعوّب لبَ  ،اٌلهاٍخ

 اٌزٕشئخ األٍو٠خ وّب ٠لهوٙب األثٕبء.

 :ز١به اٌجبؽش ػٍٝ اٌّمب١٠ٌ اٌضالصخ اٌزب١ٌخٚلغ اف ،ػٛء مٌه ٚفٟ   

اٌّمٕٓ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌغيائو٠خ ِٓ ؽوف اٌجبؽش ثش١و  -ر١َٕٟ-ِم١بً ِفَٙٛ اٌناد ١ٌٌٛبَ ف١ز١ٌ  -1

 ِؼّو٠خ.

 مقٌاس المناخ األسري كما ٌدركه األبناء لمحمد خلٌل محمد. -2

 ل. ِم١بً اٌزٕشئخ األٍو٠خ وّب ٠لهوٙب األثٕبء ٌّؾّل ف١ًٍ ِؾّ -3

وّب  ،اٌزٟ رُ رٛظ١فٙب فٟ ثٕبء اٌّم١بًلبَ اٌجبؽش ثبفز١به األثؼبك  ،ِٚٓ فالي اٌّمب١٠ٌ اٌَبثمخ اٌنوو  

 ٠ٛػؾٗ اٌغلٚي اٌزبٌٟ.

 ( َجٍُ األثؼبد انًمزجغخ يٍ كم يمُبط: 1خذول سلى )

 المعاملة الوالدٌةمقٌاس  المناخ األسريمقٌاس  مفهوم الذات مقٌاس  س  ٌٌالمقا

 -ها األبناءكمت ٌدرك-

 بعد الذات الشخصٌة-1 األبعاد المقتبسة 

 بعد الذات العابلٌة-2

 بعد الذات الجسمٌة-3

 بعد التفرقة والتفضٌل بعد اشباع الحاجات 
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اٌغ١و ِٕبٍجخ ثؼل افز١به اٌفمواد إٌّبٍجخ ٌّٛػٛع اٌلهاٍخ ِٓ األثؼبك اٌَبثمخ اٌنوو ٚؽنف اٌفمواد    

رم١ٌ  ِٓ عٙخ أفوٜ، ٚط١بغزٙب ٌغ٠ٛب ؽزٝ ٠ىْٛ ِؼّٛٔٙب فٟ ا١ٌَبق اٌؼبئٍٟلبَ اٌجبؽش ثاػبكح  ،ِٕٙب

    ٚاٌغلٚي اٌّٛاٌٟ ٠ٛػؼ أِضٍخ ػٓ مٌه.اٌجؼل اٌنٞ رٕزّٟ ئ١ٌٗ. 

 ( ٌبٌن أمثلة عن كٌفٌة تغٌٌر الصٌغة اللغوٌة للفقرات األصلٌة إلى السٌاق العائلً:2جدول رقم )

 الفقرة بعد الصٌاغة اللغوٌة فً السٌاق العائلً الفقرة قبل الصٌاغة اللغوٌة )األصلٌة(

 أستطٌع حل مشاكلً العابلٌة بسهولة أستطٌع حل مشاكلً بسهولة 

 أشعر بؤن قٌمتً متدنٌة فً عابلتً. أشعر بؤن قٌمتً متدنٌة.

 تستهٌن عابلتً بذكابً. أشعر بؤنً ؼٌر ذكٌة.

 

 ٚ ،ٌٙب طٍخ ثّٛػٛع اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ اٌزٟ وّب لبَ اٌجبؽش ِٚٓ فالي االؽالع ػٍٝ ثؼغ اٌّٛاػ١غ  

ٌّب األثؼبك اٌَبثمخ اٌنوو  ثؼلك ِٓ اٌفمواد األفوٜ ٔظوا فمواد ثزؼي٠ي أ٠ؼب ثؾَت لٕبػزٗ اٌشقظ١خ 

 فٟ ل١بً اٌجؼل.٠واٖ ٌٙب ِٓ أ١ّ٘خ 

 12فٟ وً ثؼل  ،( أثؼبك5فموح ِٛىػخ ػٍٝ فَّخ ) (60ٚثنٌه أطجؼ اٌّم١بً ٠زىْٛ ِٓ ٍزْٛ )  

 فموح.

ٌٚإلشبهح فمل رُ االؽزفبظ ثٕفٌ ر١َّخ األثؼبك اٌَبثمخ ِب ػلا ثؼل اٌزفولخ ٚاٌزفظ١ً فمل رُ رغ١١وٖ ئٌٝ ثؼل 

١ٍٚزُ  ،فمؾ ٔظوا أل٘لاف اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخاٌزفولخ اٌغ١َٕخ ثّؼٕٝ أْ اٌزفولخ رمَٛ ػٍٝ أٍبً اٌغٌٕ 

 فٟ اٌغلٚي اٌّٛاٌٟ مٌهرٛػ١ؼ 

 

هً أثؼبد يمُبط صىسح انزاد انىالؼُخ نذي انفزبح:( َجٍُ رىصَغ انفمشاد ػ3خذول سلى )  

 أرقام الفقرات الموافقة لكل بعد واتجاه كل فقرة حسب ترتٌبها فً المقٌاس األبعــــــــــــاد

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة 

صورة الذات 
 الشخصٌة 

46  ،44 ،56    ،6 ،16،21  ،26 ،

1  

 11  ،33   ،41  ،51  

ت صورة الذا
 العابلٌة 

3  ،19    ،23   ،28   ،33  ،52     8  ،13  ،38  ،43  ،53    58 
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صورة الذات 
 الجسمٌة 

2   ،7    ،21   ،22  ،27  ،37   ،

47  ،57   

32  ،17  ،36   ،42   

صورة مدى 
 اشباع الحاجات 

4  ،24   ،29  ،39  ،49  ،54     

    

9   ،14   ،15  ،34  ،48  ،59   

ورة التفرقة ص
 الجنسٌة 

5  ،10    ،20     10    ،18   ،25  ،35  ،40   ،

45  50   ،55  ،60  

 

 طرٌقة اإلجابة على المقٌاس :

اهرأٜ اٌجبؽش أْ ٠غؼً اٌّم١بً فّبٍٟ ِزلهط ؽزٝ ٠زون ؽو٠خ أوجو ٌٍّفؾٛطخ  الفز١به االعبثخ 

 إٌّبٍجخ ٚ٘نا ِب ٠ّىٓ ِٓ عّغ ِؼٍِٛبد ثظفخ كل١مخ. 

ٚ٘نا ِٓ فالي  ،ٌّفؾٛطخ ِلٜ رطبثك وً فموح ػ١ٍٙبْ ؽو٠مخ اإلعبثخ ػٓ ٘نا اٌّم١بً ثأْ رؾلك  اٚرىٛ

دائًب   ،رُطجك  ػهٍ رُطجك( أِبَ أؽل اٌجلائً إٌّبٍجخ ٚاٌزٟ رزلهط ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : xٚػغ ػالِخ)

ٍّ فٍ انغبنت ٍّ ،  ػه ٍّ أحُبَب ، ال رُطجك رُطجك ػه ٍّ إغاللب،ال رُطجك   ػه  .ػه

 غشَمخ رصحُح انًمُبط. :

( ٌٍجلائً : رٕطجك كائّب ،رٕطجك ،أؽ١بٔب ،ال رٕطجك ،ال رٕطجك كائّب 1، 2، 3، 4، ٠5زُ ئػطبء اٌلهعبد )

ث١ّٕب ٠ؼىٌ ١ِياْ اٌزظؾ١ؼ فٟ ؽبي اٌفمواد ٍبٌجخ ؽ١ش  رؼطٝ  ،ٍٝ اٌزور١ت فٟ ؽبي اٌفمواد ِٛعجخػ

 اٌغلٚي اٌزبٌٟ : ػٍٝ اٌزور١ت ،وّب ٠ٛػؾٗ 5، 4، 3، 2، 1اٌلهعبد 

 ( َىظح رمذَش انذسخبد ػهً يمُبط صىسح انزاد نذي انفزبح فٍ انؼبئهخ: 4اندذول سلى )

 البدابل

 

  اتجاه الفقرة 

 

تنطبق 

 دابما  ًّ عل

 

 تنطبق علً

  فً الؽالب

 

 ًّ تنطبق عل

 أحٌانا 

 

ال تنطبق 

 ًّ  عل

 

ال تنطبق 

ًّ إطبلقا  عل

 1 2 3 4 5 الفقرات الموجبة 

 5 4 3 2 1 السالبة الفقرات 
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حٌث طلب منهن  ،طالبة 20قام الباحث بعد ذلك بتطبٌق هذا المقٌاس على عٌنة استطبلعٌة قوامها    

واقتراح أي إضافة  ،قراتابداء مبلحظتهن عن أي ؼموض ٌبدو لهن سواء على مستوى التعلٌمة أو الف

 تبدو لهن مجدٌة.

 :ٚوبٔذ رٙلف ٘لٖ اٌلهاٍخ ئٌٝ

 مٌدان البحث والصعوبات التً ٌمكن أن تواجه الدراسة. التعرؾ على-

 معرفة مدى تجاوب العٌنة مع هذا المقٌاس. -

 التعرؾ على الفقرات ؼٌر المفهومة لدى العٌنة.-

 التعرؾ على الفقرات التً لم تحاول الطالبة االجابة عنها.-

 ٌله.االستفادة من آراء الطالبات ومبلحظتهن حول ما ٌمكن إضافته أو تعد-

 :باحث من خبلل هذه الدراسة ما ٌلًالحظ ال

،حٌث أظهرت جل المفحوصات النٌة فً التعاون مع الباحث العٌنة مع المقٌاس بشكل اٌجابً  تجاوب   

،وقد الحظ ذلك من خبلل تؤكٌد بعضهن على أن الموضوع مهم بالنسبة لهن. وقد اتضح هذا للباحث من 

 .مع استفسارهن حول أي ؼموض ٌبدو لهن اسخبلل اجابتهن عن جمٌع فقرات المقٌ

فعلى مستوى البٌانات الشخصٌة ،الحظ الباحث بؤن هناك التباس لدى العٌنة  فً إحدى البٌانات     

الذٌن أعٌش معهم فً منزل بالعبارة التالٌة : ،ولهذا تم توضٌحهاتتكون أسرتك من "الشخصٌة : " 

 .واحد

 المفحوصات أي ؼموض. ترىأما على مستوى التعلٌمة فلم    

أن بعض الفقرات لم تكن مفهومة بالنسبة للجمٌع ،لذا ارتؤى فقد الحظ الباحث  ،وفٌما ٌخص الفقرات   

 . والجدول التالً ٌوضح ذلك.الباحث أن ٌقوم بإعادة صٌاؼتها 

  

 :الدراسة االستطالعٌة األولى( ٌوضح الفقرات التً تمت إعادة صٌاغتها من خالل 5جدول رقم )

 الفقرة األصلٌة  الفقرة بعد إعادة صٌاغتها.

 تتسم عبلقتً مع أبً بالجفاء أنا لست مقربة من أبً.

.بإنجازاتًتفتخر عابلتً   ال تعطً عابلتً اهتماما لنجاحً. 

 أستطٌع أن أضبط نفسً فً عابلتً. استطٌع التحكم فً انفعاالتً فً عابلتً.

إخوتً  أشعر أننً أحظى بنفس الحب الذي ٌحظى به

 الذكور فً عابلتً.

 قٌمتً متدنٌة فً العابلة مقارنة بإخوتً الذكور
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فإن عابلتً تعتبر وجودي مشكلة.  ،كونً فتاة كونً أنثى ،أشعر أنً مصدر قلق عابلتً.  

أشعر أن عابلتً ال تعطً اهتماما لما أقوم به من 

 أجلها.

 تعتز عابلتً بالمهام والمسإولٌات التً أإدٌها لها.

  

 فً صٌغته األولٌة.     الواقعٌة ( :ٌبٌن مقٌاس صورة الذات1الملحق رقم ) انظر

 المثالٌة :الذات صورة مقٌاس  -ب

ؽ١ش ٠زىْٛ  ،اٌّضب١ٌخ اٌناد طٛهحِم١بً َ اٌجبؽش ثاػلاك لب ،لب ِٓ ِم١بً طٛهح اٌناد اٌٛالؼ١خأطال 

ؽ١ش رجلأ وً  ،ٟ اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ ٌٙبِغ رغ١١و ف٘نا اٌّم١بً ِٓ ٔفٌ فمواد ِم١بً اٌظٛهح اٌٛالؼ١خ 

 ِضً ِب ٠ج١ٕٗ اٌغلٚي اٌزبٌٟ." أود أٌ". فموح ثـ 

انًثبنُخ: انصىسح ( َجٍُ أيثهخ ػٍ كُفُخ صُبغخ انفمشاد يٍ انصىسح انىالؼُخ إن6ًخذول سلى  )  

 فقرات صورة الذات المثالٌة فقرات صورة الذات الواقعٌة 

مرحة فً عابلتً.أكون  أود أن أنا مرحة فً عابلتً.  

أن ال أشعر أنً مصدر قلق عابلتً. أودكونً أنثى ، كونً أنثى ،أشعر أنً مصدر قلق عابلتً.  

  أن أكون مقربة من أبً.أود  أنا لست مقربة من أبً.

 

ومن خبلل هذا الجدول ٌتضح أن جمٌع فقرات مقٌاس الصورة المثالٌة فً اتجاه واحد وهو االتجاه   

 5فقرة موزعة على  60ه أصبح مقٌاس صورة الذات المثالٌة هو اآلخر ٌتكون من االٌجابً. وعلٌ

 فقرة مرتبة بنفس ترتٌب فقرات مقٌاس صورة الذات الواقعٌة.  12أبعاد، حٌث ٌتكون كل بعد من 

" كًب فمل رُ اٍزجلاي اٌؼجبهح اٌزب١ٌخ   ،طٛهح اٌناد اٌّضب١ٌخّم١بً أِب ف١ّب ٠قض اٌزؼ١ٍّخ اٌقبطخ ث    

 ."" كًب رىدٍَ أٌ ركىٍَ ػهُهب فٍ ػبئهزكئٌٝ اٌؼجبهح   رشَُهب فٍ ػبئهزك"

:طرٌقة اإلجابة على المقٌاس  

ؽزٝ ٠زُ رؾم١ك األ٘لاف اٌّوعٛح ِٓ ٘نا اٌّم١بً رطٍت ٚػغ ٔفٌ اٌجلائً اٌزٟ رُ ٚػؼٙب فٟ اٌظٛهح  

ٚ٘نا ِٓ فالي  ،فموح ػ١ٍٙبثزؾل٠ل ِلٜ رطبثك وً  ٌٚإلعبثخ ػٓ ٘نا اٌّم١بً رمَٛ اٌّفؾٛطخ، اٌٛالؼ١خ

ٍّ  رُطجك( أِبَ أؽل اٌجلائً إٌّبٍجخ اٌزٟ رزلهط ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : xٚػغ ػالِخ)  رُطجك دائًب  ، ػه

ٍّ فٍ انغبنت ٍّ  ،  ػه ٍّ  ال رُطجك أحُبَب  ،رُطجك ػه ٍّ  ال رُطجك ،  ػه  .إغاللب ػه
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 غشَمخ رصحُح انًمُبط:

 3، 4، 5اٌجلائً ٠ىْٛ فٟ ارغبٖ ٚاؽل. ؽ١ش ٠زُ ئػطبء اٌلهعبد وْٛ ع١ّغ اٌفمواد ِٛعجخ فاْ رمل٠و    

ٟ   رٕطجك:ٌٍجلائً  1، 2، ٟ  فٟ اٌغبٌت رٕطجك كائّب  ، ػٍ ٟ   ،  ػٍ ٟ   ال رٕطجك أؽ١بٔب  ،رٕطجك ػٍ ال  ،  ػٍ

 ػٍٝ اٌزور١ت.  ئؽاللبرٕطجك 

 ح فٍ انؼبئهخ: ( َىظح رمذَش انذسخبد ػهً يمُبط انصىسح انًثبنُخ نذي انفزب7اندذول سلى )  

 ًّ تنطبق عل البدابل 

 دابما  

 ًّ تنطبق عل

  فً الؽالب

 ًّ تنطبق عل

 أحٌانا 

ال تنطبق 

 علً

ًّ ال تنطبق  عل

 إطبلقا

 1 2 3 4 5 الدرجة

  

  األولٌة. فً صٌغته ٌبٌن مقٌاس صورة الذات المثالٌة: (2الملحق رقم )انظر  

)الواقعٌة والمثالٌة( على عٌنة استطبلعٌة تتكون بصورتٌه صورة الذات قام الباحث بتطبٌق مقٌاس   

ثم مقٌاس صورة الذات المثالٌة.  صورة الذات الواقعٌةمقٌاس طالبة ،حٌث تم البدء أوال بتطبٌق  20من 

 ترمٌز الصورتٌن المقدمتٌن للمفحوصة بنفس الرمز.  علما أنه تمّ 

 ِٚٓ ث١ٓ أ٘لاف ٘نٖ اٌلهاٍخ:

ظٛهر١ٗ اٌٛالؼ١خ ٚاٌّضب١ٌخ  فٟ ل١بً ِب ٠ٙلف ئ١ٌٗ اٌجؾش. االؽّئٕبْ ػٍٝ للهح اٌّم١بً ث-  

االؽّئٕبْ ػٍٝ ٚػٛػ اٌزؼ١ٍّز١ٓ ٌٍّم١بً ٚاٌج١بٔبد اٌشقظ١خ.-  

التؤكد من صحة فرضٌات البحث.-  

 اٌّم١بً.   اٌزٟ رَزغوق ِٓ أعً اإلعبثخ ػٍِٝؼوفخ اٌّلح اٌي١ِٕخ -

وبٔذ ِفِٙٛخ ثبٌَٕجخ ٌغ١ّغ ثأٔٙب الؼ١خ ٚاٌّضب١ٌخ ٚلل الؽع اٌجبؽش ثبٌَٕجخ ٌفمواد اٌّم١بً ثظٛهر١ٗ اٌٛ

 اٌّفؾٛطبد.

وّب الؽع اٌجبؽش ٚ٘ٛ ٠والت ؽو٠مخ ئعبثخ اٌّفؾٛطبد ػٓ اٌظٛهح اٌّضب١ٌخ أْ ئعبثزٙٓ ٌُ رىٓ   

ُ ٚ٘نا ِب ر ،موح ثطو٠مخ ِؼ١ٕخ ٚفك ِب رشؼو ثٗؽ١ش وبٔذ وً ِفؾٛطخ رغ١ت ػٓ وً ف ،ظٛهح آ١ٌخث

 اٌجلائً. ٍٝأْ ٕ٘بن رٕٛع فٟ اإلعبثبد ػ ،زّبهاداٌزأول ِٕٗ ثؼل عّغ االٍ

ٚلل رواٚؽذ ِلح االعبثخ ػٓ وً طٛهح ِٓ اٌّم١بً  ،د ثؼغ اٌّفؾٛطبد ئٌٝ ؽٛي اٌّم١بًأشبه  

  كل١مخ. 30ئٌٝ  20ِٓ 
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لبَ اٌجبؽش ثؼل مٌه ثؼوع ٘نا اٌّم١بً ثظٛهر١ٗ اٌٛالؼ١خ ٚاٌّضب١ٌخ ػٍٝ رَؼخ ِؾى١ّٓ ُٚ٘ ِٓ  

 ،ٚػٛؽٙب :ػٍٝ اٌفمواد ٚاٌؾىُ ػ١ٍٙب ِٓ ؽ١ش ٌالؽالعٚ٘نا  ،واْ ثمَُ ػٍُ إٌفٌرنح ثغبِؼخ ٚ٘األٍب

 ،ئػبفخ أٚ ؽنف ِب ٠وٚٔٗ ِٕبٍجب ،ِٕبٍجزٙب ٌٍجؼل اٌنٞ رٕزّٟ ئ١ٌٗ ِلٜ ،ِٕبٍجزٙب ٌّٛػٛع اٌلهاٍخ

   ٌٍٚٙٛخ اإلعبثخ ػ١ٍٙب. ،ِٕبٍجخ اٌفمواد ٌغ٠ٛب

فإن أهم النقاط التً أخذها  ،ناقشة البعض منهمن ومبلحظاتهم ومبعد االطبلع على آراء المحكمٌ  

 تمثلت فٌما ٌلً : الباحث بعٌن االعتبار

 إعادة صٌاؼة بعض الفقرات لؽوٌا. -1

 .حذؾ بعض الفقرات لعدم صبلحٌتهااإلشارة إلى -2

حتى ٌحدث نوع من التوازن فً هذا  إلى بعد صورة الذات العابلٌة" ًإدراج الفقرة "أنا مقربة من أم-3

 بعد نظرا لوجود الفقرة "أنا مقربة من أبً".ال

)الفتاة(  بحوثتعرض المٌالتنبٌه على ضرورة ترتٌب الفقرات بطرٌقة سلٌمة فً المقٌاس حتى ال -4

ال إذ "  عائلتً أفراد مع كثٌرا أتشاجر" و  "عائلتً مع جدا منسجمة أناالفقرتٌن : "كلصدمة معرفٌة ، 

 .المفحوصة له تتعرض قد الذي المعرفً التشوٌه تجنب ٌتم حتى اسالمقٌ فً تابعتٌنتم اتكون أن ٌجب

 ضرورة وجود اإلخوة الذكور وإال ال فابدة لبعد التفرقة الجنسٌة. إلىالتنبٌه -5

بحٌث ال ٌجب أن تبدأ  ،فقرات مقٌاس صورة الذات المثالٌةالتؤكٌد على التنوٌع فً الصٌػ اللؽوٌة ل-6

 ال تكون إجاباته بصورة آلٌة.حتى و ،المفحوص بالملل ،حتى ال ٌحسأود كل الفقرات بـ 

 مقٌاس ضرورة تؽٌٌر ترتٌب فقرات مقٌاس صورة الذات المثالٌة بحٌث ال ٌتشابه مع ترتٌب فقرات-7

 صورة الذات الواقعٌة حتى ٌتم تجنب عامل الحفظ .

كمٌن كما ٌبٌنه الجدول وعلٌه قام الباحث بإعادة صٌاؼة بعض الفقرات لؽوٌا المشار إلٌها من قبل المح

 اآلتً.

( َىظح انفمشاد انزٍ رًذ إػبدح صُبغزهب وفمب ِساء انًحكًٍُ:  8اندذول سلى )    

 الفقرة بعد إعادة صٌاغتها الفقرة 

كثٌرا ما أتلقى معارضة من طرؾ عابلتً عن 

 تصرفاتً. 

 أتلقى معارضة من عابلتً عن تصرفاتً. 

ابلتً ألكون جذابةتسعى ع تعمل عابلتً ألكون جذابة   

 أنا ؼٌر راضٌة عن معاملة والدي لً. أنا ؼٌر راضٌة عن والدي.

اشعر أن عابلتً ال تعاملنً بالحكمة والموعظة فً 

 كثٌر من األمور.

تعاملنً عابلتً بالحكمة بدال من العنؾ عن كل 

 تصرفاتً.

ات.أشعر أن عابلتً تفضل البنٌن على البن ٌحبنً أبً الذكور عن اإلناث.  
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لجؤ الباحث إلى حساب نسبة اتفاق أما فٌما ٌخص حذؾ الفقرات ؼٌر المناسبة وفقا آلراء المحكمٌن ،   

 60عن  صبلحٌتها تقل نسبة االتفاق حول كل فقرةحذؾ  حٌث تمّ المحكمٌن حول صبلحٌة كل فقرة ، 

 ،  49،  27، 17،  12وقد أظهرت النتابج بؤن هناك خمس فقرات ٌجب حذفها وهً كاآلتً: بالمابة ،

 .حسب الترتٌب الذي تؤخذه فً المقٌاس 59

 فقرات المقٌاس.صالحٌة ٌبٌن حساب نسبة اتفاق المحكمٌن حول ( :3الملحق رقم ) انظر   

،وإدراج الفقرة "أنا مقربة من أمً" التً أوصى بها المشار إلٌها سابقا  وبعدما تم حذؾ تلك الفقرات  

أبعاد كما ٌوضحه  5فقرة موزعة على  56ٌتكون من  الذات الواقعٌةصورة المحكمون ،أصبح مقٌاس 

 الجدول التالً:

( َجٍُ رىصَغ انفمشاد ػهً أثؼبد يمُبط صىسح انزاد انىالؼُخ نذي انفزبح:9خذول سلى )  

عدد فقرات  األبعـــــــاد

 كل بعد

أرقام الفقرات الموافقة لكل بعد حسب ترتٌبها فً المقٌاس 

 واتجاه كل فقرة.

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة 

صورة الذات 
 الشخصٌة 

12 1 6  15  24  48    11 20   38  43 52    33  

28   

    29   25   7  2 3 13  صورة الذات العابلٌة 

34  54  

12  16  21  39  44  53  49  

صورة الذات 
 الجسمٌة 

9 3  8   30   40  

45  50  

17  26   35   

مدى اشباع صورة 
 الحاجات 

10 4 18  22   31  

36   

 46    51   55 9  13   

صورة التفرقة 
 الجنسٌة 

12 5  47    10  14  19  23  27  32  37 

 41  42  56  

 

ٚ٘نا ، أثؼبك  5فموح  ِٛىػخ ػٍٝ  56ِٓ ٘ٛ ا٢فو ٠زىْٛ  صىسح انزاد انًثبنُخٚثنٌه أطجؼ ِم١بً   

اٌّؾى١ّٓ اٌّشبه ئ١ٌٙب ٍبثمب ؽٛي ػوٚهح اٌز٠ٕٛغ فٟ اٌظ١غ  ٚٔظبئؼ زٛع١ٙبدِغ األفن ثؼ١ٓ االػزجبه ٌ
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ٚػوٚهح ئػطبئٙب رور١ت ِغب٠و ٌزور١ت فمواد ِم١بً  ،اد رغٕجب ًٌٍٍّ ٚاإلعبثبد ا١ٌ٢خاٌٍغ٠ٛخ ٌٍفمو

 اٌٛالؼ١خ رغٕجب ٌؼبًِ اٌؾفع. اٌناد طٛهح 

انزاد انًثبنُخ ثؼذ ػشظه ػهً ( َجٍُ رىصَغ انفمشاد ػهً أثؼبد يمُبط صىسح 10خذول سلى )

 انًحكًٍُ:

عدد فقرات   األبعاد

 كل بعد

 أرقام الفقرات الموافقة لكل بعد حسب ترتٌبها فً المقٌاس

صورة الذات 
 الشخصٌة 

12 4 8 13 18 22 27  32  37 41 46 50  55  

صورة الذات 
 العابلٌة 

13 9   14  19  23  24  28  33  38  42  47   51  53  56  

صورة الذات 
 الجسمٌة 

9 1  5  10  15  20  29  34  43  52  

صورة مدى 
 اشباع الحاجات 

10 2  6   16  21  25  30  35   39  44  48  

صورة التفرقة 
 الجنسٌة 

12 3   7   11  12  17  26   31   36   40  45   49  54  

 

ثؼذ ػشظه ػهً  (نىالؼُخ وانًثبنُخا)ثصىسرُه صىسح انزاد ( : َىظح يمُبط 4انًهحك سلى )أظو 

   انًحكًٍُ.

 دساعخ انخصبئص انغُكىيزشَخ نهًمُبط :-3

اٌٛالؼ١خ ِٓ اٌناد طٛهح ّم١بً ٌلبَ ثلهاٍخ اٌقظبئض ا١ٌَىِٛزو٠خ أهاك اٌجبؽش أْ ٠ٕٖٛ ثأٔٗ    

 ٘نا ؼلؽ١ش ٠ ،اٌناد اٌّضب١ٌخطٛهح ّم١بً ٌاٍخ اٌقظبئض ا١ٌَىِٛزو٠خ اٌّم١بً كْٚ اٌزطوق ٌله

أٞ رؼل٠ً اٌٛالؼ١خ ،ثّؼٕٝ أْ اٌناد طٛهح ِم١بً ثّضبثخ َٔقخ ِٓ  -ٌّضب١ٌخاِم١بً طٛهح اٌناد -األف١و 

ٚ٘نا ِٓ أعً ئؽلاس رٛاىْ ث١ٓ  ،٠ٕؼىٌ ػٍٝ اٌظٛهح اٌّضب١ٌخ أٚ ؽنف أٚ ئػبفخ فٟ اٌظٛهح اٌٛالؼ١خ

 اٌظٛهر١ٓ ٚ رؾم١ك أغواع اٌلهاٍخ.

ؽبٚي  اٌجبؽش  ،ٌّؾى١ّٓ ٚاألفن ثٕظبئؾُٙ ٚآهائُٙاثؼلِب رُ ػوع اٌّم١بً ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ    

 اٌزؾمك ِٓ طلق ٚصجبد ٘نا اٌّم١بً.

ٚٔظوا ألْ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ رَزٙلف اٌفئبد اٌضالصخ )اٌفزبح اٌطبٌجخ ،اٌفزبح اٌؼبٍِخ ،اٌفزبح اٌّبوضخ ثبٌج١ذ(  

فوكا ِٓ وً ػ١ٕخ  30،فؼّل اٌجبؽش ٌغوع ؽَبة اٌظلق ٚاٌضجبد ئٌٝ اٍزقلاَ ػ١ٕخ اٍزطالػ١خ لله٘ب 

 فوػ١خ.
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 الصـــدق:-أوال

ؽ١ش رىْٛ ١ٍٍٚخ اٌم١بً طبكلخ ئما وبٔذ رم١ٌ  ،ِٛزو٠خ ٌٍّم١ب٠ًؼل اٌظلق ِٓ أُ٘ اٌقظبئض ا١ٌَى 

 (.216ص  ،1999 ،ه ػجل اٌفزبػاِب رلػٟ ل١بٍٗ )ك٠ٚل

 ٚلبَ اٌجبؽش ثبٌزؾمك ِٓ اٌظلق ثبٌطوق اٌزب١ٌخ :

فمل رُ ػوع اٌّم١بً ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ  اٌّؾى١ّٓ  ،ئ١ٌٗ ٍبثمباإلشبهح  ذوّب رّصذق انًحكًٍُ : -1

ثبٌّبئخ. ٚ ئكهاط فموح  60فمواد لٍذ َٔجخ ارفبق اٌّؾى١ّٓ ؽٌٛٙب ػٓ  5ِٓ مٚٞ اٌقجوح ،ؽ١ش رُ ؽنف 

 أفوٜ ئٌٝ ثؼل اٌناد اٌؼبئ١ٍخ. 

 ٚلل رُ مٌه ػٓ ؽو٠ك : االرغــــــبق انذاخهٍ :-2

 كم فمشح ودسخخ انجؼذ انزٌ رُزًٍ إنُه.حغبة يؼبيم االسرجبغ ثٍُ دسخخ -أ 

 صىسح انزاد انشخصُخ :-1

(َجٍُ يؼبيالد االسرجبغ ثبنُغجخ نفمشاد ثؼذ صىسح انزاد انشخصُخ:11اندذول سلى )  

          
           
العٌنة            

 
 الفقرة

 معــــــــــــــــــامل االرتبـــــــــــــــــــــــاط

 الفتاة الطالبة 
30ن =   

 الفتاة العاملة 
30ن =   

 الفتاة الماكثة 
30ن =   

 العٌنة الكلٌة 
90ن =   

1 0,475** 0,434* 0,500** 0,461** 

6 0,361* 0,194 0,113 0,254* 

11 0,559** 0,542** 0,403* 0,571** 

15 0,367* 0,362* 0,285 0,577** 

20 0,447** 0,422* 0,471** 0,334** 

24 0,597** 0,469** 0,565** 0,531** 

28 0,443* 0,588** 0,575** 0,568** 

33 0,471* 0,541** 0,589** 0,401** 

38 0,628** 0,636** 0,630** 0,598** 

43 0,283 0,369* 0,231 0,342** 

48 0,492** 0,510** 0,448* 0,492** 

52 0,581** 0,693** 0,525** 0,621** 

 0,9, مستوى عند دال ** 0,5, مستوى عند دال *

لاة لم تصل إلى مستوى الداللة عند كل مان عٌناة الفتااة العام 6ٌتبٌن من الجدول السابق أن الفقرة رقم    

لم تصل إلى مستوى الداللة عند عٌنة الفتاة الماكثة بالبٌت  15أما الفقرة رقم  ،وعٌنة الفتاة الماكثة بالبٌت 

اة الطالباة وعٌناة الفتااة وى الداللاة عناد كال مان عٌناة الفتالام تصال إلاى مسات 43،فً حٌن أن الفقرة رقم 
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وحتااى ٌااتم االطمبنااان علااى صاادق المقٌاااس مااع جمٌااع عٌنااات الدراسااة ارتااؤى الباحااث أن ٌقااوم  ،الماكثااة

 .( من بعد صورة الذات الشخصٌة43،   15،   6باستبعاد هذه الفقرات ) 

 صورة الذات العائلٌة:

السرجبغ ثبنُغجخ نفمشاد ثؼذ صىسح انزاد انؼبئهُخ:(َجٍُ يؼبيالد ا12اندذول سلى )  

          
           
العٌنة             

 
 الفقرة

 معامبلت االرتباط

 الفتاة الطالبة 
30ن =   

 الفتاة العاملة 
30ن =   

 الفتاة الماكثة 
30ن =   

 العٌنة الكلٌة 
90ن =   

2 0,484** 0,419* 0,517** 0,502** 

7 0,506** 0,716** 0,708** 0,684** 

12 0,704** 0,441* 0,450* 0,528** 

16 0,511** 0,632** 0,400* 0,468** 

21 0,503** 0,446* 0,468** 0,497** 

25 0,749** 0,772** 0,361* 0,658** 

29 0,025 0,226 0,418* 0,259 

34 0,425* 0,471** 0,085 0,400** 

39 0,383* 0,681** 0,575** 0,571** 

44 0,300 0,389* 0,169 0,266* 

49 0,483** 0,667** 0,710** 0,607** 

53 0,585** 0,561** 0,539** 0,544** 

54 0,423* 0,666** 0,452* 0,584** 

 0,9, مستوى عند دال ** 0005دال عند مستوى  *

عٌنة الفتاة الطالبة لم تصل إلى مستوى الداللة عند كل من  29ٌتبٌن من الجدول السابق أن الفقرة رقم     

عند عٌنة الفتاة الماكثاة  لم تصل إلى مستوى الداللة 34أما الفقرة رقم  ،ة الفتاة العاملة والعٌنة الكلٌةوعٌن

اة الطالباة وعٌناة لم تصل إلى مساتوى الداللاة عناد كال مان عٌناة الفتا 44فً حٌن أن الفقرة رقم  ،بالبٌت

صدق المقٌاس مع جمٌع عٌنات الدراسة ارتاؤى الباحاث أن ٌقاوم وحتى ٌتم االطمبنان على  ،الفتاة الماكثة

 ( من بعد صورة الذات العابلٌة.44،  34،  29باستبعاد الفقرات ) 
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 صورة الذات الجسمٌة :

(َجٍُ يؼبيالد االسرجبغ ثبنُغجخ نفمشاد ثؼذ صىسح انزاد اندغًُخ:13اندذول سلى )  

          
           
العٌنة             

 
 الفقرة

 معامبلت االرتباط

 الفتاة الطالبة 
30ن =   

 الفتاة العاملة 
30ن =   

 الفتاة الماكثة 
30ن =   

 العٌنة الكلٌة 
90ن =   

3 0,478** 0,528** 0,733** 0,568** 

8 0,578** 0,437* 0,623** 0,584** 

17 -0,037 0,364* 0,344 0,343* 

26 0,459* 0,493** 0,416* 0,492** 

30 0,553** 0,757** 0,617** 0,650** 

35 0,393* 0,486** 0,603** 0,502** 

40 0,580** 0,275 0,319 0,405** 

45 0,608** 0,543** 0,512** 0,572** 

50 0,442* 0,727** 0,481** 0,626** 

 ,0, مستوى عند دال ** 0005دال عند مستوى  *

تصل إلى مستوى الداللة عند كل من عٌنة الفتاة الطالبة لم  17ٌتبٌن من الجدول السابق أن الفقرة رقم 

لم تصل إلى مستوى الداللة  عند كل من عٌنة الفتاة  40وعٌنة الفتاة الماكثة بالبٌت ،أما الفقرة رقم 

العاملة وعٌنة الفتاة الماكثة ،وحتى ٌتم االطمبنان على صدق المقٌاس مع جمٌع عٌنات الدراسة ارتؤى 

 ( من بعد صورة الذات الجسمٌة.40 ،  17استبعاد الفقرتٌن ) الباحث أن ٌقوم ب

 

 صورة مدى اشباع الحاجات :

(َجٍُ يؼبيالد االسرجبغ ثبنُغجخ نفمشاد ثؼذ صىسح يذي اشجبع انحبخبد:14اندذول سلى )  

          
           
العٌنة             

 
 الفقرة

 معامبلت االرتباط

 الفتاة الطالبة 
30ن =   

ة العاملة الفتا  
30ن =   

 الفتاة الماكثة 
30ن =   

 العٌنة الكلٌة 
90ن =   

4 0,363* 0,617** 0,487** 0,510** 

9 0,320 0,017 0,391* 0,239* 

13 0,521** 0,265 0,066 0,321** 

18 0,610** 0,676** 0,719** 0,677** 

22 0,379* 0,611** 0,468** 0,521** 

31 0,657** 0,743** 0,614** 0,663** 
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36 0,393* 0,629** 0,597** 0,593** 

46 0,604** 0,459* 0,639** 0,548** 

51  0,575** 0,586** 0,715** 0,654** 

55 0,464** 0,820** 0,414* 0,634** 

   0,01دال عند مستوى  ** 0,05دال عند مستوى  * 

الداللة عند كل من عٌنة الفتاة الطالبة  لم تصل إلى مستوى 9ٌتبٌن من الجدول السابق أن الفقرة رقم    

لم تصل إلى مستوى الداللة  عند كل  1وعٌنة الفتاة العاملة وعٌنة الفتاة الماكثة بالبٌت ،أما الفقرة رقم 

من عٌنة الفتاة العاملة وعٌنة الفتاة الماكثة ،وحتى ٌتم االطمبنان على صدق المقٌاس مع جمٌع عٌنات 

 ( من بعد صورة مدى اشباع الحاجات.13 ، 9ٌقوم باستبعاد الفقرتٌن ) الدراسة ارتؤى الباحث أن

  صىسح ثؼذ انزفشلخ اندُغُخ :

(َجٍُ يؼبيالد االسرجبغ ثبنُغجخ نفمشاد ثؼذ صىسح انزفشلخ اندُغُخ:15اندذول سلى )  

 العٌنة          

 

 الفقرة

 

  االرتباط معامبلت

  الطالبة الفتاة

 31=  ن

  العاملة الفتاة

 31=  ن

 

  الماكثة الفتاة

 31=  ن

  الكلٌة العٌنة

 51=  ن

5 0,177 0,189 0,024 0,210* 

10 0,427* 0,441* 0,454* 0,382** 

14 0,485** 0,618** 0,407* 0,512** 

19 0,565** 0,605** 0,603** 0,636** 

23 0,373* 0,439* 0,541** 0,463** 

27 0,858** 0,863** 0,818** 0,832** 

32 0,456* 0,449* 0,701** 0,568** 

37 0,830** 0,807** 0,666** 0,761** 

41 0,370* 0,515** 0,406* 0,487** 

42 0,441* 0,473** 0,644** 0,564** 

47 0,753** 0,393* 0,431* 0,548** 

56 0,682** 0,541** 0,645** 0,648** 

 0,9, مستوى عند دال ** 0005دال عند مستوى  *

ٚؽزٝ  ،ع١ّغ اٌؼ١ٕبد  ٌُ رظً ئٌٝ َِزٜٛ اٌلالٌخ ػٕل 5زج١ٓ ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك أْ اٌفموح هلُ ٠    

 ٠زُ االؽّئٕبْ ػٍٝ طؾخ اٌّم١بً لبَ ثبٍزجؼبك٘ب ِٓ ثؼل اٌزفولخ اٌغ١َٕخ.

ٌخ ظٙود ٌلٜ أوضو أْ ِؼظُ اٌفمواد اٌزٟ ٌُ ٠ظً ِؼبًِ اهرجبؽٙب ئٌٝ َِزٜٛ اٌلالِّٚب ٍجك ٠زؼؼ     

٠ٚؼل مٌه ثّضبثخ ِإشو ػٍٝ طلق اٌّم١بً وٛٔٗ ٠َزط١غ أْ ١ّ٠ ي اٌفمواد اٌزٟ ال رظٍؼ  ،ػ١ٕخ فوػ١خ ِٓ

ُ  رطج١مٗ.  ٌم١بً اٌجؼل أ٠ّٕب ر
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ُ   ع١ّغ رىْٛ (15( ٚ)14( ٚ)13( ٚ)12( ٚ)11ِٚٓ فالي اٌغلاٚي اٌَبثمخ هلُ )    اٌفمواد اٌزٟ ر

اٌزور١ت ؽَت  44،   43،  34،  40،   29،   17 ،  15،   13،   9،  6،   5وب٢رٟ : ٟ٘ اٍزجؼبك٘ب 

    اٌنٞ رأفنٖ فٟ اٌّم١بً. 

 :كم ثؼذ يغ انذسخخ انكهُخ نهًمُبطحغبة يؼبيالد اسرجبغ دسخخ -ة

 :كل بعد مع الدرجة الكلٌة للمقٌاس( ٌوضح معامل ارتباط درجة 16جدول رقم )

معامل ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلٌة للمقٌاس       األبعاد 

 العٌنة الكلٌة 

90ن =   

 العٌنة الماكثة 
90ن =   

 الفتاة العاملة 
30ن =   

 الفتاة الطالبة

30ن =   

 صورة الذات الشخصٌة  **0,829 **0,830 **0840 **0,843

 صورة الذات العابلٌة  **0,813 **0,630 **0869 **0,902

 صورة الذات الجسمٌة  **0,651 **0,876 **0694 **0,795

صورة مدى اشباع  **0,881 **0,898 **0849 **0,893
 الحاجات 

 صورة التفرقة الجنسٌة  **0,826 **0,842 **0771 **0,828

 0,01ى دال عند مستو ** 0,05دال عند مستوى  *

ٌتبٌن من خبلل هذا الجدول أن معامبلت االرتباط بٌن األبعاد الفرعٌة لمقٌاس صورة الذات لدى     

بالنسبة لجمٌع العٌنات  0,01العابلة والدرجة الكلٌة للمقٌاس كلها دالة احصابٌا عند مستوى الفتاة فً 

مما ٌدل بؤن المقٌاس ٌتمتع  ،المجموعة الكلٌة(-لماكثة بالبٌت الفتاة ا-الفتاة العاملة -الفرعٌة )لفتاة الطالبة 

 ت.جمٌع العٌنالدى مقٌاس الوهذا مإشر واضح على صدق  ،اتساق داخلً جٌد

 : انصذق انزًُُضٌ ثأعهىة انًمبسَخ انطشفُخ-2

ُ  ٍؾت   ،١ت اٌلهعبد ِٓ األوجو ئٌٝ األطغؤفٌ اٌؼ١ٕبد اٌَبثمخ ٚثؼل رور اٍزقلَ اٌجبؽش   27ر

 ثبٌّبئخ ِٓ ؽوفٟ اٌزٛى٠غ ٌىً ػ١ٕخ.

 ٚاٌغلٚي اٌزبٌٟ ٠ٛػؼ ػلك أفواك وً ؽوف ِٓ ؽوفٟ اٌزٛى٠غ ٌىً ػ١ٕخ فوػ١خ.
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 َىظح ػذد أفشاد كم يدًىػخ غشفُخ )رَم(:( 17اندذول سلى )

 الفتاة الطالبة  المجموعة
 30ن= 

 الفتاة العاملة
 30ن= 

 الفتاة الماكثة بالبٌت
 30ن= 

 العٌنة الكلٌة
 90ن= 

مج 
 العلٌا

مج 
 الدنٌا

مج 
 العلٌا

مج 
 الدنٌا

 مج
 العلٌا

 مج
 الدنٌا 

 مج 
 العلٌا

 مج
 الدنٌا 

حجم كل 
مجموعة 
 طرفٌة

8 8 8 8 8 8 24 24 

 

بالمابة من طرفً التوزٌع كان حجم كل مجموعة  27ٌتضح من خبلل الجدول أعبله أنه بعد سحب   

 فردا بالنسبة للعٌنة الكلٌة.  24و ،أفراد بالنسبة للعٌنات الفرعٌة 8متطرفة 

 قام الباحث بعد ذلك بحساب الفروق بٌن متوسطات المجموعتٌن المتطرفتٌن ) الدنٌا و العلٌا( فً   

الفتاة الماكثة -الفتاة العاملة -أبعاد والدرجة الكلٌة لصورة الذات الواقعٌة لدى كل عٌنة )الفتاة الطالبة 

 المجموعة الكلٌة(.-بالبٌت 

عٌنة الفتاة الطالبة : -1  

( ٌبٌن داللة الفروق بٌن متوسطات المجموعتٌن المتطرفتٌن فً أبعاد والدرجة 18الجدول رقم )

ت الواقعٌة لدى عٌنة الفتاة الطالبة:الكلٌة لصورة الذا  

   لمجموعةا
      المتؽٌر       

 المجموعة العلٌا
 8ن=

 المجموعة الدنٌا
 8ن=

مستوى  قٌمة "ت"
 الداللة

 ع م ع م

 5,822 5,806 40,00 0,991 52,13 صورة الذات الشخصٌة 

دالة 
عند 
0,01 

 

 9,781 3,808 42,75 2,295 58,13 صورة الذات العابلٌة 

 7,956 2,973 26,63 3,182 38,88 صورة الذات الجسمٌة 

 10,757 3,012 34,25 1,685 47,38 صورة اشباع الحاجات 

 6,843 6,861 37,25 0,926 54,00 صورة التفرقة الجنسٌة 

 7,745 19,741 188,00 5,345 244,00 الدرجة الكلٌة

 

مما ٌدل على أن  0,01دالة كلها احصابٌا عند مستوى  ٌتضح أن قٌمة "ت"أعبله من خبلل الجدول     

وهذا مإشر على صدق المقٌاس مع عٌنة  ،بٌن المجموعتٌن المتطرفتٌن المقٌاس له القدرة على التمٌٌز

 الفتاة الطالبة.
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عٌنة الفتاة العاملة : -2  

د والدرجة ( ٌبٌن داللة الفروق بٌن متوسطات المجموعتٌن المتطرفتٌن فً أبعا19الجدول رقم )

 الكلٌة لصورة الذات الواقعٌة  لدى عٌنة الفتاة العاملة:

 
      المجموعةالمتؽٌر       

 المجموعة العلٌا
 8ن=

  المجموعة الدنٌا
 8ن=

مستوى  قٌمة "ت"
 الداللة 

 ع م ع م

الشخصٌة  صورة الذات دالة عند  11,188 4,268 32,75 1,165 50,25 
 مستوى 
لعابلٌة صورة الذات ا 0,01  55,75 4,062 34,63 6,989 7,392 

 8,323 5,069 19,63 1,581 35,25 صورة الذات الجسمٌة 

 11,271 3,808 26,75 2,188 44,25 صورة اشباع الحاجات 

 9,785 4,504 31,00 4,016 51,88 صورة التفرقة الجنسٌة 

 8,096 25,621 151,13 12,116 232,25 الدرجة الكلٌة

مما ٌدل على أن  0,01ٌتضح أن قٌمة "ت" دالة كلها احصابٌا عند مستوى  السابق بلل الجدولمن خ  

المقٌاس له القدرة على التمٌٌز بٌن المجموعتٌن المتطرفتٌن ،وهذا مإشر على صدق المقٌاس مع عٌنة 

 الفتاة العاملة.

 عٌنة الفتاة الماكثة بالبٌت :-3

ٌن متوسطات المجموعتٌن المتطرفتٌن فً أبعاد والدرجة ( ٌبٌن داللة الفروق ب20الجدول رقم )

 الكلٌة لصورة الذات الواقعٌة  لدى عٌنة الفتاة الماكثة بالٌت:

 
  المتؽٌر 

                                                     المجموعة               

 المجموعة العلٌا
 8ن=
 

 المجموعة الدنٌا
 8ن=

مستوى  قٌمة "ت"
 اللة الد

 ع م ع م

دالة عند  7,805 4,342 35,50 2,563 40,50 صورة الذات الشخصٌة 
مستوى 
0,01 

 7,160 4,373 37,38 4,071 52,50 صورة الذات العابلٌة 

 7,490 2,475 24,13 3,796 36,13 صورة الذات الجسمٌة 

تصورة اشباع الحاجا  43,50 2,878 28,38 3,998 8,684 

قة الجنسٌة صورة التفر  48,88 3,441 29,00 5,782 8,355 

 5,281 21,794 163,13 20,996 219,63 الدرجة الكلٌة
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مما ٌدل على أن  0,01ٌتضح أن قٌمة "ت" دالة كلها احصابٌا عند مستوى  أعبله من خبلل الجدول    

صدق المقٌاس مع عٌنة المقٌاس له القدرة على التمٌٌز بٌن المجموعتٌن المتطرفتٌن ،وهذا مإشر على 

 الفتاة الماكثة بالبٌت.

 :العٌنة الكلٌة -4

( ٌبٌن داللة الفروق بٌن متوسطات المجموعتٌن المتطرفتٌن فً أبعاد والدرجة 21الجدول رقم )

 الكلٌة لصورة الذات الواقعٌة  لدى العٌنة الكلٌة:

  
ةلمجموعا   

 المتؽٌر  

 المجموعة العلٌا
24ن=  

 المجموعة الدنٌا
24ن=  

مستوى  قٌمة "ت"
  الداللة 

 ع م ع م

    15,178 4,736 35,42 1,613 50,92 صورة الذات الشخصٌة 
دال عند 
0.01 

 15,178 4,736 35,42 1,613 50,92 صورة الذات العابلٌة 

دال عند  13,819 4,217 22,71 2,914 37,17 صورة الذات الجسمٌة الواقعٌة
ت صورة مدى اشباع الحاجا 0.01

 الواقعٌة
41,63 4,661 29,38 4,189 9,576 

 17,506 5,300 31,46 2,620 52,58 صورة التفرقة الجنسٌة الواقعٌة

 14,200 22,753 163,88 11,516 237,79 الدرجة الكلٌة

 

مما ٌدل على أن  0,01ٌتضح أن قٌمة "ت" دالة كلها احصابٌا عند مستوى  أعبله من خبلل الجدول  

القدرة على التمٌٌز بٌن المجموعتٌن المتطرفتٌن ،وهذا مإشر على صدق المقٌاس مع العٌنة  المقٌاس له

 الكلٌة.

( ٌتبٌن أن المقٌاس له القدرة على التمٌٌز 21( و)20( و)19( و )18من خبلل الجدول السابقة )و      

 وهذا مإشر على صدق المقٌاس. ،تٌن المتطرفتٌن لدى جمٌع العٌناتبٌن المجموع

 انٌا :الثبــــات :  ث

ا وبْ ئم ،ؽ١ش ٠ؼزجو اٌّم١بً صبثزب ،م١بًْ ٠زٛفو ػ١ٍٙب اٌّأ٠ؼل صجبد اٌّم١بً ِٓ أُ٘  اٌشوٚؽ اٌٛاعت     

)ك٠ٚلاه ػجل ٔفٌ اٌّفؾٛط١ٓ ٚرؾذ ٔفٌ اٌشوٚؽ ئما ِب رىوه رطج١مٗ ػٍٝ ،٠ؼطٟ ٔفٌ إٌزبئظ ثبٍزّواه

 (.216،ص  1999اٌفزبػ ،

 ٠مز١ٓ :رُ ؽَبة اٌضجبد ثطوٚلل 
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 :ثبعزؼًبل يؼبدنخ أنفب كشوَجبخ-1

 الثبات على مستوى كل بعد والدرجة الكلٌة للمقٌاس:-أ

 ( ٌبٌن معامل الفا كرونباخ ألبعاد والدرجة الكلٌة للمقٌاس لدى كل عٌنة :  22جدول رقم )

 العٌنة
 البعد

معــــــــــــــــــــــامل الثبات  ألفا كرونباخ                    

 الفتاة الطالبة 
30ن=  

 الفتاة العاملة 
30ن=  

 الفتاة الماكثة بالبٌت
30ن=  

 العٌنة الكلٌة 
90ن=  

 0,679 0,758 0,748 0,636 صورة الذات الشخصٌة 

 0,784 0,730 0,801 0,632 صورة الذات العابلٌة الواقعٌة

 0,729 0,658 0,842 0,501 صورة الذات الجسمٌة 

ت صورة مدى اشباع الحاجا  0,531 0,612 0,715 0,785 

 0,815 0,734 0,859 0,813 صورة التفرقة الجنسٌة 

 0,907 0,874 0,936 0,832 الدرجة الكلٌة

 

أْ ِؼبًِ اٌضجبد اٌفب ووٚٔجبؿ وبْ ِمجٛال ٌلٜ وً ثؼل ِٓ أثؼبك  اٌَبثك ٠زؼؼ ِٓ فالي اٌغلٚي   

 ْ اٌّم١بً ٠ز١ّي ثَّزٜٛ ع١ل ِٓ اٌضجبد.اٌّم١بً ٚ٘نا ثبٌَٕجخ ٌغ١ّغ اٌؼ١ٕبد ،ٚ٘نا ِإشو ػٍٝ أ

ثأٍٍٛة إٌظف األٚي ٚاٌضبٟٔ غشَمخ انزدضئخ انُصفُخ :-2  

براون  لدى كل -( ٌبٌن معامل االرتباط بٌن الجزأٌن بعد تصحٌحه بمعادلة سبٌرمان 23جدول رقم )

 عٌنة :

  العٌنة

 األبعاد

براون– معامبلت االرتباط بٌن الجزبٌن بعد تصحٌحه بمعدلة سبٌرمان  

 الفتاة الماكثة بالبٌت

30ن=  

 الفتاة الطالبة 

30ن=  

 الفتاة العاملة 

30ن=  

 العٌنة الكلٌة 

90ن=  

 0,679 0,748 0,636 0,758 صورة الذات الشخصٌة

 0,784 0,801 0,632 0,730 صورة الذات العابلٌة

 0,729 0,842 0,501 0,658 صورة الذات الجسمٌة

 0,785 0,912 0,531 0,715 صورة  اشباع الحاجات

 0,815 0,859 0,813 0,734 صورة التفرقة الجنسٌة

 0,907 0,936 0,832 0,874 الدرجة الكلٌة

  

٠زؼؼ ِٓ ِؼبِالد االهرجبؽ اٌزٟ أظٙو٘ب ٘نا اٌغلٚي ثأْ اٌّم١بً ٠ز١ّي ثَّزٜٛ ػبي ِٓ االرَبق        

 شو ػٍٝ صجبد اٌّم١بً.ٚ٘نا ٠ؼل ِإث١ٓ اٌجٕٛك كاف١ٍب ثبٌَٕجخ ٌغ١ّغ اٌؼ١ٕبد. 
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ِٚٓ فالي ِب أظٙورٗ ٔزبئظ اٌظلق ٚاٌضجبد  ٠ّىٓ االؽّئٕبْ ئٌٝ ٘نا اٌّم١بً فٟ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ.   ٚ٘ىنا  

فموح ِٛىػخ ػٍٝ فَّخ أثؼبك وّب  45أطجؼ ِم١بً طٛهح اٌناد اٌٛالؼ١خ فٟ ط١غزٗ إٌٙبئ١خ ٠زىْٛ ِٓ 

  .٠ظٙو فٟ اٌغلٚي اٌزبٌٟ

 ىصَغ انفمشاد ػهً أثؼبد يمُبط صىسح انزاد انىالؼُخ نذي انفزبح:( َجٍُ ر24خذول سلى )

 أرقام الفقرات الموافقة لكل بعد واتجاه كل فقرة حسب ترتٌبها فً المقٌاس األبعــــــــــــاد

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة 

الذات الشخصٌة صورة   1   18   37  22     8   14  26   30   41  

ات العابلٌة الذصورة   2   5   19  43  9   11  15  31  38  42   

الذات الجسمٌةصورة   3  6   23   34    39  20   27    

اشباع الحاجاتصورة   4  12   16   24  28      35  40   44  

التفرقة الجنسٌةصورة   36 7   10   13   17  21  25  29 32 

 33  45  

 

فموح ِٛىػخ ػٍٝ فَّخ أثؼبك  45د اٌّضب١ٌخ ٘ٛ ا٢فو ٠زىْٛ ِٓ أطجؼ ِم١بً طٛهح اٌناٚثنٌه  

اٌٟ ٠ٛػؼ مٌه.ّٛٚاٌغلٚي اٌ  

 ( َجٍُ رىصَغ انفمشاد ػهً أثؼبد يمُبط صىسح انزاد انًثبنُخ نذي انفزبح:25خذول سلى )

 أرقام الفقرات الموافقة لكل بعد حسب ترتٌبها فً المقٌاس األبعاد 

45   19    15    8    41   37    31   24     4 الذات الشخصٌة   

   42  38   34  32   28   25   21  20   16   9 الذات العابلٌة 

43   29   26  17  12   5   1 الذات الجسمٌة  

   39  35   27  22  18  13   6    2 اشباع الحاجات

44  40  36  33  30  23  14  11  10  7  3 التفرقة الجنسٌة  

 

  .:ٌبٌن مقٌاس صورة الذات بصورتٌه )الواقعٌة والمثالٌة( (5الملحق رقم ) انظر

ٌتم حساب درجات تقبل الذات لدى الفتاة عن طرٌق الفرق  تٌن الواقعٌة والمثالٌةوباستخدام الصور  

حٌث أنه كلما كان الفرق صؽٌرا كلما تقلصت الفجوة  المطلق بٌن درجتً الصورتٌن الواقعٌة والمثالٌة.

ن صورة الذات الواقعٌة وصورة الذات المثالٌة وهو ما ٌشٌر إلى ارتفاع فً تقبل الذات لدى الفتاة. فً بٌ
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حٌن أنه كلما كان الفرق كبٌرا كلما اتسعت الفجوة بٌن الذات الواقعٌة والمثالٌة وهذا ما ٌشٌر إلى 

 انخفاض فً تقبل الذات لدى الفتاة.

لحساب صدق وثبات المقٌاس باستعمال الحزمة االحصابٌة  وقد اجرٌت جمٌع العملٌات االحصابٌة  

 .20النسخة رقم  SPSSللعلوم االجتماعٌة 

 انذساعــخ األعـــبعُخ  :ثبَُب

 :متغٌرات الدراسة-1

:وتمثلت فٌما ٌلً : المتغٌرات المستقلة-أ  

:: وقد تم استعمال التصنٌؾ التالًاألم(-)األب -التعلٌمً للوالدٌن المستوى -1  

التعلٌم الجامعً  :توى األولالمس  

  يالثانو :ًالمستوى الثان

التعلٌم المتوسط :المستوى الثالث  

 االبتدابً :المستوى الرابع

 : بدون مستوى تعلٌمً.المستوى الخامس

وتم تصنٌفها إلى ثبلثة أصناؾ : :نوع العابلة-2  

حضرٌة(.-عابلة عصرٌة )نووٌة -  

ة حضرٌة(رٌفٌة ،أو ممتد-عابلة مختلطة )نووٌة -  

رٌفٌة( -عابلة تقلٌدٌة )ممتدة -  

:ثبلثة أصناؾالوضع االجتماعً للفتاة :وتم تقسٌمه إلى -3  

الفتاة الطالبة-  

الفتاة العاملة -  

الفتاة الماكثة بالبٌت.-  
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صورة الذات الواقعٌة. -4  

صورة الذات المثالٌة.-5  

وتمثلت فٌما ٌلً :المتغٌرات التابعة-ب  

صورة الذات الواقعٌة -  

صورة الذات المثالٌة.-  

تقبل الذات )مدى التطابق بٌن الذات الواقعٌة والمثالٌة(.-  

خصائص العٌنة :-2  

نظرا لتعذر امكانٌة احصاء مجتمع الدراسة الذي ٌمكن أن نسحب منه أفراد العٌنة بطرٌقة عشوابٌة    

ٌار عٌنة البحث بطرٌقة اخت،أٌن تصبح العٌنة القصدٌة بدٌبل للعٌنة االحتمالٌة ،عمد الباحث إلى 

ولتحقٌق األهداؾ المرجوة من الدراسة الحالٌة تم مراعاة الشروط التً ٌجب أن تتوفر علٌها  ،مقصودة

 العٌنة وهً كاآلتً :

 وجود األبوٌن معا.-

العٌش مع األبوٌن فً مسكن واحد.-  

وجود اإلخوة.-  

أن تكون الفتاة ؼٌر متزوجة.-  

سنة. ألسباب تم التطرق إلٌها فً الفصل األول فً تحدٌد  30ى إل 20أن ٌتراوح عمرها ما بٌن -

 المفاهٌم.

، قد تم اختٌار ثبلثة نماذج من الفتٌات:حدا للفتاة فً العابلة الجزابرٌةوبما أنه ال ٌوجد نموذجا وا  

الفتاة الطالبة -1  

الفتاة العاملة -2  

الفتاة الماكثة بالبٌت-3  

.الجزابرٌة ة ٌعكس واقعا معٌنا  للفتاة فً العابلةحٌث أن كل نموذج من النماذج السابق  

 إجراءات تطبٌق أداتً الدراسة :-3
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،ؽ١ش رّذ  ٚلذ ٚاؽلٌمل رُ رطج١ك ٘نا اٌّم١بً ػٍٝ ػ١ٕبد اٌلهاٍخ ثظٛهر١ٗ اٌٛالؼ١خ ٚاٌّضب١ٌخ فٟ   

 . 2014ئعواءاد اٌزطج١ك ٌٙبر١ٓ األكار١ٓ اثزلاء ِٓ شٙو عٛاْ  ئٌٝ ٔٙب٠خ شٙو ٍجزّجو ِٓ ٍٕخ 

 ثبنُغجخ نؼُُخ انفزبح انطبنجخ :-

ٌُٚ ٠غل اٌجبؽش  ، 2014رُ رطج١ك ٘نا اٌّم١بً ػٍٝ ؽبٌجبد ِٓ عبِؼخ ٚ٘واْ فٟ شٙو عٛاْ ِٓ ٍٕخ 

أٞ طؼٛثخ فٟ مٌه ٔظوا ٌّب أثلرٗ اٌطبٌجبد ِٓ رؼبْٚ. ٚلجً اٌجلء فٟ االعبثخ ٠زُ رمل٠ُ ئ١ٌٙٓ ثؼغ 

اٌجبؽش لو٠ت ِٓ اٌّفؾٛطبد ئٌٝ غب٠خ ئٌٝ غب٠خ  ٟمٚث اٌزٛع١ٙبد ٚشوػ اٌغوع ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ.

 اٍزالَ االٍزّبهح ػمت االٔزٙبء ِٕٙب.

 ثبنُغجخ نؼُُخ انفزبح انؼبيهخ :-

فً شهر جوان من تم تطبٌق هذا المقٌاس على الفتٌات العامبلت اللواتً تتوفر فٌهن شروط الدراسة     

ا وبالتحدٌد من م بمدٌنة وادي ارهٌو وضواحٌهوقد تم اختٌار هذه العٌنة من قطاع التعلٌ، 2014سنة 

مدرسة بن  ،علٌم بمدٌنة وادي ارهٌومفتشٌة التربٌة والت ،متوسطة األمٌر عبد القادر ،المإسسات التالٌة

متوسطة عباد  ،لشهداء اإلبتدابٌة )منطقة رٌفٌة(خلدون االبتدابٌة بمدٌنة وادي ارهٌو )مركز(، مدرسة ا

 )حضرٌة(. -جدٌوٌة-نطقة رٌفٌة( ،متوسطة عالم عبد الرحمان محمد أوالد سٌدي أعمر )م

 ؽ١ش رُ االٍزؼبٔخ ثَّبػل روثٛٞ ِٓ مٚٞ االفزظبص فٟ ػٍُ إٌفٌ.

 ثبنُغجخ نؼُُخ انفزبح انًبكثخ :-

ٍزؼبْ اٌجبؽش ا ،رطج١ك أكٚاد اٌلهاٍخ٠ًَٙ ِٓ ػ١ٍّخ  ،ؼلَ ٚعٛك ٘نٖ اٌفئخ فٟ ِىبْ ِؼ١ٓٚٔظوا ٌ   

ِٓ أعً اٌؾظٛي  ِّب عؼً ِٓ ئعواء رطج١ك اٌّم١بً ٠زطٍت ٚلزب أؽٛي ،طللبء اٌيِالء ٚاألجؼغ ث

  سنة شٙو ٍجزّجو ٔٙب٠خ عٛاْ ئٌٝ ِٓ شٙوأٞ  ،صالصخ أشٙو  أوضو ِٓؽ١ش كاَ  ،ػٍٝ اٌؼلك اٌىبفٟ

 ٚرُ ئعواء ٘نا اٌزطج١ك ػٍٝ اٌفز١بد اٌّبوضبد ثبٌج١ذ ثّل٠ٕخ ٚاكٞ اه١٘ٛ  ٚػٛاؽ١ٙب. ،2014

ٚاٌزٟ ٌُ  ،االٍزّبهاد اٌزٟ ٌُ ٠وٜ ف١ٙب اٌجبؽش ٔٛػب ِٓ اٌّٛػٛػ١خ ٚاٌظلق ٚئٌغبء بكاٍزجؼ ٚلل رُ  

 ؽوف اٌّجؾٛصبد.  ِٓ طؾ١ؼ ثشىً رٍّئ ٌُ طبٌؾخ ٚ رىٓ 

ش ثٍغ ؽ١ ؛افز١به ٔفٌ اٌؼلك ِٓ وً ِغّٛػخ ٚلظل اٌّمبهٔخ اٌّٛػٛػ١خ ث١ٓ اٌّغّٛػبد اٌضالس رُ 

 .فوكا 50ػلك أفواك وً ػ١ٕخ 
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 لعٌنات حسب متغٌرات الدراسة :توزٌع ا-4

 الفتاة الطالبة :-

: للوالدٌن التعلٌمً للمستوى تبعا-9  

 ( ٌبٌن توزٌع أفراد عٌنة الفتاة الطالبة تبعا للمستوى التعلٌمً للوالدٌن :26جدول رقم )

 

 المستوى التعلٌمً

األب                   األم                      

 النسبة المبوٌة التكرار النسبة المبوٌة التكرار

 %26,0 13 %14,0 7 بدون مستوى  

 %24,0 12 %38,0 19 ابتدابً

 %24,0 12 %16,0 8 متوسط

 %18,0 9 %20,0 10 ثانوي

 %8,0 4 %12,0 6 جامعً 

 %100 50 %100 50 المجموع

 

 

تدابً حٌث قدرت نبلحظ من الجدول السابق أن أؼلبٌة آباء الفتٌات الطالبات من ذوي المستوى االب  

بالمابة لتمثل ذوي المستوى الثانوي ثم تلٌها نسبة  22بالمابة ،ثم تنخفض هذه النسبة إلى  36نسبتهم ب 

بالمابة تعبر عن اآلباء الذٌن لٌس مستوى تعلٌمً  14بالمابة ،ونسبة  16 ـاآلباء ذوي المستوى المتوسط ب

 بالمابة. 12،وأخٌرا ذوي المستوى الجامعً ب 

عن أمهات الفتٌات الطالبات فٌظهر الجدول السابق أن أكبر نسبة تعبر عن األمهات اللواتً بدون أما   

بالمابة ،ثم تلٌها مباشرة نسبة األمهات ذوات التعلٌم االبتدابً والمتوسط  26 ـمستوى تعلٌمً وهً تقدر ب

تعلٌم الثانوى ،وأخٌرا نسبة بالمابة بالنسبة لل 10بالمابة لكل واحد منهما ،وتنخفض بعد ذلك إلى  24 ـب

 بالمابة. 8األمهات ذوات التعلٌم الجامعً بنسبة 
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رجؼب نُىع انؼبئهخ :-2  

( َجٍُ رىصَغ ػُُخ انفزبح انطبنجخ رجؼب نًُػ انؼبئهخ :27خذول سلى )  

 النسبة المبوٌة التكرار  نوع العابلة 

 %50 25 عصرٌة

 %30 15 مختلطة

 %20,0 10 تقلٌدٌة

 %100 50 المجموع 

  

نبلحظ من الجدول السابق أن أؼلبٌة الفتٌات الطالبات ٌقمن فً عاببلت نووٌة حضرٌة وهذا بنسبة   

بالمابة ،وأخٌرا ٌظهر ما  37,5 ـبالمابة ،وتلٌها نسبة اللواتً ٌقمن فً عاببلت مختلطة وتقدر ب 42,3

 بالمابة ٌقمن فً عاببلت ممتدة رٌفٌة. 20,2نسبته 

 لة :الفتاة العام-

 : للوالدٌن التعلٌمً للمستوى تبعا-9

 ( ٌبٌن توزٌع أفراد عٌنة الفتاة العاملة تبعا للمستوى التعلٌمً للوالدٌن :28جدول رقم )

 

 المستوى التعلٌمً

األب                   األم                      

 النسبة المئوٌة التكرار النسبة المئوٌة التكرار

 %30,0 15 %14,0 7 بدون مستوى

 %24,0 12 %28,0 14 ابتدابً

 %18,0 9 %22,0 11 متوسط

 %20,0 10 %24,0 12 ثانوي

 %8,0 4 %12,0 6 جامعً 

 %100 50 %100 50 المجموع

  

ٔالؽع ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أْ أغٍج١خ آثبء اٌفز١بد اٌؼبِالد ُ٘ ِٓ مٚٞ اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍُ االثزلائٟ ؽ١ش   

ثبٌّبئخ ،صُ َٔجخ ا٢ثبء  24 ـصُ ر١ٍٙب َٔجخ ا٢ثبء مٚٞ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌزٟ للهد ث ثبٌّبئخ 28ثٍغذ َٔجزُٙ 

ثبٌّبئخ ٌٍن٠ٓ ُ٘ ثلْٚ َِزٜٛ رؼ١ٍّٟ ٚ  14ٚثؼل مٌه  رٕقفغ ٘نٖ إٌَجخ ئٌٝ  22 ـمٚٞ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ث

 ثبٌّبئخ ٌنٚٞ اٌَّزٜٛ اٌغبِؼٟ. 12أف١وا ئٌٝ 

غلٚي أْ إٌَجخ َٔجخ األِٙبد اٌٍٛارٟ ثلْٚ َِزٜٛ رؼ١ٍّٟ وبٔذ أِب ثبٌَٕجخ ٌألِٙبد فمل أظٙو اٌ   

ثبٌّبئخ  20ثبٌّبئخ رؼجو ػٓ مٚاد اٌزؼ١ٍُ االثزلائٟ ،ٚ  24ثبٌّبئخ ،صُ ر١ٍٙب َٔجخ  30 ـِؼزجوح ؽ١ش للهد ث
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ػٓ ثبٌّبئخ رؼجو  8ٌنٚاد اٌزؼ١ٍُ اٌّزٍٛؾ ،ٚأف١وا رٕقفغ ئٌٝ َٔجخ  18ثبٌَٕجخ ٌنٚاد اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ  ٚ 

 مٚاد اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ.

رجؼب نُىع انؼبئهخ :-2  

انؼبئهخ : ىع( َجٍُ رىصَغ ػُُخ انفزبح انؼبيهخ رجؼب ن29ُخذول سلى )  

 النسبة المبوٌة التكرار  نوع العابلة

 %48,0 24 عصرٌة

 %34,0 17 مختلطة

 %18,0 9 تقلٌدٌة

 100 50 المجموع

 

 50وٌة حضرٌة وهذا بنسبة ات العامبلت ٌقمن فً عاببلت نونبلحظ من الجدول السابق أن أؼلبٌة الفتٌ  

 16وأخٌرا نجد ما نسبته  ،بالمابة 34 ـاببلت مختلطة وتقدر بوتلٌها نسبة اللواتً ٌقمن فً ع ،بالمابة

 بالمابة ٌقمن فً عاببلت ممتدة رٌفٌة.

انفزبح انًبكثخ ثبنجُذ :-  

رجؼب نهًغزىي انزؼهًٍُ نهىانذٍَ :-1  

 ( ٌوضح توزٌع أفراد عٌنة الفتاة الماكثة بالبٌت تبعا للمستوى التعلٌمً للوالدٌن :30جدول رقم )

 

 المستوى التعلٌمً

األب                   األم                      

 النسبة المبوٌة التكرار النسبة المبوٌة التكرار

 %54,0 27 %44,0 22 بدون مستوى

 %24,0 12 %20,0 10 ابتدابً

 %12,0 6 %20,0 10 متوسط

 %10,0 5 %16,0 8 ثانوي

 %100 50 %100 50 المجموع

      

ن مستوى تعلٌمً وهً نسبة نبلحظ من الجدول السابق أن أؼلبٌة آباء الفتٌات الماكثات بالبٌت هم بدو

،أما بالمابة للمستوى التعلٌمً االبتدابً والمتوسط  20بالمابة ،وتلٌها نسبة  44,0بـ مرتفعة حٌث قدرت 

كما نبلحظ من الجدول السابق أن أؼلبٌة  بالمابة فقط.  16وي فقد كانت تمثل المستوى التعلٌمً الثان
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وتلٌها  ،بالمابة 54,0 بـن مستوى تعلٌمً حٌث قدرت نسبتهن أمهات الفتٌات الماكثات بالبٌت هن بدو

ألمهات ذوات التعلٌم المتوسط أما ا ،بالمابة 24بتدابً والتً قدرت بـ نسبة األمهات ذوات التعلٌم اال

بالمابة  10بالمابة للمستوى التعلٌمً المتوسط  12والثانوي فكانت نسبتهما منخفضتٌن حٌث بلؽت 

 للمستوى التعلٌمً الثانوي.

 تبعا لنوع العائلة:-2

انؼبئهخ : ىع( َىظح رىصَغ ػُُخ انفزبح انًبكثخ ثبنجُذ رجؼب ن31ُخذول )  

سبة المبوٌةالن التكرار  نوع العابلة   

 %42,0 21 عصرٌة

 %36,0 18 مختلطة

 %22,0 11 تقلٌدٌة

 %100 50 المجموع 

 

وٌة حضرٌة وهذا نبلحظ من الجدول السابق أن أؼلبٌة الفتٌات الماكثات بالبٌت ٌقمن فً عاببلت نو  

ٌظهر ما نسبته  وأخٌرا ،بالمابة 36 ـاببلت مختلطة وتقدر بوتلٌها اللواتً ٌقمن فً ع ،بالمابة 42بنسبة 

 بالمابة ٌقمن فً عاببلت ممتدة رٌفٌة.  22

 المجموعة الكلٌة :-

 تبعا لمستوى التعلٌمً للوالدٌن :-1

 ( ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة الكلٌة تبعا للمستوى التعلٌمً للوالدٌن :32الجدول رقم )

 

 المستوى التعلٌمً

األب                   األم                      

لتكرارا  النسبة المبوٌة التكرار النسبة المبوٌة 

 %36,7 55 %24,0 36 بدون مستوى

 %24,0 36 %28,7 43 ابتدابً

 %18,0 27 %19,3 29 متوسط

 %16,0 24 %20,7 30 ثانوي

 %5,3 8 %8,0 12 جامعً 

 %100 150 %100 150 المجموع
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 28تدابً ٌمثلون  أكبر نسبة حٌث قدرت ٌتضح من الجدول السابق أن اآلباء ذوي المستوى االب    

 24 ـبالمابة وهً نسبة معتبرة ،وتلٌها مباشرة نسبة اآلباء الذٌن لٌس لهم مستوى تعلٌمً والتً تقدر ب

بالمابة ثم اآلباء ذوي التعلٌم المتوسط  20,7 ـبالمابة ،ثم ٌلً بعد ذلك نسبة اآلباء ذوي التعلٌم الثاوي ب

 بالمابة معبرة عن اآلباء ذوي المستوى الجامعً.  8ا تنخفض هذه النسبة إلى بالمابة وأخٌر 19,3بنسبة 

ون بالمابة من األمهات بد 36,7أما عن األمهات فقد أظهرت نتابج الجدول السابق أن ما بنسبته    

بالمابة   24 ـتلٌها نسبة معتبرة لؤلمهات ذوات المستوى االبتدابً ب ،مستوى تعلٌمً وهً نسبة مرتفعة

بالمابة بالنسبة للتعلٌم  16بالمابة و  18 ـثم تؤتً نسبة األمهات ذوات التعلٌم المتوسط  التً تقدر ب،

 بالمابة وهً نسبة ضبٌلة جدا. 5,3،وأخٌرا نجد أن  نسبة األمهات ذوات التعلٌم الجامعً  تمثل  ويالثان

رجؼب َىع انؼبئهخ:-2  

رجؼب َىع انؼبئهخ : ( َىظح رىصَغ افشاد انؼُُخ انكهُخ33خذول سلى )  

 النسبة المبوٌة التكرار  نوع العابلة

 %46,7 70 عصرٌة

 %33,3 50 عابلة مختلطة

 %20,0 30 تقلٌدٌة

 %100 150 المجموع

   

ٌتضح من خبلل الجدول السابق أن أؼلبٌة الفتٌات ٌقمن فً عاببلت نووٌة حضرٌة  وهذا بنسبة تقدر  

بالمابة تعبر عن الفتٌات اللواتً ٌقمن فً عاببلت مختلطة سواء أكانت  34بالمابة ،تلٌها نسبة   46,7بـ

 19ممتدة حضرٌة أو نووٌة رٌفٌة ،وأخٌرا تنخفض نسبة الفتٌات اللواتً ٌقمن عاببلت ممتدة رٌفٌة ب 

 بالمابة. 

 األسالٌب االحصائٌة المستخدمة لتحلٌل النتائج :-5

 ٌانات هذه الدراسة :لقد تم استخدام عدة أسالٌب احصابٌة لتحلٌل ب

 التكرارات والنسب المبوٌة لوصؾ خصابص العٌنة.-

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمعرفة استجابات عٌنة الدراسة فً صورة الذات الواقعٌة -

 والمثالٌة وفً تقبل الذات.
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 لحساب صدق أداة الدراسة وثباتها. Rمعامل ارتباط بٌرسون -

لحساب صدق المقٌاس عن Independent samples T-Test ن مستقلتٌن اختبار ت لعٌنتٌ-

 طرٌق المقارنة الطرفٌة.

 معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات األداة.

لحساب الفروق فً صورة الذات الواقعٌة وأبعادها وفً  N-Way ANOVAتحلٌل التباٌن المتعدد -

 ونوع العابلة. تقبل الذات لدى الفتاة تبعا للمستوى التعلٌمً للوالدٌن

الختبار معنوٌة الفرق بٌن صورة الذات  Paired samples T-Testاختبار ت للعٌنة المزدوجة -

 الفتاة الماكثة بالبٌت(.-الفتاة العاملة -الواقعٌة عن المثالٌة لدى كل عٌنة  )الفتاة الطالبة 

-صورة الذات )الواقعٌة الختبار معنوٌة الفروق فً   One Way ANOVAتحلٌل التباٌن البسٌط -

 ماكثة(.-عاملة -المثالٌة( بٌن المجموعات الثبلث )طالبة 

المتعدد لدراسة العبلقة بٌن صورة الذات )الواقعٌة   Multipe Regressionتحلٌل االنحدار-

وعات موالمثالٌة( وتقبل الذات وتحدٌد أي الصورتٌن أكثر تنبإا بتقبل الذات لدى كل مجموعة من المج

 ماكثة(. -عاملة -ث )طالبة الثبل

الحزمة االحصابٌة للعلوم االجتماعٌة النسخة  Spssولتحلٌل البٌانات ومعالجتها تم استخدام برنامج الـ 

 (.20رقم )
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 ئحانُزب ػــــــــشض: أوال

 : بالفرضٌات المتعلقة النتائج عرض

 لمتؽٌرات تبعا الفتاة لدى الواقعٌة الذات صورة فً الكلٌة العٌنة أفراد بٌن فروق توجد:  األولى الفرضٌة

. العابلة ونوع للوالدٌن التعلٌمً المستوى  

 N-Way ANOVA.  المتعدد التباٌن تحلٌل استخدام ٌتطلب الفرضٌة هذه صحة من وللتحقق

 لصورة الكلٌة والدرجة ألبعاد  المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات ٌبٌن( 34) رقم دولج  

 .للوالدٌن التعلٌمً للمستوى تبعا الفتاة لدى الواقعٌة الذات

  البعد

المستوى 

 التعلٌمً

األب                   األم                      

 المتوسط ن

 الحسابً 

االنحراؾ 

 المعٌاري

 المتوسط ن

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

صورة 

الذات 

 الشخصٌة

 6,250 33,40 55 6,546 32,31 36 بدون مستوى

 6,579 34,44 36 5,416 35,65 43 ابتدابً

 5,847 36,48 27 6,749 34,52 29 متوسط

 4,180 38,92 24 5,182 37,90 30 ثانوي

 5,043 35,50 8 5,167 37,17 12 جامعً

 صورة

الذات 

 العابلٌة

 6,758 35,65 55 5,124 34,03 36 بدون مستوى

 7,259 37,14 36 5,993 39,47 43 ابتدابً

 7,579 38,70 27 8,033 36,41 29 متوسط

 5,852 42,38 24 6,365 42,10 30 ثانوي

 5,831 41,50 8 6,674 40,00 12 جامعً

صورة 

الذات 

 الجسمٌة

 4,916 22,85 55 4,775 22,00 36 بدون مستوى

 5,340 23,22 36 4,813 24,93 43 ابتدابً

 5,589 25,19 27 5,982 23,00 29 متوسط

 4,382 27,92 24 4,815 27,70 30 ثانوي

 5,182 26,50 8 6,501 24,42 12 جامعً
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(: 34) رقم للجدول تابع  

 

 البعد

 

 

 المستوى التعلٌمً

األب                   األم                      

االنحراؾ  المتوسط  ن

 المعٌاري

االنحراؾ  المتوسط ن

 المعٌاري

 

صورة 

 مدى

اشباع 

 الحاجات

 6,713 29,40 55 6,148 28,44 36 بدون مستوى

 6,226 31,08 36 5,532 32,49 43 ابتدابً

 5,931 31,59 27 6,762 28,69 29 متوسط

 4,382 35,37 24 5,460 34,57 30 ثانوي

امعًج  12 34,67 4,815 8 33,50 5,182 

صورة 

التفرقة 

 الجنسٌة

 9,121 39,33 55 8,709 37,61 36 بدون مستوى

 9,803 41,19 36 7,935 42,53 43 ابتدابً

 9,408 41,15 27 10,255 40,10 29 متوسط

 6,310 47,92 24 10,033 43,97 30 ثانوي

 9,258 40,00 8 7,457 46,83 12 جامعً

رجة الد

 الكلٌة

 26,468 160,64 55 22,708 154,39 36 بدون مستوى

 26,817 167,08 36 22,809 175,07 43 ابتدابً

 26,622 173,11 27 29,965 162,72 29 متوسط

 23,172 192,50 24 27,877 186,23 30 ثانوي

 25,467 177,00 8 25,872 180,67 12 جامعً

 27,929 170,40 150 27,929 170,40 150 المجموع

  

ٌظهر من خبلل نتابج الجدول السابق أن المتوسطات الحسابٌة لكل من بعد صورة الذات الشخصٌة     

،وبعد صورة الذات الجسمٌة وبعد صورة مدى اشباع الحاجات كانت متقاربة تبعا للمستوى التعلٌمً 

ت العابلٌة وصورة التفرقة الجنسٌة للوالدٌن ،فً حٌن تبدو المتوسطات الحسابٌة لكل من بعد صورة الذا

 الذات لصورة الكلٌة والدرجة أبعاد فً الفروق تلك معنوٌة من التحقق سٌتموالدرجة الكلٌة متباٌة. و

 . التباٌن تحلٌل خبلل من الواقعٌة
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 لصورة الكلٌة والدرجة ألبعاد  المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات ٌبٌن( 35) رقم جدول  

 .العائلة لنوع تبعا الواقعٌة الذات

العابلة  وعن البعد  االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً ن 

صورة الذات 

 الشخصٌة

 5,908 35,81 70 عصرٌة

 7,083 34,14 50 مختلطة 

 4,967 35,53 30 تقلٌدٌة

 

 صورة الذات العابلٌة

 7,323 39,06 70 عصرٌة

 7,082 37,36 50 شبه عصرٌة

 6,925 36,33 30 تقلٌدٌة

صورة الذات 

 الجسمٌة

 5,559 25,10 70 عصرٌة

 5,617 23,60 50 مختلطة

 5,126 23,93 30 تقلٌدٌة

 

 صورة مدى

 اشباع الحاجات

 6,183 32,34 70 عصرٌة

 6,292 31,14 50 مختلطة

 6,490 29,50 30 تقلٌدٌة

صورة التفرقة 

 الجنسٌة

 8,184 43,27 70 عصرٌة

 10,178 40,08 50 مختلطة

 9,897 39,80 30 تقلٌدٌة

 26,428 175,59 70 عصرٌة الدرجة الكلٌة

 29,523 166,32 50 مختلطة

 27,397 165,10 30 تقلٌدٌة

 

 العابلة لنوع تبعا الواقعٌة الذات صورة ألبعاد الحسابٌة المتوسطات فً تقارب الجدول خبلل من ٌظهر   

 من التحقق وسٌتم. العابلة لنوع تبعا الكلٌة للدرجة الحسابٌة سطاتالمتو فً تباٌن هناك ظهر حٌن ،فً

 . التباٌن تحلٌل خبلل من الفروق تلك معنوٌة
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 : الشخصٌة الذات صورة-9

 على العائلة ونوع للوالدٌن التعلٌمً المستوى لتأثٌر المتعدد التباٌن تحلٌل نتائج ٌبٌن( 36) رقم جدول 

 :الشخصٌة الذات صورة

 مستوى

داللةال  

 متوسط  ؾ قٌمة

 المربعات

 درجة

  الحرٌة

المربعات مجموع   المستقلة المتؽٌرات 

لؤلب التعلٌمً المستوى 181,266 4 45,317 1,379 ؼٌر دال  

 لؤلم التعلٌمً المستوى 179,628 4 44,907 1,366 ؼٌر دال

  العابلة نوع 30,511 2 15,256 0,464 ؼٌر دال

 831,385 10 83,138 2,529  **دال 
 xلؤلب التعلٌمً المستوى

 لؤلم التعلٌمً المستوى

 442,017 6 73,669 2,241 *دال 
 xلؤلب التعلٌمً المستوى

 العابلة نوع

 308,201 6 51,367 1,563 ؼٌر دال
 لؤلم التعلٌمً المستوى

xالعابلة نوع  

 256,635 6 42,773 1,301 ؼٌر دال

 Xلؤلب التعلٌمً المستوى

 لؤلم التعلٌمً المستوى

Xالعابلة نوع 

 الخطؤ 3648,398 111 32,868  

  اإلجمالً 191524,000 150   

 1011 مستوى عند دال  * *                   1011  مستوى عند دال*

 لؤلب التعلٌمً المستوى بٌن المشترك التفاعل من لكل احصابٌا دال تؤثٌر وجود أعبله الجدول ٌبٌن   

 الذات صورة على العابلة ونوع لؤلب التعلٌمً المستوى بٌن المشترك والتفاعل لؤلم التعلٌمً والمستوى

 وال لؤلب التعلٌمً بالمستوى ال( الشخصٌة الذات صورة) األخٌرة هذه تتؤثر لم ،بٌنما الشخصٌة

 ةالعابل ونوع لؤلم التعلٌمً المستوى بٌن المشترك بالتفاعل وال العابلة بنوع وال لؤلم التعلٌمً بالمستوى

 .العابلة ونوع لؤلم التعلٌمً والمستوى لؤلب التعلٌمً المستوى  بٌن المشترك بالتفاعل ،وال
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: العائلٌة الذات صورة-2  

 على العائلة ونوع للوالدٌن التعلٌمً المستوى لتأثٌر المتعدد التباٌن تحلٌل نتائج ٌبٌن( 37) رقم جدول

 :العائلٌة الذات صورة

 مستوى

 الداللة

 وسطمت  ؾ قٌمة

 المربعات

 درجة

  الحرٌة

المربعات مجموع   المستقلة المتؽٌرات 

لؤلب التعلٌمً المستوى 322,581 4 80,645 1,983 ؼٌر دال  

 لؤلم التعلٌمً المستوى 364,132 4 91,033 2,239 دال 

  العابلة نوع 23,119 2 11,560 0,284 ؼٌر دال

 747,641 10 74,764 1,839 *دال 
 xلؤلب ًالتعلٌم المستوى

 لؤلم التعلٌمً المستوى

 355,167 6 59,194 1,456 ؼٌر دال
 نوع xلؤلب التعلٌمً المستوى

 العابلة

 285,903 6 47,651 1,172 ؼٌر دال
 نوعx لؤلم التعلٌمً المستوى

  العابلة

 679,286 6 113,214 2,784 *دال 

 Xلؤلب التعلٌمً المستوى

 نوعX لؤلم التعلٌمً المستوى

 العابلة

 الخطؤ 4513,502 111 40,662  

  اإلجمالً 223722,000 150   

 1011 مستوى عند دال  * *                   1011  مستوى عند دال*

 بٌن المشترك والتفاعل  لؤلم التعلٌمً المستوى من لكل احصابٌا دال تؤثٌر وجود أعبله الجدول ٌظهر   

 لؤلب التعلٌمً المستوى بٌن المشترك والتفاعل ؤلمل التعلٌمً والمستوى لؤلب التعلٌمً المستوى

 صورة) الصورة هذه تتؤثر لم  حٌن ،فً العابلٌة الذات صورة على العابلة ونوع لؤلم التعلٌمً والمستوى

 ونوع لؤلب التعلٌمً المستوى بٌن المشترك بالتفاعل وال  لؤلب التعلٌمً بالمستوى ال( العابلٌة الذات

 .العابلة ونوع لؤلم التعلٌمً المستوى بٌن المشترك لبالتفاع وال العابلة

 لؤلم التعلٌمً للمستوى تبعا  العابلٌة الذات صورة فً الفروق داللة مصادر على التعرؾ من ولمزٌد  

 .الفروق هذه مصادر لتحدٌد شٌفٌه اختبار باستخدام  بعدٌة مقارنات بإجراء الباحث قام



 

210 
 

 تبعا العائلٌة الذات صورة فً الفروق مصادر على للتعرف شفٌه اختبار نتائج ٌبٌن( 38) رقم جدول 

  :لألم التعلٌمً للمستوى

 مستوى الداللة الفرق فً المتوسطات مصدر الفروق  المتوسط مستوى التعلٌم

 **دال 6,60 ثانوي -بدون مستوى  35,65 بدون مستوى

  37,14 ابتدابً

 38,70 متوسط

 42,38 ثانوي

 41,50 جامعً

 0,01دال عند مستوى   * *                   0,05  دال عند مستوى*

 التعلٌمً للمستوى تبعا الجسمٌة الذات صورة فً الفروق مصدر أن ٌتبٌن السابق الجدول خبلل من   

 عند احصابٌا دال فارق وهو 6,60 بـ قدر المتوسطات فً بفارق( ثانوي - مستوى بدون) بٌن كان لؤلم

 .الثانوي التعلٌم ذوات من أمهاتهن اللواتً الفتٌات صالحول 1011 مستوى

: الجسمٌة الذات صورة  

 على العائلة ونوع للوالدٌن التعلٌمً المستوى لتأثٌر المتعدد التباٌن تحلٌل نتائج ٌبٌن( 39) رقم جدول

 :الجسمٌة الذات صورة

 مستوى

 الداللة

المربعات متوسط  ؾ قٌمة  درجة 

  الحرٌة

المربعات مجموع   المستقلة المتؽٌرات 

لؤلب التعلٌمً المستوى 311,455 4 77,864 3,305 *دال   

 لؤلم التعلٌمً المستوى 247,831 4 61,958 2,630 *دال 

  العابلة نوع 3,632 2 1,816 0,077 ؼٌر دال

 467,577 10 46,758 1,985 *دال
 xلؤلب التعلٌمً المستوى

 لؤلم التعلٌمً المستوى

 176,818 6 29,470 1,251 ؼٌر دال
 xلؤلب التعلٌمً المستوى

 العابلة نوع

 50,921 6 8,487 360, ؼٌر دال
 لؤلم التعلٌمً المستوى

xالعابلة نوع  

 319,825 6 53,304 2,263 *دال

 Xلؤلب التعلٌمً المستوى

 نوعX لؤلم التعلٌمً المستوى

 العابلة

 الخطؤ 2614,763 111 23,556  

  مالًاإلج 93573,000 150   

 1011 مستوى عند دال  * *                   1011  مستوى عند دال*
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 التعلٌمً والمستوى لؤلب التعلٌمً المستوى من لكل احصابٌا دال تؤثٌر وجود السابق الجدول من ٌظهر  

 ملؤل التعلٌمً والمستوى لؤلب التعلٌمً المستوى بٌن المشترك والتفاعل بٌنهما المشترك والتفاعل لؤلم

 بنوع ال(  الجسمٌة الذات صورة) الصورة هذه تتؤثر لم ،بٌنما الجسمٌة الذات صورة على العابلة ونوع

 بٌن المشترك بالتفاعل ال و العابلة ونوع لؤلب التعلٌمً المستوى بٌن المشترك بالتفاعل وال العابلة

 . العابلة ونوع لؤلم التعلٌمً المستوى

  التعلٌمً للمستوى تبعا بٌن  الجسمٌة الذات صورة فً الفروق اللةد مصادر على التعرؾ من ولمزٌد 

 .الفروق هذه مصادر لتحدٌد شٌفٌه اختبار باستخدام  بعدٌة مقارنات بإجراء الباحث قام للوالدٌن

 : لألب التعلٌمً المستوى-

 تبعا مٌةالجس الذات صورة فً الفروق مصادر على للتعرف شفٌه اختبار نتائج ٌبٌن( ,4) رقم جدول 

 :لألب التعلٌمً للمستوى

الفرق فً  مصدر الفروق المتوسط مستوى التعلٌم

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

 دال ** 5,43 ثانوي -بدون مستوى  22,00 بدون مستوى

دال    4,43 ثانوي -متوسط  24,93 ابتدابً * 

  23,00 متوسط

 27,70 ثانوي

 24,42 جامعً

 1011 دال عند مستوى  * *                   0,05  دال عند مستوى*

 التعلٌمً للمستوى تبعا الجسمٌة الذات صورة فً الفروق مصدر أن ٌتبٌن السابق الجدول خبلل من   

 عند احصابٌا دال فارق وهو 5,43 بـ قدر المتوسطات فً بفارق( ثانوي - مستوى بدون) بٌن كان لؤلب

 بٌن الفروق ظهرت كما. الثانوي التعلٌم ذوات من هاتهنأم اللواتً الفتٌات ولصالح 1011 مستوى

 1011 مستوى عند احصابٌا دال فارق وهو 2032 بـ قدر المتوسطات فً بفارق( ثانوي - متوسط)

 .الثانوي التعلٌم ذوات من أمهاتهن اللواتً الفتٌات ولصالح
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 تبعا الجسمٌة الذات صورة فً الفروق مصادر على للتعرف شفٌه اختبار نتائج ٌبٌن( 49) رقم جدول

 :لألم التعلٌمً للمستوى

 فً الفرق الفروق مصدر  المتوسط التعلٌم مستوى
 المتوسطات

 مستوى
 الداللة

دال   4,73  ثانوي - مستوى بدون 4,916 مستوى بدون **  

دال  4,36  ثانوي - ابتدابً 5,340 ابتدابً * 

  5,589 متوسط

 4,382 ثانوي

 5,182 جامعً

 1011 مستوى عند دال  * *                   0,05  ل عند مستوىدا*

 التعلٌمً للمستوى تبعا الجسمٌة الذات صورة فً الفروق مصدر أن ٌتبٌن السابق الجدول خبلل من   

 عند احصابٌا دال فارق وهو 2033 بـ قدر المتوسطات فً بفارق( ثانوي - مستوى بدون) بٌن كان لؤلم

 - ابتدابً) بٌن ظهر كما. الثانوي التعلٌم ذوات من أمهاتهن اللواتً الفتٌات حولصال 1011 مستوى

 الفتٌات ولصالح 1011 مستوى عند احصابٌا دال فارق وهو 2032 بـ قدر المتوسطات فً بفارق( ثانوي

 .الثانوي التعلٌم ذوات من أمهاتهن اللواتً

: الحاجات اشباع مدى صورة-4  

 على العائلة ونوع للوالدٌن التعلٌمً المستوى لتأثٌر المتعدد التباٌن تحلٌل نتائج ٌبٌن( 42) رقم جدول

 :الحاجات اشباع مدى صورة

 مستوى
 الداللة

 متوسط  ؾ قٌمة
 المربعات

 درجة
  الحرٌة

المربعات مجموع   المستقلة المتؽٌرات 

لؤلب التعلٌمً المستوى 279,023 4 69,756 2,122 ؼٌر دال  

 لؤلم التعلٌمً المستوى 289,167 4 72,292 2,199 ؼٌر دال

  العابلة نوع 16,609 2 8,305 253, ؼٌر دال

 554,549 10 55,455 1,687 ؼٌر دال

 التعلٌمً المستوى
 المستوى xلؤلب

 لؤلم التعلٌمً

 284,336 6 47,389 1,441 ؼٌر دال
 التعلٌمً المستوى
 العابلة نوع xلؤلب
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 154,491 6 25,748 783, ؼٌر دال
 لؤلم التعلٌمً مستوىال

xالعابلة نوع  

 371,588 6 61,931 1,884 ؼٌر دال

 التعلٌمً المستوى

 المستوى Xلؤلب

 نوعX لؤلم التعلٌمً

 العابلة

 الخطؤ 3649,245 111 32,876  

  اإلجمالً 153616,000 150   

 1011 مستوى عند دال  * *                   1011  مستوى عند دال*

 المتؽٌرات من متؽٌر بؤي الحاجات إشباع مدى صورة تؤثر عدم أعبله الجدول خبلل من ٌظهر      

 هذه بٌن مشترك تفاعل بؤي وال( العابلة ،نوع لؤلم التعلٌمً ،المستوى لؤلب التعلٌمً المستوى) الثبلثة

 .المتؽٌرات

 : الجنسٌة التفرقة صورة-5

 على العائلة ونوع للوالدٌن التعلٌمً المستوى لتأثٌر المتعدد التباٌن تحلٌل نتائج ٌبٌن( 43) رقم جدول

 :الجنسٌة التفرقة صورة

 مستوى
 الداللة

 متوسط  ؾ قٌمة
 المربعات

 درجة
  الحرٌة

المربعات مجموع   المستقلة المتؽٌرات 

لؤلب التعلٌمً المستوى 128,543 4 32,136 0,463 ؼٌر دال  

 لؤلم لٌمًالتع المستوى 511,045 4 127,761 1,839 ؼٌر دال

  العابلة نوع 201,159 2 100,580 1,448 ؼٌر دال

 1023,431 10 102,343 1,473 ؼٌر دال
 xلؤلب التعلٌمً المستوى
 لؤلم التعلٌمً المستوى

 1133,824 6 188,971 2,720 *دال 
 نوع xلؤلب التعلٌمً المستوى

 العابلة

 695,017 6 115,836 1,667 ؼٌر دال
 نوعx ملؤل التعلٌمً المستوى

  العابلة

 907,852 6 151,309 2,178 *دال 

 Xلؤلب التعلٌمً المستوى
 نوعX لؤلم التعلٌمً المستوى

 العابلة

 الخطؤ 7711,867 111 69,476  

  اإلجمالً 271449,000 150   

   1011 مستوى عند دال  * *                   1011  مستوى عند دال* 
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 التعلٌمً المستوى بٌن المشترك التفاعل من  لكل احصابٌا دال تؤثٌر وجود السابق الجدول ٌوضح   

 ونوع لؤلم التعلٌمً والمستوى لؤلب التعلٌمً المستوى) بٌن المشترك والتفاعل العابلة ونوع لؤلب

 بالمستوى ال( الجنسٌة التفرقة صورة) الصورة هذه تتؤثر لم بٌنما الجنسٌة التفرقة صورة على( العابلة

 التعلٌمً المستوى بٌن المشترك بالتفاعل وال العابلة بنوع وال لؤلم التعلٌمً بالمستوى وال لؤلب ًالتعلٌم

 .العابلة ونوع لؤلم التعلٌمً المستوى بٌن المشترك بالتفاعل وال لؤلم التعلٌمً والمستوى لؤلب

: الكلٌة الدرجة-6  

 العائلة ونوع للوالدٌن التعلٌمً المستوى لتأثٌر المتعدد التباٌن تحلٌل نتائج ٌبٌن( 44) رقم جدول   

 :الواقعٌة الذات لصورة الكلٌة الدرجة على

 1011 مستوى عند دال  * *                   1011  مستوى عند دال*

 والتفاعل لؤلم التعلٌمً المستوى من لكل احصابٌا دال تؤثٌر وجود أعبله الجدول خبلل من ٌظهر   

 لؤلب التعلٌمً المستوى) بٌن المشترك والتفاعل لؤلم والمستوى لؤلب التعلٌمً المستوى بٌن المشترك

 هذه تتؤثر  مل حٌن ،فً الواقعٌة الذات لصورة الكلٌة الدرجة على( العابلة ونوع لؤلم التعلٌمً والمستوى

 لؤلب التعلٌمً المستوى بٌن المشترك بالتفاعل وال  العابلة بنوع وال لؤلب التعلٌمً بالمستوى ال األخٌرة

 .العابلة ونوع لؤلم التعلٌمً المستوى بٌن المشترك بالتفاعل وال العابلة ونوع

 للمستوى تبعا  الواقعٌة الذات لصورة الكلٌة الدرجة فً الفروق داللة مصادر على التعرؾ من ولمزٌد  

 .الفروق هذه مصادر لتحدٌد شٌفٌه اختبار باستخدام  بعدٌة مقارنات بإجراء الباحث قام لؤلم التعلٌمً

 مستوى
 الداللة

 متوسط  ؾ قٌمة
 المربعات

 درجة
  الحرٌة

المربعات مجموع   المستقلة المتؽٌرات 

لؤلب التعلٌمً المستوى 5220,041 4 1305,010 2,360 ؼٌر دال  

 لؤلم التعلٌمً المستوى 6827,552 4 1706,888 3,087 *دال

  العابلة نوع 590,750 2 295,375 534, ؼٌر دال

 14619,283 10 1461,928 2,644 **دال 
 xلؤلب التعلٌمً المستوى
 لؤلم لٌمًالتع المستوى

 6616,573 6 1102,762 1,995 ؼٌر دال
 xلؤلب التعلٌمً المستوى

 العابلة نوع

 4034,523 6 672,421 1,216 ؼٌر دال
 نوعx لؤلم التعلٌمً المستوى

  العابلة

 9056,849 6 1509,475 2,730 *دال

 Xلؤلب التعلٌمً المستوى
 نوعX لؤلم التعلٌمً المستوى

 العابلة

 الخطؤ 61367,558 111 552,861  

  اإلجمالً 4471650,000 150   
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 الذات لصورة الكلٌة الدرجة فً الفروق مصادر على للتعرف شٌفٌه اختبار نتائج ٌبٌن( 45) رقم جدول

 :لألم التعلٌمً للمستوى تبعا الواقعٌة

الفرق فً  مصدر الفروق  المتوسط لٌممستوى التع

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

 **دال  27,74 ثانوي  -بدون مستوى  160,64 بدون مستوى

 *دال 28,74 جامعً -بدون مستوى  167,08 ابتدابً

  *دال 21,29 ثانوي  -ابتدابً  173,11 متوسط

  192,50 ثانوي

 177,00 جامعً

 0,01دال عند مستوى   * *                   0,05  دال عند مستوى*

ٌتبٌن من خبلل الجدول أعبله أن مصدر الفروق فً الدرجة الكلٌة لصورة الذات الواقعٌة تبعا    

 فارق وهو 43032 بـ قدر المتوسطات فً بفارقثانوي( -للمستوى التعلٌمً لؤلم كان بٌن )بدون مستوى 

  الثاوي التعلٌم المستوى ذوات من أمهاتهن اللواتً تالفتٌا ولصالح 1011 مستوى عند احصابٌا دال

 عند احصابٌا دال فارق وهو 44032 بـ قدر المتوسطات فً بفارق( جامعً- مستوى بدون) ،وبٌن

 - ابتدابً) ،وبٌن الجامعً التعلٌم المستوى ذوات من أمهاتهن اللواتً الفتٌات لصالح 1011 مستوى

 1011 مستوى عند احصابٌا دال فارق وهو 41045 بـ قدر اتالمتوسط فً بفارق االبتدابً( ثانوي

 .الثانوي التعلٌم المستوى ذوات من أمهاتهن اللواتً الفتٌات ولصالح

 : الثانٌة الفرضٌة

 من كل لدى المثالٌة الذات صورة عن الواقعٌة الذات صورة تختلؾ  أنه على الفرضٌة هذه تنص    

 .بالبٌت الماكثة الفتاة- ملةالعا الفتاة- الطالبة الفتاة:  عٌنة

 .Paired samples T-Test المزدوجة للعٌنة ت اختبار استخدام ٌتطلب الفرضٌة هذه والختبار  

 :الطالبة الفتاة عٌنة-9

 الذات وصورة الواقعٌة الذات لصورة المعٌارى واالنحراف الحسابً المتوسط ٌبٌن( 46) رقم جدول   

 : الطالبة الفتاة لدى(  والمثالٌة الواقعٌة) الصورتٌن بٌن وقالفر لداللة( ت) وقٌمة المثالٌة

 االنحراؾ  المتوسط التكرار الذات صورة

 المعٌاري

  الداللة مستوى  ت  الحرٌة درجة

 6,675 25 25,079 183,86 50 الواقعٌة

 

 1011 عند دال

 7,056 123,12 50 المثالٌة
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 ٌدل مما 1011 مستوى عند دالة قٌمة وهً 20231 بلؽت ًوالت ت قٌمة أن السابق الجدول من ٌتضح    

 فً تباٌن ٌفسر ما وهذا الطالبة الفتاة لدى( المثالٌة و الواقعٌة) الصورتٌن بٌن فرق وجود على

 متوسط بٌنما 143042 بلػ الواقعٌة الصورة متوسط أن نجد حٌث الصورتٌن بٌن الحسابٌة المتوسطات

 . 143014 بلػ المثالٌة الصورة

 :العاملة الفتاة عٌنة-2

 الذات وصورة الواقعٌة الذات لصورة يالمعٌار واالنحراف الحسابً المتوسط ٌبٌن( 47) رقم جدول

 : العاملة الفتاة لدى(  والمثالٌة الواقعٌة) الصورتٌن بٌن الفروق لداللة( ت) وقٌمة المثالٌة

 االنحراؾ  المتوسط التكرار الذات صورة

 المعٌاري

 درجة

  الحرٌة

  الداللة مستوى  ت

 5,741 49 24,058 175,40 50 الواقعٌة

 

 1011 عند دال

 47,394 125,48 50 المثالٌة

    

 ٌدل مما 1011 مستوى عند دالة قٌمة وهً 5,741 بلؽت والتً ت قٌمة أن السابق الجدول من ٌتضح 

 فً تباٌن ٌفسر ما وهذا بةالطال الفتاة لدى( المثالٌة و الواقعٌة) الصورتٌن بٌن فرق وجود على

 متوسط بٌنما175,40 بلػ الواقعٌة الصورة متوسط أن نجد حٌث الصورتٌن بٌن الحسابٌة المتوسطات

 .125,48 بلػ المثالٌة الصورة

 :بالبٌت الماكثة الفتاة عٌنة-3

 ذاتال وصورة الواقعٌة الذات لصورة يالمعٌار واالنحراف الحسابً المتوسط ٌبٌن( 48) رقم جدول   

 : بالبٌت الماكثة الفتاة لدى(  والمثالٌة الواقعٌة) الصورتٌن بٌن الفروق لداللة( ت) وقٌمة المثالٌة

 االنحراؾ  المتوسط التكرار الذات صورة
 المعٌاري

 درجة
  الحرٌة

 مستوى  ت
  الداللة

 2,340 25 3,482 151,94 50 الواقعٌة

 

 عند دال

 5,380 136,30 50 المثالٌة 1011

 

 ٌدل مما 1011 مستوى عند دالة قٌمة وهً 2,340 بلؽت والتً ت قٌمة أن السابق الجدول من ٌتضح   

 فً تباٌن ٌفسر ما وهذا الطالبة الفتاة لدى( المثالٌة و الواقعٌة) الصورتٌن بٌن فرق وجود على
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 متوسط نماب151,94ٌ بلػ الواقعٌة الصورة متوسط أن نجد حٌث الصورتٌن بٌن الحسابٌة المتوسطات

 .136,30 بلػ المثالٌة الصورة

 : الثالثة الفرضٌــــــة

 الفتاة- العاملة الفتاة- طالبة الفتاة) الثبلث المجموعات بٌن فروق هناك أن على الفرضٌة هذه تنص   

 .والمثالٌة الواقعٌة الذات صورة فً(  بالبٌت الماكثة

 0ne Way-ANOVA   البسٌط التباٌن تحلٌل استخدام تم الفرضٌة هذه صحة مدى والختبار   

 :الواقعٌة الذات صورة-9

 المجموعات لدى الواقعٌة الذات لصورة المعٌارٌة واالنحرافات المتوسطات ٌبٌن( 49) رقم جدول  

 (:بالبٌت الماكثة الفتاة- العاملة الفتاة- الطالبة الفتاة) الثالث

 االنحراؾ المعٌاري المتوسط العدد المجموعة

 25,079 183,86 50 الطالبة الفتاة 

 24,058 175,40 50 الفتاة العاملة

 24,619 151,94 50 الفتاة الماكثة بالبٌت

 27,929 170,40 150 المجموع

 

 فً  الثبلثة المجموعات بٌن الحسابٌة المتوسطات فً تباٌن هناك بؤن ٌتضح السابق الجدول خبلل من  

 .البسٌط التباٌن تحلٌل استخدام تم الفروق تلك معنوٌة ،والختبار الواقعٌة الذات صورة

 الفتاة- الطالبة الفتاة)الثالثة المجموعات بٌن البسٌط التباٌن تحلٌل نتائج ٌبٌن( ,5) رقم جدول  

 : الواقعٌة الذات صورة فً( بالبٌت الماكثة الفتاة- العاملة

 مستوى

 الداللة

  التباٌن مصدر  عاتالمرب مجموع  الحرٌة درجة  المربعات متوسط ؾ قٌمة

 دال
 عند

1011 

  المجموعات بٌن 27347,160 2 13673,580 22,615

الواقعٌة الصورة 88878,840 147 604,618   

 اإلجمالً 4471650,000 150  
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 الفتاة) الثبلث المجموعات بٌن  1011 مستوى عند احصابٌا فروق هناك أن السابق الجدول من ٌتضح

 .الواقعٌة الذات صورة فً(  بالبٌت الماكثة الفتاة- املةالع الفتاة- طالبة

ولمزٌد من التعرؾ على مصادر داللة الفروق فً صورة الذات الواقعٌة  بٌن المجموعات الثبلث تم  

 لتحدٌد مصادر الفروق. LSDتطبٌق اختبار 

 :الواقعٌة الذات صورة فً الثالث المجموعات بٌن الفروق مصادر ٌوضح( 59) رقم جدول

الفرق فً  مصدر الفروق المتوسط  العٌنة 
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 دال * * 31,92 الفتاة الماكثة بالبٌت-الفتاة الطالبة  183,86 الفتاة الطالبة 

 دال * * 23,46 الفتاة الماكثة بالبٌت-الفتاة العاملة  175,40 الفتاة العاملة 

الفتاة الماكثة 
 بالبٌت

151,94  

 1011 مستوى عند دال  * *                   0,05  مستوى دال عند*

 .العاملة الفتاة وعٌنة الطالبة الفتاة عٌنة بٌن الواقعٌة الذات صورة فً فروق وجود عدم الجدول ٌوضح  

 .1011 عند أو 1011 الداللة مستوى عند ال دال ؼٌر فرق وهو 4022 العٌنتٌن متوسطً فرق كان حٌث

 فً بفارق الماكثة الفتاة وعٌنة الطالبة الفتاة عٌنة بٌن الواقعٌة الذات صورة فً قفرو ظهرت بٌنما  

 جهة ومن. الطالبة الفتاة عٌنة لصالح  1011 مستوى عند دال فرق وهو 31054 ب قدر المتوسطات

 ارقبف بالبٌت الماكثة الفتاة وعٌنة العاملة الفتاة عٌنة بٌن الواقعٌة الذات صورة فً فروق ظهرت أخرى

 .العاملة الفتاة لصالح  1011 مستوى عند دال فرق وهو 31054 ب قدر المتوسطات فً

 :المثالٌة الذات صورة-2

 المجموعات لدى المثالٌة الذات لصورة المعٌارٌة واالنحرافات المتوسطات ٌبٌن( 52) رقم جدول 

 (. بالبٌت الماكثة الفتاة- العاملة الفتاة- الطالبة الفتاة) الثالث

 االنحراؾ المعٌاري المتوسط العدد مجموعةال

 49,896 123,12 50 الفتاة الطالبة 

 47,394 125,48 50 الفتاة العاملة

 38,046 136,30 50 الفتاة الماكثة بالبٌت

 45,460 128,30 150 المجموع
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 صورة فً الثبلثة المجموعات متوسطات بٌن كبٌر تباٌن وجود عدم أعبله الجدول خبلل من ٌتضح    

 .البسٌط التباٌن تحلٌل استخدام تم الفروق تلك معنوٌة والختبار المثالٌة الذات

 العاملة الفتاة- الطالبة الفتاة)الثالثة المجموعات بٌن البسٌط التباٌن تحلٌل نتائج ٌبٌن( 53) رقم جدول

 : المثالٌة الذات صورة فً( بالبٌت الماكثة الفتاة-

مستوى 

 الداللة

 مصدر التباٌن  مجموع المربعات  درجة الحرٌة  المربعات متوسط  قٌمة ؾ

ؼٌر 
 دالة

 

 بٌن المجموعات  4939,240 2 2469,620 1,198

 داخل المجموعات 302980,260 147 2061,090 

 اإلجمالً 116226,000 150  

 

 احصابٌة لةدال ذات فروق وجود عدم وبالتالً دالة ؼٌر ؾ قٌمة أن السابق الجدول خبلل من ٌتضح   

 الذات صورة فً( بالبٌت الماكثة الفتاة- العاملة الفتاة- الطالبة الفتاة) الثبلث المجموعات متوسطات بٌن

 .لنفسها المثالٌة الصورة نفس ترسم بالبٌت ماكثة أم عاملة أم طالبة أكانت سواء الفتاة أن ،بمعنى المثالٌة

 تبعا الذات تقبل فً الكلٌة العٌنة أفراد بٌن فروق هناك أن على الفرضٌة هذه تنص :  الرابعة الفرضٌـــة

 .العابلة ونوع للوالدٌن التعلٌمً المستوى لمتؽٌرات

   تبعا الفتاة لدى الذات تقبل لـ المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات ٌبٌن( 54) رقم جدول     

 :للوالدٌن التعلٌمً للمستوى

 

المستوى 

 التعلٌمً

األب                   األم                      

 المتوسط ن

 الحسابً 

االنحراؾ 

 المعٌاري

 المتوسط ن

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

 38,433 51,02 55 28,177 39,64 36 بدون مستوى

 38,186 57,75 36 46,080 67,40 43 ابتدابً

 45,423 52,19 27 48,340 60,62 29 متوسط

 61,992 84,08 24 54,862 68,13 30 ثانوي

 55,376 47,63 8 47,459 47,17 12 جامعً
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 لاادى الااذات تقباال فااً الحسااابٌة المتوسااطات فااً تباااٌن هناااك أن السااابق الجاادول خاابلل ماان ٌظهاار   

 أكبااار كاااان فقاااد لآلبااااء ،فبالنسااابة لاااؤلم التعلٌماااً المساااتوى و لاااؤلب التعلٌماااً للمساااتوى  تبعاااا  الفتااااة

( 21024) فالمتوسااااااااط( 23021) االبتااااااادابً ٌلٌااااااااه ثااااااام(  24,13) الثااااااااانوي للمساااااااتوى متوساااااااط

 فكااااان لؤلمهااااات بالنساااابة ،أمااااا( 35022) مسااااتوى دون ماااان لآلباااااء ،وأخٌاااارا( 23013) ،فالجااااامعً

 مااان ثااام(52,19) المتوساااط ثااام( 57,75) االبتااادابً ثااام(  84,08) الثاااانوي للمساااتوى متوساااط أكبااار

 تلااااك معنوٌااااة ماااان التحقااااق ،وسااااٌتم(47,63)الجااااامعً المسااااتوى وأخٌاااارا( 51,02) مسااااتوى دون

 . التباٌن تحلٌل خبلل من الفروق

 لنوع تبعا الفتاة لدى الذات تقبل المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات ٌبٌن( 55) رقم جدول  

 :العائلة

 االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً ن نمط العابلة 

 49,850 61,32 71 عصرٌة 

 43,827 59,58 50 مختلطة 

 38,971 46,90 29 تقلٌدٌة

 

 تبعا الفتاة لدى الذات تقبل فً الحسابٌة المتوسطات فً تباٌن هناك أن السابق الجدول خبلل من ٌظهر   

 21034 بمتوسط العصرٌة العاببلت ثم 15014 بلػ المختلطة للعاببلت متوسط أكبر كان ،وقد العابلة لنوع

 تحلٌل خبلل من الفروق تلك معنوٌة من التحقق ،وسٌتم 22051 بمتوسط التقلٌدٌة العاببلت وأخٌرا

 . التباٌن

 تقبل على العائلة ونوع للوالدٌن التعلٌمً المستوى لتأثٌر المتعدد التباٌن تحلٌل ٌبٌن( 56) رقم جدول 

 :العائلة الفتاة لدى الذات

 مستوى

 الداللة

"ؾ" قٌمة  متوسط 

 المربعات

 درجة

  الحرٌة

المربعات مجموع   المستقلة تغٌراتالم 

لؤلب التعلٌمً المستوى 33664,533 4 8416,133 4,725 دال **  

 لؤلم التعلٌمً المستوى 24646,100 4 6161,525 3,459 دال *

  العابلة نوع 2884,537 2 1442,269 0,810 ؼٌر دال

 43884,040 10 4388,404 2,464 دال *
 xلؤلب التعلٌمً المستوى

 ملؤل التعلٌمً المستوى

 14470,694 6 2411,782 1,354 ؼٌر دال
 xلؤلب التعلٌمً المستوى

 العابلة نوع
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 10493,180 6 1748,863 0,982 ؼٌر دال
 نوعx لؤلم التعلٌمً المستوى

  العابلة

 16487,230 7 2355,319 1,322 ؼٌر دال

 Xلؤلب التعلٌمً المستوى

 نوعX لؤلم التعلٌمً المستوى

 العابلة

 الخطؤ 195942,495 110 1781,295  

  اإلجمالً 818869,000 150   

 1011 مستوى عند دال  * *                   1011  مستوى عند دال*

ٌتضح من خبلل الجدول السابق وجود تؤثٌر دال احصابٌا لكل من المستوى التعلٌمً لؤلب والمستوى    

اتها فً العابلة ،فً حٌن أظهر الجدول عدم التعلٌمً لؤلم وللتفاعل المشترك بٌنهما على تقبل الفتاة لذ

وجود تؤثٌر دال احصابٌا لنوع العابلة وال للتفاعل المشترك بٌن المستوى التعلٌمً لؤلب ونوع العابلة وال 

للتفاعل المشترك بٌن المستوى التعلٌمً لؤلم ونوع العابلة وال للتفاعل المشترك بٌن المتؽٌرات الثبلثة 

 ب والمستوى التعلٌمً لؤلم ونوع العابلة( على تقبل الفتاة لذاتها فً العابلة. )المستوى التعلٌمً لؤل

 التعلٌمً للمستوى تبعا العابلة فً الفتاة لدى الذات تقبل فً الفروق داللة مصادر على لتعرؾول  

 .الفروق هذه مصادر لتحدٌد شٌفٌه اختبار باستخدام بعدٌة مقارنات بإجراء الباحث قام للوالدٌن

 :لألب التعلٌمً للمستوى بالنسبة-أ

 تبعا الفتاة لدى الذات تقبل فً الفروق مصادر على للتعرف شفٌه اختبار نتائج ٌبٌن( 57) رقم جدول  

  :لألب التعلٌمً للمستوى

الفرق فً  مصدر الفروق المتوسط مستوى التعلٌم
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

  **دال 27,76 ابتدابً - مستوى بدون 39,64 بدون مستوى

 *دال 21,16  ثانوي - مستوى بدون 67,40 ابتدابً

  60,62 متوسط

 68,13 ثانوي

 47,17 جامعً

 0,01دال عند مستوى   * *                   0,05  دال عند مستوى*

ٌتباااٌن مااان خااابلل الجااادول أعااابله أن مصااادر الفاااروق فاااً تقبااال الاااذات لااادى الفتااااة  تبعاااا للمساااتوى    

 وهاااو 27,76 باااـ قااادر المتوساااطات فاااً بفاااارق( ابتااادابً - مساااتوى بااادونلاااؤلب كاااان باااٌن ) التعلٌماااً

 المسااااتوى ذوات ماااان أمهاااااتهن اللااااواتً الفتٌااااات ولصااااالح 1011 مسااااتوى عنااااد احصااااابٌا دال فااااارق

 وهاااو 21,16 باااـ قااادر المتوساااطات فاااً بفاااارق( ثاااانوي - مساااتوى بااادون) ،وباااٌن  االبتااادابً التعلاااٌم
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 المسااااتوى ذوات ماااان أمهاااااتهن اللااااواتً الفتٌااااات لصااااالح 1011 سااااتوىم عنااااد احصااااابٌا دال فااااارق

 .الثانوي التعلٌم

 بالنسبة للمستوى التعلٌمً لألم: -ب

 تبعا الفتاة لدى الذات تقبل فً الفروق مصادر على للتعرف شفٌه اختبار نتائج ٌبٌن( 58) رقم جدول 

  :لألم التعلٌمً للمستوى

الفرق فً  مصدر الفروق المتوسط مستوى التعلٌم

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

دال  23,90  ثانوي - مستوى بدون 51,02 بدون مستوى * 

  57,75 ابتدابً

 52,19 متوسط

 84,08 ثانوي

 47,63 جامعً

 0,01دال عند مستوى   * *                   0,05  دال عند مستوى*

بل الذات لدى الفتاة تبعا للمستوى التعلٌمً لؤلم ٌتبٌن من خبلل الجدول أعبله أن مصدر الفروق فً تق   

 عند احصابٌا دال فارق وهو 23,90 بـ قدر المتوسطات فً بفارق( ثانوي - مستوى بدونكان بٌن )

 .الثانوي التعلٌم المستوى ذوات من أمهاتهن اللواتً الفتٌات ولصالح 1011 مستوى

  (والمثالٌة الواقعٌة) الذات صورة بٌن عبلقة كهنا تنص هذه الفرضٌة على أنـة الخامسة :ـالفرضٌـ  

 .الماكثة الفتاة عٌنة- العاملة الفتاة عٌنة- الطالبة الفتاة عٌنة: من كل لدى الذات وتقبل

  Multipe-Regression Analysis المتعدد االنحدار تحلٌل استخدام ٌتطلب الفرضٌة هذه والختبار   

 المتؽٌر فٌمثل الذات تقبل ،أما مستقلٌن كمتؽٌرٌن والمثالٌة الواقعٌة الذات صورتً من كل تمثل حٌث

 . التابع

 المتؽٌرٌن بٌن االرتباط معامل بحساب الباحث قام االنحدار معنوٌة صحة على االطمبنان ٌتم وحتى    

 :اآلتً الجدول فً ٌظهر كما( المثالٌة الذات صورة- الواقعٌة الذات صورة) المستقلٌن
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 الفتاة) عٌنة من كل لدى والمثالٌة الواقعٌة الذات صورة بٌن االرتباط معامل بٌنٌ( 59) رقم جدول

 (:بالبٌت الماكثة ،الفتاة العاملة ،الفتاة الطالبة

 العٌنة معامل االرتباط بٌن صورة الذات الواقعٌة وصورة الذات المثالٌة.

 الفتاة الطالبة 0,408-    

 الفتاة العاملة 0,419-

ة الماكثة بالبٌتالفتا 0,096-  

    

 الماكثة الفتاة عٌنة لدى وباألخص منخفضا كان االرتباط معامل قٌمة أن السابق الجدول من نبلحظ   

( المثالٌة الذات وصورة الواقعٌة الذات صورة) المستقلٌن  المتؽٌرٌن أن على ٌدل ما وهذا  بالبٌت

 .االنحدار معامل على االطمبنان من ٌمكن ما ،وهذا البعض بعضهما عن مستقبلن

 : الطالبة الفتاة-9

( المثالٌة- الواقعٌة) الذات صورة بٌن العالقة لدراسة المتعدد االنحدار ملخص ٌبٌن( ,6) رقم جدول   

 : الطالبة الفتاة عٌنة لدى الذات وتقبل

  التابع المتؽٌر   الذات تقبل
 الطرٌقة  المتؽٌرات كل إدخال

 مستوى
 الداللة

F متوسط 
ربعاتالم  

 درجة
  الحرٌة

المربعات مجموع   التباٌن تحلٌل نتٌجة 

0,01 
 االنحدار 85675,911 2 42837,955 53,847

 الخطؤ 37390,589 47 795,544
 المجموع 123066,500 49 

ر معامل 0,834  

 مربع ر  معامل 0,683
 المعدل

  همةالمسا المتؽٌرات  الواقعٌة الذات صورة  المثالٌة الذات صورة

  الثابت 130,412

المعدل بٌتا معامل 107, 0,785-  

  المحسوبة ت قٌمة 1,216 8,912-

  الداللة مستوى ؼٌر دال دال عند 0,01
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 االنحدار أن إلى ٌشٌر مما 1011 عند دالة االنحدار تباٌن لتحلٌل ؾ قٌمة أن السابق الجدول من نبلحظ  

 لهما مجتمعتٌن( المثالٌة الذات صورة- الواقعٌة الذات ورةص) المستقلٌن المتؽٌرٌن أن بمعنى معنوي

 .االنحدار على معنوي تؤثٌر

 أن على ٌدل ،حٌث مقبول معامل وهو 0.683  ٌساوى الذي المعدل التحدٌد معامل  خبلل من ٌظهر و  

 التؽٌرات من بالمابة 2403 ٌفسران( المثالٌة الذات صورة- الواقعٌة الذات صورة) المستقلٌن المتؽٌرٌن

 .أخرى عوامل إلى ٌرجع بالمابة 3103 والباقً ،(الذات تقبل) التابع المتؽٌر فً تحدث التً

 ،حٌث ت اختبار إلى نلجؤ الذات تقبل على( والمثالٌة الواقعٌة) الذات صورتً من كل تؤثٌر ولمعرفة  

 فً مساهمة لها فلٌس  ًوبالتال دال، ؼٌر الواقعٌة الذات لصورة بٌتا معامل أن السابق الجدول ٌوضح

 . الطالبة الفتاة لدى الذات بتقبل التنبإ

 له المتؽٌر هذا من ٌجعل مما 1011 مستوى عند دال المثالٌة الذات لصورة بٌتا معامل أن حٌن فً     

 المتؽٌر قٌم فً واحدة وحدة قدرها زٌادة أن حٌث الطالبة، الفتاة لدى الذات بتقبل التنبإ فً مساهمة

 .10341 بمقدار الذات تقبل فً نقصان عنها ٌنتج( المثالٌة الذات صورة) المستقل

 : كاآلتً الطالبة للفتاة بالنسبة االنحدار معادلة ستكون السابقة النتابج على وبناء

 المثالٌة الذات صورة X 10341 ـــ 1310214=  الذات تقبل 

 

 هً الطالبة الفتاة لدى الذات وتقبل المثالٌة الذات صورة بٌن العبلقة أن االنحدار معادلة من ٌتضح    

 : العبلقة هذه ٌوضح اآلتً البٌانً والرسم.  خطٌة عبلقة
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 (الطالبة الفتاة) االنحدار لنموذج البٌانً الرسم(:3) رقم الشكل

 عبلقة الطالبة الفتاة لدى الذات وتقبل المثالٌة الذات صورة بٌن بٌن العبلقة أن االنتشار شكل من ٌتضح

 .المثالٌة الذات صورة خبلل من الطالبة الفتاة لدى الذات بتقبل التنبإ ٌمكن أنه على ٌإكد ما وهذا. خطٌة

 : العاملة الفتاة-2

( المثالٌة- الواقعٌة) الذات صورة بٌن العالقة لدراسة المتعدد االنحدار ملخص ٌبٌن( 69) رقم جدول   

 : العاملة الفتاة عٌنة لدى الذات وتقبل

  التابع المتؽٌر   الذات تقبل

 الطرٌقة  المتؽٌرات كل إدخال

 مستوى

 الداللة

F متوسط 

 المربعات

 درجة

  الحرٌة

المربعات مجموع   التباٌن تحلٌل نتٌجة 

 االنحدار 92801,631 2 46400,815 111,261 0,01

 الخطؤ 19601,089 47 417,044

 المجموع 112402,720 49 

ر معامل 909,  

المعدل مربع ر  معامل 818,  

  المساهمة المتؽٌرات  الواقعٌة الذات صورة  المثالٌة الذات صورة

 الثابت 5,729

المعدل بٌتا معامل 404, 0,662-  

  المحسوبة ت قٌمة 6,022 9,868-

  الداللة مستوى دال عند 0,01 دال عند 0,01
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 أن إلى ٌشٌر مما 1011 عند دالة النحدارا تباٌن لتحلٌل ؾ قٌمة أن السابق الجدول من نبلحظ      

 مجتمعٌن( المثالٌة الذات صورة- الواقعٌة الذات صورة) المستقلٌن المتؽٌرٌن أن بمعنى معنوي االنحدار

 . االنحدار على معنوي تؤثٌر لهما

 أن على ٌدل ،حٌث جٌد معامل وهو 10414ي ٌساو الذي المعدل التحدٌد معامل خبلل من ٌظهر و   

 التؽٌرات من بالمابة 4104 ٌفسران( المثالٌة الذات صورة- الواقعٌة الذات صورة) المستقلٌن ٌرٌنالمتؽ

 الخطؤ منها أخرى عوامل إلى ٌرجع بالمابة 14,4 ،والباقً( الذات تقبل) التابع المتؽٌر فً تحدث التً

 .العشوابً

 ت، اختبار إلى نلجؤ الذات تقبل على( والمثالٌة الواقعٌة) الذات صورتً من كل تؤثٌر ولمعرفة      

  المثالٌة الذات وصورة الواقعٌة الذات صورة من لكل بٌتا معاملً أن السابق الجدول من ٌتضح حٌث

( المثالٌة الذات ،صورة الواقعٌة الذات صورة) المتؽٌرٌن هذٌن من ٌجعل مما 1011 مستوى عند دالٌن

 .    العاملة الفتاة لدى الذات بتقبل منببان

 بٌتا معامل من اكبر(10212) الواقعٌة الذات لصورة بٌتا معامل أن السابق  الجدول من ٌظهر كما     

 الذات بتقبل التنبإ فً سهاماا أكثر الواقعٌة الذات صورة أن ٌعنً مما ،(10224-)  المثالٌة الذات لصورة

(  الواقعٌة الذات صورة) لمستقلا المتؽٌر قٌم فً واحدة وحدة قدرها زٌادة أن حٌث العاملة، الفتاة لدى

 الذات صورة) المستقل المتؽٌر قٌم فً واحدة زٌادة وأن ،10212 بمقدار الذات تقبل فً زٌادة عنها ٌنتج

 للفتاة بالنسبة االنحدار معادلة ستكون السابقة النتابج على وبناء. 10224 ـب نقصان عنها ٌنتج( المثالٌة

  كاآلتً العاملة

 .المثالٌة الذات صورة X 10224 ـــ  الواقعٌة الذات صورة X 10212+  10345=  الذات تقبل

 

 الفتاة لدى الذات وتقبل (والمثالٌة الواقعٌة) الذات صورتً بٌن العبلقة أن االنحدار معادلة من ٌتضح

  : العبلقة هذه ٌوضح البٌانً والرسم. خطٌة عبلقة العاملة
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 .( العاملة الفتاة)  االنحدار لنموذج البٌانً مالرس (:4) رقم الشكل                 

 الفتاة لدى الذات وتقبل والمثالٌة الواقعٌة الذات صورتً بٌن بٌن العبلقة أن االنتشار شكل من ٌتضح

 من العابلة فً لذاتهاالعاملة  الفتاة تقبل بمدى التنبإ ٌمكن أنه على مإشر وهذا. خطٌة عبلقة  العاملة

 .المثالٌة الذات صورةخبلل  منو اقعٌةالو الذات صورة خبلل

 :بالبٌت الماكثة الفتاة-3

( المثالٌة- الواقعٌة) الذات صورة بٌن العالقة لدراسة المتعدد االنحدار ملخص ٌبٌن( 62) رقم جدول   

 : بالبٌت الماكثة الفتاة عٌنة لدى الذات وتقبل

 المتؽٌر التابع تقبل الذات

 الطرٌقة إدخال كل المتؽٌرات

مستوى 

 الداللة

F  متوسط

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

مجموع 

 المربعات

 نتٌجة تحلٌل التباٌن

 االنحدار 9102,703 2 4551,352 5,461 007,

 الخطؤ 39168,177 47 833,365

 المجموع 48270,880 49 

 معامل ر 0,43

 معامل  ر مربع المعدل 0,154

 المتؽٌرات المساهمة صورة الذات الواقعٌة صورة الذات المثالٌة

 الثابت 45,763

 معامل بٌتا المعدل 0,181 0,109

 قٌمة ت المحسوبة 1,370 0,378-

 مستوى الداللة ؼٌر دال 0,01دال عند 
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 االنحدار أن إلى ٌشٌر مما 1011 عند دالة االنحدار تباٌن لتحلٌل ؾ قٌمة أن السابق الجدول من نبلحظ   

 لهما مجتمعتٌن( المثالٌة الذات صورة- الواقعٌة الذات صورة) لمستقلٌنا المتؽٌرٌن أن بمعنى معنوي

 .االنحدار على معنوي تؤثٌر

 أن على ٌدل ،حٌث متدنً معامل وهو0,154  ٌساوى الذي المعدل التحدٌد معامل أن حٌن فً    

 التؽٌرات من بةبالما 1102 ٌفسران( المثالٌة الذات صورة- الواقعٌة الذات صورة) المستقلٌن المتؽٌرٌن

 .أخرى عوامل إلى ٌرجع بالمابة 4202 والباقً ،(الذات تقبل) التابع المتؽٌر فً تحدث التً

 ،فٌتضح ت اختبار إلى نلجؤ الذات تقبل على( والمثالٌة الواقعٌة) الذات صورتً من كل تؤثٌر ولمعرفة  

 لدى الذات بتقبل التنبإ فً مساهمة لها فلٌس ،وبالتالً دال ؼٌر الواقعٌة الذات لصورة بٌتا معامل أن

 .الماكثة الفتاة

 الذات صورة من ٌجعل مما 1011 مستوى عند دال المثالٌة الذات لصورة بٌتا معامل أن حٌن فً    

 قٌم فً واحدة وحدة قدرها زٌادة أن ،حٌث الماكثة الفتاة لدى الذات بتقبل التنبإ فً مساهمة لها المثالٌة

 على وبناء.  0,378 بمقدار الذات تقبل فً نقصان عنها ٌنتج( المثالٌة الذات ةصور) المستقل المتؽٌر

 :كاآلتً بالبٌت الماكثة للفتاة بالنسبة االنحدار معادلة ستكون السابقة النتابج

 المثالٌة الذات صورة X 10334  ـــ 45,763=  الذات تقبل

      

لذات المثالٌة وتقبل الذات لدى الفتاة الماكثة بالبٌت أن العبلقة بٌن صورة ا ضح من معادلة االنحدارٌت  

     عبلقة خطٌة.

 :العبلقة هذه ٌوضح اآلتً البٌانً والرسم
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 ( : الرسم البٌانً لنموذج االنحدار )الفتاة الماكثة بالبٌت(5الشكل رقم )

 

تاة الماكثة بالبٌت ٌتضح من شكل االنتشار أن العبلقة بٌن صورة الذات المثالٌة وتقبل الذات لدى الف 

وهذا ما ٌإكد على أنه ٌمكن التنبإ بتقبل الذات لدى الفتاة الماكثة بالبٌت من خبلل صورة    عبلقة خطٌة.

 الذات المثالٌة.
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 ثانٌا :مناقشـــــة وتفســـٌر النتائــج

 :مناقشة الفرضٌة األولً

اد العٌنة الكلٌة وفقا لمتؽٌرات المستوى تنص الفرضٌة األولى على وجود فروق دالة احصابٌا بٌن أفر   

 التعلٌمً للوالدٌن ونوع العابلة فً صورة الذات الواقعٌة لدى الفتاة.

 صورة الذات الشخصٌة :

ب على صورة الذات إلى عدم وجود تؤثٌر للمستوى التعلٌمً لؤل أشارت نتابج تحلٌل التباٌن     

أن شخصٌة الفرد ترسخ معالمها فً المراحل األولى من  وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة كون ،الشخصٌة للفتاة

لوجٌة والسٌكولوجٌة التً الحٌاة أٌن تلعب األم الدور المحوري فً ذلك نظرا لطبٌعة العبلقة البٌو

التعلٌم ٌبقى وحتى وإن كان على درجة من  ،األب بعٌدا عن مسرح تلك العبلقة حٌث ٌبقى ،تربطهما

 م تتؤثر شخصٌة الفتاة فً العابلة بالمستوى التعلٌمً لؤلب.وبذلك ل ،دوره محدودا فً ذلك

م على صورة الذات الشخصٌة كما بٌنت النتابج عدم وجود تؤثٌر دال احصابٌا للمستوى التعلٌمً لؤل     

الفتاة بطرق علمٌة وتربوٌة وهذا بالرؼم من الدور الذي ٌمكن أن تلعبه األم المتعلمة فً تنشبة   ،للفتاة

أن شخصٌة الفتاة ومدى اتزانها ٌعود بالدرجة إلى شخصٌة األم  نٌعزو الباحث هذه النتٌجة كوو ،سلٌمة

وخاصة على المستوى السٌكولوجً  ألماذه ه وإلى طبٌعة العبلقة التً تربطها بابنتها وإلى مدى حضور

تعد هذه األمور حٌث  ،تاة األمن النفسً والحب والتقدٌرإشباع دافع األمومة الذي ٌحقق للففً والسٌما 

فً ؼاٌة األهمٌة فً نمو الفتاة نموا نفسٌا متزنا ٌسمح لها بؤن تكون حاضرة فً العابلة من الناحٌة 

 الشخصٌة.

إال أن  ،لؤلب وال بالمستوى التعلٌمً لؤلموبالرؼم من عدم تؤثر شخصٌة الفتاة ال بالمستوى التعلٌمً   

ل المتبادل بٌن المستوى التعلٌمً لؤلب والمستوى النتابج أظهرت وجود تؤثٌر دال احصابٌا للتفاع

الداللة  قوة من ٌعزز مما بٌن هذٌن المتؽٌرٌن وتؤثر تؤثٌر عبلقة وجود على ٌدل وهذا ،لؤلمالتعلٌمً 

حٌث بٌنت النتابج أن الفتٌات اللواتً آبابهن وأمهاتهن من ذوي المستوى التعلٌمً الثانوي  ،االحصابٌة

وٌرى الباحث أن هذا المستوى من التعلٌم ٌسمح لؤلبوٌن  ،فً الوضع األفضلذواتهن الشخصٌة  ٌدركن

أن ٌكونا على درجة من الوعً والدراٌة بما تلعبه التربٌة الرشٌدة فً تكوٌن شخصٌة ابنتهما شخصٌة 

فكل واحد منهما  ،ن معاٌألبوان عندما ٌكونان متعلمفا ،تشعر بقٌمة ذاتها ،ثقة فً نفسهاؼٌر خجولة وا

لتً ل من مهمة اآلخر فً عملٌة التربٌة والتنشبة التفاقهما على نفس األسالٌب التربوٌة السوٌة اٌسه

 الوالدٌن بٌن العبلقة كانت إذا( Carton, 1998" ) ٌرى السٌاق هذا وفً ،تشعر الفتاة باألمن والتقدٌر

 الذات مفهوم الطفل ىلد ٌشكل ذلك فإن والتعاون، والتفاهم الحب من راسخ أساس على وقابمة منسجمة،
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 تظهر كما. االجتماعٌة مكانتها على والحفاظ وتقدٌرها، الذات احترام فً مظاهرها تتضح التً اإلٌجابٌة

 كما عنها، ورضاه ذاتهل هتقبل عن الطفل فٌعبر الذاتً، واالستقبلل بالكرامة والتمسك بالنفس الثقة فً

 باسمة) "الحٌاة متطلبات تجاه اآلخرٌن مع اعلٌتف شخص وأنه المسإولٌة، تحمل على قدرته عن ٌعبر

 (.42 ص ،4111 حبلوة،

 أثر معرفة إلى تهدؾ كانت التً دراسته فً( 1542) الطحان إلٌه توصل ما مع النتٌجة هذه وتتفق     

 مونً قابمة الباحث واستخدم طالبة، 111 من تكونت عٌنة على األطفال سلوك فً األسرة ثقافة

(Monney )الباحث أعده الذي لؤلسرة الثقافً المستوى ومقٌاس مٌدانٌا، تعدٌلها بعد شكبلتالم لضبط 

  .الذات مفهوم خاص وبشكل شخصٌاتهم وتشكٌل الثقافً المستوى بٌن عبلقة وجود عن أسفرت ،حٌث

 الدراسات طلبة لدى الذات مفهوم على التعرؾ إلى تهدؾ التً( 4111) وصالحً خالد دراسة مع تتفقو

 طالبا، 311 بلؽت عٌنة على ،فٌه المإثرة العوامل بعض ضوء فً القصٌم جامعة فً ٌةاالجتماع

 كانت للوالدٌن التعلٌمً للمستوى بالنسبة أنه توصلت وقد الذات، لمفهوم تنسً مقٌاس الباحثان واستخدم

 لشخصٌة،ا الذات) أبعاد فً علٌا ودراسات بكالورٌوس والدهم تعلٌم مستوى الذٌن الطلبة لصالح الفروق

 (. الذات وتقبل والهوٌة،

ى صورة الذات الشخصٌة لدى و قد أظهرت النتابج عدم وجود تؤثٌر دال احصابٌا لنوع العابلة عل      

 ،سواء فً الحضر أو فً الرٌؾ العابلة الجزابرٌة مسّ ومرد هذه النتٌجة للتؽٌر االجتماعً الذي  ،الفتاة

فكار اتجاه المرأة بصفة عامة والفتاة بصفة خاصة والذي وما صاحب ذلك من تؽٌر فً المفاهٌم واأل

بل  ،العضو الخجول ؼٌر الواثق من نفسهفلم تعد الفتاة فً العابلة ذلك  ،انعكس على مكانتها فً العابلة

 أصبح لها حضور من الناحٌة الشخصٌة تستطٌع التعبٌر عن آرابها ومشاكلها بكل حرٌة.

 ؤثٌر دال احصابٌا للتفاعل المشترك بٌن المستوى التعلٌمً لؤلب ونوعأظهرت النتابج وجود ت وقد      

وقد كانت  ،ما رفع من قوة الداللة االحصابٌةوهذا نتٌجة تؤثر المتؽٌرٌن ببعضهما البعض م ،العابلة

وي ومن العاببلت الحضرٌة حسب النتابج لصالح الفتٌات اللواتً آبابهن من ذوي المستوى التعلٌمً الثان

، فإذا كان اآلباء على درجة من التعلٌم والوعً فهم أكثر مراعاة للخصابص وٌمكن تفسٌر ذلك ،ةالنووٌ

وخاصة إذا كانت هذه الفتاة منحدرة من  ،مما ٌنعكس على شخصٌة هذه االخٌرةوالحاجات النفسٌة للفتاة 

إلى إلضافة اب مة،ٌسود االنفتاح والتحرر من القٌم والعادات القدٌ نووٌة( أٌن-عابلة عصرٌة )حضرٌة 

، اجات األفراد بؽض النظر عن جنسهمتوفر ذلك المناخ الذي ٌراعً اهتمامات وحالعابلة النووٌة ذلك ف

 كما ٌسود فً هذا المناخ الحوار والتواصل واالستقبللٌة مما ٌنعكس بصورة اٌجابٌة على شخصٌة الفرد. 
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بٌن المستوى التعلٌمً لؤلم ونوع العابلة  شتركالم بالتفاعلال فً حٌن لم تتؤثر صورة الذات الشخصٌة    

بٌن المتؽٌرات الثبلث) المستوى التعلٌمً لؤلب والمستوى التعلٌمً لؤلم ونوع  مشتركبالتفاعل ال وال

العابلة( وهذا لعدم وجود عملٌة تفاعل بٌن هذه المتؽٌرات للرفع من قوة الداللة االحصابٌة إلحداث 

 ة.الفروق فً صورة الذات الشخصٌ

 صورة الذات العائلٌة :

وٌمكن  ،مً لؤلب على صورة الذات العابلٌةفقد أظهرت النتابج عدم وجود تؤثٌر للمستوى التعلٌ    

بة الفتاة على عاتق تفسٌر هذه النتٌجة كون أن اآلباء بالرؼم من اختبلؾ مستوٌاتهم التعلٌمٌة ٌتركون تنش

وكانت لصالح  ،العابلٌة بالمستوى التعلٌمً لؤلمالذات  فً حٌن بٌنت النتابج تؤثر صورة ،مسإولٌة األم

كون أن األم  ،وتعد هذه النتٌجة منطقٌة ،ن ذوات المستوى التعلٌمً الثانويالفتٌات اللواتً أمهاتهن م

حٌث تعمل أن  ،تواصل والتفاهم بٌن جمٌع أفرادهاالمتعلمة تضفً على العابلة مناخا ٌسوده  الحوار وال

ففً كثٌر من األحٌان وما إن تصل الفتاة  ،ولٌس اإلناث فقط جمة مع جمٌع أفراد العابلةتكون ابنتها منس

مع أبٌها وتزداد اتساعا فجوة فً الظهور فً عبلقة هذه الفتاة  هناكإلى مرحلة البلوغ أو المراهقة تبدأ 

بٌن الفتاة وأبٌها منذ  تحاول تقلٌص تلك الفجوةر األم المتعلمة  والمثقفة التً ومن هنا ٌؤتً دو ،مع الوقت

الفتاة وأبٌها عندما  الطفولة حتى تصبح مقربة من أبٌها وحتى بعد البلوغ  أو المراهقة ،"فالعبلقة بٌن

ال تنقطع عند المراهقة إذا كانت الروابط بٌنهما مبنٌة منذ الطفولة والمراهقة على المحبة  ،تكون مرضٌة

 (.Alain Braconnier, 2007, P 114واالحترام". )

فهً من  ،نها تشعر بؤهمٌتها وقٌمتها كؤنثىومن زاوٌة أخرى ونظرا لوعً األم المثقفة والمتعلمة كو    

والذي ٌنعكس  ،ً نفسٌة ابنتها وتشعرها بؤهمٌتهاخبلل عملٌة التنشبة تحاول أن تعزز قٌمة األنوثة ف

 أفراد عابلتها. اٌجابا على عبلقتها مع ؼٌرها فتصبح أكثر تواصبل انسجاما وتفاعبل مع

و بٌنت النتابج وجود تؤثٌر دال احصابٌا للتفاعل المشترك بٌن المستوى التعلٌمً لؤلب والمستوى    

وٌمكن تفسٌر  ،ت ألبوٌن من ذوي التعلٌم الثانويالتعلٌمً لؤلم على صورة الذات العابلٌة ولصالح الفتٌا

تند إلى الحكمة ا معاملة تقوم أسس تربوٌة سلٌمة تسن فً معاملة ابنتهٌهذه النتٌجة لما تلعبه ثقافة الوالد

وتتفق نتٌجة هذه  ،جامها وتوافقها مع أفراد عابلتهامما ٌنعكس اٌجابٌا على مدى انس ،والثقة المتبادلة

( بعنوان أثر الرعاٌة األبوٌة للطفل فً قبول الطفل ألسرته أو رفضه 1997الدراسة مع دراسة عبد هللا )

 ،استخدم لجمع المعلومات منهم ،باء واألمهات فً مدٌنة القاهرةفرد من اآل 600ها لها على عٌنة قوام

مقٌاس خاص أعده الباحث لرعاٌة الوالدٌة للطفل ، وقد أسفرت نتابج الدراسة عن وجود عبلقة موجبة 

دراسة  كما تتفق مع ،التفاعل االٌجابً مع أفراد أسرتهبٌن المستوى التعلٌمً للوالدٌن وقدرة الطفل على 
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 فً االجتماعٌة الدراسات طلبة لدى الذات مفهوم على التعرؾ إلى تهدؾ التً( 4111) وصالحً خالد

 الذٌن الطلبة ولصالح الذات مفهوم فً افروق هناك أن المإثرة، العوامل بعض ضوء فً القصٌم جامعة

 .االجتماعٌة الذات بعد فً عامة ثانوٌة من أقل والدتهم تعلٌم مستوى

( بعنوان دور الوالدٌن فً 2011دراسة حبلوة )حٌن تختلؾ هذه النتٌجة مع ما توصلت إلٌه فً     

ٌات تكوٌن الشخصٌة االجتماعٌة عند األبناء إلى عدم وجود فروق بٌن أفراد العٌنة بحسب المستو

لتعلٌمٌة ال والجامعً(، حٌث تشٌر هذه النتابج إلى أن المستوٌات ا ،المتوسط ،التعلٌمٌة للوالدٌن )األساسً

 تإثر فً أدوار الوالدٌن فً تشكٌل شخصٌة األبناء االجتماعٌة.

 ،صورة الذات العابلٌة لدى الفتاة كما أظهرت النتابج عدم وجود تؤثٌر دال احصابٌا لنوع العابلة على    

أفرز واقعا والذي  ،لعابلة الجزابرٌة بمختلؾ أنماطهاأن االنفتاح الذي عرفته ا ،وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة

وهذا  ،ألخٌرة تشعر بؤهمٌتها فً العابلةأصبحت هذه ا ،رأة بصفة عامة والفتاة بصفة خاصةجدٌدا للم

لتحرر الكثٌر من العاببلت من بعض الرواسب الثقافٌة التً كانت تحط من شؤن األنثى بصفة عامة 

تإدٌه تجاه  بالدور الذي والفتاة بصفة خاصة. فؤصبحت بذلك الفتاة كعضو مهم فً العابلة ٌعترؾ لها

والذي ٌنعكس بدوره على ما تحمله من أفكار عن  ،ها بذلك محل ثقة واعتزاز العابلةعابلتها. مما جعل

( والتً 2011واقعها العابلً المعاش. وهذه النتٌجة بذلك ال تلتقً مع كشفت عنه دراسة خالد وصالحً )

ة سكان المدٌنة وسكان القرٌة لصالح الطلبة توصلت إلى وجود فروق ذات داللة احصابٌة بٌن الطلب

 سكان القرٌة فً أبعاد الذات االجتماعٌة واألسرٌة.

احصابٌا للتفاعل المشترك بٌن المستوى التعلٌمً لؤلب ونوع  داال اوأظهرت النتابج عدم وجود تؤثٌر    

وة ٌن المتؽٌرٌن لرفع من قوهذا لعدم وجود عملٌة تؤثٌر وتؤثر بٌن هذ ،العابلة على صورة الذات العابلٌة

وتعد هذه النتٌجة طبٌعٌة كون أن كبل من المتؽٌرٌن لم ٌكن لهما تؤثٌر على صورة  ،الداللة االحصابٌة

الذات العابلٌة لدى الفتاة.  كما أظهرت النتابج عدم تؤثر صورة الذات العابلٌة بالتفاعل المشترك بٌن 

وجود عملٌة تؤثٌر وتؤثر بٌن المتؽٌرٌن إلظهار الفروق فً لعدم  ،ستوى التعلٌمً لؤلم ونوع العابلةالم

 صورة الذات العابلٌة.  

ومع ذلك فقد أظهرت النتابج أن هناك تؤثٌر دال احصابٌا للتفاعل المتبادل بٌن المتؽٌرات الثبلثة     

لعملٌة التؤثٌر )المستوى التعلٌمً لؤلب والمستوى التعلٌمً لؤلم ونوع العابلة( وٌمكن تفسٌر تلك النتٌجة 

والتؤثر بٌن المتؽٌرات الثبلثة فً إظهار الفروق فً صورة الذات العابلٌة وقد أشارت النتابج بؤنها كانت 

المستوى الثانوي فً لصالح الفتٌات المنحدرات من العاببلت العصرٌة واللواتً والدٌهن من ذوي 

نة فً العبلقات بٌن أفرادها ٌنعكس فالعابلة العصرٌة ونظرا لما تتمٌز به من مرو ،الوضع األفضل
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وخاصة إذا كان األبوان على مستوى مقبول من التعلٌم  ،على عبلقة الفتاة بؤفراد عابلتهابطبٌعة الحال 

 فٌشعرانها بؤهمٌتها مما ٌعزز من قٌمتها كعضو مهم فً العابلة.

 صورة الذات الجسمٌة :

وقد  ،صورة الذات الجسمٌة ستوى التعلٌمً لؤلب علىفقد أظهرت النتابج وجود تؤثٌر دال احصابٌا للم    

وٌمكن  ،لمستوى التعلٌم الثانوي والجامعًبٌنت النتابج أنها كانت لصالح الفتٌات اللواتً آبابهن من ذوي ا

تفسٌر هذه النتٌجة أن هذا المستوى من التعلٌم ٌسمح لآلباء أن ٌكونوا على وعً ومعرفة لما تمثله 

نفسٌة التً تمر بها الفتاة بعد البلوغ وما والعاطفً، وفهم الحالة الها النفسً تكوٌن فًصورة الجسم 

 ،من مكونات الحٌاة النفسٌة للفتاةٌصاحبها من اضطرابات وتوترات حٌث تعد صورة الجسم مكونا مهما 

 اسةدر توصلت  حٌثكل ذلك ٌعزز من قٌمة األنوثة فً نفسٌة الفتاة وٌقنعها بنوع جنسها وتقبل هوٌتها ،

 النفسٌة المتؽٌرات وبعض الجسد صورة اختبلؾ مدى معرفة إلى هدفت التً(  1552) والنٌال الكفافً

 .بالذنب والشعور النفسٌة والمتؽٌرات الجسد صورة بٌن ارتباطٌة عبلقة وجود إلى

 ،ٌمً لؤلم على صورة الذات الجسمٌةكما أظهرت النتابج وجود تؤثٌر دال احصابٌا للمستوى التعل    

تها وتعد هذه النتٌجة طبٌعة كون أن األم وخاصة إذا كانت متعلمة تلعب دورا بالػ األهمٌة فً جعل ابن

ومن جهة أخرى  ،وبؤناقتها وجمالها هاومظهر تهافهً تهتم بصح ،تكون صورة اٌجابٌة حول جسدها

لنموذج األنثوي فاألم المتعلمة ال تحاول أن تحصر ابنتها فقط فً صورة الجسد بل تحاول إعطاءها ا

 السلٌم ،كما تعمل على تحقٌق ذات ابنتها من خبلل ما تملكه هذه األخٌرة من امكانات وطاقات ومواهب.

 االجتماعٌة الطبقة بعنوان( 4113) الوٌركات عاٌد دراسة إلٌه توصلت ما مع النتٌجة هذه وتتفق   

 من 211 من مكونة عٌنة على جرٌتأ مٌدانٌة دراسة األحداث بانحراؾ وعبلقتها الذات مفهوم وتدنً

 للوالدة التعلٌمً المستوى بٌن اٌجابٌة عبلقة وجود إلى ، الذات ضبط مقٌاس علٌهم طبق الذكور  الطلبة

 . الجسمانٌة الجسمٌة الذات بعد ومنها الذات مفهوم وأبعاد

المستوى التعلٌمً  باإلضافة إلى ذلك أظهرت النتابج وجود تؤثٌر دال احصابٌا للتفاعل المشترك بٌن   

لؤلب والمستوى التعلٌمً لؤلم على صورة الذات الجسمٌة لصالح الفتٌات ألبوٌن من ذوي التعلٌم الثانوي 

،وتعد هذه النتٌجة منطقٌة كون أن كبل من المتؽٌرٌن كان لهما تؤثٌر دال احصابٌا على صورة الذات 

تعلٌم كان أكثر وعً بؤهمٌة الجانب الجسدي فً الجسمٌة لدى الفتاة ،فكلما كانا األبوان على قدر من ال

 نفسٌة الفتاة.
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وٌمكن  ،العابلة على صورة الذات الجسمٌة دال احصابٌا لنوع قد أظهرت النتابج عدم وجود تؤثٌرو   

فلم ٌعد ٌنظر إلٌها ككابن بٌولوجً مثٌر للفتنة ٌجب أن  ،أن نظرة العابلة للفتاة قد تؽٌرتتفسٌر ذلك 

ٌؾ تخرج من أجل التعلٌم أو فؤصبحت الفتاة  سواء فً الحضر أو فً الر ،لوصاٌةقابة واتفرض علٌه الر

كل هذا ؼٌر من نظرة العابلة لجسم األنثى بصفة عامة والفتاة بصفة خاصة. إال أن هذه النتٌجة  ،العمل

 داللة ذات فروق وجود عن أسفرت والتً( 2011جاءت مخافة إلى ما توصل إلٌه دراسة خالد )

 .البدنٌة الذات بعد فً القرٌة سكان الطلبة لصالح القرٌة وسكان المدٌنة سكان الطلبة بٌن صابٌةاح

كما أظهرت النتابج عدم وجود تؤثٌر دال احصابٌا للتفاعل المشترك بٌن المستوى التعلٌمً لؤلب     

لعابلة فً إحداث ونوع العابلة وٌمكن تفسٌر ذلك للتؤثٌر الضعٌؾ للمستوى التعلٌمً لؤلب على نوع ا

ج تؤثٌره فلم تظهر النتاب ،ستوى التعلٌمً لؤلم ونوع العابلةالفروق. ونفس الحال بالنسبة للتفاعل بٌن الم

اث وهذا للتؤثٌر الضعٌؾ للمستوى التعلٌمً لؤلم على نوع العابلة فً إحد ،على صورة الذات الجسمٌة

تؤثر هذه الصورة بالتفاعل المشترك بٌن  إال أن النتابج أظهرت ،الفروق فً صورة الذات الجسمٌة

المتؽٌرات الثبلث )المستوى التعلٌمً لؤلب والمستوى التعلٌمً لؤلم ونوع العابلة( وهذا نتٌجة للتؤثٌر 

وكانت لصالح الفتٌات  ،ٌمً لؤلب والمستوى التعلٌمً لؤلمالقوي للتفاعل المشترك بٌن المستوى التعل

ببلت عصرٌة وهذا فً الوضع الثانوي وأمهاتهن كذلك وٌنحدرن من عاابهن من ذوي التعلٌم آباللواتً 

وكما تمت اإلشارة إلٌه سابقا فالمستوى الثقافً للوالدٌن ٌلعب دورا هاما فً تكوٌن الفتاة صورة  ،االفضل

 اٌجابٌة عن جسمها.

 صورة مدى اشباع الحاجات :   

ؽٌرات أو تابج عدم تؤثر هذا البعد بجمٌع المتبالنسبة لبعد صورة مدى اشباع الحاجات فقد أظهرت الن   

كون أن اشباع الحاجات سواء األولٌة أو الثانوٌة ال وٌعزو الباحث هذه النتٌجة  ،بالتفاعل المشترك بٌنها

وبمدى خلوه من  ،تؤثر بطبٌعة المناخ العابلًٌتؤثر بالمستوى التعلٌمً للوالدٌن وال بنوع العابلة بقدر ما ٌ

ة، ومن الصراعات والتوترات التً تهدد اشباع حاجات أفراده، كما ٌعزو الباحث هذه األمراض النفسٌ

لصورة ذاتها من خبلل مدى اشباع  المرحلة من العمر ال تجد تهدٌدا هذهكون أن الفتاة فً  ،النتٌجة

ٌد تلك فتاة محاولة بذلك عدم تهدكتقدٌر ذات دفاعً من طرؾ ال ٌمكن أن تكون هذه النتٌجةها. كما لحاجات

قٌمة أخبلقٌة من الصورة التً تكونها عن عابلها، نظرا لما تمثله العابلة الجزابرٌة بالنسبة للفرد 

 وروحٌة. 
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 صورة التفرقة الجنسٌة : 

أظهرت النتابج عدم وجود تؤثٌر دال احصابٌا لكل من المستوى التعلٌمً لؤلب والمستوى التعلٌمً لؤلم    

وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة أن نظرة العابلة إلى األنثى بصفة عامة  ،رقة الجنسٌةلتفونوع العابلة على بعد ا

فلم تعد التنشبة االجتماعٌة تقوم على أساس التفرقة  ،فة خاصة  قد تؽٌرت عما كانت علٌهو للفتاة بص

 الجنسٌة ،وعلى قٌم تفضٌل الذكور على اإلناث. 

بٌا للتفاعل المشترك بٌن المستوى التعلٌمً لؤلم كما أظهرت النتابج عدم وجود تؤثٌر دال احصا    

وٌمكن تفسٌر ذلك إلى عدم وجود عملٌة تؤثٌر  ،ً لؤلب على صورة التفرقة الجنسٌةوالمستوى التعلٌم

وتؤثر بٌن المتؽٌرٌن وبالتالً لم ترتفع قوة الداللة االحصابٌة للتفاعل بٌن المتؽٌرٌن فً تؤثٌرها على بعد 

 التفرقة الجنسٌة.

وأظهرت النتابج عدم وجود تؤثٌر دال احصابٌا لنوع العابلة على صورة التفرقة الجنسٌة وٌمكن تفسٌر    

لموروثة والتً تعلً من هذه النتٌجة أنه رؼم انحدار الفتٌات من بٌبات تقلٌدٌة أٌن تسود العادات والتقالٌد ا

ٌن الفتٌات باختبلؾ نوع العابلة فً إال أن نتٌجة الدراسة الحالٌة أظهرت عدم وجود فروق ب ،شؤن الذكر

وهذا نظرا لتؽٌر نظرة العابلة لؤلنثى والفتاة بصفة خاصة  ،كهن لتفضٌل إخوانهن الذكور علٌهنإدرا

 وهذا ذلك على وتشجع تلقابٌا المدارس فً بناتها تسجل الٌوم أصبحت فقد"وحتى فً المناطق الرٌفٌة 

 اإلعبلم وسابل عبر تتلقاها التً أم الحضارٌة سواء األخرى الثقافات مع االحتكاك مع بالموازاة

 أو الفتاة تعلم أمام حاجزا األسرة تعد لم إذ والمحاكاة، التقلٌد إلى باألسر أدت والتً المختلفة، واالتصال

 (.21،ص 4111، بومعالً رشٌد) "البٌت خارج العمل

تبادل بٌن المستوى التعلٌمً لؤلب ونوع إال أن النتابج أظهرت وجود تؤثٌر دال احصابٌا للتفاعل الم     

من قوة للرفع البعض  العابلة على صورة التفرقة الجنسٌة لدى الفتاة وهذا نظرا لتؤثر المتؽٌرٌن ببعضهما

الجامعً وٌنحدرن كانت لصالح الفتٌات اللواتً آبابهن من ذوي المستوى التعلٌمً و ،الداللة االحصابٌة

 شؤنه من فهذا المستوى من التعلٌم الذي ٌحظى به األب ،طقٌةنتٌجة منوتعد هذه ال ،من عاببلت عصرٌة

 األبناء تنشبة فً والتفضٌل التفرقة وعدم المساواة أساس على تقوم تربوٌة أسالٌب بإتباع له ٌسمح أن

 تفضٌل قٌممظاهر و افٌه تختفً التً عصرٌة عابلة من الفتاة انحدار هو ذلك ٌعزز وما ومعاملتهم،

 . اإلناث عن الذكور

ستوى التعلٌمً لؤلم فً حٌن لم تظهر النتابج عن وجود تؤثٌر دال احصابٌا للتفاعل المتبادل بٌن الم    

ا تؤثٌر على بعد التفرقة وتعد هذه النتٌجة منطقٌة كون أن كبل من المتؽٌرٌن لم ٌكن لهم ،ونوع العابلة
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ٌن لم ٌتؤثر بعد التفرقة الجنسٌة بالتفاعل ونظرا لعدم وجود عملٌة تؤثٌر وتؤثر بٌن المتؽٌر ،الجنسٌة

 بٌنهما.

وبالرؼم من عدم وجود تؤثٌر للمستوى التعلٌمً لؤلم على بعد صورة التفرقة الجنسٌة وال لتفاعله       

أظهرت وجود تؤثٌر دال احصابٌا للتفاعل المتبادل بٌن المتؽٌرات  المتبادل مع نوع العابلة إال أن النتابج 

مستوى التعلٌمً لؤلب والمستوى التعلٌمً لؤلم ونوع العابلة( فً هذا البعد لصالح الفتٌات الثبلثة )ال

وٌنحدرن من عاببلت عصرٌة فً الوضع  ،ي التعلٌم الثانوي وأمهاتهن كذلكاللواتً آبابهن من ذو

فً الرفع  وٌفسر هذا نتٌجة للتؤثٌر القوي الذي ٌلعبه التفاعل المشترك بٌن األب ونوع العابلة األفضل،

ومن خبلل ذلك ٌظهر بؤن األم ال تلعب دورا  ،ة أثناء تفاعل المتؽٌرات الثبلثةمن قوة الداللة االحصابٌ

فالنظرة إلى الفتاة  تنطلق أوال من  ،ؾ ما ٌلعبه األب والعابلة فً ذلكمحورٌا فً التفرقة الجنسٌة بخبل

اه متؽٌر الجنس أي من خبلل النظام قناعات ومعتقدات األب بصفة خاصة و العابلة بصفة عامة تج

 . حٌث ٌعد األب هو الحامً لذلك النظام ،قٌمً والتربوي السابد فً العابلةال

 : الكلٌة الدرجة

 الذات لصورة الكلٌة الدرجة على لؤلب التعلٌمً للمستوى احصابٌا دال تؤثٌر وجود عدم النتابج تظهر   

 الدرجة تؤثر النتابج أظهرت حٌن فً بذلك، األبعاد معظم ؤثرت لعدم النتٌجة هذه الباحث وٌعزو الواقعٌة

 ٌتضح هنا ومن الثانوي، التعلٌم ذوات من أمهاتهن اللواتً الفتٌات ولصالح لؤلم التعلٌمً بالمستوى الكلٌة

 تربوٌة أسس على تقوم تنشبة الفتاة تنشبة فً المثقفة أو المتعلمة األم تلعبه الذي األهمٌة البالػ الدور

 لؤلب التعلٌمً المستوى بٌن المشترك للتفاعل احصابٌا دال تؤثٌر وجود النتابج أظهرت كما ٌمة،سل

ى التعلٌم الثانوي وأمهاتهن ولصالح الفتٌات اللواتً آبابهن من ذوي المستو لؤلم التعلٌمً والمستوى

مٌة اة النفسٌة والجسحٌث أن هذا المستوى من التعلٌم ٌعد مستوى مقبوال لفهم وتقدٌر حاجات الفت ،كذلك

 وٌإكدوالذي بدوره ٌنعكس على رإٌة الفتاة لنفسها فً الواقع العابلً بصورة اٌجابٌة.  ،واالجتماعٌة

 البٌبة، مع للتفاعل نتاجا ٌكون ومبلءمته تكوٌنه حٌث من الذات مفهوم أن( Beihler, 1974) بٌهلر

 تؤثٌر لهما الثقافً والحرمان الفقٌرة فالخبرة ،للطفل تٌسرها التً الخبرة خصب بمدى البٌبة تؤثٌر وٌتحدد

 (.113 ،ص 4114، والزؼبً محافظة) الطفل عند الذات مفهوم على سلبً

لصورة الذات ومن جهة أخرى لم ٌظهر هناك تؤثٌر دال احصابٌا لنوع العابلة على الدرجة الكلٌة    

ة لم تعد تختلؾ من نمط عابلً آلخر نظرا وٌمكن تفسٌر ذلك أن نظرة العابلة للفتا ،الواقعٌة لدى الفتاة

لبلنفتاح والتؤثر بقٌم التؽٌٌر والتحضر. وبذلك لم تتؤثر الدرجة الكلٌة لصورة الذات الواقعٌة ال بالتفاعل 
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بٌن المستوى التعلٌمً لؤلب ونوع العابلة وال بالتفاعل بٌن المستوى التعلٌمً لؤلم ونوع العابلة ،نظرا 

 ى نوع العابلة. لتؤثٌرٌهما الضعٌؾ عل

ومع ذلك فقد أظهرت النتابج تؤثٌر التفاعل المشترك بٌن المتؽٌرات الثبلثة )المستوى التعلٌمً لؤلب    

نظرا لوجود  ،لصورة الذات الواقعٌة لدى الفتاةوالمستوى التعلٌمً لؤلم ونوع العابلة( على الدرجة الكلٌة 

وقد  ،ة االحصابٌة إلظهار الفروقى إلى رفع داللة القوعملٌة تؤثٌر وتؤثر بٌن المتؽٌرات الثبلث مما أد

شارت النتابج أنها كانت لصالح الفتٌات اللواتً ٌنحدرن من العاببلت العصرٌة وآبابهن من ذوي أ

عة العابلة وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة لطبٌ ،أمهاتهن من ذوات التعلٌم الجامعًالمستوى التعلٌم الثانوي و

 ةتتمٌز باالنفتاح وعدم التمسك بالعادات والتقالٌد القدٌمة التً تنعكس على مكان النووٌة الحضرٌة التً

 كانت تفرض علٌها، حٌث تتحرر من الكثٌر من القٌود التً ،والفتاة بصفة عامة بصفة عامة المرأة

سٌة وخاصة إذا كان األبوان على درجة من التعلٌم والثقافة مما ٌعزز من فهم ومراعاة الجوانب النف

  كل هذه األمور تعد فً ؼاٌة األهمٌة فً كٌفٌة رإٌة الفتاة لنفسها. ،واالجتماعٌة والجسمٌة للفتاة

 أثر بعنوان( 4112) والزعبً محافظةكدراسة  ،ابج هذه الدراسة مع بعض الدراساتوتتفق نت    

 طالبا 311 من مكونة عٌنة على الذات مفهوم تشكٌل فً واألكادٌمٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة العوامل

 فً الباحث واستخدم الطبقٌة، العشوابٌة بالطرٌقة اختٌارهم تم الهاشمٌة الجامعة ومعاهد كلٌات من وطالبة

 ذات فروق وجود إلٌها توصلت التً نتابجال بٌن من كان حٌث الذات، لمفهوم تنسً مقٌاس الدراسة هذه

 الذات) األبعاد على الرٌؾ سكان طلبة ولصالح الحضر وسكان الرٌؾ سكان طلبة بٌن اخصابٌة داللة

 سكان لصالح الفروق كانت فٌما(. ،والسلوك الذات ،ونقد االجتماعٌة ،الذات األسرٌة ،الذات األخبلقٌة

عن  ( المشار إلٌها سابقا2007وزمبلء) للزعبًدراسة أخرى وفً ، الشخصٌة الذات بعد على الحضر

 لمتؽٌرات مكان اإلقامة. ت تبعا  إحصابٌة فً مفهوم الذا داللة وجود فروق ذات

( التً 2003تتفق نتٌجة الدراسة الحالٌة مع دراسة عواض بن محمد عوٌض  )وعلى صعٌد آخر      

طالب أصم  81تهدؾ إلى التعرؾ على العبلقة بٌن مفهوم الذات والسلوك العدوانً على عٌنة مكونة من 

 19إلى  13ح أعمارهم بٌن وادٌنة الرٌاض تتربمعهد وبرنامجً األمل للصم فً المرحلة المتوسطة بم

حٌث  ،وم الذات من إعداد الباحث الطبلبمقٌاس مفه-سنة واستخدمت عٌنة الدراسة األدوات التالٌة 

توصلت إلى وجود فروق بٌن الطبلب الصم فً مفهوم الذات تبعا لمستوى تعلٌم األب لصالح األبناء 

 آلباء مستوى تعلٌمهم ثانوي.

 لبعض تبعا األنا قوة بعنوان(  1553)ٍ الشمٌمري هدى دراسة مع الدراسة هذه نتابج قتتف وال    

 من مكونة عٌنة على المكرمة، مكة بمدٌنة الفتٌات رعاٌة نزٌبلت لدى واالجتماعٌة النفسٌة المتؽٌرات
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 مكة مدارس من العادٌات الفتٌات من 21و الفتٌات رعاٌة مإسسة نزٌبلت الفتٌات من 21،  فتاة 141

 عدم عن الدراسة نتابج أسفرت حٌث األنا، لقوة بارون مقٌاس ثةحالبا ،واستخدمت مقارنة كعٌنة المكرمة

 التً السكنٌة للبٌبة تبعا األنا قوة فً الفتٌات رعاٌة مإسسة نزٌبلت بٌن احصابٌة داللة ذات فروق توجد

 .النزٌلة فٌها تعٌش كانت

 : الثانٌة الفرضٌة مناقشة

 من كل لدى المثالٌة الذات صورة عن الواقعٌة الذات صورة تختلؾ:  أنه على الثانٌة ةالفرضٌ نصت  

 .بالبٌت الماكثة الفتاة- العاملة الفتاة- الطالبة الفتاة:  عٌنة

 المثالٌة الذات وصورة الواقعٌة الذات صورة بٌن احصابٌا دالة فروقا هناك أن الجدول نتابج أظهرت   

 الصورتٌن هاتٌن بٌن التطابق عدم تفسٌر وٌمكن بالبٌت، ماكثة أم عاملة أم طالبة أكانت سواء الفتاة لدى

 إدراك فً معرفً توازن وجو عدم أي الذات، إدراك بتناقض النفسٌة الصحة مجال فً ٌسمى ما إلى

 بصورة مقارنة منخفضة كانت المثالٌة الذات صورة أن النتابج خبلل من تبٌن حٌث الفتاة، لدى الذات

 لتحقٌق تطمح الفتاة أن كون مرتفعة المثالٌة الذات صورة تكون أن المتوقع من كان حٌث الواقعٌة، اتالذ

 تقدٌر تدنً على كمإشر الطموح مستوى فً انخفاض تفسٌر وٌمكن الواقع، فً تحقٌقه تستطٌع لم ما

حاببل أمام أهدافها كانت تقؾ  التً األسرٌة التنشبة خبرات إلى ٌعود أن ٌمكن والذي الفتاة لدى الذات

 وطموحاتها.

 وفً الذكور، لدى منه الذات إدراك لتناقض عرضة أكثر اإلناث أن الدراسات من العدٌد أشارت وقد  

 بكل وعبلقتها الذات إدراك تناقضات بعنوان(  4114) العاسمً رٌاض دراسة نتابج أسفرت السٌاق هذا

 طبلب من طالبة 132و طالبا 52 بواقع طالبا 431 نم ةنكوتم عٌنة على واالكتباب االجتماعً القلق من

 الذكور من تناقضا أكثر اإلناث أن إلى  لهٌؽٌنٌز الذات إدراك تناقض استبٌان علٌهم طبق دمشق، جامعة

 فً الذات إدراك تناقض تناولت التً( 4113) الخلؾ دراسة فً و ، المثالٌة/ الواقعٌة الذات إدراك فً

 أكثر اإلناث أن النتابج أظهرت حٌث وطالبة، طالب 411 لدى واالكتباب ًاالجتماع بالرهاب عبلقته

 المتؽٌرات عبلقة حول بدراسة Cater, et al  (4115)وآخرون كاتر وقام.  بالذكور مقارنة تناقضا

 133 من مكونة نٌوزٌلندا بمستشفى االكتباب مرضى من عٌنة على الذات بتناقض والمعرفٌة الشخصٌة

 هذه نتابج أشارت وقد الذات، تناقض مقٌاس علٌهم طبق مرٌضة 144و مرٌضا 25 بواقع مرٌضا

 .الذكور من تناقضا أكثر اإلناث أن إلى  الدراسة
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 : الثالثة الفرضٌة مناقشة

- العاملة الفتاة- الطالبة الفتاة) الثبلث المجموعات بٌن افروق هناك: أن على الثالثة الفرضٌة نصت   

 .المثالٌة الذات صورة و الواقعٌة الذات صورة من كل فً( بالبٌت الماكثة الفتاة

 : الواقعٌة الذات لصورة بالنسبة-9

 الطالبة، الفتاة) الثبلث المجموعات بٌن احصابٌا دالة فروقا هناك بؤن التباٌن تحلٌل نتابج أظهرت لقد   

 الفتاة عٌنة بٌن الفروق هذه تظهر حٌث الواقعٌة، الذات صورة فً( بالبٌت الماكثة الفتاة العاملة، الفتاة

 العاملة الفتاة عٌنة بٌن الفروق ظهرت كما الطالبة، الفتاة لصالح وهذا بالبٌت الماكثة الفتاة وعٌنة الطالبة

 بٌن احصابٌا دالة فروق وجود عدم النتابج أظهرت كما العاملة، الفتاة ولصالح بالبٌت الماكثة الفتاة وعٌنة

 أهم ٌعد العمل أو التعلٌم أن كون منطقٌة، النتٌجة هذه وتعد. العاملة الفتاة ةوعٌن الطالبة الفتاة عٌنة

 . ذاتها إثبات الفتاة خبلله من تستطٌع عنصر

 معارفها تزداد خبلله فمن الدراسً، مسارها فً محطة أهم ٌعد الطالبة للفتاة بالنسبة الجامعً فالتعلٌم   

 أٌن السابقة، التعلٌم مراحل فً تعهدها لم الحرٌة من قدرا المرحلة هذه فً تنال كما أفكارها، وتترقى

 إلى ٌساهم الذي األمر واألفكار، الخبرات فً تنوعا ٌمنحها ما وهذا ؼٌرها مع وتتفاعل تحتك أن تستطٌع

 عابلتها مع وتوافقها انسجامها على ٌنعكس بدوره والذي تفكٌرها طرٌقة وفً شخصٌتها بناء فً كبٌر حد

 .العابلة فً نفسها عن تكونها التً الصورة تلك على ٌنعكس مما

 عن االقتصادي االستقبلل ٌمنحها فهو ذاتها، الفتاة خبلله من تحقق بالؽة أهمٌة ذو مجاال العمل ٌعد كما   

 تتٌح  أوسع دابرة إلى ضٌقة بٌبة من الفتاة ٌخرج فالعمل ذلك إلى باإلضافة. بؤهمٌتها وٌشعرها عابلتها

 أكثر تصبح وبذلك واألفكار الخبرات بتبادل لها تسمح مختلفة ذهنٌات مع والتواصل اكاالحتك فرصة لها

 .اآلخرٌن وحول نفسها حول لؤلحكام إصدارها وفً تفكٌرها فً عقبلنٌة

 فبات مع والتفاعل الخارجً العالم على لبلنفتاح الفرصة تجد ال التً بالبٌت، الماكثة الفتاة بعكس   

 البنٌة على ٌإثر أن شؤنه من ذلك كل العابلة، وتقالٌد وعادات أفكار حبٌسة تبقى إذ المجتمع، من جدٌدة

 التً الكٌفٌة على تإثر التً عقبلنٌة ؼٌر األفكار من الكثٌر سٌطرة تحت وٌضعها الفتاة لهذه المعرفٌة

 . عابلتها فً نفسها بها ترى

 العابلٌة البٌبة تلعب فقد عنا، خرٌناآل لصورة انعكاس هً ذواتنا صورة أن وطالما أخرى زاوٌة ومن   

 صورتها تدرك قد العاملة أو الطالبة فالفتاة ولهذا الفتاة، لدى الواقعٌة الذات صورة تشكٌل فً هما دورا

 ومساندة اهتمام من عابلتها من تتلقاه لما نظرا بالبٌت، الماكثة الفتاة من اٌجابٌة أكثر نفسها عن الواقعٌة



 

241 
 

 وأن وخاصة ومكانتها، بقٌمتها وإحساسها مستقبلها وتؤمٌن أمورها تدبٌر فً لٌةواستقبل وحرٌة وتشجٌع

 ٌشعرها مما لعابلتها االقتصادٌة الظروؾ تحسٌن فً مهما دورا األحٌان من كثٌر فً تلعب العاملة الفتاة

 والمساندة دعموال االهتمام من النوع هذا تجد ال قد التً بالبٌت الماكثة الفتاة بخبلؾ والمكانة، باألهمٌة

 العابلة، فً نفسها عن تدركها التً الصورة على سلبا ٌنعكس أن شؤنه من والذي عابلتها، طرؾ من

 أو الطالبة الفتاة بخبلؾ الوقت معظم البٌت فً بقابها وبحكم بالبٌت الماكثة فالفتاة ذلك إلى باإلضافة

 على ٌعمل أن شؤنه من وهذا عابلتها أفراد مع الخبلفات و االنتقادات من لكثٌر عرضة بذلك فهً العاملة،

 .لدٌها الذات صورة تشوٌه

 بمواصلة كاالهتمام العابلة، نطاق خارج ذاتها لتحقٌق تتطلع العاملة أو الطالبة فالفتاة آخر جانب ومن     

 بخبلؾ المجتمع، فً والمكانة المادي االستقبلل عن والبحث الشؽل عالم ودخول العلمً والبحث الدراسة

 ٌكون تحقٌقه إلى تسعى ما فكل العابلة، نطاق خارج وآمال طموحات لها لٌس بالبٌت، الماكثة فالفتاة

 من إال ذاتها تحقٌق تستطٌع ال فهً عنها، العابلة رضا مدى على ٌتوقؾ فنجاحها عابلتها، إطار ضمن

 .بالبٌت الماكثة الفتاة ههذ لدى الذات لصورة تهدٌد مصدر تمثل العابلة من ٌجعل ما وهذا عابلتها، خبلل

 بعض أو الذات مفهوم موضوع تناولت التً السابقة الدراسات لبعض مشابهة النتٌجة هذه وجاءت     

 الذات تقدٌر بٌن العبلقة عن البحث إلى هدفت التً( 4113 شهرزاد نوار) كدراسة به، المرتبطة المفاهٌم

 لدى الزواج عن المتؤخرات العازبات الفتٌات من نةعٌ لدى التفكٌر سلبٌة فً المتمثل المعرفً والنشاط

 من وكان مختلفة، وعمرٌة دراسٌة مستوٌات ومن عاملة وؼٌر عاملة عازبة فتاة 113 من مكونة عٌنة

 وؼٌر العامبلت الزواج عن المتؤخرات الفتٌات بٌن الذات تقدٌر فً فروق وجود الدراسة هذه نتابج بٌن

 تهدؾ التً  ,Kim et al( 2003)  وآخرون كٌم دراسة مع ،وتتفق بلتالعام الفتٌات لصالح العامبلت

 الجنوبٌة كورٌا فً الجامعات طبلب من 133 مكونة عٌنة لدى الذات ومفهوم الطموح مقارنة إلى

 ولقد الكورٌٌن من طالبة 133 و طالبا 125و األمرٌكان من طالبة 144و طالبا 53 بواقع ،وأمرٌكا،

 للطموح،"  4111 ورٌان كاسر ومقٌاس ، الذات لمفهوم (1552) سنجلر" مقٌاس الدراسة استخدمت

 الذات، عن جٌد وبمفهوم داخلً، بطموح ٌتمتعون الذٌن األفراد أن الدراسة، أظهرتها التً النتابج ومن

 أكثر كانوا النفسٌة، حاجاتهم إشباع استطاعوا والذٌن الفردي، فكرهم على حٌاتهم فً ٌعتمدون وكذلك

 مجموعات ضمن ٌعٌشون الذٌن األفراد بؤن النتابج أظهرت المقابل فً النفسٌة، الصحة من وقربا رفاهٌة

 النتابج أظهرت ولقد رفاهٌة، أقل كانوا خارجً، طموح لدٌهم ،والذٌن االجتماعٌة والقواعد بالقٌود مقترنة

 .األمرٌكان صالحل الداخلً، والطموح الذات مفهوم فً والكورٌٌن األمرٌكان بٌن فروق وجود أٌضا
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( 4112) نبهان بن منى كدراسة  األخرى الدراسات بعض مع الدراسة هذه نتٌجة تختلؾ حٌن فً     

 التوافق ومستوى النفسٌة الضؽوط ومستوى الذات مفهوم أبعاد اتجاه دراسة إلى تهدؾ كانت والتً

 ومستوى الذات مفهوم أبعاد ًف العامبلت وؼٌر العامبلت األمهات بٌن والمقارنة األمهات، لدى األسري

 طبق عاملة ؼٌر أم 31و عاملة أم 411 من مكونة عٌنة على األسري التوافق ومستوى النفسٌة الضؽوط

 احصابٌة داللة ذات فروق توجد عدم الدراسة هذه نتابج بٌن من وكان. للكبار الذات مفهوم مقٌاس علٌهن

 دراسة مع النتٌجة هذه تناقضت كما الواقعٌة، اتالذ مفهوم أبعاد على العامبلت وؼٌر العامبلت بٌن

 الصحة على وانعكاساتها العنوسة آثار عن البحث إلى هذه تهدؾ كانت التً( 4114) ذهٌبة حسٌن

 ضوء فً وذلك النفسً توافقها على األخٌر هذا تؤثٌر ومدى المستقبل قلق ظهور والسٌما للفتاة النفسٌة

 دالة فروق دووج عدم: الدراسة  هذه نتابج ومن. التعلٌمً لمستوىوا المهنٌة الوضعٌة السن، متؽٌرات

 .المهنٌة الوضعٌة لمتؽٌر النفسً التوافق مقٌاس على العوانس الفتٌات درجات متوسطات بٌن احصابٌا

 : المثالٌة الذات لصورة بالنسبة-2

 الفتاة) الثبلث تالمجموعا بٌن احصابٌة داللة ذات فروق وجود عدم التباٌن تحلٌل نتابج أظهرت  

 توقع عكس النتٌجة هذه وجاءت المثالٌة، الذات صورة فً( بالبٌت الماكثة الفتاة– العاملة الفتاة– الطالبة

 وٌمكن ، الثبلث المجموعات بٌن المثالٌة الذات صورة فً فروق وجود تتوقع كانت التً البحث فرضٌة

 وقد. الطموحمن مستوى ال ملة أم ماكثة لهن نفسالفتاة سواء أكانت طالبة أم عا أن النتٌجة هذه تفسٌر

 عدم إلى سابقا إلٌها المشار( 4112) العامرٌة نبهان بن منى دراسة به جاءت ما مع النتٌجة هذه اتفقت

 ،كما المثالٌة الذات مفهوم أبعاد على العامبلت وؼٌر العامبلت بٌن احصابٌة داللة ذات فروق دووج

   Hennlore and Erich (1532) وأٌرٌك هنلور من كل بها قام التً ةالدراس مع النتٌجة هذه تختلؾ

 الذكور من عٌنة على االجتماعً االقتصادي المستوى وبٌن الذات مفهوم أبعاد بٌن العبلقة بحثت التً

 بٌن الفروق أكبر وجود عن أسفرت والتً للشخصٌة كاتل اختبار علٌها ،طبق فردا 444 من مكونة

 ،وأن( العالً االجتماعً االقتصادي المستوى) العلٌا الشرٌحة فً المثالٌة لذاتوا الواقعٌة الذات

 لدى توجد ال بمبالؽة أنفسهم وصؾ إلى ٌمٌلون العالً االجتماعً االقتصادي المستوى من المراهقٌن

 .المنخفض االجتماعً االقتصادي المستوى فً نظرابهم
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 فً الكلٌة العٌنة أفراد بٌن احصابٌا دالة فروق وجود على الرابعة الفرضٌة نصت :  الرابعة الفرضٌة

 .العابلة ونوع للوالدٌن التعلٌمً المستوى لمتؽٌرات تبعا الذات تقبل

 لؤلم التعلٌمً والمستوى لؤلب التعلٌمً المستوى من لكل احصابٌا دال تؤثٌر وجود النتابج أظهرت    

 من وأمهاتهن آبابهن اللواتً الفتٌات لصالح وكانت اةالفت لدى الذات تقبل على بٌنهما المشترك وللتفاعل

 وعً أكثر ٌكونا بؤن للوالدٌن ٌسمح  التعلٌم من المستوى هذا أن الباحث وٌرى الثانوي، المستوى ذوات

 الذي العابلً المناخ ذلك ٌوفرا أن ٌستطٌعا بحٌث للفتاة، والجسمٌة واالجتماعٌة النفسٌة للخصابص وفهم

 ، العابلة فً واقعها عن الفتاة رضا مدى على اٌجابٌا ٌنعكس بدوره والذي والدؾء ولوالقب بالحب ٌتسم

( المشار إلٌها سابقا بعنوان أثر الرعاٌة األبوٌة للطفل 1997دراسة عبد هللا ) توصلت الصدد هذا وفً

لوالدٌن فً قبول الطفل ألسرته أو رفضه لها إلى وجود عبلقة ارتباطٌة قوٌة بٌن المستوى التعلٌمً ل

 بعنوان( 4114) شقورة دراسة توصلت كما ،وقدرة الطفل على التفاعل االٌجابً مع أفراد أسرته 

 مستوى فً الفروق عن الكشؾ أهدافها بٌن من كان والتً الحٌاة عن بالرضا وعبلقتها النفسٌة المرونة

 والدخل للوالدٌن علٌمًالت المستوى ومنها المتؽٌرات لبعض تبعا الحٌاة عن والرضا النفسٌة المرونة

 ،وتم اإلناث من اآلخر والنصؾ الذكور من نصفهم وطالبة طالب 211 من مكونة عٌنة على الشهري

 الجامعات من األدبٌة والتخصصات العلمٌة التخصصات من عشوابٌة طبقٌة بصورة الدراسة عٌنة اختٌار

 أكثر كانوا جامعً تعلٌم على حاصلٌن والدٌهم كان الذٌن الطلبة أن وتوصلت. ؼزة بمحافظات الفلسطٌنٌة

 ذوي والدٌهم كان الذٌن بالطلبة مقارنة حٌاتهم عن رضا وأكثر نفسٌا واستقرارا  قناعة ،وأكثر سعادة

 اإلشارة تم التً دراستهما فً( 4111) وصالحً خالد عنه كشؾ ما وهو.  التعلٌم من أدنى مستوٌات

 افروق هناك أن المتؽٌرات بعض ضوء فً  الذات مفهوم لىع التعرؾ إلى تهدؾ كانت والتً سابقا إلٌها

 .الذات تقبل بعد فً علٌا ودراسات بكالورٌوس والدٌهم تعلٌم مستوى الذٌن الطلبة لصالح

 بدوره والذي العابلة فً المتبعة التربوٌة األسالٌب طبٌعة على ٌنعكس للوالدٌن المرتفع الثقافً فالمستوى 

 السوٌة ؼٌر التنشبة أسالٌب أن( 1535) داود دراسة عنه كشفت ما وهذا األبناء شخصٌة على ٌنعكس

 عبد دراسة كشفت السٌاق نفس وفً  ،لذواتهم وتقبلهم النفسٌة األبناء صحة على ضار تؤثٌر لها( السلبٌة)

 من المراهقٌن لدى الحٌاة عن بالرضا الشعور على الوالدٌة المساندة أثر بعنوان( 4113) الوهاب

 قبل من الوالدٌة للمساندة واإلناث الذكور األبناء من كل إدراك بٌن موجبة عبلقة وجود عن الجنسٌن

 .  لدٌهم الحٌاة عن بالرضا الشعور وبٌن األب

 من العصر منطق ٌفرضه بما دراٌة على ٌكونا بؤن لهما ٌسمح للوالدٌن المرتفع الثقافً فالمستوى   

 تنشؤ التً الفجوة تلك بتقلٌص وهذا محتوما واقعا معها تكٌؾال ضرورة تجعل جدٌدة وقٌم وأفكار مفاهٌم
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 خاصة بصفة والفتاة عامة بصفة األبناء ٌحمله وما قٌم من اآلباء هإالء ٌحمله ما بٌن القٌم لصراع نتٌجة

 فً الفتاة وقوع ٌجنب أن شؤنه من وهذا .العصر منطق فرضها جدٌدة قٌم من الحالٌة الدراسة كموضوع

 رضاها مدى على ٌنعكس بدوره والذي عابلتها مع توافقا أكثر بذلك فتصبح العابلة، عم وتناقض صراع

 .العابلة فً لنفسها تقبلها على وبالتالً العابلة فً حٌاتها عن

 للعابلة، جٌد واجتماعً اقتصادي مستوى إلى للوالدٌن المرتفع التعلٌمً المستوى ٌإدي ما وؼالبا   

 الرضا ألبعاد دراسة بعنوان( 1554) الدسوقً دراسة توصلت ما مع سةالدرا هذه نتٌجة تلتقً وبذلك

 وطالبات طبلب بٌن من وطالبة طالب 411 من مكونة عٌنة على النفسٌة المتؽٌرات من بعدد الحٌاة عن

 ومقٌاس  علٌهم ،طبق المنوفٌة جامعة التربٌة وكلٌة الشمس عٌن جامعة التربٌة بكلٌة العلٌا الدراسات

 االجتماعً المستوى ذوي األفراد بٌن فروق وجود عن أسفرت حٌث والراشدٌن، للمراهقٌن تالذا تقدٌر

 عن الرضا حٌث من المنخفض واالقتصادي االجتماعً المستوى ذوي واألفراد المرتفع االقتصادي

 . المرتفع االقتصادي االجتماعً المستوى ذوي األفراد لصالح وذلك الحٌاة

 بحثت التً   Hennlore and Erich  (1532)وأٌرٌك هنلور من كل سةدرا مع تختلؾ أنها إال   

 الفروق أكبر وجود عن أسفرت والتً االجتماع االقتصادي المستوى وبٌن الذات مفهوم أبعاد بٌن العبلقة

 وأن ،(العالً االجتماعً االقتصادي المستوى) العلٌا الشرٌحة فً المثالٌة والذات الواقعٌة الذات بٌن

 لدى توجد ال بمبالؽة أنفسهم وصؾ إلى ٌمٌلون العالً االجتماعً االقتصادي المستوى من ٌنالمراهق

 من العٌنة أفراد أن النتٌجة، هذه تفسٌر ،وٌمكن المنخفض االجتماعً االقتصادي المستوى فً نظرابهم

 إلٌه ٌتطلع ام حسب كبٌرة وآمال طموحات لهم(  العالً االجتماعً االقتصادي المستوى) العلٌا الشرٌحة

 مما الواقعٌة الذات صورة عن تبتعد وبالتالً المثالٌة الذات صورة درجة من ٌرفع ما ،وهذا الوالدٌن

 .لذاته الفرد تقبل عدم إلى ٌإدي والذي الصورتٌن هاتٌن بٌن الفجوة اتساع فً ٌزٌد

 تقبل على العابلة لنوع صابٌااح دال تؤثٌر وجود عدم النتابج أظهرت فقد العابلة، نوع لتؤثٌر بالنسبة أما  

 باختبلؾ ٌختلؾ ٌعد لم الجزابرٌة العابلة فً الفتاة واقع أن كون النتٌجة هذه تفسٌر ،وٌمكن لذاتها الفتاة

 الذي التطور ظل ففً السكن، منطقة حٌث أومن( ممتدة أو نووٌة) النمط حٌث من سواء العابلة نوع

. األرٌاؾ أو المدن فً سواء علٌه كانت عما تؽٌرت تاةالف إلى النظرة فإن الجزابري المجتمع عرفه

 تبعا األنا قوة بعنوان  (1553)ٍ الشمٌمري هدى دراسة إلٌه توصلت ما مع ما حد إلى النتٌجة هذه وتتفق

 عن كشفت التً المكرمة مكة بمدٌنة الفتٌات رعاٌة نزٌبلت لدى واالجتماعٌة النفسٌة المتؽٌرات لبعض

 السكنٌة للبٌبة تبعا األنا قوة فً الفتٌات رعاٌة مإسسة نزٌبلت بٌن احصابٌة اللةد ذات فروق وجود عدم

 العوامل ثر بعنوان( 4112) بًؼوالز محافظة دراسة نتابج ومع. النزٌلة فٌها تعٌش كانت التً
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 أسفرت والتً، الهاشمٌة الجامعة طلبة لدى الذات مفهوم تشكٌل فً واألكادٌمٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة

 .الحضر وسكان الرٌؾ سكان طلبة بٌن الذات تقبل فً احصابٌة داللة ذات فروق وجود عدم عن

 والمستوى لؤلب التعلٌمً المستوى من كل لتفاعل احصابٌا دال تؤثٌر وجود عدم النتابج أظهرت كما   

 المتؽٌرات نبٌ المشترك للتفاعل احصابٌا دال تؤثٌر وجود عدم وكذلك، العابلة نوع مع لؤلم التعلٌمً

على تقبل الفتاة لذاتها فً العابلة (  العابلة ونوع لؤلم التعلٌمً والمستوى لؤلب التعلٌمً المستوى) الثبلث

 العابلة له تعرضت نتٌجة لما الفروق إظهار عدم فً العابلة لنوع القوي للتؤثٌر النتٌجة هذه الباحث وٌعزو

  .واالنفتاح التحضر ظل فً جدٌدة أفكارو قٌم من المدٌنة أو الرٌؾ فً سواء الجزابرٌة

 :الخامسة الفرضٌة مناقشـة

 كل لدى الذات وتقبل(  والمثالٌة الواقعٌة) الذات صورة بٌن عبلقة هناك أن على الفرضٌة هذه نصت  

 .الماكثة الفتاة عٌنة- العاملة الفتاة عٌنة- الطالبة الفتاة عٌنة: من

 صورة من كل مساهمة مدى لمعرفة المتعدد االنحدار تحلٌل رٌقط عن الفرضٌة هذه اختبار تم وقد     

 .ذلك فً إسهاما أكثر الصوتٌن وأي لذاتها الفتاة بتقبل التنبإ فً المثالٌة الذات وصورة الواقعٌة الذات

 : الواقعٌة الذات صورة-9

 بتقبل التنبإ فً اماسه أي لها ٌكن لم الواقعٌة الذات صورة بؤن اتضح االنحدار تحلٌل نتابج خبلل من   

 صورة بؤن النتابج أظهرت حٌن فً بالبٌت، الماكثة الفتاة وعٌنة الطالبة الفتاة عٌنة من كل لدى الذات

 عبلقة هناك أن تبٌن حٌث ،العاملة الفتاة عٌنة لدى الذات بتقبل التنبإ فً مساهمة لهاكانت  الواقعٌة الذات

 ،فً العابلة لذاتها وتقبلها العاملة الفتاة عٌنة لدى الواقعٌة الذات صورة بٌن احصابٌا دالة موجبة تنبإٌة

 لذاتها، تقببل أكثر بذلك أصبحت العابلة فً نفسها عن اٌجابٌة صورة العاملة الفتاة رسمت كلما أنه بمعنى

 تكون ٌجعلها ما وهذا وواجباتها، بحقوقها ووعٌا نضجا أكثر العاملة  الفتاة أن كون ذلك الباحث وٌعزو

 فً نفسها عن تدركه ما لحقٌقة انعكاس بمثابة هً الصورة فهذه وعقبلنٌة، واقعٌة أكثر نفسها عن ةصور

 والذي عابلتها مع وتوافقا انسجاما أكثر كانت واألهمٌة واالحترام بالتقدٌر الفتاة هذه حظٌت فكلما الواقع،

 الفتاة هذه تتلقى لم إذا حٌن فً ،وعن رضاها عن حٌاتها فً العابلة لذاتها تقبلها مدى على ٌنعكس بدوره

 بذلك ،أضحت العابلة ومبادئ قٌم مع أهدافها تعارضت إذا ،وخاصة عابلتها طرؾ من والمساندة الدعم

لفتاة الطالبة أو الماكثة بالبٌت قد ا لدى أما بالنسبة لصورة الذات الواقعٌة. العابلً التوافق لسوء عرضة

ال ٌمكن التنبإ من خبللها بمدى تقبل  ، وبالتالًتقدٌر ذات دفاعً  ؼٌر حقٌقٌة أوذات صورة  بمثابةتكون 

 ورضاها عن حٌاتها فً العابلة.الفتاة لذاتها 
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 هالفورسٌن من كلفقد قام  ،إلٌه العدٌد من الدراسات السابقةوقد تتفق هذه النتٌجة مع ما توصلت       

 والرضا الذات، وتقدٌر الشخصٌة، ملتقٌٌ بدراسة    Halvorsen and Heyrdhal(4112) وهٌببردال

 لؤلكل الشهٌة فقد لمرض والمراهقة الطفولة فً لمشكبلت محصبلت من ٌعانون مرضى لدى الحٌاة عن

 لؤلكل الشهٌة بقد مرٌضة أنثى 22 من الدراسة عٌنة تكونت وقد.   Anorexia Nervosa العصبً

. العام الحٌاة عن الرضا ومقٌاس ذات،ال لتقدٌر  Rosenberg روزنبرج مقٌاس علٌهن وطبق العصبً،

 الحٌاة عن الرضا بٌن احصابٌا ودالة قوٌة اٌجابٌة ارتباط عبلقة وجود الدراسة نتابج أوضحت وقد

 .العٌنة أفراد عٌنة لدى للذات المرتفع والتقدٌر

ونة من بدراسة لتقدٌر الذات وعبلقته بالرضا عن الحٌاة على عٌنة مك Yetim )2003(كما قام ٌاتٌم    

من طبلب الجامعة األتراك ،وطبق علٌهم مقٌاس تقدٌر لروزنبرج ومقٌاس الرضا عن الحٌاة  696

،حٌث توصل الباحث إلى ارتباط تقدٌر الذات المرتفع إٌجابٌا بالتنبإ بالرضا عن الحٌاة لدى جمٌع أفراد 

 Mowrer and( 2004وفً نفس السٌاق أجرى كل من مورٌر وباركو ) العٌنة من الذكور واإلناث ،

Parjer  على عٌنة  ،ا عن الحٌاة والخجل وتقدٌر الذاتدراسة لفحص العبلقة بٌن االكتباب والرض

طبق علٌهم مقٌاس تقدٌر الذات لوزنبرج ومقٌاس شٌك وبوس للخجل ومقٌاس  طالبا ، 382مكونة من 

ر إلى ارتباط الرضا عن زانج لبلكتباب وقابمة الرضا عن الحٌاة حٌث توصل الباحثان إلى نتابج تشٌ

 واٌجابٌا بتقدٌر الذات المرتفع. الحٌاة سلبا بكل من االكتباب والخجل ،

 النفسٌة بالسعادة الذات تقدٌر من التنبإ إلى تهدؾ بدراسة   Cheng & Furnham( 4113) وقام    

 ومقٌاس رجلروزنب الذات تقدٌر مقٌاس علٌهم طبق الثانوٌة المرحلة من تلمٌذا 432 من عٌنة على

 النفسٌة والسعادة الذات تقدٌر بٌن احصابٌا دال موجب ارتباط وجود النتابج وأظهرت النفسٌة، السعادة

 Zhang (4111) زهانج قام كما ، لؤلفراد النفسٌة بالسعادة الذات تقدٌر من التنبإ ٌمكن وأنه 1034 قٌمته

 من 1323 من مكونة عٌنة على والفردي الجمعً الذات لتقدٌر ومترابطات الحٌاة عن للرضا بدراسة  

 الحٌاة، عن بالرضا بالتنبإ إٌجابٌا الجمعً الذات تقدٌر ارتباط إلى الباحث توصل وقد. الصٌنٌٌن

 الخمسة بالعوامل اٌجابٌا والجمعً يالفرد الذات تقدٌر ارتبط كما. األفراد لدى االجتماعٌة والمساندة

 .الحٌاة عن للرضا جٌدا منببا ٌمثبلن معا أنهما تبٌن حٌث الشخصٌة، لسمات الكبرى

 Tangney and al 1998 وآخرون تانجٌنً دراسة مع النتٌجة هذه تتعارض أخر صعٌد وعلى   

 قابمة وباستخدام جامعٌا، طالبا 445 لدى الذات إدراك بتناقض وعبلقتهما بالذنب والشعور الخجل بعنوان

 النتابج وأظهرت ،(1541) لهٌؽنز الذوات مقٌاس ،الذاتً الوعً وأثر( SCL,90) المرضٌة األعراض
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، وٌمكن تفسٌر هذا التعارض فً النتابج الذات إدراك وتناقضات بالذنب الشعور بٌن عبلقة وجود عدم

  إلى اختبلؾ البٌبة الثقافٌة للعٌنتٌن، أو إلى أدوات القٌاس المستخدمة. 

 : المثالٌة الذات صورة-2

 جمٌع لدى لذاتها الفتاة بتقبل التنبإ فً مساهمة المثالٌة الذات لصورة نأ النتابج خبلل من ٌتبٌن      

 عكسٌة عبلقة هناك ظهرت حٌث بالبٌت، ماكثة أم عاملة أم طالبة الفتاة هذه أكانت ،سواء الدراسة عٌنات

 مإشر اوهذ لذواتهن، وتقبلهن الثبلثة العٌنات لدى للذات المثالٌة الصورة هذه بٌن احصابٌا دالة تنبإٌة

 مدى تحدٌد فً األهمٌة بالػ دورا تلعب العابلة فً الفتاة علٌها تكون أن تود التً المثالٌة الصورة أن على

 الواقع عن المثالٌة الذات صورة ابتعدت كلما أنه النتابج بٌنت وقد العابلة، فً حالها عن الفتاة رضا

أن الفتاة التً ترسم لنفسها طموحات  كون طقٌةمن النتٌجة هذه وتعد لذاتها، تقبل أقل بذلك الفتاة أصبحت

كبٌرة جدا قد ٌصعب علٌها تحقٌقها نتٌجة اصطدامها بالواقع مما قد ٌعرضها لخٌبة أمل أو الشعور 

 وهذا من شؤنه أن ٌإثر سلبا على تقبلها لذاتها. ،م مع عابلتهاباإلحباط والفشل وإلى عدم التوافق واالنسجا

لم ٌتم العثور على دراسة مشابهة  ،ة فً ضوء نتابج الدراسات السابقةلنتٌجومن أجل تفسٌر هذه ا     

بعض الدراسات القرٌبة إال أن هذا لم ٌمنعه من االعتماد على  -فً حدود علم الباحث-للدراسة الحالٌة 

 بٌن من كان والتً( 4113) والجمالً حسن إلٌه توصل ما مع ما حد إلى وقد تلتقً هذه النتٌجة منها.

 عٌنة على الطلبة؟ عند البلعقبلنٌة األفكار بحدوث االنفعالٌة االضطرابات ببعض التنبإ ٌمكن هل دافهاأه

 األدوات علٌهم طبقت عمان فً قابوس السلطان جامعة من التربٌة كلٌة وطالبة طالب 412 من مكونة

 مقٌاس ، ؼرٌب العربٌة لبٌبةل أعده الذي القلق سمة مقٌاس ، للرٌحانً البلعقبلنٌة األفكار مقٌاس: التالٌة

 أمٌر العربٌة للبٌبة أعده الذي االؼتراب مقٌاس البحري، العربٌة للبٌبة أعده الذي االختبار قلق سمة

 األفكار بٌن عبلقة وجود عن أسفرت وقد. لها كومترٌةالسٌ الخصابص من التؤكد بعد وهذا وحسن

 بحدوث التنبإ إمكانٌة عن المتعدد االنحدار حلٌلت كشؾ ،كما االنفعالٌة االضطرابات وبٌن البلعقبلنٌة

 (1551) ابراهٌم دراسة كشفت السٌاق نفس وفً.  البلعقبلنٌة األفكار خبلل من االنفعالٌة االضطرابات

 من عٌنة لدى الشخصً والتوجه بالقلق عبلقته حٌث من البلعقبلنً للتفكٌر دراسة بعنوان كانت والتً

 طبق الزقازٌق، جامعة واآلداب التربٌة بكلٌتً وطالبة طالبا 413 من كونةم عٌنة على الجامعً، الشباب

 بٌن سالبة ارتباطٌة عبلقة وجود عن الذات لتحقٌق ستروم شو ومقٌاس البلعقبلنً التفكٌر مقٌاس علٌهم

 .الذات وتحقٌق البلعقبلنٌة األفكار
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 انزىصُبد :   

 : فإن الباحث ٌوصً بما ٌلً ابج،نت من الحالٌة الدراسة إلٌه توصلت ما على اعتمادا

 النفسٌة الخصابص فٌها تراعى سلٌمة تربوٌة أسس على تقوم تنشبة الفتاة تنشبة بضرورة اآلباء توعٌة-

 .للفتاة والجسمٌة

 . حٌاتها من األولى المراحل منذ نفسها فً الثقة وتعزٌز للفتاة االٌجابً التقدٌر-

 . العابلة به تقوم الذي الدور وتثمٌن حاجاتها مختلؾ عاةومرا بالبٌت الماكثة بالفتاة االهتمام-

 .النفسٌة صحتها ٌهدد أن شؤنه من والذي للكبت عرضة تبقى ال ،حتى مشاكلها حل على الفتاة مساعدة-

 عرضة تكون ال ،حتى وامكاناتها العابلة مبادئ حدود فً وطموحاتها أهدافها تحقٌق فً الفتاة مساعدة-

 .ةعقبلنٌالبل لؤلفكار
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(. عبلقة صورة الذات ومستوى القلق بالتحصٌل الدراسً لدى المراهقات 2008زلوؾ منٌرة ) -54

رسالة  . -دراسة مقارنة بٌن طالبات الطور الثانوي-ولٌن المصابات بداء السكري المرتبط باألنس
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وٌة، الجامعة األردنٌة، المجلد تشكٌل مفهوم الذات لدى طلبة الجامعة الهاشمٌة، دراسات العلوم الترب
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دكتوراه فً نظرٌة  رسالةلخاصة حركٌا ،وتطوٌر اللٌاقة المرتبطة بالصحة لدى فبة ذوي االحتٌاجات ا

 ،جامعة ٌوسؾ بن خدة ،الجزابر. ومنهجٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة غٌر منشورة
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،دار ع المدٌنة المعاصرة العربٌة األسرة المتغٌرة فً مجتم( ،1999عبد القادر القصٌر ) -77

 النهضة العربٌة ،بٌروت. 
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( ،التحوالت السوسٌوثقافٌة فً المجتمع الجزابري وإشكالٌة 2011جانفً  28العماري الطٌب. ) -89
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(. األسرة فً الوطن العربً آفاق التحول من األبوة إلى 2008مارس -العٌاشً عنصر . )ٌناٌر  -90
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  األزارٌطة:المرأة بٌن اهتمام األمم المتحدة  و رعاٌة مصر. (. 2005فارس محمد عمران ) -92
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  (1م )رق ملحقال
فً صٌغته األولٌة الواقعٌة الذات صورةمقٌاس   

:الشخصٌة البٌانات  

:......السن-9  

   جامعً         ثانوي          متوسط           ابتدابً            مستوى بدون: التعلٌمً مستواك-2

     عاملة                          طالبة                         بالبٌت ماكثة:  المهنة-3

  للوالدٌن التعلٌمً المستوى-4

جامعً            ثانوي             متوسط            ابتدابً               مستوى بدون: األب  

جامعً             ثانوي            متوسط            ابتدابً          مستوى بدون: األم  

...... المٌبلدي ترتٌبك.......  أنت   فٌهم بما( اإلناث) األخوات عدد( :.....       الذكور)خوةاإل عدد-5  

           األم                  األب: من( واحد منزل فً معهم أعٌش الذٌن) عائلتً تتكون -6

            جداداأل            المتزوجٌن اإلخوة                 المتزوجٌن ؼٌر اإلخوة   

آخرٌن                     األعمام أبناء            األعمام        

(         مدٌنة) حضرٌة منطقة                 رٌفٌة منطقة: اإلقامة مكان-7  

ابداء مبلحظاتك حول أي ؼموض فً البٌانات الشخصٌة :...................................     

 1تعلٌمة:

والرجاء  ،ً وصؾ نفسك كما ترٌنها فً عابلتكؾ العبارات الواردة فً هذا المقٌاس إلى مساعدتك فتهد-

 اإلجابة عن هذه األسبلة بصدق كما لو كنت تصفٌن نفسك فً عابلتك.

وعلٌك قراءة كل عبارة بدقة ،ثم اختاري  ،رة من عبارات المقٌاس بدون إجابةٌرجى عدم ترك أي عبا-2

 ( فً المربع المناسب.Xلخمسة المدونة أمام كل عبارة ،وذلك بوضع عبلمة)  أحد االستجابات ا

 ال توجد إجابات صحٌحة أو خاطبة ،فاختاري اإلجابة التً تتفق وصفاتك الخاصة.-3

 إجابتك ستحاط بالسرٌة التامة وال تستعمل إال فً مجال البحث العلمً. مبلحظة:

 ة :................................... ابداء مبلحظاتك حول أي ؼموض فً هذه التعلٌم

 شكرا مسبقا على تعاونك معنا



 

262 
 

 

 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 تنطبق ال
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  عل
 فً

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

 الرقم العبارات

.عابلتً فً مرحة أنا       1 

.دابما جذابة أكون أن على عابلتً تعمل       4 

.سعٌدة عابلة فً عضو ناأ       3 

-شراب-طعام)من األساسٌة حاجاتً بإشباع أسرتً تقوم     
.معقول بقدر( صحٌة رعاٌة  

2 

 طرؾ من خاصة ورعاٌة باهتمام أحظى ،فؤنا فتاة كونً     
.عابلتً  

1 

عابلتً فً هادبة أنا       2 

.بصحتً عابلتً تهتم       3 

لعابلتً الحب قلٌلة أنا       4 

.العاطفٌة بحاجاتً عابلتً تهتم ال       5 

 ال حٌن فً الذكور إخوتً بخدمة تلزمنً عابلتً أن أشعر     
.بخدمتً تلزمهم  

11 

.عابلتً فً متدنٌة ذاتً قٌمة       11 

.عابلتً فً أكون طالما باإلرهاق أشعر       14 

.تصرفاتً فً عابلتً ثقة بعدم أحٌانا أشعر       13 

.عابلتً طرؾ من والحنان الحب إلى أفتقد       12 

.بمشاعري عابلتً تستهٌن       11 

 12 استطٌع التحكم فً انفعاالتً فً عابلتً.     

.المنزلٌة األعمال فً ردٌبة أنا       13 

 طرؾ من ورعاٌة اهتمام محل الذكور إخوتً أن أشعر     
.منً أفضل عابلتً  

14 

 من ،بدل الحسنة والموعظة بالحكمة عابلتً تعاملنً     
.والقهر العنؾ  

15 

 إخوتً به ٌحظى الذي الحب بنفس أحظى أننً أشعر     
.عابلتً فً الذكور  

41 

.عابلتً فً حالً عن راضٌة أنا       41 

.بجمالً عابلتً تعتز       44 

.األمور كل فً عابلتً مع بصدق أتصرؾ       43 

.وهمومً بمشاكلً تهتم عابلتً أن أشعر       42 

.الذكور إخوتً من ذكاء أقل أنً عابلتً ترى       41 

.عابلتً أفراد مع لطٌفة أنا       42 

 طبٌعة وإخفاء التجمٌل متاعب تحمل إلى أمً تدفعنً     
.جسمً  

43 

.عابلتً مع جدا منسجمة أنا       44 
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 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 تنطبق ال
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  عل
 فً

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

ـــاراتــــــــــــالعبـــــــــ الر 
مق  

ًّ  ٌحنو أبً كان      .صؽٌرة كنت حٌن وٌقبلنً عل  45 

 بدراسة به تهتم الذي القدر بنفس بدراستً عابلتً تهتم ال     
.الذكور إخوتً  

31 

.بذكابً عابلتً تستهٌن       31 

.العابلٌة القٌود من الكثٌر لً بتسب جسمً أنوثة مبلمح       34 

.عابلتً أفراد مع كثٌرا أتشاجر       33 

.بإنجازاتًتفتخر عابلتً        32 

.الذكور إخوتً مثل أبً ٌحبنً ال       31 

 32  عابلتً لدى مقبول ؼٌر شكلً أن أشعر     

.طبٌعٌة بصورة أظهر أن عابلتً تدعنً       33 

.والديّ  نع راضٌة ؼٌر أنا       34 

.عابلتً طرؾ من الوجدانٌة والمشاركة العاطفً بالدؾء أحس       35 

.الذكور إخوتً بخبلؾ بإنجازاتً عابلتً تعتز ال       21 

.عابلتً أفراد بٌن نفسً أحتقر       21 

.الفتنة مصدر األنثى جسم أن عابلتً ترى عندما أتضاٌق       24 

 23 أنا لست مقربة من أبً.     

.عابلتً قلق مصدر أنً ،أشعر فتاة كونً       22 

 عن للتعبٌر حرٌة الذكور إخوتً عابلتً تمنح عندما أتضاٌق     
. منً أكثر حاجاتهم  

21 

.بسهولة العابلٌة مشاكلً أحل       22 

.بمظهري لبلهتمام عابلتً تدفعنً       23 

.عابلتً وسط محبوبة ؼٌر أننً أشعر       24 

.أجلها من به أقوم لما اهتماما تعطً ال عابلتً أن أشعر       25 

.منً أكثر العابلة سعادة مصدر الذكور إخوتً أن أشعر       11 

.عابلتً فً أكون أن أحب الذي الشخص لست أنً أشعر       11 

.عابلتً نظر فً بؤهمٌتً أشعر       14 

.عابلتً إرضاء أجل من مشاعري أكبت       13 

.آرابً عن التعبٌر فً الحرٌة عابلتً لً تترك       12 

.الذكور بإخوتً مقارنة عابلتً فً الثقة قلٌلة أنا       11 

.ؼضب دون لً عابلتً نقد أتقبل       12 

 الجنس إعجاب أنال حتى بمظهري لبلهتمام عابلتً تدفعنً     
.اآلخر  

13 

.تصرفاتً كل عن عابلتً طرؾ من معارضة أتلقً ما كثٌرا       14 

.الشخصٌة قوة من شٌبا أبدٌت أن باالسترجال عابلتً تتهمنً       15 

 تلبٌة فً تسرع حٌن ،فً مطالبً تلبٌة فً عابلتً تتباطؤ     
.الذكور إخوتً مطالب  

21 

 ...............................:... الفقرات هذه فً ؼموض أي حول مبلحظاتك ابداء
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(2الملحق رقم )  

فً صٌغته األولٌة المثالٌة الذات صورة مقٌاس  

:تعلٌمة  

تهدؾ العبارات الواردة فً هذا المقٌاس إلى مساعدتك فً وصؾ نفسك التً تتمنٌن أن تكونً علٌها -1 

فً عابلتك. الرجاء اإلجابة عن هذه األسبلة بكل صدق وموضوعٌة كما لو أنك تصفٌن نفسك التً تتمنٌن 

 أن تكونً علٌها فً عابلتك.

ٌرجى عدم ترك أي عبارة من عبارات المقٌاس بدون إجابة ،وعلٌك قراءة كل عبارة بدقة ،ثم اختاري -2

 ( فً المربع المناسب.Xأحد االستجابات الخمسة المدونة أمام كل عبارة ،وذلك بوضع عبلمة)  

ال توجد إجابات صحٌحة أو خاطبة. إنما اإلجابة الصحٌحة هً التً تعبر بصدق عن شعورك -3

 لخاص.ا

 مبلحظة:إجابتك ستحاط بالسرٌة التامة وال تستعمل إال فً مجال البحث العلمً.

 معنا تعونك على مسبقا شكرا

 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  فً عل

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

ـــاراتــــــــــــالعبـــــــــ  الرقم 

حة فً عابلتً.مر أود أن أكون       1 

أن تسعى عابلتً ألكون جذابة. أود       4 

 3 أود أن أكون عضو فً عابلة سعٌدة.     

أن تقوم تقوم أسرتً بإشباع حاجاتً األساسٌة  أود     
رعاٌة صحٌة( بقدر معقول.-شراب-من)طعام  

2 

أن أحظى باهتمام ورعاٌة خاصة من  أود كونً فتاة ،     
 طرؾ عابلتً.

1 

أن أكون هادبة فً عابلتً. أود       2 

أن أستطٌع أن أصارح عابلتً بكل مشاكلً الصحٌة. أود       3 

أن ال أكون قلٌلة الحب لعابلتً. أود       4 

أن تهتم عابلتً بحاجاتً العاطفٌة. أود       5 

     
 

أن ال ترؼمنً عابلتً بؤن أتنازل عن حاجاتً لصالح  أود
 إخوتً الذكور.

 

11 

أن ال تكون قٌمة ذاتً متدنٌة فً عابلتً. أود       11 

.أن ال أشعر باإلرهاق طالما أكون فً عابلتً أود       14 

أن ال أشعر بعدم ثقة عابلتً فً تصرفاتً. أود       13 
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 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  فً عل

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

ـــاراتــــــــــــبـــــــــالع  الرقم 

أن ال أفتقد إلى الحب والحنان من طرؾ عابلتً. ودأ       12 

أن ال أشعر أنً أقل قٌمة من إخوتً الذكور . ودأ       11 

.استطٌع التحكم فً انفعاالتً فً عابلتً.أن  أود       12 

أن ال أكون ردٌبة فً األعمال المنزلٌة أود       13 

أن أكون راضٌة عن عبلقتً بؤفراد عابلتً. أود       14 

أن تعاملنً عابلتً بالحكمة والموعظة الحسنة ،بدل من  أود     
 العنؾ والقهر.

15 

أن أستطٌع أن أصارح أبً فً كثٌر من  مشاكلً  أود     
 وهمومً.

41 

أن أكون راضٌة عن حالً فً عابلتً. أود       41 

لتً بجمالً.أن تعتز عاب أود       44 

أن أتصرؾ بصدق مع عابلتً فً كل األمور. أود       43 

أن أشعر أن عابلتً تهتم بمشاكلً وهمومً. أود       42 

ٌحبنً أبً مثل إخوتً الذكور.أن  أود       41 

أن أكون لطٌفة مع أفراد عابلتً. أود       42 

وإخفاء أن ال تدفعنً أمً إلى تحمل متاعب التجمٌل  أود     
 طبٌعة جسمً.

43 

أن أكون منسجمة جدا مع عابلتً أود       44 

ًّ وٌقبلنً حٌن كنت صؽٌرة. أود      لو كان أبً ٌحنو عل  45 

أن تهتم عابلتً بدراستً بنفس القدر الذي تهتم به  أود     
 بدراسة إخوتً الذكور.

31 

أن ال تستهٌن عابلتً بذكابً. أود       31 

ال تسبب لً مبلمح أنوثة جسمً الكثٌر من القٌود أود أن      
 العابلٌة.

34 

 33 أود أن ال أتشاجر كثٌرا مع أفراد عابلتً.     

 32 أود أن تعطً عابلتً اهتماما لنجاحً.     

أتمنى أن ال تكون قٌمتً متدنٌة فً العابلة مقارنة بإخوتً      
 الذكور.

31 

بلتً.أود أن أكون مطٌعة ألفراد عا       32 

 33 أود أن تدعنً عابلتً أن أظهر بصورة طبٌعٌة.     

 34 أود أن أكون راضٌة عن والدّي.     

أود أن أحس بالدؾء العاطفً والمشاركة الوجدانٌة من      
 طرؾ عابلتً.

35 

أود أن تعتز عابلتً بانجازاتً مثل ما تعتز بانجازات      
 إخوتً الذكور.

21 

أحتقر نفسً بٌن أفراد عابلتً. أود أن ال       21 

 24 أود أن تعتز عابلتً بقوام جسمً وجمالً.     

 23 أود أن أكون مقربة من أبً.     

 22 كونً فتاة ،أود أن ال أشعر أنً مصدر قلق عابلتً.     
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 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  فً عل

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

ـــاراتــــــــــــالعبـــــــــ  الرقم 

أود أن تمنحنً عابلتً الحرٌة للعبٌر عن حاجاتً مثل ما      
 تمنح ذلك إلخوتً الذكور. 

21 

 22 أود أن ال أهرب من مشاكلً العابلٌة.     

 23 أود أن تهتم عابلتً بمظهري.     

 24 أود أن أشعر أنً محبوبة وسط عابلتً.     

أود أن أشعر أن عابلتً تعطً اهتماما لما أقوم به من      
 أجلها.

25 

أود أن ال أشعر أن إخوتً الذكور مصدر سعادة العابلة      
 أكثر منً.

11 

أود أن أشعر بؤنً الشخص الذي أحب أن أكون فً      
 عابلتً.

11 

.أشعر بؤهمٌتً فً نظر عابلتًأود أن        14 

أكبت مشاعري من أجل إرضاء عابلتً. أود أن ال       13 

 12 أود أن تترك لً عابلتً الحرٌة فً التعبٌر عن آرابً.     

أود أن ال أكون قلٌلة الثقة فً عابلتً مقارنة بإخوتً      
 الذكور.

11 

 12 أود أن أتقبل نقد عابلتً لً دون ؼضب.     

أنال إعجاب أود أن تدفعنً عابلتً لبلهتمام بمظهري حتى      
 الجنس اآلخر..

13 

أود أن ال أتلقى معارضة من طرؾ عابلتً عن كل      
 تصرفاتً.

14 

أود أن ال تتهمنً عابلتً باالسترجال أن أبدٌت شٌبا من      
 قوة الشخصٌة.

15 

أود أن ال تتباطؤ عابلتً فً تلبٌة مطالبً ،فً حٌن تسرع      
 فً تلبٌة مطالب إخوتً الذكور

21 

 

:................................... الفقرات هذه فً ؼموض أي حول مبلحظاتك بداءا  
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 المقٌاس فقرات صالحٌة حول المحكمٌن اتفاق نسبة( :3) رقم الملحق
  : الواقعٌة  الشخصٌة الذات صورة-9

 

: الواقعٌة العائلٌة الذات صورة-2  

 
%
 النسبة
 المبوٌة

محكم
5 

محكم
4 

محكم
3 

2 محكم محكم 
1 

2محكم محكم 
3 

محكم
4 

محكم
1 

بـــــــــــــــــــاراتالع  الرقم 

88,8           x       عابلتً مرحة أنا.  9 

88,8           x       عابلتً فً هادبة أنا.  2 

88,8     x             فً متدٌنة ذاتً قٌمة 
.عابلتً  

3 

100                   نفسً أضبط أن أستطٌع 
.عابلتً فً  

4 

100                   قلق مصدر أنً أشعر 
.عابلتً  

5 

88,8                 x فً حالً عن راضٌة أنا 
.عابلتً  

6 

88,8                 x عابلتً أفراد مع لطٌفة أنا .  7 

88,8     x             أفراد بٌن نفسً أحتقر 
.عابلتً  

8 

88,8     x             بذكابً عابلتً تستهٌن.  ,9 

77,7           x   x   الشخص لست أنً أشعر 
 فً أكون أن أحب الذي

.عابلتً  

9, 

100                   بدون عابلتً نقد أتقبل 
.ؼضب  

99 

77,7     x         x   مشاكلً حل أستطٌع 
.بسهولة العابلٌة  

92 

محكم %
5 

محكم
4 

محكم
3 

 محكم
2 

محكم
1 

محكم
2 

محكم
3 

محكم
4 

محكم
1 

  الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

100                   نظر فً بؤهمٌتً أشعر 
.عابلتً  

9 

88,8               x   سعٌدة عابلة فً عضو أنا.  2 

88,8     X             لعابلتً الحب قلٌلة أنً أشعر.  3 

100                   من معارضة أتلقى ما كثٌرا 
 كل عن عابلتً طرؾ

.تصرفاتً  

4 

100                   عابلتً ثقة بعدم أحٌانا أشعر 
.تصرفاتً فً  

 

5 
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: الواقعٌة الجسمٌة الذات صورة-3  

88,8                 x ًتعاملن ال عابلتً أن أشعر 
 كثٌر فً والموعظة بالحكمة

.األمور من  

 

6 

88,8                 x فً عابلتً مع بصدق أتصرؾ 
. األمور كل  

7 

100                   عابلتً مع جدا منسجمة أنا.  8 

88,8     x             أفراد مع كثٌرا أتشاجر 
.عابلتً  

9 

88,8     x             والديّ  عن راضٌة ؼٌر أنا.  9, 

77,7     x       x     أبً من كثٌرا ربةمق لست أنا.  99 

100                   أجل من مشاعري أكبت 
.عابلتً إرضاء  

92 

محكم %
5 

محكم
4 

محكم
3 

 محكم
2 

محكم
1 

2محكم محكم 
3 

محكم
4 

محكم
1 

لرا العبـــــــــــــــــــــــــــارة
 قم

88,8     x             أكون أن على عابلتً تعمل 
.جذابة  

1 

100                   بصحتً عابلتً تهتم.  2 

55,5     x     x x   x أكون طالما باإلرهاق أشعر 
.عابلتً فً  

3 

25 x   x x   x x x x المنزلٌة األعمال فً ردٌبة أنا.  4 

100                   بجمالً عابلتً تعتز.  5 

55,5     x     x   x x ًتحمل إلى أمً ترؼمن 
 طبٌعة وإخفاء التجمٌل متاعب
.جسمً  

6 

100                   لً تسبب جسمً أنوثة مبلمح 
.العابلٌة القٌود من الكثٌر  

7 

88,8               x   ًأظهر أن عابلتً تدعن 
.طبٌعٌة بصورة  

8 

100                   بمظهري عابلتً تهتم.  
 

9 

88,8     x             مقبول ؼٌر شكلً أن أشعر 
.عابلتً لدى  

 

10 
 
 

88,8     x             أن عابلتً ترى عندما أتضاٌق 
.الفتنة مصدر األنثى جسم  

11 

88,8     x             ًلبلهتمام عابلتً تدفعن 
 إعجاب أنال حتى بمظهري
. اآلخر الجنس  

12 
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: الحاجات اشباع مدى صورة-4  

 

  : الواقعٌة الجنسٌة التفرقة أسلوب صورة -5

محكم %
5 

محكم
4 

محكم
3 

 محكم
2 

محكم
1 

محكم
2 

محكم
3 

محكم
4 

محكم
1 

 الرقم العبــــــــــــــــــارات

88,8   x               اجاتًح بإشباع عابلتً تقوم 
-شراب-طعام) من األساسٌة
(.معقول بقدر صحٌة رعاٌة  

9 

66,6   x x         x   بحاجاتً عابلتً تهتم ال 
.العاطفٌة  

2 

66,6 X x x             طرؾ من الحنان إلى أفتقد 
.عابلتً  

3 

88,8   x               تهتم عابلتً أن أشعر 
.وهمومً بمشاكلً  

4 

66,6   x         x x   ٌحنو أبً كان  ًّ  ًوٌقبلن عل
.صؽٌرة كنت حٌن  

5 

44,4   x x     x x x   تعطً ال عابلتً أن أشعر 
.أجلها من به أقوم لما اهتماما  

6 

55,5   x x x     x      ًباإلسترجال عابلتً تتهمن 
 قوة من شٌبا أبدٌت إن

.الشخصٌة  

7 

88,8   x               العاطفً بالدؾء أحس 
 من الوجدانٌة والمشاركة

. عابلتً طرؾ  

8 

88,8   x               كثٌرا عابلتً تفتخر 
.بانجازاتً  

9 

88,8   x               الحرٌة عابلتً لً تترك 
.مشاعري عن للتعبٌر  

9, 

66,6   x x x           من محبوبة لست أنً أشعر 
.عابلتً طرؾ  

99 

77,7   x x x           بمشاعري عابلتً تستهٌن.  92 

محكم %

5 
محكم

4 
كممح

3 
 محكم

2 
محكم

1 
محكم

2 
محكم

3 
محكم

4 
محكم

1 
 الرقم العبـــــــــــــــــــــــــارات

100                   ًأحظى ،فؤنا أنثى كون 
 طرؾ من خاصة برعاٌة
.عابلتً  

 

1 

88,8     x             بانجازاتً عابلتً تفتخر ال 
 به ٌحظى الذي القدر بنفس
.الذكور إخوتً  

2 

100                   ًإخوتً من أكثر أبً ٌحبن 
.الذكور  

3 
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 x  صالحة الؽٌر الفقرة إلى تشٌر                 .              الصالحة الفقرة إلى تشٌر       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100                   الذكور إخوتً أن أشعر 
 منً أكثر بحرٌة ٌتمتعون
.حاجاتهم عن التعبٌر أثناء  

4 

88,8     x             محل الذكور إخوتً أن أشعر 
 طرؾ من ورعاٌة اهتمام
.منً أفضل عابلتً  

5 

100                   تلزمنً عابلتً أن أشعر 
 فً الذكور إخوتً بخدمة
.بخدمتً همتلزم ال حٌن  

6 

88,8     x             الذكور إخوتً أن أشعر 
 أكثر العابلة سعادة مصدر
.منً  

7 

88,8     x             بدراستً عابلتً تهتم ال 
 به تهتم الذي القدر بنفس

. الذكور إخوتً بدراسة  

8 

100                   بنفس أحظى أننً أشعر 
 إخوتً به ٌحظى الذي الحب
.عابلتً فً الذكور  

9 

88,8     x             تلبٌة فً عابلتً تتباطؤ 
 فً تسرع حٌن فً مطالبً
.الذكور إخوتً مطالب تلبٌة  

10 

88,8     x             ذكاء أقل أنً عابلتً ترى 
.الذكور إخوتً من  

11 

88,8     x             محل الذكور إخوتً أن أشعر 
.منً أكثر العابلة ثقة  

12 



 

271 
 

نالمحكمٌ على عرضه بعد( والمثالٌة الواقعٌة) بصورتٌه الذات صورة مقٌاس(: 4)رقم ملحق  

  -9- استمارة

(الواقعٌة الذات صورة)  

:الشخصٌة البٌانات  

:......السن-9  

جامعً         ثانوي            متوسط            بًابتدا            مستوى بدون: التعلٌمً مستواك-2  

     عاملة                          طالبة                         بالبٌت ماكثة:  المهنة-3

  للوالدٌن التعلٌمً المستوى-4

جامعً            ثانوي             متوسط            ابتدابً               مستوى بدون: األب  

جامعً             ثانوي            متوسط            ابتدابً          مستوى بدون: األم  

..... المٌبلدي ترتٌبك .......  أنت   فٌهم بما( اإلناث) األخوات عدد( :.....       الذكور)اإلخوة عدد-5  

 : من (واحد منزل فً معهم أعٌش الذٌن) عائلتً تتكون -6

            المتزوجٌن اإلخوة         المتزوجٌن ؼٌر اإلخوة           األم         األب                      

    آخرٌن                  األعمام أبناء              األعمام             األجداد                             

(         مدٌنة) حضرٌة منطقة                 رٌفٌة منطقة: اإلقامة مكان-7             

:  تعلٌمة     

تهدؾ العبارات الواردة فً هذا المقٌاس إلى مساعدتك فً وصؾ نفسك كما ترٌنها فً عابلتك -1

 ،والرجاء اإلجابة عن هذه األسبلة بصدق كما لو كنت تصفٌن نفسك فً عابلتك.

قٌاس بدون إجابة ،وعلٌك قراءة كل عبارة بدقة ،ثم اختاري ٌرجى عدم ترك أي عبارة من عبارات الم-2

 ( فً المربع المناسب.Xأحد االستجابات الخمسة المدونة أمام كل عبارة ،وذلك بوضع عبلمة)  

 ال توجد إجابات صحٌحة أو خاطبة ،فاختاري اإلجابة التً تتفق وصفاتك الخاصة.-3

 ل إال فً مجال البحث العلمً.مبلحظة:إجابتك ستحاط بالسرٌة التامة وال تستعم

 معنا تعاونك على مسبقا شكرا
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 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  فً عل

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

اراتـــــــــــــالعب  الرقم 

.عابلتً فً مرحة أنا       1 

.عابلتً فً مهم عضو بؤننً أشعر       4 

.جذابة ألكون ابلتًع تسعى       3 

 رعاٌة- شراب- طعام) األساسٌة حاجاتً بإشباع عابلتً تقوم     
.كافً بقدر( صحٌة  

2 

.عابلتً طرؾ من خاصة برعاٌة أحظى ،فؤنا أنثى كونً       1 

.عابلتً فً هادبة أنا       2 

.عابلتً فً سعٌدة بؤننً أشعر       3 

.نفسٌةوال الجسمٌة بصحتً عابلتً تهتم       4 

.العاطفٌة بحاجاتً عابلتً تهتم ال       5 

    
 

 
 

البنات على البنٌن تفضل عابلتً أن أشعر  11 

.عابلتً فً متدنٌة قٌمتً بؤن أشعر       11 

.لعابلتً الحب قلٌلة بؤننً أشعر       14 

.عابلتً طرؾ من الحنان إلى أفتقد       13 

.البنات من أكثر العابلة ادةسع مصدر الذكور إخوتً أن أشعر       12 

.عابلتً فً انفعاالتً فً أتحكم أن أستطٌع       11 

.تصرفاتً عن عابلتً من معارضة أتلقى       12 

.عابلتً لدى مقبول ؼٌر شكلً أن أشعر       13 

.وهمومً بمشاكلً عابلتً تهتم       14 

.الذكور إخوتً مع تفعل مثلما بانجازاتً عابلتً تفتخر ال       15 

.عابلتً فً حالً عن راضٌة ؼٌر ،فؤنا أنثى كونً       41 

.تصرفاتً فً تثق ال عابلتً أن أشعر       41 

ًّ  ٌحنو أبً كان      .صؽٌرة كنت حٌن وٌقبلنً عل  44 

 تلزمهم ال حٌن فً الذكور إخوتً بخدمة عابلتً تلزمنً      
.بخدمتً  

43 

.تًعابل أفراد مع لطٌفة أنا       42 

.تصرفاتً كل عن العنؾ من بدال بالحكمة عابلتً تعاملنً       41 

.العابلٌة القٌود من الكٌر لً تسبب أنوثتً مبلمح       42 

.منً أكثر الذكور بإخوتً عابلتً تهتم       43 

.عابلتً أفراد بٌن نفسً أحتقر       28 

.األمور كل فً عابلتً مع صادقة أنا       45 

.بمظهري عابلتً تهتم       31 

.عابلتً طرؾ من العابلً بالدؾء أحس       31 

 إخوتً بدراسة به تهتم الذي القدر بنفس بدراستً عابلتً تهتم ال     
.الذكور  

34 

.عابلتً فً ذكٌة ؼٌر بؤنً أشعر       
 

33 
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 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  فً عل
لبالؽا  

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

ـــاراتــــــــــــالعبـــــــــ  الرقم 

.عابلتً مع جدا منسجمة أنا       32 

.للفتنة مصدر هو األنثى جسم أن عابلتً ترى       31 

.بانجازاتً كثٌرا عابلتً تفتخر       32 

 مطالب تلبٌة فً تسرع حٌن فً مطالبً تلبٌة فً عابلتً تتباطؤ     
.كورالذ إخوتً  

33 

.عابلتً فً أكون أن أحب الذي الشخص لست أنً أشعر       34 

.أبً من مقربة لست       35 

.اآلخر الجنس إعجاب أنال حتى بمظهري عابلتً تهتم       21 

.اإلناث من أكثر الذكور فً عابلتً تثق       21 

.الذكور إخوتً من ذكاء أقل بؤنً عابلتً ترى       24 

.ؼضب بدون لً عابلتً نقد أتقبل       23 

.عابلتً إرضاء أجل من مشاعري أكبت       22 

.بجمالً عابلتً تعتز       21 

.عابلتً طرؾ من محبوبة لست أنً أشعر       22 

.الذكور إخوتً به ٌحظى الذي الحب بنفس أحظى بؤننً أشعر       23 

.بسهولة العابلٌة مشاكلً حل أستطٌع       24 

ؼٌر راضٌة عن معاملة والدي لً. أنا       25 

.طبٌعٌة بصورة أظهر أن عابلتً تحب       11 

.مشاعري عن للتعبٌر الحرٌة عابلتً لً تترك ال       11 

.لعابلتً قلق مصدر أنً ،أشعر فتاة كونً       14 

.عابلتً أفراد مع كثٌرا أتشاجر       13 

.أمً من مقربة أنا       12 

.بمشاعري ابلتًع تستهٌن       11 

 التعبٌر أثناء منً أكثر بحرٌة ٌتمتعون الذكور إخوتً أن أشعر     
.حاجاتهم عن  

12 

  

الطالب تحٌات مع.                          األسبلة كل عن إجابتك من تؤكدي فضلك من:  مبلحظة    
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-2- استمارة  

(المثالٌة الذات صورة)  

:تعلٌمة     

 علٌها تكونً أن تتمنٌن التً نفسك وصؾ فً مساعدتك إلى المقٌاس هذا فً الواردة تالعبارا تهدؾ-1

 تتمنٌن التً نفسك تصفٌن أنك لو كما وموضوعٌة صدق بكل األسبلة هذه عن اإلجابة الرجاء. عابلتك فً

 .عابلتك فً علٌها تكونً أن

 اختاري ،ثم بدقة عبارة كل اءةقر ،وعلٌك إجابة بدون المقٌاس عبارات من عبارة أي ترك عدم ٌرجى-4

 .المناسب المربع فً( X) عبلمة بوضع ،وذلك عبارة كل أمام المدونة الخمسة االستجابات أحد

 شعورك عن بصدق تعبر التً هً الصحٌحة اإلجابة إنما. خاطبة أو صحٌحة إجابات توجد ال-3

 .الخاص

 .العلمً البحث المج فً إال تستعمل وال التامة بالسرٌة ستحاط إجابتك:مبلحظة

   معنا تعونك على مسبقا شكرا

 

 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  عل
 فً

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

ـــاراتــــــــــــالعبـــــــــ  الرقم 

.بمظهري عابلتً تهتم أن أتمنى       1 

.عابلتً طرؾ من العاطفً بالدؾء أحس أن أتمنى       4 

 بدراسة به تهتم الذي القدر بنفس بدراستً عابلتً تهتم أن أود     
.الذكور إخوتً  

3 

.عابلتً فً ذكٌة بؤنً أشعر لو أود       2 

.للفتنة مصدر هو األنثى جسم أن عابلتً ترى ال أن أتمنى       1 

.بانجازاتً كثٌرا عابلتً تفتخر أن أتمنى       2 

 تلبٌة فً تسرع حٌن فً مطالبً تلبٌة فً عابلتً تباطؤت ال أن أود     
.الذكور إخوتً مطالب  

3 

      4 

.عابلتً فً أكون أن أحب الذي الشخص لست بؤنً أشعر ال أن أود        

.أبً من مقربة أكون أن أتمنى       5 

.اآلخر الجنس إعجاب أنال حتى بمظهري عابلتً تهتم لو أتمنى       11 

.اإلناث من أكثر الذكور فً عابلتً تثق ال أن نىأتم       11 
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 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  عل
 فً

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

ـــاراتــــــــــــالعبـــــــــ  الرقم 

.الذكور إخوتً من ذكاء أقل لست بؤنً عابلتً ترى لو أود       14 

.ؼضب بدون لً عابلتً نقد أتقبل أن أتمنى       13 

.عابلتً فً مشاعري عن أعبر أن أستطٌع لو أتمنى       12 

.بجمالً عابلتً تعتز لو أتمنى       11 

.عابلتً طرؾ من محبوبة أنً أشعر لو أتمنى       12 

 إخوتً به ٌحظى الذي الحب بنفس أحظى بؤننً أشعر لو أتمنى     
.الذكور  

13 

.بسهولة العابلٌة مشاكلً حل أستطٌع لو منىأت       14 

.لً والديّ  معاملة عن راضٌة أكون لو أتمنى       15 

.طبٌعٌة بصورة أظهر أن عابلتً تحب لو أتمنى       41 

.مشاعري عن للتعبٌر الحرٌة عابلتً لً تترك  لو أود       41 

.تًلعابل قلق مصدر لست أنً أشعر لو ،أتمنى فتاة كونً       44 

.عابلتً أفراد مع أتشاجر ال أن أتمنى       43 

.أمً من مقربة كنت لو أتمنى       42 

.بمشاعري عابلتً تستهٌن ال أن أتمنى       41 

.الذكور إخوتً مثل مشاعري عن التعبٌر فً بحرٌة أتمتع لو أحب       42 

.عابلتً فً مرحة أكون أن أتمنى       43 

.عابلتً فً مهم عضو نأكو أن أتمنى       44 

.جذابة ألكون عابلتً تسعى أن أحب       45 

 رعاٌة- شراب- طعام) األساسٌة حاجاتً بإشباع عابلتً تقوم أن أود     
.كافً بقدر( صحٌة  

31 

.عابلتً طرؾ من خاصة برعاٌة أحظى أن ،أتمنى أنثى كونً       31 

.عابلتً فً هادبة أكون أن أحب       34 

.عابلتً فً سعٌدة أكون أن أود       33 

.والنفسٌة الجسمٌة بصحتً عابلتً تهتم أن أود       32 

.العاطفٌة بحاجاتً عابلتً تهتم أن أتمنى       31 

.البنات على البنٌن عابلتً تفضل ال أن أتمنى       32 

.عابلتً فً متدنٌة قٌمتً بؤن أشعر ال أن أود       33 

.أكثر عابلتً أحب لو أتمنى       34 

.عابلتً طرؾ من الحنان إلى أفتقد ال أن أتمنى       35 

.منً أكثر العابلة سعادة مصدر الذكور إخوتً أن أشعر ال أن أحب       21 

.عابلتً فً انفعاالتً فً أتحكم أن أستطٌع لو أتمنى       21 

.تصرفاتً عن عابلتً من معارضة أتلقى ال أن أتمنى       24 

.عابلتً لدى مقبول شكلً ٌكون أن أتمنى       23 

.وهمومً بمشاكلً عابلتً تهتم أن أتمنى       22 

.الذكور إخوتً مع تفعل مثلما بانجازاتً عابلتً تفتخر أن أتمنى       21 
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 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  عل
 فً

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

ـــاراتــــــــــــــــــــالعبـ  الرقم 

.عابلتً فً حالً عن راضٌة أكون أن فؤتمنى أنثى، كونً       22 

.تصرفاتً فً عابلتً تثق لو أتمنى       23 

ًّ  ٌحنو أبً كان لو أود      .صؽٌرة كنت حٌن وٌقبلنً عل  24 

 ٌنح فً الذكور إخوتً بخدمة تلزمنً عابلتً بؤن أشعر ال أن أتمنى     
.بخدمتً تلزمهم ال  

25 

.عابلتً أفراد مع لطٌفة أكون لو أتمنى       11 

.تصرفاتً كل عن العنؾ بدل بالحكمة عابلتً تعاملنً لو أتمنى       11 

.العابلٌة القٌود من الكثٌر أنوثتً مبلمح لً تسبب ال أن أتمنى       14 

.عابلتً مع منسجمة أكون أن أحب       13 

.منً أكثر الذكور بإخوتً عابلتً تهتم ال أن أتمنى       12 

.عابلتً أفراد بٌن نفسً أحتقر ال أن أتمنى       11 

.األمور كل فً عابلتً مع صادقة أكون أن أتمنى       12 

 

   

لباطال تحٌات مع                                      األسبلة كل عن إجابتك من تؤكدي رجاء: مالحظة  
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 النهائٌة صٌغته فً (والمثالٌة الواقعٌة) بصورتٌه الذات صورة مقٌاس ٌبٌن(:5) رقم ملحق
(  الواقعٌة) -9- استمارة        

:الشخصٌة البٌانات  

:......السن-9  

 ًجامع           ثانوي            متوسط            ابتدابً            مستوى بدون: التعلٌمً مستواك-2

  

     عاملة                          طالبة                         بالبٌت ماكثة:  المهنة-3

  للوالدٌن التعلٌمً المستوى-4

جامعً            ثانوي             متوسط            ابتدابً               مستوى بدون: األب  

جامعً             ثانوي            متوسط            ابتدابً          مستوى بدون: األم  

...... المٌبلدي ترتٌبك ....... أنت   فٌهم بما( اإلناث) األخوات عدد( :.....       الذكور)اإلخوة عدد-5  

 :من (واحد منزل فً معهم أعٌش الذٌن) عائلتً تتكون -6

            المتزوجٌن اإلخوة         المتزوجٌن ؼٌر اإلخوة           األم         األب                      

    آخرٌن                  األعمام أبناء              األعمام             األجداد                             

   (       مدٌنة) حضرٌة منطقة                 رٌفٌة منطقة: اإلقامة مكان-7           

:                  تعلٌمة     

 عابلتك فً ترٌنها كما نفسك وصؾ فً مساعدتك إلى المقٌاس هذا فً الواردة العبارات تهدؾ-1

 .عابلتك فً نفسك تصفٌن كنت لو كما بصدق األسبلة هذه عن اإلجابة ،والرجاء

 اختاري ،ثم بدقة بارةع كل قراءة ،وعلٌك إجابة بدون المقٌاس عبارات من عبارة أي ترك عدم ٌرجى-4

 .المناسب المربع فً( X) عبلمة بوضع ،وذلك عبارة كل أمام المدونة الخمسة االستجابات أحد

 .الخاصة وصفاتك تتفق التً اإلجابة ،فاختاري خاطبة أو صحٌحة إجابات توجد ال-3

 .العلمً البحث مجال فً إال تستعمل وال التامة بالسرٌة تحاطس إجابتك :مبلحظة

 معنا تعاونك على مسبقا شكرا
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 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  فً عل

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

اراتــــــــــــالعب  الرقم 

.عابلتً فً مرحة أنا       1 

.عابلتً فً مهم عضو بؤننً أشعر       4 

.جذابة ألكون عابلتً تسعى       3 

- شراب- طعام) األساسٌة حاجاتً بإشباع ابلتًع تقوم     
.كافً بقدر( صحٌة رعاٌة  

2 

.عابلتً فً سعٌدة بؤننً أشعر       5 

.والنفسٌة الجسمٌة بصحتً عابلتً تهتم       6 

    
 

 
 

.البنات على البنٌن تفضل عابلتً أن أشعر  7 

.عابلتً فً متدنٌة قٌمتً بؤن أشعر       8 

.لعابلتً الحب ٌلةقل بؤننً أشعر       9 

 من أكثر العابلة سعادة مصدر الذكور إخوتً أن أشعر     
.البنات  

10 

.تصرفاتً عن عابلتً من معارضة أتلقى       11 

.وهمومً بمشاكلً عابلتً تهتم       12 

.الذكور إخوتً مع تفعل مثلما بانجازاتً عابلتً تفتخر ال       13 

.عابلتً فً حالً عن اضٌةر ؼٌر ،فؤنا أنثى كونً       14 

.تصرفاتً فً تثق ال عابلتً أن أشعر       15 

ًّ  ٌحنو أبً كان      .صؽٌرة كنت حٌن وٌقبلنً عل  16 

 تلزمهم ال حٌن فً الذكور إخوتً بخدمة عابلتً تلزمنً      
.بخدمتً  

17 

.عابلتً أفراد مع لطٌفة أنا       18 

.تصرفاتً كل عن العنؾ من بدال بالحكمة عابلتً تعاملنً       19 

.العابلٌة القٌود من الكٌر لً تسبب أنوثتً مبلمح       20 

.منً أكثر الذكور بإخوتً عابلتً تهتم       21 

 
 

.عابلتً أفراد بٌن نفسً أحتقر      22 

.بمظهري عابلتً تهتم       23 
.عابلتً طرؾ من العاطفً بالدؾء أحس       24 

 بدراسة به تهتم الذي القدر بنفس بدراستً ابلتًع تهتم ال     
.الذكور إخوتً  

25 
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 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  فً عل

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

ـــاراتــــــــــــالعبـــــــــ  الرقم 

 
 

.عابلتً فً ذكٌة ؼٌر بؤنً أشعر      26 

.للفتنة مصدر هو األنثى سمج أن عابلتً ترى       27 

.بانجازاتً كثٌرا عابلتً تفتخر       28 

 تلبٌة فً تسرع حٌن فً مطالبً تلبٌة فً عابلتً تتباطؤ     
.الذكور إخوتً مطالب  

29 

.عابلتً فً أكون أن أحب الذي الشخص لست أنً أشعر       30 

.أبً من مقربة لست       31 

.اإلناث من أكثر رالذكو فً عابلتً تثق       32 

.الذكور إخوتً من ذكاء أقل بؤنً عابلتً ترى       33 

.بجمالً عابلتً تعتز       34 

.عابلتً طرؾ من محبوبة لست أنً أشعر       35 

 إخوتً به ٌحظى الذي الحب بنفس أحظى بؤننً أشعر     
.الذكور  

36 

.بسهولة العابلٌة مشاكلً حل أستطٌع       37 

.والديّ  معاملة عن راضٌة ؼٌر أنا       38 

.طبٌعٌة بصورة أظهر أن عابلتً تحب       39 

.مشاعري عن للتعبٌر الحرٌة عابلتً لً تترك ال       40 

.لعابلتً قلق مصدر أنً ،أشعر فتاة كونً       41 

.عابلتً أفراد مع كثٌرا أتشاجر       42 

.أمً من مقربة أنا       43 

.بمشاعري عابلتً تستهٌن       44 

 أثناء منً أكثر بحرٌة ٌتمتعون الذكور إخوتً أن أشعر     
.حاجاتهم عن التعبٌر  

45 

 

الطالب تحٌات مع.                          األسبلة كل عن إجابتك من تؤكدي فضلك من:  مبلحظة    
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    -2-استمارة

 (المثالٌة الذات صورة)

 : تعلٌمة

 علٌها تكونً أن تتمنٌن التً نفسك وصؾ فً مساعدتك إلى المقٌاس هذا فً الواردة العبارات تهدؾ-1 

 تتمنٌن التً نفسك تصفٌن أنك لو كما وموضوعٌة صدق بكل األسبلة هذه عن اإلجابة الرجاء. عابلتك فً

 .عابلتك فً علٌها تكونً أن

 اختاري ،ثم بدقة عبارة كل ةقراء ،وعلٌك إجابة بدون المقٌاس عبارات من عبارة أي ترك عدم ٌرجى-4

 .المناسب المربع فً( X) عبلمة بوضع ،وذلك عبارة كل أمام المدونة الخمسة االستجابات أحد

 شعورك عن بصدق تعبر التً هً الصحٌحة اإلجابة إنما. خاطبة أو صحٌحة إجابات توجد ال-3

 .الخاص

 .العلمً البحث مجال فً إال تستعمل وال التامة بالسرٌة ستحاط إجابتك:مبلحظة

 معنا تعونك على مسبقا شكرا

 تنطبق ال

 ًّ  عل

 إطبلقا

 ال

 تنطبق

 ًّ   عل

 تنطبق

 ًّ  عل

 أحٌانا

 تنطبق

 ًّ  عل

 فً

 الؽالب

 تنطبق

 ًّ  عل

  دابما

اراتـــــــــــالعب  الرقم 

.بمظهري عابلتً تهتم أن أتمنى       1 

.عابلتً طرؾ من العاطفً بالدؾء أحس أن أتمنى       4 

 بدراسة به تهتم الذي القدر بنفس بدراستً عابلتً تهتم أن دأو     
.الذكور إخوتً  

3 

.عابلتً فً ذكٌة بؤنً أشعر لو أود       2 

.للفتنة مصدر هو األنثى جسم أن عابلتً ترى ال أن أتمنى       1 

.بانجازاتً كثٌرا عابلتً تفتخر أن أتمنى       2 

 فً تسرع حٌن فً مطالبً بٌةتل فً عابلتً تتباطؤ ال أن أود     
.الذكور إخوتً مطالب تلبٌة  

3 

 فً أكون أن أحب الذي الشخص لست بؤنً أشعر ال أن أود     
.عابلتً  

 
4 

.أبً من مقربة أكون أن أتمنى       9 

.اإلناث من أكثر الذكور فً عابلتً تثق ال أن أتمنى       10 

.الذكور إخوتً من ذكاء أقل لست بؤنً عابلتً ترى لو أود       11 

.بجمالً عابلتً تعتز لو أتمنى       12 
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 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ  عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  عل
 فً

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
 دابما

 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــارات

.عابلتً طرؾ من محبوبة أنً أشعر لو أتمنى       13 

 إخوتً به ٌحظى الذي الحب بنفس أحظى بؤننً أشعر لو أتمنى     
.الذكور  

14 

.بسهولة العابلٌة مشاكلً حل أستطٌع لو أتمنى       15 

.والديّ  معاملة عن راضٌة أكون لو أتمنى       16 

.طبٌعٌة بصورة أظهر أن عابلتً تحب لو أتمنى       17 

.مشاعري عن للتعبٌر الحرٌة عابلتً لً تترك  لو أود       18 

.لعابلتً قلق مصدر لست أنً أشعر لو أتمنى فتاة، كونً       19 

.عابلتً أفراد مع أتشاجر ال أن أتمنى       20 

.أمً من مقربة كنت لو أتمنى       21 

.بمشاعري عابلتً تستهٌن ال أن أتمنى       22 

 إخوتً مثل مشاعري عن التعبٌر فً بحرٌة أتمتع لو أحب     
.كورالذ  

23 

.عابلتً فً مرحة أكون أن أتمنى       24 

.عابلتً فً مهم عضو أكون أن أتمنى       25 

.جذابة ألكون عابلتً تسعى أن أحب       26 

- شراب- طعام) األساسٌة حاجاتً بإشباع عابلتً تقوم أن أود     
.كافً بقدر( صحٌة رعاٌة  

27 

.عابلتً فً سعٌدة أكون أن أود       28 

.والنفسٌة الجسمٌة بصحتً عابلتً تهتم أن أود       29 

.البنات على البنٌن عابلتً تفضل ال أن أتمنى       30 

.عابلتً فً متدنٌة قٌمتً بؤن أشعر ال أن أود       31 

.أكثر عابلتً أحب لو أتمنى       32 

 أكثر العابلة سعادة مصدر الذكور إخوتً أن أشعر ال أن أحب     
.منً  

33 

.تصرفاتً عن عابلتً من معارضة أتلقى ال أن أتمنى       34 

.وهمومً بمشاكلً عابلتً تهتم أن أتمنى       35 

.الذكور إخوتً مع تفعل مثلما بانجازاتً عابلتً تفتخر أن أتمنى       32 

.عابلتً فً حالً عن راضٌة أكون أن ،فؤتمنى أنثى كونً       33 

  
 

.تصرفاتً فً بلتًعا تثق لو أتمنى     34 



 

282 
 

 تنطبق ال
 ًّ  عل
 إطبلقا

 ال
 تنطبق
 ًّ   عل

 تنطبق
 ًّ  عل
 أحٌانا

 تنطبق
 ًّ  عل
 فً

 الؽالب

 تنطبق
 ًّ  عل
  دابما

 الرقم العبــــــــــــــــــــــــارات

ًّ  ٌحنو أبً كان لو أود      .صؽٌرة كنت حٌن وٌقبلنً عل  39 

 فً الذكور إخوتً بخدمة تلزمنً عابلتً بؤن أشعر ال أن أتمنى     
.بخدمتً تلزمهم ال حٌن  

40 

.عابلتً أفراد مع لطٌفة أكون لو أتمنى       41 

.تصرفاتً كل عن العنؾ بدل بالحكمة عابلتً تعاملنً لو أتمنى       42 

.العابلٌة القٌود من الكثٌر أنوثتً مبلمح لً تسبب ال أن أتمنى       43 

.منً أكثر الذكور وتًبإخ عابلتً تهتم ال أن أتمنى       44 

.عابلتً أفراد بٌن نفسً أحتقر ال أن أتمنى       21 

  

الطالب  تحٌات مع                                      األسبلة كل عن إجابتك من تؤكدي رجاء: مالحظة    
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 :المحكمٌن األساتذة قائمة ٌوضح :(6) رقم ملحق
 

 التخصص جة العلمٌة الدر األستاذ المحكم 

 علم النفس  أستاذ التعلٌم العالً منصوري عبد الحق 

 علم النفس أستاذ التعلٌم العالً تٌؽزة أمحمد

 علم النفس  أستاذ محاضر صنؾ "أ" هامل منصور

 علم النفس أستاذ محاضر صنؾ "أ" آسٌا عبد هللا 

 علم النفس  أستاذ محاضر صنؾ "أ" عباسبلقومٌدي 

 علم النفس أستاذ محاضر صنؾ "أ"  محمد ررٌب هللا

 علم النفس  استاذة محاضرة صنؾ "أ"  نادٌة ٌوب

 علم النفس أستاذ محاضر صنؾ "ب" فراحً فٌصل

 علم النفس  أستاذ محاضر صنؾ "ب" قادري حلٌمة

 

 

 

 
 

 

 


