
 

 

  

 

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ االخزّبػ١خ

 ٚاألٚؼغٛف١ٔٛب ٚػٍَٛ اٌزؽث١خلكُ ػٍُ إٌفف 
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 االجتماعً لدى األم العازبة" والتوافق النفسًالعنوان:" مفهوم الذات 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى مفهوم الذات و التوافق النفسي االجتماعي لدى االم العازبة ،  :الملخص -

تم اختبار  ؟و مفهوم الذات و التوافق النفسي االجتماعي لدى األم العازبةحيث تم طرح التساؤل التالي: ما هو مستوى 
الفرضيات التالية: مستوى مفهوم الذات منخفض لدى األم العازبة ،مستوى التوافق النفسي االجتماعي منخفض لدى 

العازبة، هناك فروق في  األم العازبة ، هناك عالقة ارتباطية بين مفهوم الذات و التوافق النفسي االجتماعي لدى األم
مستويات مفهوم الذات ، التوافق النفسي االجتماعي لدى عينات األمهات العازبات تبعا: لمتغير المستوى الدراسي ، 

، تم استخدام مقياس مفهوم الذات لتنسي و 48وقد أجريت الدراسة على عينة قدرها  تبعا لمتغير المستوى االجتماعي.
وتوالت  جتماعي ،وقد تم التككد من الخااص  السيكومترية لدأداتين بطرق ممنهجة،مقياس التوافق النفسي اال

الدراسة إلى النتاصج التالية: مستوى مفهوم الذات لدى األم العازبة منخفض، مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى 
فسي االجتماعين لدى األم العازبة األم العازبة منخفض ،هناك عالقة ارتباطية بين مستوى مفهوم الذات و التوافق الن

،ليس هناك فروق في مستوى مفهوم الذات، تبعا لمتغير المستوى الدراسي، هناك فروق في مستوى التوافق النفسي 
االجتماعي تبعا لمتغير المستوى الدراسي، هناك فروق في مستوى مفهوم الذات ، التوافق النفسي االجتماعي  تبعا: 

 ماعي.لمتغير المستوى االجت
 : مفهوم الذات، التوافق النفسي االجتماعي، األم العازبة.الكلمات المفتاحٌة

Title : « the self-concept and psycho-social adjustment with the single mother » 

Abstract : This study aimed to detect the level of self-concept and psycho-social adjustment 

among single mother, where was the question: What is the single mother’s  self-concept and 

psycho-social adjustment  level ? And has been testing the following assumptions: the 

single mother’s self-concept and psycho-social adjustment levels are low, there is  

correlation relationship between self-concept and psycho-social adjustment among  single 

mother , there are differences in the levels of self-concept, psycho-social adjustment among 

mothers of single samples depending on: the study level ,social level , the situation family 

level variables .The present study sample is formed from48, was use the tenessi  self-

concept scale and psycho-social adjustment  scale, it has been confirmed by psychometric 

methods, , the study found the following results: the level of self-concept and psycho-social 

adjustment among single mother are low, there is correlation  relationship between the level 

of self-concept and psycho-social adjustment among single mother, there is no difference in 

the levels of self-concept, depending on the variable study level, there are differences in the 

psycho-social adjustment  level depending on the variable study level, there are differences 

in the level of self-concept, psycho-social adjustment depending on: the variable social 

level. 

Key words: self-concept, psycho-social adjustment, single mother. 

Titre: «le concept de soi et l'ajustement psychosociale chez la mère célibataire» 

Résumé : Cette étude visait à détecter le niveau de concept de soi et l'adaptation psycho-

sociale chez mères célibataires, où se Poser la question : Quel est le niveau du concept de 

soi et de ajustement  psycho-sociale chez la mère célibataire ? Et a été tester les hypothèses 

suivantes: niveau de concept de soi  et de ajustement  psycho-sociale de la mère célibataire 

est faible, il ya relation de corrélation entre le concept de soi et l'ajustement psycho-sociale 

chez mère célibataire, il ya différences dans les niveaux du concept de soi , du l’ajustement 

psycho-sociale chez les mères célibataires  en fonction de: la variable de niveau scolaire , la 

variable niveau social. L'échantillon de l'étude présente est formée partir de 48 personne , 

était d'utiliser l'échelle du tinissi  pour concept de soi et de l'échelle de ajustement  psycho-

social, ils a été confirmé par des méthodes psychométriques, pour les deux mesures, l'étude 

a révélé ce qui suit Résultats: le niveau de concept de soi chez mère célibataire est faible, le 

niveau de ajustement  psycho-sociale chez  mère célibataire est faible, il ya relation de 

corrélation entre le niveau de concept de soi et l'ajustement  psycho-sociale chez mère 

célibataire, il n'y a pas différence dans les niveaux du concept de soi, selon la variable du 

niveau scolaire , il existe des différences dans le niveau de ajustement psycho-sociale en 

fonction du variable le  scolaire , il existe des différences dans le niveau du concept de soi  , 

ajustement psychosociale en fonction de : la variable niveau social. 

Mots clés: concept de soi, l’ajustement psychosocial, mère célibataire.



 

 

 

 ٚرمع٠ؽ شىؽ
محدا ًوَق جبالل وهجو  ػًلاميت ثفضل هبا و الآالء امحلد هلل محدا كثريا مباراك ػىل امنؼم 

جناز ىذا امؼمل  ه ػىل ثوفِلوأ شكر  سوطاهو، ميوغظ ايي يف ا  لك  ىَأ  يل أ ن ػىل و املخواضع،ا 

ثذة أ رفع خنبة من ال سا ر، من مجوهتا ، أ ن كد ىَأ  يلظروف احلس نة اميت ٌسدس َغيا لك ابحام

ههيمشكري اجلًزل جًزل  املرشفة ػىل ىذه  خدجية كبداينامفاضةل وػىل رأ سيم أ س خاذيت  ،ا 

ملك اخلطوات  وامنصاحئ ومذابؼةمسدًة نوخوجهيات  واموكت؛امرساةل واميت مل ًبخل ابجليد 

 .لك خري و أ سأ ل هللا أ ن ًبارك ميا معويا جزاىا هللا 

اذلي حربُنددا  منصددوري غبددد احلددقامفاضددل خددور ادلك أ ثلدددم ابمرددكر وامخلدددٍر مذ سدد خاذ 

مدد ه  وارجرددفنا مددنامخحلنددا بلطددار  وبددة امؼدد   امؼخَدددة واذلي بفضدده روضددخو امؼومَددةيف 

 .ال خالق و امؼ 

كٌل أ ثلدم ابمركر وامخلدٍر مذ ساثذة ال فاضل يف جلنة امخحكمي اذلٍن كبووا مناكرة ىذا 

ال أ ن أ حنين  وال ٌسؼينامؼمل املخواضع  كبارا ممك بخلدٍرمك ا   .وكبول  ويبا 

يف كسم ػ  امنفس ال رسي أ خص م م دفؼة س نة  كٌل ال ًفوثين أ ن أ شكر امزمالء

جامؼي  ارق  و امزمِل و امصدًق، بكة مُسوم، و اصطفي م م امزمِل و امصدًق 2102

ب يف اذلي حتمونا بصدره امرح بن غخو ػدةو ال أ وىس ال س خاذ  اذلي رافلين يف أ مه خطوايت

رشاده ، و أ زىن بزماليئ يف امؼمل اذلي احمتووا مين اورغايل هبذه  اسرتشاده و مل ًبخل اب 

 ،امبَداغوجِة رئُس يت املصوحة و ،امرمحةمدٍر مؤسسة دار س َد  وػىل رأ سيم ادلراسة،

 مت ىذا امؼمل. وصدورمه امرحبةدغيم املؼنوي  واذلٍن بفضلامؼمل  وزماليئ يف

 بؼض سامهوا مع يف وامخضامن اذلٍنصائَني يف مؤسسات امصحة وال أ وىس زماليئ ال خ

جراء مع غبء  واذلٍن محووا وامفضَةل،مؼي من أ جل ثوبَة هداء امؼ   واذلٍن ثؼبواادلراسة  اتا 

 امؼمل.ىذا 

   وال أ وىس يف اخلخام أ ن أ ثوجو بأ مسى غبارات امركر والامذنان ملك من سامه من بؼَد

خراج مثرة  ىذا امؼمل ا ىل حزي اموجود.  أ و من كًرب يف ا 



 

 

 

 اإل٘عاء
  أ ىدي ىذا امؼمل ا ىل:

غَ ٌل  وثؼبا مخلر وشلِا ل سؼدل راتح  وامنفُس وأ هفلا راحهتٌلحضَا ابمغايل  انذلانوأ يم أ يب       

 .ورػاىٌليب، حفظيٌل هللا 

 ر يتدريب وأ هُس وح اكن رفِق  " اذليبرحال محمد ايسنيامطاىرة " امصدًق ا ىل روح          

 )رمحة هللا ػوَو(.

وػ     وبة ػ  امنفس امؼ ،ا ىل زماليئ اذلٍن حظَت مبرافلهتم يف درب  وب                

 ال رسي... امنفس

 امنفساهَني. وأ خص م م، امنبِل  امؼملا ىل زماليئ يف مِدان                    

  َبة ػىلوا بصٌلت ا ىل زماليئ امنفساهَني يف خمخوف املطاػات اذلٍن حرك       

 ىذا امؼمل جبيدمه املركور. وأ سيموا يفصفحات كويب 

 من ػومين حرفا. املنرب، ولكلك أ ساثذيت اذلٍن موالمه ما وكت يف ىذا                       

  .وأ حبيتأ صدكايئ                             
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 فٟ اٌّزطؽفز١ٓ اٌّدّٛػز١ٓ ِزٛقطبد ث١ٓ اٌفؽٚق ظالٌخ ٠ج١ٓ خعٚي 01

 اٌػاد ٌّفَٙٛ  اٌى١ٍخ ٚاٌعؼخخ أثؼبظ

400 

 400 ٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌّم١بـ ِفَٙٛ اٌػادخعٚي ٠ج١ٓ ِؼبِالد أٌفب وؽٚٔجبش ٤ثؼبظ ٚا 00

 430 اٌزؼع٠ً ثؼع اٌػاد ِفَٙٛ ِم١بـ فمؽاد خعٚي 02

 410 اٌؼبئٍٟ ثبٌجؼع اٌفمؽاد اؼرجبؽ ِؼبًِ ٠ج١ٓ خعٚي 08

 410 االخزّبػٟ ثبٌجؼع اٌفمؽاد ػجبؼاد اؼرجبؽث١ٓ  خعٚي 04

 100                                          اٌؼالئمٟ ثبٌجؼع اٌفمؽاد ػجبؼاد اؼرجبؽ ٠ج١ٓ خعٚي 00

 100 اٌظسٟ ثبٌجؼع اٌفمؽاد ػجبؼاد اؼرجبؽ٠ج١ٓ   خعٚي 00

 000 اٌم١ّٟ ثبٌجؼع اٌفمؽاد ػجبؼاد اؼرجبؽ خعٚي 00

 000   االخزّبػٟ إٌفكٟ اٌزٛافك ٌّم١بـ اٌى١ٍخ ثبٌعؼخخ االثؼبظ اؼرجبؽ خعٚي 03

 فٟ اٌّزطؽفز١ٓ اٌّدّٛػز١ٓ ِزٛقطبد ث١ٓ اٌفؽٚق ظالٌخ ٠ج١ٓ خعٚي     01

 االخزّبػٟ– إٌفكٟ ٌٍزٛافك اٌى١ٍخ ٚاٌعؼخخ أثؼبظ

200 

- إٌفكٟ اٌزٛافك ٌّم١بـ ٚاٌعؼخخ ٤ثؼبظ وؽٚٔجبش أٌفب ِؼبًِ ٠ج١ٓ خعٚي 21

 االخزّبػٟ

200 

 000 خزّبػٟاال االلزظبظٞ اٌٛػغ زكت اٌؼ١ٕخ رظ١ٕف خعٚي 20

 000 اٌؼبئ١ٍخ اٌٛػؼ١خ زكت اٌؼ١ٕخ رظ١ٕف خعٚي 22

 000 اٌزؼ١ٍّٟ اٌّكزٜٛ زكت اٌؼ١ٕخ رظ١ٕف خعٚي 28

 010 اٌزؼع٠ً ثؼع اٌػاد ِفَٙٛ ِم١بـ فمؽاد خعٚي 24

 400 اٌدٕف ٚ اٌكٓ زكت اٌّؼٛع رفُٙ اضزجبؼ  ٌٛزبد رظ١ٕف خعٚي 20

 400 قخاٌعؼا ِزغ١ؽاد زكت اٌسبالد رظ١ٕف خعٚي 20

 300 ا٤ٌٚٝ ٌٍسبٌخ اٌؽٚؼشبش اقزدبثبدث١ٓ  خعٚي 20



 

 

 

 320 ا٤ٌٚٝ اٌسبٌخ ثك١ىٛغؽاَ ث١ٓ خعٚي 23

 210 اٌثب١ٔخ ٌٍسبٌخ اٌؽٚؼشبش اقزدبثبد ث١ٓ خعٚي 21

 210 اٌثب١ٔخ اٌسبٌخ ثك١ىٛغؽاَ ث١ٓ خعٚي 81

 882 .اٌثبٌثخ ٌٍسبٌخ اٌؽٚؼشبش اقزدبثبد ث١ٓ خعٚي 80

 842 اٌثبٌثخ اٌسبٌخ ىٛغؽاَثك١ ث١ٓ خعٚي 82

 032 اٌؽاثؼخ ٌٍسبٌخ اٌؽٚؼشبش اقزدبثبد ث١ٓ خعٚي 88

 012 اٌؽاثؼخ اٌسبٌخ ثك١ىٛغؽاَ ث١ٓ خعٚي 84

 002 اٌؼبؾثخ ا٤َ ٌعٜ اٌػاد ِفَٙٛ ِكز٠ٛبد ث١ٓ ث١ٓ خعٚي 80

 002 اٌؼبؾثخ ا٤َ ٌعٜ االخزّبػٟ إٌفكٟ اٌزٛافك ِكز٠ٛبد ث١ٓ خعٚي 80

 اٌػاد ِفَٙٛ اضزجبؼٞ فٟ ػ١ٍٙب اٌّسظً اٌؽرت ٚ اٌعؼخبد ٠ج١ٓ خعٚي 80

 اٌسبٌخ االٌٚٝ االخزّبػٟ إٌفكٟ اٌزٛافك ٚ

820 

 ٚ اٌػاد ِفَٙٛ اضزجبؼٞ فٟ ػ١ٍٙب اٌّسظً اٌؽرت ٚ ظؼخبد ٠ج١ٓ خٛي 83

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ االخزّبػٟ إٌفكٟ اٌزٛافك

020 

 اٌػاد ِفَٙٛ اضزجبؼٞ فٟ ػ١ٍٙب اٌّسظً ٚاٌؽرت ظؼخبد ٠ج١ٓ خٛي 81

 .اٌسبٌخ اٌثبٌثخ االخزّبػٟ إٌفكٟ ٚاٌزٛافك

200 

 ٚ اٌػاد ِفَٙٛ اضزجبؼٞ فٟ ػ١ٍٙب اٌّسظً اٌؽرت ٚ ظؼخبد ٠ج١ٓ خٛي 41

 اٌسبٌخ اٌؽاثؼخ االخزّبػٟ إٌفكٟ اٌزٛافك

120 

 إٌفكٟ اٌزٛافك ٚ اٌػاد ِفَٙٛ ث١ٓ ث١ؽقْٛ اؼرجبؽ ِؼبًِ ٠ج١ٓ خعٚي 40

 االخزّبػٟ

302 

 رجؼب اٌػاد ٌّفَٙٛ اٌّؼ١بؼٞ ٚاالٔسؽاف اٌسكبثٟ اٌّزٛقؾ ٠ج١ٓ يخعٚ 42

 اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍّكزٜٛ

332 

 ِفَٙٛ فٟ اٌفؽٚق ظالٌخ ٌسكبة ا٤زبظٞ اٌزجب٠ٓ رس١ًٍ ٔزبئح ٠ّثً خعٚي 48

 اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍّكزٜٛ رجؼب اٌػاد

312 

 إٌفكٟ ٌٍزٛافك  اٌّؼ١بؼٞ ٚاالٔسؽاف اٌسكبثٟ اٌّزٛقؾ ٠ج١ٓ خعٚي 44

 اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍّكزٜٛ رجؼب ٟاالخزّبػ

112 

 اٌزٛافك فٟ اٌفؽٚق ظالٌخ ٌسكبة ا٤زبظٞ اٌزجب٠ٓ رس١ًٍ ٔزبئح ٠ّثً خعٚي 40

 اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍّكزٜٛ رجؼب االخزّبػٟ إٌفكٟ

102 

 اٌزٛافك فٟ اٌفؽٚق ِظبظؼ ٌّؼؽفخ LSD اضزجبؼ ٔزبئح ٠ّثً خعٚي 40

 اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍّكزٜٛ رجؼب االخزّبػٟ إٌفكٟ

102 

 رجؼب اٌػاد ٌّفَٙٛ اٌّؼ١بؼٞ ٚاالٔسؽاف اٌسكبثٟ اٌّزٛقؾ ٠ج١ٓ خعٚي 40

 االلزظبظٞ االخزّبػٟ ٌٍّكزٜٛ

182 

 182 ِفَٙٛ فٟ اٌفؽٚق ظالٌخ ٌسكبة ا٤زبظٞ اٌزجب٠ٓ رس١ًٍ ٔزبئح ٠ّثً خعٚي 43



 

 

 

 االلزظبظٞ االخزّبػٟ اٌّكزٜٛ ئٌٝ ٠ؼؿٜ اٌؼبؾثبد ا٤ِٙبد ٌعٜ اٌػاد

 اٌػاد ِفَٙٛ فٟ اٌفؽٚق ِظبظؼ ٌّؼؽفخ LSD اضزجبؼ ٔزبئح ٠ّثً خعٚي 41

 االلزظبظٞ االخزّبػٟ ٌٍّكزٜٛ رجؼب

142 

 إٌفكٟ ٌٍزٛافك اٌّؼ١بؼٞ ٚاالٔسؽاف اٌسكبثٟ اٌّزٛقؾ ٠ج١ٓ خعٚي 01

 االلزظبظٞ-االخزّبػٟ ٌٍّكزٜٛ رجؼب االخزّبػٟ

102 

 فكاٌزٛا فٟ اٌفؽٚق ظالٌخ ٌسكبة ا٤زبظٞ اٌزجب٠ٓ رس١ًٍ ٔزبئح ٠ّثً خعٚي 00

 االلزظبظٞ-االخزّبػٟ ٌٍّكزٜٛ رجؼب االخزّبػٟ إٌفكٟ

102 

 اٌزٛافك فٟ اٌفؽٚق ِظبظؼ ٌّؼؽفخ LSD اضزجبؼ ٔزبئح ٠ّثً خعٚي 02

 االلزظبظٞ االخزّبػٟ ٌٍّكزٜٛ رجؼب االخزّبػٟ إٌفكٟ

102 

 رجؼب اٌػاد ٌّفَٙٛ اٌّؼ١بؼٞ ٚاالٔسؽاف اٌسكبثٟ اٌّزٛقؾ ٠ج١ٓ خعٚي 08

 اٌؼبئ١ٍخ ٌٍٛػؼ١خ

132 

 اٌػاد ٌّفَٙٛ فٟ اٌفؽٚق ظالٌخ ٌسكبة ا٤زبظٞ اٌزجب٠ٓ رس١ًٍ ٠ج١ٓ خعٚي 04

 اٌؼبئ١ٍخ ٌٍٛػؼ١خ رجؼب

112 

 فٟ اٌفؽٚق ِظبظؼ ٌّؼؽفخ LSD اضزجبؼ ٔزبئح ٠ّثً( 55) ؼلُ خعٚي 00

 اٌؼبئ١ٍخ ٌٍٛػؼ١خ رجؼب اٌػاد ِفَٙٛ

112 

 إٌفكٟ افكٌٍزٛ اٌّؼ١بؼٞ ٚاالٔسؽاف اٌسكبثٟ اٌّزٛقؾ ٠ج١ٓ خعٚي 00

 اٌؼبئ١ٍخ اٌٛػؼ١خ ٌّزغ١ؽ رجؼب االخزّبػٟ

810 

زٛافك إٌفكٟ ٌسكبة ظالٌخ اٌفؽٚق فٟ اٌ ٠ج١ٓ رس١ًٍ اٌزجب٠ٓ ا٤زبظٞ خعٚي  00

 ١خاالخزّبػٟ رجؼب ٌّزغ١ؽ اٌٛػؼ١خ اٌؼبئٍ
810 

 لبئّخ اٌّالزك:

 الصفحة الملحق الرقم

 842 اقزّبؼح اٌّؼٍِٛبد لجً اٌزؼع٠ً 0

 848 ٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ لجً اٌزؼع٠ًِم١بـ اٌز 2

 840 ِم١بـ ِفَٙٛ اٌػاد لجً اٌزؼع٠ً 8

 801 اقزّبؼح اٌّؼٍِٛبد ثؼع اٌزؼع٠ً 0

 800 ِم١بـ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ ثؼع اٌزؼع٠ً 2

 804 ِم١بـ ِفَٙٛ اٌػاد ثؼع اٌزؼع٠ً 8

 800 شجىخ فؽؾ اضزجبؼ رفُٙ اٌّٛػٛع 4



 

 

 

  ِمعِخ: 

التي باتت تشكؿ مف عمـو مظاىرا ،  غير المعيودة سابقا و  بعدد مف الظواىر اإلنسانية تمر البشرية
حيث يمـز التغير ىذا تأثيره عمى األفراد و ىـ بدورىـ ممزميف بيف التأثر بيا و بيف التغير حفاظا عمى 

التغير السريع  االلتزاـ االجتماعي و االستقرار النفسي النابع مف توافقيـ مع مجتمعيـ ، و مآؿ ذلؾ 
نفكاؾ االجتماعية ، و موجة االنحبلؿ في األخبلؽ و اال و الخصائص في البنيات الثقافية و الصفات

و غيرىا مف الميزات ضربت  المادية و عولمة الفكر و التحوؿ نحو العقيدة  و القيـ مف العادات
ي اآلونة األخيرة ، ظاىرة ، فقد برزت فمنيا عدة ظواىر، و حتمية لذلؾ المجتمع بشكؿ قوي، تشكمت

أو ما يصطمح عميو أيضا باألميات غير  ،كغيرىا مف ضمف ظواىر عدةاألميات العازبات 
المتزوجات، التي باتت تغزو المجتمعات المحافظة ، حتى الجزائر صارت مف الدوؿ التي تطرح 

 3000الجزائر حوالي أف في ( 4102يمينة رحو )األرقاـ الطويمة عف الظاىرة، فقد ورد لدى الباحثة 
 2004إلى  1984أـ عازبة يتـ تسجيميا كؿ عاـ طيمة عشريتيف و عمى مستوى والية وىراف ، ما بيف 

 (yamina rahou, 2014, p72)حالة في السنة .  280أـ عازبة ، أي بمعدؿ  5588تـ إحصاء 
( res célibataireles mèتسمية جاءت عف التسمية الفرنسية ) األميات العازبات:، حيث تعتبر  

بمعنى األـ التي ولدت وأنجبت طفبل في إطار عبلقة جنسية خارج مؤسسة الزواج وقد جاءت الترجمة 
 (.2012االستعمارية مف المعجـ االجتماعي الفرنسي خاصة والغربي عامة )عياد أببلؿ 

شتى مناحي ، برزت بشكؿ مقمؽ جدا ، لما ليا مف آثار وخيمة عمى المجتمع و عمى الوطف في  فقد
و ال زالت الظاىرة بمصطمحيا الذي ىو أصبل مثار نقاش طويؿ و عريض تعد مستيجنا و محط  

و ال  سخط مف عامة المجتمع و خاصتو، فيو يكشؼ عف عبلقات جنسية غير مباحة ، ال مف الشرع 
ة أجبر و لكف بروز الحمؿ مف إثر الظاىر  مف العرؼ ، و حتى القانوف الوضعي ، ال يعترؼ بيا، 

الكثير عمى النظر في القضية بجدية ، و طرح مسميات ال يمكف التغاضي عنيا، فعبلقة المرأة بالرجؿ 
نتج عنو محـر ،و يعمف المجتمع أف مقترؼ ىذا الخطأ أنيا زانية، خصوصا  ما في إطار المحـر ، كؿ

رزح في زاوية اإلقصاء ، تمقى أف الرجاؿ كثيرا ما يختفوف بعد الوقوع فيو، و تبقى المرأة أو الفتاة ، ت
دليبل عمى إدانتيا إدانة  شتى أنواع النعوت مستحقة جزاء ذلؾ بما اقترفت وخصوصا و أنيا أنجبت

ىي كؿ امرأة لدييا طفؿ أو عدة أطفاؿ دوف عقد زواج مبروـ مف طرؼ المؤسسة المدنية أو و  مطمقة.
األـ الخارجة عف القوانيف تعتبر كذلؾ ، و الدينية غير معترؼ بيا لعدـ توفر السبللة األبوية

االجتماعية و الخارجة عمى القيـ والعادات المخترقة القوانيف األساسية التي تركز عمييا التقاليد 



 

 

 

نادرا ما ترفض المرأة ( .و مف المعموـ انو 15،ص2008االجتماعية و الدينية )مرزوؽ مميكة ،
و القانوف االخبلقي الذي يمكف مف  د و الشرعي،الزواج، بؿ تسعى إليو ألنو الشكؿ الرسمي الوحي

ف الزواج اكتسب نوعا مف ألخبلؿ أف تعيش اقتصاديا، و تحمى اجتماعيا، و ترضى جنسيا باإلضافة 
ذا حممت الفتاة  و ىو الطريؽ الوحيد لمحمؿ الشرعي،(.165،ص1982الدينية . )نواؿ السعداوي، وا 

حة، و إف الفعؿ السيء، أي حمؿ قبؿ الزواج ، يقابؿ سفاحا يصبح كؿ شيء مقبوال لمحو آثار الجن
أوال بالرفض قبؿ أف يستفيد مف المساعدة قصد تجنب الفضيحة ، فاألـ العازب فضيحة و عار ، عمى 
الزنا و الفعؿ المحـر إذف أف يظؿ دوما سريا و مخفيا ألف الزنا ال يسمح لو أف يظير بشكؿ في 

التنديد األخبلقي يظير بدوره حتما)  سارة  المجتمع ، و إذا ما ظير الزنا، فإف
أف األميات  عمى (1978) محفوظ بوسبسيما أكدتو دراسة و حسب .  (18،ص2008كارمونا،

العازبات ما ىي إال نتيجة لظروؼ و أسباب عديدة ساىمت في انتشارىا ووجودىا جممة مف العوامؿ 
اتجاىات المرأة  أشار إلىغير االجتماعي كما االجتماعية واالقتصادية وعبلقة كؿ مف ىذه العوامؿ بالت

نحو األمومة سواء كانت ىذه االتجاىات شعورية أوال شعورية معقدة وىذا التعقيد يزيد حدة عند 
دراسات اىتمت  فإنو بيف أيدينا  و ليذا (2، ص1994)أورد في : سامية شويعؿ، األميات العازبات

دراسة األميات العازبات القاصرات التي  و منيا :   بالموضوع و حاولت الكشؼ عنو  و االحاطة بو
،و كاف ىدفيا تقديـ بعض الحموؿ المتعمقة بالتحوؿ السيكو 0792قاـ بيا فوسيي ميشاؿ سنة 

خميدة ميموح بيداغوجي لممؤسسة التربوية التي تقوـ برعاية األميات العازبات، إضافة إلى دراسة 
، بحيث استيدؼ البحث عينة  اختبار الرورشاخ" "سمات األميات العازبات مف خالؿ(4104)

و   األميات العازبات، بحيث تـ دراسة خصائص شخصيتيا عف طريؽ اختبار الرورشاخ االسقاطي،
دراسات أخرى قامت لمبحث في ىذه الظاىرة التي و رغـ أىمتيا و ما قدمتو مف نتائج، إال أنيا قد ال 

 تكفي مقارنة بالظاىرة الخطيرة ىاتو.

كػػػػػاف مػػػػف بػػػػػيف اىتماماتنػػػػا ىػػػػػذا الموضػػػػػوع عمػػػػى أىميتػػػػػو وضػػػػرورتو فػػػػػي كشػػػػؼ معػػػػػالـ شخصػػػػػية  لػػػػذا
االميػػػػػات العازبػػػػػات وأسػػػػػباب سػػػػػموكيا وتبريراتيػػػػػا ضػػػػػمف العنػػػػػواف المقتػػػػػرح لمبحػػػػػث، لعمنػػػػػا نصػػػػػيب إف 

دراكػػػػا  شػػػػاء ا  فػػػػي تحقيػػػػؽ إصػػػػابة العمػػػػة  و تبيانػػػػا بالقػػػػدر الػػػػذي يتػػػػاح لنػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ البحػػػػث فيمػػػػا وا 
  المتواضع.



 

 

 

لقػػػػػػد قسػػػػػػـ الباحػػػػػػث ىػػػػػػذا العمػػػػػػؿ إلػػػػػػى جػػػػػػانبيف، الجانػػػػػػب النظػػػػػػري والػػػػػػذي يضػػػػػػـ مختمػػػػػػؼ الفصػػػػػػوؿ و 
النظريػػػػة والخمفيػػػػة العمميػػػػة لمبحػػػػث فػػػػي فصػػػػوؿ ىػػػػي اسػػػػاس كػػػػؿ بحػػػػث عممػػػػي يقػػػػـو عميػػػػو وابتػػػػداء مػػػػف 
فصػػػػػؿ المػػػػػدخؿ إلػػػػػى البحػػػػػث، والػػػػػذي يضػػػػػـ تقػػػػػديـ البحػػػػػث والتعريػػػػػؼ بػػػػػأىـ المتغيػػػػػرات، وكػػػػػذا عػػػػػرض 

 الدراسات السابقة.

فصػػػػػػؿ مفيػػػػػػـو الػػػػػػذات حيػػػػػػث عمػػػػػػؿ الباحػػػػػػث عمػػػػػػى تػػػػػػوفير قػػػػػػدر كػػػػػػاؼ مػػػػػػف التفصػػػػػػيؿ حػػػػػػوؿ ويميػػػػػػو 
المتغيػػػػػػر ولمػػػػػػا لػػػػػػو مػػػػػػف أىميػػػػػػة متنػػػػػػاوال التعريفػػػػػػات والنظريػػػػػػات التػػػػػػي بحثػػػػػػت فػػػػػػي المفيػػػػػػـو ومختمػػػػػػؼ 

 خصائصو كعواممو وانواعو ونموه عبر تطور الفرد، والعبلقات مع متغيرات أخرى.

ر يتنػػػػػاوؿ التوافػػػػؽ النفسػػػػػي االجتمػػػػاعي وبػػػػػدوره ثػػػػـ تطػػػػػرؽ الباحػػػػث بعػػػػػد الفصػػػػؿ ىػػػػػذا إلػػػػى فصػػػػػؿ آخػػػػ
ىػػػػذا الفصػػػػؿ يتنػػػػاوؿ مػػػػا اسػػػػتطاع الباحػػػػث جمعػػػػو عػػػػف ىػػػػذا المتغيػػػػر مػػػػف تعريفػػػػات وخمفيػػػػات نظريػػػػة 
تطرقػػػػػػػػت لػػػػػػػػو عبػػػػػػػػر المختمػػػػػػػػؼ النظريػػػػػػػػات والمػػػػػػػػدارس وكػػػػػػػػذا عػػػػػػػػرض خصػػػػػػػػائص المتغيػػػػػػػػر واسسػػػػػػػػو 

 واسياماتو في شخصية الفرد وعبلقاتو بمتغيرات أخرى كالصحة النفسية.

ه مباشػػػػػػػرة تطرقنػػػػػػػا لفصػػػػػػػؿ األميػػػػػػػات العازبػػػػػػػات حيػػػػػػػث عرضػػػػػػػنا مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ الفصػػػػػػػؿ مختمػػػػػػػؼ وبعػػػػػػػد
خصػػػػائص المتغيػػػػر مػػػػف مرتبطػػػػة ومفػػػػاىيـ مسػػػػاعدة عمػػػػى فيمػػػػو، ثػػػػـ عػػػػرض بعػػػػض التنظيػػػػرات حػػػػوؿ 
المفيػػػػػػوـ، ومحاولػػػػػػة كشػػػػػػؼ بعػػػػػػض االشػػػػػػكاالت عػػػػػػف المفيػػػػػػـو مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ اقػػػػػػواؿ عممػػػػػػاء ومفكػػػػػػريف، 

 وظروفو. إضافة إلى االسباب والعوامؿ المساىمة فيو

 ا: وؿ وأوليفصثبلثة وأما الجانب الثاني مف البحث فيو الجانب التطبيقي والذي بدوره يضـ 

والػػػػػذي شػػػػػمؿ عػػػػػرض األدوات وسػػػػػبؿ الػػػػػتحكـ فييػػػػػا  لمدراسػػػػػة االسػػػػػتطبلعية  فصػػػػػؿ إجػػػػػراءات منيجيػػػػػة
العينػػػػة المدروسػػػػة وخصائصػػػػيا ضػػػػمف  االطػػػػبلع عمػػػػى واالسػػػػاليب المسػػػػتعممة، عمػػػػى غػػػػرار ذلػػػػؾ تػػػػـ 

 يا الزماني والمكاني.إطاري

ثػػػػػػـ فصػػػػػػؿ االجػػػػػػراءات المنيجيػػػػػػة لمدراسػػػػػػة األساسػػػػػػية ، ايػػػػػػف تػػػػػػـ التطػػػػػػرؽ إلػػػػػػى اإلجػػػػػػراءات الفعميػػػػػػة 
لمدراسػػػػػػػة األساسػػػػػػػية بعػػػػػػػد تكييػػػػػػػؼ المقػػػػػػػاييس الموضػػػػػػػوعية ، إضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى إجػػػػػػػراء الدراسػػػػػػػة العياديػػػػػػػة 

 وعرض محتوياتيا.

 ت البحث.ويميو فصؿ عرض الفروض والنتائج ومناقشتيا، ثـ الخروج بتوصيا
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I.  :االشىب١ٌخ 

ليس ىناؾ مف يجادؿ بأننا نستجيب لممثيرات التي في البيئة ، سواء كانت  مادية او اجتماعية  ، فإنيا 
ا يتوقؼ  سموكنا و مشاعرنا عمى و أفكارنا ، فنحف مع اعترافن سموكياتناتعتبر المحددات القوية لتفسير 

      المثيػػػرات الخارجيػػػة ، فإننػػػا نػػػدرؾ وجػػػود مجموعػػػة أخػػػرى كبيػػػرة مػػػف المحػػػددات ، مجموعػػػة تجػػػد داخمنػػػا 
مػػػػػف الطفولػػػػػة المبكػػػػػرة )ريتشػػػػػارد  ابتػػػػػدأو تحػػػػػرز أىميػػػػػة خاصػػػػػة  فػػػػػي الكػػػػػائف االنسػػػػػاني مػػػػػع نمػػػػػوه ، 

دورا تنظيميػػػػا يحػػػػدد  Adler" (1935)"آدلػػػػر (   وتمعػػػػب الػػػػذات حسػػػػب  21ص،1971،.س.الزاروس
لمفرد شخصيتو وفرديتو ،وىذا التنظيـ يفسر خبرات الكائف العضوي ويعطييا معناىا. وتسعى الذات في 

ىػػػي حجػػػر الزاويػػػة فػػػي بنػػػاء وتنظػػػيـ و  سػػػبيؿ الخبػػػرات التػػػي تكفػػػؿ لمفػػػرد أسػػػموبو المتميػػػز فػػػي الحيػػػاة ،
رض ليػا الفػرد واالسػتجابات التػي تصػدر الشخصػية ،وىػي تشػغؿ مكانػا متوسػطا بػيف المثيػرات التػي يتعػ

عنػػو بالنسػػبة ليػػذه المثيػػرات ،وىػػي تتكػػوف مػػف صػػفات وقػػدرات موروثػػة باإلضػػافة إلػػى انطباعػػات بيئيػػة 
مدركة؛ وتتكوف مف الجانبيف معا المبنات األولى التي يستخدميا الفرد بطريقتو "الذاتية المبتكرة" في بناء 

،ص  1992ر عبػػد الفتػػاح ،اد عبلقتػػو بالعػػالـ الخػػارجي. )دويػػدوتشػػكيؿ اتجاىاتػػو فػػي الحيػػاة، أي تحديػػ
(. وقد  استخدـ الكتػاب النظػرييف مصػطمح الػنفس لمداللػة عمػى معنػى مػف ثبلثػة معػاني أوليػا 33 -32

أنيا عممية ديناميكية، و ثانييا أنيا نظاـ مف عمميػات، إدراكيػة ، و ثالثيػا العبلقػة بعمميػة االدراؾ ، فقػد 
     صػػفة نفسػػػية  ديناميكيػػة و ذلػػؾ ليػػا تػػػأثير عمػػى مػػا تدركػػػو ص بالعمميػػػات اإلدراكيػػة لجيػػد الخػػاأعطػػى ا

مػػا يبػػرىف عمػػى  ،(9ص  ،1981)سػػيد خيػػر ا ،ؾ االنسػػاف و تعمموو كيفيػػة تػػأثير كػػؿ ىػػذا عمػػى سػػمو 
تشػػابؾ ظروفيػػا ، و تشػػكيؿ الظػػروؼ و طبيعػػة المحػػيط  ىػػي عممػػة ميمػػة فػػي تشػػكيؿ صػػفة و صػػورة 

إطبلقػػػا ، و باعتبػػػار الػػػذات محػػػورا أساسػػػيا فػػػي دراسػػػة االنسػػػاف مػػػف الناحيػػػة النفسػػػية الػػػذات االنسػػػانية 
السموكية ، فإنو قد تطور منذ عقود ضروب دراسة الذات لفيـ االنساف ، و ممػا تركػز عميػو متػأخرا مػف 

 كػػذلؾ  إذ يعتبػػر والػػزمف مفيػػـو االنسػػاف عػػف ذاتػػو و لمػػا ليػػذا المفيػػـو مػػف أثػػر عمػػى سػػمؾ االنسػػاف  ،
و كػاف بػػيف  0971وليػػاـ مػيمس   بػو جػاءحيػػث يػـو الػذات مػف المفػاىيـ األساسػػية فػي عمػـ الػنفس مف

بشػكؿ محػدد حيػث يعرفيػا أنيػا  مجمػوع مػا يطمػؽ عميػو الفػرد ممػؾ لػي، لػيس  واألوائؿ الػذيف تحػدثوا عنػ
    رضػػوو أطفالػػو، و أصػػدقاؤه، سػػمعتو، عممػػو، أ منزلػػو، زوجتػػو،فقػػط بػػؿ قدراتػػو الجسػػدية ، ثيابػػو ،جسػػمو 

، متغيػرات الشخصػية مػفمتغيػرا ىامػًا ، وأف مفيػـو الػذات لػيس إال و جياده، يختو و رصيده في البنؾ، 
فبل تفيـ الشخصية ككؿ أو سموؾ الشخص الظاىري سويًا كػاف أـ منحرفػًا إال فػي ضػوء الصػورة الكميػة 

ر مفيػـو الػذات اليػـو يعتبو       ،(286ص  ،2009،التي يكونيا الشخص عف ذاتو.)عبد ا  العتيبي
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     0790رومػػرز كػػارؿ بالنسػػبة لمعديػػد مػػف النظريػػات بمثابػػة الوحػػدة المركزيػػة لمشخصػػية ، مثػػاؿ نظريػػة 
و نظرا ألىميتو في الواقع ، Kurt Goldstien 0721و كيرت مولدشتايف  0792ابرىاـ ماسمو و 

       أحػػػد ركػػػائز التوافػػػؽ النفسػػػيحتػػػى أنػػػو يعػػػد تحقيقػػػو و السػػػعي عميػػػو مػػػف البشػػػري و ظػػػواىره النفسػػػية  ، 
دراسات سابقة مف النتائج التي تفيػد أف ىنػاؾ عبلقػة موجبػة بػيف تقبػؿ  وكما بينت و االجتماعي لمفرد ،

كمػا اسػفرت عػف وجػود عبلقػة موجبػة  توافقػو؛أي أنو كممػا ازداد تقبػؿ الفػرد لذاتػو، ازداد  والتوافؽ،الذات 
و ليػذا نجػد أف االرتبػاط ،( 75ص  ،1992،. )عبد الفتاح دويػداروتقبمو لآلخريفبيف تقبؿ الفرد لذاتو، 

الوثيػػػؽ بػػػيف مفيػػػـو الػػػذات و التوافػػػؽ النفسػػػي االجتمػػػاعي لكػػػؿ فػػػرد مػػػف أفػػػراد المجتمػػػع ، ال يكػػػاد يوجػػػد 
فاصػؿ بينيمػػا ، و بيػػذا تعػػد دراسػات مفيػػـو الػػذات و التوافػػؽ النفسػػي االجتمػاعي مػػف أىػػـ دراسػػات عمػػـ 

بموجبيػا تػدرس حقيقػة الفػرد و مسػتوى ثباتػو ناحيػة السػواء و قدرتػو عمػى مواجيػة النفس الحديث ، التي 
أف كؿ فعؿ يقـو بو الفرد ىو  ىوؿأي ظرؼ في المحيط  بشقيو الطبيعي و االجتماعي ، و يرى أتباع 

عثمػاف نجػػاتي   كمػػا يػرى ( 29ص،1994بالضػرورة محاولػة  لمتوافػػؽ مػع البيئػة، )عبػػد المػنعـ الحفنػي،
ية ديناميكية مستمرة يحاوؿ بيا االنساف تحقيؽ بينو و بيف بيئتو التي تشمؿ كمما يحيط بػالفرد أنو " عمم

مػػف مؤشػػرات و إمكانيػػات الوصػػوؿ إلػػى حالػػة مػػف  االسػػتقرار النفسػػي و البػػدني و التكيػػؼ االجتمػػاعي  
ميػو ( و إف طبيعة االنساف تجعؿ مف التوافؽ ىدفا يسعى إلػى تحقيقػو ، فع22ص،2012،)محمد ميدي

أف يتكيؼ مع ظروؼ بيئتو و مجتمعو، و ينجح في التعامؿ مع اآلخريف ليتحقػؽ لػو التوافػؽ الشخصػي 
اإلحبػاط و االجتماعي، إذا انعدـ التوافؽ فإف ذلؾ يجعؿ الفػرد يعػيش فػي مشػكبلت و حػاالت مػف التػوتر 

 الزروس، و يؤكػد و حاجاتػو النفسػية و االجتماعيػة   و ىذا ما يعرقؿ بموغو ليدفو، و تحقيقػو مطالبػو
Lazaros  محمػػػد  لعػػػيش فػػػي محيطػػػو الطبيعػػػي االجتمػػػاعيعمػػػى كفػػػاح الفػػػرد بالبقػػػاء طػػػويبل، أو ا(

 فإنو قدرة الفرد عمى أف يغير مف سموكو ممدي أحمد عبد الخالؽ( ، و حسب 28ص  ،2012،ميدي
تماعيػة أو عنػدما و الخضػوع لبللتزامػات االج خاصػة باتبػاع التقاليػد كي ينسجـ مع غيره مػف األفػراد، و

يواجػػو الفػػرد مشػػكمة أخبلقيػػة ، أو يعػػاني صػػراعات نفسػػية تقتضػػي معالجتيػػا أف يغيػػر مػػف عاداتػػو، ذلػػؾ 
 كي يوائـ الجماعة التي يعيش في كنفيا.

األـ العازبػػة التػػي أنجبػػت ولػػدا خػػارج إطػػار الشػػرعية ، خػػارج زواج قػػائـ بأركانػػو و شػػروطو ، و تعتبػػر 
ع و أعرافػو، و بالتػالي تمقػى نفػس مصػير خروجيػا عنػو و تعػيش متخفيػة  تكوف قد خرقػت قػانوف المجتمػ

بوصػػمة العػػار تتيػػرب مػػف فضػػيحة االكتشػػاؼ و تعػػيش فػػي ىػػاجس الخػػوؼ و التيديػػد الػػذي ال يفػػارؽ 
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مخيمتيػػػػا  ، و بسػػػػبب خروجيػػػػا عػػػػف حيػػػػز القػػػػيـ يػػػػتـ إخراجيػػػػا مػػػػف دائػػػػرة االىتمػػػػاـ و التقػػػػدير ،و حتػػػػى 
و ميػػػزات ىػػػذا االقصػػػاء و ىػػػذا الخػػػوؼ و تتجمػػػى فػػػي شخصػػػيتيا  تاالعتػػػراؼ، و بالتػػػالي تظيػػػر صػػػفا

سموكيا ، تعكس ىذا البل استقرار ، و لمتحقؽ مف ىػذا قػاـ الباحػث بتنػاوؿ موضػوع األميػات العازبػات و 
و بدراسػػة جانػػب فػػي سػػموكيا و شخصػػيتيا مػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى جانػػب مفيػػـو الػػذات لػػدييا و ضػػمو 

، بحيث يعػرؼ ىػذاف المتغيػراف مػف أبػرز مؤشػرات الشخصػية ، تعكػس  إلى جانب التوافؽ النفسي لدييا
بعمؽ سمة السواء في الشخصية ، و بالتالي سموكيا، و ليذا تقرر مف خبلؿ ىذا البحػث ، التحقػؽ مػف 

بناء و  مفيـو الذات و التوافؽ النفسي االجتماعي لدى األـ العازبة ، و لكي نتطرؽ إلى ىذا الموضوع ،
الدراسة الحالية تسعى إلى التعرؼ عمى مسػتوى مفيػـو الػذات و التوافػؽ النفسػي لػدى عمى ما سبؽ فإف 

 األـ العازبة مف خبلؿ التساؤالت التالية:

 النفسي االمتماعي لدى األـ العازبة؟ التوافؽ و ما مستوى مفيـو الذات -
  التوافؽ النفسي االمتماعي لدى األـ العازبة؟بيف مفيـو الذات و  عالقة  تومدىؿ  -
 ؟لتعميميالمستوى افروؽ في مفيـو الذات لدى األـ العازبة تعزى لمتغير  تومدىؿ  -
فػػروؽ فػػي التوافػػؽ النفسػػي االمتمػػاعي لػػدى األـ العازبػػة تعػػزى لمتغيػػر المسػػتوى  تومػػدىػػؿ  -

 التعميمي؟
-فػػروؽ فػػي مفيػػـو الػػذات لػػدى األـ العازبػػة تعػػزى لمتغيػػر المسػػتوى االمتمػػاعي تومػػدىػػؿ  -

 االقتصادي؟
فػػروؽ فػػي التوافػػؽ النفسػػي االمتمػػاعي لػػدى األـ العازبػػة تعػػزى لمتغيػػر المسػػتوى  مػػدتو ىػػؿ  -

 االقتصادي؟-االمتماعي
)عازبػة    الوضػعية العالميػةفروؽ في مفيـو الذات لدى األـ العازبة تعػزى لمتغيػر  تومدىؿ  -

 مطمقة   أرممة (؟
 الوضػػعية  لمتغيػػر فػػروؽ فػػي التوافػػؽ النفسػػي االمتمػػاعي لػػدى األـ العازبػػة تعػػزى تومػػدىػػؿ  -

 )عازبة   مطمقة   أرممة (؟ عالميةال
 

  :الفرضٌات 

 كما يمي:  صياغة الفرضيات، يمكف التساؤالت لئلجابة عمى و

 .منخفضلدى األـ العازبة التوافؽ النفسي االمتماعي  و ـو الذاتمستوى مفي -
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عازبػػػػػػػة ، و قسػػػػػػػـ الباحػػػػػػػث الفرضػػػػػػػية إلػػػػػػػى جػػػػػػػزئيف: مسػػػػػػػتوى مفيػػػػػػػـو الػػػػػػػذات مػػػػػػػنخفض لػػػػػػػدى األـ ال-
 مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي منخفض لدى األـ العازبة.

 عالقة بيف مفيـو الذات و التوافؽ النفسي االمتماعي لدى األـ العازبة. تومد -
 .تعميميفروؽ في مفيـو الذات لدى األـ العازبة تعزى لمتغير المستوى ال تومد -
عازبػػػػػة تعػػػػػزى لمتغيػػػػػر المسػػػػػتوى فػػػػػروؽ فػػػػػي التوافػػػػػؽ النفسػػػػػي االمتمػػػػػاعي لػػػػػدى األـ ال تومػػػػػد -

 التعميمي.
-فػػػػػروؽ فػػػػػي مفيػػػػػـو الػػػػػذات لػػػػػدى األـ العازبػػػػػة تعػػػػػزى لمتغيػػػػػر المسػػػػػتوى االمتمػػػػػاعي تومػػػػػد -

 االقتصادي.
فػػػػػروؽ فػػػػػي التوافػػػػػؽ النفسػػػػػي االمتمػػػػػاعي لػػػػػدى األـ العازبػػػػػة تعػػػػػزى لمتغيػػػػػر المسػػػػػتوى  تومػػػػػد -

 االقتصادي.-االمتماعي
)عازبػػػػة    لوضػػػػعية العالميػػػػةتعػػػػزى لمتغيػػػػر ا فػػػػروؽ فػػػػي مفيػػػػـو الػػػػذات لػػػػدى األـ العازبػػػػة تومػػػػد -

 مطمقة   أرممة (.
الوضػػػػػعية فػػػػػروؽ فػػػػػي التوافػػػػػؽ النفسػػػػػي االمتمػػػػػاعي لػػػػػدى األـ العازبػػػػػة تعػػػػػزى لمتغيػػػػػر  تومػػػػػد -

 )عازبة   مطمقة   أرممة (. العالمية

II.  أ١ّ٘زٗ ٚأ٘عافٗ ٚأقجبة اضز١بؼ اٌّٛظٛع : 

  :األسباب 

الظػػػػػاىرة باتػػػػػت تنتشػػػػػر بشػػػػػكؿ مثيػػػػػر  وخصوصػػػػػا أفالبحػػػػػث فػػػػػي ىػػػػػذا الموضػػػػػوع جػػػػػد مغريػػػػػة 
الميػػػػػػداف كػػػػػػاف مػػػػػػف أىػػػػػػـ المحفػػػػػػزات التػػػػػػي دفعػػػػػػت إلػػػػػػى اختيػػػػػػار الموضػػػػػػوع،  وخصوصػػػػػػا أفلبلنتبػػػػػػاه 
 يمي:أسباب اختيار الموضوع نذكر ما  ومف جممة

الشخصػػػػػػي كػػػػػػاف دافعػػػػػػا الختيػػػػػػار  وفضػػػػػػوؿ الباحػػػػػػث الطابوىػػػػػػات،الموضػػػػػػوع يعتبػػػػػػر مػػػػػػف  -1
 الموضوع.
مػػػػػػف  ،يػػػػػداف المينػػػػػيالمبحكػػػػػػـ  والتقػػػػػرب منيػػػػػا معاينػػػػػة الباحػػػػػث لعينػػػػػػة البحػػػػػث عػػػػػف قػػػػػػرب -2

 .و االتجاه نحو المنيج العممي لكشؼ الظاىرة أىـ ما شجع عمى ىذا االختيار
واالجتماعيػػػػػػػة النفسػػػػػػػية  وعمػػػػػػػى الحالػػػػػػػةمحاولػػػػػػػة التعػػػػػػػرؼ أكثػػػػػػػر عمػػػػػػػى ظػػػػػػػروؼ الحػػػػػػػاالت  -3

 بعض االستفسارات. والكشؼ عف
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واليػػػػػػػػة  التحديػػػػػػػػد فػػػػػػػػيوبالشػػػػػػػػماؿ  وخصوصػػػػػػػػا فػػػػػػػػي لمظػػػػػػػػاىرة،االنتشػػػػػػػػار المثيػػػػػػػػر لبلنتبػػػػػػػػاه  -4
 كونيا تستقطب الحاالت مف بعيد لعدة أسباب. اإلقامة،
 الطفػػػػػؿ،خصوصػػػػػا عنػػػػػد جػػػػػود  ولفتػػػػػا لبلنتبػػػػػاه،تزيػػػػػد تعقيػػػػػدا  العازبػػػػػات،ظػػػػػاىرة األميػػػػػات  -5

 لدراسة الوضع عف كثب. وأكثر ضرورةما يجعؿ القضية عمى أشد مف الصعوبة 
 إلى ارتكاب الفتاة ىذا الفعؿ.الرغبة في معرفة األسباب النفسية واألسرية الدافعة  -6
ومحاولػػػػة  الفئػػػػة، وحاجػػػػات ىػػػػذهمعرفػػػػة طػػػػرؽ التكفػػػػؿ النفسػػػػي مػػػػف خػػػػبلؿ تحديػػػػد ظػػػػروؼ  -7
مكانيػػػػػػػة إعػػػػػػػادةفػػػػػػػي فػػػػػػػتح مجػػػػػػػاؿ معالجػػػػػػػة الظػػػػػػػاىرة  اإلسػػػػػػػياـ إدماجيػػػػػػػا مػػػػػػػف جديػػػػػػػد فػػػػػػػي المحػػػػػػػيط  وا 

 االجتماعي.
  :األ٘عاف 

يؿ غايتػػػػػو منػػػػػو، يعػػػػػد كػػػػػؿ بحػػػػػث مرمػػػػػى يقػػػػػؼ الباحػػػػػث خبللػػػػػو عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ نقػػػػػاط يرجػػػػػو منيػػػػػا تشػػػػػك
 وعميػػػػػػو فػػػػػػإفيمكػػػػػػف أف يكػػػػػػوف أي نشػػػػػػاط عممػػػػػػي دوف أف تسػػػػػػب  حركتػػػػػػو أىػػػػػػداؼ معينػػػػػػة،  وليػػػػػػذا فػػػػػػبل

إلػػػػى اسػػػػتبياف عػػػػدة نقػػػػاط ميمػػػػة، عمػػػػى عػػػػدة مسػػػػتويات،  الباحػػػػث،مػػػػف خبللػػػػو    البحػػػػث ييػػػػدؼىػػػػذا 
 بحيث نجمميا فيما يمي: 

ومعرفػػػػة قببل النظػػػػر فػػػػي الظػػػػاىرة التػػػػي ييػػػػدد خطػػػػر توسػػػػعيا سػػػػبلمة البنػػػػاء االجتمػػػػاعي مسػػػػت -1
 الحقيقية. أسبابيا

 العازبة. وىي األـأال  البحث،التعرؼ عمى الخصائص النفسية لعينة  -2
 صحتيا، إثباتيا أو نفييا. والتأكد مفالبحث في فروض البحث  -3
 خصائصيا. واستكشاؼ بعضاالطبلع عمى الحياة النفسية لمحاالت  -4
 .وبعدهة خبلؿ الحمؿ االطبلع عمى الظروؼ النفسية التي تمر بيا األـ العازب -5
 التعرؼ عمى الظروؼ التي تعيش بيا داخؿ المؤسسة اإليوائية. -6
 التعرؼ عمى النسؽ األسري العاـ لمحالة. -7
  :األ١ّ٘خ 

وتكمػػػػػف  العممػػػػػي،تجعػػػػػؿ منػػػػػو ميمػػػػػا فػػػػػي الوسػػػػػط البحثػػػػػي  لمبحػػػػػث أىميػػػػػةالبػػػػػد أف تجعػػػػػؿ كػػػػػؿ قيمػػػػػة 
ف كػػػػػػافىػػػػػػذا البحػػػػػػث  قيمػػػػػػة يػػػػػػاه عػػػػػػف فئػػػػػػة جػػػػػػد شػػػػػػاذة فػػػػػػي مػػػػػػف ميزتػػػػػػو البسػػػػػػاطة، أنػػػػػػو يمػػػػػػـ فػػػػػػي ثنا وا 

، فموضػػػػػػوع وشػػػػػػتى خصػػػػػػائصمسػػػػػػايرتيا قػػػػػػيـ المجتمػػػػػػع  ومػػػػػػف حيػػػػػػثالمجتمػػػػػػع مػػػػػػف حيػػػػػػث الظيػػػػػػور 
وكػػػػػػذا  العازبػػػػػػات،بحثنػػػػػػا قػػػػػػد يضػػػػػػاؼ إلػػػػػػى رصػػػػػػيد البحػػػػػػوث التػػػػػػي تطرقػػػػػػت إلػػػػػػى موضػػػػػػوع األميػػػػػػات 
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، األمػػػػػر الػػػػػذي يعطػػػػػي نبػػػػػذة عمميػػػػػة وظػػػػػروؼ نشػػػػػوؤىا واالجتماعيػػػػػة،النفسػػػػػية  لخصائصػػػػػيا، التطػػػػػرؽ
 .ىذا الصددعمى البحث في  يشجع أكثرو عف الفئة، 

 :اٌصؼٛثبد 

يتمقػػػػػى أي باحػػػػػث خػػػػػبلؿ خطػػػػػوات بحثػػػػػو صػػػػػعوبات البػػػػػد مػػػػػف ورودىػػػػػا ، بدايػػػػػة مػػػػػف أوؿ خطػػػػػوة إلػػػػػى 
أخػػػػػػر خطػػػػػػوة ، و ال شػػػػػػؾ أف ىػػػػػػذا نالػػػػػػو مػػػػػػا ينػػػػػػاؿ أي بحػػػػػػث آخػػػػػػر ، غيػػػػػػر أنػػػػػػو يتميػػػػػػز قمػػػػػػيبل عػػػػػػف 

مػػػػػف البحػػػػػث يبمػػػػػ  البحػػػػػوث األخػػػػػرى بصػػػػػعوبات تمقاىػػػػػا الباحػػػػػث متشػػػػػكمة فػػػػػي عػػػػػدة صػػػػػور ، جعمػػػػػت 
درجػػػػػػػة ميمػػػػػػػة  الصػػػػػػػعوبة ، أىمػػػػػػػا اختيػػػػػػػار العينػػػػػػػة و طبيعتيػػػػػػػا و صػػػػػػػعوبة الوصػػػػػػػوؿ إلييػػػػػػػا ، فقػػػػػػػد 
اضػػػػطر الباحػػػػث إلػػػػى التنقػػػػؿ بػػػػيف ثػػػػبلث واليػػػػات لمحصػػػػوؿ عمػػػػى مقػػػػدار كػػػػاؼ لمبحػػػػث ، إضػػػػافة إلػػػػى 
صػػػػػعوبة التواصػػػػػؿ معيػػػػػا، حػػػػػث العينػػػػػة ذات وضػػػػػع جػػػػػد حسػػػػػاس ، مػػػػػع بعػػػػػض الصػػػػػعوبات اإلداريػػػػػة 

رغػػػػػػػـ بعػػػػػػػد إطارىػػػػػػػا  االلتحػػػػػػػاؽ بأمػػػػػػػاكف تواجػػػػػػػد عينػػػػػػػة مجموعػػػػػػػة البحػػػػػػػثإجػػػػػػػراء التػػػػػػػي وردت ضػػػػػػػمف 
، و غيػػػػػػػر مػػػػػػػف أشػػػػػػػكاؿ الصػػػػػػػعوبات التػػػػػػػي لػػػػػػػـ تػػػػػػػثف عػػػػػػػـز الباحػػػػػػػث عػػػػػػػف إنجػػػػػػػاز البحػػػػػػػث الجغرافػػػػػػػي

تمامو.و   ا 

III.  :اٌّفب١ُ٘ اإلخؽائ١خ 

 ِفَٙٛ اٌػاد:  -1

يحػػػػػيط  والماديػػػػػة وكػػػػػؿ مػػػػػاىػػػػػو اإلدراؾ الػػػػػذي يحصػػػػػؿ لػػػػػدى الفػػػػػرد عػػػػػف نفسػػػػػو تشػػػػػمؿ ذاتػػػػػو المعنويػػػػػة 
ظػػػػػروؼ محيطػػػػػة سػػػػػواء داخميػػػػػة نابعػػػػػة مػػػػػف  وتبعػػػػػا لعػػػػػدةبحيػػػػػث يحصػػػػػؿ ىػػػػػذا اإلدراؾ تػػػػػدريجيا  بيػػػػػا،
)اقتصػػػػػػر الباحػػػػػػث ثبلثػػػػػػة أبعػػػػػػاد خػػػػػػبلؿ  ويتحػػػػػػدد مػػػػػػفأو خارجيػػػػػػة نابعػػػػػػة مػػػػػػف المحػػػػػػيط،  ذاتػػػػػػو،الفػػػػػػرد 

و تحػػػػػػدد إجرائيػػػػػػا بالدرجػػػػػػة التػػػػػػي تحصػػػػػػؿ عمييػػػػػػا المفحوصػػػػػػة  عمػػػػػػى مقيػػػػػػاس عمييػػػػػػا ضػػػػػػمف بحثػػػػػػو( 
 وع األبعاد الثبلث.مف خبلؿ مجم مفيـو الذات

 :و يعبػػػػػر عػػػػػف عبلقػػػػػات الػػػػػرد باألسػػػػػرة و اندماجػػػػػو و اسػػػػػتجاباتو السػػػػػميمة ضػػػػػمف  البعػػػػػد االسػػػػػري
 نسقيا ، تعبر عنو بالدرجات المحصؿ عمييا في البعد

 و ىػػػػػو يعبػػػػػر عػػػػػف عبلقػػػػػات و الػػػػػروابط التػػػػػي يشػػػػػكميا الفػػػػػرد مػػػػػع المجتمػػػػػع و  :البعػػػػػد االمتمػػػػػاعي
ة التػػػػػػػي يػػػػػػػراه اآلخػػػػػػػروف عمييػػػػػػػا، و يمكػػػػػػػف تقػػػػػػػديره مقػػػػػػػدار الرضػػػػػػػا الػػػػػػػذي يصػػػػػػػؿ لػػػػػػػو ضػػػػػػػمف الصػػػػػػػور 

 بالدرجات التي يحصميا الفرد في البعد.
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 و يعبػػػػػر عػػػػػف مػػػػػا يػػػػػراه الفػػػػػرد و يدركػػػػػو عػػػػػف نفسػػػػػو مػػػػػف أفكػػػػػار و معتقػػػػػدات و لبعػػػػػد الشخصػػػػػي: ا
 يقدر بعدد الدرجات المحصؿ عمييا في البعد.

 التوافق النفسً االجتماعً:  -2

ؽ فييػا الفػرد حالػة مػف االتػزاف مػع نفسػو كمػا يحقػؽ بيػا حالػة تمػؾ العبلقػة التػي يحقػ نجػاتي:فيو حسب 
ومدرسػتو االتزاف مف خبلؿ تقبمو اآلخريف مػف أفػراد أسػرتو  ويظير ىذامف االتزاف مع المحيط الخارجي 

عػف  واالشباع النػاتج بالرضا،إلى أنو شعور نسبي  واالجتماعي لموصوؿيجمع النفسي حيث  عاـ بوجو
 بو. وظروفو المحيطةاوالتو لمتوفيؽ بيف رغباتو حؿ صراعات الفرد في مح

المقيػػاس ىػػذا ي االجتمػػاعي، و ىػػو يعبػػر عػػف الػػدرجات التػػي يحصػػميا الفػػرد فػػي مقيػػاس التوافػػؽ النفسػػ
  ىي:مف ستة أبعاد  يتكوف

المحبة و  و الطمأنينة و يقصد بو أف يعيش الفرد في جو أسري يسوده االستقرار األسري:التوافؽ  -1
 در بالدرجات المحصؿ عمييا في البعد.و اإلسناد و يق

و يقصد بو أف تكوف لمفرد قدرة عمػى اكتسػاب االصػدقاء، و تكػويف عبلقػات : التوافؽ مع اآلخريف -2
 و الشعور بالسعادة معيـ ، تعبر عنو الدرجات المحصؿ عمييا في البعد.جيدة مع المحيطيف بو، 

عاليا، و لديو القدرة عمى اتخاذ موقؼ انفعالي يقصد بو أف يكوف الفرد متزنا انف التوافؽ االنفعالي: -3
و االستقرار النفسي   و أنو يشعر باالرتياح ، مى عواطفومناسب لما يمر بو مف مواقؼ، و السيطرة ع

 .دو التوترات ، تقدر نسبتو بعدد الدرجات المحصؿ عمييا في البعد

ة مػف الصػحة الجسػمية، و يقصػد بػو أف يكػوف الفػرد عمػى درجػة جيػد التوافؽ الصحي و المسمي: -4
تبينو و ، ال يعاني  مف مشكبلت أو أمراض جسمية تؤثر عمى درجة توافقو، و أنو يتقبؿ جسمو و ىيئتوو 

 الدرجات التي يحصؿ عمييا الفرد في البعد.

و بقصػػد بػػو توافػػؽ الفػػرد مػػع التغيػػر االجتمػػاعي  الحضػػاري و الثقػػافي، و سػػمطة : التوافػػؽ القيمػػي -5
المجتمػػػع، و لديػػػو قػػػيـ دينيػػػة و أخبلقيػػػة  يعتمػػػدىا إطػػػارا مرجعيػػػا فػػػي تعاممػػػو مػػػع النظػػػاـ و القػػػانوف فػػػي 

 ، يمكف تقديره بعدد الدرجات المحصؿ عمييا في البعد.الناس
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 األم العازبة:  -3

و بحكػـ حمميػا  مجتمعيػاوضعية خاصة فػي  وليس لياىي المرأة الحرة التي ليس زوج  العازبةاألمومة 
ني فػػإف إثبػػات وضػػعيتيا و وضػػعية أبنيػػا مسػػتعص عمييػػا بسػػبب رفػػض خػػارج إبػػراـ عقػػد شػػرعي أو مػػد

 اجتماعي و عدـ وضوح قانوني.

ىو المستوى التعميمي الذي وصمت إليو الحالػة أو ىػي عميػو، و يقػدر بخمػس : تعلٌمًالمستوى ال -2
 درجات،  ابتداء مف درجة األمية إلى المستوى الجامعي.

ترعرعػت و  المستوى المالي و المادي الذي تعػيش الحالػة يقصد بو :االجتماعًالمستوى االقتصادي -5
 فيو  داخؿ اسرتيا التي تربت فييا و يقدر بثبلث درجات : مرتفع، متوسط ، منخفض.

ثبلث درجات و تـ وضع  ،  المدنية لحالةا اتجاه و يقصد بيا الوضع الوضعية  :الوضعٌة العائلٌة -6
 : عزباء، مطمقة ، أرممة .

IV. خ: اٌعؼاقبد اٌكبثم 

 مفيـو الذات:  ساتظؼا - أ

  :(0797)محمد المرشدي  دراسة -1
أبعاد مفيوـ الذات  وىدفيا دراسة الثانوية،لدى طبلب المرحمة  وعبلقتو بالقيـبعنواف " مفيوـ الذات 

طالبا  156تألفت العينة مف  واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والجمالية القيمية،بالقيـ النظرية 
واختبار اختبار مفيـو الذات لمكبار  وقد استخدـسنة  16-15تتراوح أعمارىـ بيف ممف  طالبة 156و

 واسفرت النتائج عف:  القيـ

بيف الجنسيف في أبعاد مفيوـ الذات فروؽ  وأف الفروؽ ومفيوـ الذاتوجود ارتباط موجب بيف القيـ -
جنسيف في بيف ال عف وجود الفروؽ كذلؾكشفت لة إحصائية مف حيث تقبؿ اآلخريف ، و ذات دال

ترتيب القيـ لدى الجنسيف وجود االتفاؽ في ترتيب بعض ىذه  اختبلؼدرجة اإلحساس بالتباعد ، و 
 والدراسي. اإلطار لثقافي  وخاصة ضمفالقيـ 

  :(0797)دراسة آماؿ محمد بشير  -2
عميا بكمية ىدفت الدراسة  التي كانت بعنواف االغتراب و عبلقتو بمفيوـ الذات عند طمبة الدراسات ال

التربية  بمصر إلى الكشؼ عف عوامؿ االغتراب و دراسة العبلقة بيف أبعاده و كذلؾ العبلقة بينو 
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طالبا و طالبة  مف أقساـ الدراسات العميا  312بيف مفيوـ الذات  لدى عينة البحث، حيث تألفت مف و 
لتربوي الصحة النفسية و تـ )ماجستير و دكتوراه( و شممت قسـ المناىج أصوؿ التربية ، عمـ النفس ا

( 152اختيارىا مف كميات التربية بجامعة أسيوط و االسكندرية و طنطا و المنصورة و عيف شمس )
طالب و طالبة ماجستير ، و استخدمت الباحثة أداتيف : مقياس االغتراب مف إعدادىا و مقياس مفيـو 

 الذات مف إعداد حامد زىراف.

ودرجة أبعاد االغتراب  ارتباطية بيفعبلقة  بينيا وجودنتائج مف إلى عدد مف ال وخمصت الدراسة
عبلقة ارتباطية بيف  وكذلؾ وجودالمثالي المفضؿ،  ومفيوـ الذاتبيف مفيوـ الذات المدرؾ  التباعد

 نفسية متعددةظاىرة  أف االغترابختاميا إلى  وأشارت فيالذات  ودرجات تقديردرجات أبعاد االغتراب 
 .العوامؿ

 سة أوميزو و أوميزو:درا-3
لدى طبلب صعوبات  السموكيات االجتماعية و الذاتبعنواف أثر برنامج اإلرشاد الجمعي عمى مفيوـ  

التعمـ لقياس درجة فاعمية جمسات االرشاد الجمعي لمدة خمسة عشرة أسبوعا عمى مفيوـ الذات 
الذيف يعانوف  سادس،الالخامس،  الرابع،لدى عينة مف طبلب الصؼ  والسموكيات االجتماعية،

 طالبا. 23مف  ومجموعة تجريبيةطالبا  30إلى مجموعة ضابطة  وقسـ المجموعة التعمـ،صعوبات 

لدى أفراد عينة الدراسة لصالح  مفيوـ الذاتوجود فروؽ إحصائية في نتائج  الدراسة إلى وأشارت نتائج
لى أفالمجموعة التجريبية  عمى  مقارنة ضابطةعمى نتائج أكثر  أفراد المجموعة التجريبية قد حصموا وا 

 .مع أفراد العينة المقاييس توزيع الميارات االجتماعية

 :(1999)الشكعة  دراسة-2
 مرحمتي التعميـ طمبة لدى الذات لمفيـو العامة االتجاىات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت  

 الدراسي متغيرات الجنس والمستوى أثر عمى التعرؼ إلى إضافة الغربية، الضفة في والجامعي الثانوي
 طمبة مف  ( 372 )وطالبة بواقع طالًبا  ( 615 )قواميا عينة عمى الدراسة أجريت وقد .ذلؾ عمى

 كما ، الذات تنسي لمفيـو مقياس الباحث استخدـ وقد العامة، الثانوية طمبة مف ( 243 )و الجامعات،
 :يمي ما الدراسة نتائجأظيرت  ت وقدالمعموما لتحميؿ (SPSS)اإلحصائي البرنامج استخدـ
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 لدى طمبة أفضؿ بدرجة ولكف العامة، والثانوية الجامعة طمبة لدى إيجابًيا كاف الذات مفيـو أف
 .الطمبة لدى االجتماعية الذات عمى االتجاىات أفضؿ وكانت الجامعات،

 لدى والمستوى الدراسي والتخصص الجنس لمتغيرات تبًعا الذات مفيـو في إحصائًيا دالة فروقات وجود
 ىناؾ تكف لـ حيث األسرية واالجتماعية، الذات مفيـو في اإلناث لصالح الفروؽ كانت حيث الطمبة،
 التخصص لمتغير وبالنسبة واألخبلقية والشخصية، الجسمية الذات مفيـو في الجنسيف بيف فروؽ
 الدراسي المستوى لمتغير بالنسبة أما .العممية واإلنسانية لمكميات الجامعة طمبة لصالح الفروؽ كانت
 .الكمية والدرجة الذات مفيـو أبعاد عمى وسنة رابعة أولى سنة طمبة لصالح الفروؽ كانت

 : (2003)ميند عبد سميـ عبد العمي -9
مفيوـ الذات واثر بعض المتغيرات الديموغرافية وعبلقتو بظاىرة االحتراؽ النفسي لدى معممي المرحمة 

 ية في محافظتي جنيف ونابمسالثانوية الحكوم

  النفسي الثبلثة لبلحتراؽ األبعاد ومستويات ، الذات مفيـو مستوى عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 معممي وجية نظر مف وذلؾ باإلنجاز( الشعور ونقص ، الشعور وتبمد ، االنفعالي اإلجياد ) 

 التعرؼ إلى كما ىدفت ، ونابمس جنيف تيمحافظ في الحكومية المدارس في الثانوية المرحمة ومعممات
 ، السكف مكاف ، مستوى الدخؿ ، العممي المؤىؿ ، الخبرة ، العمر ، الجنس ) المتغيرات أثر عمى
 .المعمميف مف الفئة ىذه لدى الذات مفيـو (عمى االجتماعية الحالة

 مفتقريًبا   (% 25 )ونسبت يعاؿ ما أي ، ومعممة معمًما  ( 312 )مف تكونت فقد الدراسة عينة أما
 قاـ وقد  .فرًدا  ( 280 )االستبانات أعادوا الذيف األفراد عدد وكاف ، المعمميف لعدد الكمي المجموع
 لقياس  ماسبلش مقياس-2، الذات مفيـو لقياس  تنسي  مقياس  1-  :ىما مقياسيف بتعديؿ الباحث
  .النفسي االحتراؽ

 تنسي مقياس عمى الثبات معامؿ صؿ،ح ونباخ ر لة ألفا كعف طريؽ معد األداة صدؽ مف لتحقؽبعد ا
 استخدـ الفرضيات ولفحص ،  0.86النفسي لبلحتراؽ ماسالش مقياس وعمى  0.88الذات لمفيـو
 ، األحادي التبايف تحميؿ واختبار ، مستقمتيف ت لعينتيف واختبارات ، بيرسوف االرتباط معادلة الباحث
  :التالية النتائج إلى الدراسة توصمتمف بيف ما و  spssاإلحصائي  البرنامج استخداـ خبلؿ مف وذلؾ
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 ، والشخصية واألسرية ، الجسمية ) الذات أبعاد عمى متوسطة بدرجة جاء الذات مفيـو مستوى أف-1
  .الذات االجتماعية بعد عمى ضعيفة بدرجة جاء بينما ، ( الكمية والدرجة ، واألخبلقية

 بأبعاده النفسي واالحتراؽ الذات مفيـو بيف إحصائًيا داؿ ىاـ باطارت ذات طردية عبلقة توجد-2
  .الثبلثة

 ، ،والخبرة العمر ) متغيرات إلى تعزى الذات مفيـو مستوى في إحصائًيا دالة فروؽ وجود عدـ-4 
 (. السكف ومكاف ، الدخؿ ومستوى ، العممي والمؤىؿ

 الذات بيف مفيـو مستوى في إحصائًيا دالة فروؽ توجد فمـ ، االجتماعية الحالة لمتغير بالنسبة أما-5
 ، ( ،والجسمية واالجتماعية واألسرية، ، الشخصية ) الذات أبعاد عمى المتزوجيف وغير المتزوجيف

 الفروؽ كانت حيث (، الكمية والدرجة األخبلقية ) الذات بعد عمى إحصائًيا دالة الفروؽ كانت بينما
 لدى عميو ىو مما أعمى غير المتزوجيف المعمميف لدى الذات يـومف أف أي ، المتزوجيف غير لصالح

  .المتزوجيف المعمميف

 : (2008)الزعبي وزىير محافظة سامح-6

 الياشمية الجامعة طمبة لدى الذات مفيوـ تشكيؿ في واألكاديمية واالقتصادية االجتماعية العوامؿ اثر

 تشكيؿ في المؤثرة واألكاديمية واالقتصادية يةاالجتماع العوامؿ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 الجامعة طمبة لدى الذات مفيـو أبعاد ترتيب ومعرفة الياشمية، الجامعة طمبة لدى الذات مفيـو

 الذات مفيـو تشكيؿ في المؤثرة العوامؿ في اختبلؼ ىناؾ كاف إذا ما معرفة إلى ىدفت كما الياشمية،
 والمستوى الكمية، ونوع األسرة، دخؿ ومعدؿ سكنيـ، ومكاف أفراد األسرة، وعدد جنسيـ، باختبلؼ
 .التراكمي الطالب ومعدؿ الدراسي،

 الثاني الدراسي الفصؿ في المسجميف الياشمية الجامعة في البكالوريوس طمبة مف الدراسة مجتمع تكوف
 الدراسة عينة اختيار وتـ وطالبة، طالًبا  ( 14892 )عددىـ والبال  ،2006/2005الدراسي  العاـ مف

  (%5 )  نسبتو ما يمثموف وطالبة طالًبا  ( 751 )مف تكونت والتي الطبقية، العشوائية بالطريقة
 .الدراسة مجتمع مف تقريًبا
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 ليناسب  ( 1999 )الوىيبي قبؿ مف والمعرب لمدراسة كأداة الذات لمفيـو تنسي مقياس استخداـ تـ
 "ت "واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحسا تـ البيانات ولتحميؿ .األردنية البيئة

 :يأتي ما الدراسة نتائج وأظيرت .شفيو واختبار (ANOVA)األحادي التبايف وتحميؿ

 الذات، تقبؿ السموؾ، :التوالي عمى الياشمية الجامعة طمبة لدى الذات مفيـو أبعاد ترتيب كاف- 
 الذات البدنية، الذات الذات، نقد االجتماعية، الذات ،األخبلقية الذات الشخصية، الذات اليوية،
 .األسرية

 الذات بعدي في الذكور الطمبة ولصالح واإلناث الذكور الطمبة بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود- 
 .األسرية والذات الشخصية الذات بعدي في اإلناث الطالبات ولصالح الذات، ونقد االجتماعية

 في الريؼ سكاف ولصالح الحضر وسكاف الريؼ سكاف الطمبة بيف إحصائية ةدالل ذات فروؽ وجود- 
 .(السموؾ الذات، نقد االجتماعية، الذات األسرية، الذات الشخصية، الذات األخبلقية، الذات) أبعاد

 ذات األسر ولصالح األسرة دخؿ معدؿ لمتغير تبًعا الطمبة بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود- 
 .االجتماعية والذات األسرية الذات بعدي في دينار  400مف األكثر عالمرتف الدخؿ

 السنة طمبة ولصالح الرابعة، السنة وطمبة األولى السنة طمبة بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -
 الذات(. وتقبؿ واليوية، الذات، ونقد األسرية، والذات البدنية، أبعاد )الذات في األولى

 : (2008)الخمايسة  رالدو  الوريكات عايد-9- 

 الطمبة عمى أجريت ميدانية دراسة، األحداث بانحراؼ وعبلقتيما الذات مفيـو وتدني االجتماعية الطبقة
 األردف – الثانية عماف تربية في الذكور

 األحداث وانحراؼ الذات مفيـو وتدني االجتماعية الطبقة بيف العبلقة معرفة إلى الدراسة ىذه تيدؼ
 المنطقة طمبة مف طالًبا  ( 615 )مف تكونت المراحؿ، متعددة عشوائية عينة اختيار وتـ. األردف في

 الطبقة مقاييس، و الديمغرافية المتغيرات :شقيف مف تألفت استبانة توزيع وتـ ،(الذكور )الثانية التعميمية
 مقياس تخداـتـ اس وقد المحظورة، والسموكيات المنحرفة، واألفعاؿ الذات، وأسئمة االجتماعية،
 النتائج إلى الدراسة توصمتقد و ة الدراس بيذه الخاصة البيانات لجمع كأداة ىيرشي و متفردسوف

 :التالية
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 التعميمي الموضوعية)المستوى االجتماعية الطبقة أبعاد بيف ضعيفة ايجابية عبلقات وجود :أوال
 الوالدة و)مينة الذات، مفيـو تدني لؤلسرة(وأبعاد الشيري والدخؿ اآلخريف عند الوالد وعمؿ لموالديف،
 المحظورة، لؤلسرة( و السموكات الشيري و)الدخؿ المنحرفة، واألفعاؿ بو(، الخاص الوالد وعمؿ

 االجتماعية الطبقة بيف ىامة إحصائية داللة ذات عبلقة توجد ال .المنحرفة واألفعاؿ و)الجسمانية(
 الذات. مفيـو وتدني

 والطبقة الوالد مينة )الموضوعية االجتماعية الطبقة أبعاد بيف ضعيفة سمبية عبلقات وجود :ثانًيا
 عند الوالد وعمؿ لموالد، التعميمي و)المستوى الذات، مفيـو تدني وأبعاد ذاتي منظور مف االجتماعية
 والطبقة الوالد ومينة لموالديف، التعميمي و)المستوى المنحرفة واألفعاؿ لؤلسرة(، الشيري والدخؿ اآلخريف

 المنحرفة، واألفعاؿ الذات مفيـو تدني وأبعاد المحظورة و السموكات ذاتي( منظور مف االجتماعية
 .المنحرفة واألفعاؿ

 :  (2009) بركات زياد-9

 -المتغيرات ببعض وعبلقتيما القدس المفتوحة جامعة طمبة لدى الطموح بمستوى الذات مفيـو عبلقة
 المفتوحة القدس جامعة

القدس  جامعة طمبة لدى الطموح بمستوى الذات مفيـو عبلقة عمى التعرؼ إلى ةالدراس ىذه ىدفت
 طبؽ الغرض ليذا  .األكاديمي والتحصيؿ والتخصص، الجنس،  :متغيرات ضوء المفتوحة في

  ( 378 )مف مكونة عينة عمى الطموح لمستوى واألخر الذات، لقياس مفيـو األوؿ ىما، مقياساف
 المناطؽ في المفتوحة القدس جامعة في لمدراسة ممتحقيف طالًبا ،  181ة،طالب   197وطالبة طالًبا

  .وقمقيمية وسمفيت وجنيف وطولكـر نابمس  :التعميمية

 بالمستوى ىـ الدراسة أفراد لدى الطموح مستوى و الذات مفيـو مستوى أف الدراسة نتائج أظيرت وقد
بينت  كما  .الجامعة طمبة لدى الطموح ومستوى الذات مفيـو بيف موجبا ارتباطا ىناؾ وأف  .المتوسط
 تبًعا الطموح ومستوى الذات فيـو ـ مقياسي عمى الطبلب درجات في إحصائًيا دالة فروؽ وجود النتائج

 في جوىرية فروؽ وجود وعدـ المرتفع، التحصيؿ ذوي الطبلب فئة لصالح الدراسي لمتغير التحصيؿ
 .خصصوالت الجنس لمتغيري الدرجات تبًعا ىذه
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  :(4101)دراسة منى الحموي-7

التحصيؿ الدراسي وعبلقتو  بمفيوـ الذات )دراسة ميدانية عمى عينة مف تبلميذ الصؼ الخامس في 
 جامعة دمشؽ -مدارس محافظة دمشؽ( 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة التأثيرية المتبادلة بيف مفيوـ الذات والتحصيؿ الدراسي 
تقصاء أثر الجنس في ىذه لصؼ الخامس مف التعميـ األساسي في مدارس دمشؽ واسلدى تبلميذ ا

تمميذا و تمميذة مف التعميـ األساسي في  180أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف ، و العبلقة
المدارس المذكورة، و تمت المقارنة بيف درجات تبلميذ العينة في أداءىـ عمى مقياس مفيـو الذات و 

 غيري الجنس و التحصيؿ الدراسي، و قد بينت النتائج ما يمي: عبلقتو بمت

ت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد العينة في أدائيـ عمى مقياس مفيوـ الذا
 .و درجاتيـ التحصيمية

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكور و اإلناث في أدائيـ عمى مقياس 
 الذات. مفيوـ

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط الدرجات التحصيمية لذكور و إناث العينة لصالح اإلناث.
أي أف مف لدييـ مستوى عاؿ و إيجابي مف مفيـو الذات ىـ األكثر تحصيبل، حيث يرتبط ذلؾ 

درة عمى النجاح بنظرتيـ لذواتيـ و الثقة بما لدييـ مف إمكانيات واستعدادات وقدرات و شعورىـ بالق
،كما أف التحصيؿ العالي بما يحققو مف شعور بالنجاح و التفوؽ والمكانة االجتماعية يعزز أيضا 
مفيوـ إيجابي لمذات ، و أف مستوى التحصيؿ الدراسي يرتفع لدى اإلناث مقارنة مع الذكور و ال 

 لحديثة لمجنسيف.تبلحظ الفروؽ بينيما في مفيـو الذات و قد يرجع ىذا ألساليب التنشئة ا

 : (4100)الصالحي  الحموري و عبداهلل عبداهلل خالد-01
 في جامعة االجتماعية الدراسات طمبة لدى الذات مفيـو عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت :ممخص
 األىمية. عماف جامعة -فيو المؤثرة العوامؿ بعض ضوء بالمممكة العربية السعودية ، في القصيـ
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 ىػ1429في  المسجميف االجتماعية الدراسات أقساـ في البكالوريوس طمبة مف راسةالد مجتمع تكوف
 اختيار عينة ىػ وتـ  1428الجامعي العاـ مف األوؿ الدراسي الفصؿ  / ( 1500 )عددىـ والبال 
 .طالباً   ( 300 )مف تكونت والتي ، القصدية بالطريقة الدراسة

 .أبعاد تسعة تقيس فقرة  ( 100 )مف والمكوف لمدراسة ةكأدا الذات لمفيـو تنسي مقياس استخداـ تـ
 و مف النتائج التي توصؿ إلييا البحث ما يمي:

سكاف  الطمبة ولصالح القرية وسكاف المدينة سكاف الطمبة بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود- 
البدنية،  الذات ) أبعاد في القرية سكاف الطمبة ولصالح اليوية( الشخصية، أبعاد)الذات في المدينة
 أفراد األسرة عدد التي األسر مف الطمبة لصالح وكذلؾ السموؾ(. االجتماعية، الذات األسرية، الذات
 وكاف .االجتماعية، والسموؾ( والذات الشخصية، الذات البدنية، الذات أبعاد) في أفراد خمسة مف أقؿ

 والذات الذات األسرية، الشخصية، اتأبعاد)الذ في األسرة في األكبر ترتيبيـ الذيف الطمبة لصالح
 الذات(. ونقد االجتماعية،

في  عميا ودراسات بكالوريوس والدىـ تعميـ مستوى الذيف الطمبة لصالح الفروؽ كانت فيما- 
 ثانوية عامة والدىـ تعميـ مستوى الذيف الطمبة ولصالح الذات( وتقبؿ واليوية، الشخصية، أبعاد)الذات

 لصالح الطمبة الفروؽ جاءت فيما .األسرية( والذات البدنية، )الذات بعدي في عامة ثانوية مف وأقؿ
 األسرية، واالجتماعية، والذات األخبلقية، الذات أبعاد) في بكالوريوس والدتيـ تعميـ مستوى الذيف

 بعد )الذات في عامة ثانوية مف أقؿ والدتيـ تعميـ مستوى الذيف الطمبة ولصالح ، والسموؾ(
 ة(االجتماعي

 األخبلقية، أبعاد)الذات في ممتاز العامة الثانوية في معدالتيـ الذيف الطمبة لصالح الفروؽ وجاءت- 
 .والسموؾ( الذات، ونقد االجتماعية، والذات األسرية، والذات الشخصية، والذات

 :( 2012)حسنيو مانفي لصقع-00
 جامعة وىراف . –الجامعية  الفتاة لدى بتصورات األمومة وعبلقتو الذات مفيـو
،  الجامعية الفتاة لدى األمومة بتصورات عبلقتو و الذات مفيـو عمي التعرؼ إلى البحث ىذا ييدؼ

 الذات لتنسي  مفيـو اختبار عمييف طبؽ حيث ، طالبة جامعية   360حيث  استيدفت الدراسة 
   .الحالة ودراسة األمومة استمارة إلي باإلضافة
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ف حتى الجامعية الفتاة أف إلى البحث نتائج توصمت  ال فإنيا الميني بالنجاح تتعمؽ أصبحت و ا 
 نفس في و أمومتيا لموعد التخطيط تحاوؿ أنيا حيث اىتماماتيا، مف واإلنجاب الزواج أىمية تقصي
 يرتبط لدييا اإليجابي الذات فمفيـو .والميني الشخصي النجاح بيف المزاوجة عمى تعمؿ الوقت

 التقميدي الدوريف بيف فيو تجمع أميا عف عيدتو الذي غير آخر بشكؿ ةأموم ولكنيا باألمومة،
 تعمؿ كما ، اجتماعي ميني تفوؽ و أسري و شخصي عاطفي إشباع تحقيؽ إلى تصبو و والعصري

يجابي أصيؿ ، منسجـ ذات لمفيـو الوصوؿ عمى  المشاريع وتحقيؽ والنجاح بالفعالية ليا يسمح وا 
 .والمينية الشخصية

 المبلحظ و .باألمومة ويكتمؿ يرتبط الجامعية الفتاة لدى اإليجابي الذات مفيـو أف الفرضية ىذه تشير
 العائمي الشخصي، الجانب وىي المدروسة المجاالت كؿ في إيجابي ذات مفيـو لدييا العينة أفراد أف

 زوجي اىـتف تحقيؽ إلى الوصوؿ ىو المفحوصة العينة أفراد إليو تصبو الذي التصور و .واالجتماعي
 الذات مفيـو إلى والوصوؿ و الصراع الضغط مف اإلفبلت و اجتماعي، وميني أسري أمومي إشباع و

 .والنجاح لمثقة

 : (4102)العامرية  نبياف بف عبداهلل بنت دراسة منى-40

والتوافؽ األسري  النفسية الضغوط بمستوى وعبلقتو العامبلت وغير العامبلت لدى الذات مفيـو أبعاد
 .سمطنة عوماف -نزوى الداخمية جامعة افظةبمح

التوافؽ  ومستوى النفسية الضغوط ومستوى الذات مفيـو أبعاد إلى معرفة اتجاه الدراسة ىذه ىدفت
 الذات مفيـو أبعاد في العامبلت وغير العامبلت األميات بيف والمقارنة األميات، لدى األسري

 بيف االرتباطية العبلقة عف الكشؼ إلى ىدفت كما ،األسري التوافؽ ومستوى النفسية ومستوى الضغوط
 الذات مفيـو أبعاد بيف االرتباطية العبلقة عف والكشؼ النفسية، الضغوط ومستوى الذات أبعاد مفيـو

 .األسري ومستوى التوافؽ

 الدراسة والتي أدوات تطبيؽ تـ حيث الوصفي؛ المنيج الدراسة اعتمدت السابقة األىداؼ ولتحقيؽ
 ومقياس  ،)1961  (وغالي إسماعيؿ إعداد مف لمكبار الذات مفيـو مقياس :مقاييس ثةثبل شممت
 الدراسة تطبيؽ أدوات وتـ الباحثة، إعداد مف األسري التوافؽ مستوى ومقياس النفسية، الضغوط مستوى
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 الثبات حساب معامؿ طريؽ عف ثباتيا مف التأكد وتـ المحكميف، صدؽ بطريقة صدقيا مف التأكد بعد
 .عاممة غير أـ  )30  (و عاممة أـ  )200  (مف الدراسة عينة وتكونت ،)كرونباخ ألفا(

 العامبلت األميات في المتمثمة البحث عينة إف :يأتي ما الدراسة إلييا توصمت التي النتائج أىـ ومف
 مفيـو(ة الست الذات مفيـو أبعاد عمى إيجابي بمفيوـ ذات تتمتع الداخمية محافظة في العامبلت وغير
 الذات، تقبؿ مقياس التباعد، مقياس الذات المثالية، مفيـو العادي، الشخص مفيـو الواقعية، الذات
 .)اآلخريف تقبؿ مقياس

 الواقعية، الذات مفيـو أبعاد عمى العامبلت وغير العامبلت لدى إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال
 تقبؿ الذات . ومقياس التباعد، اسمقي المثالية، الذات مفيـو العادي، الشخص مفيـو

األسري،  التوافؽ لمقياس الكمية الدرجة أشارت كما كبير البحث عينة لدى األسري التوافؽ مستوى إف
في  ومتوسط الزوج، مع التوافؽ محور كبيرا في كاف المقياس محاور عمى األسري التوافؽ مستوى أما

 .األقارب مع والتوافؽ األبناء مع التوافؽ محوري

 في األسري التوافؽ مستوى عمى العامبلت وغير العامبلت بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال
 .ككؿ المقياس درجة وفي المقياس، محاور جميع

الذات  ومفيـو الواقعية الذات مفيـو مف كؿ بيف إحصائية داللة ذات سالبة ارتباطية عبلقة توجد
بيف  إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطية عبلقة توجد أنو اكم النفسية، الضغوط مستوى وبيف المثالية

 عبلقة توجد ال بينما النفسية، الضغوط مستوى وبيف الذات تقبؿ ومقياس التباعد مقياس مف كؿ
مستوى  وبيف اآلخريف تقبؿ ومقياس العادي الشخص مفيـو مف كؿ بيف إحصائيا ارتباطية دالة

 .النفسية الضغوط

التوافؽ األسري،  ومستوى الواقعية الذات مفيـو بيف إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطية عبلقة توجد
مستوى  وبيف التباعد ومقياس الذات تقبؿ مقياس بيف إحصائية داللة ذات سالبة ارتباطية عبلقة وتوجد
 العادي الشخص مفيـو مف كؿ بيف إحصائيا دالة ارتباطية عبلقة توجد ال بينما األسري، التوافؽ
 .األسري التوافؽ وبيف اآلخريف تقبؿ ومقياس المثالية ـو الذاتومفي
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 النفسي االمتماعي:  التوافؽ -4

 :KOOK (0790)دراسة كوؾ  -0
اليدؼ تـ  ولتحقيؽ ىذا، والجانحيفىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الفروؽ في التوافؽ بيف األسوياء 

حدثا مف  37ردا بواقع ف 74ينة مف لمتوافؽ الشخصي عمى ع Hestonىيستوف تطبيؽ مقياس 
البيانات إحصائيا توصمت الدراسة  وبعد معالجة، طالبا 37والمحتجزيف في إصبلحية إنديانا بالو.ـ.أ 

 إلى تفوؽ الطمبة األسوياء في التوافؽ الشخصي عمى األحداث الجانحيف. 

 : (0793)دراسة مصطفى محمد الصطفي  -4

 راسة العبلقة ببعض المتغيرات.بعنواف: عبلقة التوافؽ الشخصي و االجتماعي و د

و ىدفت الدراسة إلى معرفة الفروؽ بيف الجنسيف في التوافؽ الدراسي لطبلب المرحمة الثانوية في  
التخصصات الثبلث رياضيات، عموـ آداب، وفقا لمستوياتيـ االجتماعية و االقتصادية وتحصيمييـ و 

 طموحاتيـ و قد توصؿ الباحث إلى النتائج التالية:

 ود فروؽ جوىرية بيف الطمبة والطالبات في التوافؽ الشخصي لصالح الطمبة. وج

 و لـ تظير مثؿ ىذه الفروؽ بيف المجموعتيف في التوافؽ االجتماعي و الدراسي.

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التوافؽ بأبعاده بيف الطبلب األكثر تحصيبل والطبلب األقؿ 
 تحصيبل لصالح األكثر تحصيبل. 

 (:0777)دراسة عبد الكريـ قريشي  -3
حوؿ مشكبلت التوافؽ لدى المراىؽ الجزائري في المدرسة الثانوية، ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

المشكبلت  وعبلقة ىذه، واالجتماعيمعاناة طبلب التعميـ الثانوي مف مشكبلت التوافؽ الشخصي 
، تضمنت الدراسة اعي لمطالبواالجتم والمستوى االقتصادي ونوع الجنسباختبلؼ التخصص 

 التساؤالت التالية:

 ؟واالجتماعيىؿ يعاني المراىؽ الجزائري في المدارس الثانوية مف مشكبلت التوافؽ الشخص 

 ؟واالجتماعيىؿ تختمؼ ىذه المشكبلت إف وجدت باختبلؼ المستوى االقتصادي 
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 ىؿ تختمؼ ىذه المشكبلت إف وجدت باختبلؼ الجنس؟

الباحث إلى نتائج مفادىا أف المراىؽ  ولقد توصؿذه الدراسة المنيج الوصفي، اتبع الباحث في ى
مف مشكبلت في التوافؽ ، يرجع إلى أثر المستوى االقتصادي  ويعانيالجزائري بالتعميـ الثانوي 

 . ومتغير الجنسيقؿ تأثير عوامؿ أخرى كمتغير التخصص العممي  بينما واالجتماعي

 : (4111)آسيا بنت عمي رامح بركات  -2

اعية والمستوى االقتصادي والمعدؿ التوافؽ النفسي لدى الفتاة الجامعية وعبلقتو بالحالة االجتم
 جامعة اـ القرى .التراكمي

التعرؼ عمى مستوى التوافؽ النفسي لدى عينة مف طالبات كمية التربية بجامعة إلى  و ىدفت الدراسة 
ت: )المعدؿ التراكمي، والحالة االجتماعية، والحالة عمى تأثير متغيرا و  .المكرمة أـ القرى بمكة

 .االقتصادية( في تبايف الدرجات التي يحصؿ عمييا جميع أفراد عينة الدراسة في التوافؽ النفسي العاـ
، و استخدمت االدوات طالبة مف طالبات كمية التربية بجامعة أـ القرى 105تكونت عينة الدراسة مف 

ات الشخصية تناولت المتغيرات المرغوب في دراستيا المرتبطة بالتوافؽ النفسي استمارة لمبيانالتالية: 
أف ما يقارب وأسفرت النتائج عف ما يمي : .مقياس التوافؽ النفسي لزينب شقير ، و مف إعداد الباحثة

 .% مف طالبات كمية التربية بجامعة أـ القرى لدييف شعور مرتفع بالتوافؽ النفسي82

سي العاـ الذي يتضمف الشعور: بالتوافؽ الشخصي واالنفعالي، والتوافؽ الصحي أف التوافؽ النف
والجسمي، والتوافؽ األسري، والتوافؽ االجتماعي، ال يختمؼ لدى عينة الدراسة باختبلؼ متغير المعدؿ 

  .التراكمي، والحالة االجتماعية، والحالة االقتصادية

دؿ التراكمي، والحالة االجتماعية، وال لمتفاعؿ بيف متغيري ال يوجد تأثير داؿ لمتفاعؿ بيف متغيري المع
المعدؿ التراكمي والحالة االقتصادية، وال لمتفاعؿ بيف متغيري الحالة االجتماعية، والحالة االقتصادية، 

 في تبايف الدرجات التي حصؿ عمييا الطالبات في التوافؽ النفسي العاـ.

 :(4113)دراسة سعد بف مسفر القعيب  -9
وضوعيا الديف و التوافؽ االجتماعي لطبلب الجامعة، و قد ىدؼ الباحث إلى التعرؼ عمى مدى و م

اتساؽ مؤشرات التديف كسموؾ لدى الطبلب مع مؤشرات التوافؽ االجتماعي كنتيجة ليذا السموؾ و ىو 



 

20 

مف طالب  200الوصؼ التفسيري لعبلقة ىذيف المتغير حيث أجريت الدراسة عمى عينة فعمية قواميا 
طمبة جامعة الممؾ سعود ، تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف كميات مختمفة، و قد استخدمت الدراسة 

و مقياس التوافؽ      و ذلؾ بعد تعديمو 2002مقياسيف: مقياس التديف لصالح بف ابراىيـ الصنيع 
الحصائية  الخاص النفسي مف إعداد الباحث، و تـ معالجة البيانات إحصائيا باستخداـ برنامج الحـز ا

 بالعمـو االجتماعية و معامؿ ارتباط بيرسوف و أشارت نتائج الدراسة:

 أف مستوى التديف لدى طمبة الجامعة فوؽ المتوسط حيث يسود معظميـ االلتزاـ الديني.

 واألمف الذاتيمعياري التوافؽ االجتماعي  وعموـ مؤشراتتغير التديف مأف التناسب بيف مؤشرات 
 تبدو متسقة حيث تتناسب طرديا.  تماعيواألمف االج

 : (4116)دراسة فاطمة حميد  -6
  .ليبيااكتوبر بمصراتو  7لدى طمبة جامعة بعنواف: القيـ السائدة و عبلقتيا بالتوافؽ النفسي االجتماعي 

و ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى القيـ السائدة لدى الطمبة و عبلقتيا بتوافقيـ النفسي االجتماعي وفقا 
يري الجنس والتخصص باستعماؿ المنيج الوصفي التحميمي، و طبقت الدراسة عمى عينة البحث لمتغ

طالبا و طالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية طبقية، واستخدمت الباحثة في ىذه  261المتكونة مف 
معد مف بعد تكييفو، كما استخدمت مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي ال ألبورت الدراسة مقياس القيـ لػ

،و تـ معالجة البيانات إحصائيا باستخداـ عدة أساليب منيا:  0779زينب أحمد األوممي قبؿ 
 المتوسط الحسابي ، اختبار ت ، و توصمت الراسة إلى : 

وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث لدى أفراد العينة 
صالح اإلناث والقيـ االقتصادية لصالح الذكور، بينما لـ تظير فروقات في الكمية في القيـ االجتماعية ل

 القيـ الدينية والجمالية والسياسية والمجموع الكمي لمقيـ.

وجود فروؽ بيف متوسطات درجات طمبة الكمية األدبية ومتوسطات طمبة الكميات العممية في القيـ 
الدينية لصالح طمبة الكمية األدبية، بينما لـ تظير فروؽ االقتصادية لصالح طمبة الكميات العممية والقيـ 

 دالة إحصائية في القيـ االجتماعية والنظرية والجمالية و السياسية و المجموع الكمي لمقيـ.
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 (:4103دراسة حورية ىدىود )-9

اكز االغتراب النفسي وعبلقتو بالتوافؽ النفسي االجتماعي لدى المراىؽ الجانح دراسة ميدانية بمر  
 رعاية األحداث بباتنة 

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستوى االغتراب النفسي والتوافؽ النفسي االجتماعي لدى 
المراىقيف الجانحيف بمراكز رعاية األحداث بباتنة، باإلضافة إلى التعرؼ فيما إذا كانت ىناؾ فروؽ في 

لمتغيرات )الجنس، العمر، المستوى التعميمي، منطقة االغتراب النفسي والتوافؽ النفسي االجتماعي تبعا 
السكف، الوضع العائمي المستوى االقتصادي، سوابؽ الجنوح(، إلى جانب التعرؼ فيما إذا كانت ىناؾ 
عبلقة بيف االغتراب النفسي والتوافؽ النفسي االجتماعي لدى العينة. ولمتحقؽ مف ىذه األىداؼ تـ 

( و التوافؽ النفسي االجتماعي لسيير ابراىيـ 2002لزينب شقير ) تكييؼ مقياسي االغتراب النفسي
(. وبعد التأكد مف الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة، تـ التطبيؽ عمى عينة قواميا 2004)
( سنة؛ مف المركز 18-12( مراىقا جانحا اختيروا عف طريؽ المسح الشامؿ لمفئة العمرية مف )45)

( حدثا. و مف المركز المتخصص في إعادة 26ينُة الذكور البال  عددىا )المختص لحماية الطفولة ع
 . وأسفرت نتائج الدراسة عمى ما يمي:( حدث19نة اإلناث البال  عددىا )التربية لمبنات عي

مستوى -2مستوى االغتراب النفسي لدى المراىقيف الجانحيف بمراكز رعاية األحداث بباتنة متوسط. -1
عدـ -3جتماعي لدى المراىقيف الجانحيف بمراكز رعاية األحداث بباتنة متوسط. التوافؽ النفسي اال

وجود فروؽ دالة إحصائيا في االغتراب النفسي لدى عينة الدراسة ُتعزى لمتغيرات )الجنس العمر، 
منطقة السكف، الوضع العائمي، المستوى االقتصادي، سوابؽ الجنوح(، في حيف وجدت فروؽ دالة 

عدـ وجود -4الغتراب النفسي ُتعزى لمتغير المستوى التعميمي لصالح المستوى األدنى. إحصائّيا في ا
فروؽ دالة إحصائيا في التوافؽ النفسي االجتماعي لدى عينة الدراسة تعزى لمتغيرات )العمر، المستوى 
ئّيا التعميمي، الوضع العائمي، المستوى االقتصادي، سوابؽ الجنوح(، في حيف وجدت فروؽ دالة إحصا

في التوافؽ النفسي االجتماعي تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، باإلضافة إلى وجود فروؽ دالة 
عدـ وجود عبلقة -5إحصائيا في التوافؽ النفسي االجتماعي تعزى لمنطقة السكف لصالح أبناء المدينة.

اتجاه العبلقة إلى ارتباطية دالة إحصائيا بيف االغتراب النفسي والتوافؽ النفسي االجتماعي رغـ 
 السمبية. 

 



 

22 

 : (4103)دراسة مزياني فتيحة-8

أثر المستوى التعميمي عمى التوافؽ النفسي لدى الشباب البطاؿ في ظؿ التحوالت االجتماعية الراىنة  
  .2جامعة الجزائر -

عاده حيث كاف ىدؼ الدراسة إلى معرفة تأثير المستوى التعميمي عمى التوافؽ النفسي العاـ و عمى أب
 79)الشخصي، االنفعالي، الصحي، االسري و االجتماعي( ، حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف 

 .حيث استعمؿ مقياس التوافؽ النفسي لزينب شقير 26.38بطاال يتراوح عمرىـ 

و توصمت نتائج الدراسة إلى أف المستوى التعميمي يؤثر عمى التوافؽ الشخصي و االنفعالي الصحي  
 .مي و التوافؽ النفسي العاـ في حيف ال يؤثر عمى التوافؽ األسري و التوافؽ االجتماعي عمى الجس

كما توصمت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة بيف المستوى التعميمي والتوافؽ العاـ مف  
وافؽ جية و بينو و بيف مختمؼ أبعاد التوافؽ النفسي كؿ عمى حدة مف جية أخرى ما عدا بعد الت

 االجتماعي الذي كاف غير داؿ.

 : (4103)دراسة  مومف بكوف المموعي -7

 و عبلقة بالتوافؽ النفسي االجتماعي لدى الطالب الجامعي بجامعة الوادي. االجتماعيالقيـ 

لدى  االجتماعي النفسي التوافقي و االجتماعية القيـ  العبلقة بيف معرفة إلى الدراسة ىذه تيدؼ
 حيٌث أجرى ، البحث فرضيٌات إلثبات االرتباط الوصؼ المنيج الباحث اعتمد قد و الجامعي الطالب
 يةالعموـ االجتماع بمعيد الثالثة السنة و الثانيةٌ  السنة طمبة مف طالبا  502مف تتكوف عينة  عمى بحثو

فقو النفسي بتوا القيـٌ ترتبط أف إلى الباحث توصؿ قد و ، بطريقة عشوائية اختيارىا  تـ الوادي بجامعة
غير أف القيـ  ،و كذلؾ ترتبط بتوافقو الذاتي االنفعالي ،تبط بتوافقو األسري تر  ال، كما االجتماعي 

 االجتماعية ال ترتبط بجنس الطمبة .القيـ  كما  ،االجتماعية ال ترتبط بتوافقو الصحي 

 

 

 



 

23 

 دراسات ممعت بيف مفيـو الذات و التوافؽ النفسي االمتماعي: -3

  :(0767)عبد الحميد مابر دراسة مابر  -1

طالبا مف  90قاـ جابر عبد الحميد بدراسة العبلقة بيف تقبؿ الذات والتوافؽ النفسي، عمى عينة قواميا 
الجامعة، وقد قسـ الباحث العيف عمى أساس درجاتيا في تقبؿ الذات إلى مجموعتيف: أقؿ تقبؿ وأكثر 

ف في ثبلثة اختبارات: مفيوـ الذات لمكبار، وقائمة تقبؿ لمذات؛ وىد الدراسة المقارنة بيف المجموعتي
 التفضيؿ الشخصي، واختبار التوافؽ.

ثـ قورنت نتائج المجموعتيف في ثبلث نواح: الناحية األولى: التوافؽ المنزلي، الصحي، االنفعالي 
 سية.واالجتماعي؛ والناحية الثانية: تقبؿ الذات واآلخريف، الناحية الثالثة: بنية الحاجات النف

وقد بيف مف النتائج التي توصؿ إلييا أف ىناؾ عبلقة موجبة بيف تقبؿ الذات والتوافؽ، أي أنو كمما 
ازداد تقبؿ الفرد لذاتو، ازداد توافقو؛ كما اسفرت عف وجود عبلقة موجبة بيف تقبؿ الفرد لذاتو، وتقبمو 

 لآلخريف. 

نسبة اإلجابات االجتماعية، كما تبيف  وكانت النتائج عمى أف نسبة اإلجابات التي كانت أعمى مف
وجود ميؿ عمى األقؿ الختبلؼ المجموعتيف عف بعضيا في االختبار حيث تغمب عمى النزعة 

 االجتماعية لدى الطالبات عنيا لدى الطمبة. 

 : (0766)راسة حامد زىراف  -2

اىقيف عمى عينة قواميا قاـ حامد زىراف بدراسة مفيوـ الذات و عبلقتو بالتوجيو و اإلرشاد النفسي لممر  
( مراىقا و مراىقة مف اإلنجميز، و استخدـ عددا كبيرا مف المقاييس مفيوـ الذات و الحاجة إلى 220)

متغيرا، و قد  130التوجيو و اإلرشاد النفسي، و التوافؽ النفسي، و سمات الشخصية، ذلؾ لقياس  
يوـ الذات الموجب، و جماعة مفيـو قسـ الباحث عينة بحثو إلى ثبلث مجموعات: األولى جماعة مف

الذات السالب، و جماعة العينة الضابطة، و قد أوضحت نتائج ىذه الدراسة أف المفيوـ الذات يرتبط 
ارتباطا موجبا بكؿ مف المتغيرات: الدفاع و مراعاة القبوؿ االجتماعي و الرغبة االجتماعية و النضج 

و التوافؽ الشخصي  ،و إقامة عبلقات طيبة مع الجماعةاالجتماعي و الثبات االنفعالي، و الواقعية 
و الموائمة االجتماعية؛ و قد  لي و الصحي و المقدرة األكاديمية،االجتماعي و الدراسي و االنفعاو 
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أثبت زىراف في ىذه الدراسة رأي كارؿ روجرز بأف مفيوـ الذات مرتبط إيجابا بالتوافؽ النفسي ، ما 
 ت يعني سوء توافقو النفسي، كما أكدت الدراسة أىمية التقبؿ و فيـيعني أف اضطراب مفيوـ الذا

 : (4116)موسى  مامدة -3الذات  في عممية التوافؽ الشخص 

 جمعية في ميدانية الكفيؼ )دراسة لدى النفسية واالجتماعي بالتكيؼ وعبلقتو االجتماعي الذات مفيـو
 جامعة دمشؽ -التربية كمية دمشؽ( في المكفوفيف رعاية

النفسي  االجتماعي والتكيؼ الذات مفيـو بيف االرتباطية العبلقة معرفة إلى الدراسة ىذه سعت
  (85) البحث عينة وتألفت، ىذه العبلقة في بصرياً  المعوقيف لدى الجنس لمتغير تعزى واالجتماعي

 بصريًا، اختبار لممعوقيف االجتماعي الذات مفيـو اختبار:التالية االختبارات عمييـ طبؽ وكفيفة كفيفاً 
 الدراسة صمت تو وقد، بصرياً  لممعوقيف االجتماعي التكيؼ بصريًا، اختبار لممعوقيف النفسي التكيؼ

 :التالية النتائج إلى

 مفيوـ الذات في بصرياً  المعوقيف واإلناث الذكور بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود- 1
 .االجتماعي

 .التكيؼ االجتماعي في بصرياً  المعوقيف واإلناث لذكورا بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود- 2
 .التكيؼ النفسي في بصرياً  المعوقيف واإلناث الذكور بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود- 3
 مف بصرياً  لدى المعوقيف االجتماعي والتكيؼ االجتماعي الذات مفيـو بيف ارتباطيو عبلقة وجود- 4

 .الذكور
 مف بصرياً  لدى المعوقيف االجتماعي والتكيؼ االجتماعي الذات مفيـو بيف ارتباطيو عبلقة وجود- 5

 .اإلناث
 مف المعوقيف بصرياً  لدى النفسي والتكيؼ االجتماعي الذات مفيـو بيف ارتباطيو عبلقة وجود- 6

 .الذكور
 مف المعوقيف بصرياً  لدى النفسي والتكيؼ االجتماعي الذات مفيـو بيف ارتباطيو عبلقة وجود- 7

 .اإلناث
 :(ىػ0242)عسيري  حسف عبيرمحمد -2

 طالبات مف عينة لدى النفسي واالجتماعي والتوافؽ الذات مفيـو مف بكؿ األنا ىوية تشكؿ عبلقة
 الطائؼ. الثانوية بمدينة المرحمة
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 لرتب الخاـ الدرجات في ممثمة األنا ىوية تشكؿ بيف العبلقة عف الكشؼ الحالية الدراسة حاولت
والكمية،  ، االجتماعية المختمفة: األيديولوجية، مجاالتيا في تشتت،  انغبلؽ، حقيؽ ،تعميؽ،اليوية، ت
 .الطائؼ بمدينة الثانوية المرحمة طالبات مف عينة لدي الذات والتوافؽ مفيـو مف لكؿ الخاـ والدرجات
 مف عينة عمى طيأالرتبا ألوصفي عمى المنيج اعتمادا دراستيا بإجراء الباحثة قامت ذلؾ مف ولمتحقؽ
 الموضوعي مقياس اليوية باستخداـ وذلؾ الطائؼ، بمدينة الثانوية المرحمة طالبات مف طالبة 146

 . التوافؽ )بدوف تاريخ( ومقياس ،1989الذات الصيرفي مفيـو مقياس )الغامدي(، ،

 :التالية النتائج إلى الدراسة انتيت وقد

األيديولوجية،  األنا ىوية رتب درجات و الذات مفيـو جاتدر  بيف دالة عبلقة النتائج وجود تظير لـ -
 ارتبطت حيث مختمفة، بطرؽ األيديولوجية األنا ىوية رتب بدرجات التوافؽ أبعاد درجات تبيف ارتباط 

 بدرجات والعاـ، االجتماعي التوافؽ بعديف في بداللة وسمبيا اليوية، بتحقيؽ إيجابا وبداللة التوافؽ أبعاد
 :االجتماعي بعديف في وبداللة االيجابية إلى التوافؽ عبلقة واتجيت األيديولوجية، ألناا ىوية تشتت
 .اليوية انغبلؽ مع االجتماعي، واحد :التوافؽ بعد في وبداللة السمبية والى اليوية تعميؽ مع والعاـ،

 تبطتار  حيف في الذات، مفيـو ودرجات االجتماعية األنا ىوية رتب درجات بيف عبلقة توجد ال
 التوافؽ أبعاد ارتبطت حيث مختمفة، بطرؽ االجتماعية اليوية رتب درجات التوافؽ مع أبعاد درجات
 اتجيت االجتماعية، في حيف اليوية بتشتت األبعاد في جميع بداللة وسمبيا اليوية بتحقيؽ داللة إيجابا
 وبداللة السمبية والى اليوية يؽمع تعم االجتماعي التوافؽ بعد في وبداللة االيجابية إلى التوافؽ عبلقة
 .اليوية انغبلؽ مع والعاـ، االجتماعي :التوافؽ بعديف في

 درجات ارتبطت حيف في الذات، مفيـو ودرجات الكمية األنا ىوية رتب درجات بيف عبلقة توجد ال
 وبداللة إيجابا التوافؽ أبعاد ارتبطت حيث مختمفة، بطرؽ الكمية اليوية رتب مع درجات التوافؽ أبعاد
 االجتماعي بعديف في بداللة وسمبيا اليوية بتحقيؽ البعد الثالث في الداللة مف قريبا و بعديف في

 بعديف في وبداللة إلى االيجابية التوافؽ عبلقة اتجيت حيف في الكمية، اليوية والعاـ، بتشتت
 التوافؽ االجتماعي مع انغبلؽ، واحد بعد في وبداللة السمبية والى اليوية تعميؽ والعاـ، مع االجتماعي)

 .اليوية
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  العازبات:األميات  -2
 Faussier Michéle  (0792:)ميشاؿ  فوسي دراسة -0

 "القاصرات العازبات "األميات :بعنواف 

 الحديثة والدراسات المعطيات السوسيولوجية عمى باالعتماد العازبات األميات مشكمة اعتمدت  لفيـ
 بعمـ المتعمقة الحموؿ تقديـ بعض الدراسة مف واليدؼ .السيكو جنسي السموؾ حوؿ واألجنبية الفرنسية
 عمى الدراسة ىذه إشكالية ، ترتكز العازبات األميات برعاية تقـو التي لممؤسسات البيداغوجي النفس

 ثـ امرأة تصبح حتى زمف المراىقة تحديد الباحث حاوؿ حيث الموضوع ىذا في تدخؿ التي المؤشرات
 :التالية الفرضيات الباحث طرح وقد،  العازبة األـ بيا مرت التي المراحؿ و يةشرع غير بصفة أـ

 .لمطفولة المبلجئ أو المراكز في العيش إلى بالفتاة يؤدي األسرة غياب

انحراؼ  و الفتاة شخصية تكويف في يؤثر )الوفاة أو بالطبلؽ  (أحدىما أو كبلىما الوالديف غياب
 .سموكيا

 .التربية في مؤثرة قوة يعطي األبناء نحو لواجباتيا وتأديتيا األسرة وجود

 متغير الباحث أخذ فقد لممتغيرات بالنسبة ،أما 1972 سنة و 1965 سنة بيف ما الدراسة ىذه وقامت
 .االجتماعي والتغير الذكاء مستوى أيضا أدخؿ و التطبيقي المستوى

 و  12بيف ما يتراوح سنيف مراىقات ىف العازبات األميات أو الفتيات أف حيث السف متغير أخذ كما
 :كالتالي البحث نتائج كانت تضمنتيا التي والحاالت الدراسة خبلؿ ومف سنة21

 .واألـ العازبة لمطفؿ شديد نفسي واضطراب تشويش حالة خمؽ في يتسبب األسري المحيط غياب

 أف الوسط صراتالقا العازبات األميات مف حاالت لعدة دراستو بعد يستنتج أف الباحث استطاع
 وأيضا الوالديف المراىقة فترة في خاصة لمفتاة االجتماعية التنشئة في فعاؿ دور لو و جدا ميـ العائمي

 عمى المسؤوليات واالعتماد تحمؿ كيفية وتمقينيا الكاممة والرعاية التربية البلزمة ابنتيما بمنح يقوماف ال
 أي المؤثرات الخارجية كؿ مف ابنتيما بحماية لؾوذ بدورىما يقوماف فبل الحياة، مواجية في النفس
 مما أكثر عمى والدييا تعتمد ىنا فالمراىقة األسرة خارج ىو الذي العالـ مع التعامؿ كيفية عمى تدريبيا
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 المسؤوليات مف تحمؿ تمكنيا وال نتائجيا تعرؼ ال وتصرفات بسموؾ تقـو فيي ليذا نفسيا عمى تعتمد
  .عاتقيا عمى التي

 : koniak Griffin  (0797)قريفف كونياؾ دراسة -4

والدعـ  الذات لتقدير واإلكمينيكية الديمغرافية الخصائص عمى لمتعرؼ صممت مسحية دراسة وىي
 عمى التعرؼ إلى ىدفت أنجمس ،كما بموس األميات بيوت مف بيتيف في لممرىقات المتوفر االجتماعي

  92مف البحث عينة بعد، وتكونت يولدوا لـ يفالذ أطفاليف و األميات ىؤالء بيف العاطفي الرباط
 أربعة عمى البحث اعتمد سنة ولقد 14-12 أعماره بيف تتراوح المواتي العازبات الحوامؿ مف مراىقة
واإلكمينيكية،  الديمغرافية المتغيرات لقياس عبارة 21مف يتكوف الذاتي لمتقرير استبياف:  ىي وسائؿ
 لبلـ العاطفي الرباط لنوربؾ، مقياس االجتماعي الدعـ قياس، ملكوبر سميت الذات تقدير مقياس
 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت، بجنينيا

تمتمكيا  التي الخصائص مف العديد يمتمكف األميات بيوت في المقيمات المرىقات األميات أف
 .األميات بيوت خارج يعشف المواتي المرىقات

 .االجتماعي الدعـ ومستوى الذات تقدير بيف إحصائية داللة ذات عبلقة وجود عدـ
 بجنينيا عند لبلـ العاطفي الرباط ومستوى االجتماعي الدعـ بيف إحصائية داللة ذات عبلقة وجود عدـ

 .الحوامؿ المرىقات

أكبر  مساعدة إلى بحاجة األصدقاء أو األسرة مع ضعيفة اجتماعية عبلقة لدييف المواتي األميات أف
 أفراد مف %85 حولي،  و أف أطفاليف مع الفعالة والتواصمية االجتماعية ميارتيف لتطوير بالنسبة
 العائمة أفراد أو طرؼ األصدقاء مف بالطفؿ العناية في المساعدة عمى سيحصمف بأنيف يتوقعف العينة
 .الطفؿ رعاية مؤسسات أو

 : (0772)شوعيؿ  سامية دراسة -3
 عازبات:  بعنواف الخصائص السيكو اجتماعية لؤلميات ال

األـ  شخصية في اجتماعية السيكو الخصائص بعض عمى لمتعرؼ دراستيا خبلؿ مف الباحثة تيدؼ 
  النفسية  الصحة و الذات  وفعالية الذات وتقدير الشخصية كأبعاد بطفميا، تحتفظ التي البكرية العازبة

 .األطفاؿ تنشئة نحو االتجاىات و
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 شكمت أدوات النفسية المقاييس مف بطارية عمى اعتمادا يةاألساس الخصائص ىذه عمى التعرؼ تـ وقد
 أيزينؾ لمشخصية، قائمة :ىي المقاييس وىذه محددة عيادية مقابمة شكؿ عمى تطبيقيا تـ والتي البحث
 مقياس لفعالية الذات، شيرر مقياس الذات، لتقدير سميث كوبر مقياس الذات لتقدير روزنبرغ مقياس
 تكونت و،لمصحة النفسية كريسب و كراوف مقياس األطفاؿ، تنشئة نحو والديةال لبلتجاىات وبيؿ شافير
 وتقنيات وسائؿ عمى االعتماد وتـ، المتزوجات ىف 30 و العازبات ىف 30 أما، 60مف العينة

 توصمت وقد، الضابطة شيغي و تقنيات التبايف تحميؿ تقنية في تمثمت البيانات تحميؿ في إحصائية
 :يمي ما إلى استيادر  خبلؿ مف الباحثة

 إطار الوالدة خارج وبيف )والعصبية االنطواء (الشخصية أبعاد بيف إحصائية داللة ذات عبلقة توجد ال
 الزواج.

 .الزواج إطار خارج الوالدة وبيف النفسية الصحة بيف إحصائية داللة ذات عبلقة توجد ال

 ورفض واالتجاه اإلثارة سرعة ضحية،الت واتجاه األـ بيف عزلة إحصائية داللة ذات عبلقة توجد ال
 األـ وسيطرة التواكؿ تعزيز لبعدي بالنسبة تتحقؽ ولـ الزواج خارج إطار الوالدة وبيف البيتي الدور
     الجنسية قمع التواصؿ، تجنب :ىي أبعاد لثبلثة بالنسبة اإلحصائية مف الداللة يقترب الفرؽ  وكاف

 .األـ توكؿ و

 : (4111) وطنية سنة دراسة -2

 "العازبات األميات ظاىرة بسبب الشرعييف غير "األطفاؿ بعنواف 

أجؿ  مف التحميبلت و لمدراسات الوطني المركز طرؼ مف 2000 عاـ أنجزت وطنية دراسة ىي
 تشخيص .تحميميا و الظاىرة ليذه المؤدية العوامؿ عمى التعرؼ: منيا اليدؼ التنمية و السكاف

 وقياس الوظيفي االجتماعي الخمؿ بيذا التكفؿ أجؿ مف الموجودة ةوالمؤسساتي القانونية اإلجراءات
 الزواج إطار خارج الحمؿ مف الحد أجؿ مف توفيرىا البد التي الوسائؿ في التفكير، و فعاليتيا درجة
 .االجتماعي االندماج إعادة خبلؿ مف وطفميا العازبة لبلـ األفضؿ التكفؿ عمى تحقيؽ والعمؿ

 :التالية األسئمة في اإلشكالية تمحورت األىداؼ ىذه لبموغ و
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 لمحمؿ خارج حتمية ضحية المرأة تجعؿ أف شأنيا مف التي واالجتماعية االقتصادية المعاناة ىي ما
 الزواج؟ إطار

 وطفميا؟ العازبة لبلـ االندماج إلعادة توفيرىا يجب التي اإلمكانيات ىي ما

 :مفادىا فرضيات ثبلث عمى الدراسة اشتممت وقد

 أف يكوف يمكف الطفؿ وألب لموالديف كذا و لممرأة التعميمي والمستوى المينية الوضعية بيف رتباطاال
 .األوؿ النوع مف عوامؿ تشكؿ وىي الظاىرة ليذه لمتعرض األوؿ العنصر

 .النوع الثاني مف عوامؿ تشكؿ الجنسي والتحرش االغتصاب في المتمثؿ االجتماعي الوظيفي الخمؿ

 وعف الحماية الحمؿ منع ووسائؿ الزواج إطار خارج الحمؿ بمخاطر التوعية وؿح اإلعبلـ غياب
 .الثالث النوع مف عوامؿ إلى تتحوؿ أف يمكف والقانونية االجتماعية

 والية بإتباع 14 مستوى عمى أحصيت عازبة أـ 873 ب تقدر بحث عينة عمى الدراسة أجريت لذلؾ
 ذات األسئمة االستمارة تقنية استعماؿ مع العينة لمجتمع اإلجمالي الرقـ لغياب الشامؿ الحصر طريقة
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصمت ولقد، االختبارات والمتعددة المغمقة

 .سنة 45و 16 بيف ما العازبات األميات سف يتراوح

 مفكؾ عائمي محيط مف ينحدرف العازبات األميات أف

يسمى  ما أو عنيـ متخمى أطفاؿ كف العازبات األميات % مف13 نسبة يعادؿ ما أي حالة 116
 .األسرة مف المحرومة أو المسعفة بالطفولة

 .السكف مشكمة لدييف  %24بنسبة ممثمة حالة 208

 .متسوالت ىف  %13 نسبتو ما حالة 56

 ممارس مف يكوف ما غالبا األسري محيطيف في جسدي لعنؼ تعرضف  %42 نسبتو ما حالة 366
 .األخيرة المرتبة في األـ ـث األخ ثـ األب طرؼ

 .محاـر زنا عبلقة ضحية كف حاالت 10 و اغتصاب ضحية كانت  %21 بنسبة حالة 186
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مف  لمجموعة نتاج إال ىو ما الزواج إطار خارج اإلنجاب ظاىرة وجود أف ىو استنتاجو يمكف ومما
مف  الخارجي المحيط خبلؿ مف حتى أو األسري محيطيا أو نفسيا بالحالة متعمقة تكوف قد العوامؿ
 الجنسي.  لمعنؼ التعرض خبلؿ

 : (4112)سالمي فاطمة دراسة  -9

كاف ىدؼ الدراسة معرفة العوامؿ العازبات   دور البيلة االسرية في ظيور فلة األميات بعنواف: 
األسرية التي تؤدي إلى ظيور فئة األميات العازبات داخؿ المجتمع في محاولة منيا لفيـ الظروؼ 

 الخانة.ت الفتاة لتصنؼ في ىذه التي دفع

تمخضت االشكالية عف التساؤؿ العاـ حوؿ ما إذا كانت لمبيئة األسرية دور في ظيور األميات 
 .الجنسية(التربية  األسري،التفكؾ  بالتنشئة،بما يتعمؽ العازبات. )

يؤثر في سموؾ أف نوع التنشئة األسرية  التالية:فكانت اإلجابة عف التساؤالت المطروحة باإلجابات 
، كما أف التفكؾ األسري أحد أىـ العوامؿ المساىمة في انحراؼ الفتاة، وخطيرالفتاة بشكؿ مباشر 

 42في وقوع الفتاة في أخطاء جنسية فادحة، بحيث شممت الدراسة  الجنسية يسيـالتربية  وكذلؾ غياب
 حالة(،15سوس )مستشفى بني م (،حالة 15مستشفيات ىي مستشفى مصطفى باشا ) 03حالة في 

 حالة(. 12عيادة ابراىيـ غرافة باب الواد )

و كانت النتائج كالتالي: توصمت الباحثة إلى أف الظاىرة مرتبطة بشكؿ وثيؽ بطبيعة التنشئة االسرية 
لمفتاة داخؿ أسرتيا التي تصقؿ شخصيتيا ،و تحدد سموكيا مف خبلؿ االتصاالت التفاعمية داخؿ 

العبلقات االجتماعية التي تضـ األبناء و اآلباء و كذا التميز الحاصؿ بيف االسرة و مكانتيا بيا و 
الذكر و األنثى، كما أف كثير مف الحاالت تنتمي إلى وسط يغيب فيو التواصؿ مع وجود اليوة في 
العبلقات، ما يدفع الفتاة بالبحث عف البديؿ، و التفكؾ ال يقؿ خطورة بنوعيو الفعمي  و المعنوي لدى 

ة كثيرة التوتر داخميا يدفع بالفتاة بالخروج بحثا عف األماف، و كذلؾ تمعب التريبة الجنسية دورا األسر 
ميما في تمقيف الفتاة خطورة االتصاؿ الجنسي الحر ، و غيابيا في كثير مف الحاالت يوفر وقوع الفتاة 

 .ضمف الخانة
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 : (4104)خميدة ميموح  -6
، جامعة محمد خيضر ببسكرة الؿ اختبار الرورشاخ"  عازبات مف خ"سمات األميات البعنواف : 

بحيث استيدؼ البحث عينة األميات العازبات، بحيث تـ دراسة خصائص شخصيتيا عف طريؽ 
اختبار الرورشاخ االسقاطي ،  و كانت تساؤالت الدراسة ما يمي : اإلشكاؿ الرئيسي : ما ىي السمات 

ىؿ يظير القمؽ لدى  -1و تمييا ثبلثة جزئية : الخاصة التي تميز شخصية األميات العازبات؟ 
ىؿ تظير حمقات  -3ىؿ تظير نزعات االنطوائية لدى األميات العازبات؟،  -2األميات العازبات؟، 

 ىستيرية لدى األميات العازبات؟ 
تظير نزعات االنطوائية  -يظير القمؽ لدى األميات العازبات،  -1و فرض الدراسة ىي كاآلتي: 

 تظير حمقات ىستيرية لدى األميات العازبات.  -3ت العازبات، لدى األميا

و لقد اعتمدت الباحثة المنيج االكمينيكي لدراسة الظاىرة ، بحيث قامت بدراسة حاالت أربع : الحالة 
سنة عوف جمارؾ، الحالة  22: 03سنة عاممة نظافة ، الحالة  32: 02سنة دعارة ، الحالة  26: 1

عية، استخدمت الباحثة المبلحظة و المقابمة نصؼ الموجية و تحميؿ سنة طالبة جام 22: 04
 مضموف المقاببلت، و األداة الرئيسية كانت اختبار الرورشاخ االسقاطي.

ات و كنتيجة ليذه الدراسة أف األميات العازبات تتميز بسمات خاصة ظيرت مف خبلؿ القمؽ و نزع
 ضيات الدراسة و التي مفادىا: تحققت فر  االنطوائية و حمقات ىستيرية ، و لقد

ازبات كما تظير نزعات االنطوائية لدى األميات العيظير القمؽ لدى األميات العازبات ، و كذلؾ  -
 تظير حمقات ىستيرية لدى األميات العازبات.أيضا 

V. تعقيب عمى الدراسات السابقة: 

ينة المتمدرسيف سواء طبلب تتفؽ أغمب دراسات مفيوـ الذات التي بيف أيدينا في أنيا كانت لصالح ع
الجامعة أو الثانوية او المدرسة في الغالب سواء مقترنة بمتغيرات أخرى مثؿ االغتراب كما ورد في 

( و دراسة أوميزو و التي اقترنت ببعض السموكيات االجتماعية لدة 1989دراسة آماؿ محمد بشير )
يث قرف في دراسة المفيوـ باالغتراب ( ح2003طمبة الجامعة و دراسة ميند عبد سميـ عبد العمي )

( حيث درست الطموح لدى 2009( و دراسة زياد بركات )1979النفسي  كدراسة محمد المرشدي )
الطمبة و مفيوـ الذات أو دراسات ىدفت لدراسة أثر بعض المتغيرات عمى مفيـو الذات مثؿ دراسة 
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عمى مفيـو الذات مثؿ المستوى ( و التي ىدفت إلى معرفة أثر بعض المتغيرات 1999الشكعة )
الدراسي، المستوى االقتصادي االجتماعي، و نوع السكف و غيرىا مف المتغيرات، و كذا دراسة سامح 

، و مثميا 2008محافظة و زىير الزغبي ) ( التي ىدفت لمتعرؼ عمى أثر تمؾ العوامؿ عمى المفيـو
د دراسات تختمؼ عف الباقي مف حيث ( ؛ بينما نج2008دراسة عايد الوريكات و رائد الخمايسة )

(     و التي ىدفت لمتعرؼ عمى 2012المتغيرات المقترنة مع المفيوـ مثؿ دراسة لصقع حسنية )
المتغير و عبلقتو بتصورات األمومة لدى الطالبة الجامعية ، أو مف حيث العينة  كدراسة منى بنت 

 ،لذات لدى العامبلت و غير العامبلت( و التي خصصت لدراسة مفيوـ ا2014عبدا  العامرية )
عموما تظير جميع الدراسات التي اجريت كما أسمفنا عمى الطمبة الجامعيف و في االوساط الدراسية، و 

تظير اىمية مفيوـ الذات و اثره عمى حياة الفرد و سموكاتو و كما تظير اثر بعض المتغيرات عميو 
  .قابميتو لمتأثرو 

افؽ النفسي االجتماعي فيي األخرى تنوعت بحسب العينة و المتغيرات أما فيما يخص دراسات التو 
و درست  المقترنة بيا ،فمنيا دراسات قرنت التوافؽ النفسي االجتماعي مع متغيرات و خصائص نفسية

و التي تناولت الفروؽ  KOOK ( (1981العبلقة بينيما و تأثير المتغيرات عميو، فمثبل دراسة كوؾ
( و التي درست التوافؽ 2013جانحيف في التوافؽ، و تماثميا دراسة حورية ىدىود )بيف األسوياء و ال

( لمتوافؽ عمى البطاؿ و غيرىا ؛كما ىناؾ 2013مع االغتراب لدى الجانح أيضا و دراسة مزياني )
دراسات اىتمت بعينة الطمبة و أثر بعض المتغيرات عمى التوافؽ فمنيا دراسة مصطفى محمد 

و التي ىدفت لمتعرؼ عمى األثر بعض المتغيرات مثؿ التخصص و المستوى ( 1983الصطفي )
( عف 1999المستوى القتصادي االجتماعي في التوافؽ و كذا دراسة عبد الكريـ قريشي )و التعميمي 

( عمى الطالبة الجامعية و اثر بعض 2000التوافؽ لدى المراىؽ في الثانوية و كدراسة  آسيا بركات )
( و التي اىتمت 2013التوافؽ و نفس الحاؿ مع دراسة  مومف بكوش الجموعي )المتغيرات عمى 

 .بالطالب الجامعي غير أنيا درست العبلقة بيف التوافؽ و القيـ

( 1969كما أف ىناؾ دراسات جمعت بيف التوافؽ النفسي و مفيوـ الذات كدراسة جابر عبد الحميد )
(، و ىي 2006لمراىقيف، ودراسة ماجدة موسى )( عمى ا1966عمى الطمبة و دراسة حامد زىراف )

 .دراسات متنوعة حاوؿ فييا الباحثوف أثبات العبلقة و تبياف أثر المتغيريف بيف بعضيما البعض
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أما الدراسات الخاصة باألميات العازبات فيي متنوعة فمنيا دراسات اىمت باألسباب الحقيقية لمظاىرة 
(    2004( و دراسة سبلمي فاطمة )1974فوسي ميشاؿ ) مركزة عمى الجانب السوسيولوجي كدراسة

و منيا دراسات ىدفت لمتعرؼ عمى الخصائص اإلكمينيكية لؤلميات العازبات دراسة كونياؾ قريفف 
( و منيا كذلؾ دراسات ىدفت إلى التعرؼ عمى خصائص ىذه الفئة مف الناحيتيف 1989)

( و دراسة المركز الوطني لمبحوث 1994شوعيؿ )السيكولوجية و السوسيولوجية كدراسة دراسة سامية 
و التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أسباب الظاىرة و عوامميا و كذا دراسة   SARP (2000)النفسية

  .خصائص العينة

و عموما إنو مف بيف جميع الدراسات السابقة التي عرضناىا سابقا فإنو و في حدود إطبلع الباحث ، 
و تماثؿ الدراسة الحالية و التي تركز عمى مفيوـ الذات أو التوافؽ النفسي لـ تصادفنا دراسات تتقارب أ

االجتماعي لدى األـ العازبة و عميو فقد تكوف ىذه الدراسة ىي األولى مف نوعيا و التي تعنى بيذيف 
 المتغيريف لدى ىذه الفئة الخاصة.



 

 اٌفظً اٌثبٟٔ:

 

 ِفَٙٛ اٌػاد
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  :ر١ّٙع

معترفػػػػػا بػػػػػػو كعمػػػػػػـ يػػػػػػدرس السػػػػػػموؾ االنسػػػػػاني فكػػػػػػاف ىػػػػػػذا بالنسػػػػػػبة لػػػػػػو أصػػػػػػبح عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس  أف منػػػػػذ 

لبػػػػػاحثيف النظػػػػػرييف الػػػػػذيف  و لعمػػػػػو يجػػػػػدر بنػػػػػا أف نقػػػػػوؿ أف كثيػػػػػرا مػػػػػف ،إحيػػػػػاء كػػػػػامبل و بعثػػػػػا شػػػػػامبل

 و ألبػػػػورت، أمثػػػػاؿ ويميػػػػاـ مػػػػيمس فػػػػي قالػػػػب نظػػػػري قػػػػد اقتبسػػػػوا نظريػػػػاتيـ مػػػػف وضػػػػعوا فكػػػػرة الػػػػذات

ليصػػػػػبح ينظػػػػػر إلػػػػػى المفيػػػػػـو ، و تطػػػػػور كػػػػػومبس ،  سػػػػػن  ميرفػػػػػي،  ماسػػػػػمو،  ليكػػػػػي و مػػػػػيمس

الػػػػػػذات عمػػػػػػى أنيػػػػػػا نظػػػػػػاـ فعػػػػػػاؿ لممفػػػػػػاىيـ و القػػػػػػيـ و األىػػػػػػداؼ و المثػػػػػػؿ التػػػػػػي تقػػػػػػرر الطريقػػػػػػة التػػػػػػي 

يسػػػػػػػمؾ بيػػػػػػػا الفػػػػػػػرد، فأصػػػػػػػبح يعتبػػػػػػػر مفيػػػػػػػـو الػػػػػػػذات مػػػػػػػف المفػػػػػػػاىيـ المركبػػػػػػػة و التػػػػػػػي تنطػػػػػػػوي عمػػػػػػػى 

مػػػػػػى األىميػػػػػػة بمكػػػػػػاف مػػػػػػف ، و اصػػػػػػبح عمكونػػػػػػات عديػػػػػػدة : نفسػػػػػػية، و اجتماعيػػػػػػة تعمػػػػػػؿ فيمػػػػػػا بينيػػػػػػا

و نظػػػػرا ألىميتػػػػػو فػػػػي عمػػػػػـ الػػػػنفس و فػػػػي كػػػػػؿ دراسػػػػة تخػػػػػص ،حيػػػػث إقبػػػػاؿ الكثيػػػػػر فػػػػي البحػػػػػث فيػػػػو 

يمكػػػػػف إلبػػػػػراز نػػػػػوعي  مػػػػػا ىػػػػػو ميػػػػػـ  ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ ضػػػػػمف  نقػػػػػدـ ارتأينػػػػػا أف  االنسػػػػػاف تظيػػػػػر أىميتػػػػػو

 المتغير.أف يسمط الضوء عمى 
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I. ٗرؼؽ٠ف: 

 تعرٌفه فً اللغة :  -1

نمػػػػػا وجػػػػػد تعريػػػػػؼ لمعنػػػػػى  ال يوجػػػػػد فػػػػػي قػػػػػواميس المغػػػػػة العربيػػػػػة تعريػػػػػؼ لمصػػػػػطمح مفيػػػػػوـ الػػػػػذات وا 
كممػػػػػػة مفيػػػػػػـو وتعريػػػػػػؼ آخػػػػػػر لمعنػػػػػػى كممػػػػػػة ذات، و ليػػػػػػذا تػػػػػػـ المجػػػػػػوء إلػػػػػػى التوسػػػػػػط و الجمػػػػػػع بػػػػػػيف 

 التعريفات لمخروج بمفيـو عاـ.

دراكػػػػو ، كممػػػػة مفيػػػػـو : مػػػػف الفعػػػػؿ فيػػػػـ. وفيػػػػـ األمػػػػر: أي عممػػػػو وأدراكػػػػو ، والفيػػػػـ تصػػػػور الشػػػػيء وا 
 (.598ص ،1986منجد ، )ال

كممػػػة مفيػػػـو بأنيػػػا:  كػػػؿ مػػػا يمػػػر فػػػي خاطرنػػػا عنػػػد ذكػػػر لفظػػػو مػػػف  المعمػػػـ األدبػػػيوتعػػػرؼ حسػػػب 
األلفػػػػػاظ يكػػػػػوف مرتبطػػػػػا بيػػػػػا ومعرفػػػػػا بماىيتيػػػػػا حسػػػػػب اعتقادنػػػػػا وموقفنػػػػػا منيػػػػػا )المعجػػػػػـ األدبػػػػػي: ص 

285 .) 

، عينػػػػػػو ،  مػػػػػا يصػػػػػػمح ألنػػػػػو يعمػػػػػػـ ويخبػػػػػر عنػػػػػػو ، وذات الشػػػػػيء نفسػػػػػػو وتعػػػػػرؼ ذات فػػػػػػي المغػػػػػػة :
:ص 1986جػػػػػوىره ، واسػػػػػـ الػػػػػذات عنػػػػػد النحػػػػػاة : مػػػػػا عمػػػػػؽ عمػػػػػى ذات كالرجػػػػػؿ ، األسػػػػػد )المنجػػػػػد ،

240.) 

فػػػػي معناىػػػػا كإسػػػػـ تػػػػدؿ عمػػػػى صػػػػورة عامػػػػة جػػػػدا عمػػػػى مػػػػا يحػػػػدد الشػػػػخص فػػػػي فرديتػػػػو،  : soiذات  
ال يوجػػػػػػد التعبيػػػػػػر بشػػػػػػكؿ بػػػػػػارز فػػػػػػي المصػػػػػػطمحات مػػػػػػا وراء عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس لفرويػػػػػػد، فقػػػػػػد تطػػػػػػور فػػػػػػي 

تحميػػػػػػػؿ النفسػػػػػػػي تحػػػػػػػت التػػػػػػػأثير المػػػػػػػزدوج لممدرسػػػػػػػة االنكميزيػػػػػػػة ، و عمػػػػػػػـ الػػػػػػػنفس الػػػػػػػذاتي مدرسػػػػػػػة ال
 (1007ص  1997،األمريكي، مع دالالت مختمفة جدا. )تراف روالف و آخروف

 رؼؽ٠فٗ االصطالزٟ: -2

: ىػػػػي كػػػػؿ مػػػػا ىػػػػو شخصػػػػي أنػػػػا ، ممكػػػػي ، امػػػػؿ فيمػػػػا يخػػػػص فرويػػػػد الػػػػذات  حسػػػػب ولييػػػػاـ مػػػػيمس
 (Nobert sillamy,2003,p220. ) ىي االمتداد البلشعوري لؤلنا

و فػػػػي روحيػػػػة المدرسػػػػة االنكميزيػػػػة تمثػػػػؿ الػػػػذات الشػػػػخص باعتبػػػػاره مكانػػػػا لمنشػػػػاط النفسػػػػي فػػػػي كميػػػػة 
و فػػػػػي المنظػػػػػور اآلخػػػػػر المنبثػػػػػػؽ ؛ يناميػػػػػة تػػػػػؤمف وحػػػػػػدة و تواصػػػػػؿ الشػػػػػخصفيػػػػػي نتػػػػػاج لعمميػػػػػات د

ي ، بإمكانػػػػو القػػػػوؿ مػػػػف عمػػػػـ الػػػػنفس الػػػػذاتي األمريكػػػػي ، تعتبػػػػر الػػػػذات، كموضػػػػوع لمتوظيػػػػؼ النرجسػػػػ
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أف تصػػػػػور الػػػػػذات ىػػػػػو بنػػػػػاء األنػػػػػا، ىػػػػػذا يعنػػػػػي أف كتابػػػػػا كثػػػػػر مػػػػػف ىػػػػػذا  االتجػػػػػاه، يفضػػػػػموف الكػػػػػبلـ 
 (1008ص، 1997، عمى تصور الذات  بدال مف الذات المستقمة.) تراف روالف و آخروف 

: الػػػػػػػػذات كمحتػػػػػػػػوى لمجيػػػػػػػػاز العقمػػػػػػػػي الػػػػػػػػذي يتجمػػػػػػػػى خػػػػػػػػبلؿ العػػػػػػػػبلج  H.kohut كوىػػػػػػػػوت يعػػػػػػػػرؼ
اه أقػػػػػؿ تجريػػػػػدا مػػػػػف األركػػػػػاف البنيويػػػػػة الكبلسػػػػػيكية بػػػػػالرغـ مػػػػػف أنػػػػػو ال يمكػػػػػف بموغػػػػػو كجػػػػػوىر مسػػػػػتو 

 (1008،ص 1997مباشرة بالمبلحظة الذاتية.)تراف روالف و آخروف ، 

،أو أنػػػػػا أو الشخصػػػػػية أو وعػػػػػي الفػػػػػرد بيويتػػػػػو و  ego: الفػػػػػرد كشػػػػػخص واع أو األنػػػػػا  selfالػػػػػذات 
 (774ص  ،9419،استمراريتو و صورتو. )عبد المنعـ الحفني

 : الػػػػػػػػػذات ىػػػػػػػػػي مجموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف االعتقػػػػػػػػػادات حػػػػػػػػػوؿ أنفسػػػػػػػػػنا hamachakىاماشػػػػػػػػػؾ  و حسػػػػػػػػػب 
        خصائصػػػػػػػػػػػػنا الفريػػػػػػػػػػػػدة و سػػػػػػػػػػػػموكنا فيمػػػػػػػػػػػػا يتصػػػػػػػػػػػػؿ بجوانػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػذات الجسػػػػػػػػػػػػدية و االجتماعيػػػػػػػػػػػػة و 
 (17ص ،2011،االنفعالية و العقمية .) بمخير فايزةو 

 ف عمى األقؿ:أف لمذات معنيي Hall and Lindzey" ىوؿ ولندزيوكما يرى "

بمعنػػػػػػػػى أف الػػػػػػػػذات ىػػػػػػػػػي  Processالنظػػػػػػػػر إلػػػػػػػػى الػػػػػػػػذات عمػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػا عمميػػػػػػػػة  المعنػػػػػػػػى األوؿ :
 مجموعة مف العمميات النفسية التي تحكـ السموؾ والتوافؽ.

بمعنػػػػى أف الػػػػذات تعنػػػػي اتجػػػػاه  Objectالنظػػػػر إلػػػػى الػػػػذات عمػػػػى أنيػػػػا موضػػػػوع  المعنػػػػى ال ػػػػاني :
 الشخص ومدركاتو وتقويمو لنفسو كموضوع .

تقػػػػػدير الفػػػػػرد لقيمتػػػػػو كشػػػػػخص، و مفيػػػػػـو الػػػػػذات يحػػػػػدد إنجػػػػػاز   concept-selfمفيػػػػػـو الػػػػػذات: 
المػػػػػػرء الفعمػػػػػػي، و يظيػػػػػػر جزئيػػػػػػا مػػػػػػف خبػػػػػػرات الفػػػػػػرد بػػػػػػالواقع و احتكاكػػػػػػو بػػػػػػع و يتػػػػػػأثر تػػػػػػأثرا كبيػػػػػػرا 
باألحكػػػػػاـ التػػػػػي يتمقاىػػػػػا مػػػػػف األشػػػػػخاص، ذوي األىميػػػػػة  االنفعاليػػػػػة و بتفسػػػػػيراتو السػػػػػتجاباتيـ نحػػػػػوه، 

و الػػػػػذكاء المرتفػػػػػع الػػػػػذي يوبخػػػػػو والػػػػػداه و يحقرانػػػػػو دائمػػػػػا، قػػػػػد يتولػػػػػد لديػػػػػو مفيػػػػػوـ عػػػػػف نفسػػػػػو فمػػػػػثبل ذ
كشػػػػخص غيػػػػر كػػػػؼء، عػػػػاجز عػػػػف تحقيػػػػؽ إمكانياتػػػػو، و يحػػػػاوؿ الطفػػػػؿ أف يؤكػػػػد تمػػػػؾ الجوانػػػػب مػػػػف 
ذاتػػػػػو التػػػػػي يستحسػػػػػنيا الكبػػػػػار لكػػػػػي يتجنػػػػػب الشػػػػػعور بالػػػػػذنب النػػػػػاجـ عػػػػػف اسػػػػػتجابتيـ. )عبػػػػػد المػػػػػنعـ 

 ( 775 ،ص1994،الحفني
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يعتبػػػػر تعريػػػػؼ الموسػػػػوعة التربويػػػػة مػػػػف أفضػػػػؿ التعريفػػػػات لمفيػػػػـو الػػػػذات كمصػػػػطمح تربػػػػوي،  فتعرفػػػػو 
: "أف مفيـو الذات ىػو تركيبػو معقػدة مػف  Encyclopedia of educational الموسوعة التربوية

فػػي األحاسػػيس والمعتقػػدات والمفػػاىيـ حػػوؿ الػػنفس ويتمثػػؿ فػػي مقػػدرة الفػػرد عمػػى إدراؾ ذاتػػو وىػػو يعتمػػد 
ذلػػؾ عمػػى قدرتػػو لتقبػػؿ تجاربػػو وخبراتػػو المتزايػػدة،  والتػػي تضػػـ الخبػػرات االجتماعيػػة المكتسػػبة بواسػػطة 

 اآلخريف" .

وكمػػػػػا يجػػػػػب لفػػػػػت النظػػػػػر إلػػػػػى أف مفيػػػػػـو الػػػػػذات ال يعنػػػػػي عمػػػػػى اإلطػػػػػبلؽ وجػػػػػود كيػػػػػاف آخػػػػػر داخػػػػػؿ 
نمػػػػػا يعنػػػػػي العمميػػػػػات النفسػػػػػية أو موضػػػػػوعيا ، وأف مف يػػػػػـو الػػػػػذات اإلنسػػػػػاف يوجيػػػػػو ويػػػػػنظـ حركتػػػػػو وا 

لػػػػػيس إال متغيػػػػػرا ىامػػػػػًا مػػػػػف متغيػػػػػرات الشخصػػػػػية ، فػػػػػبل تفيػػػػػـ الشخصػػػػػية ككػػػػػؿ أو سػػػػػموؾ الشػػػػػخص 
لشػػػػػػػػخص عػػػػػػػػف الظػػػػػػػػاىري سػػػػػػػػويًا كػػػػػػػػاف أـ منحرفػػػػػػػػًا إال فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػوء الصػػػػػػػػورة الكميػػػػػػػػة التػػػػػػػػي يكونيػػػػػػػػا ا

 (286ص ،2009ذاتو.)عبد ا  العتيبي، 

الشخصػػػػية التػػػػي يسػػػػندىا  : فإنػػػػو يعػػػػرؼ مفيػػػػـو الػػػػذات  أنػػػػو "مجمػػػػوع النسػػػػؽ لمسػػػػمات 0799لػػػػوكيي
الفػػػػػرد لنفسػػػػػو، حيػػػػػث تنػػػػػتظـ أولػػػػػى التصػػػػػورات و تتعمػػػػػؽ مػػػػػف خػػػػػبلؿ إدراؾ التصػػػػػورات الذاتيػػػػػة، ممػػػػػا 

و ديمومػػػػة فػػػػي الوقػػػػت،  يػػػػؤدي إلػػػػى بػػػػروز إحسػػػػاس عميػػػػؽ عمػػػػى أنيػػػػا وحػػػػدة، و االنسػػػػجاـ و الثبػػػػات 
 مما يسمح لمفرد بالتعرؼ عمى نفسو في كؿ األوقات  مقارنة لنفسو باآلخريف. 

     " مفيػػػػػػػـو الػػػػػػػذات عمػػػػػػػى أف الفػػػػػػػرد يػػػػػػػرى نفسػػػػػػػو ىػػػػػػػو ذاتػػػػػػػو فػػػػػػػي الوقػػػػػػػت ، :0799عرفػػػػػػػو تػػػػػػػاب و ي
وىػػػػي تصػػػػور عػػػػف الػػػػذات التػػػػي تميػػػػزه و تجعمػػػػو متفػػػػردا، فػػػػذاتي ىػػػػي التػػػػي تجعمنػػػػي مشػػػػابيا لمػػػػا أنػػػػا 
عميػػػػػػػو  و مختمفػػػػػػػا عػػػػػػػف اآلخػػػػػػػريف، و ىػػػػػػػي تعطينػػػػػػػي إحساسػػػػػػػا بػػػػػػػالوجود ككػػػػػػػائف اجتمػػػػػػػاعي لػػػػػػػو دور 

يعرفنػػػػػي إف كنػػػػػت  مقبػػػػػوال أو مرفػػػػػوض مػػػػػف طػػػػػرؼ اآلخػػػػػريف، اي  ووظيفػػػػػة ،  و عبلقػػػػػات و ىػػػػػي مػػػػػا
 (32ص  ،2012،جماعتي ، أو الثقافة التي أنتمي إلييا" .)لصقع حسنية 

ذا جمعنػػػػػا التعريفػػػػػات لكممػػػػػة مفيػػػػػوـ ، وذات فػػػػػي المغػػػػػة يكػػػػػوف التعريػػػػػؼ فػػػػػي المغػػػػػة لمفيػػػػػوـ الػػػػػذات  وا 
 ىو : إدراؾ وتصور الذات )النفس(.

مي الػػػػذات المدركػػػػة و الػػػػذات المثاليػػػػة  ، فمفيػػػػـو الفػػػػرد عػػػػف ذاتػػػػو و أكػػػػد روجػػػػرز أيضػػػػا عمػػػػى مفيػػػػو 
و إدراكػػػػو لقدراتػػػػو و إمكانيػػػػات مػػػػف حيػػػػث مسػػػػتوياتيا الواقعيػػػػة يعتبػػػػر المركػػػػز الػػػػذي تػػػػدور حولػػػػو كػػػػؿ 

 ( 4ص ، 2008)دينا زايد،خبرات الفرد 
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 بتقسيـ الدراسات حوؿ الذات إلى :  0799قاـ لوكيي 

 أو  قارنػػػػػػػة بػػػػػػػاآلخريف و ىػػػػػػػي تشػػػػػػػكؿ الجانػػػػػػػب اإلدراكػػػػػػػيكموضػػػػػػػوع أو مظيػػػػػػػر إدراكػػػػػػػي م الػػػػػػػذات:
التػػػػػػأممي لمفػػػػػػرد، أي مػػػػػػا يفكػػػػػػر بػػػػػػو الشػػػػػػخص عػػػػػػف نفسػػػػػػو: المواقػػػػػػؼ، األحاسػػػػػػيس، اإلدراؾ و التقػػػػػػدير 

 الذي يحس بو الشخص.

"كمجمػػػػوع األنسػػػػاؽ التػػػػي تسػػػػير السػػػػموؾ و ىػػػػذا مػػػػا يوجػػػػو نحػػػػو الفعػػػػؿ، و لكػػػػف عػػػػدة بػػػػاحثيف  الػػػػذات:
ـ الػػػػػذات كموضػػػػػوع لممعرفػػػػػة و فػػػػػي نفػػػػػس الوقػػػػػت كمركػػػػػز لمفعػػػػػؿ    يؤيػػػػػدوف فكػػػػػرة اسػػػػػتعماؿ كممػػػػػة مفيػػػػػو 

و الػػػػػػدفاع، فالػػػػػػذات تحتػػػػػػوي عمػػػػػػى المظيػػػػػػر اإلدراكػػػػػػي و الفاعػػػػػػؿ، و فػػػػػػي أمريكػػػػػػا يسػػػػػػتعمؿ مصػػػػػػطمح 
مفيػػػػػـو الػػػػػذات، أمػػػػػا فػػػػػي أوروبػػػػػا تسػػػػػتعمؿ ألفػػػػػاظ: صػػػػػورة الػػػػػذات ، إدراؾ الػػػػػذات، تصػػػػػور الػػػػػذات، و 

فػػػػػس المحتػػػػوى و ىػػػػو مجمػػػػوع" . )لصػػػػػقع وعػػػػي الػػػػذات، و ىػػػػي مصػػػػػطمحات  متعػػػػددة لمكػػػػبلـ عمػػػػى ن
 (30ص  ،2012،حسنية

الػػػػػػػذات عمػػػػػػػى أنيػػػػػػػا مفيػػػػػػػـو فرضػػػػػػػي يشػػػػػػػير إلػػػػػػػى منظومػػػػػػػة معقػػػػػػػدة مػػػػػػػف  0773مبريػػػػػػػؿ و يعػػػػػػػرؼ 
 العمميات الجسدية و النفسية المميزة لمفرد ، و لمذات خمسة جوانب أساسية : 

 و تتضمف الجسد و الفعاليات البيولوجية . الذات المسدية :

 و تتضمف األفكار و المشاعر و السموؾ. ية:الذات العمم

 و تشير إلى الصورة التي يعتقد الفرد أف اآلخريف يرونو عمييا. الذات االمتماعية :

 و يشير إلى الصورة التي لدى المرء عف ذاتو. مفيـو الذات:

 (5ص ،0820،و ىي تشير إلى ما يطمح أف يكوف عميو الفرد .)دينا زايد  الذات الم الية :

II. ط اٌّصطٍسبد اٌّؽرجطخ ثّفَٙٛ اٌػاد: ثؼ 

ظيػػػػرت بعػػػػض المفػػػػاىيـ التػػػػي تتماشػػػػى مػػػػع مفيػػػػـو الػػػػذات، و لكػػػػف رغػػػػـ ارتباطيػػػػا إال أف كػػػػؿ مفيػػػػـو 
 لو خصوصيتو و منيا: 

و قػػػػػػد تػػػػػػـ  ،: و يعتبػػػػػػر ىػػػػػػذا المفيػػػػػػوـ معقػػػػػػدا و متعػػػػػػددا اليويػػػػػػة الشخصػػػػػػية ومفيػػػػػػـو الػػػػػػذات-0
، فاليويػػػػػػػة  تعنػػػػػػػي أف 1963ة سػػػػػػػنة المػػػػػػػرور مػػػػػػػف مصػػػػػػػطمح مفيػػػػػػػـو الػػػػػػػذات إلػػػػػػػى مصػػػػػػػطمح اليويػػػػػػػ
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الشػػػػػخص لػػػػػو رأي و فكػػػػػرة عػػػػػف ذاتػػػػػو، و لػػػػػو إحسػػػػػاس بالمسػػػػػؤولية تجػػػػػاه أفعالػػػػػو، فاليويػػػػػة الشخصػػػػػية 
تعنػػػػي أف كػػػػػؿ فػػػػرد فريػػػػػد و مختمػػػػؼ عػػػػػف اآلخػػػػػريف مػػػػف خػػػػػبلؿ ىويػػػػة الػػػػػذات و ىػػػػي إحسػػػػػاس الػػػػػذات 

ات(، )كيػػػػؼ تحػػػػس الػػػػذات(، تصػػػػور الػػػػذات )كيػػػػؼ نصػػػػؼ الػػػػذات( ، تقػػػػدير الػػػػذات ) كيػػػػؼ نقػػػػيـ الػػػػذ
الػػػػذات االجتماعيػػػػة )مػػػػا يظيػػػػر لآلخريف(،الػػػػذات المثاليػػػػة )مػػػػا نريػػػػد أف نكػػػػوف(، الػػػػذات المعاشػػػػة )مػػػػا 

 (33ص ،2012،نحس بو( .)لصقع حسنية

 ت         عػػػػػػػػػالـ الخػػػػػػػػػارجي و يتكػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػدركاو ىػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػوعي الكامػػػػػػػػػؿ المتصػػػػػػػػػؿ بال الشػػػػػػػػػعور :-4
و ىػػػػػذا ال يعنػػػػػي عػػػػػدـ إدراؾ الفػػػػػرد مػػػػػا و المشػػػػػاعر التػػػػػي يعييػػػػػا االنسػػػػػاف مػػػػػف ذكرياتػػػػػو و لمػػػػػا حولػػػػػو 

يحػػػػػػػػػػيط بػػػػػػػػػػو لكونػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػتغرقا فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػذاكرة بعيػػػػػػػػػػدا عػػػػػػػػػػف المكػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػذي يقػػػػػػػػػػؼ فيػػػػػػػػػػو. )نبيػػػػػػػػػػؿ 
 (63ص،2004،سفياف

و يطمػػػػػػؽ عميػػػػػػو الشخصػػػػػية الشػػػػػػعورية ألنػػػػػو مركػػػػػػز الشػػػػػعور و اإلدراؾ الحسػػػػػػي الػػػػػػداخمي   األنػػػػػا :-3
اإلراديػػػػػة ،و يتكػػػػػوف عػػػػػف طريػػػػػؽ  و الخػػػػػارجي و العمميػػػػػات العقميػػػػػة ، كمػػػػػا أنػػػػػو المشػػػػػرؼ عمػػػػػى أفعالنػػػػػا

اتصػػػػػػاؿ الطفػػػػػػؿ بالػػػػػػدافع الخػػػػػػارجي،  فالطفػػػػػػؿ يػػػػػػتعمـ أشػػػػػػياء كثيػػػػػػرة، اإلسػػػػػػراع و االنتظػػػػػػار فػػػػػػي تمبيػػػػػػة 
رغباتػػػػػػو عػػػػػػف طريػػػػػػؽ التوفيػػػػػػؽ بػػػػػػيف األنػػػػػػا األعمػػػػػػى و اليػػػػػػو و حػػػػػػؿ الصػػػػػػراع بينيمػػػػػػا و التوفيػػػػػػؽ بػػػػػػيف 

خصػػػػػػػػػػية يتضػػػػػػػػػػح أف الشو  (. 75ص  ،2004،)نبيػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػفياف.المطالػػػػػػػػػػب و الظػػػػػػػػػػروؼ الخارجيػػػػػػػػػػة 
جي، و المتمثػػػػػؿ فػػػػػي اليػػػػػو و البعػػػػػد الثػػػػػاني سػػػػػيكولوجي و تكػػػػػوف مػػػػػف ثبلثػػػػػة أبعػػػػػاد ، البعػػػػػد األوؿ بيولػػػػػ

المتمثػػػػػؿ باألنػػػػػا األعمػػػػػى وىػػػػػذه األبعػػػػػاد الثبلثػػػػػة متفاعمػػػػػة بينيػػػػػا و    و المتمثػػػػػؿ باألنػػػػػا و البعػػػػػد الثالػػػػػث
وىػػػػي مػػػػف  فػػػػي الػػػػذات يػػػػون  تتمثػػػػؿ عنػػػػداألنػػػػا و .كمػػػػا يقػػػػوؿ فرويػػػػد مكونػػػػة ديناميػػػػة شخصػػػػية لمفػػػػرد  

منظومػػػػػة شػػػػػعورية تعمػػػػػؿ عمػػػػػى التفػػػػػاىـ و االنسػػػػػجاـ بػػػػػيف الغرائػػػػػز الفطريػػػػػة و الحيوانيػػػػػة المولػػػػػود بيػػػػػا 
مػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػوعي تػػػػػػػػػػاـ. )نبيػػػػػػػػػػؿ االنسػػػػػػػػػػاف و بػػػػػػػػػػيف مطالػػػػػػػػػػب المجتمػػػػػػػػػػع و قيمػػػػػػػػػػو و مثمػػػػػػػػػػو، أي أنيػػػػػػػػػػا تع

 ( 87ص،2014،سفياف

     الشعور بالذات: و يتضمف نوعيف :-2

ي الػػػػػػػػنفس نتيجػػػػػػػػة لمتقػػػػػػػػدير و المػػػػػػػػدح و التفػػػػػػػػوؽ نحػػػػػػػػو الػػػػػػػػذات و يتكػػػػػػػػوف فػػػػػػػػ الشػػػػػػػػعور ا يمػػػػػػػػابي:
 االجتماعي و النجاح.
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. بػػػػػالرفض و نقػػػػص الكفػػػػاءة االجتماعيػػػػػةو يتكػػػػوف داخػػػػؿ الػػػػػنفس نتيجػػػػة الشػػػػعور  الشػػػػعور السػػػػػمبي:
 ( 32)لصقع حسنية: ص

الػذات كمػا يتصػورىا أو يتخيميػا صػاحبيا، و قػد تختمػؼ صػورة الػػذات  self image: صػورة ذات-9
 .لحقيقيةكثيرا عف الذات ا

(, تقػػػػػدير الػػػػػذات بأنػػػػو حكػػػػػـ شخصػػػػػي يقػػػػػع 0769) Cattle كاتػػػػػؿ ويعػػػػػرؼ  تقػػػػػدير الػػػػػذات:-6
 والسمبية . اإليجابيةعمى بعد أو متصؿ يتراوح ما بيف 

, إلػػػػػػػى تقػػػػػػػدير الػػػػػػػذات بأنػػػػػػػو تقيػػػػػػػيـ يضػػػػػػػعو Cooper smith  (0769)كػػػػػػػوبر سػػػػػػػميث ويشػػػػػػػير -
ير الػػػػػػػذات اتجاىػػػػػػػات الفػػػػػػػرد الفػػػػػػػرد لنفسػػػػػػػو وبنفسػػػػػػػو ويعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى المحافظػػػػػػػة عميػػػػػػػو ويتضػػػػػػػمف تقػػػػػػػد

 اإليجابية أو السمبية نحو ذاتو

 اٌفؽق ث١ٓ اٌػاد ٚ ِفَٙٛ اٌػاد: -0

إلػػػى أف كممػػػة الػػػذات تسػػػتعمؿ فػػػي عمػػػـ الػػػنفس فػػػي   Hall & Lindzyىػػػوؿ و لنػػػدزي يشػػػير 
معنيػػػػػػػػيف متمػػػػػػػػايزيف ىمػػػػػػػػا الػػػػػػػػذات كعمميػػػػػػػػة، و الػػػػػػػػذات كمضػػػػػػػػوع، و ال شػػػػػػػػؾ أف كػػػػػػػػؿ منيمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف 

الػػػػػػػنفس حيػػػػػػػث اسػػػػػػػتخدـ معظػػػػػػػـ التحميميػػػػػػػيف الػػػػػػػذات فػػػػػػػي كتابػػػػػػػاتيـ موضػػػػػػػوعا لممنظػػػػػػػريف فػػػػػػػي عمػػػػػػػـ 
، و بيػػػػػػػػذا فػػػػػػػػإف الػػػػػػػػذات كبنػػػػػػػػاء تػػػػػػػػرتبط بمجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف egoالػػػػػػػػذات أو  selfنفػػػػػػػػس مسػػػػػػػػتخدميف 

و تعػػػػرؼ بأنيػػػػا مجموعػػػػة مػػػػف السػػػػموكيات التػػػػي تحكػػػػـ   العمميػػػػات لتنظػػػػيـ الحيػػػػاة و تحقيػػػػؽ التكيػػػػؼ،
ضػػػػػوع ، فتعػػػػػرؼ عمػػػػػى أنيػػػػػا اتجاىػػػػػػات السػػػػػموؾ و التوافػػػػػؽ و يطمػػػػػؽ عمييػػػػػا الػػػػػذات، أمػػػػػا الػػػػػذات كمو 

الشػػػػػػػػػػػخص و مشػػػػػػػػػػػاعره عػػػػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػػػػو و يطمػػػػػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػػػػػا مفيػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػذات الموضػػػػػػػػػػػوعية. )عبيػػػػػػػػػػػر 
 (28صىػ،1424،عسيري

فػػػػي معنػػػػى واحػػػػد، و ممػػػػا يمكػػػػف  صػػػػبتإال أنيػػػػا ، اإذف و رغػػػػـ اخػػػػتبلؼ التعريفػػػػات التػػػػي بػػػػيف أيػػػػدين
اؾ معرفػػػػي تدعمػػػػو تصػػػػورات و :باعتبػػػػاره إدر  الػػػػػتأكيد عميػػػػو ىػػػػو اقتػػػػراح مفيػػػػـو يجمػػػػع لنػػػػا فكػػػػرة عامػػػػة

انفعػػػػػاالت نفسػػػػػية لشػػػػػخص اتجػػػػػاه ذاتػػػػػو باعتبارىػػػػػا موضػػػػػوعا يػػػػػتحكـ فيػػػػػو مسػػػػػتقبل عػػػػػف غيػػػػػره تشػػػػػمؿ 
كػػػػؿ مػػػػا يخصػػػػو و مػػػػا يػػػػدخؿ فػػػػي حيػػػػز ممكيتػػػػو ، حيػػػػث يتركػػػػب ىػػػػذا المفيػػػػـو و يتطػػػػور عػػػػدة عوامػػػػؿ 

لسػػػػػموؾ أىمػػػػا تجاربػػػػػو الخاصػػػػة ، تػػػػػأثرات المحػػػػيط ، والعامػػػػػؿ الزمنػػػػي ، و تعبػػػػػر أيضػػػػا محركػػػػػا ىامػػػػا 
  اإلنساف و أرضية لكؿ فعؿ فيي مؤثر بال  في سموؾ الفرد .
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 األنا و الذات:-9

(  فالذات تحمؿ معنييف ،الطريقة التي يدرؾ R. L'ecuyer,1980) لوكيي .روعمى حد تعبير      
بيا الفرد نفسو والمواقؼ والمشاعر التي يحس بيا أي تمثؿ المجاؿ اإلدراكي ،ومف جية أخرى يمكف 

بار الذات العنصر المشكؿ لجميع السياقات التي تحكـ في السموؾ ،أما األنا فتستعمؿ لمداللة عمى اعت
 وفي نفس السياؽ يرى المميجي أنو " السياقات الفعالة التي تتحكـ في الفعؿ وتحافظ عمى التكيؼ

الذات ىو تقييـ  فبينما األنا ىو جوىر الشخصية فإف مفيـو ينبغي أال نخمط بيف األنا ومفيوـ الذات ،
 الفرد لقيمتو كشخص أي تقييـ الشخص لنفسو. 

 -جزئيا-وبينما األنا ىو طاقة الفرد لؤلداء ،فإف مفيوـ الذات يحدد أداءه الفعمي. وينمو مفيوـ الذات 
مف خبرات الفرد الشخصية في "اختبار الواقع". ولكنو يتأثر بدرجة بالغة بالتقييمات التي يتمقاىا مف 

حممي المميجي )وي األىمية الذيف يرتبط بيـ وجدانيا في حياتو وتفسيراتو الستجاباتيـ لو." األشخاص ذ
 (.25ص، 2001،

III.  :َٛٙٔظؽ٠بد رٕبٌٚذ اٌّف 

 ٔظؽ٠خ اٌزس١ًٍ إٌفكٟ: -1

و ىػػػػػػػي مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ النظريػػػػػػػات التػػػػػػػي اىتمػػػػػػػت بتفسػػػػػػػير السػػػػػػػموؾ البشػػػػػػػري ف بحيػػػػػػػث تيػػػػػػػتـ بالعمميػػػػػػػات 
ثػػػػػػػػة بػػػػػػػالنفس : األنػػػػػػػا ،األنػػػػػػػا األعمػػػػػػػػى ، اليػػػػػػػو خػػػػػػػزاف الطاقػػػػػػػػة العقميػػػػػػػة البلشػػػػػػػعورية و األنظمػػػػػػػة الثبل

 الغريزية.

و األنػػػػا األعمػػػػى وظيفتػػػػو السػػػػعي نحػػػػو تحقيػػػػؽ المبػػػػادئ األخبلقيػػػػة و الػػػػتحكـ فػػػػي السػػػػموؾ، أمػػػػا األنػػػػا 
فيػػػػػو يسػػػػػير حسػػػػػب مبػػػػػدأ الحقيقػػػػػة و الواقػػػػػع و المنطػػػػػؽ و ىػػػػػو يحمػػػػػؿ مفيػػػػػـو الػػػػػذات و ىػػػػػو المػػػػػدير 

األنػػػػا تتعػػػػدى الوسػػػػاطة بػػػػيف اليػػػػو و األنػػػػا فيػػػػو عبػػػػارة عػػػػف نسػػػػؽ التنفيػػػػذي لمشخصػػػػية، إال أف وظيفػػػػة 
عقمػػػػػي  تركيبػػػػػي دوره توجيػػػػػو الشخصػػػػػية، فمفيػػػػػـو الػػػػػذات يرجعنػػػػػا إلػػػػػى "االنسػػػػػاف كفػػػػػرد متميػػػػػز عػػػػػف 
العػػػػػػالـ المحػػػػػػيط بػػػػػػو، و ىػػػػػػو يحتػػػػػػوي الصػػػػػػفات النفسػػػػػػية الداخميػػػػػػة البلشػػػػػػعورية  المرمػػػػػػزة مػػػػػػف طػػػػػػرؼ 

 (39ص  ،2012،الفرد .)لصقع حسنية

ف الصعوبة بمكاف الكشؼ بدقة عف مفيوـ الذات منذ البداية ،وبصورة واضحة لدى حيث أنو م  
المدرسة التحميمية القديمة  ، ألف فرويد لـ يستعمؿ مصطمح "مفيـو الذات" كما استعممو مثبل 

...( بتسميات مختمفة . ذلؾ أف فرويد اىتـ بمجموعة آدلر  فرـو  سولفاف  ىورنيالفرويديوف الجدد )
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خصية )اليو ،األنا  ،األنا األعمى( ،كجياز تتكوف منو شخصية الفرد في السنوات األولى نظـ الش
و التي يعتبر أنيا أنيا متفاعمة تفاعبل وثيقا ،وأف سموؾ الفرد في الغالب محصمة لتفاعؿ ىذه ،لمطفولة

 (196،ص  2007األنظمة الثبلثة. )ناصر ميزاب ،

إلػػػػى المرحمػػػػة العقميػػػػة بعػػػػدة مراحػػػػؿ  ، حيػػػػث تكػػػػوف  بحيػػػػث يمػػػػر نمػػػػو الػػػػذات مػػػػف المرحمػػػػة الجسػػػػدية
خػػػػػػبلؿ الحيػػػػػػاة و االحػػػػػػداث التػػػػػػي يعيشػػػػػػيا ، يبػػػػػػدأ الصػػػػػػغار منػػػػػػذ المبكػػػػػػر فػػػػػػي محاكػػػػػػاة والػػػػػػدييـ ممػػػػػػا 
يػػػػػؤدي إلػػػػػى بػػػػػروز مفيػػػػػـو الػػػػػذات تػػػػػدريجيا ، فالطفػػػػػؿ يػػػػػتقمص مػػػػػف المواضػػػػػيع المقربػػػػػة منػػػػػو طريػػػػػؽ 

و المثاليػػػػػػػة ، حتػػػػػػى يػػػػػػػتمكف تػػػػػػػدريجيا  تقميػػػػػػد األفعػػػػػػػاؿ و األقػػػػػػواؿ و اإلشػػػػػػػارات و يتشػػػػػػبع منيػػػػػػػا نماذجػػػػػػ
 مف تركيب صورة أكثر واقعية عف ذاتو تماثؿ ما ىي عميو وقعا و تصورا. 

اليػػػػػػو و األنػػػػػػا األعمػػػػػػى مػػػػػػف مصػػػػػػطمحات التحميػػػػػػؿ النفسػػػػػػي التػػػػػػي ذىػػػػػػب فرويػػػػػػد إلػػػػػػى تقسػػػػػػيـ الجيػػػػػػاز 
ره ، فيػػػػو الػػػػذي يعطػػػػي الفػػػػرد ىويتػػػػو و يميػػػػزه عػػػػف غيػػػػ egoالنفسػػػػي إلييػػػػا فػػػػي االنسػػػػاف ، فأمػػػػا األنػػػػا 

، فيػػػػػػو تمػػػػػػؾ الطاقػػػػػػػة Idبحيػػػػػػث يسػػػػػػتطيع أف بحػػػػػػؽ أف يشػػػػػػػير إلػػػػػػى نفسػػػػػػو ، فيقػػػػػػوؿ أف ، أمػػػػػػػا اليػػػػػػو 
 (165ص،1994،الحيوانية اليائمة في االنساف ، أو الجنس الحيواني فيو.)الحفني

 ؼٚخؽؾ ٚ ٔظؽ٠خ اٌػاد: -2

افتػػػػػرض روجػػػػػرز أف كػػػػػؿ فػػػػػرد يسػػػػػتجيب ككػػػػػؿ مػػػػػنظـ لمواقػػػػػع كمػػػػػا يدركػػػػػو، و قػػػػػد أكػػػػػد عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ  
و    و وصػػػػػفو كنزعػػػػػة فطريػػػػػة  نحػػػػػو النمػػػػػو ، و كػػػػػدافع يوجػػػػػو كػػػػػؿ أنػػػػػواع السػػػػػموؾ اإلنسػػػػػاني  الػػػػػذات

مػػػػػف مفػػػػػاىيـ األساسػػػػػية مفيػػػػػوـ الخبػػػػػرة ، فػػػػػالخبرة  كمػػػػػا يػػػػػرى روجػػػػػرز ىػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػا يقػػػػػع فػػػػػي نطػػػػػاؽ 
الػػػػػػػوعي و الشػػػػػػػعور ىػػػػػػػي الركيػػػػػػػزة التػػػػػػػي تبنػػػػػػػى عمييػػػػػػػا الشخصػػػػػػػية ، حيػػػػػػػث بػػػػػػػالخبرة التػػػػػػػي يكتسػػػػػػػبيا 

ف جيػػػػػة أخػػػػػرى، و بػػػػػالقوى الفطريػػػػػة التػػػػػي ولػػػػػد مػػػػػودا بيػػػػػا مػػػػػف جيػػػػػة االنسػػػػػاف فػػػػػي مسػػػػػيرة الحيػػػػػاة مػػػػػ
 .أخرى ، يبدأ االنساف في تكويف مفيـو عف ذاتو ، و يظؿ يحافظ عمى ىذا المفيـو 

النػػػػاس يصػػػػبحوف أكثػػػػر اكتمػػػػاال إذا كػػػػانوا يربػػػػوف فػػػػي جػػػػو إيجػػػػابي غيػػػػر مشػػػػروط ، بصػػػػرؼ النظػػػػر ف
الغالبيػػػػة ىػػػػو تربيػػػػة االطفػػػػاؿ فػػػػي جػػػػػو  مسػػػػالكيـ الخاصػػػػة ، غيػػػػػر أفو   عػػػػف مشػػػػاعرىـ و اتجاىػػػػاتيـ

إيجػػػػػػػابي مشػػػػػػػروط ، مػػػػػػػا يجعػػػػػػػؿ الفػػػػػػػرد يقػػػػػػػوـ بمراجعػػػػػػػة مشػػػػػػػاعره الحقيقيػػػػػػػة لكػػػػػػػي يكػػػػػػػوف كمػػػػػػػا يريػػػػػػػد 
اآلخػػػػػروف أف يكػػػػػوف أو يتوقعػػػػػوف منػػػػػو أف يكػػػػػوف، فتتكػػػػػوف لديػػػػػو مشػػػػػاعر زائفػػػػػة عػػػػػف مفيومػػػػػو لذاتػػػػػو.) 

 (601،602ص ص:  ،2003،راضي الوقفي
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اىرياتية أيضا كما أف مفاىيميا قد صيغت كذلؾ في لغة المجاؿ تعتبر نظرية الذات لكارؿ روجرز الظ
، ىو مفيوـ روجرز الذي يشابو مفيوـ خبرة الحياة عند ليفيف ىو مجاؿ الظاىري، و لب ىذا المجاؿ 

فالفرد ال يستجيب  ،أعني فكرة الفرد عف نفسو في عبلقتو ببيئتو  Concept -Selfىو مفيوـ الذات 
ما لكيفية إدراكو ليا ، بصرؼ النظر عف ما تكوف عميو ىذه اإلدراكات مف لمبيئة الموضوعية و إن

 (72ص،1971،تحريفات. )ريتشارد الزاروس
فػػػػي نظريتػػػػو عمػػػػى مػػػػدى الػػػػوعي الػػػػذي يسػػػػاىـ فػػػػي االدراؾ لمفػػػػرد بذاتػػػػو وفػػػػؽ مػػػػا  رومػػػػزحيػػػػث يركػػػػز 

بلتػػػػػو و تحدثػػػػػو تجاربػػػػػو بالتفاعػػػػػؿ مػػػػػع المحػػػػػيط ، حيػػػػػث االرتكػػػػػاز عمػػػػػى المجػػػػػاؿ االنسػػػػػاني فػػػػػي تعام
جوانبػػػػػػو المتعػػػػػػددة، فتشػػػػػػكؿ المفيػػػػػػـو لػػػػػػدى الفػػػػػػرد ركيزتػػػػػػو االحتكػػػػػػاؾ مػػػػػػع المحػػػػػػيط االنسػػػػػػاني منبعػػػػػػو 

 الشخص ذاتو.

 : synng & combs  0101ٔظؽ٠خ اٌػاد ٌعٜ ق١ٕح ٚوِٛجؿ -8

اسػػػػػتخدـ المجػػػػػاؿ الظػػػػػاىري و ينقسػػػػػـ إلػػػػػى قسػػػػػميف أو نػػػػػوعيف : الػػػػػذات الظاىريػػػػػة، و التػػػػػي تتضػػػػػمف 
ري التػػػػػي يخبرىػػػػػا الفػػػػػرد  كجػػػػػزء أو خاصػػػػػية لذاتػػػػػو، و مفيػػػػػـو الػػػػػذات كػػػػػؿ األفػػػػػراد فػػػػػي المجػػػػػاؿ الظػػػػػاى

التػػػػي يتكػػػػوف مػػػػف أجػػػػزاء المجػػػػاؿ الظػػػػاىري التػػػػي تتميػػػػز عػػػػف طريػػػػؽ الفػػػػرد كخصػػػػائص محػػػػددة وثابتػػػػة 
لذاتػػػػػو، و فػػػػػي النيايػػػػػة يتميػػػػػز مفيػػػػػـو الػػػػػذات عمػػػػػى أنػػػػػو الجانػػػػػب األكثػػػػػر تحديػػػػػدا لممجػػػػػاؿ الظػػػػػاىري و 

، 1992)عبػػػػػػػد الفتػػػػػػػاح دويػػػػػػػػدار،ي يتصػػػػػػػرؼ بيػػػػػػػػا الفرد.لمػػػػػػػذات الظاىريػػػػػػػة فػػػػػػػي تحديػػػػػػػػد الكيفيػػػػػػػة التػػػػػػػ
 (38،ص

وبيػػػػذا يكػػػػوف السػػػػموؾ دائمػػػػا  ،ي بيػػػػا يػػػػرى الفػػػػرد الحقيقػػػػة ويفسػػػػرىاالعنصػػػػر الحاسػػػػـ فػػػػي الطريقػػػػة التػػػػف
فػػػػي ضػػػػوء كيفيػػػػة تفسػػػػيره معقػػػػوال وىادفػػػػا ، إف الفػػػػرد يختػػػػار طريقػػػػة السػػػػموؾ التػػػػي ىػػػػي األكثػػػػر فاعميػػػػة 

)كمػػػػػػاؿ الدسػػػػػػوقي،  .field-Perceptalجػػػػػػاؿ اإلدراكػػػػػػي وكػػػػػػؿ سػػػػػػموؾ إنمػػػػػػا يحػػػػػػدده الم، ىػػػػػػو لخبراتػػػػػػو
 (300-299، ص ص 1987

يعتقػداف أنػو ثمػة حاجػة إنسػانية أساسػية واحػدة نسػتطيع بموجبيػا أف نفيػـ السػموؾ  كػومبزو  سػين  أمػا 
 ،اإلنسػػػاني وأف نتنبػػػأ بػػػو،  وىػػػذه الحاجػػػة ىػػػي المحافظػػػة عمػػػى الػػػذات الظاىريػػػة وتأكيػػػدىا ورفػػػع قيمتيػػػا

اؾ الشخصػػي يحػػدد السػػموؾ فػػإف السػػموؾ دائمػػًا معقػػوؿ وىػػادؼ، وأف الفػػرد يختػػار طريقػػة وبمػػا أف اإلدر 
قولو إف النفس تتكوف مػف إدراؾ كومبز السموؾ األكثر فاعمية حسب تفسيره لخبراتو،  ويشار أيضا عف 

 يتعمؽ بالفرد، وىذا النظاـ اإلدراكي بدوره لو آثار حيوية وىامة عمى سموؾ الفرد.
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أف السػػػػػػموؾ كعبلقػػػػػػة مرتبطػػػػػػة ارتباطػػػػػػا وثيقػػػػػػا لمػػػػػػذات مػػػػػػع  كػػػػػػومبزو  سػػػػػػين  تبػػػػػػرو مػػػػػػف ناحيػػػػػػة يع
المجػػػػػػػاؿ الظػػػػػػػاىري ، و أف السػػػػػػػموؾ يتسػػػػػػػبب كنتيجػػػػػػػة ليػػػػػػػذا العمػػػػػػػـ الخػػػػػػػاص بػػػػػػػالفرد. )عبػػػػػػػد الفتػػػػػػػاح 

 (39-38ص ص،1992،دويدار

ويتكوف المجاؿ الظاىري حسبيما ، مف مجموع الخبرات التي خبرىا الشخص في لحظة الفعؿ،       
وح الشعور بو بيف مستوى منخفض ومستوى مرتفع ،ولكنو ال يصير ال شعوريا كمية، وىما يعتقداف ويترا

أف عمـ النفس يجب أف يقبؿ الفكرة الشائعة بأف الشعور ىو سبب السموؾ ،وأف ما يعتقده الفرد وما 
 (.155-154،ص  2001يشعر بو يحدد ما سوؼ يفعمو." )حممي المميجي ،

 ٔظؽ٠خ ِبقٍٛ:  -4

فيو أف الشخص ييدؼ دائما إلى تحقؽ  يركز عمى مفيوـ تحسيف الذات، وما  كما حدده  اسمومأما 
إمكانياتو الداخمية ، و قد حدد سمسمة مف الحاجات و القيـ مرتبة مف أكثرىا  بدائية ، حيث يشارؾ 

ئنات االنساف فييا الصور الدنيا لمحياة إلى تمؾ التي تميز فحسب األنماط األكثر تكورا مف الكا
العضوية ، تترتب سمسمة الحاجات كاالنتماء و الحب و التقدير و المعرفة  و الحاجات الجمالية و إف 
الحاجات األعمى ال تشبع أو ال يسمح ليا بالتعبير عف نفسيا مالـ تشبع الحاجات البدائية األكثر 

 (119ص ،1971) ريتشارد الزاروس،إلحاحا.
معظـ  و ة دوف أف يغترب بذلؾ عف مجتمعوعف ىويتو الشخصي فتحقيؽ الذات يتطمب أف يعبر الفرد

ةأو عمى األقؿ نادرا الثقافات تجعؿ األمر صعب أو مستحيبل ألف تحقيؽ ذات الفرد تضر عادة الجماع
 (133ص،1971ما تفيدىا.) ريتشارد الزاروس،

حاجات،      عمى تمييزه بيف نوعيف رئيسييف مف ال 0769التي نشرىا عاـ  ماسموو تعتمد نظرية 
و    األساسية: الجوع ، العطش، الجنس، األمف، و التحصيؿ و ما إلى ذلؾ مما يقبمو عمماء النفس، 

أو ما وراء الحاجات و ىي مف طبيعة روحية أو فوؽ الطبيعة مثؿ  Metaneedsالحاجات الفوقية 
فاية، فالجائع ينقصو الحؽ ،الخير، و الجماؿ، و النظاـ و الوحدة، تعد الحاجات األساسية حاجات ك

شيء قبؿ أف تتاح لو فرصة تحقيؽ حاجة فوقية ، بحيث يطمب األمثؿ فاألمثؿ حتى يصؿ إلى تحقيؽ 
 (600ص ،2003،راضي الوقفي )الذات ، فتحقيؽ الذات فطري .
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IV. : رى٠ٛٓ ِفَٙٛ اٌػاد  

د إف اإلنسػػػػػػاف بصػػػػػػفة خاصػػػػػػة قػػػػػػادر عمػػػػػػى االسػػػػػػتجابة لنفسػػػػػػو، وأف المصػػػػػػدر األساسػػػػػػي ليويػػػػػػة الفػػػػػػر 
نمػػػػػػا مفيػػػػػػوـ متطػػػػػػور يحػػػػػػوي عػػػػػػدد مػػػػػػف  ىػػػػػػو شػػػػػػعوره بذاتػػػػػػو وأف ىػػػػػػذه الػػػػػػذات ليسػػػػػػت وحػػػػػػدة بسػػػػػػيطة وا 
االتجاىػػػػػػات تختمػػػػػػؼ بػػػػػػاختبلؼ الثقافػػػػػػات، واف ىػػػػػػذه الػػػػػػذات تنمػػػػػػو مػػػػػػع مػػػػػػرور الػػػػػػزمف فالطفػػػػػػؿ يولػػػػػػد 

 بياميػػػػػػػوولػػػػػػػيس لديػػػػػػػو أي فكػػػػػػػرة عػػػػػػػف نفسػػػػػػػو يمكػػػػػػػف أف تكػػػػػػػوف واضػػػػػػػحة أو متبمػػػػػػػورة،  وقػػػػػػػد أشػػػػػػػار 
(Peyaget) حالػػػػػة مػػػػػف "الػػػػػبل تمػػػػػايز المطمػػػػػؽ" فػػػػػي بػػػػػدء حياتػػػػػو المبكػػػػػرة، وال  أف الطفػػػػػؿ يعػػػػػيش فػػػػػي

يممػػػػػؾ طػػػػػرازا نفسػػػػػيًا يمكػػػػػف أف يسػػػػػمى ذات، ويصػػػػػؿ إدراؾ الػػػػػذات إلػػػػػى درجػػػػػة مػػػػػف الوضػػػػػوح عنػػػػػدما 
 (.120 ص،2011،يصؿ الطفؿ في سف الثالثة في األغمب. )أبو زيد 

حركػػػػػو مػػػػػف فوضػػػػػع الطفػػػػػؿ فػػػػػي أنمػػػػػاط مػػػػػف األدوار المختمفػػػػػة خػػػػػبلؿ تفاعمػػػػػو االجتمػػػػػاعي وت 
خػػػػػبلؿ ىػػػػػذه األدوار، ويػػػػػتعمـ أف يػػػػػرى نفسػػػػػو كمػػػػػا يػػػػػراه اآلخػػػػػروف فػػػػػي المواقػػػػػؼ المختمفػػػػػة وىػػػػػو بػػػػػذلؾ 
يػػػػتعمـ المعػػػػايير والتوقعػػػػات السػػػػموكية التػػػػي تربطػػػػو بػػػػاآلخريف ، فالطفػػػػؿ الػػػػذي ينشػػػػأ فػػػػي أسػػػػرة تحيطػػػػو 

ر أو غيػػػػ بالعنايػػػػة يمكػػػػف أف يسػػػػبب الوالػػػػداف فػػػػي إدراؾ الطفػػػػؿ لنفسػػػػو أنػػػػو شػػػػخص مشػػػػاكس أو غبػػػػي
موثػػػػوؽ بػػػػو، وذلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػؽ الممارسػػػػات الخاطئػػػػة داخػػػػؿ األسػػػػرة وكػػػػذلؾ التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي مػػػػع 

 (Compis) كػػػػػػومبزاآلخػػػػػػريف فإنػػػػػػو يػػػػػػؤثر فػػػػػػي مفيػػػػػػـو الفػػػػػػرد عػػػػػػف نفسػػػػػػو وقػػػػػػد أوضػػػػػػحت دراسػػػػػػة 
أف التفاعػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي السػػػػػػميـ والعبلقػػػػػػات االجتماعيػػػػػػة الناجحػػػػػػة تعػػػػػػزز الفكػػػػػػرة السػػػػػػميمة  "0767"

أف مفيػػػػـو الػػػػذات الموجػػػػب يعػػػػزز نجػػػػاح التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي ويزيػػػػد العبلقػػػػات الجيػػػػدة عػػػػف الػػػػذات، و 
 (287ص ،2009،االجتماعية نجاحًا. )عبد ا  العتيبي

إف الواقػػػػػع المحػػػػػيط بالشػػػػػخص ىػػػػػو مػػػػػا يدركػػػػػو مػػػػػف حولػػػػػو فمػػػػػا يػػػػػدخؿ فػػػػػي مجػػػػػاؿ  وخالصػػػػػة القػػػػػوؿ:
ا األىميػػػػة فػػػػي خبػػػػرة إدراكػػػػو ىػػػػو واقعػػػػو ، أيػػػػا كػػػػاف إدراكػػػػو لػػػػو ومػػػػا يحػػػػدث بالفعػػػػؿ ال أىميػػػػة لػػػػو إنمػػػػ

نمػػػػػػا اسػػػػػػتجابة لؤلحػػػػػػداث  الشػػػػػخص بمػػػػػػا وقػػػػػػع )طريقػػػػػػة إدراكػػػػػػو لػػػػػػو(، فسػػػػػػموؾ البشػػػػػػر لػػػػػػيس رد فعػػػػػػؿ وا 
يجػػػػابي بػػػػيف التػػػػأثر  التفاعػػػػؿ و   الموقفيػػػػة بعمميػػػػات فكريػػػػة نشػػػػطو،  والفػػػػرد لػػػػيس سػػػػمبيًا بػػػػؿ ىػػػػو فعػػػػاؿ وا 

 و التأثير.

V.  :ِمبؼثخ ِفَٙٛ اٌػاد 

 ال يػػػػدرؾ ذاتػػػػو منفصػػػػمة عػػػػف المجػػػػاؿ المحػػػػيط بػػػػو،يشػػػػير روجػػػػرز إلػػػػى أف الطفػػػػؿ فػػػػي بدايػػػػة حياتػػػػو 
و مػػػػف خػػػػبلؿ الخبػػػػرة  و اسػػػػتخداـ المغػػػػة لئلشػػػػارة إلػػػػى األنػػػػا أو الػػػػذات كفػػػػاؿ و أيضػػػػا كموضػػػػوع يبػػػػدأ 
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(، لػػػػػػذا يرجػػػػػػع 28صىػػػػػػػ،1424،الطفػػػػػػؿ إدراؾ ذاتػػػػػػو كجػػػػػػزء مػػػػػػف مجالػػػػػػو الظػػػػػػاىري )عبيػػػػػػر عسػػػػػػيري
 تبنى مقاربتيف ىما: أو محيطية ، بحيث ي تكوينيا حسب بعض العمماء إلى ظروؼ فردية

 اٌّمبؼثخ االخزّبػ١خ : -0

فإنػػػػو يشػػػػير إلػػػػى كيفيػػػػة ظيػػػػور األنػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ مراحػػػػؿ متعػػػػددة ابتػػػػداء  : 0792-0794سػػػػابريف 
المسػػػػػػػػػتجيب، إلػػػػػػػػػى التكػػػػػػػػػويف األولػػػػػػػػػى لؤلنػػػػػػػػػا ، فاألنػػػػػػػػػا –مػػػػػػػػػف األنػػػػػػػػػا الجسػػػػػػػػػدي، فاألنػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػتقبؿ 

دوار الذاتيػػػػػة ، إذ يوجػػػػػد ذوات االجتمػػػػػاعي، و فػػػػػي نظريػػػػػة الػػػػػدور يظيػػػػػر تشػػػػػكؿ االنػػػػػا مػػػػػف خػػػػػبلؿ األ
بقػػػػػدر وجػػػػػػود األدوار، فالشػػػػػػخص ىػػػػػو طفػػػػػػؿ فمراىػػػػػػؽ فراشػػػػػد، أو لكونػػػػػػو أـ أو أب ، زوج أو زوجػػػػػػة ، 
عامػػػػػؿ أو طالػػػػػب ممػػػػػا يػػػػػؤدي بيػػػػػذه األدوار إلػػػػػى الصػػػػػراعات ، و ىػػػػػذا لػػػػػو أثػػػػػر عميػػػػػؽ عمػػػػػى مفيػػػػػـو 

 الذات. 

آخػػػػػر، فمػػػػػف خػػػػػبلؿ -يتحػػػػػدث عػػػػػف نظريتػػػػػو المتعمقػػػػػة بالتوجػػػػػو ذات :0793نمػػػػػوذج روبيػػػػػرت زيمػػػػػر 
النظريػػػػػة المولبيػػػػػة يشػػػػػير أف مفيػػػػػـو الػػػػػذات يتكػػػػػوف مػػػػػف خػػػػػبلؿ نمػػػػػاذج التػػػػػداخؿ بػػػػػيف العبلقػػػػػات مػػػػػػع 
المحػػػػػيط، و ىدفػػػػػو ىػػػػػو التعػػػػػرؼ عمػػػػػى اإلدراؾ الػػػػػذي يتوصػػػػػؿ إليػػػػػو الفػػػػػرد عمػػػػػى نفسػػػػػو فػػػػػي عبلقاتػػػػػو 
مػػػػػع أشػػػػػخاص آخػػػػػريف، يعنػػػػػي فػػػػػي ذلػػػػػؾ مػػػػػف أنػػػػػا فػػػػػي عبلقػػػػػاتي مػػػػػع اآلخػػػػػريف؟ و عميػػػػػو فػػػػػإف مفيػػػػػـو 

و شػػػػػيء يػػػػػتعمـ، أو كاشػػػػػتراط لقاعػػػػػدة االدراؾ الػػػػػذي يممكػػػػػو اآلخػػػػػروف عػػػػػف الػػػػػذات خاصػػػػػة الػػػػػذات ىػػػػػ
أف إمكانػػػػػات الفػػػػػرد االدراكيػػػػػة تصػػػػػبح أكثػػػػػر قػػػػػدرة و فعاليػػػػػة   ممػػػػػا يسػػػػػح لػػػػػو بالوصػػػػػوؿ إلػػػػػى مفيػػػػػـو 
الػػػػػذات، لكػػػػػف ىػػػػػذه الحػػػػػدود أغمبيػػػػػا مفروضػػػػػة أو محػػػػػددة مػػػػػف الطمبػػػػػات أو الضػػػػػغوطات االجتماعيػػػػػة 

بػػػػػة اجتماعيػػػػػة أيػػػػػف تكػػػػػوف   المتغيػػػػػرات االجتماعيػػػػػة  منظمػػػػػة و مترجمػػػػػة ، فمفيػػػػػـو الػػػػػذات يشػػػػػكؿ إجا
 (35ص ،2012،نحو معاني شخصية.)لصقع حسنية

حسػػػػب النظريػػػػة االجتماعيػػػػة ، مفيػػػػـو الػػػػذات  مكتسػػػػب يعتمػػػػد عمػػػػى خبػػػػرات الفػػػػرد، و عبلقتػػػػو بالبيئػػػػة 
مقارنػة مػع  أف مفيػـو الػذات يكػوف مػف زاويػة إدراؾ الػذات  Perra Bendettoاالجتماعيػة و حسػب 

اآلخريف ضمف نسيج العبلقات التي نفيميا مع اآلخر ، و يرى كولي أف المجتمع مرآة  يرى الفرد فييػا 
ص ، 2008وجيػو الغػدراف،نفسو و مفيوـ الذات ىػو أف يػرى نفسػو بالطريقػة التػي يراىػا بػو اآلخػروف. )

21) 
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  اٌّمبؼثخ اٌفؽظا١ٔخ :-4
تنا و عيوبنػػػػػا و مػػػػػا يظػػػػػف اآلخػػػػػروف فينػػػػػا و مػػػػػا يػػػػػرى أف مفيػػػػػـو الػػػػػذات ىػػػػػو "صػػػػػفا :0763سػػػػػوبر 

نريػػػػػد اسػػػػػقاطو عمػػػػػى اآلخػػػػػريف" فمفيػػػػػػـو الػػػػػذات ىػػػػػو الصػػػػػورة الػػػػػذات مػػػػػػف خػػػػػبلؿ إدراكػػػػػي ليػػػػػا، فيػػػػػػو 
الصػػػػػورة التػػػػػي أحمػػػػػؿ عػػػػػف نفسػػػػػي مػػػػػف خػػػػػبلؿ : دور مػػػػػا فػػػػػي وضػػػػػعية مػػػػػا أو مرتبػػػػػة مػػػػػا، فيػػػػػي إذف 

مقػػػػػدـ و  يـ لمػػػػػذاتالصػػػػػورة التػػػػػي يحمميػػػػػا شػػػػػخص مػػػػػا عػػػػػف نفسػػػػػو و التقػػػػػدير المعطػػػػػى ليػػػػػا، فيػػػػػي تنظػػػػػ
 (36ص ،2012،لآلخريف.) لصقع حسنية 

أف مفيػػػػػـو الفػػػػػرد عػػػػػف ذاتػػػػػو ذو تػػػػػأثير كبيػػػػػر فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف جوانػػػػػب سػػػػػموكو، كمػػػػػا أنػػػػػو  ثبػػػػػتو لقػػػػػد 
متعمػػػػػؽ بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر بحالتػػػػػو العقميػػػػػة و شخصػػػػػيتو بوجػػػػػو عػػػػػاـ، و يميػػػػػؿ إلػػػػػى أولئػػػػػؾ الػػػػػذيف يػػػػػروف 

إلػػػػى السػػػػموؾ وفػػػػؽ ىػػػػذه الصػػػػورة التػػػػي  أنفسػػػػيـ عمػػػػى أنيػػػػـ غيػػػػر مرغػػػػوبيف و ال قيمػػػػة ليػػػػـ أو سػػػػيئيف
يػػػػروف أنفسػػػػيـ عمييػػػػا ، كمػػػػا يميػػػػؿ أصػػػػحاب المفيػػػػـو غيػػػػر الػػػػواقعي عػػػػف أنفسػػػػيـ إلػػػػى التعامػػػػؿ مػػػػع 

 (115ص،2004، نبيؿ سفياف )الحياة والناس بأساليب منحرفة.

و يظيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ المقػػػػػػػػاربتيف و المتػػػػػػػػاف رغػػػػػػػػـ اختبلفيمػػػػػػػػا إال أنيمػػػػػػػػا صػػػػػػػػحيحتاف ، و تثبتػػػػػػػػاف 
ف و يكمػػػػػػؿ أحػػػػػػدىما اآلخػػػػػػر ، فمفيػػػػػػـو الػػػػػػذات بطبيعتػػػػػػو التكوينيػػػػػػة ، يحتػػػػػػاج لػػػػػػدعـ اتجػػػػػػاىيف سػػػػػػممي

اجتمػػػػػاعي ليكػػػػػوف الوجػػػػػو المنػػػػػدمج و المتػػػػػأقمـ معػػػػػو مػػػػػف خػػػػػبلؿ تبنيػػػػػو مػػػػػا يممػػػػػي المجتمػػػػػع، و يضػػػػػع 
بصػػػػػػػػػمتو الفردانيػػػػػػػػػة الجانػػػػػػػػػب المتفػػػػػػػػػرد و الخػػػػػػػػػاص ليصػػػػػػػػػنع منػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػتقبللية و تميػػػػػػػػػزا عػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػاقي 

 الشخصيات األخرى في نفس المجتمع.

VI. ١بـ ِفَٙٛ اٌػاد : ل 

إف الحقيقػػػػػة التػػػػػػي تقػػػػػوؿ أف الػػػػػػنفس ال يمكػػػػػف مبلحظتيػػػػػػا تمثػػػػػؿ تحديػػػػػػدات صػػػػػارمة، و لتقريػػػػػػر حالػػػػػػة 
ىػػػػػػذا العامػػػػػػؿ أال و ىػػػػػػو الفكػػػػػػرة الذاتيػػػػػػة فػػػػػػي فتػػػػػػرة معينػػػػػػة مػػػػػػف الوقػػػػػػت، و إذا لػػػػػػـ يمكنػػػػػػا أف نبلحظػػػػػػو 

 فبالتالي يمكننا اف نقـو بقياسو.

لكػػػػف يمكننػػػػا أف نبلحػػػػظ السػػػػموؾ، ففػػػػي ىػػػػذا المثػػػػاؿ و  إنػػػػا حقػػػػا ال يمكننػػػػا أف نػػػػرى مفيػػػػـو الػػػػذات ، و
عنػػػػػد تنػػػػػاوؿ لكػػػػػؿ الكيانػػػػػات النفسػػػػػية ، يسػػػػػتنتج المػػػػػرء طبيعػػػػػة الفكػػػػػرة مػػػػػف السػػػػػموؾ  المبلحػػػػػظ خػػػػػبلؿ 
فتػػػػرة مػػػػف الػػػػزمف، و يػػػػذكر روجػػػػرز فػػػػي ىػػػػذا الصػػػػدد أف الوسػػػػيمة المثمػػػػى لفيػػػػـ السػػػػموؾ يمكػػػػف التعػػػػرؼ 

 فسو.عمييا مف خبلؿ اإلطار المرجعي الداخمي لمفرد ن
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بينمػػػػا تكػػػػوف التقػػػػارير الذاتيػػػػة  تػػػػزود العممػػػػاء بنظػػػػرة مػػػػف داخػػػػؿ الػػػػنفس ،و تعتمػػػػد عمػػػػى معرفػػػػة الفػػػػرد 
بالدرجػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػمح بتػػػػػوفير الدقػػػػػة مػػػػػف الناحيػػػػػة الشػػػػػكمية ، لػػػػػذلؾ يمكػػػػػف لتقػػػػػارير الػػػػػنفس أف تزيػػػػػؼ 

 بسيولة  لما يشوبيا مف عراقيؿ عاطفية، و لجوء األشخاص لمواقؼ دفاعية.

فػػػػػػي التعريفػػػػػػات التػػػػػػي أعطيػػػػػػت لمفيػػػػػػـو الػػػػػػذات، سػػػػػػنجد أنيػػػػػػا تكشػػػػػػؼ لنػػػػػػا عػػػػػػف اتفػػػػػػاؽ إذا مػػػػػػا بحثنػػػػػػا 
بدراسػػػػػة نظريػػػػػة  0760روث ويمػػػػػي محػػػػدود بػػػػػيف كػػػػؿ مػػػػػف اسػػػػػتخداـ ىػػػػذا االصػػػػػطبلح، و قػػػػػد قامػػػػت 

نقديػػػػة لكػػػػؿ مػػػػا كتػػػػب حػػػػوؿ مفيػػػػـو الػػػػذات و مػػػػا أجػػػػري فػػػػي نطاقػػػػو مػػػػف دراسػػػػات عديػػػػدة ، و أشػػػػارت 
المػػػػرء عػػػػف نفسػػػػو و يتضػػػػمف ذلػػػػؾ اتجاىػػػػات الفػػػػرد  إلػػػػى أف مصػػػػطمح مفيػػػػـو الػػػػذات يقصػػػػد بػػػػو فكػػػػرة

نحػػػػو ذاتػػػػو، و تشػػػػير إلػػػػى أنيمػػػػـ يسػػػػتخدـ الفػػػػرد التقػػػػدير الػػػػذاتي و لػػػػـ يػػػػذكر بطريقػػػػة أو أخػػػػرى كيػػػػؼ 
 يرى نفسو، فميس ىناؾ مف سبيؿ لمعرفة ما إذا كاف الفرد يعي مفيومو لذاتو أـ ال. 

كػػػػذا و  الفػػػػرد عنػػػػا يستحسػػػػنو لكػػػػف مػػػػا يحػػػػدث حتػػػػى نقتػػػػرب مػػػػف تحقيػػػػؽ اليػػػػدؼ المرجػػػػو ىػػػػو أف نسػػػػأؿ
نسػػػػػأؿ عػػػػػف اىتماماتػػػػػو و اتجاىاتػػػػػو ، إذ أف مػػػػػا يعتقػػػػػده  الفػػػػػرد عمػػػػػا ىػػػػػو عميػػػػػو و مػػػػػا يشػػػػػعره اتجػػػػػاه 

 (45ص  ،1992،نفسو ىما المذاف يوجياف سموكو. )عبد الفتاح دويدار

و لتحديػػػػػػد قيمػػػػػػة التقريػػػػػػر الػػػػػػذي يقدمػػػػػػو الشػػػػػػخص نفسػػػػػػو، عمينػػػػػػا أف نقػػػػػػارف التنبػػػػػػؤات المسػػػػػػتوحاة مػػػػػػف 
لمبيانػػػػات، فمػػػػثبل عمينػػػػا أف  األخػػػػرىالػػػػذاتي بتمػػػػؾ التػػػػي يمكػػػػف الحصػػػػوؿ عمييػػػػا مػػػػف المصػػػػادر  تقريػػػػره

نقػػػػػارف تقػػػػػارير الػػػػػذات عنػػػػػد الفػػػػػرد بتمػػػػػؾ المعػػػػػايير المػػػػػأخوذة مػػػػػف االختبػػػػػارات و المقػػػػػاييس النفسػػػػػية و 
الطػػػػػرؽ االكمينيكيػػػػػة، و ممػػػػػا يػػػػػدعو لمدىشػػػػػة أف تقػػػػػارير الػػػػػذات و ىػػػػػي طريقػػػػػة بسػػػػػيطة قػػػػػد ثبػػػػػت أنيػػػػػا 

و المقػػػػػاييس النفسػػػػػية  ؿ وفػػػػػي بعػػػػػض الحػػػػػاالت أفضػػػػػؿ فػػػػػي تنبؤىػػػػػا مػػػػػف أكثػػػػػر االختبػػػػػاراتصػػػػػادقة، بػػػػػ
 (46ص  ،1992،تعقيدا.)عبد الفتاح دويدار

 غؽق ٌم١بـ اٌػاد ِب ٠ٍٟ:  -0

أو  تسػػػػػػتخدـ ىػػػػػػذه الطريقػػػػػػة فػػػػػػي وصػػػػػػؼ الػػػػػػذات ، أو الػػػػػػذات المثاليػػػػػػة ، طريقػػػػػػة تقريػػػػػػر الػػػػػػذات:-1
يفػػػػػرز عػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػػف البطاقػػػػػات عمػػػػػى لوصػػػػؼ عبلقػػػػػة مػػػػػا، حيػػػػػث توجػػػػو تعميمػػػػػات لممفحػػػػػوص بػػػػػأف 

كػػػػػػػػؿ منيػػػػػػػػا عبػػػػػػػػارة مطبوعػػػػػػػػة، مثػػػػػػػػؿ "أنػػػػػػػػا شػػػػػػػػخص منػػػػػػػػدفع" ، "أنػػػػػػػػا شػػػػػػػػخص محبػػػػػػػػوب" ، و عمػػػػػػػػى 
المفحػػػػػػوص أف يصػػػػػػنؼ البطاقػػػػػػات وفقػػػػػػا النطباعاتػػػػػػو )وصػػػػػػؼ الػػػػػػذات(، بحيػػػػػػث تكػػػػػػوف أقػػػػػػؿ انطباقػػػػػػا 

 عميو ،إلى أكثر انطباقا عميو.



 

50 

وصػػػػػػػاؼ تقريػػػػػػػرات الػػػػػػػذات تتضػػػػػػػمف و يعتبػػػػػػػر الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػف عممػػػػػػػاء الػػػػػػػنفس الفينومينولػػػػػػػوجييف ، أف أ
 أىمية بالغة في حد ذاتيا، و أف قيمتيا كمنبئات أو كأدوات صادقة قد تفوؽ طرقا أخرى. 

يعتػػػػػػرؼ العممػػػػػاء الفينومينػػػػػػولجييف أف تقػػػػػارير الػػػػػػذات قػػػػػد ال تكشػػػػػػؼ عػػػػػف كػػػػػػؿ شػػػػػػيء  المقابمػػػػػة: -4
بأسػػػػػباب ىػػػػاـ فػػػػػي السػػػػموؾ و قػػػػػد ال تعطػػػػي صػػػػػورة كاممػػػػة الشخصػػػػػية  ، فقػػػػد يكػػػػػوف الشػػػػخص واعيػػػػػا 

 سػػػػػػموكو و لكنػػػػػػو غيػػػػػػر قػػػػػػادر أو غيػػػػػػر راغػػػػػػب فػػػػػػي تقػػػػػػديرىا، و قػػػػػػد ال يكػػػػػػوف واعيػػػػػػا بكػػػػػػؿ خبراتػػػػػػو و
 .(47ص ،1992،)عبد الفتاح دويدار بالتالي ال يستطيع الكشؼ عنيا

و لقػػػػػػػد أصػػػػػػػبح تحميػػػػػػػؿ المضػػػػػػػموف سػػػػػػػجبلت المقػػػػػػػاببلت طريقػػػػػػػة منظمػػػػػػػة لمبحػػػػػػػث، و لقػػػػػػػد اسػػػػػػػتطاع 
ت األشػػػػػخاص فػػػػػي المقابمػػػػػة كمػػػػػا يقػػػػػرروف ذواتيػػػػػـ ، البػػػػػاحثوف تحديػػػػػد فئػػػػػات لحسػػػػػاب درجػػػػػات تعبيػػػػػرا

و توضػػػػػح ىػػػػػذه الدراسػػػػػات أف البيانػػػػػات المػػػػػأخوذة مػػػػػف المقابمػػػػػة قػػػػػد خضػػػػػعت لطػػػػػرؽ موضػػػػػوعية فػػػػػي 
و فػػػػي ضػػػػوء تصػػػػورات نظريػػػػة مختمفػػػػة، و لػػػػذلؾ إذا كانػػػػت المقابمػػػػة أداة مفيػػػػدة مػػػػف وجيػػػػة   البحػػػػث،

تحميميػػػػػػػا بطػػػػػػػرؽ مختمفػػػػػػػة كمصػػػػػػػدر النظػػػػػػػر الفينومينولوجيػػػػػػػة، فػػػػػػػإف البيانػػػػػػػات المػػػػػػػأخوذة منيػػػػػػػا يمكػػػػػػػف 
 رئيسي لقياس الشخصية . 

لدراسػػػػة  Osgood"أوسػػػػمود" : و ىػػػػي مػػػػف الطػػػػرؽ التػػػػي صػػػػمميا طريقػػػػة التمػػػػايز السػػػػيمانتي-3
المعػػػػػػػػػاني كمػػػػػػػػػا يقررىػػػػػػػػػا المفحػػػػػػػػػوص بػػػػػػػػػدالالت األلفػػػػػػػػػاظ، ىػػػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػدد تقػػػػػػػػػديرات لمعنػػػػػػػػػى 

تخضػػػػػػػع معػػػػػػػاني الكممػػػػػػػػات  األشػػػػػػػخاص أو األحػػػػػػػداث أو المفػػػػػػػاىيـ التػػػػػػػي يريػػػػػػػد الباحػػػػػػػث دراسػػػػػػػتيا و
 .(48ص ،1992،الجمؿ و المفاىيـ لمقاييس كثيرة )عبد الفتاح دويدارو 

و وفػػػػػؽ ىػػػػػذه الطريقػػػػػة يقػػػػػدـ لممفحػػػػػوص كممػػػػػة مثيػػػػػرة و يطمػػػػػب منػػػػػو تقػػػػػدير كػػػػػؿ مثيػػػػػر وفقػػػػػا لمقيػػػػػاس 
قػػػػػد و ج مػػػػػف سػػػػػبع نقػػػػػاط يتػػػػػراوح بػػػػػيف طػػػػػرفيف متناقضػػػػػيف مثػػػػػؿ : قػػػػػوي/ ضػػػػػعيؼ، نشػػػػػط/خامؿ، ر متػػػػػد

س انطبػػػػػػػػاؽ معنػػػػػػػػى المفيػػػػػػػػـو المتميػػػػػػػػز عميػػػػػػػػو ، و تعتبػػػػػػػػر ىػػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػػة يكػػػػػػػػوف تقػػػػػػػػديره عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػا
موضػػػػػػوعية  مرنػػػػػػة ، و لقػػػػػػد كشػػػػػػفت بحػػػػػػوث التحميػػػػػػؿ العػػػػػػاممي ، لمبيانػػػػػػات المتجمعػػػػػػة مػػػػػػف اسػػػػػػتخداـ 

مثػػػػؿ  عامػػػػؿ القػػػػوة:، مثػػػػؿ حسػػػػف ،رديء عامػػػػؿ التقيػػػػيـ:الطريقػػػػة عػػػػف ثبلثػػػػة عوامػػػػؿ رئيسػػػػية: ىػػػػذه 
 ،ص1992،ي.)عبد الفتػػػػػػػػػاح دويػػػػػػػػػدارمثػػػػػػػػػؿ إيجػػػػػػػػػابي، سػػػػػػػػػمب وعامػػػػػػػػػؿ النشػػػػػػػػػاط:، قػػػػػػػػػوي، ضػػػػػػػػػعيؼ

 (49-48ص
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VII. : أثؼبظ ِفَٙٛ اٌػاد  

مػػف أوائػػؿ الػػذيف تكممػػوا عػػف الػػذات وعػػف أبعادىػػا، ولػػذلؾ فيػػو يػػرى بػػأف  "MAJES"يعتبػػر ولػػيـ جمػػس 
الذات في أوسع معانييا ىي تعني كؿ شيء يستطيع اإلنساف أف يدعيػو لػو ، جسػده ، سػماتو، قدراتػو ، 

 -، أصدقاؤه، ويرى جميس "الذات كموضوع أنيا تتضمف األبعاد التالية:ممتمكاتو المادية ، أسرتو 

 و ىي الذات التي يطمح أف يكوف عمييا.  الذات الم الية:

 و ىي التي يدركيا الفرد و يعتقد بوجودىا. الذات المدركة:

 )الروحية( وتتضمف انفعاالت الفرد ورغباتو واتجاىاتو الوجدانية. الذات النفسية

 : وتتضمف وجية نظر اآلخريف نحو الفرد. متماعيةالذات اال

"ذات ممتػػػػدة" فيػػػػي تحتػػػػوي باإلضػػػػافة إلػػػػى جسػػػػـ الفػػػػرد أسػػػػرتو وممتمكاتػػػػو. )جػػػػبلؿ  الػػػػذات الماديػػػػة:
 (.319:ص

نجػده يميػز بػيف ثبلثػة أنػواع مػف الشػعور  "Looking glass"عػف مػرآة الػذات كػولي وفي مفيـو  -
 بالذات وىي :

 فكرتي عف ذاتي(.الشعور الذاتي )وىو يتضمف -
 الشعور االجتماعي لمذات )ويعني فكرتي عف اآلخريف(.-

الشػػعور العػػاـ )وينطػػوي عمػػى النظػػرة الجمعيػػة لمػػذات والشػػعور االجتمػػاعي الػػذي يسػػتغرؽ أعضػػاء كػػؿ -
 (.114ص ،  ،الجماعة )أبو زيد

 أما كاتؿ فميز بيف  ال ة أبعاد:

 فاعؿ.و ىي تقابؿ األنا كعممية أو ك الذات البنالية:-

 بقسمييا الواقعي و التأممي : الذات التأممية:-

 و ىي رؤية الفرد لنفسو و إقراره ليا. الواقعية أو الفعمية:-

 (44ص ،0820،و ىي الفرد كما يود أف يرى نفسو. )دينا زايد الذات الم الية:-
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ات إلػى ويقسـ "مقياس مفيـو الذات لدى طػبلب الجامعػة" جامعػة الممػؾ عبػدالعزيز مفيػـو الػذ- 
 -ستة أبعاد منيا:

 )الذات النفسية( ويقصد بو إدراؾ الفرد لذاتو وتقبمو لنفسو وسموكو الشخصي. مفيـو القيمة الذاتية

: ويقصػد بػو مفيػوـ الفػرد عػف نفسػو داخػؿ أسػرتو وتقبمػو لذاتػو كعضػو فػي األسػرة مفيـو الذات األسرية
 وسموكو اتجاه أفراد أسرتو.

يقصد بو مفيوـ الفرد عػف ذاتػو داخػؿ المجتمػع ذو تقبمػو لنفسػو كعضػو فػي و مفيـو الذات االمتماعية: 
 مجتمعو وسموكو االجتماعي.

وجيػو ) .ويقصد بو مفيـو الفرد عف أخبلقػو وتقبمػو ألخبلقياتػو وسػموكو األخبلقػي مفيـو الذات الخمقية:
 (26، ص2008الغدراف،

ذات لػدى طػبلب الجامعػة( قريػب إلػى حػد وأف أبعاد مفيوـ الذات في المقياس السابؽ )مقيػاس مفيػـو الػ
ما مف تقسيمات أبعاد مفيـو الذات في مقياس "مركز أبحػاث مكافحػة الجريمػة لمفيػـو الػذات" )صػيرفي 

: بأنيػػا مشػػاعر مفيػػـو الػػذات األسػػريةويعػػرؼ مقيػػاس مركػػز مكافحػػة الجريمػػة  ،ىػػػ (1408، عبػػد ا ، 
 األب واألـ والجو العاطفي في المنزؿ. ومواقؼ المراىقيف نحو والدييـ ونوع العبلقات مع 

 أٔٛاع ِفَٙٛ اٌػاد : -2

يتمثػػػػػؿ فػػػػػي  تقبػػػػػؿ الفػػػػػرد لذاتػػػػػو و رضػػػػػاه عنيػػػػػا ، حيػػػػػث تظيػػػػػر لمػػػػػف يتمتػػػػػع بمفيػػػػػـو  ا يمػػػػػابي :-1
ذات إيجػػػػػابي بصػػػػػورة واضػػػػػحة و متبمػػػػػورة يممسػػػػػيا كػػػػػؿ مػػػػػع الفػػػػػرد و يحتػػػػػؾ بػػػػػو، حيػػػػػث يكشػػػػػؼ عنيػػػػػا 

 ا رغبػػػػػػػػة فػػػػػػػػي احتػػػػػػػػراـ الػػػػػػػػذات و تقػػػػػػػػديرىا أسػػػػػػػػموب تعاممػػػػػػػػو مػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػريف الػػػػػػػػذي يظيػػػػػػػػر فيػػػػػػػػو دائمػػػػػػػػ
 (26ص ،2008،المحافظة عمى مكانتيا االجتماعية .) وجيو الغدرافو 

ينطبػػػػؽ عمػػػػى مظػػػػاىر االنحرافػػػػات السػػػػموكية و االنمػػػػاط المتناقضػػػػة مػػػػع  مفيػػػػـو الػػػػذات السػػػػمبي:-4
عػػػػػة مػػػػػف اسػػػػػاليب الحيػػػػػاة العاديػػػػػة  لؤلفػػػػػراد و التػػػػػي تخػػػػػرجيـ عػػػػػف االنمػػػػػاط السػػػػػموكية العاديػػػػػة و المتوق

االفػػػػػػػراد األسػػػػػػػوياء فػػػػػػػي المجتمػػػػػػػع و التػػػػػػػي تجعمنػػػػػػػا نحكػػػػػػػـ عمػػػػػػػى مػػػػػػػف تصػػػػػػػدر منػػػػػػػو بسػػػػػػػوء التكيػػػػػػػؼ 
 ،2008،االجتمػػػػػاعي أو النفسػػػػػي و تصػػػػػنيفو فػػػػػي فئػػػػػة غيػػػػػر األسػػػػػوياء.) وجيػػػػػو محمػػػػػد قاسػػػػػـ الغػػػػػدراف

 (26ص
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  : أشىبي ِفَٙٛ اٌػاد 

مػػػػدرؾ الػػػػواقعي و يضػػػػـ عػػػػددا مػػػػف المفػػػػاىيـ مثػػػػؿ الػػػػذات الػػػػواقعي و ىػػػػو ال مفيػػػػـو الػػػػذات العػػػػاـ:-أ
لمػػػػػذات كمػػػػػا يعبػػػػػر عنػػػػػو الشػػػػػخص و يشػػػػػمؿ المػػػػػدركات و التصػػػػػورات التػػػػػي تحػػػػػدد خصػػػػػائص الػػػػػذات 

 الواقعية.

: و يشػػػػمؿ المػػػػدركات التػػػػي تحػػػػدد الصػػػػورة التػػػػي يعتقػػػػد أف اآلخػػػػريف مفيػػػػـو الػػػػذات االمتمػػػػاعي -ب
فػػػػي  فػػػػي المجتمػػػػع يتصػػػػورونيا و التػػػػي يتمثميػػػػا الفػػػػرد مػػػػف خػػػػبلؿ التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي مػػػػع اآلخػػػػريف

 المجتمع.

: و ىػػػػو المفيػػػػـو المػػػػدرؾ لمػػػػذات المثاليػػػػة كمػػػػا يعبػػػػر عنيػػػػا الشػػػػخص و مفيػػػػـو الػػػػذات الم ػػػػالي-ت
 يشمؿ المدركات و التصورات التي تحدد الصورة لمشخص الذي يود أف يكوف. 

و ىػػػػو الػػػػذي يتضػػػػمف أفكػػػػار الفػػػػرد الميػػػػددة عػػػػف ذاتػػػػو و التػػػػي نجػػػػح  مفيػػػػـو الػػػػذات المكبػػػػوت:-ث
و    ؽ و تعزيػػػػز الػػػػذات فػػػػي تجسػػػػيد حيػػػػؿ الػػػػدفاع فػػػػدفعت بيػػػػا إلػػػػى البلشػػػػعور، دافػػػػع تأكيػػػػده و تحقيػػػػ

 (42ص ،1992،يحتاج التوصؿ إليو إلى التحميؿ النفسي. )عبد الفتاح دويدار 

و ىػػػػػػو أخطػػػػػر المسػػػػػػتورات، فيػػػػػػو يخػػػػػتص بػػػػػػالجزء الشػػػػػػعوري السػػػػػػري  مفيػػػػػػـو الػػػػػػذات الخػػػػػػاص:-ح
ات الخػػػػاص خبػػػػرات محرمػػػػة، أو الشخصػػػػي جػػػػدا مػػػػف خبػػػػرات الػػػػذات و معظػػػػـ محتويػػػػات مفيػػػػـو الػػػػذ

محرجػػػػػة أو مخجمػػػػػة أو بغيضػػػػػػة أو معيبػػػػػة أو مؤلمػػػػػػة غيػػػػػر مرغػػػػػػوب فييػػػػػا اجتماعيػػػػػػا، و ىػػػػػو يعتبػػػػػػر 
 (43ص ،1992،بمثابة عورة نفسية ال يجوز إظياره أو كشفو لمناس. )عبد الفتاح دويدار

VIII.  :َٛٙضصبئص اٌّف 

و كمػػػػػػا يعػػػػػػرؼ  ممػػػػػػا يميػػػػػػز المفيػػػػػػـو أنػػػػػػو مركػػػػػػب كمػػػػػػف عػػػػػػدة جوانػػػػػػب فػػػػػػي الشػػػػػػخص التركيػػػػػػب:-0
جػػػػيمس الػػػػػذات أو األنػػػػا بأنيػػػػػا فػػػػي أكثػػػػػر معانييػػػػػا عموميػػػػة بأنيػػػػػا المجمػػػػوع الكمػػػػػي لكػػػػؿ مػػػػػا يسػػػػػتطيع 
االنسػػػػػاف أف يػػػػػدعي أنػػػػػو لػػػػػو، وجسػػػػػده، سػػػػػماتو، قدراتػػػػػو، ممتمكاتػػػػػو، أسػػػػػرتو أىدافػػػػػو ، أعػػػػػداءه، مينتػػػػػو، 

 و ىواياتو، و الكثير مف ذلؾ. 

، الروحيػػػػػة، و األنػػػػػا الخالصػػػػػة، و تتكػػػػػوف  الػػػػػذات الماديػػػػػة  ، االجتماعيػػػػػة و مكونػػػػػات الػػػػػذات ىػػػػػي:
الماديػػػػػػة مػػػػػػف ممتمكاتػػػػػػو الماديػػػػػػة، و تتكػػػػػػوف االجتماعيػػػػػػة مػػػػػػف كيػػػػػػؼ ينظػػػػػػر زمػػػػػػبلءه إليػػػػػػو، و تتكػػػػػػوف 

 (31ص  ،1992،الروحية مف ممتمكاتو النفسية و نزعاتو و ميولو. )عبد الفتاح دويدار
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التمييػػػػػػز بػػػػػػيف  بأنػػػػػػو كممػػػػػػا نضػػػػػػج األطفػػػػػػاؿ فػػػػػػإنيـ يصػػػػػػبحوف قػػػػػػادريف عمػػػػػػى 1990و يػػػػػػرى مػػػػػػورش 
المظػػػػاىر المختمفػػػػة  لمفيػػػػـو الػػػػذات ، و يبلحػػػػظ أف نظػػػػرة الفػػػػرد الشػػػػاممة ىػػػػي محصػػػػمة عػػػػدة مفػػػػاىيـ 

و  محػػػػػػددة تشػػػػػػمؿ إدراكػػػػػػات الفػػػػػػرد لمظيػػػػػػره الجسػػػػػػمي و قدراتػػػػػػو الجسػػػػػػمية و عبلقتػػػػػػو مػػػػػػع األصػػػػػػدقاء
 (.6ص ،2008،األسرة مبنية عؿ عدد مف الخبرات و األحداث )دينا زايد

و إلػػػػػى  دائمػػػػػا إلػػػػػى يشػػػػػارؾ فيػػػػػو الشػػػػػخص األشػػػػػخاص اآلخػػػػػريف عػػػػػف وعػػػػػي ، إف الػػػػػذات  تشػػػػػير إلػػػػػى
مػػػػػا يختمػػػػػؼ فيػػػػػو مػػػػػع شخصػػػػػيات أخػػػػػرى ، و لػػػػػذلؾ فػػػػػالوعي ىنػػػػػا ىػػػػػو إدراؾ الشػػػػػخص لمػػػػػا فيػػػػػو مػػػػػف 
متشػػػػػابيات أو مختمفػػػػػات مػػػػػع اآلخػػػػػريف ، و يقػػػػػوؿ عممػػػػػاء الػػػػػنفس أف التمييػػػػػز القػػػػػاطع بػػػػػيف الشخصػػػػػية 

  .شخصية االنسانية عمى الذاتاإلنسانية و الشخصية الحيوانية ىو احتواء ال

، حيػث أنػو يعػيف اتجاىػات  self objetو يمكف أف نطمؽ عمييا الػذات موضػوع  الذات موضوع :-4
الشخص و مشػاعره، و مدركاتػو و تقييمػو لنفسػو كموضػوع، و بيػذا المعنػى تكػوف الػذات فكػرة الشػخص 

 .عف نفسو 

، فالػػذات ىػػي فاعػػؿ  self process  و يمكػػف أف نطمػػؽ عمػػى المعنػػى الثػػاني الػػذات كعمميػػة : -3
بمعنى أنيا تتكوف مف مجموعة نشيطة مف العمميات كالتفكير و التذكر و اإلدراؾ. )عبد الفتاح دويػدار 

 (32ص ،1992،

و مػػػػػػػف ثػػػػػػػـ  فػػػػػػػإف البحػػػػػػػث فػػػػػػػي الػػػػػػػذات يعتبػػػػػػػر مفتاحػػػػػػػا رئيسػػػػػػػيا لدراسػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية  يركػػػػػػػز عمػػػػػػػى -
عمػػػػى ذاتػػػػػو الظاىريػػػػة و عمػػػػى نمطػػػػو الفريػػػػػد  الخبػػػػرات المدركػػػػة لػػػػد ى الفػػػػرد فػػػػػي الوقػػػػت الحاضػػػػر، و

فػػػػػػي المواءمػػػػػػة ، و عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ فػػػػػػإف تحقيػػػػػػؽ االنسػػػػػػاف لذاتػػػػػػو يتطمػػػػػػب أكثػػػػػػر مػػػػػػف مجػػػػػػرد الحاجػػػػػػات 
 (32ص  ،1992،و الغرائز الجنسية و العدوانية. )عبد الفتاح دويدار البيولوجية

ي عمػػػػى و ينظػػػػر روجػػػػرز إلػػػػى مفيػػػػـو الػػػػذات مفيػػػػـو متطػػػػور عػػػػف تفاعػػػػؿ الكػػػػائف الحػػػػ التطػػػػور :-2
البيئػػػػػػػػة و لػػػػػػػػذلؾ يكتشػػػػػػػػؼ الفػػػػػػػػرد مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػو خػػػػػػػػبلؿ خبراتػػػػػػػػو مػػػػػػػػع األشػػػػػػػػياء و األشػػػػػػػػخاص ، و قػػػػػػػػيـ 
األشػػػػػخاص اآلخػػػػػريف يمكػػػػػف أف تمثميػػػػػا الفػػػػػرد فػػػػػي ذاتػػػػػو، أو تػػػػػدركيا  ذاتػػػػػو بطريقػػػػػة  مضػػػػػطربة، كمػػػػػا 

أو ثابتػػػػة     يػػػػذىب إلػػػػى أف الػػػػذات تبحػػػػث عػػػػف اتسػػػػاؽ ليػػػػا، فينصػػػػرؼ الكػػػػائف الحػػػػي بطػػػػرؽ متسػػػػقة 
و قػػػػد تػػػػؤدي   ، و تمثػػػػؿ الخبػػػػرات غيػػػػر المتسػػػػقة مػػػػع مفيػػػػـو الػػػػذات تيديػػػػدات لػػػػومػػػػع مفيػػػػـو الػػػػذات 

 (33ص ،1992،إلى االضطراب االنفعالي لمفرد. )عبد الفتاح دويدار
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و     و الػػػػػذات إذا تكونػػػػػت احتفظػػػػػت بتنظيميػػػػػا ،و قاومػػػػػت التعػػػػػديؿ  بػػػػػات الػػػػػذات و تغيرىػػػػػا:  -9
موؾ الفػػػػرد فػػػػي الحػػػػاالت المختمفػػػػة، فػػػػاالطراد و االنقسػػػػاـ ، ممػػػػا يسػػػػاعد كثيػػػػرا عمػػػػى التنبػػػػؤ بسػػػػ التغيػػػػر

فػػػػػي السػػػػػموؾ يرجػػػػػع إلػػػػػى ثبػػػػػات الػػػػػذات ، و ثبػػػػػات أىػػػػػدافيا و طرقيػػػػػا، و لػػػػػيس معنػػػػػى ثبػػػػػات الػػػػػذات 
 أنيا ال تتغير أبدا.

فرد يعػػػيش فػػػي مجتمػػػع ىػػػو المػػػرآة التػػػي يػػػرى فييػػػا نفسػػػو، و مػػػف أجػػػؿ ىػػػذا يغيػػػر الفػػػرد مػػػف نفسػػػو لفػػػا
 فيو، و كمما تغيرت وجية نظر الناس إليو.  طالما خالؼ سموكو المجتمع، الذي يعيش

و االضػػػػػػافة إلػػػػػػى ذلػػػػػػؾ فػػػػػػإف مفيػػػػػػـو الػػػػػػذات يتضػػػػػػمف قيمػػػػػػا عػػػػػػف الػػػػػػذات، ىػػػػػػي عبلقػػػػػػة  قيمػػػػػػي:-6
و مػػػػػف حيػػػػػث وجودىػػػػػا فػػػػػي الماضػػػػػي و المسػػػػػتقبؿ، و يػػػػػتـ التغيػػػػػرات فػػػػػي مفيػػػػػـو الػػػػػذات    بػػػػػالمحيط،

ح صػػػػورة الػػػػذات أقػػػػؿ مػػػػف خػػػػبلؿ إعػػػػادة تنظػػػػيـ ىػػػػذه الصػػػػورة التػػػػي يػػػػدركيا الفػػػػرد عػػػػف ذاتػػػػو ، و تصػػػػب
) عبػػػػد الفتػػػػاح     انسػػػػجاما مػػػػع الحقيقػػػػة المتعمقػػػػة بوجػػػػود حاجػػػػات عضػػػػوية غيػػػػر محققػػػػة  لػػػػدى الفػػػػرد

(، أي أف قيمػػػػػػػػة المفيػػػػػػػػوـ تػػػػػػػػنخفض و ترتفػػػػػػػػع مػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػة القيمػػػػػػػػة وفػػػػػػػػؽ 34ص ،1992،دويػػػػػػػػدار 
 ظروؼ الفرد.

IX. : رطٛؼ ِفَٙٛ اٌػاد ٌعٜ اٌفؽظ 

 يـو الذات تبعا لمراحؿ نمو الفرد إلى ثبلثة مراحؿ :ويمكف تقسيـ المراحؿ التي يمر فييا تكويف مف

 المرحمة األولى :

منػػذ مػػيبلد الطفػػؿ وخروجػػو مػػف بطػػف األـ ال يوجػػد لديػػو مفيػػوـ جػػاىز عػػف ذاتػػو، فكمػػا يقػػوؿ - 
أف الذات موجػودة منػذ حيػاة الفػرد ولكنيػا فػي حالػة كمػوف. وتأخػذ فػي التحقػؽ تػدريجيا  "Young"يون  

اؾ حدود أو تمايز بيف الذات وغير الذات. وعنػد بمػوغ الطفػؿ الشػير التاسػع يفيػـ مع النمو وال يكوف ىن
لوجية و اف ىذه المرحمػة تعتبػر بدايػة والدة سػيك "Wickes" ويكساإلشارات مثؿ " مع السبلمة " ويقوؿ 

لمطفؿ عند شعوره بذاتو حيث يخرج مف رحـ البلشعور بالذات. وىو مػيبلد ثػاني لمطفػؿ باكتشػاؼ نفسػو 
وفػػي ىػػذه المرحمػػة ينشػػأ لػػدى الطفػػؿ وعػػي تػػدريجي بجسػػمو وذلػػؾ بوصػػفو متميػػزا  وؿ العػػالـ الكبيػػر،ودخػػ

 (288-287ص  ص،2009،عما عداه. )عبد ا  العتيبي
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و تسػتمر   باإلحساس بحركات الجسـ و حركات أعضائو، Self Awarenessو يبدأ الوعي بالذات 
فػراد األسػرة لػذات الطفػؿ ، فيػـ ينادونػو باسػـ خػاص، و ىذه العممية في النماء مع احتضاف الوالديف و أ

 SELFيخصونو بمعب و مبلبس و يفرحوف بحركاتو و كمماتو مما يؤدي إلى أف يبدأ صورتو عف ذاتو 
IMAGE ( 145 ،ص2003،.) راضي الوقفي 

 المرحمة ال انية :

المحػيط بػو وتختمؼ ىػذه المرحمػة عػف السػابقة حيػث يسػتطيع الطفػؿ رسػـ صػورة أشػمؿ لمعػالـ -
 ويزداد شعوره بفرديتو وشخصيتو ويعرؼ إف لو شخصية ولآلخريف شخصياتيـ المختمفة. ويسميو،

ولكػػف  فػػي ىػػػذه المرحمػػة مػػػف نشػػأة الػػذات تكػػػوف عرضػػو لمتغيػػػر والتعػػديؿ فسػػرعاف مػػػا تبػػدأ االنفعػػػاالت 
دد ويػؤدي ذلػؾ االجتماعية عندما يواجو الطفؿ غيره مف األطفاؿ مف رفاؽ المعب أو في صػورة أخػوه جػ

وبازديػػاد شػػعور الطفػػؿ بقيمتػػو تػػزداد مقدرتػػو عمػػى التعبيػػر عػػف ،مقارنػػات بػػيف ذاتػػو وبػػيف اآلخػػريف إلػػى ال
الػػذات فػػي النشػػاط العقمػػي وفػػي النشػػاط االجتمػػاعي . وبػػذلؾ نجػػد أنػػو فػػي ىػػذه المرحمػػة مػػف نمػػو الػػذات 

بػؿ الػذات والتوافػؽ النفسػي أو التميز باتساع المرجعي الذي يتحدد فػي ضػوئو مفيػـو الػذات الموجػب وتق
 (288ص  ،2009،مفيـو الذات السالب وعدـ الرضا وسوء التوافؽ النفسي.)عبد ا  العتيبي

 المرحمة ال ال ة:

وىػػػذه المرحمػػػة مػػػف أىػػػـ المراحػػػؿ التػػػي يمػػػر بيػػػا نمػػػو الػػػذات وىػػػي فتػػػرة المراىقػػػة ففييػػػا يبحػػػث -
أحس في طفولتو بيوية ذاتػو إال أنػو فقػدىا فػي  مف انو فبالرغـالمراىؽ عف ىويتو وعف ذاتو مف جديد ،

األسػػرة أو فػػي المجتمػػع . فيواجػػو صػػعوبات فػػي ىػػذه المرحمػػة فمػػثبل أسػػموب والديػػو فػػي المعاممػػة لػػو مػػرة 
كطفؿ ومرة كرجؿ مف أسباب مشػكبلتو وعػدـ اسػتقراره فسػموكو وتصػرفاتو تكػوف أحيانػًا كسػموؾ األطفػاؿ 

 وتصرفاتيـ .

مرحمػػة بخبػرات محرمػػة أو محرجػة أو غيػػر مرغػوب فييػػا اجتماعيػا ال يسػػتطيع ويمػر المراىػؽ فػػي ىػذه ال
إظيارىا أو كشفيا أماـ النػاس ولكنػو يحػتفظ بيػا فػي مفيػـو الػذات الخػاص. وىػي شػعورية وتظػؿ تيػدده 
وال يستطيع البوح بيا أو كشػفيا. وقػد يػؤدي ذلػؾ إلػى سػوء توافقػو النفسػي وىػذا الجػزء مػف مفيػـو الػذات 

يػػـو الػػذات الخػػاص" ينمػػو منػػذ الطفولػػة،  ويتصػػؼ بػػأف معظػػـ مػػواده مػػف الخبػػرات الغيػػر والمسػػمى "مف
 (.288ص  ،2009،مرغوب فييا.)عبد ا  العتيبي
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X.  :أىـ المؤ رات في تكويف الذات 
كوينيػػا بػػبعض العوامػػؿ اليامػػة وممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو أف المراحػػؿ السػػابقة لمفيػػـو الػػذات تتػػأثر فػػي ت

 :مثؿ

يعتبػػػر تصػػػور الفػػػرد لذاتػػػو مػػػف خػػػبلؿ األدوار االجتماعيػػػة التػػػي يقػػػـو بيػػػا مػػػف  :تحديػػػد الػػػدور  -1
 العوامؿ اليامة المساىمة في تكويف مفيـو الذات لديو .

فالطفؿ في سنيف عمره األولى يتمثػؿ أىػـ المفػاىيـ فػي الػدور الػذي يقػوـ بػو الوالػداف ويتضػح ىػذا األثػر 
يـ لخبراتو المكثفة التي تؤثر عميو. فالوالديف ىـ أوؿ مف في كيفية المساعدة عمى النمو وكيفية استجابت

يؤثر عمى فكرتو عف نفسو. ويستمروف في تكويف مفاىيمػو األخػرى. وىػذا ال يعنػي أف الفػرد فقػط يعتمػد 
فػػػي تكوينػػػو لممفػػػاىيـ عمػػػى الوالػػػديف فقػػػط ولكػػػف ذلػػػؾ إلػػػى جانػػػب المفػػػاىيـ التػػػي تتمثػػػؿ فػػػي األشػػػخاص 

لػػػو الثػػػواب والعقػػػاب، مػػػف خػػػبلؿ العبلقػػػات األسػػػرية ، و كػػػذا العبلقػػػات المحيطػػػيف بػػػو والػػػذيف يقػػػدروف 
 المدرسية التي ال تقؿ أىمية عف ذلؾ.

 مفيـو الذات و القيـ:  -4

وقد أظيرت أىمية المعػايير االجتماعيػة بالنسػبة لمفيػوـ الػذات فػي الدراسػات ،التػي قػاـ كػؿ مػف جػورارد 
النسػػبة لمرجػػاؿ ،فػإف الحجػػـ الكبيػػر لمجسػػـ (. فقػػد وجػػد أنػو ب1955) jourard & secordوسػيكورد 

يػػؤدي إلػػى رضػػا الػػذات ، أمػػا بالنسػػبة لمنسػػاء ،فقػػد تبػػيف أنػػو كممػػا كػػاف الحجػػـ أصػػغر إلػػى حػػد مػػا مػػف 
المعتاد ،فإف ذلؾ يؤدي إلػى مشػاعر الرضػا والراحػة مػع تحفػظ واحػد ،وىػو مقيػاس النصػؼ األعمػى مػف 

ينتقؿ مف القدرة العقميػة العامػة إلػى القػدرات الطائفيػة الجسـ )الصدر(. ومع تقدـ السف ،نجد أف التركيز 
إلخ ،ويعتمػد رضػا الفػرد عػف ذاتػو فػي ىػذه الحالػة ،مثؿ القػدرة المغويػة والقػدرة الميكانيكيػة والقػدرات الفنيػة

)سػناء  عمى كيفية قياسو لممظاىر التي يكتشفيا ،والتػي يسػاعد الكبػار المحيطػوف بػو عمػى إحاطتػو بيػا.
 (438ص،2002الخولي ،

ويػػؤثر الػػدور االجتمػػاعي فػػي مفيػػـو الػػذات حيػػث تنمػػو صػػورة الػػذات ،خػػبلؿ التفاعػػؿ االجتمػػاعي أثنػػاء 
وضػػع الفػػرد فػػي سمسػػمة مػػف األدوار االجتماعيػػة. وأثنػػاء تحػػرؾ الفػػرد فػػي إطػػار البنػػاء االجتمػػاعي الػػذي 

ركػػو خػػبلؿ ىػػػذه يعػػيش فيػػو فإنػػو عػػادة يوضػػػع فػػي أنمػػاط مػػف األدوار المختمفػػة منػػػذ طفولتػػو. وأثنػػاء تح
األدوار ،فإنو يتعمـ أف يرى نفسو كما يراه رفاقػو فػي الموافػؽ االجتماعيػة المختمفػة ،وفػي كػؿ منيػا يػتعمـ 
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 kuhnالمعايير االجتماعية والتوقعات السموكية التي يربطيا اآلخروف بالدور. وقد وجد كوىف وزمبلؤه 
et al "فػػي دراسػػتيـ فػػي اختبػػار "مػػف أنػػاwho am ور لمػػذات ، مػػف خػػبلؿ األدوار أف ىػػذا التصػػ

 (438ص،2002)سناء الخولي ،االجتماعية ،ينمو مع نمو الذات. 

تمعب خبرات تربية الطفػؿ حسػب كػوبر سػميث مػف خػبلؿ عمميػة التنشػئة  التفاعؿ االمتماعي : -3
والتطبيع االجتماعي دورا ىاما في تشكيؿ فكرتو عػف نفسػو وتكػويف شخصػيتو وذلػؾ مػف خػبلؿ عبلقاتػو 

لة مع الوالديف وتفاعمػو معيمػا فمػف خبػر اإلىمػاؿ أو النبػذ مػثبل ينمػو ولديػو عدوانيػة أو انسػحابية المتباد
 ( .289ص،2009،ويكوف مفيوما منحط عف ذاتو )عبد ا  العتيبي

تؤثر تقييمات اآلخريف عمى مفيوـ الذات و ال سيما الميميف منيـ في  تقييمات اآلخريف لمفرد: -4
أنفسنا عمى أساس تقييـ اآلخريف لنا و حسب إدراكنػا التػي يقيمنػا بيػا اآلخػروف  حياتو و كذلؾ فإننا نقيـ

، فإدراكنػػا لسػػموؾ اآلخػػريف أىػػـ بعػػد و أبعػػد أثػػرا فػػي مفيػػـو الػػذات مػػف سػػموؾ اآلخػػريف بحػػد ذاتو.)وجيػػو 
 (29ص،2007،الغدراف

ة فػي تشػكيؿ : تسػيـ عمميػة التطبيػع االجتمػاعي الميذبػالتنميط االمتماعي و المؤ رات ال قافية -5
مفيوـ إيجابي لمذات، لذلؾ فإف صرامة أنظمة التطور االجتماعي وأنماطيا غيػر الميذبػة تغػذى الػنشء 

 (32ص ،2007،بالعدوانية و القمؽ و الشعور بالذنب.)وجيو الغدراف

IX.   : رأث١ؽ ِفَٙٛ اٌػاد فٟ اٌكٍٛن 

       تيعاب الخبػػػػػػراتأنػػػػػو يػػػػػؤثر فػػػػػي تنظػػػػػيـ اإلدراؾ ، و اسػػػػػ بيمػػػػػػرمػػػػػف وظػػػػػائؼ مفيػػػػػـو الػػػػػذات: حسػػػػػب 
 و تحديد السموؾ.

و تعػػػػد الصػػػػورة عػػػػف الػػػػذات ذات أىميػػػػة خاصػػػػة، حيػػػػث تعػػػػد حجػػػػر األسػػػػاس فػػػػي التفاعػػػػؿ مػػػػع العػػػػالـ 
المحػػػػػيط بػػػػػو ، و تحديػػػػػد كيفيػػػػػة تصػػػػػرفاتو مػػػػػع اآلخػػػػػريف، ووضػػػػػع حػػػػػدود المسػػػػػتوى الػػػػػذي يتطمػػػػػع إلػػػػػى 

يػػػػـو الفػػػػرد عػػػػف ذاتػػػػو بمفالوصػػػػوؿ إليػػػػو، و يمكػػػػف القػػػػوؿ جممػػػػة أف مسػػػػتقبؿ حيػػػػاة الفػػػػرد الػػػػذي يتقػػػػرر 
 (145ص ،2003.)راضي الوقفي،

كمػػػػا يػػػػرى ال بػػػػيف و جػػػػريف ، إذ يعتقػػػػد أف مفيػػػػـو الػػػػذات ىػػػػو الػػػػذي يقػػػػـو بصػػػػفة أساسػػػػية بتوجيػػػػو و 
ضػػػػػبط و تنظػػػػػيـ أداء الفػػػػػرد و عممػػػػػو، فمفيومػػػػػو العػػػػػاـ دوره بتحديػػػػػد السػػػػػموؾ و تنظػػػػػيـ عػػػػػالـ الخبػػػػػرة ، 
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مػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ، و تنظػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ اإلدراؾ و اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتيعاب توجيػػػػػػػػػػػػػػػػػو و ضػػػػػػػػػػػػػػػػػبط أداء الفػػػػػػػػػػػػػػػػػرد و الدافعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة و التكا
 (32ص ،2007،الخبرات.)وجيو الغدراف

تعتبر فكرة الفرد عف نفسو عامبل ىاما في توجييو السموؾ وتوحيده فينصرؼ مع الناس وفؽ ىذه الفكرة 
وكذلؾ اختياره ألصدقائو ، وزوجتو ومينتو، ومبلبسو ، كؿ ذلؾ يعتد عمى الطريقة التي يرى نفسو فييػا 

و مف اتجاىات نحو الذات. وتمعب صورة الذات دورًا ىامًا في السموؾ فتساعد عمى التوفيؽ بيف وما لدي
فكرتنػػا عػػف الحاضػػر وعػػف المسػػتقبؿ وقػػد توصػػؿ كػػؿٌ مػػف "جمػػيس وكػػولى وميػػد" إلػػى نتيجػػة مؤداىػػا أف 

وغيػا. اإلحساس بالذات والحفاظ عمى احتراـ الجماعة لمفرد يحدداف إقامػة األىػداؼ والكفػاح مػف أجػؿ بم
وقد دلت كثير مف الدراسات عمى أنو توجد عبلقة مباشرة بيف مفيـو الذات عند الطفؿ وسموكو الظاىر 

دراكػو ، وأداؤه األكػػاديمي. عبػد ا  العتيبػػي ( الػذات ىػػي شػعور االنسػػاف بنفسػػو و 289ص ،2009،، وا 
،   self abnegationإدراكو ليا  و صػورتو عنيػا، و يتػراوح مفيػـو االنسػاف لذاتػو مػف إنكػار الػذات 

عبر عشرات المفاىيـ التي تتوسط  self worshipو التضحية باألىداؼ الشخصية إلى عبادة الذات 
 ىاتيف النيايتيف.

فوجود مفيوـ سالب لمذات وتشوه صور الذات ، نتيجة لمخبرات السيئة التي كونيا عف نفسػو ممػا جعمػو 
ز بالدونيػػة والقصػػور وعػػدـ الواقعيػػة وأنػػو أقػػؿ رضػػا عػػف غيػػر مقبػػؿ لذاتػػو ، وأف تقػػدير الجػػانح لذاتػػو يتميػػ

ذاتو بالنسبة لمثمو األعمى أو توقعات الجماعة لو وخاصة أسرتو ويصاحب ىذا كمو أعراض مثؿ نقص 
البصيرة وعدـ التبصر بعواقب السموؾ ، وعػدـ الػتعمـ مػف الخبػرة وعػدـ القػدرة عمػى الحكػـ السػميـ  وعػدـ 

لمستقبؿ وعدـ وضوح أىداؼ لمحياة ، واألنانية ، ونقص النقد الذاتي ، وعدـ المسئولية وعدـ االىتماـ با
الشعور بالذنب ، وضعؼ الضمير  واالستيتار بالتعاليـ الدينية والقيـ األخبلقية والمعايير االجتماعية . 

 (366،ص 2006)أنور حمودة البنا ،

XII.  :اٌصسخ إٌفك١خ ٚ ِفَٙٛ اٌػاد 

،  نمػػوذج زيػػادة عمػػػا اقترحػػو كػػارؿ روجػػػرز ، 0779سػػػينمر  وكػػػؿ مػػار فين ،ىػػارت   فيمػػػد افتػػرض 
( لممعرفػة، الػذي  تقػع فيػو الػذوات المختمفػة، حيػث بينػوا semantic Spaceنموذج الفضػاء الػداللي )

مػػف خبللػػو التقاربػػات الموجػػودة بػػيف الػػذات المثاليػػة و الواقعيػػة و التػػي تػػرتبط بمقػػاييس تقػػدير الػػذات و 
العشػريف الماضػية ذىػب بػاحثوف آخػروف إلػى مػا وراء الػذات المثاليػة ، مقػدميف  المزاج ، و في السنوات
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و    futur selfو الػذات المسػتقبمية   ought selfمفػاىيـ جديػدة فػي الػذات، ىػي الػذات  الواجبػة 
 (20ص،2012. )رياض نايؿ العاسمي،  feared selfالذات غير المرغوبة  

اءنا النفسػػػػي و صػػػػحتنا االنفعاليػػػػة تحػػػػدد بػػػػالفرؽ بػػػػيف مػػػػا أف سػػػػو  ىيغنػػػػزو طبقػػػػا ليػػػػذه النظريػػػػة يػػػػرى 
نعتقػػػػػػده أنػػػػػػو ىويتنػػػػػػا الفعميػػػػػػة و موجيػػػػػػات الػػػػػػذات لػػػػػػدينا، فقػػػػػػد ينشػػػػػػأ تنػػػػػػاقض إدراؾ الػػػػػػذات مػػػػػػف عػػػػػػدـ 
ذه التطػػػػػػابؽ بػػػػػػيف الػػػػػػذات المثاليػػػػػػة و الواقعيػػػػػػة، أو بػػػػػػيف الػػػػػػذات الواجبػػػػػػة و الػػػػػػذات الواقعيػػػػػػة ،مثػػػػػػؿ ىػػػػػػ

 رد انفعالية و سمبية .أفعاؿ الفالفروؽ تجعؿ الفروؽ تجعؿ ردود 

أف تقػػػػدير الفػػػػرد لذاتػػػػو عمػػػػى سػػػػبيؿ    straumanسػػػػتراوماففػػػػي إشػػػػارة إلػػػػى مػػػػف منػػػػو و مػػػػف 
المثػػػػاؿ ال يتػػػػأثر فقػػػػط  بمػػػػا يػػػػدور حولػػػػو، و لكنػػػػو يتػػػػأثر أيضػػػػا بمػػػػا يحػػػػدث داخمػػػػو، و بػػػػالرغـ مػػػػف أف 
معظػػػػػػػـ البشػػػػػػػر قػػػػػػػد يصػػػػػػػفوف  بعػػػػػػػض األشػػػػػػػخاص نػػػػػػػاجحيف ، إال أف ىػػػػػػػؤالء األشػػػػػػػخاص يشػػػػػػػعروف  

يـ بفشػػػػميـ فػػػػي الوصػػػػوؿ إلػػػػى المسػػػػتوى المناسػػػػب لممعػػػػايير التػػػػي يسػػػػعوف مػػػػف خبلليػػػػا الوصػػػػوؿ أنفسػػػػ
إلػػػػػى مػػػػػا يعتبرونػػػػػو موجيػػػػػات لمػػػػػذات، أي الػػػػػذات المثاليػػػػػة متمثمػػػػػة فػػػػػي السػػػػػمات التػػػػػي تسػػػػػاعد الفػػػػػرد 

الفػػػػػرد عمػػػػػى الوفػػػػػاء  عمػػػػػى مجػػػػػاراة  طموحاتػػػػػو و الػػػػػذات الواجبػػػػػة  متمثمػػػػػة فػػػػػي السػػػػػمات التػػػػػي تسػػػػػاعد
 (30ص  ،2012،اض نايؿ العاسميريبالتزاماتو .)

و تعػػػػػػػد نظريػػػػػػػة تنػػػػػػػاقض الػػػػػػػذات النظريػػػػػػػة األولػػػػػػػى لتطػػػػػػػوير ىػػػػػػػذه التعميمػػػػػػػات  و تحديػػػػػػػد االنفعػػػػػػػاالت 
 الناجمة عف ىذا التناقض و تأثيراتيا النوعية .

و ينبغي االشارة ىنا ، إلى أف مجػاالت الػذات الثبلثػة اآلنفػة الػذكر يمكػف النظػر إلييػا مػف وجيػة نظػر  
و          صػػػػة ، و مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر اآلخػػػػريف المحيطػػػػيف بػػػػالفرد كػػػػاألب و األـ و الػػػػزوج الػػػػذات الخا

الصػديؽ و األقػارب، و بشػكؿ عػاـ يوجػد نوعػاف اساسػياف لحػاالت النفسػية السػمبية ذات العبلقػة بنمػاذج 
  Calgero And Watson 2009الحاالت االنفعالية ، حسب 

يػػػػػة: مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر الفػػػػػرد الخاصػػػػػة غيػػػػػاب  النتػػػػػائج يمثػػػػػؿ التنػػػػػاقض بػػػػػيف الػػػػػذات الواقعيػػػػػة  و المثال
اإليجابيػػػػػة الواقعيػػػػػة التػػػػػي يػػػػػود الشػػػػػخص امتبلكيػػػػػا كالرغبػػػػػات، و ينػػػػػتج عنػػػػػو ىػػػػػذا التنػػػػػاقض مشػػػػػاعر 

 الكآبة و الخيبة و االكتئاب .

و يمثػػػػػؿ التنػػػػػاقض بػػػػػيف الػػػػػذات الواقعيػػػػػة و الواجبػػػػػة : مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر اآلخػػػػػريف وجػػػػػود أو حضػػػػػور 
ة ، مثػػػػػػؿ : الشػػػػػػعور بالفشػػػػػػؿ و التيديػػػػػػد، و الشػػػػػػعور بػػػػػػالوقوؼ عمػػػػػػى حافػػػػػػة النتػػػػػػائج السػػػػػػمبية الواقعيػػػػػػ
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الياويػػػػػػة، و العقػػػػػػاب المرتقػػػػػػب، و انتيػػػػػػاؾ لمواجبػػػػػػات و االلتزامػػػػػػات و ينػػػػػػتج عنػػػػػػو مشػػػػػػاعر االثػػػػػػارة و 
 (34،ص 2012،الخوؼ و القمؽ.) رياض نايؿ العاسمي

XIII. :ظؽٚؼح رسم١ك اٌػاد 

الفػػػػػػػرد إلػػػػػػى اإلفصػػػػػػاح عػػػػػػف شخصػػػػػػػيتو  وتػػػػػػدفع الحاجػػػػػػة إلػػػػػػى التعبيػػػػػػر عػػػػػػػف الػػػػػػذات وتوكيػػػػػػدىا لػػػػػػدى
وتوكيػػػػدىا بػػػػأكثر مػػػػف طريػػػػؽ. فيػػػػو أمػػػػا يؤكػػػػد ذاتػػػػو بالسػػػػيطرة عمػػػػى الغيػػػػر أو بالسػػػػيطرة عمػػػػى األشػػػػياء 

أو جماعػػػػػة       أو بإدخػػػػػاؿ نػػػػػوع مػػػػػف التغييػػػػػر فػػػػػي حالػػػػػة الجسػػػػػـ أو بػػػػػاالنطواء فػػػػػي كنػػػػػؼ شخصػػػػػيتو
ي يحػػػػاوؿ الفػػػػرد مػػػػف خبلليػػػػا قويػػػة أو غيرىػػػػا مػػػػف أسػػػػاليب السػػػػموؾ التػػػػي تػػػػدفع إلييػػػا ىػػػػذه الحاجػػػػة والتػػػػ

 تأكيد شخصيتو وتحقيؽ ذاتو .

أف فػػػػػي تحقيػػػػػؽ الػػػػػذات كػػػػػؿ العمميػػػػػات التػػػػػي يمػػػػػايز بيػػػػػا اإلنسػػػػػاف  "Rogers"ومػػػػػرز ويؤكػػػػػد ذلػػػػػؾ ر
نفسػػػػو عػػػػف اآلخػػػػريف ويمػػػػايز بيػػػػا وظائفػػػػو العضػػػػوية عػػػػف وظائفػػػػو االجتماعيػػػػة، والسػػػػير نحػػػػو تحمػػػػؿ 

لبسػػػػػيط الػػػػػى المعقػػػػػد، ألف تحقيػػػػػؽ الػػػػػذات فػػػػػي المسػػػػػؤولية الذاتيػػػػػة ويبػػػػػدأ الفػػػػػرد فػػػػػي تحقيػػػػػؽ ذلػػػػػؾ مػػػػػف ا
 (golde shtien)"مولػػػػد شػػػػتيف نظػػػػره اليػػػػدؼ الػػػػذي يريػػػػد معظػػػػـ النػػػػاس تحقيقػػػػو، ويتفػػػػؽ معػػػػو 

يسػػػػػػت إال مظاىر.)عبػػػػػػد ا  حيػػػػػػث يػػػػػػرى بأنػػػػػػو الػػػػػػدافع الرئيسػػػػػػي لػػػػػػدى الفػػػػػػرد وكػػػػػػؿ الػػػػػػدوافع األخػػػػػػرى ل
ت يوسػػػػػع الطفػػػػػؿ مػػػػػف فػػػػػي تطػػػػػابؽ مػػػػػع الػػػػػدافع الفطػػػػػري لتحقيػػػػػؽ الػػػػػذا، و  (290،ص 2009العتيبػػػػػي،

مجالػػػػػػو التجريبػػػػػػي بشػػػػػػكؿ نشػػػػػػط أثنػػػػػػاء النمػػػػػػو ويػػػػػػتعمـ إدراؾ ذاتػػػػػػو كوحػػػػػػدة مسػػػػػػتقمة ومنفصػػػػػػمة بشػػػػػػكؿ 
متميػػػػز. ،وىكػػػػذا تتمثػػػػؿ الخبػػػػرة الذاتيػػػػة جػػػػزءا مػػػػف قيمػػػػة النػػػػافورة المتدفقػػػػة باسػػػػتمرار ،وتصػػػػبح بعػػػػض 

مػػػػف خػػػػبلؿ ت يمكػػػػف تمثيميػػػػا االميػػػػوؿ لتحقيػػػػؽ الػػػػذات اآلف موجيػػػػة نحػػػػو محاولػػػػة إدراؾ أىػػػػداؼ وقػػػػدر 
 ,actualization-Self (Evansمفيػػػػػػـو الػػػػػػذات ،وىػػػػػػذا الميػػػػػػؿ اليػػػػػػاـ يعػػػػػػرؼ بتحقيػػػػػػؽ الػػػػػػذات 

 (411ص،1948)خير ا  عصار، (. 1975

و مػػػػػف ثػػػػػػـ فػػػػػػإف أي مفيػػػػػػـو لمفػػػػػػرد عػػػػػػف ذاتػػػػػػو ال يكػػػػػوف مسػػػػػػتقرا عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى معػػػػػػيف بػػػػػػؿ يتصػػػػػػاعد  
أف مفيػػػـو  ثبػػػتفقػػػد  نبيػػػؿ سػػػفيافبالتكػػػافؤ مػػػع مػػػدى تحقيػػػؽ الػػػذات الػػػذي يصػػػؿ الفػػػرد إليػػػو وحسػػػب 

الفػػػػػرد عػػػػػف ذاتػػػػػو دو تػػػػػأثير كبيػػػػػر فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف جوانػػػػػب سػػػػػموكو، كمػػػػػا أنػػػػػو متعمػػػػػؽ بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر 
 و شخصيتو بوجو عاـ.  بحالتو العقمية
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XIV.  :غج١ؼخ االٔكبْ ٚ اٌػاد 

يشػػػػػير كػػػػػارؿ روجػػػػػرز إلػػػػػى طبيعػػػػػة اإلنسػػػػػاف بقولػػػػػو أف اإلنسػػػػػاف يتجػػػػػو نحػػػػػو التطػػػػػور إلػػػػػى األفضػػػػػؿ 
أف اإلنسػػػػػاف عنػػػػدما يتمتػػػػػع بالحريػػػػة النفسػػػػػية التػػػػػي تسػػػػمح لػػػػػو بحريػػػػػة  بشػػػػكؿ إيجػػػػػابي ، و يعنػػػػي ذلػػػػػؾ

الحركػػػػػػة لمقػػػػػػوى النفسػػػػػػية و عػػػػػػدـ تقييػػػػػػدىا مػػػػػػع البعػػػػػػد عػػػػػػف اسػػػػػػتخداـ وسػػػػػػائؿ الػػػػػػدفاع النفسػػػػػػية، فإنػػػػػػو 
يصػػػػػبح فػػػػػي وضػػػػػع يكػػػػػوف فيػػػػػو أقػػػػػدر عمػػػػػى الشػػػػػعور و اإلحسػػػػػاس بجميػػػػػع حاجاتػػػػػو مػػػػػع إدراكػػػػػو التػػػػػاـ 

تمػػػػػػاعي الػػػػػػذي يعػػػػػػيش فيػػػػػػو و مػػػػػػف ثػػػػػػـ تكػػػػػػوف طريقػػػػػػة لمتطمبػػػػػػات البيئػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة و الوسػػػػػػط االج
اسػػػػػػتجابتو إيجابيػػػػػػة   متطػػػػػػورة و بنػػػػػػاءة دوف اف يكػػػػػػوف ىنػػػػػػاؾ تعػػػػػػارض بػػػػػػيف حاجاتػػػػػػو المتنوعػػػػػػة ، و 
فػػػػػػي ىػػػػػػذه الحالػػػػػػة فإننػػػػػػا ال نػػػػػػرى الحاجػػػػػػة إلػػػػػػى ظيػػػػػػور السػػػػػػموؾ العػػػػػػدواني أو الحاجػػػػػػة إلػػػػػػى ممارسػػػػػػة 

نػػػػػػب آخػػػػػػر متمثػػػػػػؿ فػػػػػػي الجػػػػػػنس مػػػػػػثبل مسػػػػػػيطرة بشػػػػػػكؿ طػػػػػػاغ عمػػػػػػى السػػػػػػموؾ ، و ذلػػػػػػؾ لمراعػػػػػػاة جا
الحاجػػػػة  إلػػػػى االنتمػػػػاء و إلػػػػى المصػػػػادفة و إلػػػػى حػػػػب اآلخػػػػريف و تعػػػػاطفيـ، ممػػػػا يوجػػػػد توازنػػػػا بػػػػيف 

و حسػػػػػػػػػب تطػػػػػػػػػرؽ (197-196 ،ص ص2011فئػػػػػػػػػات الحاجػػػػػػػػػات المتعارضػػػػػػػػػة. ) محمػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػذافي،
، فػػػػػأف الػػػػػذات تجمػػػػػع بػػػػػيف النشػػػػػاط 0773مبريػػػػػؿ ليػػػػػذا المفيػػػػػـو و مػػػػػف خػػػػػبلؿ مػػػػػا أبػػػػػرزه  رومػػػػػرز

 مع االلتزاـ بالجماعة دوف وجود خروؽ بيف ذلؾ التوازف.الفردي الخاص 

XV.  :رشزذ ا٠ٌٛٙخ 

ينػػػػػػتج عػػػػػػف تشػػػػػػتت اليويػػػػػػة  كنتيجػػػػػػة لعػػػػػػدـ أو ضػػػػػػعؼ إحسػػػػػػاس الفػػػػػػرد بأزمػػػػػػة اليويػػػػػػة المتمثمػػػػػػة فػػػػػػي 
ضػػػػعؼ رغبتػػػػو فػػػػي االستكشػػػػاؼ و اختبػػػػار البػػػػدائؿ المتاحػػػػة مػػػػف جانػػػػب، و أيضػػػػا عػػػػدـ التزامػػػػو بمػػػػا 

ي يتسػػػػػػػـ بتشػػػػػػػتت اليويػػػػػػػة عػػػػػػػادة مػػػػػػػا يتصػػػػػػػؼ بالتقػػػػػػػدير يػػػػػػػتـ اختيػػػػػػػاره مػػػػػػػف أدوار، و الشػػػػػػػخص الػػػػػػػذ
و كػػػػػػػذلؾ بالعبلقػػػػػػػات الشخصػػػػػػػية السػػػػػػػطحية مػػػػػػػع االشػػػػػػػخاص اآلخػػػػػػػريف، و االفػػػػػػػراد  مػػػػػػػنخفض لذاتػػػػػػػو،

فػػػػػي ىػػػػػذه الرتبػػػػػة ال يشػػػػػعروف بحاجػػػػػاتيـ إلػػػػػى تكػػػػػويف فمسػػػػػفة أو أدوار محػػػػػددة ؼ حيػػػػػاتيـ، مػػػػػع عػػػػػدـ 
مسػػػػػػبؽ ليػػػػػػا، كمػػػػػػا أف  بمػػػػػػا يػػػػػػواجييـ مػػػػػػف أدوار جػػػػػػاءت بمحػػػػػػض الصػػػػػػدفة و بػػػػػػدوف تخطػػػػػػيط التػػػػػػزاـ

 األفراد في ىذه الرتبة أقؿ تقديرا لذواتيـ. 

إلى أف مشتتي اليوية أقؿ توجييا و ضبطا لمذات ،   Kimmel & weinerكيمؿ و وينز و  يشير 
و أكثر أنانية و حبا لمذات، و تركيزا عمى النفس، و أقؿ نضجا في جوانب النمو المعرفي و األخبلقي 

لرتب األخرى ، كما يتصؼ ىؤالء األفراد بالنمطية و السطحية في تكويف العبلقات مقارنة باألفراد في ا
و الحيادية و البلمباالة،   مع المحيط و اآلخريف، الميؿ لبلنفصاؿ عف االسرة و المجتمع، و السمبية
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التأثر  بشكؿ كبير بضغوط األصدقاء، و صعوبة التأقمـ و التكييؼ مع الظروؼ، و التعرض و 
عالية و متعددة مما يطور حالة التشتت لدييـ، و يدفعيـ لموقوع في مشاكؿ عديدة مثؿ لمخاطرة 

 (26صىػ،1424،تعاطي المخدرات و الجنوح. )عبير عسيري

حالػة تشػتت اليويػة حالػة غيػر مسػتقرة و ذات خطػورة كامنػة، و ال يعتبػر  1968و قد اعتبػر أريكسػوف 
مشػػكمة تطوريػػة ، ذلػػؾ إف اسػػتمرار التشػػتت كسػػموؾ فػػي مرحمػػة المراىقػػة عبلمػػة تشخيصػػية فقػػط  بػػؿ و 

دائػػـ يػػؤدي إلػػى االنسػػحاب مػػف الواقػػع، و فػػي الحػػاالت المتطرفػػة يػػؤدي إلػػى عػػدـ تكامػػؿ الشخصػػية و 
ىػػػ،ص 1424،االغتػػراب، أو االنتحػػار و غيرىػػا مػػف االضػػطرابات النفسػػية و السػػموكية. )عبيػػر عسػػيري

 (27-26ص

 

 اٌطالصخ : 

مع ىذه الوجية مف النظر التي تعتبر مفيوـ الذات ذلؾ المكوف أو التنظيـ  يتفؽ الكثير مف الباحثيف

اإلدراكي غير الواضح المعالـ الذي يقؼ خمؼ وحدة أفكارنا و مشاعرنا و الذي يعمؿ بمثابة الخمفية 

رة دـ مفيوـ الذات منذ فترة  مبكقد  أواله عمماء كثيروف اىتماماتيـ ، كما استخليذا  والمباشرة لسموكنا 

دورا محوريا في تشكيؿ سموؾ الفرد و إبراز سماتو المزاجية ،  ث  يمعب، حيدى الكثير مف الباحثيفل

لئلشارة إلى خبرة الفرد بذاتو فكؿ منا ينحو إلى أف يسمؾ بالطريقة التي تتفؽ مع مفيومو عف ذاتو، 

لفرد و التي تشمؿ ىذه و يكتسبيا ا  باعتباره تنظيما إدراكيا مف المعاني و المدركات التي يحصميا

الخبرة الشخصية بالذات ، حيث أف الفرد ال يستقيـ مفيوـ ذاتو إال عف طريؽ محيط يساعد عمى 

 لمفرد. ترعرعو بشكؿ سميـ ، و يمكف القوؿ أنو معيار مف معايير السواء

 

 

 

 



 

 

 اٌفصً اٌثبٌث:      

 االخزّبػٟ اٌزٛافك إٌفكٟ
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 ر١ّٙع : 

مػػػػػػػػػػف التوافػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػدفا يسػػػػػػػػػػعى إلػػػػػػػػػػى تحقيقػػػػػػػػػػو ، فعميػػػػػػػػػػو أف يتكيػػػػػػػػػػؼ إف طبيعػػػػػػػػػػة االنسػػػػػػػػػػاف تجعػػػػػػػػػػؿ  

مػػػػػػػػػع ظػػػػػػػػػروؼ بيئتػػػػػػػػػو و مجتمعػػػػػػػػػو، و يػػػػػػػػػنجح فػػػػػػػػػي التعامػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػػريف ليتحقػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػو التوافػػػػػػػػػؽ 

الشخصػػػػػػػػػي االجتمػػػػػػػػػاعي، إذا انعػػػػػػػػػدـ التوافػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػإف ذلػػػػػػػػػؾ يجعػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػرد يعػػػػػػػػػيش فػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػكبلت 

 طالبػػػػػػػػػػوو تحقيقػػػػػػػػػػو مو حػػػػػػػػػػاالت مػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػوتر و اإلحبػػػػػػػػػػاط و ىػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػا يعرقػػػػػػػػػػؿ بموغػػػػػػػػػػو ليدفػػػػػػػػػػو، 

حاجاتػػػػػػػػػػو النفسػػػػػػػػػػية و االجتماعيػػػػػػػػػػة، ومػػػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػالتوافؽ عمميػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف متطمبػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػيرورة و 

حيػػػػػػػػػػػاة كػػػػػػػػػػػؿ مخمػػػػػػػػػػػوؽ و بالضػػػػػػػػػػػرورة االنسػػػػػػػػػػػاف و تشػػػػػػػػػػػمؿ الشػػػػػػػػػػػقيف النػػػػػػػػػػػادي و المعنػػػػػػػػػػػوي منػػػػػػػػػػػو ، 

.و   ليذا يتضمف ىذا الفصؿ تفاصيؿ حوؿ المفيـو
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I. رؼؽ٠ف:ٗ 

 اٌٍغٛٞ:  -0

تتسػػػػػػػاوى ، تناسػػػػػػػب ، تجػػػػػػػانس ، توافػػػػػػػؽ وجيػػػػػػػات  : تطػػػػػػػابؽ ، و تػػػػػػػآلؼ ، انسػػػػػػػجـ ، تبلئػػػػػػػـ ،توافػػػػػػػؽ
 نظر.

 : تكيؼ مع شيء توافؽ مع متطمبات الحياة الجديدة.توافؽ مع

: متناسػػػػػػب ، متناسػػػػػػب ، متناسػػػػػػؽ ، مػػػػػػتبلئـ ، متطػػػػػػابؽ ،منسػػػػػػجـ ، متجػػػػػػانس ، خػػػػػػاؿ مػػػػػػف  متوافػػػػػػؽ
 االختبلؼ والتنافر. 

الجماعػػػػػة و يتجنػػػػب مػػػػػا  : خمػػػػػوه مػػػػف االخػػػػتبلؼ و التنػػػػػافر، انسػػػػجاـ، أف يسػػػػػمؾ الجػػػػزء مسػػػػمؾتوافػػػػؽ
 عنده مف شذوذ في السموؾ و الخمؽ. 

: وحػػػػد بػػػػيف شػػػػيئيف ، الئػػػػـ بينيمػػػػا و جمػػػػع، و جعميمػػػػا منسػػػػجميف ، وفػػػػؽ بػػػػيف مصػػػػالح  وفػػػػؽ بػػػػيف
 (1547 1544ص  ص ،1994،عبد المنعـ الحفني)متعارضة .

: التوافػػػػػػؽ اصػػػػػػطبلح سػػػػػػيكولوجي أكثػػػػػػر مػػػػػػف اجتمػػػػػػاعي اسػػػػػػتخدمو عممػػػػػػاء  ajustementالتوافػػػػػػؽ: 
الػػػػػػنفس االجتمػػػػػػاعيوف ، و يقصػػػػػػدوف بػػػػػػو العمميػػػػػػة التػػػػػػي يػػػػػػدخؿ بيػػػػػػا الفػػػػػػرد فػػػػػػي عبلقػػػػػػة متناسػػػػػػقة أو 

 صحية مع  بيئتو ، ماديا أو اجتماعيا.

 االصطالزٟ: -2

و التوافؽ عند عمماء النفس مف أصحاب المدرسة الوظيفية يقصد بو توفيؽ السموؾ أو تكييفو مع البيئة 
 فالتكيؼ و التوافؽ عندىـ وظيفي. و تكويف السموؾ التوافقي أو التكيفي، 

أف كؿ مف فعؿ يقوـ بو الفرد ىو بالضرورة محاولة  لمتوافؽ مع البيئة، والتوافؽ عند  ىوؿو يرى أتباع 
فرويد نادر الوجود، ألنو يعني أف الشخصية مرت بمراحؿ التطور المختمفة و لـ يحدث ليا تثبيت عند 

نًا قويا و أنيا تجاوزت و قادرة عمى تجاوز دوافعيا و أنيا لـ مرحمة معينة لـ تتجاوزىا، و أنيا تممؾ أ
 ( 29ص،1994تجرب الدخوؿ في صراعات. )عبد المنعـ الحفني، 
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: أنو " عممية ديناميكية مستمرة يحاوؿ بيا االنساف تحقيؽ بينو و بيف بيئتو التي ع ماف نماتييعرفو  
و البدني     ؿ إلى حالة مف  االستقرار النفسيتشمؿ كمما يحيط بالفرد مف مؤشرات و إمكانيات الوصو 

 (22ص ،2012،و التكيؼ االجتماعي . )محمد ميدي

مفيوـ مركزي في عمـ النفس بصفة عامة و في الصحة النفسية بصفة  محمد شاذليالتوافؽ: حسب  
خاصة فمعظـ سموؾ الفرد ىو محاوالت مف جانبو لتحقيؽ  توافقو أما المستوى الشخصي أو عمى 

مستوى الشخصي أو عمى المستوى االجتماعي، كذلؾ مف مظاىره السواء في معظميا ليست إال ال
 (55ص،1999.) عبد الحميد محمد شاذلي،تعبيرا عف سوء التوافؽ أو الفشؿ في تحقيقو

يحاوؿ الفرد دائما أثناء نشاطو أف يحصؿ     Ajustement:أف مفيوـ التوافؽ أشرؼ  محمدو يرى 
أو إشباع لدوافعو ، و لكنو كثيرا ما يصطدـ في دائو بعقبات أو تأخره صعوبات و عمى حالة إرضاء 

موانع ، و ىو بذلؾ معرض لئلحباطات عديدة ،تفقده حاالت التوازف االنفعالي ، و لذلؾ ينبغي عمى 
 ،2003، محمد السيد حبلوة،الفرد أف يتعمـ كيؼ يتغمب عمى الصعوبات أو يدور حوليا . )أشرؼ 

 ( 124ص

يشير مفيوـ التوافؽ إلى وجود عبلقات منسجمة مع البيئة تتضمف عمى إشباع معظـ حاجات الفرد  و
و تمبية مطالبو البيولوجية و االجتماعية ، و عمى ذلؾ يتضمف التوافؽ كؿ التباينات و التغيرات في 

عبد الحميد ة. )السموؾ و التي تكوف ضرورية حتى ال يتـ االشباع في إطار العبلقة المنسجمة مع البيئ
 (55ص،1999محمد شاذلي،

ىو عممية ديناميكية ، يحدث فييا تغيير أو تعديؿ في سموؾ الفرد، أو في  : 0779حسب مرسي 
أىدافو و حاجاتو أو فييا جميع، و يصاحبيا شور باالرتياح و السرور إذا حقؽ الفرد ما يريد وصؿ 

 (15ص ،2011 مف إشباع حاجاتو. )مييوبي مراد، إلى أىدافو و تمكف

كما يشير إليو البعض: عمى أنو قدرة الفرد عمى التوفيؽ بيف دوافعو المتصارعة و إرضائيا ارضاء 
 (16ص ،2011،المتزف )مييوبي مراد

الحالػػػػػػة التػػػػػػي تتنػػػػػػاوؿ حاجػػػػػػات الفػػػػػػرد و مطالبػػػػػػة بالنسػػػػػػبة لمبيئػػػػػػة التػػػػػػي تحقػػػػػػؽ لػػػػػػو االشػػػػػػباع أيزنػػػػػػؾ: 
 الكامؿ.
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 حػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػراعاتو و مواجيػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػكبلتو مػػػػػػػػػػف إشػػػػػػػػػػباع سػػػػػػػػػػعي االنسػػػػػػػػػػاف لتنظػػػػػػػػػػيـ حياتػػػػػػػػػػو و  داود:
حباطات وصوال إلى الصحة النفسية. و   ا 

بالنسػػػػبة لتحديػػػػد مفيػػػػـو التوافػػػػؽ النفسػػػػي مػػػػف خػػػػبلؿ الػػػػرؤى النظريػػػػة التػػػػي تناولتػػػػو فػػػػيمكف اسػػػػتعراض 
 بعضيا بإيجاز كاآلتي: 

تكػػػػوف يػػػػرى أف الشػػػػخص المتوافػػػػؽ ىػػػػو مػػػػف تعمػػػػؿ أجيزتػػػػو النفسػػػػية الػػػػثبلث بانسػػػػجاـ و أف  فرويػػػػد :
 (204-203 ص ص،1999،صالح حسف أحمد، مجيد الكبيسي)األنا قوية. 

يػػػػرى أف الشػػػػعور بػػػػالنقص يقػػػػود إلػػػػى عػػػػدـ التوافػػػػؽ أو أف الكفػػػػاح مػػػػف أجػػػػؿ التفػػػػوؽ يقػػػػود إلػػػػى  أدلػػػػر:
 التوافؽ.

النفسػػػػية و  أوضػػػػح بػػػػأف الشػػػػخص المتوافػػػػؽ ىػػػػو الػػػػذي يسػػػػتطيع إشػػػػباع حاجاتػػػػو الفسػػػػيولوجية ماسػػػػمو:
 حسب أولوياتيا.

لػػػػػى و : أوضػػػػػحت بػػػػػأف التوافػػػػػؽ و عػػػػػدـ التوافػػػػػؽ يرجعػػػػػاف إلػػػػػى عمميػػػػػة التنشػػػػػئة االجتماعيػػػػػة يىػػػػػورن ا 
،صػػػػػػالح حسػػػػػػف  مجيػػػػػػد الكبيسػػػػػػي)عبلقػػػػػػة الشػػػػػػخص بذاتػػػػػػو و التػػػػػػي تعػػػػػػد أساسػػػػػػا لمصػػػػػػحة النفسػػػػػػية. 

 (205ص أحمد،

: بأنػػػػػػو العمميػػػػػػة الديناميػػػػػػة المسػػػػػػتمرة التػػػػػػي يقػػػػػػـو بيػػػػػػا الفػػػػػػرد مسػػػػػػتيدفا تغييػػػػػػر 0790موسػػػػػػى عرفػػػػػػو 
عبلقػػػػػة أكثػػػػػر توافقػػػػػا بينػػػػػو و بػػػػػيف نفسػػػػػو مػػػػػف جيػػػػػة، و بينػػػػػو و بػػػػػيف البيئػػػػػة مػػػػػف جيػػػػػة سػػػػػموكو ليحػػػػػدث 

 (152ص ،2003،نبيؿ سفياف)أخرى. 

: ىػػػػػو االنسػػػػػجاـ مػػػػػع البيئػػػػػة و يشػػػػػمؿ القػػػػػدرة عمػػػػػى إشػػػػػباع أغمػػػػػب  Bruno 1983تعريػػػػػؼ بػػػػػروف 
  حاجات الفرد و مواجية معظـ المتطمبات الجسمية و االجتماعية.

و االجتماعيػػة و ىػػذا  عمميػػة تفاعػػؿ االنسػػاف باسػػتمرار مػػع بيئتػػو الماديػػة : ىػػو 0770تعريػػؼ الػػديممي 
 التفاعؿ عممية ديناميكية مستمرة. 

بأنػػػػػػو إشػػػػػػباع الفػػػػػػرد لحاجاتػػػػػػو النفسػػػػػػية و تقبمػػػػػػو لذاتػػػػػػو و اسػػػػػػتمتاعو  :4112نبيػػػػػػؿ سػػػػػػفياف و يعػػػػػػرؼ 
 بحيػػػػػػػػػػاة خاليػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػوترات و الصػػػػػػػػػػراعات و االضػػػػػػػػػػطرابات النفسػػػػػػػػػػية، و اسػػػػػػػػػػتمتاعو بعبلقػػػػػػػػػػات
اجتماعيػػػػػػػػػة حميمػػػػػػػػػة و مشػػػػػػػػػاركتو فػػػػػػػػػي األنشػػػػػػػػػطة االجتماعيػػػػػػػػػة، و تقبمػػػػػػػػػو لعػػػػػػػػػادات و تقاليػػػػػػػػػد و قػػػػػػػػػيـ 

 (153-152، ص ص2003)نبيؿ سفياف،مجتمعو. 
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جػػػػػاء فػػػػػي معجػػػػػـ عمػػػػػـ الػػػػػنفس المعاصػػػػػر أف التوافػػػػػؽ االجتمػػػػػاعي  (0776)الفيشػػػػػاوي و ورد لػػػػػدى 
لتقػػػػاء بػػػػيف أىػػػػداؼ جماعػػػػة ىػػػػو العمميػػػػة التػػػػي يتكيػػػػؼ بيػػػػا الفػػػػرد مػػػػع بيئتػػػػو الجديػػػػدة ، و ىػػػػو نقطػػػػة ا

مػػػػػػا وتوجياتيػػػػػػا القيميػػػػػػة، و بػػػػػػيف أىػػػػػػداؼ الفػػػػػػرد داخػػػػػػؿ الجماعػػػػػػة و توجياتػػػػػػو القيميػػػػػػة و تبنػػػػػػي الفػػػػػػرد 
 .ألعراؼ الجماعة و عاداتيا و ثقافاتيا 

         ىو قدرة الفرد عمى عقد صبلت اجتماعية راضية مرضية تتسـ بالتعاوف و التسامح  سيير كامؿ:
العدواف أو االتكاؿ أو عدـ االكتراث لمشاعر اآلخريف، و أف يربط بعبلقات دافئة و اإليثار ال يشوبيا 

 (16، ص 2011)مييوبي مراد،مع اآلخريف . 

: قدرة الفرد عمى أف يغير مف سموكو كي ينسجـ مع غيره مف  ممدي أحمد عبد الخالؽكما يعرفو 
اعية أو عندما يواجو الفرد مشكمة األفراد، و خاصة باتباع التقاليد و الخضوع لبللتزامات االجتم

أخبلقية ، أو يعاني صراعات نفسية تقتضي معالجتيا أف يغير مف عاداتو، ذلؾ كي يوائـ الجماعة 
 (17-16ص ،2011،التي يعيش في كنفيا.)مييوبي مراد

ينظر  إلى التوافؽ االجتماعي  مف خبلؿ مظاىر السموؾ الخارجي لمفرد أو الجماعة فيو يشير حسب 
إلى "انقياد الفرد إلى الجماعة ، و طاعة أوامرىا لمقابمة متطمبات  0779اف محمد القذافي رمض

الحياة اليومية قصد المحافظة عمى تماسكيا ووحدتيا، فيذا األمر إيجابيا لمتوافؽ، في حيف الخروج عف 
  ر مظيرا مف مظاىر سوء التوافؽ ".طاعة الجماعة و محاولة اإلضرار بيا يعتب

" أف التوافػػػػػؽ االجتمػػػػػاعي يتعمػػػػػؽ بالعبلقػػػػػات بػػػػػيف  4110عبػػػػػد الحميػػػػػد محمػػػػػد الشػػػػػاذلي و يشػػػػػير 
الػػػػػػذات  و  اآلخػػػػػػريف، إذ أف تقبػػػػػػؿ اآلخػػػػػػريف مػػػػػػرتبط بتقبػػػػػػؿ الػػػػػػذات، ممػػػػػػا يسػػػػػػاعد عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ عقػػػػػػد 
صػػػػػػػػػبلت اجتماعيػػػػػػػػػة مرضػػػػػػػػػية تتسػػػػػػػػػـ بالتعػػػػػػػػػاوف و التسػػػػػػػػػامح و اإليثػػػػػػػػػار ، و تعتمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى إشػػػػػػػػػباع 

شػػػػػوب ىػػػػػذه العبلقػػػػػات العػػػػػدواف أو االتكػػػػػاؿ أو عػػػػػدـ االكتػػػػػراث حاجػػػػػاتيـ المشػػػػػروعة، و يجػػػػػب أف ال ي
 .لمشاعر اآلخريف"

فيقػػوؿ: "أف التوافػػؽ االجتمػػاعي يعبػػر عػػف حسػػف التوافػػؽ مػػع المجتمػػع  أمػػيف القريطػػيأمػػا عبػػد المطمػػب 
بنظامو و مؤسساتو و أعرافو و تقاليده و طوائفو و جماعاتػو و أفػراده و يشػير أيضػا إلػى حسػف التوافػؽ 

ريف فػػي المجػػاالت االجتماعيػػة التػػي تقػػـو عمػػى العبلقػػات الحواريػػة بػػيف األفػػراد منيػػا األسػػرة ، مػػع اآلخػػ
المدرسػة ، المينػػة كمػػا يتضػػمف نجػاح الفػػرد فػػي عقػػد عبلقػػات اجتماعيػة مرضػػية ، يرضػػى ىػػو عمييػػا و 
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و  و الحػػػػػب ، و التسػػػػػامح اآلخػػػػػريف بيػػػػػا،و يسػػػػػعد الطرفػػػػػاف ليػػػػػا ، و تتسػػػػػـ ىػػػػػذه العبلقػػػػػات بالتعػػػػػاوف 
 (52، ص 2011حتراـ".)مييوبي مراد،اال

 :اٌزٛفك إٌفكٟ االخزّبػٟ

: تمؾ العبلقة التي يحقؽ فييا الفرد حالة مف االتزاف مع نفسو كما يحقؽ بيا حالة نماتي  فيو حسب 
مف االتزاف مع المحيط الخارجي و يظير ىذا االتزاف مف خبلؿ تقبمو اآلخريف مف أفراد أسرتو و 

 (22ص ،2011،حمد ميديمدرستو بوجو عاـ .)م

تػػػورب أمػػػا االتجػػػاه التكػػػاممي فػػػي تعريػػػؼ التوافػػػؽ فيػػػو يتضػػػمف الجانػػػب النفسػػػي واالجتمػػػاعي حسػػػب 
thorpe      و كػػالرؾclark  بحيػػث يجمػػع النفسػػي و االجتمػػاعي لموصػػوؿ إلػػى أنػػو شػػعور نسػػبي

و ظروفػػػػو  بالرضػػػا ، و االشػػػػباع النػػػػاتج عػػػػف حػػػػؿ صػػػػراعات الفػػػرد فػػػػي محاوالتػػػػو لمتوفيػػػػؽ بػػػػيف رغباتػػػػو
 ( 53ص  ،2011،المحيطة. )مييوبي مراد

فالحياة جممة مف عمميات التوافؽ المستمرة و الدائمة بيف دوافع بيف دوافع االنساف القائمة عمى 
الحاجات األولية التي تكتسب خبلؿ عمميات التطبيع االجتماعي عف طريؽ عمميات التعميـ، فإذا لـ 

عدـ الراحة ، لذلؾ يسعى إلى التغمب عمى البيئة أو صعوبات  تشبع حاجات االنساف يشعر بالتوتر و
موقفيا ، فالسموؾ التوافقي في اإلنساف، إذف السموؾ الموجو عمى التغمب عمى عقبات البيئة ، و إف 

ىذا ما يجعمنا ندرؾ أف  وكؿ لحظة في حياة اإلنساف تمر بو تضعو في مواجية موقؼ أو مشكمة 
 (63ص ،2012،غدواف ناصيؼة . )الحياة كميا توافقات موقفي

 فيو إذف يجمع الشقيف بيف التوافؽ النفسي و بيف التوافؽ االجتماعي:

(: و يشمؿ السعادة مع النفس و الثقة بيا و الشعور بقيمتيا و إشباع التوافؽ الشخصي )ذاتي
توجيو الحاجات  و السمـ الداخمي و الشعور بالحرية في التخطيط لؤلىداؼ و السعي لتحقيقيا و 

السموؾ و مواجية المشكمة الشخصية و حميا و تغير الظروؼ البيئية و التوافؽ لمطالب النمو في 
 مراحمو المتتالية و ىو ما يحقؽ األمف النفسي.

و يتضمف السعادة مع اآلخريف و االلتزاـ بأخبلقيات المجتمع و مسايرة المعايير  التوافؽ االمتماعي:
الجتماعي و التغير االجتماعي و األساليب الثقافية السائدة في المجتمع االجتماعية و قواعد الضبط ا

و التفاعؿ االجتماعي السميـ و العبلقات الناجحة مع اآلخريف و االلتزاـ بأخبلقيات المجتمع و مسايرة 
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و االساليب الثقافية السائدة في  المعايير االجتماعية و قواعد الضبط االجتماعي و التغير االجتماعي
المجتمع و التفاعؿ االجتماعي السميـ و العبلقات الناجحة مع اآلخريف و تقبؿ نقدىـ و سيولة 
االختبلط معيـ و السموؾ العادي مع أفراد الجنس اآلخر و المشاركة في النشاط االجتماعي مما يؤدي 

 (60ص،1999عبد الحميد محمد شاذلي،إلى تحقيؽ الصحة االجتماعي. )

يدا دائما أف تفرؽ بيف التوافؽ االجتماعي و التوافؽ الشخصي إال أنو يتعذر ذلؾ و مع أنو قد يكوف مف
غالبا فالقيـ االجتماعية و المعايير تميؿ إلى اف تصبح داخمية و شخصية أثناء فترة نمو الشخصية، و 
 مف ناحية أخرى فإف المعايير المنبثقة مف الثقافة و أحكاـ القيـ تدخؿ في تقدير كفاية التوافؽ

 الشخصي.

أف تقسػػػػػػػيمنا التوافػػػػػػػؽ إلػػػػػػػى شخصػػػػػػػي و اجتمػػػػػػػاعي إبػػػػػػػراز عبلقػػػػػػػة الفػػػػػػػرد  كمػػػػػػػاؿ الدسػػػػػػػوقيو يػػػػػػػرى 
بػػػػالمجتمع و إشػػػػارة لممعيػػػػار الػػػػذي عمػػػػى أساسػػػػو تتعػػػػيف نقطػػػػة الصػػػػفر أو لمحػػػػد الفاصػػػػؿ بػػػػيف التوافػػػػؽ 

أو    و عػػػػػػػػػػدـ التوافػػػػػػػػػػؽ، إذ التوافػػػػػػػػػػؽ الشخصػػػػػػػػػػي و االجتمػػػػػػػػػػاعي الحكػػػػػػػػػػـ عميػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػذا أو بعكسػػػػػػػػػػو 
 (61ص،1999عبد الحميد محمد شاذلي،) .ات بينيا ىو بالنظر إلى المجتمعبمختمؼ الدرج

II. :ضصبئص اٌزٛافك 

و الجدير بالذكر أف عمماء النفس و الصحة النفسية لـ يقدموا تعريفا موحد و متفقا عميو لمتوافؽ 
 النفسي و ذلؾ لعدة أسباب: 

 أف التوفؽ ظاىرة بشرية نسبية .-

و    ؼ فػػػػػػػػػػي وجيػػػػػػػػػػات نظػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػؿ باحػػػػػػػػػػث و اىتماماتػػػػػػػػػػوأف االخػػػػػػػػػػتبلؼ فػػػػػػػػػػي التعريػػػػػػػػػػؼ اخػػػػػػػػػػتبل-
 القاعدة النظرية التي يستند إلييا.

أحػػػػػػػػػػدىما الفػػػػػػػػػػرد و اآلخػػػػػػػػػػر البيئػػػػػػػػػػة و غالبػػػػػػػػػػا ـ يػػػػػػػػػػرجح كػػػػػػػػػػؿ  أف التوافػػػػػػػػػػؽ يبنػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػرفيف-
 باحث طرفا عمى آخر ،مما يولد خبلفا بيف الباحثيف.

ف غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدواأف التوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ديناميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة متغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  بتغييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد و البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة. )-
 (67-66ص، ص 2012،ناصيؼ
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نادر الوجود ، ألنو يعني أف الشخصية قد  فرويدعمى أية حاؿ ، التوافؽ عند  فرويد:مف وجية نظر 
 مرت بمراحؿ التطور المختمفة  دوف توقؼ أو تثيبت او نكوص و ىذا غير موجود في ظؿ النظرية.  

  و تقويمػػػػا  واقعيػػػػا و خدمػػػػة أغراضػػػػو: ال يػػػػرتبط مفيػػػػـو التوافػػػػؽ بقػػػػدرة اإلنسػػػػاف عمػػػػى تقػػػػويـ ذاتػػػػأدلػػػػر
 بؿ يتعداه إلى المشاركة االجتماعية المفيدة لآلخريف.و حسب، 

III. اٌزٛافك ٚ ثؼط اٌّصطٍسبد  : 

يحدث خمط لدى كثير مف المؤلفيف بيف الصحة النفسية و التوافؽ  التوافؽ و الصحة النفسية: -1
لمفيـو واحد، بحيث اف الصحة النفسية  الرتباطيما الشديد مع بعضيما مع أنيما ليسا اسميف مترادفيف

تقترف بالتوافؽ فبل توافؽ دوف وجود لمصحة نفسية جيدة، و ال صحة نفسية بدوف توافؽ جيد ، فيدؼ 
 (157ص،2003،الصحة ىو تحقيؽ التوافؽ . )نبيؿ سفياف 

العاـ فقد : و بالنسبة لمعوامؿ التي تؤثر أو ليا عبلقة بالتوافؽ و منيا الذكاء التوافؽ و الذكاء -2
اعتقد الكثير باالرتباط التاـ بيف الذكاء و التوافؽ إذ عرؼ البعض اف الذكاء توافؽ مع البيئة، حيث 
تشير عديد مف الدراسات إلى اطراد نسبة الذكاء مع التوافؽ ، و يؤكد البعض أف الذكاء تساعد 

 (160ص  ،2003،صاحبيا عمى تحقيؽ التوافؽ.) نبيؿ سفياف

اإلجراء الذي يتخذه المرء ليبم  التوافؽ ، و ىو إما شعوري كزيادة الجيد لمتغمب : إمراء التوافؽ -3
عمى العائؽ أو تغيير اليدؼ و إعادة تقدير الموقؼ الصراعي، و إما ال شعوري و ىو ما يسمى 
بالحيؿ الدفاعية، و ىي محاوالت ال شعورية يحمي بيا الفرد نفسو مما ييدد تكامؿ األنا، يخفؼ 

 (22ص ،1994،عبد المنعـ الحفنيالتوتر. )

تعني المسايرة االنصياع أو المجاراة و ىي ميؿ )غير مقصود غالبا( ليتقبؿ  التوافؽ و المسايرة: -4
أفكار جماعة اجتماعية معينة و معاييرىا و سموكية كجماعة الرفاؽ، و المسايرة قد تكوف مطموبة في 

و مف  عايير فاسدة و تقاليد بالية  مبادئ خاطئةمواقؼ معينة، و لكف البيئة االجتماعية قد تتضمف م
و يسمى  ثـ االتساؽ معيا عبلمة توافؽ ،و يكوف التوافؽ ىنا محاولة تغيير البيئة أو عدـ مسايرتيا

ذلؾ بالمغايرة ، و ىي مصطمح في عمـ النفس االجتماعي يشير إلى السموؾ الذي يناقض مع الجماعة 
 و يخالفيا.
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و المسايرة عبلقة معقدة فقد يساير الفرد مجتمعو و ال  يتمتع بالصحة النفسية  و العبلقة بيف التوافؽ
كما قد يعتبر الفرد متوافقا رغـ سخطو عمى األوضاع في المجتمع  و اعتراضو عمى بعض جوانبو 

 (58ص،1999،محمد شاذليعبد الحميد التي يرى أنيا غير صحيحة. ) 

مفيـو التكيؼ مف عمـ البيولوجيا عمى نحو ما خدمتو استعار السيكولوجيوف  التوافؽ و التكيؼ: -5
 نظرية دارويف المعروفة بنظرية النشوء و االرتقاء و سوء التوافؽ يتضمف التوافؽ الجوانب النفسية 

 (56ص،1999،عبد الحميد محمد شاذلي االجتماعية و يقتصر عمى االنساف فقط. )و 

ساف و الحيواف معا ، و بذلؾ تصبح عممية تغيير يختص التكيؼ بالنواحي الفيسيولوجية و يشمؿ االن
االنساف لسموكو ليتسؽ مع غيره باتباعو العادات و التقاليد و خضوعو لبللتزامات االجتماعية عممية 
توافؽ، و تصبح عممية تغير حدقة العيف باتساعيا في الظبلـ و ضيقيا في الضوء الشديد عممية 

 (57ص،2001،تكيؼ. ) محمد شاذلي

يستخدـ مصطمح التكيؼ ألف عمـ النفس إلى اف أي تغير  في نمط سموؾ الفرد يصدر عنو  و أصبح
في محاولتو تحقيؽ التوافؽ عمى الموقؼ الجديد، و يعتمد عمى التكيؼ عمى طريقة و درجة إشباع 
 الدوافع ،و الحياة عبارة عف سمسمة مف عمميات تكيؼ يعدؿ فييا الفرد سموكو في سبيؿ االستجابة.)

 ( 123ص ،2003،رؼ محمد ، محمد السيد حبلوةأش

بالجوانب الحسية و الجسمية عند الكائف الحي  بصورة  Adaptationو لذلؾ يرتبط مفيوـ التكيؼ 
أشرؼ  أكبر ، بينما يرتبط مفيوـ التوافؽ بالجوانب االجتماعية أي ما يخص االنساف دور الحيواف.)

 ( 124ص،2003، محمد ، محمد السيد حبلوة

لتكيؼ و مفيوـ ا Ajustement التوافؽ بد مف توضيح المبس الحاصؿ بيف مفيوـ  ال-
adaptation   فاألوؿ مفيوـ خاص باإلنساف ، في سعيو لتنظيـ حياتو، و حؿ صراعتو، و مواجية ،

و إشباعات، و إحباطات وصوال إلى ما يسمى بالصحة النفسية، أو السواء و االنسجاـ و  ،مشكبلتو 
الذات و مع اآلخريف في األسرة و العمؿ وفؽ التنظيمات التي ينخرط فييا االنساف ، و التناغـ مع 

 (367ص،2005،حناف سعيد الرحو )عميو فالتوافؽ ىو مفيوـ إنساني.
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ليذا سوؼ نجد بعض البحوث تناولت التكيؼ عمى أنو توافؽ نظرا الختبلؼ الترجمات و لمخمفيات 
و   األخرى،شيء واحد بالنسبة لبعض البحوث بينما يختمؼ لدى  فقد يظير أنيما المتناولة،النظرية 

 سوؼ ندرج معاني التكيؼ التي تعني أنيا توافؽ كونيا تصب في سياؽ الموضوع.

IV.  :ق١ؽٚؼح  اٌزٛافك 

عممية التوافؽ ليست عممية جامدة ثابتة تحدث في موقؼ معيف أو فترة معينة بؿ إنيا عممية مستمرة 
يواجو سمسمة ال تنتيي مف المشاكؿ و الحاجات و المواقؼ التي تحتاج إلى  دائمة ، فعمى الفرد أف

سموؾ مناسب يؤدي إلى خفض التوتر و إعادة االتزاف و االحتفاظ بالعبلقة مع البيئة ، و ىذا يعني 
أف الفرد مطالب بإعادة االتزاف و االحتفاظ بالعبلقة أي مثير داخمي أو خارجي و ىو ما نعنيو عندما 

 (55ص،1999ية دينامية وظيفية. ) محمد شاذلي،أف عممية التوافؽ عممنقوؿ 

بينو  و ىو عممية دينامية  يقوـ بيا الفرد بصفة مستمرة في محاوالتو لتحقيؽ التوافؽ بينو و بيف نفسو 
يتحقؽ و كؿ ما يحيط  بالفرد مف مؤثرات عديدة ،  ؿو بيف البيئة التي يعيش فييا ، تمؾ البيئة التي يشم

وافؽ بأف يقوـ الفرد بتغيير سموكو لممؤثرات المختمفة  لموصوؿ إلى حالة مف االستقرار النفسي، الت
 (126ص ،2003، أشرؼ محمد ، محمد السيد حبلوةالتكيؼ االجتماعي مع بيئتو. )و 

V.  :ِكز٠ٛبد اٌزٛافك 

بيف الذات  الشخص يتعمؽ بالتنظيـ النفسي الذاتي ، أما التوافؽ االجتماعي فيو يتعمؽ بالعبلقات
األخريف، و يقـو عمى أساس الشعور باألمف  الذاتي بالنسبة إلى التوافؽ الذاتي و عمى أساس الشعور و 

 لتحقيؽ ذلؾ ، يضمف الجوانب التالية:  ،باألمف  االجتماعي  بالنسبة إلى التوافؽ االجتماعي 

  Personnel ajustementاٌشطصٟ:  -0

رامػػػػػػح فعػػػػػػو المتصػػػػػػارعة توفيقػػػػػػا يرضػػػػػػييا جميعػػػػػػا حسػػػػػػب و ىػػػػػػو قػػػػػػدرة الفػػػػػػرد عمػػػػػػى التوفيػػػػػػؽ بػػػػػػيف دوا
، و ىػػػػػػػػػو رضػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػػو أي تكػػػػػػػػػوف حياتػػػػػػػػػو النفسػػػػػػػػػية خاليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػوترات، 0769

، 1984الصػػػػػراعات النفسػػػػػػية التػػػػػي تقتػػػػػػرف بمشػػػػػاعر الػػػػػػذنب و القمػػػػػؽ و الػػػػػػنقص حسػػػػػب أبػػػػػػو النيػػػػػػؿ و 
و فيمػػػػػػا واقعيػػػػػػا : أنػػػػػػو إشػػػػػػباع الفػػػػػػرد لحاجاتػػػػػػو النفسػػػػػػية و فيمػػػػػػو لذاتػػػػػػ4112سػػػػػػفياف حسػػػػػػب نبيػػػػػػؿ و 
حػػػػؿ و تقبمػػػػو لذاتػػػػو و احتراميػػػػا، و ثقتػػػػو بنفسػػػػو و تحممػػػػو المسػػػػؤولية، و قدرتػػػػو عمػػػػى اتخػػػػاذ قراراتػػػػو ، و 

 (154ص  ،2003،مشكبلتو ، و تحقيؽ أىدافو. )نبيؿ سفياف
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و يشػػػػػػير إلػػػػػػى التػػػػػػوازف بػػػػػػيف الوظػػػػػػائؼ المختمفػػػػػػة لمشخصػػػػػػية ممػػػػػػا يترتػػػػػػب عميػػػػػػو أف تقػػػػػػوـ األجيػػػػػػزة 
صػػػػػػراعات شػػػػػػديدة ، و تحقػػػػػػؽ السػػػػػػعادة فػػػػػػي الػػػػػػنفس ، و ىػػػػػػو مػػػػػػا يحقػػػػػػؽ النفسػػػػػػية بوظائفيػػػػػػا  بػػػػػػدوف 

 (127ص ،2012،)غدواف ناصيؼ األمف الداخمي .

وىو االعتماد عمى النفس، ميؿ الفرد القياـ بما يراه مف عمؿ دوف طمب منو القياـ بو و دوف االستعانة 
 ضـ: يبغيره و 

جيو سموكو و أف لو الحرية  في أف يقـو شعور الفرد بأنو قادر عمى تو  الذاتية: االحساس بالقيمة
 بقسط مف تعزيز سموكو.

 أو الفرد يتمتع بحب والديو و ػسرتو و بأنو مرغوب فيو مف زمبلئو. االنتماء

 أي ميؿ الفرد إلى الدخوؿ في عبلقات اجتماعية وعدـ انطوائو.  االندماج االمتماعي:

عمى  عمى االضطراب النفسي كعدـ القدرةالة : ال يشكو مف األمراض الدالخمو مف األمراض العصابية
. )غدواف ناصيؼ  (68ص  ،2012،النـو

 اٌزٛافك االخزّبػٟ:  -2

في  تعريفو "أف تحقيؽ  وولمافيعني أف ينشأ الفرد عبلقة منسجمة مع البيئة التي يعيش فييا كما يقوؿ 
تضمف السعادة مع  االنسجاـ الداخمي في الشخصية شرط لتحقيؽ االنسجاـ مع البيئة الخارجية ، و

اآلخريف و االلتزاـ بأخبلقيات المجتمع و معاييره االجتماعية ، و تقبؿ التغيرات االجتماعية ، و 
التفاعؿ االجتماعي السميـ و العمؿ لخير الجماعة و المشاركة في النشاط االجتماعي مما يؤدي إلى 

 ( 127 ص،2012،غدواف ناصيؼ تحقيؽ الصحة االجتماعية".)

تغير في سموؾ الفرد بحيث يظيره أماـ الجماعة التي يعيش  Warren 1934وارف ب و ىو حس
، 0793دافيدوؼ فييا لكي ينسجـ معيا، و ىو محاولة التوفيؽ بيف متطمبات الذات، و البيئة حسب 

استمتاع الفرد بعبلقات اجتماعية حميمة تتصؼ باالحتراـ و التقدير  4112نبيؿ سفياف و ىو حسب 
لمتبادؿ و التي تشبع حاجاتو االجتماعية، و مشاركتو في األنشطة االجتماعية ، و تقبمو و العطاء ا

 (155ص ،2003،نبيؿ سفيافلعادات و تقاليد و قيـ و أفكار و قوانيف و أنظمة مجتمعو. )
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وىو اعتراؼ الفرد بالمستويات االجتماعية: أي ال يدرؾ حقوؽ اآلخريف و ضرورة إخضاع بعض 
 االجتماعية: رغباتو لحاجتو 

 : أي انو يظير مودتو نحو اآلخريف بسيولة و يساعدىـ.اكتساب الميارات -

 : أي اف الفرد ال يميؿ إلى المشاحنة و العراؾ و عصياف األوامر.عدـ ومود ميوؿ مضادة لمممتمع -

 : أي أف لمفرد عبلقات طيبة مع أسرتو بشكؿ متبادؿ.عالقات أسرية سوية -

 المحبة بينو و بيف زمبلئو و مدرسيو. سوية كتبادؿ عالقات مدرسية -

أي االنسجاـ و الشعور بالسعادة مع كؿ األشخاص الموجوديف في  عالقات بيلية سوية: -
 (69ص ،2012،بيئتو.)غدواف ناصيؼ

 اٌزٛافك إٌّٟٙ:  -8

و      و يتضػػػػػػمف االختيػػػػػػار المناسػػػػػػب لممينػػػػػػة و االسػػػػػػتعداد عممػػػػػػا و تػػػػػػدريبا ليػػػػػػا و الػػػػػػدخوؿ  فييػػػػػػا 
فػػػػػاءة  و االنتػػػػػػاج و الشػػػػػعور بالرضػػػػػػا و النجػػػػػاح و العبلقػػػػػات الطيبػػػػػػة مػػػػػع الرؤسػػػػػػاء و االنجػػػػػاز و الك

 (127 ص،2012،غدواف ناصيؼالزمبلء ، و التغمب عمى المشكبلت.)

 اٌؼمٍٟ: -4

و    عناصر التوافؽ العقمي ىي اإلدراؾ الحسي و التعميـ التذكر و التفكير و الذكاء و االستعدادات 
عبد الحميد محمد كؿ بعد مف ىذه األبعاد بدوره كامبل عمى بقية العناصر.  يتحقؽ التوافؽ العقمي بقياـ

 ( 61ص،شاذلي 

 اٌع٠ٕٟ: -5

الجانب الديني جزء مف التركيب النفسي لمفرد و كثيرا ما يكوف مسرحا لمتعبير عف صراعات داخمية  
 (62ص،عبد الحميد محمد شاذلي عنيفة )مثاؿ ذلؾ ما نجده عند كثير مف الشباب( . 

 :قؽٞاأل -6

يتضمف السعادة األسرية التي تتمثؿ في االستقرار و التماسؾ االسري و القدرة عمى تحقيؽ مطالب  
االسرة  و سبلمة العبلقات بيف الوالديف كمييما و بينيما األبناء و سبلمة العبلقة بيف األبناء بعضيـ 



 

77 

ألقارب و حؿ المشكبلت البعض، يمتد التوافؽ األسري كذلؾ ليشمؿ سبلمة العبلقات األسرية مع ا
 األسرية. 

النجاح و حالة تبدو في العممية المستمرة التي تقوـ بيا الطالب  الستيعاب مواد الدراسة : اٌّعؼقٟ -7
فييا و تحقيؽ التبلؤـ بينو و بيف البيئة  الدراسية و مكوناتيا األساسية، فالتوافؽ الدراسي تبعا ليذا 

 (63صعبد الحميد محمد شاذلي ،اجتماعي. المفيـو قدرة مركبة مف بعد عقمي و بعد 

VI.  :إٌظؽ٠بد اٌّفكؽح ٌٍزٛافك 

  ٔظؽ٠خ اٌزس١ًٍ إٌفكٟ :-1

اف عمميػػػػػػػة الشخصػػػػػػػي غالبػػػػػػػا مػػػػػػػا يكػػػػػػػوف عمميػػػػػػػة ال شػػػػػػػعورية، أي أف الفػػػػػػػرد ال يعػػػػػػػي  فرويػػػػػػػديػػػػػػػرى 
األسػػػػػباب الحقيقيػػػػػة لكثيػػػػػر مػػػػػف سػػػػػموكياتو، فالشػػػػػخص المتوافػػػػػؽ ىػػػػػو مػػػػػف يسػػػػػتطيع إشػػػػػباع المتطمبػػػػػات 

لميػػػػػػو بوسػػػػػػائؿ مقبولػػػػػػة اجتماعيػػػػػػة ، ويعتبػػػػػػر أف العصػػػػػػاب و الػػػػػػذىاف مػػػػػػا ىمػػػػػػا إال عبػػػػػػارة الضػػػػػػرورية 
عػػػػف شػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ سػػػػوء التوافػػػػؽ ويقػػػػر بػػػػأف السػػػػمات األساسػػػػية لمشخصػػػػية المتوافقػػػػة و المتمتعػػػػة 
بالصػػػػػحة النفسػػػػػية تتمثػػػػػؿ فػػػػػي ثػػػػػبلث سػػػػػمات ىػػػػػي : قػػػػػوة األنػػػػػا ، القػػػػػدرة عمػػػػػى العمػػػػػؿ ، القػػػػػدرة عمػػػػػى 

 الحب.
ؿ فػػػػػرد يسػػػػػعى لمتكيػػػػػؼ مػػػػػع بيئتػػػػػو و تطػػػػػوير حياتػػػػػو و تحقيػػػػػؽ امتيػػػػػاز  و تفػػػػػوؽ أف كػػػػػ أدلػػػػػرويػػػػػرى 

عمػػػػػى اآلخػػػػػريف بطريقػػػػػة فريػػػػػدة بػػػػػدافع الشػػػػػعور بػػػػػالعجز و ىػػػػػذاما أسػػػػػماه بأسػػػػػموب الحيػػػػػاة الػػػػػذي ينشػػػػػأ 
نتيجػػػػػة عػػػػػامميف ىمػػػػػا اليػػػػػدؼ الػػػػػداخمي والقػػػػػوى البيئيػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػاعد  و تعوقػػػػػو،  تعػػػػػدؿ اتجاىػػػػػات و 

 (37 36صص ىػ،1424،عبير عسيري مسيرة الفرد. )

فيعتقػػػػد أف مفتػػػػاح التوافػػػػؽ و الصػػػػحة النفسػػػػية يكمػػػػف فػػػػي اسػػػػتمرار النمػػػػو الشخصػػػػي  يػػػػون و حسػػػػب 
دوف توقػػػػػػػؼ ، كمػػػػػػػا أكػػػػػػػد عمػػػػػػػى أىميػػػػػػػة اكتشػػػػػػػاؼ الػػػػػػػذات الحقيقيػػػػػػػة و أىميػػػػػػػة التػػػػػػػوازف بػػػػػػػيف الميػػػػػػػوؿ 

 االنطوائية و االنبساطية.  

قػػػػػػة اإلحسػػػػػػاس الواضػػػػػػح باليويػػػػػػة فيعتبػػػػػػر الشػػػػػػخص  المتوافػػػػػػؽ ال بػػػػػػد أف يتسػػػػػػـ بالث إيريكسػػػػػػوفأمػػػػػػا 
و القػػػػػدرة   القػػػػػدرة عمػػػػػى األلفػػػػػة  و الحػػػػػب ، الشػػػػػعور باالسػػػػػتقبللية ، التوجػػػػػو نحػػػػػو اليػػػػػدؼ و التنػػػػػافسو 

بمحػػػػػػػػػػػػػاج ليػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػى النضػػػػػػػػػػػػػج و سػػػػػػػػػػػػػيولة التوافػػػػػػػػػػػػػؽ.) دعمػػػػػػػػػػػػػى مبلئمػػػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػػػروؼ المتغيػػػػػػػػػػػػػرة 
 (115ص،2011،فروجة
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  إٌظؽ٠خ اٌكٍٛو١خ :-2

ة مكتسػػػػبة عػػػػف طريػػػػؽ الػػػػتعمـ و الخبػػػػرات التػػػػي يمػػػػر بيػػػػا،   يشػػػػير رواد ىػػػػذه النظريػػػػة أف التوافػػػػؽ عمميػػػػ
و السػػػػػموؾ التػػػػػوافقي يشػػػػػتمؿ عمػػػػػى خبػػػػػرات تشػػػػػير إلػػػػػى كيفيػػػػػة االسػػػػػتجابة لتحػػػػػديات الحيػػػػػاة، و التػػػػػي 

أف عمميػػػػػة  Skinner سػػػػػكنرو  Watson واطسػػػػػوفسػػػػػوؼ تقابػػػػػؿ بػػػػػالتعزيز أو التػػػػػدعيـ، فحسػػػػػب 
لشػػػػػعوري و لكنيػػػػػا تتشػػػػػكؿ بطريقػػػػػة التوافػػػػػؽ الشخصػػػػػي ال يمكػػػػػف ليػػػػػا أف تنمػػػػػو عػػػػػف طريػػػػػؽ الجيػػػػػد ا

بػػػػأف السػػػػموؾ و سػػػػمات الشخصػػػػية نتػػػػاج  بنػػػػدوراآليػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ تمميحػػػػات البيئػػػػة أو إثباتيػػػػا، وأكػػػػد 
تفاعػػػػػؿ متبادلػػػػػة بػػػػػػيف ثبلثػػػػػة عوامػػػػػػؿ ىػػػػػي مثيػػػػػرات و خاصػػػػػػة االجتماعيػػػػػة منيػػػػػػا النمػػػػػاذج و السػػػػػػموؾ 

 (38ص ىػ،1424،)عبير عسيرياالنساني و العمميات العقمية و الشخصية. 

اسػػػػػػتبعد تفسػػػػػػير  M.Mahoneyمايكػػػػػػؿ مػػػػػػاىوني الباحػػػػػػث أف :  4114مايسػػػػػػة  قػػػػػػد ورد لػػػػػػدى و
مػػػػػػػف  رتوافػػػػػػػؽ الفػػػػػػػرد أنػػػػػػػو يحػػػػػػػدث بطريقػػػػػػػة آليػػػػػػػة تبعػػػػػػػده عػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػة البشػػػػػػػرية و اعتبػػػػػػػروا أف كثيػػػػػػػ

و الفػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػى درجػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الػػػػػػػػوعي و اإلدراؾ مزاممػػػػػػػػة لؤلفكػػػػػػػػار  الوظػػػػػػػػائؼ البشػػػػػػػػرية تػػػػػػػػتـ 
 (116ص،1201،بمحاج فروجة  .)المفاىيـو 

  النظرية االنسانية:-3

 حيػػػػػث يػػػػػرى أصػػػػػحاب النظريػػػػػة أف االنسػػػػػاف كػػػػػائف فاعػػػػػؿ يسػػػػػتطيع حػػػػػؿ مشػػػػػكبلتو و تحقيػػػػػؽ التػػػػػوازف
و أنػػػػػو لػػػػػيس عبػػػػػدا لمحتميػػػػػات البيولوجيػػػػػة الجػػػػػنس و العػػػػػدواف كمػػػػػا تػػػػػرى نظريػػػػػة التحميػػػػػؿ النفسػػػػػي، او 

تحقيػػػػؽ الػػػػذات، فػػػػي حػػػػيف  لممثيػػػػرات الخارجيػػػػة كمػػػػا تػػػػرى السػػػػموكية ، و أف التوافػػػػؽ يعنػػػػي الفعاليػػػػة و
أف السػػػػػوؽ التوافػػػػػؽ ينػػػػػتج عػػػػػف شػػػػػعور افػػػػػرد بعػػػػػدـ القػػػػػدرة و تكػػػػػويف مفيػػػػػـو سػػػػػالبا عػػػػػف ذاتػػػػػو. )عبيػػػػػر 

 (38صىػ، 1424،عسيري

إلػػػػػػى أف األفػػػػػػراد الػػػػػػذيف يعػػػػػػانوف مػػػػػػف سػػػػػػوء التوافػػػػػػؽ يعبػػػػػػروف عػػػػػػف 0790كػػػػػػارؿ رومػػػػػػرز و يشػػػػػػير 
ع مفيػػػػوميـ لػػػػذواتيـ. )عبيػػػػر بعػػػػض الجوانػػػػب التػػػػي تقمقيػػػػـ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بسػػػػموكياتيـ غيػػػػر المتسػػػػقة مػػػػ

حيػػػػػث يعتبػػػػػر سػػػػػوء التوافػػػػػؽ بأنػػػػػو تمػػػػػؾ الحالػػػػػة التػػػػػي يحػػػػػاوؿ الفػػػػػرد فييػػػػػا  (39صىػػػػػػ،1424،عسػػػػػيري
االحتفػػػػاظ بػػػػػبعض الخبػػػػػرات بعيػػػػػدا االدراؾ أو الػػػػػوعي و فػػػػػي الواقػػػػػع إف عػػػػػدـ قبػػػػػوؿ الفػػػػػرد لذاتػػػػػو دليػػػػػؿ 

 عمى سوء التوافؽ .
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قائيػػػػػػػة، التمركػػػػػػػز الصػػػػػػػحيح لمػػػػػػػذات و ىػػػػػػػي أف اإلدراؾ الفعػػػػػػػاؿ لمواقػػػػػػػع ، قبػػػػػػػوؿ التم ماسػػػػػػػموويعتبػػػػػػػر 
ص  ،2011،تػػػػؤدي بػػػػالفرد إلػػػػى التوافػػػػؽ بصػػػػفة إيجابيػػػػة مػػػػع نفسػػػػو و مػػػػع اآلخػػػػريف. )بمحػػػػاج فروجػػػػة

 (117-116ص

أف التوافؽ ىو غاية كؿ كػائف حػي و يعػد دافعػا أساسػيا لمسػموؾ، بمعنػى كػؿ فػرد يتوافػؽ  ألبورتو يرى 
و يعنػػي أف    يػػرتبط التوافػػؽ السػػوي بامتػػداد الػػذات مػػع بيئتػػو بطريقتػػو الخاصػػة و بأسػػموبو الشخصػػي، و

و إشػباعاتو أكثػر  حياة الفرد ال ينبغي ليا أف تتقيد في نطاؽ تمؾ المجموعة  و ينبغي اف تكػوف توتراتػو
 (161ص ،2012،ميبل إلى الكثرة و التعدد منيا إلى القمة و النمطية. )حسيف ذىبية

 إٌظؽ٠خ اٌّؼؽف١خ:  -4

أف سػػػػبب االضػػػػطراب النفسػػػػي راجػػػػع لؤلفكػػػػار السػػػػالبة عػػػػف   الػػػػذات والخبػػػػرات  و رفاقػػػػو بيػػػػؾو يػػػػرى 
الراىنػػػػػػة و المسػػػػػػتقبؿ ،حيػػػػػػث يػػػػػػؤدي اإلدراؾ السػػػػػػمبي لػػػػػػدى الفػػػػػػرد و تقييمػػػػػػو لمموقػػػػػػؼ إلػػػػػػى المػػػػػػرض،  

غالبػػػػػا مػػػػػا تكػػػػػوف األفكػػػػػار السػػػػػمبية السػػػػػالبة غيػػػػػر واقعيػػػػػة و محرفػػػػػة و غيػػػػػر منطقيػػػػػة ، تتحػػػػػرؾ عػػػػػف و 
 حدود الحرماف و النقص و االنيزاـ.طريؽ تفسير خبرات الفرد ضمف 

و يسػػػػػػمى نمػػػػػػوذج العجػػػػػػز المػػػػػػتعمـ و قمػػػػػػة الحيمػػػػػػة، و يػػػػػػرى أف  سػػػػػػيمنممافو فػػػػػػي نمػػػػػػوذج آخػػػػػػر لػػػػػػػ 
التعػػػػرض ألحػػػػداث خػػػػارج نطػػػػاؽ السػػػػيطرة و إدراكيػػػػا فػػػػي اإلطػػػػار و يػػػػؤدي إلػػػػى توقعػػػػات عػػػػف فقػػػػداف 

د أنػػػػػو ال يسػػػػػتطيع السػػػػػيطرة عمػػػػػى األحػػػػػداث التاليػػػػػة فػػػػػي المسػػػػػتقبؿ، فػػػػػالمرض النفسػػػػػي تعمػػػػػـ أو اعتقػػػػػ
السػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػى ميػػػػػػػػػاـ حياتػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػالتخفيؼ مػػػػػػػػػف معاناتػػػػػػػػػو أو تحقيػػػػػػػػػؽ إشػػػػػػػػػباعاتو. )حسػػػػػػػػػيف ذىبيػػػػػػػػػة 

 (161،ص2012،

 إٌظؽ٠خ اٌج١ٌٛٛخ١خ: -5

، وترتكػػػػػػػز عمػػػػػػػى النػػػػػػػواحي البيولوجيػػػػػػػة  مػػػػػػػالتوفو  كالمػػػػػػػاف،  منػػػػػػػدؿ، دارويػػػػػػػفو مػػػػػػػف مؤسسػػػػػػػييا 
يب انسػػػػػجة الجسػػػػػـ والمػػػػػخ و لمتوافػػػػػؽ ، حيػػػػػث تػػػػػرى أف كػػػػػؿ أشػػػػػكاؿ التوافػػػػػؽ تعػػػػػود إلػػػػػى أمػػػػػراض تصػػػػػ

تحػػػػدث ىػػػػذه األمػػػػراض فػػػػي أشػػػػكاؿ منيػػػػا الموروثػػػػة و منيػػػػا المكتسػػػػبة خػػػػبلؿ مراحػػػػؿ حيػػػػاة الفػػػػرد مػػػػف 
إصػػػػػابات و اضػػػػػطرابات ناتجػػػػػة عػػػػػف المحػػػػػيط، أو تعػػػػػود إلػػػػػى اضػػػػػطرابات نفسػػػػػية التػػػػػي تػػػػػؤثر عمػػػػػى 

 (114ص،2011،)بمحاج فروجة التوازف اليرموني لمفرد نتيجة تعرضو لمضغوطات.
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عمميػػػػػػة التوافػػػػػػؽ تعتمػػػػػػد باألسػػػػػػاس عمػػػػػػى الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية و بالتػػػػػػالي التوافػػػػػػؽ التػػػػػػاـ لمفػػػػػػرد  و تعتبػػػػػػر
)الجسػػػػػمي( يتضػػػػػمف سػػػػػبلمة مختمػػػػػؼ وظػػػػػائؼ الجسػػػػػـ، أي أف التوافػػػػػؽ ىػػػػػو انسػػػػػجاـ نشػػػػػاط وظػػػػػائؼ 

 (115ص،2011،بمحاج فروجةالجسـ. )

VII. :اٌزٛافك ٚ اٌصسخ ٚ إٌفك١خ 

سية و حسف التوافؽ، و يروف أف دراسة الصحة الحظ الكثير مف المؤلفيف يوحدوف بيف الصحة النف 
 النفسية ما ىي إال دراسة التوافؽ و أف حاالت عدـ التوافؽ مؤشرا الختبلؿ الصحة النفسية.

و يرى باحثوف آخروف  أف  السموؾ التوافقي ليس ىو الصحة النفسية  بؿ أحد مظاىرىا ، فالصحة 
 ص ،2012،غدواف ناصيؼي دليؿ عمى توافقيا. )النفسية  حالة أو مجموعة شروط و السموؾ التوافق

277) 

و مفيـو التوافؽ ىو مفيـو لصيؽ جدا مفيـو الشخصية  السوية فمظاىر و سمات السواء ترتبط 
ارتباطا وثيقا بيذا المفيـو كما أف تحقيؽ التوافؽ ىو ىدؼ كؿ انساف و ىو غاية  كؿ العامميف في 

 (125ص ،2003،السيد حبلوةأشرؼ محمد ، محمد حقؿ الصحة النفسية. )

أما التوافؽ الشخصي فيتضمف السعادة مع النفس و إشباع حاجات الداخمية األولية و العضوية 
أما التوافؽ االجتماعي فيتضمف السعادة مع اآلخريف و االلتزاـ  المكتسبة،الخارجية و ت الحاجاو 

غدواف قواعد الضبط االجتماعية.  )بأخبلقيات المجتمع و مسايرة المعايير االجتماعية و االمتثاؿ ل
 (66ص ،2012،ناصيؼ

: أف الصحة عبارة عف حالة مف اإلحساس الذاتي و الموضوعي عند شخص 0779ىوديمماف و يرى 
ما تكوف و تكوف ىذه الحالة  موجودة عندما تكوف مجاالت النمو الجسدية و النفسية و االجتماعية 

أىدافو ، التي يضعيا لنفسو و مع الظروؼ الموضوعية لمشخص متناسبة مع إمكاناتو و قدراتو و 
 لمحياة. 

و استنادا إلى ىذا تكوف  الصحة متضررة عندما تواجو الفرد في مجاؿ أو أكثر مف ىذه المجاالت  
متطمبات ال يتمكف مف تذليميا أو إنجازىا ضمف اإلطار االطار االجتماعي الذي يعيش فيو، لممرحمة 
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، و يمكف ليذا الضرر أف يتجمى عمى شكؿ أمراض مف الشذوذ النفسي  الحياتية التي يمر بيا
 (26-25،ص ص2002)تامر جميؿ،االجتماعي و الجسدي. و 

كف مف  التوافؽ مو يتمتع االنساف بالصحة عندما يتمكف مف بناء عبلقاتو االجتماعية بشكؿ فعاؿ و يت
لخاصة  مع الظروؼ  المعقدة كييؼ حياتو اتو االندماج مع أفراد مجتمعو، و عندما يستطيع 

المتنوعة  لممحيط ، و عندما يتمكف فضبل عف ذلؾ مف تقرير مصيره و تحقيؽ التوازف بيف إمكاناتو  و 
 (26ص ،2002تامر جميؿ،.) البيولوجية الوراثية و النفسية و الجسدية

عنى مقدرتو يتضمف شقيف ىما اتزاف الفرد مع نفسو، أو تناغمو مع ذاتو، بم 0779القريطي و حسب 
عمى مواجية و حسـ ما ينشأ داخمو مف صراعات، وما يتعرض لو مف إحباطات، تحرره مف القمؽ 

عبلقات و ثـ انسجاـ الفرد مع بيئتو المادية و االجتماعية عموما، بما فييا مف أشخاص آخريف  التوتر،و 
 (121ص،2012،و عناصر و مواضيع و أحداث و مشكبلت. )ناصر الديف زبدي، نصيرة لميف 

إف الشخص  المتمتع بالصحة النفسية، ىو الذي يضع أماـ نفسو مثبل    0799مصطفى فيميو يرى 
و أىدفا و مستويات لمطموح، و يسعى لموصوؿ إلييا حتى و لو كانت تبدو لو في غالب االحياف 

 بعيدة المناؿ ، فالتوافؽ يعني بذؿ الجيد و العمؿ المستمر في سبيؿ تحقيؽ االىداؼ .

مف خبلؿ ما أشار إليو الباحثوف ، يمكننا االستنتاج أف الصحة النفسية  عبارة عف نجاح لمتوافؽ            و 
 .و التوازف بيف الذات و المحيط بشقيو المادي و االجتماعي

VIII. :ٟاٌصسخ إٌفك١خ ٚ ػ١ٍّخ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػ 

يا إلى تغيير سموكو ليحدث عبلمة أكثر إف عممية التوافؽ عممية  دينامية  مستمرة يسعى الشخص في
توافقا بينو و بيف البيئة، و تبعا ليذا نستطيع أف نعرؼ العممية بأنيا القدرة عمى تكويف بيف العبلقة 

 المرضية بيف المرء و بيئتو و تشمؿ :

بس تعبر عف العالـ الخارجي و كؿ ما يحيط بالفرد مف أشياء حيوية و طبيعية كالمم البيلة الطبيعية:
 و المسكف و الطعاـ.

و ىػػػػػي تعبػػػػػر عػػػػػف المجتمػػػػػع الػػػػػذي يعػػػػػيش فيػػػػػو االنسػػػػػاف بػػػػػأفراده و  البيلػػػػػة االمتماعيػػػػػة و ال قافيػػػػػة:
 عاداتو و قوانينو التي تنظـ األفراد و عبلقتيـ بعضيـ ببعض.
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و التػػػػي يجػػػػب عمػػػػى الفػػػػرد أف يكػػػػوف قػػػػادرا عمػػػػى أف يتعامػػػػؿ معيػػػػا و يػػػػتعمـ كيػػػػؼ يسوسػػػػيا  الػػػػنفس:
 (369ص  ،2005،)حناف سعيد الرحو و يسيطر عمييا.

و     : و ىػػػػػػػو يعنػػػػػػػي توافػػػػػػػؽ الفػػػػػػػرد مػػػػػػػع بيئتػػػػػػػو الخارجيػػػػػػػة الماديػػػػػػػةتوافػػػػػػػؽ الفػػػػػػػرد مػػػػػػػع ممتمعػػػػػػػو
و المقصػػػػػػػػػػود بالبيئػػػػػػػػػػة الماديػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػيط بنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف عوامػػػػػػػػػػؿ ماديػػػػػػػػػػة  االجتماعيػػػػػػػػػػة 

كػػػػػػػػػالطقس و الجبػػػػػػػػػاؿ و البحػػػػػػػػػار و كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػػػة و كػػػػػػػػػذا وسػػػػػػػػػائؿ المواصػػػػػػػػػبلت و 
 و اآلالت.  األجيزة

أما البيئة االجتماعية، فنعني بيا كؿ ما يسود المجتمع مف قيـ و عادات و تقاليد و ديف و عبلقات 
،  2005)حناف سعيد الرحو، اجتماعية و نظـ اقتصادية و سياسية و تعميمية و آماؿ و أىداؼ.

 (370ص

ثير مشكبلت تحتاج مف االنساف و و لما كانت البيئة متغيرة مادية كانت أـ اجتماعية ، و ىذا التغير ي
التفكير و المواجية و التعرض لبلنفعاالت و القمؽ و تتطمب  منو تعديؿ بعض سموكياتو، ليذا ال بد 

 و التكيؼ معيا.           مف تعاوف الوظائؼ النفسية المختمفة و تنميتيا لمقاومة ىذه التغيرات

عف التكيؼ معيا فيسكوف نتيجة لذلؾ فريسة لمحاالت أما إذا كانت ىذه المتغيرات شديدة و عجز الفرد 
-370ص،ص  2005،المرضية، و ىذا يوضح العبلقة الوثيقة بيف الفرد و بيئتو. )حناف سعيد الرحو

371) 

IX.  : إٌّٛ إٌفكٟ االخزّبػٟ ٚ ػ١ٍّخ اٌزٛافك 

يأخذ الطفؿ  تبدأ عمميات التكيؼ االجتماعي منذ الوالدة، و تصبح واضحة في حوالي الثانية عندما
يمشي و يكتشؼ ، و تمعب عوامؿ عديدة أدوارا مؤثرة في عمميات التكيؼ و بخاصة العبلقات التي تقـ 
بيف الطفؿ و والديو و إخوتو بحيث يتشرب القيـ السائدة و ىكذا حيث تتصؿ رقعة تواصؿ الطفؿ 

 (135ص ،2003،لوقفيخارج االسرة ، المدرسة ، ثـ المجتمع ليزيد مف تكيؼ سموكو وفقيا. )راضي ا

و   تتـ عمميات التكيؼ بشكؿ غير مقصود  أساسو التقميد و  القدوة اٌزى١ف فٟ ِؽزٍخ اٌطفٌٛخ:-0
المبلحظة المباشرة ، فأية قواعد و مبادئ تعمـ نظريا لؤلطفاؿ تكوف غير ذات عائد إذا كانت  

أو  دة إلى تقميد األب و األـ مبلحظتيـ المباشرة تشير إلى خبلؼ ىذه التعاليـ ، و يميؿ األطفاؿ عا
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أي راشد أو طفؿ أكبر عمرا أو قريف يروف أنو يتمتع بسمات مف القوة أو الجاذبية أكثر مف غيره. 
 (135 ،ص2003،)راضي الوقفي

المراىقة مرحمة مشبعة مف الضغوط و التغير السريع و االنتقاؿ مف  اٌزى١ف فٟ ِؽزٍخ اٌّؽا٘مخ:-4
مرحمة العاصفة و الضغط، نسبة إلى التغيرات التي  ستانمي  ىوؿاعتبرىا  الطفولة إلى الرشد ، و قد

تصيب مختمؼ أبعاد الشخصية ،و األزمات الشخصية التكيفية التي يتعرض ليا المراىؽ متمثمة 
بالخوؼ المشحوف باألـ و العاطفة  و الثورة ضد سمطة  الراشديف، ما يضاعؼ مف أىمية  حسف 

زىا اجتيازا صحيحا. )راضي بالمراىؽ، و تقديـ لو العوف الجتيا التكيؼ، و يفرض االىتماـ
 (143-142 ،ص ص 2003الوقفي،

في بعض األمور و لكف ظؿ ضمف  فرويدىو أحد عمماء التحميؿ النفسي عارضوا  اريكسوفو حسب 
المدرسة ، بحيث وضع مراحؿ نمو لمشخصية تتعمؽ بمرور الشخصية بأزمات في كؿ مرحمة عمرية 

 مو باجتياز كؿ مرحمة و ىي : بحيث تن

: مف الميبلد حتى سنتيف ، اساسيا الثقة و عدـ الثقة في األـ التي تمبي  ال قة و عدـ ال قة-3
 حاجاتو. 

سنوات و فييا يحاوؿ االستقبلؿ عف أمو ليقوـ بأشغالو منفردا مثؿ  3- 2مف  االقزمالي ٚ االرىبي:-2
 (130ص ،2004،األكؿ، المبس.) نبيؿ سفياف

سنوات و ىي عند فرويد مرحمة عقدة أوديب ، بحيث يبادر  6-4مف  اٌّجبظؼح ٚ اٌشؼٛؼ ثبٌػٔت:-9
الطفؿ إلى التفاعؿ االجتماعي و إذا قمع شعر بالخجؿ و الذنب و يبدأ الطفؿ بالخوؼ مف التواجد بيف 

 مجموعو مف الناس ، أو يندمج معيـ.

و    سنة و تقابؿ المرحمة االبتدائية 12-ت و تكوف مف سف ست سنوا  :ِؽزٍخ اٌّٙبؼح ٚ اٌؼدؿ-6
ىي مرحمة الميارة مقابؿ العجز و النقص و مرحمة الكموف لدى فرويد ، حيث يبدأ بالذبوؿ الجنسي و 

 التوجو نحو نشاط آخر و البروز في المدرسة.
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ؿ و تقابؿ مرحمة المراىقة بحيث يتصدر فييا سؤا 18-12و تكوف في  ِؽزٍخ ا٠ٌٛٙخ ٚ اٌزشزذ :-9
:مف أكوف ، و البحث عف اليوية مرتبط بالقدوة و يبتدئ مف المقربيف  ثـ مف ىو أمثؿ ، حتى تستقر 

 (131ص ،2004،عمى ىوية معينة. )نبيؿ سفياف

و     سنة و ىي بداية الشباب ، يحتاج زوجة  21-19و تكوف مف  ِؽزٍخ االٔعِبج ٚ اٌؼؿٌخ :-9
في المجتمع و يكوف صداقات مع الناس او  يندمجىنا إما و يربي أطفالو و يحتاج أصدقائو ، و  مينة
 و ينطوي.  ينعزؿ

سنة ، أي مرحمة الرجولة و ىي مرحمة العطاء حيث 50-22وتبدأ مف  :ِؽزٍخ االٔزبج ٚ اٌؽوٛظ -9
أو يصيبو         أف االنساف يتوجو نحو مجتمعو بالعطاء بصورة معينة ، فيصبح االنساف خارج ذاتو 

ف االنساف أنو فاشؿ سيصبح راكدا ومنطو عمى نفسو ، بحيث االنطواء ىنا ليس مرتبط الركود فذا ض
 بالذات و إنما بالقدرة عمى العطاء. 

و تكوف بعد سف الخمسيف وىي مرحمة الشيخوخة و فييا  ِؽزٍخ اٌىّبي ٚ اٌؽظب أٚ اٌمٕٛغ:-01
الرضا إذا أنجز أشياء يحدث إما الرضى أو عدـ الرضى ، فاإلنساف ينظر إلى ماضيو و يشعر ب

و        معينة لنفسو و أسرتو و وطنو و لمبشرية و إف شعر أنو لـ يفعؿ شيئا سيشعر بعدـ  بالرضا
 (132ص  ،2004،القنوط. )نبيؿ سفياف

X.  :ِؼب١٠ؽ ل١بـ اٌزٛافك 

و         إلى وجود عدد مف المعايير لمحكـ عمى مستوى توافؽ الفرد النفسي  4110الشاذلي يشير 
و      و تشمؿ المعيار االحصائي،  القيمي، الطبيعي، الثقافي، الذاتي، اإلكمينيكي،  جتماعي،اال

 معايير النمو األمثؿ :

و      و يقـو ىذا المعيار عمى تطبيؽ األفكار االحصائية لتحديد المتوافقيف  اٌّؼ١بؼ االزصبئٟ:-0
فالشخص غير السوي ىو الذي ينحرؼ غير المتوافقيف، و ذلؾ بإرجاع سمات الفرد إلى المتوسط ، 

عف المتوسط العاـ لتوزيع األشخاص أو السمات أو السموؾ، و المفيوـ االحصائي بيذا ال يضع في 
 ( 43ص   ىػ،1424،الحسباف توافؽ الشخص مع نفسو. )عبير عسيري
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شكؿ منحنى و ىو المحؾ الذي يعتمد عميو في تحديده لدرجة التوافؽ عمى التوزيع الطبيعي الذي يتخذ 
تتجمع فيو االغمبية في الوسط و االقمية في االطراؼ، و بالتالي فإف التوافؽ يتواجد  في متوسط 

 (161ص ،2004،المنحنى مع األغمبية بينما سيئ التوافؽ يقعوف في الطرفيف. )نبيؿ سفياف

السموؾ مع يستخدـ المنظور القيمي مفيوـ التوافؽ لوصؼ مدى اتفاؽ  اٌّؼ١بؼ اٌم١ّٟ اٌثمبفٟ:-4
المعايير االخبلقية و قواعد السموؾ السائدة في المجتمع أو الثقافة التي يعيش بيا الفرد، بحيث ىو 

 مسايرة السموؾ مع المعايير التي تحدد التصرؼ السميـ في المجتمع و التي يقرىا. 

ائد في و ىو المحؾ الذي يعتمد في تحديده لدرجة التوافؽ مف خبلؿ اقتراب الفرد مف ما ىو س
متوافؽ في مجتمعو بخبلؼ مجتمع آخر، و ليذا يعد المحؾ مختمفا مف مجتمع إلى  مجتمعو، فالفرد

 (161ص،2004،)نبيؿ سفياف  آخر.

ىو التوافؽ كما يدركو الشخص ذاتو فبصرؼ النظر عف المسايرة التي قد يبدييا  اٌّفَٙٛ اٌػارٟ:-3
ىنا ما يشعر بو الشخص و كيؼ يرى في نفسو الفرد عمى أساس المعايير السابقة فالمحؾ الياـ 

 االتزاف أو السعادة،  يعتبر ىنا إحساسا داخميا و خبرة ذاتية.

و ىو يعتمد في تحديد التوافؽ مف خبلؿ أعراض عيادية ، فسوء التوافؽ ىنا  :اٌّؼ١بؼ االو١ٕ١ٍىٟ-2
 (162ص ،2004،حالة مرضية ليا أعراض. )نبيؿ سفياف

أو الصحة النفسية في ضوء المعايير االكمينيكية  لتشخيص االعراض المرضية و يتحدد مفيـو التوافؽ 
 ، فالصحة النفسية تتحدد عمى أساس غياب األعراض و الخمو مف مظاىر المرض. 

ىو اكتساب أكثر لمتحكـ في قدرات الفرد و الشخصية مف جميع جوانبيا ، و   ِؼ١بؼ إٌّٛ األِثً :-9
ر ىذا نموا في التوافؽ ، فاكتساب خبرات و قدرات لـ تكف مف قبؿ دليؿ اتساع نطاؽ القدرة ، و يعتب

 (43ىػ، ص1424)عبير عسيري،عمى النمو. 

و محؾ متأثر بالفمسفة و األدياف و يعتمد في تحديد لدرجة التوافؽ عمى مدى  اٌّؼ١بؼ اٌّثبٌٟ :-6 
و خاصة فيما  يد درجة الكماؿ االقتراب مف الحد األعمى أو الكماؿ إال أف المشكمة ىي في كيفية تحد
و الديانات الوضعية. )نبيؿ يتعمؽ بصفات و خصائص البشر و خاصة لدى الفمسفات أ

 (162ص ،2004سفياف،



 

86 

يعتمد تحديد التوافؽ و سوء التوافؽ عمى الخمفية النظرية لمستخدـ المعيار، فعمى  اٌّؼ١بؼ إٌظؽٞ:-9
جة معاناة الفرد مف خبرات مؤلمة مكبوتة، في حيف سبيؿ المثاؿ يحدد التحميميوف سوء التوافؽ بدر 

ىػ، 1424)عبير عسيري،المناسبة و غير المناسبة.  السموكياتيختمؼ السموكيوف عنيـ بالنظر إلى 
 (43ص

XI.  :ِٟؤشؽاد اٌكٍٛن اٌزٛافم 

 و المواءمة ابمية االنساف عمى التوافؽ الذاتمما تقدـ يمكننا اعتبار الصحة النفسية عمى أنيا مدى ق
 مع اآلخريف حيث يشعر الفرد بالكفاءة و الرضا، و يمكف تمخيص أسس الصحة النفسية السوية. 

 و يشمؿ تناسؽ الميوؿ و االتجاىات بحيث يتحرر الفرد مف الصراع اٌزىبًِ إٌفكٟ ٚ رمجً اٌػاد:-0
 (713ص،2005توافؽ الذاتي .)حناف سعيد الرحو،و يوجو نشاطو إلى مثؿ عميا ، بما يحقؽ حسف ال

ويرتبط تقبؿ اآلخريف أشد االرتباط بتقبؿ الذات، فالشخص الذي لديو ثقة بنفسو، و يثؽ باآلخريف ، 
يعتبر أكثر اىتماما و رغبة لبلنطبلؽ و األخذ بيد غيره  ، كما يكوف قادرا عمى التفاعؿ االيجابي مع 

تبره و يقره اآلخروف مف اآلخريف ، كما أف تقدير الذات و احتراميا يعتمداف جزئيا عمى مدى ما يع
 (49ص  ،2005،نجاح الفرد. )مصطفى فيمي

و يتضمف التمتع بصبلت طيبة مع اآلخريف، و مبادلتيـ الحب و التقدير ، و  :اٌزىبًِ االخزّبػٟ-4
كذلؾ تحقيؽ االنسجاـ بيف الجماعات التي ينتمي إلييا الفرد مع اإليماف بالمساواة و اإلخاء، كذلؾ مع 

 النفس و تحمؿ المسؤولية بما يضمف الكفاءة التوافؽ االجتماعي. االعتماد عمى 

و يتطمب ذلؾ التنمية االستعدادات و القدرات لنمو الذات إلى أقصى  :اٌفبػ١ٍخ ٚ اٌزؼج١ؽ ػٓ اٌػاد-3
حد ممكف مع اعتراؼ الفرد بالواقع و بحدود إمكانيتو، قدرتو عمى حؿ االحباطات بأسموب معتدؿ و 

 مفيد. 

و ىذه الصفات ليست مستقمة عف بعضيا  ثبٌصسخ إٌفك١خ ٚ ِظب٘ؽ إٌّٛ اٌطج١ؼٟ: اٌزّزغ-2
البعض ، بؿ أف كؿ صفة منيا تؤثر في غيرىا و تتأثر ، فالفرد الذي يتعرض لمصراع النفسي قد 

)حناف سعيد يضعؼ إنتاجو و نقؿ فاعميتو بسبب ىذا الصراع في واجباتو فتضطرب عبلقتو. 
 (372-371، ص ص2005الرحو،
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و         و مف سمات الفرد المتمتع بالصحة النفسية ، قدرتو عمى الصمود حياؿ األزمات و الشدائد
ضروب اإلحباط المختمفة دوف مبلئمة لحؿ أزمتو كالعدواف و نوبات الغضب أو غيرىا ، فدرجة 

 (45ص 8719،احتماؿ االحباط مف أىـ السمات التي تطبع شخصية الفرد. )مصطفى فيمي

 كثيرا ما نبلحظ، بعض األفراد يعانوف مف عدـ القدرة عمى تقبؿ الواقع المعاشي، ٕظؽح اٌٛالؼ١خ:اٌ-9
و في المقابؿ نجد  لتوافؽ أو اختبلؿ الصحة النفسية،التشاؤـ مف الوضع، و ىذا ما يشير إلى سوء او 

طيف في المجاؿ أشخاصا يقبموف الحياة بكؿ ما فييا، وقعييف متفائميف و مقبميف عمى الحياة ، منخر 
 االجتماعي.

أف الشخص السوي لديو القدرة  0779سيير كامؿترى  :اٌّؽٚٔخ ٚ االقزفبظح ِٓ اٌطجؽاد اٌكبثمخ-6
عمى التكيؼ و التعديؿ و التغيير بما يتناسب مع الموقؼ حتى يحقؽ التوافؽ، و قد يحدث التعديؿ 

 دؿ سموكو وفؽ الخبرات السابقة. رأ عمى حاجات الفرد أو ىدفو أو بيئتو، كما يعطنتيجة لتغير 

، الفرد المتوافؽ طموحاتو عادة 0791فرج عبد القادر طو  حسب : ِكزٜٛ غّٛذ اٌفؽظ ٚ أ٘عافٗ-9
في مستوى إمكانيات تحقيقيا، فيسعى مف خبلؿ دافع االنجاز ليحقؽ ما يطمح إليو  ، في حيف نجد 

، 2004)حياة لموشي،غير متوافؽ.  الفرد الذي يعاني مف االنييار أو مف عدائية نحو الحياة
 (114ص

اف الشخص سوي  0799مصطفى فيمي يرى   :اٌمعؼح ػٍٝ رسًّ اٌّكؤ١ٌٚخ ٚ ظجػ اٌػاد-9
الذات مف لو القدرة عمى ضبط الذات و التحكـ في الحاجات و الرغبات ، فيشبع الحاجات الضرورية 

قريبة عاجمة في سبيؿ ثواب آجؿ ،  و يؤخر غير الضرورية ، و يمغي بعضيا ، و أف يتنازؿ عف لذات
لديو قدرة عمى ضبط الذات و إدراؾ عواقب األمور،  بحيث يتوجو سموكو الوجية الصحيحة متحمبل 

 (50ص  ،1987،بذلؾ مسؤولية ما يفعؿ.) مصطفى فيمي

في بعض االحياف يكوف الدليؿ الوحيد عمى سوء التكيؼ ىو ما يظير في  :االػؽاض اٌدك١ّخ-7
جسدية مرضية، فالطب السيكوسوماتي يؤكد لنا أف كثيرا مف االضطرابات الفيزيولوجية شكؿ أعراض 

 (47ص ،1987،ناجمة أساسا عف االضطراب في الوظائؼ النفسية. )مصطفى فيمي

إف فكرة الشخص عف نفسو ىي النواة الرئيسية التي تقوـ عمييا شخصيتو منا أنيا   :ِفَٙٛ اٌػاد-01
لشخصي و االجتماعي، فالذات تتكوف مف مجموع إدراكات الفرد لنفسو و عامؿ أساسي في توافقو ا
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تقييمو ليا، فيي تتكوف إذف مف خبرات إدراكية و انفعالية تتركز حوؿ الفرد ، فالمفيوـ السميـ يعبر عف 
 (48ص ،1987،توافؽ سميـ . )مصطفى فيمي

ي، يعترؼ بحجاتو إلى الشخص المتوافؽ يحقؽ وجوده ككائف اجتماع رى٠ٛٓ ػاللبد ق١ٍّخ:-00
أفراد مجتمعو، و في تعاونو معيـ، و اضطبلعو بدور اجتماعي، مف أجؿ تحقيؽ حياة أفضؿ، بتكويف 

 (51ص  ،1987،عبلقات مبنية عمى االىتماـ و الرعاية . )مصطفى فيمي

أف مفيـو التوافؽ ، يتضمف معنى النشاط، فاإلنساف  حممي المميميو حسب  زّؽ:إٌشبغ اٌّك-04
ئما في حالة نشاط في تفكيره، و نومو ، و عندما يستسمـ ألحبلـ اليقظة، أو يركف لمراحة ، أثناء دا

لعبو و عممو، سوؼ نجد دائما بعض النشاطات موجودة، ألف دافع الحياة ىو أف نقوـ بوظيفة ما. 
 (16ص،2000،حممي المميجي)

XII. غ١ؽ اٌّزٛافك: اٌشطص اٌّزٛافك ٚ 

و اجتماعيا بصورة عامة بأنو ذلؾ الذي يتمتع بشخصية متكاممة يكوف  يتصؼ الشخص المتوافؽ نفسيا
قادرا عمى التنسيؽ بيف حاجاتو و سموكو اليادؼ و تفاعمو مع بيئتو، و الذي يتحمؿ عناء الحاضر مف 
أجؿ المستقبؿ و الذي يتصؼ بتناسؽ سموكو و عدـ تناقضو و منسجما مع معايير مجتمعو دوف 

 (171ص ،2004،)نبيؿ سفياف  التخمي عف استقبلليتو.

  :قٛء اٌزٛافك 

فيو فشؿ في تحقيؽ إنجازاتو و إشباع حاجاتو و مواجية   mal adjustementأما سوء التوافؽ 
صراعاتو، و مف ثـ يعيش الفرد في األسرة و العمؿ و التنظيمات التي ينخرط فييا في حالة عدـ 

 مف سوء التوافؽ اقترب الفرد مف العصاب.  االنسجاـ و عدـ التناغـ ، و إذا ما زاد ىذا القدر

إذا اعتبرنا بأف السموؾ التوافقي ىو السموؾ الذي يكشفو كياف تتناغـ فيو و تنجـ الوظائؼ النفسية 
ضمف الوحدة  الكمية لمشخصية، و يكوف وثيقة الصمة بشروط النفسية و المادية المحققة لبلتزاف 

،  mal adjustementالسميمة ، فإف السموؾ غير المتوافؽ  التواؤـ الذي يعتبر أساس الحياة الحرةو 
و اآلخريف   ىو ذلؾ  السموؾ الذي يعجز فيو عف تحقيؽ ىذا التناغـ  و االنسجاـ و التآلؼ بيف ذاتو

 .(367، ص2005)حناف سعيد الرحو ،
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ات الغريزة إف الشخصية المتوافقة تكوف سوية بقدر ما تنطوي عميو مف حرية و مرونة ، أتجاه المتطمب
البيولوجية و متطمبات العمـ الخارجي االجتماعية و األخبلقية، إال أف ىذه المرونة تفتقدىا الشخصية 
سيئة التوافؽ غير المتزنة، األمر الذي يجعؿ صاحبيا يتخبط و بصورة عشوائية  و غير عقبلنية مف 

طاؼ، و ىذا ما تسميو بالسموؾ أجؿ الوصوؿ إلى غاياتو ، التي يفشؿ في الوصوؿ إلييا في نياية الم
 (373، ص2005،الشاذ غير السوي. )حناف سعيد الرحو 

  :ِظب٘ؽ قٛء اٌزٛافك 

مف العوامؿ الميمة التي تؤدي إلى سوء التوافؽ وجود عقبات و عوائؽ مادية أو جسمية  أو نفسية          
و و ينجـ عنيا صراع بيف الفرد     أو اجتماعية ، تحوؿ دوف إرضاء الدوافع األساسية لمفرد و بموغ أىداف

 (374ص  ،2005،و بيئتو أو بيف الفرد و نفسو. )حناف سعيد الرحو

 و نستطيع تحديد مظاىرىا فيما يمي:

 أف الشخص سيء التوافؽ ال يجد طعما لمحياة لما يعنيو مف توترات موصولة و صراعات.-

 يأخذ و ال يعطي مثؿ الطفؿ.غير ناضج مف الناحية االنفعالية ، و ىو مف النوع الذي -

 ىو شخص شديد الحساسية لمواقؼ بسبب خبرات سيئة.-

 يطرح مشاعر ال شعوريا عمى أشخاص غير معنييف بيا. -

 يجد عسرا في انتشاؿ نفسو مف المواقؼ الصعبة و الحرجة و ال يحسف حميا. -

 ال يستطيع الناس التعامؿ معو، و ال يحسف التعامؿ مع الجماعة. -

 يحسف عممو إذا رفع وتيرتو لظرؼ مف الظروؼ.ال  -

 يشكو بسبب اضطرابو االنفعالي مف المساوئ و آالـ جسمية.  -

   :ػٛاًِ قٛء اٌزٛافك 

و مف العوامؿ الكامنة في الذات أو البيئة المؤثرة بشكؿ سمبي عمى الصحة النفسية يمكف أف نذكر 
 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: 
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 ة.البنية الجسمية الضعيف-

 الصورة النفسية السيئة جدا عف الذات و الجسد.-

 األسرة غير المتجانسة و غير المتوافقة.-

 نقص االعتراؼ بالحاجات النفسية و الجسدية.-

 المدرسة ذات المتطمبات المرتفعة و المرىقة.-

 محيط السكف غير المتطابؽ مع الحاجات النمو اإلنساني.-

 سمطية و ال تتيح فرصا مناسبة لحرية و اإلبداع الفردي.ظروؼ العمؿ التي تسودىا عبلقات ت-

 جمود البنى االجتماعية و عجزىا عف المواكبة الثقافية  لتطور الحياة.-

 العبلقات االجتماعية الميميمة و المشحونة بالصراعات.-

و النفسية ، بسبب البطالة و اليجرة و الظروؼ المادية السيئة. )تامر  العزلة االجتماعية-
 (54-53 ص ص ،2002،ميؿج

  :أقب١ٌت رؽث٠ٛخ رشىً قٛء رٛافك 

 الحرماف مف رعاية األـ.-

 شعور الطفؿ بأنو غير مرغوب فيو أو منبوذ.-

 إفراط األبويف في التسامح و الصفح عف األبناء.-

 االفراط في رعاية الطفؿ و االىتماـ الزائد بو.-

 صرامة اآلباء و ميميـ إلى االستبداد بأبنائيـ.-

 طموح اآلباء الزائد.-

 (88ص ،2005،اتجاىات الوالديف المتضاربة. )مصطفى فيمي -
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  :ٔزبئح قٛء اٌزٛافك 

يعتمد مستوى التوافؽ الذي يصؿ إليو الفرد و درجتو عمى مدى سبلمة سير النمو السيكولوجي ، كما 
التغمب عمييا يتوقؼ أيضا عمى قدرة الفرد عمى التغمب عمى حاالت الضغط النفسي، و إف أخفؽ في 

 يتعرض لمظاىر تعكس ال توافقو:  

تتطمب معالجة ىذا الموضوع االشارة إلى أف اصطبلح  االضطرابات النفسية و السموكية:-0
االضطرابات السموكية بشكؿ عاـ ، مع غض الطرؼ عف الحاالت العصابية و الذىانية ، و بيذا 

خرج عف نطاؽ رضا المحيط و المجتمع المعنى نحصرىا في حاالت المشكبلت السموكية و التي ت
 (351ص ،1993،عموما.) انتصار يونس

 االضطرابات االمتماعية أو السيكوباتية: -4

ال يخمو مجتمع ما مف أفراد خارجيف عف أخبلقياتو و معاييره و تقاليده، و يتصرفوف كما يحمو ليـ 
و         إلى  إطار متسؽ مف القيـ دوف مراعاة أي قانوف أو قيـ، فيؤالء يتميزوف باالفتقار الواضح 

األخبلؽ  يوجو سموكيـ و يجعميـ يمتثموف و يحترموف النظاـ األخبلقي لمجتمعيـ. )انتصار 
 (358ص ،1993،يونس

XIII.  فٟ اٌزٛافك:   زؽث١خاٌأثؽ 

و لقد أشار عمماء النفس إلى أسموب معاممة البيت و النمط المقابؿ في شخصية الطفؿ و سموكو، 
وب مف أساليب المعاممة الوالدية مف شأنو أف يخمؽ شخصية عدوانية سيئة التوافؽ، لدييا فالنبذ كأسم

ائية ، ليست القدرة و مشاعر عدـ الطمأنينة ، أما الرعاية الزائدة عف الحد، تخمؽ شخصية طفمية انط
طبع عمى تحمؿ المسؤولية، تعاني مف صعوبات التوافؽ، و اآلباء المسيطروف، قد يؤدي سموكيـ إلى 

شخصيات بطابع الخنوع، فيكوف مف النوع االتكالي الخجوؿ المؤدب جدا، أما اآلباء المتقبموف ألبنائيـ، 
فقد يطبعوف شخصيات أبنائيـ بطابع المتقبؿ لمناس اجتماعيا، المتوافؽ، الواثؽ في المستقبؿ. و ليس 

رة مف أف األبناء غير أدؿ عمى أثر سموؾ الوالديف في شخصية األبناء، مما نراه في أحياف كثي
المتوافقيف نفسيا يأتوف مف بيوت منيارة غير متوافقة، و بيوت كاف فييا الصراع أو االحتكاؾ مستمرا 

)محمد غنيـ ،بدوف، ص بيف األبويف، أكثر مما يأتوف مف بيوت كانت فييا العبلقات طيبة بيف اآلباء
 .(37-36ص 
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XIV.  :غج١ؼخ االٔكبْ اٌزٛافم١خ 

ادة ما نتقبؿ بالطبع كؿ ما ىو مألوؼ في ثقافتنا عبر عناصرىا العالمية  التي عادة إننا نحف البشر ع
ما تكوف مجمؿ العادات و التقاليد و نطاـ القيـ المعموؿ بو، و ىي عمى األرجح عناصر ثابتة نسبيا 
تشكؿ اإلطار العاـ لكؿ ما ىو مألوؼ و مقبوؿ، أـ المتغيرة ، فيي التي تدخؿ إلى الثقافة عبر 

و االختراعات و الصراعات الجديدة مما يجعؿ االنساف العادي غير متقبؿ ليا فيحاربيا   االكتشافات
في البداية حتى تغدو مع مرور الزمف مألوفة و مقبولة، أي يصبح قادرا عمى التوافؽ معيا. )مصطفى 

 (97ص ،2005،فيمي 

و المقبػػػػػػػوؿ اجتماعيػػػػػػػا ىػػػػػػػو فالشػػػػػػػخص المكتمػػػػػػػؿ خمقيػػػػػػػا و خمقيػػػػػػػا الناضػػػػػػػج عقميػػػػػػػا أو المتػػػػػػػزف نفسػػػػػػػيا 
الػػػػػذي تتػػػػػوفر فيػػػػػػو مجموعػػػػػة مػػػػػف الصػػػػػػفات تحػػػػػددىا المرجعيػػػػػة الفكريػػػػػػة و الثقافيػػػػػة  و تتكفػػػػػؿ بنقميػػػػػػا 

    ترسػػػػػػػػيخيا مختمػػػػػػػػؼ المؤسسػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػة لتجعػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػو ذاتػػػػػػػػا متحػػػػػػػػدة و متسػػػػػػػػقة فػػػػػػػػي بنيتيػػػػػػػػا و 
)بػػػػػػف تركيبيػػػػػا ال تعػػػػػػاني مػػػػػػف أي شػػػػػػعور بػػػػػػالنقص ومتناغمػػػػػػة مػػػػػع محيطيػػػػػػا ال تحػػػػػػس بػػػػػػأي تنػػػػػػافر. و 

 (54ص ،2010،عبدا  محمد

حيث يسعى الفرد في تناغـ مع طمب محيطو و دوافع رغابتو لتحقيؽ الوساطة بينيما كدافع قوي 
 صادر مف طبيعتو التوافقية مع الواقع .

  :ظؽٚؼح األقؽح فٟ اٌزٛافك 

العائمة  إذف ليس ىناؾ ليس ىناؾ مف وصفة سحرية يتـ عبرىا تقبؿ العنصر المتغير فالمحيط بدءا مف
مرورا بالمؤسسات المختمفة انتياء بالمجتمع لمكبير ىي التي تساعد الفرد ة تييء لو الجو المناسب 

.) مصطفى فيمي  (197ص ،2005،فيتعمـ منيا كيفية  التكيؼ و التبلـؤ

و لكي يتحقؽ لؤلطفاؿ نوعا مف التوافؽ النفسي و االجتماعي ال بد أف تتظافر جيود المؤسسة التربوية 
)  متمثمة بالمدرسة مع جيود األسرة ليكمؿ كبل منيما اآلخر مف أجؿ رعاية ىذه المرحؿ العمرية .ال

 (3ص ،2006،ذكرى يوسؼ

و ال يمكف أف يحصؿ الفرد في طفولتو عمى ما يريد مف حب و قبوؿ و استقرار إال باتحاد عميؽ بيف 
ىناؾ مف عبلقات ذات قيمة بيف  والديو، إف وجود تكتؿ أبوي ضرورة ىامة لنموه الجيد، بحيث ليس
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الوالديف و األبناء دوف كتؿ أبوية غير متصدعة ، و ىذا ما يؤمف مستقببل قدرة عمى التوافؽ سميمة. 
 (82ص  ،2005،)مصطفى فيمي

فاالنفصػػػػاؿ األبػػػػوي مػػػػثبل  سػػػػواء كػػػػاف بسػػػػبب الطػػػػبلؽ أو غيػػػػره إنمػػػػا يكػػػػوف لػػػػو تػػػػأثيره الخطيػػػػر عمػػػػى 
ت جديػػػػػػػػػدة و محبطػػػػػػػػػة لعمميػػػػػػػػػات التكيػػػػػػػػػؼ االجتمػػػػػػػػػاعي لػػػػػػػػػدى الحالػػػػػػػػػة العاطفيػػػػػػػػػة و يخمػػػػػػػػػؽ مشػػػػػػػػػكبل

األطفػػػػػػاؿ، و إف أحػػػػػػد الػػػػػػدعائـ األساسػػػػػػية  لمتكيػػػػػػؼ المناسػػػػػػب ىػػػػػػي اإلحسػػػػػػاس باألمػػػػػػاف و الصػػػػػػبر و 
االحتمػػػػاؿ الػػػػذي يخبػػػػره أطفالػػػػو و عنػػػػدما يضػػػػيع ىػػػػذا الشػػػػعور فػػػػإف الشػػػػخص يػػػػرى بيتػػػػو يػػػػتحطـ مػػػػف 

 (123ص،2011،ة أميف أبو زيدحولو و إف آثار ىذا التحطيـ تكوف مرعبة و فظيعة. )نبيم

XV.  :االقب١ٌت اٌزٛافم١خ 

كأف يشرع فورا في االعداد لبلمتحاف باالستذكار و محاولة فيـ  المعالمة أو الموامية المباشرة:-1
 األجزاء المطموبة منو و حفظيا و تسميعيا لنفسو، و مناقشتيا مع اآلخريف مف رفاقو.

ذي يدرس بو ليمتحؽ بقسـ آخر بالكمية، أو ينتقؿ إلى كأف يحوؿ مف القسـ ال سموؾ إيمابي بديؿ:-4
 كمية أخرى، و قد يقرر ترؾ التعميـ كمية و البحث عف عمؿ.

كأف يترب لنفسو مكانا في قاعة االمتحاف بجوار طالب مجتيد يعاونو أثناء سموؾ سمبي بديؿ: -3
 كا يبرر بو تخاذلو.االمتحاف، أو يجيز طريقة لمغش ، أو يتمارض عف يوـ االمتحاف، يبتكر سمو 

كاإلسراؼ في أحبلـ اليقظة و األوىاـ كأف يتصور مراحؿ متقدمة مف األساليب التوافقية الشاذة:  -2
نفسو يتخطى صعوبة بطريقة خارقة، و قد ينتيي بو أسموبو التوافقي الشاذ إلى المرض العقمي أي 

 (18ص ،2000،حممي المميجيالجنوف، و قد يفكر في االنتحار. )

XVI. اد ٚ اٌزٛافك: اٌػ 

تمعب الذات دورا ىاما في عممية إشباع الدوافع، فإذا أراد الفرد أف يحصؿ عمى االشباع مف بيئتو، فمف 

الضروري أف يفيـ دوافعو، كما يجب أف يفيـ العوامؿ البيئية التي تجذبو لمحصوؿ عمييا، و بمعنى 

معينة تتفؽ مع البيئة و اإلطار الثقافي  الغايات التي يرمي لتحقيقيا، كما تتطمب عممية االشباع وسائؿ

 الذي يعيش في الفرد، حيث تتأثر ىذه الوسائؿ بما امتصتو الذات مف معاف و مفاىيـ خبلؿ نموىا.
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فالذات مف خبلؿ خبراتيا ، تعجؿ حاجات و تأخر حاجات أخرى ، قد ال يناسب تحقيقيا ظرفا معينا، 

و تحقيؽ ىذه المعايير مف خبلؿ سموؾ الفرد ، و قد  كما تساعد الذات في تكويف المعايير الخمقية

تضطر الذات إلى حسـ الصراع بيف الدوافع و الرغبات ، سواء بيف بعضيا بعض ، أو بينيا و بيف 

 (338ص ،1993،الظروؼ البيئة ، في محاولة لتحقيؽ االتزاف.) انتصار يونس

ءة الذات و اعتبره مركز التغيير في ، فقد أكد عمى أىمية مفيوـ كفا 0799إدوارد بندورا و حسب  

العبلج النفسي، و يرتبط المفيوـ بالقدرة عمى التوافؽ مع المواقؼ مع المواقؼ النوعية، متصبل بما 

يصدره االفراد مف احكاـ ترتكز عمى قدراتيـ عمى الفعؿ و ىـ بصدد عمؿ معيف. )لورانس برافيف 

 (211ص  ،2002،

و   في توافؽ الفرد و ىي عبارة عف المنبع األساسي لسبلمة الفرد ،  ما يعتبر أف لمذات بال  األىمية

ىي ركيزة كؿ حالة يصير عمييا الفرد و العكس صحيح فتوافؽ الفرد لو أيضا آثار رجعية عمى ذات 

 الفرد و مفيومو لذاتو.
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 اٌطالصخ: 

ة ، فتوافؽ الفرد يبعث عمى التوافؽ النفسي االجتماعي يعد  كذلؾ مف أبرز عناصر استقرار الشخصي

السموكيات الحسنة و المندمجة ضمف اإلطار االجتماعي و الثقافي لمجماعة ، أي اكتفاءه النفسي ، ال 

يجد بديبل عف التزاـ الجماعة في شتى مناحي الحياة و ال يضطره إلى االنحراؼ عنيا ماداـ الطابع 

 التوافقي يكبح جماح دوافعو.

 



 

 اٌفظً اٌؽاثغ:

 

 

 َ اٌؼبؾثخاأل
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 ر١ّٙع :

طرأ في اآلونة األخيرة ظاىرة جد فريدة في المجتمع العربي و الجزائري خصوصا ، مست بأركاف 
المجتمع و خرقت عرفو و بنت عمى القيـ المعاكسة المستحدثة وجودا ليا ، و بات مضطرا االعتراؼ 

ات ،أو األميات غير المتزوجات ، بوجود مع إنكاره أو رفضو، تمكـ الظاىرة ، ظاىرة األميات العازب
التي فرضت نفسيا في ظؿ تفتت قيـ المجتمع و تحت غطاء صمت ميوؿ مف طرؼ المجتمع بؿ و 
تكتمو وعمى غض أطراؼ مف الجيات المسؤولة في مؤسسة المجتمع ، دوف أي حيمولة مف التكفؿ 

ظيورىف بقوة في اآلونة  الوجيو بأسبابيا أو حصر تفشييا عمى األقؿ ، فاألميات العازبات تفشى
األخيرة، و صارت حديث عمف بعدما كانت حديث كواليس و يكاد يكوف ظيورىا مقبوال بعدما كاف 

 طابوىا مشددا االغبلؽ عميو.

و لقد عرفت الظاىرة انتشارا واسعا قبمنا في أوروبا و صارت عامة في العالـ ،فاألـ العازبة التي  
غبة منيا، و تتكفؿ بمفردىا، بمولودىا  ،و تقـو بكؿ األدوار برعايتو تحمؿ بدوف زواج برغبة أو بدوف ر 

 .و تربيتو

  و نظرا لتعقيد الظاىرة سوؼ نحاوؿ ضمف ثنايا ىذا الفصؿ إجماؿ ما يمكف أف يسيـ في تفسير
 تحميؿ الظاىرة و تبياف كؿ الخصائص المرتبطة بيا.و 
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I. ؼؽ٠فٗ: ر 

 اٌزؼؽ٠ف اٌٍغٛٞ:  -0

و أمػػػػػػات، امػػػػػػرأة ليػػػػػػا ولػػػػػػد أو أكثػػػػػػر، والػػػػػػدة أدميػػػػػػة تطمػػػػػػؽ عمػػػػػػى الجػػػػػػدة حػػػػػػواء أـ  : جمػػػػػػع أميػػػػػػاتأـ 
 .البشر

 .ىي أصؿ الشيء و مصدره : مثؿ البطالة أـ النقائص

 حالة أـ و صفتيا ، رابطة تصؿ الولد بأمو: تحقؽ إثبات األمومة. أمومة:

، فرانسػػػػػػػػوا روالف دوروفنظػػػػػػػػاـ األمومػػػػػػػػة و ىػػػػػػػػو نظػػػػػػػػاـ أسػػػػػػػػرة قػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػمطة األـ. ) أموميػػػػػػػػة:
 (43 -42ص  ص،2012يارو،

 عزبة و عزوبة : لـ يتزوج )عزب شاب(. عزب:

 : بعد ، غاب : عزب ذلؾ عف ذىنو.عزب عزوبا

 : لـ يكف لو زوجة ، عزب سنوات ثـ تزوج.عزب   عزوبية

: جمػػػػع عػػػػوازب ،مؤنػػػػث عػػػػازب )فتػػػػاة عازبػػػػة( عازبػػػػة الرجػػػػؿ ، امرأتػػػػو و العزبػػػػة التػػػػي ال زوج عازبػػػػة
 ليا.

ص ،2012روالف دوروف، فرانسػػػػػػػوا يػػػػػػػارو،) : ج عزبػػػػػػػاوات: غيػػػػػػػر متزوجػػػػػػػة ، فتػػػػػػػاة عزبػػػػػػػاءعزبػػػػػػػاء 
973) 

 اٌزؼؽ٠ف االصطالزٟ:  -2

الحػػػػػب األمػػػػػومي ىػػػػػؿ ىػػػػػو فطػػػػػري أـ مكتسػػػػػب، غريػػػػػزة األمومػػػػػة ىػػػػػؿ ىػػػػػي موجػػػػػودة؟ حػػػػػوؿ ىػػػػػذا  األـ:
الموضػػػػػػػوع نجػػػػػػػد أطػػػػػػػروحتيف مختمفتػػػػػػػيف، بحسػػػػػػػب المقاربػػػػػػػة البيولوجيػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة، يعتبػػػػػػػر الحػػػػػػػب 

مي نتيجػػػػػػػة غريػػػػػػػزة تقػػػػػػػـو الجينػػػػػػػات و اآلليػػػػػػػات البيولوجيػػػػػػػة القويػػػػػػػة بإنتاجيػػػػػػػا حسػػػػػػػب المقاربػػػػػػػة األمػػػػػػػو 
الثقافويػػػػػة، فػػػػػاألمر يتعمػػػػػؽ ببنػػػػػاء اجتمػػػػػاعي يقػػػػػـو عمػػػػػى التربيػػػػػة و القػػػػػوى المسػػػػػيطرة فػػػػػي المجتمعػػػػػات. 

 (88ص ،2000،جاف فرانسوا دوتيي)



 

99 

نجػػػػب طفػػػػبل أو أكثػػػػر و : المػػػػرأة فػػػػي اإلسػػػػبلـ ىػػػػي األـ ، و ىػػػػي مػػػػف تعبػػػػدالرحمف العيسػػػػويعرفيػػػػا 
 تعمؿ عمى تربيتو إما أساليب سميمة أو بأساليب خاطئة بالنسبة لمقواعد االجتماعية السائدة. 

 simoneكممة أـ تعني الحاضرة ، حامية التي تكرس حياتيا لطفيػا، الحنونػة ، الحصػينة التػي تقػوؿ 
 veil فمػؾ ، و ويقػوؿ أف تكوف أما ىي قبؿ كؿ شيء حالة إعطاء أحاسيس و حب ثابت لطclaud 

 hagege  ، مػػا ىػػو إال سػػموؾ لغػػوي مػػرتبط مباشػػرة  مامػػا -أمػػيبػػأف كممػػة أـ ىػػي قبػػؿ كػػؿ شػػيء ،
 (16ص،2012،بالحاجة المتصمة باألـ .) نورالديف بف زياف

       األـ أو الشخص الذي يحؿ محميا ، مجمؿ التصرفات التي بواسطتيا تقدـ  maternageاألمومة:
العناية و األىمية لمرضيع و بشكؿ أعـ، كما ىو ضروري الستمراره في الحياة و النمو  أو تحاوؿ تقديـ

 الجسدي و النفسي، الحب ، الدفع، التمسؾ ، استعماؿ األيدي.

باإلضافة إلى ذلؾ دراسة المواقؼ النفسانية لؤلـ التي تسيؿ  Winnicottو   W.bionلقد باشر 
ـ، االنشغاؿ األمومي األولي الذي يميز األـ  المخمصة. )تراف الرعاية األمومية  أو ترافقيا، األحبل

 (670ص ،2012،روالف و آخروف

وىػػػػذا ىػػػػو التعريػػػػؼ لؤلمومػػػػة الكاممػػػػة التػػػػي تحمػػػػؿ وتمػػػػد وترضػػػػع )عبلقػػػػة بيولوجيػػػػة( وتحػػػػب وتتعمػػػػؽ 
وترعػػػػى )عبلقػػػػة نفسػػػػية( ، وىػػػػذا ال ينفػػػػى أنواعػػػػًا أخػػػػرى مػػػػف األمومػػػػة األقػػػػؿ اكتمػػػػااًل كػػػػأف تمػػػػد المػػػػرأة 

فػػػػػبًل وال تربيػػػػػو فتصػػػػػبح فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة أمومػػػػػة بيولوجيػػػػػة فقػػػػػط ، أو تربػػػػػى المػػػػػرأة طفػػػػػبًل لػػػػػـ تمػػػػػده ط
  .فتصبح أمومة نفسية فقط 

عبػػػػػػػارة األمومػػػػػػػة تعػػػػػػػود لعبلقػػػػػػػة األـ بطفميػػػػػػػا، كػػػػػػػرابط اجتمػػػػػػػاعي وفيزيولػػػػػػػوجي و ىيمػػػػػػػيف دوتػػػػػػػش : 
ر الفيزيولػػػػػوجي عػػػػاطفي ، تبػػػػػدأ العبلقػػػػػة مػػػػػف لحظػػػػة تكػػػػػوف الطفػػػػػؿ و تمتػػػػػد إلػػػػى جميػػػػػع مراحػػػػػؿ التطػػػػػو 

البلحقػػػػػػػة  مػػػػػػػف الحمػػػػػػػؿ إلػػػػػػػى الػػػػػػػوالدة إلػػػػػػػى الرضػػػػػػػاعة إلػػػػػػػى العنايػػػػػػػة الجسػػػػػػػدية ،وتترافػػػػػػػؽ كػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه 
 (27ص ،2008،الوظائؼ بردود فعؿ عاطفية متماثمة فيما بينيا )ىيميف دوتش

و بػػػػرغـ أف األـ ىػػػػي أىػػػػـ شػػػػخص فػػػػي حيػػػػاة الطفػػػػؿ فػػػػي الميػػػػد إال أنػػػػو مػػػػف الممكػػػػف أف تحػػػػؿ محميػػػػا 
عطػػػػػي الطفػػػػػؿ كػػػػػؿ مػػػػػا يمزمػػػػػو مػػػػػف حنػػػػػاف، و رعايػػػػػة إذا لػػػػػـ تكػػػػػف األـ موجػػػػػودة. أخػػػػػرى بديمػػػػػة عنيػػػػػا ت

 (251ص،1994)الحفني،
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: تعنػػػػػي حػػػػػدوث اتصػػػػػاؿ جنسػػػػػي أو جمػػػػػاع تػػػػػاـ بػػػػػيف رجػػػػػؿ وامػػػػػرأة خػػػػػارج نطػػػػػاؽ األمومػػػػػة العازبػػػػػة 
الػػػػػػزواج الشػػػػػػرعي ينػػػػػػتج عنػػػػػػو حػػػػػػدوث حمػػػػػػؿ ووالدة طفػػػػػػؿ يكتسػػػػػػب صػػػػػػفة غيػػػػػػر الشػػػػػػرعي )دخينػػػػػػات 

 (84ص ،2012،خديجة

المػػػػػرأة الحػػػػػرة التػػػػػي لػػػػػيس زوج و لػػػػػيس ليػػػػػا وضػػػػػعية خاصػػػػػة فػػػػػي مجتمعيػػػػػا، و بمػػػػػا أف  و كػػػػػذلؾ ىػػػػػي
ليػػػػا عبلقػػػػات جنسػػػػية متعػػػػددة فإنيػػػػا ال تسػػػػتطيع تحديػػػػد اسػػػػـ ابنيػػػػا الػػػػذي سػػػػيحمؿ اسػػػػميا. )نورالػػػػديف 

 (16ص،2012،بف زياف 

إف األـ العازبػػة ىػػي "المػػرأة غيػػر   le petit la rousse(1998)و حسػػب مػػا جػػاء فػػي قػػاموس 
 (le petit Larousse,1998,p 645 )وجة التي تربي طفميا أو أطفاليا لوحدىا ".المتز 

العازبات تمثؿ الفئة التي تجاوزت الحػدود المشػرعة مػف طػرؼ المجتمػع فػي عبلقػة عمػى شػكؿ األميات 
زوج غيػػػػر متػػػػزوجيف )عرفيػػػػا أو مػػػػدنيا( ،و تتػػػػرجـ تكػػػػويف روابػػػػط بػػػػيف ثنػػػػائي )شػػػػاب و فتػػػػاة( متجػػػػاوزة 

  a rahou, 2012, p72)(Yminالحدود.

 ِفَٙٛ األَ اٌؼبؾثخ ػجؽ االٚقبغ اٌّزطصصخ :  -8

األـ العازبػػػػػػة ىػػػػػي الناتجػػػػػة أمومتيػػػػػا لطفػػػػػػؿ غيػػػػػر شػػػػػرعي تتكفػػػػػؿ بػػػػػػو  المفيػػػػػـو السوسػػػػػيولومي:-0
المػػػػػػرأة   و تعػػػػػػرؼ بػػػػػػو رسػػػػػػميا لتأخػػػػػػذ عمػػػػػػى عاتقيػػػػػػا تربيتػػػػػػو  و تنشػػػػػػئتو فػػػػػػي محيطيػػػػػػا االجتمػػػػػػاعي                      

 .و العائمي

: "ىػػػػػػي امػػػػػػرأة لػػػػػػدييا طفػػػػػػؿ أو عػػػػػػدة أطفػػػػػػاؿ دوف عقػػػػػػد زواج مبػػػػػػـر مػػػػػػف طػػػػػػرؼ وظ بوسبسػػػػػػيمحفػػػػػػ
المؤسسػػػػة الدينيػػػػة و المدنيػػػػة "، و ىػػػػي التػػػػي تقبػػػػؿ الحمػػػػؿ غيػػػػر الشػػػػرعي و ال تحػػػػاوؿ إجياضػػػػو فػػػػي 
انظػػػػار وضػػػػع المولػػػػود ، أي االبػػػػف غيػػػػر الشػػػػرعي ، و مػػػػا تػػػػـ إقصػػػػاؤه مػػػػف كػػػػؿ التػػػػزاـ اجتمػػػػاعي أو 

لطفولػػػػػة المسػػػػػعفة أو مراكػػػػػز النشػػػػػاط االجتمػػػػػاعي أو التخمػػػػػي عنػػػػػو مػػػػػادي بوضػػػػػعو فػػػػػي إحػػػػػدى دور ا
 .بأي طريقة ، و ىذا التعريؼ ينطبؽ عمى معظـ حاالت األميات العازبات

، فعنػػػػػػػد القيػػػػػػػاـ  social-casتعػػػػػػػرؼ بالحالػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة  التعريػػػػػػػؼ فػػػػػػػي الوسػػػػػػػط الطبػػػػػػػي:-4
حيػػػػػة ، نتوقػػػػػؼ عنػػػػػد بفحػػػػػص سػػػػػجبلت مصػػػػػمحة التوليػػػػػد التػػػػػي تسػػػػػجؿ عمػػػػػى مػػػػػدار السػػػػػنة الػػػػػوالدات ال

تعريػػػػػؼ المػػػػػرأة التػػػػػي تضػػػػػع طفػػػػػؿ و ال تتػػػػػدوف المعمومػػػػػات الخاصػػػػػة بػػػػػالزواج، بالحالػػػػػة االجتماعيػػػػػة ، 
و ىػػػػػو تعريػػػػػؼ يميػػػػػز بػػػػػيف الحالػػػػػة الطبيعيػػػػػة و الحالػػػػػة و الشػػػػػاذة و ىػػػػػي األـ العازبػػػػػة التػػػػػي ال تممػػػػػؾ 
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دراج تعػػػػاريؼ وثػػػػائؽ تبػػػػيف أبػػػػوة الطفػػػػؿ إنمػػػػا يػػػػتـ تسػػػػجيمو حسػػػػب المقػػػػب األصػػػػمي لػػػػؤلـ، كمػػػػا يمكػػػػف إ
 تتصؿ بالمدلوؿ الديني و االجتماعي.

يعػػػػرؼ األـ العازبػػػػة بالزانيػػػػة ،و ىػػػػي التػػػػي ترتكػػػػب فعػػػػؿ الزنػػػػا ، الػػػػذي تػػػػتـ آليػػػػا  التعريػػػػؼ الػػػػديني:-3
فػػػػػػي انعػػػػػػداـ عقػػػػػػد شػػػػػػرعي يحػػػػػػددوف القػػػػػػرآف و الشػػػػػػريعة ، و مػػػػػػف ىنػػػػػػا إلقػػػػػػاء صػػػػػػفة األمومػػػػػػة غيػػػػػػر 

 الشرعية لمولد مف طرؼ األـ العازبة.

: فيظيػػػػػر تحػػػػػت مسػػػػػميات كثيػػػػػرة كبنػػػػػت الحػػػػػراـ التػػػػػي تػػػػػدؿ عمػػػػػى المتمػػػػػاعي العػػػػػاميالتعريػػػػػؼ ا-2
معنػػػػػى الفسػػػػػاد، و تػػػػػرى المػػػػػرأة ، مومسػػػػػا ذات سػػػػػموؾ غيػػػػػر أخبلقػػػػػي، و ىنػػػػػاؾ تعػػػػػاريؼ تطمػػػػػؽ عمػػػػػى 

،ص  ص 201و التػػػػػػػػي تعػػػػػػػػري حقيقػػػػػػػػة األـ العازبة.)نورالػػػػػػػػديف بػػػػػػػػف زيػػػػػػػػاف،الولػػػػػػػػد غيػػػػػػػػر الشػػػػػػػػرعي، 
18-19.) 

المػػػػػادة احيػػػػػة القانونيػػػػػة تعػػػػػرؼ االـ العازبػػػػػة بالزانيػػػػػة: و حسػػػػػب : و مػػػػػف الن التعريػػػػػؼ القػػػػػانوني-9
" الزنػػػػػػا وطػػػػػػأ , جمػػػػػػاع تػػػػػػاـ غيػػػػػػر شػػػػػػرعي يقػػػػػػع مػػػػػػف رجػػػػػػؿ متػػػػػػزوج  مػػػػػػع أي امػػػػػػرأة عازبػػػػػػة أو  337

متزوجػػػػة كانػػػػت كمػػػػا قػػػػد يقػػػػع الجمػػػػاع غيػػػػر الشػػػػرعي بػػػػيف رجػػػػؿ عػػػػازب كػػػػاف أو متػػػػزوج، و يػػػػتـ ىػػػػذا 
. يمػػػػػػا الجنسػػػػػػية"  قػػػػػػانوف العقوبػػػػػػات الجزائػػػػػػريالفعػػػػػػؿ اسػػػػػػتنادا إلػػػػػػى إرضػػػػػػاء الطػػػػػػرفيف و تنفيػػػػػػذا لرغبات

 (،2008)ورد لدى :مرزوؽ مميكة،

: ىػػػػي كػػػػؿ امػػػػرأة لػػػػدييا طفػػػػؿ أو عػػػػدة أطفػػػػاؿ دوف عقػػػػد زواج مبػػػػرـو مػػػػف طػػػػرؼ  األـ العازبػػػػة إذف 
المؤسسػػػػػة المدنيػػػػػة أو الدينيػػػػػة غيػػػػػر معتػػػػػرؼ بيػػػػػا لعػػػػػدـ تػػػػػوفر الداللػػػػػة  األبويػػػػػة المعتػػػػػرؼ بيػػػػػا تحػػػػػت 

 ظؿ جية رسمية.

الخارجػػػػػػػػة عػػػػػػػػف القػػػػػػػػوانيف االجتماعيػػػػػػػػة و الخارجػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى القػػػػػػػػيـ و العػػػػػػػػادات المخترقػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػي األـو 
مػػػػػػػػػرزوؽ ورد لػػػػػػػػػدى :ة. )القػػػػػػػػػوانيف األساسػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػي تركػػػػػػػػػز عمييػػػػػػػػػا التقاليػػػػػػػػػد االجتماعيػػػػػػػػػة و الدينيػػػػػػػػػ

 (15ص،2008،مميكة

يمكػػػػف تعريػػػػؼ األـ العازبػػػػة بػػػػأف  كػػػػؿ حمػػػػؿ خػػػػارج الػػػػزواج المسػػػػجؿ فػػػػي الحالػػػػة المدنيػػػػة حمػػػػبل غيػػػػر 
يجعػػػػؿ صػػػػاحبتو إمػػػػا عازبػػػػة مػػػػع مراعػػػػاة أنػػػػو تعريػػػػؼ يقصػػػػي حػػػػاالت الػػػػزواج العرفػػػػي الػػػػذي ال شػػػػرعيا 

يسػػػػػػػػػػجؿ فػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػالح الحالػػػػػػػػػػة المدنيػػػػػػػػػػة ، و يػػػػػػػػػػرى انػػػػػػػػػػو عبلقػػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػرعية.)نورالديف بػػػػػػػػػػف 
 (29ص،2012،زياف
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  :ٚلفخ ِغ اٌّصطٍر -4

فإف مصطمح )األميات العازبات( مصطمح مركب مف ( 2008) مبارؾ لخضر تريكيو حسب 
يف اثنيف، أما الممفوظ األوؿ فيو  )األميات( وىي جمع أـ و)األـ( في المغة ىي األصؿ قاؿ ممفوظ

في المساف) أـ الكتاب( فاتحتو وأصمو ،وقيؿ كؿ آية محكمة مف آيات الشرائع واألحكاـ  ابف منظور
 والفرائض ،وأـ الكتاب أصؿ الكتاب.

أوردت كتب المغة معنييف اثنيف لمادة )العزب( و الشؽ الثاني مف المصطمح، وىو لفظ )العازبات( ،لقد 
في مختاره)العزاب بالضـ والتشديد الذيف ال أزواج ليـ  الرازيىما عدـ التزوج، واإلبعاد والتخفي قاؿ 

مف الرجاؿ والنساء ومنو العزوبة ( وىي كممات كميا نفيـ منيا التزوج ،أما المعنى الثاني الذي تدؿ 
حديث في مختاره )عزب بعد وغاب ومنو  الرازيد واإلغراب واإلخفاء قاؿ عميو المفظة فيو مف اإلبعا
 (.مف قرأ القرآف في أربعيف ليمة فقد عزب"" النبي صمى اهلل عميو وسمـ

فيؿ) العازبات( ىنا في ىذا التركيب بمعنى عدـ ظيورىف، أـ بمعنى إبعادىف عف الجادة والطبيعة ؟  
عمى األمومة، وغيابيف عنيا ؟، وعمى ىذا فالمصطمح أي عازبات عف األطر الشرعية لمحصوؿ 

متناقضتيف دالليا، إذ في الوقت الذي تشير فيو كممة )األـ(  ب بصيغتو ىذه نراه ركب مف كممتيفالمرك
إلى األصؿ تحيمنا كممة ) العازبات( إلى مفارقة داللية ليا وىي فقداف الزوج، أو األىؿ ، ومف ثـ 

يغتو جمع بيف معنييف متضاديف متناقضيف ،جمع بيف ما ال يجمع فكيؼ فالمصطمح بتركيبتو ىذه وبص
تكوف المرأة ، وعازبة في اآلف ذاتو؟ إف لفظ العزوبية يوحي فيما يوحي إلى عدـ التقاء الرجؿ بالمرأة ، 

، موقع ديواف 2008، لخضر تريكي ).أو بتعبير األطباء عدـ االتصاؿ الجنسي بيف الرجؿ والمرأة
 (العرب

II. ٍبٌّفَٙٛ: ثسبد ِؽرجطخ ِصط 

و بالفرنسية مف  1940تعبير نحت باإلنجميزية حوالي عاـ   maternageأمومة  : ؼػب٠خ األَ -0
 ليدؿ عمى: 1953عاـ  راكاميو قبؿ

مجمؿ التصرفات التي بواسطتيا تقدـ األـ أو الشخص الذي يحؿ محميا أو تحاوؿ تقديـ العناية األمية "
 ."و الجسدي ضروري الستمراره في الحياة و لنمو النفسيلمرضيع، و بشكؿ أعـ كؿ ما ىو 
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باإلضافة إلى ذلؾ دراسة المواقؼ النفسانية   D.winnicottفينيكوت و   W.bion بيوف لقد باشر-
لؤلـ التي تسيؿ الرعاية األمومية أو ترافقيا األحبلـ، أو االنشغاؿ األمومي. )تراف روالف و 

 (670ص،1997،آخروف

 : maternel أِِٟٛ  -2

أشكاؿ الرعاية التي تؤمنيا األـ لولدىا، فاألنثى في كؿ األجناس، تؤمف العبء األثقؿ مف الحمؿ  
 المنوط بالوالديف.

فطفؿ الغوريبل يبقى متعمقا بالضرع، ثـ يموذ بأمو خبلؿ سنة كاممة ، و بعد سنتيف أيضا، يكوف ظير 
ى بعد انعقاده يبقى الصغير مرتبطا بأمو ، أمو المكاف المفضؿ لممراقبة  و وسيمة نقمو المفضمة ، حت

فاالنتساب يبقى حيويا ، و تتكوف قبائؿ زواجية معينة، فالروابط العاطفية و التربوية  الوثيقة ، التي 
)تراف  رالمرتبة  األولى في نمو الصغيتنتج مف ىذا االرتباط الضاغط و الطويؿ تمنح األـ دورا مف 

 .(671ص  ،1997،روالف و آخروف

 : )Instinct)  Maternalؽ٠ؿح األِِٛخ غ -8

ىي غريزة مف أقوى الغرائز لدى المرأة السوية وىى تظير لدييا فى الطفولة المبكرة حيف تحتضف 
عروستيا وتعتنى بيا ، وتكبر معيا ىذه الغريزة وتكوف أقوى مف غريزة الجنس فكثير مف الفتيات 

حمـ أف يكوف ليف طفؿ أو طفمة يعتنيف بو ،  يتزوجف فقط مف أجؿ أف يصبحف أميات ودائمًا لدييف
)Maternal ولوال ىذه الغريزة القوية لعزفت معظـ النساء عف الزواج والحمؿ والوالدة ،وغريزة األمومة 

Instinct )  أقوى مف الحب األموميlove)  Maternal( ألف الغريزة ليا جذور بيولوجية )جينية ،
أقؿ عمقًا مف الغريزة ، والمرأة حيف تخير بيف أمومتيا وبيف أي  وىرمونية( أما الحب فيو حالة نفسية

، موقع: 2012تختار األمومة ببل تردد.) محمد الميدى، –في حالة كونيا سوية  –شيء آخر فإنيا 
 (نفس مطمئنة

 األِِٛخ ٚ اٌسًّ: -4

ذا كاف الرحـ المرأة في الحمؿ تشارؾ فيو بكؿ خبليا جسميا ، و بعامة وجدانيا و نفسيا و عقميا، و إ
فييا ىو عضو الحمؿ ظاىريا إال أف كؿ أعضائيا و كؿ ما فييا مف طاقة و حيوية ، و كؿ مقومات 
شخصيتيا ، تشترؾ في عممية الحمؿ، وىي تغذي الجنيف تغذية مادية و لكف إلى جوار التغذية المادية 
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يجري لمجنيف مف تطورات لو ، ىناؾ التجارب اليومية و انفعاالتيا و عواطفيا و أفكارىا، ثـ إف ما 
مردودية عمى جيازىا العصبي،  ووظائؼ جسميا الحيوية، و عمى ذلؾ فرغـ أف الحمؿ حدث مادي، 
إال أف أعراضو ليا مردودىا عمى المرأة أحواال نفسية ، و كؿ امرأة ليا ظروفيا و مواقفيا و صراعاتيا 

تيا عف الحمؿ و االنجاب و الزواج، و ليا و عواطفيا التي تطبع شخصيتيا منذ الطفولة ،و ليا تصورا
عاداتيا المكتسبة بحكـ بيئتيا و ميراثيا الثقافي و تعميميا ،و ما اكتسبتو عف والدييا، و كؿ ذلؾ تحممو 

 (8،ص1994معيا إلى بينيا و يؤثر بالسمب   أو باإليجاب عمى الحمؿ.)الحفني ،

III. :أٔٛاع األِِٛخ  

  :ثة مف األمومة مما سبؽ يتضح أننا أماـ أنواع ثبل

وىى األـ التي حممت وولدت وأرضعت ورعت الطفؿ حتى  األِِٛخ اٌىبٍِخ )ث١ٌٛٛخ١خ ٚٔفك١خ( :-0
( : 1989)فتاوى معاصرة  يوسؼ القرضاويكبر ، وىى أقوى أنواع األمومة فيي كما يصفيا الدكتور 

ف المرأة البدني كمو تغيرًا يقمب " المعاناة والمعايشة لمحمؿ أو الجنيف تسعة أشير كاممة يتغير فييا كيا
… نظاـ حياتيا رأسًا عمى عقب ، ويحرميا لذة الطعاـ والشراب والراحة واليدوء ، ..طواؿ مدة الحمؿ 

وىى التوتر والقمؽ والوجع والتأوه والطمؽ عند الوالدة ، وىو الضعؼ والتعب واليبوط بعد الوالدة ، إف 
لمجنيف بالجسـ والنفس واألعصاب والمشاعر ىي التي تولد  – المؤلمة المحببة –ىذه الصحبة الطويمة 

األمومة وتفجر نبعيا السخى الفياض بالحنو والعطؼ والحب ، ىذا ىو جوىر األمومة : بذؿ وعطاء 
 ."وصبر واحتماؿ ومكابدة ومعاناة 

اب ى سػػبب مػػف األسػػبحممػػت وولػػدت فقػػط ثػػـ تركػػت ابنيػػا أل وىػػى األـ التػػي األمومػػة البيولوميػػة :-4
 وىػػػػػػػػػػػػػى أمومػػػػػػػػػػػػػة قويػػػػػػػػػػػػػة وعميقػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػدى األـ فقػػػػػػػػػػػػػط ، ولكنيػػػػػػػػػػػػػا ليسػػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػذلؾ لػػػػػػػػػػػػػدى االبػػػػػػػػػػػػػف 
نمػا يشػػيدوف األمومػة النفسػػية ، ولػذلؾ اىػػتـ  )أو البنػت( ، ألف األبنػاء ال يشػػيدوف األمومػة البيولوجيػػة وا 

صػػينا القػػرآف بالتوصػػية بػػاألـ والتػػذكير باألمومػػة البيولوجيػػة التػػي لػػـ يػػدركيا األبنػػاء ، قػػاؿ تعػػالى : " وو 
 (.30سورة لقماف: اآليةاإلنساف بوالديو ، حممتو أمو وىنا عمى وىف وفصالو في عاميف " )

وىى األـ التي لـ تحمؿ ولـ تمد ولكنيا تبنت الطفؿ بعد فراقو مف أمو البيولوجية  األمومة النفسية :-3
عنى األمومة فرعتو وأحاطتو بالحب والحناف حتى كبر ، وىذه األمومة يعييا الطفؿ أكثر مما ي

 .(، موقع نفس مطمئنة2012)محمد الميدى،البيولوجية ألنو أدركيا ووعاىا واستمتع بيا 
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  األمومة و المازوشية:  

طبيعة المرأة البيولوجية والنفسية مييأة ألف تتحمؿ اآلالـ مف أجؿ أبنائيا وزوجيا ، وأف تعطى كثيرًا وال 
تحنو عمى مف حوليا وربما يقابموف ذلؾ بالقسوة أو الجحود ، تأخذ إال القميؿ وربما ال تأخذ شيئًا ، وأف 

وأف تؤثر غيرىا عمى نفسيا ، وأف تضحى بنفسيا مف أجؿ سبلمة مف ترعاىـ . فيي في عبلقاتيا 
بزوجيا وأوالدىا تميؿ إلى الخضوع والتسميـ واإليثار وتكوف سعيدة بذلؾ وال تطمب أي مقابؿ وكأنيا 

 (موقع نفس مطمئنة ،2012،محمد الميدىية ىي غريزة األمومة .)ريزة قو مدفوعة إلى ذلؾ بغ

IV. اٌّؽأح ٚ األِِٛخ:  

وعندما نتوجو إلى أعماؿ أخصائي عمـ اإلنساف نجد معطيات حوؿ تاريخ األمومة بصفتيا ظاىرة 
اجتماعية ،نكوف أماـ نيجيف متعارضيف ،يتمثؿ األوؿ بالنظرية األبوية التي تقوـ عمى فرضية سادت 

ويبل و التي يكوف الذكر المرشد الدائـ لعرقو ، وذلؾ بفضؿ تفوؽ قوتو الجسدية وقدراتو العقمية زمنا ط
إال أف ىذه الفرضية دحضت بالتقصيات العممية ، حيث أكتشؼ أنو عند مختمؼ الشعوب تعود جميع 

أمومي  الحقوؽ العائمية لؤلـ وليس األب كما سمحت مختمؼ القوانيف القديمة بإنشاء تصميـ لمجتمع
 (14ص،2008،سبؽ المجتمع البطريركي.)ىيميف دوتش

أف معظـ عمماء التاريخ و االنثروبولوجيا في العالـ يجمعوف عمى أنو في  نواؿ السعداويو تقوؿ 
المجتمعات االنسانية البدائية كانت لؤلنثى قيمة إنسانية و اجتماعية و فمسفية أكثر مف الذكر، و أنو 

ة كاف المجتمع البدائي، و كانت األـ ىي األصؿ و العصب  و ىي التي قبؿ نشوء األسرة األبوي
 (21: 2ينسب إلييا أطفاليا. )نواؿ السعداوي،ج

أوؿ مف اكتشؼ النظاـ األبوي الذي كاف يسود في العيود البدائية و البربرية، ففي  "باشوفيف"و كاف 
روفة ألنيا ىي التي تمد األطفاؿ، و ىذه األسر الجماعية لـ يكف مف السيؿ معرفة األب، لكف األـ مع

 (84 ،ص2008ليذا نسب األطفاؿ إلى أمياتيـ،  كانت األـ ىي عصب العائمة )نواؿ السعداوي،

، عضو مجمس الشعب : >> و في رأيي أف رسالة المرأة األولى ىي الفريؽ سعد الشريؼو يقوؿ  
ية الشاممة  التي تخمؽ المواطف السوي األمومة ، و األمومة أمر واسع ال يعني االنجاب ، إنيا الترب

الصالح ،و في رأيي أف الظروؼ التي تعيشيا المرأة ال تمكنيا مف إتماـ رسالتيا عمى الوجو 
 (81ص ،2007،المطموب<<  )ناصر أبو حامد
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 األِِٛخ ضبصخ اٌّؽأح: -0

قػػػػػػػد االمومػػػػػػػة خاصػػػػػػػة المػػػػػػػرأة ، و ال فػػػػػػػرؽ بػػػػػػػيف المػػػػػػػرأة و أخػػػػػػػرى فييػػػػػػػا، و االخػػػػػػػتبلؼ أف الواحػػػػػػػدة  
تظيرىػػػػا صػػػػريحة ، بينمػػػػػا األخػػػػرى قػػػػػد تمػػػػارس أمومتيػػػػػا فػػػػي نشػػػػػاطات بعيػػػػدة عػػػػػف الػػػػزواج و الحمػػػػػؿ 

  كالتمريض أو الطب أو التدريس.

و بعػػػػػض النسػػػػػاء إذ يتبػػػػػيف أنيػػػػػف ال يحممػػػػػف يتقػػػػػبمف ذلػػػػػؾ لػػػػػو كػػػػػف غيػػػػػر عصػػػػػابيات و يسػػػػػعيف إلػػػػػى 
ثقافػػػػػػػػة الشػػػػػػػػعور ممارسػػػػػػػة األمومػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مجػػػػػػػاالت الجمعيػػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػػانية ، و الخيريػػػػػػػة ، و تقػػػػػػػػوي ال

باألمومػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػد األنثػػػػػػػػػػػى، و ال تتحػػػػػػػػػػػدث األديػػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػرأة الكاممػػػػػػػػػػػة ، إال بوصػػػػػػػػػػػفيا أمػػػػػػػػػػػا. 
 (27-26صص ،1994)الحفني،

 خ: ٚ ظافغ األِِٛاٌغؽ٠ؿح  -2

تبعا لممقاربة التطورية ، غريزة األمومة  موجودة ، فعند الثديات ال يمكف لمصغير أف يبقى عمى قيد 
ـ، و حظي بحمايتيا إلى أف يبم  استقبلليتو، إف التصرفات األمومية الحياة إال إذا رضع حميب األ

 تكوف حينئذ مبرمجة بحسب الجينات لمتمكف مف تحفيز ىذا السموؾ.

وأظير الباحثوف وجود منطقة معينة في دماغ الثديات )تحت المياد( تعزز سموؾ التربية، و تخضع -
( التي تحفز عمى األمومة.؛ génes fosيقاؿ ليا ) ىذه المنطقة في الدماغ لتبعية عائمة مف الجينات

ثمة آلية أخرى تعمف وجود السموؾ األمومي، و ىي تتأتى مف ىرموف يدر الحميب عند األميات 
جاف فرانسوا )  الشابات، إف إفراز الحميب يؤدي عند األميات إلى اندفاعات غريزية امومية.

 (88،ص2000،دوتيي

 اٌعافغ إٌفكٟ ٌألِِٛخ:   -3

ليػػػػػذا فأنػػػػػو بوجػػػػػود مثػػػػػؿ تمػػػػػؾ الغريػػػػػزة  فػػػػػإف "الحمػػػػػؿ لػػػػػو معنػػػػػاه النفسػػػػػي الخػػػػػاص إلػػػػػى جانػػػػػب أنػػػػػو و 
تواطػػػػػؤه لؤلمومػػػػػة، وقػػػػػد رأينػػػػػا بعػػػػػض النسػػػػػاء يصػػػػػبحف حػػػػػامبلت لعػػػػػدة مػػػػػرات بموجػػػػػب إلػػػػػزاـ داخمػػػػػي، 
إرضػػػػاء ميػػػػوؿ نفسػػػػية غيػػػػر مرتبطػػػػة مباشػػػػرة بالطفػػػػؿ لكػػػػف بمػػػػا إف األمومػػػػة ىػػػػي نتيجػػػػة لمحمػػػػؿ فمػػػػف 

، فػػػػػػػػأثر (366ص ،2008ا الشػػػػػػػػرط عػػػػػػػػف النتيجػػػػػػػػة ")ىيمػػػػػػػػيف دوتػػػػػػػػش،الصػػػػػػػػعب نفسػػػػػػػػيا فصػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذ
العبلقػػػػػة مػػػػػع االـ يعػػػػػود باشػػػػػكاؿ متعػػػػػددة فػػػػػي حيػػػػػاة المػػػػػرأة منيػػػػػا الحيػػػػػاة العاطفيػػػػػة، الجنسػػػػػية ، القػػػػػدرة 

 julin, 2010, p85)-(marie lionاالستقبللية ، كيفية اف تكوف اما.
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يػػػػػث تبحػػػػػث المػػػػرأة عػػػػػف الحمػػػػػؿ حيػػػػث تؤكػػػػػد ىػػػػذه الباحثػػػػػة أف األمومػػػػػة صػػػػفة طبيعػػػػػة فػػػػػي المػػػػرأة ، ح
 لتحقيؽ مبتغاىا عف طريقو.

 اٌعافغ اٌدٕكٟ ٚ األِِٛخ :  -4

إف إشػػػػػباع الرغبػػػػػػة الجنسػػػػػػية و إفػػػػػػراغ شػػػػػػحنتيا وتوترىػػػػػا ، يشػػػػػػكبلف أسػػػػػػاس الغايػػػػػػة المباشػػػػػػرة لمحاجػػػػػػة 
الجنسػػػػػية ، وتػػػػػـ التعػػػػػرؼ شػػػػػيئا فشػػػػػيئا عػػػػػف أف اإلخصػػػػػاب ينػػػػػتج عمػػػػػى نحػػػػػو مػػػػػا بشػػػػػكؿ منػػػػػتظـ عػػػػػف 

وف ىػػػػذا األثػػػػر لمحاجػػػػة الجنسػػػػية ، والمناسػػػػب لمحفػػػػاظ عمػػػػى النػػػػوع ، مرجػػػػوا الفعػػػػؿ الجنسػػػػي، وقػػػػد يكػػػػ
وبشػػػػػكؿ مقصػػػػػود وبدرجػػػػػة أعمػػػػػى قػػػػػد تكػػػػػوف رغبػػػػػة اإلرضػػػػػاء الجنسػػػػػي متحولػػػػػة عػػػػػف ىػػػػػدفيا الػػػػػواقعي 
لتكػػػػوف فػػػػػي خدمػػػػػة التناسػػػػؿ بطريقػػػػػة عقبلنيػػػػػة فبعػػػػد الحمػػػػػؿ تيػػػػػدأ الغريػػػػزة الجنسػػػػػية ، وتغيػػػػػب الحاجػػػػػة 

 (33ص،2008،رضاع األمومي )ىيميف دوتشالجنسية ماداـ اف صغارا بحاجة لئل

إف الطاقػػػػػة الجنسػػػػػية فػػػػػي اإلنسػػػػػاف رجػػػػػبل كػػػػػاف او امػػػػػرأة ، طاقػػػػػة ضػػػػػخمة جبػػػػػارة ، و لػػػػػيس ىنػػػػػاؾ  -
مػػػػف تعبيػػػػر عػػػػف نقػػػػص اإلنسػػػػاني و رغبتػػػػو فػػػػي الكمػػػػاؿ أبمػػػػ  مػػػػف الرغبػػػػة الجنسػػػػية، الجػػػػوع الجنسػػػػي ، 

ياجاتيػػػػػا جميعػػػػػا، ىػػػػػذه ينشػػػػأ عػػػػػف رغبػػػػػة الجسػػػػػـ و العقػػػػػؿ و لمػػػػػنفس فػػػػػي البحػػػػث عػػػػػف شػػػػػيء يمبػػػػػي احت
الغريػػػػزة القويػػػػة قػػػػادرة عمػػػػى تحريػػػػؾ كػػػػؿ ممكػػػػات االنسػػػػاف فػػػػي الخيػػػػاؿ و االبتكػػػػار فػػػػي نفػػػػس االنسػػػػاف 

 (  71ص،1982،و روحو    و كيانو. )نواؿ السعداوي

 ِؼٕٝ اٌطفً ٌألَ:  -9

و الطفؿ لذلؾ لو معنى عند المرأة يتجاوز كونيا حممت فيو، و ولدتو ، فيي تحمؿ فيو فكريا        
نسقيا، و بيولوجيا، و تضع فيو كؿ ما اختزنتو ذاكرتيا الواعية و البلشعورية، و كؿ أحبلميا و رغباتيا 
و آماليا، و طموحاتيا، و ىو أكبر المعاني لحياتو، و ىي إذ تتحدث ، ال تتحدث إال عنو ، تشير إليو 

 (13،ص1994و تقوؿ سيصبح كذا. )الحفني،

تقد الحموؿ لصراعاتيا القديمة بأكثر مما قدمتو في الماضي، و  و ربما لسوء حضيا ال تستطيع أف
الخطورة في وضعيا كحامؿ أنيا تشغؿ نفسيا بالحمؿ شعوريا، و نفس الوقت ىي مشغولة بو ال 
شعوريا بصراعاتيا، و قد يرتبط عندىا الحمؿ بصراعاتيا فيستخدـ طفميا كوسيمة لحؿ الصراعات، 

نب مف ممارسات جنسية معينة في المراىقة أساءت لعبلقتيا بأبوييا، و فمثبل قد تكوف لدييا مشاعر الذ
 يتحصؿ ليا االقتناع أف ا  سيعاقبيا. 
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و قد تعيش ذكرياتيا القديمة مرة أخرى ، و تعيد الدراما التي كانت تمثميا مع أميا، فترى نفسيا ال 
ور  أميا بالنسبة لو، و تخاطبو شعوريا في طفميا، و تتعيف بو  و تسقط عميو شقاوتيا و تقوـ ىي بد

 (16،ص1994كما  لو كاف يقـو الطفؿ بدورىا و ىي صغيرة ، بينما ىي تتمبس دور األـ. )الحفني،

 motheringاٌؽغجخ فٟ اٌسًّ:  -0

أف البعض مف النساء عندىف الرغبة في الحمؿ بصرؼ النظر عمى أف ىذا  ىميف دوتشو حسب رأي 
يو  العاطفة لمحمؿ ، و ىي عاطفة مستقمة عف عاطفة األمومة. الحمؿ يترتب عميو أف تنجب ،وتسم

 (99،ص1994)الحفني،

، ورعاية شخصية ي مف العبلقة بيف األـ أو طفمياينصرؼ المدلوؿ النفسي لؤلمومة إلى ثبلث نواح
تنبيو لحواسو، و تعتبر جميعا مف ألـز ما يحتاجو الطفؿ لنمو شخصيتو ، النمو السميـ الصحي و و 

 (.250،ص1994السنوات األولى مف طفولتو . )الحفني، خاصة في

  األِِٛخ ٚاٌٛظبئف: -0

كثيرًا ما تدفع غريزة األمومة المرأة إلى تفضيؿ وظائؼ بعينيا مثؿ التدريس )خاصة لؤلطفاؿ( 
والتمريض وطبابة األطفاؿ ورعاية األيتاـ و غيرىا،  ويبدو ىذا التفضيؿ لغريزة األمومة في مثؿ ىذه 

د المرأة تتقمص دور األمومة و ىي عاممة في الميداف ىي أـ عندما تكوف معممة ، أـ الميف ،فتج
 (.حاضنة ، أـ ممرضة )التطبيب= الحناف

V.  :أقجبة ظب٘ؽح األِِٛخ اٌؼبؾثخ 

 :أقجبة ٔفك١خ-أ

تدني مستوى تقدير الذات لسوء المعاممة الوالدية  يدفع الفتاة لمبحث عف بديؿ  :اٌسبخخ إلثؽاؾ اٌػاد-1
وض موضوع الحب المفقود مف الوالديف سواء بطريقة شعورية أو ال شعورية وقد يكوف كرد فعؿ عف يع

كراىية السمطة األبوية حيث يقوؿ يون  " أف ىناؾ رغبة ال شعورية لكي تصبح الفتاة حامؿ وذلؾ 
لحاجتيا لموضوع الحب أو رغبة ال شعورية الستعماؿ العار عف طريؽ طفؿ غير شرعي كسبلح ضد 
اآلباء المتسمطيف " فاألـ العازبة ىي فتاة التي تمجأ إلى ىذه الطرؽ وتحصؿ عمى ذاتيا التي حرمت 

و الفتاة  (35ص ،2006،دوـ خديجةر منيا وبطريقة غير مقبولة اجتماعيا ، أخبلقيا وقانونيا )ز 
لوفاء لمصورة المعجبة بأميا، و التي تجد فييا موضوع القدوة و االتباع، تحس أكثر بالراحة معيا ، ا
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، انو أكثر تعقيدا بالنسبة لتمؾ  التي ال تريد أف تبدو  وكأنيا أميا األمومية يوفر مشاعر باألمف 
وتشعروف بالعجز في خيارات ألف تكوف كذلؾ، إذا كانت ال تريد أف تتصرؼ مثؿ والدتيا، فكيؼ 

 julin, 2010, p72)-(Marie lion.تتصرؼ إذف

إف األـ العازبػػػػػة التػػػػػي تحقػػػػػؽ الحمػػػػػؿ عػػػػػف طريػػػػػؽ عبلقػػػػػة غيػػػػػر  :  اٌسبخةةةةةخ إٌةةةةةٝ رمّةةةةةص ٌةةةةةألَ -2
شػػػػرعية تيػػػػدؼ مػػػػف وراء ذلػػػػؾ إلػػػػى تحقيػػػػؽ رغبػػػػة عميقػػػػة فػػػػي انػػػػدماجيا مػػػػع صػػػػورة األـ وكػػػػذلؾ مػػػػف 
أسػػػػباب الحمػػػػؿ الغيػػػػر الشػػػػرعي الرغبػػػػة الػػػػبل شػػػػعورية التػػػػي تسػػػػبؽ المػػػػرأة لتعػػػػيش مػػػػف جديػػػػد الرابطػػػػػة 

 طريؽ غير شرعي لكي يكوف ليا ولد .الرمزية التي كانت تربطيا بأميا فتحمؿ ولو عف 

: فػػػي أغمػػػب األحيػػػاف تػػػأتي األـ العازبػػػة مػػػف اٌسبخةةةخ إٌفكةةة١خ إٌةةةٝ األِةةةٓ ٚاالقةةةزمؽاؼ اٌؼةةةبغفٟ -3
وسػػػػػػػط عػػػػػػػائمي يتميػػػػػػػز بالتفكػػػػػػػؾ و االضػػػػػػػطراب وعػػػػػػػدـ االسػػػػػػػتقرار العػػػػػػػاطفي خاصػػػػػػػتا عنػػػػػػػدما يكػػػػػػػوف 

ر حرمانػػػػػا ، قػػػػػد يػػػػػدفع األبػػػػػويف غيػػػػػر متفػػػػػاىميف أو منفصػػػػػميف أو وفػػػػػات إحػػػػػداىما مػػػػػا يولػػػػػد جػػػػػوا أكثػػػػػ
الفتػػػػػاة إلػػػػػى تعويضػػػػػو خػػػػػارج البيػػػػػت ،وتكػػػػػوف أحضػػػػػاف الشػػػػػباب مػػػػػبلذا غيػػػػػر آمنػػػػػا لػػػػػذلؾ فػػػػػي الواقػػػػػع . 

 ( 36ص ،2006،دـو خديجةر )ز 

 اٌطفً ٚ اٌصؽاع األٚظ٠جٟ:-4

و طمب الطفؿ يكوف بالمرأة منذ طفولتيا، و الطفؿ ىو الذي يقدـ الحؿ لصراعاتيا األوديبية ، و  
ألبييا، و ىي إذا حازت الطفؿ تستغني بحبيا لو عف حبيا ألبييا، أي أف الجانب ميوليا الشبقية 

 الشبقي في حبيا ألبييا يتحوؿ إلى ابنيا.

       و مف ثـ يتحوؿ ال شعوريا إلى طفميا تضع منو أبا ليا و عشيقا، فالطفؿ ىو التجسيد لثنائية األب 
ف ليا بو والدة أخرى ، حيث أنيا تتجاوز في و الزوج، و فيو تجتمع الصورتاف، و منو خبللو ستكو 

صنع الصورة المثمى التي تطمبيا فيو الواقع البيولوجي، و ستخمؼ منو ما كانت تتمناه، في األب و 
 (13ص،1994الزوج معا. )الحفني،

  أقجبة اخزّبػ١خ-ب

: انتشػػػػػر الػػػػػزواج العرفػػػػػي بشػػػػػكؿ ممحػػػػػوظ جػػػػػدا بػػػػػيف صػػػػػفوؼ شػػػػػباب الجامعػػػػػات  اٌةةةةةؿٚاج اٌؼؽفةةةةةٟ-1
ث ال تعػػػػػػد الظػػػػػػاىرة بالغريبػػػػػػة لكػػػػػػف تكاثرىػػػػػػا مػػػػػػف أوجػػػػػػو الغرابػػػػػػة حيػػػػػػث يتضػػػػػػمف قبػػػػػػوؿ الطػػػػػػرفيف حيػػػػػػ

وشػػػػػػػاىديف ومجػػػػػػػرد وورقػػػػػػػة تكتػػػػػػػب عنػػػػػػػد اإلمػػػػػػػاـ أو بػػػػػػػدونيا أحيانػػػػػػػا يجعػػػػػػػؿ األمػػػػػػػر سػػػػػػػيبل وسػػػػػػػريعا، 
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ومجنػػػػػب لمتكمفػػػػػة ، دوف تسػػػػػطير المسػػػػػؤوليات إمػػػػػبلء الحقػػػػػوؽ أو الواجبػػػػػات لكػػػػػف سػػػػػرعاف مػػػػػا يػػػػػذوب 
الخيػػػػػػػالي فينتيػػػػػػػي الولػػػػػػػد الغيػػػػػػػر شػػػػػػػرعي بحمػػػػػػػؿ اسػػػػػػػميا. )زدوـ خديجػػػػػػػة بػػػػػػػذوباف الشػػػػػػػيوة أو الحػػػػػػػب 

 (37،ص2006،

: أساليب التنشئة مف أىـ المحفزات لمسموؾ ، ومنيا الظواىر الشاذة، وكذا أقب١ٌت اٌزٕشئخ اٌطبغئخ-2
االنحراؼ والجرائـ ، واألمومة العازبة كذلؾ، نتيجة تنشئة خاطئة لمفتاة ،فتنشئة عمى الحرية ، 

راطية المنحمة ، يجعؿ مف الفتاة ال تراعي قانوف وال عرفا ، وال ينتج لدييا وازع المنعة األخبلقية والديمق
، كذلؾ التنشئة التسمطية التي تصنع الفتاة الخانعة  ناقصة تقدير الذات ، عديمة الشعور باألمف ، ما 

 ى العكس مف ذلؾ.  يدفعيا أوؿ شعور بالضغط إلى الخروج إلى الشارع بحثا عف جو  امف لكف عم

فالظاىرة مرتبطة بشكؿ وثيؽ بطبيعة التنشئة االسرية لمفتاة داخؿ أسرتيا التي تصقؿ شخصيتيا ،و 
تحدد سموكيا مف خبلؿ االتصاالت التفاعمية داخؿ االسرة و مكانتيا بيا و العبلقات االجتماعية التي 

نثى، كما أف كثير مف الحاالت تنتمي إلى تضـ األبناء و اآلباء و كذا التميز الحاصؿ بيف الذكر و األ
وسط يغيب فيو التواصؿ مع وجود اليوة في العبلقات، ما يدفع الفتاة بالبحث عف البديؿ، و التفكؾ ال 
يقؿ خطورة بنوعيو الفعمي  و المعنوي لدى األسرة كثيرة التوتر داخميا يدفع بالفتاة بالخروج بحثا عف 

 ( 31، ص 2011األماف.)زيازية وفاء،

محاولة  اآلباء خاصة الشريحة العميا و بعض الوسطى تقميد الثقافة الوافدة مف حيث حصوؿ المرأة 
عمى الحرية والتحرر مف القيود التقميدية التي تكبؿ سموكيا، و ىنا يترؾ اآلباء لبناتيـ حرية  الذىاب 

حرية وضع ضوابط عمى إلى النوادي و الحفبلت، و السير و الرحبلت مع الرفاؽ، و تفقد مع تمؾ ال
سموؾ الفتاة، و يحث الفتاة عف مزيد مف الحرية و اإلفراط فييا و محاولة التقميد األعمى لمثقافة الوافدة 

 (275ص،1975قيمة و تيدرىا.  )فاطمة المرنيسي،و بما تخرج عف مقتضيات ال

ئؿ المخجمة وخصوصا لقد عرؼ المجتمع الجزائري بكثرة في تعتيمو لممسا : غ١بة اٌزؽث١خ اٌدٕك١خ-3
المسائؿ المتعمقة بالجنس وما يعرؼ أف األطفاؿ كثيري حب التطمع إلى مسائؿ كيذه وأكثر ما ىو 

ائيـ حياؿ الخوض في مرتبط بالجنس المغاير حتى أف األولياء يشكموف حواجز منيعة بينيـ وبيف أبن
 .ىذه المسائؿ
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ئنا و لغزا مغمقا و قد يبقى جاىبل بكؿ ما و بذلؾ تصير المسائؿ الجنسية في نظر األطفاؿ شرا شا
فؽ فيو األحاسيس الجنسية فجأة تدفقا عنيفا ، و إلى أف تظير عميو عبلمات البموغ دفيو، إلى اف تت

.)كامؿ، اشواؽ، الظاىرية، ولؤلسر دور أساسي في أف يسمؾ بطريقة سوية أو غير سوية
 (103ص،2014

تحوال كبيرا رغـ أف التربية الجنسية تمقف النساء القيـ  اثمة، و كمثميا دوال مم يعرؼ الجنس في المغرب 
االسبلمية  أكثر مما تمقنيا لمرجؿ، أي رغـ أف التربية  تعمؿ باستمرار تنقيؿ قيـ االحتراـ و الحياء و 
الحذر لدييف، ذلؾ أف قوة التغير االجتماعي تؤدي إلى االنفتاح عمى عبلقات جنسية جديدة بيف 

 ( 29-27ص  ص ،2008،ة كارموناالجنسيف. )سار 

لؤلسرة دور ميـ في التنشئة االجتماعية األسرية لمفتاة في مراحؿ العمر المختمفة  :اٌّشبوً االقؽ٠خ -4
، التوجيو الذي يتـ عف طريؽ األسرة في المرتبة األولى المؤسسات االجتماعية األخرى في المرتبة 

إلى الحياة العممية بعد مرحمة الرشد واكتماؿ بناء  الثانية ،حتى نياية مرحمة المراىقة ،والدخوؿ
الشخصية، وتفكؾ الروابط األسرية أىـ العوامؿ المؤدية إلى االنحراؼ في سموؾ الفتاة ألنو يؤدي بيا 

 إلى الشعور بالوحدة ، كوف العوامؿ األسرية ذات تأثير كبير عمى شخصية الفتاة .

يا خاصة في سف مبكر يخمؽ لدييا توثرا نفسيا مف الصعب لقد دلت دراسات أف الفتاة التي تفقد أبوي
تجاوزه فتضطر إلى تعويض ىذا السند المادي والمعنوي الذي افتقدتو بالتعمؽ بأوؿ شخص يمنحيا 
الحب واالىتماـ ، ويمبي ليا حاجاتيا فيكوف التعمؽ ويرفقو تعبئة  الحاجات الجنسية التي تؤدي فيما 

 (.88ص ،2012،ينات خديجةبعد لمحمؿ الغير الشرعي )دخ

 األقجبة اٌثمبف١خ : -ج

و يتمثؿ دور المرأة تحديدا في إطار المبادئ األساسية في االحتراـ و المحفظة عمى االندماج المعنوي 
الذي يتركيا دائما نظيفة خمقيا، و يترؾ عائمتيا بعيدة عف كؿ تشويو محافظة عمى شرفيا، غير أف 

و اقتصادية و مينية و ثقافية  الزمف تغيرات أسرية و اجتماعية المجتمع الجزائري سجؿ مع مرور
و االحتكاؾ بالعالـ العربي الغربي و بروز    أىـ عوامؿ التغير ، كالتطمع و االتصاؿمف ، و  جوىرية

تعارؼ بيف الشباب و الشابات، و أنماط ثقافية جديدة عممت عمى التحرر مف التقيد بالعرؼ و التقاليد، 
 .(18ص  ،2012،)دخينات خديجةالجنسيف بلقات بيفعيرت ظ كما
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  اٌٛظؼ١خ االلزصبظ٠خ :-ظ

تعد الظروؼ أحد الدوافع الميمة كذلؾ والتي ال تخؼ وزنا مف األخرى ، حيث يفسح تدني األوضاع 
االقتصادية المجاؿ أماـ الكثير مف االنحرافات التي تضرب في وحدة األسرة وتماسكيا ، فقد يؤدي 

ى الطبلؽ ، وباألطفاؿ إلى العمالة ، وخروج الفتاة إلى العمؿ خصوصا مع عدـ توفر باألولياء إل
مستوى دراسي ،ومع إنعاش الوضع االقتصادي لؤلسرة قد تصبر الفتاة وتسكت عف المعاكساف 

 والتحرشات الجنسية ما يؤدي إلى سقوطيا في حمقة األمومة العازبة .

االجتماعية االقتصادية عمى بناء األسرة فتضعفو إلى  مف الطبيعي أف تؤثر متغيرات التحوالتو 
ة ىذا باإلضافة إلى بروز اء وظائفو األساسيدالدرجة التي يصبح فييا بناء االسرة ىشا و عاجزا عف أ

ه إلى الضعؼ و احتمالية بدور  المجتمع ، فتدفعاىر السمبية عمى الساحة األسرية و بعض الظ
 .(47ص ، 2004)عمى ليمية ، االنييار

 اٌعافغ اٌدٕكٟ:-ج

يعتبر الجنس مف أقوى الدوافع إلى حدوث األمومة ، خصوصا  إذا ضعؼ الوازع الديني و األخبلقي  
أمامو ، حيث تضعؼ مقاومة كبل الطرفيف عند المقاء و الخموة ،و حدوث تييج في الغرائز و تطغى 

يمكف تقدير أية عاقبة سوؼ  الرغبة الجنسية عمى كؿ عامؿ ، و تتعطؿ العوامؿ األخرى ، عندىا ال
 (41،ص 2006. ) زردـو خديجة ،تكوف ، أو كيؼ تكوف

 اٌؼٌّٛخ ٚ إقٙبِٙب فٟ اٌظب٘ؽح: -غ

العػػالـ تحػػت مظمػػة واحػػدة  العػػولمة ببعدىا السػػياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافػي , ىػػي ضػػـ
ػػؼ في قمػػب المجتمػػع وىػػػي المكػػوف الرئيسي لؤلسرة تق تطػاؿ كؿ فػػروع الحيػػاة ومنيا المرأة . فالمرأة

  .الحػػديث عف األسرة  فبػػدونيا يتعػػذر

أو المػػرأة  تغيير األسػرة ومػػف أجػػؿ تغيير المجتمػػع في عصػػر العولمة عمى الطػراز الغربي ، البػد مػػف
 زواجػػًا شػػرعيًا ويمكػػف تكػويف األسػػرةليس بالضػػرورة لدييػػـ أف يكػػوف  ، فصارعمى وجػػو الخصػػوص 

ظػػػؿ انعداـ المرأة  عمى أسػاس مجمػػوعػو مكػػونو مػف األشخاص يعيشػػػػوف تحػػت سقػػؼ واحػػد حتػى في
واجتماعية وثقافيػة معينػػة ، وليس بالضػػرورة  واألوالد ورابطػػة الػػدـ ، ويرتكزوف عمى مصالح اقتصادية

 .( 2ص ،بدوف سنة  ،رة شػػرعية ) سميػػػػر عبػد الرحمػػف الشميريأف تكػػوف األسػػ
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VI.  :ؼظح فؼً اٌفزبح األَ اٌؼبؾثخ 

عندما تفاجئ الفتاة بخبر الحمؿ و خصوصا عندما تتظاىر أعراضو  ػٍٝ اٌّكزٜٛ االخزّبػٟ : -1
دعة التي ال تفر الفتاة مف البيت خشية االنتقاـ مف األخوة )ذكور ( و األب خصوصا كونو السمطة الرا

تسمح بحدوث مثؿ ىذا العار و إال تصفى نيائيا ، و في حاالت يكتـ الخبر تماما و تحبس في البيت 
 ، ليتـ التخمص مف الطفؿ فيما بعد )رمي ، قتؿ ، وضعو لدى عائمة ، أو مؤسسة أطفاؿ(.

      عما نجـ  تبلحؽ الفتاة مشاعر قاىرة بيف الشعور بالذنب غالبا و المسؤولية اٌّكزٜٛ إٌفكٟ: -4
و خصوصا عف الطفؿ الذي يعد الياجس المروع الذي يظؿ يبلحقيا حتى بعد التخمص منو، كما 
تشعر بالدونية و التجرد مف اليوية  ، بعد التمبس بنظرة العار و الخطيئة  ، و النبذ التي يعرضو 

ار ، بسبب حدة ىذا المجتمع ليا، و عمى إثر ىذا ال نستبعد حاالت االكتئاب ، و محاولة االنتح
 الوضع الذي ال يطاؽ.

تعيش إلى المجوء إلى المستشفى،  تأتيىذه المرأة عندما  أف( 2008) بدرة معتصـ ميمونيتكشؼ و 
خوفا مف االعتراؼ بيا، باإلضافة إلى الخوؼ مف الوالدة والشعور بالوحدة، غالبا ما تذىب المرأة إلى 

ي دعـ ودية أو العائمة، وتشير دراسات الحالة واليات أخرى، وبالتالي تحـر نفسيا مف أ
(Othsmane ،أف امرأة شابة حامؿ شيدت الضغط اليائؿ الذي يولد متبلزمة ما بعد 2002، وىراف )

(، باعتبارىا اضطرابات نفسية جسدية  فيعانوف أصحاب ىذا االضطراب PTSDالصدمة الحقيقية )
، فقداف شيية، و تظير في بعض ردود الفعؿ القمقة أو نوبات اليمع الحقيقية،  مف اضطرابات النـو

 Mimouni,2008,p75) -(Badra Moutassemنوبات الغضب والعدواف. 

مميوف فتاة تخضع لعممية االجياض  44حسب تصريح المنظـ العالمية لمصحة أف  االخٙبض: -3
رة غير  مميوف حالة إجياض بصو  60مميوف فتاة مراىقة تنجبف أطفاال كؿ سنة ، و  14سنويا ، 

 عمنية ، عمى الرغـ مف أف األمر ال زاؿ محرما في كثير مف المجتمعات و االسبلمية عمى رأسيا.

: يعتبر اليروب مف البيت مف أكثر الظواىر المنتشرة  بينيف، و ىذا بغرض اٌٙؽٚة ِٓ اٌج١ذ -2
ى المدف التخفيؼ مف وطأة الضغط االجتماعي  خصوصا االسرة و العائمة ، حيث تتجو غالبيتيف إل



 

114 

) مرزوؽ  .الكبرى، بغرض االختفاء  ، و بعض يحالفيف الحظ ليتوجيف إلى مؤسسات رعاية خاصة 
 (22، ص2008مميكة،

  :اٌظب٘ؽح فٟ اٌدؿائؽ  

يعتبر المجتمع الجزائري المسمـ أف الظاىرة مف الغرابة جدا كونيا حديتا طرقت بابو فيو يختـر  
نيا ، وتبعا لذلؾ تكوف اإلشاعة اكتر في وجود ولد زنا العبلقات الشرعية وال يعترؼ بياو ويشي

فالعواقب اشد مف وخاصة عمى االـ وطفميا فيي ال تعرؼ وجودا وال حقوقا في ضؿ العادات والقيـ 
 (.22ص ،2008،التي تبدي تحفظا عمى ىده المسالة خصوصا ) مرزوؽ مميكة

 %96.50ية ، كشؼ عف وال 14عبر  CENEAPطني لمبحوث في دراسة مف طرؼ المركز الو 
سنة ، و  25-21تدخؿ في صنؼ السف ما بيف  %23.6سنة  و  45و  16منيـ ما بيف 

 %45سنة يقدر بػ  30إلى  21سنة ، ما يعطينا عدد تقريبي أف ما بيف  30-26مف بيف  21.31%
 ، وغالبا ما كانت الحاالتىذه النسب غير واضحة  (yamin rahou, 2014, p75)مف اإلجمالي . 

، و البعد عف األقارب وتبني بومرقود وراقد أو نفيت، أوتـ التستر عنيا  بطرؽ مختمفة  إما قتمت 
 mimouni,2006,p34) -.(Badra Mالطفؿ مف قبؿ األجداد

ولكف مع بداية األلفيات بدت ىذه النظرة تتغير وتـ إعطائيا نوعا مف الموضوعية خصوصا مف اتجاه  
كز ومؤسسات مختمفة عمى نواحي الوطف لمتكفؿ بيذه الشريحة، منيا بفتح مرا ة الدولة وىذامؤسس

مؤسسة : المرأة المعنفة و النساء في وضع صعب )مستغانـ ، و بير خادـ (، مؤسسة دار الرحمة 
 )شرؽ ، وسط ، غرب(.

  : ٟٔاألَ اٌؼبؾثخ ظس١خ أَ خب 

بيولػػػػػػوجي ، حتػػػػػػى ال يعتبػػػػػػر الجػػػػػػاني والضػػػػػػحية ىػػػػػػو المجتمػػػػػػع ، ولػػػػػػو أف الحمػػػػػػؿ مػػػػػػف األـ واألب ال
نقػػػػوؿ الشػػػػرعي ، مػػػػا داـ الحمػػػػؿ خػػػػارج إطػػػػار الػػػػزواج فيمػػػػا يػػػػتحمبلف المسػػػػؤولية عمػػػػى األقػػػػؿ اتجػػػػاه 
الطفػػػػػؿ لكػػػػػف بػػػػػالخوض عميقػػػػػا نجػػػػػد أنيػػػػػا وليػػػػػدة تحػػػػػوالت ثقافيػػػػػة و اجتماعيػػػػػة واقتصػػػػػادية إذ لػػػػػـ يعػػػػػد 

حيػػػػث لػػػػـ  ثقافيػػػػة،-الػػػػزواج الشػػػػكؿ الوحيػػػػد لممارسػػػػة الجػػػػنس ، الػػػػذي يعتبػػػػر حػػػػؽ مػػػػف الحقػػػػوؽ البيػػػػو
يعػػػػد مػػػػف الممكػػػػف تصػػػػريفيا فػػػػي إطػػػػار الػػػػزواج الشػػػػرعي بسػػػػبب ظػػػػروؼ عػػػػد ة)الغػػػػبلء : السػػػػكف...( 
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التػػػػي ال تشػػػػػجع عمػػػػػى ذلػػػػؾ فتكونػػػػػت ىػػػػػذه الثغػػػػػرة بعيػػػػدا عػػػػػف القيػػػػػود ، وىروبػػػػا مػػػػػف الواقػػػػػع ، وتحقيقػػػػػا 
 ( .، الحوار المتمدف2012،لمرغبات )عياد أببلؿ 

  :قّبد األَ اٌؼبؾثخ إٌفك١خ 

نجدددداا سددددفاحا يددددرتبط أكمددددر مددددن ذلددددك بسددددمات مرضددددية فددددي شخاددددية المددددرأ  و يبدددددو أن اال

المسددددافحة، فالعاددددابية عنددددد هددددذا الضددددرا مددددن النسددددا  أعلددددى ، و  البددددا مددددا تكددددون لهددددن نمددددط 

الشخاددددية المنبسددددطة، إال أن مفدددداهيمهن االجتماعيددددة الخاطصددددة، و يكخددددذها مددددن التربيددددة الخاطصددددة، 

 أو من أوساط عاصلية مضطربة.

مدددن الندددوب سددديكوباتي، كدددكن يكدددن بغايدددا، أو مخالطدددات أ  ال يددددققن فدددي عالقددداتهن و الكميدددر مدددنهن 

الجنسدددية، و يتجدددردن لكدددل رجدددل ، و بعدددد دقددداصق مدددن التعدددرف ، أقدددد يكدددن مادددابات بالغلمدددة ، و 

 بهن جوب جنسي للجماب ال يشبع.

ابقة  و قيدددل أن البندددت المسدددافحة تكدددون بهدددا الر بدددة فدددي الولدددد أقدددوى مدددن أ  العوامدددل النفسدددية السددد

متعلقاتهدددا االجتماعيدددة و المقافيدددة، حتدددى أنهدددا لتقبدددل عدددن طيدددا خددداطر بر بتهدددا الكاملدددة و إرادتهدددا 

 (98 ،1994،)الحفني المطلقة على الزنا لتحمل، و هو شي  تكتيه ال شعوريا.

أن  بوووزن بونوووانحسددا بعدددض الدراسددات فدددان األم العازبددة ليسدددت كمملهددا مدددن األمهددات فيدددرى  و 

يدددز بطدددابع نرجسدددي تكدددون عامدددل يعبدددر عدددن االضدددطراا الدددداصر فدددي العالقدددة بدددين األم العازبدددة تتم

 األم وأبنها لذلك يشكل الحمل عالج من الجروح النرجسية التي عاشتها البنت .

هٌلووووٌن  وحسددددا يونددددذ فانهددددا ذات اددددعوبة اتاددددال وعالقددددات سددددطحية مددددع األخددددرين كمددددا أن 

، وضدددعف مقاومدددة األندددا لحددداالت  تبدددرز تميدددزهن بدددمالث خادددال العدوانيدددة ، المازوشدددية دوتووو 

 .(21  ،2008،الضغط )مرزوق مليكة

فددي حددين أن جددل األبحدداث لددم تمبددت متغيددر وحددد كددان سددببه حدددوث ال دداهر ، فقددد تعددددت أسددباا 

ال دداهر  ،مددن بلددد لبلددد تخددر بددل حتددى فددرد إلددى فددرد ، فبعضددها يرجددع ألسددباا نفسددية ، و أخددرى 

 اجتماعية ، إلى  يرها من األسباا.
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VII. ِِٛخ لجً اٌؿٚاج األ: 

ىناؾ روح أمومية لعدد كبير مف النساء ال تكشؼ عنيا وال تعترؼ بيا أخبلقياتنا االجتماعية ، 
في مجتمعات فاألمومة ال شرعية ىي قبؿ كؿ شيء مشكمة اجتماعية ويحكـ عمييا بطرؽ مختمفة و 

 مختمفة .

خصاب في األسر والبيوت في بعض الطبقات االجتماعية ألوروبا تعيؽ الصعوبات االقتصادية اإل
تعد العبلقات الجنسية قبؿ الزواج أمرا واردا جدا إنما غالبا  و،وىكذا تدفع نحو األمومة البلشرعية 

ىناؾ احتراـ لنظاـ الزواج األحادي وحتى ببل زواج و يتمتع األطفاؿ البلشرعيوف بنفس الحقوؽ العائمية 
ى األخص حتى تؤدي عبلقة الحب إلى زواج وفي لؤلطفاؿ الشرعييف الذيف ولدوا بعد إخوة ليـ وعم

الذي تقره  ىذه الحالة ليس البلشرعية مدانة مف الناحية األخبلقية ، بينما تسيـ في النظاـ الجنسي
 (363ص،2008األعراؼ ) ىيميف دوتش،

 : اٌؿٚاج ٚ ١خاٌدٕكاٌؼاللبد  -0

    اج كف كبنات محبات آلبائيف،ىناؾ دالئؿ عمى أف النساء البلئي يتورطف في عبلقات جنسية قبؿ الزو 
و كاف األب يعزي البنت بالدلع الشديد الذي يوقظ فييا أنوثتيا مبكرا و ىي غواية في البيت، و تضع 
ليا البنت الخاتمة خارجو، فتقوـ ىي بالغواية و تمارس الجنس بحرية ، و قد تكوف واعية تستخدـ 

 (34ص،1994،تعؿ. )الحفنيموانع الحمؿ، أو تيفو فتحمؿ و تجري اإلجياض المف

و لقد كانت الفتاة ال تعتقد حياتيا الجنسية عبارة عف أداء قوى ، وأحيانا أنيا ال ترغب بالكبلـ عف 
الجنس ، بؿ أكثر مف ذلؾ، بؿ و تعتبر الصور الجنسية محرمة و  مخزية، و حتى أنيا خصائصيا  

المبلحظ  لكف . julin,2010,p79)-(Marie lionالجنسية ، في كثير مف األحياف غير معروفة ليا
حاليا أف التمسؾ بالقيـ الدينية و األخبلقية في مسألة الجنس يقؿ مع خروج النساء لمتعميـ و العمؿ، و 
مشاركة الرجاؿ مقاعد العمـ و تصاحب المصالح و الشركات و تأخر سف الزواج، و تحرر المرأة مف 

زواج، و أف يتكرر حمميـ. ف تحمؿ البنات دوف السيطرة األبويف و اإلخوة، و صار مف المألوؼ أ
 (36ص،1994،)الحفني

تباح العممية الجنسية بيف الجنسيف في عدد مف المجتمعات قبؿ الزواج، و ىناؾ مجتمعات تبيحيا 
لمرجاؿ فقط و ال تباح لمنساء ، و لذلؾ يضطر ىؤالء الرجاؿ إلى ممارستيا عمى مومسات،  و قد 
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مريكا جميعا العبلقة الجنسية لمرجاؿ و النساء بعد انييار األخبلقيات المسيحية أباحت ببلد أوروبا و أ
 (115،ص1982، و كانت السويد ، والبمداف االسكندنافية في مقدمة ىذه الببلد . )نواؿ السعداوي

رغـ وجود  ىذه األشكاؿ الجديدة مف الزواج ، بؿ قبؿ ظيورىا ، أخذ النشاط الجنسي يتجو أكثر فأكثر 
و االنفصاؿ عف ىدؼ الزواج ليخضع ألىداؼ أخرى مثؿ إشباع الرغبة، تجسيد الحب، استيبلؾ نح

متع الحياة ، الحصوؿ عمى خدمة ، اليجرة، النسياف، تأكيد الذات، أو ليصبح ىدفا في حد ذاتو 
)المتعة مف أجؿ المتعة(. و في نياية السبعينات مف القرف العشريف، أظير أوؿ بحث ميداني حوؿ 

فقط مف الشباف المغاربة يتبنوف التحريـ االسبلمي لمنشاط  %9مرأة و الجنس في المغرب، أف ال
 %45مف الشباف يمارسوف الجنس كيدؼ في ذاتو مقابؿ  % 68الجنسي ما قبؿ الزواج كما نجد أف 
قبؿ مف الفتيات أنيف مارسف الجنس عمى األقؿ مرة واحدة  % 65مف الفتيات و في التسعينات أقرت 

 ( 31ص ،2009الزواج. )عبد الصمد الديالمي،

ومع أف ىناؾ عددا مف المجتمعات يسمح بممارسة الجنس قبؿ الزواج دوف معارضة ،وأف مجتمعات  
تضع عقبات كثيرة إزاء ىذا النوع مف العبلقات الجنسية قبؿ الزواج ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ أف 

ؿ الزواج ،وال تعترؼ بثمرة ىذه الخبرة عمى اإلطبلؽ. المجتمعات العربية ال تسمح بالخبرة الجنسية قب
 (69ص   2003 )حسيف عبد الحميد رشواف

 اٌّؽأح ٚ اٌؿٚاج:  -2

نادرا ما ترفض المرأة الزواج، بؿ تسعى إليو ألنو الشكؿ الرسمي الوحيد و الشرعي، و القانوف 
ضى جنسيا باإلضافة االخبلقي الذي يمكف مف خبلؿ أف تعيش اقتصاديا، و تحمى اجتماعيا، و تر 

 (165،ص1982مف الدينية . )نواؿ السعداوي، إلى أف الزواج اكتسب نوعا

ففي العصر الجاىمي كانت ىناؾ أنواع مف الزيجات، منيا الزواج بالمشاركة، و ىو صورة مف نظاـ 
مف ( و إال اعتبرت 10بحيث تتزوج عددا مف الرجاؿ ال يزيدوف عف عشرة ) المرأة،لدى  الزواج،تعدد 

 (173،ص1982البغايا. )نواؿ السعداوي، 

و عف حديث السيدة عائشة عف زواج الجاىمية، تقوؿ أف المرأة يجتمع عمييا الرىط فيصيبونيا، فإذا 
حممت ووضعت ترسؿ إلييـ فبل يستطيع أحد أف يمتنع ، فإذا اجتمعوا عنيا ، فتقوؿ ألي أحد شاءت 

 ىذا ابنؾ فبل ينكر الرجؿ.
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زوجتو إلى رجؿ آخر عظيـ بعد اعتزاليا، حتى تحمؿ منو،  أف يدعو الرجؿستبضاع االكما أف نكاح 
 (173،ص1982،فإف حممت صار الولد الذي مف الرجؿ يعتبر شرعيا باسـ زوج أمو. )نواؿ السعداوي

و إذا كاف الزواج يعرؼ كإعادة تنظيـ البيئة االجتماعية ، و إذا كانت ىذه األخيرة تعني كؿ تنظيـ 
الذيف ترتكز العبلقات  فيما بينيـ عمى مؤسسات قائمة، فإف مف مترتبات ذلؾ أف كؿ تغيير  لؤلفراد

يطرأ عمى نظاـ الزواج يؤدي إلى تحوالت اجتماعية و اقتصادية عميقة ، فالتحوؿ في نظاـ القرابة  
عمى  يؤدي إلى تفكؾ في البنيات االقتصادية و االجتماعية القديمة و بروز اتجاىات جديدة ترتكز

 (58ص،1975أساسية مستحدثة. )فاطمة المرنيسي،وحدات 

  : أؾِخ اٌؿٚاج 

يمثؿ الزواج في ظؿ السياؽ الحالي مشكمة الشباب خاصة في الشريحة الوسطى و الدنيا ، نتيجة 
األزمات االقتصادية و ارتفاع األسعار و صعوبة توفير المستمزمات )مسكف، جياز،..( ،كوف ذلؾ 

قدميف عمى الزواج ينعكس سمبا عمى الفتيات ، إذ يتأخر سف الزواج و المشكبلت يقؼ عقبة أماـ الم
الناجمة عنو خاصة النظرة الثقافية التي توسـ بيا الفتاة بسمات "بايرة ، عانس" ، و تكوف عرضة 
لمشائعات  التي تبرر عدـ زواجيا ، لذا يعد الزواج حماية مف تيجـ عمييا المجتمع، و مف ىنا تظير 

التجاوزات في قيمة العفة و الشرؼ مثؿ تكويف عبلقات مع الشباب مف أجؿ إعبلء قيمة أخرى بعض 
 (  272ص،1975قيمة الزواج؟ .ٍ)فاطمة المرنيسي ،تسمو في أرض الواقع و ىي 

  :ٟػاللخ اٌّؽأح ثبٌؽخً لجً اٌؿٚاج فٟ اٌّدزّغ اٌؼؽث 

تيات بناء عمى األعراؼ و العادات منذ المجتمعات البدائية تنتظـ العبلقات بيف الشباب و الف
االجتماعية السائدة ، في كؿ منطقة، ففي بعض المجتمعات تكوف مزيجا بيف المبادئ الدينية و التقاليد 
االجتماعية عمى ىذا العبلقة فيتـ تطبيقيا بصرامة بالغة ، و تزداد ىذه الرقابة شدة كمما زادت 

لحفبلت تزداد ىذه الرقابة ،  فيركز الكبار عمى سموؾ احتماالت االتصاؿ بيف الجنسيف ، ففي حالة ا
الفتيات و الشباب حتى ال يخرجوا عف المألوؼ ، و في حالة العائمة الممتدة فإف العبلقات مع أبناء 
العـ تكوف تحت رقابة الكبار الذيف يحرصوف أيضا عمى تقديـ تنشئة اجتماعية تجعؿ الواحد يشعر 

 (25ص ،2009شقيقتو. )خديجة كرار،قة الشقيؽ باتجاه اآلخر بعبل
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VIII. : رٕشئخ اٌّؽأح اٌؼؽث١خ 

منذ اليفوع المبكر يتـ دفع اليافعيف مف الذكور و اإلناث مف األىؿ و في إطار العقد االجتماعي إلى 
أف يتبنوا ىويات مختمفة، فقد تعممت النساء تقميديا تقديس عبلقاتيـ و الحب و الحميمية  كتوكيد 

لرجاؿ االستقبللية و العمؿ و اإلنجاز باعتبارىا مجاالت اختبار لرجولتيـ، فقد ال ألنوثتيف، و تعمـ ا
يشعر رجؿ بالثقة في عبلقاتو، طالما لـ يحقؽ ىدفو في حياتو المينية ، في حيف أف المرأة التي تعيش 

ميداف قية في و أمومة قد ال تشعر بتحقيؽ مثاليا األنثوي عمى الرغـ مف كفاءتيا الحقي دف حب وزواج
 (102ص،2002العمؿ. )تامر جميؿ ،

و لذلؾ بينما يتوقع المجتمع التقميدي أف يقوـ الذكر باألعماؿ و المياـ و األنشطة التي تجمب الشرؼ  
لمجماعة القرابية التي ينتمي إلييا ، يحرص المجتمع نفسو عمى تجنب األنثى مف أف تجمب العار عمى 

 و بخاصة النزعات الجنسية.، يا لعواطفيا، و نزعاتيا الطبيعيةجماعتيا القرابية بخضوعيا و استجابت

فاألنثى في عرفيـ أسمس انقيادا أماـ إغراءات الشيطاف و إغوائو ، التي ال تجمب فاألنثى في عرفيـ 
أسمس انقيادا أماـ إغراءات الشيطاف و إغوائو ، التي ال تجمب إال الدمار ليس ليا فحسب و لكف 

 (314،ص2007)سامية الساعاتي ، . نا تبرز مفارقة واضحة بيف موقفيفككؿ، وىلمجماعة  القرابية 

بينما تحتؿ األنثى مكانة  ثانوية ، بؿ و ىامشية بالنسبة لمذكر، فيما يتعمؽ بنظرة المجتمع لمجنسيف، و 
ية ، التفضيؿ بينيما، فإف سمعة الجماعة القرابية يتوقؼ عمى سموؾ األنثى و مراعاتيا لممبادئ األخبلق

 أكثر مما يتوقؼ عمى سموؾ الذكر. 

فاألنثى رغـ مكانتيا الثانوية اليامشية ىي عرض الجماعة القرابية ، فالعرض ىذا مرتبط بسموؾ األنثى 
، و خاصة سموكيا الجنسي بينما الشرؼ مرتبط بالقيـ الذكورية  و بسموؾ الفرد و إنجازاتو.  )سامية 

 (314ص،2007،الساعاتي 

 خ اٌؼاللخ ثبٌدٕف ا٢ضؽ:اٌّؽأح ٚأ١ّ٘ 

إف الخوؼ مف فقداف الحب و مف الوحدة يمكف أف تدفع النساء غير المستقرات نفسيا أف يأخذف بعيف 
ف لـ يكف ىناؾ خطرا واقعيا قائماػ و بعضيف يكف مستعدات بسرعة  االعتبار الرفض و اليجر حتى وا 

 يد لمعنى الحياة.لوحلمتخمي عف ىويتيف المستقمة، و اعتبار عبلقتيف المصدر ا
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و مف خبلؿ تحقيؽ مثؿ ىذه األشكاؿ مف إنجازات و لمتكيؼ مف أجؿ بناء العبلقات و الحفاظ عمييا ، 
     فإف الكثير مف النساء يغامرف بمخاطر كثيرة ، ففي غالبية الحاالت يغامرف بفقداف احتراميف لذاتيف،

نيا ىويتيا و جعميا ببل قيمة بالنسبة و ذلؾ عندما يخضعف البتزاز الرجؿ  ، مما يؤدي إلى فقدا
 (104ص ،2002،لمشريؾ الذي تحاوؿ الحفاظ عميو بشتى السبؿ.) تامر جميؿ 

  :رغ١ؽ األقؽح 

يؤكد عمماء االجتماع عمى أف التغيرات التي تحدث في المجتمع عمى إثر انتقالو مف المجتمع التقميدي 
    تصنيع و نمو المدف ، و ظيور مشكبلت التحضرإلى المجتمع الحديث بفعؿ عوامؿ مثؿ التعميـ، و ال

و اليجرة ،تؤثر عمى بناء األسرة و عمى وظائفيا و كمما كانت ىذه التغيرات سريعة كاف الميؿ نحو 
التفكيؾ األسري و المشاكؿ األسرية أشد قسوة، و قد أدت ظروؼ العولمة إلى تغيرات واضحة عمى 

 سرة فحسب، بؿ أصاب األدوار داخميا.األسرة ، و ىذا التغيير لـ يصب شكؿ األ

و تشير بعض الكتابات السوسيولوجية إلى بعض مظاىر التفكؾ التي تتعرض ليا األسرة  مف جراء 
ية بيف أفراد التحوالت السريعة في المجتمع مثؿ اختفاء سمطة اآلباء، وظيور العبلقات األكثر ليبيرال

 (51ص،2011األسرة. )أحمد زايد،

ود األخيرة ، و ليس عمى مستوى العاـ فحسب و إنما عمى المستوى الوطف العربي حيث شيدت العق
تحوالت كثيرة ، كانت و مازالت تمثؿ بالنسبة لممرأة  تحوال أعمؽ و أشد مما ىو عند الرجؿ، حيث 
تتعمؽ بالصراعات النفسية المتعمقة ىنا بالدور الجنسي و مف بينيا صراع األدوار )المينة ، 

و      و التثبيت القسري و الخوؼ مف فقداف الحب، و أخذ دور الضحية في العبلقات  .(األمومة،..
 (98ص  ،2011،) تامر جميؿح التعبير عف الحاجات و المشاعر.كواب

IX.  :ل١ّخ اٌشؽف ٚ اٌؼ١ت 

أنو عمو المكاف العالي و جبؿ مشػرؼ أي عػاٍؿ ، و الشػرؼ يمثمػو  مختار الصحاحأما الشرؼ فورد في 
قوي بالكرامة المقبولة اجتماعيا، أو السموؾ المقبوؿ اجتماعيا ،و يقصد بو أيضػا  حالػة  شعور شخصي

و المرأة.)أحمػد    ف الرجػؿ مف االستقامة غير الممموسة ، و ىو مجموعة مف القواعد األخبلقية لكؿ مػ
 (251ص ،1986زكي بدوي،
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ف أساسػػػي مػػػف مكونػػػات النسػػػؽ و قيمػػػة الشػػػرؼ التػػػي تمثػػػؿ العمػػػود الفقػػػري لمقػػػيـ األخبلقيػػػة و ىػػػي مكػػػو 
القيمػػي ، فيػػي ال تمػػس أخػػبلؽ فحسػػب ، بػػؿ تمتػػد إلػػى األسػػرة و القرابػػة ، و المجتمػػع المحمػػي،  و ربمػػا 
تصػػؿ إلػػى أخػػبلؽ المجتمػػع األكبػػر ، فثباتيػػا مؤشػػر عمػػى رسػػوخ القػػيـ و تماسػػؾ المجتمػػع ، و إىػػدارىا 

 يعني الفساد و االنحبلؿ األخبلقي و تفشي الجرائـ. 

فػػػي دراسػػػة القيمػػػة  مسػػػايرة التطػػػورات الحديثػػػة فػػػي تنػػػاوؿ قضػػػايا المػػػرأة، سػػػواء عمػػػى المسػػػتوى  و تػػػأتي
السوسػػيولوجي أو االنثروبولػػوجي ، فمػػـ دراسػػات المػػرأة قاصػػرة عمػػى التنػػاوؿ التقميػػدي ، بػػؿ تتطػػرؽ إلػػى 

و  شػكري قضايا مثؿ حرية المرأة الجنسية ، العنؼ الجنسي ، صػورة المػرأة فػي وسػائؿ االعػبلـ . )عميػا
 (237 ،1998آخروف،

و يعتبر العيب االجتماعي الذي يمطخ شرؼ العائمة كميا أف يتطمع الشاب و الشابة إلى الجنس اآلخػر 
أو يظيػػر ميولػػو بصػػفتو مباشػػرة  نحػػوه، و يػػزداد عػػدـ التسػػامح ىػػذا فػػي حالػػة صػػدور ىػػذا السػػموؾ مػػف 

يػاـ بيػذا السػموؾ، و يػتـ  االنفتػاح عمػى ىػذه الفتيات المػواتي تغػامرف بحيػاتيف مغػامرة أكيػدة فػي حالػة الق
و الجيػراف. )خديجػػة        العبلقػة فػي حالػة واحػػدة فقػط ىػي الػػزواج الشػرعي المعمػف عنػو أمػػاـ األقػارب

 (25ص،2009،كرار

ال يقتصر المفيوـ عمى الفرد فقط ف بػؿ يتعػدى إلػى المجتمػع االكبػر مػف خػبلؿ عضػوية الفػرد، فشػرؼ 
قرابيػة ، و شػرؼ  مجتمعػو المحمػي ، و مجتمعػو األكبػر و ربمػا تتسػع الػدائرة الفرد ىو شػرؼ جماعتػو ال

 (251- 251، ص ص1986.)أحمد زكي بدوي،لتصؿ شرؼ المجتمع العالي

 :اٌّؽأح ٚ اٌشؽف 

يرتبط مفيوـ الشرؼ عند المرأة بمفيوـ العفة، أي ارتباطو بالمعنى الفيزيقػي و ىنػا يبػرز مفيػـو العذريػة 
أف تظػػؿ عػػذراء، أو بكػػرا إلػػى حػػيف أف تتػػزوج، و عمييػػا بعػػد ذلػػؾ أف تظػػؿ عػػذراء أي يجػػب عمػػى الفتػػاة 

 .و تعبيراتيا خاصة في عبلقتيا بالجنس اآلخر  بتفكيرىا 

بينما مفيػوـ العفػة كقيمػة جانبيػة ، األوؿ يتعمػؽ بمقتضػيات القيمػة اال و ىػو التػزاـ المػرأة بمجموعػة مػف 
تحػػػافظ عمػػػى القيمػػػة ، و الثػػػاني جانػػػب فيزيقػػػي أي ضػػػبط القواعػػػد و آداب السػػػموؾ و التػػػي مػػػف خبلليػػػا 

الػػػنفس عػػػف الشػػػيوات بػػػأف تظػػػؿ المػػػرأة عػػػذراء حتػػػى تتػػػزوج، و إف تتػػػزوج عمييػػػا االسػػػتمرار فػػػي صػػػوف 
 ( 253-252،ص ص 1998. )عميا شكري،عرضيا 
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إف فقػػد الشػػرؼ أي البكػػارة مشػػكؿ يػػتـ حمػػو بفضػػؿ اإلخفػػاء أو الكػػذب، و تصػػبح النسػػاء متحػػايبلت مػػف 
ؿ البحػػػث عػػػف تبريػػػرات معقولػػػة لتفسػػػير حػػػالتيف، مثػػػؿ نظريػػػة الطفػػػؿ الراقػػػد االسػػػبلمية ،مفادىػػػا أف خػػػبل

الحمؿ قد يدوـ سػنتيف )حسػب الػبعض أو حتػى خمػس سػنوات حسػب الػبعض اآلخػر خػبلؿ فتػرة الحمػؿ 
حيػػث ،(55ص  ،2008ـ يسػػتيقظ بعػػد ذلػػؾ. )سػػارة كارمونػػا،فتػػرة الحمػػؿ ىػػذه يرقػػد الجنػػيف فػػي الػػرحـ ثػػ

 ىذه القصص في مناطؽ معروفة مف الوطف ، حيث يمجأ إلييا أىؿ الفتاة لتغطية ما حصؿ.تروى 

 ىدر القيمة:   االغتصاب و 

تعػػػػد مشػػػػكمة العنػػػػؼ الجنسػػػػي الموجػػػػو ضػػػػد المػػػػرأة مػػػػف خػػػػبلؿ ىتػػػػؾ العػػػػرض و االغتصػػػػاب مػػػػف أحػػػػد 
ؿ مراكػز الثقافػة ، خاصػة المتقدمػة و التػي تمثػالتي يعاني منيػا العديػد مػف لمػدوؿالمشكبلت االجتماعية 

الرأسمالية، إذ تتمتع تمؾ الدوؿ بحرية جنسية إلى حد كبير ،لـ تحمييا مف واجية العديد مف المشػكبلت 
 (266ص ،1998و آخروف، ، تأتي في مقدمتيا مشكمة االغتصاب. )عميا شكري

ي عبلقاتػو االنتياؾ في ظؿ عدـ الشػرعية فإنػو يحػدث غالبػا حػيف تتجػاوز المػرأة الحػدود المسػموح بيػا فػ
مػػع الرجػػؿ، إذ يػػتـ تحػػت ظيػػور مفػػاىيـ تغمػػؼ القيمػػة بسػػتار مقنػػع يبػػيح االنتيػػاؾ مػػرتبطيف أو عاىػػد أف 

بأنيػا طالمػا تجػاوزت  "يتزوجني" ، و يتـ فػي ظػؿ إغػواء المػرأة لمرجػؿ و ربمػا إغوائػو ليػا حيػث االعتقػاد
 (027ص  ،1998و أخروف، القيمة فيي سيمة المناؿ. )عميا شكريفي مقتضيات 

X.  :ٟظؽٚف اٌسًّ غ١ؽ اٌشؽػ 

ذا حممت الفتاة سفاحا يصبح كؿ شيء مقبوال لمحو آثار الجنحة، االجياض السري، التبني ، بؿ و  وا 
قتؿ الرضيع، إف الفعؿ السيء، أي حمؿ قبؿ الزواج ، يقابؿ أوال بالرفض قبؿ أف يستفيد مف المساعدة 

ى الزنا و الفعؿ المحـر إذف أف يظؿ دوما قصد تجنب الفضيحة ، فاألـ العازب فضيحة و عار ، عم
و مخفيا ألف الزنا ال يسمح لو أف يظير بشكؿ في المجتمع ، و إذا ما ظير الزنا، فإف التنديد  سريا 

 (18ص،2008،األخبلقي يظير بدوره حتما.  )سارة كارمونا 

 ِؼبٔبح أْ رصجر أِب : 

ا صحيح ولكف المرأة تعاني مف الكثير مف ألواف ، ىذال تحقؽ ذاتيا إال إذا أصبحت أمايقاؿ أف المرأة  
اإلحباط واالنييار والمآسي بسبب آلية تحوليا مف امرأة فتاة إلى امرأة أـ ،معاناة األمومة وعذابيا ىي 

بيولوجية ، حينا تظير عمى –الوجو األخر لعطاء األمومة وعذوبتيا ، وتحصؿ المعاناة ألسباب نفسية 
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زوشي وتحصؿ أيضا بسبب الفوضى والضغوط االجتماعية واالقتصادية شكؿ أالـ الوالدة بشكؿ ما
التي ترافؽ أحيانا عممية االنتقاؿ مف وضعية الفتاة إلى وضعية األـ والتي تأخذ أيضا طابعا قانونيا 

 (135ص ،2007مدنيا وغير مدني )عباس محمود مكي

  :ًاألَ اٌؼبؾثخ  ٚ ؼػب٠خ اٌطف 

إذ بدوف الرعاية الصحية الكاممة لكؿ مف  ،ذ المحظات األولى لمحمؿتماعية منإف عممية التنشئة االج
األـ و الجنيف تبدأ التأثيرات الضارة في ممارسة فعاليتيا فيشكؿ أمراض، و تشوىات يمكف أف تمحؽ 
الجنيف جسديا و عقميا ، لنقؿ مثبل أف التموث البيئي  و الضوضاء ، و افتقاد النظاـ الغذائي األمثؿ، 

ذا  كاف ذلؾ يؤثر عمى األـ و يؤثر بالتالي  تؤثر كميا عمى االسرة اجتماعيا ،  و اقتصاديا و نفسيا، وا 
عمى الجنيف ، و ىو مازاؿ داخؿ الرحـ ،  فيؿ تعد ىذه التأثيرات الضارة تأثيرات تتحمؿ األـ و األسرة 

 (83ص ،2007،حامدمسؤوليتيا  تبعيتيا؟. )ناصر 

العازبػػػػػػات يمارسػػػػػػف الػػػػػػدعارة ، فحسػػػػػػب مػػػػػػا ورد فػػػػػػي دراسػػػػػػػة و لقػػػػػػد ثبػػػػػػت أف العديػػػػػػد مػػػػػػف األميػػػػػػات 
(CENEAP 2002) ( مارسػػػػف البغػػػػاء بصػػػػورة 46مػػػػا يقػػػػارب مػػػػف أـ واحػػػػدة مػػػػف بػػػػيف اثنػػػػيف )٪

منتظمػػػػػة أو فػػػػػػي بشػػػػػػكؿ عرضػػػػػػي. وغالبػػػػػػا مػػػػػػا تفعػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ لتمبيػػػػػػة احتياجاتيػػػػػػا واحتياجػػػػػػات أطفػػػػػػاليـ، 
ا االعتػػػػػداء بػػػػػالعنؼ عمييػػػػػا و ممػػػػػا يعرضػػػػػيما  لخطػػػػػر األمػػػػػراض المنقولػػػػػة جنسػػػػػيا مثػػػػػؿ اإليػػػػػدز، وكػػػػػذ

عمػػػػػى  الطفػػػػػؿ، فمػػػػػف المعمػػػػػـو أنػػػػػو  ال امػػػػػرأة اختػػػػػارت أف تكػػػػػوف عػػػػػاىرة، ولكػػػػػف أجبػػػػػرت  لمضػػػػػرورة، 
وألنيػػػػا ىػػػػي فرصػػػػة فريػػػػدة مػػػػف نوعيػػػػا التػػػػي أتيحػػػػت ليػػػػا حاليػػػػا ، وكثيػػػػر مػػػػنيـ عمػػػػى اسػػػػتعداد لمتخمػػػػي 

لتػػػػي تجػػػػر وراءىػػػػا دينػػػػار وا 3000عنػػػػو اذا كػػػػاف يمكنػػػػؾ العثػػػػور عمػػػػى وظيفػػػػة الئقػػػػة ولػػػػيس فقػػػػط بػػػػػ 
  (Badra Moutassem mimouni,2006,p36)المذلة  في الشبكة االجتماعية .

XI. اٌزشؽ٠غ ٚاألَ اٌؼبؾثخ : 

مف القانوف الجنائي المغربي عمى أف كؿ عبلقة جنسية بيف رجؿ و امرأة ال تربط  490ينص الفصؿ 
 سنة.  بالحبس مف شير إلىية يكوف جريمة فساد يعاقب عمييا بينيما عبلقة زوج

عبلقة إف العبلقات الجنسية غير الزوجية تعرؼ كزنا ، أي كنس يمارس بيف شخصيف ال تربطيما 
، فالزنا يجسد مفيوـ الفساد، و ىو يحيؿ بالخصوص عمى العبلقات نكاح أو معاشرة أو ممكية 

 (26ص،2008،الجنسية غير الشرعية.  )سارة كارمونا 
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 أما التشريع المزالري: - 

يونيو  08المؤرخ في  66/156عمى القانوف رقـ  2006-2005وبات: أدخمت سنتي قانوف العق
 المعدؿ و المتمـ و المتعمؽ بقانوف العقوبات، تعديبلت جديدة تتضمف عدة نقاط منيا :  1966

     أوال: تجريـ التحرش الجنسي و إعطاء الضحية الوسيمة القانونية التي تمكنيا مف المطالبة بحقوقيا -
 مكرر قانوف العقوبات( 341بعة المسؤوؿ عف ىذه الممارسات )المادة و متا

أما األحكاـ العامة لقانوف العقوبات ف فتعاقب أي شخص قاـ بارتكاب جريمة دوف تمييز بيف مرتكبيا 
 رجبل كاف أو امرأة ، أو بيف الدوافع سواء كاف مرتبط بالشرؼ ، أو بأسباب أخرى.

 05مكرر ( مف السجف بيف  341و 333آلداب و االغتصاب )المواد و يعاقب القانوف عمى انتياؾ ا
سنة إذا وقعت الجناية عمى قاصر، كما تشدد إذا  20سنوات ، و تضاعؼ العقوبة إلى 10سنوات إلى 

كاف الجاني مف أصوؿ مف وقع عميو الفعؿ المخؿ بالحياء أو ىتؾ العرض، أو كاف مف فئة مف لو 
 سمطة عميو . 

وف التصرفات  المرتبطة باإلتجار بالنساء و األطفاؿ  و الفتيات )الفسؽ( و فساد كما يديف القان
 . 349إلى   342األخبلؽ و الدعارة طبقا لممواد 

حيث خصص جزءا لممساعدة  1976-12-19في قانوف الصحة الصادر عف الجريدة الرسمية يـو  -
 "حماية األميات العازبات". الطبية و االجتماعية والطبية لمطفولة ومنيا فقرة تحت عنواف

: تنص عمى إنشاء بيوت األمومة تستطيع استقباليف ابتداء مف الشير السابع مف حمميف  243المادة 
 (14ص،2008،مرزوؽ مميكة ورد في : أشير أخرى . ) 3مع إمكانية المكوث 

 كما تنص عمى تأسيس لجنة لممصمحة االجتماعية في كؿ مؤسسة أمومية بيدؼ منح عمؿ -
 لؤلميات العازبات بعد الخروج مف المؤسسة ولضماف التأييد المعنوي ليف .

تنص عمى منح نفقة لؤلـ العازبة لكي تتمكف مف إدخاؿ طفميا إلى المدرسة وّكالؾ  429المادة  -
 بو.  االحتفاظ
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مفعوؿ ىناؾ مشاكؿ تطبيقية تعترض بعض القوانيف نظرا لتعقد الظاىرة كما أف اإلجراءات السارية ال -
 ِتكد خطورة الظاىرة وضرورة اإلسراع بالتكفؿ بيا .

لـ تظير مادة تعاقب عمى الحمؿ الغير شرعي إال في حاالت التخمي عف الطفؿ في مكاف بعيد عف 
 (  22ص،2008) ورد في :مرزوؽ مميكة ،الرعاية خاؿ مف شروط السبلمة ، جريمة قتؿ الطفؿ 

XII.  :ٚصّخ اٌؼبؼ ػٍٝ األِٙبد اٌؼبؾثبد 

وصمة عبلمة تميز الفرد ، فالسموؾ و المبلبس و طريقة والكبلـ و المظير و األمراض و اإلعاقة ، ال
أشياء تقولب سمبا و إيجابا، و تشير القوالب السمبية إلى دونية الفرد و إلى خطورتو، فالصفات السمبية 

السمبية بحيث ىي التي توظؼ في بناء الوصمة، و يمكف لموصـ اختزاؿ الشخصية كميا في الصفة 
تصبح ىذه األخيرة وحدىا محددة ، و يتأثر األقارب أنفسيـ مف الوصمة التي تمتصؽ بأحد أفراد  

.  العائمة إلى درجة أنيـ يتجنبوف كؿ عبلقة  مع الفراد  الموصـو

       إف الوصـ يغذي آليات الضبط االجتماعي ، حيث يكوف حاممو موضوع مراقبة اجتماعية مستمرة ،
، يتـ التركيز عمى ميزتو السمبية  فقط حتى  و فرغـ معرفة  الميزات اإليجابية  لدى الشخص الموصـو

يستمر وصمو، ليس الوصـ إال تعبيرا مشوىا لكنو منطقي عف العقاب الذي ينالو الشخص عمى الشر 
 (34ص،2008ارمونا،الذي يقترفو في أي عمى شذوذه. )سارة ك

ا لو كف مالشرعية الجنسية بامتياز ، إنيف نساء موصومات ك و  ترمز األميات العازبات إلى عدـ
مومسات، فيف يعجزف عف إخفاء جنحتيف بالنظر إلى وجود ولد شاىد عمييا، يعتبر ذلؾ الولد لقيطا، 

ص ،2008،إبف الزنا و ترغـ ىؤالء النساء عمى الصمت و عمى العيش في حرية.) سارة كارمونا 
55) 

XIII. ثبز١خ اٌدٕك١خ : ربؼ٠ص األقؽح ٚ رجؽ٠ؽاد اإل 

أمومية بسبب غياب الرجؿ لمصيد ، و بتطور حرفة  الدسوقيأما تاريخيا فقد كانت األسرة كما يقوؿ 
الصيد الرعي أدت متطمبات القتاؿ إلى قمب الوضع في األسرة مف الوضع األمومي إلى األسرة األبوية 

و بدأ األبناء يرثوف عنو كؿ ما  ، فالرعي قد يجعؿ األب رئيس األسرة  ماداـ ىو مالؾ  القطيع ،
 (34ص ،2009،يحمؿ اسمو، و القتاؿ دعـ مركز االب في ممكية الزوجة و األبناء.) خديجة كرار 
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: عالـ أمريكي شيوعي لؤلجناس، شكمت آراء حوؿ العالـ حوؿ مفيـو  لويس ىنري مورقافحسب 
استنادا آلراء داروف يقوؿ أف االنساف األسرة أساسا ، لبمورة المفيوـ الشيوعي لؤلسرة ، فمورقاف ، و 

أصمو حيواف، و أنو في طور انتقالو إلنساف لـ تكف لو أسرة خاصة بو ، أي أف  الزواج لـ يكف 
معروفا، ويفترض مورقاف أف اإلنساف في ىذه المرحمة البدائية عاش فيما سماه باإلباحية 

(promiscuitéو حاوؿ االستدالؿ بدراسة بعض قبائؿ الي ، ) نود الحمر في أمريكا   و بعض سكاف
 (174ص،2009،جزر المحيط اليادي. )خديجة كرار

  :آثبؼ اٌزسؽؼ اٌغؽثٟ ػٍٝ ٔظُ األقؽح 

أف المجتمع الرأسمالي و البرجوازي خاصة ، و بسبب قيود التشريع الوىمي، سعى  إنممزو يرى 
ية، ىذه السبؿ ىي الخيانة ارسة سموؾ طبيعي )إشاعة الجنس( عبر سبيؿ يحسبيا ممتوية و سر ملمم

و البغاء ، و البرجوازي بيذا السموؾ ال يدري أنو يخرج مف الوضع غير الطبيعي و ىو   الزوجية
و ىو يحسب أنو يرتكب  الزواج حيث يحبس المرأة ظمما عف ممارسة الحؽ ذاتو إلى ممارسة طبيعية

و ذلؾ       اف مف الشعور باإلثـلتحرير اإلنستسعى  المانفستوو الشيوعية كما أشار  ،إثما حرما
بتقنيف ما ىو طبيعي ، و إلغاء ما ىو وىمي مف الصنع اإلنساف )الزواج(. )خديجة 

 (186ص،2009،كرار

كما تمثؿ الحركة األنثوية  اليوـ تحديا خطيرا لؤلسرة و المجتمع، ليس في الغرب و حده بؿ في العالـ 
و مساواتيا مساواة مطمقة  ،ؼ  أساسي ىو تحرير المرأة بأجمع، فالحركة األنثوية تسعى إلى تحقيؽ ىد

يف الذكر و األنثى. مع الرجؿ لدرجة تتبلشى فييا مقاصد التدبير و الحكمة اإلليية مف جود الزوج
 (219ص،2009)خديجة كرار ،

  :اٌزغ١ؽ االخزّبػٟ  ٚاألقؽح اٌدؿائؽ٠خ 

مى العائمة الجزائرية و تطرؽ إلى عف أىـ التغيرات التي طرأت ع مصطفى بوتافنوشاتو قد تحدث 
أىـ أسباب ذلؾ  ، منيا المخططات التنموية الوطنية و إدخاؿ بعض القيـ الثقافية الجديدة مف خبلؿ 
االتصاؿ مع الغرب، و منيا خروج المرأة لمعمؿ و الدراسة و اتساع دائرة عبلقاتيا االجتماعية إلى 

تزاز البيئة التقميدية لمعائمة الجزائرية و التي يتـ أشخاص مف غير األقارب ، و قد أدى ذلؾ إلى اى
خبلليا تحديد دور المرأة داخؿ البيت في وسط العائمة و ليس في الحياة العامة ، و في نفس الوقت 
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ازداد مستوى المجازفة لدى الشباب بحيث كاف ثمف تراجع السمطة التقميدية ، و تدخؿ األقارب في 
ار العبلقة الزوجية.) خديجة الجتماعية و الضماف األساسي الستمر العبلقة  ىو تراجع الحماية ا

 (26ص ،2009كرار،

ال يقصد بالتغير االجتماعي أنواع التطورات التي تحدث  اؿ تأثيرا في النظاـ االجتماعي أي  التي 
 التغير االجتماعي ، أي تؤثر في بناء المجتمع و بناءه، و ما داـ اإلنساف كائنا اجتماعيا ، فإف

ص ،2008نساف بالضرورة. )سامية الساعاتي،و كؿ تغير في المجتمع ينعكس أثره عمى اإل اإلنساني،
107) 

مما ال شؾ فيو أف القيـ االجتماعية دور أساسي في اعتبار السموؾ سويا أو منحرفا، و ىذا الدور 
 جتمع آخر. يختمؼ مف مجتمع آلخر، فما يعتبر سموكا منحرفا في مجتمع قد ال يعتبر كذلؾ في م

و في العصر الحاضر فإف األخبلؽ الجنسية  تختمؼ مف شعب إلى شعب آخر ، ففي بعض الدوؿ 
و  االسكندنافية  كالسويد،  ال يعتبر الحمؿ  مف سفاح جريمة  أو حتى سموؾ اجتماعي جدير بالموـ 

لقتؿ الوليد، ألف المؤاخذة، و مف ثـ فإف اإلناث البلتي يحممف سفاحا ال يجدف مبررا لئلجياض ، أو 
الدولة  تتكفؿ بو و تربيو، عمى العكس مف دوؿ أخرى، مثؿ فرنسا حيث يرتفع فييا جرائـ قتؿ المواليد  

 (241ص  ،2007ة قتؿ لمواليد .) سامية الساعاتي،جريم 686إلى  1953،  1946في الفترة مف 

XIV.  إٌغٌٛخ أٚ أٚالظ اٌكفبذillegitimacy: 

، و ابف السفاح او النغؿ أو ابف الحراـ ىو ولد الزنا، و تبم  نسبة النساء بمعنى اإلنجاب غير الشرعي 
مف كؿ الزيجات ، إال أف البعض يجيض ، و البعض  %30إلى  % 3البلتي يحممف قبؿ الزواج مف 

، و ربما تزيد عف  %1.5يداري الحمؿ بالزواج فورا، و لذلؾ تقؿ نسبة الوالدات غير الشرعية إلى 
 (98ص،1994)الحفني، مف كؿ الوالدات.  %16.5مجتمعات حتى تصؿ إلى ذلؾ في بعض ال

و ترتبط النغولة بتدني مستوى ذكاء النساء البلتي يحممف سفاحا و يتراوح حاصؿ الذكاء لمغالبية مف 
، و ال شؾ أف المرأة التي تقبؿ عمى الحمؿ غير الشرعي أو التي تنجب سفاحا ألكثر مف  91إلى  83

لبغاء و ال ينبغي ذلؾ أف تكوف ىناؾ حاالت إنجاب غير شرعي مف نساء ذكاؤىف مرة أقرب إلى ا
و       أعمى مف العادي، و يعني تدني مستوى الذكاء في المرأة المسافحة أف مستواىا الثقافي

  (98ص،1994األخبلقي منخفض أيضا. )الحفني، 
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األفكار حتى و انصرفت نحو البحث  و بذلؾ تنيـز العائمة و كؿ القيـ المحافظة ، و امتد مفعوؿ ىذه
عف أكبر قدر أكبر مف االستمتاع بالحياة، و حتى صارت نسبة  المواليد خارج األسرة تفوؽ بكثير 
نسبتيـ داخؿ األسرة، و قد بم  عددىـ بفرنسا أربعة مبلييف طفؿ مجيوؿ النسب،  ىذا حسب إحصاء 

المواليد الشرعييف، و  2008ددىـ بفرنسا عاـ ، و ألوؿ مرة يفوؽ ع2007وزارة  الصحة الفرنسية عاـ 
، أما في الجزائر فعددىـ  10بم  عددىـ ثمث مواليد أوروبا، و في بريطانيا بمغوا واحد مف كؿ  1983

طفؿ سنويا،  3000طفؿ سنويا ،وأخرى تقوؿ ب 1200و  1100غير دقيؽ ، فمصادر تقوؿ أف ىاؾ 
ت اجتماعية تشرؼ عمييا الييئات الحكومية أو و تحولت تربية األبناء مف األسرة إلى مؤسسا

و دخمنا في وتيرة إنجاب أخرى  و بذلؾ نكوف قد رفضنا النموذج التقميدي لئلنجاب الجمعيات الخيرية
 (17ص،2009،يتربى فييا الطفؿ بعيدا عف الجو األسري المتسـ بالدؼء و العاطفة. )خديجة كرار 

 :)اٌزجٕٟ ٚ اٌزشؽ٠ؼبد )اٌزٛٔكٟ ّٔٛغخب 

التشريعات التونسية  تبيح التبني و تضع لو شروطا تدور كميا حوؿ مراعاة مصمحة الشخص المتبني  
و جواز حمؿ  : مف جواز أف تحمؿ المتبنى لقب المتبني  14، مف ذلؾ مثبل ما تنص عميو المادة 

عميو  و متبنى نفس حقوؽ االبف الشرعي ،مف قانوف التبني صراحة أف لم 15، ىكذا تنص المادة اسمو
ما عميو مف الحقوؽ و الواجبات و لممتبني إزاء المتبنى نفس الحقوؽ التي يقرىا القانوف لؤلبويف 

 و عميو ما يفرضو مف الواجبات عمييما.   الشرعييف ،

و لعػػػػػػػػؿ ؼ ييػػػػػػػػذه المػػػػػػػػادة تحديػػػػػػػػدا و فػػػػػػػػي شػػػػػػػػموؿ الحقػػػػػػػػوؽ لحػػػػػػػػؽ الميػػػػػػػػراث ممػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػف أف يثيػػػػػػػػر 
المػػػػػػػاؿ بنػػػػػػػدا مػػػػػػػف بنػػػػػػػود مقاصػػػػػػػد الشػػػػػػػريعة عنػػػػػػػد  اعتراضػػػػػػػات حػػػػػػػادة ، و لقػػػػػػػد صػػػػػػػي  الحفػػػػػػػاظ عمػػػػػػػى

 .(299ص ،2009،األصولييف )الفقياء(.  )خديجة كرار

  :ٟٔكت اٌطفً غ١ؽ اٌشؽػ 

 1984المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي يونيػػػػػػو  11-84المعػػػػػػدؿ و المػػػػػػتمـ لمقػػػػػػانوف رقػػػػػػـ   02-05ي األمػػػػػػر رقػػػػػػـ يػػػػػػأت
لتػػػػـز بيػػػػا رئػػػػيس المتضػػػػمف قػػػػانوف األسػػػػرة فػػػػي موعػػػػده ، ليجسػػػػد واحػػػػدا مػػػػف االلتزامػػػػات الكبػػػػرى التػػػػي ا

الجميوريػػػػػػػة مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ ترقيػػػػػػػة الخميػػػػػػػة العائميػػػػػػػة عمومػػػػػػػا و وضػػػػػػػع المػػػػػػػرأة عمػػػػػػػى جػػػػػػػو الخصػػػػػػػوص و 
 يشتمؿ تعديبلت عدة أىميا : 

 .  40يجوز لمقاضي المجوء إلى  الوسائؿ العممية إلثباتو ، المادة  إ بات النسب :
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ف الجنسػػػػػية الجزائريػػػػػة قػػػػػانوف الجنسػػػػػية : إف التعػػػػػديبلت التػػػػػي أدخمػػػػػت عمػػػػػى القػػػػػانوف المتضػػػػػمف قػػػػػانو 
ديسػػػػػػػمبر  15المػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي  86-7المعػػػػػػػدؿ و المػػػػػػػتمـ لؤلمػػػػػػػر رقػػػػػػػـ  01-05المعػػػػػػػدؿ  لؤلمػػػػػػػر رقػػػػػػػـ 

 المتضمف قانوف الجنسية ، تيدؼ إلى تحقيؽ أربعة أىداؼ رئيسية مف بينيا :  1970

االتفاقيػػػػػات و المعاىػػػػػدات الدوليػػػػػة التػػػػػي انضػػػػػمت  بالجنسػػػػػية عمػػػػػىموائمػػػػػة القػػػػػانوف المتعمػػػػػؽ  -
 جزائر.إلييا ال

 تكريس المساواة بيف الجنسيف. -

 حماية األطفاؿ في مجاؿ الجنسية. -

إضػػػػػػفاء المرونػػػػػػة عمػػػػػػى شػػػػػػروط اكتسػػػػػػاب الجنسػػػػػػية الجزائريػػػػػػة ، و تتضػػػػػػمف التعػػػػػػديبلت عمػػػػػػى وجػػػػػػو 
)وزارة  (.06الخصػػػػػػػػػػوص : االعتػػػػػػػػػػراؼ بالجنسػػػػػػػػػػية األصػػػػػػػػػػمية بالنسػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ األـ )المػػػػػػػػػػادة 

 (13 -12، ص ص 2006الصحة،

 بر مف جنسية جزائرية بالوالدة في الجزائر: : يعت 07المادة 

المولػػػػػود فػػػػػي الجزائػػػػػر مػػػػػف أبػػػػػويف مجيػػػػػوليف، غيػػػػػر أف الولػػػػػد المولػػػػػود فػػػػػي الجزائػػػػػر مػػػػػف أبػػػػػويف  الولػػػػػد
       ،ره انتسػػػػػابو إلػػػػػى أجنبػػػػػي أو أجنبيػػػػػة ، إذا أثبػػػػػت خػػػػػبلؿ قصػػػػػو زائػػػػػرييف يعػػػػػد كأنػػػػػو لػػػػػـ يكػػػػػف جزائريػػػػػاج

 وف جنسية أحدىما.و كاف ينتمي إلى جنسية أحدىما ، وفقا لقان

  إف الولد الحديث الوالدة الذي عثر عميو في الجزائر يعد مولودا فييا ما لـ يثبت خبلؼ ذلؾ

الولػػػػػػد فػػػػػػي الجزائػػػػػػػر مػػػػػػف أب مجيػػػػػػوؿ و أـ مسػػػػػػػماة فػػػػػػي شػػػػػػيادة مػػػػػػػيبلد دوف بيانػػػػػػات تمكػػػػػػف مػػػػػػػف ، 
 (  75ص،2006،إثبات جنسيتيا.) وزارة الصحة 

 اٌغؽث١خ :  خٚظؼ١خ األَ اٌؼبؾثخ فٟ اٌجٍعاْ اٌؼؽث١ ٚ 

بما أف الظاىرة رغـ فداحتيا مسكوت عنيا عمدا، فبل يوجد إحصاء رسمي في جؿ الدوؿ العربية 
باستثناء بعض التقارير المستقرة لجمعيات اجتماعية أو ناشطات الميداف، أو تقارير بعض المستشفيات 

باإلضافة لمقمة القميمة بخصوص الوالدات ، أو إحصاء لبعض المحاكـ الخاصة بممفات إثبات النسب 
مف التحقيقات الميدانية، و المسموحة التي تمت في بعض الدوؿ العربية بتمويف مف منظمات دولية و 

 ( 52،ص2012جمعيات خيرية.)نورالديف بف زياف،
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يمكف اعتبار األميات العازبات في بمد مسمـ موضوع استيجاف  ، لكف الظاىرة  كانت موجودة دائما 
  (Badra Moutassem mimouni,2006,p34).اضحةفي نسب غير و 

 :األَ غ١ؽ اٌّزؿٚخخ فٟ ٔظؽ اٌغؽة ٚ اٌّدزّغ 

أظيػػػػػر اسػػػػػػتطبلع لمػػػػػػرأي فػػػػػي الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة أف األميػػػػػات العازبػػػػػػات مػػػػػػا زلػػػػػف يػػػػػػواجيف انتقػػػػػػادات 
 10مػػػػػػف أصػػػػػػؿ  7' إلػػػػػػى أف 'بيػػػػػػوكثيػػػػػػرة فػػػػػػي المجتمػػػػػػع.، وأشػػػػػػار االسػػػػػػتطبلع الػػػػػػذي أجػػػػػػراه مركػػػػػػز 

 ف ظػػػػػػػػػػػاىرة األميػػػػػػػػػػػات المػػػػػػػػػػػواتي يػػػػػػػػػػربيف أوالدىػػػػػػػػػػػف وحػػػػػػػػػػػدىّف سػػػػػػػػػػػيئة لممجتمػػػػػػػػػػػع.أمػػػػػػػػػػريكييف يػػػػػػػػػػػروف أ
وظيػػػػػػػر أف األمػػػػػػػريكييف يتقبمػػػػػػػوف انجػػػػػػػاب األطفػػػػػػػاؿ خػػػػػػػارج إطػػػػػػػار الػػػػػػػزواج وتربيػػػػػػػة الثنػػػػػػػائي المثمػػػػػػػي 
 لؤلطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ األـ العازبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.

ر % مػػػػف األمػػػػريكييف بالعػػػػائبلت غيػػػػر التقميديػػػػة، التػػػػي تضػػػػـ أعراقػػػػا مختمفػػػػة والثنػػػػائي غيػػػػ31ورحػػػػب 
% مػػػػػف 37% مػػػػػنيـ ونظػػػػػر إلييػػػػػا 32المتػػػػػزوج واألىػػػػػؿ العػػػػػازبيف واألزواج المثميػػػػػيف، فيمػػػػػا عارضػػػػػيا 

وجيػػػػة نظػػػػر مشػػػػككة، غيػػػػر أنيػػػػـ كػػػػانوا اقػػػػؿ ترحيبػػػػا باألميػػػػات المػػػػواتي يػػػػربيف أطفػػػػاليف بػػػػدوف شػػػػريؾ، 
اف ىػػػػذه النظػػػػرة إلػػػػى األميػػػػات العازبػػػػات قػػػػد تكػػػػوف ناتجػػػػة عػػػػف  ريػػػػتش مػػػػوريفونقػػػػؿ عػػػػف  المعيػػػػد 

صػػػػػػػحيفة نػػػػػػػوف ) سػػػػػػػمبية. إلػػػػػػػى القيػػػػػػػاـ بعػػػػػػػدة أعمػػػػػػػاؿ وحػػػػػػػدىّف مػػػػػػػا قػػػػػػػد تكػػػػػػػوف لػػػػػػػو آثػػػػػػػاراضػػػػػػػطرارىف 
 (.2012،اإللكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ذا  أمػػػػا فػػػػي الػػػػدوؿ العربيػػػػة فالطفػػػػؿ المتخمػػػػي عنػػػػو دائمػػػػا ينظػػػػر إليػػػػو بشػػػػيء مػػػػف العطػػػػؼ والشػػػػفقة، وا 
وقػػػػع حمػػػػؿ غيػػػػر شػػػػرعي فػػػػإف األسػػػػر غالبػػػػا مػػػػا تمجػػػػأ إلػػػػى تػػػػزويج األب واألـ لكػػػػي ينشػػػػأ الطفػػػػؿ فػػػػي 

، ولكػػػػػػف ىنػػػػػػاؾ حػػػػػػاالت قػػػػػػد يتنصػػػػػػؿ فييػػػػػػا األب مػػػػػػف المسػػػػػػئولية وينكػػػػػػر عبلقتػػػػػػو بػػػػػػاألـ جػػػػػػو أسػػػػػػري
 .والطفؿ،   و ىذا ىو السبب الذي يدفع بالكثير مف األميات إلى التخمي عف أطفاليف

ىنػػػػػػاؾ جيػػػػػػود تبػػػػػػذؿ فػػػػػػي عػػػػػػدة بمػػػػػػداف  لتمكػػػػػػيف األميػػػػػػات العازبػػػػػػات مػػػػػػف االعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى أنفسػػػػػػيف 
خصصػػػػػػػػة تعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى تأىيػػػػػػػػؿ األميػػػػػػػػات العازبػػػػػػػػات لتػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػف إعالػػػػػػػػة أطفػػػػػػػػاليف فمؤسسػػػػػػػػات مت

 بتعميميف القراءة و الكتابة ومختمؼ الميارات المينية ليتمكف مف الحصوؿ عمى عمؿ.
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 اٌطالصخ : 

إذف أصػػػػبحت الظػػػػاىرة متفشػػػػية بخطػػػػورة ، حيػػػػث فرضػػػػت نفسػػػػيا عيانػػػػا أمػػػػاـ الواقػػػػع فػػػػي ظػػػػؿ تفتػػػػت 

و تكتمػػػػػػو وعمػػػػػػى غػػػػػػض قػػػػػػيـ المجتمػػػػػػع و تحػػػػػػت غطػػػػػػاء صػػػػػػمت ميػػػػػػوؿ مػػػػػػف طػػػػػػرؼ المجتمػػػػػػع بػػػػػػؿ 

أطػػػػػػراؼ مػػػػػػف الجيػػػػػػات المسػػػػػػؤولة فػػػػػػي مؤسسػػػػػػة المجتمػػػػػػع ، و صػػػػػػارت حػػػػػػديث عمػػػػػػف بعػػػػػػدما كانػػػػػػت 

حػػػػػديث كػػػػػواليس و يكػػػػػاد يكػػػػػوف ظيورىػػػػػا مقبػػػػػوال بعػػػػػدما كػػػػػاف طاىػػػػػا مشػػػػػددا االغػػػػػبلؽ عميػػػػػو ، حيػػػػػث 

 والنتيجػػػة امػػػرأةاألمومػػػة العازبػػػة نتػػػاج لعبلقػػػة غيػػػر شػػػرعية أو جمػػػاع ال شػػػرعي بػػػيف رجػػػؿ و  تعػػػد

 المتمثمػػػػة فػػػػي طفولػػػػة ال شػػػػرعية )مسػػػػعفة( ىػػػػذه الظػػػػاىرة ليػػػػا مػػػػا يوجػػػػدىا سػػػػواء أسػػػػبابالحتميػػػػة 

مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ دور التنشػػػػػػئة االجتماعيػػػػػػة المتمثمػػػػػة فػػػػػػي تػػػػػػأثير العائمػػػػػػة والمؤسسػػػػػػات التربويػػػػػػة  اجتماعيػػػػػة

توجػػػو الفػػػرد ،كػػػذلؾ أثػػػر التثػػػاقؼ ومػػػا قػػػد يكػػػوف لوسػػػائؿ اإلعػػػبلـ مػػػف دور وتػػػأثير مباشػػػر فػػػي  عمػػػى

ورية أو ال شػػػػػػعورية ، لػػػػػػذا يتطمػػػػػػب األمػػػػػػر تجنيػػػػػػد الكػػػػػػؿ حسػػػػػػب تخصصػػػػػػو ، و ذلػػػػػػؾ ،أو نفسػػػػػػية شػػػػػػع

مػػػػف بػػػػاب أولػػػػى تخصصػػػػات عمػػػػـ الػػػػنفس لمكشػػػػؼ عػػػػف أدؽ معمومػػػػات يمكػػػػف أف تسػػػػاعد عمػػػػى حمػػػػوؿ 

 جذرية تمنع الظاىرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلغبؼ اٌزطج١مٟ



 

 اٌفصً اٌطبِف: 

 

 

 إٌّٙد١خ اإلخؽاءاد

 ٌٍعؼاقخ االقزطالػ١خ
 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 ٌّٕٙح اٌّكزؼًّ ٌٍعؼاقخ: ا -أ 

تضمف البحث دراسة ذات منيج وصفي تحمؿ جانبيف  ، دراسة إحصائية و صفية ، و دراسة عيادية 
، و ىدؼ الباحث مف تطبيؽ النوعيف ، لدراسة الظاىرة بشكؿ مدقؽ و الحصوؿ عمى نتائج موضوعية 

 أكثر.

وصؼ العبلقات الموجودة بيف  حيث يعتبر المنيج الوصفي منيجا يعالج ظاىرة معينة عف طريؽ
و آخر ، أو بيف مجموعة مف المتغيرات ، و تركز الدراسات الوصفية عمى فيـ و دراسة حالة  متغير

تتمثؿ في الفرد والعائمة ، كما تعالج الدراسات الوصفية أكثر مف حالة كمجموعة مف األفراد أو 
 (.32ص،2008،مجموعة مف الوحدات التنظيمية. )محمد مزياف

 لقد فضؿ الباحث استعماؿ المنيج الوصفي بشقيو: و

حيث تـ تطبيؽ اختباريف موضوعيف مع إجراء أساليب إحصائية لقياس كمي لممتغيريف   ا حصالي:
( بغرض تيسير عممية الحساب و v.20لدى العينة ، بحيث اعتمد عمى الحزمة اإلحصائية )اصدار 

 كسب الوقت.

الت باالعتماد عمى الوسائؿ العيادية و تطبيؽ اختباريف اسقاطييف ، و الذي تـ فيو دراسة حا العيادي:
 و التي تعتمد في األساس عمى المعطيات الكيفية ، و تكشؼ عف الظاىرة بعمؽ لدى العينة.

و يتضمف المنيج الوصفي مجموعة مف األدوات لتحقيؽ الغاية المرجوة منو و التي تخدـ أىداؼ 
 ، و نذكر مف األدوات التي استعمميا الباحث ما يمي: البحث التي يسعى إلييا الباحث

 االقزج١بْ: -0

و تضمف ىذا الجانب تطبيؽ استبيانيف اثنيف  ، حيث االستبياف مف أدوات البحث الشائعة في البحوث 
السموكية ، و ىو مجموعة مف األسئمة المكتوبة  تشمؿ موضوعا معينا  و يعبر عنيا المجيب كتابي 

إلى الحصوؿ عمى ما يدور في  أيضالحصوؿ عمى معمومات شخصية،  كما  ترمي ،و مف أىدافو ا
 (113ص،2008،ذىف الفرد مف قيـ  و معتقدات و اتجاىات.)محمد مزياف
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و يبعر عنو كذلؾ باالختبار، و يستعمؿ بعض الباحثيف كمرادؼ لبلستخبار و يستعمؿ أساسا لتقدير 
عبار عف أسئمة  أو مياـ تقدـ لمفرد، والدرجات التي بعض خصائص الفرد العقمية و  الحركية، فيو 

 (107ص،2012يا بوحدات فيزيائية.)بشير معمرية،يحصؿ عمي

 االستطالعية:أوال الدراسة 

خصائصا و ميزاتيا في   اكتشاؼ التقرب العينة و سعى الباحث مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية إلى
، حيث صادفتنا بعض الصعوبات اإلجرائية  يامع جمع المعمومات الكافية عن إطارىا الجغرافي

خصوصا في مركز اعادة التربية بنات و التي ال مناص منيا كتقديـ الطمب لقاضي االحداث قبؿ 
 مف بيف االىداؼو  ،الوصوؿ لممؤسسة ، باإلضافة إلى الحساسية لدى الحاالت أثناء التعامؿ معيا 

انت نقطة االنطبلؽ مف حيز العمؿ باعتبار و كالتعرؼ عمى مؤسسات أخرى تستقبؿ ىذه الفئة 
، كما تضمنت إجراءات التحقؽ مف صدؽ مؤسسة العمؿ إحدى المؤسسات التي تستقطب ىذه الفئة 

و التي شممت مقياسي ، بالطرؽ المنيجية ثبات أدوات القياس و ضبط خصائصيا السيكومترية و 
 .االجتماعي -التوافؽ النفسيو مفيـو الذات 

  ٚ اٌّىبٟٔ ٌٍعؼاقخ: اٌس١ؿ اٌؿِبٟٔ - أ

اسػػتغرقت الدراسػػة  ككػػؿ حػػوالي عػػدة أشػػير حيػػث طالػػت المػػدة نظػػرا لصػػعوبة إيجػػاد العينػػة و كانػػت  -
، حيث لـ تكػف المػدة متواصػمة  2410-19-44إلى غاية  تاريخ  4102-13-13بداية مف تاريخ 

دد ممكػػف مػػف و ارتبطػػت بمواعيػػد تواجػػد العينػػة ، و  حػػرص الباحػػث فييػػا عمػػى الحصػػوؿ عمػػى أكبػػر عػػ
حالػػة بعػػد محػػاوالت عديػػدة  31، و الػػذي بمػػ  فػػي نيايتػػو  بػػار ادوات الدراسػػة الكميػػة بيػػدؼ اخت العينػػة

 .لرفع العدد 

أيػػف تمكػػف الباحػػث مػػف الوصػػوؿ إلػػى العينػػة و إجػػراء االختبػػار،  مؤسسػػات،و شػػممت الدراسػػة عػػدة  -
 .مكاف الدراسة التي جرت الدراسة الميدانية منيا:نذكر 

  ظاؼ اٌؽزّخ:ِؤقكخ -1

الموافؽ  1423ربيع األوؿ  7المؤرخ في  178-02المرسوـ التنفيذي رقـ : اإلطار القانوني لممؤسسة 
 المتضمف إنشاء مؤسسات ديار الرحمة و المحدد لقانونيا األساسي. 2002ماي  20لػ 

 مياـ و صبلحيات
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 تتضمف:
وف مدا خيؿ و/ أو بدوف روابط ضماف التكفؿ االجتماعي والطبي والتربوي لؤلشخاص المسنيف بد

عائمية والمحروميف والمصابيف بأمراض مزمنة واألطفاؿ و الراشديف المتواجديف في وضع اجتماعي 
يتطمبوف مساعدة منتظمة لفترة مؤقتة ال  أولئؾ صعب و /أو في وضع بسيكولوجي صعب و كذا

كذا إيواء و إطعاـ  ضماف استقباؿ و إصغاء و إعبلـ و توجيو وال  ( أشير،6تتعدى ستة )
األشخاص المذكوريف أعبله، إعداد، مف خبلؿ ترقية مختمؼ النشاطات ، أعماؿ توعوية و تحسيسية و 
إعبلمية حوؿ اآلفات االجتماعية، اتخاذ جميع اإلجراءات لدى العائبلت المتكفمة باألشخاص 

ورية نحو ثر استعجاال و الضر المذكوريف أعبله و مرافقتيـ في ىذا الصدد، ترقية أنواع المساعدة األك
بمجاؿ نشاطيا، ال سيما  استغبلؿ و نشر المعمومة الخاصة و  و ميني، جمع يإعادة إدماج اجتماع

و كذا اقتراح برامج النشاطات بغية تجسيدىا، تحميؿ و   تمؾ المتعمقة بطمب و إمكانيات إعادة اإلدماج
كز ،دراسة و اقتراح إجراءات أخرى ذات تطور وضعية األشخاص المقبوليف في ىذه المرا  متابعة

اإلسياـ في استقبللية األشخاص المذكوريف أعبله في إطار   طابع اجتماعي و اقتصادي مف شأنيا
حياة جماعية ، تقييـ برامج إعادة اإلدماج و السير عمى تنفيذىا ، المشاركة في النشاطات العممية 

مياما مماثمة   قات التبادؿ مع الييئات التي لياالمرتبطة بمواضيعيا و تنمية في ىذا اإلطار عبل
ضماف أو العمؿ عمى ضماف نشر أي منشورات إعبلمية و توجييات خاصة بالمسائؿ المتعمقة  ،

 بمجاؿ نشاطاتيا، تنظيميا و سيرىا.
يدير مؤسسات ديار الرحمة مجمس إدارة و تسير مف طرؼ مدير. تزود بمجمس طبي بسيكولوجي 

( أشير وكذا  6ألة تمديد فترة اإلقامة لؤلشخاص المستقبميف لفترة تتعدى ستة ) الذي يفصؿ في مس
 النظاـ الداخمي الخاص بيا المحدد بقرار مف الوزير الوصي.

دار )محػػؿ الدراسػػة(،  مسػػرغيف ، واليػػة وىػػراف  دار الرحمػػةقائمػػة مؤسسػػات ديػػار الرحمػػة عبػػر الػػوطف: 

 .لرحمة بوالية  قسنطينةدار ا(، والية الجزائر )الرحمة بئر خادـ 

  ٚ٘ؽاْ: -)ثٕبد( ثسٟ لّج١طخ  اٌّؤقكبد اٌّزطصصخ فٟ زّب٠خ اٌطفٌٛخ ٚ اٌّؽا٘مخ-2

  االطار القانوني:
المؤسسات و المصالح المكمفة   المتضمف انشاء 1975سبتمبر  26المؤرخ في  64 -75  األمر رقـ

 بحماية الطفولة و المراىقة.
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 2012أبريؿ  5الموافؽ لػ  1433جمادى األولى  13المؤرخ في  165-12المرسوـ التنفيذي رقـ 
 المتضمف تعديؿ القانوف األساسي النموذجي لممؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة و المراىقة.

 المياـ و الصبلحيات:
يستقبؿ األحداث الجانحيف الذيف تتراوح أعمارىـ ما  CSR)مركز متخصص في إعادة التربية ) 32
 سنة، 18ة إلى سن 14فوؽ 

تضمف ىذه المصالح المرافقة عمى االدماج بالسير السيما عمى صحتيـ و تربيتيـ و تكوينيـ 
 رفاىيتيـ في وسطيـ المعتاد ) األسري، المدرسي و الميني(.و 

في خطر معنوي و تحديد، عند   كما تقوـ بنشاطات الوقاية مف أجؿ تحديد الشباب المتواجديف
ؿ المناسب ليـ، يتـ القياـ بعمؿ جواري مف قبؿ فرؽ تابعة لمممحقات المنشأة التكف  نوع  االقتضاء،

 عمى مستوى أحياء ذات كثافة سكانية عالية.
 األظٚاد  اٌّكزؼٍّخ: - ة

 ِم١بـ ِفَٙٛ اٌػاد ٌزٕكٟ :  -0

 1955لقد تـ االعتماد عمى مقياس مفيوـ الذات لػ تنسي ، و الذي تـ إعداده مف طرؼ ولياـ فيتس 
و قاـ   اؾ مع قسـ الصحة النفسية بتنسي و الذي يشار إليو بمقياس تنسي لمفيوـ الذات، باالشتر 

 .1985نينو في البيئة المصرية سنة صفوت فرج و سيير كامؿ بترجمتو و بتق

 و قد استخدـ المقياس مف قبؿ الكثير مف الباحثيف في العالـ و الوطف العربي منيـ: 

لبيئة الكورية بصورة مترجمة، و في دراسة قاـ بيا شيرار ( في اKIMقد طبؽ في دراسة كيـ )
(Sherrer كما قامت إليزابيث ، )(Elizabeth ,1971)  بدراسة العبلقة بيف مفيوـ الذات و كشؼ
(، 1999مف الدراسات السابقة العربية :دراسة الوىيبي ) و ؛لذات باستخداـ مقياس مفيوـ الذاتا
 (.1996(، و الدسوقي )1992دويدار )و 

 ( فقرة التي تناسب الدراسة الحالية.53( فقرة ، و لقد تـ استخداـ )100المقياس يتكوف مف )

مقتبس مف  ارة ىنا إلى انو تـ اعتماد عمى ثبلثة ابعاد  فقط مف مقياس تنسي األصميو تجدر اإلش
 :كالتالي و ىي  (2012) لصقع حسنيةالنسخة المكيفة عمى الطالبة الجامعية بوالية وىراف لمباحثة 

البعد الشخصي ،و البعد االسري ، و البعد االجتماعي ، و ىذا كونيا عمى تناسؽ مع المقياس اآلخر 
 و المتمثؿ في التكيؼ و الذي يعتبر عمى عبلقة بأبعاده ، و كذلؾ يخدـ ىدؼ البحث المرجو .
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  :ِىٛٔبد اٌّم١بـ 

تالية : )البعد الجسمي، األخبلقي عبارة مجسدة في األبعاد ال 100المقياس يتكوف في االصؿ مف 
 الشخصي، العائمي، االجتماعي و بعد نقد الذات (، و ىي مبينة في الجدوؿ اآلتي : 

 .الذات مفهوم  اختبار فقرات و أبعاد  ٌبٌن( 1) رقم جدول

 الفقرات                              أبعاد المقٌاس .

 86-85-78-71-70-69-54-53-52-37-36-35-20-19-18-3-2-1 البعد الجسمً 

 90-89-88-73-72-57-56-55-40-39-38-23-22-21-6-5-4 البعد األخالقً

 93-92-91-77-76-75-60-59-58-43-42-41-26-25-24-9-8-7 البعد الشخصً

-95-94-93-80-87-63-62-61-46-45-44-29-28-27-12-11-10 البعد العائلً
96 

 99-98-97-83-82-81-66-65-64-49-48-74-32-31-15-14-13 البعد االجتماعً

 100-84-68-67-51-50-34-33-17-16 بعد نقد الذات

 

  :الخصائص السٌكومترٌة للمقٌاس 

وجيو محمد قاسـ استخدـ )حيث  مقبولة،تعتبر كخصائص مرتفعة و  تالمقياس يتمتع بصدؽ و ثبا
ث بعرضو عمى مجموعة مف ( صدؽ المحكميف لمتأكد مف صدؽ المقياس فقاـ الباح2008الغدراف ،

حيث حظيت  النفس،و التوجيو و اإلرشاد، وعمـ  التقويـ،المحكميف و المختصيف في مجاؿ القياس و 
 (75ص ،2012لصقع حسنية ،فقرة. )معظـ الفقرات بموافقتيـ جميعا و لـ يتـ حذؼ أي 

( 20اسة مكونة مف )فيما يخص الثبات تـ توزيع المقياس بصورتو النيائية عمى عينة مف مجتمع الدر 
( بفارؽ أسبوعيف ، بيف المرتيف Retest-Testعضوا ، و تـ استخراج معامؿ الثبات و اإلعادة )

األولى و الثانية لئلجابة عمى الفقرات مف نفس العينة، و كانت نسب معامبلت الثبات  اإلعادة تراوح 
 (.0.84(، و )0.78ما بيف )
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( ، بالتأكد مف ثبات المقياس 2011عبد ا  الحموري و آخروف )و في البيئة السعودية  فقد قاـ خالد 
( طالبا مف خبلؿ طريقة إعادة تطبيقو بفاصؿ أسبوعيف و 66مف خبلؿ تطبيقو عمى عينة بم  عددىـ )

 و مقبوؿ.   ( ، و ىو معامؿ جد مرتفع 0.77كاف معامؿ ثبات عف طريؽ معامؿ بيرسوف قدره )

 :غؽ٠مخ اٌزصس١ر 

ذا المقياس يتضمف خمس نقاط، إذ عمى المفحوص اختيار أحد البدائؿ التالية : غير التقدير عمى ى
صحيح دائما ؛ و عمى  –صحيح غالبا -غير صحيح أحيانا-غير صحيح غالبا-صحيح دائما

 5-4-3-2-1المفحوص وضع عبلمة )+( أماما العبارة المناسبة لو، حيث تمنح العبلمات التالية : 
 . 1-2-3-4-5لموجبة ، بينما تمنح العبارات السمبية العكس فتكوف : ، بالنسبة لمعبارات ا

 :اٌصعق 

( مف المحكميف ينتموف لجامعة وىراف ، و طمب منيـ 05) عمى خمسةتـ عرض مقياس مفيوـ الذات 
  إعطاء رأييـ فيما يخص الفقرات ، و ذلؾ بغرض تحديد مدى صبلحيات الفقرات مف حيث الصياغة ، 

 (79ص ،2012لصقع حسنية ،بديؿ لمتي تحتاج التبديؿ. )و اقتراح ما ىو 

و بناء عمى تقديرات المحكميف ، لطبيعة فقرات مقياس مفيوـ الذات لتنسي، فإف ىناؾ بعض الكممات 
 موف إعادة صياغتيا، و ىي كاآلتي:يرى المحك

 الفقرات التي تـ إعادة صياغتيا: 

 لذات.(: الفقرات المعدلة لمقٌاس مفهوم ا22جدول رقم )

 الايا ة المعدلة  الايا ة األولى  رقم

 أنا فتا  محبوبة من طرف اآلخرين أنا شخ  محبوا من طرف النسا  06

 أنا فتا  تشعر بالسرور و الغبطة أشعر داصما بالبهجة و النشو   20

 

  :لقد تـ تجريب األداة فػي دراسػة اسػتطبلعية، فػي األولػى تػـ تطبيقيػا عمػى عينػة ردؽ٠ت األظاح 
طالبػػة جامعػػة وىػػراف ، يدرسػػف فػػي كميػػة العمػػوـ االجتماعيػػة ، قسػػـ عمػػـ الػػنفس،  41قػػدرت بػػػ 

السنة الثالثة و الرابعة ، بحيث أف العينة بالغة في سػف  الػزواج  ، و لػدييا تصػورات لمحمػؿ و 
 األمومة.
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  : صعق ٚ ثجبد ِم١بـ ِفَٙٛ اٌػاد 

 صعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌجؼع اٌػاد اٌشطص١خ ٌٍّم١بـ: -0

( كانػت 16-10-8-7-5-4-3التاليػة: ) 07الػداخمي بػأف الفقػرات الػػ تبيف مف خبلؿ حساب االتسػاؽ
( كانػػػت دالػػػة عنػػػد 14-13-9-1التاليػػػة : ) 04و أف الفقػػػرات الػػػػ ، (0.01دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )

( لػػػـ تكػػػف دالػػػة و 18-17-15-12-11-6-2التاليػػػة  : ) 07(، أمػػػا الفقػػػرات 0.05سػػػتوى داللػػػة )م
 فقرة. 11تـ حذفيا و أصبح البعد بػ عميو 

 صعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌجؼع اٌػاد األقؽ٠خ :  -2

-16-12-6-5-4-2-1التالية : )   09يظير مف خبلؿ حساب اتساؽ ىذا البعد ، بأف الفقرات 
( كانتا دالتيف عند مستوى داللة 8-3(، و أف الفقرتيف )0.01( كانت  دالة عمى مستوى داللة )18-7
حذفيا فأصبح  بعد( لـ تكف دالة و 17-15-14-13-11-10-9ا الفقرات التالية: )(، أم0.05)

 فقرة. 11يحتوي عمى 

 صعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌجؼع اٌػاد االخزّبػ١خ:  -8

-17-14-13-11-8-5-4التاليػة : ) 08يظير مف خبلؿ حساب االتساؽ ليذا البعػد بػأف الفقػرات 
( 12-9: ) 02، و أف الفقػػرات التاليػػػة و عػػػددىا  ( 0.01( كانػػت دالػػػة عمػػى عنػػػد مسػػتوى داللػػػة )18

( ، لػـ تكػف 16-10-7-6-3-2-1التاليػة: ) 07(، أمػا الفقػرات 0.05كانت دالة عند مستوى داللة )
 (89،ص 2012)لصقع حسنية ،فقرات.  10دالة و عميو تـ حذفيا و أصبح البعد بمجموع  

  :ثجبد اٌّم١بـ 

عامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ و كػػذلؾ طريقػػة التجزئػػة النصػػفية ، تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس الػػذي عػػف طريػػؽ  م
 الجدوؿ يبيف قيـ الثبات التي تـ الحصوؿ عمييا.و 

 (: معامالت ثبات أبعاد مقٌاس مفهوم الذات.23جدول رقم )

 معامل الثبات الطرٌقة المتبعة  مقٌاس مفهوم الذات 

 2.63 ألفا كرونباخ البعد الشخصً 

 2.82 سبٌرمان بروان

 2.67 ألفا كرونباخ داألسريالبع

 2.86 سبٌرمان بروان



 

141 

 2.65 ألفا كرونباخ البعد االجتماعً

 2.82 سبٌرمان بروان

 

 و يتضح من القيم المحال عليها أن المقياس يمكن الوموق به إلى حد مقبول .

  ِم١بـ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ : -2

               مد الجماعي " في دراسة حوؿ التوافؽ النفسيقاـ بإعداد ىذا المقياس الباحث "صبلح الديف أح
في  الدارسيف و االجتماعي و عبلقتو باالغتراب النفسي و االجتماعي لدى الطبلب اليمنييف و العرب

عمى طمبة جامعييف و قاـ بتطبيقو  (167ص  ،2013)سامية بوشاشي،بعض الجامعات اليمنية.
( بندا 82ـ ، ىذا المقياس  يتكوف مف )2000في سنة :  ( جامعات يمنية06) موزعيف عمى ستة

 موزعة عمى ستة أبعاد ىي : 

، و يقصد بو أف يعيش الفرد  17إلى  1( بندا مرقمة مف 17و ىو يتكوف مف ) التوافؽ األسري : -1
 في جو أسري يسوده االستقرار و الطمأنينة و المحبة و اإلسناد.

،و يقصد بو القدرة عمى تكويف  32إلى  18مرقمة مف بندا  15و ىو يتكوف  التوافؽ الدراسي: -2
عبلقات جيدة مع زمبلئو و زميبلتو ، و أساتذتو و يساىـ معيـ في ألواف النشاط الطبلبي ، 
االجتماعي و الترويحي ،  و يشعر باالرتياح عندما يكوف في المؤسسة التي يدرس فييا ،  ليست لديو 

 .االجتماعيي و مشكبلت دراسية تؤثر عمى توافقو النفس

، و يقصد بو أف تكوف  46إلى  33بندا  مرقمة مف   14و ىو يتضمف  التوافؽ مع اآلخريف: -3
لمفرد قدرة عمى اكتساب االصدقاء، و تكويف عبلقات جيدة مع المحيطيف بو، و أف يشعر بالسعادة 

و أف تكوف     ، لوجوده بيف الناس أكثر مما لو كاف بمفرده، وأف يجد سيولة في أف يطمب المساعدة
 عبلقتو بيـ تتسـ بالمرونة و الثقة و االحتراـ.

و يقصد بو أف  59إلى  47بندا مرقمة مف  13)وجداني(: و ىو يتكوف مف  التوافؽ االنفعالي: -4
يكوف الفرد متزنا انفعاليا، و لديو القدرة عمى اتخاذ موقؼ انفعالي مناسب لما يمر بو مف مواقؼ، و 

و أنو يشعر باالرتياح و االستقرار النفسي و ال يعاني مف توترات تؤثر في  السيطرة عمى عواطفو،
 مزاجو االنفعالي.
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، و يقصد بو أف  67إلى  60بنود مرقمة مف  8و ىو يتكوف مف  التوافؽ الصحي و المسمي: -5
يكوف الفرد عمى درجة جيدة مف الصحة الجسمية، و ال يعاني  مف مشكبلت أو أمراض جسمية تؤثر 

 رجة توافقو، و أنو يتقبؿ جسمو و ىيئتو.عمى د

، و بقصد بو توافؽ الفرد مع 82إلى  68بندا مرقمة مف  15و ىو يتضمف  التوافؽ القيمي: -6
التغير االجتماعي  الحضاري و الثقافي، و سمطة النظاـ و القانوف في المجتمع، و لديو قيـ دينية و 

 اس.أخبلقية  يعتمدىا إطارا مرجعيا في تعاممو مع الن

( ىي: موافؽ تماما، 5يضـ ىذا المقياس بنودا موجبة و بنودا سالبة يتـ اإلجابة عمييا وفؽ خمس )
موافؽ ، موافؽ إلى حد ما، غير موافؽ، غير موافؽ إطبلقا، و يتـ التنقيط وفقا لسمـ متدرج حسب 

ذه الدرجات في حالة البنود الموجبة و تعكس ى 1إلى  5طريقة "ليكرت" ، حيث تعطى الدرجات مف 
 .5إلى  1بالنسبة لمبنود السالبة أي مف 

 و الجدوؿ التالي سيوضح أرقاـ البنود الموجبة و السالبة المكونة ليذا المقياس: 

 (: خعٚي اٌؼجبؼاد اٌّٛخجخ ٚ اٌكبٌجخ ٌّم١بـ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ.14خعٚي ؼلُ )

 المجموع األرقام  البنود

، 33، 24، 23، 22، 21، 19، 18، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1،2 البنود الموجبة
34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،47 ،48 ،49 ،50 ،
51 ،51 ،52 ،53 ،60 ،61 ،62 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،
73. 

40 

، 27، 26، 25، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9 البنود السالبة
28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،54 ،55 ،
56 ،57 ،58 ،59 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،74 ،75 ،76 ،
77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 

42 

 

 طالبا جامعيا مف بعض الجامعات اليمنية و  86طبؽ الباحث ىذا المقياس عمى :  ثجبد اٌّم١بـ
( مما يدؿ عمى  0.93وجد أف معامؿ الثبات الكمي لممقياس باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ قد بمغت )

 (172ص، 2013سامية بوشاشي، .) االجتماعيثبات مقياس التوافؽ النفسي و  أف درجة
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كما تـ حساب ثبات المقياس لممحاور الستة ، و كانت قيمة ألفا كرونباخ كما ىو موضح في  -
 الجدوؿ :

 (: قٌم ثبات أبعاد مقٌاس التوافق النفسً االجتماعً.25جدول رقم )

 قيمة ألفا كرونباخ محاور المقياس

 0.87 افق األسر التو

 0.68 التوافق الدراسي 

 0.78 التوافق مع اآلخرين

 0.84 التوافق اإلنفعالي 

 0.81 التوافق الاحي و الجسمي

 0.67 التوافق القيمي

 

 : ثجبد اٌّم١بـ -0

و لحساب االتساؽ الداخمي لممقياس استعممنا طريقة ألفا كرونباخ ، إذ تـ تطبيؽ األداة بعد تعديميا 
( طالبا و طالبة جامعييف موزعيف عمى كميات مختمفة مف 80ة استطبلعية بم  عدد أفرادىا )عمى عين

جامعة مولود معمري  بػ"تيزي وزو" الذيف تـ اختيارىـ عشوائيا، ثـ تـ تفري  البيانات المحصؿ عمييا 
جدنا كما و  0.83، و توصمنا إلى أف معامؿ الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ تساوي  SPSSفي نظاـ 

،و  0.70أيضا بواسطة التجزئة النصفية و باستعماؿ معادلة "سبيرماف براوف" أف معامؿ الثبات قدر بػ 
 تدؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف المقياس يتمتع بثبات عالي.

 صعق اٌّم١بـ:  -2

و لحساب صدؽ المقياس اعتمد الباحث  عمى طريقة الصدؽ الظاىري ، حيث بعد أف تـ إعداد بنود 
تعميماتو و ( بندا و ذلؾ في صورتو األولية وفؽ محاوره الستة و بدائمو الخمسة 108ياس البالغة )المق

قاـ بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف في اختصاص التربية و عمـ النفس لغرض التعرؼ عمى 
الصدؽ الظاىري المتضمف مدى وضوح الفقرات و صبلحياتيا في قياس التوافؽ النفسي االجتماعي، 

( 26( بندا و تـ حذؼ )82بعد جمع آراء المحكميف و تحميميا ، اتضح أنيـ يجمعوف عمى صدؽ )و 
 ، كوف بعضيا يحمؿ نفس المعنى لبعض بنود المقياس و البعض اآلخر لـ تكف صيغتو مبلئمة.



 

144 

كما قاـ الباحث بحساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف محاور أو أبعاد المقياس و ذلؾ لمتحقؽ مف 
ؽ الداخمي بينيا ، ووجد أف جميع ىذه المعامبلت موجبة و قيميا مرتفعة، حيث انحصرت بيف االتسا

( ، و ىذا يدؿ عمى أف ىذه االبعاد مرتبطة ببعضيا البعض، و دائما في حساب 0.66( و )0.42)
 صدؽ المقياس قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد و المجموع الكمي لدرجات بقية االبعاد
و توصؿ غمى اف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد و مجموع درجات بقية االبعاد مرتفعة و كانت 

 (.0.75( و )0.61محصورة بيف )

 :صعق اٌّم١بـ -8

لمتأكد مف صدؽ المقياس في البحث قاـ الباحث بحساب الصدؽ الظاىري، فبعد أف أجرينا تعديبلت 
ة محكميف مف قسـ عمـ النفس و عمـ النفس و عمـو عمى بعض بنود المقياس قدمت إلى ثماف أساتذ

التربية و األرطوفونيا الستطبلع آرائيـ حوؿ مدى قياس المقياس لمتوافؽ النفسي االجتماعي لدى طمبة 
الجامعة، و بعد استرجاع االستمارات تبيف أف ىناؾ ضرورة إلى إعادة صياغة بعض العبارات و 

 (417ص، 2013امية بوشاشي، س) (.75( و رقـ )74حذؼ البديف رقـ )

( في جميا، ما عدا %100( و )% 80.7و قد كانت نسب اتفاؽ المحكميف عمى البنود عامة بيف )-
، و عميو قد تـ  % 50و   %25، فقد كانت نسب االتفاؽ عمييا عمى التوالي  75و  74البنديف 

بذلؾ المقياس بعد ، و أصبح % 80حذفيما مف المقياس ألنيا حصمت عمى نسب اتفاؽ أقؿ مف 
 % 90,24بندا، و تبيف أف المحكميف أجمعوا عمى أف البنود مبلئمة بنسبة  80تحكيمو يتكوف مف 

 بعد تصحيح بعض البنود لغويا لتتبلئـ مع أفراد العينة)طبلب الجامعة(.

و لقد تـ حساب الصدؽ الذاتي لممقياس بعد التحكيـ عف حساب الجذر التربيعي لمعامبلت الثبات، 
 (.176ص، 2013سامية بوشاشي، )لمحصوؿ عمى نتائج خالية مف أخطاء القياس 

 0.91= √  0.83، الصدؽ الذاتي = 0.83معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ = 

و منو الصدؽ  070معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية و باستعماؿ معادلة سبيرماف برواف = 
 .0.84= √0.70الذاتي = 
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مف النتائج المحصؿ عمييا أف معامبلت الصدؽ كانت عالية ، لذلؾ نستنتج أف المقياس  وعميو  يظير
 (.176صادؽ.)ص 

 اٌزصس١ر:  -4

و بالنسبة لتصحيح االختبار ، فأنو يتـ الحصوؿ عمى درجات التوافؽ النفسي االجتماعي مف خبلؿ 
بينما أدنى درجاتو  004درجات المحصؿ  عمييا لمختمؼ فقراتو ، فتمثؿ أعمى درجاتو لممقياس ككؿ 

، و قد ـ تحديد مستويات التوافؽ حسب الدرجات المحصؿ عمييا ، بحيث تـ تحديد درجات 80تساوي 
درجة  400-306درجة  المتوسط ، في حيف ما بيف  305-266درجة المنخفض، و بيف  80-265

 التوافؽ المرتفع.

 

 اقخ:ألظٚاد اٌعؼاٌطصبئص اٌك١ىِٛزؽ٠خ  ظؼاقخ  -ج 

 ّم١بـ ِفَٙٛ اٌػاد:     ٌ خ اٌطصبئص اٌك١ىِٛزؽ٠خ ظؼاق– أٚال

 اٌصعق::  أ

 رُ زكبة اٌصعق ثـ:

 االركبق اٌعاضٍٟ :-0 

  : ١ٌٗجبغ اٌفمؽح ِغ اٌجؼع اٌػٞ رٕزّٟ إػٓ غؽ٠ك اؼر-أ

 :        اٌجؼع اٌشطصٟ-

 ٠ج١ٓ ِؼبًِ اؼرجبغ اٌفمؽاد ِغ اٌجؼع اٌشطصٟ:( 10ؼلُ )خعٚي     

 معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط الفقرات

1 ,2122 7 ,480**2 

2 ,393*2 8 ,690**2 

3 ,617**2 9 ,785**2 

4 ,1642 12 ,656**2 

5 ,649**2 11 ,709**2 

6 ,721**2   

   0.05* دال عند            0.01** دال عند مستوى                      
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قػػرات لػػـ يصػػؿ معامػػؿ ارتباطيػػا إلػػى مسػػتوى يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف ىنػػاؾ بعػػض الف    
 ( ،وحتى يطمئف الباحث عمى صدؽ المقياس قاـ بحذفيا. 04،  01) الداللة وىي كاآلتي

 
     اٌجؼع اٌؼبئٍٟ :

 ٠ج١ٓ ِؼبًِ اؼرجبغ اٌفمؽاد ِغ اٌجؼع اٌؼبئٍٟ : (10ؼلُ ) خعٚي  

 الفقرات معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط
**,4862 18 **98,52 12 
**,6372 19 **,7172 13 

-,3172 22 **,5762 14 
*,4192 21 **,7372 15 
**,6252 22   

 0.05* دال عند            0.01** دال عند مستوى         

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ بعض الفقرات لـ يصػؿ معامػؿ ارتباطيػا إلػى مسػتوى الداللػة 
 ى يطمئف الباحث عمى صدؽ المقياس قاـ بحذفيا.،وحت (17،20وىي كاآلتي )

 

 اٌجؼع االخزّبػٟ:

 ٠ج١ٓ ِؼبًِ اؼرجبغ اٌفمؽاد ِغ اٌجؼع االخزّبػٟ:( 13ؼلُ )خعٚي 

 معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط الفقرات

23 2,618** 29 -2,180 

24 2,817** 32 2,540** 

25 2,723** 31 2,477** 

26 2,661** 32 2,482** 

27 2,404*   

 12 المجموع 2,317- 28

 0.05* دال عند            0.01** دال عند مستوى 

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ بعض الفقرات لـ يصؿ معامؿ ارتباطيا إلى مستوى     
 حتى يطمئف الباحث عمى صدؽ المقياس قاـ بحذفيا.( 29،  28) الداللة وىي كاآلتي
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 ؼرجبغ اٌجؼع ِغ اٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بـ ػٓ غؽ٠ك ا-ة

 ِفَٙٛ اٌػاد: ٠ج١ٓ ِؼبًِ اؼرجبغ االثؼبظ ِغ اٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌّم١بـ (11ؼلُ ) خعٚي

 البعد االرتباط معامل
 البعد الشخصً 7822,**
 البعد العائلً 6722,**
 البعد االجتماعً 7022,**

 0.01** دال عند مستوى                             

ومف خبلؿ  عاد بالدرجة الكمية كانت مقبولة.يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف معامبلت ارتباط االب  
 نتائج االتساؽ الداخمي يتضح أف المقياس يتمتع بصدؽ جيد.

 ػٓ غؽ٠ك اٌّمبؼٔخ اٌطؽف١خ :-2

 خ اٌى١ٍخ ٠ج١ٓ ظالٌخ اٌفؽٚق ث١ٓ ِزٛقطبد اٌّدّٛػز١ٓ اٌّزطؽفز١ٓ فٟ أثؼبظ ٚاٌعؼخ (10ؼلُ ) خعٚي

 ٌّفَٙٛ اٌػاد:

 المجموعة       

 البعد           

 مستوى الداللة قٌمة "ت" المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا

 انحراف متوسط انحراف متوسط

دال عنووووووووووووووووووود  13,210 3,543 21,63 3,420 44,63 الذات الشخصٌة

 المستوى 

2021 

 10,595 3,643 23,88 3,335 42,38 الذات العائلٌة

 12,239 2,167 23,88 2,816 39,25 الذات االجتماعٌة

 6,641 10,954 77,63 12,130 116,00 البعد الكلً

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت لداللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعتيف المتطرفتيف 
 ،مما يشير إلى صدؽ المقياس. 0,01)العميا والدنيا( دالة عند مستوى 

 بد :اٌثجة

 ػٓ غؽ٠ك ِؼبًِ اٌفب وؽٚٔجبش ألثؼبظ ٚاٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بـ-0

 ( ٠ج١ٓ ِؼبِالد أٌفب وؽٚٔجبش ألثؼبظ ٚاٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌّم١بـ ِفَٙٛ اٌػاد:00خعٚي ؼلُ )

 البعد معامل ألفا كرونباخ

 الشخصً 2,7522

 العائلً 2,7582

 االجتماعً 2,7752
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 .ثباتالالجدوؿ أعبله أف معامبلت ألفا كرونباخ كانت جيدة وىذا مؤشر عمى يتضح مف خبلؿ 

 ػٓ غؽق اٌزدؿئخ إٌصف١خ : ثأقٍٛة إٌصف األٚي ٚاٌثبٟٔ  -2

سبيرماف وبعد تصحيحو بمعادلة  1.229أظيرت النتائج أف معامؿ االرتباط بيف الجزأيف يساوي 
 .بات المقياسوىو معامؿ مقبوؿ مما يدؿ عمى ث 1.609  بم   براوف

 الدراسة.مف خبلؿ نتائج الصدؽ والثبات يتضح يمكف االطمئناف إلى ىذا المقياس في   
 فقرة. 30ياس في صيغتو النيائية يتكوف مف ذؼ الفقرات المشار إلييا سابقا ،أصبح المقوبعد ح

 و ىي مقسمة كاآلتي:البعد الشخصي ،و البعد االسري ، و البعد االجتماعي 

 (: فقرات مقٌاس مفهوم الذات بعد التعدٌل.21جدول رقم )

 الفقرات                              أبعاد المقٌاس 

 -23-22-21-12-11-10-3-2-1 البعد الشخصً

 25-24-16-15-14-13-6-5-4 البعد العائلً

 26-20-19-18-17-9-8-7 البعد االجتماعً

 

 ِم١بـ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ:  -ثب١ٔب

 :اٌصعق: أٚال 

 رُ زكبة اٌصعق ثـ :

 ػٓ غؽ٠ك صعق االركبق اٌعاضٍٟ  -0

 اؼرجبغ اٌفمؽح ِغ اٌجؼع اٌػٞ رٕزّٟ إ١ٌٗ:-أ

 

 

 

 الدرجة الكلٌة 2,7712
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 اٌجؼع اٌؼبئٍٟ : -

 ( ٠ج١ٓ ِؼبًِ اؼرجبغ اٌفمؽاد ثبٌجؼع اٌؼبئٍٟ:80خعٚي ؼلُ )

 االرتباط  لمعام الفقرات االرتباط  لمعام الفقرات االرتباط  لمعام الفقرات

1 20**,80 7 ,1400- 13 ,592**0 

2 ,818*0 8 ,691**0 14 ,651**0 

3 ,794**0 9 ,511**0 15 ,3090 

4 ,578**0 10 ,744**0 16 ,599**0 

5 ,785**0 11 ,560**0 17 ,0130 

6 ,691**0 12 ,731**0   

 2.25 عند دال*            2.21 مستوى عند دال** 

ناؾ بعض الفقرات لـ يصؿ معامؿ ارتباطيا إلى مستوى يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف ى  
،( ،وحتى يطمئف الباحث عمى صدؽ المقياس قاـ بحذفيا صار 07،15،17الداللة وىي كاآلتي )

 بندا. 17المجموع 

 اٌجؼع االخزّبػٟ:    -

 .خزّبػٟاال ثبٌجؼع اٌفمؽاد ػجبؼاد اؼرجبغ(: 40) ؼلُ خعٚي

 الفقرات معامل االرتباط الفقرات تباطمعامل االر الفقرات معامل االرتباط

,0340 28 0,778** 23 *0,416 18 

,0610 29 ,603**0 24 0,593** 19 

,440*0 30 ,690**0 25 0,668** 20 

,474**0 31 ,659**0 26 0,565** 21 

 22 **0,655 27 0380, مجموعال 14

 0.05 عند دال*            0.01 مستوى عند دال** 
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خػػبلؿ الجػػػدوؿ السػػابؽ أف ىنػػػاؾ بعػػػض الفقػػرات لػػػـ يصػػؿ معامػػػؿ ارتباطيػػا إلػػػى مسػػػتوى يتضػػح مػػػف   
 ( ،وحتى يطمئف الباحث عمى صدؽ المقياس قاـ بحذفيا.27،28،29الداللة وىي كاآلتي )

 اٌجؼع  اٌؼالئمٟ : -

 (: اؼرجبغ ػجبؼاد اٌفمؽاد ثبٌجؼع اٌؼالئمٟ.00خعٚي ؼلُ )

 معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط الفقرات

32 0,432* 37 0,763** 41 0,354 

33 0,555** 38 0,528** 42 0,497** 

34 0,679** 39 0,314 43 0,486** 

35 0,552** 40 0,468** 44 0,453* 

 المجموع 13   **0,489 36
 2.25 عند دال*            2.21 مستوى عند دال** 

لجدوؿ السابؽ أف ىناؾ بعض الفقرات لـ يصؿ معامؿ ارتباطيا إلى يتضح مف خبلؿ ا    
( ،وحتى يطمئف الباحث عمى صدؽ المقياس قاـ بحذفيا ليصير 39،41مستوى الداللة وىي كاآلتي )

 بندا. 13المجموع 
 :اٌجؼع اٌصسٟ -

 .اؼرجبغ ػجبؼاد اٌفمؽاد ثبٌجؼع اٌصسٟ (00خعٚي ؼلُ )

 معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط الفقرات

45 0,654** 49 0,344 

46 0,543** 50 0,323 

47 0,653** 51 0,153 

48 0,736** 52 0,596** 

 08 المجموع

 2.25 عند دال*            2.21 مستوى عند دال** 

يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف ىنػػاؾ بعػػض الفقػػرات لػػـ يصػػؿ معامػػؿ ارتباطيػػا إلػػى مسػػتوى    
( ،وحتى يطمئف الباحث عمى صدؽ المقياس قاـ بحذفيا ليصػير 51،  50،  49آلتي )الداللة وىي كا

 بنود. 08المجموع 
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 : اٌجؼع اٌم١ّٟ-

 (:اؼرجبغ ػجبؼاد اٌفمؽاد ثبٌجؼع اٌم١ّٟ.00خعٚي ؼلُ )

 درجات االرتباط البنود درجات االرتباط البنود درجات االرتباط البنود

53 0,140 58 0,489** 63 0,552** 

54 0,258 59 0,682** 64 0,078 

55 0,625** 60 0,596** 65 -0,229 

56 0,538** 61 0,642**   

 13 المجموع **0,693 62 **0,486 57

 2.25 عند دال*            2.21 مستوى عند دال** 

يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف ىنػػاؾ بعػػض الفقػػرات لػػـ يصػػؿ معامػػؿ ارتباطيػػا إلػػى مسػػتوى    
( ،وحتى يطمئف الباحػث عمػى صػدؽ المقيػاس قػاـ بحػذفيا  65،  64،  54، 53لة وىي كاآلتي )الدال

 فقرة. 13فصار المجموع 
 ب-ػٓ غؽ٠ك اؼرجبغ اٌجؼع ِغ اٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بـ:

 خعٚي ؼلُ )03( اؼرجبغ االثؼبظ ثبٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌّم١بـ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ .   

 ابعاد المقٌاس لدرجة  الكلٌةمعامل ارتباط البعد مع ا

 البعد العائلً **7352,

 البعد االجتماعً **7532,

 البعد االنفعالً **7592,

 البعد الصحً 3102,

 البعد القٌمً **6272,

 2.25 عند دال*            2.21 مستوى عند دال**                        

تباط االبعاد بالدرجة الكمية كانت مقبولة ما عدا في يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف معامبلت ار     
 بعد واحد وىو البعد الصحي ، وألىمية ىذا في المقياس  رأى الباحث بضرورة اإلبقاء عميو.

 ومف خبلؿ نتائج االتساؽ الداخمي يتضح أف المقياس يتمتع بصدؽ جيد.  -
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 : اٌصعق ػٓ غؽ٠ك اٌّمبؼٔخ اٌطؽف١خ-2

١ٓ ظالٌخ اٌفؽٚق ث١ٓ ِزٛقطبد اٌّدّٛػز١ٓ اٌّزطؽفز١ٓ فٟ أثؼبظ ٚاٌعؼخخ ( ٠ج01خعٚي ؼلُ )    

 .االخزّبػٟ–اٌى١ٍخ ٌٍزٛافك إٌفكٟ 

       عٌنة 

 البعد           

 مستوى الداللة قٌمة "ت" المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 10,440 7,464 25,00 5,793 59,88  البعد العائلً

 دال عند المستوى 

2021 

 7,453 6,803 26,00 4,840 48,00  البعد االجتماعً

 9,529 4,155 22,13 4,496 42,75  البعد االنفعالً

 12,767 2,066 7,38 2,532 22,13  البعد الصحً

 10,070 4,140 16,50 3,586 36,00 البعد القٌمً

 7,049 23,064 160,75 21,230 238,88  البعد الكلً

 

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت لداللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعتيف المتطرفتيف   
 ،مما يشير إلى صدؽ المقياس. 0,01)العميا والدنيا( دالة عند مستوى 

 ثب١ٔب اٌثجبد :  

 ٌمع رُ زكبة اٌثجبد ثطؽ٠مز١ٓ :

 ى١ٍخ ػٓ غؽق ِؼبًِ أٌفب وؽٚٔجبش ٌألثؼبظ ٚ اٌعؼخخ اٌ -0

 االخزّبػٟ:-( ٠ج١ٓ ِؼبًِ أٌفب وؽٚٔجبش ألثؼبظ ٚاٌعؼخخ ٌّم١بـ اٌزٛافك إٌفكٟ 12خعٚي ؼلُ )

 

  

 

 

 

 

 

 البعد معامل ألفا كرونباخ

 العائلً 2,7652

 االجتماعً 2,7522

 االنفعالً 2,7362

 الصحً 2,7942

 البعد القٌمً 2,7532

 الدرجة الكلٌة 20866
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بلؿ الجدوؿ أعبله أف معامبلت ألفا كرونباخ كانت جيدة وىذا مؤشر عمػى ثبػات يتضح مف خ            
 المقياس.

 ثأقٍٛة إٌصف األٚي ٚاٌثبٟٔ.   ػٓ غؽ٠ك اٌزدؿئخ إٌصف١خ: -2

وىو  1.600سبيرماف براوف بمغ  وبعد تصحيو بمعادلة0.440معامؿ االرتباط  بيف النصفيف    بم 
 . مقبوؿ مما يدؿ عمى ثبات المقباس

 .الحالية في الدراسة ى ىذا المقياسيمكف االطمئناف  إلثبات  الصدؽ و الف خبلؿ مف نتائج  و م
 
والمشار إلييا سابقا أصبح وبعد حذؼ تمؾ الفقرات التي لـ يصؿ معامؿ ارتباطيا إلى مستوى الداللة  

ىو د كما أبعا 5فقرة موزعة عمى  51مقياس مفيوـ التوافؽ النفسي في صيغتو النيائية يتكوف مف 
 موضح كالتالي: 

 
 . 15إلى  1بندا مرقمة مف  15و ىو يتكوف مف  التوافؽ العالمي : -1

  26إلى  16بندا  مرقمة مف   11و ىو يتضمف  العاللقي : -2

 .37إلى  27بندا مرقمة مف  11ف مف )وجداني(: و ىو يتكو  التوافؽ االنفعالي: -3

 .42إلى  38مة مف بنود مرق 5وف مف و ىو يتك التوافؽ الصحي و المسمي: -4

 .50إلى  42بندا مرقمة مف  09و ىو يتضمف  التوافؽ القيمي:  -5

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اٌفصً اٌكبظـ
 

 المنهجية اإلجرا ات

 للدراسة األساسية
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 اٌعؼاقخ األقبق١خ : 

 االزصبئ١خ: ثبٌٕكجخ ٌٍعؼاقخ-أ

 ِزغ١ؽاد اٌعؼاقخ:-0

 :ي الدراسة، ركز الباحث عمييا تـ االعتماد عمى ثبلث متغيرات مستقمة ف المستقمة
 ، و ىي ثبلث متغيرات:بناء عمى الفروض التي اقترحيا 

 و يقصد بو ما وصمت إليو الحالة مف التعميـ.المستوى التعميمي: 
و يقصد بو الحالة االجتماعية التي تعيش فييا الحالة بناء عمى الوضعية االمتماعية االقتصادية: 

 الوضع االقتصادي لمعائمة.
 و يقصد بيا الوضعية مقابؿ ثبلث حاالت : مطمقة ،أرممة ،عزباء.ضعية العالمية: الو 

  :و ىي اساسا المتغيرات التي اعتمد الباحث دراستيا و ىما : التابعة 
و قد تـ تعريفيما سابقا في اإلطار مفيوـ الذات  التوافؽ النفسي االمتماعي   -

 النظري لمبحث.
  :ضصبئص اٌؼ١ٕخ -2

العينة في األميات العازبات و المقصود بيا كؿ فتاة أو امرأة ، حامؿ او حممت مف قبؿ  تتمثؿ أفراد
مدني إثبات عرفي او قراف او غير موجود معيا ، مف دوف عقد ليا بنيا امرت بفترة أمومة يرافقيا و 
دة سنة ، و قد تـ اختيار ىذه العينة بطريقة مقصو  50سنة إلى  17مزواج، يتراوح سنيا  ما بيف ل

ا المذكورة آنفا، حيث بم  المقدار النيائي حوالي الشروط التي يجب أف تتوفر عميي شريطة  أف تراعي
 حالة مف األميات العازبات مف كؿ المراكز المذكورة سابقا. 41

و لقد تـ الحصوؿ عمى العينة بتجاوز عدة ظروؼ منيا ما صعب مف خطوات البحث ، فمثبل بعد 
في واليتي مستغانـ و تيبازة ، كما أنو مف بيف ما تعرض لو البحوث صعوبة أو المؤسستيف الواقعيتيف 

عدـ المرونة في االستجابات لدى بعض الحاالت ، و يمكف اإلشارة إلى أنو قد تـ إلغاء بعض 
 االستمارات التي رأى الباحث أنيا غير موضوعية )إجابات نمطية( في االستجابات أو غير مكتممة.
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التي تنتمي إلى أنو تـ االستعانة ببعض الزمبلء في ممئ االستمارات مع الحاالت  و تجدر اإلشارة
، و مما تخصوصا انو استصعب عمييـ فيـ العبارالجناح األمومة لمستشفى الجامعي بوىراف ،و 

يشار إليو أف بعض الحاالت امتنعت عف االستجابة كما أف البعض منيف اعتبرت البحث محؿ تيديد 
 إتماـ البحث معيا. ض الحاالت لـ نتمكف منياو خطر ، و بع

 رٛؾ٠غ اٌؼ١ٕخ:  -

 توزٌع العٌنة حسب متغٌرات الدراسة : 

 الوضعٌة االقتصادٌة:-1

 .االجتماعً (: تصنٌف العٌنة حسب الوضع االقتصادي12جدول رقم )

 

  

 

 

 

 

ت، حيث و يتضمف الجدوؿ التالي نسب و عدد الوحدات مقسمة نسبة إلى الوضع االقتصادي لمحاال
 حاالت. 06نسب الوضع المنخفض و المتوسط، بينما نسبة الوضع جيد قميمة قدرت بػ تتساوى تقريبا 

 اٌٛظؼ١خ اٌؼبئ١ٍخ : -2

 ٛظؼ١خ اٌؼبئ١ٍخ.(:رص١ٕف اٌؼ١ٕخ زكت ا22ٌخعٚي ؼلُ )

 النسبة المئوٌة العدد الوضعٌة العائلٌة

 79,2 38 عزباء

 16,7 8 مطلقة

 4,2 2 أرملة

 100,0 48 المجموع

و يتضمف الجدوؿ الحالي الوضعية العائمية لمحاالت ، حيث تمثؿ فئة العازبات النسبة األكبر مف  
 ضمف الفئات األخرى.

 

 

 النسبة المئوٌة العدد الوضعٌة االقتصادٌة

 12,5 6 جٌدة

 45,8 22 متوسطة

 41,7 20 منخفضة

 100,0 48 المجموع
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 اٌّكزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ:-3

 (: رص١ٕف اٌؼ١ٕخ زكت اٌّكزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ.82خعٚي ؼلُ )

 

 

 

 

خبلؿ الجدوؿ أنو أعمى الحاالت تبعا لممستوى التعميمي، و يظير مف  نسبيمثؿ الجدوؿ التالي تقسيـ 
نسبة ترجع لممستوى المتوسط و االبتدائي و آخر ترتيبا ىو المستوى األمي أو بدوف تعميـ بعد الثانوي 

 و الجامعي.

  :  اٌؿِبٟٔ غبؼاإل -3

اسػػتغرقت الدراسػػة  ككػػؿ حػػوالي عػػدة أشػػير حيػػث طالػػت المػػدة نظػػرا لصػػعوبة إيجػػاد العينػػة و كانػػت  -
حيث لـ تكػف المػدة متواصػمة  ، 4109-19-44ى غاية  تاريخ إل 4102-13-13بداية مف تاريخ 

و ارتبطػػت بمواعيػػد تواجػػد العينػػة ، و  حػػرص الباحػػث فييػػا عمػػى الحصػػوؿ عمػػى أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف 
حالػػػة بعػػػد محػػػاوالت عديػػػدة لرفػػػع العػػػدد ، مسػػػتعينا بػػػالزمبلء فػػػي  31العينػػػة ، و الػػػذي بمػػػ  فػػػي نيايتػػػو 

 قطاعات أخرى .

تػـ  ى العينػة و إجػراء االختبػارمؤسسػات ، أيػف تمكػف الباحػث مػف الوصػوؿ إلػ و شممت الدراسة عدة -
القيػػاـ بالدراسػػة األساسػػية فػػي نفػػس الحيػػز الجغرافػػي المػػذكور آنفػػا و نفسػػو الػػذي تػػـ االعتمػػاد عميػػو فػػي 
الدراسػػة االسػػتطبلعية، عػػدا مؤسسػػة اسػػتقباؿ النسػػاء ضػػحايا العنػػؼ )بمسػػتغانـ و بتيبػػازة( فقػػد لجػػأ إلييػػا 

 حث في الدراسة األساسية .البا

 اإلغبؼ اٌّىبٟٔ: -4

  ِؤقكخ ظاؼ اٌؽزّخ:-1

 )تـ تعريفيا سابقا(. مسرغيف ، والية وىراف  دار الرحمة-
 

 النسبة المئوٌة العدد المستوى التعلٌمً 

 

 6,3 3 األمي

 33,3 16 اإلبتداصي

 33,3 16 المتوسط

 16,7 8 المانو 

 10,4 5 الجامعي

 122 48 المجموع



 

158 

  ٚ٘ؽاْ: -)ثٕبد( ثسٟ لّج١طخ  اٌّؤقكبد اٌّزطصصخ فٟ زّب٠خ اٌطفٌٛخ ٚ اٌّؽا٘مخ-2

 (تـ تعريفيا سابقا)-

٘ةٓ فةٟ ٚظةغ صةؼت: )ٚلةع شةًّ ِؤقكةز١ٓ ثةٛالرٟ ِؽوؿٞ اقةزمجبي إٌكةبء اٌّؼٕفةبد ٚ اٌالئةٟ -3

 ثٛقّبػ١ً(-ِكزغبُٔ ٚ ٚال٠خ ر١جبؾح

المراكز الوطنية الستقباؿ الفتيات و النساء ضحايا العنؼ و المتواجدات في وضع صعب ) النساء 
 ( المتخمى عنيف ، األميات العازبات

 اإلطار القانوني:
المتضمف  2004جواف  24األولى الموافؽ لػ جمادى  6المؤرخ في  182-04المرسوـ التنفيذي رقـ 

إنشاء و تنظيـ و سير المراكز الوطنية الستقباؿ الفتيات و النساء ضحايا العنؼ و المتواجدات في 
 وضع صعب.

المتمـ  2010مارس  17الموافؽ لػ  1431المؤرخ في أوؿ ربيع الثاني  96-10المرسوـ التنفيذي رقـ 
 اؿ الفتيات و النساء ضحايا العنؼ والمتواجدات في وضع صعب.لقائمة المراكز الوطنية الستقب

 المؤسسة األولى بوالية تيبازة   ببوسماعيؿ.و تتواجد 
 . المؤسسة ال انية بمستغانـ  بعاصمة الوالية

 الميػاـ :
ضماف و لفترة مؤقتة استقباؿ و إيواء و التكفؿ الطبي و االجتماعي و النفسي لمفتيات و النساء 

في تشخيص و تقييـ االضطرابات النفسية   عنؼ و المتواجدات في وضع صعب الشروعضحايا ال
مناسب ،تمكيف األشخاص المقبوليف بالمراكز   لمفتيات و النساء المقبولة بالمراكز قصد تكفؿ شخصي

بنشاطات و بالتنسيؽ مع المؤسسات و الييئات المعنية قصد إعادة   مف تكويف و / أو تمييف القياـ
يف االجتماعي و العائمي و مساعدتيف مف الجانب القانوني المتابعة الطبية لؤلشخاص المقبوليف إدماج

 بالمراكز مف طرؼ ،مستخدمي اليياكؿ الصحية التابعة لوزارة الصحة.
 شروط القبوؿ

عديمي المداخيؿ   الفتيات و النساء ضحايا العنؼ و المتواجدات في وضع صعب ،الفتيات و النساء
سنة فما فوؽ، و في حالة اجتماعية مستعجمة ، تقوـ مديرية  18وابط أسرية ،البالغات مف و بدوف ر 

 بتحقيؽ اجتماعي.  النشاط االجتماعي و التضامف لموالية
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 خٕبذ األِِٛخ :-4

و ىو الجناح المخصص لمتوليد و األمومة الواقع في مستشفى الجامعي لوىراف ، حيث تـ المجوء إلى 
أف الحاالت متواجد بالضرورة في حاالت الوالدة و كما أنو تـ االعتماد عمى المؤسسة باعتبار 

 االخصائية النفسانية بالجناح لمتعامؿ معيف.
 اخؽاءاد رطج١ك أظٚاد اٌعؼاقخ: -0

و يتضمف المنيج الوصفي مجموعة مف األدوات لتحقيؽ الغاية المرجوة منو و التي تخدـ أىداؼ 
 نذكر مف األدوات التي استعمميا الباحث ما يمي:  البحث التي يسعى إلييا الباحث، و

 االقزج١بْ: -أ

و تضمف ىذا الجانب تطبيؽ استبيانيف اثنيف  ، حيث االستبياف مف أدوات البحث الشائعة في البحوث 
السموكية ،كما تضمف استعماؿ االساليب اإلحصائية لقياس الظاىرة ، حيث أف اليدؼ مف القياس 

تقدير الخاصية أو البعد موضوع القياس بشكؿ كمي و صحيح.)محمد أساسا ىو الوصوؿ إلى 
  (133،ص2008مزياف،

 : تمثمت األدوات فيما يميلمدراسة ا حصالية: بالنسبة 

 مقٌاس مفهوم الذات لتنسً :  -1

لقد تـ االعتماد عمى مقياس مفيوـ الذات لػ تنسي و الذي تـ تكييفو في دراسة عمى الطالبات 
مف طرؼ الباحثة لصقع حسنية ، و تجدر اإلشارة ىنا إلى انو تـ اعتماد عمى ثبلثة  الجامعيات بوىراف

 ابعاد  فقط مف مقياس تنسي األصمي و ىي كالتالي : 

البعد الشخصي ،و البعد االسري ، و البعد االجتماعي ، و ىذا كونيا عمى تناسؽ مع المقياس اآلخر 
 بأبعاده ، و كذلؾ يخدـ ىدؼ البحث المرجو . و المتمثؿ في التكيؼ و الذي يعتبر عمى عبلقة

 (: فقرات مقٌاس مفهوم الذات بعد التعدٌل.42جدول رقم )

 الفقرات                              أبعاد المقٌاس 

 -23-22-21-12-11-10-3-2-1 البعد الشخصً

 25-24-16-15-14-13-6-5-4 البعد العائلً

 26-20-19-18-17-9-8-7 البعد االجتماعً
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 ِم١بـ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ :  -2

قاـ بإعداد ىذا المقياس الباحث "صبلح الديف أحمد الجماعي " في دراسة حوؿ التوافؽ النفسي            
و االجتماعي و عبلقتو باالغتراب النفسي و االجتماعي  لدى الطبلب اليمنييف و العرب  الدارسيف 

لمقياس  يتكوف حاليا بعد إجراءات التحكـ في الصدؽ و الثبات في بعض الجامعات اليمنية، ىذا ا
 فقرة موزعة عمى خمسة أبعاد وىي :  50يتكوف 

 . 15إلى  1بندا مرقمة مف  15و ىو يتكوف مف  التوافؽ العالمي : -1

  26إلى  16بندا  مرقمة مف   11و ىو يتضمف  العاللقي : -2

 .37إلى  27بندا مرقمة مف  11)وجداني(: و ىو يتكوف مف  التوافؽ االنفعالي: -3

 .42إلى  38بنود مرقمة مف  5و ىو يتكوف مف  التوافؽ الصحي و المسمي: -4

 .50إلى  42بندا مرقمة مف  09و ىو يتضمف  التوافؽ القيمي: -5

و يتـ التنقيط في كبل المقياسيف  وفقا لسمـ متدرج حسب طريقة "ليكرت" ذي خمس درجات ، ىي: 
 5ؽ إلى حد ما، غير موافؽ، غير موافؽ إطبلقا حيث تعطى الدرجات مف موافؽ تماما، موافؽ ، مواف

 .5إلى  1في حالة البنود الموجبة و تعكس ىذه الدرجات بالنسبة لمبنود السالبة أي مف  1إلى 

 األقب١ٌت اإلزصبئ١خ اٌّكزؼٍّخ: - ة

طيات لقد اعتمد الباحث عمى مجموعة مف األساليب اإلحصائية المحددة ، مف أجؿ تحميؿ المع
، Version 20 Spssاالستفادة منيا في التحميؿ و المناقشة، معتمدا في ذلؾ عمى الحزمة اإلحصائية و 

 و التي مكنت الباحث مف اختزاؿ الوقت، و مف األساليب ما يمي:

المتوسطات تـ االعتماد عمى التكرارات و النسب المئوية لتوزيع العينة و  :ضمف اإلحصاء الوصفي
بينيا في المقارنات و االستعانة بيا  أفراد عينة الدراسة توزيعية  بيدؼ المعيار نحرافات و اال الحسابية

 و وصفيا حسب المتغيرات المدروسة.

ـّ االعتماد عم ضمف االحصاء االستداللي : لدراسة االرتباط و التحقؽ مف  االرتباط بيرسوف معامؿ  ىت
 بعاد و كذا االرتباط بيف المتغيرات .أدوات البحث مف خبلؿ العبلقات بيف العبارات و اال
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معامبلت ثبات أدوات و التي اعتمد عمييا الباحث لتصحيح  معادلة سبيرماف براوف تـ استعماؿو 
  .النصفيةالتجزئة  طريقةالدراسة في 

مقارنة الفروؽ في  بيدؼ   (F.Test) أحادي االتجاه التبايف تحميؿ عمى الباحث أيضا اعتمد
 LSDذات و التوافؽ النفسي االجتماعي حسب المتغيرات، و تـ استعماؿ معادلة مستويات مفيوـ ال

 لمعرفة داللة الفروؽ لصالح أي جية بيف المجموعات المقارف بينيا.

 :اٌؼ١بظ٠خاٌسبالد ظؼاقخ  - ة

ربع حاالت  ، وفؽ برنامج زمني محدد و ضمف إطار جغرافي ألتضمف ىذا الجانب دراسة عيادية 
ابقا حيز الدراسة ، و نشير إال أنو قد تمت الدراسة  بالموازاة مع إجراءات معرؼ حيث تـ ذكر س

 الدراسة األساسية حيزا مكانيا و زمانيا .

 أظٚاد اٌعؼاقخ: -0

تعتمد الدراسة العيادية بخبلؼ اإلحصائية عمى أدوات مختمفة تيدؼ مف خبلليا لمحصوؿ عمى 
باختيار أربع حاالت مف مراكز مختمفة  معمومات عميقة و شاممة عف الحاالت، حيث قاـ الباحث

 معتمدا عمى األدوات التالية:

 اٌّالزظخ:-0

و كما قدميا معجـ أوكسفورد الدقيؽ، حيث يرى أف المبلحظة ىي مشاىدة صحيحة تسجؿ الظواىر 
كما تقع في الطبيعة و ذلؾ بأخذ األسباب و نتائج العبلقات المتبادلة بعيف االعتبار.)محمد 

( كما أف نوع المبلحظة الذي اختاره الباحث مف نوع المبلحظة الحرة و التي 97،ص2008مزياف،
 (100،ص2008الباحث مف خبلليا بتسجيؿ كؿ المبلحظات و الوقائع .)مزياف، ييدؼ

 اٌّمبثٍخ : -2

تعتبر المقابمة مف األدوات المستعممة في في البحوث السموكية ، و ال سيما العيادية منيا ، و نظرا  
العتماد الباحث عمى المنيج العيادي ، فإف المقابمة ضرورة حتمية ، و ىي حسب تعريؼ 

coby & MaccobyMac  بأنيا تفاعؿ لفظي بيف فرديف في موقؼ مواجو، يحاوؿ أحدىما "
(، حيث تخصص الباحث 102استشارة بعض المعمومات و التعبيرات لدى اآلخر" .)محمد مزياف: ص
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أو بحث.)محمد  في المقابمة البحثية و التي تيدؼ إلى جمع معمومات محددة مف أجؿ إنجاز دراسة
 (111،ص2008مزياف، 

 االضزجبؼاد االقمبغ١خ:  -3

و ىي عبارة عف مثيرات غير محددة )غامضة نوعا ما( تقدـ إلى المفحوص و يطمب منو أف يستجيب 
ليا بأف يعطييا معاني و تفسيرات حسب ما تثيره لديو مف أفكار و ذكريات و مشاعر نابعة مف 

 (123، ص2012شخصيتو.)بشير معمرية،

بالمعنى التحميمي أنو عممية عف طريقيا يقـو  t pontalislaplanche eحيث االسقاط حسب 
الشخص باإلخراج مف نفسو و وضعيا في اآلخر، شخص أو شيء، سمات، أحاسيس، رغبات إلى 

 ، و األدوات اإلسقاطية ىي كالتالي:واضيع التي يجيؿ أو يرفض في نفسوغاية الم

 اضزجبؼ اٌؽٚؼشبش:-0

االسقاطية األكثر شيوعا و استعماال في عمـ النفس، و قد حمؿ و تعتبر ىذه التقنية مف االختبارات 
تخميدا لمحاوالتو المبدعة ، فبعد محاوالت منيجية  كثيرة بتنويع  1922اسـ واضعو ىيرماف رورشاخ  

عشرة منيا لتمثؿ نظاـ دراسة الشخصية. )سي موسي:  انتقاءالبقع و إدخاؿ األلواف عمييا  توصؿ إلى 
 (150ص

الرورشاخ اختبار يكشؼ الخياؿ الشخصي و يوقد السيرورات اإلبداعية  ERSCHAFو حسب 
لمشخص عف طريؽ مسح عاـ لمختمؼ المستويات لوظائؼ الجياز النفسي، بيذا يبعث نحو صراعات   

 (05، ص2010و يستنجد بوظائؼ دفاع األنا.)معاليـ،

 ٚصف األظاح: 

وصؼ العاـ و الشكمي لموحات لتقترح وصفا و يمكف ذكر دراسة روش دو تروبنبارغ التي تجاوزت ال
الذي تثيره لدى  االنفعالي االنطباعمفصبل و دقيقا لمبقع مف ثبلث جوانب: خصائصيا اإلدراكية ، 

 (151ص ،2009،المفحوص و المعاني الرمزية الخفية المفضمة .)سي موسي

أبيض و أسود ، في حيف بطاقات :تتميز مف األولى إلى الثامنة بموف  10حيث يتكوف الرورشاخ مف 
 (06، ص2010مف الثامنة إلى العاشرة متعددة األلواف، و كؿ بطاقة ليا معنى رمزي.)معاليـ،
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 إضزجبؼ رفُٙ اٌّٛظٛع: -2

مصمـ االختبار ، أف الشخص عندما يحاوؿ تفسير  1893يذكر السيكولوجي األمريكي ىنري موراي 
دوافعو و حاجاتو و آمالو ومخاوفو، بالقدر نفسو  موقؼ اجتماعي معقد فإنو يميؿ  إلى أف يكشؼ عف

الذي يتحدث فيو عف الظاىرة التي يركز انتباىو فييا، و في ىذه األثناء يكوف الشخص بعيدا عف 
 (400،ص2012مراقبتو لذاتو ، طالما يعتقد أنو يقـو بمجرد شرح وقائع موضوعية. )بشير معمرية،

ألصؿ أوؿ اختبار مستوحى مف تقنية القصص الحرة التي و ليذا يعتبر اختبار تفيـ الموضوع في ا
. )سي 1920كانت تستعمؿ بالموازاة مع الرسـ لدى الطفؿ في إطار التربية خبلؿ الفترة ما بيف 

 (165ص ،2009،موسي

و ىو يدعو العميؿ لتخيؿ قصة  مف خبلؿ الصور المقدمة  ، لدراسة دينامية الشخصية انطبلقا مف 
ت التحتية ليا، التوضيحات النظرية تيدؼ إلى تحميؿ القصص و تفسيرىا حيث الدوافع و الصراعا

استعماؿ و   debray , breulet , lagache , chentoubeجدد مجموعة مف العمماء منيـ 
تفسيرات اختبار تفيـ الموضوع ، ىذا التقارب سمح ببروز عمؿ ميكانيزمات الدفاع الموجودة في شكؿ 

تتمحور في مصطمح البنى الفردية و تبييف تطابقيا مع التنظيـ النفسي و  قصة ، و أىمية التقارب
 (03،ص0201األنظمة المختارة الجارية في الحياة الداخمية و العبلئقية.)معاليـ،

 ٚصف األظاح: 

لوحة فييا تصاوير و رسومات مبيمة أغمبيا مشكمة مف شخص  31يتكوف االختبار في أصمو مف 
لوحات( مشاىد  03لوحة( ، في حيف تصور لوحات أخرى نادرة ) 15لوحة ( أو أشخاص ) 12)

(، تحمؿ ىذه الموحات أرقاما عمى ظيرا مف  إلى 16طبيعية مختمفة ، باإلضافة إلى لوحة بيضاء )رقـ 
ألنيا غير موجية في مجمميا لكؿ الفئات مف السف و الجنس، منيا ما ىو مشترؾ بيف الجنسيف ،  20

ة حسب السف و الجنس يكوف فييا الرقـ التسمسمي مصحوبا بحرؼ كما ىو مبيف أما البقية فيي متغير 
 في الجدوؿ : 
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 (: رص١ٕف ٌٛزبد  اضزجبؼ رفُٙ اٌّعٛع زكت اٌكٓ ٚ اٌدٕف02خعٚي ؼلُ )

 ِح اٌٍٛزبد اٌصٕف

 8BM 4 5 6BM 7BM 8BM 10 11   13MF 19 16 08 2 0 ؼخبي

 8BM 4 5 6GF 7GF 9GF 10 11   3MF1 19 16 08 2 0 ٔكبء

 8BM 4 5 6BM 7BM 8BM 10 11 12GB 13B  19 16 08 2 0 ثْٕٛ

 8BM 4 5 6GF 7GF 9GF 10 11 12GB 13B  19 16 08 2 0 ثٕبد

 

 ضصبئص اٌؼ١ٕخ : -2

( حاالت سعى مف تحقيؽ اىداؼ الدراسة في شقيا 04اختار الباحث في دراستو العيادية أربع )
 :  العيادي التحميمي و ىي تقسـ كاآلتي

 ِزغ١ؽاد اٌعؼاقخ. زكت  اٌسبالد(: رص١ٕف 02خعٚي ؼلُ )

 المؤسسة  الوضعية العالمية  الوضعية االقتصادية االمتماعية  المستوى التعميمي السف االسـ

 دار الرحمة عزباء جيدة  متوسطة 04 سنة  32 د.ـ
 دار الرحمة عزباء منخفضة  امية  سنة  24 ع.ـ
 مركز اعادة التربية عزباء وسطةمت متوسطة 02 سنة  17 ح.س
المرأة  حماية مركز عزباء منخفضة متوسط 08 سنة  33 ب.خ

 )مستغانـ(
 

 اٌؿِبٟٔ:  غبؼاإل -8

، زٛاٌٟ شٙؽا 2814-86-27إلى   2014-05-05استغرقت الدراسة العيادية لمحاالت ما بيف 

ٓ ؼؾٔبِخ ِسعظح ، ِغ اٌؼٍُ ٚػشؽْٚ ٠ِٛب ، رُ ضالٌٙب ؾ٠بؼح اٌسبالد فٟ ِمؽ٘ب ٚ ئخؽاء اٌعؼاقخ ػّ

 أْ ِعح اٌعؼاقخ ا٤قبق١خ رؼّٓ اٌدبٔج١ٓ االزظبئٟ ٚ اٌؼ١بظٞ ػٍٝ زع اٌكٛاء. .

 اٌّىبٟٔ: غبؼاإل -4

 شغمت الدراسة العيادية ثبلث مراكز تـ زيارتيا لمقاء العينة و ىي معرفة سابقا ىي  عمى التوالي:

 وىراف -مسرغيف–مؤسسة دار الرحمة 
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 وىراف. -قمبيطة–ة بنات مركز إعادة التربي

 مستغانـ. –مركز استقباؿ النساء في وضع صعب 

 ػؽض اٌسبالد :

 اٌسبٌخ األٌٚٝ :  

 تاريخ المقاببلت مع الحالة األولى 

05-05-2014 

12-05-2014 

13-05-2014 

14 -05-2014 

15 -05-2014 

 التقرير السيكولومي لمحالة :

عزباء مف نواحي مستغانـ في حي شعبي ، أـ عازبة  ( سنة33اآلنسة ب. خديجة  ثبلثينية العمر )
متوسط، األبواف  08حممت إثر اعتداء مف صديقيا الذي واعدىا بالزواج ، ذات المستوى الدراسي 

عمى قيد الحياة ، ليا خمس إخوة ، في المرتبة األولى بيف اإلخوة ، أميا ذات سوابؽ مرضية ، 
 تتعاطى  الميدئات النفسية.

ي وسط بسيط شبو ريفي بسيط اجتماعيا و اقتصاديا ، فاألب يعمؿ في البمدية ، كانت تمقت تربية ف
 خصوصا مف طرؼ األـ التي كانت تروعيا حسب ما صرحت. و طفولة تتخمميا صدمات

عبلقتيا باألخت األصغر جد جيدة فيي الصديقة المقربة منيا، تحب والدىا كثيرا رغـ أنيا صرحت أنو 
، اميا عدوانية ، تمقت رعاية غير سميمة حسب تصريحيا ، فاألـ كانت تضربيا  ال يشفؽ عمييا كثيرا

أو حتى الجيراف   بشدة إلى درجة اإلدماء ، ال تتوقؼ عف ضربيا أو ضرب إخوتيا حتى يتدخؿ األب
 " ىذا ما صرحت بو . كانت تكوينا بالنار" 
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ت و تعاطي المخدرات ، فكثيرا ما كاف إخوتيا الذكور ذوو سوابؽ عدلية مرتبطة باالنحراؼ و االعتداءا
 الدرؾ يأتوف إلى البيت بغرض البحث عف أحدىـ أو بغرض تبمي  بشكوى أو استدعاء لممباحث

 ."خاوتي دعاوي الشر"

تعرفت عمى شاب أربعيني يعمؿ في الدرؾ الوطني )حسب اإلدالء(، أقامت معو عبلقة عاطفيا ، 
العنوسة محققة أحبلميا الذىبية بتكويف أسرة كغيرىا مف معمقة آماليا عميو لعميا تخرج مف حمقة 

البنات، استدرجيا إلى مكاف بعيد عف أنظار الناس ليمبي رغبتو ، لكف مع امتناعيا اعرضت العتداء 
 جسدي شديد انيى مقاومتيا ، و قضى منيا حاجتو و سرعاف ما تخمى عنيا.

دىا توجيت إلى مصالح الدرؾ أيف أودعت لـ تجد الحالة مف بد إال اف تترجاه لكف دوف جدوى عن
القضية ، لكف و بعد مماطبلت و عرقمة مف أحد معارؼ الشاب ، و أخيرا تمكنت مف اإلببلغ عنو و 
ىي حاليا الزالت تنتظر وصوؿ القضية إلى وكيؿ الجميورية إليجاد حؿ مناسب أدناىا أف يثبت 

 يطمؽ.الزواج و يمحؽ نسب الطفؿ ثـ يطمؽ ولو الخيار أف ال 

غير ولدي لي ما نسمحش فيو   تعذبت الحالة تحاوؿ قدر االمكاف االحتفاظ بطفميا ألنو حياتيا " 
 ". لي راني فيو صايي ماكانش زواج l’ageعمى مالو   و 

الحالة كانت تعبر و مبلمحيا االكتئابية جد واضحة مع ثقؿ و إعياء نفسي و تعب جسدي واضح ، 
يشيا في شكؿ كوابيس ، و دوامة ال تستطيع الخروج منيا إال بحموؿ حيث صرحت بمعاناتيا التي اع

 معجزة إليية .

 فسص ا١ٌٙئخ اٌؼم١ٍخ : -1

 الييلة و السموؾ العاـ: 

تظير الحالة بمظير خارجي متوسط البنية ، تميؿ إلى النحافة ، قميمة الكبلـ ، نبرة الصوت منخفضة 
ث المبلمح التي تعبر عف معاش مأساوي تعيشو ، حيث ، حركاتيا ثقيمة ، ذات مزاج اكتئابي ، مف حي

و وضع حدا رغبة     عبرت عف نياية حياتيا في ظؿ الوضع التي تعيشو و المأـز الذي حطـ آماليا 
 في حياتيا .

 النشاط العقمي: 
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قدراتيا عمى التعبير متوسطة مف حيث الكـ ، فيي مسترسمة في التعبير قميبل ، ذات محتوى معتبر ، 
تواصؿ معيا رغـ صعوبتو في البداية ، إال أنو تحسف نحو األفضؿ، مع غمبة التعابير المميئة فال

باإلحباط  الحزف ، ما يدؿ عمى صعوبة معاشيا ، لذا كبلميا كاف ثقيبل و بنبرة توحي بسحب الطاقات 
 و نفاذ استثمارىا خارجا.

 : المزاج و العاطفة

االبتسامة ، ذات مبلمح جامدة مع وجو يقؿ في النظارة  الحالة ب.خ مزاجيا بمظير منخفض تقؿ فيو
، تعابيرىا متمركزة عمى األسى الذي تعيشو و القمؽ الذي يحؼ مستقبميا ، الذي ال تدري إلى أي 

 منحى سوؼ يؤوؿ، فكثيرا ما كنت تبكي عمى وضعيا و خصوصا عند الحديث عف الطفؿ.

 محتوى التفكير: 

ي فحزنيا و اكتئابيا طبيعي ، نظرا لتضررىا و تعرضيا لصدمة تفكير الحالة جد منطقي و واقع
االعتداء الجسدي ، و فقداف الشرؼ و الخروج مف البيت ، ثـ الحمؿ بطريقة غير شرعية كميا عوامؿ 

 مة تضعؼ اماميا.و جعمت مف المقا

 القدرات العقمية : 

ي و المكاني ، كذلؾ ذاكرة القدرات العقمية سميمة مف حيث المنطؽ و التحميؿ و اإلدراؾ الزمان
 األحداث و التفاصيؿ ، مع وجود بطئ نفس حركي راجع لممعاش الحالي الذي تعيشو .

 الحكـ و االستبصار: 

الحالة ذات استبصار سميـ بالذات ، فشعورىا بالذنب إزاء الذي حصؿ ليا ، يعتبر رد فعؿ راجع إلى 
ئدة ، و إدراكيا لممسؤولية اتجاه الطفؿ الذي تحممو ، التقدير العقمي ليا وفؽ المعايير االجتماعية السا

 فيي تخطط بعناية إليجاد حؿ مناسب يرضي جميع األطراؼ .

 اٌزشط١ص: 

عموما ما يمكف أف تشخص بو الحالة ما تـ تسجيمو مف خبلؿ المقاببلت و المبلحظات، الحالة ؼ 
ا تدريجيا بفض التكفؿ النفسي تعاني مف اكتئاب عرضي راجع لمحادث الذي تعرضت لو ، تحسف حالي
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الذي كانت تتمقاه، فالمزاج المنخفض و المبلمح الجامدة و الثقؿ النفس حركي دليؿ عمى ذلؾ ، الحالة 
رغـ ذلؾ لـ تفقد مقاومتيا كمية ، فتخطيطيا لمخروج بحؿ ، يحي بوجود رغبة في التمسؾ بالحياة و 

 و أمكف بشكؿ افضؿ.  مواصمتيا
  فُٙ اٌّٛظٛع:ثؽٚرىٛي اضزجبؼ ر-2

 ثا32...ولد يحمـ.....الحمـ تاعو  باش يكوف فناف في الموسيقى )ببلؾ(. … -10
 الحمـ و التفكير في المستقبؿ كاف مف أىـ ميزات الحالة التي ترغب في تكويف عائمة .

 المحتوى الكامف :
يء ترجع الموحة في محتواىا الكامف إلى تقمص الطفؿ في حالة عدـ نضج وضيفي في مواجية ش

يعتبر كموضوع خاص بالراشد، فالحالة تقمصيا مباشر فالعجز عف استعماؿ الشيء الصعب المناؿ 
مف خصائص الراشد يبقى في صيغة الحمـ ليظير العجز الواضح المعبر عنو مف طرفيا ، و يثبت 

تئابي ىذا الوضع األوديبي المتأـز الذي ينتظر الحؿ في لمستقبؿ ، و في انتظاره مقاومة لموضع االك
 المعاش بسبب العجز.

، لتتحرر في سرد  CI1: استعممت الحالة في بدلية الخطاب كبت واضح عبرت عنو بكموفاالسموب 
حيث أوردت   CI.1لتقطع القصة بصمت    A1.4مع استثمار المصادر األدبية A2.2قصة معنونة 

  CL.2الظاىرمع تمسؾ بالمحتوى   C1.1في قصة مصغرة B2.1تقدير ذاتي عف وضعية الطفؿ
....ىذه مرأة حامؿ وال ؟..تبانمي كؿ واحد عنده حمـ تاعو ...فتاة تحمـ باش تكوف في :  -14

المستقبؿ قارية و ال حاجة )الفتاة الشابة(، و الزاوجة تحمـ  باش تكوف عندىا عايمة )المرأة ( ....و 
 ثا20د 1ىذا خداـ وال  فبلح.

ائمة ، كأف الرغبة التي تممكتيا كانت قوية،  ما اوقعيا ركزت الحاؿ عمى الحمـ بالمستقبؿ و امتبلؾ ع
 في االنجاب غير الشرعي.

 المحتوى الكامف: 
يحمؿ المشيد العبلقة الثبلثية القبمة إلحياء المشيد األوديبي مف جديد، خبلؿ تضمنو األشخاص 

و خوؿ البنت في الثبلثة: المرأة الحامؿ ، الفتاة ، و الرجؿ، في استثمار العبلقة بيف الزوجيف ، 
المنافسة ، حيث يعمؿ الكبت لمرغبة و تفعيؿ التسامي ، صرحت الحالة باشتغاؿ بالرغبة في الزواج 
لكف باالشتغاؿ بالدراسة ، لمخروج مف الصراع ، مع التأكيد عمى عزؿ الرجؿ لتخفيؼ القمؽ الصادر 

 منو .
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عف المرأة الحاؿ ، ثـ إدماج  I.1Cثـ تقديـ استفسار لمباحث  CI.1تـ بدأ الخطاب بصمت األسموب:
وعزؿ   CI.1ليمييا صمت مجددا  A1.3ثـ تحفظ كبلمي A1.3المصادر األدبية و االجتماعية 

  CF1مع التأكيد عمى الحياة اليومية  B3.3في تقمصات متعددة    A3.4األشخاص لتجنب الصراع
 كاستثمار لمعالـ الخارجي و االندماج فيو.

13 BM-:ة ،...يكوف عندىا ىذه حزينة حزينproblème    ممكف تكوف حزينة ، مغبونة......
 ثا47صراتميا حكاية مثمي أنايا .......تبغي تكوف وحدىا، .....صراتميا حاجة ... 

تقمص الحالة لمشخص غير محدد اليوية يدؿ عمى وضع اكتئابي واضح تعيشو ، مؤكدة عميو في 
 قوليا "صراتميا حكاية مثمي أنا".

 ة: االشكالي
اشكالية ضياع الموضوع في مضموف الموحة أوضحتو الحالة ، ففي خطابيا تجسد الوضع االكتئابي 
إثر فقداف الموضوع ، مؤكدة عمى معاشيا المماثؿ ، ما يطمب الدخوؿ في حداد و طمب العزلة ، وىو 

 نفس معاش الحالة.
ثـ تقطع الحديث  B2.2ة لتسرد مشيد بعاطفة قوي  B2.1دخمت الحالة في خطاب مباشر األسموب:
ثـ أعطت أنطباع ذاتي  CN1لتستند لسيرة ذاتية  A1.1لتسترجع التعبير استنادا لموحة   CI.1بصمت
B2.1  مع تمسكيا بالمحتوى الظاىرCL2  حيث القصة مف اختراع ذاتيB2.1  متضمف عاطفة 
B1.3  و عناصر مقمقةCL3 . 

؟ نشوؼ مرا تجري مورا راجؿ و ىو ما عمى بالوش  ......زعما تبغيو و ىو ماعبلبوالوش بييا -:04
 ثا.58بييا ،و ىو تاني ....مطيحا بروحيا تجري موراه )ضحؾ( 

الرغبة  في الرجؿ مع االلتزاـ بالمعيار االجتماعي طبع خطاب الحالة فضحكيا مف المشيد عبار 
 ىروب مف الواقع الذي مرت بو و إنكار لما حصؿ ليا .

بلؿ الخطاب إشكالية الصراع بيف الحب و الكراىية ، العدوانية و الحناف ، مف يظير مف خ االشكالية:
خبلؿ ازدواجية الصورة  "لحاؽ المرأة بالرجؿ" و "عدـ مباالتو بيا" ، و كتعبير عف المنافسة  لموضع 
الرغبة )الرجؿ(، وظفت الحالة االستيزاء بالوضع المشيود كتعبير عف أنكار الرغبة حيث حضور 

 الحالي مكنيا مف كره الرجؿ . المعاش
 االساليب: 
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يعكس كؼ التصورات اتجاه المشيد النزوي، ثـ طرحت  CI.1بدأ خطاب الحالة بكموف مطوؿ 
 A1.1و وصؼ المشيد مف خبلؿ التفاصيؿ  A1.3ثـ إدماج المصادر االجتماعية   CI.1استفسار 

ضمف عبلقة   B2.3ناقضة ثـ  أوردت تصريحات مت CN.2مع التشديد عمى االنطباع الذاتي 
كؿ ذلؾ في   CM.3حيث أوردت سخرية مف الموقؼ  B3.3و تقمصات مرنة   B1.1شخصية 

 . CI.1قصة قصيرة 
مرا تتجسس ،وراىا مصدومة ....تتجسس شافت حاجة ، منظر خمعيا..... ،باالؾ حاجة  -:05

طرؼ زوجيا و ال حاجة خمعتيا حاجة ماشي مميحة منظر ماشي مميحة ، حاجة خمعتيا ،يا حية  مف 
 ثا29د1خمعتيا. 

و         التعبير عف الصدمة  مف أىـ ما صرحت بو ، فالحالة ال زالت تعيش صدمة فقداف العذرية 
 تحاوؿ تصوير مشيد يماثؿ الصدمة التي أصابتيا ، لمتخفيؼ مف القمؽ الذي تعيشو.

 االشكالية: 
ص المشيد و التعبير عف فضوؿ المراحؿ وضعية الفضوؿ الجنسي مف أىـ خصائص الموحة ، فتقم

و        األولى و التي ترتبط أساسا بيوامات المشيد األولي ، المشكؿ لمصدمة ؼ"تجسس "
 "مصدومة " عبارات صريحة ، عف الرغبة مع االمتناع إثر الخضوع لؤلـ السمطوية المانعة.

 حيث ـ الوصؼ بتفاصيؿ الموحة  A2.2بعنونة لمقصة B2.1باشرت الحالة بتعبير مباشر  السياقات:
A1.1 مع التيويؿB2.4   مف خبلؿ "مصدومة"، ثـ توقؼCI.1  "مع اجترار العبارة "مصدومةB2.1 

و طرح عنصر  B2.1لتعبر عف تقدير ذاتي  CI.1يمييا انقطاع ي الحديث B2.4و تصوير كارثي 
بحيث    A2.4و الدفاع     مع ذىاب بيف النزوة  B2.4لتأكد عمى الخوؼ الذي تعيشو   CL3قمؽ

ضمف استثمار العبلقة   B1.2مع أشخاص غير موجوديف في الموحة  B3.3وردت تقمصات مرنة 
B1.1. 
6GF:-   ) يبانمي ىو يشوؼ فييا )تقصد الرجؿ( خزرة تاع ديب )ذئاب( ، شوفة تاع ذيوبة )ضحؾ

.... قاليا حاجة  يبغو يخدعو  ...راؾ عارؼ...ضحؾ ،ىي سموكاتيا طبيعية ، بصح شوية متحيرة
خمعتيا ، بصح شوفة تاعو تاع ... و ىي راىا جابدة )متخوفة(، خايفة ماشي مأمنة  فيو، ماشي 

 ثا.31د1متوقعة منو ىذا السموؾ و ال الكممة لي قاليا ليا . 
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أظيرت الحالة شعورىا اتجاه الرجؿ في الموحة بعد اسقاط مشاعر الخوؼ و الكراىية ضمف مشيد 
 تو بعد الحادث، فخداع الرجؿ معبر عنو بشكؿ واضح في خطابيا.مشابو لما عاش

 االشكالية:

تطرح الموحة ضمف محتواىا الكامف العبلقة اإلغرائية بيف المرأة و الرجؿ في صورة صراعية  بيف 
الرغبة و الدفاع ضد الرغبة في األب اليوامي ، فاإلغراء و الرغبة تصطدـ ىنا بالدفاع و بالمجوء إلى 

ر الذاتية "األنا األعمى" و تقديره كخطر "يشوؼ فييا خزرة تاع ديوبا"، و استحضار التجربة المصاد
 المعاشة .

 السياقات:

مستندة إلى     A1.3مع إدماج المصادر االجتماعية A3.1بدأ خطاب الحالة بتحفظ كبلمي 
رود مع و   B3.3تضمنت تقمصات مرنة  B2.1لتنسج قصة مف اختراع ذاتي  A1.1التفاصيؿ 

متبوع بصمت  B2.1ثـ تعميؽ ذاتي   CM.3لتحوؿ التجنب عبر الضحؾ  E2.3مصادر عدوانية
CI.1  إثر الكؼ، لتستحضر عنصر قمؽCL.3  رمزي  صمف تصور جنسيB3.2    ثـ صمت
CI.1  و التاكيد عمى الفعؿ المرتبط باإلغراءB3.2   .1ثا31د 

07GF:- ـ تكوف عندىا أسرة و ال بيبي األـ تخممميا .....البنت تخمـ تكوف عندىا ولد، راىا تخم
باغية بنتيا تميا بقرايتيا  خاطر مازالت صغيرة  بيبي لي في يدىا..... و لبستيا مزاؿ صغيرة، 

 ثا54نورمالمو تقراىا و ممبعدة الزواج و ىي تخمـ في الزواج كيما ىاؾ . 

ت عميو ، فتحقيؽ الذات و الرغبة في األسرة و الطفؿ كاف مف خصائص خطاب الحالة التي واظب
 الشعور باالستقرار يكوف بتحقيقيا.

 االشكالية: 

بنت ، مف جانبيف محاولة التقمص و نيؿ الدور األمومي، كما عبرت عنو -تتضمف الموحة العبلقة أـ
ضمف رغبة البنت، ففي إطار اإلشكاؿ األوديبي ال يكوف حؿ األزمة إال بالحصوؿ عمى الطفؿ ، و 

حؿ إسقاط و كتعبير عف طفؿ أوديبي ، فالواقع االجتماعي يعتبر مانع شكؿ ليا " عجز الدمية كانت م
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و التخمي    وظيفي" اضطرت إلى التخمي عف الرغبة  و المجوء إلى الدراسة إلرضاء رغبة المجتمع 
 عف الرغبة  األصيمة لتحقيؽ توافؽ اجتماعي.

 السياقات:

ولجوء إلى  A1.1ا، لتطرح عبر تفاصيؿ الموحة لتنظـ تصوراتي CI.1بدأت القصة بكموف مطوؿ 
مع استثمار   B3.3بورود تقمصات مرنة  A2.2في محتوى معقمف   A1.3المصادر االجتماعية 

 مع مثمنة سمبية لمموضوع   B2.3إذ صرحت برغبات متناقضة   B1.1عبلئقي بيف الشخصيات
CN.2  ثـ صمت مجدداCI.1 عمع ذىاب و إياب بيف النزوة و الدفاA2.4    و انشطار الموضع

 . CI.1ضمف سرد قصير  CL.2بالتعمؽ بالمحتوى الظاىر   CL.4"دراسة، زواج"

09GF:-  ترقب عمييا ال ؟ ........كيما لخرى تتجسس عمييا)ضحؾ (....، يمكف راىي  خارجة
عندىا حاجة .........، كايف لي كيما ىاؾ، باالؾ عندىا موعد و الىاؾ...ىادي تكوف خادمة 

 تجسس .....عمييا  البسة لبسة تاع خدامة و تتجسس عمييا .
إشكالية الرقابة و الخوؼ مف الخطيئة، التي عاشتيا الحالة ضمف السياؽ العائمي يبرز بشكؿ واضح 

 مف خبلؿ خطابيا الحالي .
 االشكالية: 

رجؿ تتضمف الموحة إشكالية المنافسة بيف شخصيف مف جنس أنثوي ، حيث توظيؼ الرغبة في ال
موضوع الحب يمقى اضطيادا و إثر منافسة مف الطرؼ الثالث الذي يتمقى نفس االغراء ، الحالة 
حاولت التقميؿ مف شأف المنافس الذي يظير بصفة "خدامة" كتخفيؼ مف القمؽ الصادر منو، و يعكس 

 عدـ قدرة الحالة عمى إدماج األـ كموضوع الطيب.

 السياقات: 

مع استدعاء لموضوع    CI.1ثـ توقؼ عف الحديث CI.1باستفسار  بدأت الحالة خطابيا بدخوؿ
و   A1.3كبلمي   لتصرح بعدىا و بتحفظ  CM.3ثـ أوردت سخرية مف المشيد    E2.2االضطياد 

ورد ذىاب بيف النزوة و   B2.1و تقدير ذاتي  CF.1و مع تشديد عمى الموقؼ   CI.1توقؼ مجددا 
 مع استحضار رمزية جنسية   E1.2و البحث عف التفاصيؿ  1.2مع تقدير ذاتي آخر   A2.4الدفاع
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B3.2   حيث وردت القصة بالرجوع لممصادر االجتماعيةA1.3  مع تعدد التماىياتB3.3   في
 . B1.1سياؽ عبلئقي

ىادي راجؿ وال مرا ؟ .....يبالني شير مع بوه ، ولده راه  يسمـ عميو...، باالؾ كاف مضيع  -:10
معنقو ، كاف واقع بيناتيـ مشكؿ ببلؾ  و تصالحوا ، مشكؿ كيما تاعي ببلؾ  ، ولده وصابو و راه 

 ثا55تبالي ىذا ولدىـ ضيعوه في شحاؿ و تبلقاوه و راه نادـ. 

وظفت الحالة ىنا االسقاط بشكؿ صريح فمضموف التصالح و عودة المياه لمجارييا مف أىـ اىتمامات 
 ـ عميؽ تحاوؿ مف خبللو إصبلح الوضع.الحالة رغـ وجود أزمة ، الحالة عبرت عف ند

تعكس إشكالية الموحة التقارب الميبيدي بيف الزوجيف ، فالكبت لمعبلقة و الخوؼ مف  االشكالية:
طفؿ، الحالة أبرزت مف خبلؿ -الصراع جعؿ الحالة تحرؼ المسار لتنقمو إلى العبلقة بيف األب

رجاعو األمر الذي عزز الشعور بالذنب و خطابيا إشكالية فقداف السند و الموضوع و محاولة است
المسؤولية عنو "راه نادـ" فاألب يعتبر مصدر الحماية رافقو الشعور بالذنب و  كبت المشاعر النزوية 

 اتجاىو.

 السياقات:

  A3.1الذي يعتبر كؼ بسبب صدمة المشيد، ليتبعو تحفظ كبلمي CI.1بداية القصة كاف باستفياـ 
مع استثمار فقداف السند  A3.1ثـ تحفظ كبلمي B3.3بيف عدة تماىيات  B2.1مع استثمار العبلقة 

CM.1  مع تشديد عمى العبلقاتB1.1 ثـ إصدار عدة تبريراتA3.1  مع استثمار المصادر الذاتية 
CN.1  "و بروز انشطار لمموضوع "ضيعوه و تبلقاوهCL.4 ضمف سياؽ عاطفة مصغرةA3.4  . 

... كيمي راؾ رايح في طريؽ ماش عارؼ...مستقبؿ ، ظممة ، ......يخوؼ ىذا المنظر ... -:11
.....حياتنا لي عايشينيا ظممة مستقبؿ ماناش عارفي شاىو مخبي ،........ كيما خطرة نشوؼ في 

 ثا37د1المنامات طريؽ رايحة في ظممة، نتمشى و خايفة  نقارع وينتا يباف الضو. 
ر بصفة مباشر مف خطاب الحالة التي تعتبر القمؽ مف المجيوؿ و المعاش النفسي المظمـ يظي

 مستقبميا مظمما نتيجة الوضع الحالي المتدىور.

 ا شكالية: 
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استدعت الموحة قمقا واضحا تمثؿ في المقاومة ضد األـ البدائية، التي تجسدت في الطبيعة الوعرة 
حيث برزت المظممة، حيث أسقطت الحالة مشاعر قمقيا  مف المجيوؿ و الغموض الذي تعيشو ، 

السياقات األولية قمؽ الموت و االنشطار إثر مفارقة الموضوع ما يكشؼ عف نكوص إلى مراحؿ 
 متقدمة ما قبؿ تناسمية.

 السياقات:

  CI.1متبوع بانقطاع في الحديث CI.3لتصرح بمصدر قمؽ   CI.1بدأ خطاب الحالة بكموف مطوؿ 
متبوع بتعبير عف مصدر  CI.1صمت ثـ  B2.4ثـ التعبير عف خوؼ   A2.4ليبرز صراع داخمي

 . A2.1واستثمار لمصادر حمـ CL.4مع سياؽ االنشطار   B2.4قمؽ

12BM:-  ثا 25، فييا فموكة تستنى لي يركبيا. ىادي غابة فييا فموكة خاوية 

الحالة في وضعية انتظار لمحؿ مف خبلؿ اسقاط حياتيا الكثيفة بالمعناة رغـ ذلؾ زورؽ النجاة مؤشر 
 يأسيا و التشبث بأي عنصر قد يكوف سبيبل إلصبلح وضعيا  .عمى عدـ 

 االشكالية : 

عبرت الحالة في خطابيا عف الفراغ  العاطفي الذي تعيشو مف خبلؿ الفراغ المدرؾ في المشيد ، 
حيث يظير جميا فقداف الموضوع الذي يعكس الحالة االكتئابية لممعاش النفسي ، وع عزؿ العبلقات ، 

 وجود سبيؿ الخروج مف المأـز مف خبلؿ سند "الزورؽ" الذي ينتظر أحدا ليركب فيو.لكنيا تستثمر 

 السياقات:

مع   A1.1حيث استندت لتفاصيؿ الموحة   B2.1ابتدأت الحالة خطابيا بدخوؿ مباشر في التعبير 
 . CI.1في قصة موجزة   CL.2مع التأكيد عمى المدرؾ   A3.1و اجترار لموضع    A2.3إنكار 

13MF:-  ىادي تبالي راىا ميتة ال ؟....... تبالي ماتت و ال كتميا و ىو راه يبكي عمييا كيشغؿ راه
نادـ .... تبالي ماتت و ال قتميا و ال ىاكا ....، راه نادـ ، قتميا في لحظة غضب ،...... قتميا و راه 

 ثا58نادـ وال  يبكي. 
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إقصائيا مف األسرة تعيش مصيرىا في  الخوؼ مف المصير يبرز في صورتو العنيفة ، الحالة بعد
 صورة موت ، مرفوؽ بشعور بالذنب يبيف وضعيتيا البل توافقية نفسيا و اجتماعيا.

 االشكالية: 
تكشؼ الموحة عف الحركة الجنسية المرتبطة بالعدوانية ، فتصريح الحالة بالموت و القتؿ بسبب رغبة 

بة في تحرير النزوة و المقاومة يشكؿ صراع داخمي جنسية مكبوتة ألـز الحالة شعورا بالذنب ، فالرغ
 لدى الحالة .
 السياقات: 

ثـ   A1.1استنادا لتفاصيؿ الموحة   A1.3و ادماج لممصادر االجتماعية CI.1الخطاب بدأ باستفسار 
و طرح  A3.1مع تضارب في التفسيرات  B2.1لتصدر تقدير ذاتي CI.1انقطاع في الحديث 

مع عاطفة  E3.2مع عدـ استقرار في المواضيع CI.1ع بكؼ عف التعبيرمتبو   E2.3موضوع عدواف
حيث وردت    A3.3ثـ  اجترار السياؽ   CN.3في مشيد عاطفة معنونة   B1.3الشعور بالندـ
 .CI.1القصر مصغرة

ىذي سكنة ، تيوؽ ، سكنة جاية في الثمج،  منا جباؿ،  ثمج ،.... فييا غاشي الداخؿ ، غرفة  -:19
ش مواعيف  ، شيرة راىا في ىنا ، ىاذي تاني دار منة راؾ عارؼ )النافذة الثانية(، ....راىي نوـ ، فرا

 ثا34د1كيشغؿ  مقبلسية مالثمج.. 
العزؿ بيف العبلقات و الرغبة في العزلة لتحقيؽ الطمأنينة الحالة توظؼ العالـ الداخمي و تستثمر 

 سيء.طاقاتيا في العالـ الداخمي  بدؿ العالـ الخارجي ال
 االشكالية : 

مف خبلؿ المحتوى الكامف نشط لدى الحالة اشكالية نكوص ما قبؿ تناسمية ، و اسقاط الموضوع 
، في معزؿ عف العالـ الداخمي الذي سحب الحالة  السيء خارجا في شكؿ طبيعة جامدة مضطيدة 

 توظيفيا خبللو بإدماج المواضيع الحسنة فيو .
 السياقات: 

استنادا لمتفصيؿ   CN.4مع تشديد عمى الحدود  B2.1بدخوؿ مباشر في التعبير بدأت الحالة خطابا
و إدراؾ أجزاء خارج    B1.2مع إدخاؿ أشخاص غير موجوديف في الموحة  A1.1في الموحة
مع تشديد عمى المدرؾ   CI.1يميو صمت   CM.1مع غمز لمفاحص    E2.1الموضوع
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، حيث أدرجت   A3.4و عزؿ العبلقات  B3.3 حيث أوردت تقمصات مرنة   CL.2والمحسوس
 .CL.3ازدواجية التوظيؼ بيف الداخؿ و الخارج

نتخيؿ ولدي ىكا ...بيف يديا ، في الجية الزاوجة نتخيؿ والديا و بويا  ىاكا ، كشغؿ راني بيف  -:06
راني  ناريف ، راني بيف ناريف )تنفس( ...ما طيقة نخسر والدية  و لدي ، مانيش باغية نخسر ولدي  و

باغية يعيش مع باباه، و باغية نعيش مع أسرتي ، و ىما خيروني بيف ولدي و بينيـ ، شياباني كشغؿ 
حاسة راه ميت ، نشوفو ديما الصورة تاعو ميت ، ... راه يحمؼ ، خاطر ىو قالي ندير حاجة في 

،  ما )امي( روحي ، نتخيمو  ميت ،كشغؿ خسرت والديا ، راني بيف بابايا و ولدي ،ىوما خيروني 
قالتمي قيسو و رواحي  و بويا باغيني نربح في الشرع ، ميف راىا في العادالة ما يقدر يدير والو ، سما 

 ثا19د2مكتؼ ما يطيؽ يدير والو  ، جاتو كي الحقرة ، راني محاصرة مانيش عارفة كي ندير . 
الحالة  المفضمة،ممواضيع التوظيؼ المزدوج و الصراع بيف رغبتيف شكؿ الطابع العاـ في بناءىا ل

 في مفارؽ طرؽ ال ترغب في التخمي عف أي منيا. وجدت نفسيا

 االشكالية: 

تمكنت الحالة رغـ  الفراغ الموجود ي الموحة مف بناء المواضيع المفضمة بفضؿ البناء و التركيب 
عبلقات جيدة مكنيا  لؤلجزاء الموجودة في حياتيا ، فمحاولة الربط  بالمواضع الخارجية و تقبميا و بناء

مف استثمار نحو الخارج ،لكف الوضعيات و المتناقضة و الرغبات المتصارعة أوجدت الحالة في حالة 
انشطارية مثيمة لتكافؤ الضديف ، ما استدعى الحالة في محاولة البحث عف سند مع المحافظة عمى 

 المواضيع المفضمة لدييا .

 السياقات: 

ثـ انقطاع وسط   A2.1و استثمار لمخياؿ B2.1وؿ مباشر في التعبير بدأت الحالة الخطاب بعد دخ
سببو رغبات متناقضة  A2.4رافقو صراع داخمي   CL.4حيث برز سياؽ انشطار  CI.1الحديث
B2.3   حيث وظفت المراجع االجتماعية ،A1.1 مع مثمنة سمبية لمموضوعCN.2   ثـ صمت مجددا
CI.1 ليبرز سياؽ التيويؿB2.3  د رغبات متناقضة مع تجدB2.3    و انشطارCL.4   مؤكدة عمى

 .A2.4الصراع الداخمي 

 ثا .19د و 2 16أطوؿ وقت استجابة : الموحة رقـ : 
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 ثا. 32: 1أقصر وقت استجابة : الموحة 

  :اٌك١بلبد ٍِطص-3
و  Aتنوعت سيقات الحالة التي وظفتيا عمى مستوى خطاباتيا، حيث يظير جممة ، سياقات مف نوع 

و     لتي كانت بكثرة حيث يمثؿ التمسؾ بالواقع ، كأف الحالة تستثمر طاقاتيا لمتشبث في الواقع ،ا
 تمييا السياقات األخرى مثؿ سياؽ المرونة و التجنب ، عموما تظير السمسبلت  التالية : 

لخارجي و الذي تضمف تحت عدة أنواع، منيا السياؽ رجوع إلى الواقع ا (A)سياؽ الصبلبة و الرقابة 
A1 ( حيث كثفت الحالة استعماؿ ىذه السياقات عبر التمسؾ بالتفاصيؿ ،A1.1 ) فمثبل الموحة ،

3BM  ذات الطابع االكتئابي ظير السياؽ حالت الحالة التغمب عمى الوضع االكتئابي عبر التمسؾ
ظاىره م و مف  التبعية تكوف طابع ميـ تظير غموضا في تعمؽ مفرط بالمحيط ،بالتفاصيؿ. حيث 

الممموسة تحديد الواقع المادي ، و مف يدعـ العبلقات بيف شخصية. 
Françoise.B,Catherine.C,2003, p110),( .  و التي تظير النزوة الميبيدة   04كذلؾ الموحة

و كؼ     و الرغبة في موضوع الحب )الرجؿ( أيف تمعب التفاصيؿ و التمسؾ بالواقع محؿ لجوء 
 02و  01و الذي وظؼ في الموحة  A1.3اؽ القيـ و األعراؼ االجتماعية النزوة ، إضافة إلى سي

أيف يبرز الصراع األوديبي و يطفو عمى السطح، حيث  يعتبر تسوية الوضع عبر المجوء لبلندماج 
 االجتماعي.

ترجع إلى عممية إعداد الحديث الذي يحتمؿ أف يتضمف   Bو سمسمة  Aالصنفيف المتضمنيف سمسمة 
)مع تخصيص الكبت( ، تشيد عمى وجود صراعية داخؿ نفسية ، و خاصة ذات مقاومة  آليات دفاع

أنا أعمى ، و الذي يفترض وجود فضاء داخمي مكبوت ، خاصة  –أنا –بيف أنظمة الجياز النفسي ىو 
مختمؼ مقارنة لمعامؿ الخارجي ، العالـ الداخمي الذي يخدـ مشيد ظيور مأساوية الصراع . 

013,p2013)Catherine .C,2(  
ة الدفاعات بشكؿ مكثؼ العب لواقع الداخمي ضمف السياقات أيضا،  حيث أبرزتو يبرز استثمار ا

العودة لمحمـ  كتعبير  A2.1الموحات، الموحة األولى يظير سياؽ  دور تمييع نزوات اقتحمت تصورات
  11نسبة لموحة عف رغبات نفسية تبحث عف تنفيس  بسبب الرقابة في شكؿ حمـ ، كذلؾ األمر بال

 .ـ الداخمي المطابؽ لمضموف الموحةحيث الرجوع لمحمـ يعبر عف تصور فعمي لمعال
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، إذ ىذا النوع يعيؽ خروج التصريحات العاطفية و كبح االندفاعات النزوية ، أيف  A2.2سياؽ العقمنة 
عر  يتـ حصر تصورات الموحة في كممات مفتاحية ، أو عنونة لمقصة مع محاولة عزؿ المشا

أيف تظير عممية كبت النزوات و تغميب تحكـ عقمي عف طريؽ سياؽ  05العواطؼ، مثؿ الموحة و 
، و يدعمو أـ-بنتعقمنة ، مكف الحالة مف تجاوز أزمة أوديبية تضمنتيا الموحة في إطار منافسة 

 لتحاوؿ التنصؿ مف الواقع و عزؿ 12GB( الذي ورد مرة واحدة في الموحة A2.3سياؽ اإلنكار )
 عبلقاتيا مع المحيط.

صعوبة معالجة العدوانية تترجـ عف طريؽ عناصر واضحة مثؿ ذىاب و اإلياب بيف التعبير النزوي  
كبلىما يوضحاف كثافة الشعور بالذنب المرتبطة و بكؿ  A3.3، و التكويف العكسي  A2.4و الدفاع

  (François.B, Catherine.C,2003, p159)المظاىر النزوية. 
و  ىو اآلخر يبرز  (A2.4)ذا ضمف سياؽ الصراع الداخمي و التردد بيف الدفاع و النزوة و نجد ى

 11و كذلؾ الموحة   05بوفرة ، ما يبرز الطابع اليجاسي في خطاب الحالة ، ظير أيضا في الموحة 
 (A3.1)حيث يبرز الصراع عمى شكؿ حيرة في اتخاذ موقؼ اتجاه واقع ميدد، يدعمو سياؽ التحفظ 

، أيف تعاني الحالة مف كؼ عمى مستوى 10، و الموحة 9، 4، 2، 1ي ورد في لوحات كثيرة منيا الذ
في التعبيرات، ضمف سيرورة الصراع و الدفاع ضد الرغبات ، و الذي يدعمو سياؽ عزؿ التصورات 

تتكوف مف آليات دفاعية عامة مف العصاب  A3.4.و مع الشؾ  و التكويف العكسي و العزؿ 
و الرفض الربط    عبر عدة عمميات تبرز أىمية القطيعة ،  TAT، حيث تترجـ مف خبلؿ  الوسواسي

بيف تصورات و العاطفة ، كذلؾ بيف الشخصيات و التغيير المفاجئ في الحديث بعمؿ القطيعة بيف 
أيف كؼ النزوة في وضعية ثبلثية أوديبية يستدعي  الدفاع لعزؿ  02حديثيف. ورد مرتيف ، ففي الموحة 

العبلقات بيف األشخاص في الموحة .حيث التفكير الوسواسي يظير مف خبلؿ التردد و اجترار الحديث 
A3.1  ظف التي تحمؿ الطابع الوسواسي ، و إنكار لدى العميؿ المتورط في نظاـ يحافظ عمى وضعية

 ,François.B, Catherine.C,2003) .غير سوية أو فعالة ، حيث أي محاولة اخذ قرار مؤلمة
p159) 

، فالحالة  (B)المرونة في خطابات الحالة وردت ىي األخرى بنسبة معتبرة ضمف سياؽ المرونة 
و   وظفتيا بشكؿ معتدؿ ، بتقديرات يوازي سياقات الصبلبة ، ما أضفى توازنا في خطابات الحالة ،

صية مدمجة أيف الحالة استندت لعبلقات شخ (B1.1)نبدأ بسياؽ  التأكيد عمى العبلقات الشخصية 
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المواضيع الخارجية في إطار عبلئقي تارة ذات بنى نزوية و تارة مستندة لواقع اجتماعي ، ففي الموحة 
تبرز العبلقة االضطيادية مف طرؼ الصورة األمومية و تبرز ىنا النزوات العدوانية ضد األـ في  05

ؿ استدعاء شخصيات غير بنت، و يظير ثراء الجانب العبلئقي ضمف السياؽ خبل-سيناريو عبلقة أـ
، أيف نجد العبلقة ضمف إطار صراعي في نفس الموحة ، وردت كذلؾ  (B1.2)موجود في الموحة 

و صدمات في المشيد      سياقات التمسرح  و التيويؿ بشكؿ مكثؼ ، أيف الحالة تعيش صراعات 
صدمة فقداف  حيث 3BMفالموحة  (B2.1)حركت النشاطات اليوامية عبر خطابيا ، مثاؿ سياؽ 

و التعميؽ الذاتي الذي يترجـ     الموضوع تمثمت في المشيد استدعى االسقاط المباشر عمى الموحة ،
الذي يعكس تفاعؿ الحالة مع  13MF، و الموحة  06تعايش مع مشاىد الموحة مثؿ ما ورد في الموحة 
أيف  3BMالموحة  الذي ورد مورة واحد في (B2.2)المشيد، وردت كذلؾ سياؽ العاطؼ القوية 

المعاش الصدمي و الحداد عمى فقداف الموضوع يتثمؿ لمحالة، و عبرت الحالة عف صراع بيف 
أيف يعمؿ الدفاع ضد التعبير  (B2.3)الرغبات و الدفاع ضمف سياؽ ىستيري ترجمتو في خطابيا 

 أيف الحالة تنفس عف مكبوتاتيا ضمف التعابير المناقضة . 04النزوي في الموحة 

 (B3.2)ا سياقات ذات النمط اليستيري كانت قميمة ضمف البروتوكوؿ ، فسياؽ تجنيس العبلقات أم
و التي تعكس ظيور النزوة الميبيدية مف خبلؿ تجنيس  6GFالذي ورد بشكؿ ضئيؿ ، في الموحة 

، أيف الرغبة في الحصوؿ عمى مضوع حب  09العبلقة بشكؿ مرمز ، يظير األمر في الموحة 
ر شخص غير موجود في الموحة لتشكؿ عبلقة غرامية بيف فتاة و شاب في شكؿ إفبلت تستثمر تصو 

، في االتجاه غير المستقؿ ، تعمؿ عمى برىنة استعماؿ المشاعر  B1نزوي في الخطاب .فعمميات 
العاطفية أو النزوات كدفاعات ميمة في خدمة الكبت، تأخذ طابع نوع التوظيؼ المماثمة لمتنظيمات 

ة ، تعزز لمشخص غير الموضوعي ، و الخبرة و المشاعر و عدة نزوات مف أجؿ مقاومة الييستيري
و يندرج بعضيا في عمميات التمسرح  و الخوؼ ،  162نشوء تصورات الشعور باأللـ أو المزعجة.ص

 (François.B, Catherine.C,2003, p162)و التيويؿ و الكارثة. 
ف تفاصيؿ الحديث المنظـ حوؿ ليجة تحمؿ معنى فسياقات التمسرح ،  ىذه الخاصية توجد ضم

قوة اليوامات ذات االغرائية، غالبا ما تظير  B2.5و مأساوية االحداث  B2.3عبلقات بيف شخصيف 
أو الغممنة و يمكف التعرؼ عمييا ضمف  B2.9، عبر بروتوكوالت ىستيرية ، و إغرائيات العبلقات 

  ois.B, Catherine.C,2003, p105)(Françالسرد كذلؾ عبر العبلقة مع المختص.
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في خطاباتيا بشكؿ مكثؼ ، حيث الحفاظ عمى االستقرار و  Cأوردت الحالة سياقات تجنب الصراع 
الدعـ النرجسي ، أيف الحالة أبدت رغبة في رفض كثير مف الموحات وفترات التقطع في الحديث ضمف 

أوجو ، تمكف الحالة مف تجنبو عبر ىذه الكؼ أو الرفض ، حيث يبم  الصراع في المشيد  (CI)سياؽ 
اآللية ، في كثير مف المشاىد ، يدعـ تجنب الصراع سياؽ التشبث بالواقع و العمميات اليومية  

(CF.1)  الصراع مع األـ تسوقو خطابات متضمنة المعاش اليومي ، نفس الشيء  02، ففي الموحة
مواقع يبرىف عمى آلية حفاظ عمى االستقرار الذي تضمف ترميز مشيد جنسي ، المجوء ل 09في الموحة 

 بتجنب الصراع.

مثبل ، أيف تطرح  7FGبشكؿ ممحوظ و نجده في الموحة   (CN)يبرز االستثمار النرجسي في سياؽ
مثمنة سمبية لمموضوع في مشيد اضطيادي تعيشو الحالة مع األـ ذات ىيئة أنا أعمى ، وردت كذلؾ 

عتنت الحالة بعالميا الداخمي مع تجنب االلتقاء ، أيف ظير الذي ا (CL)سياؽ استثمار الحدود 
و تظير انشطار في التصورات بيف الطيب و السيء و محاولة االحتفاظ  11االستثمار في الموحة 

 بالطيب.

حيث آليات االسقاط تسجؿ إما في نظاـ الرفض و االنشطار غالبة ، أو في تجاوز الحدود، عمميات 
لجعؿ حدود ىشة بيف الداخؿ و الخارج عف طريؽ تمازج الذي ينتج. تصريؼ االسقاطية تنشأ 

(François.B, Catherine.C,2003, p105)  ، الحالة إثر الصراع و قمؽ الخصاء المعاش
المجوء إلى  09نرجسي ، في الموحة  و تصدع لتجنب انييار  (CM)أوردت سياقات ضد اكتئابيو 

ترجع نييار ، أيف تستثمر الموضوع الطيب في الموحة .الفاحص آلية ميمة لطمب السند و تجنب اال
ىذه السمسمة إلى أنواع نرجسية لمتوظيؼ النفسي و خصوصا االستثمارات القطبية النرجسية  

   (Catherine. C, 2013,p86)لميوامات.
:و يتضمف  Eو بالنسبة لسياقات العمميات األولية كاف ورودىا قميبل ضمف توظيؼ الحالة ، سمسمة 

أنواع التفكير المشبع بالعمميات األوليات و تترجـ استثمارات لميوامات األولية ،و التي بالضرورة ترجع 
  (François.B, Catherine.C,2003, p88)إلى أنواع توظيفات مرضية .

ضمف سياؽ تصور موضوع عدواني  6GFفقد ورد منيا سياؽ كثافة االسقاط الذي ظير في الموحة 
ات العدوانية تقتحـ تعبيرات الحالة ، متزامنة مع الرغبة النزوة الميبيدية ، حيث معاش جنسي، أيف النزو 

الحالة يكشؼ عف صدمة إثر اعتداء دموي موجو ، إحياء المشيد تـ عف طريؽ الموحة ،و يعاود 
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أيف المواضيع ذات عدواف فج تعيشو عبر المشيد المطروح ضمنيا ،  13MFالظيور في الموحة 
، ذات الطابع  19تشوه اإلدراؾ و الخروج عف المضموف ورد مرة واحدة  ، في الموحة كذلؾ سياؽ 

اليوامي البدائي ، حيث اإلدراؾ ال يستند لمشيد الموحة فقط ، و إنما يدعمو تصورات نابعة مف ال 
 شعور الحالة مرتبطة بمعاش داخمي مفكؾ حسب ما أوردتو الحالة .

 ثؽٚرىٛي اٌؽٚؼشبش: -4

 (: اقزدبثبد اٌؽٚؼشبش ٌٍسبٌخ األٌٚٝ.02خعٚي ؼلُ )

 التوقيت المحددات االتجاه  االستجابات رقم اللوحة 

 ما A, G, F+ 29- أعلى  امت ، حيوان طاصر ، تاب بحر كيما الراية  01

 ما Sg, Nc, C, D 43 اسفل دم  )ادمة ( 02

 F+,G/ H, أعلى  زوج رجاال ، فراشة ، نسا  يديرو رياضة  03
CF,/B,D,A, 

DH,F+,K/ 

31 

 AD,F+,D اعلى  راس تاب مور تاب  ابات .04
DH,F+,D 

 ما 14

 ماA,F+,G,B 56 اعلى  خفاش الليل ، يبان كيما الخفاش .  05

 +G-A,F, اعلى  استفهام ....حيوان نشوفه في البحر في عالم البحار  06
 

 ما21

 

07 

 

 هذا قناب تاب راس ، زوج مرات

 

 اسفل 

Obj ,FC,G 
+,GH,F 

 
 

 

 ما 30

08 

 

  /زوج نمور  

 أشجار انوبر  /جسم انسان 

 

 اعلى

A,FC,D, B 
H,F+,G, 

,FC,D Bot 

 

 

 ما 30

 اسفل   شجر  ، خروف و ال كلا ، )مانبغيش اللون االحمر ( 09

 اعلى 

 

-Bot,F+,D/A,F+
,,D/C, Dd 

 ما 55

 

10 

 

 عقرا ، هوايش ، جسم مرأ  )الجز  األحمر (

 
 اسفل
 اعلى 

D, A,FC,
B/A,F+,C, Dd/ 

,DD-A,F+ 
H,FC,D 

 

 مانية55: 10االستجابة االطول وقتا : اللوحة 

 مانية 21:  07اللوحة االستجابة االقار وقتا: 
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 اٌجك١ىٛغؽاَ: 

 (: ثك١ىٛغؽاَ اٌسبٌخ األٌٚٝ.23خعٚي ؼلُ )

 الخالصة  المحددات أنماط اإلدراك المحتوٌات

Ban =04 

H=05 

A=09 

Ad=01 

Bot=02 

1Obj=0 

Sg=01 

G=07 

D=11 

Dd=02 

K=01 

 

F= 19 

F+=06 

=05-F+ 

FC=06 

CF=01 

C=02 

TR= 19 

Refs=0 

Tps/Total= 

Tps/rep= 

TRI= K/C =0.14% 

K=5.26% 

C=10.52% 

K  <C  

∑ 

RC= 52% 

CF+C <FMA=FC 

5.26+10.52 <FC=31.75% 

FC=0.00 

IA=5.26% 

Félarg=89.47% 

F+=47.22 

=13.88-F+ 

H=31.57% 

A=52.63% 

 

 CHOIX+=08 طبيعة ، حيوان شباا : 

=02-CHOIX فيها الدم ما نبغيش الدم : 
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 رس١ًٍ اٌجؽٚرىٛي:

االستجابات العامة لمحالة تقترب مف النسبة المنخفضة لممعايير العادية مف البروتكوالت  حيث بمغت 
ود شبو رفض إلى وج باإلضافةاستجابة ، وقد غمب عمى الحالة التحفظ كطابع يسب  كبلميا ،  19

 لموحة ذات الموف األحمر ما يعبر عف صدمة ، اعاقت التدفؽ في التعبير عف التصورات. 

 اٌك١بلبد اٌفىؽ٠خ: 

% ما يدؿ عمى  36.84بمستوى يفوؽ المتوسط، إذ بمغت  Gمف نوع  قدرت االستجابات المكانية
يثبت وجود قدرة عمى تنظيـ  محاولة المفحوصة التحكـ في الواقع ، عبر طموح و عدـ توفر القدرة ، و

العبلقات نسبيا و إدراكيا و تواجد التفكير المجرد مطروح أيضا ، فقد ارتبطت االستجابات مف ىذا 
و تترجـ   النمط بشكمية غير واضحة ، و داللتو عدـ الضبط االنفعالي و فشؿ المجيود الفكري  ، 

 كذلؾ الخضوع السمبي و عدـ الخروج مف العادات السمبية.

مرتبط بإدراؾ صحيح سميـ بمعنى اجابة بشكؿ جيد يضمف طبع   G simpleىذا النوع مف المحدد 
اعتيادي  متكيؼ لمعممية المعرفية و ىو مؤشر كذلؾ لتأسيس لميوية الشخصية المستقرة  في العالـ 

  ,p56) 1990(Rausch.d.T,.المحيط الخارجي ، حيث قمتو تشير قمة النشاط في تصور الذات
% و ىي تبرز مف خبلؿ 57.98بمغت المستوى المعتدؿ تقريبا ، قدرت بػ  Dتجابات ذات نمط االس

ىذا النسبة التكيؼ أو محاولة التكيؼ االجتماعي عف طريؽ مراقبة التفاصيؿ ، و محاولة تجنب 
االدراؾ الكمي لعدـ القدرة عمى مواجية مشكمة بصفة  عامة ، وجودىا مرتبطة بشكمية جيدة غالبا في 
البروتوكوؿ يدؿ عمى مشاعر عدـ األمف الذي تعيشو الحالة . إذف العمؿ النفسي لئلنتاج ىذا النوع 

و ، 2010 دي تروبنبارغيشير إلى شعور بالواقع أو ذكاء عممي أو توجو ذىني واقعي حسب روش 
بحث بالميؿ لمىي مرتبطة بالعادات التي يتفاعؿ مع الخصائص التي تدؿ عمى المحيط و التي تسمح 

  ,p5 1990(Rausch.d.T,9(.عف كفاءة في الواقع
%  مرفقة في الغالب بشكمية 10.52بمغت في بروتوكوؿ الحالة  DDاالستجابات الجزئية الصغيرة 

، فتواجد العميمة في وضع مقصاه مف الواقع الخارجي ، في محاولة فاشمة في  +F)-(غير واضحة 
نح في بداية الموحة تسرب في مواجية مشكؿ ، في وضع التحكـ فيو. فعمى المستوى االنفعالي ، تم

 مجابية الموحة ، مف خبلؿ عممية مرآوية إسقاطيو ، العميؿ يتجنب الصراع المتجدد ببل تمايز الموحة
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  ,Jacqueline. R).الجنس( المرتبطة بالمعاش و الشعور بالبلأمف–العدوانية -الجنس–،)القوة 
2010,P60) 

% ، 70% ، و ىي تفوؽ المستوى المعياري المقدر بػ 94.73در بنسبة تق Fالمحددات الشكمية 
فالمجوء إلى العقمنة  و الطابع االجتماعي قيد حرية  المظاىر العاطفية في الظيور، و عوضتيا 

 االبتذالية  و قمة التمقائية  ، و التي قد تكوف مؤشر اكتئابي.

يرا عف النسبة المعيارية و التي تدؿ و ىي منخفضة كث % 47.22بم  نسبة  +Fالمحدد الشكمي 
ض النسبة تعكس عدـ فعالية الجيد الفكري نتيجة اواقعية  و ذكاء ممارس مف طرؼ الحالة ، انخف

 إحباطات عاشتيا.

 اٌع٠ٕب١ِخ اٌصؽاػ١خ : 

،وترتبط   (TRI=K1/c7)، حيث قيمتيا TRIمف خبلؿ محتوى نموذج نمط التجاوب الحميمي  
ي تقريرا متبادال مف االستجابات الحركية و المونية التي تشير إلى كيؼ يحقؽ المعادلة و التي تعط

و ترتبط أيضا  بقياس وضع اتجاه الشخص  استجابة لنوع  1947طموحو أو ال ، و حسب رورشاخ 
 (Jacqueline. R, 2010,p79)إما داخمي أو خارجي. 

خارجي   K <Cفقو نسبة مف الداخميو التي تعكس توظيؼ النمط المنبسط الخارجي المختمط ، أي تر  
ضعيؼ أو قميؿ الظيور،  العميؿ ذو طابع خارجي ، الظاىرة  K)خالص أو مختمط متسع( حيث 

عبارة  عف عاطفة  جد ىشة ، تدور حوؿ الخارج ، التي تفضؿ التكيؼ االجتماعي، حيث األفراد ليـ 
وف محددا لعاطفة غير مستقرة ، و أولوية  الخضوع إلى المعاش العاطفي االنفعالي، و يمكف أف تك

 .1990ظيور أولوية  لبلندفاعية  التأثر و أنانية مف اآلخر حسب تروبف بارغ 
و  ) (FC= k0/E0و التي تؤكد انعداـ الحركات النزوية  و قيمتيا  FC، بينما في المعادلة المكممة  

ا ، بينما االستجابات المونية ،  التي تشير إلى كبت عميؽ و تواجد صراعات داخمية تحتاج الحالة لحمي
فوجود  TRI% و ىي مؤشر عمى التبعية لممحيط و مقارنة مع 52% تقدر قيمتيا بػ  RCفنسبة 

الصراع الداخمي واضح ، بدرجة شديدة يقابميا درجة عالية مف الكؼ  و حضور قوي لمدفاع  ، مع 
 محاوالت تكيفية مع المحيط.
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و التي صيغتيا تنبني عمى نسبة االستجابات المونية  مقابؿ  AFMو تبرز معادلة النضج الوجداني 
( ، الطابع العقبلني لمحالة الموظؼ عمى  FC>CF+Cاالستجابات الشكمية ، حيث تقدر نسبتيا بػ )

مستوى التفاعبلت مع المحيط ، حيث تبرز كذلؾ عاطفة متكيفة  و مقبولة ، كما يتبيف قدرة الحالة 
قد تكوف مؤشر عمى استقرار نسبي لبلنفعاالت. و قد حددت مف طرؼ  عمى االتصاؿ العاطفي ، و

 ,Didier.A)تفصؿ عف عاطفة اجتماعية متكيفة مقبولة  FCىرماف رورشاخ : 
Catherine.C,2007, p83) 

صدمة الموف األحمر كانت بارزة في استجابة الحالة لموف ، حيث حضرت بقوة في الموحة الثانية ، أيف 
 فؽ نزوي عدواني ، ترتبط أساسا بالعدوانية التدميرية "الدـ".الصدمة سمحة بتد

 اٌّسز٠ٛبد: 

و الذي يعد مؤشر ىاـ عمى قدرة الحالة عمى التقمص برز بنسبة معيارية مرتفعة  المحتوى البشري
%( ، و قد يرتبط ارتفاعيا بقمؽ الخصاء ، حيث ورد االستجابة في شكؿ جزء إنساف 31.57قميبل )
(DH) لمحالة القدرة عمى التقمص و الحفاظ عمى العبلقات. النسبة  الكافية التي تظير في  ، كما أف

البروتوكوؿ بشكؿ كاؼ، تعني القدرة لدى الشخص عمى التقمص لصورة إنسانية، كذلؾ التعرؼ عمى 
 Hdذاتو ضمف العضوية مع الفضاء االنساني، تشيد عمى نظاـ عبلئقي معرؼ بشكؿ ،استجابات 

وى حقيقي ، يمكف اف تحمؿ معنى خالص )جنسي، أو عدواني( ، استثمار لجزء مف تظير ضمف محت
 (Catherine. C, 2013,p80)جسـ إنساف ، تخدـ نوع مف انواع التصورات ، و الكبت. 

% و مرتفعة مقارنة باالستجابات 52.63المحتوى الحيواني ورد بصفة عالية نسبية ، قدرت نسبتو بػ 
مطية عقمية  دوف بذؿ مجيود فكري ، و توسط نسبة الذكاء ، ووجود دفاع االنسانية، و تعبر عف ن

لتي تسمح بتسييؿ التحميؿ ، ا %Aقيمة  أساسي في ربط العبلقات و تكيؼ صمب مع المحيط ،
تعطي إشارة إلى قدرة التأكيد االجتماعي و التحكـ التكيفي الواقعي . حيث أف المرتفع ، يوجو التفسير  

سي الذي يظير بتحديد الموارد الخيالية و شبو المرئية ، أو قد تعني أف العميؿ يمغي إلى ال توازف نف
  ,Jacqueline. R)االختبار بطريقة دفاعية باحثا عف  إخفاء ذاتو الحقيقية أو معارضة االختبار.

2010,p70) و تبرز كذلؾ  بعض المؤشرات النكوصية  وردت في إجابتيا "حيواف بحري "، "عالـ .
 ار".البح
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% ارتبطت بالمحتوى االنساني ، و ىي مؤشر  5.26بمغت المستوى المعياري و قدرت بػ الحركة :
جيد عمى تقبؿ الذات ، و تقبؿ الحالة الندفاعاتيا و تؤكد عمى اىمية العبلقات بالنسبة ليا. فالجميع 

شرية ، مرتبطة يتفؽ عمى اعتبار االستجابات كمحصؿ  لمقدرة أو عدميا لمشخص التقمص لمصورة الب
  (Jacqueline. R, 2010,p72)فيي تترجـ القدرات االندماجية مع اآلخريف. Kباالستجابة  

%و ىي أقؿ مف النسبة المعيارية  5.26عادلت ما يقدر بػ   IAو مف خبلؿ ىذا فإف معادلة القمؽ 
ة %  ، و ىي مؤشر غير طبيعي ، حيث الكؼ و الكبت الموظؼ عمى مستوى آليات الحال12

 النفسية يبيف قوة ضبط األنا لمحركيات نزوية و قصور التفاعبلت مع الواقع.

  Obj 5.26%و ترافقيا  استجابة االشياء و التي بمغت    Bot %10.5المحتوى النباتي ورد بنسبة  
 ، فاالستجابات مف ىذا النوع  تدعـ فرضية الحركة النكوصية التي قدمتيا الحالة.

% و ىي في المتوسط و عبر عف القدرة عمى االتصاؿ 21.05مغت نسبة االستجابات الشائعة ب
استجابة في  6-4بالواقع الموضوعي و االجتماعي. عدد االستجابات الشائعة عموما تقدر ما بيف 

(العدد الكبير منيا يشيد عمى قمؽ عميؽ castro 2006الغالب ضمف البروتوكوؿ الواحد، و حسب  )
 (Jacqueline. R, 2010,p75)فرط إلى االلتزاـ. و خوؼ مف الخطيئة ، ميؿ م

 اٌّسزٜٛ اٌىبِٓ ٌٍٛزبد:  

تعدد ت استجابات الحالة و تنوعت حسب محتوياتيا الظاىرة ، غير أف المحتوى الكامف طبع 
 االستجابة ، كضرورة تؤكد عمى تداعيات كؿ لوحة.

 اٌٍٛزخ األٌٚٝ : 

ؿ الصورة الجسدية  الموحدة  في مؤشر عمى إدماج و التي تجسد المظير المغمؽ الدي يتبمور مف خبل
جيد لمصورة الجسدية  مف خبلؿ إجابة حيواف كامؿ في الصورة ، و بروز قمؽ أماـ المجيوؿ يؤكده 

 حيواف غير معروؼ. +F-نوعية الشكؿ 

 :الموحة ال انية

الة لموحة           و ىي البطاقة الجنسية و تتمحور قمؽ الخصاء في نموذج عبلئقي أوديبي ، فرفض الح 
 و الشعور بالصدمة  اتجاه الموف األحمر ما يعبر عف النزوات التدميرية المكبوتة.
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 الموحة ال ال ة:

تشير الموحة إلى التمثيؿ الذاتي أماـ المماثؿ ، حيث ظيرت االجابة المبتذلة في استجابة شكؿ  
ر رجميف، ثـ امرأتيف في وضع بشري، فالتقمص الجنسي يحمؿ رمزية جنسية ثنائية مف خبلؿ حضو 

 حركة ، ضمف سياؽ نزوي  ليبدي.

 الموحة الرابعة: 

فيي تمثؿ القوة النسبية لؤلب و السمطة ، و ىي تثير الرمزية الجنسية ، حيث تجسد تصور القوة في 
الحيواف المعبر عف القوة، مع إدراؾ جزئي، باإلضافة إلى جزء إنساف المعبر عف الرمزية القضيبية ، 

 ذلؾ الحالة أدركت صورة جسمية كاممة في كامؿ الموحة.ك

 الموحة الخامسة: 

مرتبطة بإشكالية اليوية، فقد تـ التعبير عف اليوية بإدراؾ شامؿ واضح مف خبلؿ الشائعة التي تـ 
 إصدارىا و التعبير عف االحساس بالتكامؿ مف خبلليا.

 الموحة السادسة:

ية الطاقوية النزوية المستعممة حيث تصادؼ تعبيرىا عف محتوى و ىي بطاقة جنسية تنبأ عف  الدينام 
 نكوصي ، شوه االدراؾ الواضح  مما يجعميا تتجنب النظر المدقؽ و إعطاء إجابة مبتذلة.

 الموحة السابعة: 

البطاقة األمومية ، حيث العبلقة األكثر بدائية ، مع الصورة األمومية واضحة مف خبلؿ استجابة 
و  تطاعت إدراؾ الصورة الثنائية الذات و اآلخر عبر ازدواجية الصورة )المرآوية(الحالة التي اس
 التقمص لؤلـ.

 الصورة ال امنة: 

تعدد  االستجابات في الموحة حيث أدركت الحالة الشكؿ البشري يعكس الشعور بعدـ التكامؿ ، مع 
اتي التي تعبر عف العبلقة بروز صيرورة نكوصية مف خبلؿ استجابة الموف و الشكؿ الحيواني و النب

 مع المحيط.
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 :الموحة التاسعة

تعبر الموحة عف صورة األمومة ما قبؿ التناسمية ، و تثير إشكالية الخمط بيف الداخؿ و الخارج،  
صعوبة تحديد و استقرار اإلجابة، حيث لجأت مف استعماؿ الدفاع إلى االسموب الفكري لتجنب 

و     إعطاء تصورات فكرية متعددة ، مرتبطة بمحاولة التكيؼ،  الصدمة المرتبطة بالموف األحمر و
 كبت العدوانية.

 الموحة العاشرة:

تتضمف الموحة إمكانية التركيب و توحيد صور الجسـ، الحالة أدركت الصورة األنثوية معبرة عف  
الـ و  القدرة التقمص السميـ، و تعبر استجابتيا عف الفردانية و االنفصاؿ عف األجزاء األخرى مف الع

 عمى مواجية كثافة التصورات التي تستدعييا الموحة.

 ٍِطص اقزدبثبد اٌؽٚشبش: 

قدمت الحالة نماذج مف االستجابات مف خبلؿ االختبار و التي تضمنت استجابات ذات طابع تكيفي 
توافقية، لكف عموما تدرج الحالة  رغـ وجود عدة مؤشرات تعكس بعض الخصائص السمبية أو البل

 ضمف وضع نفسي سميـ  ذو اليات تكيفية حسب ما تـ تقديره و ىذا حسب ما يمي: 

أبدت الحالة  يدؿ عمى محاولة المفحوصة التحكـ في الواقع و محاوالت توافقية مف خبلؿ مؤشرات 
عدة  ، فمف خبلؿ نتائج السياؽ الفكري ، عبرت  طموح و عدـ توفر القدرة ، و يثبت وجود قدرة عمى 

عبلقات نسبيا و إدراكيا و تواجد التفكير المجرد مطروح أيضا ، فقد ارتبطت االستجابات مف تنظيـ ال
، و تترجـ االنفعالي و فشؿ المجيود الفكريىذا النمط بشكمية غير واضحة ، و داللتو عدـ الضبط 

ية كذلؾ الخضوع السمبي و عدـ الخروج مف العادات السمبية، ىو مؤشر كذلؾ لتأسيس لميوية الشخص
المستقرة  في العالـ المحيط الخارجي ، حيث قمتو تشير قمة النشاط في تصور الذات و ىذا مؤشر 

 عمى مفيـو ذات غير مرتفع عمى األقؿ .

المرتبطة بشكمية جيدة غالبا في البروتوكوؿ يدؿ عمى مشاعر عدـ األمف الذي  Dو في االستجابات 
ـ فيو، الواقع الخارجي ، في محاولة فاشمة في التحكتعيشو الحالة ، فتواجد العميمة في وضع خارج 

الذي قدمتو ما يوحي بجانب انفعالي  DD، مع تجنب الصراع  مف خبلؿ فعمى المستوى االنفعالي 
 يحتمؿ الفشؿ.
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فالمجوء إلى العقمنة  و الطابع االجتماعي قيد حرية  المظاىر العاطفية في الظيور، مع تواجد مؤشر 
و ذكاء      ، و ىي منخفضة كثيرا عف النسبة المعيارية و التي تدؿ واقعية  F اكتئابي، مف خبلؿ 

ممارس مف طرؼ الحالة ، و كذا عدـ فعالية الجيد الفكري نتيجة إحباطات عاشتيا مف خبلؿ و ىذا 
 واضح لممعاش الحالي.

د ليـ أولوية  قدمت النتائج أف الحالة ذو طابع خارجي ، التي تفضؿ التكيؼ االجتماعي، حيث األفرا
،  كما قدت دالالت عف  كبت 0771تروبف بارغ الخضوع إلى المعاش العاطفي االنفعالي، حسب 

عميؽ   و تواجد صراعات داخمية تحتاج الحالة لحميا ، و كشفت عف  مؤشر التبعية لممحيط مع 
 ي لمدفاع .وجود الصراع الداخمي واضح ، بدرجة شديدة يقابميا درجة عالية مف الكؼ  و حضور قو 

الطابع العقبلني لمحالة كذلؾ موظؼ عمى مستوى التفاعبلت مع المحيط ، و بروز  كذلؾ عاطفة 
 متكيفة  و مقبولة ، كما يتبيف قدرة الحالة عمى االتصاؿ العاطفي .

المحتوى البشري و برز بنسبة معيارية مرتفعة قميبل  ، و قد  مع وجود نسب معتبرة مف القمؽ ورد عبر 
و مف   ارتفاعيا بقمؽ الخصاء ، كما أف لمحالة القدرة عمى التقمص و الحفاظ عمى العبلقات يرتبط

خبلؿ المحتوى الحيواني ورد بصفة عالية نسبية فدؿ عمى وجود دفاع أساسي في ربط العبلقات و 
 تكيؼ صمب مع المحيط.

اعاتيا و تؤكد عمى اىمية أما الحركة فقد عبرت عف مؤشر جيد عمى تقبؿ الذات ،و تقبؿ الحالة الندف
العبلقات بالنسبة ليا ما يشير إلى ذات متقبمة نسبيا، و مف خبلؿ االستجابات الشائعة و ىي في 

 المتوسط  فقد عبرت عف القدرة عمى االتصاؿ بالواقع الموضوعي  و االجتماعي.

 أما مف خبلؿ االستجابات الكامنة لموحات  فقد قدمت مايمي:

حالة و تنوعت حسب محتوياتيا الظاىرة ، غير أف المحتوى الكامف طبع تعدد ت استجابات ال
االستجابة ، فقد قدمت مؤشر عمى إدماج جيد لمصورة ،مع بروز قمؽ أماـ المجيوؿ ، كما أوردت  
الشعور بالصدمة  اتجاه الموف األحمر لتدؿ عمى صدمة نفسية تعاني منيا ، مع القدرة عمى التمثيؿ 

و  التقمص الجنسي ، كما قدمت صورة جسمية كاممة في كامؿ الموحة، و قد تـ  ثؿ،الذاتي أماـ المما
و      التعبير عف اليوية بإدراؾ شامؿ واضح في بعض الموحات، مع إدراؾ الصورة الثنائية الذات

اآلخر عبر ازدواجية الصورة  و برىنت عمى الشعور بعدـ التكامؿ في لوحة أخرى ،و  عف عبلقة 
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المحيط ترافقيا محاولة التكيؼ، مع كبت العدوانية كما قدمت مؤشر عف  توحيد صور  معتبرة  مع
 الجسـ، و الصورة األنثوية معبرة عف التقمص السميـ لدى الحالة.

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ : 

 ربؼ٠ص اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ ع.َ

12 -06-2014 

15-06-2014 

16-06-2014 

19-86-2814 

20-06-2014 

 خٟ ٌٍسبٌخ:اٌزمؽ٠ؽ اٌك١ىٌٛٛ

سنة أـ عازبة ، أمية ، مف عائمة فقيرة الحاؿ ، مف قرية صغيرة 24األنسة ع.ـ مف نواحي وىراف بعمر 
 04، تسكف في بيت متواضع ، يتيمة األـ ، توفيت عنيا أميا و ىي في سف مبكرة ، بعمر حوالي 

الكبرى ، يمييا طفمتيف و سنوات ، مما اضطر والدىا لمتزوج ثانية ، فيي االبنة الثانية بعد األخت 
 طفميف  مف زوجة األب ،و التي تعتبرىا األـ الثانية .

ترعرعت ع.ـ في األسرة بشكؿ عادي ، و لـ تتمؽ أي صعوبات ، عدى تدني الحاؿ الذي بسببو 
حرمت مف الدراسة ، و لدى استوائيا قميبل و ببموغيا سف المراىقة ، اضطرت إلى امتياف عدة حرؼ 

أنا ميزت األب ، و المساىمة في عدة مشاريع و مصاريؼ البيت ، فكما صرحت " بسيطة إلعانة
" ، فيي ذات حس مسؤوؿ اتجاه ختي   حتى حامة ما خصتيا و أنا درت كمش بويا ما دراليا والو

 إخوتيا و شفقة عمى أبييا.

" ركيزة الداربأنيا "عبلقتيا بأبييا وطيدة ، فيي متعمقة بو كثيرا و األمر كذلؾ بالنسبة لو ، فقد صرح 
خصوصا أنيا كانت تشكؿ موردا ىاما في عيالة بقية األطفاؿ، تحب زوجة أبييا ، فيي تعتبرىا بمثابة 
األـ الثانية ، رغـ وجود بعض الحساسية منيا، أما اختيا الكبرى فالعبلقة معيا مضطربة خصوصا في 

خوتيا الصغار ، تحبيـ و تعطؼ عمييـ ، اآلونة األخيرة بعد تعرفيا عمى الشاب الذي خطبيا ، بقية إ
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نبغيو بزاؼ خصوصا األخ األصغر البال  مف العمر سنة و نصؼ ، فيي كما اخبرت تحبو بجنوف "
 " فيي تحنو عميو و تنفؽ الكثير مف أجرتيا عميو و عمى حاجياتو.كي لي ولدي أنا

، في إحدى مدف والية  الحالة عممت عدة ميف آخرىا في مصنع تعميب المصبرات  الحبوب الجافة
عيف تموشنت القريبة مف بمدة اإلقامة ، عممت مدة أكثر مف سنة ، تعرفت عمى أحد الشباف كاف 
يصادفيا كثيرا في طريؽ العودة و تقدـ لخطبتيا ، و كانت بينيا عبلقة وطيدة ، فكانت تذىب إلى 

بينيما مدة ، حتى طمب منيا مرة بتيتو والدتو و كانت بينو و بيف أىميا اتصاالت ، استمرت العبلقة 
أف تذىب معو إلى البيت لتزور والدتو ، فوافقت عمى أف تعود إلى البيت مف اليوـ نفسو ، لكف كاف قد 
أعد ليا ما لـ  يكف في الحسباف ، حيث طمب منيا تحقيؽ رغبتو ، و ىددىا في حاؿ إف عارضتو، 

مضي الميمة عادة الفتاة إلى البيت ، أيف  وبعد عراؾ وقع بينيما تمكف مف تحقيؽ غايتو ، و بعد
أخبرت أباىا بما حصؿ ، تعرضت لتعنيؼ شديد،    و انتقادات مف أختيا الكبرة و زوجة أبييا ، 

كي نتفكر نقوؿ كي أقدمت خبلليا عمى االنتحار مرتيف ، ترددت في كؿ مرة عند تذكرىا غضب ا  " 
" ، عند بروز الحمؿ ، تقدـ بيا الوالد إلى لصغير ك رنمقى ربي   و نتفكر خوتي الصغار   و خويا ا

مؤسسة دار الرحمة ، حتى تضع المولود في انتظار حؿ األزمة   و  تسوية وضعيا مع الخطيب 
الذي تخمى عنيا نيائيا و رفض الزواج ، رغـ طمبيا تسوية الطفؿ فقط و منحو االسـ الخاص بو دوف 

إلببلغ عنو و حؿ القضية في العدالة ، لكف لـ تفمح ، قضت الحاجة إلى الزواج ، و رغـ محاوالت ا
أياـ حمميا إلى حيف الوضع بالمؤسسة ، ثـ عادت إلى البيت دوف الطفمة التي أنجبتيا ميتة ، حزنت 

 إثرىا كثيرة ، فقد كانت تريد االحتفاظ بيا ، رغـ كؿ الضغوط التي تعرضت ليا .

 فسص ا١ٌٙئخ اٌؼم١ٍخ : -1

 ن اٌؼبَ: ا١ٌٙئخ ٚ اٌكٍٛ

سموؾ الحالة ع.ـ سوي و منضبط وفؽ المبلحظات داخؿ المؤسسة ، مندمجة في الجماعة ، تستجيب 
لضوابط النظاـ الداخمي ، بنيتيا الجسمية ضعيفة قميبل ، تعبيراتيا سمسمة نسبيا  ، تحسف التواصؿ ، 

نييار المزاجي بسبب ذات تعبير تمقائي في المواضيع االجتماعية العامة ، مع وجود فترات مف اال
 الحالة التي تمر بيا خصوصا فيما يخصيا .
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 النشاط العقمي: 

تبدو ع.ـ ذات نشاط عقمي مستقر و متوازف ، فمف حديثيا يظير كبت واضح مف خبلؿ االنقطاعات 
في الحديث و العقمنة و التحفظ خصوصا فيما يتعمؽ األمر بقصتيا ، التي تشكؿ ليا كابوسا ميددا 

لنفسي ، فتجنب الحديث عنو طريقة مفضمة لمتخمص مف القمؽ، ما يعكس آليات دفاع حاضرة ليدوئيا ا
 بقوة، تقيد حديثيا و سموكيا. 

 محتوى التفكير: 

ركزت الحالة في خطابيا عمى كيفية استعادة حياتيا الطبيعة و العودة لمحياة السابقة ، فقد ذكرت 
ليا و حبيا ليـ ، فيي ذات عبلقات اجتماعية صديقاتيا و زمبلءىا في العمؿ و عف مدى حبيـ 

واسعة ، كما كانت تتكمـ عف التوبة عف الخطأ و العودة إلى الطريؽ المستقيـ و الصبلة ، و عدـ 
 الوقوع مجددا في االخطاء.

 المزاج و العاطفة: 

 المزاج كاف متقمبا  ما بيف االنبساط ، و االنقباض، خصوصا عند تعرضيا لممواقؼ الضاغطة ،
ضعيفة المقاومة ، يظير عمييا القمؽ المرتبط بالمستقبؿ، و الشعور بالذنب و تأنيب الضمير الذي 
يبلمزىا كؿ حيف ، و يتجمى كثيرا في حديثيا ، و شعورىا بفقداف الحماية بعيدا عف البيت و األب و 

 اإلخوة سبب ليا فراغا عاطفيا كبيرا.

 القدرة العقمية: 

، و معتدلة الذكاء، فاإلدراؾ الزماني و المكاني سميـ ، و القدرة عمى  تتميز بقدرات عقمية نشطة
 التحميؿ و الفيـ متواجد مف خبلؿ األخذ و الرد في الكبلـ معيا ، مع توفر ذاكرة قوية لؤلحداث.

 االستبصار و الحكـ: 

عي وعي الحالة ع.ـ بوضعيا و شعورىا بالذنب إزاء ما حصؿ و تحمميا لما حدث ليا يعبر عف و 
سميـ و عف حكـ موضوعي ، فيي كثيرا ما صرحت بذلؾ، "خسرت والديا خسرت الشرؼ التاعي 

 خسرت الصبلة التاعي"، استبصار موضوعي و حكـ سميـ عف الذات.
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 اٌزشط١ص: 

حاليا و وفؽ المقاببلت و المبلحظات التي سجمت عمى الحالة ، فيي ال تعاني مف أي خمؿ عقمي ، 
ة و العقمية، شعورىا بالذنب و فقدانيا لتقدير ذاتيا كميا حاالت عرضية مرتبطة بؿ سميمة القوى النفسي

بالمعاش الحالي التي تعيشو يضاؼ إليو قمؽ مرتبط المستقبؿ الجيوؿ و الوضع غير السوي و الوضع 
 االجتماعي المتدني كانت ىواجس ال بد مف إحداث خمؿ بالتوازف و االستقرار النفسي ليا.

 :رفُٙ اٌّٛظٛعضزجبؼ ثؽٚرٛوٛي  ا-4
ىذي قيطارة ، البز كيما نقولو عقمو راه في القيطارة  باش يولي ....يدير موسيقى يخمـ  يرسـ  -:10

 ثا63ىذاؾ المناـ ىذي الموسيقى يولي فناف ،.... راه يباف في وجيو حزيف. 

 خبلؿ خطابيا. التفكير و الحمـ بالمستقبؿ و تحقيؽ الحمـ ىاجس ىاـ بالنسبة لمحالة عبرت عنو مف

يرجع المضموف إلى وضع العجز الذي يعاني منو الطفؿ في استعماؿ اآللة كما صرحت  االشكالية:
بو، ليدخؿ في صراع داخمي فيقوليا "يخمـ" ، مع استدراؾ ىذا العجز الحالي لترسـ طريؽ الحؿ و 

راشد ، ليجسد حؿ التخفيؼ مف حدة القمؽ المرتبط بالخصاء، فبسبب محاوؿ استعماؿ آلة خاصة بال
أزمة مستقببل، ىذا مكف الحالة مف تجنب الوضع المؤلـ عف طريؽ المقاومة ضد االكتئابية ، باستعماؿ 
 إشكالية نرجسية ، و تظير ازدواجية المشاعر ىنا في آخر ما صرحت بو "راه يباف في وجيو حزيف".

 السياقات: 

 A1.4بالرجوع إلى المصادر األدبية  لتسرد قصة B2.1بدأت الحالة بدخوؿ مباشر في التعبير 
ثـ  A3.3لتنتقؿ إلى التكويف العكسي  A1.1لتصؼ استنادا لمتفاسير  A3.1لتصرح بتحفظ كبلمي 

لتعود إلى   E4.1مع وجود خطأ كبلمي   A2.4لتأكد عمى الصراع الداخمي  CI.1يمييا صمت ىاـ
مع سرد ىيئة   CI.1ود إلى صمت لتع A1.4ثـ المجوء إلى المصادر الثقافية   A2.1مصادر حمـ 

 . CN.3دالة عمى عواطؼ 

)حامؿ(راىا تخمـ عندىا  Enceinteىاذي ما بينتمي والو....)نظر مجددا(انا جاتني مرا  -:14
مشاكؿ و ىادي )المرأة الثانية ( ماعندىاش مشاكؿ ، ىادا قرآف رافداتو راىا تخمـ ، تبالي وحدة حزينة 

خدـ ، عقمو ماشي عنده ، أنا نظف جابمي ربي في ذي المرا ، عقمو و حدة ال، ىذا الراجؿ راه ي
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)حامؿ(، راىـ قاع الناس يبانولي كيفي.   Enceinteماراىش مع الخدمة ، راه مع المرا لي راىا
 ثا29د1

عبر الحالة بصفة صريحة عف وضعيا الذي تعيشو صراحة ، فيي تعيش أزمة  بسبب عبلقة غير 
 حيحيا بالرجوع إلى المعيار "حمؿ القرآف"، مع تصريح بالمعاناة .شرعية مع الرجؿ ، تود تص

استطاعت الحالة التمييز بيف الشخصيات الثبلث، ما يؤكد عمى استقرار اليوية ، مع  االشكالية:
ظيور صراع أوديبي مجددا مف خبلؿ ظيور موضوع حب مف الجنس اآلخر ، حيث العبلقة بيف 

الفتاة تتسامى عف العبلقة  لتوظؼ الدفاع ضد النزوة باستثمار  المرأة الحامؿ و الرجؿ ،  بينما
 االندماج االجتماعي .

 السياقات: 

لتأكد    A3.1لتنطمؽ بالتصريح عبر تحفظ كبلمي  CI.1بدأ الخطاب بميؿ نحو الرفض و صمت 
و التأكيد  B2.3مع تصور مناقض    E2.1و إظيار موضوع سيء   A2.4عمى الصراع الداخمي

مع   A3.3ثـ المجوء إلى التكويف العكسي  CL.4و بروز االنشطار  CF.1حالي و اليومي عمى ال
بتعبر عف شعور   A3.1و ظيور اجترار لتسياؽ سابؽ A2.4ذىاب و إياب بيف النزوة و الدفاع 

 A1.1مستندة لمتفاصيؿ   A3.4في عاطفة مصغرة  B3.3حيث وردت تقمصات مرنة   CN.1ذاتي
 . L.1Cمع نفاذية لمحدود 

13BM:-   كيما ىادي راىا تبالي ماجابمياش ربي.. )مرأة(كبيرة في السف راىا تبكي عمى الفونيرتاعيا
(a venirL .مستقبؿ تاعيا ، كيشغؿ تبكي عمى جاؿ المكتوب ماجاىاش راىا حزينة )ثا36 

عمى الوضع االكتئابي الذي تعيشو الحالة إثر فقداف الموضوع بارز خبلؿ تصريحيا ، فالبكاء 
 المستقبؿ تظاىرة تعبر عف حداد نفسي .

تطرح إشكالية القصة التي سردتيا الحالة استنادا إلى المحتوى الكامف لموحة، و التي ترتبط  االشكالية:
بضياع الموضوع، و يظير بصفة جمية في قوليا "المكتوب ماجاىاش" حيث ترجمت ىذا المشاعر في 

 ا يوحي بقمؽ خصاء تعيشو رمزيا اتجاه مستقبؿ الزوج.وضع اكتئابي الذي عبرت عنو الحالة ، م

 السياقات: 
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 A1.3حيث طرحت قصة بالعودة إلى الواقع االجتماعي B2.1بدأت الحالة قصتيا بدخوؿ مباشر 
 لتصؼ ىيئة دالة عواطؼ   CI.1حيث تتوقؼ عف الحديث  A1.1لتصؼ عبر التمسؾ بالتفاصيؿ

CN.3  لتتطرؽ لتدقيؽ زمانيA1.2   رار "بكاء" و اجتA3.1  لتأكد عمى الحياة اليوميةCF.1   و
 CI.1في قصة قصيرة   A3.1ضمف تحفظ كبلمي  E2.2ذكر الموضوع السيء

ىادي راىا تبالي ىي دايتيا فيو و ىو ماشي داييا فييا ، انا ىادي لي فيمتيا ماراىش باغييا  -:12
راىا تحمؿ فيو باش تقولو اسمحمي  ....جابمي ربي ىي عاداتو دراتمو حاجة ...ماشي مميحة ، ىي 

 ثا10د1ماش باغي يسمحميا ،.....راىا  تصمح الغمطة تاعيا. 

الحالة تسقط وضعيتيا المتأزمة ، معترفة بالخطأ الذي اقترفتو ، فاالعتذار و االلحاح لطمب العفو 
 وسيمة لئلصبلح خطأىا، فيي تسقط معاشيا و تصورتيا مباشرة في الموحة.

 االشكالية : 

تعكس الموحة الصراع بيف الجنسيف في قطبيف متناقضيف الحب و العدوانية كما صرحت بو الحالة 
فعبل، حيث تظير مشاعر التجاذب و التنافر بيف الزوجيف، فمتابعة المرأة لمرجؿ يعبر عف النزوية 

تعيش قمؽ  الميبيدية ، العدوانية مكبوتة تبرز إثرىا مشاعر الذنب ، و القمؽ مف االنفصاؿ ، الحالة
 االنفصاؿ مف جديد في المشيد.

 السياقات: 

  ورد تحفظ كبلمي A1.3حيث استنادا لتفاصيؿ الموحة  A2.2بدأت الحالة خطابيا بعنونة لمقصة 
A3.1  مع التأكيد عمى ما ىو مشعور بو ذاتياCN.2   حيث أدركت الموضوع السيءE2.2   مع

  حيث وردت تصورات متناقضة   B3.3نة في تقمصات مر    B1.1استثمار عبلقة بيف شخصية
B2.3   مع وجود ذىاب و إياب بيف النزوة و الدفاعA2.4      حيث دخمت بعدىا في كؼ عف
 .   A3.4مع تصغير لمعواطؼ   CN.2لترجع بعدىا إلى تصور إيجابي لمموضوع CI.1التعبير 

 ثا55،... راىا مقمقة . مرا ترقب عمى بنتيا ، ترقب عمى بنتيا ايبل راىا تما و ال ال -:19

 إشكالية الفقداف تسيطر عمى تصورات الحالة فخطابيا يعكس قمقا واضحا تعيشو.
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 االشكالية: 

تطرح إشكالية الموحة صورة األـ ذات السمطة المانعة ، حيث توجد إثارة الفضولية الجنسية ، و 
تجنب الصراع األوديبي مع  ىوامات المشيد األولي يرافقو الشعور بالذنب، حيث طرحت الحالة سياؽ

كبت االستثارات النزوية بعقمنة الحدث وربطو بالروتيف اليومي ، لكف الشعور بالقمؽ ظاىر مف خبلؿ 
 تصريحيا األخير ، حيث الدفاع يبرز وظيفتو.

 السياقات: 

استنادا لتفاصيؿ   A1.3و الرجوع لممصادر االجتماعية   B2.1الحالة بدأت قصتيا بدخوؿ مباشر
مؤكدة عمى العبلقات بيف   B1.2يف في الموحة دمع إدخاؿ أشخاص غير موجو   A1.1وحة الم

لتطرح بعدىا تصور  CI.1ثـ تدخؿ في صمت   CF.1مركز عمى الحياة اليومية B1.1شخصية 
 .  A3.4لترد عاطفة مصغرة   …مرتبط بقمؽ

16GF:-  ، كيمي ىي شوية راىا تبالي ىو خمعيا بكممة و ىي راىا تشوؼ فيو ، كي شغؿ مخموعة
ىي راىا ىايبة منو ، .....و ال  الميـ وراليا حاجة باش    l’essentielمخموعة مانعرفش  شاقاليا 

 ثا48ىابت ، راىا ىيبة منو. 

التيويؿ الذي عبرت عنو الحالة يعكس صدمة مرت بيا و ترجع لممعاش النفسي الذي تعيش حاليا 
 اتجاه العبلقات مع الجنس اآلخر.

 الية: االشك

تمثؿ الموحة ىواـ اإلغراء ، حيث استدعت اإلغراء النزوي الذي تمثمو المرأة ، مع حضور الدفاع 
بشكؿ مكثؼ ضد التعبير النزوي، فالنزوة الميبدية تشعرىا بالذنب و الخوؼ مف الخطيئة ، حيث الكبت 

 جددا دافع ميـ لمكبت.وظؼ لترميز ما ىو جنسي "قاليا" "وراليا" فالقمؽ و الخوؼ مف فقداف الشرؼ م

 السياقات: 

 و وصؼ بتعمؽ بالتفاصيؿ  A2.2ثـ عقمنة القصة   A3.1بدأت الحالة خطابيا بتحفظ كبلمي 
A1.1  و باستثمار المصادر االجتماعيةA1.3   حيث استثمر العبلقة الشخصيةB1.1    ضمف
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ترار لتصور مع اج   CN.2و تطرح معاش ذاتي   B2.1لتصدر تعجب    B3.3تقمصات مرنة 
لتصدر تصور مرتبط بقمؽ متبوع   CI.1مع استفياـ   A3.4مع تصغير لمعواطؼ  A3.1"مخموعة" 
  A3.1ثـ ورود  تصور مرتبط بالخوؼ   A2.4ثـ ذىاب و إياب بيف النزوة و الدفاع CI.1بصمت 

 .  B3.1و التأكيد عمى العواطؼ لصالح التصورات  E2.2مع ذكر المضوع السيء 

19GF:- ي ...راىا تقوليا ، أنا راىا تباني كيما ىاؾ ، ميا راىا تعطييا في النصيحة ، تقوليا وىذ
شوفي كيمانتي راكي دايرة لبوبيتؾ )دميتؾ( راكي تبغييا و قاع ، انا كيما ىاؾ  كنت دايرتمؾ كنت 
نبغيؾ و..، و ىي تيدرليا عمى القانوف الشرؼ و قاع ، و ىي عقميا ميش في ميا ،   مراىاش 

يتيا فييا ، راىا تخمـ في حاجة وحد خرى ماعبلبابيش، و ميا راىا تعطييا النصيحة غير المميحة دا
 50وبنتيا مادايتياش فييا ، كيما ىاكا أنا ىاكا نشوؼ. 

اسقطت الحالة معاشيا بشكؿ مرمـ  ، فالحاجة إلى الدؼء األمومي يعبر عف حرماف عاطفي، أشارت 
عور الذنب يظير مف خبلؿ الوصايا التي تتمقاىا الفتاة مف أميا ، كذلؾ اندماجيا مع المعايير فالش

 معبر بذلؾ عف اعترافيا بالمعايير التي وجب أف تحترميا.

 االشكالية: 

تستثمر الحالة المشيد لتعبر عف تقمص لؤلـ الناصحة لمفتاة غير المبالية ، التي تعارض سموؾ األـ و 
ف الطفؿ األوديبي يستثمر في العبلقة كرغبة ضمف اليوامات تبيف أىمية الدمية كموضوع حب لمفتاة أي

البارزة ، فالمشيد الذي طرحتو يعكس إشكالية التنافس عمى اكتساب الدور األمومي  و التقمص لدور 
 األـ.

 السياقات:

مؤكدة عمى   A1.1و استنادا لمتفاصيؿ   CI.1ثـ صمت ىاـ  …B2الحالة بدأت خطابيا بتعجب  
ثـ   A3.1حيث أصدرت تحفظ كبلمي   A1.3بإدماج المصادر االجتماعية   CF.1 الحياة اليومية

تصدر تعمؽ  CI.1لتدخؿ في صمت   CN.3مع التأكيد عمى العواطؼ CN.2استثمار شعور ذاتي 
  B1.1مع التأكيد عمى العبلقات الشخصية  B2.3ثـ تعاليؽ متناقضة    CF.1بالمصادر الخارجية

ثـ تطرح شعور ذاتي    A2.4ذىاب و إياب بيف النزوة و الدفاع مع  B3.3ضمف تقمصات مرنة
CN.2  . 
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17GF:-  ىادي ما فيمتياش ....شيرة البسة لباس نورماؿ..راىا تجري وصحبتيا تقوليا........
قارعي ىاكا تبالي )ايماءات الوجو تعجب( ،صحبتيا عند الشجرة، ....جاب ليربي راىا باغية 

 ثا21د 1تبالي )تنتحر( وصحبتيا تقوليا ال . ىاكا  (suicide)تسويسيدي 

الحالة تسقط معاشيا النفسي الحالي ، فإقداميا عمى االنتحار و امتناعيا دليؿ عمى اىتزاز التماسؾ 
النفسي، لكف تمكف مف المقاومة باالسترجاع و الرجوع لممواضيع الطيبة، فعدـ استقرار النفسي واىتزاز 

 مية مف مواصمة العيش.مفيـو الذات ، شكؿ ليا عدـ أى

 االشكالية: 

خطاب الحالة يطرح سيناريو الموت و التدمير الذاتي، فمـ تدخؿ في منافسة مع الطرؼ الموجود في 
المشيد بؿ استثمرتو كسند يدىـ البناء النفسي لمقاومة الشعور بالذنب و التغمب عمى النزوة التدميرية 

 بتيا تقوليا ال " فاالمتناع دليؿ عمى انا اعمى نشط.بمراجعة المعايير االجتماعية في قوليا "صح

 السياقات: 

و عقمنة    CN.3ثـ قراءة  المشيد كبلئحة    CI.1بدأ خطاب الحالة بصمت ىاـ مع ميؿ لمرفض
  CI.1ثـ صمت ىاـ  B2.3مع طرح تصورات متناقضة   A3.1و تحفظ كبلمي   A2.2لمقصة 

حيث    A3.1مع اصدار تحفظ    B2.4صور كارثة في سياؽ مرتبط بت  CN.2لتصدر معش ذاتي 
و الرجوع إلى المصادر االجتماعية  A1.1مع وصؼ بالتمسؾ بتفاصيؿ الموحة  CL.4ورد انشطار 

A1.3  و إدماج عبلقاتB1.1   في عدة تماىياتB3.3   حيث تواجدت نفاذية في الحدودCL.1    
  CI.2دوف تحديد سبب الصراع 

رفض( .....تبالي مرتو ،الزوجة تاعو تبالي يسمـ عمييا قاليا ...راكي  ىادي تاني )اشارة -:01
 ثا26محتفظة بالشرؼ التاعي، كيماىاكا . 

الحالة ركزت عمى وضعيا حيث الشعور بالذنب يحضر بقوة ، فإعادة بناء العبلقة مع أسرتيا يكوف 
 ار النفسي .بحفاظيا عمى شرفيا، فأىمية العبلقات مع األسرة ميمة بالنسبة لبلستقر 

 االشكالية : 
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تطرح الموحة إشكالية التقارب بيف الجنسيف ، و أدركت الموحة لئلشكالية حيث التقارب  مع توظيؼ 
العاطفي و الترميز الجنسي "يسمـ عمييا" ما يدلي بتبني صراع أوديبي ، شكؿ الدفاع استثمار 

حيث الرغبة و الدفاع  كوسيمة لمحفاظ   المصادر  االجتماعية  بتبرير العبلقة  "الحفاظ عمى الشرؼ" ،
 عمى الربط بالمجتمع.

 السياقات: 

حيث   CI.1ثـ صمت ىاـ  B2.1حيث أوردت تعميؽ ذاتي   B2.1دخمت الحالة  فالسرد مباشرة 
حيث تـ اجترار "مرتو ، زوجة تاعو"  B1.1مؤكدة عمى العبلقات    B3.3صرحت بتقمصات متعددة

A3.1  مع تحفظ كبلميA3.1 تصدر عبلقة غمميةلB3.2    ليمييا صمت ميـCI.1   لتستند
 CI.1حيث القصة قصيرة   CN.2إدراؾ الموضوع الجيد   A1.2لممصادر االجتماعية

 ثا11د1ىادي شاوال .....ىذا جرؼ؟؟ )سؤاؿ( ...مافيمتياش .....جرؼ.  -:00 

 مي ضد مستقبؿ مجيوؿ.لـ تدرؾ الحالة في الموحة سوى "جرؼ" الذي يعبر عف مقاومتيا لقمؽ داخ

 االشكالية : 

تطرح الموحة إشكالية القمؽ البدائي ما قبؿ التناسمي ، حيث يعود إلى استياـ  األـ البدائية ، و يظير 
تعبير الحالة صورة القمؽ الذي تجسد في الكؼ و عدـ القدرة عمى بناء مشيد كامؿ لموحة ، فبناء 

 وضوع طيب و يرتبط ىذا بتاريخ الحالة الطفمي.موضوع كامؿ يوحي بعدـ إدماج سميـ لصورة م

 السياقات: 

مع   CI.1ثـ صمت ىاـ  B2.1، مع إصدار تعجب   CI.1طرحت الحالى سؤاؿ متبوع بصمت 
مع التأكيد عمى  E1.1ثـ إنياء القصة بإغفاؿ موضوع ظاىر  A3.1اجترار لتصور "جرؼ" 

  . CN.4الخصائص الحسية و الحدود 

12GB:- جابتو ، تاع حراقة،  الموجة جابتو. تبانمي موجا 

 الشعور بانتياء الحياة و فقداف ركاب الزورؽ ذو داللة عمى فقداف الرغبة في الحياة، و شعور باليأس.

 االشكالية : 
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مع شعور بعدـ ‘ يمثؿ خطاب الحالة الوضع النفسي االكتئابي ، حيث يظير فقداف الموضوع
 الضياع و الفقداف يبرز كتداعي لممشيد المعبر عف ذلؾ. المسؤولية و عدـ المقاومة ، حيث ىواـ

 السياقات: 

مع إدراؾ األشخاص غير   A2.2مع عقمنة الحدث   A3.1عبرت الحالة في خطابيا بتحفظ كبلمي
 CI.1في محتوى موجز A3.1مع اجترار تصور سابؽ    B2.2موجوديف في الموحة

03 MF:- إعادة الموحة بسرعة ( ما عرفتياش  )ىؿ  ىاذي ما عرفتياش )نظرسريع غير مدقؽ، ثـ
 رأيتييا جيدا(:نعـ .

الكبت الصادر مف دفاع الحالة قوي ضد المواضيع الجنسية يوحي بصراع و صدمة متواجدة ضمف 
 تاريخ الحالة حيث المواضيع الجنسية مستيجنة.

 االشكالية: 

دقؽ، حيث الحالة اصيبت قامت الحالة بعد عرض الموحة برفضيا مباشرة ، بعد نظر سريع غير م
الحالة بصدمة صادرة عف إدراؾ مشيد جنسي عدواني ، الحالة تداعت ليا تصورت الصدمة المرتبطة 
بوضعيا الحالي عدواف و عبلقة جنسية غير شرعية ، حيث شعورىا بالقمؽ بدى واضحا مف خبلؿ 

 الكبت و الكؼ عف التعبير بنفي أي تصور مدرؾ.

 السياقات: 

مع  A3.1، مع اجترار التصور  B2.1حيث أصدرت تعميؽ ذاتي   CI.1رفضا لموحة أبدت الحالة 
    E1.1إغفاؿ موضوع ظاىر

ىاذي مادارتمي حتى حاجة ما شفت فييا والو ، )شرح..( ...ايو تاقة شفت فييا شيرة ، شفت  -:07
شوؼ فيو ، ....و تاعو، ىاذا لي راني ن  visageواحد  تاني منا ، ىذا لمنا ىنا داير المثاـ مغطي 

 ثا 49شيرة منا ، ىايا ال منا )النافذة الثانية(. 

تستثمر الحالة المشيد الخالي مف الحضور االنساني لتسقط قمقيا المرتبط بصدمة فقداف الشرؼ عبر 
 تصور رجؿ ممثـ الف وضعيتيا اآلف غير واضحة المعالـ.
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 االشكالية: 

الخارج و التفرقة بيف الموضوع الطيب و السيء، و  تستدعي اشكالية الموحة الحدود بيف الداخؿ و
تنظيـ الحدود بينيا ، و نممس مف تصريحاتيا أنيا تعيش قمؽ داخمي إثر إدماج موضوع سيء ميدد ، 
إدراؾ مصدر خطر مجيوؿ ينبأ بعالـ يشوبو القمؽ ، كما أف عزؿ العبلقات يؤكد التجزئة التي تعيشيا 

 ج.داخميا مع سحب التوظيؼ مف الخار 

 السياقات:

حيث ذكرت أشخاص غير    CI.1متبوع بصمت مطوؿ  B2.1بدأت الحالة خطابيا بتعميؽ ذاتي  
يميو صمت   B2.1ثـ إصدار تعميؽ شخصي   A3.4مع عزؿ التصورات B2.1موجوديف في الموحة 

CI.1   ثـ إدراؾ شخص غير موجود في الموحةB2.1 . 

ا مميحا تمقاىا مميحا كيما ىاكا يقولؾ ،أنا راني  راني  قصة انتحار...، كيما يقولو ليؽ ديرى -:06
نشوؼ االنتحار بزاؼ، ندمت اليامات لي فاتولي  كؿ حية نستخايميا كيما ىاؾ ، نقوؿ ياربي  
مانوليش  لعقمي  و نوصؿ ذاؾ الموصؿ )الحادث( تبالي كيما ىاؾ ، تبالي تخميت عمى الشرؼ تاعي 

والديا  تخميت عمى الصبلة ، ثمت صوالح تخميت عمييـ ، و  ...، تخميت عمى  normale، معميش 
لي ىمكتني بزاؼ ما الشرؼ ما ولديا ،الصبلة ىي لي ىمكتني بزاؼ )ضرب عمى المكتب في إشارة 

بصح نتفكر والديا ،خوتي الصغار، ولدي ...و   (suicide)عمى التحسر( ، نخمـ باش نسويسيدي 
 ثا27د2نسترجع  . 

ا جيدا ، مع تصورىا لحجـ خطئيا ، فاندفاعيا سبب ليا فشؿ في توافؽ اجتماعي أدركت الحالة وضعي
 أسري ، حيث يبلزميا شعور عميؽ بالذنب ، مع محاولة ترقيع العبلقة األسرية مف جديد.

 االشكالية: 

الموحة تعبر في محتواىا الكامف عف بناء تصورات مرتبطة بالمواضيع الداخمية  ليا بناء عمى 
سية نشطة ، فالشعور بالذنب إثر فقداف الموضوع الطيب و االندفاع النزوي و محاولة صراعات نف

الكبت و التحكـ لصالح المعيار شكؿ انشطارا لدى الحالة ، الحالة حاولت ترميـ عبلقاتيا مع العالـ 
 الخارجي بإيجاد سند يتضمف العبلقات مع أفراد العائمة مف جديد لضماف االستمرارية .
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 : السياقات

ترجع  A3.1و مع تحفظ كبلمي  CI.1يميو صمت  A2.2بدأت الحالة خطابيا بعنونة لمقصة 
مع  CN.2لتصرح عف معاش ذاتي B2.1حيث أصدرت تعميؽ شخصي A1.3لممصادر االجتماعية 

حيث   A2.4و يبرز صراع داخمي    A2.1و الرجوع إلى الخياؿ   B2.2تصور مرتبط بعاطفة قوية
  CM.1و تغمز الفاحص  CF2لترجع و تأكد عمى المعايير الخارجية  1A3.تصدر تحفظ كبلمي 
 B2.3مع تصورات متناقضة   B2.4حيث طرحت تصور مرتبط بكارثة  A3.1لتجتر تصور "تخميت"

 .CL.4لتظير انشطارا في المواضيع   CI.1يميو صمت    E2.3لتعبر عف تصور فج مرتبط بعدواف

 ممخص السياقات:-3
يا وظفت تقريبا كؿ أنواع السياقات، حيث استندت كثيرا لمرجعية الواقع الخارجي ، الحالة ضمف خطاب

مع محاولة االندماج معو مف جديد إثر شعورىا باإلقصاء بسبب وضعيا الحالي ، حيث وظفت كذلؾ 
العبلقات مع الشخصيات في الموحات ، استطاعت التعبير عف مشاعرىا و عالميا الداخمي الذي 

ترجع لممرحمة األوديبية و ما قبؿ أوديبية ، حيث يبرزه سياؽ التيويؿ. فإدراؾ تضمف صراعات 
المحتوى الظاىر لمصورة ، و االلتماسات البلشعورية  عف طريؽ المحتوى الكامف يترجـ عف طريؽ 
العاطفة و التصورات ، التكفؿ مبدئيا المنظـ بالتصورات، العاطفة البلشعورية عف طريؽ ما قبؿ 

العمميات التي تسمح بإيجاد كممات معبرة عف ىذه العاطفة  و التصورات. الشعور في 
(François.B, Catherine.C,2003, p84) 

 و عموما تنوعت السياقات و ىي كالتالي:  

الذي ناؿ الحظ األوفر في خطابيا توظيؼ مرجعية (A)فقد حاولت الحالة مف خبلؿ سياؽ الصبلبة  
منة و كؼ النزوات و ترجيح المعايير ، حيث حاولت استثمار العبلقة لمواقع االجتماعي كما برز العق

حيث التعامؿ معو  Aمع الواقع    و التوافؽ مع المجتمع و المحيط. فالصراع المتواجد في سمسمة 
عبر مشيد العبلقة البيف  Bعبر التفكير الحاصؿ لمتعبير عف الرغبات و الدفاع و ضمف سمسمة 

 (François.B, Catherine.C,2003, p86)تباكات بيف القوى. شخصية و التي تظير االش

و التي شممت جؿ الموحات في مجمميا ، فمثبل  (A1)فمثبل الرجوع إلى الواقع تـ كثير عبر سياقات  
ورد في كؿ الموحات أيف الحالة اجتازت القمؽ الصادر عف صراع  (A1.1)سياؽ التمسؾ بالتفاصيؿ 
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فالموحة األولى تتضمف وضعية نكوصية ،مشيد يستدعي قمؽ خصاء ،  داخمي عبر التماىي لممثؿ  ،
أيف تستثمر  05حيث تقاوـ الوضع عبر التمسؾ بالتفاصيؿ لعدـ السماح لئلفبلت النزوي، و الموحة 

 . (A1.3)العبلقة مع الواقع األسري عبر سياؽ الرجوع لممصادر االجتماعية 

ت الدفاعية التي عبرىا تمكنت الحالة مف مسايرة الواقع و أما استثمار الواقع الداخمي و بروز اآلليا
الذىاب و  (A2.4)برز الصراع بيف النزوة و الدفاع عبر سياؽ  02إثبات االندماج معو ، في الموحة 

اإلياب بيف التعبير النزوي و الدفاع حيث الصراع األوديبي يبعث عمى محاولة عقد الصمح مف خبلؿ 
يث القمؽ تعمؿ الحالة عمى مقاومتو مف خبلؿ عقمة لمموضوع. فالتفكير ح 04التسامي ، و الموحة 

و إنكار ، الظف الذي تحمؿ الطابع الوسواسيالوسواسي يظير مف خبلؿ التردد و اجترار الحديث و 
لدى العميؿ المتورط في نظاـ يحافظ عمى وضعية غير سوية أو فعالة ، حيث أي محاولة اخذ قرار 

 ,Catherine.C,2003, p159) (François.B .مؤلمة

برزت كذلؾ ضمف خطابات الحالة سياقات ىجاسية تؤكد عمى النزعة الصراعية ذات الطابع الجنسي 
مف أىـ السياقات البارزة  (A3.1)، لتحاوؿ التحكـ فيو و ضبطو ، حيث الشؾ و التحفظ الكبلمي 

سياؽ لمتحكـ فيو ، أيف ضمف وضعية صراعية ظير ىذا ال 01عمى الصعيد ، في الموحة األولى 
حيف تبرز صدمة و خوؼ مف  6GFالحالة تمجأ لمتكويف العكسي لمتخمص مف المأـز ، والموحة 

.أيف  (A3.1)المنافسة مع المثيؿ أيف التأكيد عمى قمؽ تعيشو الحالة يظير إثر سياؽ االجترار 
بيف التعبير النزوي و  صعوبة معالجة العدوانية تترجـ عف طريؽ عناصر واضحة مثؿ ذىاب و اإلياب

الدفاع، و التكويف العكسي كبلىما يوضحاف كثافة الشعور بالذنب المرتبطة و بكؿ المظاىر النزوية و 
المفيوـ العصابي يتأكد مف خبلؿ ارتباطيا بعمميات أخرى و التي ترجع إلى دفاعات وسواسية 

 ne.C,2003, p159)(François.B, Catheriخصوصا مثؿ الشؾ و إعطاء تبريرات مختمفة. 

لدى بروز الصراع األوديبي في إطار العبلقة  02و يدعمو سياؽ العزؿ بيف التصورات في الموحة 
الثبلثية ، لتجاوز المنافسة مع األـ .  حيث  الصراع بيف القوى يمكف اف يتسدؿ عميو أيضا اكثر 

 . Aالصبلبة  وضوحا، تفسيرات الصراع النفسي الداخمي تعرؼ الموضوع مف خبلؿ عمميات
(Catherine. C, 2013,p101) 

حاولت الحالة التنفيس عف عالميا الداخمي باستثمار السياقات مف ىذه  (B)بالنسبة لسياقات المرونة 
برز بشكؿ  (B1)السمسمة  لتضاؼ المرونة ضمف العمميات النفسية لتحقيؽ الرغبات، فاستثمار العبلقة 
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و عممياتيا  A1تجاه غير المستقؿ ، تحمؿ نفس خاصية ، في اال B1ضئيؿ ضمف خطابيا .عمميات 
تعمؿ عمى برىنة استعماؿ المشاعر العاطفية أو النزوات كدفاعات ميمة في خدمة  B2/B3، حيث 

الكبت، تأخذ طابع نوع التوظيؼ المماثمة لمتنظيمات الييستيرية ، تعزز لمشخص غير الموضوعي ، و 
 جؿ مقاومة نشوء تصورات الشعور باأللـ أو المزعجة.الخبرة  و المشاعر و عدة نزوات مف أ

(François.B, Catherine.C,2003, p162) 

أيف بروز النزوتيف متناقضتيف وظؼ عمى  04حيث أدرجت العبلقات في سياؽ صراعي مثؿ الموحة  
مستوى عبلئقي بيف شخصيف، كذلؾ إقحاـ شخصيات غير موجودة في الموحة يترجـ مشكؿ عبلئقي 

 . 12GBاقع في الموحة مع الو 

كاف جميا بشكؿ قوي ،حيث كثافة الصراع و حاالت التجاوب مع أوضاع  (B2)سياؽ التيويؿ 
أيف تبرز  05، في الموحة  (B2.1)الموحات المتنوعة ، فمنيا سياؽ الدخوؿ المباشر في التعبير 

اندفاع في التعبير. االندفاعات اليوامية ، حيث تطرح تصور مشيد أولي ، ظيور القمؽ يبرز خبلؿ 
التيويؿ أو التمسرح ، ىذه الخاصية توجد ضمف تفاصيؿ الحديث المنظـ حوؿ ليجة تحمؿ معنى 
عبلقات بيف شخصيف ، و مأساوية االحداث ،قوة اليوامات ذات االغرائية، غالبا ما تظير ، عبر 

يا ضمف السرد كذلؾ عبر بروتوكوالت ىستيرية و إغرائيات العبلقات ، أو الغممنة و يمكف التعرؼ عمي
 (Catherine. C, 2013,p105)العبلقة مع المختص. 

يظير استثمار نشط لممواضيع الطيبة  و السيئة خبلؿ الخطاب الحالة، و تبرز كذلؾ  16و الموحة 
سياقات ىستيرية ، أيف تبرز أىمية العبلقات في الحياة النفسية ، أظيرت سياؽ تعدد التماىيات 

(B3.3) تثمرت السياؽ في كثير مف الموحات مؤكدة عمى مرونة في العبلقات أيف يعكس ، حيث اس
 ىذا توافؽ و محاوالت توافؽ مع الواقع و ترميمو ببناء تمؾ العبلقات.

، أثبت الحالة مف خبلليا محاولة الحفاظ بالتوافؽ عمى التوافؽ النفسي       (C)السياقات التجنبية لمصراع 
فالدفاعات التي وظفتيا ، مثؿ سياؽ الكؼ عف التعبير حيف يبرز الصراع ، و مف خبلؿ دعـ لمذات ، 

: و الذي تضمف آليات التجنب )تجنب الصراع( ، حيث تميز خمس  Cلمحاولة الخروج منو ، سمسمة 
 سمسبلت عمميات و تكشؼ أكثر عمى الخصوص التنظيـ الخوافي حيث تفسر التجنب و اليروب.

2003, p86)(François.B, Catherine.C, 
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الذي غمر كؿ الموحات المقدمة ، أيف تؤكد عمى الصراع الداخمي ، و محاوالت  (CI.1)مثؿ سياؽ 

دعـ ذاتية عبر تجنبو ، مثؿ ما ورد في الموحة األولى أيف الصمت يثمر بالخروج بإعبلء ضد وضعية 
ور بالذنب تجد حيث تصطدـ نزوتي العدوانية و الحب مع الشع 04صراع أوديبي ، كذلؾ الموحة 

 الحالة متنفسا لمخروج مف وضع متأـز و إتماـ الخطاب بعد التحرر مف كبت صراع بيف النزوتيف.

يتـ المجوء  04، ففي الموحة  (CF.1)الحالة كذلؾ استثمرت سياقات استثمار الواقع الخارجي عبر 
لواقع و الحياة اليومية لتجنب  إلى السياؽ إلثبات توافؽ مع الواقع لدعـ استقرار نفسي ، كذلؾ التشبث با

، حيث الدور األمومي و التقمص لو ، مع ظيور الشعور بالذنب  7GFاندفاع نزوي ، في الموحة 
األلـ النفسي إثر المنافسة ، تستثمر الحالة في المشيد معاش يومي لمتخفيؼ مف القمؽ و تثبت مسايرة 

 الواقع و التكيؼ عبر المشيد اليومي .

لو ظيور الممحوظ ضمف السياقات، متمثبل في التعبير عف  (CN)لبلستثمار النرجسي  و لجوء الحالة
أيف الرجوع إلى الذات إلبراز قيمة ذاتية ، و تصوير مشيد  (CN.1)شعور ذاتي أو معاش ذاتي 

أيف استثمار المعاش الذاتي في المشيد المعبر  10متمركز حوؿ ذات الحالة ، نجد ىذا في الموحة 
 داف الشرؼ، و يعبر ىذا عف اىتزاز قيمة الذات لدييا إثر الحدث.عنو في فق

ظيرت في خطاب الحالة سياقات عدـ استقرار الحدود ، و الذي ورد ضئيبل ، حيث نفاذية الحدود 
(CL.1)  و سياؽ 10في مشاىد تظير تصورات مف القصة متمبسة بواقع الحالة  تترجمو الموحة رقـ ،

ايف تستثمر الموحة بناء  16نقساـ بيف الرغبات و الدفاع، ففي الموحة و الذي ا (CL.4)االنشطار 
المواضيع الطيبة ، تتخمؿ تصورات مرتبطة بالموضوع السيء ، مثؿ محاولة االنتحار ذات النزوة 

 التدميرية مقابؿ الرغبة في الحياة يثبت تكافؤ بيف الضديف مع المجوء إلى الجانب الطيب.

ىي األخرى جد ضئيمة، حيث يبرز منيا سياؽ تشوه اإلدراؾ و إغفاؿ موضوع سياؽ العمميات األولية 
إثر بروز ىوامات ما قبؿ مرحمة تناسمية ، حيث عجزت الحالة  11يبرز في الموحة  (E1.1)ظاىر 

إذ  6GFعف تقديـ خطاب مرتبط بالموحة إثر التداعيات مرتبطة بالموضوع السيء، كذلؾ الموحة 
الذي تمظير في صورة الرجؿ   (E2.2)ضطيادي مف طرؼ موضوع سيءعبرت الحالة عف شعور ا

 ، أيف ينعكس المعاش السابؽ و التجربة المؤلمة في الموحة .
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 ثؽٚرىٛي اٌؽٚؼشبش: -4

 (: اقزدبثبد اٌؽٚؼشبش ٌٍسبٌخ اٌثب١ٔخ.21خعٚي ؼلُ )

 التوقيت المحددات االتجاه  االستجابات رقم اللوحة 

 ما F+,G,BA,  25 اعلى وحش، هذا وحش 01

 ماSEX, F+, D 09 أسفل نقطة ضعف للمرأ   )إشار  إلى الجهاز التناسلي ( 02

 ماA, F+,G,Kan 13 اسفل  بوجليد  ، يطير في الليل  03

 ماRefuse 13 / رفض 04

 ماB,A,F+,G 09 اعلى فراشة حالة جنحيها ، تطير 05

 ماRefuse 15 / رفض 06

 ماRefuse 42 / رفض 07

 ,B, A, FC, D جانا وعة )كراعه(واقفين، ....في جرف با ي ينقز سب 08

Kan 

 ما12

 ماRefuse 21 / رفض 09

 ماA, FC, D 10 اسفل ببوشة تاب الما )حاان البحر( 10

 مانية . 42: 07االستجابة االطول وقتا : اللوحة 

 مانية 09: 02االستجابة االقار وقتا: اللوحة 

 مانية 84دقيقة 02التوقيت الكلي : 
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 اٌجك١ىٛغؽاَ: 

 (: ثك١ىٛغؽاَ اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ.18خعٚي ؼلُ )

 الخالاة  المحددات أنماط اإلدراك المحتويات

Ban =03 

H=00 

A=05 

Ad=00 

Bot=00 

Obj=00 

Sg=00 

Sex=01 

G=03 

D=03 

Dd=00 

Kan=02 

 

F= 06 

F+=04 

=00-F+ 

FC=02 

CF=00 

C=00 

TR= 06 

Refs=04 

Tps/Total= 

Tps/rep= 

TRI= K/C = 

K=00% 

C=16.66 % 

K  <C  

∑ 

RC= 33.33% 

CF+C <FMA=FC 

00+00 <FC=33.33% 

FC=1.00 

IA=16.00% 

Félarg=0000000% 

F+=66.66% 

=00.00%-F+ 

H=00.00% 

A=83.33%  

CHOIX+ :   05    فراشة : 

 : سبوعة ، طبيعة   08                  

-CHOIX :01  وحش : 

 يد  )خفاش(لي يطير في الليل.: بوجل  03            

 : وحش04           
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 رس١ًٍ اٌجؽٚرىٛي:

استجابات ، و ىي ضئيمة جدا ، و تعبر عف كؼ و  06تراوحت استجابة المفحوصة بمستوى يقدر بػ
%  مف 50حصر تعاني منو الحالة ما منع صدور وفرة في  التصورات ، بينما بمغت الشائعات حوالي 

لكمية ، و ىي إشارة عمى نمطية صمبة تحكـ التنظيـ النفسي ، و غمبة سيرورة نسبة االستجابات ا
 .(2010)محاوالت التكيؼ مع الواقع و المجتمع عمى حساب الذات حسب صالح معاليـ 

 اٌك١بلبد اٌفىؽ٠خ: 

،وقد  ىذا النوع مف االستجابات تعبر عف تكيؼ إدراكي إذا رافقتيا  Gمف نوع  تجابات المكانيةاالس
. فحصوؿ الحالة عمى (Catherine. C, 2013,p68)مية جيدة ، و تثبت فرضية التشبث بالواقع شك

،   +F%  تعتبر مؤشر جيد عمى توازف النمط العقمي و القدرة عمى التنظيـ مرتبطة بػ 50نسبة تقدر بػ
، 2010حيث الكؿ المبني مع الشكؿ اإليجابي يبني فعالية المنظومة الفكرية لمشخص )صالح معاليـ،

مرتبط بإدراؾ صحيح سميـ بمعنى اجابة بشكؿ جيد   G simple(. ىذا النوع مف المحدد 85ص
يضمف طبع اعتيادي  متكيؼ لمعممية المعرفية و ىو مؤشر كذلؾ لتأسيس لميوية الشخصية المستقرة  

 p56) 1990,في العالـ المحيط الخارجي ، حيث قمتو تشير قمة النشاط في تصور الذات.
ch.d.T,(Raus  

منيا  تنطبؽ عمى الطابع المسيطر حسب النظرة الجشمطتية الذي يبرز Dاالستجابات ذات نمط 
بمعنى التكيؼ االجتماعي ، و نشاط إدراكي و فكري يبني قدرة تحميمية  الطابع الفكري ، حيث تكتسي

فية مع الواقع و  تتخذ ممجأ إدراكيا مفضبل و محاولة إلبراز القدرات التكي (،87،ص2010)معاليـ،
% و ىي دليؿ عمى وجود أنا 50( حيث الحالة أعطت نسبة تقدر بػ224، ص2008)سي موسي،

قوي و عجز نسبي في تناوؿ المواضيع بصفة إجمالية ، و مؤشر عمى معاناة المفحوص مف مشاعر 
و  (67، 2003عدـ األمف إال أف خطرىا يكوف أقؿ مع ارتباطيا بشكؿ إيجابي )حسيف عبد الفتاح ،

ىي اكثر مف غيرىا مف المحددات المكانية التي تعمؿ ضمف  1999مف جية أخرى حسب شابير 
. كما ىو الحاؿ في برتوكوؿ الحالة  ,p59) 1990(Rausch.d.T,طابع مشترؾ في قراءة إدماجية 

 . 
% ، فيي تمثؿ 70%  ، و ىي تفوؽ المستوى المعياري المقدر بػ 100بمغت  Fالمحددات الشكمية 

يطرة عمى الجزء االدراكي و تعني مجيود التنظيـ العقبلني و التكيفي، و تعني أيضا  المجوء إلى الس
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(. و تعممنا عف كثير 80ص،2010،العقمنة  و الطابع االجتماعي و قمة االنفعاؿ  العاطفي )معاليـ
رورشاخ  مف المظاىر مف التنظيـ النفسي لمعميؿ حدة عمميات االنتباه  و التركيز المشتركة حسب

يعبر عف قدرة عمى التوافؽ مع الواقع الخارجي  %Fو تفسير المظير مف خبلؿ ظيور كمية    1947
  (Jacqueline. R, 2010,p62)بفضؿ النشاط التكيفي )المنطقي و التفكير(.

 
و ىي تدؿ عمى تمسؾ و تكيؼ بالواقع ، و نوعية العبلقة  66.66بم  نسبة  +Fالمحدد الشكمي 

فيذا يعبر عف   +Fو  Fكانية التمييز بيف الداخؿ و الخارج ، حيث إذا ارتفعت نسبة الواقع و ام
فعالية الجيد الفكري، و قد تدؿ عمى حصر لمحياة العاطفية  و الشخصية  و صبلبة ميكانيزمات دفاع 

 لدى الحالة، كما يمكف تواجد الميوؿ االكتئابية و غياب المرونة النفسية  التي تصحب الوسواس .

 اٌع٠ٕب١ِخ اٌصؽاػ١خ : 

 (TRI=K0/c16.66)، حيث قيمتيا بصفة المنبسط TRI محتوى نموذج نمط التجاوب الحميمييبرز 
، و التي تعكس توظيؼ النمط المنبسط الخارجي الخالص ، حيث يعبر المفحوص عمى حاجياتو 

، الظاىرة  (43،ص0201العاطفية بدوف كبح و يبيف وجود  انفعالية  و اندفاعية و اإليحاء)معاليـ،
تفضؿ التكيؼ االجتماعي، حيث األفراد و عبارة  عف عاطفة  جد ىشة ، تدور حوؿ الخارج ، التي 

ليـ أولوية  الخضوع إلى المعاش العاطفي االنفعالي، يمكف أف تكوف محددا لعاطفة غير مستقرة حسب 
و التي تشير إلى  ) E0)FC= k/1و و قيمتيا   FC. بينما في المعادلة المكممة 1999تروبف بارغ 

نزوية نشطة مترافقة بكبت واضح حيث تخالؼ قيمة نمط  التجاوب الحميمي و تبرىف عمى محاوالت 
% تقدر قيمتيا  RC، بينما االستجابات المونية ،  فنسبة (2010)تكيفية حسب يؤكده صالح معاليـ 

الموقؼ و مع  المحيط . تشير  %  و ىي مؤشر مرونة انفعالية  و القدرة عؿ التناسؽ مع33.33بػ 
 Jacqueline. R, 2010,p)78(إلى تقبؿ عاطفي ليس بالضرورة مقبوؿ )غير مرحب بو(. 

فوجود الصراع الداخمي واضح  ، مرفوؽ بدرجة مف االنفعالية ، مع محاوالت تكيفية  TRI. مقارنة مع 
 مع المحيط.

( حيث صيغتيا تتشكؿ  مف   00+00% <33.33بنسبة ) FMAو تبرز معادلة النضج الوجداني 
( ،  FC>CF+Cنسبة االستجابات المونية  مقابؿ االستجابات الشكمية ، و تقدر نسبتيا بػما يمي )

الطابع العقبلني لمحالة الموظؼ عمى مستوى التفاعبلت مع المحيط ، حيث تبرز كذلؾ عاطفة متكيفة  
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واطؼ لصالح التصورات مع وضع التوازف و مقبولة و تظير مف خبلليا المحاولة في التحكـ في الع
 بيف الرقابة و التمقائية   و تشير كذلؾ إلى الخضوع السمبي.

% ، و ىي النسبة تيدؼ الحالة مف خبلليا التحكـ 33.33، بم  نسبة  FCالمحدد الشكمي مع الموف 
المونية  ، حيث في العواطؼ  لصالح التصورات التي تخدـ الميوؿ اليجاسية ، نظرا لقمة  االستجابات 

و تعبر عف قدرة الفرد عمى تقديـ   (232ص،2008،لتحكـ في إفبلت النزوات )سي موسيتعبر عف ا
استجابات مضبوطة  مناسبة لممطالب  االنفعالية  لممواقؼ المختمفة ، و تعني التعامؿ االجتماعي 

ة متكيفة مقبولة. (،و ترشح عاطفة اجتماعي71ص،2003حسيف عبد الفتاح ،المرف و حسف التوافؽ )
عف ارتباط  استجابات المفحوص بالمعايير االجتماعية   CFو   Cو تعبر انخفاض نسبة استجابة 

 (73ص،2003حسيف عبد الفتاح ،)
 اٌّسز٠ٛبد: 

المحتوى البشري و الذي يعد مؤشر ىاـ عمى قدرة الحالة عمى التقمص برز بنسبة منعدمة تماما  
يا بضعؼ القدرة عمى التماىي  و عدـ االمكانية لتصور الذات في %( ، و قد يرتبط انخفاض00.00)

نظاـ عبلئقي محدد بوضوح ، باعتبار االستجابة البشرية القدرة عمى تمثيؿ نفسو في نظاـ عبلئقي 
 (.36،ص2010بوضوح )معاليـ،

% و مرتفعة مقارنة باالستجابات 83.33المحتوى الحيواني ورد بصفة عالية ، قدرت نسبتو بػ 
النسانية، و تعبر ىذه النسبة عف دور الغبلؼ االجتماعي ، و ىي تستعمؿ كدفاع أساسي لتفادي ا

،  Didier.A, Catherine.C,2007, p)219(ربط العبلقات حيث ترى شابير أنيا تكيؼ صمب
ف يوجو التفسير  إلى ال توازف نفسي الذي يظير بتحديد الموارد الخيالية و شبو المرئية ، أو قد تعني أ
 العميؿ يمغي االختبار بطريقة دفاعية باحثا عف  إخفاء ذاتو الحقيقية أو معارضة االختبار.

(Catherine. C, 2013,p71) . و يعبر عف انخفاض القدرة العقمية، و يتعمؽ األمر بالمجوء إلى
قيمة عدوانية الميكانيزمات العقمية التمقائية دوف المجوء إلى التفكير ، حيث برز المحتوى الحيواني ذا 

 )بوجميدة( ما يكشؼ عف تواجد عدوانية مكبوتة.

% مع انعداـ المحتوى االنساني ، و ىي مؤشر   33.33بمغت المستوى المعياري و قدرت بػ الحركة :
(، و يعبر المحتوى العالي عمى فقر التداعيات 76ص، 2003حسيف عبد الفتاح ،عمى الكبت )

ة ، و يمكف أف تكوف دفاع لميو ضد الرقابة االجتماعية و تعبر عف المجوء إلى االلتزامي، و الخيالية
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(.االجابات الحركية 95ص2010ميوؿ صبيانية و تشير إلى تمقائية في التعبير عف الرغبات )معاليـ،
و التي تعطي بشكؿ حيواني حالة في حالة حركة تفسر عموما مسجؿ لعمميات أكثر  Kanالحيوانية  

 ,Jacqueline. R)ث تدؿ عمى ميؿ طفولي بشكؿ واضح لدى المفحوص. نكوصا ، تظير ىكذا، حي
2010,p66)  ، ليذا فإف معادلة القمؽIA   و ىي أقؿ مف النسبة  5.26عادلت ما يقدر بػ%

ىي مؤشر غير طبيعي ، حيث الكؼ و الكبت الموظؼ عمى مستوى آليات و %  ، 12المعيارية 
 .يات نزوية و قصور التفاعبلت مع الواقعالحالة النفسية يبيف قوة ضبط األنا لمحرك

و ىي مؤشر عمى التكيؼ االجتماعي ، و أيضا التأكد   6-5الشائعات تنحصر نسبتيا ما بيف  
شائعات  و حسبو تعبر عف عدـ كفاية في  03، حيث بمغت2010االجتماعي حسب صالح معاليـ 

( .و تعتبر كدليؿ عمى 37،ص2010يـ،التأقمـ االجتماعي و تسجؿ مقاومة التقاليد االجتماعية )معال
 ( . 73ص، 2003حسيف عبد الفتاح ،عجز عف رؤية االشياء كما يراىا اآلخروف )

 اٌّسزٜٛ اٌىبِٓ ٌٍٛزبد: 

طرحت الحالة استجابات متعددو متنوعة ضمف برتوكوؿ جد فقير ، حيث كانت مضاميف الموحات 
 الكامنة ما يمي: 

 الموحة االولى :

ير مغمؽ، تبعث بقوة نحو الصورة الجسدي كما تكشؼ عنيا شدتيا ، إف بمورة تظير الموحة بمظ 
الصورة الجسدية تظير مف خبل قدرة العميمة عمى إعطاء صورة موحدة و مركبة ، "فراشة" يدؿ عمى 

 إدماج جيد لصورة جسدية ككؿ، و تصو ذات .

 الموحة ال انية: 

الخصاء غي نموذج عبلئقي ما قبؿ أوديبي ، و تدعى بالبطاقة الجنسية ، و التي تعبر عف قمؽ 
فإدراؾ الفراغ األبيض يعبر عف فراغ مدرؾ في الجسد، و تعبر عف حساسية الحدود بيف الداخؿ 

 .ليذا كانت االستجابة عبارة عف وجو صريح لمقمؽ مف طرؼ الموحة "نقطة ضعؼ إمرأة" الخارجو 

 الموحة ال ال ة:
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تثمار النزوي الميبيدي و العدواني ، فاالستجابة الحيوانية في حالة تشير إلى تداعيات عبلئقية ذات االس
حركة عبارة عف حركة نزوية عدوانية ، كما تعبر صورة نكوصية "في الميؿ"، تدؿ االستثمار العدواني 

 المكبوت.

 الموحة الرابعة:

، نظرا لكثافتيا         تمثؿ القوة النسبية لؤلب ، ىذه الصورة ليا قوة القانوف ، تعبر عف مرجعية لمتقمص
و خصائصيا الحسية ، كما تشير إلى الرمزية القضيبية ، حيث كاف رد فعؿ الحالة عبارة عف رفض 

 يعكس تخوؼ شديد و قمؽ ممموس منشأه الخروج عف المعيار و الخوؼ مف السمطة.

 الموحة الخامسة: 

ة ، حيث االجابة المبتذلة ضمف تعبر عف االحساس بالتكامؿ و توضح مفيـو الذات و إشكالية اليوي
 إدراؾ كمي لموحة يدؿ عمى إدماج صورة لمجسد الموحد  و تعد بذلؾ حامبل لمتصورات المرتبطة باليوية 

 و النرجسية المستثمرة .

 الموحة السادسة: 

البطاقة الجنسية  و منبو عف الدينامية الطاقوية النزوية التي يستعمميا الشخص، حيث تغمب الرمزية 
جنسية مف خبلؿ الجزء العموي و الوسطي أو مف خبلؿ الثنائية الجنسية المتمثمة في الحساسية و ال

القابمية لمتأثر المرتبطة بالصورة الجنسية االنثوية مف خبلؿ الجزء السفمي ، فرفض الموحة مؤشر عمى 
 دفاع  و كبت قوية مانع لتدفؽ التصورات الجنسية عبر الموحة .

 الموحة السابعة: 

طفؿ ، األكثر بدائية إلى األكثر -بطاقة االمومة و تعبر عف الحرماف و البلأمف بالنسبة لعبلقة أـ
تطورا ، شعور الحالة بالبلأمف و الفراغ العاطفي يشكؿ مصدر صدمة بعث عمى إحياء قمؽ فقداف 

 الموضوع الذي يرتبط بالطفولة المبكرة لمحالة.

 الموحة ال امنة: 
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ؿ الداخمي لمجسـ ، و تعبر عف نوعية االتصاؿ مع العالـ الخارجي، و تعكس تعبر عف حاجة التمثي
 االجابة الشائعة  "حيواف يتحرؾ" إلى إبداع خيالي و اىتماـ بالعالـ الداخمي مف خبلؿ الحركة .

 الموحة التاسعة: 

يعد رفضيا  تحمؿ البطاقة الرمزية األمومية  ، حيث تسيؿ الرجوع إلى العبلقات األمومية المبكرة ، و
، يبرز حركة  اليوامات التيديمية ، حيث عدـ تمكف مف ربط عبلقات مع الموضوع األمومي األولي 

 و إحباطيا يظير في فشؿ إعطاء استجابة.

 الموحة العاشرة: 

تتميز الموحة بالتبعثر و التشتت ، ما يبعث لقدرة العميؿ عمى توحيد الصورة  الجسدية ،فاستجابتيا          
عطاء شكؿ كامؿ ضمف أجزاء الموحة المتعددة يمثؿ قدرتيا عمى توحيد صورة الجسد و التميز و إ

 بالفردانية و االنفصاؿ، باإلضافة إلى محاولة التكيؼ مف خبلؿ االدراؾ الجزئي.

 اٌٍّطص: -9

تراوحت استجابة المفحوصة بمستوى ضئيؿ جدا، و تعبر عف كؼ و حصر تعاني منو الحالة ،بينما 
لشائعات عمى نمطية صمبة تحكـ التنظيـ النفسي ، و غمبة سيرورة محاوالت التكيؼ مع الواقع دلت ا

 .2010المجتمع عمى حساب الذات حسب صالح معاليـ و 

 الحالة تكيؼ إدراكي إذا رافقتيا شكمية جيدة، و تثبت و مف خبلؿ السياؽ الفكري لمحالة، ظير لدى
، قدمت  مؤشر جيد عمى توازف النمط العقمي و القدرة  c.chabert :2003فرضية التشبث بالواقع 

، حيث الكؿ المبني مع الشكؿ اإليجابي يبني فعالية    gعمى التنظيـ مرتبطة ضمف إجابات 
(. يضمف طبع اعتيادي متكيؼ لمعممية 85، ص2010المنظومة الفكرية لمشخص )صالح معاليـ،

المستقرة  في العالـ المحيط الخارجي ، حيث  المعرفية و ىو مؤشر كذلؾ لتأسيس لميوية الشخصية
 . ,p56)  1990(Rausch.d.T,قمتو تشير قمة النشاط في تصور الذات.

، 2010كما أظيرت التكيؼ االجتماعي ، و نشاط إدراكي و فكري يبني قدرة تحميمية )معاليـ،
دليؿ   Dبلؿ  ( مف خ224ومحاولة إلبراز القدرات التكيفية مع الواقع )سي موسي،..، ص (،87ص

عمى وجود أنا قوي و عجز نسبي في تناوؿ المواضيع بصفة إجمالية ، و مؤشر عمى معاناة 
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حسيف عبد المفحوص مف مشاعر عدـ األمف إال أف خطرىا يكوف أقؿ مع ارتباطيا بشكؿ إيجابي )
 ( 67 ،ص2003الفتاح ،

و محاولة المجوء إلى العقمنة  و عبر المحددات الشكمية قدمت مجيود التنظيـ العقبلني و التكيفي،
(. كما أثبتت قدرة عمى التوافؽ مع 80،ص2010الطابع االجتماعي و قمة االنفعاؿ العاطفي )معاليـ،و 

  Jacqueline. R, 2010,p6)2(الواقع الخارجي بفضؿ النشاط التكيفي )المنطقي و التفكير(.
الشخصية  و صبلبة ميكانيزمات  و ابرزت  تمسؾ و تكيؼ بالواقع ،مع حصر لمحياة العاطفية  و
 .رونة النفسية  التي تصحب الوسواسدفاع لدى الحالة، كما يمكف تواجد الميوؿ االكتئابية و غياب الم

التجاوب الحميمي صفة االنبساط، و التي تعكس توظيؼ النمط المنبسط  و بينت مف خبلؿ نموذج
ية بدوف كبح و يبيف وجود انفعالية الخارجي الخالص، حيث يعبر المفحوص عمى حاجياتو العاطف

 ، والتي تفضؿ التكيؼ االجتماعي.  (43،ص2010اندفاعية  و اإليحاء)معاليـ،و 
و تبرز معادلة النضج الوجداني، الطابع العقبلني لمحالة الموظؼ عمى مستوى التفاعبلت مع المحيط، 

في التحكـ في العواطؼ مع حيث تبرز كذلؾ عاطفة متكيفة و مقبولة و تظير مف خبلليا المحاولة 
 وضع التوازف بيف الرقابة و التمقائية   و تشير كذلؾ إلى الخضوع السمبي.

كما بيف المحدد الشكمي مع الموف، قدرة الفرد عمى تقديـ استجابات مضبوطة مناسبة لممطالب 
يف عبد الفتاح حساالنفعالية  لممواقؼ المختمفة ، و تعني التعامؿ االجتماعي المرف و حسف التوافؽ )

 (،و ترشح عاطفة اجتماعية متكيفة مقبولة. 71ص،2003،
و مف خبلؿ المحتوى الحيواني أثبتت وجود الغبلؼ االجتماعي، و ىي تستعمؿ كدفاع أساسي لتفادي 

و مف خبلؿ الحركة ظير  Chabert. : 2007ربط العبلقات حيث ترى شابير أنيا تكيؼ صمب 
ف أف تكوف دفاع لميو ضد الرقابة االجتماعية و تعبر عف ميوؿ صبيانية المجوء إلى االلتزامية، و يمك

(.مع ميؿ طفولي بشكؿ واضح 95،ص2010و تشير إلى تمقائية في التعبير عف الرغبات )معاليـ،
 (Jacqueline. R, 2010,p66)لدى المفحوص. 

رة جسدية ككؿ،  إدماج جيد لصو كما قدمت عبر المحتوى الكامف لموحات خصائص أىميا الدرة عمى 
مع وجود فراغ مدرؾ في الجسد، وحساسية الحدود بيف الداخؿ و الخارج  و تصو ذات سميـ، 

دفاع  ، و االستثمار العدواني المكبوت، االحساس بالتكامؿ و توضح مفيوـ الذات و إشكالية اليوية 
عاطفي ، مع ظيور إبداع كبت قوية مانع لتدفؽ التصورات الجنسية، شعور الحالة بالبلأمف و الفراغ الو 
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خيالي و اىتماـ بالعالـ الداخمي، وعدـ تمكف مف ربط عبلقات مع الموضوع األمومي و القدرة عمى 
التكيؼ مف خبلؿ االدراؾ  توحيد صورة الجسد  و التميز بالفردانية و االنفصاؿ، باإلضافة إلى محاولة

 الجزئي.

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ : 

  .ـربؼ٠ص اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ ذ

03 -06-2014 

04-06-2014 

09-06-2014 

10 -06-2014 

18-06-2014 

 اٌزمؽ٠ؽ اٌك١ىٌٛٛخٟ ٌٍسبٌخ:

، عزباء ، طفمة مسعفة ، مف والية سعيدة ، المستوى الدراسي الثانية  1996س.ح ، مف مواليد 
(، ترعرعت الحالة في أسرة تكفمت بيا منذ طفولتيا عف طريؽ تبني دوف منح االسـ 02متوسط )

العائمي ، تمقت رعاية كاممة، حيث تعتبر الكبرى  ضمف أسرة مكونة مف أخ  مكفوؿ آخر ، و أـ 
مطمقة و أب متزوج مف امرأة أخرى في السنوات األخيرة ، تمتيف األـ تجارة مشبوىة و العمؿ في 

 " تقصد األـ الكافمة .ما تاني خاطيا الطريؽالمجوف و الدعارة ، فحسب تصريح الحالة "أ

الة مرت بطفولة حسب ما تـ استنتاجو مف المقاببلت، لـ تتمؽ أي مشكؿ ، و كانت جيدة و مستقرة الح
، لكف و بموغ سف المراىقة ، بدأت سموكاتيا 12في دراستيا ، حيث تحصمت عمى معدالت جيدة تفوؽ 

بيرة ، تتسـ بالشذوذ شيئا فشيئا، بداية مف جماعة األقراف، حيث صارت تقمدىـ ، في كؿ صغيرة و ك
بدأ الرجوع المتػأخر إلى البيت ، و صارت تعارض والدتيا و أختيا الكبرى في ما تأمر بو ، و عموما و 

 كانت الفترة ، متميزة بخروج نسبي عف المعيود.

لكف ىذا كاف البداية ، الحالة كانت و في المراىقة المبكرة ، ال زالت تعرؼ قصتيا ، فحسب تصيحيا 
لكافمة أف تجمب نسخة مف شيادتيا لمميبلد مف محفظتيا الخاصة ، ايف وجدت ، طمبت منيا الوالدة ا

الحالة نسخة ميبلد ليا، لكف الغريب في األمر أنيا بنفس االسـ و لكف لقب آخر ، و كاف األمر 
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األكثر مثيرا لمجنوف ، ىو وجود دفتر يحمؿ صورة امرأة تحمؿ نفس لقب الحالة ، ىناؾ أصيبت الحالة 
يد ، و بعد مضي فترات مف التساؤؿ و االحباط و القمؽ الداخمي ، قررت المواجية و بارتباؾ شد

السؤاؿ ، عف ما يجوؿ بخاطرىا ، عندىا كانت االجابة صادمة بشدة ، و لـ ىذا بسبلـ ، حيث 
خرجت مف البيت إلى إحدى األقارب ، و بعد ىدوئيا قميبل و مرور أياـ ، بدأ سموكيا اإلنحرافي يأخذ 

أشد في الوتير ، كتعبير عف رفض لمواقع و األسرة و المجتمع ككؿ ، فاكتشافيا لمحقيقة ىز منحى 
 كياف شخصيتيا ، لينقمب عمى سموكيا .

صرحت الحالة أنيا كانت ال تعترؼ بالقيـ و النواىي و االوامر التي تصدر مف العائمة ، حيث مارست 
 ...." نخونو  كنت ندير كمش نشرب و كاشياتالدراري و  agressionكنا نػػكؿ سموكات األنحراؼ "

تعرفت عمى أميا الحقيقية عند اكتشافيا لمدفتر ، وقد كانت مف قبؿ تزورىا رفقتيا أخييا الحقيقي ، 
الذي الزاؿ في حضانتيا ، و قد اعتبرت ىذا ظمما شديدا ، أيف صرحت بكرىا الشديد لؤلـ البيولوجة 

" أيف تعكسر ىذه ىا و دارتو في اسـ بوه و انا قاستنينكرىيا بزاؼ   خاطر خالت الطفؿ عند"
التعابير انكسارىا النفسي الشديد، و الحرماف العاطفي الذي عاشتو طيمة حياتيا منذ صدمة الفراؽ 

 األوؿ ، لتتوالى الصدمات ، أيف أشعرىا ىذا الحاؿ باإلجحاؼ الكبير و عدـ العدالة في حقيا .

ة شباف ، رفقة صديقاتيا في الدراسة ، كانت تشاركيـ ممارساتيـ تعرفت في فترة مراىقتيا عمى عد
االنحرافية ، تخممت ىذه الفترة دخوليا مرتيف إلى مؤسسة إعادة التربية ، و عند خروجيا لممرة األخيرة 
عادت لنفس االعماؿ االنحرافية السابقة ، مبررة ذلؾ برغبتيا في الحرية كغيرىا مف الفتيات ،  تعرفت 

ضربوني مى شاب مف الحي المجاور عندما أنقذىا مف مجموعة أشرار تعدو عمييا بوحشية "بعدىا ع
" و تعدو عمييا جماعيا ، حيث خمؼ األمر صدمة كبيرة لمحالة ، أخذىا الشاب ردوني غير دمومات

إلى بيتو ، أيف تبدأ العبلقة الحميمة بينيما ، حيث و قعت في حبو و صرحت أنيا مارست معو عبلقة 
"، أيف ماني حنيف   كاف حنيف عميا ماشي كيما الموؿسية عدة مرات و عند االستفسار أجابت "جن

صدر مف ىذه العبلقة طفؿ غير شرعي، حيث برز الحمؿ و اكتشفت األـ الكافمة الحادث و قررت 
بث القضية في العدالة و لدى ىروب الفتاة مع الشاب ، اودعت األـ قضية اختطاؼ قاصر ، حيث 

عميو القبض و اقتيد إلى السجف و أدخمت ىي مصمحة إعادة التربية بنات بحي قمبيطة حيز ألقي 
 المكاني لمدراسة .
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 فسص ا١ٌٙئخ اٌؼم١ٍخ : -1

 ا١ٌٙئخ ٚ اٌكٍٛن اٌؼبَ: 

الحالة ح ذات بنية جسمية متوسطة سميمة ، ذات مبلمح مرحة ، و مزاج منبسط عمى الجميع ، نشطة 
خريف، يظير عمييا عدـ استقرار سموكي و عدـ نضج انفعالي ، مشاغبة ،  سيمة التواصؿ مع اآل

 بعض االحياف.

تتميز بسيولة في التواصؿ و التعبيرات التمقائية ، تعبر عف مشاعرىا الداخمية بسيولة إٌشبغ اٌؼمٍٟ: 
 ، منطيقة التفكير معتبرة نظرا لمسف ، تعبيراتيا واضحة  و مفيومة .

المزاج مف خبلؿ المقاببلت و المبلحظات ذو نوع انبساطي و ىذا ما لمسناه  يظيرالمزاج و العاطفة: 
داخؿ المؤسسة، فيي ذات اجتماعية  مع صديقاتيا، يظير عمييا عدـ اشباع عاطفي الذي ينعكس مف 

" ، و بحاجة  حناف  Manqueراني سموكاتيا الصبيانية ، و ما صرحت بو الحالة بشكؿ مباشر "
 لمحب و العاطفة .

تضمنت خطابات الحالة المعارضات الدائمة التي تقدميا اتجاه القيود المفروضة ، و حتوى التفكير: م
السعي الحثيث لتمبية رغباتيا النزوية و االنحرافية ، مبررة ذلؾ بعد تمقييا االشباع العاطفي إال مف 

ماح لتكرر قصتيا الشخص الذي احبتو، كذلؾ الرغبة في إصبلح الحاؿ و العناية بالطفؿ و عدـ الس
 معو.

تظير القدرات العقمية  جد سميمة ، فيي ذات ذكاء معتبر مف خبلؿ قدرتيا عمى القدرة العقمية: 
التعبير و التعامؿ مع المحيط الحالي، باإلضافة إلى سبلمة القدرات العقمية و المعرفية و التقديرات 

 الزمانية و المكانية .

 االستبصار و الحكـ: 

حالة الوعي السميـ و التقدير الواقعي نسبيا  لموضع الذي تمر بو ، فيي تعتبر حمميا لمسنا لدى ال
خطأ، ومع ذلؾ ليس بالقدر الكاؼ مف القمؽ ، فاألمر لدييا سيؿ و متناوؿ مف حيث ترميـ الوضع و 

بالخبرة العودة إلى الحياة الطبيعية و االحتفاظ بالمولود وفؽ ما خططت لو ، ليذا فالحكـ الذاتي مرتبط 
 االجتماعية التي مرت بيا.
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 اٌزشط١ص: 

تظير الحالة س.ح ذات طابع منفتح و تمقائية السموؾ والتعبيرات ، تعبر عف حاجاتيا بسيولة ، تطمب 
و أميا     االىتماـ و الرعاية مف اآلخريف فالحقيقة التي تدركيا الحالة عف نفسيا مقمقة أنيا مكفولة 

س لو سمطة و ممنوعات متاحة كميا تشكؿ مصدر قمؽ ميـ ، و كما تعمؿ بالدعارة و أب مطمؽ لي
أشرنا فعدـ االشباع العاطفي المتجمي في البلاستقرار السموكي و في التعبيرات ، و مف خبلؿ 

 .بالشاب و إعادة بناء حياة جديدة تصريحاتيا التي كانت مباشرة و سعييا لتعويضو باالرتباط

 :  عرفُٙ اٌّٛظٛثؽٚرٛوٛي اضزجبؼ -4

 alment Norىذا طفؿ راه داير كيما ىاؾ)اليديف عمى الخديف( وقاعد  يخمـ ، ىذي قيطارة  -:10
و راه  souvenirراه يخمـ باش يغني وال شايدير ...، راه حزيف ،وال باالؾ ىادي القيطارة  خبلوىا لو 

 ثا 44يتفكر ، خاطر راه داير كيماىاؾ و يخزر فييا. 

لموحة في عدـ القدرة عمى المواجية، و الشعور بالفقداف الذي تعبر عنو الحالة تمثؿ نفسيا في ا
 ضمنيا.

 االشكالية: 

طرحت الحالة تصوراتيا المتمثمة في العجز و القمؽ ، حيث الطفؿ يواجو آلة ال يجد ما يفعؿ ، حيث 
 العجز عف حؿ الصراع واضح تسبب منو قمؽ ال يزاؿ قائما، ليذا الحزف مف أعراضو ، ففقداف

 موضوع الحب سبب حيرة ، و عجزا عف مواجية المواضيع الجديدة .

 السياقات: 

حيث أكدت  A1.1بوصؼ مف خبلؿ التمسؾ بالتفاصيؿ   B2.1ابتدأت الحالة قصتيا بتعبير مباشر
و تردد   A1.4و مع الرجوع لمصادر ثقافية  B2.1يميو تعميؽ شخصي A2.4عمى الصراع الداخمي 

حيث   CN.3لتأكد عمى عاطفة معنونة    CI.1تدخؿ في صمت ميـ  A3.1بيف عدة تبريرات
و التأكيد عمى العبلقات   B1.2مع ذكر أشخاص غير موجوديف   CN.2أصدرت معاشا ذاتيا 

B1.2 مع ذكر ىيأة دالة عمى عاطفةCN.3 . 
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ا ىادي نورماؿ ، مرا رافد .……، و راجؿ مع عود ، و مرا عند شجرة ، pochetteمرا رافدا  -: 14
pochette   و وحدة عند شجرة تخمـ ، ىادي كانت تتمشا و قبضوىا و ىدي صح عند الشجرة تخمـ

 ثا38د1،ىذا الراجؿ راه بالعود، صايي ىادا مكاف. 

عدـ القدرة عمى االندماج في الواقع االجتماعي الذي تعيشو الحالة جعميا تدرؾ إجزاء منفصمة في 
 مرتبط باالنحراؼ .الموحة ، مع تصوير جزء لمعاش لمحالة 

 االشكالية: 

كاف تعبير الحالة  عبارة عف صور متفرقة ، لـ تعقد بيف الشخصيات الثبلث أي عبلقة ، فاإلشكالية 
النرجسية تدفع إلى الحفاظ عمى االستقرار النفسي لتجنب الصراع و عدـ مواجية المواضيع الميددة ، 

مف المواجية حيف أوردت التخريؼ و خرجت  حيث المجوء إلى مواضيع خارجية لتتمكف مف اليروب
 عف القصة.

 السياقات: 

مبرزة عدة تماىيات    A1.1حيث الوصؼ بالتمسؾ بالتفاصيؿ B2.1اصدرت الحالة تعبير مباشر 
B3.3  مع تشبث بالواقع الخارجيCF.1 و إظيار الئحةCN.3   حيث دخمت في صمتCI.1   مع

 و إصدار تعميؽ    E2.1ثـ خروج عف القصة  A3.4 و عزؿ التصورات   A2.2عقمنة القصة 
B2.1  .النياء القصة 

13BM :-  ،.... ىاذي طفمة راىا تبكي  ،راىا حاطا يدييا عمى الحجرة و تبكي ، ببلؾ راىا مقنوطة
 ثا 57ببلؾ سمحو فييا راني شوؼ راىا وحدىا ،راىا قاعدا وحدىا ،  سمحو فييا . 

دى الحالة التي تسقط شعورىا عمى المشيد حيث أكدت عمى الوحدة الشعور بالتخمي و الفقداف يتكرر ل
 كأنيا تعيشيا في الموحة.

 االشكالية: 

تطرح إشكالية الموحة ضياع الموضوع و الوضعية االكتئابية ، فتوظيؼ الحالة لمضموف الموحة في 
يا مف خطابيا يعكس قمقيا بسبب معاشيا  الموازي لوضعية فقداف الموضوع الطيب الذي يمكن
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االستقرار في مأمف ،حيث  الفقداف يمثؿ انعداـ السند و التعبير عف مسؤوليتيا في ىذا الوضع ثـ 
 الدخوؿ في حداد ليذا الوضع "مقنوطة".

 السياقات: 

مع   A1.1حيث تـ الوصؼ بالتمسؾ بتفاصيؿ الموحة   B2.1دخمت الحالة مباشرة في التعبير 
 مع اجترار الصورة    CN.3طرحت ىيأة دالة عمى عاطفة  ثـ A1.4الرجوع لممصادر االجتماعية 

A3.1   ثـ التعبير عف عاطفة قويةB2.2    لتدخؿ في صمتCI.1    لتطرح ت كبلميA3.1   و
مع اجترار تصور   B1.1ثـ التأكيد عمى العبلقات الشخصية  CN.2الرجوع إلى معاش ذاتي 

 B2.4و ورود تصور مرتبط بالخوؼ      CL.2و التأكيد عمى المدرؾ و المحسوس   A3.1"التخمي"
 . CI.2دوف ذكر اسباب الصراع  CI.1مع سرد موجز 

ىاذي طفمة راىا معنقة طفؿ ، تشوؼ فيو و ىو ماىوش باغي يشوؼ فييا ، ما ىوش داييا  -:12
فييا ، .....شوؼ كيراىا  تجبد فيو و ىو ماىوش داييا فييا ، باالؾ دارتمو كاش حاجة ماشي مميحة 

....خاتش شوؼ حاجبو داير ىاؾ و حاجب ىاؾ  )منخفض و االخر مرتفع( راه زعفاف ،....  ،
 ثا 55خدعاتو . 

شعور الحالة بالذنب و محاوالت االصبلح  و الرفض الذي لقيتو بارزة في خطابيا بصورة واضحة 
 حيث بنت واقعيا المؤلـ في الموحة لتمثؿ معاشيا النفسي. 

 االشكالية :

لية التناقض بيف القطبيف الحب و الكراىية ، فالحالة عبرت عف مف خبلؿ التجاذب و تبرز االشكا
التنافر بيف الزوجيف  ، حيث نزوات المتناقضة تطفو في الخطاب ، عدوانية تدمير الموضوع ، و نزوة 

 امتبلكو   و المحافظة عميو.

 السياقات:

 حيث وصفت استنادا لمتفاصيؿ A2.2صة مع عقمنة لمق  .B2دخمت الحالة بصفة مباشرة في التعبير 
A1.1  و أصدرت عدة تماىياتB3.3    مؤكدة عمى العبلقات الشخصيةB1.1    و طرحت

و طرحت   CI.1ثـ دخمت في صمت ميـ   A3.1ثـ اجترار تصور   B2.3تصورات متناقضة 
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مجددا  ثـ صمت  B2.1مع إصدرا تقدير ذاتي    A2.4تصور ذىاب و إياب بيف النزوة و الدفاع
CI.1   مع التأكيد عمى الخصائص الحسيةCN.4   و عاطفة قويةB2.2    و التعبير عف تصور

 . E2.3مرتبط بموضوع جنسي 

،... تباف شريرة،   (la chambre)ىاذي مرا شيبانية  حاال الباب و تطؿ في الشومبرا -:05
تقرعج عمى وحديف تتصنت  ....كتوبا و .. ..تطؿ فالشومبرا تشوؼ شاكايف الداخؿ ، باالؾ راىا

 ثا52عمييـ ، .....عندؾ وجييا يخوؼ. 

كراىية األـ التي صرحت بيا الحالة موجودة في خطابيا نظرا لشعورىا باالضطياد مف طرفيا ، لـ 
 تتمكف مف إدراؾ االـ الطيبة.

 االشكالية: 

ة ضد األـ الناىية ، و ترجع الموحة إلى صورة األـ ذات ىيئة السمطة ، فالحالة تستثمر نزوات عدواني
التي تشكؿ مضوع مضطيد ، لـ تتمكف مف إدماج صورة طيبة ، فمعاشيا البدائي ضد ىذه  األمومية 

 يتحقؽ خبلؿ فقدانيا الموضوع الحقيقي ، الذي تحس الحالة تخميو عنيا.

 السياقات: 

عمى الحياة اليومية  و التأكيد   A1.1مع استناد لتفاصيؿ الموحة  B2.1ابتدأت الحالة بخطاب مباشر 
CF.1  ثـ صمت يقطع الحديثCI.1  مع ذكر الموضوع السيءE2.2    مع إظيار الئحةCN.3   

  A3.1حيث ورد تحفظ كبلمي   CF.1و لتأكد عمى المعاش اليومي    CN.4و التأكيد عمى الحدود 
تصور  و إصدرا  CM.1لتمجأ إلى الفاحص   B1.2مع ورود أشخاص غير موجوديف في الموحة 

 .  B3.3و عدة تماىيات   A1.3و لجوء إلى مصادر اجتماعية   E2.2مرتبط باضطياد 

16GF:-  ايو ىادا باغي .....ىادا يشوؼ في ىادي ، راىا مخموعة فيو مياش تيدر ىي  ، راه
يخزر فييا و يضحؾ،  الضحكة الشريرة ، راه ناوي حاجة ماشي مميحة ، ىي راىا مخموعة ، شوؼ 

 ثا 32د1تشوؼ فيو حاال فميا .....، ىو يكمي في الدخاف.  كيفاش راىا

واظبت الحالة عمى مشاعر االضطياد، لكف ىذه المرة مف العالـ المحيط ، حيث تكشؼ عف معاشيا 
 السابؽ ، أيف تجد المواضيع الشريرة المرتبط بالعبلقات في الشارع.
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 االشكالية :

ة الغيرية ، فضمنيا و بسبب الدفاعات ،تظير الرغبة الموحة تستدعي ىواـ اإلغراء و الرغبة الجنسي
الجنسية مع مقاومة حفاظا عمى األمف و الخوؼ مف تحقيؽ النزوة يتجسد عبر يتجسد عبر تشويو 

 موضوع الرغبة و إسقاطو كموضوع السيء  يمثؿ خطرا عمى الذات .

 السياقات: 

مؤكدة   A1.1بتفاصيؿ الموحة  لتستند بعدىا  CI.1يميو صمت   CM.3بدأ خطاب الحالة بتيكـ 
و طرحت تصور  CN.3و أوردت الئحة  B3.3حيث طرحت عدة تماىيات  B1.1عمى العبلقات
   A2.4مع ذىاب و إياب بيف النزوة و الدفاع  E2.2و تأكد عمى موضوع سيء B2.3لترميز شفاؼ

 صمت  يميو  B2.1ثـ تعميؽ شخصي   CM.1و المجوء إلى األخصائي   B2.2و إصدار تعجب 
CI.1   حيث وردت القصة في سياؽ مسرحيB2.1 . 

GF07:-  طفمة ىي و أميا ، طفمة راىا رافدة )ضحؾ(...دمية  ، ميا تيدر مع البزة و ىي ماراىاش
و تستخايؿ    دايتيا فييا راىا زعفانة ،....ال  راىا تقرا ليا في قصة ، البزة راىا تستخايؿ مدورة وجييا

ة ، راىا معنقة الدمية خصيا حناف ، كيما أنا نعنؽ المخدة ، ببلؾ ىادي )تتخيؿ( ، ومعنقة الدمي
 ثا19د1ماشي ميا ، خدامة تحكيميا في قصة. 

انعداـ الحدود بيف القصة و الحالة واضح فالخطاب يحمؿ دالالت واضحة عف حرماف عاطفي تعيشو 
 الحالة حاولت تعويضو بالدمية.

 االشكالية : 

،إذ يظير مف خبلؿ محاولة التقمص لمدور األمومي  بنت -ج عبلقة أـيوحي خطاب الحالة بنموذ
عمى الدمية ، فقد وظفت رفضيا و إنكارىا و رفضيا لؤلـ مف خبلؿ مشيد "مارىاش دايتيا فييا" أيف 
تسقطيا عمى األـ في المشيد كتعبير عف فقدانيا ، و استبداليا بالدمية التي ىي موضوع الحب الذي 

اماتيا "تستخايؿ" لتنكر أخيرا أنيا ليست األـ بؿ "خدامة " لمخروج مف صراع يأـز تعيش معو في استي
 وضعيا النفسي .

 السياقات: 
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   B1.1ضمف عبلقات  B3.3حيث ذكرت تماىيات متعددة  B2.1ابتدأت الحالة خطابيا مباشرة 
 اطفة مع سرد عمى ىيئة دالة عمى ع  B2.3و طرحت تصورات متناقضة  CM.3حيث أوردت تيكـ 

CN.3  ثـ تردد في التأويؿA3.1  لستند إلى خياؿA2.1   و اجترار التصورA3.1   مع نفاذية
   CF.1حيث أكدت عمى العممية  A3.1ترددت في التأويؿ A3.1و بتحفظ كبلمي  CL.1الحدود 

 . E3.1مع وجود عدـ استقرار في اليوية و الدور 

19BM :- عضاء( باغييف يحموه ، ىذا الخر التاعيـ ،لي ......خياف،  يخونو الكبلوي )سرقة األ
راه متغاشي و ال راه ميت  a des pense sيحكـ فييـ )القائد(، ......وىاذا )المطروح عمى السرير( 

و ال مانيش عارفة ، خاتش ماراىاش يتحرؾ ، وىادا طيحيف فيو ىدوؾ زوج و ىادا القائد التاعيـ ، 
 ثا 26د1لوىالو . شوؼ كيراه يخزر ،....... باينة يسا

تعيش الحالة في وضع متأـز  يظير مف خبلؿ خطابيا الذي يحمؿ في طياتو معاني مؤلمة ما بيف 
 موت و اضطياد و حاالت قمؽ مرتبط بالمعاش السابؽ.

: توحي الموحة بقمؽ الخصاء و العدوانية اتجاه الصورة األبوية ، حيث تنشط الحالة ضمف  االشكالية
ظير تفكؾ نزوي أيف النزوات الفجة تظير غبر ىوامات غير مقاومة حيث تظير وضعية سمبية ، و ي

الرغبة في التخمص مف األب مسجمة عبر سادية ترجع إلى نزوية تدميرية، إذ يظير قمؽ  تعيشو 
 الحالة خبلؿ ىذا الوضع.

 السياقات: 

17GF:- دير ، ختيا  خاتش .......ىاذي وحدة راىا تقرعج عمى وحدة،  تطؿ عمييا شاراىا باغيا ت
يتشابيو ، .....ىادي باينة كبيرة و ىادي صغيرة  ، تغير منيا باينة  ، راىا تتصنت عمييا ، رافدة في 

 ثا 20د 1يدىا كتاب ،  ورؽ وال.... ، و لخرا مطمعا عبايتيا ة تجري ، ببلؾ رايحة تتبلقا مع واحد. 

غوب فييا حيث صرحت ضمف خطابيا إدراؾ الحالة وضعيتيا غير السوية عبلقة مع شاب غير مر 
تصور اضطيادي لرغبتيا التي رفضت عف طريؽ أىميا ،فتصورىا لمقاء شخص محؿ استيجاف تعبر 

 عنو بالتخفي .
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تحيي الموحة  في إشكاليتيا األوديبية  سيناريو التنافس بيف امرأتيف مع إدخاؿ طرؼ ثالث  االشكالية :
 فسة ، ايف تبرز ىوامات اإلغراء .مف الجنس اآلخر ، موضوع الرغبة و المنا

 السياقات: 

 و الرجوع لممصادر االجتماعية  A1.1مع تمسؾ بالتفاصيؿ CI.1بدأت الحالة خطابيا بصمت ميـ 
A1.3  حيث أكدت عمى الممموسCF.1  حيث أوردت تقمصات مرنةB3.3   مع التأكيد عمى

و ذكر تصورات   CI.1مت ثـ الدخوؿ في ص   A2.2حيث تـ عقمنة  التصور  B1.1العبلقات
 و تغميـ العبلقات  A3.1مع تضارب في التفسيرات E2.2و إدراؾ الموضوع السيء  B2.3متعارضة 

B3.2 مع شخص غير موجود في الموحةB1.2 . 

ىادي ماراىاش واضحة ، ....صح ، واحد يسمـ عمى وحدة ، وال واحد يسمـ عمى واحد معنقو   -:01
راجؿ و ال مرا ، انا ىادا يبانمي راجؿ  ce que -estش واضحة يسمممو في راسو ، بصح مراىا

،.....باالؾ  مع ولده الصغير معنقو  باالؾ راه يبكي ، .......ىيو ببلؾ ضربو و راه يسامحو ، وال 
 ثا 55ىاذا دار خطأ و راح عند باه يطمب السماح . 

صور الحاجة إلى العقاب ، مع طمب الشعور بالذنب اتجاه الوالديف إثر االفعاؿ المنحرفة ، جعميا تت
 استرجاع العبلقات كما كانت عميو سابقا وترميميا.

 االشكالية : 

ترجع االشكالية إلى تقارب ذا نوع  ليبيدي  نزوي ، مع ورود سيطرة السيرورة النرجسية ، حيث الحالة 
الميبيدية ، أيف أب مف نفس الجنس مع المجوء إلى األب كسند مع كبت النزوة -عبرت عف عبلقة طفؿ

الدفاع يحظر بقوة توظيفيا ضمف العبلقة المحرمة ، و يظير إثرىا شعور بالذنب و محاولة المجوء إلى 
 مرجعية السند  لترتبط مع تصورات التعاطؼ و الحناف .

 السياقات: 

 طرحت تصورا مع عقمنة   CI.1و مع ميؿ لمرفض   B2.1ابتدأ خطاب الحالة بتعميؽ شخصي
A2.2 ب في التفسيرات و تضارA3.1   ثـ إصدار تعميؽ شخصيB2.1  مع خمط في اليوياتE3.1 

ثـ طرحت تحفظ    CI.1حيث دخمت بعدىا في صمت CN.2و الرجوع إلى ما ىو مشعور بو ذاتيا 
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ذكرت ىيئة دالة عمى   B1.1و تأكيد عمى العبلقات   B3.3و عدة تماىيات   A3.1كبلمي 
حيث تـ ارجوع  A3.1ثـ اجترار التصور   CF.2الخارجية استثمرت المصادر    CN.3عواطؼ 

 . CI.1مع ميؿ إليجاز القصة   A1.3لممصادر االجتماعية 

ىاذي غابة ، ....حجر ، حيوانات راىـ مداوريف ،.... خياف راىـ يمشو في الميؿ رايحيف  -:00
..يخوؼ ، كوف يطيحو يسرقو وال كاشما يديرو ، استغؿ)انتبو( جسر كي داير يمشو فيو   في الميؿ.

 ثا 32د1منو ؟. 

إشكالية الخوؼ و سيناريو الجنوح ال يفارؽ خطابات الحالة ، فتصريحاتيا تدؿ إكمينيكيا عمى عدـ 
 الضبط االجتماعي الذي تعيشو مع الشعور الذنب  الذي يرافقو.

 االشكالية :

شت الحالة  مرحمة قمؽ يرز الخطاب شبو غامض  مع بروز تفكؾ بيف السياقات في القصة ، حيث عا
واضح مف خبلؿ سرد الموحة ، يتمخص في المقاومة ضد األـ البدائية ، أيف تعيش نكوص إلى مراحؿ 
قبؿ تناسمية عبر ىوامات اقتحمت تصوراتيا ، فالخوؼ الذي صرحت بو تقطعات الحديث يشبو حمـ 

 تمكنت منو آليات االزاحة و التكثيؼ و الترميز.

 السياقات: 

لتدرؾ أجزاء الصورة مع أجزاء   CI.1يميو كؼ بسبب المشيد B2.1الة مباشرة في التعبير دخمت الح
 ثـ و ورود تصور ممسرح  CI.1ثـ تنقطع عف الحديث  E1.3و إدراكات خاطئة    E1.2نادرة

B2.1   ثـ لجوء لمفاحص عبر نداءCM.1  لتصور مشيد مرتبط بخوؼB2.4   ثـ التأكيد عمى
  B2.1مع تعميؽ ذاتي   CL.3و ادراؾ عناصر مقمقة   CL.1ية الحدودمع نفاذ   B2.4الخوؼ

و تواجد غموض في الخطاب   A3.4مع عزؿ بعض التصورات   E1.4حيث اوردت تصورات مفككة
 . E4.2عاـ 

04 GB:-  غابة فييا الشجر ، فييا صندوؽ وال حاجة محطوطة ىنايا،  ببلؾ حاطيف فيو كاش
الوسط باش ما تبانش ، ....ببلؾ ذىب ، مسروؽ  ... شجر حاطينيا فيحاجة مخبيينيا في الغابة،...
 ثا 13د1، حاطينيا في وسط الغابة. 
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معاش الحالة المرتبط بالجنوح و السرقة يظير في خطابات الحالة ما يدؿ عمى عدـ توافقيا النفسي 
 و محاوالتيا لتحقيؽ حاجات نفسية.  االجتماعي 

 االشكالية : 

وص إلى مرحمة ما قبؿ تناسمية ، أيف الحالة تعيش قمؽ بدائي ، حيث نزوات استدعت الموحة نك
التدمير تبرز عبر اسقاط لممواضيع السيئة خارجا ، حيث العالـ الداخمي يشبو العالـ الخارجي أيف 
المواضيع المقمقة متواجدة في معاشات الحالة مع اعتراؼ بغياب الموضوع و عدـ القدرة عمى الحفاظ 

 عميو.

 سياقات: ال

   A3.1مع تحفظ كبلمي  A1.1مستندة لمتفاصيؿ في الموحة  B2.1ابتدأت الحالة بخطاب مباشر 
في سياؽ موجز لمقصة   CF.1ثـ التأكيد عمى الحالي و الممموس  A3.1مع إعطاء تفاصيؿ أخرى 

CI.1 . 

03B:- ..... ، )يتيـ ما عندىش بز مسكيف راه مريح  عند الباب قاعد يخمـ بالحفى )حافي القدميف
 ثا41دارىـ ، شوؼ كيراه مريح ، كوف جا عنده دارىـ كوف جا البس ،.... محقور . 

تفكير الحالة بفقدانيا األمومي األولي جعميا رغـ التبني تعيش حالة مف اليتـ و الفقداف لكؿ ما ىو 
 طيب.

 االشكالية : 

د ، فالقمؽ ما قبؿ تناسمي تغمب عمى لـ تستطع الحالة تسيير العزلة و الوحدة الذي عاشتو في المشي
الحالة ، ففقداف األـ التي تمثؿ الحامي جعميا تعيش خوؼ غير مقاوـ يظير مف خبلؿ تصورات 

 توحي بضعؼ المقاومة.

 السياقات: 
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03MF:-  ىذا راجؿ تعدى عمى مرا ،.... و راه ندماف ، ىي راىا راقدا و شو شا راه داير ليا ، راه
مراىاش تتحرؾ ، ......خاتش كوف جات فاطنة متخميش روحيا عريانة  مسكرىا وال، خاتش  

 ثا 28د1،......... بصح راه البس قشو ، ماشي مرتو ، .....دارليا كاش حاجة. 

صور االعتداء الذي تعرضت لو الحالة سابقا تتفعؿ مف جديد ، حيث تظير الموحة بالنسبة ليا نفس 
 القصة التي عاشتيا.

 االشكالية: 

المشيد عف حركة جنسية عدوانية تشترؾ مع شعور بالذنب ، ىذا الطرح يؤكد عمى الصراع  يكشؼ
النفسي الداخمي ضمف توظيؼ الحالة ، فاالتجاه نحو تحرير النزوة الميبيدية و مقاومتيا يظير في 
خطابيا، فالرغبة الجنسية تظير ضمنيا بينما العدوانية و االعتداء واضح ما يوحي بكبت عمى 

 جنسية حسب المضموف الكامف.-يات الخطاب ، كؿ ىذا يدؿ عمى ازدواجية النزوة عدوانيةمستو 

 السياقات: 

قدمت وصؼ   A1.1حيث تـ الوصؼ عبر التفاصيؿ   B2.1دخمت الحالة مباشرة في الخطاب
ثـ طرحت   B2.2اظيرت عاطفة قوية   CI.1ومع الدخوؿ في صمت   E2.3مرتبط بعدواف

مع ذكر تفاصيؿ   A1.1و وصؼ بالتمسؾ بالتفاصيؿ   CI.1ثـ صمت     A2.2تصورات معقمنة
مع ذكر   CI.1ثـ صمت مجددا    A2.4مع ذىاب و إياب بيف النزوة و الدفاع  B3.2إغوائية 

 .   E3.2موضوع فج مرتبط بعدواف جنسي

مانيش عارفة شاىي ىادي ،ماىيش واضحة ، ......، ناس يدخمو مف التاقة ، ماعندىمش  -:07
باب ويف راه الباب؟؟، ....كيما تاع دوؾ الفوضاوي ما عندىمش باب ، مساكيف راه كاتميـ البرد ، 

 ثا 16د1)ستار(، خاتش باينة بمي دايريف فييا كتانة وال حاجة .   rideau.......التاقة دايريف فييا 

عمى المشيد  تعيش الحالة وضعية ىشة مف الناحية النفسية وظفتيا في خطابيا أيف ينعكس الوضع
 المعبر عنو.

 االشكالية : 
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تشير الموحة إلى صور ىوامية مرتبطة باألـ البدائية حيث يرجع  النكوص إلى المرحمة ما قبؿ تناسمية 
، و و تفعيؿ اسقاط المواضيع السيئة ، حيث يبرز اضطياد تعيشو الحالة داخميا ، فرغـ اسقاطيا 

شعور باألمف ، فالقمؽ ميدد لـ تتمكف الحالة مف مقاومتو لمموضوع السيء تمنع نفاذية الحدود عمى ال
 بعدـ توفر ادماج لمموضوع بشكؿ سميـ.

 السياقات: 

ثـ ذكر أشخاص  CI.1ثـ توقؼ أخر   B2.1ثـ عميؽ ذاتي   CI.1بدأ الخطاب بنزعة نحو الرفض 
التأكيد و    CI.1ثـ طرح سؤاؿ   B2.1ثـ إصدار تعجب و تمسرح  B1.2غير مجوديف في الموحة 

و التركيز عمى   CM.1و عمى وظيفة االستناد لموضوع CF.1عمى التشبث بالواقع الخارجي 
 ثـ طرح تحفظ كبلمي  CN.4و التأكيد عمى الحدود  CI.1ثـ صمت مجددا   CN.4المحسوس

A3.1 . 

رفض أو عجز عف التعبير : ما فييا والو خاوية ...،تاع مديركـ و ال تاعؾ ، )شرح  -:06
ة( ، شانشوؼ ىنا مكاف والو  ، .....)تشجيع مف طرؼ الباحث مع إعادة الشرح( ....ماكانش الوضعي

 د 2، مانبغيش نستخايؿ. 

عبرت الحالة عف حالة الفراغ العاطفي الذي تعيشو ، فمـ تستطع مؿء العالـ الداخمي ، و الوجود ألي 
 مصدر أماف تعيشو .

 االشكالية : 

الت و التشجيع عمى التعبير ، الحالة لـ تتمكف مف بناء العبلقة مع الحالة رفضت التعبير رغـ محاو 
الموضوع المرغوب فيو و الفضؿ ، فعجزىا واضح يعود إلى فراغ عاطفي و عدـ مؤله بإدماج 
لمواضيع طيبة ، حيث االنفصاؿ األولي لمحالة حطـ كؿ موضوع تستند إليو ، فأظيرت الفراغ و 

 الموضوع .المساحة العازلة بينيا  و بيف 

 السياقات: 
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لتطرح تعميؽ  CI.1يميو صمت مطوؿ   CI.1مع نزعة إلى الرفض A2.3بدأت الحالة بإنكار 
ثـ رفض الموحة  CI.1ثـ الدخوؿ في كؼ عف التعبير   E1.1مع إغفاؿ لمموضوع  B2.1شخصي

CI.1 

13MF عمي ،  : تفكرني بالنيار لي تخصرت ، مانطيقش نحكييا ، القصة لي صراتمي كي تعداو
)صمت( طفمة راىا متكسمة، باينة  دروليا كاش حاجة كيما دارولي أنا ، خربو فييا  ، ىذا حشاىا ليا 
، ..باينة كاف يقوليا نبغيؾ  و جابيا بالغدرة ، ودار شافي خاطره ، باينة ىي ماكنتش باغية ، خاطر 

روحيا ،ضربيا و عطاىا ىو راه ندماف ، راه ضاربيا خاطر ماراىش فاطنة ، خاطر مراىاش مغطية 
كاش حاجة كبلتيا،  ىو راه كالي كاش حاجة ،.... و كي تفطف يقيسيا ، باغي يدييا فييا ؟؟ ال ، 

 ثا.7د2دوؾ يروح ، أصبل راه البس قشو . 

 ثا07د 3بعد إعادة التقديـ :  : 13MFاالستجابة األطوؿ وقتا: الموحة 

 ثا 44:  01االستجابة األقصر وقتا : الموحة 

  ثا . 51دقيقة ، 20مجموع : ال

 ضالصخ اٌك١بلبد:-3

تعددت السياقات التي أصدرتيا الحالة ضمف خطاباتيا، حيث شممت تقريبا كؿ أنواع ، لكف بنسب 
متفاوتة ، حيث كاف الخطاب مرنا و غنيا بسياقات شتى ، حيث يتأكد لنا مف خبلليا قدرة المفحوصة 

ذات المرونة ، حيث الدالالت العيادية تشير عبر ىذه عمى مواضيع متعددة ، غمب عمييا سياقات 
 السياقات إلى توظيؼ النفسي لحالة .

إدراؾ المحتوى الظاىر لمصورة ، االلتماسات البلشعورية  عف طريؽ المحتوى الكامف يترجـ عف طريؽ 
قبؿ العاطفة و التصورات ، التكفؿ مبدئيا المنظـ بالتصورات، العاطفة البلشعورية عف طريؽ ما 

 .Catherine)الشعور في العمميات التي تسمح بإيجاد كممات معبرة عف ىذه العاطفة  و التصورات. 
C, 2013,p84) 

( ، حيث الرقابة أو الصبلبة تظير الخطاب و تبرز آليات الدفاع السيما Aو نبدأ بسياقات الرقابة )
ترجع إلى عممية إعداد   Bو سمسمة  aالصنفيف المتضمنيف سمسمة سياقات ذات النمط اليجاسي. 

الحديث الذي يحتمؿ أف يتضمف آليات دفاع )مع تخصيص الكبت( ، تشيد عمى وجود صراعية داخؿ 
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نفسية ، و خاصة ذات مقاومة بيف أنظمة الجياز ، و الذي يفترض وجود فضاء داخمي مكبوت ، 
 p86)(Catherine. C, 2,013العالـ الداخمي الذي يخدـ مشيد ظيور مأساوية الصراع. 

فاالرتكاز عمى تفاصيؿ الموحة كاف مف أىـ  (A1)و تظير سياقات الرجوع إلى الواقع االجتماعي 
 01سياقات الصبلبة ، حيث التفاصيؿ تعد منفذا لمخروج مف الصراع الداخمي ، ففي الموحة األولى 

استعممت التسامي كدفاع العودة لممراجع األدبية يحسـ الصراع الذي استدعتو مشاىد الموحة ، بالموازاة 
التبعية طابع ميـ تظير غموضا في تعمؽ مفرط بالمحيط، و مظاىره ضد قمؽ الخصاء. حيث تشكؿ 
 (François.B, Catherine.C,2003, p110)الممموسة تحديد الواقع المادي. 

في و الذي نجده  (A2.2)( نجد ضمف ىذه السمسمة سياؽ العقمنة A2أما استثمار الواقع الداخمي )
حيث إثر التموقع ضمف صراع أوديبي في وضعية ثبلثية ، تعمؿ آليات الدفاع مف   02الموحة الثانية 

خبلؿ عقمنة المشيد لكؼ التصورات المقمقة حيث يدعـ الخطاب سياؽ العزؿ بيف التصورات ، و في 
13MF   حيث يبرز الذىاب و اإلياب بيف النزوة و الدفاع ،(A2.4) الكبت  ضمف مشيد نزوي أيف

فالصراع بيف القوى يمكف اف يتسدؿ عميو أيضا اكثر وضوحا، تفسيرات يكوف أقوى لدى الحالة، 
  ,Catherine. C)الصراع النفسي الداخمي تعرؼ الموضوع مف خبلؿ عمميات الصبلبة .

2013,p101) 

لوسواسي ظف التي تحمؿ الطابع ا A3.1التفكير الوسواسي يظير مف خبلؿ التردد و اجترار الحديث 
، و إنكار لدى العميؿ المتورط في نظاـ يحافظ عمى وضعية غير سوية أو فعالة ، حيث أي محاولة 

.  ,François.B)اخذ قرار مؤلمة ، وغير محتممة مف طرؼ محور تكافؤ الضديف 
Catherine.C,2003, p159) 

يػػػػػػػػث كػػػػػػػػاف حاضػػػػػػػػرا بقػػػػػػػػوة ضػػػػػػػػمف الخطابػػػػػػػػات المقدمػػػػػػػػة ، ح (A3)يميػػػػػػػػو سػػػػػػػػياؽ الػػػػػػػػنمط اليجاسػػػػػػػػي 
و الػػػػػذي لمسػػػػػنا وجػػػػػوده فػػػػػي جػػػػػؿ الموحػػػػػات ،  (A3.1)اسػػػػػتعممت الحالػػػػػة سػػػػػياقات الػػػػػتحفظ الكبلمػػػػػي 

حيػػػػث الصػػػػراعات ذات الطػػػػابع قبػػػػؿ تناسػػػػمي تظيػػػػر فػػػػي خطابيػػػػا أيػػػػف تحػػػػاوؿ  12GBمنيػػػػا الموحػػػػة 
الػػػػػتحكـ فػػػػػي السػػػػػرد عبػػػػػر الػػػػػتحفظ إصػػػػػدار شػػػػػؾ كأنيػػػػػا تريػػػػػد أف تنكػػػػػر مػػػػػا داخميػػػػػا لصػػػػػالح مػػػػػا ىػػػػػو 

المفيػػػػـو العصػػػػابي يتأكػػػػد مػػػػف خػػػػبلؿ ارتباطيػػػػا بعمميػػػػات اخمي نشػػػػط. أيػػػػف خػػػػارج، حيػػػػث الصػػػػراع الػػػػد
أخػػػػػرى و التػػػػػي ترجػػػػػع إلػػػػػى دفاعػػػػػات وسواسػػػػػية خصوصػػػػػا مثػػػػػؿ الشػػػػػؾ و إعطػػػػػاء تبريػػػػػرات مختمفػػػػػة. 

(François.B, Catherine.C,2003, p88) 
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 كاف بشكؿ مكثؼ أيضا حيث اشتممت عمى جميع األنواع تقريبا ، (B)ظيور كذلؾ سياقات المرونة 
، في االتجاه غير المستقؿ ، تحمؿ نفس  B1عمميات ما يترجـ غمبة المرونة في التوظيؼ النفسي، ف

خاصية سياؽ الصبلبة و عممياتيا ، حيث تعمؿ عمى برىنة استعماؿ المشاعر العاطفية مف أجؿ 
  (Didier.A, Catherine.C,2007, p162)مقاومة نشوء تصورات الشعور باأللـ أو المزعجة.

الذي غطى جؿ القصص التي سردتيا الحالة ، و عمى  (B1)ر منيا سياؽ استثمار العبلقات نذك 
 04و الذي أولتو اىتماما كبيرا ، ففي الموحة  (B1.1)سبيؿ المثاؿ التأكيد عمى العبلقات الشخصية 

لموضوع التي تتضمف عبلقة أوديبية بيف الفتاة و األب و التي تعبر فييا عف شعور بالذنب إثر فقداف ا
و الذي يمثؿ القدرة عمى  (B1.2)المحبب ، كذلؾ سياؽ ذكر أشخاص غير موجوديف في الموحة 

أيف تعبر عف إسقاط لمموضوع السيء و  05االحتفاظ بالموضوع  و ديمومتو ، نجده في الموحة 
سمة و الذي يعتبر مف أىـ السياقات ضمف السم  (B2)عدوانية ضد األـ ذات السمطة ، سياؽ التيويؿ 

، كثيرا ما لجأت إليو الحالة كتعبير عف قمؽ داخمي عميؽ ، ابتداء بسياؽ دخوؿ مباشر في التعبير 
(B2.1)  ،حيث التفاعؿ مع المشيد و االندفاع في النزوات بنوعييا ، و كذا التحرؾ اليوامي النشط

شكالية التي لـ يتـ ، و التي تعبر عف نكوص لممرحمة األوديبية ، و نظرا لئل 01مثبل الموحة األولى 
حسميا بعد، و إدراؾ المشيد دفع بالحالة بتعبير مباشر في مضموف الموحة ، و يبرز سياؽ التيويؿ 

(B2.2)   6كمتنفس لمتعبير عف قمؽ مف خبلؿ إصداره ،        و الموحةGF   13و الموحةMF   ،
القمؽ تعمو في خطاب أيف الحالة تعبير ضمف سياؽ ىستيري كارثي عف المشيد ، حيث تجميات 

يذه الخاصية توجد ضمف تفاصيؿ الحديث المنظـ حوؿ ليجة تحمؿ معنى عبلقات بيف الحالة. ف
شخصيف ،و مأساوية االحداث ، قوة اليوامات ذات االغرائية، غالبا ما تظير عبر بروتوكوالت 

ؾ عبر العبلقة مع ىستيرية و إغرائيات العبلقات أو الغممنة و يمكف التعرؼ عمييا ضمف السرد كذل
  (Catherine. C, 2013,p105)المختص.

يبرز كذلؾ ضمف السمسمة ، سياقات التقمصات و تفعيؿ األدوار ما يكشؼ عف آليات دفاعية مرنة ، 
و استحضار شخصيات غير معمنة في الموحة و التي  (B1.1)حيث تعدد الشخصيات و العبلقات 

كما أشرنا في لوحات سابقة ، إضافة إلى سياؽ تعدد  تعبر عف صراعات عبلئقية ذات طابع لبيدي،
أيف الحالة استطاعت بفعؿ تجاوز البلتمايز إلى االستقبلؿ العبلئقي عف   (B3.3)التماىيات 

 الموضوع األمومي.



 

232 

حيف تمجأ الحالة في وضع صراع حاد و عدـ القدرة   (CF.1)تبرز سياقات االستثمار المفرط لمواقع 
حيث صياغة القصة ضمف  05روج إلى متنفس تحمي بو نرجسيتيا ، مثؿ الموحة عمى المقاومة ، لمخ

واقع خارجي  يوحي بعدـ قدرة عمى المقاومة لتمجأ لتجنب الصراع بمجوئيا لمواقع ، تدعميا سياقات 
يبرز بشكؿ مكثؼ معمنا عف صراع شديد لـ تتمكف مف مقاومتو ، أيف  (CI.1)الكؼ و الميؿ لمرفض 

 يبم  ذروتو. النشاط النزوي

أيضا لو حضور معتبر ضمف خطابات الحالة، حيث عكس المعاش  (CN)سياؽ االستثمار النرجسي 
الذاتي عمى الموحة و إصدار تعميقات ذاتية يثبت محاوالت دعـ نفسي ضمف مواقؼ صراع مثيرة 

تصدر معاشيا   10ضمف مشيد الموحة  (CN.2)لمقمؽ، مثبل سياؽ إصدار ما ىو معاش ذاتيا 
في الموحة ، أيف تبحث الحالة  (CN.4)لمخروج مف مأـز نفسي حاد ، و تمجأ إلى التأكيد عمى الحدود 

عمى حدود لحماية نرجسيتيا مف التدمير ، حيث تحتفظ بالموضوع الطيب و ترفض الموضوع السيء، 
لو لتؤكد عمى صراع ذا طابع نكوصي تعيش خبل  7GFفي الموحة  (CL.1)و تظير نفاذية الحدود 

أيف تمجأ  11في الموحة  (CM.1)وضعية اضطيادية ، و تمجأ إلى السند مف خبلؿ ورود سياؽ 
 لمفاحص يشابو نداء لؤلـ إثر الشعور بقمؽ الموت و محاولة الحفاظ عمى الذات.

العمميات األولية وردت قميمة  في سياقات الخطاب ، نذكر منيا إغفاؿ موضوع ظاىر  (E)السياقات 
(E1.1) و كؼ قوي منع مف تكويف مواضيع مفضمة ، كذلؾ  16ـ تشوه اإلدراؾ في الموحة ليترج

فالقمؽ الذي اجتاح شعور الحالة و نشاط العمؿ  11في الموحة  (E1.4)إدراؾ مواضيع مفككة 
اليوامي البدائي ، جعؿ المقاومة ضد القمؽ بأي جزء مف أجزاء الموحة و بأي تصور لمتمكف مف 

حيث يظير المنافس  09و  05في الموحتيف   (E2.2)ذكر الموضوع السيء التغمب عميو، و يظير
 مف نفس الجنس بشكؿ موضوع سيء مضطيد ، أيف تؤكد عمى إشكالية أوديبية غير محسومة .
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 ثؽٚرٛوٛي  اٌؽٚؼشبش:-4

 (: اقزدبثبد اٌؽٚؼشبش ٌٍسبٌخ اٌثبٌثخ.08خعٚي ؼلُ )

 قم اللوحة ر االستجابة  الوضعية  المحددات التوقيت 

 01 )ضحك( ال أعرف، .......، وحش )مخيف( اعلى  F+,G,(A) ما 15د1

 A, FC, D ما30

CF, DD 

 اعلى

 

زوج فيالت )فيلين(، فيل اغير ، يطلق حاجة 

 )تنا ر( من نيفه

02 

 ما26د1

 

C,DA, F+, DD/ 

,DD-Bot,F 

اعلى، 

 اسفل

)امت ، استفهام....( نقار خشا متالسقين 

 شجر  ،)تنا ر( ، فوق 

03 

اعلى   ما 18

 اسفل

 04 شجر   ، عينين تاب حيوان )يدين ، رجلين(

 05 خفاش يطير  اعلى  B, A, F+, G ما13

 06 حشر  عندها جنحين و  عينين . اعلى A, AD, FC, G ما 24

لزوج مرات ، شعرها ،   وجهين متقابلين اعلى  H, DH, F+, G ما04د1

 رقبتها معوجة.

07 

  ,A, FC, D/Kan ما 22

Bot, FC, D 

 08 اسد منا و اسد منا طالعين فوق شجر  )تنا ر( اعلى

اعلى  Refus , C, D ما 27

 اسفل

 09 .هادو  ير الوان ، ماكاش شكل

 /A, CF, D ما53

A, FC, DD 

 حيوانات  )جز  البرتقالي، االشكال الملونة( اسفل

 عقرا )الشكل الرماد ( ، فيل كيما االول .

10 

 

 مانية 26دقيقة، 1ابة االطول وقتا:االستج

 مانية 13: 05االستجابة االقار وقتا: اللوحة 

 .انيةم52دقاصق 6المجموب : 
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 اٌجك١ىٛغؽاَ: 

 (: ثك١ىٛغؽاَ اٌسبٌخ اٌثبٌثخ.28خعٚي ؼلُ )

 الخالاة  المحددات أنماط اإلدراك المحتويات

Ban =01 

H=01 

Hd=01 

A=07 

Ad=03 

Bot=03 

Obj=00 

Sg=00 

0Sex=0 

G=05 

D=05 

Dd=05 

Kan=01 

 

F= 16 

F+=06 

=00-F+ 

FC=06 

CF=02 

C=02 

Fclob=01 

ClobF= 01 

TR= 15 

Refs=01 

Tps/Total= 

Tps/rep= 

TRI= K/C = 

K=00% 

C=53.32% 

K  <C  

RC= 33.33% 

CF+C <FMA=FC 

13.33+14.23% <FC=42.65 

% 

FC=6.66/00 

K6.66/E00 

IA=06.00% 

Félarg=0000000% 

F+=42.85% 

=00.00%-+F 

H=06.66% 

A=46.66%  

-CHOIX : 

 : وحش مخيف 01            

 : خفاش نخاف منه05            

 : حشر  تخوف06            

CHOIX+ :07 زوج نسا متالقيين تقول احابات 

 : فيل و فيلة متالقيين متعانقين02                

اجل يشوفو : نقار خشا متالقيين، مرا و ر03                

 بعض فوق شجر . 
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 رس١ًٍ اٌجؽٚرىٛي:

استجابة ، حيث تعتبر دوف المتوسط ،و ىذا العدد  15بمغت استجابات  المفحوصة حوالي يقدر بػ
يعبر عف كؼ و حصر موجود ضمف سيرورات النفسية  ما منع ورود التصورات ، كذلؾ تعبر النسبة 

%  مف نسبة االستجابات الكمية ، 6.66عات حوالي عف مستوى معتبر مف الذكاء ، بينما بمغت الشائ
 و ىي إشارة عمى عدـ قدرة عمى التكيؼ مع الواقع و المجتمع ، حيث المحاوالت غير سميمة .

 اٌك١بلبد اٌفىؽ٠خ: 

، و التي  تعبر عف تكيؼ إدراكي إذا تزامنت مع شكمية جيدة ،   Gاالستجابات المكانية  مف نوع 
%  إذ  33.33، فقد حصمت  الحالة عمى نسبة بػ p68) (c.chabert:لواقع تثبت فرضية التشبث باو 

التفكير و معتدلة توافؽ النسبة النموذجية  مؤشر جيد عمى توازف النمط العقمي و تعادؿ اإلدراؾ الشامؿ 
الكمي لمحالة  ،و مكوف كمي لمذكاء و تثبت القدرة عمى التحكـ في األشياء. فالموقع  مرتبط بإدراؾ 

سميـ بمعنى اجابة بشكؿ جيد يضمف طبع اعتيادي  متكيؼ لمعممية المعرفية و ىو مؤشر  صحيح
كذلؾ لتأسيس لميوية الشخصية المستقرة  في العالـ المحيط الخارجي ، حيث قمتو تشير قمة النشاط في 

.و فيما يخص تصور الذات فإدراؾ صورة جسدية  (Jacqueline. R, 2010,p56)تصور الذات.
 ,Catherine. C) .مستدخمة أو العكس ، حيث تعتبر حاو لمصورة الجسدية حسب شابيرثابتة و 

2013,p76) 

% و مع دنوىا مف المعيار 33.33، قد بمغت نسبتيا في البروتوكوؿ  Dاالستجابات ذات نمط 
النموذجي فيي تكتسي بمعنى التكيؼ االجتماعي ، و نشاط إدراكي و فكري يبني قدرة تحميمية 

(، حيث تتخذ ممجأ إدراكيا مفضبل و محاولة إلبراز القدرات التكيفية مع الواقع 87،ص2010)معاليـ،
حسب سي موسي ، و ىي تعمؿ إذا تزامنت مع المحددات عمى الحفاظ عمى الرقابة و التمسؾ بالواقع 
ح الموضوعي ، و تعني واقع دفاعي و تكيفي ، بينما حسب ما قدمتو الحالة فيعني أنيا فقدت المصال

 (88، ص2010و االىتماـ بالواقع و ىذا ليس بالضرورة مرضي )معاليـ،

% مرتفعة قميبل عف التقدير النموذجي،  33.33و ىي األخرى تبم  نسبة  Ddاالستجابات مف نوع 
حيث تعتبر ىذه النسبة مؤشرا عمى االستجابة الجيدة لمبيئة ، و القدرة عمى االىتماـ بما ىو غير 

لية آليات الدفاع إضافة إلى وجود حساسية إدراكية مدققة ، و عدـ إدماج الواقع عادي ، و تعني فعا
 (67،ص2010تناولو بصفة اعتباطية.)معاليـ،و 
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% ، فيي تمثؿ 70%  ، حيث المستوى المعياري يقدر بػ 93.33الموسعة  Fالمحددات الشكمية 
لقدرة عمى التكيؼ مع الواقع السيطرة عمى الجزء االدراكي و تعني مجيود التنظيـ العقبلني  و ا

الخارجي، و تعني أيضا  المجوء إلى العقمنة  و الطابع االجتماعي و قمة االنفعاؿ  العاطفي 
(. و تفسر مدى ضبط عمميات الفيـ لدى العميؿ، بمعنى عاداتو و طباعو و توجيو 80)معاليـ:ص

رفيع ، ىذا المؤشر يسمح  ليفكر بتحكيـ مضبوط ، يرتبط إذف بمؤشر التوافؽ االجتماعي بمستوى
.حيث تمثؿ عبر Catherine. C, 2013,p)63(بتحديد قدرات العميؿ لفيـ الواقع بطريقة كافية 

أما المحدد الشكمي  الزيادة إلى الحصر و الحرماف مف االتصاؿ المباشر مع العالـ مع المحيط و ذاتو.
F+  عف القدرة عمى وضع الحدود بيف  % تعبر النسبة المرتفعة 42.85فتعتبر نسبتيا المقدرة بػ

الداخؿ و الخارج و القدرة عمى التنظيـ   و التخطيط و مراقبة السموؾ عف طريؽ المدركات و التجارب 
،  اما التقدير الذي قمتو فيو يعبر عف القدرة عمى وضع (Rausch.d.T ,1975, p74)المعاشة 

 الحدود مع مرونة في آليات الدفاع النشطة.

 ٌصؽاػ١خ : اٌع٠ٕب١ِخ ا

أيضا معتبرة ، و التي تعطي  نموذج الفعاؿ لدى المفحوص ، TRIيقدـ  نمط التجاوب الحميمي  
تقريرا متبادال مف االستجابات الحركية و المونية التي تشير إلى كيؼ يحقؽ طموحو أو ال ، حسب 

 أو خارجي.   ،و ترتبط أيضا  بقياس وضع اتجاه الشخص  استجابة لنوع إما داخمي  1947رورشاخ 
(Catherine. C, 2013,p79)   حيث قدمت الحالة ما نسبتو(TRI=K0/C 53.32)   إذ تنعدـ،

الحركة و تواجد نسبة الموف بشكؿ وافر  و التي تعكس توظيؼ النمط المنبسط الخارجي الخالص ،  
 يث يعبر المفحوصأيف الحالة تنعدـ لدييا النزعات االنطوائية  بخبلؼ توافر النزعة االنبساطية  ، ح

( 43،ص2010اندفاعية  و اإليحاء)معاليـ،و و يبيف وجود  انفعالية  عمى حاجياتو العاطفية بدوف كبح
فالخارجي ، يعبر  عف عاطفة  جد ىشة ، تدور حوؿ الخارج ، التي تفضؿ التكيؼ االجتماعي، حيث 

أف تكوف محددا لعاطفة غير األفراد ليـ أولوية  الخضوع إلى المعاش العاطفي االنفعالي، و يمكف 
 .1990مستقرة ، و ظيور أولوية  لبلندفاعية  التأثر و أنانية حسب تروبف بارغ 

حيث يظير النمط االنطوائي و التي تؤكد انعداـ الحركات النزوية           FCبينما في المعادلة المكممة 
بكبت واضح حيث تخالؼ و التي تشير إلى نزوية نشطة مترافقة  ) (FC= k6.66/E0و قيمتيا 



 

237 

التجاوب الحميمي و تبرىف عمى محاوالت تكيفية ، ىذا الميؿ االنسحابي الذي يفرض نفسو في كمتا 
 (.227الحالتيف و غمبة الكؼ لدى أغمب األفراد )سي موسي:ص 

%  و ىي مؤشر مرونة انفعالية  و القدرة 33.33% تقدر قيمتيا بػ  RCبينما االستجابات المونية ،  
التناسؽ مع الموقؼ و مع  المحيط ، مرفوؽ بدرجة مف االنفعالية ، مع محاوالت تكيفية مع  عؿ

عف تمقائية خطيرة و ميؿ لفقداف المراقبة عمى شكؿ عدواني شبقي   C>E المحيط، حيث تعبر 
.:p144) (Rauche 

 ( حيث 14.23+13.33% <40عمى الشكؿ التالي  )  FMAو تبرز معادلة النضج الوجداني 
صيغتيا تتشكؿ  مف  نسبة االستجابات المونية  مقابؿ االستجابات الشكمية ، و تقدر نسبتيا بػما يمي 

(FC>C CF+  حيث تيدؼ إلى التحكـ في العواطؼ لصالح التصورات ،و تعبر عف استقرار ، )
(،  و عمى وجود عاطفة متكيفة و القدرة عمى الدخوؿ في اتصاؿ حسب 32انفعالي )معاليـ: ص

zieuan ،(32،ص2010.)معاليـ 

غياب و % بدوف شكؿ ، تعبر عف حضور اندفاعية 13.33حوالي  Cو تعبر نسبة االستجابة  المونية 
(.والدالالت المرضية لبلستجابات المونية  تظير في محتوى خاص 32لممراقبة االنفعالية )معاليـ: ص

اني بمعنى التشريحية ، ذات الشكؿ مرتبطة بالصور الجسدية لبلستجابة المرضية ترجع لمداخؿ االنس
،و االستجابة  المجزأة و التي تعني التجزأة و الذي يأتي ضمف رابط مع األلواف   +F-غير الواضح 

 توضح امكانية االستعماؿ كوسيط ، واجية حساسة تعني االلتقاء بيف الداخؿ و الخارج.
(Jacqueline. R, 2010,p77) 

طفة المتمركزة حوؿ الذات النرجسية العاطفية ، و عدـ االستقرار حيث تمثؿ العا  FCكما أف نسبة  
، إذ تعبر عف إثبات قابمية المفاوضة  %14.23 (، فالحالة سجمت نسبة 32االنفعالي )معاليـ: ص

( و قد تكوف ىنا مؤشرا سمبيا عمى عدـ الضبط،  أما 232مع النزوات و الدفاع )سي موسي:ص
كوف فييا إدراج اتجاه يتميز بالحدس و الحساسية ، إذا ما كاف الكؿ ، ي FCالمحدد الشكمي مع الموف 

( و تعبر عف 86،ص2010مبني عمى استعماؿ العاطفة ، بحيث تستثير العمؿ الفكري )معاليـ،
% ،إلى التحكـ في العواطؼ  لصالح  42.85عاطفة متكيفة و اتصاؿ عفوي ، و تيدؼ نسبتيا 

ة ، نظرا لقمة  االستجابات المونية  ، حيث تعبر عف التحكـ في التصورات التي تخدـ الميوؿ اليجاسي
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تظير عاطفة أنانية ، نرجسية ، و عدـ استقرار ،  CF(. فنسبة  232إفبلت النزوات )سي موسي:ص
  Jacqueline. R, 2010,p)83(تدؿ عمى االندفاعية النزوية و غياب التحكـ. Cو 

 اٌّسز٠ٛبد: 

% و ىي ضئيمة ، حيث تثبت قدرة الحالة بإيرادىا عمى القدرة  6.66، تقدر بػ (H)المحتوى البشري 
التقمص لمصورة االنسانية و تبني ىويتو  ، و قد يرتبط انخفاضيا بضعؼ القدرة عمى التماىي  و عدـ 
االمكانية لتصور الذات في نظاـ عبلئقي محدد بوضوح ، باعتبار االستجابة البشرية القدرة عمى تمثيؿ 

عمى صعوبة بناء عبلقة أو  Hdـ عبلئقي بوضوح ، كما تعتبر االستجابة جزء إنساف نفسو في نظا
( كما تعبر عف عدـ القدرة عمى 36،ص2010مصدر تيديد و كبت لمتصورات الجنسية )معاليـ،

 التواصؿ اإلنساني.

عبر % و مرتفعة مقارنة باالستجابات االنسانية، و ت46.66، قدرت نسبتو بػ   Aالمحتوى الحيواني 
( ، و ىي تستعمؿ 231ىذه النسبة حسب رورشاخ عف مستوى جدي لمذكاء )فيصؿ عباس: ص

 Catherine.C)كدفاع أساسي لتفادي ربط العبلقات حيث ترى شابير أنيا تكيؼ صمب 
,1999,p219) 

ء إلى .و انخفاض القدرة العقمية، و يتعمؽ األمر بالمجوء إلى الميكانيزمات العقمية التمقائية دوف المجو  
التفكير. و يستدعي  نوع مف صعوبة الستثمار العبلقة مع اآلخر في طابع نضج و مميء في عالـ 

  (Jacqueline. R, 2010,p71)طفولي.
% ، حيث تساىـ النسبة في مجموع االستجابة ، الحيوانية التي 20، و تقدر نسبتيا Adالمحتوى 

 .1983العبلقات حسب شابير تعتبر عامبل في دور الغبلؼ االجتماعي لتفادي ربط 

% أي حوالي ثبلث تقديرات، حيث تعتبر إجابات نكوصية ، في إطار 20بػ    Botتعتبر االستجابة 
تشير إلى  1965رضا و عدـ رضا و ىي ترجع إلى العبلقة األولية  بالموضوع و حسب د.أونزيو 

 انتزاع الحيوية و األمانة.

% مع انعداـ المحتوى االنساني ، و ىي  6.66و قدرت بػ  بمغت المستوى المعياري   Kanالحركة:  
(. و يعبر فقر المحتوى عف كبت الفرد بعض دوافعو و نزعاتو ، 76مؤشر عمى الكبت )الغامدي:ص

و قد تشير إلى ميوالت صبيانية و ليا عبلقة باإلزاحة عمى المستويات الحيوانية  ما يخفؼ التعبير 
 p75(Catherine.C ,19,99عف الصراعات )



 

239 

( و تعبر عف ميوؿ صبيانية 95و يمكف أف تكوف دفاع لميو ضد الرقابة االجتماعية )معاليـ:ص 
 (Catherine.C ,1999,p07)تشير إلى تمقائية في التعبير عف الرغبات و 

%  ، و ىي 12%و ىي أقؿ مف النسبة المعيارية  6.66عادلت ما يقدر بػ   IAأما معادلة القمؽ 
حيث تعبر عف آلية دفاعية لعث االستقرار و الكبت الموظؼ عمى مستوى آليات  مؤشر غير طبيعي ،

 الحالة النفسية ضد النزوات.

لمحالة العادية ىي مؤشر عمى التكيؼ االجتماعي   6-5االستجابات الشائعة  تنحصر نسبتيا ما بيف 
( و بتقدير 01دة )، حيث قدرت بػ شائعة واح 2010و أيضا التأكد االجتماعي حسب صالح معاليـ ، 

%   و تعبر عف عدـ كفاية في التأقمـ االجتماعي و تسجؿ مقاومة التقاليد االجتماعية 6.66مئوي 
حسيف عبد ( و تعتبر كدليؿ عمى عجز عف رؤية االشياء كما يراىا اآلخروف )37،ص2010)معاليـ،
 .1997( و نسبة مرتفعة لمذكاء حسب عباس 73ص،2003الفتاح ،

% و ىي تقترب مف المتوسط حيث تعتبر ميؿ لبلنبساط  33.33تقدر بػ  RCمونية : االستجابات ال
 ( و تعبر عف النسبة عف تبعية معتبرة لممحيط.36،ص2010)معاليـ،

 اٌّسزٜٛ اٌىبِٓ ٌٍٛزبد: 

لمقدـ  مضاميف الموحات استجابات متعدد و متنوعة مف خبلؿ البروتوكوؿ االحالة قدمت ضمف 
 مايمي: و ىي كما  الكامنة  

 الموحة األولى: 

و ىي لوحة التكيؼ مع وضعية جديدة و غير متوقعة ، فيي ليا قيمة تجسيد العبلقة األولى ، التي 
حسب الحاالت ممكف أف تولد قمؽ لممجيوؿ، فاالستجابة التي تقدميا تعبر تماما عف قمؽ مصدره 

مؤشر عمى إدماج لصورة ذات  الموحة و تشير إلى اضطرابات العبلقة األولى ، و إدراؾ شكؿ جيد
 منظمة.

 الموحة ال انية: 

و ىي البطاقة الجنسية ف حيث تبعث عمى التناظر ، و الفراغ في الوسط يبعث عمى الشعور 
باليشاشة الجسدية ، و ىي تعبر عف صورة الذات المرتبطة بالتعايش الذوباني في نموذج عبلئقي ما 
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ظرة مضاؼ إلييا تجسيد لقمؽ الخصاء المتشكؿ في نزوية قبؿ أوديبي، أيف الحالة أعطت صورة متنا
 عدوانية.

 الموحة ال ال ة: 

و تشير إلى تمثيؿ الذات أماـ المشابو ،و إلى الزوج األبوي، أيف الحالة أعطت صورة لحيواف طائر ، 
 متجنبة لمعبلقة اإلنسانية في شكؿ تناظر، تشير إلى تجنبية لمصراع.

 الموحة الرابعة: 

وة النسبية لؤلب، ذات الرمزية القضيبية لمطابعيف األنثوي و الذكري، و قد تغمب الصور تمثؿ الق
 اليوامية األمومية القضيبية مف خبلؿ استجابة رمزية "قدـ رجؿ".

 الموحة الخامسة: 

و ىي لوحة االحساس بالتكامؿ و توضح مفيوـ الذات ، حيث الصور النشطة  المتحركة ضمف 
لذي قدمتو  الحالة في "خفاش يطير" و قد تضمف اختبار الواقع مف خبلؿ استجابة اإلدراؾ المتماسؾ  ا

 مبتذلة.

 الموحة السادسة:

ىذه الموحة حاممة لمرمزية الجسدية و تعممنا عف الدينامية  الطاقوية النزوية ، أيف تقدـ الحالة استجابة 
 مماثمة لمرمزية الجنسية في دينامي نزوي.

 الموحة السابعة: 

أـ ، حيث تكشؼ استجابة -تبر بطاقة األمومة و تعبر عف الحرماف و البلأمف ضمف عبلقة طفؿو تع
التناظر المرأتيف عف العبلقة الذوبانية، و ىي تعبر عف جانب تقمص   و معارضة في تصورىا 

 "رقبتيا معوجة".

 الموحة ال امنة : 
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مؿ الجسدي، و بتصور الحامؿ لمجسد، و تعبر عف حاجة التمثيؿ الداخمي لمجسـ و ترتبط لفقداف التكا
 في إطار عبلقة ثنائية مرآتية في االتصاؿ مع العالـ الخارجي.

 الموحة التاسعة: 

و ىي بطاقة الرمزية التي تعبر عف صورة األمومة ما قبؿ التناسمية أو لتمثيؿ الجنسي البدائي ، حيث 
ىوامات تيديمية تضمنيا نفي نمط االجابة يعكس النمط العبلئقي مع المحيط مف خبلؿ حضور 

 الشكؿ.

 الموحة العاشرة: 

و ىي لوحة التمايز و االنفصاؿ، حيث تشترؾ مع السابقتيف في خاصية النكوص، و تستدعي قدرة 
الفرد عمى توحيد الصورة الجسدية، استجابة الحالة تعتبر عدـ قدرة عمى تحديد صورة جسدية واضحة ، 

 النفصاؿ.تضمنت االستجابة أيضا آثار قمؽ ا

 اٌٍّطص: 

بمغت استجابات المفحوصة مستوى دوف المتوسط ، و ما يعبر عف كؼ و حصر موجود ضمف 
سيرورات النفسية  ، كذلؾ تعبر النسبة عف مستوى معتبر مف الذكاء ، بينما عبرت الشائعات عف عدـ 

 قدرة عمى التكيؼ مع الواقع و المجتمع ، حيث المحاوالت غير سميمة .

عبر االستجابات المكانية، عبرت عف تكيؼ إدراكي إذا تزامنت مع شكمية جيدة ،   ؽ الفكريففي السيا
و تثبت فرضية التشبث بالواقع  أعطت  مؤشر جيد عمى توازف النمط العقمي و تعادؿ اإلدراؾ الشامؿ   

لمحيط و التفكير الكمي لمحالة  و ىو مؤشر كذلؾ لتأسيس لميوية الشخصية المستقرة  في العالـ ا
.و فيما يخص  Jacqueline. R, 2010الخارجي ، حيث قمتو تشير قمة النشاط في تصور الذات.

تصور الذات فإدراؾ صورة جسدية ثابتة و مستدخمة أو العكس ، حيث تعتبر حاو لمصورة الجسدية 
 Didier.A, Catherine.C,2007, p)76(حسب شابير 

التكيؼ االجتماعي ، و نشاط إدراكي و فكري  و عبر استجابات التفاصيؿ ، حصمت عمى مؤشر 
(، حيث تتخذ ممجأ إدراكيا مفضبل و محاولة إلبراز القدرات 87، ص2010يبني قدرة تحميمية )معاليـ،
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التكيفية مع الواقع حسب سي موسي ، كما ليا القدرة عمى االستجابة الجيدة لمبيئة ، و القدرة عمى 
 (67، ص2010دماج الواقع و تناولو بصفة اعتباطية.)معاليـ،و عدـ إ ، االىتماـ بما ىو غير عادي

و عبر المحددات الشكمي قدمت مجيود التنظيـ العقبلني و القدرة عمى التكيؼ مع الواقع الخارجي، 
مع نسبة مقدمة مف الحصر و الحرماف مف االتصاؿ المباشر مع العالـ مع المحيط                                   

  و ذاتو.

و مف خبلؿ الدينامية الصراعية تتممؾ توظيؼ النمط المنبسط الخارجي الخالص ،  أيف الحالة تنعدـ 
عمى حاجياتو لدييا النزعات االنطوائية  بخبلؼ توافر النزعة االنبساطية  ، حيث يعبر المفحوص 

فالخارجي ، يعبر  ( 43و يبيف وجود  انفعالية  و اندفاعية  و اإليحاء)معاليـ:ص العاطفية بدوف كبح 
عف عاطفة  جد ىشة ، تدور حوؿ الخارج ، التي تفضؿ التكيؼ االجتماعي، مع بروز تمقائية خطيرة 

 (Rausch.d.T ,1975, p144)و ميؿ لفقداف المراقبة عمى شكؿ عدواني شبقي 

و تعبر نسبة االستجابة  المونية عف حضور اندفاعية و غياب لممراقبة االنفعالية 
(. مع عاطفة متمركزة حوؿ الذات النرجسية العاطفية ، و عدـ االستقرار 32،ص1020)معاليـ،

 (.32ص 2010االنفعالي )معاليـ،
و عبر المحتوى البشري عبرت عف القدرة التقمص لمصورة االنسانية مع ضعؼ القدرة عمى التماىي      

 (.36ص2010و عدـ االمكانية لتصور الذات في نظاـ عبلئقي محدد بوضوح ، )معاليـ،

( ، و يستدعي  نوع مف 231عف مستوى جدي لمذكاء )فيصؿ عباس: ص المحتوى الحيواني يعبر
  ,Jacqueline. R)صعوبة الستثمار العبلقة مع اآلخر في طابع نضج و مميء في عالـ طفولي.

2010,p71) 
بر فقر (. و يع76الحركة مع انعداـ المحتوى االنساني ، و ىي مؤشر عمى الكبت )الغامدي:ص

المحتوى عف كبت الفرد بعض دوافعو و نزعاتو ، و قد تشير إلى ميوالت صبيانية و ليا عبلقة 
 ,Catherine.C ,1999)باإلزاحة عمى المستويات الحيوانية  ما يخفؼ التعبير عف الصراعات 

p75) 

أكد منخفض بشكؿ مثير لبلىتماـ، عبرت عبر الشائعات عف  الت  IAأما معادلة نسبة  القمؽ 
، و عدـ كفاية في التأقمـ االجتماعي و تسجؿ مقاومة التقاليد  2010االجتماعي حسب صالح معاليـ



 

243 

( مع ميؿ لبلنبساط  مف خبلؿ االستجابة المونية و تعبر عف النسبة عف 37االجتماعية )معاليـ:ص
 تبعية معتبرة لممحيط.

 وىي كما مايمي: باإلضافة إلى المحتوى الكامف لموحات قدمت جممة مف الخصائص 

قدرة التكيؼ مع وضعية جديدة وغير متوقعة، و إدراؾ شكؿ جيد مؤشر عمى إدماج لصورة ذات 
منظمة مع الشعور باليشاشة الجسدية ، وتجسيد لقمؽ الخصاء المتشكؿ في نزوية عدوانية وجود 

الحرماف و تجنبية لمصراع كما عبرت عف االحساس بالتكامؿ و وضوح مفيوـ الذات ، و عبرت  عف 
أـ  ، وقد ورد النمط العبلئقي مع المحيط مف خبلؿ حضور ىوامات -البلأمف ضمف عبلقة طفؿ
 تيديمية تضمنيا نفي الشكؿ.

 اٌسبٌخ اٌؽاثؼخ :

 ربؼ٠ص اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ ظ.َ 

19 -06-2014 

20 -06-2014 

21 -06-2014 

26-86-2814 

27-86-2814 

 اٌزمؽ٠ؽ اٌك١ىٌٛٛخٟ ٌٍسبٌخ:

سنة مف معسكر ، طفمة مسعفة مكفولة عف طريؼ التبني و ىي  23د.ـ البالغة مف العمر  اآلنسة
( 04تحمؿ اسـ العائمة الكافمة ،و ىي ال تعرؼ حقيقة كفالتيا، ذات المستوى الدراسية الرابعة )

متوسطة ، مف أسرة ميسورة الحاؿ ، قامت بكفالتيا مف منذ والدتيا و تواجدىا بدار الحضانة، بعد 
 أخر اإلنجاب و أنجبت والدتيا الكافمة بعدىا فتاتيف، ميذبة ىادئة ، ذات مزاج منبسط .ت

بعد توقؼ ـ عف الدراسة ، باشرت في التكويف لمحصوؿ عمى شيادتيف لمخياطة و صنع الحمويات ، 
 حيث عممت في إحدى المحبلت الخاصة .

ة ،و األـ تتقاضى منحة أبنة الشييد، كبرت د.ـ في أسرة ميسورة الحاؿ ، حيث االب يمتمؾ ورشة نجار 
لي تخصيا نميبياليا   نقوؿ أنا و تمقت مف الحب  الرعاية أكثر مف أختييا ، فحسب تصريح األـ "
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"، كما صرحت بحب والدىا ليا ، فقد نالت ماعميش الميـ ىي يتيمة و نحاسبش عند ربي عمييا
حد األقارب لخطبتيا ، و كانت رغبة األـ التفضيؿ مف كؿ العائمة، حتى األقارب ، و قد تـ تقدـ أ

 شديدة في تزويجيا بو لكف رفض الفتاة و خوؼ األـ إرغاميا ، تركت ليا الحرية .

أثناء تنقؿ الحالة إلى مركز التكويف تعرفت عمى شاب ، وقعت في عبلقة عاطفية معو، كاف ييتـ بيا  
" دامت صح ....ىاكا ماشي كيما الداركنت نحسو ميتـ بيا  ماشي كيما الدار   بو يسأؿ عنيا ، "

العبلقة مدة ألربع سنوات أو أكثر حسب تقديرىا ، و قد تقد لخطبتيا، لكنيا رفضت ، خصوصا و 
شعورىا أنو ال يميؽ بيا ، صغير في السف ، فض في العبلقة معيا في اآلونة األخيرة ، ثـ انتيت 

ر القريب  ،  كاف األفضؿ حسب تصريحيا ، العبلقة بينيما، و قد تعرفت عمى شاب آخر ، مف الجوا
  ماشي كيما    cadeauتاعي و يميبمي  l’anniversaireكاف ييتـ بيا بزاؼ   كاف يتفكر "

 " . الموؿ   كاف يزقي بزاؼ

وقعت الفتاة في حبو حتى أنيا أصبحت ال تقاوـ البعد عنو ، و كثيرا ما كانت تستغؿ خروج أىميا مف 
، لتكوف ليا الحرية في فعؿ أي شيء، حتى ظيرت أعراض الحمؿ ، أصيبت البيت حتى يخؿ عندىا 

ما كانش عالبالي   كنت باليمع ،    و لـ تتوقع ذلؾ ، حتى أني طرحت السؤاؿ مباشرة فأجابت "
"، وكاف الخبر بمثابة ضربة موجعة لؤلـ فقد كانت تصرح أنيا قد تعاود نفس نبغيو و نعميت عميو
وفعبل وقع ما كانت تخاؼ منو ، سارعت إلى إخفاء األمر و اتصمت بأىؿ الشاب عمؿ األـ البيولوجية 

، لعميا قد تصحح  و تستدرؾ ما وقع قبؿ فوات األواف ، لكف العائمة رفضت و رفض الشاب بعذر 
الخدمة الوطنية ، عمـ األب بعدىا بالخبر ليطردىا مباشرة مف البيت ، و كاف الحؿ الوحيد إال أف تأتي 

ـ إلى المؤسسة ،  و كانت تحاوؿ بكؿ الطرؽ بحؿ الوضع ، و كانت أياـ عصيبة عمى الحالة بيا األ
أيف مرت بعد صدمة الطرد حالة انييارية حادة و بفضؿ التكفؿ النفسي ، تمكنت مف استرجاع 

 االستقرار النسبي .

الشاب و العائمة بتزويج بعد وضع المولود و القرار باالحتفاظ المولود و محاوالت األـ المتكرر بإقناع 
ابنتيا منو و تبني الطفؿ ، وافؽ أخيرا و قد تـ إدماج الحالة في الحياة األسرية و االحتفاظ بالطفمة 

 التي لـ تشأ أف تتخمى عنيا بأي حاؿ مف األحواؿ.

  فسص ا١ٌٙئخ اٌؼم١ٍخ :-0

 ا١ٌٙئخ ٚ اٌكٍٛن اٌؼبَ: 
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مع طوؿ نسبي في القامة ، مبلمحيا مرحة ، كثيرة الحالة د.ـ  ذات بنية جسمية تميؿ إلى النحافة 
التبسـ و قميمة الكبلـ، يوحي صمتيا بتعابير لـ تتمكف مف إخراجيا لفظا ، ىادئة السموؾ ، ذات ثقؿ 
حركي و كذلؾ بالنسبة في التعبير ، الذي تميز كثيرا باالنقطاعات، تفضؿ العزلة في بعض األحياف، 

 قميمة العبلقات مع المحيطيف.

 لنشاط العقمي: ا

الحالة ذات ثقؿ في اإلجابات و استغراؽ في التفكير ، أي كثيرا ما تعمؽ في فكرىا قبؿ أف تتكمـ أو 
تجيب، الحظنا عمييا  التحفظ الشديد في الكبلـ ، و تعابيرىا يغمب عمييا التحفظ، حيث يظير نشاط 

 فكري تستثمره داخميا.

 المزاج و العاطفة: 

، حمؿ غير عند المقاببلت األول ى أفصحت الحالة  عف عدـ استقرارىا ، خصوصا إزاء وضعيا المتأـز
شرعي ، استحالة الرجوع إلى البيت، عدـ اعتراؼ أب الطفؿ، كانت كثيرة االنسحاب ، و الصمت ، 

 عدـ إبداء ما بداخميا .و 

 محتوى و التفكير: 

يو ،فتعبيرىا أحيانا يأخذ طابع عقبلنية الحالة و لغمبة الصمت اثناء المقاببلت و كثرة التحفظ الذي تبد
، تتحدث عف مسؤوليتيا عف الوضع التي وقعت فيو ، كما تفكر في كيفية الخروج بحؿ ، فمحتوى 

 تفكيرىا ، يميؿ إلى المنطؽ و السببية و التخطيط  المرتبط كثيرا بوضعيا.

 القدرة العقمية :

مف أي خمؿ في اإلدراؾ و العمميات العميا ، كما القدرات العقمية لدى د.ـ جد سميمة ، فيي ال تعاني 
أف اإلدراؾ و التوجو الزماني و المكاني لمحالة مضبوط، كما نممس في  حديثيا التسمسؿ المنطقي و 

 الترتيب التاريخي .

 الحكـ و االستبصار: 
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ة تظير ـ.د ذات وعي بالحاؿ و الموقؼ الذي تعيشو ، فحضور الشعور بالذنب و تقدير المسؤولي
الواقعة عمى عاتقيا يدؿ عمى وجود إحاطة بما يجري ليا ، و وعي بما يوافؽ المجتمع و األسرة و 
 يخالفيما ، فاالندفاعية التي عرفتيا سابقا ، تعدلت بفعؿ االحباط الذي القتو بعد خروجيا مف األسرة.

 التشخيص: 

تجميد و أنيا حاليا مف كبت  عموما يقودنا التشخيص بناء عمى المقاببلت و المبلحظات عف الحالة
و تمقائية إلى حد  تعطيؿ العاطفة و تغميب العقمنة في تعامميا الحالي ، فتعامبلتيا تجنبية مع البعض و 

ما ،  و يعتبر خروجيا عف معايير االسرة حالة شاذة ، اندفاعيا العاطفي كاف سببا في ذلؾ، تعويضا 
 و تفعؿ.  وكيا ، واعية لما  تقوؿلما فقدتو في االسرة ، غير أنيا متحكمة في سم

 :TAT ثؽٚرٛوٛي  اضزجبؼ  -4
راه  يخمـ...... شايدير ، ماشي تاع زعفاف و ال ،  راه يخمـ  في حاجة... باغي يديرىا وال،  -:10

 ثا13د 1.....حاجة يديرىا ، موسيقى ، باش يألؼ حاجة . 

بالنسبة ليا ليذا فقد اسقطت  الحالة تعيش في وضع حرج فالتفكير لمعالجة المشكؿ كاف ضروي
 وضعيتيا عمى الموحة مباشرة، فيي تفكر في حؿ لمخروج مف األزمة.

 االشكالية: 

أدركت الحالة الموضوع بشكؿ كامؿ ، طفؿ عاجز أماـ آلة موسيقية ، حيث الوضعية تسبب الدخوؿ 
صراع تحاوؿ  في صراع نفسي ، فالحالة عبرت مف خبلؿ تصورتيا عف وضعية أوديبية متأزمة ضمف

الخروج منو مع تأرجح بيف تحقيؽ النزوة و الدفاع، أيف مبلمح القمؽ جميا ، و تظير الحاجة إلى السند 
 في ظؿ ىذا الوضع.

 السياقات: 

  A2.4    مع التأكيد عمى الصراع الداخمي B2.1بداية الخطاب كانت بدخوؿ مباشر في التعبير
مع اجترار لتصور آخر    A2.3ثـ إنكار لمتصور .CI 1يميو صمت   CF.1عمى الحياة اليومية و 

A3.1 ثـ ذىاب و إياب بيف النزوة  و الدفاعA2.4   ثـ صمت مجدداCI.1   مع المجوء لممصادر
 .A2.4و تأكيد عمى الصراع الداخمي  A3.4مع تصغير لمعواطؼ  A1.4األدبية 
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ش عارفة باالؾ ....تخمـ في )سؤاؿ( مرا صغيرة ، غايسة )غارقة في التفكير(، ......ماني -:14
المولود الجديد ، وىادا  )راجؿ( يخدـ ،........ شيرة رافدة كتوبة )ضحؾ(......تقرا ،ماشي تقرا تع 

 ثا52د2...ىاكا  تطالع كتوبة )مطالعة (.)ابتساـ الوجو( 

يعكس الخطاب نفس معاش الحالة ، الحمؿ و الوضعية الحرجة مع إبداء عف رغبات ترفييية في 
 تخفيؼ مف قمقيا .ال

 االشكالية : 

تبرز في خطابات الحالة إشكالية نرجسية و مقامة ضد االكتئابية، حيث اضطرت مف خبلؿ الدفاع 
لمتسامي عف النزوة بالمطالعة و االندماج الثقافي ، كتعبير عف عدـ الحاجة و االستغناء عف موضوع 

 ع الوالد مف نفس الجنس.الرغبة المتمثمة  في الرجؿ، و بالتالي تجنب الصراع م

 السياقات:

مع التشبث  A1.1و بالتمسؾ بتفاصيؿ لموحة  CI.1بدأت الحالة خطابيا صمت سبؽ االستجابة 
لتطرح إنكار  CI.1ثـ الدخوؿ في صمت    A2.4مع التأكيد عمى الصراع  CF.1بالواقع الخارجي 

  CN.2شعور ذاتيلتعبر عف   CI.1ثـ صمت مجددا   A3.1و تحفظ كبلمي  A2.3لتصور 
 ثـ تمجأ لتكويف عكسي   B2.3مع تصورات متناقضة  CN.3تظير تصورات عمى شكؿ الئحة و 

A3.3   حيث وردت القصة في عدة تماىياتB3.3   مع عزؿ التصوراتA3.4   مع الرجوع
 A1.4لممصادر االدبية

13BM:- ...، ضربيا. ىادي وحدة زعفانة )ضحؾ(، ....، كاش مشكؿ مع زوجيا و ال أىميا..
 ثا22د1

ؿ بيف الشعور بالذنب عبرت عنو الحالة مف خبلؿ التعايش مع المشيد أيف الحالة تعبر عف مشك
 و الفتاة. العائمة
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 االشكالية : 

ينبيني خطاب الحالة عف ترجمة لوضعية إكتئابية واضحة مف خبلؿ  المشيد المصور ، حيث أسقطت 
ية إكتئابية ، ترجع إلى فقداف موضوع حب ، حيث وضعيا و معاشيا الذي وضع الحالة ضمف وضع

التخمي مف طرؼ العائمة يشكؿ مصدر قمؽ و شعور بالذنب الذي يتجمى في عدوانية اتجاه الذات 
 "ضربيا".

 السياقات: 

و التعبير عف    CF.1مؤكدة عمى الحياة اليومية B2.1بدأت الحالة خطابيا بدخوؿ مباشر التعبير 
حيث طرحت عبر تحفظ   CI.1ثـ توقؼ عف التعبير  CM.3وراف مع لؼ و د  B1.3عواطؼ
  B1.2مدرجة أشخاص موجوديف في الموحة  B1.1عبلقات بيف شخصية  A3.1و شؾ  كبلمي 

مع  CN  2.و تطرح تصور معاش ذاتي  CI.1لتدخؿ في صمت    B3.3ضمف تماىيات متعددة
 . E2.3تصور لموضوع عدواف

ؾ( كي شغؿ ىي تبغيو و ىو ....مادايياش فييا، ىي تمحؽ فيو،  )ابتسامة ( ..........)ضح -:12
و ىو......ببلؾ ىو مايبغيياش ، و ال كايف وحدة خرى في حياتو، .....راه يشوؼ فييا )ضحؾ( 

 ثا 03د1......باينة قاليا خميني. 

إحياء مشيد التخمي مف طرؼ الشخص المحبوب ، يتجمى في تعبير الحالة عف وضعيا و عف 
 ا بالبلقيمة ، فخسارة العائمة بعد الوعد الكاذب جعميا تحس بدور الضحية .شعورى

 االشكالية: 
التنافر و يتمحور  مضموف الموحة الكامف حوؿ الصراع بيف النزوة العدوانية و الميبيدية ، حيث التجاذب 

لمتناقضة ، بيف بيف زوجيف وارد،  و لقد استثمرت الحالة  المشيد معبرة ضمف السياؽ عف العواطؼ ا
 حيث الصراع األوديبي في إطار العبلقة األوديبية مع امرأة ثانية مف أجؿ موضوع الرغبة و فقدانو .

 السياقات: 

ثـ   B2.3طرحت تصورات متناقضة  A3.1كبلمي  و مع تحفظ CM.3بدأت الحالة خطابيا بتيكـ 
حيث أدرجت   A3.1بريراتمع تضارب بيف عدة ت   A3.1ثـ اجترار لمشيد  CI.1توقؼ عف التعبير 
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ثـ الدخوؿ في   B1.1و التأكيد عمى العبلقات الشخصية   B1.2أشخاص غير موجوديف في الموحة 
حيث    CN.2وطرح تصور مشعور بو ذاتيا A1.1حيث التمسؾ بالتفاصيؿ  CI.1صمت آخر 

 .  B3.3وردت القصة متضمنة عدة تماىيات

يا ، ...تشوؼ الداخؿ في الدار،..... جات تتفقد كاش ىاذي وحدة ،جات تتفقد في المنزؿ تاع -:19
 ثا 54حاجة دارتيا و ال غرياف عندىا . 

لما كانت ، فاألـ طاعمى حاؿ مف تيـ ألمرىا االطبلعلحالة عف مشيد يتضمف فضوؿ و رغبة عبرت ا
 .تراقبيا و تبع حياتيا

 االشكالية : 

اع بكثافة ،مع محاولة تجنب الصراع مف خضعت الحالة  إلى الصبلبة النفسية و عمؿ آليات الدف
خبلؿ خطابيا الذي غمب عميو المجوء إلى الواقع و التردد و التأكيد عمى الحدود الداخمية ، حيث 
الحالة أثبتت الكبت الذي تعيشو مف خبلؿ ورود الفضوؿ متضمنا معاش يومي لتجنب الصراع بمنع 

 تحقيؽ نزوات الفضوؿ الجنسي.

 السياقات: 

و الرجوع لمواقع  CF.1مع تأكيد عمى الحياة اليومية B2.1اب بدخؿ مباشر بدأ الخط
حيث كررت    CI.1ثـ الدخوؿ في صمت   CN.4و التأكيد عمى الحدود     A1.3االجتماعي
بذكر أشخاص غير  B3.3و طرح عدة تماىيات  A3.1مع التردد في التأويبلت A3.1تصور 

 . A2.2و عقمنة لمقصة   CI.1از مع ميؿ لئليج   B1.2موجوديف في الموحة 

16GF:-  ىادي ىي مجمعة كشغؿ ىادا )رجؿ( باغي ييدر معاىا بسيؼ ، )بالقوة(، ...يقوليا ىاكة
تدير حاجة بالسيؼ ، ماشي تاع يبغييا ، ...ىاكا تيدر معاه و ال تدير كاش حاجة.... ، و ىي 

 ثا25د1نخمعت ، ...ميف جا عندىا خمعيا . 

ؿ خطابيا شعورىا بالصدمة فتصويرىا لمشيد االكراه  الدىشة يدؿ عمى وضعيا تظير الحالة مف خبل
 النفسي الحالي.
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 االشكالية: 

أدركت الحالة الصراع النزوي القائـ عمى الرغبة الجنسية في اآلخر، حيث استعممت التحفظات في 
فاع قوي لتمجأ إلى الترميز في الحديث عف المواضيع الجنسية ، حيث يقاـو بروز ىوامات اإلغراء بد
 الكبت ، فالتجربة المعاشة سابقا تترؾ آثار الصدمة المتجمية في "و ىي نخمعت".

 السياقات: 

مؤكدة عمى  A3.1و تحفظ كبلمي  A2.2مع عقمنة  B2.1ابتدأت الحالة خطابيا بدخوؿ مباشر 
يف مع ذىاب و إياب ب CI.1بعد صمت ميـ  B3.3ضمف عدة تماىيات   B1.1عبلقات حوارية
ثـ انقطاع عف   B2.4مع تصور مرتبط بانفعاؿ  CI.1ثـ كؼ عف الحديث  A2.4النزوة  و الدفاع

 . E2.2حيث ذكرت موضوع سيء A3.1مع تكرار تصور سابؽ CI.1الحديث 

19GF:-  ىادي أـ مع البنت تاعيا ، توصي فييا عمى كاش حاجة، و ىي ، مانيش عارفة.......
، و ىي ما شي باغية تسمع ،.... ميا تيدر و ىي تخمـ في حاجة )دمية ( poupéeبانتمي  رافدة 
 ثا 37د1وحد خرى. 

تعبر الحالة عف تمرد الفتاة الصغير عف وصايا أميا ، كأنيا تصور وضعيا السابؽ إذ وقعت في خطأ 
 كانت أميا تحذرىا منو .

 ا شكالية: 

ىيئة سمطة ، إذ أكذت عمى ىذا مف طرحت الحالة في خطابيا إشكالية العبلقة مع األـ الرقيبة ذات 
خبلؿ قوليا "توصي فييا" ،  مع محاولة تجنب الصراع مف خبلؿ االشتغاؿ بالدمية  ، أيف تعتبر 

 الدمية موضوع حب بديؿ يمثؿ الطفؿ األوديبي و محاولة نيؿ دور األـ .

 السياقات: 

مع الرجوع   A.1حيث تـ الوصؼ بالتمسؾ بالتفاصيؿ  CI.1بدأ الخطاب بكموف و صمت مطوؿ
و إصدار   A3.1ثـ تحفظ كبلمي  CF.1و التأكيد عمى الحياة اليومية   A1.3لممصادر االجتماعية

و إنكار  B1.1و عمى العبلقات    CN.4مع التأكيد عمى الخصائص المدركة  CN.2معاش شخصي
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صراع و عمى ال CF.1و التأكيد عمى الحالي و الممموس  CI.1ثـ الدخوؿ في صمت A2.3تصور 
 .   B3.3حيث وردت في القصة عدة تماىيات  A2.4الداخمي

17GF:-  ىادي مانيش عارؼ كانت قاعدة و سمعت كاش  حاجة.... و راحت ، ...وىادي نخمعت
ميف شافت لخرا تجري ،و ىادي راحت تجري ميف سمعت كاش حاجة، .... كاش واحد تبغيو، راىي 

 ثا13د1مجمعة معاىا و راحت و خبلتيا. رايحة تشوفو، ما نيش عارفة ...كانت ببلؾ 

تعبر الحالة عف منافسة مع مثيبلت مف نفس جنسيا ، فالرغبة في الحصوؿ عمى رجؿ يبدو ظاىرا في 
 ظؿ منافسة ، كونيا ترغب بالحصوؿ عمى زوج مثؿ الفتيات.

 ا شكالية : 

خاؿ شخص متصور ، حيث ترجع إشكالية الموحة في اإلطار األوديبي إلى التنافس بيف إمرأتيف مع إد
بروز ىواـ اإلغراء ، و الذي يرافقو الصراع مف أجؿ نيمو ، كموضوع رغبة ، فتجسيد العبلقة الصراعية 

 بنت يتجمى في ىذا الطرح يعكس نكوص إلى المرحمة األوديبية .-أـ

 السياقات:

مع   A2.4الدفاعثـ ذىاب و إياب بيف النزوة و   B2.1بدأ خطاب الحالة بدخوؿ مباشر في التعبير 
 لتطرح تصور ممسرح  CI.1ثـ صمت ميـ   A2.2و عقمنة لمتصور  A1.1تمسؾ بالتفاصيؿ 

B2.1 مع التأكيد عمى العبلقاتB1.1  مف خبلؿ تماىيات متعددةB3.3   و تكرار تصورA3.1   ثـ
ثـ  B1.2و ذكر شخص موجود في الموحة  B3.2حيث ورد تجنيس لمعبلقات  CI.1صمت مجددا 

 . CN.2و طرح تصور مشعور بو ذاتيا    B2.4و طرح تصورات متناقضة  A3.1كبلميتحفظ 

ىادو زوج في رحبة بصح مانيش عارفة مرا وال ...واحد )ضحؾ(، راجؿ مع ولده ، راه معنقو      -:01
 ثا  12د1و يسمـ عميو،...... ببلؾ ىاكا كاف زعفاف منو و...... و مف بعد سامحو. 

لة االنفعالية التي تعيشيا بسبب ارتكابيا لمخطأ ، حيث تحاوؿ بناء عبلقتيا و تعبر الحالة عف الحا
 تصميحيا مع أسرتيا خصوصا األب ، الذي تشعر أنيا خسرتو.

 ا شكالية : 
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ترجع االشكالية إلى التقارب الميبيدي بيف الزوجيف،  لكف الحالة و بسبب استثمار نرجسي ، أدركت 
االختبلؼ الجنسي و استثمار العبلقة بيف األب و الطفؿ  طمبا الشخصيف في ظؿ تقارب مع نفي 

لمسند ، و ممثؿ لمفرج ، حيث الحالة عبرت عف فقدانيا لحب األب ، و الحاجة لمسند العاطفي ، 
فاألقصاء الذي تعرضت لو سبب ليا شعور بالندـ ، و دفعيا لمحاولة ترميـ العبلقة مف خبلؿ "و مف 

 بعد سامحو".

 السياقات: 

و طرح عدة   A1.1مع وصؼ بالتمسؾ بالتفاصيؿ B2.1دأت الحالة خطابيا بدخوؿ مباشر ب
 و بعده صمت ميـ  E3.1و خمط في اليويات    A3.1حيث أوردت شؾ و تحفظ B3.3تماىيات

CI.1  مع لؼ و دورافCM.3  ثـ صمت مجدداCI.1  و مع تحفظ كبلمي و شؾA3.1  أكدت عمى
 .  CL.4و انشطار تصورات  B2.3صورات متناقضة و طرحت ت CF.1الحياة اليومية 

كي شغؿ غابة ، جسر ....، )صمت( رايحيف كاش ببلصة ، ....باالؾ جماعة عندىـ كاش  -:00
حاجة ، رايحيف كاش ببلصة باش حتى حد ما يشوفيـ ، يديرو كاش حاجة ميمة ، ما تبانش قداـ 

 ثا 55د1الغاشي ، و ال ىاربيف و ال ..... 

، عبرت ة تتخفى عف األنظار و عف األقاربحرجة و الحمؿ غير الشرعي جعؿ الحالالوضعية ال
 الحالة عف ىروبيا و تخفييا بشكؿ مباشر مف خبلؿ المشيد.

 ا شكالية : 

جسدت الحالة القمؽ القمؽ و الخوؼ الداخمي الذي تعيشو، مف خبلؿ تموقعيا ضمف تصورات الموحة ، 
شيد الذي يتضمف قمؽ و ىروب  يدؿ عمى مقاومة ضد األـ البدائية  كما توحي تفاصيميا ، استثمار الم

و النكوص إلى مراحؿ ما قبؿ تناسمية ، فاليروب إلى مكاف بعيد عف مصدر القمؽ ، يمثؿ حبل 
 لمشعور باألمف الذي تفقده في العالـ الداخمي.

 السياقات: 

ثـ صمت ميـ  A1.1تفاصيؿحيث اعتمدت عمى ال B2.1بداية الخطاب بدخوؿ مباشر في التعبير 
CI.1  حيث أوردت أشخاص غير موجوديف في الموحةB1.2 دوف التعريؼ بيـCI.2  و دخوؿ في
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  A2.4أوردت ذىاب ة إياب بيف النزوة و الدفاع   A3.1و مع تحفظ كبلمي CI.1صمت آخر 
طرحت تصور   A3.1و تضارب في التأويبلت CI.3مع عناصر مقمقة   B2.1أوردت تصور تيويؿ

 .B2.4مرتبط بخوؼ

12GB:- .طبيعة و ىذاؾ القارب محطوط ميرس 

 كأف الحالة في تعبيراتيا تشير إلى وضعيا المشابو لمقارب المحطـ.

 االشكالية : 

صرحت الحالة مف خبلؿ خطابيا بحديث عف صدع النرجسي و المعاش االكتئابي الذي تعيشو في 
 قداف الموضوع و بناء حداد عميو.عالميا الداخمي ، أيف تعيش حالة نكوص مماثمة لف

 السياقات: 

و  A1.1و وصؼ عف طرؽ التفاصيؿ    CN.3و عنونة لمقصة B2.1بدأت الحالة بخطاب مباشر 
 ثا CI.1  .58ضمف قصة موجزة   CN.2إدراؾ الموضوع السيء

03MF:-  صمت( و ىادي ......)تبسـ( كي شغؿ دار حاجة ...و ممبعد قتميا،.... تعدى(...
 ثا 18د1، و بعدة كي شغؿ غاضتو ، راه دير كيما ىاكا ، )يد عمى العينيف(، راه حزيف عمييا.  عمييا

 .ف حاليا كما لو كانت ىي الضحيةالشعور بالحزف الذي تشعر بالحالة جد مؤلـ ، فالموحة عبرت ع

 االشكالية: 
ريزة الموت و إفناء عبرت الحالة عف في خطابيا عف حركة نرجسية  مترافقة بعدوانية  راجعة إلى غ

يف ، مع تواجد شعور عميؽ اآلخر ، ىذه المشاعر و النزوات المتناقضة داخؿ العبلقة بيف الزوج
و تأنيب الضمير ، أي الحالة تراوحت بيف التحرير النزوي و الكبت مع شعور بالذنب ، ما   بالذنب

 رأة المعتدى عمييا.يؤكد عمى الصراع الداخمي ، حيث الحالة أسقطت وضعيتيا في صورة الم

 السياقات: 

صرحت عف طيؽ تحفظ  CM.1و مع غمز لمفاحص   CI.1ابتدأت الحالة خطابيا بصمت مطوؿ
ثـ كؼ عف  E2.3تصور مرتبط بموضوع جنسي و عدواني   B3.2و بترميز شفاؼ  A3.1كبلمي 
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  B2.4اليةو تصور حالة انفع B1.3متبوع بعاطفة   A3.1حيث تكرر تصور االعتداء CI.1التعبير 
 B3.3في عجة تماىيات   B1.1مؤكدة عمى عبلقات شخصية A1.1حيث استندت لتفاصيؿ الموحة  

 . B2.1في سياؽ تيويؿ 
.......وحديف  يسكنو الداخؿ ، )صمت طويؿ( ما نيش عارفة...ببلؾ مف ىاكا البرد راىـ  -:07

 ثا .51د1شاعميف ىداؾ الشوفاج ،....... راىـ يتفرجو . 

اة في حضف االسرة بعيدا عف قساوة المجتمع تصورات تدؿ عمى  رغبات تراود خاطر تصور الحي
 الحالة.

 االشكالية : 
دماج الموضوع الطيب و إسقاط الموضوع  الموحة تستدعي استثمار الحدود بيف الداخؿ و الخارج وا 

لطيبة أيف يعكس السيء، و لقد استثمرت الحالة الحدود بالتعبير عف حياة داخمية بإدماج المواضيع ا
ىذا الوضع استرداد التوازف النفسي ، حيث عبرت ضمف تصوراتيا عف إسقاط الموضوع السيء خارج 

 الحدود .

 السياقات: 
لمشيد اشخاص غير   A2.2حيث أعطت تصور عقبلني   CI.1ابتدأ الخطاب بسياؽ صمت مطوؿ

و مع  CI.1إلى الصمت  ثـ الرجوع CN.4مع التأكيد عمى الحدود   B1.2موجوديف في الموحة 
 . CF.1و طرح معاش يومي  CN.4أكدت عمى خصائص حسية  A3.1تحفظ كبلمي 

ىاكا وحدة مع األسرة تاعيا ، عايشيف في رحبة ، ىانييف ، ماكاش مشاكؿ،.... ىي مجمعة و  -:06
 ثا21د1راجميا و والدىـ معاىـ . 

 ع إلييا مع الطموح إلصاالح وضعيا العائمي.الحالة تعبر عف حنينيا لؤلسرة و الرغبة الممحة في الرجو 

 ا شكالية: 
لقد أشارت الحالة في استثمارىا لمتصورات ، إلى بناء واقع جديد تصحح مف خبللو الواقع، الذي 
يضمف جو أسري خالية مف المشاكؿ ، تجتمع في مع العائمة ، يدؿ ىذا عمى قدرتيا عمى بناء 

ستطاعت بفضميا الخروج مف الوضع المأزمي االكتئابي و تنظيـ المواضيع المفضمة و الجيدة ، الذي ا
 عبلقات جيدة ، إلعادة بناء واقع سميـ لمعودة إلى االستقرار.
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 السياقات: 
متضمنة   B1.2إذ أدمجت أشخاص غير موجوديف في الموحة   B2.1كاف خطاب الحالة مباشر 

مع تصور إيجابي    A2.2ؽ معقمففي سيا CF.1مؤكدة عمى الحياة اليومية  B3.3عدة تماىيات 
 . CN.2لتظير الئحة  CI.1مع توقؼ عف الحديث  CN.2لمموضوع

 ثانية. 51د 2: 02االستجابة األطوؿ وقتا: الموحة 

 ثانية . 54: 05االستجابة األقصر وقتا : الموحة 

 ثانية 14دقيقة ، 24المجموع : 

  ٍِطص اٌك١بلبد:-3

ف السياقات المتنوعة مف كؿ سمسمة ، و كما معيود ، يغمب لدى الحالة استعممت في خطاباتيا جممة م
تكررىا في الحالة سمسمة تعكس التوظيؼ الغالب لدييا ، و نذكر جممة مف السياقات حسب أىميتيا و 

إدراؾ المحتوى الظاىر لمصورة ، االلتماسات البلشعورية  عف ما يتـ عبر و منيا .خطابات الحالة 
ترجـ عف طريؽ العاطفة و التصورات ، التسوية ضمف االنتاج االسقاطي ، طريؽ المحتوى الكامف ي

القصة المطروحة مع أخذ بعيف االعتبار جممة الضغوط الداخمية اليوامية و العاطفية ، و الضغوط 
 Catherine. C, 2013,p)84( .الخارجية المتشكمة في اإللحاح الشعوري لموحة 

، عمميات ا لدى الحالة في كثير مف الموحاتتكررت كثير  ( الصبلبة أو الرقابةAففي سياقات )
مصراع النفسي الداخمي لالتي تعطي تفسيرات  .عموما تقريرا لمواقع بصفة كافية )الصبلبة (تعطي

 (Catherine. C, 2013,p101)تعرؼ الموضوع مف خبلؿ عمميات الصبلبة. 
حيث  02الذي ورد كثيرا ، مثؿ الموحة و  (A1.1)منيا سياؽ التمسؾ بالتفاصيؿ مع التبريرات  و نجد

يبرز الصراع في وضعية أوديبية ثبلثية ، أيف يمجأ الدفاع لمتفاصيؿ لكبت جماح الصراع و محاولة 
أيف الحالة قدمت التفاصيؿ التي تعتبر عناصر ميمة في  07و الموحة  04التحكـ فيو ، كذلؾ الموحة 

ة ، بينما سياؽ التدقيؽ الزماني و المكاني منعدـ تماما المشيد تبرز نقاط صراع تثير قمؽ داخمي لمحال
،  3BM، فمثبل الموحة  (A1.3)، يبرز سياؽ العودة إلى المصادر االجتماعية  و األعراؼ و القيـ 

حيث تستند الحالة إلى المصادر ضامنة أقؿ ضرر بكبت النزوات   07و الموحة  05كذلؾ الموحة و 
الذي ورد مرة واحد  (A1.4)و يبقى  سياؽ العودة لممصادر األدبية مواجية القمؽ عبر االندماج ، و 
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ضمف سياؽ تكويف عكسي حفاظا  02يبرز قمة اىتماـ الحالة الخارجي ، حيث ورد السياؽ في الموحة 
 عمى العبلقات.

و فيمػػػػػا يخػػػػػص اسػػػػػتثمار الواقػػػػػع الػػػػػداخمي و الػػػػػذي يؤكػػػػػد عمػػػػػى نشػػػػػاط العػػػػػالـ اليػػػػػوامي الػػػػػذي يبعػػػػػث 
أيػػػػف الحالػػػػة تحػػػػاوؿ الػػػػتحكـ فػػػػي النشػػػػاط النػػػػزوي عبػػػػر عػػػػدة سػػػػياقات ، منيػػػػا سػػػػياؽ خطػػػػرا داخميػػػػا ، 

، و فػػػػي الموحػػػػة   6GFفػػػػي الموحػػػػة  (A2.2)الػػػػذىاب و اإليػػػػاب بػػػػيف التعبيػػػػر النػػػػزوي و الػػػػدفاع 
حقػػػػػػػػائؽ داخميػػػػػػػػة ، أمػػػػػػػػا السػػػػػػػػياقات ذات الػػػػػػػػنمط ل( تصػػػػػػػػورات نفيػػػػػػػػا A2.2أيػػػػػػػػف الحالػػػػػػػػة  تنكػػػػػػػػر ) 01

التػػػػػػي شػػػػػػممت كػػػػػػؿ  (A3.1)مثػػػػػػؿ سػػػػػػياقات التػػػػػػردد و الشػػػػػػؾ اليجاسػػػػػػي غمػػػػػػرت كثيػػػػػػرا مػػػػػػف الموحػػػػػػات 
المفيػػػػـو الموحػػػػات ، أيػػػػف الػػػػدفاع يعمػػػػؿ لمنػػػػع التصػػػػورات المؤذيػػػػة مػػػػف الخػػػػروج إلػػػػى الشػػػػعور. لتبػػػػرز 

العصػػػػػابي يتأكػػػػػد مػػػػػف خػػػػػبلؿ العمميػػػػػات التػػػػػي ترجػػػػػع إلػػػػػى دفاعػػػػػات وسواسػػػػػية خصوصػػػػػا مثػػػػػؿ الشػػػػػؾ    
خػػػػػػبلؿ التػػػػػػردد و اجتػػػػػػرار الحػػػػػػديث ، و إعطػػػػػػاء تبريػػػػػػرات مختمفػػػػػػة. التفكيػػػػػػر الوسواسػػػػػػي يظيػػػػػػر مػػػػػػف 

 ,François.B, Catherine.C,2003).  ،التػػػػردد ، حيػػػػث أي محاولػػػػة اخػػػػذ قػػػػرار مؤلمػػػػةو 
p159) 

و فيمػػػػػا يخػػػػػص سػػػػػياؽ المرونػػػػػة فيػػػػػػي كػػػػػذلؾ مسػػػػػتعممة بشػػػػػكؿ ممحػػػػػػوظ ، حيػػػػػث يبػػػػػرز السػػػػػياؽ مػػػػػػف 
(B) ىػػػػػذه العمميػػػػػات مقدمػػػػػة ضػػػػػمف الحػػػػػالتيف.مػػػػػف خػػػػػبلؿ تصػػػػػورات التػػػػػي تضػػػػػـ عبلقػػػػػات و أدوار  ،

 .حيػػػػػث التعامػػػػػؿ معػػػػػو عبػػػػػر مشػػػػػيد العبلقػػػػػة البػػػػػيف شخصػػػػػية و التػػػػػي تظيػػػػػر االشػػػػػتباكات بػػػػػيف القػػػػػوى
(Catherine. C, 2013,p86) 

تعمؿ عمى برىنة استعماؿ المشاعر العاطفية أو النزوات كدفاعات ميمة في خدمة  B2/B3حيث 
 is.B, (Françoالكبت، تأخذ طابع نوع التوظيؼ المماثمة لمتنظيمات الييستيرية.

Catherine.C,2003, p162) 

و الذي يمثؿ بوضوح طبيعة  (B1.1)و نذكر مف أىميا سيؽ التأكيد عمى العبلقات بيف الشخصية  
العبلقات بيف الحالة المحيط ، حيث تجاذب و تنافر بيف نزوتيف تصورات متناقضة تترجـ الرغبة بيف 

العبلقة مع األب ، و تبرز سياقات التيويؿ حيث الرغبة في إصبلح  10اإلقداـ و اإلحكاـ في الموحة 
يعبر عف تعايش مع مشيد  01مثبل في الموحة  (B2.1)بشكؿ ظاىر ، فالدخوؿ المباشر في التعبير 

أيف تشعر الحالة باضطياد و قمؽ ميدد  05الموحة الذي يحكي حالة القمؽ المعاش ، و كذلؾ الموحة 
دؼ لمتحكـ في التصورات، سياؽ التمسح و التيويؿ اتجاه الموضوع السيء أيف الخطاب المباشر يي
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عمميات التمسرح و الخوؼ ، و  خبلؿ ورود أحداث تحيي صراع عبلئقي أوديبي 09في الموحة 
 ,François.B, Catherine.C,2003)التيويؿ و الكارثة التي تعبر عف الطابع الييستيري . 

p162) 
و  02شتى ، مثؿ تعدد التقمصات في الموحة  السياقات اليستيرية ىي األخرى  تكررت في لوحات

حيث تبرز الرغبة  13MFو التي تضمنت البحث عف إشباع عاطفي ، و في الموحة  03الموحة 
  الجنسية مرفوقة بعدوانية اتجاه الموضوع في محتوى جنسي صريح.

و ىذه الخاصية توجد ضمف تفاصيؿ الحديث المنظـ حوؿ ليجة تحمؿ معنى عبلقات بيف شخصيف 
  ,François.B)قوة اليوامات ذات االغرائية، غالبا ما تظير عبر بروتوكوالت ىستيرية.

Catherine.C,2003, p162) 
أما سياقات التجنب فوظيفتيا دعـ فشؿ المقاومة ، أيف تمجأ الحالة ليذا النوع مف السياؽ لدعـ 

 ي جؿ الموحات أيضا ، االستقرار النفسي و الحفاظ عمى بناء الذات مف التصدع ، حيث وردت ف
أيف تمجأ لمحياة اليومية لمقاومة نزوة المشيد  05في الموحة  (CF.1)منيا االستثمار المفرط لمواقع 

 16أيف تمتـز بالمعاش اليومي ، وفي الموحة البيضاء  09األولي ، الخوؼ مف التيديد ، و الموحة 
 التوافؽ معو.تمجأ إلى بناء المواضيع المفضمة موازاة مع الواقع لحفظ 

مف نوع الكؼ و الميؿ لمرفض ، إذ وردت بشكؿ موسع في الموحات ، أيف  CIكما برزت سياقات مف 
تترجـ ضعؼ المقاومة و المجوء إلى الدعـ الذاتي لمتخفيؼ مف الصراع، حيث التقطعات في الحديث 

(CI.1) . و الذي يضمف آليات التجنب )تجنب الصراع(شممت كؿ الموحاتine. C, (Cather .
2013,p86) 

C/P .و تكشؼ أكثر عمى الخصوص التنظيـ الخوافي حيث تفسر التجنب و اليروب 
ترجع ىذه السمسمة  ، (CN)و لجأت الحالة لتجنب الصراع إلى االستثمار النرجسي ضمف سياقات 

بير إلى أنواع نرجسية لمتوظيؼ النفسي و خصوصا االستثمارات القطبية النرجسية  لميوامات حسب شا
ظيرت عمى شكؿ شعور ذاتي مرتبط بما تعيشو ،  02حيث برزت بشكؿ ميـ ، ففي الموحة ، 2013

، أيف فشؿ المقاومة  (CN.3)بنت لتصدر معاش ذاتي، و سياؽ -أيف تستثمر عبلقة أـ 07و الموحة 
 أيف المشيد يحمؿ عاطفة 10يحجـ سيولة التصورات ، أيف ترد ىيئة دالة عمى عواطؼ في الموحة  

 توافؽ الرغبة .
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حيث  10الذي شكؿ التيكـ مف المشيد لتجنب االعتراؼ بالمشيد ، أيضا الموحة  04مثبل في الموحة 
حيث الرغبات األصيمة الجنسية  13MFظير لؼ و دوراف لتجنب الصراع مع النزوة ، و الموحة 

 الكتئابي االنشطاري.لتجنب الوضع ا (CM.3)العدوانية يتـ تجنبيا عبر غمز لمفاحص و المجوء إليو 
و يتضمف أنواع التفكير بروز العمميات األولية وردت بشكؿ ضئيؿ جدا ،   (E)أما سياقات مف سمسمة 

 (Catherine. C, 2013,p88)المشبع بالعمميات األوليات و تترجـ استثمارات لميوامات األولية ،.
 13MFابي العظامي ، و الموحة معبرة عف وضع اكتئ 3BMفي الموحة  (E2.3)منيا سياؽ العدوانية 

حيث العدوانية مرتبطة بموضوع جنسي أيف التعبير عف النزوتيف يترافؽ بشعور عميؽ بالذنب، كذلؾ 
ذكر الموضوع السيء ، المرتبط بالرجؿ ، الذي شكؿ عنصرا مضطيدا في المشيد ،  (E2.2)سياؽ 

 .6GFحيث تسقط الموضوع السيء في صورة مثيؿ األب في الموحة 

 ثؽٚرٛوٛي اٌؽٚؼشبش :-4

 (: اقزدبثبد اٌؽٚؼشبش ٌٍسبٌخ اٌؽاثؼخ.88خعٚي ؼلُ )

 التوقيت المحددات الوضع االستجابات رقم اللوحة 

 ,+B, A, F اعلى  خفاش ،  عنده جناح  01
 G/ 

Da, F+,D 

 ما 49

Anat, A, F- , اعلى جسم فار مشرح 02
G 

 ما02د1

,Kan,A, FC  اسفل بومة ورافد  يديها  03
G 

 ما 42د1

 ,Fclob,(A) اعلى  حاجة تخوف )شكل  ير واضح( 04
, G-F+ 

 ما42

 ,B, Kan, A اعلى  خافش يطير  05
F+, G 

 ما 25

 ما A, FE, D  49 اعلى حشر  )كيما لفعة من تقشر( 06

 ما D-A, F+ 47 , اعلى  زوج متقابلين حيوان 07

Kan, A, FC , اعلى  نمر ، طالع فوق حاجة ، خياله 08
D 

 ما 39

FC,  Anat , اسفل عمود فقر  في الوسط 09
E, D 

 ما 27د1

+Aant, F- , اعلى  جسم من الداخل، مفتوح  10
G 

 ما42
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 مانية 42د1: 03االستجابة االطول وقتا: اللوحة  

 مانية 25: 05االستجابة االقار وقتا: اللوحة

 .مواني08دقاصق و 9المجموب: 

 اٌجك١ىٛغؽاَ: 

 ثك١ىٛغؽاَ اٌسبٌخ اٌؽاثؼخ. (:48خعٚي ؼلُ )

 الخالاة  المحددات أنماط اإلدراك المحتويات

Ban =01 

(A)=01 

A=06 

Ad=01 

Bot=03 

Anant=03 

G=06 

D=05 

Dd=00 

Kan=03 

 

F= 14 

F+=03 

=03-F+ 

FC=03 

FE=02 

C=00 

Fclob=01 

ClobF= 00 

TR= 11 

Refs=00 

Tps/Total= 

Tps/rep= 

TRI= K/C = 

K=00% 

C=13.63% 

K  <C  

RC= 27.27% 

CF+C <FMA=FC 

00+00% <FC=27.27 % 

FC=27.27/18.18 

K >E 

IA=27.27% 

Félarg=0000000% 

F+=27.27% 

=27.27%-F+ 

H=00% 

A=63.63%  

-CHOIX :04  شكل حاجة تخوف :   

 : كالحيوان يخوف كيما اللفعة.06      

CHOIX+ :02)جسم مشرح ) نحا ماد  العلوم : 

 : نمر يتحرك )نبغي الطبيعة(90                  
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 رس١ًٍ اٌجؽٚرىٛي:

استجابة ، حيث تعتبر دوف المتوسط ،و ىذا العدد   11بمغت استجابات  المفحوصة حوالي يقدر بػ
يعبر عف كؼ و حصر  عمى مستوى توظيؼ الحالة ، حيث ضعؼ االنتاجية واضح ، و قد يصاحب 

ي تعيشيا حاؿ وجودىا في المؤسسة ، و ضمف ىذا الوضع اضطراب انفعالي إثر ظروؼ الحالة الت
 وضعية مقمقة .

 اٌك١بلبد اٌفىؽ٠خ: 

ممة قدمت الحالة و ضمف السياقات الفكرية و المعرفية استجابات متنوعة و في ىذا الصدد نذكر ج
% حيث النسبة تفوؽ المستوى المعياري 54.54حيث تبم   Gمف نوع منيا االستجابات الموقعية  

%(  ، و ىذا النوع يعادؿ إدراؾ شامؿ لدى الحالة و تفكير مجممي ، إذ يعتبر مف 21/30المعادؿ لػ)
( و ىي تتخذ كسند لمتحكـ في المنبو مف أجؿ 84، ص2010مكونات  الذكاء األساسية )معاليـ،
( و التي  تعبر عف تكيؼ إدراكي إذا تزامنت مع شكمية جيدة ، 224التغمب عمى القمؽ )سي موسي: 

البسيطة يمكف إذف أف تكوف اعتبار مثؿ دعـ في الصميـ  Gية التشبث بالواقع استجابات و تثبت فرض
، تشيد عمى أسس ىوية مستقرة في محيط مباشر و معروؼ مثؿ ىذه الشروط ال تتكوف فقط مف ىذا 

،   Didier.A, Catherine.C,2007, p8)6(النوع لمفيـ و االدراؾ، و تكوف مرتبطة بآليات إدراكية.
وؿ  الحالة عمى ىذه  النسبة المرتفعة يترجـ تسييؿ و تكامؿ الذىف ، و ىي تأخذ قيمة دفاعية و حص
و الذي ورد مرة واحدة يدؿ عمى فكر متردد  +F-( ، و ارتباطيا بالشكؿ 84، ص2010)معاليـ،

،  أحيانا في تناوؿ العالـ و كذا ىشاشة الحدود، و فيما يخص تصور الذات فإدراؾ صورة جسدية ثابتة
 . 2007حيث تعتبر حاو لمصورة الجسدية حسب شابير 

% ، حيث تدؿ 60/68، و تعتبر نسبة االستجابة المعيارية  ما بيف  Dاالستجابات مف نوع  
االستجابات عمى التكيؼ االجتماعي و عمى النشاط الفكري و االدراكي و القدرة التحميمية 

ضبل و محاولة إلبراز القدرات التكيفية مع الواقع (،  حيث تتخذ ممجأ إدراكيا مف87،ص2010)معاليـ،
انخفاضيا  و،+F(،و ىي ترتبط كثيرا في الحاالت بالمحدد الشكمي الجيد 87ص،2008،) سي موسي

%  في بروتوكوؿ الحالة يعني فقداف االىتماـ بالواقع، و ىذا ليس بالضرورة 45.54الذي قدر بنسبة 
 عاف تكيفية   و دفاعية.( و تأخذ عموما م86،ص2010مرضي)معاليـ،
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% ، فيي تمثؿ السيطرة 70%  ، حيث المستوى المعياري يقدر بػ 100الموسعة  Fالمحددات الشكمية 
عمى الجزء االدراكي و تعني مجيود التنظيـ العقبلني و التكيؼ ، و تعني أيضا  المجوء إلى العقمنة   

حيث تمثؿ عبر الزيادة إلى (، 80،ص0102و الطابع االجتماعي و قمة االنفعاؿ  العاطفي )معاليـ،
و الحرماف مف االتصاؿ المباشر مع العالـ مع المحيط و ذاتو. إذا كانت تميؿ إلى كمية فيي  الحصر

تشير إلى حياة عاطفية مختنقة )مقيدة(، فقداف العبلقات و حرماف العبلقات الفورية العفوية مع العالـ 
، حيث  (François.B, Catherine.C,2003, p72)ابي.المحيط كذلؾ مع الذات و أيضا ميؿ اكتئ

التمسؾ و (، 90،ص2010تترجـ كذلؾ االبتعاد عف المظاىر العاطفية  و التميز بقمة التمقائية )معاليـ،
بالمحدد يعني الرغبة في التحكـ في البعد االسقاطي لمبقع و عدـ فسح مجاؿ لمعالـ اليوامي و النزوي 

فقد بمغت  +F(؛ و  المحدد الشكمي الجيد 225ص ،2008،)سي موسي تحت تاثير الرقابة الشديدة
%   عف القدرة عمى وضع الحدود بيف 80/95%و  تعبر النسبة المعيارية 27.27نسبتو المقدرة بػ 

الخارج و القدرة عمى التنظيـ و التخطيط   و مراقبة السموؾ عف طريؽ المدركات و التجارب و الداخؿ 
، أما المستوى الذي قدمتو الحالة يعبر عف ضعؼ في  , p74(Rausch.d.T ,1975(المعاشة 

الموضوعية  في الحكـ ، أي يشيد عمى الصراع بيف الرغبة في التحكـ و الرضوخ 
 (32ص 2010لممحيط.)معاليـ،

% و ىي تدؿ عمى 27.27بم  ىو اآلخر نفس نسبة المحدد السابؽ حوالي  +F-و المحدد الشكمي 
 تكيؼ مع الواقع، مع غياب االىتماـ بالواقع الخارجي و مواضيعو.ضعؼ استغبلؿ قدرات ال

 اٌع٠ٕب١ِخ اٌصؽاػ١خ : 

عرضت الحالة ضمف استجاباتيا نظـ صراعية تـ تقييميا مف خبلؿ عدة أوجو بداية بنمط التجاوب 
ىي أيضا معتبرة ، وترتبط المعادلة و التي تعطي  TRIنموذج الفعاؿ لدى المفحوص.  TRIالحميمي  

قريرا متبادال مف االستجابات الحركية و المونية التي تشير إلى كيؼ يحقؽ طموحو أو ال ، و حسب ت
 و ترتبط أيضا  بقياس وضع اتجاه الشخص  استجابة لنوع إما داخمي أو خارجي. 1947رورشاخ 

)79(Jacqueline. R, 2010,p حيث بم  ما قيمتو ،) 13.63%(TRI=K0/C   حيث تنعدـ،
سانية ضمف البروتوكوؿ و تواجد نسبة الموف بشكؿ معتبر   و التي تعكس توظيؼ النمط الحركة االن

المنبسط الخارجي الخالص ،  أيف الحالة تعبر عمى حاجياتيا العاطفية بدوف كبح و يبيف وجود  
خارجي )خالص أو مختمط متسع(   k <C(.  43،ص2010انفعالية  و اندفاعية  و اإليحاء)معاليـ،
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ؼ ،  العميؿ ذو طابع خارجي ، الظاىرة عبارة  عف عاطفة  جد ىشة ، حيث األفراد ضعي Kحيث 
ليـ أولوية  الخضوع إلى المعاش العاطفي االنفعالي، و يمكف أف تكوف محددا لعاطفة غير مستقرة ، 

  (Jacqueline. R, 2010,p79).1990حسب تروبف بارغ 
 ) (FC= k27.27/E18.18%بساطي و قيمتيا تظير النمط االن  FCبينما في المعادلة المكممة 

عمى  E، و تدؿ زيادة نسبة حركة الحياف و الجماد مجتمعة عمى نسبة استجابة الظؿ  k3>E2حيث 
الصغيرة أكير  K( . بنفس الطريقة  مجموع 78عدـ قبوؿ المفحوص لميمو إلى الداخؿ )الغامدي: ص
 02أقؿ مف   E  و   Kساطي، عكس الداخمي مف المجموع المرجح مف الظؿ، يرجع إلى الطابع االنب

، إذ تبرز استجابات الظؿ كدفاعات ضد القمؽ ، 2010جاكميف  79مف تشير إلى اختناؽ عاطفي ص
%  و ىي مؤشر مرونة انفعالية  27.27% قيمتيا بػ  RCبينما  نسبة االستجابات المونية فقد بمغت  

ىي تقترب مف المتوسط حيث تعتبر ميؿ لبلنبساط  و القدرة عؿ التناسؽ مع الموقؼ و مع  المحيط و 
 ( و تعبر عف النسبة عف تبعية لممحيط.36،ص2010)معاليـ،

( حيث صيغتيا  00+00% <27.27عمى الشكؿ التالي  )  FMAو تبرز معادلة النضج الوجداني 
يدؼ  ( ، حيث ت +FC>C CFتتشكؿ  مف  نسبة االستجابات المونية  مقابؿ االستجابات الشكمية )

الحالة مف خبلليا إلى التحكـ في العواطؼ لصالح التصورات و حيث تغمب العقمنة عمى إفبلت 
( و محاولة التحكـ و بروز سيرورة التكويف العكسي حيث  232ص ،2008،النزوات )سي موسي

إلى طابعيا المتمثؿ في التكويف العكسي و االمتثاؿ و الخضوع السمبي. و تشير  2007يشير شابير 
ذلؾ إلى القدرة عمى تقديـ استجابات مضبوطة مناسبة لممطالب االنفعالية لممواقؼ االنفعالية المختمفة ك
 (.71ص،2003حسيف عبد الفتاح ،)

الموف المحض و الموف مرفؽ بشكؿ ، حيث تنعدـ تماما ضمف االستجابات   C , CFالمحدد الموني 
نة  العاطفية و النضج االنفعالي ،و يترجـ  المقدمة في البروتوكوؿ ، حيث يعبر الموف عف المرو 

حسيف عف ارتباط  استجابات المفحوص بالمعايير االجتماعية )  CFو   Cانخفاض نسبة استجابة 
(، غير أف غمبة المحدد الشكمي يكشؼ عف أسموب عقبلني و تغمب 73ص،2003عبد الفتاح ،

 السيرورات التكيفية لمحالة .

موف فييدؼ مف خبللو العميؿ إلى التحكـ في العواطؼ لصالح الشكؿ مرفؽ ب FCأما المحدد 
سي يعبر عف إفبلت النزوات بطريقة فجة و قوية ) Cالتصورات ، حيث المحدد الحسي 
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 شافير (، و كثيرا ما نسب إلييا دور التوازف بيف الرقابة و التمقائية ، و قد أشار232ص2008ي،موس
تفصؿ عف عاطفة اجتماعية متكيفة مقبولة   FCإلى طابعيا المتمثؿ في التكويف العكسي.

.،)83(Jacqueline. R, 2010,p 

% حيث تشكؿ أغمب ىذه اإلجابات في العمؿ دفاعا ضد 18.18و تقدر بػ FEاستجابة مف نوع 
المخاوؼ المتعمقة بالصور المبيمة التي ال تساعد عمى احتواء النزوات و العواطؼ ، فتقديـ تقديريف 

 (.43، ص2010رة عمى التحكـ و المراقبة في االنطباعات )معاليـ،يعبر عف عدـ القد

 اٌّسز٠ٛبد: 

، و ىو التعبير عف إنساف أو جزء إنساف، باعتبار االستجابة البشرية قدرة  العميؿ  Hالمحتوى البشري
(، كما تعتبر االستجابة عمى القدرة 36ص2010،عمى تمثيؿ نفسو في نظاـ عبلئقي بوضوح )معاليـ

الكافية التي تظير في البروتوكوؿ بشكؿ كاؼ، تعني القدرة لدى  االستمابة االنسانية قمص .عمى الت
الشخص عمى التقمص لصورة إنسانية، كذلؾ التعرؼ عمى ذاتو ضمف العضوية مع الفضاء االنساني، 

  ,Catherine. C)البطؿ. تشيد عمى نظاـ عبلئقي معرؼ بشكؿ اضح حوؿ اليوية بقاعدة
)02013,p8 
( ، حيث تمثؿ العجز عف التقمص و العجز عف 00.00البروتوكوؿ لـ يتضمف وال استجابة بشرية )، 

التوافؽ مع النظاـ العبلئقي  كما تعبر عف عدـ القدرة عمى التواصؿ اإلنساني، و عجز عف تقمص في 
 (36، ص2010إطار عبلئقي .)معاليـ،

وتشير إلى  %Aفي االختبار حسب رورشاخ : و ىي االستجابات األكثر ورودا  A المحتوى الحيواني
%  81.81. و قد بم  2013شابير  80نمطية في التفكير بمعنى حيازة آليات عقمية،  ال غنى ص

%( حيث تدؿ عمى قولبة لمفكر شائعة  و يتعمؽ 35/55وىي  مرتفعة مقارنة باالستجابة المعيارية )
دوف المجوء إلى التفكير أي اندفاعيـ يفقر الفكر األمر بالمجوء إلى الميكانيزمات العقمية التمقائية 

، و يتعمؽ األمر بالمجوء  : ( ، و يمكف أف تمعب دور الغبلؼ االجتماعي 36، ص2010)معاليـ،
  Jacqueline. R 2010إلى الميكانيزمات العقمية التمقائية دوف المجوء إلى التفكير حسبما تشير إليو 

(، حيث تشير إلى االنشغاالت 03اردة بصفة ثبلث تقديرات )و ىي و  Anatاالستجابات التشريحية 
التي تخص الفرد عمى مستوى الصحة الجسدية ، كما تستعمؿ كستار إلخفاء نقاط ضعؼ الشخصية ، 
و قد تعبر في بعض األحياف عف انشغاالت جنسية معبر عنيا بصفة متنكرة .  التشريح يسمح بظيور 
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، أو إما قمؽ أو خوؼ مرضي لبلستجابات  Géoا في استجابات أنا معقد الذكاء، و الذي يوجد أيض
Anat   يمكف أف ترتبط أيضا بداخؿ الجسـ ، و ترجع لقمؽ االنشطار في بروتوكوالت اليشاشة

  Jacqueline. R, 2010,p)73()التيديـ(.
و ىي % مع انعداـ المحتوى االنساني ،  27.27بمغت المستوى المعياري و قدرت بػ   Kanالحركة:  

(، و يعبر فقر المحتوى عف كبت الفرد بعض 76ص،2003حسيف عبد الفتاح ،مؤشر عمى الكبت )
دوافعو ،و تعبر عف فقر التداعيات الشخصية و المجوء إلى االلتزامية  و االمتثالية  لمتكرار، و قد 

ne. C, (Catheriتعبر  عمف اإلزاحة عمى المستويات الحيوانية  ما يخفؼ التعبير عف الصراعات
)752013,p ( و تترجـ 95ص2010،و يمكف أف تكوف دفاع لميو ضد الرقابة االجتماعية )معاليـ

(. 69ص،2003حسيف عبد الفتاح ،قوة الرغبات البلشعورية غير المقبولة التي تطمب اإلشباع )
ميات االجابات الحركية الحيوانية  و التي تعطي بشكؿ حيواني في حالة حركة تفسر عموما مسجؿ لعم

أكثر نكوصا ، تظير ىكذا، حيث تدؿ عمى ميؿ طفولي بشكؿ واضح لدى المفحوص. 
(Jacqueline. R, 2010,p66) 

%  12%و ىي تفوؽ كثيرا النسبة المعيارية  27.27و التي بمغت مستوى   IAو تظير  معادلة القمؽ 
أزمي تعيشو ،   و ىي مؤشر غير طبيعي ، حيث تدؿ حضور نسبة قمؽ مرتفع حاضر إثر وضع م

 الحالة .

لمحالة العادية ىي مؤشر عمى التكيؼ االجتماعي   6-5االستجابات الشائعة  تنحصر نسبتيا ما بيف 
( و بتقدير 01، حيث قدرت بػ شائعة واحدة )2010، و أيضا التأكد االجتماعي حسب صالح معاليـ 

قاومة التقاليد االجتماعية % و تعبر عف عدـ كفاية في التأقمـ االجتماعي و تسجؿ م09.09مئوي 
حسيف عبد الفتاح ( و تعتبر كدليؿ عمى عجز عف رؤية االشياء كما يراىا اآلخروف )37)معاليـ:ص

( فاإلشكالية األوديبية مطروحة أي وجود مشكمة في السمطة األبوية  كقاعدة تنظيمية 73ص،2003،
 (.61، ص2010لمعائمة.)معاليـ،

 اٌّسزٜٛ اٌىبِٓ ٌٍٛزبد: 

الحالة ضمف  استجاباتيا مضاميف مف خبلؿ البروتوكوؿ المقدـ  تترجـ المحتويات الموحات قدمت 
 الكامنة و ىي كما مايمي: 

 الموحة األولى:
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و تعتبر لوحة التكيؼ مع الوضعية الجديدة و غير المتوقعة، و غالبا ما تولد القمؽ أماـ المجيوؿ، 
منظمة لجسـ إنساف مرتبطة بتصورات الذات، و فالموحة تحتوي عمى الشكؿ المكثؼ و يوحي بصورة 

فإصدار التصور .Didier.A, Catherine.C,2007, p)52.(العبلقة مع الصورة األمومية 
 المتماسؾ لدى الحالة في صورة شكؿ حيواف يعني توحيد صورة الموحة ينبثؽ عف تصور لجسـ كامؿ .

 الموحة ال انية: 

فراغ الذي يعكس اليشاشة الجسدية ، حيث تحمؿ صورة الذات البطاقة الجنسية ، و ىي مبنية عمى ال
المرتبطة بتصورات تدميرية ، و ىي ترجو إلى قمؽ الخصاء، حيث أدركت الحالة صورة جسـ ذو 
ىشاشة مف خبلؿ الصورة التشريحية ، حيث الموف االحمر يحمؿ تداعيات نزوية تدميرية تضمف طرح 

 الحالة ضمف الموحة.

 الموحة ال ال ة: 

و ىي تشير إلى الزوج االبوي، أو لتمثيؿ الذات أماـ المشابو لو، لكف الحالة إثر صراع داخمي و فض 
العبلقة مع الزوج األبوي كاف الرفض في صورة استجابة تحمؿ نزوية عدوانية مف خبلؿ الحركية 

 الحيوانية.

 الموحة الرابعة: 

يبية ، حيث القمؽ و الخضوع و محاولة تمثؿ الموحة القوة النسبية لؤلب ، و ىي ذات رمزية قض
التعامؿ مع المصدر الميدد واضحة ، حيث تعبر الحالة عف "حاجة تخوؼ" حيث تمعب اليوامات دورا 

 في تحريؼ التصور.

 الموحة الخامسة: 

(، 11، ص2010تعبر الموحة عف االحساس بالتكامؿ و توضح مفيوـ الذات القابؿ لئلدراؾ )معاليـ،
مبتذؿ يميؿ تصور ذات كامؿ في حالة استعراضية مف  خبلؿ االستجابة المقدمة حيث االدراؾ ال
 "خفاش يطير".

 الموحة السادسة: 
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و تعتبر ىذه البطاقة جنسية تعممنا عف الدينامية الطاقوية النزوية التي تستعمميا الحالة مع إدراؾ 
عبارة عف تشويو و تحريؼ  الرمزية الجنسية نسبة لمبعد القضيبي ، فإدراؾ الجزء العمي و الوسط

 لمتصور الجنسي و الذي تـ إصداره في صورة "حشرة".

 الموحة السابعة: 

طفؿ -و تعتبر البطاقة األمومية و تعبر عف الحرماف ، و إدراؾ الفراغ و البلأمف بالنسبة لعبلقة أـ
معارضة (، ة تعتبر مصدر إيحاءات خاصة باألنوثة و األمومة ، و تعتبر ال13،ص2010)معاليـ،

لمنموذج األنثوي و األمومي تعود لمحرماف المعاش و البلأمف دافعا إلدراؾ صورة غير بشرية في إطار 
 تجنب عبلقة ضمف إطار نزوي و دفاعي، و يعتبر التناظر تمثيؿ لمذات في قالب اىتماـ نرجسي.

 الموحة ال امنة: 

قداف التكامؿ حيث تعبر الموحة  عف حاجة التمثيؿ الداخمي لمجسـ مرتبطة بف
(، و تعبر عف االتصاالت مع العالـ الخارجي فالتعبير عف حيوف في 14،ص2010الجسدي)معاليـ،

 حالة حركة يمثؿ الحركة التكيفية مع العالـ الخارجي .

 الموحة التاسعة : 

حيث تجمب  قبؿ التناسمية أو لتمثيؿ جنسي البدائي، و ىي البطاقة الرمزية لصورة األمومة ما
( و تعتبر االستجابات التشريحية  عبلقة غير مستقرة مشكمة 15،ص2010و كؼ)معاليـ، تاامتناع

 في صورة مرمز تحمؿ نزوية عدوانية اتجاه  صورة األمومة المقدمة.

 الموحة العاشرة: 

و  ىي لوحة التمايز و االنفصاؿ، حيث تمتحف صورة الذات مقابؿ المواضيع ، و توحيد تمؾ الصورة 
اـ ، فإدراؾ "جسـ مشرح" يعبر عف تصور و توحيد صورة جسـ مشوىة مرتبطة بوجود مقابؿ االنقس

 نقاط ضعؼ تيدد تصورات الحالة باالنشطار و االنقساـ.

 اٌٍّطص:  -0
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بمغت استجابات  المفحوصة دوف المتوسط ،و ىذا العدد يعبر عف كؼ و حصر  عمى مستوى 
ب ىذا الوضع اضطراب انفعالي إثر ظروؼ توظيؼ الحالة و ضعؼ االنتاجية واضح ، و قد يصاح

 الحالة التي تعيشيا حاؿ وجودىا في المؤسسة ، و ضمف وضعية مقمقة .

ما  يعادؿ إدراؾ شامؿ و تفكير مجممي ، إذ يعتبر مف  Gفي السياؽ الفكري قدمت الحالة عبر الموقع 
راكي إذا تزامنت مع ( و التي  تعبر عف تكيؼ إد84، ص2010مكونات  الذكاء األساسية )معاليـ،

شكمية جيدة ، و تثبت فرضية التشبث بالواقع استجابات و تعكس أسس ىوية مستقرة في محيط مباشر 
و معروؼ مثؿ ىذه الشروط ال تتكوف فقط مف ىذا النوع لمفيـ و االدراؾ، و تكوف مرتبطة بآليات 

النسبة المرتفعة   و حصوؿ  الحالة عمى ىذه.Didier.A, Catherine.C,2007, p)68(إدراكية
( ، مع وجود  فكر 84،ص2010يترجـ تسييؿ و تكامؿ الذىف ، و ىي تأخذ قيمة دفاعية )معاليـ،

متردد أحيانا في تناوؿ العالـ ، و فيما يخص تصور الذات فإدراؾ صورة جسدية ثابتة حسب شابير 
الفكري و االدراكي ، كما أكدت مف خبلؿ التفاصيؿ عمى  التكيؼ االجتماعي و عمى النشاط  2007

 (  فقداف االىتماـ بالواقع.87،ص2010و القدرة التحميمية )معاليـ،
و تعني أيضا  المجوء إلى و مف خبلؿ المحددات الشكمية أبدت مجيود التنظيـ العقبلني و التكيؼ ، 

 (، و زيادة  الحصر و80،ص2010و الطابع االجتماعي و قمة االنفعاؿ  العاطفي )معاليـ، العقمنة
الحرماف مف االتصاؿ المباشر مع العالـ مع المحيط و ذاتو. و فقداف العبلقات و حرماف العبلقات 

  ,François.B)الفورية العفوية مع العالـ المحيط كذلؾ مع الذات و أيضا ميؿ اكتئابي.
Catherine.C,2003, p72) مع ضعؼ في الموضوعية  في الحكـ مع  ضعؼ استغبلؿ قدرات ،

 الواقع، و نسبة  غياب االىتماـ بالواقع الخارجي   و مواضيعو.التكيؼ مع 
وضمف الدينامية الصراعية عرضت الحالة ضمف استجاباتيا نظـ صراعية تـ تقييميا مف خبلؿ عدة 

النمط المنبسط الخارجي الخالص و التي تعكس توظيؼ  TRIأوجو بداية بنمط التجاوب الحميمي  
(.     43،ص2010ا العاطفية ب وجود  انفعالية  و اندفاعية  )معاليـ،أيف الحالة تعبر عمى حاجياتي،

وظيور كذلؾ عاطفة  جد ىشة ، وكذا  الخضوع إلى المعاش العاطفي االنفعالي، لعاطفة غير مستقرة 
 .Rausch.d.T 1990، حسب 
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ؽ مع بينما مف خبلؿ االستجابات المونية قدمت  مؤشر عف مرونة انفعالية  و القدرة عؿ التناس
، 2010الموقؼ و مع  المحيط و ىي تقترب مف المتوسط حيث تعتبر ميؿ لبلنبساط  )معاليـ،

 ( 36ص
و تبرز معادلة النضج الوجداني قدرة التحكـ في العواطؼ لصالح التصورات   و حيث تغمب العقمنة 

اؿ و ( و بروز سيرورة التكويف العكسي و االمتث 232ص ،2008،عمى إفبلت النزوات )سي موسي
 الخضوع السمبي وارتباط  بالمعايير االجتماعية .

الشكؿ مرفؽ بموف فييدؼ مف خبللو العميؿ إلى التحكـ في العواطؼ لصالح  FCأما المحدد 
التصورات ، مع التوازف بيف الرقابة و التمقائية ، و التكويف العكسي و عاطفة اجتماعية متكيفة مقبولة 

.(Jacqueline. R, 2010,p83)  

مف خبلؿ المحتوى البشري، فقد أبدت العجز عف التقمص و العجز عف التوافؽ مع النظاـ العبلئقي   و
كما تعبر عف عدـ القدرة عمى التواصؿ اإلنساني، و عجز عف تقمص في إطار عبلئقي 

 (36، ص2010.)معاليـ،
ع دفاع لميو فقد ظيرت بدور الغبلؼ االجتماعي ، أبرزت  مؤشر عمى الكبت م المحتوى الحيواني

 ( .95،ص2010)معاليـ، ضد الرقابة االجتماعية عبر  الحركة
مؤشر غير طبيعي ، حيث تدؿ حضور نسبة قمؽ مرتفع حاضر إثر   IAكما تظير  معادلة القمؽ 

وضع مأزمي تعيشو الحالة  أما االستجابات الشائعة تعبر عف عدـ كفاية في التأقمـ االجتماعي و 
( و تعتبر كدليؿ عمى عجز عف رؤية 37،ص2010االجتماعية )معاليـ،تسجؿ مقاومة التقاليد 

 ( 73ص،2003،االشياء كما يراىا اآلخروف )عبد الفتاح

قدمت الحالة ضمف  استجاباتيا مضاميف مف خبلؿ البروتوكوؿ المقدـ  المحتوى الكامف لموحات: 
رة جسـ ذو ىشاشة مف تترجـ المحتويات الموحات الكامنة ، عبرت عف تصور لجسـ كامؿ ، ولصو 

خبلؿ الصورة التشريحية  مرتبطة بوجود نقاط ضعؼ تيدد تصورات الحالة باالنشطار و االنقساـ و 
لتمثيؿ الذات أماـ المشابو لو، كما عبرت عف القمؽ و الخضوع و محاولة التعامؿ مع المصدر الميدد 

و تحريؼ لمتصور الجنسي   في الموحات و أظيرت تصور ذات كامؿ في حالة استعراضية مع تشويو
 ، وأظيرت تمثيؿ لمذات في قالب اىتماـ نرجسي مع رصد الحركة تكيفية مع العالـ الخارجي .
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 استنتاج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : ثغاٌفصً اٌكب

 

           ػؽض إٌزبئح
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 ٚ ِٕبلشزٙب  ػؽض إٌزبئح

 ٌعٜ األَ ٚ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ  َ اٌػاداٌفؽظ١خ األٌٚٝ : رٕص ػٍٝ أْ ِكزٜٛ ِفٙٛ

 اٌؼبؾثخ ِٕطفط.

 :زصبئ١خاإل ٔزبئح اٌعؼاقخ ػؽض -0

 (: ث١ٓ ِكز٠ٛبد ِفَٙٛ اٌػاد ٌعٜ األَ اٌؼبؾثخ08خعٚي ؼلُ )

 المئوٌة  النسب عدد التقدٌرات مفهوم الذات 

 

 16,7 8 جٌد

 29,2 14 متوسط

 54,2 26 منخفض

 100 48 المجموع

 

الجدوؿ نسب مفيوـ الذات لدى األـ العازبة ، حيث تظير بثبلث مستويات ، و تبرز يظير 
حالة ، بنسبة مئوية  26فئة ذوي المستوى المنخفض في المقدمة مف حيث المتوسط ، قدر بحوالي 

مفيـو الذات لدى األـ ، و بالتالي قبولو القائؿ ، أف ىذه النتيمة  ت بت صحة الفرض% ، و 54.2
 نخفض.العازبة م

 (: ِكز٠ٛبد اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ ٌعٜ األَ اٌؼبؾثخ 08خعٚي ؼلُ )

 
 
 
 
 
 
 

إلى ثبلث مستويات ،  يظير الجدوؿ نسب التوافؽ النفسي االجتماعي لدى األـ العازبة ، وقد قسـ
%  يمييا 52.1حالة بتقدير مئوي 25حيث تتفوؽ نسبة التقدير المنخفض بدرجة عالية بحوالي 

ما يعني صحة فرض المتوسط ثـ الجيد، حيث تبرىف النتيجة عمى أف المستوى السائد ىـ المنخفض، 
 . البحث و قبولو

 

 

 

 

 

 النسب عدد التقدٌرات التوافق النفسً االجتماعً

 12,5 6 جٌد 

 35,4 17 متوسط

 52,1 25 منخفض

 100,0 48 المجموع
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 :ؼ١بظ٠خأٌزبئح اٌعؼاقخ  ػؽض  -2

 :ٍِطص اٌسبٌخ األٌٚٝ

و مف خبلؿ اختباري تفيـ الموضوع و الرورشاخ  فيا تياستجابامف  ما سبؽ  قدمت الحالة مف خبلؿ
المقاببلت و المبلحظات ، عدة مؤشرات يمكف أف تنبئنا ببعض الخصائص النفسية والتي تتفؽ مع 

  متغيرات البحث  :

التي تعيشو و المأـز  نياية حياتيا في ظؿ الوضع ترىعف معاش مأساوي تعيشو ، حيث فقد عبرت 
الحزف ، ما  ومع غمبة التعابير المميئة باإلحباط ،  ةفي حيا تيارغبلو وضع حدا   الذي حطـ آماليا

الطاقات و نفاذ استثمارىا يدؿ عمى صعوبة معاشيا ، لذا كبلميا كاف ثقيبل و بنبرة توحي بسحب 
ي ال تدري إلى أي ؼ مستقبميا ، الذعمى األسى الذي تعيشو و القمؽ الذي يح الخارجي، مع التركيز
لما فشعورىا بالذنب إزاء الذي حصؿ ليا ، يعتبر رد فعؿ راجع إلى التقدير العقمي ، منحى سوؼ يؤوؿ

، فيي  حممت بووفؽ المعايير االجتماعية السائدة ، و إدراكيا لممسؤولية اتجاه الطفؿ الذي  حصؿ
 اؼ .تخطط بعناية إليجاد حؿ مناسب يرضي جميع األطر 

 معذات الطابع االكتئابي برزت لدى الحالة مف خبلؿ اختبار تفيـ الموضوع و الرورشاخ ، مظاىر 
كؼ النزوة ، لو التمسؾ بالواقع ،  عبر التمسؾ بالتفاصيؿ يو مف خبلؿ استجاباتيا التغمب عم ةلو حام

صراع األوديبي الو تجنب ظيور  القيـ و األعراؼ االجتماعية المجوء إلى سياؽ بروز إضافة إلى
 لتظيررغبات نفسية تبحث عف تنفيس   ، كما ظيرت عبر المجوء لبلندماج االجتماعي تسوية الوضعو 

تظير عممية كبت النزوات و تغميب تحكـ عقمي عف و عيؽ خروج التصريحات العاطفية تالعقمنة ، إذ 
الصراع ، كما برز  وحاتبعض المعقمنة ، مكف الحالة مف تجاوز أزمة أوديبية تضمنتيا الطريؽ سياؽ 

التردد بيف الدفاع و النزوة و  ىو اآلخر يبرز بوفرة ، ما يبرز الطابع اليجاسي في  عبرالداخمي 
التحفظ أيف تعاني الحالة مف مع  خطاب الحالة ، عمى شكؿ حيرة في اتخاذ موقؼ اتجاه واقع ميدد،
الشؾ  و التكويف  الرغبات ، مع كؼ عمى مستوى في التعبيرات، ضمف سيرورة الصراع و الدفاع ضد

التأكيد عمى العبلقات الشخصية  أيف  ضمفالمرونة في خطابات الحالة ، و تظير  العكسي و العزؿ
 في السردو يظير ثراء الجانب العبلئقي ،الحالة استندت لعبلقات شخصية مدمجة المواضيع الخارجية 

صدمة فقداف تظير خطابيا  حيث  و صدمات حركت النشاطات اليوامية عبر تعيش صراعات ،و
تجنب و تمكنت مف لمحالة،  جددالموضوع أيف المعاش الصدمي و الحداد عمى فقداف الموضوع يت

، أيف الحالة  ميـ الصراع في خطاباتيا بشكؿ مكثؼ ، حيث الحفاظ عمى االستقرار و الدعـ النرجسي
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ث ضمف سياؽ الكؼ أو الرفض، أبدت رغبة في رفض كثير مف الموحات وفترات التقطع في الحدي
تمكف الحالة مف تجنبو عبر ىذه اآللية ، يدعـ تجنب الصراع سياؽ التشبث بالواقع و العمميات اليومية  

 ظير انشطار في التصورات بيف الطيب و السيء و محاولة االحتفاظ بالطيب.يو ، 
وجود قدرة عمى تنظيـ مع عدـ توفر القدرة ،  معطموح  عفخبلؿ نتائج السياؽ الفكري ، عبرت  و

الخضوع السمبي و عدـ الخروج و ،  العبلقات نسبيا و إدراكيا و تواجد التفكير المجرد مطروح أيضا ،
مؤشر كذلؾ لتأسيس لميوية الشخصية المستقرة  في العالـ المحيط الخارجي  معمف العادات السمبية، 

، و تظير غير مرتفع عمى األقؿ مفيوـ ذات قمة النشاط في تصور الذات و ىذا مؤشر عمى و ،
، و كذا عدـ فعالية ـ االنفعاليمشاعر عدـ األمف الذي تعيشو الحالة ، في محاولة فاشمة في التحك

ؿ التكيؼ يتفض ، معف خبلؿ و ىذا واضح لممعاش الحاليالجيد الفكري نتيجة إحباطات عاشتيا م
ات داخمية تحتاج الحالة لحميا ، و تواجد صراع ت دالالت عف  كبت عميؽم، كما قد تماعياالج
الطابع العقبلني لمحالة كذلؾ ، ط مع وجود الصراع الداخمي واضحكشفت عف  مؤشر التبعية لممحيو 

موظؼ عمى مستوى التفاعبلت مع المحيط ، و بروز  كذلؾ عاطفة متكيفة  و مقبولة ، كما يتبيف 
  ة عمى التقمص و الحفاظ عمى العبلقات، كما أف لمحالة القدر رة الحالة عمى االتصاؿ العاطفي قد

عبرت عف مؤشر جيد عمى تقبؿ الذات ،و تقبؿ الحالة الندفاعاتيا و تؤكد عمى اىمية العبلقات 
، بالواقع الموضوعي  و االجتماعي القدرة عمى االتصاؿو بالنسبة ليا ما يشير إلى ذات متقبمة نسبيا، 

يوؿ التكيؼ، مع كبت العدوانية كما قدمت مؤشر عف  إدماج جيد لمصورة ،مع بروز قمؽ أماـ المجمع 
 توحيد صور الجسـ، و الصورة األنثوية معبرة عف التقمص السميـ لدى الحالة.

النتائج تتفؽ عمى أف الحالة لدييا درجات فإف ىذه ليذا حسب رأي الباحث و مف خبلؿ ما استخمصو  
وافؽ مع الدرجات التي حصمت عمييا في تتمعتدلة في مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي االجتماعي 

 . المقياسيف كما سوؼ يبينو الجدوؿ التالي

( يبيف الدرمات و الرتب المحصؿ عمييا في اختباري مفيـو الذات و التوافؽ النفسي 39مدوؿ رقـ )
 االمتماعي

 الحالة
 التوافؽ النفسي االجتماعي مفيـو الذات االختبار
 الرتبة معيارية درجة كمية الرتبة معيارية درجة كمية نوع الدرجة

 2 0,09868 152 2 0,01699 80 النتيجة فاطمة
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فالجدوؿ السابؽ يعمف أف نتيجة االختباريف النفسييف، ذات المستوى المتوسط، و ىذا بعد تحويؿ الدرجة 
 ض.الخاـ إلى درجة معيارية ، و تبيف أف مفيـو الذات و التوافؽ النفسي مف خبللو أنو غير منخف

 ٍِطص اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ:

دالئؿ  عدةالحالة  فالتي سجمت عو كذا االستجابات في االختبارات وفؽ المقاببلت و المبلحظات 
 تشير إلى المتغيرات المدروسة:عيادية  

قمؽ مرتبط  ومرتبطة بالمعاش الحالي البالذنب و فقدانيا لتقدير ذاتيا  شعور فقد ظير لدى الحالة
 يا.خمؿ بالتوازف و االستقرار النفسي لثت حدأ التيالوضع االجتماعي المتدني  جيوؿ ومالمستقبؿ ال

وظفت تقريبا كؿ أنواع عبر اختبار تفيـ الموضوع و اختبار الرورشاخ ، الحالة ضمف خطابيا 
السياقات، حيث استندت كثيرا لمرجعية الواقع الخارجي ، مع محاولة االندماج معو مف جديد إثر 

استطاعت التعبير عف مشاعرىا و عالميا الداخمي الذي تضمف صراعات و ، اء ىا باإلقصشعور 
كؼ النزوات و ترجيح و العقمنة  تفقد حاولت توظيؼ مرجعية لمواقع االجتماعي كما برز  داخمية،

تستثمر  ،و  و القيـ عبر التماىي لممثؿ داخميالقمؽ ال ، لتجتازتوافؽ مع المجتمع و المحيطلمالمعايير 
 عبرأما استثمار الواقع الداخمي ، سياؽ الرجوع لممصادر االجتماعية مع الواقع األسري عبرالعبلقة 

الذىاب و اإلياب بيف التعبير النزوي و الدفاع حيث الصراع مع ظيور بروز اآلليات الدفاعية ، 
يس عف عالميا حاولت التنف  ، كمااألوديبي يبعث عمى محاولة عقد الصمح مف خبلؿ التسامي 

سياقات المرونة ضمف العمميات النفسية لتحقيؽ الرغبات، فاستثمار العبلقة  برز اخمي باستثمار الد
ظيور القمؽ يبرز خبلؿ و كثافة الصراع ، مع مشكؿ عبلئقي مع الواقع يبرز  ،حيثبشكؿ ضئيؿ 

ع عكس توافؽ و محاوالت توافؽ مت مرونة العبلقات والتيويؿ أو التمسرح ،  و اندفاع في التعبير
خبلؿ دعـ أثبت الحالة محاولة الحفاظ بالتوافؽ النفسي مف ، و العبلقات عبر تمؾقع و ترميمو الوا

التحرر مف كبت  و،  الصراع الصراع الداخمي ، و محاوالت دعـ ذاتية عبر تجنب رغـ وجود لمذات 
 ،ي المشيد اليوم مسايرة الواقع و التكيؼ عبر والتشبث بالواقع و الحياة  عبر ،صراع بيف النزوتيفال
 ما المشيد المعبر عنو في فقداف الشرؼ،  ويظير لجوء لبلستثمار النرجسي إلبراز قيمة ذاتية ، و 

 التي عبرت عنيا بيف الرغبات و الدفاع، مثؿ محاولة االنتحار و تصادـاىتزاز قيمة الذات  يشير إلى
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عف كؼ و حصر تعاني منو الحالة  ، كذلؾ عبرتمع المجوء إلى الجانب الطيبذات النزوة التدميرية 
المجتمع عمى و نمطية صمبة تحكـ التنظيـ النفسي ، و غمبة سيرورة محاوالت التكيؼ مع الواقع  و،

 .حساب الذات 

توازف النمط العقمي و كما أظيرت التكيؼ  معو مف خبلؿ السياؽ الفكري لمحالة، ظير تكيؼ إدراكي 
و محاولة االمف، معاناة المفحوص مف مشاعر عدـ  بروز قوي، واالجتماعي ، دليؿ عمى وجود أنا 

تمسؾ و تكيؼ بالواقع ،مع حصر و الطابع االجتماعي و قمة االنفعاؿ العاطفي و المجوء إلى العقمنة 
لمحياة العاطفية  و الشخصية  و صبلبة ميكانيزمات دفاع لدى الحالة، كما يمكف تواجد الميوؿ 

صفة االنبساط، ، حيث يعبر ، مع بروز سية  التي تصحب الوسواسرونة النفاالكتئابية و غياب الم
درة قال، كما كشفت عف اندفاعية  و المفحوص عمى حاجياتو العاطفية بدوف كبح و يبيف وجود انفعالية 

و اىتماـ بالعالـ ، س بالتكامؿ االحسامع ،  ورة جسدية ككؿ،  و تصو ذات سميـإدماج جيد لصعمى 
ف ربط عبلقات مع الموضوع األمومي و القدرة عمى توحيد صورة الجسد  الداخمي، وعدـ تمكف م

، كما أثبتت مف خبلؿ االختباريف ، التكيؼ  التميز بالفردانية و االنفصاؿ، باإلضافة إلى محاولةو 
االضطراب،  مفتصورات عف الذات إيجابية حيث تشير إلى مفيوـ ذات يكف القوؿ عمى انو سميـ 

  :ىي ما يمي و  مع نتائج مقياس مفيـو الذات و التوافؽ النفسي االجتماعي  ىذه الخبلصة تتوافؽو 

( ٠ج١ٓ ظؼخبد ٚ اٌؽرت اٌّسصً ػ١ٍٙب فٟ اضزجبؼٞ ِفَٙٛ اٌػاد ٚ اٌزٛافك إٌفكٟ 38خٛي ؼلُ )

 االخزّبػٟ. 

 الحالة
 التوافؽ النفسي االجتماعي مفيـو الذات االختبار
 الرتبة معيارية درجة كمية الرتبة معيارية درجة كمية نوع الدرجة
 2 21636, 156 2 34320, 86 التقدير

، حيث تشير إلى التقدير ضمف االختباريف  يشير الجدوؿ إلى الدرجتيف التي حصمت عمييا الحالة
تـ تحويميما إلى الدرجة المعيارية ، و تؤكد النتائج عمى اتفاقيا وتقاربيا  وقدالمتوسط لكبل االختباريف ، 

حصوليا عمى النسب المتوسطة في  ، و مف خبلؿ االختبارات االسقاطية خمصناه سابقاما است
 .االختباريف 



 

276 

 ٍِطص اٌسبٌخ اٌثبٌثخ:

و تفيـ الموضوع  راستجابات اختبانتائج المقاببلت والمبلحظات وبالربط مع  قدمت الحالة مف خبلؿ
 الرورشاخ ما يمي: اختبار 

ع ، نشطة ،  سيمة التواصؿ مع اآلخريف، يظير عمييا عدـ الحالة مزاج منبسط عمى الجميأظيرت 
عف مشاعرىا الداخمية التعبيرات  مع سيولة في التواصؿو استقرار سموكي و عدـ نضج انفعالي 

و استجاباتيا ضمف  تضمنت خطابات ، و ب و العاطفة ، فيي ذات اجتماعية  و بحاجة لمحبسيولة
 بلؿ المقاببلت و المبلحظات عدة مؤشرات، منيا اختبار تفيـ الموضوع و الرورشاخ و مف خ

، فؿ المعارضات الدائمة التي تقدميا اتجاه القيود المفروضة ، الرغبة في إصبلح الحاؿ و العناية بالط
ما أشرنا فعدـ االشباع العاطفي و ك و التقدير الواقعي  لموضع الذي تمر بو ، فيي تعتبر حمميا خطأ

 .بالشاب و إعادة بناء حياة جديدة لتعويضو باالرتباط ،سعت وكي متجمي في البلاستقرار السم

تعددت السياقات التي أصدرتيا الحالة ضمف خطاباتيا، حيث شممت تقريبا كؿ أنواع حيث كاف 
الرقابة أو الصبلبة تبرز آليات  و مف خبلؿالخطاب مرنا و غنيا ، غمب عمييا سياقات ذات المرونة ، 

و تظير سياقات الرجوع إلى الواقع االجتماعي ، حيث ، ات النمط اليجاسيسيما سياقات ذالدفاع ال
التفاصيؿ تعد منفذا لمخروج مف الصراع الداخمي ، بالموازاة استعممت التسامي كدفاع ضد قمؽ 

سياؽ الدفاع، و الذىاب و اإلياب بيف النزوة و  مف خبلؿ استثمار الواقع الداخمي يبرز أف أما، الخصاء
غمبة المرونة مع أيف تحاوؿ التحكـ في السرد  التحفظ الكبلمي عبرسي كاف حاضرا بقوة النمط اليجا

شعور بالذنب  يتخممياالتأكيد عمى العبلقات الشخصية و استثمار العبلقات ، عبر في التوظيؼ النفسي، 
 ، و السمطة األـ اتجاهعف إسقاط لمموضوع السيء و عدوانية عبرت كذلؾ  الموضوع، و إثر فقداف

مع  و التي تعبر عف صراعات عبلئقية ذات طابع لبيديات تعدد الشخصيات و العبلقيبرز كذلؾ و 
الحالة في وضع صراع حاد و عدـ القدرة عمى المقاومة بمجوئيا لمواقع ،  أيفاالستثمار المفرط لمواقع 

نفسي  ت دعـإصدار تعميقات ذاتية يثبت محاوالمع عكس المعاش الذاتي تاالستثمار النرجسي  و عبر 
محاولة ل ، حيث تحتفظ بالموضوع الطيب و ترفض الموضوع السيء،ؽ ضمف مواقؼ صراع مثيرة لمقم

 الحفاظ عمى الذات.

عدـ و مستوى معتبر مف الذكاء ،  مععف كؼ و حصر موجود ضمف سيرورات النفسية  ، و عبرت 
ات مؤشر ، في حيف ظيرت يمة قدرة عمى التكيؼ مع الواقع و المجتمع ، حيث المحاوالت غير سم
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التكيؼ االجتماعي ، و نشاط إدراكي و فكري يبني قدرة مجيود التنظيـ العقبلني و القدرة   أخرى عف
عمى التكيؼ مع الواقع الخارجي، مع نسبة مقدمة مف الحصر و الحرماف مف االتصاؿ المباشر مع 

النمط المنبسط الخارجي الخالص ،   مؾ توظيؼتمو مف خبلؿ الدينامية الصراعية ت، العالـ مع المحيط 
، كما ليا  عمى حاجياتو العاطفية بدوف كبح النزعة االنبساطية  ، حيث يعبر المفحوص  وتبرز

عاطفية ، و عدـ نرجسية و مع عاطفة متمركزة حوؿ الذات  ، اندفاعية و غياب لممراقبة االنفعالية
قمص لمصورة االنسانية مع ضعؼ القدرة عمى التعمى عف القدرة كذلؾ عبرت و االستقرار االنفعالي 

صعوبة الستثمار العبلقة  و التماىي و عدـ االمكانية لتصور الذات في نظاـ عبلئقي محدد بوضوح
مؤشر عمى إدماج لصورة ذات منظمة مع الشعور باليشاشة و يظير مع مقاومة التقاليد االجتماعية  

مفيـو  متو نتائج اختباردالذات ، و مقارنة بما قاالحساس بالتكامؿ و وضوح مفيـو  و الجسدية ،
 في الجدوؿ التالي :  مع النتائجالذات و التوافؽ النفسي االجتماعي 

اٌزٛافك إٌفكٟ ػ١ٍٙب فٟ اضزجبؼٞ ِفَٙٛ اٌػاد ٚ اٌؽرت اٌّسصً( ٠ج١ٓ ظؼخبد 18ٚخٛي ؼلُ )

 االخزّبػٟ. 

 س.حاجة
 التوافؽ النفسي االجتماعي مفيـو الذات

 الرتبة معيارية درجة كمية الرتبة معيارية درجة كمية
81 ,07136 2 170 ,62823 2 

 
حيث تظير الدرجة  فقد حصمت الحالة عمى نسب متوسطة في كبل االختباريف أي اف التقدير متوسط

يبعث عمى القوؿ أف ىناؾ تقارب بيف ، و المتوسطة بعد تحيميا مف الدرجة الخاـ إلى الدرجة المعيارية
و مف ، حيث يبرز توافؽ النتائج تقريبا الموضوعييف المقياسيف ئج بيف االختباريف االسقاطييف والنتا

 .خبلؿ استدالالت مما صرحت بو

 ٍِطص اٌسبٌخ اٌؽاثؼخ:

و كذا المبلحظات المسجمة عف الحالة ، و عبر النتائج العامة الختبار تفيـ المقاببلت  مف خبلؿ
كثيرة التبسـ و قميمة و ظير أنيا لحالة  عف عدـ استقرارىا ، أفصحت ا الموضوع و الرورشاخ، حيث

التحفظ في الكبلـ ، و  كثيرة مع المحيطيف الكبلـ، ، تفضؿ العزلة في بعض األحياف، قميمة العبلقات
عدـ اعتراؼ أب الطفؿ، و ستحالة الرجوع إلى البيت، ال، إزاء وضعيا المتأـز مع شعور بالذنب
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تقدير المسؤولية الواقعة عمى عاتقيا يدؿ عمى وجود إحاطة وعي بما يوافؽ فحضور الشعور بالذنب و 
 .األسرة و يخالفيما ، فاالندفاعية التي عرفتيا سابقا و المجتمع 

 تعطي، وىي ا الصبلبة أو الرقابة تكررت كثير فالحالة استعممت في خطاباتيا جممة مف السياقات ، 
أيف يمجأ الدفاع لمتفاصيؿ ، التمسؾ بالتفاصيؿ مع التبريرات منيا  ، عموما تقريرا لمواقع بصفة كافية

ضامنة أقؿ األعراؼ و العودة إلى المصادر االجتماعية مع لكبت الصراع و محاولة التحكـ فيو ، 
استثمار الواقع الداخمي أيف الحالة تحاوؿ ، و عبر مواجية القمؽ عبر االندماج و ضرر بكبت النزوات 
و عبر  ،وي عبر عدة سياقات ، منيا الذىاب و اإلياب بيف التعبير النزويالتحكـ في النشاط النز 

عمى العبلقات بيف الشخصية و الذي يمثؿ بوضوح  التأكيدو  عبلقات و أدوارظيرت سياؽ المرونة ، 
الرغبة في إصبلح العبلقة مع األب ، و تبرز تظير طبيعة العبلقات بيف الحالة المحيط ، حيث 

دعـ فشؿ المقاومة ، أيف تمجأ ل سعتالتجنب  و عبرالقمؽ المعاش ،  لتي تعكساسياقات التيويؿ 
مف خبلؿ الحفاظ عمى بناء الذات مف التصدع و الحالة ليذا النوع مف السياؽ لدعـ االستقرار النفسي 

تمجأ إلى بناء المواضيع المفضمة موازاة مع و بالمعاش اليومي ،  كذلؾ االلتزاـ واالستثمار النرجسي ، 
 في العبلقات.تكشؼ التنظيـ الخوافي حيث تفسر التجنب و ، فظ التوافؽ معوالواقع لح

فرضية التشبث عف تكيؼ إدراكي ، و تثبت ،ما يعبر مكونات  الذكاء األساسية و يظير لدى الحالة 
فقد تمكنت ، و فيما يخص تصور الذات سس ىوية مستقرة في محيط مباشر، ما يؤ بالواقع استجابات 

فقداف كما لدييا النشاط الفكري و االدراكي و القدرة التحميمية   عمى، ويدؿ اؾ صورة جسدية إدر مف 
 مع قمة االنفعاؿ  العاطفي و  العقمنة مع وجودالتنظيـ العقبلني ، كما كشفت عف  االىتماـ بالواقع

وتظير ذات العبلقات الفورية العفوية مع العالـ المحيط كذلؾ مع المف فقداف العبلقات و حرماف 
أيف النمط المنبسط الخارجي الخالص ،و نجد لدييا ضعؼ استغبلؿ قدرات التكيؼ مع الواقع، الحالة 

القدرة عؿ التناسؽ و مرونة انفعالية مع وجود  انفعالية  و اندفاعية حاجياتيا العاطفية ب عفالحالة تعبر 
سيرورة التكويف تبرز و خطاباتيا،  فيتغمب العقمنة عمى إفبلت النزوات ، و مع الموقؼ و مع  المحيط 

أبدت العجز عف التقمص  ، وقدوارتباط  بالمعايير االجتماعية  االمتثاؿ و الخضوع السمبيو العكسي 
 يشير مرتفع إثر وضع مأزمي تعيشو الحالة  فنسبة قمؽ ، أما عف التوافؽ مع النظاـ العبلئقي  العجزو 
ىشاشة مع تصور لجسـ كامؿ  و ة،يد االجتماعيالتقال عدـ كفاية في التأقمـ االجتماعي و مقاومةل

 ، تدؿ عمى تصور ذات غير قوي.مرتبطة بوجود نقاط ضعؼ 
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 عبلقاتيا مع األسرةبترميـ لتصحيح صورتيا لذاتيا  العمميات النفسية و العقميةبر ورغـ ذلؾ تحاوؿ ع
، حبل جذريا بالنسبة لياة قد تشكؿ االتصاؿ بوالديو في عمميبالمجوء إلى الفتى صاحب الحمؿ و و 

تتمخص ىذه المؤشرات في تقديـ مفيوـ ذات األقرب إلى المعتدؿ مع مؤشرات جيدة في التوافؽ عموما 
 النفسي االجتماعي ،حيث يمكف مقارنة ىذه النتائج مع نتائج الجدوؿ التالي : 

زٛافك إٌفكٟ ( ٠ج١ٓ ظؼخبد ٚ اٌؽرت اٌّسصً ػ١ٍٙب فٟ اضزجبؼٞ ِفَٙٛ اٌػاد ٚ ا41ٌخٛي ؼلُ )

 االخزّبػٟ. 

 د.ـ
 التوافؽ النفسي االجتماعي مفيـو الذات

 الرتبة معيارية درجة كمية الرتبة معيارية درجة كمية
88 ,45194 2 173 ,71649 2 

 

و تبرىف النتائج عف النسب التي حصمتيا الحالة بعد تحويؿ النسب الكمية لمدرجات المحصمة 
بعد تحويؿ الدرجات الخاـ إلى ظير المستوى المتوسط في كبل االختباريف إلى درجات نسبية ، و التي ت

، حيث تمتقي ىذه الدرجات مع التقديرات التي حصمت عمييا الحالة ضمف االختباريف  درجات معيارية
السابقيف و تقترب مف بعضيا البعض، ليمكف لقوؿ أف النتيجة النيائية اف الحالة لدييا درجات 

 لمفيـو الذات و التوافؽ النفسي االجتماعي . لمتغيريفمتوسطة في كبل ا
 مناقشة نتال  الفرضية األولى:

ٌعٜ األَ اٌؼبؾثخ ٚ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ : رٕص ػٍٝ أْ ِكزٜٛ ِفَٙٛ اٌػاد اٌفؽظ١خ األٌٚٝ

 ِٕطفط.

 اٌفؽظ١خ اٌدؿئ١خ األٌٚٝ: ِكزٜٛ ِفَٙٛ اٌػاد ٌعٜ األَ اٌؼبؾثخ ِٕطفط.

( و الذي يقدـ نسبة الحبلت التي 37مف خبلؿ معطيات الجدوؿ رقـ) ىذا الفرضو لقد ثبت صحة 
،  قاـ حامد زىراف  0766دراسة حامد زىراف ، حيث توافؽ النتيجة ما جاءت بو  حصمت عمى  

( مراىقا و 220بدراسة مفيوـ الذات و عبلقتو بالتوجيو و اإلرشاد النفسي لممراىقيف عمى عينة قواميا )
اإلنجميز، و قد أوضحت نتائج ىذه الدراسة أف المفيوـ الذات يرتبط ارتباطا موجبا بكؿ مف مراىقة مف 

و النضج االجتماعي و الثبات   الجتماعي و الرغبة االجتماعيةالمتغيرات: الدفاع و مراعاة القبوؿ ا
ي و الدراسي االجتماعو االنفعالي، و الواقعية و إقامة عبلقات طيبة مع الجماعة ، و التوافؽ الشخصي 

و االنفعالي و الصحي و المقدرة األكاديمية، و الموائمة االجتماعية؛ و قد أثبت زىراف في ىذه الدراسة 
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رأي كارؿ روجرز بأف مفيـو الذات مرتبط إيجابا بالتوافؽ النفسي ، ما يعني أف اضطراب مفيـو الذات 
فيـ الذات  في عممية التوافؽ الشخص مع يعني سوء توافقو النفسي، كما أكدت الدراسة أىمية التقبؿ و 

بعنواف أثر برنامج اإلرشاد الجمعي عمى مفيوـ الذات  دراسة أوميزو و أوميزو  البيئة ،  و كما بينت
و السموكيات االجتماعية لدى طبلب صعوبات التعمـ لقياس درجة فاعمية جمسات االرشاد الجمعي 

سموكيات االجتماعية، لدى عينة مف طبلب الصؼ لمدة خمسة عشرة أسبوعا عمى مفيوـ الذات وال
 30الرابع، الخامس، السادس، الذيف يعانوف صعوبات التعمـ، وقسـ المجموعة إلى مجموعة ضابطة 

طالبا فقد خمصت  إلى وجود فروؽ إحصائية في نتائج مفيـو الذات  23طالبا ومجموعة تجريبية مف 
لى أف أفراد المجموعة التجريبية قد حصموا عمى لدى أفراد عينة الدراسة لصالح المجموعة الت جريبية وا 

 نتائج أكثر مقارنة ضابطة عمى مع أفراد العينة المقاييس توزيع الميارات االجتماعية.

دراستيا ، حيث ىدفت الدراسة  التي كانت بعنواف  في 0797آماؿ محمد بشير و كما أشارت 
راسات العميا بكمية التربية  بمصر إلى الكشؼ عف االغتراب و عبلقتو بمفيـو الذات عند طمبة الد

عوامؿ االغتراب و دراسة العبلقة بيف أبعاده و كذلؾ العبلقة بينو و بيف مفيوـ الذات  لدى عينة 
طالبا و طالبة  مف أقساـ الدراسات العميا )ماجستير و دكتوراه( و  312البحث، حيث تألفت مف 

الدراسة إلى عدد مف النتائج مف بينيا وجود عبلقة ( طالب و طالبة ماجستير، وخمصت 152)
ارتباطية بيف أبعاد االغتراب ودرجة التباعد بيف مفيوـ الذات المدرؾ ومفيوـ الذات المثالي المفضؿ، 
فكمما كانت درجة االغتراب مرتفعة كانت درجة مفيـو الذات متباعدة بيف المثالية و الواقعية ، حيث 

بعنواف "  0797دراسة محمد المرشدي يكف في المستوى المرجو  تؤكد   توقع األفضؿ مف الذات لـ
مفيوـ الذات وعبلقتو بالقيـ لدى طبلب المرحمة الثانوية، وىدفيا دراسة أبعاد مفيوـ الذات بالقيـ 

طالبا  156النظرية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والجمالية القيمية، حيث تألفت العينة مف 
سنة وقد استخدـ اختبار مفيـو الذات لمكبار واختبار  16-15ممف تتراوح أعمارىـ بيف  طالبة 156و

القيـ ، و تؤكد عمى  وجود ارتباط موجب بيف القيـ ومفيوـ الذات وأف الفروؽ بيف الجنسيف في أبعاد 
 مفيـو الذات فروؽ ذات داللة إحصائية مف حيث تقبؿ اآلخريف.

: " أنو تركيبو معقدة مف األحاسيس حسب الموسوعة التربوية حيث أف مفيوـ الذات باعتباره ،
والمعتقدات والمفاىيـ حوؿ النفس ويتمثؿ في مقدرة الفرد عمى إدراؾ ذاتو وىو يعتمد في ذلؾ عمى 
قدرتو لتقبؿ تجاربو وخبراتو المتزايدة،  والتي تضـ الخبرات االجتماعية المكتسبة بواسطة اآلخريف".و 
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، و معظـ د متأثرا بقيـ اآلخريف الميميف في نظره ، و التي تتفؽ مع مفيومو لذاتو عادة ما يكوف الفر 
الثقافات تجعؿ األمر صعب أو مستحيبل ألف تحقيؽ ذات الفرد تضر عادة الجماعة أو عمى األقؿ 

ير ويتعمـ أف يرى نفسو كما يراه اآلخروف في المواقؼ المختمفة وىو بذلؾ يتعمـ المعاينادرا ال  تفيدىا 
والتوقعات السموكية التي تربطو باآلخريف ويتأثر ىذا المفيوـ الذي يكونو بالخصائص والمميزات 

أف التفاعؿ االجتماعي السميـ والعبلقات  "0767" (Compis) كومبز األسرية واالجتماعية. فحسب 
يعزز نجاح  االجتماعية الناجحة تعزز الفكرة السميمة الجيدة عف الذات، وأف مفيوـ الذات الموجب

. أف مفيوـ الذات يكوف مف زاوية إدراؾ الذات التفاعؿ االجتماعي ويزيد العبلقات االجتماعية نجاحاً 
مقارنة مع اآلخريف ضمف نسيج العبلقات التي نفيميا مع اآلخر ، و يرى كولي أف المجتمع مرآة  

)ريتشارد اىا بو اآلخروف. يرى الفرد فييا نفسو و مفيوـ الذات ىو أف يرى نفسو بالطريقة التي ير 
 (4117وميو الغدراف  4117عبد اهلل العتيبي  4119 دينا زايد  0790الزاروس

و يميؿ إلى أولئؾ الذيف يروف أنفسيـ عمى أنيـ غير مرغوبيف و ال قيمة ليـ أو سيئيف إلى السموؾ 
ذات و ال سيما تؤثر تقييمات اآلخريف عمى مفيوـ ال وفؽ ىذه الصورة التي يروف أنفسيـ عمييا 

الميميف منيـ في حياتو و كذلؾ فإننا نقيـ أنفسنا عمى أساس تقييـ اآلخريف لنا و حسب إدراكنا التي 
يقيمنا بيا اآلخروف ، فإدراكنا لسموؾ اآلخريف أىـ بعد و أبعد أثرا في مفيوـ الذات مف سموؾ اآلخريف 

اعي ، حيث يكوف حاممو موضوع مراقبة الوصـ يغذي آليات الضبط االجتم بحد ذاتو. وفي المقابؿ إف
، يتـ التركيز عمى ميزتو  اجتماعية مستمرة ، و فرغـ معرفة  الميزات اإليجابية  لدى الشخص الموصـو
السمبية  فقط حتى يستمر وصمو، ليس الوصـ إال تعبيرا مشوىا لكنو منطقي عف العقاب الذي ينالو 

وميو  4112) نبيؿ سفياف  . الشخص عمى الشر الذي يقترفو في أي عمى شذوذه
 سارة كارمونا( 4117الغدراف 

اٌثب١ٔخ :رٕص ػٍٝ أْ ِكزٜٛ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ ٌعٜ األَ اٌؼبؾثخ اٌدؿئ١خ اٌفؽظ١خ 

 ِٕطفط.

و أثبػػػػػػت أف المتغيػػػػػػر مػػػػػػنخفض لػػػػػػدى ( ، 38مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ نتػػػػػػائج الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ )لقػػػػػػد تحقػػػػػػؽ الفػػػػػػرض 
كػػػػػوؾ ،فقػػػػػد أكػػػػػدت دراسػػػػػة  معيػػػػػا فػػػػػي نفػػػػػس السػػػػػياؽ  عينػػػػػة الدراسػػػػػة و يأخػػػػػذنا إلػػػػػى دارسػػػػػات تتفػػػػػؽ

KOOK  نفػػػػػػس الشػػػػػػيء، حيػػػػػػث  توصػػػػػػمت الدراسػػػػػػة بالواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة   0790عػػػػػػاـ
إلػػػػى تفػػػػوؽ الطمبػػػػة األسػػػػوياء فػػػػي التوافػػػػؽ الشخصػػػػي عمػػػػى األحػػػػداث الجػػػػانحيف، باعتبػػػػارىـ منبػػػػوذيف 

القػػػػيـ بعنػػػػواف :  1034عي مو مػػػػومف بكػػػػوف المػػػػاجتماعيػػػػا و تشػػػػير فػػػػي ىػػػػذا الصػػػػدد أيضػػػػا دراسػػػػة 
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االجتمػػػػػػػػاعي و عبلقػػػػػػػػة بػػػػػػػػالتوافؽ النفسػػػػػػػػي االجتمػػػػػػػػاعي لػػػػػػػػدى الطالػػػػػػػػب الجػػػػػػػػامعي دارسػػػػػػػػة ميدانيػػػػػػػػة 
 التػػوافقي و ي االجتمػػاع القػػيـ  العبلقػػة بػػيف معرفػػة إلػػى الدراسػػة ىػػذه ىػػدفتو بجامعػػة الػػوادي 

افقػػو بتو  القػػيـٌ تػػرتبط أف إلػػى الباحػػث توصػػؿ قػػد و الجػػامعي لػػدى الطالػػب االجتمػػاعي النفسػػي
النفسػػػػػػي االجتمػػػػػػاعي ، مػػػػػػا يعنػػػػػػي أف االلتػػػػػػزاـ بػػػػػػالقيـ االجتماعيػػػػػػة ميػػػػػػـ فػػػػػػي دعػػػػػػـ التوافػػػػػػؽ النفسػػػػػػي 

دراسػػػة عبػػػد الكػػػريـ االجتمػػػاعي لػػػدى الفػػػرد، عػػػـ التزامػػػو بيػػػا سػػػبب فػػػي عػػػدـ توافقػػػو، و تشػػػير كػػػذلؾ 
حػػػػوؿ مشػػػػكبلت التوافػػػػؽ لػػػػدى المراىػػػػؽ الجزائػػػػري فػػػػي المدرسػػػػة الثانويػػػػة، إذ ىػػػػدفت  0777قريشػػػػي 
الدراسػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى معرفػػػػػػػػة معانػػػػػػػػاة طػػػػػػػػبلب التعمػػػػػػػػيـ الثػػػػػػػػانوي مػػػػػػػػف مشػػػػػػػػكبلت التوافػػػػػػػػؽ الشخصػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه 

واالجتمػػػػػاعي، وعبلقػػػػػة ىػػػػػذه المشػػػػػكبلت بػػػػػاختبلؼ التخصػػػػػص ونػػػػػوع الجػػػػػنس والمسػػػػػتوى االقتصػػػػػادي 
واالجتمػػػػاعي لمطالػػػػب، تضػػػػمنت الدراسػػػػة التسػػػػاؤالت التاليػػػػة واتبػػػػع الباحػػػػث فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة المػػػػنيج 

حػػػػث إلػػػػى نتػػػػائج مفادىػػػػا أف المراىػػػػؽ الجزائػػػػري بػػػػالتعميـ الثػػػػانوي ويعػػػػاني الوصػػػػفي، ولقػػػػد توصػػػػؿ البا
أف الفػػػػػرد دائمػػػػػا أثنػػػػػػاء نشػػػػػاطو أف يحصػػػػػػؿ   أشػػػػػػرؼ  محمػػػػػػدمػػػػػف مشػػػػػكبلت فػػػػػػي التوافػػػػػؽ ، فحسػػػػػب 

عمػػػػػى حالػػػػػػة إرضػػػػػػاء أو إشػػػػػباع لدوافعػػػػػػو ، و لكنػػػػػػو كثيػػػػػرا مػػػػػػا يصػػػػػػطدـ فػػػػػي دائػػػػػػو بعقبػػػػػػات أو تػػػػػػأخره 
اطػػػػػات عديػػػػػدة ،تفقػػػػػده حػػػػػاالت التوافػػػػػؽ و  التػػػػػوازف صػػػػػعوبات و موانػػػػػع ، و ىػػػػػو بػػػػػذلؾ معػػػػػرض لئلحب

ىػػػػػو إشػػػػػباع الفػػػػػرد لحاجاتػػػػػو النفسػػػػػية و تقبمػػػػػو لذاتػػػػػو و نبيػػػػػؿ سػػػػػفياف و التوافػػػػػؽ حسػػػػػب  االنفعػػػػػالي ،
اسػػػػػػػػػتمتاعو بحيػػػػػػػػػاة خاليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػوترات و الصػػػػػػػػػراعات و االضػػػػػػػػػطرابات النفسػػػػػػػػػية، و اسػػػػػػػػػتمتاعو 

يػػػػػػة، و تقبمػػػػػػو لعػػػػػػادات و تقاليػػػػػػد و بعبلقػػػػػػات اجتماعيػػػػػػة حميمػػػػػػة و مشػػػػػػاركتو فػػػػػػي األنشػػػػػػطة االجتماع
و انقيػػػػػاد الفػػػػػرد إلػػػػػى الجماعػػػػػة ، و طاعػػػػػة أوامرىػػػػػا لمقابمػػػػػة متطمبػػػػػات الحيػػػػػاة اليوميػػػػػة قػػػػػيـ مجتمعػػػػػو. 

قصػػػػػد المحافظػػػػػة عمػػػػػى تماسػػػػػكيا ووحػػػػػدتيا، فيػػػػػذا األمػػػػػر إيجابيػػػػػا لمتوافػػػػػؽ، فػػػػػي حػػػػػيف الخػػػػػروج عػػػػػف 
، لتوافػػػػػؽ ".  )أشػػػػػرؼ طاعػػػػػة الجماعػػػػػة و محاولػػػػػة اإلضػػػػػرار بيػػػػػا يعتبػػػػػر مظيػػػػػرا مػػػػػف مظػػػػػاىر سػػػػػوء ا

( و  ترمػػػػػػػز 1998رمضػػػػػػػاف محمػػػػػػػد القػػػػػػػذافي ، 2003،نبيػػػػػػػؿ سػػػػػػػفياف، 2003محمػػػػػػػد السػػػػػػػيد حػػػػػػػبلوة،
األميػػػػػات العازبػػػػػات إلػػػػػى عػػػػػدـ الشػػػػػرعية الجنسػػػػػية بامتيػػػػػاز ، إنيػػػػػف نسػػػػػاء موصػػػػػومات كمػػػػػا لػػػػػو كػػػػػف 
مومسػػػػػات، فيػػػػػف يعجػػػػػزف عػػػػػف إخفػػػػػاء جنحػػػػػتيف بػػػػػالنظر إلػػػػػى وجػػػػػود ولػػػػػد شػػػػػاىد عمييػػػػػا، يعتبػػػػػر ذلػػػػػؾ 

طػػػػػا، إبػػػػػف الزنػػػػػا و تػػػػػرغـ ىػػػػػؤالء النسػػػػػاء عمػػػػػى الصػػػػػمت و عمػػػػػى العػػػػػيش فػػػػػي حريػػػػػة.) سػػػػػارة الولػػػػػد لقي
( و ليػػػػػػػذا و لػػػػػػػدى كثيػػػػػػػر مػػػػػػػف الخصػػػػػػػائص التػػػػػػػي تجعػػػػػػػؿ مػػػػػػػف األـ غيػػػػػػػر 55،ص 2008كارمونػػػػػػػا ،

المتزوجػػػػػة عرضػػػػػة لعػػػػػدة انتقػػػػػادات بػػػػػدايتيا مػػػػػف الػػػػػنفس إثػػػػػر الشػػػػػعور بالػػػػػذنب و الخطيئػػػػػة و إقصػػػػػاء 
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بػػػػػػة لعػػػػػػدـ امتثػػػػػػاؿ القػػػػػػيـ تسػػػػػػيـ بشػػػػػػدة فػػػػػػي خفػػػػػػض  التوافػػػػػػؽ العائمػػػػػػة و المجتمػػػػػػع و اإلحسػػػػػػاس بالغر 
 النفسي االجتماعي لدييا بشكؿ ألي.

 المناقشة العيادية: 

أمػػػػػا بالنسػػػػػبة لمحػػػػػاالت العياديػػػػػة و التػػػػػي أثبتػػػػػت نتػػػػػائج خػػػػػبلؼ الدراسػػػػػة الوصػػػػػفية حيػػػػػث ظيػػػػػرت مػػػػػف 
ات وال فػػػػي خػػػػبلؿ النتػػػػائج الكيفيػػػػة لدراسػػػػة الحػػػػاالت أنيػػػػا ال تعػػػػاني مػػػػف خمػػػػؿ فػػػػي مسػػػػتوى مفيػػػػـو الػػػػذ

مسػػػػػػتوى التوافػػػػػػؽ النفسػػػػػػي االجتمػػػػػػاعي بشػػػػػػكؿ مرضػػػػػػي ، بػػػػػػؿ بػػػػػػالعكس ، فقػػػػػػد أثبتػػػػػػت أنيػػػػػػا تمػػػػػػارس 
آليػػػػػػػات نفسػػػػػػػية تكيفيػػػػػػػة ، رغػػػػػػػـ وجػػػػػػػود الصػػػػػػػراعات النفسػػػػػػػية حاولػػػػػػػت مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ عػػػػػػػدة ميكانيزمػػػػػػػات 
تحقيػػػػػؽ و مػػػػػؿء الفػػػػػراغ السػػػػػترجاع التػػػػػوازف ، كمػػػػػا بينػػػػػت نتػػػػػائج االختبػػػػػارات االسػػػػػقاطية أنيػػػػػا تممػػػػػؾ 

يػػػػة مػػػػع الػػػػذات و مػػػػع المحػػػػيط ،مػػػػا يطػػػػرح أستفسػػػػارا ، ىػػػػؿ الدراسػػػػة العياديػػػػة غيػػػػر مناسػػػػقة قػػػػدرات تكيف
مػػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػػة الوصػػػػػػػػػػفية االحصػػػػػػػػػػائية ، أـ اف الدراسػػػػػػػػػػة العياديػػػػػػػػػػة تثبػػػػػػػػػػت و تظيػػػػػػػػػػر لنػػػػػػػػػػا بعمػػػػػػػػػػؽ 
الخصػػػػائص التػػػػي تبػػػػدو فػػػػي الظػػػػػاىر بشػػػػكؿ و  فػػػػي الحقيقػػػػة شػػػػكؿ آخػػػػػر مػػػػف خػػػػبلؿ وصػػػػؼ كيفػػػػػي 

را يوضػػػػػػح ىػػػػػػذا إال مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الرجػػػػػػوع إلػػػػػػى آراء بعػػػػػػض دقيػػػػػػؽ، و عمومػػػػػػا فإننػػػػػػا قػػػػػػد ال نجػػػػػػد تفسػػػػػػي
 العمماء و الكتاب.

بعض النسػػػػػاء إذ يتبػػػػػيف أنيػػػػػف ال يحممػػػػػف أوال الرغبػػػػػة فػػػػػي الحمػػػػػؿ بالنسػػػػػبة لممػػػػػرأة و الفتػػػػػاة شػػػػػديدة ، فػػػػػ
يتقػػػػػبمف ذلػػػػػؾ لػػػػػو كػػػػػف غيػػػػػر عصػػػػػابيات و يسػػػػػعيف إلػػػػػى ممارسػػػػػة األمومػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاالت الجمعيػػػػػات 

،ص 1994الثقافػػػػػػػة الشػػػػػػػعور باألمومػػػػػػػة عنػػػػػػػد األنثػػػػػػػى )الحفنػػػػػػػي،اإلنسػػػػػػػانية ، و الخيريػػػػػػػة ، و تقػػػػػػػوي 
و ليػػػػذا فأنػػػػو بوجػػػػود مثػػػػؿ تمػػػػؾ الغريػػػػزة  فػػػػإف "الحمػػػػؿ لػػػػو معنػػػػاه النفسػػػػي الخػػػػاص إلػػػػى .(27-26ص

جانػػػػب أنػػػػو تواطػػػػؤه لؤلمومػػػػة، وقػػػػد رأينػػػػا بعػػػػض النسػػػػاء يصػػػػبحف حػػػػامبلت لعػػػػدة مػػػػرات بموجػػػػب إلػػػػزاـ 
طفػػػػػػؿ لكػػػػػػف بمػػػػػػا إف األمومػػػػػػة ىػػػػػػي نتيجػػػػػػة داخمػػػػػػي، إرضػػػػػػاء ميػػػػػػوؿ نفسػػػػػػية غيػػػػػػر مرتبطػػػػػػة مباشػػػػػػرة بال

(، 366، ص2008لمحمػػػػػؿ فمػػػػػف الصػػػػػعب نفسػػػػػيا فصػػػػػؿ ىػػػػػذا الشػػػػػرط عػػػػػف النتيجػػػػػة ")ىيمػػػػػيف دوتػػػػػش،
متعػػػػػددة فػػػػػي حيػػػػػاة المػػػػػرأة منيػػػػػا الحيػػػػػاة العاطفيػػػػػة، الجنسػػػػػية ،  بأشػػػػػكاؿفػػػػػأثر العبلقػػػػػة مػػػػػع االـ يعػػػػػود 

 p85)julin, 2010, -(marie lionالقدرة االستقبللية ، كيفية اف تكوف اما.

إف إشػػػػػػباع الرغبػػػػػػة الجنسػػػػػػية و إفػػػػػػراغ شػػػػػػحنتيا و قػػػػػػد يعػػػػػػود الحمػػػػػػؿ إلػػػػػػى دافػػػػػػع جنسػػػػػػي محػػػػػػض ،فػػػػػػ
وتوترىػػػػػا ، يشػػػػػكبلف أسػػػػػاس الغايػػػػػة المباشػػػػػرة لمحاجػػػػػة الجنسػػػػػية ، وتػػػػػـ التعػػػػػرؼ شػػػػػيئا فشػػػػػيئا عػػػػػف أف 
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اإلخصػػػػاب ينػػػػتج عمػػػػى نحػػػػو مػػػػا بشػػػػكؿ منػػػػتظـ عػػػػف الفعػػػػؿ الجنسػػػػي، وقػػػػد يكػػػػوف ىػػػػذا األثػػػػر لمحاجػػػػة 
ف الطاقػػػػػة الجنسػػػػػية فػػػػػي اإلنسػػػػػاف رجػػػػػبل كػػػػػ. و (33،ص2008دوتػػػػػش،الجنسػػػػػية )ىيمػػػػػيف  اف او امػػػػػرأة ا 

، الجػػػػوع الجنسػػػػي ، ينشػػػػأ عػػػػف رغبػػػػة الجسػػػػـ و العقػػػػؿ و لمػػػػنفس فػػػػي البحػػػػث ، طاقػػػػة ضػػػػخمة جبػػػػارة 
 (  71،ص1982عف شيء يمبي احتياجاتيا جميعا، )نواؿ السعداوي،

األحيػػػػػػاف تػػػػػػأتي األـ العازبػػػػػػة فػػػػػػي أغمػػػػػػب ف و يسػػػػػػاند ىػػػػػػذا الجانػػػػػػب ، الجانػػػػػػب االجتمػػػػػػاعي األسػػػػػػري، 
مػػػػػف وسػػػػػط عػػػػػائمي يتميػػػػػز بالتفكػػػػػؾ و االضػػػػػطراب وعػػػػػدـ االسػػػػػتقرار العػػػػػاطفي خاصػػػػػتا عنػػػػػدما يكػػػػػوف 
األبػػػػػويف غيػػػػػر متفػػػػػاىميف أو منفصػػػػػميف أو وفػػػػػات إحػػػػػداىما مػػػػػا يولػػػػػد جػػػػػوا أكثػػػػػر حرمانػػػػػا ، قػػػػػد يػػػػػدفع 

ي الواقػػػػػع . الفتػػػػػاة إلػػػػػى تعويضػػػػػو خػػػػػارج البيػػػػػت ،وتكػػػػػوف أحضػػػػػاف الشػػػػػباب مػػػػػبلذا غيػػػػػر آمنػػػػػا لػػػػػذلؾ فػػػػػ
فالظػػػػػػػػاىرة مرتبطػػػػػػػػة بشػػػػػػػػكؿ وثيػػػػػػػػؽ بطبيعػػػػػػػػة التنشػػػػػػػػئة االسػػػػػػػػرية . ( 36ص ،2006)زردوـ خديجػػػػػػػػة،

لمفتػػػػػاة داخػػػػػؿ أسػػػػػرتيا التػػػػػي تصػػػػػقؿ شخصػػػػػيتيا ،و تحػػػػػدد سػػػػػموكيا مػػػػػف خػػػػػبلؿ االتصػػػػػاالت التفاعميػػػػػة 
داخػػػػػؿ االسػػػػػرة و مكانتيػػػػػا بيػػػػػا و العبلقػػػػػات االجتماعيػػػػػة التػػػػػي تضػػػػػـ األبنػػػػػاء و ، كمػػػػػا أف كثيػػػػػر مػػػػػف 

ت تنتمػػػػػي إلػػػػػى وسػػػػػط يغيػػػػػب فيػػػػػو التواصػػػػػؿ مػػػػػع وجػػػػػود اليػػػػػوة فػػػػػي العبلقػػػػػات، مػػػػػا يػػػػػدفع الفتػػػػػاة الحػػػػػاال
بالبحػػػػػػث عػػػػػػف البػػػػػػديؿ، و التفكػػػػػػؾ ال يقػػػػػػؿ خطػػػػػػورة بنوعيػػػػػػو الفعمػػػػػػي  و المعنػػػػػػوي لػػػػػػدى األسػػػػػػرة كثيػػػػػػرة 

لقػػػػػػػد . ( 31، ص 2011التػػػػػػػوتر داخميػػػػػػػا يػػػػػػػدفع بالفتػػػػػػػاة بػػػػػػػالخروج بحثػػػػػػػا عػػػػػػػف األماف.)زيازيػػػػػػػة وفػػػػػػػاء،
اة التػػػػػي تفقػػػػػد أبوييػػػػػا خاصػػػػػة فػػػػػي سػػػػػف مبكػػػػػر يخمػػػػػؽ لػػػػػدييا تػػػػػوثرا نفسػػػػػيا مػػػػػف دلػػػػػت دراسػػػػػات أف الفتػػػػػ

الصػػػػعب تجػػػػاوزه فتضػػػػطر إلػػػػى تعػػػػويض ىػػػػذا السػػػػند المػػػػادي والمعنػػػػوي الػػػػذي افتقدتػػػػو بػػػػالتعمؽ بػػػػأوؿ 
شػػػػػخص يمنحيػػػػػا الحػػػػػب واالىتمػػػػػاـ ، ويمبػػػػػي ليػػػػػا حاجاتيػػػػػا فيكػػػػػوف التعمػػػػػؽ ويرفقػػػػػو تعبئػػػػػة  الحاجػػػػػات 

 (.88،ص 2012الغير الشرعي )دخينات خديجة، الجنسية التي تؤدي فيما بعد لمحمؿ

الزواج في ظؿ السياؽ الحالي مشكمة الشباب خاصة في الشريحة الوسطى و و تظير مشكمة أخرى ، ف
الدنيا ، نتيجة األزمات االقتصادية و ارتفاع األسعار و صعوبة توفير المستمزمات )مسكف، جياز،..( 

زواج ينعكس سمبا عمى الفتيات ، إذ يتأخر سف الزواج و ،كوف ذلؾ يقؼ عقبة أماـ المقدميف عمى ال
المشكبلت الناجمة عنو خاصة النظرة الثقافية التي توسـ بيا الفتاة بسمات "بايرة ، عانس" ، و تكوف 
عرضة لمشائعات  التي تبرر عدـ زواجيا ، لذا يعد الزواج حماية مف تيجـ عمييا المجتمع، و مف ىنا 

قيمة العفة و الشرؼ مثؿ تكويف عبلقات مع الشباب مف أجؿ إعبلء قيمة  تظير بعض التجاوزات في
إف الخوؼ  .( 272ص،1975أخرى تسمو في أرض الواقع و ىي قيمة الزواج؟ .ٍ)فاطمة المرنيسي ،
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مف فقداف الحب و مف الوحدة يمكف أف تدفع النساء غير المستقرات نفسيا أف يأخذف بعيف االعتبار 
فالرفض و اليجر حتى و  و بعضيف يكف مستعدات بسرعة لمتخمي ، لـ يكف ىناؾ خطرا واقعيا قائما ا 

عف ىويتيف المستقمة، و اعتبار عبلقتيف المصدر الوحيد لمعنى الحياة.و مف خبلؿ تحقيؽ مثؿ ىذه 
ت األشكاؿ مف إنجازات و لمتكيؼ فإف الكثير مف النساء يغامرف بمخاطر كثيرة ، ففي غالبية الحاال

، مما يؤدي إلى فقدانيا ىويتيا و جعميا ببل قيمة بالنسبة لمشريؾ الذي اف احتراميف لذاتيفيغامرف بفقد
 (104،ص 2002تحاوؿ الحفاظ عميو بشتى السبؿ.) تامر جميؿ ،

و قد يرتبط عندىا الحمؿ بصراعاتيا و قد يرجع الحمؿ والرغبة فيو إلى دوافع نفسية محضة ، 
، فمثبل قد تكوف لدييا مشاعر الذنب مف ممارسات جنسية فيستخدـ طفميا كوسيمة لحؿ الصراعات

و قد تعيش ليا االقتناع أف ا  سيعاقبيا. معينة في المراىقة أساءت لعبلقتيا بأبوييا، و يتحصؿ 
ذكرياتيا القديمة مرة أخرى ، و تعيد الدراما التي كانت تمثميا مع أميا، فترى نفسيا ال شعوريا في 

أف البعض مف النساء عندىف الرغبة في  ىميف دوتشو حسب رأي .(16،ص1994طفميا، )الحفني،
الحمؿ بصرؼ النظر عمى أف ىذا الحمؿ يترتب عميو أف تنجب ،وتسميو  العاطفة لمحمؿ ، و ىي 

أف ىناؾ رغبة ال . و ترى زدوـ خديجة (99،ص1994اطفة األمومة. )الحفني،عاطفة مستقمة عف ع
ؾ لحاجتيا لموضوع الحب أو رغبة ال شعورية الستعماؿ العار عف شعورية لكي تصبح الفتاة حامؿ وذل

طريؽ طفؿ غير شرعي كسبلح ضد اآلباء المتسمطيف " فاألـ العازبة ىي فتاة التي تمجأ إلى ىذه 
الطرؽ وتحصؿ عمى ذاتيا التي حرمت منيا وبطريقة غير مقبولة اجتماعيا ، أخبلقيا وقانونيا )زردـو 

مب الطفؿ يكوف بالمرأة منذ طفولتيا، و الطفؿ ىو الذي يقدـ الحؿ و ط .(35، ص2006خديجة،
لصراعاتيا األوديبية ، و ميوليا الشبقية ألبييا،  مف ثـ يتحوؿ ال شعوريا إلى طفميا تضع منو أبا ليا 

و الزوج، و فيو تجتمع الصورتاف،  و عشيقا، فالطفؿ ىو التجسيد لثنائية األب 
 (13،ص1994)الحفني،

ر تمؾ الظروؼ و الدوافع مساىمة بشكؿ كبير في دفع الفتاة لتحقيؽ ميمـو الذات و  البحث و قد تعتب
عف التوافؽ النفسي مف خبلؿ رؤية خاصة و بأخذ بعيف االعتبار ما يسوي صراعاتيا و يحقؽ رغباتيا 

 يعتبر مف ناحيةالنفسية و التي تعتبر حجر األساس في انطبلؽ بناء مفيـو الذات و تحقيؽ التوافؽ، ف
أف السموؾ كعبلقة مرتبطة ارتباطا وثيقا لمذات مع المجاؿ الظاىري ، و أف السموؾ  كومبزو  سين 

و حسب . (39-38ص ص،1992يتسبب كنتيجة ليذا العمـ الخاص بالفرد. )عبد الفتاح دويدار،
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عرفة  و تترتب سمسمة الحاجات كاالنتماء و الحب و التقدير و المماسمو في تحقيؽ مفيوـ الذات ، 
الحاجات الجمالية و إف الحاجات األعمى ال تشبع أو ال يسمح ليا بالتعبير عف نفسيا مالـ تشبع 

 كومبزوقد أوضحت دراسة . (119،ص 1971الحاجات البدائية األكثر إلحاحا.) ريتشارد الزاروس،
(Compis) "0767"  ز الفكرة أف التفاعؿ االجتماعي السميـ والعبلقات االجتماعية الناجحة تعز

السميمة الجيدة عف الذات، وأف مفيوـ الذات الموجب يعزز نجاح التفاعؿ االجتماعي ويزيد العبلقات 
أما التوافؽ الشخصي فيتضمف السعادة مع . (287، ص2009االجتماعية نجاحًا. )عبد ا  العتيبي،

غدواف )مكتسبةالالخارجية و ت الحاجاو النفس و إشباع حاجات الداخمية األولية و العضوية 
و يشير إلى التوازف بيف الوظائؼ المختمفة لمشخصية مما يترتب عميو أف . (66ص، 2012ناصيؼ،

تقوـ األجيزة النفسية بوظائفيا  بدوف صراعات شديدة ، و تحقؽ السعادة في النفس و إشباع الدوافع 
و ىو ما يحقؽ األمف  الداخمية األولية و الحاجات الثانوية المكتسبة ، و يعبر عف سمـ داخمي ،

 (127ص ،2012)غدواف ناصيؼ، الداخمي .

:رٕص ٘ػٖ اٌفؽظ١خ ثأْ ٕ٘بن ػاللخ اؼرجبغ١خ ث١ٓ ِكزٜٛ ِفَٙٛ اٌػاد ٚ اٌزٛافك  ١ٔخاٌفؽظ١خ اٌثب

 إٌفكٟ االخزّبػٟ ٌعٜ األَ اٌؼبؾثخ:

 

 والختبار ىذه الفرضية يتطمب استخداـ معامؿ االرتباط البسيط )بيرسوف(.

 ث١ؽقْٛ ث١ٓ ِفَٙٛ اٌػاد ٚ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ. اؼرجبغ( ٠ج١ٓ ِؼبًِ 40)خعٚي ؼلُ 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المتغيرين

 مفهوم الذات 

 التوافق النفسي االجتماعي

 0.01دال عند  02720

 

ؿ مما يد 0,01وىو داؿ عند مستوى  0,720مف خبلؿ الجدوؿ يتضح بأف معامؿ االرتباط قيمتو    
 .االجتماعي لدى األـ العازبة-نفسيبأف ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة بيف مفيـو الذات والتوافؽ ال

 ِٕبلشخ اٌفؽظ١خ ٚ رفك١ؽ إٌزبئح:

التي قاـ  بدراسة  0767مابر عبد الحميد مابر فدراسة    و ىذه النتيجة تتفؽ مع كثير مف الدراسات
طالبا مف الجامعة، وقد قسـ الباحث  90مى عينة قواميا العبلقة بيف تقبؿ الذات والتوافؽ النفسي، ع

العيف عمى أساس درجاتيا في تقبؿ الذات إلى مجموعتيف: أقؿ تقبؿ وأكثر تقبؿ لمذات؛ وىذه الدراسة 
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المقارنة بيف المجموعتيف في ثبلثة اختبارات: مفيوـ الذات لمكبار، وقائمة التفضيؿ الشخصي، واختبار 
النتائج التي توصؿ إلييا أف ىناؾ عبلقة موجبة بيف تقبؿ الذات والتوافؽ، أي  التوافؽ ، وقد بيف مف

أنو كمما ازداد تقبؿ الفرد لذاتو، ازداد توافقو؛ كما اسفرت عف وجود عبلقة موجبة بيف تقبؿ الفرد لذاتو، 
وتقبمو لآلخريف، وكانت النتائج عمى أف نسبة اإلجابات التي كانت أعمى مف نسبة اإلجابات 

الجتماعية، كما تبيف وجود ميؿ عمى األقؿ الختبلؼ المجموعتيف عف بعضيا في االختبار حيث ا
راسة حامد زىراف دتغمب عمى النزعة االجتماعية لدى الطالبات عنيا لدى الطمبة.   و في السياؽ ىذا 

ىقيف عمى : التي قاـ فييا  بدراسة مفيوـ الذات و عبلقتو بالتوجيو و اإلرشاد النفسي لممرا 0766
( مراىقا و مراىقة مف اإلنجميز، و استخدـ عددا كبيرا مف المقاييس مفيوـ الذات و 220عينة قواميا )

 130الحاجة إلى التوجيو و اإلرشاد النفسي، و التوافؽ النفسي، و سمات الشخصية، ذلؾ لقياس  
ـو الذات الموجب، و متغيرا، و قد قسـ الباحث عينة بحثو إلى ثبلث مجموعات: األولى جماعة مفي

جماعة مفيوـ الذات السالب، و جماعة العينة الضابطة، و قد أوضحت نتائج ىذه الدراسة أف المفيـو 
و الرغبة   يالدفاع و مراعاة القبوؿ االجتماعالذات يرتبط ارتباطا موجبا بكؿ مف المتغيرات: 

و إقامة عبلقات طيبة مع الجماعة ، االجتماعية و النضج االجتماعي و الثبات االنفعالي، و الواقعية 
و التوافؽ الشخصي و االجتماعي و الدراسي و االنفعالي و الصحي و المقدرة األكاديمية، و الموائمة 
االجتماعية؛ و قد أثبت زىراف في ىذه الدراسة رأي كارؿ روجرز بأف مفيوـ الذات مرتبط إيجابا 

ذات يعني سوء توافقو النفسي، كما أكدت الدراسة بالتوافؽ النفسي ، ما يعني أف اضطراب مفيوـ ال
التربية مامعة  موسى كمية مامدةأىمية التقبؿ و فيـ الذات  في عممية التوافؽ الشخص. و دراسة 

الكفيؼ ،  لدى النفسية واالجتماعي بالتكيؼ مفيوـ الذات االجتماعي وعبلقتو بعنواف 4116دمشؽ 
النفسي  االجتماعي والتكيؼ الذات مفيـو بيف ة االرتباطيةالعبلق معرفة فقد سعت ىذه الدراسة إلى

  )عينة البحث مف، و تكونت  .ىذه العبلقة في بصرياً  لدى المعوقيف الجنس لمتغير تعزى واالجتماعي

 التكيؼ لممعوقيف بصريًا، اختبار االجتماعي الذات اختبارات: مفيـو عمييـ طبؽ وكفيفة كفيفاً  ( 85

 :وجود إلى الدراسة وقد توصمت .بصرياً  لممعوقيف االجتماعي التكيؼ يًا، اختباربصر  لممعوقيف النفسي

 وجود.الذكور مف بصرياً  لدى المعوقيف والتكيؼ االجتماعي االجتماعي الذات مفيـو بيف ارتباطيو عبلقة

 .اإلناث مف بصرياً  لدى المعوقيف االجتماعي والتكيؼ االجتماعي الذات مفيـو بيف ارتباطيو عبلقة
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يشير و ، حسب كثير مف العمماء و الباحثيف فمفيوـ الذات لو عبلقة وطيدة بالتوافؽ النفسي االجتماعي
اآلخريف، إذ ماعي يتعمؽ بالعبلقات بيف الذات و " أف التوافؽ االجت 4110عبد الحميد محمد الشاذلي 

مرضية تتسـ أف تقبؿ اآلخريف مرتبط بتقبؿ الذات، مما يساعد عمى ذلؾ عقد صبلت اجتماعية 
فيعتقد أف  يون حسب و  بالتعاوف و التسامح و اإليثار ، و تعتمد عمى إشباع حاجاتيـ المشروعة.

، كما أكد عمى أىمية ي استمرار النمو الشخصي دوف توقؼالصحة النفسية يكمف فو  مفتاح التوافؽ
و سنجد أف البعض ليـ .  اكتشاؼ الذات الحقيقية و أىمية التوازف بيف الميوؿ االنطوائية و االنبساطية

بصيرة ال بأس بأنفسيـ و يفيموف ذواتيـ فيما واقعيا أو قريبا جدا مف الواقع، و ىذا يييأ ليـ تجنب 
إف فكرة الشخص  و كثير مف اإلحباط و الفشؿ و يساعدىـ عمى اإلنجاز و التحقيؽ و التوافؽ السميـ.

منا أنيا عامؿ أساسي في توافقو الشخصي و عف نفسو ىي النواة الرئيسية التي تقـو عمييا شخصيتو 
و تقييمو ليا، فيي تتكوف إذف مف     االجتماعي، فالذات تتكوف مف مجموع إدراكات الفرد لنفسو

 رومرزو يشير خبرات إدراكية و انفعالية تتركز حوؿ الفرد ، فالمفيوـ السميـ يعبر عف توافؽ سميـ . 
توافؽ يعبروف عف بعض الجوانب التي تقمقيـ فيما يتعمؽ إلى أف األفراد الذيف يعانوف مف سوء ال

بسموكياتيـ غير المتسقة مع مفيوميـ لذواتيـ و أف سوء التوافؽ يمكف أف يستمر إذا ما حاوؿ األفراد 
عبد الحميد محمد الشاذلي االحتفاظ ببعض الخبرات االنفعالية بعيدا عف المجاؿ  اإلدراؾ أو الوعي.)

 عبير عسيري( 0799مصطفى فيمي   4104  نصيرة لميف  ناصر الديف زبدي4110

:رٕص ٘ػٖ اٌفؽظ١خ ثأْ ٕ٘بن فؽٚق ِفَٙٛ اٌػاد ٌعٜ األَ اٌؼبؾثخ ٠ؼؿٜ إٌٝ  ثبٌثخاٌفؽظ١خ اٌ

 .زؼ١ٍّٟاٌّكزٜٛ اٌ

   WAY ANOVA-ONEوالختبار ىذه الفرضية يتطمب استخداـ التبايف االحادي البسيط 

 ثٟ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٞ ٌّفَٙٛ اٌػاد رجؼب ٌٍّكزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ:( ٠ج١ٓ اٌّزٛقػ اٌسكب24خعٚي ؼلُ )

 المستوى التعلٌمً العدد  المتوسط االنحراف المعٌاري

 أمً  3 79,33 6,429

 ابتدائً 16 76,50 19,291

 متوسط 16 77,13 18,633

 ثانوي 8 87,88 16,600

 جامعً 5 85,20 23,145

 المجموع 48 79,69 18,393

 

 خبلؿ ىذا الجدوؿ بأف الفروؽ في المتوسطات الحسابية لمعينات الثبلث غير متباينة. نبلحظ مف 
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 ولمتحقؽ مف معنوية تمؾ الفروؽ يتـ استخداـ تحميؿ التبايف البسيط.

ِفَٙٛ اٌػاد رجؼب ( ٠ّثً ٔزبئح رس١ًٍ اٌزجب٠ٓ األزبظٞ ٌسكبة ظالٌخ اٌفؽٚق فٟ 84خعٚي ؼلُ )

 .زؼ١ٌٍٍّّٟكزٜٛ اٌ

مستوى 
 لةالدال

 مصدر التباٌن  مجموع المربعات  درجة الحرٌة  متوسط المربعات  قٌمة ف

  ير دالة 
,688 

 بٌن المجموعات  956,221 4 239,055

347,537 43 14944,092 
داخل 

 المجموعات

 اإلجمالً 15900,313 47  

 

ي ػٍٝ أٔٗ ال ٚخٛظ ٔالزع ِٓ ضالي اٌدعٚي اٌسبٌٟ أْ ل١ّخ "ف" غ١ؽ ظاٌخ ، ِب ٠ع رفك١ؽ إٌزبئح:

 .زؼ١ٍّٟفؽٚق ِؼ٠ٕٛخ فٟ ِفَٙٛ اٌػاد ٠ؼؿٜ ئٌٝ اٌّكزٜٛ اٌ

 ِٕبلشخ ٔزبئح اٌفؽظ١خ ٚ رفك١ؽ٘ب:

تعميمي ما يعني أف الفرض لـ يتحقؽ، الذات يعزى إلى المستوى الال وجود فروؽ معنوية في مفيوـ 
وـ الذات واثر بعض لمفي  2003ميند عبد سميـ عبد العمي قد ثبت في السياؽ نفسو دراسة  و 

المتغيرات الديموغرافية وعبلقتو بظاىرة االحتراؽ النفسي لدى معممي المرحمة الثانوية الحكومية في 
 ومستويات ، الذات مفيـو مستوى عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت  و  محافظتي جنيف ونابمس

 ، الخبرة ، العمر ، الجنس ) يراتالمتغ أثر عمى التعرؼ إلى كما ىدفت ، الثبلثة لبلحتراؽ األبعاد
 الفئة ىذه لدى الذات مفيـو (عمى االجتماعية الحالة ، السكف مكاف ، مستوى الدخؿ ، العممي المؤىؿ

 النتائج إلى الدراسة توصمت فرًدا،  وقد  ( 280 )مف تكونت فقد الدراسة عينة المعمميف ، أما مف
 ، ،والخبرة العمر ) متغيرات إلى تعزى الذات مفيـو وىمست في إحصائًيا دالة فروؽ التالية عدـ وجود

 دراسة أوميزو و أوميزو  عمى العكس مفو ، ( السكف ومكاف ، الدخؿ ومستوى ، العممي والمؤىؿ
بعنواف أثر برنامج اإلرشاد الجمعي عمى مفيوـ الذات و السموكيات االجتماعية لدى طبلب صعوبات 

الرشاد الجمعي لمدة خمسة عشرة أسبوعا عمى مفيوـ الذات التعمـ لقياس درجة فاعمية جمسات ا
والسموكيات االجتماعية، لدى عينة مف طبلب الذيف يعانوف صعوبات التعمـ، وأشارت نتائج الدراسة 
إلى وجود فروؽ إحصائية في نتائج مفيوـ الذات لدى أفراد عينة الدراسة لصالح المجموعة التجريبية 

لى أف أفراد المجموعة ا لتجريبية قد حصموا عمى نتائج أكثر مقارنة ضابطة عمى مع أفراد العينة وا 
المقاييس توزيع الميارات االجتماعية حيث يرجع تدني مستوى مفيوـ الذات إلى خصائص أخرى أكثر 
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 التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت التيو  1999الشكعة  دراسة تأثيرا مف المستوى الدراسي. كما ال تتفؽ مع

 الغربية، الضفة في والجامعي الثانوي مرحمتي التعميـ طمبة لدى الذات لمفيـو العامة اىاتاالتج عمى

 فروقات وجود وتوصمت إلى ذلؾ عمى الدراسي متغيرات الجنس والمستوى أثر عمى التعرؼ إلى إضافة

 بالنسبةو  ،الطمبة لدى والمستوى الدراسي والتخصص الجنس لمتغيرات تبًعا الذات مفيـو في إحصائًيا دالة

 الذات مفيـو أبعاد عمى وسنة رابعة أولى سنة طمبة لصالح الفروؽ كانت الدراسي المستوى لمتغير

 االجتماعية العوامؿ اثربعنواف  2008الزعبي وزىير محافظة سامحالكمية. ونفس الحاؿ مع  والدرجة
 الدراسة ىذه ىدفت  و يةالياشم الجامعة طمبة لدى الذات مفيـو تشكيؿ في واألكاديمية واالقتصادية

 باختبلؼ الذات مفيـو تشكيؿ في المؤثرة العوامؿ في اختبلؼ ىناؾ كاف إذا ما معرفة إلى إلى
 الدراسي، والمستوى الكمية، ونوع األسرة، دخؿ ومعدؿ سكنيـ، ومكاف أفراد األسرة، وعدد جنسيـ،
 لمدراسة كأداة الذات لمفيـو تنسي مقياس استخداـ تـو .طالًبا  ( 751 )التراكمي، مف الطالب ومعدؿ
 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ إلى وجود الدراسة نتائج وأفضت   ( 1999 )الوىيبي قبؿ مف والمعرب
 الذات بعدي في معدالتيـ عالية، الذيف الطمبة ولصالح التراكمي الطالب معدؿ لمتغير تبًعا الطمبة

 .االجتماعية والذات الشخصية

رٕص ػٍٝ أْ ٕ٘بن فؽٚق فٟ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ ٌعٜ األَ اٌؼبؾثخ ٠ؼؿٜ : ؽاثؼخاٌفؽظ١خ اٌ

 إٌٝ اٌّكزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ.

   WAY ANOVA-ONEوالختبار ىذه الفرضية يتطمب استخداـ التبايف االحادي البسيط 

(: ٠ج١ٓ اٌّزٛقػ اٌسكبثٟ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٞ  ٌٍزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ رجؼب 44خعٚي ؼلُ )

 كزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ. ٌٍّ

 المستوى التعلٌمً العدد  المتوسط االنحراف المعٌاري

 أمً  3 151,33 8,327

 ابتدائً 16 134,75 37,572

 متوسط 16 144,56 28,914

 ثانوي 8 161,25 30,546

 جامعً 5 184,40 26,820

 المجموع 48 148,65 33,991

 

تماعي متباينة مف الوىمة لتوافؽ النفسي االجيتضح مف خبلؿ الجدوؿ أعبله بأف الفروؽ في ا    
 ولمتحقؽ مف معنوية تمؾ الفروؽ يتطمب استخداـ تحميؿ التبايف البسيط.، األولى
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( :٠ّثً ٔزبئح رس١ًٍ اٌزجب٠ٓ األزبظٞ ٌسكبة ظالٌخ اٌفؽٚق فٟ اٌزٛافك إٌفكٟ 04خعٚي ؼلُ )

 االخزّبػٟ رجؼب ٌٍّكزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ. 

أف  مما يدؿ عمى 0,01وىي دالة عند  1,374يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف قيمة ؼ تساوي   
 ىناؾ فروؽ في التوافؽ النفسي االجتماعي تعزى لمتغير المستوى التعميمي.

 .LSDولمعرفة مصادر ىذه الفروؽ قاـ الباحث بإجراء المقارنة المتعددة باستعماؿ اختبار 

 

 

ٌّؼؽفخ ِصبظؼ اٌفؽٚق فٟ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ  LSD( ٠ّثً ٔزبئح اضزجبؼ 04خعٚي ؼلُ )

 ؼ١ٍّٟ.رجؼب ٌٍّكزٜٛ اٌز

المستوى 
 التعلٌمً

الفرق فً  مصادر الفروق المتوسط الحسابً
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 2025دال عند  49,650 جامعً-ابتدائً  151,33 أمً

 2025دال عند  39,838 جامعً -متوسط 134,75 ابتدائً

  144,56 متوسط

 161,25 ثانوي

 184,40 جامعً

 

ابؽ أف مصادر الفروؽ في التوافؽ النفسي االجتماعي تبعا لممستوى يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الس    
وىو داؿ عند  49,650جامعي( بفارؽ في المتوسطات قدر بػ-التعميمي لمعينة كانت بيف )ابتدائي

وىو داؿ عند  39,838جامعي( بفارؽ في المتوسطات قدر بػ –،كما كانت بيف )متوسط  0,05
0,05 . 

مستوى 
 الداللة

 قٌمة ف
توسط م

 المربعات
درجة 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباٌن

 دالة عند
2021 

10374 

2760,169 4 11040,675 
بٌن 

 المجموعات

1006,100 
43 43262,304 

داخل 
 المجموعات

 اإلجمالً 54302,979 47
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 ب:ِٕبلشخ إٌزبئح  ٚ رفك١ؽ٘

دراسة و لقد تمكف الباحث مف إثبات صحة الفرض ، و نجد أف ىذه النتيجة تقارب ما جاءت بو  
بعنواف: عبلقة التوافؽ الشخصي و االجتماعي و دراسة العبلقة 0793مصطفى محمد الصطفي 

ببعض المتغيرات، و ىدفت الدراسة إلى معرفة الفروؽ بيف الجنسيف في التوافؽ الدراسي لطبلب 
مة الثانوية في التخصصات الثبلث رياضيات، عموـ آداب، وفقا لمستوياتيـ االجتماعية و المرح

االقتصادية و تحصيمييـ و طموحاتيـ و قد توصؿ الباحث إلى النتائج التالية :وجود فروؽ ذات داللة 
 إحصائية في التوافؽ بأبعاده بيف الطبلب األكثر تحصيبل والطبلب األقؿ تحصيبل لصالح األكثر

بعنواف أثر المستوى التعميمي  2013دراسة مزياني فتيحة تحصيبل، و في سياؽ متقارب معيا نجد 
،   2جامعة الجزائر -عمى التوافؽ النفسي لدى الشباب البطاؿ في ظؿ التحوالت االجتماعية الراىنة 

و عمى أبعاده حيث كاف ىدؼ الدراسة إلى معرفة تأثير المستوى التعميمي عمى التوافؽ النفسي العاـ 
 79)الشخصي، االنفعالي، الصحي، االسري و االجتماعي( ، حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف 

حيث استعمؿ مقياس التوافؽ النفسي لزينب شقير، و توصمت نتائج  26.38بطاال يتراوح عمرىـ 
عاـ مف جية و بينو و الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة بيف المستوى التعميمي والتوافؽ ال

بيف مختمؼ أبعاد التوافؽ النفسي كؿ عمى حدة مف جية أخرى ما عدا بعد التوافؽ االجتماعي الذي 
كاف غير داؿ، و يتضح مما سبؽ أف ىناؾ تأثر واضح في التوافؽ النفسي االجتماعي تبعا لممستوى 

بعنواف  0779صالح سفياف نبيؿ  صالح حسف الداىريالدراسي و عمى العكس مما جاءت بو دراسة 
:الذكاء االجتماعي والقيـ االجتماعية وعبلقتيما بالتوافؽ النفسي واالجتماعي لدى طمبة عمـ النفس في 
جامعة تعز، يػقػتصر ىػػذا البػحث عمى طمػبة عمػـ النػفس اليمنػيف في جامعة تعز لمعاـ الدراسي 

( طالبًا وطالبًة ، و توصؿ  327ا النيائي ) وتـّ اختيار عينة عشوائية بم  عدد أفرادى 1996/1997
توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  الباحث إلى عدة نتائج أىميا : و

تبعًا لمتغير التوافؽ النفسي تبعًا لمتغير المرحمة الدراسية ، ولكف وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية 
 .الجنس لصالح الذكور

فيقوؿ: "أف التوافؽ االجتماعي يعبر عف  أميف القريطي عبد المطمبباحثيف منيـ  و يشير كثير مف ال
حسف التوافؽ مع المجتمع بنظامو و مؤسساتو و أعرافو و تقاليده و طوائفو و جماعاتو و أفراده و مع 
اآلخريف في المجاالت االجتماعية التي تقوـ عمى العبلقات الحوارية بيف األفراد منيا األسرة ، 
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حالة تبدو في العممية المستمرة التي تقوـ بيا الطالب  الستيعاب مواد   و التوافؽ المدرسيلمدرسة. ا
الدراسة و النجاح فييا و تحقيؽ التبلؤـ بينو و بيف البيئة  الدراسية و مكوناتيا األساسية، فالتوافؽ 

كي يتحقؽ لؤلطفاؿ نوعا مف و لالدراسي تبعا ليذا المفيـو قدرة مركبة مف بعد عقمي و بعد اجتماعي. 
التوافؽ النفسي و االجتماعي ال بد أف تتظافر جيود المؤسسة التربوية المتمثمة بالمدرسة مع جيود 
األسرة ليكمؿ كبل منيما اآلخر مف أجؿ رعاية ىذه المرحؿ العمرية . و تعد أحد أسباب عدـ التوفؽ 

ىقة . حيث تشكؿ عائقا و تسجؿ ثغرة في المدرسة ذات المتطمبات المرتفعة و المر لدى األشخاص  
ذكرى   محمد شاذلي 4100مييوبي مراد .)نفسية الفرد باعتبارىا احد أقطاب المجتمع 

 (4114تامر مميمف  4116يوسؼ 

:رٕص ٘ػٖ اٌفؽظ١خ ػٍٝ ٚخٛظ فؽٚق فٟ ِفَٙٛ اٌػاد ٌعٜ األِٙبد اٌؼبؾثبد  طبِكخاٌفؽظ١خ اٌ

 ظٞ.٠ؼؿٜ إٌٝ اٌّكزٜٛ االخزّبػٟ االلزصب

   WAY ANOVA-ONEوالختبار ىذه الفرضية يتطمب استخداـ التبايف االحادي البسيط 

(: ٠ج١ٓ اٌّزٛقػ اٌسكبثٟ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٞ ٌّفَٙٛ اٌػاد رجؼب ٌٍّكزٜٛ 04خعٚي ؼلُ )

 :اللزصبظٞا االخزّبػٟ

 الوضع االجتماعي للفتا  العدد  المتوسط االنحراف المعيار 

 جيد 6 96,50 18,960

 متوسط 22 80,45 14,867

 متدني 20 73,80 19,275

 المجموب 48 79,69 18,393

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدوؿ بأف الفروؽ في المتوسطات الحسابية لمعينات الثبلث متباينة ،    
 لمتأكد مف ذلؾ عمينا  استخداـ تحميؿ التبايف األحادي الختبار معنوية ىذه الفروؽ.و 

ٔزبئح رس١ًٍ اٌزجب٠ٓ األزبظٞ ٌسكبة ظالٌخ اٌفؽٚق فٟ ِفَٙٛ اٌػاد ٌعٜ  ( :٠ّث34ًخعٚي ؼلُ )

 األِٙبد اٌؼبؾثبد ٠ؼؿٜ إٌٝ اٌّكزٜٛ االخزّبػٟ االلزصبظٞ.

مستوى 
 الداللة

قٌمة 
 الداللة

 قٌمة ف
متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباٌن

 دالة عند

2021 
,025 

4,004 
1201,079 2 2402,158 

بٌن 
 المجموعات

299,959 45 13498,155 
داخل 
 المجموعات

 اإلجمالً 15900,313 47  
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،مما يعنى بأف ىناؾ فروؽ معنوية في  0,01نبلحظ مف الجدوؿ بأف قيمة ؼ دالة عند مستوى    
 مفيـو الذات تعزى إلى متغير الطبقة االجتماعية.

 . LSDث بإجراء مقارنة متعددة بتطبيؽ اختبار ولمزيد مف التعرؼ عمى مصادر الفروؽ قاـ الباح

لمعرفة مصادر الفروق فً مفهوم الذات تبعا للمستوى  LSD( ٌمثل نتائج اختبار 94جدول رقم )
 االجتماعً االقتصادي:

المستوى االقتصادي 
 االجتماعً

 مستوى الداللة الفرق فً المتوسطات مصادر الفروق المتوسط الحسابً

 2025دال عند  22,700 منخفض-جٌد  96,50 منخفض

  80,45 متوسط

 مرتفع
73,80 

 

-يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مصادر الفروؽ في مفيوـ الذات تبعا لممستوى االقتصادي   
 0,05وىو داؿ عند  22,700منخفض( بفارؽ في المتوسطات قدر بػ  -االجتماعي كانت بيف )جيد

 اجتماعي منخفض. –وى اقتصادي ولصالح األميات العزبات المنحدرات مف مست
 ِٕبلشخ ٚ رفك١ؽ إٌزبئح.

دارسة الفاعوري و لدى إجراء الدراسة كما تبيف ثبت تحقؽ الفرض ، حيث نجد توافؽ مع دراسة 
بدراسة ىدفت إلى معرفة مفيوـ الذات لدى المتفوقيف مف طمبة المرحمة الثانوية في لواء ( 0773)

ائج ، وجود فروؽ تعزى لمتفاعؿ بيف التحصيؿ والتخصص في جرش،  و مف بيف ما خمصت إليو النت
الجانب االجتماعي فقط، وىناؾ فروؽ تعزى لمتفاعؿ بيف الجنس والتخصص في الجانب االجتماعي 

ميند عبد سميـ عبد العمي واألخبلقي والثقة بالنفس ، و عمى العكس مف ذلؾ فيي تخالؼ   دراسة 
ات الديموغرافية وعبلقتو بظاىرة االحتراؽ النفسي لدى معممي مفيوـ الذات واثر بعض المتغير  2003

 عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت  و  المرحمة الثانوية الحكومية في محافظتي جنيف ونابمس
 أثر عمى التعرؼ إلى كما ىدفت ، الثبلثة لبلحتراؽ األبعاد ومستويات ، الذات مفيـو مستوى

 الحالة ، السكف مكاف ، مستوى الدخؿ ، العممي المؤىؿ ، خبرةال ، العمر ، الجنس ) المتغيرات
  280 )مف تكونت فقد الدراسة عينة المعمميف ، أما مف الفئة ىذه لدى الذات مفيـو (عمى االجتماعية

 إحصائًيا داؿ ىاـ ارتباط ذات طردية عبلقة إلى أنو توجد النتائج إلى الدراسة توصمت فرًدا،  وقد (
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 مستوى في إحصائًيا دالة فروؽ وجود الثبلثة و إلى عدـ بأبعاده النفسي واالحتراؽ تالذا مفيـو بيف
 السكف ومكاف ، الدخؿ ومستوى ، العممي والمؤىؿ ، ،والخبرة متغيرات)العمر إلى تعزى الذات مفيـو

 واالقتصادية االجتماعية العوامؿ اثربعنواف  2008الزعبي وزىير محافظة سامح (و تشير كذلؾ 
 التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت  و الياشمية الجامعة طمبة لدى الذات مفيوـ تشكيؿ في كاديميةواأل
 الجامعة طمبة لدى الذات مفيـو تشكيؿ في المؤثرة واألكاديمية واالقتصادية االجتماعية العوامؿ عمى

 إذا ما معرفة إلى ىدفت كما الياشمية، الجامعة طمبة لدى الذات مفيـو أبعاد ترتيب ومعرفة الياشمية،
 أفراد األسرة، وعدد جنسيـ، باختبلؼ الذات مفيـو تشكيؿ في المؤثرة العوامؿ في اختبلؼ ىناؾ كاف

  )التراكمي، مف الطالب ومعدؿ الدراسي، والمستوى الكمية، ونوع األسرة، دخؿ ومعدؿ سكنيـ، ومكاف
  )الوىيبي قبؿ مف والمعرب دراسةلم كأداة الذات لمفيـو تنسي مقياس استخداـ تـو .طالًبا ( 751

 دخؿ معدؿ لمتغير تبًعا الطمبة بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود الدراسة نتائج وأظيرت ( 1999
 والذات األسرية الذات بعدي) في دينار  400مف األكثر المرتفع الدخؿ ذات األسر ولصالح األسرة

 .االجتماعي(

و كاشتراط لقاعدة االدراؾ الذي يممكو اآلخروف عف الذات عميو فإف مفيوـ الذات ىو شيء يتعمـ، أ
خاصة أف إمكانات الفرد االدراكية تصبح أكثر قدرة و فعالية   مما يسح لو بالوصوؿ إلى مفيـو 
الذات، لكف ىذه الحدود أغمبيا مفروضة أو محددة مف الطمبات أو الضغوطات االجتماعية ، فمفيـو 

ف تكوف   المتغيرات االجتماعية  منظمة و مترجمة نحو معاني الذات يشكؿ إجابة اجتماعية أي
االضافة إلى ذلؾ فإف مفيوـ الذات يتضمف قيما عف الذات، ىي عبلقة بالمحيط، و يتـ  شخصية.

التغيرات في مفيوـ الذات مف خبلؿ إعادة تنظيـ ىذه الصورة التي يدركيا الفرد عف ذاتو ، و تصبح 
 الحقيقة المتعمقة بوجود حاجات عضوية غير محققة  لدى الفرد .كما أنوصورة الذات أقؿ انسجاما مع 

تؤثر تقييمات اآلخريف عمى مفيوـ الذات و ال سيما الميميف منيـ في حياتو و كذلؾ فإننا نقيـ أنفسنا 
عمى أساس تقييـ اآلخريف لنا و حسب إدراكنا التي يقيمنا بيا اآلخروف. خصوصا و أف الجانب 

ي بوفرتو تتوفر الظروؼ الطيبة و المسيمة في تحسيف ىذه الصورة بشتى جوانبيا . االقتصادي الذ
لؤلسرة دور ميـ في التنشئة االجتماعية األسرية لمفتاة في مراحؿ العمر المختمفة ، وتفكؾ الروابط  كما 

حدة ، كوف األسرية أىـ العوامؿ المؤدية إلى االنحراؼ في سموؾ الفتاة ألنو يؤدي بيا إلى الشعور بالو 
العوامؿ األسرية ذات تأثير كبير عمى شخصية الفتاة .و لقد دلت دراسات أف الفتاة التي تفقد أبوييا 
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خاصة في سف مبكر يخمؽ لدييا توثرا نفسيا مف الصعب تجاوزه فتضطر إلى تعويض ىذا السند 
مبي ليا حاجاتيا المادي والمعنوي الذي افتقدتو بالتعمؽ بأوؿ شخص يمنحيا الحب واالىتماـ ، وي

 (.2012دخينات خديجة،2008،وجيو الغدراف1992عبد الفتاح دويدار  ،2012)لصقع حسنية 

حيث  الظروؼ أحد الدوافع الميمة كذلؾ والتي ال تخؼ وزنا مف األخرى ، حيث يفسح تدني األوضاع 
يا ، فقد يؤدي االقتصادية المجاؿ أماـ الكثير مف االنحرافات التي تضرب في وحدة األسرة وتماسك

باألولياء إلى الطبلؽ ، وباألطفاؿ إلى العمالة ، وخروج الفتاة إلى العمؿ خصوصا مع عدـ توفر 
مستوى دراسي ،ومع إنعاش الوضع االقتصادي لؤلسرة قد تصبر الفتاة وتسكت عف المعاكساف 

الظاىرة وليدة  والتحرشات الجنسية ما يؤدي إلى سقوطيا في حمقة األمومة العازبة . مع العمـ أف
تحوالت ثقافية و اجتماعية واقتصادية إذ لـ يعد الزواج الشكؿ الوحيد لممارسة الجنس ، الذي يعتبر 

ثقافية، حيث لـ يعد مف الممكف تصريفيا في إطار الزواج الشرعي بسبب -حؽ مف الحقوؽ البيو
ة بعيدا عف القيود ، ظروؼ عد ة)الغبلء : السكف...( التي ال تشجع عمى ذلؾ فتكونت ىذه الثغر 

 ( .2013،عياد أببلؿ ،2006خديجة  وىروبا مف الواقع ، وتحقيقا لمرغبات )زردوـ

فً التوافق النفسً االجتماعً لدى  فروقد ووج:تنص هذه الفرضٌة على  دسةالفرضٌة السا

 األمهات العازبات ٌعزى إلى المستوى االجتماعً االقتصادي.

   WAY ANOVA-ONEتخدام التباين االحاد  البسيط والختبار هذه الفرضية يتطلا اس

للتوافق النفسً االجتماعً تبعا  توسط الحسابً واالنحراف المعٌاري(:  ٌبٌن الم52جدول رقم )

 االقتصادي.-للمستوى االجتماعً

-لمستوى االجتماعًا العدد  المتوسط االنحراف المعيار 
 االقتصادي

 جيد 6 182,67 37,367

 متوسط 22 149,59 27,911

 متدني 20 137,40 33,615

 المجموب 48 148,65 33,991

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدوؿ بأف الفروؽ في المتوسطات الحسابية لمتوافؽ النفسي االجتماعي        
 تبدو متباينة.

 ولمتحقؽ مف ذلؾ يتـ استخداـ تحميؿ التبايف البسيط.
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خعٚي ؼلُ )00(:  ٠ّثً ٔزبئح رس١ًٍ اٌزجب٠ٓ األزبظٞ ٌسكبة ظالٌخ اٌفؽٚق فٟ اٌزٛافك إٌفكٟ 

 االخزّبػٟ رجؼب ٌٍّكزٜٛ االخزّبػٟ-االلزصبظٞ:

مستوى 
 الداللة

 قٌمة ف
متوسط 
 المربعات 

 درجة الحرٌة 
مجموع 
 المربعات 

 مصدر التباٌن 

 دالة عند 
5020 

4,767 

 بٌن المجموعات  9493,528 2 4746,764

995,766 
45 44809,452 

داخل 
 لمجموعاتا

 اإلجمالً 54302,979 47

 

مما يعنى بأف ىناؾ 0,05دالة عند مستوى   4,767نبلحظ مف الجدوؿ بأف قيمة ؼ تساوي     
 االقتصادي.-فروؽ في التوافؽ النفسي االجتماعي يعزى إلى متغير المستوى االجتماعي

 .LSDعددة بتطبيؽ اختبار ولمزيد مف التعرؼ عمى مصادر الفروؽ قاـ الباحث بإجراء مقارنة مت
 

ٌّؼؽفخ ِصبظؼ اٌفؽٚق فٟ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ  LSD( ٠ّثً ٔزبئح اضزجبؼ 02خعٚي ؼلُ )

 رجؼب ٌٍّكزٜٛ االخزّبػٟ االلزصبظٞ:

المستوى االقتصادي 
 االجتماعً

المتوسط 
 الحسابً

الفرق فً  مصادر الفروق
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 2.25دال عند  330276 متوسط-جٌد 182,67 منخفض

 2025دال عند  450267 منخفض-جٌد 149,59 متوسط

 مرتفع
137,40 

 

 

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف مصادر الفروؽ في التوافؽ النفسي االجتماعي تبعا لممستوى     
عند مستوى  33,076متوسط( بفارؽ في المتوسطات قدر بػ -االجتماعي كانت بيف )جيد–االقتصادي 

 45,267منخفض( بفارؽ في المتوسطات قدر بػ –و لصالح المتوسط ،كما كانت بيف )جيد  050,
 .لصالح المنخفض 0,05عند 

 ِٕبلشخ ٚ رفك١ؽ إٌزبئح:

و لقد تحقؽ لمباحث في ىذه الدراسة صحة الفرض ، و حيث تتوافؽ صحة ىذه الفرضية مع دراسة   
ود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى التبلميذ وج   مف بيف نتائجيا(  كانت 4119ىويدا الشيخ)

الموىوبيف في التوافؽ النفسي واالجتماعي المدرسي تعزى لتعميـ األب ، والمستوى االقتصادي لؤلسرة 
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%، ما يؤكد وجود تأثير ما بيف التوافؽ النفسي االجتماعي و الوضع االجتماعي 1عند مستوى داللة 
لنتائج أف مصادر الفروؽ في التوافؽ النفسي االجتماعي تبعا يتضح مف خبلؿ او االقتصادي لؤلفراد ، 
متوسط( .و في سياؽ مخالؼ ، ال تتفؽ النتائج  -االجتماعي كانت بيف )جيد–لممستوى االقتصادي 

و التي كانت بعنواف التوافؽ النفسي  4111آسيا بنت عمي رامح بركات مامعة اـ القرى مع دراسة   
تو بالحالة االجتماعية والمستوى االقتصادي والمعدؿ التراكمي و ىدفت إلى لدى الفتاة الجامعية وعبلق

التعرؼ عمى مستوى التوافؽ النفسي لدى عينة مف طالبات كمية التربية بجامعة أـ القرى بمكة المكرمة 
 ، و إلى التعرؼ عمى تأثير متغيرات: )المعدؿ التراكمي، والحالة االجتماعية، والحالة االقتصادية( في
تبايف الدرجات التي يحصؿ عمييا جميع أفراد عينة الدراسة في التوافؽ النفسي العاـ ، و قد تكونت 

النتائج إلى  أف ما  طالبة مف طالبات كمية التربية بجامعة أـ القرى خمصت  105عينة الدراسة مف 
 النفسي .   % مف طالبات كمية التربية بجامعة أـ القرى لدييف شعور مرتفع بالتوافؽ82يقارب 

أف التوافؽ النفسي العاـ الذي يتضمف الشعور: بالتوافؽ الشخصي واالنفعالي، والتوافؽ الصحي 
والجسمي، والتوافؽ األسري، والتوافؽ االجتماعي، ال يختمؼ لدى عينة الدراسة باختبلؼ متغير المعدؿ 

ثير داؿ لمتفاعؿ بيف متغيري التراكمي، والحالة االجتماعية، والحالة االقتصادية ، كما ال يوجد تأ
المعدؿ التراكمي، والحالة االجتماعية، وال لمتفاعؿ بيف متغيري المعدؿ التراكمي والحالة االقتصادية، وال 
لمتفاعؿ بيف متغيري الحالة االجتماعية، والحالة االقتصادية، في تبايف الدرجات التي حصؿ عمييا 

 الطالبات في التوافؽ النفسي العاـ.

:رةةةٕص ٘ةةةػٖ اٌفؽظةةة١خ ثةةةأْ ٕ٘ةةةبن فةةةؽٚق فةةةٟ ِكةةةز٠ٛبد ِفٙةةةَٛ اٌةةةػاد رجؼةةةب  كةةةبثؼخ١خ اٌاٌفؽظةةة

 ٌّزغ١ؽ اٌٛظؼ١خ اٌؼبئ١ٍخ.

   WAY ANOVA-ONEوالختبار ىذه الفرضية يتطمب استخداـ التبايف االحادي البسيط 

 خَٙٛ اٌػاد رجؼب ٌٍٛظؼ١خ اٌؼبئ١ٌٍّف٠ج١ٓ اٌّزٛقػ اٌسكبثٟ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٞ ( 80ؼلُ )خعٚي 

 اٌٛػؼ١خ اٌؼبئ١ٍخ اٌؼعظ  اٌّزٛقؾ االٔسؽاف اٌّؼ١بؼٞ

 خػبؾث 38 83,39 17,735

 ِطٍمخ  8 68,25 14,479

 أؼٍِخ 2 55,00 2,828

 اٌّدّٛع 48 79,69 18,393

 

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ تبايف في المتوسطات الحسابية لمفيوـ الذات تبعا   
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 . ف معنوية الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف البسيطلموضعية العائمية ،ولمتحقؽ م

(٠ج١ٓ رس١ًٍ اٌزجب٠ٓ األزبظٞ ٌسكبة ظالٌخ اٌفؽٚق فٟ ٌّفَٙٛ اٌػاد رجؼب ٌٍٛظؼ١خ 40خعٚي ؼلُ  )

  اٌؼبئ١ٍخ )ػبؾثخ ،ِطٍمخ ،أؼٍِخ(:

ِكزٜٛ 

 اٌعالٌخ

ل١ّخ 

 اٌعالٌخ
 ل١ّخ ف

ِزٛقػ 

 اٌّؽثؼبد 
 ظؼخخ اٌسؽ٠خ 

ِدّٛع 

 اٌّؽثؼبد 
 اٌزجب٠ٓ ِصعؼ 

 دالة عند 
5020 

,013 
4,783 

 بٌن المجموعات  2787,734 2 1393,867

291,391 45 13112,579 
داخل 

 المجموعات

 اإلجمالً 15900,313 47  

 

،مما يعنى بأف  0,01وىي قيمة دالة عند مستوى  4,783نبلحظ مف الجدوؿ بأف قيمة ؼ  تساوي    
 إلى متغير الوضعية العائمية . ىناؾ فروؽ في مفيـو الذات  يعزى

 .LSDولمعرفة مصادر الفروؽ قاـ الباحث بإجراء مقارنة متعددة باستخداـ اختبار 

ٌّؼؽفخ ِصبظؼ اٌفؽٚق فٟ ِفَٙٛ اٌػاد رجؼب ٌٍٛظؼ١خ  LSD( ٠ّثً ٔزبئح اضزجبؼ 00خعٚي ؼلُ )

 )ػبؾثخ ،ِطٍمخ ،أؼٍِخ(: ؼبئ١ٍخاٌ

اٌّكزٜٛ االلزصبظٞ 

 االخزّبػٟ

اٌّزٛقػ 

 اٌسكبثٟ

اٌفؽق فٟ  ِصبظؼ اٌفؽٚق

 اٌّزٛقطبد

 ِكزٜٛ اٌعالٌخ

 1110ظاي ػٕع  001040 ِطٍمخ -ػبؾثخ  83,39 ػبؾثخ

 1110ظاي ػٕع  231810 ػبؾثخ –أؼٍِخ  68,25 ِطٍمخ 

 أؼٍِخ
55,00 

 

  

يتبيف مف خبلؿ السابؽ أف مصادر الفروؽ في مفيوـ الذات تبعا لموضعية العائمية  كانت بيف    
–،كما كانت بيف )أرممة  0,05وىو داؿ عند  15,145ة( بفارؽ في المتوسطات قدره قمطم–زبة )عا

 ، و تميؿ لصالح المجموعة العازبة. 28,395عازبة( بفارؽ في المتوسطات قدره 

 ِٕبلشخ ٚ رفك١ؽ إٌزبئح:

بيف )عازبة  يتبيف مف خبلؿ السابؽ أف مصادر الفروؽ في مفيوـ الذات تبعا لموضعية العائمية  كانت
في دراستو   2003ميند عبد سميـ عبد العمي مطمة(  و تشير ىذه النتائج تقريبا عمى ما ذىب إليو –
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لمفيوـ الذات واثر بعض المتغيرات الديموغرافية وعبلقتو بظاىرة االحتراؽ النفسي لدى معممي المرحمة 
 مفيـو مستوى عمى التعرؼ إلى ةالدراس ىذه ىدفت  و  الثانوية الحكومية في محافظتي جنيف ونابمس

 ، الجنس ) المتغيرات أثر عمى التعرؼ إلى كما ىدفت ، الثبلثة لبلحتراؽ األبعاد ومستويات ، الذات
 مفيـو (عمى االجتماعية الحالة ، السكف مكاف ، مستوى الدخؿ ، العممي المؤىؿ ، الخبرة ، العمر
 توصمت فرًدا،  وقد  ( 280 )مف تكونت فقد راسةالد عينة المعمميف ، أما مف الفئة ىذه لدى الذات
 مفيـو مستوى في إحصائًيا دالة فروؽ توجد فمـ ، االجتماعية الحالة لمتغير بالنسبة إلى انو الدراسة

 واالجتماعية واألسرية، ، الشخصية ) الذات أبعاد عمى المتزوجيف وغير المتزوجيف الذات بيف
 حيث (، الكمية والدرجة األخبلقية ) الذات بعد عمى إحصائًيا الةد الفروؽ كانت بينما ، ( ،والجسمية

 مما أعمى غير المتزوجيف المعمميف لدى الذات مفيـو أف أي ، المتزوجيف غير لصالح الفروؽ كانت
 حسنيو مانفي لصقع، و عمى العكس مما إليو  تشير دراسة  المتزوجيف المعمميف لدى عميو ىو

 الجامعية، و التي سعت مف خبلليا  الفتاة لدى بتصورات األمومة عبلقتوو  الذات بعنواف مفيـو2012
، حيث  استيدفت  الجامعية الفتاة لدى األمومة بتصورات عبلقتو و الذات مفيـو عمي التعرؼ إلى

 استمارة إلي باإلضافة الذات لتنسي  مفيـو اختبار عمييف طبؽ حيث ، طالبة جامعية   360الدراسة 
 تتعمؽ و إف أصبحت حتى الجامعية الفتاة أف إلى البحث نتائج ، توصمت الحالة ةودراس األمومة
 التخطيط تحاوؿ أنيا حيث اىتماماتيا، مف واإلنجاب الزواج أىمية تقصي ال فإنيا الميني بالنجاح
 الذات والميني، فمفيـو الشخصي النجاح بيف المزاوجة عمى تعمؿ الوقت نفس في و أمومتيا لموعد
 بيف فيو تجمع أميا عف عيدتو الذي غير آخر بشكؿ أمومة ولكنيا باألمومة، يرتبط لدييا ياإليجاب
 ميني تفوؽ و أسري و شخصي عاطفي إشباع تحقيؽ إلى تصبو و والعصري التقميدي الدوريف

يجابي أصيؿ ، منسجـ ذات لمفيـو الوصوؿ عمى تعمؿ كما ، اجتماعي  والنجاح بالفعالية ليا يسمح وا 
 .والمينية الشخصية المشاريع وتحقيؽ

 
ٕ٘ةةةةبن فةةةةؽٚق فةةةةٟ اٌزٛافةةةةك إٌفكةةةةٟ االخزّةةةةبػٟ رجؼةةةةب ٌّزغ١ةةةةؽ  :توووونص بوووو ن ثبِٕةةةةخاٌفؽظةةةة١خ اٌ

 اٌٛظؼ١خ اٌؼبئ١ٍخ:

   WAY ANOVA-ONEوالختبار ىذه الفرضية يتطمب استخداـ التبايف االحادي البسيط 
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فك إٌفكٟ االخزّبػٟ رجؼب زٛا٠ٌٍج١ٓ اٌّزٛقػ اٌسكبثٟ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٞ  (00ؼلُ ) خعٚي

 ٌّزغ١ؽ اٌٛظؼ١خ اٌؼبئ١ٍخ:

 اٌٛػغ اٌؼبئٍٟ ٌٍفزبح اٌؼعظ  اٌّزٛقؾ االٔسؽاف اٌّؼ١بؼٞ

 خػبؾث 6 182,67 37,367

 ِطٍمخ  22 149,59 27,911

 أؼٍِخ 20 137,40 33,615

 اٌّدّٛع 48 148,65 33,991

 

–الحسابية لمتوافؽ النفسي االجتماعي  يتضح مف الجدوؿ السابؽ بأف ىناؾ تبايف في المتوسطات   
 االقتصادي تبعا لممستوى العائمي.

 البسيط. األحادي ولمتحقؽ مف معنوية تمؾ الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف

زٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ ٌٌسكبة ظالٌخ اٌفؽٚق فٟ ا ٠ج١ٓ رس١ًٍ اٌزجب٠ٓ األزبظٞ( 00ؼلُ ) خعٚي 

  ػبؾثخ ،ِطٍمخ ،أؼٍِخ(:)١خرجؼب ٌّزغ١ؽ اٌٛظؼ١خ اٌؼبئٍ

ِكزٜٛ 

 اٌعالٌخ
 ل١ّخ ف

ِزٛقػ 

 اٌّؽثؼبد 
 ظؼخخ اٌسؽ٠خ 

ِدّٛع 

 اٌّؽثؼبد 
 ِصعؼ اٌزجب٠ٓ 

  ير دالة
,687 

 بين المجموعات  1609,216 2 804,608

1170,973 45 52693,763 
داخل 

 المجموعات

 اإلجمالي 54302,979 47  

 

،ِّب ٠ؼٕٝ ثأٔٗ ١ٌف ٕ٘بن فؽٚق فٟ اٌزٛافك  غ١ؽ ظاٌخ١ّخ ف ثأْ ل٠زؼر ِٓ ضالي اٌدعٚي اٌكبثك     

 .٠ؼؿٜ ئٌٝ ِزغ١ؽ اٌّكزٜٛ اٌؼبئٍٟإٌفكٟ االخزّبػٟ  

 :وتفسيرىا مناقشة نتال  

إلى  االجتماعي يعزىو يعنى بأنو ليس ىناؾ فروؽ في التوافؽ النفسي  الفرض،ولـ تثبت صحة ىذا 
 .لتأثير الحاصؿ بيف المتغيريف غير وارد أو غير قويمتغير المستوى العائمي، حيث يشير إلى أف ا

و باعتبار أف التوافؽ ىو قدرة الفرد عمى التوفيؽ بيف دوافعو المتصارعة توفيقا يرضييا جميعا. و ىو 
رضا الفرد عف نفسو أي تكوف حياتو النفسية خالية مف التوترات، و الصراعات النفسية التي تقترف 

لنقص. و إشباع الفرد لحاجاتو النفسية و فيمو لذاتو فيما واقعيا و تقبمو بمشاعر الذنب و القمؽ و ا
لذاتو و احتراميا، و ثقتو بنفسو و تحممو المسؤولية،  و قدرتو عمى اتخاذ قراراتو ، و حؿ مشكبلتو ، و 

و مف شروطو اإلحساس بالقيمة الذاتية شعور الفرد بأنو قادر عمى توجيو سموكو و أف تحقيؽ أىدافو. 
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لو الحرية  في أف يقوـ بقسط مف تعزيز سموكو، يكممو االنتماء أو الفرد يتمتع بحب والديو و ػسرتو و 
أي ميؿ الفرد إلى الدخوؿ في عبلقات اجتماعية   االندماج االجتماعيبأنو مرغوب فيو مف زمبلئو، 

 (2012غدواف ناصيؼ،،2003،نبيؿ سفياف،1984،النيؿ 0769رامح )وعدـ انطوائو. 

في  تعريفو "أف تحقيؽ  وولمافي أف ينشأ الفرد عبلقة منسجمة مع البيئة التي يعيش فييا كما يقوؿ يعن
االنسجاـ الداخمي في الشخصية شرط لتحقيؽ االنسجاـ مع البيئة الخارجية ، و تضمف السعادة مع 

إلى أف  0790كارؿ رومرز اآلخريف و االلتزاـ بأخبلقيات المجتمع و معاييره االجتماعية ".و يشير 
األفراد الذيف يعانوف مف سوء التوافؽ يعبروف عف بعض الجوانب التي تقمقيـ فيما يتعمؽ بسموكياتيـ 

حيث يعتبر سوء التوافؽ بأنو تمؾ الحالة التي يحاوؿ الفرد فييا غير المتسقة مع مفيوميـ لذواتيـ. 
عدـ قبوؿ الفرد لذاتو دليؿ عمى سوء االحتفاظ ببعض الخبرات بعيدا االدراؾ أو الوعي و في الواقع إف 

 ىػ(1424عبير عسيري،،116،بمحاج فروجة :ص2012غدواف ناصيؼ،التوافؽ . )

فإف السموؾ غير المتوافؽ، ىو ذلؾ السموؾ الذي يعجز فيو عف تحقيؽ ىذا التناغـ و االنسجاـ و 
خفض التوتر و عدـ  التآلؼ بيف ذاتو و اآلخريف و ما يتمخض عنو  مف عدـ اإلمكانية  و الفشؿ في

نحصرىا في حاالت االضطرابات النفسية و السموكية حيث و مف نتائجو استغبللو إلمكانياتيا المتاحة. 
و االضطرابات . المشكبلت السموكية و التي تخرج عف نطاؽ رضا المحيط و المجتمع عموما

خبلقياتو و معاييره و تقاليده، ال يخمو ما مف أفراد خارجيف عف أ مجتمعاالجتماعية أو السيكوباتية  فال
و يتصرفوف كما يحمو ليـ دوف مراعاة أي قانوف أو قيـ، فيؤالء يتميزوف باالفتقار الواضح إلى  إطار 
متسؽ مف القيـ و األخبلؽ  يوجو سموكيـ و يجعميـ يمتثموف و يحترموف النظاـ األخبلقي لمجتمعيـ. 

 (1993انتصار يونس،،2005)حناف سعيد الرحو ،

تبلحؽ  بمجرد خروج الفتاة عف التقميد االجتماعي مممس عدة مظاىر منيا عمى المستوى النفسي، إذو 
الفتاة مشاعر قاىرة بيف الشعور بالذنب غالبا و المسؤولية عما نجـ و خصوصا عف الطفؿ الذي يعد 

ف اليوية  ، الياجس المروع الذي يظؿ يبلحقيا حتى بعد التخمص منو، كما تشعر بالدونية و التجرد م
بعد التمبس بنظرة العار و الخطيئة  ، و النبذ التي يعرضو المجتمع ليا، و عمى إثر ىذا ال نستبعد 

.فصير عيبا و  يعتبر حاالت االكتئاب ، و محاولة االنتحار ، بسبب حدة ىذا الوضع الذي ال يطاؽ
بة إلى الجنس اآلخر أو العيب االجتماعي الذي يمطخ شرؼ العائمة كميا أف يتطمع الشاب و الشا

يظير ميولو بصفتو مباشرة  نحوه، و يزداد عدـ التسامح ىذا في حالة صدور ىذا السموؾ مف الفتيات 
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ذا حممت الفتاة سفاحا يصبح كؿ شيء مقبوال لمحو آثار  المواتي تغامرف بحياتيف مغامرة أكيدة. وا 
عؿ السيء، أي حمؿ قبؿ الزواج ، يقابؿ الجنحة، االجياض السري، التبني ، بؿ و قتؿ الرضيع، إف الف

أوال بالرفض قبؿ أف يستفيد مف المساعدة قصد تجنب الفضيحة ، فاألـ العازبة فضيحة و عار ، عمى 
الزنا و الفعؿ المحـر إذف أف يظؿ دوما سريا و مخفيا ألف الزنا ال يسمح لو أف يظير بشكؿ في 

( 2008خبلقي يظير بدوره حتما. ) مرزوؽ مميكة،المجتمع ، و إذا ما ظير الزنا، فإف التنديد األ
 (2008( )سارة كارمونا ،2009)خديجة كرار،

و ليذا نجد أف متغير الوضع العائمي  الذي قرف بالمتغير المدروس قد ال يؤثر و أو ال يظير أثره في 
ؿ أف تقبؿ ظؿ زحمة مترتبات الخروج عف المعيار في ظؿ االنخراط في ىذه الفئة و التي ليس ليا سبي

أو بغض الطرؼ عنيا حتى تستعيد توافقيا ، بؿ حتى أف أي متغير يقصد بو دعمو قد ال يفمح ماداـ 
األثر ال يمحى خصوصا وجود طفؿ شاىد عمى الفضيحة و دليؿ عمى الفعؿ الشنيع الذي ال يغفر 

 حتى مف الفاعمة نفسيا.
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 اٌطبرّخ ٚ اٌزٛص١بد : 

أف األـ العازبة و لدى ظرفيا الخاصة ، غير المستقرة ، حيث إنجابو خارج ثبت مف خبلؿ الدراسة 
المؤسسة االجتماعية و أعرافيا ، تمؾ الوضعية تطرح لزاما إقصاء و تقيقرا في أوضاع شتى و 
خصائص عدة مف الحياة الشخصية و األسرية و االجتماعية لدييا ، تناوؿ الدراسة  قياس مفيـو 

فسي االجتماعي ، ما ىو إال جانب مصغر مف شخصيتيا ، حيث اإللماـ الذات و التوافؽ الن
بخصائص أخرى يتطمب دراسة أعمؽ ،و عموما فإنو ىذه الظاىرة الشؾ  تمقى استيجانا كبيرا مف 
أطراؼ المجتمع ، و مف خبلؿ األعراؼ و التقميد المشبعة بيا الفتاة الجزائرية و العربية ، فإنو رغـ كؿ 

الستقرار في الوضع ، ال يزاؿ جانب و جوانب شخصيتيا مضطربا ، نظرا لشعورىا  مقاومة ، إثبات
عما يرضاه المجتمع بمثمو و قيمو و ال شؾ أف الحفاظ عمى شخصية بالذنب و االعتراؼ بالخروج 

الفتاة ال تتأتى إال بداية مف األسرة مرورا بالقائمة مف المحطات تسيـ في تنشئة الفتاة و تقوية 
عميقة تعصؼ بالمجتمع و ال يجد الباحث إال أف و الحفاظ عمى سبلمتيا في ظؿ تغيرات شخصيتيا 

يقترح في ظؿ ما تناولو ما بيف خمفية نظرية و نتائج تطبيقية أف يقدـ جممة مف المقترحات ارتأى أف 
 تكف ميمة منيا: 

  اسات ميمة تكشؼ تطبيؽ مقاييس مفيوـ الذات و  االجتماعي والتوافؽ النفسي االجتماع تعتبر در
 .عف جانب ميـ مف الشخصية نمح عمى االىتماـ بيا 

 األمومة العازبة و اسبابيا و تداعياتيا بشكؿ أوسع و أدؽ  موضوع حوؿ دراسات  و ببحوث القياـ
 و المبادرة بأخذ توصيات و نتائجيا.

 مج تدعـ و عمؿ برامج ارشادية لدعـ التوافؽ النفسي واالجتماعي خاصة لدى اإلناث و كذا برا
 .تنمي مفيـو الذات لدى الفتاة عف نفسيا يصمح لتجنيبيا الوقوع في مغبات خطرة 

  التربية النفسية  و التغذية النفسية لؤلبناء و التكويف السميـ الذي يضمف قدرة الفرد عمى مجابية ما
 يدور في المجتمع مف تغيرات شكؿ ضروري مف أشكاؿ التمقيف التربوي الميـ.

 يـ االجتماعي لؤلطفاؿ منذ صغرىـ، حيث يعتبر الوقوؼ عندىا عامؿ ميـ في التوافؽ تمقيف الق
 . االجتماعي

 بأنو البداية منذ الطفؿ وأشعار وثابتة، سميمة تربوية ألسس وفًقا األبناء ورعاية بتربية االىتماـ 
 سميـ الشخصية . ليكوف والديو وعناية رعاية موضع
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 أفعاليـ، خصوصا الفتاة و توعيتيا بدورىا الحالي و  تجاه بناءاأل لدى بالمسؤولية الشعور تعزيز
 المستقبمي و بدورىا االمومي الميـ .

 كؿ أسرة و تبصيرىا بيذه  تييأةف الفتاة عنصر ميـ في المجتمع فيي أـ لمجتمع مستقببل يجب إ
 األىمية.

 طمبا لمرعاية  الجانب العاطفي يجب تغطية لدى األبناء ، و خصوصا لدى الفتاة كونيا أكثر
 العاطفية مف الذكر.

  امرات ذكورا و إناثا و تنبيييـ بخطورة المغ لؤلبناءوجوب تعميـ التربية الجنسية و التثقيؼ الجنسي
 المرتبطة بالجانب الجنسي .

 و لمشباف عامؿ ميـ يقي الوقوع في ىذه المشكمة و يجنب أخطارىا. التبكير بالزواج لمفتيات 
 اىيـ ميمة بالنسبة لمفتاة البالغة ال ينبغي التغافؿ عنيا و وجب إيبلئيا اىتماما مف والوالدة الحمؿ إف

 مناسبا.
 .تيسير الزواج بيف الشباب يجعؿ اإلقباؿ عميو سيبل و دوف تردد في أوساط الشباف 
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 اٌّؽاخغ : 

 

البحددوث و الدراسددات  (، االسددر  العربيددة فددي عددالم متغيددر، القدداهر : مركددز2011أحمددد زايددد ) .1

 االجتماعية .

 ٌٍّال١٠ٓ  ظاؼ اٌؼٍُ ث١ؽٚد : ، 1ِؼدُ ِظطٍسبد اٌؼٍَٛ االخزّبػ١خ،ؽ(،7198ازّع ؾوٟ ثعٚٞ ) .2

 أحمددد ماددطفى عبددد الفتدداح عبددد ة )بدددون سددنة(، الاددحة النفسددية وطلبدده الجامعددات الماددرية، .3

اإلبداعي الماني عشر ،السنة المالمة  المجلس العربي لتدريا طالا الجامعات العربي، الملتقى الطالبي

 ، كلية اآلداا )قسم اللغة العربية وتدابها( ، القاهر . 

(، الادحة النفسدية )بدين الن ريدة و 2003أشرف محمد عبد الغني شربت، محمد السديد حدالو  ) .4

 التطبيق(،االسكندرية :المكتا الجامعي الحديث.

مجلوة اختبدار رسدم الشدخ  دراسدة حالدة ، (إسدقاط تددني مفهدوم الدذات فدي 2011أمنة زقوت ) .5

 ، سلسلة دراسات إنسانية، المجلد التاسع عشر ، العدد األول يناير    الجامعة االسالمٌة

 ( السلوك االنساني، القاهر : دار المعارف. 1993إنتاار يونس ) .6

 ،  ز  .1(، االمراض النفسية و العقلية ، ط2006أنور حمود  البنا ) .7

 الجزاصر: دار الخلدونية.       (أساسيات القياس و تاميم أدواته،2201ر معمرية )يبش .8

(، التوافددق النفسددي االجتمدداعي و عالقتدده بالدافعيددة للددتعلم لدددى المراهددق 2011بلحدداج فروجددة ) .9

 المتمدرس في التعليم المانو  ،رسالة ماجستير  ير منشور ، جامعة مولود معمر ، تيز  وزو. 

لذات و عالقته بالتكيف االجتماعي لددى المسدنين، رسدالة ماجسدتير (مفهوم ا2011بلخير فايز  ) .10

  ير ، جامعة وهران.

(،حقددوق الطفددل وفقددا للتشددريع الجزاصددر ، مجلددس قضددا  تبسددة ، 2009بددن رزق ة سددماعيل ) .11

 الجزاصر.

(، سددديكوباتولوجيا الشخادددية المغاربيدددة، الجزاصدددر :ديدددوان المطبوعدددات 2010بدددن عبدددد ة ) .12

 الجامعية.
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(، السدلوك االجتمداعي و عالقتده بدالتوافق النفسدي االجتمداعي لددى طلبدة 2013شي سدامية)بوشا .13

(، رسالة ماجسدتير  يدر منشدور ،  قسدم -تيز  وزو–الجامعة )دراسة ميدانية بجامعة مولود معمر  

 علم النفس ، جامعة مولود معمر  ، تيز  وزو.

 المسير . ، عمان: دار1(، الاحة النفسية، ط2002تامر جميل رضوان) .14

(،موسددوعة علددم الددنفس: ، تعريددا فددؤاد شدداهين، 1997تددران روالن دورون ، فرنسددواز بددارو ) .15

 المجلد األول ، بيروت :عويدات للنشر و التوزيع

، بيددروت : 1(،الشخاددية مفهومهددا سددلوكها و عالقتهددا بددالتعلم، ط1996تومددا جددورج خددور  ) .16

 المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع .

، بيدروت: 2(،  معجم العلوم اإلنسانية ، ترجمة: جورج كتدور  ، ط2000ن فرانسوا دوتيي )جا .17

 المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع.

(، قلق المستقبل لدى الفتا  العانس و عالقتده بدالتوافق النفسدي االجتمداعي ، 2012حسين ذهبية ) .18

 وم التربية و األرطوفونيا، جامعة الجزاصر.رسالة ماجستير  ير منشور ، قسم علم النفس و عل

دراسة في علم اجتماب األسر  ، عمدان:  -(، األسر  والمجتمع2003حسين عبد الحميد رشوان ) .19

 مؤسسة شباا الجامعة.

(، تكنيددك الرورشدداخ، مكددة المكرمددة: منشددورات جامعددة أم 2003حسددين عبددد الفتدداح الغامددد  ) .20

 القرى.

 ،  بيروت: دار النهضة العربية.1س االكلينيكي، ط( علم النف2000حلمي المليجي ) .21

 ، بيروت: الدار العربية للعلوم.1( أساسيات في علم النفس، ط2005حنان سعيد الرحو ) .22

(،  دور مراكز التربية في إعاد  تحقيق التوافق النفسي االجتماعي للمراهقدة 2004حيا  لموشي) .23

 االجتماعية، جامعة الجزاصر. الجانحة، مذكر  ماجستير  ير منشور ، كلية العلوم

(، األسددر  فددي الغددرا اسددباا التغييددر مفاهيمهددا و 2009خديجددة كددرار ، الشدديب الطيددا بدددر ) .24

 و يفتها ، دمشق: دار الفكر.

(،علم النفس االجتماعي ، بن عكنون ،الجزاصر: ديوان المطبوعات 1948خير ة عاار ) .25

 الجامعية .
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الغيددر شددرعيين فددي المجتمددع الجزاصددر  ، رسددالة  (، وضددعية األطفددال2012دخينددات خديجددة ) .26

 ماجيستير  ير منشور  ، كلية علوم التربية، جامعة لحاج لخضر ،باتنة .

( التوافددددق النفسدددي و االجتمددداعي لددددى التالميددددذ ذو  2006ذكدددرى يوسدددف جميدددل الطددداصي ) .27

جامعدة الموادل ٌة مجلة أبحاث كلٌة التربٌة األساساالحتياجات الخااة و أقرانهم من االعتياديين ، 

 . الموال.4، العدد 3، المجلد 

، عمدان: دار الشدروق  3(،  مقدمدة فدي علدم الدنفس ، االاددار المداني، ط2003راضي الدوقفي) .28

 للنشر و التوزيع.

قضدداياهم وحقددوقهم ،اإليسيسددكو المن مددة اإلسددالمية  رجددا  ناجي)سددنة (،  األطفددال المهمشددون .29

للتربيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة والعلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوم والمقافدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة. 

w.isesco.org.ma/pub/ARABIC/AtfalMoh/Menu.htmhttp://ww 

 4(، الشخادددية :ن رياتهدددا ، اختباراتهدددا، و أسددداليا قياسدددها،ط2011رمضدددان محمدددد القدددذافي) .30

 ،المكتا الجامعي الحديث.      

شددرح المعدداني،) تعريددا: فددؤاد  -(، معجددم االماددطلحات2012روالن دورون و فرانسددوا يددارو) .31

 لمجلد الماني، بيروت: عويدات للنشر و التوزيع.شاهين( موسوعة علم النفس ، ا

(، تناقضات إدراك الدذات و عالقتهدا بكدل مدن القلدق االجتمداعي و 2012رياض نايل العاسمي ) .32

 دمشق. ، العدد المالث،28، المجلد مجلة دمشق االكتصاا لدى طالا جامعة دمشق، 

( ، الجزاصددر: ديددوان (، الشخاددية، )ترجمددة: سدديد محمددد  ندديم1971ريتشددارد .س.الزاروس ) .33

 المطبوعات الجامعية .

(، المعاش النفسي عند األمهات العازبات ، رسالة ماجستير  ير منشور  2006زردوم خديجة ) .34

 ، قسم علم النفس،  جامعة منتور ، قسنطينة.

 -دراسدة مونو رافيدة–(، واقع  اهر  األمهات العازبات في والية المسديلة 2011زيازية وفا  ) .35

 . 2اجستير  ير منشور  ، قسم علم االجتماب، جامعة الجزاصر ، رسالة م

( البغا  )في شوارب الدار البيضدا (، )ترجمدة: عبدد الادمد الدديالمي 2008سار  كارمونا بنيتو) .36

 المغرا: دار توبقال للنشر.–، الدار البيضا   1(، ط
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بدا  الحديمدة للطباعدة (، المرأ  و المجتمع المعاار، القاهر : دار ق2007سامية حسن الساعاتي) .37

 و النشر و التوزيع.

 أمر السند االجتماعي في تخفيض الضغط لدى األمهات العازبات في ،(2011) شويعل سامية .38

قسم علم النفس و علوم التربية و االرطفونيا ،جامعة الجزاصر  الماجستير االجتماعي ،رسالة النفس علم

2  

، القداهر :  1يدة شدرعية و ن در  واقعيدة ( ، ط(، قضدايا المدرأ  )رؤ2008سعاد إبراهيم االح) .39

 مكتبة المدبولي. 

 Algérie media(، موقع الجزاصر ميديا، 2007سليمان الحاج براهيم ) .40

، االبيدار، -ن رية المواجهة النفسية االجتماعيدة -(، علم النفس االجتماعي 2010سليمان مطهر) .41

 الجزاصر: دار مالة.

اددنعا : مركددز عبدداد   نة(،  المددرأ  فددي زمددن العولمددة،)بدددون سدد سددمير عبددد الددرحمن الشددمير  .42

  للدراسات والنشر

 (،األسر  والحيا  العاصلية ، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية .2002سنا  الخولى ) .43

 (، التوجيه و االرشاد النفسي ، االسكندرية : مركز االسكندرية لكتاا .2000سهير كامل أحمد) .44

 الذات :أسسه الن رية و التطبيقية ، بيروت: دار النهضة العربية.  (، مفهوم1981سيد خير ة ) .45

الرورشدداخ و الرسددم عنددد الطفددل،  -(، بعددض االختبددارات فددي علددم الددنفس2010اددالح معدداليم ) .46

 الجز  الماني، الجزاصر: ديوان المطبوعات الجامعية.

الشددخ ، تفهددم الموضددوب و رسددم  -(،بعددض االختبددارات فددي علددم الددنفس2010اددالح معدداليم ) .47

 الجز   األول، الجزاصر: ديوان المطبوعات الجامعية.

/  24(، األم العازبة في ن ر الغرا،  تاريب الدخول: األربعا  2013احيفة نون اإللكترونية ) .48

  http://www.noonews.comمساً  . 06:37 - 2013/  04

ر  ليسدانس، قسدم علدم ( ،الدوافع النفسية لدأم العازبة، مذك2000عباس ليلى ، احراو  مامة ) .49

 النفس، جامعة وهران.
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، بيروت: مؤسسة الجامعية 1(، دينامية االسر  في عار العولمة، ط2007عباس محمود مكي) .50

 للدراسات.

(، الاددحة النفسددية و سدديكولوجية الشخاددية ، االسددكندرية: 1999عبددد الحميددد محمددد شدداذلي ) .51

 المكتا العلمي للكمبيوتر و النشر و التوزيع.

(، علدددم الدددنفس المرضدددي التحليلدددي و 2008حمدددان سدددي موسدددي، محمدددود بدددن خليفدددة )عبدددد الر .52

 اإلسقاطي، الجز   األول، الجزاصر: ديوان المطبوعات الجامعية.

 ، بيروت: دار الطليعة. 1(، الجنسانية  العربية، ط2009عبد الامد الديالمي ) .53

االتجاهدات، بيددروت :دار  (، سديكولوجية العالقددة بدين مفهدوم الدذات و1992عبدد الفتداح دويددار) .54

 النهضة العربية للطباعة و النشر.

، القدداهر  :مكتبددة  4(،  موسددوعة علددم الددنفس و التحليددل النفسددي ، ط1994عبددد المددنعم الحفنددي) .55

 المدبولي.

(، تعزيددز دور الوالدددين فددي تحقيددق األمددن مددن خددالل إدراك 2009عبدددة بددن مددرزوق العتيبددي) .56

 ملتقى الرابع للجمعيات الخيرية لتحفي  القرتن الكريم بالمملكة. مفهوم الذات للفرد واألسر ، ال

هد((: عالقدة تشدكل هويدة األندا بكدل مدن مفهدوم الدذات و 1424عبير بنت محمد حسدن عسدير )  .57

التوافق النفسي و االجتماعي و العام لدى عيندة مدن طالبدات المرحلدة المانويدة بمديندة الطداصف، رسدالة 

 التربية قسم علم النفس، جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.ماجستير  ير منشور ، كلية 

(، التحليددل النفسددي للددذكور  و األنومددة )مددن فرويددد إلددى الكددان( باشددراف 2004عدددنان حددا ة) .58

 .ANEP، بيروت: دار الفرابي 1المركز العربي لدأبحاث النفسية و التحليلية ،ط

تماعية و االقتاادية على بنا  األسر  و و اصفها  . (، تكمير التحوالت االج2004على ليلية ) .59

مؤتمر : واقع االسر  في المجتمع : تشخي  للمشكالت )المنعقد بدار الضيافة جامعة عين 

قسم علم االجتماب مركز الدراسات المعرفية ، المعهد -، كلية اآلداا 2004سبتمبر  28-26الشمس(

 العالمي للفكر االسالم ،جامعة عين الشمس

(، المرأ  و المجتمع من وجهة ن در علدم االجتمداب ، القداهر : دار 1998ليا شكر  و تخرون)ع .60

 المعرفة.
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(، االمهدددات العازبدددات بدددين الددددين و المجتمدددع، موقدددع الحدددوار المتمددددن،) 2012عيددداد أبدددالل)  .61

(. 18:33السدددددددددددددددددددددددددددددداعة  2012سددددددددددددددددددددددددددددددبتمبر 26تدددددددددددددددددددددددددددددداريب الدددددددددددددددددددددددددددددددخول :

=225988http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid     

 ، دمشق: دار الكتاا.1(، الاحة النفسية و العالج النفسي،ط2012 دوان ناايف) .62

التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بمركز الضبط لدى طالا ،(2012فاضل كرد  الشمر ) .63

 ،المجلد الخامس ، العدد الرابع.     مجلة علــوم التربٌة الرٌاضٌةكلية التربية الرياضية ،

بددين الددن  و الواقددع، )ترجمة:فاطمددة  -(، الجددنس كهندسددة اجتمدداعي 1975رنيسددي )فاطمددة الم .64

 زهرا  زريول( ،الدار البيضا  :نشر الفنك.

 نمو العالقة بين الطفل و األم ،الكويت: عالم المعرفة.-(، األمومة 1992فايز قنطار ) .65

 الفكددر دار بيددروت: ،"االسددقاطية التكتيكددات" الشخاددية دراسددة أسدداليا ،(1990)عبدداس فياددل .66

 .اللبناني

(، علدم الدنفس الجنسدي، عمدان: دار الادفا  2014كامل علوان الزبيد ، اشدواق ادبر ناادر ) .67

 للنشر والتوزيع. 

 : دار النهضة بيروت(، النمو التربو  للطفل والمراهق ، 1987كمال دسوقي ) .68

يدة، رسدالة (، عالقة مفهوم الدذات بتادورات األمومدة لددى الطالبدة الجامع2012لاقع حسنية)  .69

 دكتوراه منشور ، قسم علم النفس ،جامعة وهران. 

(،قرا   تقويمية تاويبية في مادطلح األمهدات العازبدات ،)تداريب 2008مبارك لخضر تريكي) .70

 http://www.diwanalarab.com(،  موقع ديوان العرا: 2013الدخول : فيفر  

 دار قبا  للنشر والتوزيع . :القاهر (،ن ريات الشخاية ، 1998محمد السيد عبد الرحمن ) .71

 (، سدددددددديكولوجية األمومددددددددة ، موقددددددددع الددددددددنفس مطمصنددددددددة .2012محمددددددددد المهدددددددددى ) .72

http://www.elazayem.com/new_page_115.htm 

 محمد  نيم )بدون سنة(، الشخاية، القاهر  :دار المعارف. .73

ر و ، وهدران :دار الغدرا للنشد2(،مبادئ في البحدث النفسدي و التربدو ، ط2008محمد مزيان) .74

 التوزيع.
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(،تكمير درجة التوافق النفسدي االجتمداعي فدي تحسدين األدا  المهدار  أمندا  2011محمد مهد  ) .75
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 ( اقزّبؼح اٌّؼٍِٛبدلجً اٌزؼع٠ً ): (0)اٌٍّسك 

إ١ٌه ِدّٛػخ  االقزفكبؼاد  اٌزٟ ػ١ٍه أْ رٍّئ١ٙب ٚ االخبثخ ػ١ٍٙب ثىً ِٛظٛػ١خ ، ٚ رأوع ثأْ 

 اٌزس١خ ٚ اٌزمع٠ؽ  ركزطعَ ألغؽاض اٌجسث اٌؼٍّٟ فمػ ، شىؽا ٌزؼبٚٔه ، ٚ ٌه

 اقزّبؼح اٌّؼٍِٛبد :

 

    خ١عح   زكٓ    ِزع١ٔخ االخزّبػ١خ:االلزصبظ٠خ اٌٛظؼ١خ                 اٌكٓ :  االقُ:  

      

ػؿثبء   ِزؿٚخخ   ِطٍمخ   اٌسبٌخ اٌؼبئ١ٍخ:    ٞ  خبِؼٟ              أِٟ  اثزعائٟ  ِزٛقؾ   ثبٔٛ اٌّكزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ:

   أؼٍِخ

 

  ضبص       ػبَ    ِبوثخ فٟ اٌج١ذ  إٌّٙخ :

 

 خّبػٟ  وؽاء   ال ٠ٛخع                                         ِكزمً   اٌّكىٓ:ػٍٝ ل١ع اٌس١بح    ِزٛف١بْ   أزعّ٘ب     ِزطٍمبْ                 األث٠ٛٓ : 

 

 ِؼزؽف   غ١ؽ ِؼزؽف أة اٌطفً : بٌؿٚاج   ضطٛثخ     اػزعاء     ػاللخ ػبؽف١خ     ٚػع ثظؽٚف اٌسًّ: 

 

ػٍٝ غ١ؽ     ػٍٝ ػٍُ اٌؼبئٍخ :   ؼغجخ     رمجً   ؼفغ:  ِٛلفه ِٓ اٌسًّ        ا٤ٚي  اٌثبٟٔ    أوثؽ اٌسًّ :

 ػٍُ

                                                                                                    

ا٤ة    ا٤َ    ا٤ضذ                   

 اإلضٛح 

  أػٛظ ٌٍج١ذ         ئٌٝ ِؽوؿ آضؽ    اٞ ِىبْػٕع اٌطؽٚج ِٓ اٌّؽوؿ :  

 

  اٌج١ذ   ػٕع ػبئٍخ     طع٠مخ    اٌسؼبٔخفٟ:     ال    ٔؼُ  ً٘ قزسزفظ١ٓ ثبٌٌّٛٛظ :
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 ِم١بـ اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ (زؼع٠ًلجً اٌ ): (2)اٌٍّسك 

 اٌزؼ١ٍّخ : 

ف١ّب ٠ٍٟ ِدّٛػخ ِٓ اٌؼجبؼاد اٌزٟ رؼجؽ ػٓ ثؼغ اٌّٛالف أٚ اٌمؼب٠ب اٌطبص ثبٌس١بح، ٔؽخٛ ِٕه 

فٟ اٌطبٔخ اٌزٟ رؼجؽ ػٓ ؼأ٠ه، ػٍّب ثأٔٗ    xلؽاءح وً ػجبؼح ثزأْ ، ٚ اإلخبثخ ػ١ٍٙب ثأْ رؼغ ػالِخ 

ضؽٜ ضبؽئخ ، وّب ٠ؽخٝ اإلخبثخ ػٓ وً اٌفمؽاد ٚ ػعَ رؽن أٚ رىؽاؼ ال رٛخع ئخبثخ طس١سخ ٚ أ

 اإلخبثخ ػٍٝ اٌفمؽح اٌٛازعح.

ِٛافك  اٌؼجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبؼاد اٌؽلُ

 رّبِب

ِٛافك إٌٝ  ِٛافك

 زع ِب

غ١ؽ 

 ِٛافك

غ١ؽ ِٛافك 

 إغاللب 

      أشؼؽ ثأْ أقؽرٟ ِزّبقىخ  1

بٌطّأ١ٕٔخ ث١ٓ أفؽاظ أقؽرٟ ٤ٔٙب ِظعؼ أِبٟٔ فٟ أشؼؽ ث 2

 اٌّبػٟ ٚ اٌسبػؽ 

     

      أشؼؽ ثبٌؽػب ػٓ وً ِب ٠طض أقؽرٟ 3

      لٍجٟ ٍِئ ثبٌست ٤قؽرٟ  4

أفؼً ٌسظبد اٌكؼبظح رٍه اٌزٟ أوْٛ ف١ٙب ث١ٓ أفؽاظ  5

 أقؽرٟ

     

      أقؽرٟ رأضػ ثؽأ٠ٟ ئٌٝ زع وج١ؽ  6

ظُ ا٤قؽ اٌزٟ أػؽفٙب ، أخع٘ب فٟ ٔفف ػٕعِب ألبؼْ ثّؼ 7

 ِكزٛا٘ب أٚ أفؼً.

     

أقؽرٟ ِظعؼ اٌعػُ ا٤ٚي ثبٌٕكجخ ٌٟ فٟ ز١برٟ اٌّبػ١خ  8

 ٚ اٌسبػؽح 

     

      ٚاٌعاٞ ٌُ ٠فّٙبٟٔ غبٌجب 9

      ٠كٛظ أقؽرٟ اٌطالف أوثؽ ِٓ االرفبق 18

      ٌٛ وبٔذ ٕ٘بن أقؽح غ١ؽ أقؽرٟ الٌزدأد ئ١ٌٙب 11

      رٛخع ٌعٞ ضالفبد ِغ أزع أفؽاظ أقؽرٟ اٌكبو١ٕٓ ِؼٟ 21

      أٔؿػح الٔزمبظ أزع ٚاٌعٞ ٌٟ ثعْٚ ٚخٗ زك  13

      اٌزٛرؽ، ٘ٛ اٌّؿاج اٌؼبَ اٌػٞ ٠كٛظ أقؽرٟ 14
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      وث١ؽا ِب ٠ؼزؽع ٚاٌعاٞ ػٍٝ ٔٛع ا٤طعلبء اٌػ٠ٓ أؼافمُٙ 15

      بد ف١ٙبأشع ِب ٠ؿػدٕٟ فٟ أقؽرٟ ، وثؽح اٌّشبزٕ 16

ِب ٠ؿاي ٚاٌعاٞ ٠ٕظؽاْ ئٌٝ ٚ وإٟٔٔ ِب ؾٌذ ؽفال ٠سزبج  17

 ئٌٝ إٌظر  ٚ اإلؼشبظ

     

      ٌٛال ٚخٛظ ا٢ضؽ٠ٓ ٌىبٔذ ز١برٟ لبق١خ  18

ِٓ اٌكًٙ ػٍٟ ئلبِخ ػاللبد خ١عح ِغ ا٢ضؽ٠ٓ ٚ االٔكدبَ  19

 ِؼُٙ

     

      أػزمع إٟٔ ِٛػغ ثمخ ٌّٓ ٠ؼؽفٕٟ 28

      ٟ االشزؽان فٟ ا٤ػّبي اٌط١ؽ٠خ ٠كؽٔ 21

ازبفع  ػٍٝ ػاللبرٟ ثب٢ضؽ٠ٓ ززٝ ٌٛ وبٔذ ٌع٠ُٙ أفىبؼ  22

 رطبٌف أفىبؼٞ 

     

      ٠ظفٕٟ ا٢ضؽْٚ ثإٟٔٔ شطض اخزّبػٟ 23

      أشؼؽ ثبالؼر١بذ ػٕعِب ألعَ ضعِخ ٣ٌضؽ٠ٓ 24

      أقزّزغ أثٕبء رٛاخعٞ فٟ إٌّبقجبد االخزّبػ١خ  25

      ال ٠ّٕؼٕٟ اٌطدً ظائّب ِٓ اٌّشبؼوخ االخزّبػ١خ  62

ئزعٜ طؼٛثبرٟ فٟ ػاللبرٟ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ أُٔٙ رم١ٍع٠ْٛ ٚ  27

 ِزشعظْٚ

     

      ٠ىف١ٕٟ أْ ٠ىْٛ ٌٟ طع٠مخ ٚازعح 28

      أضبف أْ ٠ؽأٟ ا٢ضؽْٚ ػٍٝ زم١مزٟ 29

      أػزمع أْ ِؼظُ ِب أطبثٕٟ ِٓ ِىؽٖٚ قججٗ ا٢ضؽْٚ 38

ال أقزط١غ ئٔدبؾ ِب ٠ٕجغٟ ئٔدبؾٖ، ٚ اٌكجت فٟ غٌه ػؽلٍخ  31

 إٌبـ ٌٟ

     

      ٠ظفٕٟ ا٢ضؽْٚ ثإٟٔٔ شطض ٘بظئ ا٤ػظبة 32

      أػزؽف ثبٌططأ ئغا ِب اؼرىجزٗ. 33

      ٌعٞ ػؿ٠ّخ ل٠ٛخ ال رؼؼف أِبَ اٌظؼٛثبد  34
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      أػجؽ ػّب ثعاضٍٟ ثكٌٙٛخ 35

      إٟٔٔ قؼ١عح فٟ ز١برٟأقزط١غ أْ ألٛي ث 36

ٌعٞ لعؼح ِٕبقجخ فٟ اٌك١طؽح ػٍٝ أفؼبالرٟ ػٕعِب أوْٛ  37

 فٟ ِٛالف طؼجخ 

     

      أشؼؽ ثأْ ثمزٟ ثٕفكٟ ػب١ٌخ  38

      أقزغؽق فٟ أزالَ ا١ٌمظخ 39

      أثىٟ ٚ أٔفؼً ثكؽػخ ٤رفٗ ا٤قجبة 48

      أشؼؽ ثبٌؼدؽ ٚ اٌؼ١ك فٟ ِؼظُ ا٤ٚلبد 41

      ِؿاخٟ ِزمٍت ث١ٓ اٌسؿْ ٚ اٌفؽذ 42

      أشؼؽ إٟٔٔ ِزٛرؽح ا٤ػظبة 43

      ٠ث١ؽٕٟٚٔ ثكٌٙٛخ إٌبـ اٌػ٠ٓ ٠دبظٌٕٟٛٔ  44

      أٔب ثشىً ػبَ ؼاػ١خ ػٓ خكّٟ  45

      وً شىٍٟ ٚ خكّٟ ِمجٛي  46

      ػٕعِب أطبة  ثّؽع ضف١ف ال ٠إثؽ غٌه ػٍٝ ظؼاقزٟ  47

      فٟ خكّٟ ٠شؼؽٟٔ ثبٌطدً ٚ اٌسؽج  ٠ٛخع ػ١ت 48

      أشىٛ وث١ؽا ِٓ آالَ فٟ اٌّؼعح ٚ ا٤ِؼبء 49

      ٠ٕزبثٕٟ اٌفؿع ػٕعِب أطبة ثّؽع ِّٙب وبْ ٔٛػٗ  58

أطجذ ثأِؽاع خك١ّخ رج١ٓ ٌٟ ِٓ ا٤ؽجبء أْ أقجبثٙب  51

 ٔفك١خ 

     

      أشؼؽ ثبٌٕمض ٚ اٌسؽج ِٓ شٟء ِب شىٍٟ اٌؼبَ  52

ٌعٞ اٌمعؼح ػٍٝ االٔكدبَ ِغ اٌزغ١ؽاد اٌسبطٍخ فٟ  35

 اٌّدزّغ

     

      أؼٜ أْ اٌزغ١ؽ االخزّبػٟ ظب٘ؽح زؼبؼ٠خ طس١خ  54

      ئ٠ّبٟٔ ثبهلل ٠كبػعٟٔ ػٍٝ اٌزؼب٠ش ِغ اٌّدزّغ 55
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      ال أػّع ئٌٝ ئ٠ػاء إٌبـ ِّب أقبءٚا ٌٟ  56

      أؤظٞ اٌفؽائغ اٌع١ٕ٠خ ثؽػب ٚ لٕبػخ  57

      أػزمع أْ اٌمٛا١ٔٓ اٌكبئعح رؼّٓ ٌٟ زمٛلٟ 58

      أشؼؽ ثأْ اٌمبْٔٛ ال ٠ٛفؽ ٌٟ اٌسّب٠خ  59

      ٠ث١ؽ ٌعٞ اٌٛػغ اٌؼبَ ٌٍّدزّغ، اٌزشبؤَ ِٓ اٌّكزمجً 68

      أِبؼـ اٌىػة ٤ْ إٌبـ ٠ىػثْٛ 61

      أؤِٓ ثظسخ اٌّثً "ئْ ٌُ رىٓ غئجب أوٍزه اٌػئبة" 62

ظاَ اٌزسب٠ً لع ِف اٌم١ُ، فؼٍٟ أْ ػٍٝ ِب أؼ٠ع ثأ٠خ ِب 63

 ؽؽ٠مخ 

     

٠إٌّٕٟ إٟٔٔ أخع اٌم١ُ اٌزٟ رسث ػٍٝ اٌزسبٌف االخزّبػٟ،  64

 لع اضزفذ رّبِب

     

٠ؼب٠مٕٟ أْ أخع اٌّدزّغ ٠كّر ٌٍسؼبؼاد ا٤ضؽٜ  65

 ثبٌزأث١ؽ فٟ ل١ّٗ
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 َٙٛ اٌػادِم١بـ ِف (لجً اٌزؼع٠ً) (8)اٌٍّسك 

ف١ّب ٠ٍٟ ِدّٛػخ ِٓ اٌؼجبؼاد اٌزٟ رؼجؽ ػٓ ثؼغ اٌّٛالف أٚ اٌمؼب٠ب اٌطبص ثبٌس١بح، ٔؽخٛ ِٕه 

 لؽاءح وً ػجبؼح ثزأْ ، ٚ اإلخبثخ ػ١ٍٙب وّب فٟ اٌكبثك.

طس١ر  اٌؼجبؼاد  اٌؽلُ 

 ظائّب 

طس١ر 

 غبٌجب

طس١ر 

 أز١بٔب 

غ١ؽ 

طس١ر 

 غبٌجب

غ١ؽ 

طس١ر 

 ظائّب 

      أٔب شطض ِؽذ  81

      أشؼؽ ثإٟٔٔ ثال ل١ّخ  82

أٔب شطض لبظؼ خ١عا ػٍٝ اٌزسىُ ثٕفكٟ  83

 ٚأفؼبالرٟ

     

      أٔب شطض زمٛظ 84

      أٔب ؼاع ػٓ ٔفكٟ  85

      أشؼؽ ا٢ْ ثأٟٔ ػٍٝ ِب ٠ؽاَ  86

      أٔظؽ ئٌٝ ٔفكٟ ثبززمبؼ  87

      أٔب شطض غوٟ ٚ غوبئٟ ِٕبقت خعا  88

      آضػ ثبٌٟ ِٓ ٔفكٟ فٟ أٞ ٚلذ  أقزط١غ أْ 89

      ألجً رأ١ٔت ا٢ضؽ٠ٓ ثعْٚ غؼت  18

      أٔب شطض لبظؼ ػٍٝ زً ِشبوٍٟ ثكٌٙٛخ  11

      رمف أقؽرٟ ئٌٝ خبٔجٟ ػٕعِب ألغ فٟ ِشىٍخ  12

      أٔب شطض ِٓ أقؽح قؼ١عح  13

      أشؼؽ ثبٌؽػب ػٓ قٍٛو١برٟ ِغ أفؽاظ أقؽرٟ  14

      ض ُِٙ فٟ ٔظؽ أقؽرٟ ٚ أطسبثٟ أٔب شط 15

      أٔب شطض غ١ؽ ِسجٛة ِٓ أفؽاظ أقؽرٟ  16

      أشؼؽ أْ أفؽاظ أقؽرٟ ال ٠ثمْٛ ثٟ 17

      أٔب ؼاع ػٓ ػاللبرٟ ثأفؽاظ أقؽرٟ  18
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      أٔب شطض أػؽف أقؽرٟ خ١عا 19

      ِٓ اٌّفؽٚع أْ أزت أقؽرٟ أوثؽ ِٓ غٌه  28

      اظ أقؽرٟ أرشبخؽ ِغ أفؽ 21

      أٔب شطض فٛػٛٞ فٟ ٔظؽ أقؽرٟ  22

      أشؼؽ ثبٌكطؾ ٚ اٌزّؽظ ػٍٝ خ١ّغ إٌبـ  23

      ِٓ اٌظؼت ػٍٝ أٞ شطض أْ ٠ظبزجٕٟ  24

      ِٓ اٌظؼت ػٍٟ أْ أؼربذ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ 25

      ١ٌف قٙال ػٍٟ أْ أؼربذ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ  26

      ػاللبرٟ ثبٌٕبـ خ١عح  27

      ٠ٕجغٟ أْ أرى١ف أوثؽ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ  82

      ٠ٕجغٟ أْ أوْٛ ِإظثب أوثؽ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ  29

      أٔب أشطض ق١ئ ِٓ ٚخٙخ ٔظؽ ا٢ضؽ٠ٓ  38

      أٔب ؼاع ػٓ أقٍٛثٟ فٟ ِؼبٍِخ إٌبـ  31

      أزبٚي فُٙ ٚخٙخ ٔظؽ ا٢ضؽ٠ٓ  32

 

 

 
 

 

 

 



 

349 
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 (ثؼع اٌزؼع٠ً اقزّبؼح اٌّؼٍِٛبد)(: 0اٌٍّسك )

إ١ٌه ِدّٛػخ  االقزفكبؼاد  اٌزٟ ػ١ٍه أْ رٍّئ١ٙب ٚ االخبثخ ػ١ٍٙب ثىً ِٛظٛػ١خ ، ٚ رأوع ثأْ 

 ركزطعَ ألغؽاض اٌجسث اٌؼٍّٟ فمػ ، شىؽا ٌزؼبٚٔه ، ٚ ٌه اٌزس١خ ٚ اٌزمع٠ؽ 

 اقزّبؼح اٌّؼٍِٛبد :

 

     خ١عح   زكٓ    ِزع١ٔخ اٌٛظؼ١خ االخزّبػ١خ:                     اٌكٓ :  االقُ:  

     

ػؿثبء   ِزؿٚخخ   ِطٍمخ   اٌسبٌخ اٌؼبئ١ٍخ:        ثبٔٛٞ  خبِؼٟ         أِٟ  اثزعائٟ  ِزٛقؾ    اٌّكزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ:

   أؼٍِخ

 

  ضبص       ػبَ    ِبوثخ فٟ اٌج١ذ  إٌّٙخ :

 

 خّبػٟ  وؽاء   ال ٠ٛخع                                         ِكزمً   اٌّكىٓ:ح    ِزٛف١بْ   أزعّ٘ب     ِزطٍمبْ                 ػٍٝ ل١ع اٌس١باألث٠ٛٓ : 

 

 ِؼزؽف   غ١ؽ ِؼزؽف أة اٌطفً : ػاللخ ػبؽف١خ     ٚػع ثبٌؿٚاج   ضطٛثخ     اػزعاء     ظؽٚف اٌسًّ: 

 

ػٍٝ غ١ؽ     ػٍٝ ػٍُ اٌؼبئٍخ :      ؼغجخ     رمجً   ؼفغ:  ِٛلفه ِٓ اٌسًّ     بٟٔ    أوثؽا٤ٚي  اٌث اٌسًّ :

 ػٍُ

                                                                                                    

ا٤ة    ا٤َ    ا٤ضذ                   

 اإلضٛح 

  أػٛظ ٌٍج١ذ         ئٌٝ ِؽوؿ آضؽ    اٞ ِىبِْٓ اٌّؽوؿ :   ػٕع اٌطؽٚج

 

  اٌج١ذ   ػٕع ػبئٍخ     طع٠مخ    اٌسؼبٔخفٟ:     ال    ٔؼُ  ً٘ قزسزفظ١ٓ ثبٌٌّٛٛظ :
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 ثؼع اٌزؼع٠ً( : اٌزٛافك إٌفكٟ االخزّبػٟ(2اٌٍّسك )

ٌّٛالف أٚ اٌمؼب٠ب اٌطبص ثبٌس١بح، ٔؽخٛ ِٕه لؽاءح ف١ّب ٠ٍٟ ِدّٛػخ ِٓ اٌؼجبؼاد اٌزٟ رؼجؽ ػٓ ثؼغ ااٌزؼ١ٍّخ : 

فٟ اٌطبٔخ اٌزٟ رؼجؽ ػٓ ؼأ٠ه، ػٍّب ثأٔٗ ال رٛخع ئخبثخ طس١سخ    xوً ػجبؼح ثزأْ ، ٚ اإلخبثخ ػ١ٍٙب ثأْ رؼغ ػالِخ 

 ٚ أضؽٜ ضبؽئخ ، وّب ٠ؽخٝ اإلخبثخ ػٓ وً اٌفمؽاد ٚ ػعَ رؽن أٚ رىؽاؼ اإلخبثخ ػٍٝ اٌفمؽح اٌٛازعح.

ِٛافك  اٌؼجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبؼاد اٌؽلُ

 رّبِب

ِٛافك  ِٛافك

إٌٝ زع 

 ِب

غ١ؽ 

 ِٛافك

غ١ؽ 

ِٛافك 

 إغاللب 

      أشؼؽ ثأْ أقؽرٟ ِزّبقىخ  1

أشؼؽ ثبٌطّأ١ٕٔخ ث١ٓ أفؽاظ أقؽرٟ ٤ٔٙب ِظعؼ أِبٟٔ فٟ اٌّبػٟ ٚ  2

 اٌسبػؽ 

     

      أقؽرٟأشؼؽ ثبٌؽػب ػٓ وً ِب ٠طض  3

      لٍجٟ ٍِئ ثبٌست ٤قؽرٟ  4

      أفؼً ٌسظبد اٌكؼبظح رٍه اٌزٟ أوْٛ ف١ٙب ث١ٓ أفؽاظ أقؽرٟ 5

      أقؽرٟ رأضػ ثؽأ٠ٟ ئٌٝ زع وج١ؽ  6

      أقؽرٟ ِظعؼ اٌعػُ ا٤ٚي ثبٌٕكجخ ٌٟ فٟ ز١برٟ اٌّبػ١خ ٚ اٌسبػؽح  7

      ٚاٌعاٞ ٌُ ٠فّٙبٟٔ غبٌجب 8

      ٟ اٌطالف أوثؽ ِٓ االرفبق٠كٛظ أقؽر 9

      ٌٛ وبٔذ ٕ٘بن أقؽح غ١ؽ أقؽرٟ الٌزدأد ئ١ٌٙب 18

      رٛخع ٌعٞ ضالفبد ِغ أزع أفؽاظ أقؽرٟ اٌكبو١ٕٓ ِؼٟ 11

      أٔؿػح الٔزمبظ أزع ٚاٌعٞ ٌٟ ثعْٚ ٚخٗ زك  12

      اٌزٛرؽ، ٘ٛ اٌّؿاج اٌؼبَ اٌػٞ ٠كٛظ أقؽرٟ 13

      أقؽرٟ ، وثؽح اٌّشبزٕبد ف١ٙب أشع ِب ٠ؿػدٕٟ فٟ 14

      ٌٛال ٚخٛظ ا٢ضؽ٠ٓ ٌىبٔذ ز١برٟ لبق١خ  15

      ِٓ اٌكًٙ ػٍٟ ئلبِخ ػاللبد خ١عح ِغ ا٢ضؽ٠ٓ ٚ..  االٔكدبَ ِؼُٙ 16

      أػزمع إٟٔ ِٛػغ ثمخ ٌّٓ ٠ؼؽفٕٟ 17

      ٠كؽٟٔ االشزؽان فٟ ا٤ػّبي اٌط١ؽ٠خ  18

ثب٢ضؽ٠ٓ ززٝ ٌٛ وبٔذ ٌع٠ُٙ أفىبؼ رطبٌف  ازبفع  ػٍٝ ػاللبرٟ 19

 أفىبؼٞ 
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      ٠ظفٕٟ ا٢ضؽْٚ ثإٟٔٔ شطض اخزّبػٟ 28

      أشؼؽ ثبالؼر١بذ ػٕعِب ألعَ ضعِخ ٣ٌضؽ٠ٓ 21

      أقزّزغ أثٕبء رٛاخعٞ فٟ إٌّبقجبد االخزّبػ١خ  22

      ال ٠ّٕؼٕٟ اٌطدً ظائّب ِٓ اٌّشبؼوخ االخزّبػ١خ  23

      ػزمع أْ ِؼظُ ِب أطبثٕٟ ِٓ ِىؽٖٚ قججٗ ا٢ضؽْٚأ 24

      ال أقزط١غ ئٔدبؾ ِب ٠ٕجغٟ ئٔدبؾٖ، ٚ اٌكجت فٟ غٌه ػؽلٍخ إٌبـ ٌٟ 25

      ٠ظفٕٟ ا٢ضؽْٚ ثإٟٔٔ شطض ٘بظئ ا٤ػظبة 26

      أػزؽف ثبٌططأ ئغا ِب اؼرىجزٗ. 27

      ٌعٞ ػؿ٠ّخ ل٠ٛخ ال رؼؼف أِبَ اٌظؼٛثبد  28

      أػجؽ ػّب ثعاضٍٟ ثكٌٙٛخ 29

      أقزط١غ أْ ألٛي ثإٟٔٔ قؼ١عح فٟ ز١برٟ 38

ٌعٞ لعؼح ِٕبقجخ فٟ اٌك١طؽح ػٍٝ أفؼبالرٟ ػٕعِب أوْٛ فٟ ِٛالف  31

 طؼجخ 

     

      أشؼؽ ثأْ ثمزٟ ثٕفكٟ ػب١ٌخ  32

      أثىٟ ٚ أٔفؼً ثكؽػخ ٤رفٗ ا٤قجبة 33

      ؼظُ ا٤ٚلبدأشؼؽ ثبٌؼدؽ ٚ اٌؼ١ك فٟ ِ 34

      ِؿاخٟ ِزمٍت ث١ٓ اٌسؿْ ٚ اٌفؽذ 35

      أشؼؽ إٟٔٔ ِزٛرؽح ا٤ػظبة 36

      ٠ث١ؽٕٟٚٔ ثكٌٙٛخ إٌبـ اٌػ٠ٓ ٠دبظٌٕٟٛٔ  37

      أٔب ثشىً ػبَ ؼاػ١خ ػٓ خكّٟ  38

      وً شىٍٟ ٚ خكّٟ ِمجٛي  39

      ػٕعِب أطبة  ثّؽع ضف١ف ال ٠إثؽ غٌه ػٍٝ ظؼاقزٟ  48

      ٠ٛخع ػ١ت فٟ خكّٟ ٠شؼؽٟٔ ثبٌطدً ٚ اٌسؽج  41

      أشؼؽ ثبٌٕمض ٚ اٌسؽج ِٓ شٟء ِب شىٍٟ اٌؼبَ  42

      ئ٠ّبٟٔ ثبهلل ٠كبػعٟٔ ػٍٝ اٌزؼب٠ش ِغ اٌّدزّغ 43

      ال أػّع ئٌٝ ئ٠ػاء إٌبـ ِّب أقبءٚا ٌٟ  44
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      أؤظٞ اٌفؽائغ اٌع١ٕ٠خ ثؽػب ٚ لٕبػخ  45

      زمع أْ اٌمٛا١ٔٓ اٌكبئعح رؼّٓ ٌٟ زمٛلٟأػ 46

      أشؼؽ ثأْ اٌمبْٔٛ ال ٠ٛفؽ ٌٟ اٌسّب٠خ  47

      ٠ث١ؽ ٌعٞ اٌٛػغ اٌؼبَ ٌٍّدزّغ، اٌزشبؤَ ِٓ اٌّكزمجً 48

      أِبؼـ اٌىػة ٤ْ إٌبـ ٠ىػثْٛ 49

      أؤِٓ ثظسخ اٌّثً "ئْ ٌُ رىٓ غئجب أوٍزه اٌػئبة" 58

      ٠ً لع ِف اٌم١ُ، فؼٍٟ أْ ػٍٝ ِب أؼ٠ع ثأ٠خ ؽؽ٠مخ ِبظاَ اٌزسب 51
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 )ثؼع اٌزؼع٠ً( : ِفَٙٛ اٌػاد(8اٌٍّسك )

ف١ّب ٠ٍٟ ِدّٛػخ ِٓ اٌؼجبؼاد اٌزٟ رؼجؽ ػٓ ثؼغ اٌّٛالف أٚ اٌمؼب٠ب اٌطبص ثبٌس١بح، ٔؽخٛ ِٕه 

 لؽاءح وً ػجبؼح ثزأْ ، ٚ اإلخبثخ ػ١ٍٙب وّب فٟ اٌكبثك.

طس١ر  اٌؼجبؼاد   اٌؽلُ

 ظائّب 

طس١ر 

 غبٌجب

طس١ر 

 أز١بٔب 

غ١ؽ 

طس١ر 

 غبٌجب

غ١ؽ 

طس١ر 

 ظائّب 

      أشؼؽ ثإٟٔٔ ثال ل١ّخ  81

      أٔب شطض لبظؼ خ١عا ػٍٝ اٌزسىُ ثٕفكٟ ٚأفؼبالرٟ 82

      أٔب ؼاع ػٓ ٔفكٟ  83

      أشؼؽ ا٢ْ ثأٟٔ ػٍٝ ِب ٠ؽاَ  84

      أٔظؽ ئٌٝ ٔفكٟ ثبززمبؼ  85

      أٔب شطض غوٟ ٚ غوبئٟ ِٕبقت خعا  86

      أقزط١غ أْ آضػ ثبٌٟ ِٓ ٔفكٟ فٟ أٞ ٚلذ  87

      ألجً رأ١ٔت ا٢ضؽ٠ٓ ثعْٚ غؼت  88

      أٔب شطض لبظؼ ػٍٝ زً ِشبوٍٟ ثكٌٙٛخ  89

      رمف أقؽرٟ ئٌٝ خبٔجٟ ػٕعِب ألغ فٟ ِشىٍخ  18

      أٔب شطض ِٓ أقؽح قؼ١عح  11

      أشؼؽ ثبٌؽػب ػٓ قٍٛو١برٟ ِغ أفؽاظ أقؽرٟ  12

      أٔب شطض ُِٙ فٟ ٔظؽ أقؽرٟ ٚ أطسبثٟ  13

      أٔب شطض غ١ؽ ِسجٛة ِٓ أفؽاظ أقؽرٟ  14

      أٔب ؼاع ػٓ ػاللبرٟ ثأفؽاظ أقؽرٟ  15

      أٔب شطض أػؽف أقؽرٟ خ١عا 16

      أرشبخؽ ِغ أفؽاظ أقؽرٟ  17

      ٞ فٟ ٔظؽ أقؽرٟ أٔب شطض فٛػٛ 18

      أشؼؽ ثبٌكطؾ ٚ اٌزّؽظ ػٍٝ خ١ّغ إٌبـ  19

      ِٓ اٌظؼت ػٍٝ أٞ شطض أْ ٠ظبزجٕٟ  28

      ِٓ اٌظؼت ػٍٟ أْ أؼربذ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ 21

      ١ٌف قٙال ػٍٟ أْ أؼربذ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ  22

      ػاللبرٟ ثبٌٕبـ خ١عح  23

      ؽ٠ٓ أٔب أشطض ق١ئ ِٓ ٚخٙخ ٔظؽ ا٢ض 24

      أٔب ؼاع ػٓ أقٍٛثٟ فٟ ِؼبٍِخ إٌبـ  25

      أزبٚي فُٙ ٚخٙخ ٔظؽ ا٢ضؽ٠ٓ  26
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Série A 

Rigidité 

Série B 

Labilité 

Série E 

Emergences des processus 

primaires 

SérieC Évitement du conflit 

Al Référence à la réalité 

externe 
A1  ٦-: Description avec 

attachement aux détails 

avec ou sans justification 

de l'interprétation 

Al-2 : Précisions : 

temporelle - spatiale 

- chiffrée A1-3 : 

Références sociales, 

au sens commun et 

à la morale Al-4 : 

Références 

littéraires, 

culturelles 

A2 Investissement de la 

réalité interne 
A2-1 : Recours au fictif, 

au rê- 

A2-2 : 

Intellectualisation 

A2-3 : Dénégation 

A2-4 : Accent porté 

sur les conflits intra-

personnels - Al-

ler/retour entre 

l'expression 

pulsionnelle et la 

défense 

A3 Procédés de type 

obsessionnel 
A3-1 : Doute : 

précautions verbales, 

hésitation entre inter-

prétations différentes, 

remâ- 

A3-2 : Annulation A3-3 : 

Formation réactionnelle 

A3-4 : Isolation entre 

représentations ou entre 

représentation et affect - 

Affect minimisé 

B1 Investissement de la 

relation 
B1 -1 : Accent porté sur 

les relations 

interpersonnelles, mise 

B1-2 : Introduction de 

personnages non figurant 

sur l'image B1 -3 : 

Expressions d'affects 

B2 

Dramatisation 
B2-1 : - Entrée directe 

dans l'expression ; 

Exclamations ; 

Commentaires personnels. 

- Théâtralisme 

; Histoire à 

rebondissements. 

B2-2 : Affects forts ou 

exagé- 

B2-3 : Représentations 

et/ou affects contrastés - 

Aller/retour entre désirs 

contradictoi- 

B2-4 : Représentations 

d'actions associées ou non 

à des états émotionnels de 

peur, de catastrophe, de 

vertige... 

B3 Procédés de type 

hystérique 
B3-1 : Mise en avant des 

affects au service du 

refoulement des 

représentations B3-2 : 

Érotisation des relations, 

symbolisme transparent, 

détails narcissiques à va-

leur de séduction B3-3 : 

Labilité dans les identi-

fications 

El Altération de (a 

perception 
El-1 : $cotame d'objet 

manifesta El-2 : Perception 

de détails rares ou bizarres 

avec ou sans justifica- tion 

arbitraire 

El-3 : Perceptions 

sensorielles - Fausses 

perceptions El-4 : 

Perception d'objets 

dété- rioriés ou de 

personnages mala- 

des, malformés 

E2 Massivité de la 

projection E2-1 : 

Inadéquation du 

thème au stimuli■- ؟- 

Persévération - 

Fabula- tion hors 

image - $ymbolisme 

hermétique 

E2-2 : Évocation du 

mauvais ob- jet, thème de 

persécution, recher- che 

arbitraire de l'intenttannalité 

de l'image et/ou des 

physiono- mies ou attitudes 

- ldéal؛sa؛ion de type 

mégalomaniaque E2-3 : 

Expressions d'affects et/ou 

de représentations massifs - 

Ex- pressions crues liées à 

une théma- tique sexuelle 

ou agressive E3 

Désorganisation des 

repères 

identitaires et 

objectaux E3-1 : 

Confusion des 

identités - 

Télescopage des rôles 

E3-2 : Instabilité des 

objets E3-3 : 

Désorganisation 

temporel- le, spatiale 

ou de la causalité ا0آؤ- 

que 

E4 Altération du 

discours 
E4-1 : Troubles de la 

syntaxe - 

Craquées verbales 

E4-2 : Indétermination, flou 

du 

discours 

E4-3 : Associations 

courtes E4-4 : 

Associations par 

contigu'i'- té, par 

 consonance, coq-d-l'âne... 

CF Surinvestissement 

de  ٠١réalité externe 

CF-1 : Accent porté sur 

le quotidien, le factuel, 

le faire - Référence 

plaquée à la réalité 

extar- 

CF-2 : Affects de 

circonstance, références 

à des normes extérieures 

Cl 

Inhibition Cl-l : 

Tendance générale  حla 

restriction (temps de 

latence long et/ou 

silences impor- tants 

intrarécits, nécessité de 

poser des ques- tions, 

tendance refus, refus) 

CI-2 : Motifs des 

conflits non précisés, 

banal¡- sation, anonymat 

des personnages CI-3 : 

Eléments anxiogènes 

suivis ou précé- dés 

d'arrêt dans le discours 

CN 

Investissement 

narcissique CN-1 : 

Accent porté sur 

l'éprouvé subjectif - 

Références persbnnelles 

CN-2 : Détails 

narcissiques - 

Idéalisation de la 

représentation de soi 

et/ou de la représenta- 

tion de l'objet (valence + 

ou -) 

CN-3 : Mise en tableau - 

Affect-titre - Posture 

signifiante d'affects 

CN-4 : Insistance sur les 

limites et les contours et 

sur les qualités 

sensorielles CN-5 : 

Relations spéculaires 

CL Instabilité 

des limites CL-1 : 

Porosité des limitas 

(entre narrateur/su- jet 

de l'histoire ; entre 

dedans/dehors...) 

CL-2 : Appui sur le percept 

et/ou le sensoriel CL-3 : 

Hétérogénéité des modes de 

fonctionne- ment 

(interne/externe ; 

perceptif/symbolique ; 

concret/abstrait...) 

CL-4 : Clivage 

CM Procédés 

anti-dépressifs CM-1 : 

Accent porté sur la 

fonction d'étayage de 

l'objet (valence + ou -) - 

Appel au clinicien CM-2 

: Hyperinstabilité des 
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 ات و التوافق النفسً االجتماعً لدى األم العازبة"العنوان : مفهوم الذ

فسي االجتماعي لدى االم العازبة ، حيث تم هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى مفهوم الذات و التوافق الن :الملخص -
تم اختبار الفرضيات التالية:  ؟و طرح التساؤل التالي: ما هو مستوى مفهوم الذات و التوافق النفسي االجتماعي لدى األم العازبة

هناك عالقة  مستوى مفهوم الذات منخفض لدى األم العازبة ،مستوى التوافق النفسي االجتماعي منخفض لدى األم العازبة ،
ارتباطية بين مفهوم الذات و التوافق النفسي االجتماعي لدى األم العازبة، هناك فروق في مستويات مفهوم الذات ، التوافق 

وقد أجريت  النفسي االجتماعي لدى عينات األمهات العازبات تبعا: لمتغير المستوى الدراسي ، تبعا لمتغير المستوى االجتماعي.
، تم استخدام مقياس مفهوم الذات لتنسي و مقياس التوافق النفسي االجتماعي ،وقد تم التككد من 48ة قدرها الدراسة على عين

وتوالت الدراسة إلى النتاصج التالية: مستوى مفهوم الذات لدى األم العازبة  الخااص  السيكومترية لدأداتين بطرق ممنهجة،
م العازبة منخفض ،هناك عالقة ارتباطية بين مستوى مفهوم الذات و التوافق منخفض، مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى األ

النفسي االجتماعين لدى األم العازبة ،ليس هناك فروق في مستوى مفهوم الذات، تبعا لمتغير المستوى الدراسي، هناك فروق في 
مستوى مفهوم الذات ، التوافق النفسي مستوى التوافق النفسي االجتماعي تبعا لمتغير المستوى الدراسي، هناك فروق في 

 االجتماعي  تبعا: لمتغير المستوى االجتماعي.
 : مفهوم الذات، التوافق النفسي االجتماعي، األم العازبة.الكلمات المفتاحٌة

Title : « the self-concept and psycho-social adjustment with the single mother » 

Abstract : This study aimed to detect the level of self-concept and psycho-social adjustment among 

single mother, where was the question: What is the single mother’s  self-concept and psycho-social 

adjustment  level ? And has been testing the following assumptions: the single mother’s self-concept 

level the is low, the the single mother’s psycho-social adjustment level is low, there is  correlation 

relationship between self-concept and psycho-social adjustment among  single mother , there are 

differences in the levels of self-concept, psycho-social adjustment among mothers of single samples 

depending on: the study level variable, depending on the variable social level.The present study 

sample is formed from48, was use the tenessi  self-concept scale and psycho-social adjustement  

scale, it has been confirmed by psychometric methods, for the bothe, the study found the following 

results: the level of self-concept among single mother  is low, the level of psycho-social adjustment 

among single mother is low, there is correlation  relationship between the level of self-concept and 

psycho-social adjustment among single mother, there is no difference in the levels of self-concept, 

depending on the variable study level, there are differences in the psycho-social adjustement  level 

depending on the variable study level, there are differences in the level of self-concept, psycho-

social adjustment depending on: the variable social level. 

Key words: self-concept, psycho-social adjustment, single mother. 

Titre: «le concept de soi et l'ajustement psychosociale chez la mère célibataire» 

Résumé: Cette étude visait à détecter le niveau de concept de soi et l'adaptation psycho-sociale chez  

mères célibataires, où se Poser  la question: Quel est le niveau du  concept de soi et le niveau de 

ajustement  psycho-sociale chez la mère célibataire? Et a été tester les hypothèses suivantes: niveau 

de concept de soi  de la mère célibataire est faible, le niveau de ajustement  psycho-sociale de la 

mère célibataire est faible, il ya relation de corrélation entre le concept de soi et l'ajustement psycho-

sociale chez mère célibataire, il ya différences dans les niveaux du concept de soi , du l’ajustement 

psycho-sociale chez les mères célibataires  en fonction de: la variable de niveau scolaire , la variable 

niveau social. L'échantillon de l'étude présente est formée partir de 48 personne , était d'utiliser 

l'échelle du tinissi  pour concept de soi et de l'échelle de ajustement  psycho-social, ils a été 

confirmé par des méthodes psychométriques, pour les deux mesures, l'étude a révélé ce qui suit 

Résultats: le niveau de concept de soi chez mère célibataire est faible, le niveau de ajustement  

psycho-sociale chez  mère célibataire est faible, il ya relation de corrélation entre le niveau de 

concept de soi et l'ajustement  psycho-sociale chez mère célibataire, il n'y a pas différence dans les 

niveaux du concept de soi, selon la variable du niveau scolaire , il existe des différences dans le 

niveau de ajustement psycho-sociale en fonction du variable le  scolaire , il existe des différences 

dans le niveau du concept de soi  , ajustement psychosociale en fonction de : la variable niveau 

social. 

Mots clés: concept de soi, l’ajustement psychosocial, mère célibataire.



 

 

 

  


