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  إهداء
... إيل دليلنا حنوي اهلدي... إيل الذي أضاء الدنيا وأنار العقول والقلوب بعلمه

  .عليه وسلم سيدنا حممد صلى اهللا
  ، إيل من نزفت جراهم أطهر الدماء ءإيل الذين أرتقوا إيل العليا

  .نا وجرحانا الذين لوالهم ما عرفنا معني احلرية والتضحية والفداء ئإيل شهدا
والدتي وإخوتي وأخواتي الذين كان هلم الفضل الكبري يف وووالدي جدي إىل 

 اهلدايهرشدهم إيل طريق إمتام هذا العمل املتواضع بارك اهللا فيهم وأ
  ....والصالح

 ً   إىل من علمني حرفا فصرت له عبدا
 أساتذتي األفاضل

  إليهم مجيعا اهدي هذا اجلهد املتواضع

  الباحث



 ج 

 

  شــــكر وتقدير
ر يتَذَك قُْل هْل يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون ِإنّما{  هالحمد هللا القائل في محكم كتاب

من ال يشكر ال يشكر اهللا " والصالة والسالم على رسول اهللا القائل ) 9: الزمر (  }ُأولُوا أَأللَبابِ 
  " الناس 

، فلوال توفيقه لما تحقق من ذلك شيء ،  لدراسةبداية أشكر اهللا الذي أعانني على إتمام هذه ا
لَِئن { : تكون الزيادة قال تعالى فهو المتفضل والمنعم وحده الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبشكره

  ........ وبعد ) 7: إبراهيم (  }  شَكَرتْم َألزِيدنكُم 

 عبد اهللا امحمد عريف / لدكتوراإلي أستاذي الجليل فإنه يطيب لي أن أتوجه بالشكر والعرفان 
وتسديداً ، علي ما بذله ويبذله من سعة صدره ، ورحابة خاطره ، وكرم طبعة ، إرشاداً وتوجيهاً 

ألفكاري بدءاً بتدريسي في السنة المنهجية وانتهاءا بإتمام رسالتي علي يديه أشرفاً ، فقد كان أباً رحيماً 
رعاه اهللا ووهبه الصحة والسعادة  .وإنساناً كريماً ذلل لنا العقبات وسهل لنا الطرق ، وأفادنا بعلمه 

  .وطول العمر 

حميدة كري وتقديري إلي األستاذة الفاضلة وإنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بخالص ش
 الشكربحقها ، فلها مني خالص  ل عاجزاً عن الوفاءظ، فمهما قدمت من شكر وتقدير أ المسماري

  .   التقديرو

 التدريس بقسم هيئة أعضاء لكافة وتقديري وامتناني شكري بخالص أتقدم أن على لزاما وأجد
تعاونهم  على العليا بالدراسات مليناالع ولجميع ، بنغازي جامعة اآلداب بكلية علم النفسوالتربية 
غير  من عنهم سهوت من أما ذكرتهم ، من هؤالء  .ءاالجز خير عنى اهللا فجزاهم معامالتهم وحسن

  .والتقدير بالشكر الناس أولى فهم قصد

بلوغ  أدعى ال فأنى وأخيراً ومشيئته ، بفضله الدراسة هذه في وفقني قد يكون أن اهللا وأدعو
وإن  يشاء ، ما يؤتيه اهللا فضل فذلك أصبت قد كنت فإذا محاولة ، وتلك وحده هللا فالكمال الكمال ،

 وما توفيقي واجتهدت ، الطاقة جهد بذلت قد وأنى البشر، أعمال من النقص أن فحسبي األخرى كنت
  .العظيم  العلى باهللا إال



 د 

 

                                                                                         وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم

  الباحث ،،،

  :ملخص الدراسة 
عالقـة  اكتشاف مستويات قوة األنا والتوافق النفسي وتقدير الذات و ىهدفت الدراسة الحالية إل

ـ      بعض قوة األنا بالتوافق النفسي وتقدير الذات لدي جرحى ثورة السابع عشـر مـن فبرايـر وفقـاً ل
  . ) ومستوي التعليم، العمر ( المتغيرات الديموغرافية 

جريح من جرحى "  100" تكونت عينة الدراسة من ، ولوصفي االمنهج اعتمدت الدراسة علي 
نغازي وضواحيها ، والمسجلين بمكتب رعاية شؤون الجرحـى  ثورة السابع عشر من فبراير بمدينة ب

  .تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة وقد . بمدينة بنغازي 
 ، ومقياس التوافق النفسي) 1982(شملت أدوات الدراسة مقياس قوة األنا من أعداد كفافي 

) 1991( محمدعداد إجمة و، تر ني، ومقياس تقدير الذات لهلمريش وآخر) 2003(شقير  الذي أعدته
ن ( لهذه األدوات خالل الدراسة االستطالعية ) السيكومترية ( من الخصائص القياسية  وقد تم التأكد .

وكانت . لجميع األدوات ) االتساق الداخلي (  المفردات، حيث قام الباحث بحساب صدق ) 60= 
كما قام الباحث بحساب الثبات . ييس ات بدرجتها الكلية جيدة لجميع المقامفردمعامالت ارتباط ال

والذي يشير إلى أن المقياس "  0.87" معامل الثبات لمقياس قوة األنا فبلغ بطريقة التجزئة النصفية 
التوافق النفسي وتقدير الذات  يلقياس ثبات مقياس خ، ومعامل ألفا كرونبايتمتع بدرجات ثبات مرتفعة 

  . للمقياسين ةوأتضح أن معامالت الثبات متسقة وجيد "  0.87"      ، والثاني" 0.89" وبلغ األول 

بواسطة برنامج  هااستخدمت الدراسة األسلوب اإلحصائي البارامتري ، وتم تحليل بياناتو
حسابية ، االنحرافات المعيارية باستخدام المتوسطات ال،  SPSSالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

للعينات غير  )ت ( اختبار وكذلك ، للعينة الواحدة ) ت  (تبار ، ومعامل ارتباط بيرسون ، واخ
للمقارنات البعدية ، وكشفت  LSD أدني فرق دال اختباروتحليل التباين األحادي  ، و،  المعتمدة

  :عن النتائج التالية  اإلحصائيهالتحليالت 
ة والمتوسط بين متوسط عينة الدراس قوة األنا ىفي مستو إحصائية داللة ذات فروق وجود

 إحصائية داللة ذات فروق وجود . 0.01داللة  ى، بمستولصالح عينة الدراسة  الفرضي ، والفروق



 ه 

 

لصالح عينة  بين متوسط عينة الدراسة والمتوسط الفرضي ، والفروقالتوافق النفسي  ىفي مستو
بين  ذاتتقدير ال ىفي مستو إحصائية داللة ذات فروق وجود . 0.01داللة  ى، بمستوالدراسة 

  .  0.01داللة  ى، بمستولصالح عينة الدراسة  متوسط عينة الدراسة والمتوسط الفرضي ، والفروق

ثـورة السـابع    ىجرح دالة إحصائياً بين قوة األنا والتوافق النفسي لدى ةوجود عالقة ارتباطي
بين قوة األنا  دالة إحصائياً ةوجود عالقة ارتباطي ) .0.01= الداللة ،   0.29= ر (عشر من فبراير

وجـود   ) . 0.01= ، الداللـة    0.28= ر (ثورة السابع عشر من فبراير ىوتقدير الذات لدى جرح
ثورة السابع عشـر مـن    ىدالة إحصائياً بين التوافق النفسي وتقدير الذات لدى جرح ةعالقة ارتباطي

 ) .0.01= ، الداللة   0.27= ر (فبراير

لدي أفراد  )45  31،  30  18(العمر يتفئ يمتوسطن ات داللة إحصائية بيوجود فروق ذ
 .  0.01بمستوى داللة ، ) 45  31(عينة الدراسة علي مقياس قوة األنا ، لصالح المجموعة العمرية 

لدي أفـراد   )45  31،  30  18(العمر  يتفئ يمتوسطات داللة إحصائية بين عدم وجود فروق ذ
 يتفئ يمتوسطات داللة إحصائية بين عدم وجود فروق ذ . لنفسيعينة الدراسة علي مقياس التوافق ا

 . لدي أفراد عينة الدراسة علي مقياس تقدير الذات )45  31،  30  18(العمر

أما بالنسبة لنتائج الفروق في قوة األنا والتوافق النفسي وتقدير الذات وفقـاً لمسـتوي التعلـيم    
 داللة تحليل التباين األحادي ، فـأن المقارنـات البعديـة     واعتماداً على) جامعي ثانوي  ابتدائي (

  :قد وضحت ما يلي  الزوجيه 

،  فروق داللة إحصائية في قوة األنا بين ذوي التعليم االبتدائي وذوي التعليم الثـانوي  ال توجد
 الثانويليم فروق بين ذوي التعال كذلكفروق بين ذوي التعليم االبتدائي وذوي التعليم الجامعي ، وأما ال

ذوي التعليم  وكان كالهما لصالح) 0.05 ىعند مستو(، فقد كانت داله إحصائياًالجامعي وذوي التعليم
  .الجامعي

وعن المقارنات البعدية للفروق في التوافق النفسي وفق مستوى التعليم ، كان هناك فـرق دال  
أو  ذوي التعلـيم االبتـدائي  ب نهسواء في حال المقار) 0.05 ىعند مستو(ذوي التعليم الجامعيلصالح 
  .  الثانوي 

أيضـاً  ) 0.05 ىعنـد مسـتو  (وفي سياق الفروق في تقدير الذات وجدت فروق داله إحصائياً
  .  الثانويذوي التعليم  أو ذوي التعليم االبتدائيب سواء كانت المقارنه ذوي التعليم الجامعي لصالح



 و 

 

) لدراسة ا( تتمت خواالسابقة ذات الصلة  األسس النظرية والدراساتنوقشت النتائج في ضوء 
  .المقترحات ذات العالقة بأهداف الدراسة ونتائجهابتقديم عدد من التوصيات و
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  :ة ـــدمـالمق. 1.1

، واإلصابات األمراض سعيدة خالية من  الصحة الجسدية والنفسية غاية كل إنسان لينعم بحياة
الجسد والنفس في اإلنسان وحدة متكاملة غير منفصلة ، يؤثر بعضها بالبعض اآلخر تأثيراً  أن مابو

 أنكما  ،ثار نفسية متعددة وآ أفعال كون لها ردودتقد واضحاً ، فإن اإلصابات الجسدية الخطيرة 
  .للجوانب االنفعالية والفكرية آثارها علي الصحة الجسدية سلباً وإيجاباً 

 نفسية فعل بردود يستجيب فأنه جسدية أو أمراض لديه إصابات أن اإلنسان فاكتش ذا مافإ
 المشاكل من والعديد والعصبية النفسي والضغط باإلرهاق الشعور مثل إزاء هذه اإلصابات وسلوكية
صاحبها أعراض جسدية مثل الصداع الشديد ، آالم ت التي الناجمة عن ضغوط الحياة ،النفسية 

الحويج ( ،  وظهور األمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ، وأمراض القلبالمفاصل ، آالم المعدة 
، 2008( .  

ب ثورة السابع شباالمحاربون ، وفي مقدمتهم الكثير من ومن هذه اإلصابات ما تعرض له 
يدي كتائب النظام وهم يناضلون لينعم شعبهم وبلدهم بالحرية والكرامة ، ناهيك أعشر من فبراير علي 

أعداد الشهداء إلي  عن اآلثار والمضاعفات النفسية الناتجة عن المظاهر والمشاهد المروعة ، باإلضافة
 النفسية علي شخصية وأثارها لبيفكل هذه األمور لها مردودها الس والجرحى ومبتوري األطراف ،

   .عام  هؤالء الشباب وسلوكهم بشكٍل

في  اضطراب إلى ما يؤدي غالباً والنفس الجسد بين المتبادل السلبي والتأثير االرتباط هذاو
وعدم  ، وعدم القدرة على معالجة الضغوط والمشكالت ، والقلق ، كالتقلب وعدم االستقرارالشخصية 

 الثقة بالنفس انعدم النضج االنفعالي مثل الغيرة ، وحب الذات ، وفقدو ولية ،ؤمسلالقدرة علي تحمل ا
مقبل ، (، فكل هذه االضطرابات تعد من أهم مظاهر ضعف األنا  ، ونقص الوعي ، وتشوش اإلدراك

2010( .   
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لية قوم بعمت فهي) Ego(الفرد لألنا  حياةولقد أوكل فرويد مهمة قيادة الشخصية السوية وإدارة 
 الدفاعية من ناحية أخرىليات ألا، و مبدأ الواقع من ناحية بين المركبات المتصارعة مستعمله التوفيق

قوم بمهام عدة أهمها الحفاظ على الشخصية تو، الجزء الواعي في الشخصية  اتصف األنا بأنهت كما .
من ناحية  األعلىواألنا  احية، والتوفيق ما بين الهو واألنا من ن في حالة توازن من خالل الدفاع عنها

 )2011 ، األغا؛  1997الدوري ، ( صل بالفرد إلى اتزانه النفسيلتى لحل الصراع بين الفرد والواقع أخر
.  

وذلك في مأمونة أو ودودة ،  تتكفل بمهمة اتصال الشخصية ببيئة ليست دائماً قد كما أن األنا
هو  فالشرط الضروري للمرض النفسي. اب الذي يعد احد الخصائص األساسية للعصحالة ضعفها 

، وتعتمد طريقة التحليل النفسي في  ضعف األنا نسبياً أو مطلًقاً بحيث يعوقها ذلك عن أداء مهامها
، لذلك فإن الهدف األساسي من العالج النفسي كما هو  االعالج على استعادة سيطرة األنا على نفسه

عبد الخالق  ؛ 1993، مدكوف وروث (أي تقوية األنا  ، األنامعروف اليوم هو إحداث تغيرات مرغوبة في 
  ) . 2003جودة وحجو ، ؛  1993

تقوية األنا تساعد الفرد على أن يكون على اتصال مباشر بالواقع فيستطيع مواجهته لهذا فإن و
اً عن وتقبله ، واستخدام ما لديه من مهارات معرفية وانفعالية وسلوكية بطريقة إيجابية وفعالة بعيد

 وإيجابية قوة من األنا لدى فيما تمثلت النفسية في الصحة األساسية الركيزة فإن ، وبالتاليالقلق والتوتر 
وإذا كانت دراسة قوة  . والبيئية منها الشخصية الصراع جميع أطراف مع وفعالية بنجاح التعامل في

، ألنها تمثل دوراً حاسماً في  األنا ضرورية لدى األفراد عامة ، فإنها لدى الجرحى أكثر ضرورةً
  .والتوافق معها إصاباتهم تحديد موقفهم من تقبل 

 لها لماقوة األنا أحد عوامل الشخصية التي يتوقف عليها أمر الصحة النفسية للفرد ، وتعتبر 
كما أهمية كبيرة في دراسة الشخصية ، فهي من العوامل النفسية التي تؤثر في سلوك األفراد ،  من

وأن مفهوم التصور الجسمي المشحون خاصة التصور الجسمي شرطاً ضرورياً لتشكل األنا ،  يعتبر
بالعواطف اإلنفعالية تعود أصوله إلى خبرات الطفولة ، وبالتالي فإن الفرد المصاب جسدياً يكون أكثر 

  ) . 2007سعيد ، (عرضة لسوء التوافق وعرضه للمشكالت النفسية من غيره 
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أن إال ألهمية لمفهوم قوة األنا باعتباره حجر الزاوية في الصحة النفسية ، وبالرغم من تلك ا
االهتمام في دراسات التحليل النفسي انصرف بدرجة أعظم إلى دراسة الجوانب السالبة في األنا بأكثر 

  . )2000فضة ، (من دراسة الجوانب الموجبة 

المشكالت واالستجابات االنفعالية وال شك أن اإلصابات واإلعاقات الجسمية تعقبها سلسلة من 
ذا كان توافق الفرد سوياً أو إنتيجة الضطراب صورة الجسم ، وطبيعة هذه االستجابات تحدد ما 

فرحات ، (علي الجسم  أطريمرضياً حيث أن هذه االضطرابات الشخصية ترجع إلي التغير الذي 
2004 (.  

عرض طوال حياته للعديد من الضغوط وال يخلو شخص في حياته من سوء التوافق فاإلنسان يت
والمشاكل الجسدية والنفسية التي تؤثر على عملية التوافق لديه مثل تعرضه لألمراض النفسية 

مقبل ، ( الجسدية حيث يحتاج الفرد لبذل مجهود أكثر للوصول إلى حالة التوافق الكاملة اإلصاباتو
2010. (   

اد ، ولكن االختالف في ردود األفعال للمصابين طبيعة اإلصابة واحدة لجميع األفر قد تكونو
إلصابة وكيفية التوافق معها ، منذ بدايتها والدخول في األعراض ، وكل هذا يتحدد لوكيفية استجاباتهم 

تختلف من مصاب آلخر مثل مدة اإلصابة وشدتها ، والمساندة األسرية ة بعدة عوامل متعدد
ع لذات المصاب كتقبله للمرض ، وقوة اإلرادة لديه والتي واالجتماعية للمصاب ودعمه ، وعوامل ترج

وإن قدرة الفرد علي التوافق  ) .2002، عودة (تكونت سابقاً في شخصيته في مراحل النمو المختلفة 
 من األسرة والمجتمع بشكل عامالتي أكتسبها عدمه يتوقف إلي حد كبير علي خبرات الفرد  منالناجح 

  . عن ذاته وتقديره لها يجابيي بناء تصور إنجاحه ف ىوكذلك علي مد ،

بمثابة القوة الدافعة له  سواء أكان سليماً أم جريحاً  فهو الفرد ىلد حاجه أساسية تقدير الذاتف
النجاح في  ىنحو تأكيد ذاته وتحقيق إمكاناته  ، ويعتبر مفتاح الشخصية السوية  وطريق الوصول إل

والتوافق الشخصي والمهني واالجتماعي والمجال جتماعية مجاالت مثل العالقات االالكثير من ال
  .  )2011الحجري ، ( اإلبداعي
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يعد تقدير الذات من العوامل األساسية التي تساهم في إدراك الفرد لذاته بصورة إيجابية  وبذلك 
شخصية هو يتطلب أو سلبية ؛ فتقدير الذات اإليجابي  يعد من الدالئل علي الصحة النفسية للفرد ، ف

 م بين حاجاتها وميولها من ناحية، بناءة قادرة علي مواجهة الصعوبات وعلي التواؤ ةزنمتوا
؛ ففي حالة عدم مراعاتنا لمتطلبات األفراد ربما سيؤدي ذلك والمتطلبات المحيطة بها من ناحية أخري 

ت كونها إيجابية إلي ضرر متراكم في بناء شخصياتهم  األمر الذي يدعونا إلي معرفة تلك المتطلبا
  .   )2011الحجري ، (لتعزيزها وتقويتها ، أو سلبية للحد من أثارها 

قد ينعكس سلباً على شخصياتهم ومدى  ، من مشاكل صحيةهذه الفئة ما تعانيه ن إف هوعلي
الجسدية جادة لالهتمام بهم وبصحتهم  ةوقف ىإلحتاج يتوافقهم النفسي وتقديرهم لذاتهم ، األمر الذي 

يفرضه علينا  ونظراً لما ،الحرب فترة  إصابات أثناءتعرضوا له من  مابعد قد تسوءفسية التي النو
دة والتوجيه نمساالأقل هذا الوفاء أن نهتم بهم ونسخر العلم والبحث من أجل فإن الوفاء لهؤالء األبطال 

عوره بمعانات هذه بتقديم الدعم الصحي والنفسي المالئم لهم ، وهذا ما يتجسد في أحساس الباحث وش
  . هم فداء لهذا الوطن ءالذين قدموا أجسادهم ودما) جرحى الثورة (     الفئة 
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   : تساؤالتها ة وـالدارس مشكــلة. 2.1

التوافق عالقتها بقوة األنا و دراسة مشكلة الدراسة الحالية فيتتحدد في ضوء ما سبق ذكره ،  
ثورة  ىلدى جرح)  التعليم ىومستو ، العمر(  الديموغرافيةت وبعض المتغيرا تقدير الذاتالنفسي و

 .السابع عشر من فبراير 

  :ة ــفي صورة التساؤالت التالیورت مشكلة الدارسة قد تبلبشكل أدق و

 ىـــــدى جرحـــــــلا ـــــــــوة األنــــــوى قـــما مست .1
 ر؟ــــر من فبرايـــــع عشـــــــورة السابـــــث

ثورة السابع  ىــــدى جرحــــلي ـــق النفســـوى التوافــــما مست .2
 ر من فبراير؟ـــــعش

ع ــــورة السابــــــث ىــــــــــــلدى جرحما مستوى تقدير الذات  .3
 ر؟ــــــــر من فبرايـــــعش

ر ــــثورة السابع عش ىلدى جرح النفسي التوافقو قوة األنا بين ةارتباطي عالقة توجد هل .4
 ر؟ــــفبراي نـــم

ورة ــث ىــــدى جرحــوتقدير الذات ل األنا قوة نــبي ةارتباطي عالقة توجد هل .5
 ر؟ــــــن فبرايــــر مـــع عشــــالساب

ثورة السابع عشر من  ىوتقدير الذات لدى جرح التوافق النفسي بين ةارتباطي عالقة توجد هل .6
 فبراير؟

العمر  ةـــئــلف اًــوفق اــــوة األنـــق يـــروق فــــف دــتوج لـه .7
ن ــــــر مـــــع عشــــــورة السابــــــث ىدى جرحــــــل

 ؟رـــــــفبراي
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ع ـــــورة السابـــــث ىالعمر لدى جرح لفئة وفقاً التوافق النفسي في توجد فروق هل .8
 ؟رــــــــرايــــن فبــــر مــــــعش

 ىــدى جرحــل العمر ةـلفئ اًـــوفقر الذات ــتقدي يــف روقـف دــتوج هل .9
 ؟رــــــرايـــــن فبــــر مـــــع عشـــــورة السابــــث

 ــىلدى جرح مــالتعلي وىــلمست اًـــوفق األنا قوة يــف فروق توجد هل. 10
 ر؟ـــــن فبرايـــــر مــــع عشــــــورة السابـــــث

ثورة السابع عشر  ىلدى جرح التعليم ستوىلم اًـــوفق التوافق النفسي يــف فروق هل توجد. 11
 ر؟ــــمن فبراي

ع ـثورة الساب ىلدى جرح التعليم لمستوى اًــوفق تقدير الذات يــف فروق هل توجد. 12
  ر؟ــــــن فبرايــر مــعش

  

  : ةـالدراس ةــأهمي. 3.1

ا وهي قوة التي تتعرض له تغيرات ذات العالقة بالمشكلةالمفي  الحالية تكمن أهمية الدراسة
  .وصحته النفسية  اإلنسان شخصيةفي أهمية األنا والتوافق النفسي وتقدير الذات لما لهذه المفاهيم من 

ها ن المجتمع التي قدمت دماءالدراسة الضوء على فئة الجرحى ، تلك الفئة مهذه كما تلقي 
 ، من الشباب بتلك الفئةاية في الدولة إلى العن ولينؤالمسذلك من شأنه أن يلفت أنظار فداء للوطن ، و

 " 2677" ، حيث بلغ عددهم في مدينة بنغازي فقط  المجتمع الليبي فيشكل فئة كبيرة ت احيث إنه
دولة فتية  ليبيةأن الدولة ال في كافة مجاالت الحياة والسيما م، فال بد من االستفادة من طاقته جريح

  . إلى جهد كل فرد من أبنائها وبحاجة

في مساعدة األخصائيين النفسيين ومراكز التوجيه الحالية تسهم نتائج الدراسة يمكن أن كما 
تحتاج للعالج  قد وضع البرامج اإلرشادية والعالجية وبرامج التوعية لهذه الفئة التي واإلرشاد في

  . وإعادة التأهيل 
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التي تناولت  وتنبثق أهمية هذه الدراسة في كونها تأتي في باكورة البحوث والدراسات الميدانية
 . )علم الباحث علي حد(، والعالقة بين تلك المفاهيم في البيئة الليبية  هذا الموضوع

 الدراسة الحالية فيما يمكن أن تسفر عنه من نتائج وتوصيات قد تسهم في إيجاد أهمية وتزداد
، ئج علمية من نتاالبحث في ضوء ما يضيفه  أيضاً ةهمياألتتحدد كما حلول ناجحة لمشكلة محددة ، 
  .تفتح السبيل لمزيد من البحوث 

  

  

  

  

  

  : ةــالدراس دافـأه. 4.1

  : تهدف الدراسة لتحقيق ما يلي 

ر ـــورة السابع عشـــث ىـــدى جرحــا لــوة األنـــوى قــالتعرف على مست .1
  .ر ـــــن فبرايـــم

 . ثورة السابع عشر من فبراير ىلى مستوى التوافق النفسي لدى جرحالتعرف ع .2

 . رـــــن فبرايـــر مــثورة السابع عش ىجرح التعرف على مستوى تقدير الذات لدى .3

 ىــجرح دىــل يــالنفس قــوالتواف اــاألن وةــق نــة بيــالتعرف علي العالق .4
  .ر ـــن فبرايـــر مـــع عشــورة السابـــث

 دىــــل ذاتــر الــــوتقدي اـــاألن وةــق نـــة بيــالتعرف علي العالق .5
  . رــــن فبرايـــع عشر مـــورة السابـــث ىــجرح
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ورة ــث ىــدى جرحــر الذات لــوتقدي يـسـق النفـالتواف نـــالتعرف علي العالقة بي .6
 . السابع عشر من فبراير 

دى ــالعمر ل ئةــلف اًـــوفق اــوة األنـــق يــــروق فــالفالتعرف علي  .7
 .ر ـــن فبرايـــر مـــــــع عشــــورة السابـــــث ىــــجرح

ثورة  ىدى جرحــالعمر ل ةــلفئ اًــــوفقي ــق النفسـالتواف يــالتعرف علي الفروق ف .8
 . رـــن فبرايــــر مــالسابع عش

 ىــدى جرحــل العمر ةــلفئ اًـــوفقذات ـر الـــتقدي يـــالتعرف علي الفروق ف .9
 . رــــين فبراـــــر مـــع عشــورة السابــث

 ىـــجرح دىــلم ــتعليال وىــلمست اًـــوفق اــاألن وةـــق في التعرف علي الفروق. 10
 .ر ــــن فبرايــــورة السابع عشر مـــث

 ثورة السابع عشر من فبراير ىلدى جرح التعليم لمستوى وفقاً التوافق النفسي في الفروق التعرف علي. 11
. 

ر ــثورة السابع عش ىرحلدى ج التعليم لمستوى وفقاً ير الذاتتقد في الفروق التعرف علي. 12
  . رــــن فبرايــــم

   :ـة ـالدراس دودـح. 5.1
  : تتمثل حدود الدراسة في النقاط التالية

ثورة السابع عشر جرحى  موه الدراسة عليها ستجري التي العينة في وتتمثل : البشرية الحدود .1
مكتب (جريح  " 2677" والبالغ عددهم بمدينة بنغازي  جرحىال ونؤش مكتبالمسجلين ب من فبراير

   .)2013ون ورعاية الجرحى بنغازي ، ؤش

مدينة بنغازي  وهي الميدانية الدراسة فيها ستجري التي البيئة في وتتمثل :المكانية  الحدود .2
   وضواحيها

 . 2013 \ 2012 العامين في الدراسة هذه تجريأ : الزمنية الحدود .3

  :ة ـالدراس اتـلحـمصط دـديـتح. 6.1
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                                                                    : األنـا قـوة:  أوالً
   

   : ي ـريف االصطالحـالتع •

الركيزة األساسية في الصحة النفسية وقد تستخدم كبديل أو مرادف لمصطلح " هي  قوة األنا
عالوة على الخلو من األعراض  إلى التوافق مع الذات ومع المجتمعالثبات االنفعالي ، وتشير قوة األنا 

القطب المقابل للعصابية ، حيث يرى  العصابية واإلحساس اإليجابي بالكفاية والرضا ، وقوة األنا هي
أطرافه قطب قوة األنا ويقع في الطرف المقابل قطب  كثير من العلماء أن هناك متصالً يقع في أحد

 .) 4:  1982في كفا(" العصابية 

       :ي ـرائـاإلج ريفـالتع •

علي  استجاباته خالل من) الجريح ( المبحوث  عليها يحصل التي الدرجات جمع حاصل هو
  .  )1982(كفافي  ترجمة   "األنا لقوة  " بارون مقياس يحتويها التي المفردات

  :ي ـق النفسـالتواف: ثانياً 

    : ي ـف االصطالحـريـالتع •

)  الطبيعية واالجتماعية( والبيئة  عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك "هو  نفسيالتوافق ال
 .  )27:  1997زهران ، ( " والبيئة بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد

  :        ي ـرائـف اإلجـريـالتع •

علي  هاستجابات خالل من) الجريح ( المبحوث  عليها يحصل التي الدرجات جمع حاصل هو
  . )(2003إعداد شقير  النفسي من مقياس التوافق يحتويها التي المفردات
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  :ذات ـر الـديـتق: ثالثاً 

   : ي ـف االصطالحـريـالتع •

، ويتضمن تقدير الذات "  هتقييم يضعه الفرد لنفسه ويعمل علي المحافظة علي" تقدير الذات هو  -
هام وقادر وناجح  هاعتقاد الفرد بأن ى، كما يوضح مد اتجاهات الفرد االيجابية أو السلبية نحو ذاته

وكفؤ ، أي أن تقدير الذات هو حكم الشخص علي درجة كفاءته الشخصية ، كما يعبر عن 
اتجاهات الفرد نحو نفسه أو معتقداته عنها ، وهكذا يكون تقدير الذات بمثابة خبرة ذاتية ينقلها 

 ) .8:  2003الضيدان ، (يه والسلوك الظاهر فظلالفرد إلي اآلخرين عن طريق التقارير ال

  :        ي ـرائـف اإلجـريـالتع •

علي  استجاباته خالل من) الجريح ( المبحوث  عليها يحصل التي الدرجات جمع حاصل هو
  ) .1995( ترجمة محمد  "لتقدير الذات " هلمريش مقياس يحتويها التي المفردات

  :               رايرجرحى ثورة السابع عشر من فب: رابعاً 

منذ ثر االشتباكات التي وقعت مع قوات النظام السابق ِإالذين أصيبوا بجروح  الثوار هم 
  . 2011. 10. 23يوم األحد  اندالع ثورة السابع عشر من فبراير وحتى إعالن تحرير ليبيا

  



 

 الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــل الثاني

 اخللفية النظرية

 

األول  :  قـــــــــــــوة األنـــــــا .  .  المبحـث1.2

 الثانـي :  التوافـــــق النفســـي . .  المبحـث2.2

 . الـــــــــذات تقديـــــر :  الثالـث .  المبحـث3.2

الرابـع :  جرحـى ثـورة السابع عشـر مـن فبرايـر .  .  المبحـث4.2

 

 

 

 

 

 

 

 



 :املبحــــــــــــــث األول 

 Ego Strength   قوة األنا 

 

.  تمهيــــــــــــــــــــــــــد . 1.1.2

 . .  مـفـهـــــــوم قــــوة األنـــــــــــــا2.1.2

 . .  وظائـف األنـا النفسـيـــــــــة3.1.2

 . .  مؤشـرات قـــــــــــــــــوة األنـــا4.1.2

  .ـةــــ.  حيــــــــــل األنـا الدفاعـيـ5.1.2

 . .  النظـريـات المفسـرة لقـوة األنـا6.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

  :تمهيد .  1.1.2
تشكل األنا في مجموع بنائها المتماسك اجتماعياً ونفسياً وأكاديمياً شخصية اإلنسان الفرد ، لذا 
فإن إمكانية تفاعلها بكل هذه المكونات وطبقاً لواقعها المعاش ، هي بمثابة الصورة الحقيقية لها ، والتي 

وعليه . األحداث الصادمة التي قد تعصف بها تعكس قدرتها علي المحافظة علي كينونتها وقوتها أمام 
فإن قوة هذا التماسك أمام األحداث التي قد تعترضها ،  وما تشكله من قدرة علي التكيف في مواجهة 

فحجان ، (تلك األحداث غير المواتية والتي قد تعيق سير نموها يشكل في مجموعه ما يسمي بقوة األنا 

ومؤشرات قوة األنا ، وحيل األنا ،  ووظائفها فهـوم قـوة األنـاموسنتناول في هذا المبحث  ) .2010
  .الدفاعية ، والنظريات المفسرة لقوة األنا 

  :مفهـوم قـوة األنـا .  2.1.2
. مراحل لتتطور  ثالثإلي أن دراسات األنا تخطت ) 1996في محفوظ ، (يشير ديفيد رابابورت 

لنفسي لدي فرويد ، حيث يشير األنا إلى جملة األفكار أكدت المرحلة األولي بدايات نظرية التحليل ا
السائدة التى تحتل الشعور باإلضافة إلى ما يسمى القيم األخالقية ، وذلك في مقابل االندفاعات 
والرغبات الكامنة في الالشعور، وكان الدفاع هو المهمة الرئيسية المفهومة عن األنا في هذه الفترة ، 

ؤولة عن إقامة هذه الدفاعات في وجه األفكار التى لم تكن في متناول حيث اعتبرها فرويد المس
ومن هذا المنطلق اعتبرت وظيفة األنا متناقضة لحد ما ؛ حيث أن عمله األول كان ينصب . الشعور 

على خفض حدة التوتر الداخلي وتحاشى المشاعر المؤلمة والمرتبطة باألفكار الجنسية ، ولكن ينتج 
  . الة أخرى مؤلمة وهى القلق النفسي  عن كبت كل ذلك ح

، وقد تركز االهتمام األساسي لفرويد خالل هذه المرحلة  1897ثم بدأت المرحلة الثانية عام 
وبني فرويد فهمه . على الدوافع الغريزية مع أشارات قليلة إلى الوظائف الدفاعية المرتبطة باألنا 

عور، وذلك من خالل نظريته الطوبوغرافية والتي قسم للنشاط النفسي على أساس مقابلة الشعور بالالش
ما قبل  الالشعور : ؛ وهى  )ثالثة أنواع من النشاط النفسي ( النفس على أساسها إلي ثالثة أنظمة 

ولكن بناء على مالحظاته اإلكلينيكية ، أدرك فرويد ما تحتويه هذه النظرية من . الشعور   الشعور
ان من الخطأ مثال معادلة األنا بالجهاز الشعوري ، ألن بعض وظائفه ، نقائص وأخطاء جسيمة ؛ إذ ك

مثل الدفاعات تعمل بطريقة الشعورية ، وبناء على ذلك ، اقترب فرويد في نهاية هذه المرحلة من 
  ) .2008القحطاني ، (إعادة صياغة تركيبة النفس في صورة أخرى غير مقابلة الشعور والالشعور
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، إذ قدم فرويد ما يعرف باسم النظرية التركيبية  1923حلة الثالثة عام وعند ذلك ظهرت المر
األنا األعلى ، ونحب أن  األنا  الهو : للنفس وذلك في صورة ثالث مجموعات من الوظائف النفسية 

نؤكد هنا أن هذه التقسيمة الثالثية للنفس لم تكن تشير إلى ظواهر معينة يمكن معايشتها ومالحظتها ، 
 كما يرى جان. ) 1986محفوظ ، (ا كانت تشير إلى تجريدات وكل منها يعرف عن طريق وظائفه وإنم

األولي حيث يمكن وصف  ويد استعمل فكرة األنا منذ أعمالهأن فر )1987(ب بونتاليس . البالنش وج
 عن التجربة العيادية مِإبأنها مرحلة الدرب بالنسبة لفكرة األنا ، حيث  1915إلي  1900مرحلة 

  .التطوير الجذري لمفهوم األنا التقليدي  األعصبة هي التي قادت فرويد إلى

مركز الشعور واإلدراك واإلرادة  واعتبر فرويد األنا األداة المنفذة في الشخصية ، وهي
السيطرة علي جميع الوظائف المعرفية والعمليات العقلية العليا ،  اوالتحكم واختبار الواقع ، وله

 )2004عبد الخالق ، (  الشخصية وتوافقها عن بالدفاع والمتكفلةر في البيئة المحيطة بنا ، عرف ما يدوتو
.  

 الدراسة فيها كانت النفسي التحليل علم تطور في فترات مرت أنه إلى فرويد آنا وأشارت
 لوجيةسيكو" من  ابتدءاً فرويد ، كتابات اتخذت عندما ولكن ،اً منفرد أمراً الفرويدية لألنا النظرية
 حاسم بشكل انصب االهتمام فإن  جديدة نظر وجهة " اللذة مبدأ وراء ما " و "األنا  وتحليل الجماعة

 أكمل على يحصل في أن تمثلت النفسي التحليل مهمة أن إلى فرويد آنا وتشير ، األنا منظمات على
 على يترتب ما تبيني وأن منها تتألف الشخصية أن تعتقد التي الثالث المنظمات بكل ممكنة معرفة

  . ) 1972فرويد ، (الخارجي  العالم ومع البعض بعضها مع عالقاتها

 إلى خاللها من توصل والتي ، Cattellكاتل  بها قام التي ةالعاملي الدراسات أسهمت قدو
 الميل مقابل في األنا قوة عامل وجود عن والكشف للشخصية ، األساسية المحاور من عدد وجود

 وهذه،  للشخصية األولية السمات مجموعها في تشكل عامالً ، عشر ستة من واحدك العصابية ،
 أيزنك عليه فأطلق األنا قوة بعد مسميات تعددت األبحاث لتعدد ونظراً .القطب  ثنائية العوامل

Eysenck  وكاتل ، Cattell حسن أو االنفعالي الثبات عليه أطلقوا وآخرون االنفعالي ، االتزان بعد 
  ) . 1978وليندزي ،  هول( االنفعالي الثبات عدم مقابل في االتزان أو فقالتوا
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وكثيراً ما يخلط علماء النفس والباحثون بين مفهوم األنا ومفهوم الذات ، وغالباً ما يستخدم 
ودرج بعض ) . Self(، ويستخدم مصطلح الذات ليقابل مصطلح  ) Ego(األنا ليقابل اللفظ اإلنجليزي 

لكتاب علي استعمال تعبير األنا عندما يريدون اإلشارة إلي مجموع العمليات النفسية ، بينما الباحثين وا
  .   يشير تعبير الذات إلى ما يكونه الفرد عن نفسه من مفهومات مختلفة

وفقاً لمفهوم التحليل  (Ego) بين األنا والذات فيعرف األنا Symondsويميز سيموندس 
دراك والتفكير والتذكر المسؤولة عن العمل من أجل إشباع إستجابة النفسي وهي مجموع عمليات اإل

هي األساليب التي يستجيب بها الفرد لنفسه ، والذات تحتوي على  )Self(والذات  .البواعث الداخلية 
كيف يدرك الفرد نفسه ، ما يعتقده عن نفسه ، كيف يقيم نفسه ، مجموعة : أربعة جوانب وهي 

  ) .1978هول وليندزي ، (لتي يستخدمها الفرد لتعزيز نفسه والدفاع عنها األساليب المختلفة ا

أن األنا هي مركز الشعور واإلدراك الحسي الخارجي والداخلي ،  )1997(زهران ويرى 
والعمليات العقلية للفرد ، وهي المشرفة على جهازنا الحركي اإلرادي ، وتتكفل األنا بالدفاع عن 

نا لها وجهان ، وجه يطل على الدوافع الفطرية والغريزية في الهو ، وآخر فاأل. وتوافقها الشخصية 
يطل على العالم الخارجي عن طريق الحواس ، وتنمو األنا عن طريق الخبرات التربوية التي يتعرض 

)  (Selfفي نظرية التحليل النفسي من الذات   (Ego) األنا لها الفرد من الطفولة إلى الرشد ، ويقترب
. ولكن من بين صفات األنا أن جزءاً منه تدفعه وتالحظه وتعاقبه أجزاء أخرى . ية الذات في نظر

بينما تعتبر نظرية الذات أن . ويربط فرويد األنا بباقي أجزاء الجهاز النفسي وهى األنا األعلى و الهو 
األنا على  وعلى أي حال فإن فرويد ينظر إلى. الذات هي حجر الزاوية في الشخصية وأنها جوهرها 

  .أنها قائدة ديناميات الشخصية 

نه يجب أال نخلط بين مفهوم األنا ومفهوم الذات ، فبينما األنا هو أ) 2002(المليجي  ؤكدوي
جوهر الشخصية ، فإن الذات هو تقييم الفرد لقيمته ، كشخص أي تقييم الشخص لنفسه ، بينما األنا هو 

  .دد أداءه الفعلي طاقة الفرد لألداء ، وأن مفهوم الذات يح

ف أن الذات تختلف في مفهومها عن األنا ، فاألنا هي مجموع الوظائ )1995 (فهمي كما يرى
، أما الذات فهي فكرة الشخص عن هذه الوظائف وتقييمه لها واتجاهه النفسية التي تتحكم في السلوك 

  . نحوها ، فالذات باختصار هي فكرة الشخص عن نفسه
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األنا وتباينت لدى علماء النفس والباحثين كل من وجهة نظره الخاصة  تعددت تعريفات قوةو
ولكن جميعها تهدف إلى وصف قوة األنا وتؤكد على نفس المعنى وضمن إطارها العام المتفق عليه 

  . التعريفات من هذه بعض وفيما يلي. وهو أن قوة األنا سمة من سمات الشخصية 

  :من ناحيتين  مفهوم قوة األنا 1961يتناول ستاجنر  -

وهي القدرة على تحمل التهديد الخارجي وعدم اإلحساس بمشاعر الذنب : األولى وجدانية دينامية  •
  . ومدى تأثير الكبت 

وهي التوازن بين التصلب والمرونة والتخطيط والضبط وتقدير الذات : والثانية معرفية إدراكية  •
يتضمن بعضاً من مظاهر قوة األنا ويرى الباحث أن هذا التعريف . ) 85:  2002عودة ، (

 . والصفات اإليجابية التي يتمتع بها الشخص ذو قوة األنا المرتفعة

الحالة التي يستطيع فيها الشخص إدراك " أن قوة األنا هي   )161: 1961( عبد الفتاح ويرى -
فع وخبرات الجوانب المختلفة للمواقف التي تواجهه ، ثم الربط بين هذه المواقف وما لديه من دوا

وتجارب سابقة من النجاح والفشل تساعده على تعيين نوع االستجابة وتحديد طبيعتها ، وتتفق 
ومقتضيات الموقف الراهن ، وتسمح بتكييف استجابته تكيفاً مالئماً ينتهي بالفرد إلى التوافق مع 

لة من الشعور البيئة والمساهمة اإليجابية في نشاطها ، وفي نفس الوقت ينتهي بالفرد إلى حا
 " بالرضا والسعادة 

القدرة على التكيف في مواجهة مشكالت " ا بأنها األن ةقـو )Baron)121  :1963  بارونويعرف  -
 " .الحياة وأنها الكفاءة والفعالية في المواقف المختلفة 

تتضمن القدرة علي معالجة الضغوط البيئية " فيري أن قوة األنا  1965أما دالستروم ، ولش  -
الدافعية واالنفعالية وتعني الضبط الكافي عند التعامل مع اآلخرين ، وتلقي قبولهم وممارسة و

تأثيرات حسنة عليهم ، وتتضمن كذلك استخدام المهارات والقدرات الكامنة لدي الفرد بأقصى طاقة 
 ) .  324:  1999عبد الخالق ، ("      ممكنة 
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قدرة الفرد علي التحكم في دوافعه ، وأن " ألنا بأنها قوة ا) 491:  2006عبد الرحمن ، (وقد عرف  -
، كما أنه يتميز بالشعور بالرضا  يظل هادئ الطباع وثابتاً انفعالياً ويتعامل بواقعية مع المشكالت

 .   "عن الطريقة التي يتبعها في حياته 

نفسه ومن حوله ، القدرة علي توافق الفرد مع " قوة األنا بأنها  )323:  1983(عبد الخالق ويعرف  -
والخلو من األعراض المرضية العصبية ، فهي القطب المقابل أو مقلوب العصابية ، وأن قوة األنا 

 ." في الشخصية ، بل إنها الجانب المقابل للعصابية   ليست بعداً مستقالً

الفرد  قدرة" بأنها  والتربية النفس علم معجم في األنا قوةل) 51:  1984( أبو حطب وآخرون ويشير -
 ." علي االحتفاظ باألنا متمثلة في حالة من التكيف للمواقف المختلفة 

 قوة الشخص" قوة األنا في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي بأنها  )39:  1993(طه ويعرف  -
 على أن يحقق التوافق ، وهذا يدل على الصحة النفسية وعلى مهارة األنا في عالج صراعاته

 ." مل معها ومع العالم الخارجي ، بحيث ينتهي به األمر إلى النجاح والسالمة الشخصية ، والتعا

قدرة األنا علي " التي عرفت قوة األنا بأنها  Garrettإلي رأي جاريت  )115:  1995(علي ويشير  -
االرتباط بالبيئة الخارجية ، وعلي تقدير العوامل الواقعية ، وتوقع أو حدس النتائج ، وإيجاد 

  " .للمشاكل التي يتم مواجهتها ويتضمن ذلك القدرة علي إرجاء اإلشباع وتحمل اإلحباط الحلول 

ير الذات ، أن قوة األنا تتضمن مستويات عالية من تقد" ) Fontana )1995 : 386 فونتان ويري  -
  .بالنفس اللتان تساعدان الفرد على معالجة المشكالت التي يواجهها بهدوء وموضوعية والثقة 

كفاية األنا بالنسبة لما تؤديه من وظائف في " هي  قوة األناأن  ) 161:  2000(فضة  يري كما  -
الشخصية ، متضمناً كذلك كفاية الوظائف الجسمية ، وكفاية الوظائف العقلية ، وكفاية الوظائف 

ثيرات االنفعالية ، وكفاية الوظائف االجتماعية ، وكفاية الوظائف الخلقية ، وكفاية االستجابة للم
الصادرة عن  (، وكفاية االستجابة للمثيرات الخارجية )  الصادرة عن الهو أو األنا العليا (الداخلية 

 .  "، والكفايات الشخصية ، وكفاية الوظائف المتعلقة بتقدير الذات )  العالم الخارجي

لواقع ، االحتفاظ القدرة علي التكيف مع شروط ا" أن قوة األنا هي  )27:  2000( عبد اهللاكما يري  -
بأرجاع انفعالية متزنة ، التوافق مع المطالب االجتماعية ، االتزان ، القدرة علي التحكم في 
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، وفي الحزن ،  في مواقف الغضب ، وفي مواقف الرضىاالنفعاالت وفي التعبير عنها أيضاً 
 ." وفي الفرح ، وعند الخوف وعند االطمئنان ، والخلو من الصراعات المرضية 

قوة الفرد وقدرته على مواجهة الواقع وتقبله " بأنها  قوة األنا)  262:  2003( جودة وحجوويعرف  -
" ، والقدرة على استخدام ما لديه من مهارات معرفية وانفعالية وسلوكية في التعامل مع هذا الواقع 

. 

الشخصي ،  وافقالت قوة الفرد وقدرته على تحقيق" قوة األنا بأنها   )39:  2011(األغا كما تعرف  -
على معالجة  وفاعليته في استخدام الكفاءة الشخصية والنفسية إلى أقصى حد ممكن ، والقدرة

وانفعالية متزنة ، والتغلب على اإلنهاك  الضغوط بأنواعها المختلفة ، واالحتفاظ بأوضاع جسمية
داخلية والواقع الخارجي ، للتوفيق بين الدوافع ال النفسي واالنعزالية ، والتمتع بالنضج الخلقي ،

 "  .الرضا والسعادة  لتحقيق درجة عالية من الثبات ، للوصول إلى

قدرة الفرد علي التعامل الفعال و المتزن و " قوة األنا بأنها ) 19:  2012( أبو شمالة كذلك تعرف -
داخلية السليم حيال المواقف الضاغطة ، والقدرة علي تحقيق التوازن الفعال بين اندفاعاته ال

والخارجية ، فاألنا القوية هي صاحبة اإلرادة السليمة ، والقادرة علي التوفيق بين الحاجات 
، فهي الطريق السليم لسكينة النفس واألمن  فسية ، ومقتضيات الواقع اإلجتماعيالجسمية والن

  ." الداخلي والخارجي في الشخصية المتكاملة وعكسها األنا الضعيفة 

فات السابقة أنه بالرغم من تنوع الجوانب التي تناولها الباحثون في تعريفهم ويتضح من التعري
لقوة األنا إال أنهم حاولوا تعريفها في ضوء السمات اإليجابية للشخصية التي تضمن للفرد النجاح في 

م والقدرة علي التعامل الفعال مع الضغوط و التحكتعامله مع بيئته الخارجية و فق إمكاناته وقدراته 
  .واإلحساس اإليجابي بالرضا والسعادة واالتزان 
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  :وظـائـف األنـا النفـسيـة .  3.1.2
؛  1993؛ كيال ،  1993القذافي ، فرويد ، ب ت ؛ ( ومن بينهموالباحثين  تناول كثير من العلماء

  :يا وهي وظائف األنا من عدة زوا) 2010؛ فحجان ،  2007الجماعي ، ؛  2002الشوربجي  ودانيال ، 

أخطار وإشباع متطلباتها بشكل ال يتعارض  من له تتعرض مما وحمايتها الشخصية على المحافظة .1
 . مع الواقع وظروفه

 وتتعلم الخارجية ، المثيرات مع التعامل تعلم عبر المهمة هذه تؤدي وهي الذات ، حفظ بمهمة تقوم .2
   . بالنفع عليها يعود تعديالً الخارجي العالم تعديل األنا

 والفعل الحسي اإلدراك بين التكوين السابقة العالقة نتيجة اإلرادية الحركات على تسيطر األنا .3
 العضلي

 .تمثل الموجه األساسي للشخصية وتعطي األسلوب والطريقة التي تتم فيها عملية اإلشباع   .4

 .تحقيق اإلتزان النفسي للفرد وتساعده علي مواجهة وتحمل احباطات الحياة وضغوطها  .5

 .حل الصراع بين الكائن الحي والواقع ، أو بين الحاجات المتعارضة للكائن الحي  .6

  .تقوم بتعديل طريقة تصريف طاقة الهو عن طريق تأخير تلبية مطالبه أو كفها  .7

تقوم بمهام عدة و) وهى ذلك الجزء الذي يتصف بالوعي(ويتضح للباحث مما سبق أن األنا 
  .يتها وتوجيهها تتمثل بالدفاع عن الشخصية وحما
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  :حـيـل األنـا الـدفاعـيـة .  4.1.2
لوناً من التهديد وأشكاالً من األخطار تثير القلق واالضطراب ، فتحاول السيطرة َأتواجه األنا 

عليها بطرق حل المشكالت واقعياً ، وقد تصطنع أساليب من قبل إنكار الحقيقة أو تشويهها ، وهذه 
  :اعية وسنعرضها بإيجاز فيما يلي األساليب هي الحيل الدف

  :التعويض  .1
، فقد خرآموضوع  رتبطة بموضوع معين إلىهو عملية تقوم فيها األنا بنقل دافع أو رغبة م

ي البحث عنة فال يجده ، يكون الشخص راغباً في إشباع جوعه عن طريق تناول طعام معين يجد ف
خر متوافر من الطعام يتناوله  إلزالة جوعه ، وتقوم األنا آنوع  ىنقل هذه الرغبة إل فيضطر إلى

مراض النفسية ، الشعوري كما في الهفوات واألحالم واأل لية التعويض هذه غالباً علي مستوىبعم
  ) .1987طه ، (شعوري كما في المثال السابق  وأحيانا أخرى على مستوى

  :اإلنكار  .2
 أن الشخص الذي يريد أن ينكر أمراًن ، لذا فيستلزم الصراع النفسي وجود قوتين متصارعتي

األمر أن يتصورها  هالتي تشارك في الصراع ، وقد يصل ب ىنراه يحاول أن يغفل عن إحدى هذه القو
غير موجودة ، ويطلق علية الالشعور فيجعله يصر علي هذا اإلنكار ، تجنباً للخطر الخارجي 

ستشعره من جراء هذا الصراع  ، ويعد اإلنكار وتخفيضاً للضغط النفسي والتوتر العصبي الذي ي
صوره من  صور االنسحاب التي تستخدمها األنا لكي تجعل صاحبها يلوذ بنفسه فينكر الحقيقة دفعاً 

  ) .صبحي ، ب ت(للخطر            

 ) :التوحد ( التقمص  .3

، ويشكل هو أن يجمع الفرد ويستعير ويتبني وينسب إلي نفسه ما في غيره من صفات مرغوبة 
غرار شخص آخر يتحلي بهذه الصفات ، أي أن الفرد يتوحد أو يندمج في شخصية شخص  ىنفسه عل

آخر أو جماعة أخرى بها صفات مرغوبة ال توجد لدى الفرد ، وهكذا نجد أن التقمص فيه تسليم 
  ) . 2005زهران ، (ضمني بالنقص ، وأنة تكميل للنقص 
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  :اإلسقاط  .4
من األشخاص أو الهيئات  سماته الشخصية  غير المرغوبة  إلى غيرهوهو قيام الشخص يعزو 

واإلسقاط يحدث على مستوى  .، حيث يتهم الرجل العدواني ، مثالً ، غيره من الناس بأنهم عدائيون 
أنها تقوم بعملية إسقاط ، وهو ال يشمل فقط الدوافع واتجاهاتها  الشعوري دون أن تفطن الشخصية إلى

وضة اجتماعياً ، بل ويعم غير المرفوض أيضاً من الدوافع واالتجاهات التي تتطلب والخصائص المرف
  ) .2005الحفني ، (إشباعها واالعتراف بها 

  :التبرير  .5
ولكنها ليست  (هو اختراع الشخص ألسباب تبدو منطقية ومقبولة اجتماعياً تسويغاً لسلوكه 

عقاب الطفل مرغوب ( بقوله  يت علي طفلهلقاسي يبرر هجومه المقفاألب ا) . األسباب الحقيقية 
  ) .1993مدكوف و روث ، (، ) لمصلحته ، فهو بحاجة لتعلم اإلنضباط  

 ىيكاد يتداخل في كل عملية الشعورية أخر شعورية ذلك ألنهالوالتبرير من أهم العمليات ال" 
حقيقة لها يدافع بها  تكوين أسباب ال ير عملية تدفع المرء دون شعور منه إلىالتبر ى، وبعبارة أخر

  ) .123: الخازن ، ب ت (" عن عمل أو فكرة دفعة إليها الالشعور في الواقع 

 :النكوص  .6
فعندما يعجز الشخص . مرحلة سابقة من النمو  ىوهو التراجع في وجهة الضغوط النفسية إل

مدكوف و روث (الراشد عن إيجاد طريقة مالئمة للسلوك والتصرف المقبول فإنه ينفجر في نوبة غضب 
 ،1993. (  

 :الكبت  .7
الشعور ، وقد تكون  فكار المثيرة للقلق من الوصول إلىحيلة دفاعية تستخدمها األنا لمنع األ

وقد تكون ذكريات )  كبت أصيل بدائي (هذه األفكار جزءاً من الهو وفي هذه الحالة يطلق علي الكبت 
وفي الحالتين تعمل )  كبت عادي (هذه الحالة لخبرات مؤلمة حدثت خالل حياة الفرد ويطلق عليها في 
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األنا علي إبقاء األفكار المثيرة للقلق في الالشعور باستخدام شحنات مضادة كلما هددت هذه األفكار 
  ) .  1990جابر ، (باتخاذ طريقها نحو الشعور 

  
  

  : اإلعالء .8
خر آولكن في اتجاه  أن يسلك سلوكاً مماثالً حقيق رغبة الفرد فأنة قد يلجأ إلىعندما يعاق ت

حتى يشبع هذه الرغبة ، فعندما يفشل الطالب في أن يكون طبيباً فانه قد يلجأ في إعالء رغبته بالعمل 
كالتمريض ، العالج الطبيعي ، الصيدلة ، العمل االجتماعي  (مساعدة الطبيب  ىخراُفي مجاالت 

  ) .1996عويضة ، (، ) الطبي 

 :اإلبدال أو اإلزاحة  .9
توجیه االنفعاالت المحبوسة نحو أشخاص أو موضوعات أو أفكار غیر األشخاص  هو إعادة

أو الموضوعات األصلیة الحقیقیة التي سببت االنفعال وعادة ما یكون هدفا آمنا من الهدف 
األصلي ویتم اإلبدال أو اإلزاحة بسبب قوة المصدر األصلي وعدم تمكین الفرد من التعامل معه 

رئیسه قد ینزل العقاب بأحد أفراد أسرته ، والطالب الذي یعاقب من مباشرة فمن یحبط من 
  ) .2013لبد ، (مدرسه فیقوم بإیقاع العقاب على أخیه األصغر منه 

 :أحالم اليقظة  .10
تعتبر األحالم إحدى الوسائل األساسية التي يلجأ إليها الفرد إلشباع دوافعه التي تلح على طلب 

ففي األحالم يرى الفرد دوافعه وقد  .باع مستحيالً في عالم الواقع اإلشباع خاصة إذا كان هذا اإلش
 الخيال من ضرب يهاليقظة ف أحالم في أما ،تحققت في صورة حدث يتم أو خبرة يعيشها في الحلم 

 يستطع لم ما الخيال في تحقق دفاعية وسيلة هي اليقظة ألحالم األساسية والوظيفة ، الفرد إليه يلجأ
  ) .2009،  أبو سكران(الفرد  يواجهها التي اإلحباط بكمية مباشرة ترتبط وهي الواقع يف تحقيقه الفرد

ویرى الباحث أن الفرد في مواجهة دافع واحد قد یستخدم أكثر من أسلوب دفاعي أو العكس 
بأن یلجأ الفرد إلى استخدام أسلوب أو حیلة دفاعیة واحدة في مواجهة أكثر من دافع واحد فالسلوك 

باإلضافة إلى أنه ال ضرر من استخدام أحد أو . ني ككل معقد یصعب تشخیصه بسهولة اإلنسا
جمیع المیكانزمات السابقة طالما كان ذلك في حدود االستخدام المعتدل فقد یكون الستخدام هذه 
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المیكانزمات األثر اإلیجابي على الفرد فاستخدامها بصورة معتدلة ویعد ذلك دلیال على التوازن 
  .فق النفسي عند اإلنسان والتوا

  

  

  :مـؤشـرات قـوة األنـا .  5.1.2
لقوة أو ضعف األنا مؤشرات تدل عليها من خالل خصائص الفرد الشخصية أو أنماطه 

 .السلوكية واتجاهاته التي تناولها بعض الباحثين في تعريفهم وتفسيرهم لها 
  :داللة على قـوة األنـا ومنها بعـض المؤشـرات لل ) 1997(عيـد و ، )1974(فقد ذكر الزيني 

 .اإلرادة  .1

 .النضج االنفعالي  .2

 .البناء الخلقي غير المتزمت  .3

 .تحمل التهديد الخارجي  .4

 .القدرة على تجاوز مشاعر اإلثم  .5

 .القدرة على الكبت الفعال  .6

 .التخطيط والضبط  .7

 .اإلهتمام  ا تستحقتقدير الذات والشعور بأنه .8

 .ب والمرونة تحقيق التوازن النفسي بين التصل .9

 :أن من مؤشرات األنا الضعيفة ) 2002(عودة  شارأو -

  . نقص الوعي  .1

  .تشوش اإلدراك  .2
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 .عدم القدرة على تحمل الضغوط الخارجية  .3

  

  

 

  :أن األنـا تكـون قويـة عندمـا ) 1995(علي  ويـرى -

س ضبطها ال تكون خاضعة لسيطرة الهو أو األنا األعلى ، وإنما تستطيع أن تقر بمطالبهما وتمار .1
  .عليهما 

  . تكون لديها مجموعة من العمليات التي تمكنها من االستجابة بشكل مختلف للمواقف المختلفة .2

تستطيع حماية نفسها بمهارة أثناء قيامها بتنفيذ العمليات التنظيمية بين المطالب الداخلية ومطالب  .3
 .الواقع 

  :فـي حيـن تكـون األنـا ضعيفـة عندمـا  - 

، أي عندما ال يتوافر لديها الوسائل الالزمة لصد أو احتواء التوترات وتنقصها  تعجز عن الدفاع .1
  . الكفاءات التكيفية 

تقوم بمهامها الدفاعية بشكل صارم بحيث تعطل هذه الخطوط الدفاعية القوية وظيفتها اإلدراكية ،  .2
عها من إيجاد الوسائل وتعطل كذلك قوه االتصالية والحاكمة ، وبالتالي تقيد وسائلها الدفاعية وتمن

 .  السلوكية المشبعة من الناحيتين الذاتية والموضوعية مما يؤدي إلي ضعف وظائفها التنفيذية

ويرى الباحث أن قوة األنا كسمة من سمات الشخصية اإليجابية هي سمة نسبية يمكن أن 
األنا القوي يتمثل تتحقق لدى الفرد بدرجة ما ، ويمكن أن تنخفض فتضعف األنا ، وخواص الفرد ذي 

في استخدام المهارات والقدرات الموجودة لدى الشخص بأقصى طاقة ممكنة ، وتكيف الفرد مع الوسط 
الذي يعيش فيه ، والواقعية في تحديد األهداف ، وتحمل الضغوط ومواجهتها والصبر عليها والرضا 

ناء النفسي الداخلي والخارجي للفرد فقوة األنا تعتمد على سالمة الب. عن الحياة الشخصية واالجتماعية 
.  
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  :النظـريـات المفسـرة لقـوة األنـا .  6.1.2

لقد أسهم علماء النفس من خالل النظريات التي توصلوا إليها ، في تفسير الشخصية وسماتها ، 
  . وفيما يلي عرض ألهم هذه النظريات. كقوة األنا إسهامات كبيرة 

  : ـيالتحـليـل النفسـ اتنظريـ. 1

 : Freudفـرويــد  •

أشار فرويد إلى لفظ األنا خالل تنظيره عن مكونات الشخصية ، التي تتكون وفق افتراض 
فرويد من الهو واألنا و األنا األعلى ، حيث اعتبر أن األنا تشمل نواحي الشخصية المتصلة باإلدراك 

النا اإلرادية ، وتتكفل األنا الحسي والتفكير والمعرفة والشعور واإلرادة ، وهي المشرفة على أفع
بالدفاع عن الشخصية و توافقها مع البيئة وتنظيم السلوك بضبط الدوافع ، فاألنا لدى فرويد منطقة 

  ) . 2011؛ األغا ،  1968راجح ، (عقلية ، أي أنها تتضمن الوظيفة التنسيقيه للشخصية 

، وهى تعمل على تنظيم إشباع وينشأ جهاز األنا نتيجة للتفاعل الحاصل بين الكائن وبيئته 
غرائز الهو حتى ال تصطدم مع الواقع الخارجي ، وكلما كانت األنا قوية حظيت الشخصية باالتزان 
والصحة النفسية ، وعلى قدر ضعف األنا وعدم قدرتها على القيام بوظيفتها يكون ضعف الفرد 

  ) .1997كفافى ، (واضطرابه 

 اً والتي تستطيع التوفيق بين الهوهي التي نمت نمواً سليموأشار فرويد إلى أن األنا القوية 
واألنا األعلى دون أن تتأثر أو تصاب باضطراب في بعض أو كل وظائفها ، أما األنا الضعيفة غير 

وتخضع للضغوط  والناضجة فهي التي تتخاذل أمام تعارض تلك القوى ، فقد تقع تحت سيطرة اله
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بدأ الواقع وما يطلبه األنا األعلى ، فيلجأ الشخص إلى تحطيم العوائق وعندئذ يسود مبدأ اللذة ويهمل م
  ) .2011الحياني وصباح ، (والقيود وهنا يصبح السلوك منحرفاً ويأخذ أشكاالً عدائية متعددة 

  

  

  

  :مفهـوم قوة األنـا مـن منظـور إسالمـي  •

النفس اللوامة ، والنفس لقد ميز اإلسالم ثالثة أقسام للنفس وهي النفس األمارة بالسوء ، و
المطمئنة ، وبعد نزول القرآن بنحو أربعة عشر قرناً من الزمان جاء فرويد مؤسس مدرسة التحليل 

حد ما  الهو يشبه إلى. ا و األنا األعلى الهو واألن: النفسي بنظرية ميز فيها ثالثة أقسام للنفس وهي 
حد ما مفهوم  النفس اللوامة ، واألنا تشبه إلى ماحد  بالسوء ، واألنا األعلى يشبه إلى النفس األمارة

النفس المطمئنة التي يصل إليها اإلنسان بالتغلب علي أهوائه وبتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية 
  ) .1998حيدر ، (ومطالبة الروحية 

ألعلى وبينما يقع الصراع النفسي في نظرية فرويد بين أقسام النفس الثالثة الهو واألنا و األنا ا
، فإنه يقع وفقاً لتصوير القرآن لطبيعة تكوين اإلنسان ، بين الجانب المادي والجانب الروحي من 

النفس األمارة بالسوء ، : شخصية اإلنسان ، وتنشأ تبعاً لنتيجة هذا الصراع حاالت النفس الثالثة 
  ) .2001نجاتي ،(والنفس اللوامة ، والنفس المطمئنة 

 :  Yongيونـج  •
نج أن الشخصية تتكون من عدد من األنظمة المنفصلة ولكنها متفاعلة مع ذلك فيما يرى يو

  :بينها وأهم هذه األنظمة 
                             .الالشعور الجمعي . 3                 .الالشعور الشخصي . 2                          .األنا . 1
.                                                     الدور . 5  .                        العقد . 4
                                   .                   الذات . 7                          .الظل . 6
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واألنيما هو الجانب األنثوي عند الرجل ، واألنيماوس الجانب الرجولي عند : األنيما واألنيماوس . 8
  ) .2004سفيان ، (األنثى 

ومفهوم األنا عند يونج يشمل فقط األنشطة العقلية الشعورية علي أساس أن األنا تتكون من 
أيضاً عن العمليات الشعورية  مسؤولةالمدركات الشعورية والذكريات ، واألفكار والوجدانيات ، واألنا 

ليومية فهي التي تنبهه وتذكره باألشياء ، كالتفكير واإلدركات ، فاألنا هي التي تدير حركة اإلنسان ا
  ) .1996خوري ، (وتتخذ له قراراته اليومية 

  

  :نظريـة عوامـل الشخصيـة . 2

ولذلك فقد أسس  ، على الموضوعية اإلحصائية في دراسة الشخصية Cattellيؤكد كاتل 
مات الشخصية حيث حملت أبحاثه على التقنية اإلحصائية المعروفة بالتحليل العاملي واكتشاف أبعاد وس

سمة مصدرية مستخرجة من قائمة البورت  16وباستخدام التحليل العاملي حدد كاتل  .نظريته مسماها 
للسمات  وأعد مقياساً للشخصية يقيس هذه السمات المصدرية يعرف باسم اختبار عوامل الشخصية 

  .بات االنفعالي وإحدى هذه السمات هي سمة قوة األنا أو الث ،  pf   16الستة عشر 

يرتبط بقدرة الفرد على التحكم في ) الثبات االنفعالي (قوة األنا أو " ويرى كاتل أن عامل 
دوافعه وأن يظل هادئ الطباع وثابتاً انفعالياً ويتعامل بواقعية مع مشاكله ويشير إلى زيادة قوة األنا 

  ) . 512 - 485:  2006عبد الرحمن ، (" كلما اكتشف اإلنسان منافذ أكثر نجاحاً للتعبير عن طاقاته 

  :سيكولوجيـا األنـا  اتنظـري. 3
أن األنا ) إريكسون ، هارتمان ، هورني ، سوليفان وآخرون(يعتقد أصحاب سيكولوجيا األنا 

الخطيب ، (كما يعتقد فرويد  خاصة بها وال تعتمد على طاقة الهوتستمد طاقتها وقوتها من مصادر 
1998 . (  

الغريزية واألنا األعلى  أبعد من أن تحاول التوسط بين الهوأن األنا  Erikson إريكسون ويري
ابعد من مجرد الدفاع ضد الغرائز المحرمة والقلق ،  ىالتأديبي والبيئة المحيطة ، ولكن قدرتها تمتد إل

      األنا  والسبب األساسي هنا أن الوظيفة البنائية لألنا السوية هو احتفاظه بالشعور بالهوية أو هوية
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وتمثل نظرية إريكسون في النمو نفس اجتماعي لألنا . ) 2009عبد الرحمن ، (أو الهوية السيكولوجية 
وقد جاءت . واحدة من ابرز النظريات في هذا المجال فعال خالف نظريات التحليل النفسي الكالسيكية 

  .لحياة مدى ا االتوافقية ونموه اهذه النظرية لتؤكد فاعلية األنا وقدرته

بأنها قوى   Ego strengthأو قوة األنا Ego virtueمفهوم فاعلية األنا  ىويشير إريكسون إل
داخلية مكتسبة من قبل األشخاص األسوياء خالل النمو النفس اجتماعي ، وحل األزمات المرحلية 

ايجابياً ، مما  مواجهة وإشباع ، فإما تحل األزمة ىواألزمة هنا تعبير عن وجود مطالب ملحة بحاجة إل
يعني نمو األنا وكسب فاعلية جديدة ، أو تحل سلبياً مما يعني أعاقة النمو وفشل األنا في كسب الفاعلية 

درجة من االضطراب النفسي والسلوكي المتمثل في السلوك المضاد لألنا  عرض إلىالمتوقعة والت
  ) .2008القحطاني ، (

ه تدل على أنه أكثر تركيباً وتعقيداً وتنوعاً من ويعتقد هارتمان أن مقدمات السلوك وشواهد
البواعث الغريزية البسيطة ، إذ إن للبيئة والموقف واألحداث التي يعيشها الفرد دوراً في سلوكه ، كما 
يرى أن لتعلم الفرد دوراً في تطوره حيث تكون األنا مكونة من سمات موروثة وبيئية ، ما يؤدي إلى 

  ) .1998الخطيب ، (ن بالمجتمع من حوله زيادة فهم عالقة اإلنسا

ولقد اتخذ أصحاب سيكولوجية األنا منحى آخر في تفسيرهم لقوة األنا ، فاألنا تزداد قوة كلما 
كانت قادرة على التكيف مع متطلبات كل مرحلة من مراحل النمو ، فلقد اعتبر كل من إريكسون 

األنا تكون نسبية في مستوى القوة والضعف وسوليفان أن نمو الشخصية يمر بعدة مراحل و أن قوة 
ها حسب عمليات األنا القوية والسوية في كل مرحلة ، غير أنهما اختلفا في عدد هذه المراحل فقد حدد

  ) .2011األغا ، (عند سوليفان ست مراحل  هيإريكسون بثماني مراحل بينما 

أنها سمة تقع ضمن مجموعة ويتضح مما سبق أن النظريات السابقة فسرت قوة األنا من خالل 
من العوامل أو السمات ، ولكن هذه النظريات لم تفرد تفسيراً خاصاً لقوة األنا من حيث تحديد أبعادها 

  . الحدود  ية أو عوامل خارجية ، إال في أدنىومكوناتها والعوامل المؤثرة فيها سواء كانت عوامل داخل
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  : د ــتمهيـ.  1.2.2
يعتبر موضوع التوافق من المواضيع األساسية والهامة في علم النفس كما في أغلب الدراسات 

فقد كان وما زال محوراً لالهتمام في العديد من الدراسات واألبحاث فهو يعتبر دليالً  . اإلنسانية
ن اإلنسان يمر ِإفسية ، وحيث ومؤشراً على الصحة النفسية والسالمة من االضطرابات والمشاكل الن

بعدة مراحل للنمو في حياته وكل مرحلة تتطلب من الفرد القيام بأدوار اجتماعية ونفسية معينة بدءاً من 
مرحلة الطفولة المبكرة وانتهاء بمرحلة الشيخوخة مروراً بمراحل المراهقة والنضج ، وهذا ما 

ات المرحلة ليصل لحالة التوافق التي تمكنه من يستوجب تعديالً مستمراً في سلوكه وتغييره ومتطلب
الكحلوت ، (العيش بسالم داخلي مع نفسه كما هو مع محيطه االجتماعي وأداء أدواره بكفاءة وفاعلية 

وأبعاد ومظاهر التوافق ، ومعوقات ومعايير هذا المبحث مفهوم التوافق ، لذلك سيتناول و . )2011
    للتوافق سرةالمف لنظرياتباإلضافة ل،  التوافق

  :ق ـوم التوافــمفهـ.  2.2.2

نظرية  يعرف بيولوجيا كما ورد فييقابل مصطلح التكيف و ظهورهالتوافق في بداية كان 
فعند حدوث  . دارون في النشوء واالرتقاء بأنه قدرة الكائن الحي على التالؤم مع الظروف البيئية

ت ذاتية وبيئية ليستمر في البقاء ، فإن فشل في ذلك بتغيرا يئية مفاجئة يواجهها الكائن الحيتغيرات ب
  ) . 2013 ، غالي( ينقرض ويختفي

ولقد أخذ علم النفس المفهوم البيولوجي للتكيف ، والذي أطلق عليه علماء البيولوجيا مصطلح        
يتالءم فاإلنسان كما  . "توافق ال" واستخدم في المجال النفسي االجتماعي تحت مصطلح " المواءمة " 

والتي تتطلب ، مع الظروف البيئية يستطيع أن يتالءم مع الظروف االجتماعية والنفسية التي تحيط به 
منه باستمرار أن يقوم بمواءمات بينها وبينه في جميع مراحل نموه ، فكل هذه المراحل تتطلب منه أن 

نصب اهتمام علم النفس على يزيد قدراته على التوافق االجتماعي وتعديل سلوكه ، ومن الطبيعي أن ي
السيكولوجي االجتماعي للفرد أكثر من أن ينصب على البقاء والتكيف الطبيعي والتوافق البقاء 

  ) .1978فهمي ، ( والبيولوجي 
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،  Adaptation والتكيف  Adjustmentبعد االطالع على األدب السيكولوجي في التوافق و
، حيث إن بعض الباحثين ذكرها بنفس المعنى والمفهوم ،  يرى الباحث أن هناك تداخال بين المفهومين

  .ميزوا وفرقوا بينهما  وآخرون

أن التكيف يعني السلوك الذي يجعل  Mourer and Klukhonفيرى كل من مورا وكالكهون 
نظرية (ويغير الطرق الموروثة في السلوك  ينه ينمَأحياً ، صحيحاً وفي حالة تكاثر ، كما  الكائن
، بمعنى أن لفظة التكيف عندهما تستخدم للداللة على مفهوم عام يتضمن جميع ما يبذله ) الغرائز

الكائن الحي من نشاط لممارسة عملية الحياة في محيطه الفيزيقي واالجتماعي ، بينما يؤدي التوافق 
الجانب  للداللة على" التوافق " أي أنهما يقصران لفظ ) نظرية التعلم(إلى ظهور العادات ويغير منها 

  ) .2002؛ أبو شماله ،   2011كباجه ،(السيكولوجي من نشاط الكائن الحي 

، شمل من التكيف ، ويكاد معناه يكون قاصراً علي النواحي النفسية االجتماعية َأالتوافق أعم وف
بينما التكيف يختص بالنواحي الفسيولوجية وبذلك تصبح عملية تغيير الفرد لسلوكه ليتسق مع غيره ، 

ذلك بأتباعه للعادات والتقاليد وخضوعه لاللتزامات االجتماعية عملية توافق ، وتصبح عملية تغيير و
) 2000 ، شاذلي ؛  1990كفافي ، (حدقة العين وذلك باتساعها في الظالم وضيقها في الضوء عملية تكيف

.  

محاوالً تحديد  فيتناول ثالث مصطلحات هي التكيف ، والتوافق ، والتكامل ، Cattellأما كاتل 
مفهوم كل منها ، فالتكيف يستخدم بمعنى اجتماعي ، أما التوافق فيعني العمليات النفسية البنائية ، 

  ) . 2011فروجه ، (والتكامل يعني مدى تكاثف وتآزر كل طاقات الفرد في سبيل هدف معين 

لحي التوافق ولتجنب الخلط بين المصطلحات فإن الباحث يمكنه التأكيد على أن كل من مصط
من شأنه الحفاظ على استمرارية فيزيقي والتكيف له داللة خاصة به ، فالتكيف يطلق على أي تغيير 

الحياة وبقاء النوع ، وتلبية الحاجات البيولوجية واالجتماعية ، التي قد تساهم في تحقيق الفرد للتوافق 
سجام مع المتغيرات البيولوجية م واالنالنفسية للفرد وقدرته على التواؤ الذي يختص بالجوانب

  .واالجتماعية وتجعله أكثر قدرة على تحقيق أهدافه وإشباع رغباته وتلبية احتياجاته 

اختلف العلماء في التوافق شأنه في ذلك شأن الظواهر اإلنسانیة المختلفة التي یصعب و
ظريات واألطر تحدیدها أو تعریفها بسبب اختالف وجهات نظر كل باحث واهتماماته وتعدد الن
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فالتوافق مصطلح مركب وغامض إلى حد . الثقافیة واالتجاهات التي تم من خاللها تناول الموضوع 
كبير ألنه يرتبط بالنظرة للطبيعة اإلنسانية ووجود نظريات وأطر ثقافية متباينة ، وربما كان أحد 

 - Adaptationكلمات ،  أسباب غموض هذا المصطلح هو الخلط بين المفاهيم ، ففي اإلنجليزية نجد
Conformity - Adjustment - Accommodation  توافق ، تكيف ، : وفي العربية نجد كلمات

تالؤم ، مسايرة ، مجاراة ، حيث تشير المصطلحات التالية وفق الموسوعات والمعاجم النفسية إلى ما 
  :يلي 

1. Accommodation ستخدم باعتباره عملية وترجمتها العربية تالؤم ، وهو مصطلح اجتماعي ي
  .اجتماعيه وظيفتها تقليل أو تجنب الصراع بين الجماعات 

2. Conformity  وترجمتها العربية مسايرة ، وهو أيضاً مصطلح اجتماعي يعني االمتثال للمعايير
  .والتوقعات الشائعة في الجماعة 

3. Adaptation ائن علي أن وترجمتها العربية تكيف ، وهو مصطلح بيولوجي ويعني قدرة الك
  .يعدل من نفسه أو يغير من بيئته إذا كان له أن يستمر في الحياة 

4. Adjustment  والترجمة العربية لهذا المصطلح هي توافق وهو المفهوم النفسي أو االجتماعي
 .وهو ما يتفق فيه الباحث الحالي مع شاذلي . ) 2001شاذلي ، (

سألته : واستوفقت اهللا . مأخوذ من االتفاق : "  علي أنه اللغوية وقد عرف التوافـق من الناحية
كما عرف التوافق  . )665:  1981الزاوي ، (" وال يتوافق عبد إال بتوفيقه . ووفقه اهللا توفيقاً . التوفيق 

تفق معه اموافقة ، و مأخوذة من وفق الشيء أي الءمه ، وقد وافقه:" في لسان العرب أن التوافق 
  ) .  262:  1988األنصاري ، (" توافقاً 

 بتعريفوانتهاءاً  )1965(هنا النفسي ابتدءاً بتعريف وفيما یلي عرض لتعریفات التوافق  
  : )2013(علي 

التوازن النفسي أي أن الفرد يثق في نفسه وفي اآلخرين " بأنه التوافق النفسي  1965عرف هنا ي -
حوله كما يتمتع بعالقات  المحيطين بة داخل األسرة وخارجها ، ويحظي بالتقبل والرضا ممن
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اجتماعية جيده تتميز باالعتماد علي النفس وتحمل المسؤولية والموضوعية في مواجهة األمور 
  ) .4:  2007في الحاسي ، (" وعدم التردد 

قدرة الفرد على إشباع حاجاته ، ومقابلة متطلباته " بأنه  )Wolmen )1973 : 35 ولمانوعرفه  -
 ."الل عالقة منسجمة مع البيئة التي يعيش فيها النفسية واالجتماعية من خ

 ىمية مستمرة نشطة ووظيفته تؤدي إلعملية دينا"التوافق النفسي بأنه  1973وتعرف عبد المعطي  -
حالة من االتزان النسبي بينه وبين ذاته وفي الوقت نفسه بينه وبين بيئته بأبعادها المختلفة من 

، وأنها ترتبط بأنماط السلوك المالئم التي تشبع  ىجهة أخرطبيعية واجتماعية وثقافية وغيرها من 
 ) .20:  2008علي ، في (" بها الفرد وحاجاته بصوره موضوعية وواقعية 

إشباع الفرد لحاجاته النفسية وتقبله لذاته " التوافق النفسي بأنة  )2:  1997( اهرى وسفيانالدوعرف  -
ت واألمراض النفسية ، واستمتاعه بعالقات واستمتاعه بحياة خالية من التوترات والصراعا

  "  .اجتماعية حميمة ومشاركته في األنشطة االجتماعية ، وتقبله لعادات وتقاليد وقيم مجتمعة 

مجموع العمليات النفسية التي تساعد الفرد علي التغلب علي "  هبأن Lazarusوعرفة الزروس  -
 ) .  109:  1998القذافي ، (" المتطلبات والضغوط المتعددة 

قدرة الشخص على تقبل األمور التي یدركها ، بما في " هو أن التوافق Rogers ويري روجرز  -
 .) 36:  2011السراج ،( "ذلك ذاته ، ثم العمل بعد ذلك على تبینها في تنظیم شخصیته 

المرونة التي يشكل بها الفرد اتجاهاته وسلوكه ، لمواجهة " للتوافق بأنة Yong وأشار يونج  -
لمواقف الجديدة ، بحيث يكون هناك نوع من التكامل بين تعبيره عن طموحه ، وتوقعاته ومطالب ا

 ) .89:  2002الخالدي ، (" المجتمع 

السلوك المتكامل ، ذلك السلوك الذي يحقق للفرد " أن التوافق هو  Shopeenويري شوبين  -
:  2003أحمد ، (" ينفرد بها الفرد أقصي حد من االستغالل لإلمكانيات الرمزية واالجتماعية التي 

40. ( 
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إشباع الفرد لحاجاته النفسية وفهمه لذاته فهماً واقعياً " التوافق بأنة ) 154:  2004( سفيانويعرف  -
ولية ، وقدرته علي اتخاذ قراراته ، وحل ؤوتقبله لذاته واحترامها ، وثقته بنفسه وتحمله المس

 " .مشكالته ، وتحقيق أهدافه 

عملية دينامية مستمرة يحاول فيها الفرد تحقيق " التوافق النفسي بأنة  )9:  2006( وافي يعرفكما  -
 . "وبيئته قدر من االتزان والرضي والتواؤم واالنسجام مع ذاته 

  

حالة من االتزان النفسي تتجلى في تكامل " التوافق النفسي هو  )26:  2008( بركاتتعريف  -
، وحل مشكالته ، والتمتع بقدر من الثبات االنفعالي الذي  هشخصية الفرد ، والتخطيط لمستقبل

يمكن الفرد من إقامة عالقات اجتماعية ناجحة ، وااللتزام بقيم توجه سلوكه ، واإلسهام في بناء 
 . "ع ، والشعور بالطمأنينة والرضا المجتم

بيئته المحيطة به تفاعل الفرد مع " التوافق النفسي بأنه  )181:  2011( وعبداليمةويعرف حسين  -
وفقاً لقدراته وإمكانياته إلشباع حاجاته ورغباته وفقاً للظروف الخارجية التي تمليها عليه تلك البيئة 

 ". 

عملية دينامية مستمرة يجتهد فيها الفرد في " التوافق النفسي بأنه ) 66:  2013(علي كما يعرف  -
االجتماعية ، وتقبل ما ال يمكن تعديله سعياً تعديل ما يمكن تعديله من سلوكه وفي بيئته الطبيعية و

 " .إلحداث حالة من التوازن بينه وبين البيئة التي يعيش فيها 
 من زوايا متعددة باختالف العلماء هورغـم تعدد تعريفات مفهوم التوافـق والنظر إلي

  :والباحثين إال أنه يمكـن حصرهـا في ثالثـة اتجاهـات رئيسيـة هـي 
  :الفـردي أو الشخصـي االتجـاه . 1

ويعني تحقيق التوافق عن طريق إشباع الفرد لدوافعه ، فالفرد المتوافق هو الذي يخلو من 
الصراعات الداخلية الشعورية والالشعورية ، ويتحلي بقدر من المرونة ، ومن الذين يميلون لهذا 

األنا الفعال الذي يسيطر االتجاه هم التحليليون الذين يرون أن الشخص المتوافق هو الشخص صاحب 
  ) .2010العصيمي ، (علي كل من الهو واألنا العليا 

  :االتجـاه الجمعـي أو االجتماعـي . 2
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ويعني أن عملية التوافق تكمن في مسايرة المجتمع بما فيه من معايير وأعراف ومسايرتها 
عمليات التوافقية متعلمة ، وعدم االصطدام معها ، ومن أنصار هذا االتجاه السلوكيين فهم يرون أن ال

)  2009الصويط ، (وأن األفراد متى ابتعدوا عن المجتمع ، فأن سلوكياتهم تأخذ شكالً شاذاً غير متوافق 
.  

  :االتجـاه المتكامـل . 3
ويعني أن عملية التوافق عملية مواءمة بين الفرد ونفسه من جهة وبينه وبيئته من جهة أخري 

الذي يحقق حاجاته ومتطلباته المادية والنفسية ضمن اإلطار الثقافي الذي ، وأن الفرد المتوافق هو 
، وانتشاراً وهو  األكثر قبوالً ويري الباحث أن االتجاه المتكامل هو ) .1999عبد اللطيف ، (يعيش فيه 

  .  األدق حيث أنة يجمع بين االتجاه الفردي واالجتماعي في تعريف التوافق 

  :ـق النفسـي أبعــاد التواف.  3.2.2
ن يتواءم مع أهناك أبعــاد مختلفة للتوافق تبدو في قدرة الفرد علي أن يتوافق توافقاً سليماً و

ومن ). 2008بطرس ، (حداً كبير ىأن التوافق عملية معقدة إل ىجتماعية أو المهنية ، مما يدل علبيئته اال
  :ا يلي م التي يظهر فيها التوافق المجاالتعبرة عن مال هذه األبعاد

 :  واالنفعاليالتـوافـق الشخصـي  .1
تحقيق احتياجاته ببذل  ىه لذاته والرضا عنها ، وقدرته علويقصد به قدرة الفرد على تقبل" 

بقيمته الذاتية وأنه شخص ذو  والشجاعة ، وإحساسه الجهد والعمل المتواصل بجانب شعوره بالقوة
شقير ، (" وهدوء نفسي  انفعالي، وتمتعه باتران  قيمة في الحياة ، وخلوه من االضطرابات العصابية

2003  :5. (  
  :التـوافـق االجتماعـي  .2

هو إحساس الفرد بالسعادة من جراء عقد عالقات اجتماعية حميمة مع اآلخرين ، مبتعداً بها 
خير لها ، ساعياً للجَأفي العمل من  باًوؤعن السيطرة والتملك والعدوانية ، راضياً عن تلك العالقات د

ذلك تقبل التغيرات التي تحدث ومسايرة تلك المعايير االجتماعية للجماعة التي ينتمي  ىفيها يضاف إل
االجتماعية ، وبهذا  ةي البد من المواءمة بين حاجات الفرد ومتطلباته وإمكاناته ومتطلبات البيئأ .إليها 

  ) .2005الزهراني ، (يشعر الفرد باألمن االجتماعي 

  :سـرى التـوافـق األ .3
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) األبناء - األم  - األب ( يتضمن العالقة االجتماعية التي تقوم بين أعضاء األسرة الواحدة 
علي نحو يحقق التوازن داخل األسرة ، حيث تسود المحبة والثقة واالحترام بين جميع أفراد األسرة 

  ) .1987عبد الحميد ، (

 ) :الجسمي ( التـوافـق الصحـي  .4
لمظهره  يدة خالية من األمراض الجسمية والعقلية واالنفعالية مع تقبلهوهو تمتع الفرد بصحة ج

النفسي تجاه  الخارجي والرضا عنه ، وخلوه من المشاكل العضوية المختلفة ، وشعوره باالرتياح
قدراته وإمكاناته وتمتعه بحواس سليمة ، وميله إلى النشاط والحيوية معظم الوقت وقدرته على الحركة 

  ) .2003شقير ، (المة في التركيز مع االستمرارية في النشاط والعمل دون إجهاد واالتزان وس
  
  

  :التـوافـق المهنـي  .5
ويتضمن االختيار المناسب للمهنة واالستعداد مهنياً وتدريبياً لها والدخول فيها واإلنجاز 

زهران ، (ل المناسب والكفاءة واإلنتاج والشعور بالرضا والنجاح ، ويعبر عنة العامل المناسب في العم
2005( .  

  :التـوافـق العـقلـي . 6
عناصر التوافق العقلي هي اإلدراك الحسي والتعليم والتذكر والتفكير والذكاء واالستعدادات 

العنزي ، (قية العناصربعاد بدوره كامال ومتعاوناً مع بويتحقق التوافق العقلي بقيام كل بعد من هذه األ
1998. (  

  : دينـي التـوافـق ال. 7
الجانب الديني جزء من التركيب النفسي للفرد ، وكثيراً ما يكون مسرحاً للتعبير عن صراعات 
داخليه عنيفة ، مثال ذلك ما نجده عند كثير من الشباب أصحاب االتجاهات اإللحادية والتعصبية ، 

للتعامالت بين الناس ويتحقق التوافق الديني باألمان الصادق ذلك أن الدين من حيث هو عقيدة وتنظيم 
  ) . 2001شاذلي ، (األمن  ىتزانها فهو يرضي حاجة اإلنسان إلثر عميق في تكامل الشخصية واأذو 

  :التـوافـق السياسـي . 8
مع تلك التي يعتنقها  ىيتحقق التوافق السياسي عندما يعتنق الفرد المبادئ األساسية التي تتمش

ر معايير الجماعة التي يعيش فيها وإذ ما خالف تلك المعايير المجتمع أو يوافق عليها أي عندما يساي
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خلي يعوق إشباع كثير من اتعرض لكثير من الضغوط المادية والنفسية أو قد ينشأ لدية صراع د
أن يساير معايير الجماعة أو يغير مبادئه السياسية حتى يتحقق  هاجاته ويصيبة التوتر والقلق وعليح

  ) .2001شريت ، ( هبينة وبين مجتمع التوافق

  :التـوافـق الجنسـي . 9
، ويلعب  الزواجى واالستقرار والعاطفي الجنسي والرضا واإلشباع الزوجية السعادة ويتضمن

الجنس دوراً بالغ األهمية في حياة الفرد لما له من أثر في سلوكه وعلي صحته النفسية ذلك أن النشاط 
جتماعية وإحباطه مصدر للصراع والتوتر الشديدين الجنسي يشبع كالً من الحاجات الشخصية واال

  ) . 2008علي ، (
  
  

  :التـوافـق الزواجـى . 10
أن التوافق الزواجى يتضمن السعادة الزوجية والرضا ) 2001في حسن ،  1990سري ( ىتر

ادل الزوجي ويتمثل في االختيار المناسب للزوج واالستعداد للحياة الزوجية والدخول فيها والحب المتب
ل مشكالتها ، بين الزوجين ، واإلشباع الجنسي ، وتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية ، والقدرة علي ح

  .واالستقرار الزوجي
 لو وانظر ، ابينه الفصل يمكن وال البعض بعضهاب متداخلة التوافق أبعاد أن للباحث يتضحو

 لو ، صحيح والعكس ، اآلخرين مع تعامله طريقة ستكون فكيف داخله من الفرد تسكن التوترات كانت
 أن الباحث ىير ولذلك . وذاته نفسه مع تعامله طريقة ستكون فكيف الفرد تسود والقلق التوترات كانت
 ومن ، سواء حد علي ومحيطها البشرية النفس استقرار في للغاية مهم وأنواعه مجاالته وبكل التوافق
  .  اإلصابة نوع عن النظر الجرحى بغض وخاصة فردلل والفعال اإليجابي المناخ توفير من بد ال هنا

  : الشخـصية المتـوافـقة  مظاهر.  4.2.2
السلوكية ، التي تدل على النضج ومن  ظاهرتتميز الشخصية المتوافقة بمجموعة من الم

  : المظاهرالممكن اعتبارها صفات للشخصية المتوافقة ، ومن هذه 

 .النظرة الواقعية للحياة  .1
 .لفرد طموح ا ىمستو .2
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 .المسؤولية االجتماعية  .3
 . اإلحساس بإشباع حاجات نفسية .4
  :مجموعة من سمات الشخصية ومن أهما  رـتواف .5
 األحداث من يستثار وال يستفز، فال وصبر نٍَأتب األمور تناول على القدرة وهو :االنفعالي  تزاناال •

 انفعال خاصة انفعاالته في يتحكم األمور مواجهة في عقالني ، والرزانة بالهدوء ويتسم التافهة
 . والخوف الغضب

 فتصور اإلنسان التوافق إلى تشير التي الهامة المؤشرات من وهو : الذات ضبط على القدرة •
 وعلى ضبط ذاته على القدرة لديه فهو ، وقدراته إمكاناته مع متوازناً لذاته ومفهومه المتوافق
 الصادر الضبط الحاجة إلى قلت كلما الذات ضبط على القدرة زادت وكلما ، األمور عواقب إدراك
 .الذات  نع خارجة أخرى سلطة من

وليته إزاء اآلخرين وإزاء ؤصود بهذه السمة أن يحس الفرد بمسالمق :ولية االجتماعية ؤالمس •
ومن ثم يبتعد ) أي يهتم بالغير ( المجتمع بقيمه ومفاهيمه وفي هذه الحالة يكون الشخص غيرياً 

ويتمثل في سلوك الفرد االهتمام بمجتمعه والدفاع عنه وحماية منجزات هذا المجتمع عن األنانية ، 
. 

 ، مجتمع كل يتبناها التي ، العليا المعايير من القيم تعتبر : )قيمي نسق ( القيم من مجموعة توافر •
 الخير على مفطور اإلنسان ألن ؛ فطرية القيم هذه وبعض أفراده ، في ويحققها بها ويؤمن
 يصل ولكي ، المجتمع نشاط في اشتراكه نتيجة الفرد يكتسبها مكتسبة وبعضها الح ،والص

 كشاف كضوء تعمل التي المعايير يضع كما ، واتجاهاته قيمه بغرس يقوم فإنه غاياته إلى المجتمع
 على يعين وبالتالي االجتماعية المواقف وفي ، للمثيرات استجاباته واختيار انتقاء للفرد ييسر
 .  ) 2004محمد ، ؛  2004عبد العزيز ، ( المجتمع مع والتوافق زنالتوا

هي الشخصية التي يمكنها أن تتمتع بالصحة النفسية  ةتوافقمويرى علماء النفس أن الشخصية ال
 . ، كما يرى علماء الصحة النفسية أن الصحة النفسية تتطلب توافقاً إيجابياً مع الذات ومع المحيط

النقــاط التالـيـة في العالقــة بين التوافــق والصحــة  Schwebelويـذكر شويبل 
  : النفسيــة
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دائم ، ضروري وأساسي في نمو  وهى هدف،  ة النفسیة توافق مستمر، غیر ثابتالصح .1
 .الشخصیة السویة 

الصحة النفسیة حالة إیجابیة تشمل الجوانب الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة واالنفعالیة ،  .2
 .متكاملة تنمو خالل عملیة التوافق  وهذه الجوانب

الحجار، (إلى إیصال الفرد إلى أعلى مراتب تحقیق الذات  تهدفالصحة النفسیة عملیة توافق  .3
  ) .2011الكحلوت ، ؛  2003

ويرى الباحث أن التوافق هو دليل على وجود الصحة النفسية وليس مرادفاً لها بالرغم من 
ن ، فال يمكن أن يتمتع الشخص بالصحة النفسية دون وجود حالة التداخل الكبير بين هذين المصطلحي

من رضا الفرد عن نفسه وتلبيته الحتياجاته بما ال يتعارض مع ما هو متاح ومقبول اجتماعياً من غير 
  .أن يحيا هذا الفرد صراعات وتوترات نفسية 

  

  :معـوقات التوافـق .  5.2.2
نفسي ، ويلجأ في ذلك إلي أساليب مباشرة وغير يعمل الفرد دائماً علي تحقيق التوافق ال

تؤثر سلبياً  معوقاتعدة وخالل هذه العملية يواجه الشخص .  مباشرة لكي يحقق توافقه مع نفسه وبيئته
  :  يلي ومن هذه المعوقات ماعلي توافقه 

  :النفسيـة  المعوقات. 1
 النفسية بالمتغيرات تأثرها عدم يعني ال ذلك فان نفسية ، خاصية أو سمة التوافق أن من رغم
 سوء حدة من تزيد أو الحسن التوافق على تساعد أن يمكن كثيرة نفسية عوامل هناك أن إذ األخرى ،
 على مساعدة عوامل تعتبر كما التوافق ، لسوء ومظاهر عوامل النفسية فاالضطرابات، التوافق 
  :الحصر  ال المثال سبيل على ومنها ، إحداثه

 التي قد تكون شديدة ومتكرره وغير مناسبة للموقف مثل الخوف والغضب :الشديدة  االنفعاالت •
 واالجتماعية والنفسية الجسمية الناحية من السيئ أثرها متوازنةال غير االنفعاالت لهذه يكون حيث

. 
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 لسوءاً سبب كوني أن يمكن الكفاية مشاعر وضعف للذات السالب التقدير أو  :لذاته المرء فهم عدم •
 هذه تحقيق في الفشل يعني مما مناسبة أهداف تحديد على الفرد قدرة تعوق أن يمكن كما لتوافق ،ا

  .االضطرابات  من لمزيد والتعرض النفسي التوافق سؤ من يضاعف أن يمكن ما وهذا األهداف ،

 رعينمتصا دورين يلعب وقد المجتمع يتوقعه لما تبعاً متعددة أدواراً الفرد يلعب : األدوار صراع •
 االنسجام ويحقق هذه األدوار بين التنسيق يستطع لم اإذ التوافق سوء إلى يؤدي مما واحد آن في

 .بينها 

رضية وغيرها من االضطرابات تعد مكالقلق واالكتئاب والمخاوف ال : النفسية االضطرابات •
 ) .2003عسيري ، ( التوافق سوء مظاهر من مظهراً

  

  

  

  

  :الجسميـة المعوقات . 2
صد بها بعض العاهات والتشوهات الجسمية ، ونقص الحواس التي تحول بين الفرد ونق

الفرد عن مشاركته في النشاطات الرياضية  نوأهدافه ، فضعف القلب وضعف البنية قد يعوقا
لزواج وتكوين األصدقاء ، وضعف قد يعوق الشخص عن ا شكل الجسم أو تشوههوالترفيهية ، وقبح 

لب عن االلتحاق بالكليات العسكرية وغيره من الكليات التي تشترط سالمة بصار قد يعوق الطااإل
عينة  تطال قد التي اتقمعوالجسمية من أكثر ال اتقمعوويري الباحث أن ال . )2001شريت ، (اإلبصار 

الدراسة نظراً لإلصابات والتشوهات التي يعاني منها هؤالء الشباب الجرحى والتي قد تكون عائقاً أمام 
  .فقهم توا

  :الماديـة واالقتصـاديـة المعوقات . 3
من الناس من تحقيق أهدافهم  اًاإلمكانيات المادية عائقاً يمنع كثير ريعتبر نقص المال وعدم توف

الفقر رضي اهللا عنه  علي بن أبي طالبسيدنا  رفي الحياة ، وقد يسبب لهم الشعور باإلحباط ، لذا اعتب
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ن إشباع حاجاتهم مباعتباره عائقاً قوياً يمنع الفقراء " الفقر رجالً لقتلته لو كان " عدواً لألنسان وقال 
، ويسبب لهم الكدر واأللم ، ويعتبر نقص المال عائقاً يمنع كثيراً من الشباب من تحقيق  ةساسياأل

محمد ومرسي ، (أهدافهم في التعليم والزواج والعمل ، أو الحصول علي المسكن والسيارة وغير ذلك 
2003(.  

  :االجـتمـاعيـة  المعوقات. 4
لضبط  أعرافهاالجتماعية القيود التي يفرضها المجتمع في عاداته وتقاليده و اتقمعوونقصد بال

منع الوالدين  اتقمعوالسلوك وتنظيم العالقات ، وتعوق الشخص عن تحقيق بعض أهدافه ، ومن هذه ال
لزواج من الفتاة تمنع العادات والتقاليد شاباً من ا وقدأبنائهم من إشباع بعض رغباتهم تأديباً وتربية ، 

 )2005علي وعبد الغني ، (حداهماِإحرمان الطفل من والديه أو  ىدي الموت والطالق إلؤالتي يحبها ، وي
.  

  

  

  

  

  

  :معاييـر التوافـق .  6.2.2
 لقد أشارت العديد من البحوث والدراسات والكتب المتخصصة في ميدان علم النفس والصحة

   النفسية إلى مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها للكشف عن مستوى التوافق النفسي لدى فرد 
أو مجموعة من األفراد ، وتختلف فيما بينها من حيث الكفاءة والجودة ، إضافة إلى آلية االستخدام 

  :وطبيعة الفئة المستهدفة من عملية القياس ، ومن أبرز هذه المعايير ما يأتي 

  :المعيـار اإلحصائـي . 1
قين ، وذلك يقوم هذا المعيار علي تطبيق األفكار اإلحصائية لتحديد المتوافقين وغير المتواف

المتوسط ، فالشخص غير السوي هو الذي ينحرف عن المتوسط العام لتوزيع  ىبإرجاع سمات الفرد إل
ري الباحث أن المعيار اإلحصائي من وي ) .1999الداهري والكبيسي ، (األشخاص أو السمات أو السلوك 
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غير كان إذ  أمالبيئة التي سيطبق فيها ، ناسباً لأفضل المعايير للداللة علي مستوي التوافق إذ كان م
ألنه في هذه الحالة ال يعطي  ؛فأنه يكون غير دقيق التي سيطبق بها مالئم للبيئة والثقافة غير وناسباً م

    .  ماعية تفسيراً لدالالت أخالقية أو اجت

  :  المعيـار المثـالـي . 2
وهو محك متأثر بالفلسفة وبالذات فلسفة األخالق واألديان ، ويعتمد في تحديده لدرجة التوافق 
علي مدي االقتراب من الحد األعلى آو المثل آو الكمال ، إال آن المشكلة هي في كيفية تحديد درجة 

شر، ومن الصعوبة االعتماد علي هذا المعيار في يتعلق بصفات وخصائص الب االكمال وخاصة فيم
أحكامنا ، ذلك أن المثالية ليست محدودة تحديداً دقيقاً ، كما أننا كأشخاص لسنا بالمثاليين حسب هذا 

  . )2004سفيان ، (المعيار فكيف يمكننا الحكم علي أشخاص آخرين بالمثالية أو غيرها 

  :  المعيـار الباثولوجـى .  3
خاص حسب األعراض العيادية التي تظهر لديهم ، وهذا المعيار يعتمد أساساً ويصنف األش

كأعراض القلق ( علي األعراض العيادية أي علي األشخاص الذين تظهر عليهم مثل هذه األعراض
األشخاص غير المتوافقين  ىخر فأنه يعتمد علآ، أو بمعنى  ) واالكتئاب والوساوس القهرية وغيرها  

أو  ينه ال يستطيع أن يحدد الدرجة التي نقف عندها ، ونقول أن هذا السلوك سوإنا فأساساً ، من ه
  .)1980طه ، (            شاذ 

  
 

  : المعيـار االجتماعـي أو الثقافـي .  4

هذا المعيار، إنما هو معيار نسبي ذلك أنه يرى أن الشخص السوي هو الذي يساير سلوك وقيم 
كما نعرف فإن قيم المجتمعات وقوانينها ومعاييرها تختلف اختالفاً ظاهراً ، و ةومعايير وقوانين مجتمع

  ) .2008احمد ، (بعضها عن بعض ، كما تختلف أهداف المجتمعات ، بل وتتعارض أيضاً 

ويقوم المحك االجتماعي على أساس القبول االجتماعي ، فالسلوك الذي يتفق مع المعايير 
أما السلوك الذي ال يتفق مع هذه المعايير فهو سلوك شاذ أو غير سوي االجتماعية يكون سلوكاً سوياً ، 

، والمعيار االجتماعي مفهوم يشير إلى ما يقبله المجتمع من قواعد وعادات واتجاهات وقيم ، وغيرها 
  ) .1996عويضة  ، (من العوامل التي تحدد سلوك األفراد 
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ات تختلف فيما بينها في القيم وقد وجهت انتقادات للمحك االجتماعي ذلك أن المجتمع
واالتجاهات ، فهناك سلوكيات اجتماعية شاذة في نظر المسلمين ، إال أنها مقبولة عند اآلخرين ، 
وتتباين المجتمعات فيما بينها في أمورها االجتماعية والعقائدية ، وبالتالي تختلف ، فالحكم على 

لرغم من هذا فإن المحك االجتماعي ضروري السلوكيات فيها وكل حسب مرجعيته وعقائده ، وعلي ا
ألن لكل مجتمع أعرافه وتقاليده ، وما يعد متوافق في مجتمع ال يكون كذلك في المجتمعات اإلخري 

  ) .68: المرجع السابق (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :النظريات المفسرة للتوافـق النفسـي .  7.2.2
وموضوع التوافق ، . البحوث  علمية األساس في كليعتبر البعد النظري لتفسير أي ظاهره 

الكبرى ، يعد من المواضيع الحديثة في البحوث النفسية ، وذلك لما له من عالقة مباشرة بحياة  ألهميته
  :نورد ما يلي ومن أهم النظريات التي فسرت التوافق . الفرد 

  :التحليـل النفسـي  نظـريـات. 1
  :  Freudفـرويـد    •

 ألناا ، (Id)تكون من ثالث منظومات هي الهو ي فرضيیرى فروید أن الشخصیة مفهوم 
)Ego (،  واألنا األعلى)Superego ( ، ویمثل الهو الجزء المتأصل غیر المنظم من الشخصیة ،
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، ) كالجوع والجنس( إشباع الحاجات األساسيةوهدفه تقلیل التوتر الناشئ عن طریق الحصول على 
التقلیل اآلني للتوتر والوصول إلى أعلى درجات  ىوهو یعمل حسب مبدأ اللذة والذي یهدف إل

وذلك  ، كما أن رغبات الهو ال یمكن أن یتم إشباعها بالكامل أو بصورة مستمرة. الرضا واإلشباع 
  ) .2011السراج ، (لوجود الجزء الثاني من مكونات الشخصیة وهو األنا 

ن خالل التنشئة ، ویقوم عملها ویمثل األنا األعلى مبدأ المثل والقیم التي یكتسبها الفرد م
على إشباع الجانب القیمي واألخالقي لدى الفرد بأعلى درجة ، ویمثل األنا مبدأ الواقع ، وعمله 
حمایة الفرد وهو یوازن بین الهو واألنا األعلى ، فاألنا تجعل من الفرد متوافقاً أو غیر متوافق ، 

حدث توازناً بینهما وبین الواقع ، أما األنا فاألنا القویة تسیطر على الهو واألنا األعلى وت
على الشخصیة ؛ فتكون شخصیة شهوانیة تحاول ) الهو(الضعیفة فتضعف أمام الهو فتسیطر 

وعدم مراعاة الواقع . إشباع غرائزها دون مراعاة الواقع أو المثل مما تؤدى بصاحبها إلى االنحراف
تجعل فإنها األنا األعلى  تسیطرما ا ذٕاو .االضطراب  يظهرینعكس علیها سلباً ؛ ومن ثم 

بكبت الرغبات والغرائز الطبیعیة ، أو تشعر  تقومالشخصیة متشددة بالمثل إلى درجة عدم المرونة 
شبه ویعتبر فروید أن التوافق . بالذنب المبالغ فیه وتؤدى إلى االضطراب النفسي وسوء التوافق 

ایة سوء التوافق غالباً ما ترجع إلى مرحلة الطفولة ، كما یعتبر أن بد . نادر لدى اإلنسانالكامل 
إلى  يفالنمو السلیم یؤد .وخاصة في السنوات الخمس األولى حینما تنمو األنا نمواً غیر سلیم 

نشوء األنا القویة ، ویواجه الفرد حاالت التوتر والقلق عن طریق حیل الدفاع الالشعوریة ، 
  ) . 2004سفيان ، (إلى سوء التوافق  يل فإنه یؤدغ في استخدام هذه الحیولكن إذا بال

  

كما اعتقد فروید أن عملیة التوافق غالباً ما تكون ال شعوریة ؛ أي أن األفراد ال تعي 
فالشخص المتوافق هو من یستطیع إشباع المتطلبات . األسباب الحقیقیة لكثیر من سلوكیاتهم 

لعصاب والذهان ما هما إال شكل من أشكال سوء الضروریة للهو بوسائل مقبولة اجتماعیاً ، وأن ا
  ) .1999عبد اللطيف ، (            التوافق 

وبذلك فان التوافق من وجهة نظر التحلیل النفسي هو قدرة الفرد على أن یقوم بعملیاته 
العقلیة والنفسیة واالجتماعیة على خیر وجه ، ویشعر أثناء القیام بها بالسعادة والرضا ؛ فال 

خاضعاً لرغبات الهو ، وال یكون عبدا لقسوة األنا األعلى وعذاب الضمیر، وال یتم له ذلك  یكون
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إال إذا توزعت الطاقة النفسیة توزیعاً یحوز األنا على أغلبه ، لیصیر قویاً یستطیع أن 
یوازن بین متطلبات الهو وتحذیرات األنا األعلى ومقتضیات الواقع ، ولكي یصبح اإلنسان 

بهذا المعنى في سن الرشد ، فالبد له من أن ینشأ في أسرة سویة یتم الحوار بین أقطابها متوافقاً 
  ) .1975زیور ، (بطریقة منطقیة یسودها الحب والحنان 

  :  yong  يـونـج  •
 اعتقد يونج أن مفتاح التوافق والصحة النفسية يكمن في استمرار النمو الشخصي دون توقف ، 

همية اكتشاف الذات الحقيقية ، وأهمية التوازن في الشخصية السوية المتوافق كما أكد على أ .أو تعطل 
كما قرر أن الصحة النفسية والتوافق السوي يتطلبان التوازن بين ميولنا االنطوائية ، وميولنا  .

   ) .2013سامية ، ( االنبساطية
  : fromفـروم    •

في الحياة ، وأن تكون  هتنظيم موجاعتقد فروم أن الشخصية المتوافقة هي التي يكون لديها 
وأكد على مغزى قدرة الذات ، والثقة  عليهم ، ولديها قدرة علي التحملمستقبلة لآلخرين ، ومنفتحة 

  ) .1999طيف ، عبد الل( على التعبير عن الحب لآلخرين بدون قلق ، وما قد يعقب ذلك

  : Erikson أريكسـون  •
الثقة : (متمتعة بالصحة النفسية البد وأن تتسم باآلتي كسون أن الشخصية المتوافقة واليقرر أر

القدرة علي األلفة  - اإلحساس الواضح بالهوية  - التنافس  - التوجه نحو الهدف  -االستقاللية  - 
ة يعد دليالً علي مة الذات للظروف المتغيرءوالحقيقة أن تقريره هذا بأن القدرة علي موا ) .والحب

  ) .1999عبد اللطيف ، (ي أنة تعريف للتوافق عل النضج يمكن وصفه بسهولة
  

  :السلوكيـة  اتالنـظريـ. 2
أن معظم سلوك اإلنسان متعلم ، وأن  اتعامة التي ترتكز علیه هذه النظریمن المبادئ ال

المثیر (الفرد یتعلم السلوك السوي وغیر السوي والمتوافق وغیر المتوافق ، ومن أهم مبادئها 
  .ل سلوك مثیر؛ فإذا كانت العالقة بینهما سلیمة كان السلوك سلیماً وهو أن لك) واالستجابة

 .الفرد ویشكله كما یشاء  يؤثر ويعدل سلوككما أن المجتمع من وجهة نظرهم هو الذي 
صفحة بیضاء والمجتمع یشكله من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة في البیت  يولد فالفرد
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التي تتفق مع تقالیده وقیمه ، ویعلمه العادات المقبولة  والمدرسة وینمى فیه الحاجات واألهداف
   ) .2011السراج ، (في إشباعها ویكسبه السلوك المناسب اجتماعیاً للتعییر عن النفس 

وبالتالي فإن الشخص المتمتع بصحة نفسیة هو الذي اكتسب السلوكیات المقبولة اجتماعیاً 
توافقاً یشبع حاجاته ویرضى المجتمع ، أما الشخص  التي تمكنه من التوافق مع نفسه ومع المجتمع

واهن الصحة النفسیة ، فهو الذي فشل في اكتساب هذه السلوكیات أو اكتسب سلوكیات غیر 
مقبولة اجتماعیاً تثیر سخط المجتمع علیه ، أو تعلم سلوكیات متناقضة في الموقف الواحد تجعله 

  . )47: المرجع السابق (لنفسي اإلحجام فیقع في الصراع ا - في حیرة اإلقدام 

وطبقاً للمدرسة السلوكیة فإن أنماط التوافق وسوء التوافق تعد متعلمة أو مكتسبة ؛ وذلك من 
والسلوك التوافقي یشتمل على خبرات تشیر إلى كیفیة . خالل الخبرات التي یتعرض لها الفرد 

  .عیم االستجابة لتحدیات الحیاة والتي سوف تقابل بالتعزیز أو التد

أن عملية التوافق الشخصي ال يمكن لها     "  Skinnerسكنر"و Watson " واطسون"ولقد اعتقد 
تلميحات البيئية أو إثابتها        الأن تنمو عن طريق الجهد الشعوري ولكنها تتشكل بطريقة آلية عن طريق 

  ) .2011كباجه ، (

فقد " Mahoney ماهوني"و  "Bandura بندورا "يون من أمثال أما السلوكيون المعرف
استبعدوا تفسير توافق الفرد علي أنة يحدث بطريفة آلية تبعده عن الطبيعة اإلنسانية واعتبروا أن كثيراً 

ة لألفكار والمفاهيم نمن الوظائف البشرية تتم والفرد علي درجه عالية من الوعي واإلدراك مزام
فروجه ، (فسير طبيعة اإلنسان بطريقة إلية ميكانيكية رفضوا ت" ماهوني"و " ا ربندو" أي أن . األساسية 

2011 (.  

  

  : نظـريـات علـم النفـس اإلنسانـي .3
ويشير ) كارل روجرز ، وأبراهام ماسلو ، وجوردن البورت  ( أبرز من يمثل هذا االتجاه

ن إلى أهمية أصحاب هذا االتجاه إلى دور الغرائز البيولوجية وإشباعها في إحداث التوافق ، كما يشيرو
والتدعيم له كي يتحقق التوافق ) في الطفولة ( أن يتعلم الفرد أنماطاً معينة من السلوك من خالل التقليد 

كما يرى السلوكيون ، لكنهم يؤكدون على أهمية تحقيق الذات في التوافق النفسي ، ولذلك فإن الهدف 
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) 2008عبد اهللا ، (يستطيع الفرد أن يحقق ذاته من المساعدة هو توفير المناخ الذي يتسم بالدفء والتقبل ل
.  

  : Rogersروجـرز  •

ويوضح روجرز أن الفرد ال يتصرف بطريقة تناقض مفهومه عن ذاته ، والذات عند روجرز 
ليست المحدد الوحيد للسلوك ، حيث يقرر أنه قد يصدر السلوك عن خبرات وحاجات عضوية لم تصل 

ال يتسق هذا السلوك مع بناء الذات من ناحية والحاجات العضوية  إلى مستوى التعبير الرمزي ، وربما
للكائن من ناحية أخرى يحددان السلوك للفرد ، فإذا تناسقا معاً استطاع الفرد أن يحقق التوافق النفسي 
ويصبح أكثر تفهماً لآلخرين وأكثر تقبالً لهم ، أما إذا تعارضا فإن الفرد يعانى من الصراع ويقع 

  . ) 2010مصطفي ، (رض النفسي فريسة للم

 :Maslow مـاسلـو  •
یرى ماسلو أن احتیاجات الفرد تؤثر في سلوكه ، ولهذه االحتیاجات ترتیب تصاعدي تبدأ 
من الحاجات الجسمیة الفسیولوجیة ، تلیها حاجات األمن ، ثم تلیها حاجات الحب ، ثم تلیها 

  . )2008،  بركات(جات الجمالیة فتحقیق الذات حاجات التقدیر واالحترام ، ثم حاجات المعرفة فالحا
وقد رتبت هذه الحاجات حسب أهمیتها فالحاجات األكثر أساسیة وضعت في أدنى السلم ، 

من سابقتها ، وال ینتقل الفرد إلى الحاجة األعلى إال بعد أن یشبع  إلحاصاًواألعلى منها مرتبة أقل 
ع الكائن الحي إلى إشباع الحاجات األولية أو الفيزيولوجية حيث يندف. الحاجة التي قبلها بالقدر الكافي 

من مجال دافعيته وأفسحت المجال للمستوى الثاني من الدوافع وهكذا فتعويق  فإذا ما أشبعت اختفت
 نظره يؤسس لمشاكل سوء التوافق  ، بمعنى أن الشخصية ال تتحقق لها الصحة الحاجات من وجهة

 لى توافق اإلنسان مع البيئة الخارجية إال إذا أشبعت الحاجات وشعرالنفسية السليمة التي تهدف إ
  )  .2010مصطفي ، (اإلنسان بأن حاجاته قد أشبعت فعالً 

  

  :  Allportالـبـورت  •

ن التوافق هو غاية كل كائن حي ، ويعد دافعاً أساسياً للسلوك ، بمعنى أن كل أالبورت  ىير
بأسلوبه الشخصي ، ويرتبط التوافق السوي بامتداد الذات ، فرد يتوافق مع بيئته بطريقته الخاصة و
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ويعني ذلك أن حياة الفرد ال ينبغي لها أن تتقيد في نطاق تلك المجموعة من النشاطات التي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بحاجاته وبواجباته المباشرة ، وينبغي أن تكون إشباعاته أكثر ميالً إلى الكثرة والتعدد 

 لى المستقبل في صورة تخطيط وآمالة والنمطية ، وهذا االمتداد للذات يتضمن إسقاطاً عمنها إلى القل
  ) .2004م ، إبراهي(

ويرى الباحث أن التوافق عند االتجاه اإلنساني ، يقوم على تحقيق الفرد لذاته ، وإنسانيته ، 
 ، فإنه ال يستطيع أنوأن الفرد إذا شعر بالتهديد ، والعجز عن إشباع حاجاته ، ومواجهة مشكالته 

  .يحقق ذاته ، ويصبح سيء التوافق 

  : البيـولـوجيـة اتالنـظـريـ. 4
وينظر أنصار هذا االتجاه إلي اإلنسان  )داروين ، مندل ، كالمان ، وجالتون  (ومن مؤسسيها 

و من خالل المفاهيم الفسيولوجية والطبية بنفس المعيار الذي ينظر به الطبيب إلي الشخص الصحيح أ
الشخص المريض ، ويتم تعريف التوافق من هذا المنظور علي انه المحافظة علي مستوي االتزان 
الداخلي للجسم لدي الفرد عن طريق تعلم مجموعة من الطرق واألساليب التي تعمل علي  تخفيض 

توافق ويأخذ االتجاه البيولوجي في عملية ال. حدة القلق واضطراب الجسم كلما زاد عن الحد المعلوم 
  :مسارين 

مسار الشعوري تقوم بة أجهزة الجسم بالعمل بشكل تلقائي ال دخل للفرد فيه ، فمواجهة الجسم  .1
للبرد يؤدي إلي إحداث قشعريرة التي تؤدي بدورها إلي قيام الشخص بالبحث عن الدفء أو 

  .ارتداء مالبس ثقيلة 

حالة المرض عن طريق تناول مسار شعوري يحاول فيه اإلنسان إعادة التوافق إلي جسمه في  .2
األدوية والعقاقير، كما قد يعمل علي إعادة التوافق في حالة التعب عن طريق الحصول علي قسط 

 ) .2012الختاتنة ، (من الراحة 
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 : النـظـرة اإلسالميـة للتـوافـق 5. 

طمئنان إليه اإلسالم عقيدة من أهم خصائصها أنها تبعث في روح المؤمن بها الثقة في اهللا ، واال
من غير تواكل ، والتوافق مع النفس من غير حدود ، ويتضح ارتباط الدين بالتوافق النفسي من منطلق 
أن التوافق يعني قدرة الفرد على أن يكون متالئماً مع نفسه ومع القيم التي ارتضاها لذاته ، ومع 

فق مع الجماعة التي يعيش فيها في األهداف التي يرجوها وينشد تحقيقها ، وإلى درجة معقولة من التوا
  . )2003الحجار ، (ضوء معطيات الدين الذي يؤمن به 

اإلسالم إلى مالمح شخصية المسلم كأساس لتوافقه مع مجتمعه مثل حسن الخلق وينظر 
" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً : " والتواضع واأللفة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

افق النفسي ما هو إال محصلة هذه العادات التي تسمو بالفرد وتجعل طرائقه في الحياة متسمة ، والتو
بطابع االتزان والهدوء والثبات االنفعالي ، فالفرد الذي نمت بين جنبات نفسه تلك القيم األخالقية 

لديه القدرة  والروحية هو فرد لديه عادات التدريب الذاتي والتوجيه الذاتي والتحكم الذاتي فتكون
السليم وأوامر اهللا عز وجل لإلنسان ونواهيه له في  وافقوالوسائل على ترويض دوافعه بما ييسر له الت

حقيقتها دعوة للتوافق واالتزان والفضيلة والبعد عن االنحراف واالختالف والرذيلة ، فمجمل الدعوة 
مكارم األخالق كثيرة وتدل في مجملها اإلسالمية هي للتحلي بهذه األمور التي تعني مكارم األخالق و

  ) .2002أبوشمالة ، (على اتزان اإلنسان االنفعالي وتوافقه النفسي واالجتماعي 

ولقد أرشد اإلسالم المسلم إلى الطريق الذي يقي التوافق النفسي عند المسلم في فترات الشدة وهو 
" الصبر والصالة، إن اهللا مع الصابرينيأيها الذين آمنوا استعينوا ب" االستعانة بالصبر والصالة ، 

  صلَواتٌ من ربِهِم  ُأولِئك علَيهِم: " ، ويبشر الصابرين باألجر العظيم فيقول تعالى )153: البقرة (
  ). 156 :البقرة ( "ورحمةٌ وُأوِلئك هم المهتَدون
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  :د ـتمهي.  1.3.2
ويعد أحد األبعاد الهامة للشخصية  لمفاهيم المتعلقة بشخصية اإلنسانيعتبر تقدير الذات من أهم ا

دون أن نشمل ضمن أو السلوك اإلنساني بشكل عام ،  ضحاً للشخصيةا، فال يمكن أن نحقق فهماً و
يدخل في كل لذات اتقدير  أن Allport البورت ىسيطة مفهوم تقدير الذات ، حيث يرمتغيراتنا الو

السمات والجوانب والوجدانية للفرد ، ويعتبر البعض أن تقدير الذات االيجابي هام وأساسي جداً لدرجة 
أن الدافع األساسي   ىإل Rogersويشير روجرز  .أن كل بناءات الشخصية تلعب دوراً في تنظيمها 

الصفحات ولهذا سيتناول هذا المبحث في  . )2010، حمام والهويش (لإلنسان هو تحقيق الذات وتحسينها 
الالحقة ، مفهوم تقدير الذات ، وأهمية تقدير الذات ، ومستويات تقدير الذات ، ومصادر تقدير الذات ، 

  .والعوامل المؤثرة في تقدير الذات ، وكذلك النظريات المفسرة لتقدير الذات 

  :ذات ـر الـوم تقديـفهـم. 2.3.2

واضحاً في البحوث والدراسات الحديثة وخاصة عالقتها بالعديد  ذات اهتماماًنالت سمة تقدير ال
كسمة محورية لقطاعات عديدة من السلوك جة أن بعض الباحثين ينظرون إليها من المتغيرات لدر

   .اإلنساني 

مكانته المتميزة في  أواخر الخمسينات ، وسرعان ما أخذفقد ظهر مصطلح تقدير الذات في 
احثين والعلماء بجانب المصطلحات األخرى في نظرية الذات التي زودت بها نظرية األدب كتابات الب

، ومفهوم صورة الذات ، ومفهوم الذات السيكولوجي في تلك الفترة ، مثل مفهوم الذات المثالية 
 Cohen الواقعية ، ومفهوم تقبل الذات ، ثم ظهر مفهوم تقدير الذات الذي كان يشير حسب كوهين

  . )1982عبد الحميد ، ( الدرجة التي تتطابق عندها الذات المثالية والذات الواقعية ىإل 1959

وضع بطارية تقدير  يالذ Cooper Smithكوبر سميث  دراسة تقدير الذات إلوترجع بداية 
قدم كوبر سميث تعريفاً  هوعلي، الخامس والسادس  ينالذات المكونة من خمسين بنداً ألطفال الصف

مفهوم الذات يشمل آراء الشخص عن نفسه ، بينما تقدير ، فبين مفهوم الذات وتقدير الذات  للتفرقة
الذات هو التقييم الذي يضعه لنفسه وما يتمسك به من عادات مألوفة لديه مع اعتبار لذاته ، وبالتالي 

ن تقدير الذات يعبر عن اتجاه القبول أو الرفض بحيث يشير إلى معتقدات الفرد تجاه ذاته ، وبهذا يكو
الحكم على صالحيته معبراً عنها بواسطة االتجاه الذي يكنه حول ذاته ، فهو خبرة ذاتية ينقلها : هو 
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يتضمن مفهوم الذات معلومات و. لآلخرين عن طريق التقارير اللفظية ويعبر عنها بالسلوك الظاهر
 تضمن فهماًيت ، فمفهوم الذات عن صفات الذات ، بينما تقدير الذات هو عبارة عن تقييم لهذه الصفا

) 2008شقفة ، ؛  2003الضيدان ، (عكس الثقة بالنفسيمعرفياً للذات ، بينما تقدير الذات فهم انفعالي للذات 
.    

بين االصطالح الوصفي والمتمثل في  هفي أبحاث fox  1990هذا األساس ميز فوكس ىوعل
أن مفهوم الذات يشير  ىير في تقدير الذات ، إذ مفهوم الذات واإلصطالح العاطفي الوجداني والمتمثل

أنا طالب بهدف إعطاء صورة لشخصية : وصف الذات باستخدام سلسلة من الجمل اإلخبارية مثل  ىإل
يصدرون  األفرادن إالذات فيهتم بالعنصر التقييمي لمفهوم الذات حيث  تقديرمتعددة الجوانب ، أما 

أن يصف نفسه ن مفهوم الذات يسمح للفرد بإوببساطة ف .مهم لها تهم بناء علي تقيياعلي شخصي أحكاماً
، أما تقدير الذات فيهتم بالقيمة الوجدانية التي يربطها الفرد بأدائه خالل هذه  في إطار تجربة مثيرة

     ) .2012يسمينه ، (التجربة 

ثل موت Selfالذات : مصطلحات في هذا المجال  عدتبين  Hamachech ويميز هاماشيك
تلك  ىيشير إل  Self - Conceptالمستوي الشعوري ، ومفهوم الذات  ىء الواعي من النفس علالجز

المجموعة الخاصة من األفكار واالتجاهات التي تكون لدينا في أي لحظة من الزمن أي أنها ذلك البناء 
فيمثل  Self - Esteemأما تقدير الذات  المعرفي المنظم الذي ينشأ من خبراتنا بأنفسنا والوعي بها ،

 على قدراته عن وتوقعاته الفرد بأنها اعتقاد  Self - Efficacyالذات وفاعلية ، الجزء االنفعالي منها
 ) .2003الضيدان ، (منه  المطلوبة المهام أداء

 على الفرد حكم حول يدور الذات تقدير أن إلى) 2011في المصري ،  2003عبد القادر(ويشير 
. فاعلية الذات يدور حول اعتقاد الفرد في قدرته على إنجاز الفعل في المستقبل  بينما مفهوم قيمته ،

الذات يعني بالجوانب الوجدانية والمعرفية معاً ، وأما فاعلية الذات فهي غالباً معرفية وأن  وأن تقدير
وم الفرد الذات وفاعلية الذات بعدان هامان لمفهوم الذات ألنهما يساهمان في صياغة مفه مفهوم تقدير

وأيضاً يؤثر كل منهما على اآلخر فاألفراد الذين يدركون أنفسهم على ). مفهوم الذات(     عن نفسه
بشكل عام سوف يتنبأن لهم باحتماالت النجاح ) تقدير ذوات مرتفع ( ومؤثرين وناجحين  أنهم ذو قيمة

عن أولئك الذين يرون ) فاعلية ذات مرتفعة ( ن هذه االحتماالت تكون مرتفعة ِإ في المهام حيث
  ) .تقدير ذات إجمالي منخفض( ونجاحاً وقيمة  أنفسهم أقل كفاءة وتأثيراً
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يتضمن التعريف الذي يضعه الفرد لذاته أو الفكرة التي يكونها  مفهوم الذاتنستنج مما سبق أن 
 ة الذات هي ثقةوفاعلي، الفرد عن ذاته ، أما تقدير الذات فهو تقييم الفرد لذاته بما فيها من صفات 

  .   إنجاز السلوك على قدراته في الشخص

 Zilher يري زيلرلتقدير الذات حيث الباحثين و العلماءلقد تعددت التعريفات التي قدمها و
يتمثل في تلك المدركات الموجودة عند الشخص فيما يخص قيمة معينة وهذه " أن تقدير الذات  1971

ويتطور هذا المفهوم عن  هأفعال األشخاص اآلخرين المحيطين بالقيمة شديدة الصلة بمدركات وردود 
) 29:  2012يسمينه ، (" بمهارات اآلخرين طريق عملية مقارنة اجتماعية تخص سلوك ومهارات الذات 

.  

يجابي أو سلبي نحو شيء معين إبأنه اتجاه " تقدير الذات  Rosenberg 1978ويعرف روزنبرج  -
، يحترم  ة، شعور الفرد بأنه إنسان ذو قيم تقدير الذات كما يبدوويتضمن ) . الذات(يعرف باسم 

مدى شعوره االيجابي نحو ذاته ،  ، كما يعني أيضاً نفسه كما هو، وال يلومها على ما لم يحققه
 ) .32:  2013،  عارف(ويشير تقدير الذات المنخفض إلى نبذ الذات وتحقيرها والتقييم السلبي لها 

حكم شخصي يعني القيمة التي يعبر عنها باالتجاه "تقدير الذات بأنه  )135:  1988( شعيبيعرف  -
الذي يشعر به الفرد نحو نفسه ، وهو خبرة موضوعية يقدمها الفرد لآلخرين من خالل التعليق 

وهذا يبين أنه عندما نتكلم عن تقدير الذات فإننا نرجع إلى حكم . اللفظي والسلوكيات األخرى 
ستحقاق وعدم االستحقاق التي يتم التعبير عنها في االتجاهات التي يحملها شخصي للفرد عن اال

  ." تجاه نفسه 

مصطلح يشير إلى نظرة الفرد االيجابية إلى " تقدير الذات على أنه  )110:  1989( كفافيويعرف  -
نفسه ، بمعنى أن ينظر إلى ذاته نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية ، كما تتضمن إحساس 

 . "فرد بكفاءته ، وجدارته ، واستعداده لتقبل الخبرات الجديدة ال

يشير إلى حكم الفرد على أهميته الشخصية "  تقدير الذات بأنه  )54:  2002(غلي وسميح أبو ميعرف  -
جديرون  وأنهم ، وأهمية قيمة وذو أنهم يعتقدون مرتفع ذات تقدير لديهم الذين فاألشخاص ،

 في وأهمية قيمة يرون فال منخفض ذات تقدير لديهم الذين األشخاص أما ،والتقدير باالحترام
  .  " يقبلونهم ال اآلخرين أن أنفسهم ويعتقدون
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ءته درجة كفا ىعل به ليحكم لنفسه الفرد يضعه الذي التقييم " بأنه )34:  2008( الظاهروعرفه  -
يتضمن تقديره لذاته  اأدائه الدراسي والجسمي واالجتماعي ، كمالشخصية ، وشعوره بالرضا عن 

 . "إحساسه باألمن النفسي  ىومد
عملية وجدانية من خاللها يستطيع الفرد أن يقيم "  تقدير الذات بأنه )7:  2010( شعبانكما يعرف  -

الصورة التي ينظر فيها إلى نفسه ، من معتقدات وقيم ، ومشاعر وأفكار واتجاهات ، تتضمن 
ساسه بأهميته ، وجدارته وشعوره بالكفاءة في المواقف قبوله لذاته ، أو عدم قبولها ، وإح

 ".االجتماعية 
سمة شخصية تتعلق بالقيمة التي يعطيها الفرد "  تقدير الذاتأن  )32:  2013(زبيدة وتري  -

  " . لشخصيته ، فهو يتحدد كوظيفة للعالقة بين الحاجات المشبعة ومجمل الحاجات التي نشعر بها

 نفسه سلبا وإيجاباً التي يدركها الفرد عن التقويمية الذات هو الفكرةومما سبق يتضح أن تقدير 
   د الدور االجتماعي يكأت منالتعريفات السابقة ال تخلو و .كيفية رؤية اآلخرين وتقييمهم له مع اعتبارة ل

أو دور اآلخرين والتفاعل معهم في تقدير الفرد لذاته ، وهذا يوضح أهميه التفاعل مع اآلخرين في 
  .تكوين تقدير الذات لدى الفرد 

  :ذات ـر الـديـة تقـميـأه. 3.3.2
، فهو مفهوم  الذات مكانة محورية لدى علماء النفس والصحة النفسية تقدير يحتل مفهوم

محوري يمكن من خالله الكشف عن السواء وعدم السواء ، وعن اإلحباط أيضاً ، فارتفاع مستواه 
األمام ، وانخفاض مستواه يعني  انحسار اإلمكانيات  ىقة إللخاليعني أن يمضي اإلنسان بطاقاته ا

  ) .2002عيد ، (والطاقة داخل الذات وظهور األعراض المرضية 
أهمية تقدير الذات في أن األشخاص الذين يحصلون علي درجات  Eysenkزنك آيويري 

م ، وعلي درجة عالية من مرتفعة في اختبارات تقدير الذات يكون لديهم قدر كبير من الثقة في ذواته
األشخاص اآلخرين الذين  ىاألفراد اآلخرين ، بينما يكون لدالكفاءة والشعور بأنهم محبوبون من قبل 

يحصلون علي درجات منخفضة في تقدير الذات فكرة متدنية عن ذواتهم ، ويعتقدون أنهم فاشلون 
فمعظم  .حتى لو كانت غير واقعية  ن النظرة االيجابية نحو الذات تحقق التوافقألوغير جذابين ، 

الناس لديهم وهم إيجابي نحو الذات فقد يعتقدون أنهم أفضل من اآلخرين أو أسعد منهم أو أنهم 
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ثر منهم ، وهكذا حتى لو غير ذلك ، فإن هذا الوهم اإليجابي قد يؤدي إلي التوافق مع كمحبوبون أ
  . )2008 الظاهر ،(البيئة بمحاولة الفرد تحقيقه بطرق عديدة 

 كذلكالذات ضرورة في فهم الشخصية ، وتقدير أن أهمية استخدام ) 2003(راشد  رىت كما
لمعاونة الفرد علي حل مشكالته المختلفة ، إعادة توافقه مع البيئة الخارجية ، وربما لفهم جوانب 

تمام ببناء شخصيته ، ووضع قوانين تساهم في التنبؤ بسلوكه في المواقف المختلفة ، لذا يجب االه
مفهوم ذات إيجابي للطفل خاصة ، فهذه العملية تعتبر غاية في األهمية بالنسبة لتطور نمو الطفل 

 ، وتشكل أساساً فبموجب هذه العملية يقوم الطفل بوضع معتقدات حول نفسه والتي تبقى معه لألبد
  .من حياته أو باتخاذها لنفسه في السنوات التالية          للقرارات التي يقوم بها

  : ذات ـر الـقديـات تـويـمست. 4.3.2

اختالفهم في بؤرة تركيز انتباههم  ىيمهم ألنفسهم إلفي مجال تقترجع االختالفات بين األفراد 
عند تمثيلهم لها ، فاألشخاص ذوو التقدير المرتفع لذواتهم هم من يؤكدون علي قدراتهم وخصائصهم 

فاتهم السيئة ، وتجدر عيوبهم ونقائصهم وص ىهم يركزون علالطيبة ، أما ذوي التقدير المنخفض ف
  :الوجه التالي  ىة مستويات من تقدير الذات وهي علوجود ثالث ىاإلشارة إل

  :ذات ـر الـالمستوي المرتفع من تقدي. أ

إن تقدير الذات اإليجابي يعني وجود مشاعر إيجابية نحو الذات حيث يشعر الفرد بأهمية نفسه 
، ويثق في نفسه وفي اآلخرين ، ويشعر بالكفاءة فال له اآلخرين  فهو يشعر بقبول .ا واحترامه له

ن أن يكونوا واثقين م ىاد ذوو التقدير المرتفع للذات إلويميل األفر. ييأس أو ينسحب عند الفشل 
 نإهذا ف ى، وعل هالحياأحداث ولية ومتفائلين بما سوف تأتي به أنفسهم ومستقلين ومتحملين للمسؤ

  ) .1997كفافي ، (تقدير الذات المرتفع هو أحد المفاهيم األساسية للتوافق في مختلف مجاالت الحياة 
أن األشخاص الذين يحصلون علي درجات مرتفعة في  )1998(فؤاد و سليمان وأوضح كل من 

فائدة ، وأنهم تقدير الذات لديهم قدر كبير من الثقة في ذواتهم وقدراتهم ويعتقدون في أنفسهم الجدارة وال
  .محبوبون من قبل األفراد اآلخرين 
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أن األفراد الذين يتمتعون بمفهوم إيجابي لتقدير الذات ، تكون لديهم  )2010( شعبانويري 
  :بعض الخصائص التي تميزهم عن غيرهم من األفراد ، ومن تلك الخصائص 

 .يشعرون باألهمية  .1
  .ولية تجاه أنفسهم واآلخرين ؤيشعرون بالمس .2
  .عترفون بقدراتهم ومواهبهم ، كما أنهم فخورون بما يفعلون ي .3
  .يؤمنون بأنفسهم ، فلديهم القدرة على المخاطرة ومواجهة التحديات  .4
  .لديهم القدرة العالية على تحمل اإلحباط  .5
  .يتمتعون بالقدرة على التحكم العاطفي في الذات  .6
  .ات جيدة في التواصل يشعرون بالتواصل مع اآلخرين ، كما أنهم يتمتعون بمهار .7
 . يولون العناية بمظهرهم وأجسامهم  .8
 .لديهم إحساس قوي بالنفس ، ويتصرفون باستقاللية ، وال يقعون تحت تأثير اآلخرين بسهولة  .9

  :ذات ـر الـالمستوي المنخفض من تقدي. ب

ن وشكاكين وقلقين وغير ياعتماديين ومتشائم أصحاب تقدير الذات المنخفض يكونونن ِإ
الخصائص  ومن . اآلخرين عندما يكونون بحاجة إليهار قادرين علي تقبل المساعدة من يقعيين وغوا

  :  ما يليالتي تميز هؤالء األفراد ، 
  .الحساسية نحو النقد ، حيث يرون في النقد تأكيداً لصحة شعورهم بالنقص  .1
من خالل توجيه دفاع عن صورة الذات المهزوزة ، ويظهر ذلك لاتجاه نقدي متطرف يستخدم ل .2

  .االنتباه إلى عيوب اآلخرين وتجاهل العيوب الشخصية 
ن الفشل هو نتيجة تخطيط خفي من قبل اآلخرين ، وهكذا يتم إنكار ِإالشعور باالضطهاد ، حيث  .3

  .الضعف الشخصي والفشل ، ويتم إسقاط اللوم على اآلخرين 
  .نزوع إلى ظهور استجابة قبول نحو التملق  .4
،  جبريل( .لة واالبتعاد عن التنافس ، وذلك بهدف إخفاء النقص المتوقع ظهوره الميل إلى العز .5

  . )1997كفافي ،  ؛  1983
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 :ذات ـر الـالمستوى المتوسط من تقدي. ج

يذكر كوبر سميث أن المستوى المتوسط من تقدير الذات يقع بين المستويين السابقين بكل ما 
  ) .1997كفافي ، (يختص بهما من خصائص وسمات 

تقدير الذات أن هذه المستويات الثالثة والتي تمثلت في  لمستويات السابق العرض من ويتضح
تقدير الذات المرتفع ، وتقدير الذات المنخفض ، وتقدير الذات المتوسط يمكن أن تعد مؤشراً جيداً 

عال  ذات بتقدير يتمتعون الذين هؤالء أن بمعنى وتقدير اآلخرين له ، مع ذاتهلتطابق تقدير الفرد 
أكثر ثقة في النفس وأميل لالستقاللية والتي يالحظها اآلخرون في صورة معارضة من  يكونون عادة

  .إليها  ينتمي التي للجماعة الند بمثابة يعتبر قد ألنه ؛ذلك الشخص إذا ما اضطرته الظروف لذلك 

ة بالنفس ، سريعي االنقياد عديمي الثقفهم أقرب لكونهم أما هؤالء الذين يتسمون بتقدير سالب 
وهؤالء هم من يراهم اآلخرون علي أنهم شخصيات ضعيفة أو منطوية ويرادف مفهوم  .لآلخرين 

الذات اإليجابي التقييم الذاتي اإليجابي واالحترام الذاتي والتقدير الذاتي والقبول الذاتي ، أما مفهوم 
النفسي والعجز أو الضعف في مشاعر التقدير الذات السلبي فيرادف التقييم الذاتي السلبي والعجز 

فاألشخاص ذوو التقدير المرتفع يقبلون أنفسهم بشكل عام ، ًأما األشخاص الذين  .والقبول الذاتي 
  .يمتلكون قيماً ذاتية سلبية عن أنفسهم فان لديهم تقديراً ذاتياً متدنياً وكذلك احتراماً وقبوالً ذاتياً متدنياً 

تقدير الذات هو نتاج لتلك الصورة التي يكونها الفرد عن ذاته ، وذلك من خالل  ىمستوو
العالقة التي يرتبط بها الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه ، حيث يكتسب الفرد من خالل تفاعالته مع 
 الجماعة ، الكثير من الخبرات المتنوعة والمتعددة التي يكتسبها منذ الطفولة ، وفى نمو عالقاته مع
الجماعة ومن خالل نمط التفاعل واالحتكاك يبدأ الفرد في تكوين صورة عن ذاته ، وباكتمال هذه 

الظاهر، (الصورة يكون مستوى تقدير الفرد لذاته من حيث مدى االرتفاع أو االنخفاض لهذا التقدير 
2008(.  
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  :ذات ـر الـادر تقديـمص.  5.3.2
  :ة ـرات الشخصيـالخب .1

اتهم ولذات لدى الناس في العادة إذا كانت معظم خبراتهم وأفكارهم عن ذقد يرتفع تقدير ا
إيجابية ، أما إذا كانت خبراتهم سلبية ، فقد ينشأ لديهم تقدير منخفض للذات بشكل واضح ، ويختلف 
الناس ذوو تقدير الذات المرتفع عن غيرهم من ذوي التقدير المنخفض للذات في طرق استجابتهم لكل 

  :  ويتحقق ذلك من خالل. اع خبرات الحياة ، وفي تكيفهم معهانوع من أنو

  .اختيارنا للمواقف التي نتفوق فيها  •
 .تفسير خبراتنا على نحو يبرئنا  •
  . تضخيم انجازاتنا في الجهود والمشاريع المشتركة •

  :اص ـالف األشخـرات باختـر الخبـثأالف ـاخت. 2
يجابية والسلبية ، وفي أثر تلك األحداث على يختلف الناس في طريقة استجابتهم لألحداث اال

ثر مبالغ أأن األحداث االيجابية والسلبية يكون لها " نفيل " تقديراتهم لذواتهم ، وقد أظهرت دراسة ل 
فيه عند األشخاص ذوي الدرجة المنخفضة في تقدير الذات ، أي الذين يرون أنهم يتمتعون بعدد قليل 

الفرصة لمفحوصيها الشعور بالنجاح أو الفشل " نفيل " لذات ، حيث أتاحت نسبياً من الجوانب المميزة ل
مستوى تقدير الذات بحاالت مزاجية إيجابية بعد النجاح ، وحاالت  ومنخفض، وقد شعر المفحوصون 

مزاجية سلبية بعد الفشل أكثر مما يشعر المفحوصون مرتفعو مستوى تقدير الذات ، كما تعرض تقدير 
ة النجاح أو الفشل عند الفئة األولى لتغيرات أكبر من المتغيرات التي تعرض لها تقدير الذات بعد خبر

  ) . 2010شعبان ، ؛  2004عبد الرحمن ، (الذات عند الفئة الثانية 

  :ة ـاعيـات االجتمـالمقارن. 3
دة وقد تختلط المقارنات بروح المنافسة الشدي. يعتمد تقدير الذات على المقارنات االجتماعية 

شد إيالماً من أذى شخص َأبالنسبة لبعض الناس فقد يكون تفوق األخ أو الصديق .  ولدرجة الحسد
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باالستمتاع فيه ألن المقارنة االجتماعية سوف تزداد في هذه الحالة ، ففي الوقت الذي نرغب  ؛غريب 
نا إلى حد مؤلم من انجازات ، نشعر بوهج إنجازاته قد يشتد بريقه وحرارته علي خرآبما حققه شخص 

  . )2008الناطور ، ( أحياناً ، ولكننا ال نملك حرية اختيار من نقارن أنفسنا بهم

  :ة ـر داخليـاء على معاييـذات بنـم الـتقيي. 4
وعلى  .إن الذات ال تتأثر فقط بما يحدث للفرد خارجياً ، بل تتأثر أيضاً بما يحدث داخلنا 

أننا أشخاص ناجحون ، إال إننا قد نظل نشعر بفشلنا في الرغم من أن معظم الناس قد يصفوننا ب
الوصول إلى المستوى المناسب للمعايير التي نسعى من خاللها إلى الوصول إلى ما نعتبرها موجهات 

الذات المثالية ، وهي ذات : األولى  :أو مرشدات للذات ، وتأتي موجهات الذات في صورتين 
الذات المتوقعة ، وهي ذات الشخص الذي نشعر أنه : الثانية و .الشخص الذي نسعى ألن نكون مثله 

  . )2010شعبان ، ( ينبغي علينا أن نكون مثله ، وتشمل موجهات الذات المثالية

  :ذات ـر الـديـي تقـف المؤثرةل ـوامـالع.  6.3.2
 :م ـة الجسـة ببنيـل المتعلقـوامـالع .1
  :ده ـن جسـرد عـورة الفـص -أ 

، وتلعب  جسده تتبلور في فترة المراهقة ، حيث يعطي تقييماً خاصاً لجسمهإن فكرة الفرد عن 
صورته عن جسده مكانة هامة في سلوكه الشخصي واالجتماعي ، حيث تشكل صورته عن جسده 

  . )1983جبريل ، (جزءاً هاماً من مفهومه المتكامل عن ذاته 

عقلية ، إن مفهوم تقدير الذات أنه بجانب كل من صورة الجسم والعوامل ال )1999(زهرانويرى 
يتأثر بالخصائص والمميزات األسرية واالجتماعية ، فالطفل الذي يولد ، وينشأ في أسرة تحيطه 

وفي نفس الوقت يمكن أن يتسبب . بالعناية والتقبل ، يرفع ذلك من قدراته ، واهتماماته ، ومهاراته 
س ، أو غير موثوق به ، وذلك إذا اتبعنا الوالدان في أن يدرك الطفل نفسه كشخص غبي ، أو مشاك

وتلعب المقارنة دوراً يؤثر في مفهوم الذات لدى . أساليب خطأ في التنشئة االجتماعية داخل األسرة 
الفرد إذا قارن نفسه بجماعة من األفراد أقل قدرة منه فيزيد من قيمتها ، أو بجماعة أعلى منه شأناً 

عر الفرد بدرجة غير حقيقية من الفقر إذا ارتبط في عالقات مع فيقلل من قيمتها ، فمثالً ربما يش
  . جماعة من األفراد مستواهم االقتصادي أعلى مستوى من أسرته
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الذات لدى الفرد ، إذ تقدير إلى أهمية صورة الجسم في تكوين مفهوم ) 1993(دبيس وقد أشار 
اعر النقص ، وتحول دون تحقيق العاهات الجسدية قد تؤدي إلى تنمية مشاإلصابات وأن العيوب و

  .النمو السوي ، فالفرد يتأثر بنظرة اآلخرين نحو اإلعاقة أكثر من تأثره باإلعاقة نفسها 

  :ج ـنضـدل الـمع. ب
 ن النضج المبكر يمكن منِإ، حيث  ما يقترن النضج المبكر بتقدير إيجابي الذات غالباً

تحمل  ، كما يمكن المراهق من د مكانة واعتباراًالمشاركة في نشاطات اجتماعية ورياضية تعطي الفر
 ضغوط نفسية ، فيعاني الفرد من أما التأخر في النضج. وليات تترك لديه صورة ايجابية عن ذاته ؤمس

المبكرين في  ، وبأسلوب يختلف عن أبناء جيله من صغر من سنهَأألنه يشعر إنه يعامل وكأنه  ؛
  .ة على المنافسة ، فيشعر بالنقص لفقدانه القدر النضج

 :ي ـج الجنسـالنض. ج
توجد عالقة بين تقدير الذات والنضج الجنسي لدى الشباب والفتيات ، والتبكير في النضج 

  . الجنسي له أهمية ، حيث يوفر لهم اطمئناناً لرجولته أو ألنوثتها ، ويدفع إلى الشعور بالثقة بالنفس
 :ة ـالجسدية ـاإلعاق. د

دياً من المشاركة في بعض األنشطة مما يؤثر سلباً على مفهومه لذاته ، ال يستطيع المعاق جس
  . )2008الناطور ، (وأن اتجاهات اآلخرين نحوه يحدد إلى أي حد تؤثر اإلعاقة على مفهومه لذاته 

 :ة ـاعيـة واالجتمـل البيئـوامـالع .2
في تجميع المعلومات يتكون مفهوم الذات لدى الفرد منذ اللحظات األولى في حياته ، حيث يبدأ 

  . ألن اإلنسان ال يولد ولديه مفهوم للذات ، ولكنه ينمو بنمو الفرد ؛عن نفسه واآلخرين المحيطين به 
أنه من خالل التفاعل بين الفرد والبيئة المحيطة به ، تتبلور صورة  )1983(بهادروفي ذلك تذكر 

ازدياد الخبرات اليومية لتظهر أمام الفرد واضحة للفرد عن ذاته تدريجياً ، وتتضح مالمحها لآلخرين ب
كما لو كانت لوحة شفافية واضحة ، يدرك من خالل النظر فيها والتطلع إليها بجميع المواقف 
واألحداث التي تترك تأثيراً ايجابياً أو سلبياً في أعماق نفسه للتصدي لبعضها إلعاقتها عن النفاذ إلى 

خر منها ، والذي يتفق مع المحيطين به ، وبالتالي يتكون داخل نفسه ، والسماح لمرور البعض اآل
  .مفهوم الفرد عن ذاته 
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المؤسسة التربوية األولى التي تزود الطفل التي تعتبر األسرة  أما العوامل االجتماعية فتتمثل في
عملية  ، والتي تبدأ فيها ، التي تالزمه طوال حياته والدينية واالجتماعية بالقيم والمعايير األخالقية

  .) 2008الظاهر ، ( بواسطته يتفاعل مع اآلخرين و يتكيف معهم بشكل سليم ، والتي التكوين االجتماعي

كما تلعب المدرسة أيضاً دوراً بارزاً في إكمال ما بدأت به األسرة ، لما لها من أهمية تربوية 
لى أن مصدر التكيف كبيرة تساعد على التأثير على شخصية الطفل ، ولذلك يذهب بعض الباحثين إ

االجتماعي في المدرسة هو المعلم ، فهو باحترامه لتالميذه وتقبلهم له ، يجعل من التعليم عملية إنسانية 
غنية تضفي على الحياة عمقاً وقيمة ، ويجدر بالمعلمين الوعي بحقيقة مؤداها أنه من الضروري 

  حراً لما يقوم به التالميذ وبما يقولونه بلغتهمبالنسبة لهم أن يستمعوا باألذن الثالثة ، وهذا يعني تقبالً
  ) .1994،  الجسماني(

تقوم بدور هام في تكوين شخصية الفرد ، حيث تساعد  نهاإفأما بالنسبة لجماعة األقران 
الجماعة في النمو الجسمي للطفل عن طريق إتاحة الفرص بممارسة األنشطة الرياضية ، والنمو 

لهوايات ، والنمو االجتماعي عن طريق النشاط االجتماعي ، وتكوين العقلي عن طريق ممارسة ا
الصداقات ، والنمو االنفعالي في مواقف ال تتاح في غيرها من الجماعات ، وكلما كانت جماعة 

زهران ، (  األقران رشيدة كان تأثيرهاً ايجابياً على الفرد ، وإن كانت منحرفة ، كان تأثيرها سالباً
1997 (.  

 :ل ـاح والفشـالنجرات ـخب .3
النجاح وتوقع ف. طموح األفراد وتقديرهم لذواتهم والفشل أثرهما في تحديد مستوى  للنجاح

 وافق، أما الفشل فيؤدي إلى اإلحباط الذي يؤدي أحياناً إلى ت النجاح يسهمان في تقدير ايجابي للذات
نظرة الفرد لذاته بما  أيضاً تتأثرو . سلبي ، وال سيما في حالة كون الدافع المحيط بالفرد هاماً وقوياً

كونه من مفهوم لذاته األكاديمية ، وبمدى ما حققه من نجاح وفشل ، ومن انطباعات وتفاعالت وردود 
أفعال تجاه الحياة المدرسية ، وفي تحصيله الدراسي ، مما يؤثر في مستوى طموحه وتطلعاته 

  . ) 2012الصالبي ، ؛  2010شعبان ، (ومستقبله الدراسي ككل 
، بمعنى أن الفرد ذو التقدير  مما تقدم يرى الباحث أن تقدير الذات يؤثر ويتأثر بالنجاح والفشل

العالي للذات ال يشعر بالخوف عند القيام بأي مهمة ، حتى إن شعر بالخوف ، فإنه ال يجعل هذا 
لتقدير المنخفض للذات فإنه الخوف يؤثر على مسيرته ، بل يجعله سبباً للتفوق والنجاح ، أما الفرد ذو ا
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يتطلع إلى الفشل قبل النجاح ، بل إنه يتطلع إلى الفشل قبل أن يبدأ أي مهمة لديه ، ويسيطر عليه 
  .الخوف ، الذي قد يمنعه من المحاولة ، أو قد يكون السبب الرئيسي في عدم التوفيق في مهمته 

  

  :ذات ـر الـرة لتقديـات المفسـريـالنظ.  7.3.2
نشأته ، ونموه ، وأثره على سلوك الفرد بشكل : ظريات تناولت تقدير الذات من حيث توجد ن

على النظرية قوم تعام ، وتختلف تلك النظريات باتجاهات أصحابها ومنهاجهم في إثبات المتغير الذي 
  :دراسته ومن هذه النظريات 

  : Rosenberg 1965 نظرية روزنبرج .1
ته دراسة نمو وارتقاء سلوك تقييم الفرد لذاته ، وذلك من حول محاول"  روزنبرج" تدور أعمال 

وقد اهتم بصفة خاصة بتقييم المراهقين . خالل المعايير السائدة في الوسط االجتماعي المحيط به 
لذواتهم ، وأوضح انه عندما نتحدث عن التقدير المرتفع للذات فنحن نعني أن الفرد يحترم ذاته ويقيمها 

  . تقدير الذات المنخفض أو المتدني يعني رفض الذات أو عدم الرضا عنها بشكل مرتفع ، بينما

قد دارت حول دراسة نمو وارتقاء سلوك تقييم الفرد لذاته وسلوكه "  روزنبرج" لذا نجد أعمال 
بتقييم "  روزنبرج" وقد اهتم . من زاوية المعايير السائدة في الوسط االجتماعي المحيط بالفرد 

اهتمامه بعد ذلك بحيث شمل ديناميات تطور صورة الذات االيجابية في  تهم وركزالمراهقين لذوا
واهتم بالدور الذي تقوم به األسرة في تقدير الفرد لذاته وعمل على توضيح العالقة . مرحلة المراهقة 

بين تقدير الذات الذي يتكون في إطار األسرة وأساليب السلوك االجتماعي للفرد والمنهج الذي 
هو االعتماد على مفهوم االتجاه باعتباره أداة محورية تربط بين السابق "  روزنبرج" دمه استخ

 .  والالحق من األحداث والسلوك

وطرح فكرة أن الفرد . أن تقدير الذات مفهوم يعكس اتجاه الفرد نحو نفسه "  روزنبرج" واعتبر 
وما الذات إال موضوع من هذه  نحو كل الموضوعات التي يتعامل معها ويخبرها ، يكون اتجاهاً

عن االتجاهات التي يكونها نحو  ال يختلف كثيراً الموضوعات ، ويكون الفرد نحوها اتجاهاً
ولكنه فيما بعد عاد واعترف بأن . ولو كانت أشياء بسيطة يود استخدامها . الموضوعات األخرى 

. اهاته نحو الموضوعات األخرى عن اتج -ولو من الناحية الكمية  -اتجاه الفرد نحو ذاته يختلف 
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التقييم الذي يقوم به الفرد ويحتفظ به عادة " معنى ذلك أن روزنبرج يؤكد على أن تقدير الذات هو 
  . )1992سليمان ، ؛  1989: كفافي (، وهو يعبر عن اتجاه االستحسان أو الرفض " لنفسه 

  

  

  : Cooper Smith 1976ث ـر سمـنظرية كوب .2
ميث نظريته لتفسير تقدير الذات من خالل دراسته لتقدير الذات عند لقد استخلص كوبر س

أطفال ما قبل المدرسة الثانوية ، حيث ذهب إلى أن تقدير الذات مفهوم متعدد الجوانب ، ولذا فعلينا أال 
نتعلق داخل منهج واحد ومدخل معين لدراسته ، بل علينا أن نستفيد منها جميعاً لتفسير األوجه المتعددة 

  . بشدة أهمية تجنب فرض الفروض غير الضرورية اًأيض هذا المفهوم ، ويؤكدل

من  تتضمن كالًألنها ؛ عن ذلك يرى كوبر سميث أن تقدير الذات ظاهرة أكثر تعقيداً  فضالً
نحو  يةيموتقييم الذات ورد الفعل أو االستجابات الدفاعية ، وإذا كان تقدير الذات يتضمن اتجاهات تق

فتقدير الذات عند سميث هو الحكم الذي  .ذه االتجاهات تتسم بقدر كبير من العاطفة الذات فإن ه
ويقسم تعبير الفرد  .يصدره الفرد على نفسه متضمناً االتجاهات التي يرى أنها تصفه على نحو دقيق 

السلوكي والتعبير  . التعبير الذاتي ، وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه لها: عن تقديره لذاته إلى قسمين 
التي تكون متاحة للمالحظة و، ويشير إلى األساليب السلوكية ، التي تفصح عن تقدير الفرد لذاته ، 

   ) .1992 ،سليمان ؛  1989كفافي ، (الخارجية 

وقد بين أن هناك ثالثة من حاالت الرعاية الوالدية تبدو له مرتبطة بنمو المستويات األعلى من 
واحترام مبادرة األطفال ،  وك األطفال االيجابي من جانب اآلباء ،تدعيم سل :تقدير الذات وهي 

  ) .1999،  الخضير(وحريتهم في التعبير من جانب اآلباء 

  :  1969Zelarرـــــة زيلــنظري .3
ينشأ داخل  هإن تقدير الذات ينشأ ويتطور بلغة الواقع االجتماعي اى أن" زيلر  "تفترض نظرية 

إلى تقدير الذات من زاوية نظرية " زيلر "لذي يعيش فيه الفرد ؛ لذا ينظر اإلطار االجتماعي للمحيط ا
إال في اإلطار المرجعي   في معظم الحاالت المجال في الشخصية ، ويؤكد أن تقييم الذات ال يحدث 

،  تقدير الذات بأنه تقدير يقوم به الفرد لذاته ويلعب دور المتغير الوسيط" زيلر" ويصف . االجتماعي 
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يرات في بيئة وعلى ذلك فعندما تحدث تغ.  و انه يشغل المنطقة المتوسطة بين الذات والعالم الواقعيأ
ن تقدير الذات هو العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي ستحدث في تقييم ِإالشخص االجتماعية ف
الشخصية من ناحية مفهوم يربط بين تكامل "  لزيلر" طبقا  وتقدير الذات . الفرد لذاته تبعا لذلك 

نه ِإولذلك ف. عرض لها من ناحية أخرى وقدرة الفرد على أن يستجيب لمختلف المثيرات التي يت
افترض أن الشخصية التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل تحظى بدرجة عالية من تقدير الذات ، وهذا 

كفافي ، (ماعي الذي توجد فيه يساعدها في أن تؤدي وظائفها بدرجة عالية من الكفاءة في الوسط االجت

1989 (                                                          . 



  : املبحـــــــــــــــث الرابع 
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63 

 

  :تمهيـد . 1.4.2

الشعوب على مدار تاريخها تقلبات الزمن من حاالت األمن والسلم واالنتعاش والتطور إلى  تشهد
حاالت الحروب والثورات وتقلبات الطبيعة وقسوتها ، وعبر مسيرة اإلنسان في التاريخ فإن الشعوب 

  .انها أو قصرها أو شدتها أو امتداد أزم اهر تنوعسي من نتائج هذه التقلبات على قدقات

أثناء ثورة السابع عشر من فبراير ، نتيجة الحرب التي  ةوقد عاش الشعب الليبي تجربة مؤلم
وفي هذه الحرب استخدمت أدوات . خاضها ضد نظام معمر القذافي من أجل نيل حريته وكرامته 

لفتاكة ام األسلحة ابوحشية غير مسبوقة ، فقد تم استخد هتدمير من قبل قوات النظام وكتائبالقتل وال
وخبرات أليمة فقد تركت الحرب آالماً ومعاناة . ، وهناك جانب آخر للمعاناة  المدمرة لإلنسان والبنيان

علي جبهات القتال أصيبوا وجرحوا أوالئك الذين  ةبين فئات متنوعة من المجتمع الليبي ، خاص
ثـورة السابـع عشـر  عن أحداث ةنبذ وسنتناول في هذا المبحث .وعاشوا تجربة مواجهة الموت 

مـن فبـرايـر ، والتأثيرات السلبية للحروب ، باإلضافة ألنواع األسلحة ، واإلصابات التي تحدث 
، ووسائل التأقلم مع الظروف الصعبة في الحروب ، والعوامل المؤثرة في تأقلم الشخص مع إصابته 

ت الحروب ت النفسية المصاحبة إلصاباباإلضافة لالضطرابا،  وخبرات الجرحى كناجين من الحرب،
      .، كخاتمة لهذا الفصل تعقيب عام ثم 

  .ثـورة السابـع عشـر مـن فبـرايـر . 2.4.2
ثورة السابع عشر من فبراير أو الثورة الليبية هي ثورة اندلعت وتحولت إلى نزاع مسلح إثر 

عمر القذافي ، حيث انطلقت في يوم احتجاجات شعبية بداية في بعض المدن الليبية ضد نظام العقيد م
فبراير  16فبراير اثر اعتقال محامي ضحايا سجن بوسليم في مدينة بنغازي ، وتلتها يوم  15

مظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام بمدينة البيضاء ، فأطلق رجال األمن الرصاص الحي وقتلوا بعض 
 17زيد من الضحايا وجاء يوم الخميس المتظاهرين ، وازدادت االحتجاجات اليوم التالي وسقط الم

على شكل انتفاضة شعبية شملت بعض المدن الليبية في المنطقة الشرقية فكبرت  2011شباط / فبراير
  .مرتزقة الما بين قتيل وجريح برصاص قوات األمن و"  400 " االحتجاجات بعد سقوط أكثر من
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لتي اندلعت في الوطن العربي مطلع وقد تأثرت هذه االحتجاجات بموجة االحتجاجات العارمة ا
يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين  25وبخاصة الثورة التونسية ، وثورة  2011

  . العابدين بن علي ، والرئيس المصري حسني مبارك 

وقاد هذه الثورة الشبان الليبيون الذين طالبوا بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية ، وكانت 
لثورة في البداية عبارة عن مظاهرات واحتجاجات سلمية ، لكن مع تطور األحداث وقيام الكتائب ا

التابعة لمعمر القذافي باستخدام األسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين العزل ، 
ن من يشرتحولت إلى ثورة مسلحة تسعى لإلطاحة بمعمر القذافي ، إذ شهد يوم األحد السابع والع

فبراير اإلعالن عن تأسيس المجلس الوطني االنتقالي الليبي في شرق ليبيا بالمدن التي سيطر عليها 
المحتجون ، والذي أكد أن تشكيله كان بالتعاون مع قيادات الثوار في جميع مدن البالد ، وأن لديه 

  .مجالس في كافة المدن وليس من الوارد عنده بأي شكل تقسيم ليبيا 

الصعيد الدولي صدر أول قرار رسمي بشأن األحداث في ليبيا من مجلس األمن الدولي ،  وعلى
الذي فرض عدداً من العقوبات على نظام القذافي وقياداته  1970رقم  األمن إذ أصدر قرار مجلس

القذافي بدوره القرار واعتبر أنه باطل ورفع بشأنه  ورفضوأسرته وأدان بشدة قمع االحتجاجات ، 
  .رة إلى محكمة العدل الدولية مذك

بذلك  ةي عاصمة الثوار بادئبنغاز مدينة مارس تقدمت كتائب القذافي نحو 19وفي يوم السبت 
التي انتهت  (معركة بنغازي ، وبعد ساعات من االشتباكات العنيفة على المشارف الغربية للمدينة 

خرج الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي من ، )  بتدمير عدة دبابات للقذافي وسقوط طائرة تابعة للثوار
 1973مؤتمر حول الوضع الليبي كان قد عقد في باريس ليعلن إقرار قرار مجلس األمن الدولي رقم 
وبعد  .وبدء الحظر الجوي على ليبيا بعدة ضربات استهدفت الكتائب المتمركزة حول مدينة بنغازي 

عربة مدرعة أعلنت "  20" دبابة و " 15" عن ساعات من الغارات الجوية التي دمرت ما ال يقل 
مما أدى إلى انسحاب   الواليات المتحدة األمريكية نجاحها وحلفاءها في إيقاف الهجوم على المدينة ،

عنيفة على مدى  ركاوكانت المدينة بعد ذلك مسرحاً لمع .الكتائب سريعاً نحو مدينة أجدابيا غرباً 
بعد سقوط   مارس عندما انتصر الثوار أخيراً 26س وحتى السبت مار 21األسبوع التالي ، منذ يوم 

  .قتيالً خالل االشتباكات  " 180" أكثر من 
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في بسط نفوذه ولكن النظام أفلح )  العاصمة الليبية( انتفضت مدينة طرابلس  20وفي يوم 
إسقاط من فلحوا أقد بالتعاون مع ثوار المناطق المجاورة العاصمة  ثوار ، لكن وتنكيله بالمواطنين

دخل الثوار إلى  2011أغسطس  22و  21العاصمة ونظام القذافي في تسع ساعات وبعدها في يومي 
وقام جميع الثوار بالسيطرة على آخر معاقل القذافي وقتل األخير في ،  وحرروهاالعاصمة طرابلس 
            .  2011أكتوبر 20سرت بحلول يوم 

   شهيد ،  " 2000"  ا الشعب الليبي لنيل حريته ما يقارب عنضهخاوقد خلفت هذه الثورة التي 
وبلغ عدد المصابين  . نفسيهاضطرابات من  يعانون " 152 "منهم  سيرأ " 287"  ىباإلضافة إل

مكتب ؛  2013هيئة شئون المحاربين ، (جريح بمدينة بنغازي  " 2677" ألف منهم  " 160" ) الجرحى(
   .) 2013، ؛ علي  2013محمد ،  ؛ 2013ي ، ون ورعاية الجرحى بنغازشؤ

والقضاء علي الثورة  ثـوارال لقمع ةأنـواع األسلحع يوقد استخدمت قوات النظام السابق جم
، رشاش األغراض العامة ، الرشاش  FNبندقية الكالشن كوف ، بندقية ال : ومن هذه األسلحة 

،  106ون ، صواريخ القراد ، مدفعية ، قذائف الها ىج ى، قذائف االر ب 14½مضاد للطيران ال
مدفعية الهاوزر ، الصواريخ الحرارية ، القذائف اليدوية ، األلغام األرضية ، باإلضافة إلي الدبابات 

   . والطائرات

اإلصابات التي تعرض لها الثوار الذين شاركوا في الثورة الليبية منذ اندالعها وحتى وتنوعت 
 مختلفة كإصابات الرأس أجزاء في إصابات إلى الجسم أعضاء جميع يف شظايا بين ماتحرير الإعالن 

        والرقبة ، وإصابات األطراف ، وإصابات الجهاز العصبي ، وإصابات في الصدر والعمود الفقري 
      عيونال وإصابات وحروق األطراف بتر ، واستنشاق الغازات ، وإصابات في البطن ، وحاالت

   ) .2012القويري ، (
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  :ات التي تحدث في الحروب والـنزاع جـروحالات واإلصاب. 3.4.2

  والـنزاعات الحروب تسببها التي والجـروح اإلصاباتفيما يلي وصف مختصر ألنواع 

ك في جسم اإلنسان تنتقل طاقته عندما يدخل مقذوف متحر ) : المختـرقة (الجـروح النافـذة . 1
  .يتوقف حجم الجرح علي حجم المقذوف وسرعته و. األنسجة مسببة بذلك جرحاً  ىإل

شائعة في النزاعات المسلحة لكنها ال  هذه اإلصاباتتكون  : )الضعيفة (  اإلصابات الكـليلـة. 2
رة بلغم مضاد فيمكن أن تحدث ، علي سبيل المثال ، عندما تصطدم سيا.  ةألسلحلتأتي كنتيجة مباشرة 
  . انهيار مبني  ىنفجار كبير لداآلثار الثانوية الللمدرعات أو نتيجة 

يسبب دوي المتفجرات ذات الطاقة العالية موجة :  اإلصابات التـي يسببهـا عصـف االنفجـار . 3
وتسبب الموجة العاصفة تغيرات . عاصفة في الهواء يمكن أن تنتقل بين األشياء كالمباني والجدران 

 علي جسم شخص موجود في الهواء الطلق ، وعندما تمر الموجة العاصفة. كبيرة في الضغط الجوي 
  .كالجهاز السمعي  ، تؤثر علي كافة أجزاء الجسم التي تحتوي عادة علي الهواء

يمكن أن يتسبب انفجار كبير بحروق ناجمة عن الوميض ، وهناك أنواع من األلغام  :الحـروق . 4
حد أنواع أت قوات النظام السابق وقد استخدم .العصفية المضادة لألفراد تتسبب بحروق عند انفجارها 

الكثير من اإلصابات  مما أدى إلى هذه األلغام وهي القنابل العنقودية المحرمة دولياً ضد قوات الثوار
  .والحروق الخطيرة 

تكون اإلصابات بالتهشم كثيرة عندما تنهار المباني المقصوفة علي  :اإلصـابـات بالتهشـم . 5
  .قاطنيها 

تطلق األسلحة اليدوية وبنادق الهجوم العسكرية الرصاص بسرعة قصوى  : جـروح الرصـاص. 6
ووفقاً للقانون الدولي اإلنساني ، يجب أن يكون الرصاص الذي تستخدمه الجيوش مصنوعاً بشكل . 



 

67 

 

االرتداد بعد ( وقد تؤدي بعض العوامل . يمنع أي انفجار أو تشظي عندما يصيب جسم اإلنسان 
 ىوبالنظر إل. إلي شظايا في الجسم إلي تفتت الرصاص ) رة أو باألرض  االصطدام بحائط أو شج

من النوع المحرم دولياً ، والمصنع  هقذافي ضد الثوار الليبيين نجد أنالرصاص الذي استخدمه نظام ال
  . ليسبب أكبر ضرر ممكن  هالذي إذا اخترق الجسم أنفجر داخلو ، أساساً ضد الدروع

قنابل متفجرة ، قذائف ، صواريخ ، قنابل يدوية ، مدفعية  ،األلغام : الجـروح بالشظايـا  . 7
  . األرضية 

وهي من أكثر اإلصابات التي تعرض لها ثوار السابع عشر من فبراير ، حيث تصدر هذه 
وقد تسبب االنفجارات إضافة إلي شظايا القنابل والقذائف . األسلحة شظايا معدنية من أشكال مختلفة 

تنطلق الشظايا بسرعة كبيره جداً . عن ذلك شظايا نافذة ة أو تحطيم الزجاج ويصدر ر الحجارتكسي
  ) .2011حمامي ، (تخف سريعاً مع المسافة المجتازة و

  :ما يأتي خصائص الجروح بالشظايا أهم ومن 

يتغير حجم عطب األنسجة وفقاً لحجم الشظية وسرعتها والمسافة التي يبعد فيها المصاب عن  •
الشظايا وقدرتها علي االختراق  عيداً عن االنفجار كلما خفت طاقت، فكلما كان المصاب باالنفجار 

 .وكلما قل العطب في األنسجة 
 .تكون الجروح متعددة  •
 .تكون مساحة الجرح أكبر عند نقطة الدخول  •
جرح خروج وقد ال يكون ولكن في حالة وجوده ، يكون حجمه دائما أصغر من  كقد يكون هنا •

 ) . 2011حمامي ، (خول جرح الد

 السلبیة العديد من التأثیرات تخلف الثورات والحروب ومضمون كل ما سلف أن
  :واالجتماعیة للمقاتلين ومنها  والنفسیة الجسدیة الجوانب على

 دهماجسأ من أجزاء بفقدانهم األفراد من كبیر عدد علي تؤثر الحروب نِإ  :الجسدي التأثیر .1
 مع التكیف على الفرد قدرة عدم وأیضاً التعذیب ، ووسائل لالنفجارات تعرضهم بسبب

 .وغيرها  المعدیة القرحة مثل سیكوسوماتیة بأمراض فیصاب األحداث
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 سأموت إني لنفسه الفرد بقول السلم وقت ففي الموت فكرة تأثیر ویتناول  :النفسي التأثیر .2
 حتماً سأموت إني " إلى تتحولس الفكرة فان والحروب الكوارث وأثناء.   اآلن لیس ولكن "حقاً 
 من حالة المصاب فتنتابه شخصیة على عدیدة آثاراً سلبیة یترك الدائم الشعور وهذا.   "واآلن

 .واألرق  رهابال

 إلى یؤدي ذلك فإن والجسدیة النفسیة الناحیة من الفرد یتأثر عندما  :االجتماعي التأثیر .3
 ، االجتماعي الشلل علیه یطلق ما للفرد یحدث وهنا. لديه االجتماعیة  الجوانب على التأثیر
  ) .2012خلف ، ( والمجتمع الفرد بها یؤمن التي والعادات القیم تتأثر وعندها

  : الشخص المصاب مع إصابته  تأقلم في تؤثر التي العوامل. 4.4.2
حيث  آثارها ، على والتغلب اإلصابة أو الصدمة مع الشخص تأقلم في تؤثر عدة عوامل هناك

 :ومنها  الصدمة مع اإلصابة أو والتأقلم آليات التوافق إيجاد على الفرد ساعدت

 وسلوكه وأفكاره مشاعره عن التعبير في خاصة بسمات الفرد يتسم ما غالباً: الشخصية سمات  .1
 مجموع هو المعرفي والنسق. بالشخصية  ذلك ىإل ويشار وإبداعاته وحديثه عالقاته من خالل
للشخصية  المعرفي للنسق الشخص ، وأن المتوفرة لدى والقدرات والدوافع توالتوجها المعتقدات

 الصدمة مع اإلصابة أو التأقلم األنساق األخرى كالنسق الوجداني وكذلك في في مؤثراً دوراً
  .وخبراتها 

إن طبيعة الصدمة لها تأثير في إحداث اآلثار الضارة فيما بعد ، ويعتمد  :الصدمة وطبيعتها  .2
 :ذلك على 

 .   وشدتها الصدمةمدى  •
 هل توجد معها عوامل مصاحبة مثل إنفجار شديد أو عتمة ؟   •
 هل الصدمة فجائية وغير متوقعة وال يمكن التحكم بها ؟   •
 هل حدثت الصدمة مع الجماعة ؟   •

 هل هناك احتمال لتكرار الصدمة ؟ •
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األسرة  تقبل مدى لىع المصابين األشخاص لدى التأقلم سرعة تعتمد  :اإلجتماعى الدعم شبكة .3
ما يتصل  هنا يقصد وال معتقداتهم واهتزاز المحيطة ، أسرته من الفرد الذي يالقيه والدعم ،
 على القدرة فقدان المألوف ، وما يعتريه من الحياة انسجام في ذلك االعتقاد بل الدينية ، العقيدةب

 . وتسلسلها بمسارها التكهن

من  به التي لحقت الصدمة مع المصاب الشخص تأقلم سرعة في تؤثر نواحي عدة هناك
 فرضته الذي الجديد الواقع مع يتكيف لكي مساندة إلي حاجة في وهو.  اإلصابة التي تعرض لها

 التي النضالية والقيمة اآلخرين قبل من اإليجابية فالتوجهات .له  المجتمع تقبل عليه ، ومدى الحرب
الفترة ، فالكثير من الجرحى يعتبرون أن  هذه في تأقلمال على كثيراً تساعده اإلصابة تبلور حدث

  ) .2012خلف ، (تدل علي الشجاعة  ةاإلصابات التي تعرضوا لها أوسم
أن هناك وسائل للتأقلم في الظروف  )2009في القاضي ،  2002عثمان ( ويذكر

 حتت تقع التي المجتمعات في التأقلم وسائل معرفة يسهل اًنظاملذلك الصعبة ويستخدم 
 حرف كل يدلل حيث  (Basic PH)الوسائل بالمصطلح  هذه ويلخص .العنف والحرب 

   :كالتالي التأقلم وسائل من وسيلة على

قصف اإلسرائيلي وضحايا من واقع تجربة التعامل مع ضحايا ال  Beliefs (B) :المعتقدات .1
من المعتقدات والقيم  وجد أن الغالبية من الضحايا المصابين قد اعتمدوا على مجموعة االنتفاضة

مثل مفاهيم الشهادة ( لدى أفراد الشعب وعلى رأسها معتقدات وقيم الدين اإلسالمي  راسخةال
  ) .واالستسالم إلرادة اهللا تعالى 

فالبكاء  .هؤالء األفراد  توافقن العامل الوجداني له دور كبير في ِإ Affect (A) :المشاعر  .2
  .اص كانت من وسائل التأقلم الوجدانية والسخرية والنكتة واالحتفاظ بالرص

المساندة اإلجتماعية ،  من أفراد مجتمعهمقى الضحايا حيث يتل Social (S) :البعد االجتماعي  .3
المتجانس ، والمصير المشترك لجميع  الثقافي حيث الهوية الواحدة ، والدين الواحد ، والنسيج

  .وهذا ما يتميز به المجتمع الليبي . األفراد 
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من الوسائل الفعالة حيث يتخيل األفراد أنفسهم وقد حققوا  ووه Imagination (I) :خيل الت .4
تخيل السجين يوم حصوله على الحرية ، والتخيل هو وسيلة :  ذلك مثالوأحالمهم وأهدافهم ، 

  .إبداعية تساعد األفراد والجماعات في التغلب على ظروف القهر والمجهول 

 والجماعات األفراد بعض ستخدمي Cognition (C) : رفةأو المع المعرفية المنظومة .5
 للمستقبل  وأفكار سيناريوهات ووضع المعلومات مثل جمع للتأقلم كوسيلة المعرفية االستراتيجيات

 والفضائيات التلفزيون أجهزة في يبحثون للقصف واإلصابات تعرضوا الذين األفراد أن لوحظ(
  .لديهم  وافقالت على المساعدة الوسائل من ذلك برويعت)  لهم حدث بما تتعلق معلومات عن

بعض األفراد والجماعات تستخدم استراتيجيات رياضية مثل  Physical (PH) :وسائل رياضية  .6
  . وافقاأللعاب والتمارين الرياضية كوسيلة للت

  

  :الجرحـى كناجيـن مـن الحـرب خبرات . 5.4.2

ان ثورة السابع علي الشعب الليبي ، إب) عمر القذافينظام م(أدت الحرب التي شنها النظام السابق 
التأثير علي الجوانب اإلنفعالية واألفكار  ىمأساة إنسانية بصورة عامة ، وإل ىعشر من فبراير إل

  .أي يعتبر المصابون من األشخاص الناجين من الموت . والسلوكيات لدى المصابين بصورة خاصة 

ة والحروب األهلية في مختلف دول العالم إلي ظهور مشكلة وقد دفعت الثورات والحروب العالمي
استكشاف تجربة المصابين الناجين من  ىنتج عن صدمات الحرب ، مما أدى إلالضغوط التي ت

   .الحروب والكوارث التي يتعرض لها اإلنسان 

أنه بسبب كارثة  1962بعد زيارته لمدينة هيروشيما في عام  Robert Levtonsوقد الحظ 
القاضي (الحرب المهولة قد ظهرت خبرات مركزية تواجدت مع المصابين الناجين من أهوال الحروب 

  :، ومن هذه الخبرات ما يأتي ) 2009، 

 ) : يقين الموت (طغيـان فكـرة المـوت  .1
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فكرة الموت التي ال يمكن إزالتها ، وهذه وهو عبارة عن تصور طاغ يقتحم عقل الناجي عن 
هذا التصور ويتكون . الفكرة تتمثل في خيال الناجين أثناء اليقظة والنوم على صورة كوابيس مزعجة 

أيضاً من تكثيف متصاعد لكل الخبرات الصادمة التي مر بها الفرد ، والتصورات عن التفاصيل 
ستغاثة ، أو ، أو أصوات اال اتنفجاراالت اصوأء ، أو تخيل ورؤية األشال: الدقيقة لهذه الصدمة مثل 

  . شدة لدى الناجي الذي أصيب رائحة األجسام المحروقة ، وغالباً ما يكون يقين الموت أكثر

إلى حدوث تغييرات عميقة في شخصية )  من خالل اإلصابة (هذه المواجهة مع الموت تؤدي 
دود فعل عشوائية سواء على صعيد سلوكه كما أنها تخلف لدى هذا الشخص ر. المتعرض لها

 - تنجم أحاسيس جسدية  الفسيلجىوعن هذا االضطراب النفسي .  الفسيلجىالشخصي أو على الصعيد 
وبالتالي فإنه يحاول . خوفه من الموت  عقلنةتدفع بالشخص إلى محاولة )  عضوية أحياناً (   وظيفية 

فيلجأ إلى الخوف من المرض وبهذا يصل إلى . ت أن يبحث عن سبب منطقي يبرز خوفه هذا من المو
وتفصيل ذلك أن هذا الشخص يحاول أن يكبت خوفه من الموت . مرحلة عصاب الوساوس المرضية 

الناجمة  (ولكن وجود األحاسيس الجسدية المزعجة .  فيتبدى هذا الخوف على أنه خوف من المرض
 ل الشخص صادقاً في خوفه من المرضتجع)  عن اضطرابات وظيفية بحتة وليس عن مرض حقيقي

وهكذا تكتمل دائرة العصاب دون أن يدرك المريض أنه هو الذي .  وبالتالي من الموت المحتمل ،
  .  )2012النابلسي ، (اختار هذا العصاب كي يتخلص من خوفه ولكي يكبته 

 :الشعـور بعـقـدة الـذنـب  .2

 نجوت ؟ وأنا اآلخرون قتل لماذا :مثل سؤال  هیئة على الضحایا لدى الشعور هذا یظهر
 الذنب عقدة تفسر وقد اهللا ؟ یختارني لم لماذا أنا ؟ لماذا : التالیة األسئلة یسأل  نفسه ما وغالباً
الكفایة  فیه بما بواجبي وقمت تصرفت هل الصدمة ، أثناء للضحیة لتصرفات واقعیة طبقاً أیضاً

 حین ومؤلماً عنیفاً الذنب بعقدة الشعور یكون وقد آخرین ؟ إنقاذ أشخاص إمكاني في كان هل ؟
 ألنفسهم ، الضحایا تقییم نتیجة الذنب عقدة وقد تنشأ . همءأصدقا فقدوا إذا باألصدقاء یتعلق
 بأنه قناعة إلى توصلوا حیث سلوكهم إلى تقییم فترة بعد یمیلون الضحایا بعض أن وجد حیث

  أوالدهم واستثناء بحیاتهم الختاروا التضحیة ،أوالدهم  وحیاة حیاتهم بین خیار لدیهم كان لو

  :قسمين  إلى الذنب عقدة Liftoinويقسم لفتون . 
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 وهذا ذاته ، تقييم وإعادة نفسه ، لفحص الضحية النشطة الذنب عقدة تثير : النشطة الذنب عقدة:  أوالً
  .ؤولية المس تحمل عن ناتج توتر حالة إلى الذنب عقدة تحويل على الضحية النوع يساعد

تجعل الضحية رهينة تجربته الصادمة بحيث ال تساعده على االنتقال إلى  : الساكنة الذنب عقدة  :ثانياً
وقد وجد أيضاً أن عقدة الذنب أصبحت مزمنة ومالزمة للضحية ، فتصبح لها . مرحلة أخف وطأة 

دوا في المعارك أو فق وظيفة رمزية ، وهذه الوظيفة الرمزية تعكس معنى الوالء لألصدقاء الذين
  . )2009في القاضي ،  2000عثمان (عتقال معسكرات اال

  :يأخذ مفهوم لوم الذات شكلين  : لـوم الـذات .1

،  وافقوهو لوم الذات النابع من سلوك معين ، وهو يساعد الضحية على الت :لوم ذات سلوكي  •
  .وغالباً ما يؤدي إلى مسار صحي للصدمة 

وهو اللوم النابع من وعي الشخص لمكونات شخصيته ،  :صية لوم الذات الراجع لصفات شخ •
، وغالباً ما يؤدي إلي حالة من االكتئاب النفسي وافق وهذا النمط ال يساعد الضحية على الت

 .)2009القاضي ، (

  :تـخـدر الـمشـاعــر  .3

       وهو عبارة عن مناورة دفاعيه تحمي الضحية من تجربة الواقع المدمر للصدمة التي مر بها
أو اإلصابة التي تعرض لها ، كما أنها تحميه من نوبات الغضب والثورة ، وعالوة على ذلك فإن 

  .تخدر المشاعر يقي الضحية من اإلحساس باأللم الذي تعرض له 

ويالحظ بعد الصدمات واإلصابات واألحداث المدمرة أن الناجين يمرون بتجربة الذهول الشديد ، 
أن الضحية يتصرف بهدوء وأنه متحكم بأعصابه ، ولكن في الواقع أن طين المحيوهنا يعتقد بعض 

الضحية يبدأ بعد ذلك بإظهار رد الفعل الذي يتلو الصدمة ، وهذا الذهول قد يخدع اآلخرين بأن 
وعلى المدى القصير فإن آليات  .الضحية إنسان هادئ ولكن هذا الهدوء هو الذي يسبق العاصفة 

هذه اآلليات وا الضحية من كبت وإنكار وإنعزال تعتبر ضرورية وطبيعية ، الدفاع التي يستخدمه
  ).Kristin,  2002( اآلالم النفسية بالتغلب على نسبياً ألنها تسمح للضحية؛ ضرورية 
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 :تصـاعـد الصـراع داخـل الضحـيـة  .4

نحو  وهو تصاعد للصراع الذي يتولد داخل الضحية ، ويكون محتواه الشك الذي يبديه الضحية
المساعدة التي قدمت له من قبل اآلخرين ، ويتكون عنصر الصراع غالباً من عدم الثقة بأن المساعدة 

  :التي قدمت له كانت غير حقيقية ، وينتج عن ذلك ما يلي  
 .تجاه ردود أفعال اآلخرين ن ييصبح الضحايا حساس •
 : " وعي الضحية "قد يؤدي تصاعد الصراع إلي ما يسمى  •

ومستفزاً من جهة وقد يصل إلى مرحلة الهذيان والشعور بالعظمة  مرهفاًذا الوعي حيث يصبح ه
عية ، ويخلقون عالماً خاصاً ويثمن بعض الضحايا تجاربهم بصورة عالية وغير واق. من جهة ثانية ، 

وهذه الشخصية تمنحهم  " شخصية الضحية "هذا الشعور قد يخلق لديهم اإلحساس بما يسمى و .بهم 
ح للتعبير عن الغضب ، وإظهار ردود األفعال السلبية من جهة ، وتعيد لهم تجديد سيطرتهم التصري

  ) .2009في القاضي ،  2000عثمان (على أنفسهم من جهة أخرى 

  
  

 :البحـث عن المعنـى  .5

دون . به ال يمكن أن يستوعب الفرد الصدمة أو اإلصابة التي تعرض لها أو الكارثة التي حلت 
والحاجة للبحث عن معنى للتجربة التي مر بها الضحية ، وعن معنى حياته بعد  توفر الضرورة

الصدمة أيضاً ، لذا فإن الضحية يحتاج إلى عملية إعادة صياغة تجربته الصادمة لكي تساعده على 
تفسير هذه الصدمة وبالتالي التغلب على آثارها ، ولتحقيق هذا الهدف توجد عدة مستويات لألسئلة التي 

  :عد الضحية على الفهم واإلستيعاب تسا
 لماذا حدثت هذه اإلصابة أو الصدمة ؟ •
 كيف نجوت منها ؟ •
  لماذا نجوت منها ؟ •
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       بما ينشر عن الحروب ) كما نوهن سابقاً ( وقد لوحظ في سلوك بعض الضحايا إهتمامهم 
     تسجيل آثار الكارثة الكوارث أو الضغوطات التي تعرضوا لها ، كتجميع األخبار من الجرائد أو  أو

  ) .2009القاضي ، (أو الحادثة على أشرطة فيديو من نشرات األخبار 

 :تجربة الخبرات الصادمة  .6
أن التجربة الصادمة تولد مستوى الفلسطينية  االنتفاضةبعض الدراسات عن تجارب اتضح من 

، ولكنها ال تؤثر على الذكاء  عالي من العصابية والميل إلى المواقف الخطرة وتدني النظرة إلى الذات
 :وهي ويحدد الباحثون ثالثة عوامل لحدوث التجربة الصادمة لدى الفرد  .واإلبداع لدى المصدومين 

 .تمثل تجربة بالغة السلبية )  الكارثة -الحرب  (الحدث  .1

 .عدم القدرة على التحكم بما حدث  .2

  Qouta , 2000) . ؛ 2009القاضي ،  (فجائية الحدث  .3

  
  
  
  

أن الباحثين حددوا خمسة عوامل تؤثر على  )2012في خلف ،  2000عثمان (ويؤكد 
  :إستجابة المصاب لتجربة الحرب وهي 

 .العوامل البيولوجية  .1

المستوى التطوري لدى الفرد في وقت حدوث اإلصابة أو الصدمة أي تطور المستوى اإلنفعالي  .2
 .واإلجتماعي والمعرفي للفرد في وقت الحرب 

 .غط المتولد من الصدمة أو اإلصابة شدة الض .3

 .السياق االجتماعي  .4
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 .ضغوط الحياة السابقة للصدمة  .5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والمصـاحبـة إلصـابـات  االضطـرابـات الـنفسيـة المـرتبطـة.  6.4.2
  :الحـروب 

  :الصـدمـة النفسيـة  .1

بب في أو رؤية مشهد مفزع أو سماع خبر مفجع ، يتس ةإن تعرض اإلنسان إلصابة مفاجئ
، وهي حالة من الضغط النفسي ذي المصدر الخارجي Traumaحدوث صدمة نفسية له تعرف بـ 

  .تتجاوز قدرة اإلنسان على التحمل والعودة إلى حالة التوازن الدائم بعدها

أن الصدمة تشير إلى حوادث شديدة أو عنيفة تعد قوية ومؤذية ومهددة للحياة ، " ويرى مايكنبوم 
  . )3:  2012أبو الجود ، ("  الحوادث إلى مجهود غير عادي لمواجهتها والتغلب عليها بحيث تحتاج هذه
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  :الحدث الصدمي    - أ

هي أحداث خطيرة ومربكة ومفاجئة ، وتتسم بقوتها الشديدة أو المتطرفة ، " األحداث الصدميه 
، وغير واألحداث الصدميه كذلك ذات شدة مرتفعة . وتسبب الخوف والقلق واالنسحاب والتجنب 

ويمكن أن تؤثر في شخص . متوقعة ، وغير متكررة ، وتختلف في دوامها من حادة إلى مزمنة 
بمفرده كحادث سيارة أو إصابة خطيرة أو جريمة من جرائم العنف ، وقد تؤثر في المجتمع كله كما 

  .)المرجع السابق( " هو الحال في حاالت الحروب والثورات والزالزل

  :صدمة النفسية  المظاهر األولية لل •

إن الشخص الذي يعاني من آثار الصدمة النفسية يظهر لديه المظاهر التالية أو بعض منها ، 
  :ويمكن تلخيص هذه المظاهر فيما يلي 

  .خلل في السلوك اليومي وعدم القدرة على القيام باألنشطة اليومية المعتادة  •
  .حركة زائدة غير معتادة  •
  .قب والتوجس الخوف والقلق والتوتر والتر •
  .الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز واالنتباه  •
  .اضطرابات النوم واألحالم المزعجة والكوابيس  •
  .أعراض فسيولوجية مثل فقدان الشهية واضطرابات الكالم والتبول الالإرادي  •
ي من وهي الشعور بالرعب والتهديد والتنقل من مكان آلخر والجر) Panic Attack(الهلع  نوبة •

  . )2013عبد الحميد ، ( المكان بطريقة عشوائية وبحركة غير منتظمة
  : PTSDاضطراب ما بعد الصدمة   - ب

                       عبارة )APA( أدخلت جمعية الطب النفسي األمريكية 1980في عام 

Post-Traumatic Stress - Disorder (PTSD)  أي اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ،
مواجهة  نتیجة فقط وتحدث العالمیة ، الحروب مع اكتشافها تم التي االضطرابات من نوع وهو .

 بعض متأخراً یحدث أنه في للكرب الحاد التفاعل عن الصدمة بعد ما اضطراب ویختلف الكوارث ،
 هیئة على ینعكس وهذا الصدمیه ، الذاكرة هي االضطراب هذا في األساسیة والسمة الشيء ،
وأن المظهر الرئيسي الضطراب ما بعد الصدمة ، هو تطور األعراض  .دة محد نفسیة أعراض

 صابةديد بإالمصاحبة ألي صدمة عنيفة وقعت للشخص أو سببت لغيره الموت أو األذى المؤلم أو الته
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 إعادة تتمو .) 2008إبراهيم وعسكر ، ( بعاهة جسمية أو حتى مشاهدة هذه المواقف الصادمة أو  بالغة
  : التالیة الطرق من بأخرى أو بطریقة الصدمي ثالحد معایشة

 .أو مدركات  تذكر الحدث بشكل متكرر ومقتحم وضاغط وذلك یتضمن صورا ذهنیة أو أفكاراً .1
 .استعادة الحدث بشكل متكرر وضاغط في األحالم  .2
 .عائد )  القصف مثالً (التصرف أو الشعور وكأن الحدث الصدمي  .3
ثیرات داخلیة أو خارجیة ترمز إلى أو تشبه بعض انضغاط نفسي شدید عند التعرض لم .4

 .جوانب الحدث الصدمي 
 :الذكر  سابقة للمثیرات التعرض عند تحدث فسیولوجیة استجابات .5
  .التفادي المستمر ألي مثیرات مرتبطة بالحدث  •

 وتحدث هذه األعراض كاستمرار لحالة التوتر الشدیدة في: أعراض زیادة االستثارة بشكل دائم  •

 أما إذا كانت أقل من شهر) األعراض مستمرة لمدة شهر على األقل ( التعرض للخطرء أثنا

  .فیطلق علیها اضطراب الكرب الحاد 

       أو یؤدي إلى تدهور في األنشطة االجتماعیة  واضحاً نفسیاً یسبب هذا االضطراب انضغاطاً •

 .) 2007شاهين وحمدي ، (أو الوظیفیة أو جوانب أخرى هامة 

  

  :امل المؤثرة في ظهور اضطراب ما بعد الصدمة العو •

وجد أن األشخاص المصابین باضطرابات نفسیة سابقة مثل  :العوامل المتعلقة بالشخص  .1
االكتئاب یصبحون أكثر عرضة لإلصابة بهذا االضطراب ، أما بالنسبة لجنس المصاب فقد أكدت 

 .من الرجال  بعض األبحاث أن النساء أكثر تعرضاً
مهماً  وجد أن شدة الحدث ومدى قربه أو بعده عن الشخص یلعب دوراً :علقة بالحدث عوامل مت .2

ضعفت شدتها فإنها تدفع الشخص نحو الحافة أو  في تحدید توابعه ، والصدمات المتكررة مهماً
 .إلى الحد الذي ال یستطیع معه أن یتكیف مع أي أحداث مؤلمة جدیدة 
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ص والوقوف بجانب المصاب وتفهم حالته ، فهذه المساندة المتاحة للشخ :المساندة االجتماعیة  .3
  . )2012خلف ، (تمتص جزءاً هاماً من الصدمات وتساعد على مواجهة آثارها

  : phobiwالرهاب . 2

أهم من و. ام معينة أو أشخاص ويعني الخوف الشديد والمتواصل من مواقف أو نشاطات أو أجس
راخ ، االنزواء في حالة من االكتئاب ، المغص ، انعدام البكاء ، العنف أو الغضب والص(  أعراضه

الشهية للطعام ، قلة النوم ، الخفقان السريع في دقات القلب ، الغثيان ، الشعور باالختناق ، صعوبة في 
 ) .2004إبراهيم ، (لها  إلى تجنب المواقف أو األشياء أو الموضوعات المسببة رهابدفع اليو). التنفس 

الخوف من الجنود ، الخوف من األصوات المرتفعة ،  : في حاالت الحرب رهابالومن مظاهر 
ات ، الخوف من الخوف من الطائرالخوف من الظالم ، الخوف من عربات الجيش والشرطة ، 

 .الخوف من األجسام الغريبة األسلحة ، 

  : القـلـق النفسـي. 3

وشك أن تحدث ، والقلق استجابة القلق هو شعور عام بالفزع والخوف من شر مرتقب وكارثة ت
لتهديد غير محدد كثيراً ما يصدر عن الصراعات الالشعورية ومشاعر عدم األمن والنزاعات الغريزية 
الممنوعة المنبعثة من داخل النفس وفي الحالتين يهيئ الجسم إمكانياته لمواجه التهديد ، فتتوتر 

  .العضالت ، ويتسارع النفس ونبضات القلب 

  

  :تئاب االك. 4

بمرض االكتئاب ، ومن مظاهر االكتئاب في  اإلصابة واألزمات للحروب النفسیة اآلثار من
شعور بالحزن أغلب الیوم ، ضعف التركیز ، نقص االهتمامات ، وفقد االستمتاع ال: حاالت الحرب 

أرق أو  ، بأغلب األنشطة الیومیة ، فقد أو زیادة في الوزن أو تغیر الشهیة بالزیادة أو النقصان
  ) .2009القاضي ، (زیادة النوم تقریباً كل یوم 

  : عام تعقيب.  7.4.2
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 تتعلق التي النظر ووجهات اآلراء بعض الفصل هذا تضمنها التي المباحث في الباحث عرض
 وما والدارسين وتعريفات الباحثين السيكولوجية النظريات من المستمدة ومحدداتها الدراسة بمفاهيم
 كل في الباحث نظر وجهة إلى باإلضافة التطبيقية الممارسة أو النظرية الناحية نم إليه توصلوا
  .متغير

 لها تلك المتغيرات بين فيما العالقة أن الثالث الدراسة لمتغيراتة التنظيري األطر من ويبدو
   .بينها  التكامل مدى إلى وتشير بعيد حد إلى وصحيحة منطقية تفسيرات

 بشكل ال يتم ودافعية وانفعالية عقلية وظائف من تمثله وبما المتغيرات بين التكامل هذا أن على
 عملية هي ثم ومن. النمو  ومراحل مؤثرة ، عوامل من فيها بما البيئة إطار في وإنما ؛ عشوائي
 الصحة مستوى خاللها من ويتضح بأكملها الفرد شخصية خاللها من تتبلور متكاملة ومتفاعلة دينامية

  .  الفرد به يتمتع الذي فسيةالجسدية والن

مع  بأسرها الشخصية تفاعل من تنشأ بل الفرد عن منفصلة ليست المتغيرات تلك نِإ وحيث
 تدخل في نسبية متغيرات فهي وبيئية تنظيمية ومتشابكة ومعقدة كثيرة عوامل ظل في الواقعية البيئة
 .آلخر فرد من تباينها يف دوراً الفردية الفروق وتلعب بينها فيما متبادل تأثير عالقة
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  :تـمهـيـد . 1.3

يمدنا اإلطار النظري وما تحتويه الدراسات السابقة ، بالمزيد من المعارف والمعلومات التي 
ومناقشة هذه الدراسات أمر ضروري ألي باحث حتى يتمكن . تمهد السبيل أمام هذه الدراسة وغيرها 

توصلت إليه هذه من خاللها التعرف على المتغيرات التي تؤثر على بحثه ، والتعرف على ما 
فقد . الدراسات السابقة تعد األساس الذي  يقود إلي صياغة الفروض الدراسات من نتائج وتوصيات ، ف

تكون الفروض حصيلة تعارض ما في النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة أو أن يكمل الباحث 
  .علي حدود فجوة بين الدراسات من خاللها ما انتهت إليها نتائج الدراسات السابقة ، أو للوقوف 

وبالرغم من قلة الدراسات السابقة التي تطال الدراسة الحالية بشكل مباشر إال إن الباحث تمكن 
  :من التوصل إلي عدد من الدراسات وتم تصنيفها إلي ثالثة  مجموعات 

  .ق النفسي المجموعة األولي تضم الدراسات التي اهتمت بدراسة العالقة بين قوة األنا والتواف •

 . المجموعة الثانية تشتمل علي الدراسات التي اهتمت بدراسة العالقة بين قوة األنا وتقدير الذات  •

 .المجموعة الثالثة اهتمت بدراسة العالقة بين التوافق النفسي وتقدير الذات  •

وفي كل مجموعة تم عرض الدراسات السابقة بما يخدم موضوع البحث الحالي  ، وذلك 
  . ر العرض علي األهداف واألدوات والنتائج ذات العالقة بالدراسة الحاليةباقتصا
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  :دراسات العالقة بين قوة األنا والتوافق النفسي . 2.3

عن اتجاه وقوة العالقة بين قوة األنا والتوافق النفسي االجتماعي  )2004(العبيدي  دراسة
طالب وطالبة من "  300" عينة قوامها  علي،  قةوتأثير أساليب التنشئة االجتماعية في هذه العال

اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ، وطبق عليهم مقياس بارون لقوة األنا ، ومقياس تم جامعة بغداد 
 دوالتوافق النفسي االجتماعي لعلي الديب ، ومن نتائج الدراسة ذات العالقة بأهداف الدراسة الحالية وج

بمعنى انه عندما تكون قوة األنا ائياً بين قوة األنا والتوافق النفسي االجتماعي ، عالقة عكسية دالة إحص
لعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد  تلكما توص. عالية يكون التوافق ادني والعكس صحيح 

  .العينة تعزى لمتغير العمر 

وافق النفسي وأبعاده العالقة بين التكانت تهدف إلي معرفة دراسة ب )2010(مقبل  قامتكما 
مريض ومريضة بالسكري تم اختيارهم "  300"  قوامهاوقوة األنا لدى مرضى السكري ، علي عينة 

عشوائياً ، وفي سياق إجراءات الدراسة قامت الباحثة بتطبيق مقياس التوافق النفسي من إعداد شقير 
وتوصلت الدراسة إلي وجود ،  1988، ومقياس قوة األنا لبارون ترجمة أبو ناهية وموسى  2003
) 0.05= ، الداللة  0.58= ر( دالة إحصائياً بين التوافق النفسي وأبعاده وقوة األنا  ارتباطيةعالقة 
 عالقة ، كما توصلت لوجود النفسي التوافق درجة ارتفعت األنا كلما قوة درجة زادت كلما إي أنه
 قلت العمر زاد كلما وأنه )0.05= ، الداللة =0.11 - ر( العمر و قوة األنا بين إحصائياً دالة عكسية
 غير جود فروق دالة إحصائياً بين المستويات التعليمية المختلفة فالمرضىوتوصلت لكما . األنا  قوة
كلما قل المستوى التعليمي قلت درجة قوة ومن المتعلمين ،  أقل أنا وتوافق نفسي قوة لديهم متعلمينال

  . األنا والتوافق النفسي 
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  :دراسات العالقة بين قوة األنا وتقدير الذات . 3.3

متعاطي المواد  ىتها بوجهة الضبط وتقدير الذات لدعن قوة األنا وعالق )1997(فايد  دراسة
    متعاطياً من الذكور تم اختيارهم عشوائياً ، "  40" المتعددة وغير المتعاطين ، علي عينة مكونة من 

،  1982المتعاطين ، طبق عليهم مقياس بارون لقوة األنا ترجمة كفافي فرداً من غير "  40" و
 موجب ارتباط وجودعن  الدراسة كشفت نتائجو،  1995ومقياس تقدير الذات لهلمريش ترجمة محمد 

لعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد العينة  النتائج كما توصلت،  الذات تقدير و األنا قوة بين دال
  . والمستوي التعليمي ير العمر تعزى لمتغ

  الشخصية وسمات األنا قوة بين العالقة معرفةإلي  هدفت بدراسة) 2000(تركي  بينما قام
 من " " 503 قوامها عينة على الدراسة أجريت وقد )العصابية و والجمود واالنبساط الذات تقدير(

 1982لبارون ترجمة كفافي  األنا قوة الباحث مقياسواستخدام الجامعة تم اختيارهم عشوائياً ،  طالب
 بين دال موجب ارتباط الدراسة إلى وجودنتائج  وسالمة ، وتوصلت للدريني الذات تقدير واختبار ،

لوجود فروق دالة إحصائياً النتائج كما توصلت .  )0.01=، الداللة  0.35=ر(الذات تقدير و األنا قوة
 .وتقدير الذات درجة قوة األنا  زاد العمر زادةكلما  بين أفراد العينة تعزى لمتغير العمر وأنه

 المتعلمين وتوصلت كذلك لجود فروق دالة إحصائياً بين المستويات التعليمية المختلفة فأفراد العينة غير
  .من المتعلمين  أقل أنا وتقدير ذات قوة لديهم

العبي منتخبات جامعة  ىوم الذات لدقوة األنا وعالقتها بمفه )2010(التميمي وتناولت دراسة 
 مقياس قوة األنا ومقياس الذات من إعداد عليهم طبقالعباً ، "  80" عينة مكونة من ،  الموصل
وجود عالقة ارتباطيه ايجابية داله بين كل من قوة عن عدة نتائج ومنها الدراسة أسفرت و،  الباحث

بين فروق دالة إحصائياً لعدم وجود كما توصلت  .)0.05= الداللة  ،= 36 .0 ر( األنا ومفهوم الذات
وتوصلت كذلك لجود فروق دالة إحصائياً أفراد العينة في قوة األنا ومفهوم الذات تعباً لمتغير العمر ، 

من  أقل ذاتمفهوم أنا و قوة لديهم المتعلمين بين المستويات التعليمية المختلفة فأفراد العينة غير
  .المتعلمين 

  



83 
 

  

  :تقدير الذات وبين التوافق النفسي دراسات العالقة . 4.3

لتعرف على مستوى التوافق النفسي االجتماعي وتقدير الذات لهدفت  )2001(أبوهين  دراسة
لدى عينة من الشباب الفلسطيني المشارك في انتفاضة األقصى في ضوء بعض المتغيرات ، وقد 

تفاضة تم اختيارهم بالطريقة االن شخص من الذكور الذين شاركوا في"  500" أجريت الدراسة على 
 القصدية ، واستخدام فيها اختبار التوافق النفسي االجتماعي ، واختبار تقدير الذات من إعداده ،

 أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بمستوي مرتفع منمن أبرزها نتائج عدة  إلى ت الدراسةوتوصل
 التوافق النفسي بين دال موجب ارتباط دوجووتقدير الذات ، كما توصلت ل التوافق النفسي االجتماعي

إحصائياً في  فروق دالة ، وتوصل كذلك لعدم وجود )0.01= ، الداللة   = 0.446ر( الذات تقدير و
   . العمر لمتغير تبعاً الذات بين المشاركين في فعاليات االنتفاضة تقديرالتوافق النفسي ودرجات 

فق النفسي واالجتماعي وعالقته بتقدير الذات عن التوا) 2011(حسين وعبداليمة  دراسةوفي 
وفي ضوء إجراءات  .طالباَ تم اختيارهم عشوائياً "  120" لدى طلبة الجامعة ، علي عينة مكونة من 

الدراسة قام الباحث بتطبيق مقياس التوافق النفسي واالجتماعي من إعداد محمد العربي ، ماجدة 
التي توصلت إليها نتائج أهم الومن  . 1995ترجمة محمد  إسماعيل ، ومقياس تقدير الذات لهلمريش

وجود عالقة ارتباط بين كل من متغيري التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير الذات لدى الطلبة الدراسة 
  .   ) 0. 05 =داللة ال ، 74 .0 =ر(
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  :مناقشـة الدراسـات السابقـة . 5.3

 الدراسات فاختال للباحث تبين،  الدراسة متغيرات تناولت التي السابقة الدراسات عرض بعد
المتغيرات  هذه طبيعة حيث من ببعض المتغيرات عالقتها ودراسة لمفهوم قوة األنا تناولها في السابقة
هدفت لمعرفة اتجاه وقوة العالقة بين قوة األنا ) 2004( العبيديدراسة فوالتفسير ،  التناول وأسلوب

 )2010(ودراسة مقبل .  عي وتأثير أساليب التنشئة االجتماعية في هذه العالقةوالتوافق النفسي االجتما
  . العالقة بين التوافق النفسي وأبعاده وقوة األناهدفت لمعرفة  

وعالقتها علي دراسة قوة األنا ) 2010( ودراسة التميمي، ) 1997(فايد  دراسة ركزت بينما
 الشخصية وسمات األنا قوة بين العالقة لمعرفة فهدفت) 2000(تركي  دراسة  أماتقدير الذات ، ب
بدراسة ) 2011( حسن وعبداليمةواهتمت دراسة .  )والعصابية والجمود واالنبساط الذات تقدير(

معرفة مستوي هدفت ل )2001(أبوهين التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بتقدير الذات ، أما دراسة 
  . وتقدير الذاتالتوافق النفسي االجتماعي 

أما بالنسبة لحجم العينة فقد اختلفت أحجام العينات التي استعانت بها تلك الدراسات في جمع 
من دراسة ألخر تبعاً لطبيعة كل دراسة وأهدافها وحدودها المكانية ، حيث كان أكبر حجم  بياناتال

) 2001(ها دراسة أبوهين ، ويلي فرداً"  503 "فقد بلغ حجم العينة ) 2000(تركي عينة في دراسة 
حيث ) 2010( مقبلو ، )2004(، ويليها دراسة كالً من العبيدي  فرداً"  500 "حيث بلغ حجم العينة 
 حيث بلغ حجم العينة) 2011(حسن وعبداليمة  فرداً ، ويليها دراسة"  330 "بلغ حجم العينة فيهما 

حيث ) 2010 (التميمي و ، )1997(يد فا، وأصغر حجم عينة كان في دراسة  كالً من  فرداً" 120"
  . فرداً "  80 "بلغ حجم العينة في كلتا الدراستين 

وتنوعت عينات الدراسات السابقة بين الذكور فقط أو اإلناث فقط أو الجمع بين الجنسين ،  
مقبل و ، )2004(فمنها من أجرى على الذكور واإلناث كما هو الحال في دراسة كالً من العبيدي  

حسن وعبداليمة و ، )1997(فايد و ، )2010(التميمي و ، )2000(تركي ، أما دراسة ) 2010(
واتفقت معظم تلك الدراسات في أن  .فقد أجريت علي الذكور فقط ؛  )2001(أبوهين و ،) 2011(

  .العينات وأحجامها بالنسبة لمجتمعها األصلي متسقة وجيده 
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) 1995التير ، (ثر علي الصدق الخارجي للدراسة والتطبيق علي عينات صغيرة أو محدودة ، يؤ

كما أن أهمية التمثيل الصادق لمجتمع الدراسة ، تضاهي أو تفوق . قابلية النتائج للتعميم  ىأي علي مد
أهمية حجم العينة ، وبالتالي فإن عشوائية االختيار وعدم التحيز أساسيان وهامان للصدق الخارجي 

  .ا بالباحث إلي توخي الدقة في االختيار المناسب لحجم العينة وهذا ما حد. ) 1996عطيفة ، (

كما  لبارون أما من حيث األدوات فقد اعتمدت معظم الدراسات السابقة علي مقياس قوة األنا
، كذلك اعتمدت ) 2010( مقبلو ، )2004(العبيدي و ، )2000(تركي و ، )1997(في دراسة فايد 
) 2010(التوافق النفسي لعلي الديب ، واستخدمت دراسة مقبل  علي مقياس) 2004 (دراسة العبيدي 

فقد استخدمت مقياس التوافق ) 2011(حسين وعبداليمة  مقياس التوافق النفسي لشقير ، أما دراسة
حسين و ، )1997(النفسي واالجتماعي للعربي وإسماعيل ، كما اعتمدت دراسة كال من فايد 

علي ) 2000( تركيالذات لهلمريش ، واعتمدت دراسة  علي مقياس تقدير) 2011(وعبداليمة  
  .  اختبار تقدير الذات للدريني وسالمة 

كما لوحظ أن بعض الدراسات السابقة اعتمدت علي استبانات هي من وضع وإعداد باحثيها ، 
ويحسب لهؤالء إثراؤهم لدراساتهم بتوظيف خبراتهم العلمية ، ومهاراتهم المنهجية في تطوير أدوات 

في أهمية توظيف خبرة الباحث ؛ واعتبارها جزءاً  1952  1859وورد عن جون ديوي . راساتهم د
ويتعزز هذا الرأي بما ذكرته .  )1998أبوعالم ، ( من المعرفة يمكن أن يوضع في صورة مكتوبة

عندما اعتبرت خبرة الباحث عملية ذاتية عقلية ، يمكن أن توظف في تطوير أداة  1970آنستازي 
  ) .ت.أحمد ، ب(دراسة ؛ كونها تعبر عن صدق محتوي إلي حد معقول ال

إال أن ما يؤخذ علي هذه االستبانات ؛ عدم استيفائها للشروط القياسية لتكون علي درجة عالية 
فقد اعتمد معظم الباحثين علي صدق المحكمين ، أي صدق : من الموثوقية ، ففي مجال الصدق مثالً 

ورغم إمكانية اعتبار هذه اإلجراء ذا عالقة بصدق المحتوي في بعض . كلي البناء الظاهري أو الش
األحيان ، فإننا نجد علماء القياس المعاصرين يحذرون من االعتماد علية ، ويعتبرونه أضعف أنواع 

  ) .2006عالم ، : انظر مثالً (الصدق ويوجهون االنتباه إلي بدائل الصدق االمبريقية 
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) أدوات الدراسة : انظر الفصل الرابع ( لدراسة الحالية علي هذه األدوات وبالرغم من اعتماد ا

والمعتمد في حساب صدقها علي صدق المحكمين ، إال أن الباحث لم يكتف بهذا اإلجراء ، وحرص 
علي تقدير الصدق عن طريق االتساق الداخلي للفقرات بحساب معامالت ارتباط كل مفردة مع الدرجة 

حسب لهذه االستبانات اعتمادها في حساب الثبات علي الطرق المألوفة والموثوقة من كما ي. الكلية 
  .  خكرونبا إعادة التطبيق ، والتجزئة النصفية ، واستخدام معادلة  آلفا: قبيل 

قوة (وقد بينت نتائج معظم الدراسات السابقة وجود ارتباط موجب ودال بين متغيرا ت الدراسة 
 دال موجب ارتباط وجودالتي توصلت ل) 1997(كدراسة فايد ) تقدير الذات سي التوافق النف األنا 
 قوة بين دال موجب ارتباط وجودل التي توصلت )2000(تركي ودراسة .  الذات تقديرو  األنا قوة بين
التوافق  بين دال موجب ارتباط وجودالتي توصلت ل) 2001(أبوهين ودراسة .  الذات تقديرو األنا

وجود عالقة ارتباطيه ايجابية داله التي توصلت ل) 2010( التميميودراسة .  الذات تقديرو  النفسي
 ارتباطيهتوصلت إلي وجود عالقة التي ) 2010(مقبل ودراسة .  بين كل من قوة األنا ومفهوم الذات

وجود لت لتوص فقد) 2004(دراسة العبيدي  أمادالة إحصائياً بين التوافق النفسي وأبعاده وقوة األنا ، 
   .عالقة عكسية دالة إحصائياً بين قوة األنا والتوافق النفسي 

أما بالنسبة للفروق وفقاً لمتغير العمر ، فقد تناقضت نتائج الدراسات ، حيث بينت دراسة فايد  
عدم وجود فروق في قوة ) 2010(التميمي و ، )2004(العبيدي و ، )2001(أبوهين ، و )1997(

 ، )2000(تركي في حين لم تبرهن دراسة . العمر  فسي وتقدير الذات تعزى لمتغيراألنا والتوافق الن
علي هذه النتيجة ، وتوصلت لوجود فروق دالة في قوة األنا والتوافق النفسي وتقدير ) 2010(مقبل و

  .الذات تبعاً لمتغير العمر 

بين أفراد عينة  بالنسبة لمتغير المستوي التعليمي أوضحت معظم الدراسات وجود فروق دالة
تركي الدراسة في المستوي التعليمي ، والفروق في صالح ذوي المؤهالت العلمية الجامعية مثل دراسة 

أية فروق بين ) 1997(فايد بينما لم يجد ) . 2010(التميمي و ، )2010(مقبل و ، )2000(
  .المستويات التعليمية المختلفة 
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ظ عدم قيام أي من الدراسات السابقة بقياس وفي ضوء ما تم عرضة من دراسات ؛ قد لوح
علي أفراد عينات الدراسات ) تقدير الذات التوافق النفسي  قوة األنا (مستوي متغيرات الدراسة 

تقدير والتوافق النفسي التي قامت بقياس مستوي متغيري  )2001(باستثناء دراسة أبوهين ، السابقة 
والهام إلجراء مثل هذه الدراسة ؛ للتعرف علي مستوي قوة  ، اآلمر الذي شكل الدافع الكبيرالذات 

وكذلك  ومعرفة العالقة فيما بينها ، الثورة الليبية ، ىاألنا والتوافق النفسي وتقدير الذات لدي جرح
ة خاص.  )مستوي التعليم العمر ( إليضاح الفروق في هذه المتغيرات بحسب المتغيرات الديموغرافية

 ىجرح( سة الحالية وهي فئة الجرحى ت السابقة لم تتناول عينة مطابقة لعينة الدراوأن أي من الدراسا
التي اهتمت بعينة من الشباب  )2001(ماعدا دراسة ابوهين  ،) ثورة السابع عشر من فبراير 

سواء  في حدود علم الباحث   األول من نوعها الدراسة الحالية وبذلك تعد ، المشارك في االنتفاضة 
  .لبيئة العربية أو الليبية التي تناولت هذه الفئة بالدراسة ، مما يعطي الدراسة الحالية أهميتها في ا
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  :تمهيد . 1.4
ومجتمع الدراسة  ، الفصل المنهج الذي اتبعه الباحث في هذه الدراسة لتحقيق أهدافهيشمل هذا 

كما يشمل هذا الفصل وصفاً  ، كذلك كيفية اختيار العينة، والدراسة االستطالعية وأغراضها ، 
  . اإلحصائية لألدوات المستخدمة وصدق وثبات هذه األدوات وكيفية جمع البيانات واألساليب 

  :منهج الدراسة . 2.4

إلي اكتشاف مستويات قوة األنا والتوافق النفسي وتقدير الذات وعالقـة  تهدف الدراسة الحالية 
قوة األنا بالتوافق النفسي وتقدير الذات لدي جرحى ثورة السابع عشـر مـن فبرايـر وفقـاً لـبعض      

المـنهج   وفي ضوء هذا الهدف استخدم الباحث) . العمر ، ومستوي التعليم ( المتغيرات الديموغرافية 
 وممارسـات  وظـواهر  أحداث دراسة یتناول " فهو ، الدراسة وأهداف لموضوع لمالءمته لوصفيا

 ویسـتطیع  ، مجریاتهـا  فـي  الباحث تدخل دون هي كما والقیاس للدراسة متاحة موجودة قائمة
  ).135:  2004 ، غانم("  ویحللها معها یتفاعل أن الباحث

  :مجتمع الدراسة . 3.4

بنغازي وضواحيها  ثورة السابع عشر من فبراير بمدينة ىيتكون مجتمع الدراسة من جرح
  ) .2013مكتب شؤون ورعاية الجرحى بنغازي ، ("  2677" والبالغ عددهم 

  :الدراسة االستطالعية . 4.4

ات الدراسة لتحقيق عدة أهداف قبل الشروع في جمع بيانالدراسة  ام الباحث بإجراء هذهق
ألدوات الدراسة مع االمبحوثين وتجاوب علي مدي تقبل وتكمن هذه األهداف في التعرف  ؛األساسية 

 قبل الباحثالمستخدمة لجمع بيانات الدراسة ، إضافة إلي التدريب علي تطبيق هذه األدوات من 
ألدوات الدراسة  سيكومتريةالتحقق من وضوح التعليمات للمبحوثين ، عدا عن معرفة الخصائص الو

  .من حيث الصدق والثبات ، ومدي مالءمتها لمجتمع الدراسة 
ون مكتب شؤبثورة السابع عشر من فبراير المسجلين  ىمن جرح اًجريح"  60" تم اختيارو

  .ورعاية الجرحى بنغازي ، حسب الطريقة العشوائية البسيطة 
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 2013.  3.  15" إلى "  2013 . 2. 1" في الفترة من  وجمعت بيانات الدراسة االستطالعية
، ومقياس تقدير ) 2003(شقير قياس التوافق النفسي ، وم) 1982(وطبق مقياس قوة األنا كفافي ، "  م

، وحرص الباحث علي متابعة إجراءات االستطالع ، ومتابعة المستجيبين ) . 1991( محمدالذات 
حظ وول. كل لقاء لم يتجاوز أربعة في وحثهم علي تحري الدقة والموضوعية ، وخاصة وأن عددهم 

كما لوحظ .  إال أن هناك من رفض التعاون مع الباحث  أفراد العينةالبعض من  تعاونانه بالرغم من 
الباحث المباشر مع  شيء من الفتور أثناء التطبيق نتيجة لعدد االختبارات ومفرداتها ، إال أن وجود

، وأخذ فترات استراحة بين تطبيق كل اختبار ، تمكن وخاصة في إطار محدودية العدد  أفراد العينة
، وينصح الباحث الباحث من تجاوز هذا الظرف ، والمتابعة للتحفيز وتسليم االستبانات في نفس اليوم 

فالدراسات التي يطبق فيها أكثر من مقياس ، اخذ فترات راحة مناسبة بين كل تطبيق ، أو تطبيق 
      .ذلك لتجاوز الملل والفتور من قبل المبحوثين  اختبار واحد في فاليوم أن أمكن

  :عينة الدراسة . 5.4

 منالطريقة العشوائية البسيطة تم اختيارهم بجريح  " 100 "االساسيه من تكونت عينة الدراسة 
 . " 2677 "والبالغ عددهم ، مدينة بنغازي وضواحيها جرحى ثورة السابع عشر من فبراير ب

  .كيفية توزيع العينة  والجداول اآلتية توضح

  توزيع عينة الدراسة حسب العمر) 1.4( جدول

  العدد  العمر

18  - 30  30  
30  - 45  70  

  
  مستوى التعليمعينة الدراسة حسب  توزيع) 2.4(جدول 

  العدد  مستوي التعليم

  20  ابتدئي
  40  ثانوي

  40  جامعي 
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  :ة ــــــدراسـأدوات ال. 6.4
  :ا ــوة األنــاس قـمقي:  أوالً

 والمقياس مقتبس من اختبار مينسوتا متعدد األوجه للشخصية 1950عداد بارون إوهو من 
)MMPI   . (فقرة ،  " 566 " وقد أختير المقياس من مجموع فقرات اختبار مينسوتا البالغ عددها

بلغ طلبة وطالبات الجامعة  ن، وقام بتقنينه علي عينة م) 1982(وترجمه وأعده للغة العربية كفافي 
  . من اإلناث  " 241" ومن الذكور ،  " 172 "بواقع  " 413 " قوامها 

لمضمون الفقرات  سيكومترىويصنف بارون فقرات المقياس في فئات طبقاً لنوع التجانس ال
  :وهذه الفئات هي 

  .  الوظائف الجسمية والثبات الفسيولوجي  •
  .  الضعف والعزلة  •
  .  االتجاهات نحو الدين  •
  .  ي الوضع الخلق •
  . اإلحساس بالواقع  •
  .  الكفاية الشخصية والقدرة على التصرف  •
  .  وقلق الطفولة  رهابال •
  .متنوعات  •

بحساب صدق المقياس من خالل قياس معامل االرتباط بين مقياس قوة األنا ) 1982(قام كفافي 
 أيضاًق المحكي ، كما حسب الصد"  0. 42" زنك وبلغ معامل االرتباط ومقياس العصابية من قائمة اي

، وبين المقياس ومقياس الوعي "  0 .47" بين المقياس وقائمة ويلوبي للميل العصابي ووصل إلي 
 .01وهي ارتباطات دالة إحصائياً عند ، " 0 .28" ووصل إلي ) وليةؤتحمل المس(الخاص بالمسايرة 

0.  

رار وثبات التجزئة النصفية بحساب ثبات االستق المقياس فتم التوصل إلية أما فيما يتعلق بثبات
     ثبات التجزئة النصفية ىوكان مد. "  0 .66 "كرارالت للمقياس وقد بلغ معامل ثبات) فردي وزوجي(
  .وهي معامالت دالة إحصائياً "  0. 63 "
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  : ة الحاليةسفي الدرا قوة األنا مقياسالخصائص السيكومترية ل

  :دق ــــصال •
 ىبارات والمقاييس ونعني بالصدق مدومترية األساسية لالختيعد الصدق من الخصائص السيك" 

  ) .231:  2006عالم ، (" فائدة القياسات في اتخاذ قرارات موائمة لغرض معين 

االرتباط بين  معامل بحيث حس ) صدق المفردات (قد تم استخرج صدق االتساق الداخلي و
وقد اتضح أن . ) جريح  60لعينة قوامها ( س درجات أفراد العينة في كل مفردة بالدرجة الكلية للمقيا

أما باقي  وبالتالي تم استبعادها ، ،مفردة ذات عالقة غير دالة مع الدرجة الكلية "  17" هناك 
" وبمراجعة الملحق . مفردة "  47"  االمفردات فهي ذات عالقة موجبة ودالة مع الدرجة الكلية وعدده

 0.65 -  0.17 " تقع في المدى منللمقياس ت بالدرجة الكلية المفردارتباط يتضح أن معامالت ا"  7
  .يتمتع بدرجة صدق مناسبة  اختبار قوة األنا أن ى، وهذا يشير إل "

 : اتــــثبال •
ية ويعني االتساق أو الدقة في المقياس أي مدي خلو درجات االختبارات من األخطاء العشوائ

لسمة التي تهدف لقياسها باتساق في ظروف متباينة قد قياس األداء لى التي تشوب القياس ، بمعني مد
  ) .2006عالم ، (تؤدي إلي أخطاء القياس 

طبق حيث ، النصفية  التجزئة بطريقة الثباتاعتمد الباحث في حساب ثبات المقياس على 
تم قسمة بنود المقياس إلى نصفين ، ومن ثم حساب معامل جريح ، و"  60" المقياس علي عينة قوامها 

الرتباط بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النصف الثاني للمقياس ، حيث بلغ معامل ا
براون  -وبعد استخدام معادلة سبيرمان  " 0.77 "ارتباط بيرسون لدرجات المقياس بهذه الطريقة 

متع يتوالذي يشير إلى أن المقياس  " 0.87 "أصبح معامل الثبات  لتصحيح النقص في طول المقياس
  .بدرجات ثبات مرتفعة 
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  :ي ــق النفســاس التوافــمقي: ثانياً 

تهدف إلى معرفة التوافق  مفرده " 80" ويتكون من ) 2003(المقياس من إعداد شقير 
 (والفقرات مقسمة ألربعة أبعاد وهي بعد التوافق الشخصي واالنفعالي ، وبعد التوافق الصحي 

 . وأحياناً، بعد التوافق االجتماعي ، ويجاب عليها بنعم وال ، بعد التوافق األسري )  الجسمي
علي الترتيب ، وذلك عندما يكون "  0،  1،  2" وموضوع أمام هذه التقديرات ثالثة درجات وهي 

عندما ينخفض  " 2،  1،  0" ، بينما تكون التقديرات الثالث في اتجاه عكسي اتجاه التوافق إيجابياً
على عينة مصرية  وأجرى له صدق وثبات" .  160" صفر وأعالها دنى درجة وأالتقدير للتوافق ، 

 .والصدق التمييزي  الفرضي والصدق بطريقة التكوينفرد  " 100" من الذكور واإلناث بلغت 
  . " 0 . 74 - 0 . 53" الثبات بطريقة إعادة التطبيق والتجزئة النصفية وكان الثبات ما بين حسب و

  :رية لمقياس التوافق النفسي في الدراسة الحالية الخصائص السيكومت
 :دق ـــصال •

حيث حسب معامل االرتباط بين )  صدق المفردات (قد تم استخراج صدق االتساق الداخلي 
وكذلك حسب معامل االرتباط ).  8انظر الملحق  (درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تمثله 

  .للمقياس ، والجدول التالي يوضح ذلك  الكلية درجةوالبين الدرجة  الكلية لكل بعد 
 الكلية والدرجة النفسي التوافق مقياس أبعاد بين بيرسون ارتباط معامالت يوضح) 3:4(جدول 

  للمقياس

  اإلحصائية الداللة  معامالت االرتباط  األبعاد

  دالة إحصائياً  0.01  0.83  التوافق الشخصي
  الة إحصائياًد  0.01  0.70  يـــــالتوافق الصح

التوافق 
  دالة إحصائياً  0.01  0.80  ريـــــــاألس

  دالة إحصائياً  0.01  0.84  التوافق االجتماعي
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الجدول السابق أن أبعاد مقياس التوافق النفسي تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة  يتضح من
        اط ألبعاد المقياس بينوحيث بلغت معامالت األرتب"  0.01" إحصائياً عند مستوى داللة أقل من 

  .وهذا دليل كافي على أن مقياس التوافق النفسي بأبعاده يتمتع بمعامل صدق عاٍل  " 84 - 70 "

  : اتـــثبال •
من أنسب الطرق التي تستخدم  لحساب ثبات األوزان المستخدمة في  خيعد معامل الفا كرونبا

من الدرجات  ىالسمات النفسية حيث يوجد مدجاه والبحوث المسحية واالستبانات أو مقاييس االت
المحتملة لكل مفردة ، وهي تقوم علي افتراض تساوي الفقرات في المقياس مع بعضها البعض 

تخصص لكل منها أي عند تعدد البدائل التي  -درج وتستخدم عندما يكون تقديم مستوي االستجابة مت
لمعامل  دنىة النصفية الممكنة ، كما تمثل الحد األمتوسط كل قيم التجزئ يناظر وتعطي لنا ما -قيمة ما 

يقل الثبات عنة فيما لو حسب بالطرق األخر إلي جانب قياسها االتساق الداخلي  الثبات الذي ال
   ).2004عريف ، (والتكافؤ

"  60"  مكونة من لدرجات عينة للمقياس الكلي خساب الثبات بطريقة ألفا كرونباتم حوقد 
  .التالي جدول ال ذلكويوضح ،  جريح

  لمقياس التوافق النفسي وأبعاده خمعامل ألفا كرونبا) 4:4( جدول

  ) α(  كمعامل ألفا كرونبا  ن  األبعاد

  0.70  60  التوافق الشخصي
  0.73  60  التوافق الصحي
  0.80  60  التوافق األسري

  0.71  60  التوافق االجتماعي
  0.89  60  التوافق النفسي العام

  

درجة الكلية موجة السابق أن معامالت الثبات بالنسبة لجميع األبعاد وكذلك لل يتضح من الجدول
  .أن مقياس التوافق النفسي يتمتع بمعامل ثبات عاٍل  يوهذا دليل جيد عل،  0.01 ىودالة عند مستو
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   :ذات ــر الــديــاس تقــمقي: ثالثاً 
للتعرف علي تقدير المراهقين وذلك  Helmreich et al  وآخرون أعد هذا المقياس هلمريش

"  32" ويتكون من والراشدين لذواتهم ، ويحمل هذا االختبار اسم قائمة تكساس للسلوك االجتماعي ، 
حد ما ،  ىاً ، ال تنطبق كثيراً ، تنطبق إلال تنطبق إطالق: أمام كل منها اختيارات خمسة وهي  مفرده

 مفردات، باستثناء ال"  4  0" بين  مفردهح درجة كل ، تنطبق تماماً ، وتتراو يرةبتنطبق إلي درجة ك
فتمثل عكس "  31،  29،  28،  23،  21،  13،  12،  3 ، 2،  1" العشر التي تحمل أرقام 

ويتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص في " .  0  4" بين  مفردهالتدرج حيث تتراوح درجة كل 
وتدل "  128  0 " بين وتتراوح درجات االختبار. بار بجمع درجاته في الفئات الخمس لالخت االختبار

  .الدرجة المرتفعة علي تقدير مرتفع للذات بينما تدل الدرجة المنخفضة علي تقدير منخفض للذات 
حيث  ، المقياس وثبات بترجمة المقياس للعربية ، وتم حساب صدق) 1991( محمدوقد قام 

وم الذات لعماد الدين إسماعيل ن المقياس واختبار مفهالصدق المحكي بحساب معامل االرتباط بي قدر
الثبات ، وتم تقدير "  0. 84" طالب ، وبلغ معامل االرتباط "  73" عينة من طلبة الجامعة  ىعل

 " وبلغ معامل الثبات طالب ، " 671" بطريقة إعادة التطبيق علي عينة من طلبة الثانوي والجامعة 
كما تم عرض االختبار علي مجموعة من المتخصصين  ،"  0. 01 " وهو دال إحصائياً عند"  0 .91

وأنها  تتناسب مع البيئة  ، ورأوا أن الترجمة سليمة نفس من أساتذة الجامعات المصرية في علم ال
  .، مما يدعم الصدق الظاهري للمقياس  العربية

  :الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير الذات في الدراسة الحالية  
  :دق ـــصال •

االرتباط بين  حيث حسب معامل)  صدق المفردات (تم استخراج صدق االتساق الداخلي 
وقد اتضح أن هناك  ، جريح"  60" لعينة قوامها  الدرجة الكليةودرجات أفراد العينة في كل مفردة 

مفردات فهي أما باقي ال .ذات عالقة غير دالة مع الدرجة الكلية ، وبالتالي تم استبعادها  واحده مفردة
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يتضح أن "  9" وبمراجعة الملحق . مفردة "  31" ذات عالقة موجبة ودالة مع الدرجة الكلية وعددها 
وهذا يشير ،  "0. 69  0. 17" معامالت ارتباط المفردات بالدرجة الكلية للمقياس تقع في المدى من

  .أن مقياس تقدير الذات يتمتع بدرجة صدق مناسبة  ىإل
  

 : اتــــثبال •

جريح ، وبلغ معامل "  60" لعينة مكونة من  خكرونبا طريقة ألفاباستخدام تم حساب الثبات 
  .والذي يشير إلى أن مقياس تقدير الذات يتمتع بمعامل ثبات مرتفع  " 0.87" للمقياس الكلي الثبات 

  :الدراسة األساسية  جمع بيانات. 6.4 

"  2013.10.30" إلي "  2013.9.1" لفترة من استغرق جمع البيانات لعينة الدراسة األساسية ا
أخطاء  ىزام بالتعليمات ، وتحاشاعتمد الباحث علي نفسه في تطبيق أدوات الدراسة حرصاً علي االلت. 

  . المساعدين ، كتجاوز التعليمات وتحريفها 

حد ما في الظروف  ىيار المكان المناسب ، والتحكم إلوفي بعض األحيان كان باإلمكان اخت
أن يوضح الهدف من الدراسة بشكل مبسط  اعتاد الباحث في بداية التطبيق. لفيزيقية المحيطة ا

ومع ذلك قدر رفض العديد  .غراض البحث العلمي ألللمبحوثين ، وأن يؤكد سرية البيانات وأهميتها 
  .من أفراد العينة التعاون مع الباحث 

جابات في أماكنها الصحيحة واستكمال أي وأثناء التطبيق تم التأكد من تدوين المبحوثين لإل
مقياس قوة : وطبقت أدوات الدراسة وفق الترتيب اآلتي  البيانات األساسية أو اإلجابات ،نقص في 

واستغرق زمن التطبيق في  .األنا ، مقياس التوافق النفسي ، ومقياس تقدير الذات في جلسة واحدة 
  . ساعة ونصف الساعةالمتوسط 

ت المبحوثين علي أدوات الدراسة وفقاً لمفاتيح التصحيح المذكورة في كراسة تم تصحيح إجابا
  . تعليمات هذه األدوات ، ومراجعتها أكثر من مرة حرصاً علي دقة البيانات التي جمعت 
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 :أساليب المعالجة اإلحصائية . 7.4

السيكومترية ب باستخدام األسالي قام الباحث أهدافهاوعلى أسئلة الدراسة  من أجل اإلجابة
    :اإلحصائية التالية و
 . الدراسة أدوات ثبات لقياس النصفية والتجزئة خكرونبا الفا معامل .1
 . يةاالرتباط واتجاه العالقة درجة لقياس معامل ارتباط العزوم بيرسون .2
 .للعينة الواحدة )  ت( اختبار  .3
 . لعينتين مستقلتين )ت (  اختبار .4
 .)   ANOVA(  اختبار تحليل التباين األحادي .5
؛ الالحقة لتحليل التباين األحادي البعدیة  - الزوجية  للمقارنات   LSD" أدني فرق دال "  اختبار .6

راجع مثالً أبوحطب ، وصادق ، ( تجانس التباینوقد اختير لمالءمته في حال عدم . الدال إحصائياً 
1996( . 



 

 

 

 الفصـــــــــــل اخلـــامس 
 

 عرض النتائج ومناقشتها              

 
 

.  تـمهــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد . 1.5

  . وتحليلهاجـــ.  عرض النتائ2.5

 ج .ـــــــــــــــــــــــائــ النت.  تفسيــــر3.5

.  تعقيــــــــــــــــــــــــــب . 4.5

 ات .ــــــــــــــــالتوصي.  5.5

 ات . ـــــــــرحــــــــالمقت. 6.5
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  : د ــتمهي. 1.5

يتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة الحالية بأهدافها ، وكذلك تحليل هذه النتائج وتفسيرها 
  . في ضوء ما جاء في اإلطار النظري والدراسات السابقة ورأي الباحث ومالحظاته 

  :عرض النتائج وتحليلها . 2.5

  :نتائج الهدف األول  .1

ثورة السابع عشر من  ىمعرفة مستوى قوة األنا لدى جرح"  ىينص الهدف األول للدراسة عل
ـ ) ت ( وللتحقق من هذا الهدف ، استخدم اختبار " . فبراير متوسـط درجـات    ةللعينة الواحدة لمقارن

  .التالي المقياس بالمتوسط الفرضي ، فكانت النتائج  كما هو موضح بالجدول 

     قوة األنامقياس لدراسة والمتوسط الفرضي الفروق بين المتوسط الحسابي لعينة ال) 1.5(جدول 
  )100= ن (

  المتوسط الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  الداللة اإلحصائية  " ت "قيمة   المتوسط الفرضي

31.27  4.95  23.5  15.71  0.01  

  

عينة الدراسة  اً ذات داللة إحصائية بين متوسطويالحظ من الجدول أعاله أن هناك فروق
متوسط عينة  ىوبالرجوع إل  0.01 إحصائية على مقياس قوة األنا عند داللةوالمتوسط الفرضي 

عينة الدراسة أكبر من المتوسط الفرضي ،  متوسط ةسط الفرضي ، يالحظ أن قيمالدراسة والمتو
  . عينة الدراسة ونستدل من ذلك على ارتفاع مستوى قوة األنا لدى 
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  :نتائج الهدف الثاني  .2

ثورة السابع  ىفة مستوى التوافق النفسي لدى جرحمعر"  ىاسة علدرينص الهدف الثاني لل
متوسط  ةللعينة الواحدة لمقارن) ت (  وللتحقق من هذا الهدف ، استخدم اختبار" . عشر من فبراير

، فكانت النتائج  كما هو موضح بالجدول  التوافق النفسي مقياسلدرجات المقياس بالمتوسط الفرضي 
  . التالي

التوافق مقياس لالفرق بين المتوسط الحسابي لعينة الدراسة والمتوسط الفرضي ) 2.5(جدول 
  )100= ن ( النفسي 

  الداللة اإلحصائية  "ت"قيمة   المتوسط الفرضي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

81.60    11.95    76  4.69  0.01  

  

ين متوسط عينة الدراسة ويالحظ من الجدول أعاله أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية ب
متوسط  ىوبالرجوع إل  0.01 إحصائية والمتوسط الفرضي على مقياس التوافق النفسي عند داللة

متوسط عينة الدراسة أكبر من المتوسط الفرضي ،  ةعينة الدراسة والمتوسط الفرضي ، يالحظ أن قيم
  . ةعينة الدراسونستدل من ذلك على ارتفاع مستوى التوافق النفسي لدى 
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  :نتائج الهدف الثالث  .3

ثورة السابع عشر  ىمعرفة مستوى تقدير الذات لدى جرح"  ىينص الهدف الثالث للدراسة عل
متوسط درجات  ةللعينة الواحدة لمقارن)  ت( قق من هذا الهدف ، استخدم اختبار وللتح" . من فبراير

  . التالينتائج  كما هو موضح بالجدول ، فكانت ال تقدير الذاتمقياس لالمقياس بالمتوسط الفرضي 

 تقدير الذات  مقياسلالفرق بين المتوسط الحسابي لعينة الدراسة والمتوسط الفرضي ) 3.5(جدول 
  )100= ن (

  اإلحصائية الداللة  "ت"قيمة   المتوسط الفرضي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

77.62      9.77     62  15.99  0.01  

  

الدراسة  عينة جدول أعاله أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسطويالحظ من ال
متوسط عينة  ىوبالرجوع إل  0.01إحصائية والمتوسط الفرضي على مقياس تقدير الذات عند داللة 

متوسط عينة الدراسة أكبر من المتوسط الفرضي ،  ةالدراسة والمتوسط الفرضي ، يالحظ أن قيم
  . عينة الدراسةرتفاع مستوى تقدير الذات لدى ونستدل من ذلك على ا
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  :نتائج الهدف الرابع  .4

 ىلدى جرح النفسي والتوافق األنا قوة معرفة العالقة بين"  ىينص الهدف الرابع للدراسة عل
" بيرسون " وللتحقق من هذا الهدف تم حساب معامل ارتباط العزوم " . ثورة السابع عشر من فبراير

  :يوضح ذلك التالي ة األنا والتوافق النفسي لدى عينة الدراسة ، والجدول بين درجات قو

= ن (االرتباط بين متغيري قوة األنا والتوافق النفسي لدى عينة الدراسة  معامل) 4.5(جدول 
100(  

  معامل االرتباط  المتغير

  قوة األنا
   التوافق النفسي

 **0.29  

  0.01دالة عند  **

 ىذات داللة إحصائية عند مستوموجبة  ةبق وجود عالقة ارتباطيساونالحظ من الجدول ال
وهذا يدل على أنه كلما زادت درجة  .عينة الدراسة  ىبين قوة األنا والتوافق النفسي لد  0.01داللة 

  .، والعكس صحيح ؛ فالعالقة طردية لما ارتفعت درجة التوافق النفسي كعينة الدراسة قوة األنا لدى 
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  :الهدف الخامس نتائج  .5

 ىلدى جرح وتقدير الذات األنا قوة معرفة العالقة بين"  ىينص الهدف الخامس للدراسة عل
" بيرسون " وللتحقق من هذا الهدف تم حساب معامل ارتباط العزوم " . ثورة السابع عشر من فبراير

  :ذلك  يوضح التاليبين درجات قوة األنا وتقدير الذات لدى عينة الدراسة ، والجدول 

  )100= ن (االرتباط بين متغيري قوة األنا وتقدير الذات لدى عينة الدراسة  معامل)  5.5(جدول 

  معامل االرتباط  المتغير

  قوة األنا
  تقدير الذات 

 **0.28  

  0.01دالة عند  **

 ىذات داللة إحصائية عند مستوموجبة  ةسابق وجود عالقة ارتباطيونالحظ من الجدول ال
درجة قوة  تغيرتوهذا يدل على أنه كلما . عينة الدراسة  ىبين قوة األنا وتقدير الذات لد 0.01داللة 
  . درجة تقدير الذات  كان هناك تغير مماثل فيكلما  عينة الدراسةلدى ارتفاعاً أو انخفاضاً األنا 
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  : السادسنتائج الهدف  .6

لدى  وتقدير الذات النفسي توافقال معرفة العالقة بين"  ىللدراسة عل سادسينص الهدف ال
" وللتحقق من هذا الهدف تم حساب معامل ارتباط العزوم " . ثورة السابع عشر من فبراير ىجرح

  :بين درجات قوة األنا والتوافق النفسي لدى عينة الدراسة ، والجدول التالي يوضح ذلك " بيرسون 

= ن (لدى عينة الدراسةوتقدير الذات  معامل االرتباط بين متغيري التوافق النفسي) 6.5(جدول 
100(  

  معامل االرتباط  المتغير

  التوافق النفسي
  تقدير الذات

 **0.27  

  0.01دالة عند  **

 ىمستو موجبة ذات داللة إحصائية عند ةونالحظ من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطي
وهذا يدل على أنه كلما زادت  .عينة الدراسة  ىلدوتقدير الذات بين التوافق النفسي   0.01داللة 
، والعكس صحيح في حال  تقدير الذاتلدى عينة الدراسة كلما ارتفعت درجة  التوافق النفسيدرجة 

   .ن المتغيرين م انخفاض درجة أي
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  : بعنتائج الهدف السا .7

 ىالعمر لدى جرح وفقاً لفئةقوة األنا  معرفة الفروق في"  ىللدراسة عل بعينص الهدف السا
وللتحقق من هذا الهدف تم استخدام االختبار التائي للعينتين المستقلتين " . ثورة السابع عشر من فبراير 

  :يوضح ذلك التالي الختبار الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة ، والجدول 

  الفروق بين متوسطي أفراد عينة الدراسة في قوة األنا وفقاً لفئة العمر)  7.5(جدول 

  ة العمريةالفئ
  
  العدد
  

  
  المتوسط

  

  
االنحراف 
  المعياري

 

  
  )ت(قيمة 
  

درجة 
  اإلحصائية الداللة  الحرية

18  - 30  30  28.77  3.79  

3.49  98  0.01  

31  - 45  70  32.34  5.01  

  

 ىلد العمر يتات داللة إحصائية بين متوسطات فئوجود فروق ذ )7.5(ويالحظ من الجدول 
  ، والفروق لصالح المجموعة العمرية  0.01 ة األنا عند داللة إحصائيةمقياس قو ىعينة الدراسة عل

)31  45 . (  
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  : ثامننتائج الهدف ال .8

العمر لدى  وفقاً لفئةالتوافق النفسي  معرفة الفروق في"  ىللدراسة عل ثامنينص الهدف ال
االختبار التائي للعينتين وللتحقق من هذا الهدف تم استخدام " . ثورة السابع عشر من فبراير  ىجرح

  :يوضح ذلك  التاليالمستقلتين الختبار الفروق بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة ، والجدول 

  الفروق بين متوسطي أفراد عينة الدراسة في التوافق النفسي وفقاً لفئة العمر) 8.5(جدول 

  الفئة العمرية
  
  العدد

  
  المتوسط

االنحراف 
 المعياري

  الداللة اإلحصائية  رجة الحرية د  )ت(قيمة 

18  - 30  30  79.50  8.20  

  ةغير دال  98  1.38

31  - 45  70  82.50  13.18  

  

العمر  يتفئ يعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط )8.5(ويالحظ من الجدول 
  . مقياس التوافق النفسي  ىعينة الدراسة على لد
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  : تاسعنتائج الهدف ال .9

 ىالعمر لدى جرح وفقاً لفئةتقدير الذات  معرفة الفروق في" للدراسة علي  تاسعف الينص الهد
وللتحقق من هذا الهدف تم استخدام االختبار التائي للعينتين المستقلتين " . ثورة السابع عشر من فبراير 

  :يوضح ذلك  التاليالختبار الفروق بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة ، والجدول 

  تقدير الذات وفقاً لفئة العمر الفروق بين متوسطي أفراد عينة الدراسة في )9.5(ول جد

الفئة 
  العمرية 

  المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
درجة 
  الحرية 

  الداللة اإلحصائية

18  - 30  30  76.10  7.50  

  غير داله  98  1.17

31  - 45  70  78.27  10.57  

  

 العمر يتفئ يعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط )9.5(ويالحظ من الجدول 
  . مقياس تقدير الذات  ىعينة الدراسة عل دىل
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  : عاشرنتائج الهدف ال .10

التعليم لدى  لمستوى وفقاًاألنا  قوة في معرفة الفروق"  ىللدراسة علعاشر ينص الهدف ال
الهدف تم استخدام اختبار تحليل التباين  وللتحقق من هذا" . ثورة السابع عشر من فبراير  ىجرح

 (فروق بين متوسط درجات المجموعات الثالث ما إذا كان هناك لمعرفة )  ( ANOVAاألحادي 
  :يوضح ذلك  التاليوالجدول ) .  جامعي ابتدائي ، ثانوي ، 

  تحليل التباين األحادي في قوة األنا وفقاً لمستوى التعليم) 10.5(جدول 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

درجات 
  الحرية

  اإلحصائية الداللة  "ف " قيمة 

  2  429.705  859.410  بين المجموعات

      97  16.106  1562.300  داخل المجموعات  0.01  26.680

  99    2421.710  المجموع

  

ات في متوسط 0.01وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  )10.5(ويالحظ من الجدول 
 LSDولمعرفة اتجاه هذه الفروق تم استخدام اختبار. درجات أفراد العينة تبعاً لمستوى التعليم 

   :الجدول التالي  للمقارنات البعدیة في حال عدم تجانس التباین ، والنتائج موضحة في

  مقياس قوة األنا وفقاً لمستوى التعليمللمقارنات البعدية ا )11.5(جدول 

 جامعي  ثانوي    ابتدائي   المستوي التعليمي
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       6.6750*   1.1250   ابتدائي  

 5.5500*         ثانوي 

  0.05دالة إحصائياً عند * 
  

في قوة األنا بين ذوي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )11.5(ونالحظ من الجدول 
ة إحصائية في قوة األنا عند لوجود فروق ذات دال، كما نالحظ  الثانوي التعليم االبتدائي وذوي التعليم

في صالح ذوي التعليم الجامعي ،  الجامعي وذوي التعليماالبتدائي ، بين ذوي التعليم  0.05 ىمستو
، بين ذوي التعليم  0.05 ىوجود فروق ذات داللة إحصائية في قوة األنا عند مستو أيضاًنالحظ و

  .لجامعي في صالح ذوي التعليم ا الجامعي وذوي التعليم الثانوي

  :ر حادي عشنتائج الهدف ال .11

 لمستوى وفقاًفي التوافق النفسي  معرفة الفروق"  ىللدراسة عل حادي عشرينص الهدف ال
تحليل  ق من هذا الهدف تم استخدام اختباروللتحق" . ثورة السابع عشر من فبراير  ىالتعليم لدى جرح
ابتدائي ،  (درجات المجموعات الثالث  اتلمعرفة الفروق بين متوسط)  ( ANOVAالتباين األحادي 

  :يوضح ذلك  التاليوالجدول ) .   جامعيثانوي ، 

  تحليل التباين األحادي في التوافق النفسي وفقاً لمستوى التعليم) 12.5(جدول 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

  اإلحصائية  الداللة  "ف " قيمة   درجات الحرية

  2  1120.037  2240.075  بين المجموعات

       97  122.535  11885.925  داخل المجموعات  0.01  9.141

  99    14126.000  المجموع
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في متوسطات درجات  0.01وجود فروق دالة عند مستوى  )12.5( ويالحظ من الجدول
ات البعدیة في للمقارن LSDولمعرفة اتجاه هذه الفروق تم استخدام اختبار. العينة تبعاً لمستوى التعليم 

   :الجدول التالي  حال عدم تجانس التباین ، والنتائج موضحة في

  

  
 المقارنات البعدية لمقياس التوافق النفسي وفقاً لمستوى التعليم ) 13.5(جدول 

  جامعي  ثانوي   ابتدائي   المستوي التعليمي

      6.9250*    - 3.5500     ابتدائي  

   10.4750*     ثانوي 

  0.05دالة إحصائياً عند * 
  

بين  في التوافق النفسي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )13.5( ونالحظ من الجدول
وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق ، كما نالحظ  الثانوي ذوي التعليم االبتدائي وذوي التعليم

الجامعي في صالح ذوي التعليم  ليم، بين ذوي التعليم االبتدائي وذوي التع 0.05 ىعند مستو  النفسي
،  0.05 ىوجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي عند مستو أيضاًنالحظ والجامعي ، 

  .في صالح ذوي التعليم الجامعي  الجامعي وذوي التعليم الثانويبين ذوي التعليم 
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  :عشر  ثانينتائج الهدف ال .12

التعليم  لمستوى وفقاًفي تقدير الذات  معرفة الفروق"  ىعلي عشر للدراسة ثانينص الهدف ال
تحليل التباين  وللتحقق من هذا الهدف تم استخدام اختبار" . ثورة السابع عشر من فبراير  ىلدى جرح
ابتدائي ، ثانوي ،  (درجات المجموعات الثالث  اتلمعرفة الفروق بين متوسط)  ( ANOVAاألحادي 

  :يوضح ذلك  اليالتوالجدول ) .   جامعي

  تحليل التباين األحادي في تقدير الذات وفقاً لمستوى التعليم) 14.5(جدول 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

درجات 
  الحرية

  اإلحصائية الداللة  "ف " قيمة 

  2  371.805  743.610  بين المجموعات

       97  89.731  8703.950  داخل المجموعات  0.019  4.144

  99    9447.560  المجموع

  

في متوسطات درجات أفراد  0.05وجود فروق دالة عند مستوى  )14.5( ويالحظ من الجدول
للمقارنات البعدیة في  LSDولمعرفة اتجاه هذه الفروق تم استخدام اختبار. العينة تبعاً لمستوى التعليم 

  :ي الجدول التال حال عدم تجانس التباین ، والنتائج موضحة في

  المقارنات البعدية لمقياس تقدير الذات وفقاً لمستوى التعليم) 15.5(جدول 
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 جامعي  ثانوي   ابتدائي  المستوي التعليمي

  6.2250* 1.0750        ابتدائي

 5.1500*          ثانوي

  0.05دالة إحصائياً عند * 
 

بين ذوي  تقدير الذاتفي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )15.5( ونالحظ من الجدول
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات ، كما نالحظ  الثانوي التعليم االبتدائي وذوي التعليم

الجامعي في صالح ذوي التعليم الجامعي  ، بين ذوي التعليم االبتدائي وذوي التعليم 0.05 ىعند مستو
، بين ذوي  0.05 ىر الذات عند مستووجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدي أيضاًنالحظ و، 

  .في صالح ذوي التعليم الجامعي  الجامعي وذوي التعليم الثانويالتعليم 

  :تفسير النتائج . 3.5
عينة  ىقوة األنا لدمستوي ارتفاع  ىإل) 1.5( والمبينة بالجدولأشارت نتائج الدراسة الحالية 

مستوي قوة األنا لدي عينة ل قياسهاابقة في وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات الس .الدراسة 
في حدود (عيناتها  ىالدراسة ، في حين لم تقم أي من الدراسات السابقة بقياس مستوي قوة األنا لد

  ).متابعة الباحث

 األنا قوة مقياس على مرتفعة درجة علىالحاصلين  بأن أفراد عينة الدراسة ذلك تفسير ويمكن
 تحقيق على القدرة ويكسبهم الخارجية التهديدات تحمل علىين قادر علهمجي مما مرتفعة أنا قوةوي ذ

 على الدالة للمعايير وفقاً وهذا واإلثم الذنب مشاعر تجاوز على ينقادر ونكوني كما.  النفسي التوازن
قوة األنا من العالمات الدالة على الصحة النفسية للفرد ، فهي تمثل الجانب المعقول من ف.  األنا قوة

عن التوفيق بين دوافعها وحاجاتها من جهة وبين الواقع الخارجي من جهة  هولؤوالمسلشخصية ، ا
   .) 2003، جودة وحجو (أخرى ، مع القدرة على تقبل التهديد والضغوط الداخلية والخارجية 
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قدرة الفرد علي التحكم في دوافعه ، وأن يظل  هي أن قوة األنا) 2006(عبد الرحمن  ىوير
، كما أنه يتميز بالشعور  ه الصحية والنفسيةطباع وثابتاً انفعالياً ويتعامل بواقعية مع مشكالتهادئ ال

  .  بالرضا عن الطريقة التي يتبعها في حياته 

، في كونهم يعتبرون أن ما عينة الدراسة ارتفاع قوة األنا لدى  ريفست أن يتم وبذلك يمكن
ما مبالرغم وعلي الشجاعة ،  نوعة أوسمة و دليلتعرضوا له أثناء حرب التحرير من إصابات مت

يواجهونه من مشكالت صحية ؛ إال أنهم يؤدون عملهم ودورهم على نحو سليم سواء أسرياً أو 
والقدرة على مواجهة اإلحباطات مما  المسؤوليةن ولديهم القدرة على تحمل واجتماعياً ، فهم مثابر

لبيئة الثقافية واالجتماعية للمجتمع الليبي تدعم وتقوي األنا يساعدهم على التوافق ، ويبدو أن اإلطار وا
لدى هؤالء الشباب مما يجعلهم أقل مسايرة وتبعية لآلخرين ، فهم أكثر قوة في الشخصية حيث 
يدركون األحداث على أنها تتوقف على سمات شخصياتهم وأن النجاح في العمل والحياة يتطلب منهم 

أن قوة األنا أو الثبات في  Cattellمع ما ذكره كاتل  تفقوهذا يقعية ، ووا بعقالنية الواقع مواجهة
االنفعالي ترتبط بقدرة الفرد على التحكم في دوافعه وأن يظل هادئ الطباع وثابتاً انفعالياً ويتعامل 

   .)2006عبد الرحمن ، (بواقعية مع مشاكله النفسية والصحية 

عينة  ىالتوافق النفسي لد ىمستوارتفاع  ىإل) 2.5(جدول كذلك أشارت نتائج الدراسة الحالية 
التي أشارت إلي أن أفراد عينة الدراسة ) 2001(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبوهين  .الدراسة 

مستوي بقياس  السابقة الدراساتباقي في حين لم تقم  .التوافق النفسي  يتمتعون بمستوي مرتفع من
  .التوافق النفسي

توفر عوامل من المتوقع  ىإل عينة الدراسةفاع درجة التوافق النفسي لدى ويمكن  تفسير ارت
أنها ساعدتهم على إيجابية التوافق ، كنوعية الخدمات الصحية التي قدمت لهم فالعديد منهم بعث للعالج 

وطبيعة المجتمع الليبي وما يتميز به من ترابط أسري ودعم اجتماعي لجميع أفراده ،  .خارج البالد 
مر الذي يشعرهم باألهمية ، ويشد من أزرهم ، ويرفع من معنوياتهم ، ويمكنهم من مواجهة اآلثار األ

إلى األساليب إضافة  ،النفسية التي تترتب على المصاعب التي يمرون بها أثناء فترة أصابتهم 
ن التي يستخدمها بعض المصابين في مواجهة التحديات والضغوط الناتجة م ةالتكيفيوالنشاطات 

وبالتالي الشعور باالرتياح . اإلصابات وعالجها والتي تؤدي إلى إشباع الحاجة وخفض التوتر 
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من ضمن هذه األساليب االتجاه نحو الدين وممارسة التمارين الرياضية والعالج ووالطمأنينة ، 
  .الطبيعي والدعم والمساندة االجتماعية 

وسائل التأقلم مع الظروف الصعبة ، كالبعد في  )2002(ويتفق هذا التفسير مع ما ذكره عثمان 
ن في المجتمع الدعم والمساندة اإلجتماعية ، والممارسات وقى الضحايا المصابيتل االجتماعي حيث

الرياضية فبعض األفراد والجماعات تستخدم استراتيجيات رياضية مثل األلعاب والتمارين الرياضية 
  .كوسيلة للتوافق 

 ىرتفاع الملحوظ في درجة الشعور بالتوافق النفسي لدفي اال بقة تسهمالسا العوامل نولذا فِإ
أن الدعم والمساعدة يخففان من حدة من الدعم المعنوي والمساندة ، و ، فهي تمثل نوعاً عينة الدراسة

وقع الضغوط على الفرد ، وتقوي المناعة النفسية ، وتزيد من شعور الفرد بالقيمة واألهمية ، والقدرة 
  .التحدي ، مما يجعله أكثر نجاحاً في مواجهة الضغوط النفسية الناتجة عن إصابته على 

  

عينة الدراسة  ىارتفاع مستوي تقدير الذات لد ىإل) 3.5 جدول(نتائج الدراسة أيضاً  أشارتو
التي أشارت إلي أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون ) 2001(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبوهين  .

  .تقدير الذات  ىفي حين لم تقم باقي الدراسات السابقة بقياس مستو. تقدير الذات  مرتفع من ىبمستو

بتقدير إحساسهم  ىإل ؛عينة الدراسة  ىتقدير الذات لد ىعدم انخفاض مستو ويمكن تفسير
بما يدعم شعور الثقة محط أنظار اآلخرين وموضع اهتمامهم  واأصبح مبأنه م، وإحساسه ماآلخرين له

درجات  ىفي أن األشخاص الذين يحصلون عل Eysenkوهذا يتمشي مع رأي آيزنك  .لنفس با
مرتفعة في اختبارات تقدير الذات يكون لديهم قدر كبير من الثقة في ذواتهم ، وعلي درجة عالية من 

   ) .2008الظاهر ، (الكفاءة والشعور بأنهم محبوبون من قبل األفراد اآلخرين 

ذات داللة إحصائية عند موجبة  ةعالقة ارتباطي وجود) 4.5بالجدول (ة نتائج الدراس وبينت
  . عينة الدراسة  ىين قوة األنا والتوافق النفسي لدب 0.01داللة  ىمستو
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دالة  ةارتباطيالتي كشفت عن وجود عالقة ) 2010(دراسة مقبل  يجةوتتفق هذه النتيجة مع نت
التي ) 2004(دراسة العبيدي   تتفق مع نتيجةوال. ألنا إحصائياً بين التوافق النفسي وأبعاده وقوة ا

  .عالقة عكسية دالة إحصائياً بين قوة األنا والتوافق النفسي االجتماعي توصلت لوجود 

وجود ارتباط بين قوة األنا والتوافق النفسي ؛ يتمثل في أن عملية التوافق تحتاج ألنا قوية ف
في والنفسية والصحية ، وتستطيع تحمل التغيرات المفاجئة قادرة علي التوفيق بين الحاجات الجسمية 

الذين يرون أن ) وعلي رأسهم فرويد ( التحليليين  رأي مع النتيجة وتتفق هذه .البيئة المحيطة بالفرد 
الشخص المتوافق هو الشخص صاحب األنا الفعال الذي يسيطر علي كل من الهو واألنا العليا 

  ) 2010العصيمي ، (

على أن يحقق التوافق ، وهذا يدل على الصحة النفسية وعلى  قوة الشخص" نا هي فقوة األ
الشخصية ، والتعامل معها ومع العالم الخارجي ، بحيث ينتهي به  مهارة األنا في عالج صراعاته

عملية مستمرة تتناول السلوك والبيئة "والتوافق أيضاً . )39:  1993طه ، ("األمر إلى النجاح والسالمة 
  ) . 29:  1985زهران ، ( " لطبيعية واالجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد والبيئة ا

  

أن التوافق ال يتحدد بقيام األنا بوظائفها فحسب وإنما بمدى قوتها ) 2002(عودة  وتشير
ة من جهة أخرى ، ونجاحها للقيام بوظائفها من جهة ، وبما تحققه من شعور باالتزان النفسي والطمأنين

ن وجود توازن نفسي داخلي والقدرة على مواجهة الصراعات تمثل الوظيفة الرئيسية لألنا ، إحيث 
ومن جانب آخر يمثل التحرر من التوتر والقلق وإشباع الحاجات االجتماعية أبعاداً هامة للتوافق 

  .النفسي 

ذات داللة موجبة  ةرتباطيوجود عالقة ا) 5.5جدول ( كذلك بينت نتائج الدراسة الحالية
وتتفق هذه النتيجة مع .  عينة الدراسة ىبين قوة األنا وتقدير الذات لد  0.01 ىإحصائية عند مستو

  .  )2010(التميمي و )2000(تركي و )1997(فايد نتائج دراسة 

أنا الذي يمتلك قوة  شخصن الإإذ قوة األنا وتقدير الذات يجابية بين وهذا ما يفسر العالقة اإل
فقوة األنا تتضمن مستويات عالية من تقدير الذات . "  من غيرهلذاته واحترماً يكون أكثر تقديراً  ةعالي
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 "ن تساعدان الفرد على معالجة المشكالت التي يواجهها بهدوء وموضوعية ي، والثقة بالنفس اللت
)Fontana , 1995 : 386 ( .الفرد االيجابية إلى نفسه  مصطلح يشير إلى نظرة" ن تقدير الذات ِإكذلك ف

، بمعنى أن ينظر إلى ذاته نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية ، كما تتضمن إحساس الفرد 
 وهذا يتناسب مع ما ).110:  1989كفافي ، "(بكفاءته ، وجدارته ، واستعداده لتقبل الخبرات الجديدة 

 يستحق الفرد بأنه وشعور الذات تقدير أن من أهم مؤشـرات قـوة األنـاوهو ) 1974(ذكره الزيني 
  .أن الجرحى ذوي قوة األنا المرتفعة أكثر ثقة بالنفس وتقبالً للذات وهذا يفسر  . االهتمام

وجبة ذات داللة إحصائية عند م ةعالقة ارتباطي وجود) 6.5جدول(بينت نتائج الدراسة كما 
وتتفق هذه النتيجة مع . عينة الدراسة  ىلد وتقدير الذات بين التوافق النفسي 0.01داللة  ىمستو

  . )2011( وعبداليمة حسين ودراسة)  2001( أبوهيندراسة 

إشباع الفرد لحاجاته النفسية وفهمه لذاته فهماً واقعياً وتقبله لذاته  عمليةلتوافق اويفسر ذلك بأن 
حل مشكالته ، وتحقيق ولية ، وقدرته علي اتخاذ قراراته ، وؤ، وثقته بنفسه وتحمله المس وتقديره لها

الشخصية التي تتمتع بدرجة عالية من بأن  1969 زيلروهذا يتفق مع ما يراه .  )2004، سفيان ( أهدافه
تحظى بدرجة عالية من تقدير الذات ، وهذا يساعدها في أن تؤدي وظائفها بدرجة عالية من  التوافق

 يفسر العالقة االيجابية بين كل وهذا ما.  )1989، كفافي ( الكفاءة في الوسط االجتماعي الذي توجد فيه
  . لها اًماثر من غيره تقديراً لذاته واحتريكون أك المتوافقن الشخص إمنهما إذ 

صائية وجود فروق ذات داللة إح) 7.5جدول ( ومن النتائج التي أشارت إليها الدراسة الحالية
 0.01 داللة إحصائية ىألنا عند مستومقياس قوة ا ىعينة الدراسة عل ىبين متوسطات فئات العمر لد

 ىلدكلما زاد العمر زادت درجة قوة األنا  وأنه.  "45 - 31"لمجموعة العمرية ، والفروق لصالح ا
العبيدي وتتعارض مع نتائج دراسة ) . 2000(تركي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  .عينة الدراسة 

  .) 2010(التميمي و )1997(فايد و )2010(مقبل و )2004(
التي أكدت أن األنا هي بعد أو نظام من  نظرية التحليل النفسيويمكن تفسير ذلك استناداً إلى 

أنظمة تتكون منها الشخصية وتتشكل في مرحلة الطفولة ، حيث تكون التنشئة االجتماعية  ةثالث
وعوامل  واألساليب التربوية داخل األسرة والمدرسة والتفاعل االجتماعي وخبرات النجاح والفشل

الصراع واإلحباط باإلضافة إلى خلو الفرد من االدراكات المشوهة من العوامل الرئيسة في بناء األنا 
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سفيان ، (وتحديد مدى قوتها وضعفها فهي حصيلة أو نتاج ما مر به الفرد في سنوات العمر المختلفة 

2004(.  

على  اًواضح اًخاللها ، أثر ااألن لعمر الشخص خالل السنوات التي يمر بها وتشكلت فإن وعليه
يكونون في مرحلة الرشد ، "  45  31 "في السن من  فراد عينة الدراسةأقوة األنا لديه ، خاصة وأن 

ولية العمل ويكون قد اكتسب ؤحيث يشير اريكسون إلى أن الفرد في هذه المرحلة يبدأ بتحمل مس
 ) .2009عبد الرحمن ، (ينإحساسه بهويته ويبدأ بتكوين عالقات اجتماعية مع اآلخر

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 8.5(والمبينة بالجدول  وتوصلت نتائج الدراسة الحالية
وتتفق هذه النتيجة مع  . مقياس التوافق النفسي ىعينة الدراسة عل ىالعمر لد بين متوسطات فئات

  ) .2010( مع دراسة مقبل ال تتفقو) . 2001(أبوهين و )2004(دراسة العبيدي 

 جزئياً مقياس التوافق النفسي ىعينة الدراسة عل ىعدم وجود فروق بين فئات العمر لدويفسر 
 واالتصال اإلعالم لجرحى الثورة ، باإلضافة إلي وسائل الداعمة واالجتماعية األسرية ، إلى المساندة

أن ) 2010في مقبل ،  (Storow 1990  أشار كماف التوافق ، في المؤثرة العوامل من تعتبر التي الحديثة
هذه الوسائل تساعد في نشر التوعية عن إصابات الحروب ومضاعفاتها وطرق عالجها وكيفية التأقلم 

ويتفق هذا التفسير مع ما ذكره . وتقديم البرامج التي تؤثر في سلوك المصابين كباراً وصغاراً   معها ،
ن األفراد الذين تعرضوا للقصف إ حيث،  في وسائل التأقلم مع الظروف الصعبة) 2002(عثمان 

واإلصابات يبحثون في أجهزة التلفزيون والفضائيات عن معلومات تتعلق بما حدث لهم ، ويعتبر ذلك 
  .لديهم  وافقمن الوسائل المساعدة على الت

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات فئات الحالية لنتائج الدراسة  توصلتكما 
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة . ) 9.5جدول (مقياس تقدير الذات  ىأفراد عينة الدراسة عل ىالعمر لد

وال تتفق مع نتيجة دراسة تركي ) . 2001(أبوهين و )2010(التميمي و )1997(دراسة فايد 
)2000. (  

 ؛مقياس تقدير الذات  ىأفراد عينة الدراسة عل ىويفسر عدم وجود فروق بين فئات العمر لد
يتفق مع هذا و. ، بغض النظر عن أعمارهم  لعينة الدراسة الداعمة واالجتماعية األسرية ى المساندةإل

 تقبل مدى تعتمد على المصابين مع إصاباتهم األشخاص تأقلم سرعة في أن) 2012(ما يراه خلف 
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. لمجتمع الليبي ، وهذا ما يمتاز به االمحيطة  أسرته من الفرد الذي يالقيه االجتماعي والدعم األسرة ،
ويتفق كذلك مع رأي روزنبرج الذي اهتم بالدور الذي تقوم به األسرة والوسط االجتماعي في تقدير 

  ) .1989: كفافي (الفرد لذاته 

، فـإن النتـائج المبينـة     عينة الدراسةالتعليم لدى  لمستوى وفقاًاألنا  قوة في أما عن الفروق
روق داللة إحصائية في قوة األنا بين ذوي التعليم االبتدائي عدم وجود ف كشفت عن )11. 5( بالجداول

وذوي التعليم الثانوي ، أما الفروق بين ذوي التعليم االبتدائي وذوي التعليم الجامعي ، وكذلك الفروق 
وكـان  ) 0.05عند مسـتوى  (بين ذوي التعليم الثانوي وذوي التعليم الجامعي، فقد كانت داله إحصائياً

تركـي  و )2010(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه مقبـل  . ذوي التعليم الجامعي كالهما لصالح 
  . )1997(فايد وال تتفق مع نتائج دراسة ) . 2010(التميمي و )2000(

مهارات وطرق تفكير منظمة  أفراد عينة الدراسةهذه النتيجة بأن التعليم الجامعي أكسب  فسرتو
ة بالنفس ، وأمدهم بالقوة والجرأة في تعاملهم مع اآلخرين ، ، وصقل من شخصياتهم ، وأعطاهم الثق

مقبل ، ( والتكيف مع األزمات والمواقف الصعبة في مختلف جوانب الحياةتحمل التهديد الخارجي ، و
2010 ( .  

وعيه واتساع مداركه  أن قدرة الفرد على التحكم تزداد عند زيادة) 2010(فكما يري فحجان 
التعليم يزيد من قدرة الفرد على التفكير السليم وإدراك الواقع ، وقوة األنا تتضمن من خالل التعليم ، ف

ساعد الفرد على معالجة المشكالت التي يواجهها ي بمامستويات عالية من تقدير الذات والثقة بالنفس 
  .بهدوء وموضوعية والتي تزيد بزيادة المستوى التعليمي 

  

  

ذوي التعليم الجامعي يتمتعون بقوة أنا مرتفعة مقارنة  أفراد عينة الدراسةوهذا يعني أن 
وجدانياً  واتزاناًي لديهم خبرة تعليمية ذوي التعليم الجامع أن ى، وهذا يدل علبزمالئهم األقل تعليماً 

والتي تعني . التعليم الثانوي واالبتدائي والذي ينعكس علي القدرة التوافقية النفسية  يمن ذو ىأعل
معينة خالل فترات التعليم المختلفة أو من خالل اطالعهم علي تجارب اآلخرين من  المرور بتجارب
  .والتفاعل خالل الدراسة 
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، فـإن النتـائج    عينـة الدراسـة  التعليم لدى  لمستوى وفقاًالتوافق النفسي  في أما عن الفروق
ـ  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية كشفت عن )13. 5(بالجداول  بـين ذوي   يفي التوافق النفس

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافـق   كشفت عن، كما  الثانوي التعليم االبتدائي وذوي التعليم
 ذوي التعليم االبتدائيب ، سواء كانت المقارنهصالح ذوي التعليم الجامعي ل )0.05 ىعند مستو( النفسي

  ) . 2010(راسة مقبل وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه د.  الثانويذوي التعليم  أو

هذه النتيجة في أن التعليم يزيد من نضج ووعي وإدراك الفرد لنفسه وبيئته وقدرته على  فسروت
وذلك يزيد من قدرته على التوافق مع نفسه وبيئته مما . إقامة عالقات اجتماعية سوية مع اآلخرين 

بأن أصحاب المستويات ) 2012(وهذا يتفق مع ما يراه مقبل . يؤثر على قوة إرادته وشخصيته 
  .التعليمية العالية يستطيعون مواجهة الضغوط النفسية في حياتهم اليومية بشكل أفضل من األقل تعليماً 

فالتعليم الجامعي يساعد على المرونة في تقبل المواقف الجديدة في حياة الفرد بحكم المعرفة 
ل مع اآلخرين في الجامعة ، والفرد الذي المتنوعة التي حصل عليها والمواقف المختلفة في التعام

  .يتقبل المواقف الجديدة ويصدر استجابات مالئمة نحوها يكون أكثر توافقاً مع نفسه ومع اآلخرين 

ذوي التعليم الجامعي يتمتعون بتوافق نفسي مرتفع مقارنة  أفراد عينة الدراسةوهذا يعني أن 
ويكسبه مهارات حل المشكالت  ، الفرد للظواهر المحيطة بهبزمالئهم األقل تعليماً ، فالتعليم يزيد فهم 

المتعلم فهم طبيعة إصابته وأعراضها األمر الذي يساعده على  الجريحلذلك يستطيع ؛  والتكيف معها
  .تقبل اإلرشادات والعالج واالستمرارية به حتى الشفاء وهذا يؤثر إيجاباً على توافقه النفسي 

  

  

  

، فإن النتائج المبينة عينة الدراسة التعليم لدى  لمستوى وفقاًالذات  تقدير في أما عن الفروق
بين ذوي التعليم  في تقدير الذات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية كشفت عن  )15. 5(بالجداول 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي كشفت عنكما ،  الثانوي االبتدائي وذوي التعليم
 أو ذوي التعليم االبتدائيب ، سواء كانت المقارنهصالح ذوي التعليم الجامعي ل )0.05 ىعند مستو(



120  

 

) 2010(التميمي و )2000(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه دراسة تركي .  الثانويذوي التعليم 
  ) .1997(فايد بينما ال تتفق مع دراسة . 

جامعي يتمتعون بتقدير ذات مرتفع مقارنة ذوي التعليم الأفراد عينة الدراسة وهذا يعني أن 
 هإلى أن التعليم يزيد من قدرة الفرد العقلية والفكرية وتقدير يرجع قد ذلك أنوبزمالئهم األقل تعليماً ، 

يزيد المعرفة وهي تزيد الثقة بالنفس وبالتالي تزيد القدرة على التحكم في الجامعي لذاته ، فالتعليم 
مصطلح يشير إلى نظرة الفرد االيجابية إلى نفسه ، بمعنى أن ينظر إلى ذاته " فتقدير الذات . الذات 

نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية ، كما تتضمن إحساس الفرد بكفاءته ، وجدارته ، واستعداده 
  ) .110:  1989كفافي ، (   " لتقبل الخبرات الجديدة 

واقف الجديدة في حياة الفرد بحكم المعرفة فالتعليم الجامعي يساعد على المرونة في تقبل الم
والمواقف المختلفة في التعامل مع اآلخرين في الجامعة ، والفرد الذي  يكتبها الطالبالمتنوعة التي 

ذي وتقديراً لذاته من الفرد ال يتقبل المواقف الجديدة ويصدر استجابات مالئمة نحوها يكون أكثر توافقاً
  ) .1965فهمي ، (ي يوصف بالجمود العقلي والفكر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تعـقيــــب . 4.5

بمستوي مرتفع من قوة األنا والتوافق النفسي اتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون 
الدعم والمساندة االجتماعية التي يتلقونها من األسرة والمجتمع ،  ىإلالذات ، وذلك قد يرجع دير وتق

 على كثيراً تساعده اإلصابة تبلور حدث التي النضالية والقيمة آلخرينا قبل من اإليجابية فالتوجهات
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 ةالفترة ، فالكثير من الجرحى يعتبرون أن اإلصابات التي تعرضوا لها أوسم هذه في والتوافق التأقلم
  . تدل علي الشجاعة 

 خالل من تفسيرها تم التي ، متغيراتها بين العالقة تعكسالدارسة نرى أنها  نتائج ىبالنظر إلو
   .التوافق النفسي وتقدير الذات  من كالً بمكونات قوة األنا تداخل مكونات مدى إيضاح

نه كلما زاد العمر زادت أكما تبين من نتائج الدراسة تأثر متغير قوة األنا بالفئة العمرية ؛ أي 
بالمستوي ) الذاتتقدير  التوافق النفسي  قوة األنا (كذلك تبين تأثر متغيرات  .درجة قوة األنا 

أفراد  ىالتعليمي ، أي انه كلما زاد التعليم زادت درجة قوة األنا والتوافق النفسي وتقدير الذات ، لد
ويبدو أن دور متغير مستوي التعليم كان بارزاً وملموساً في تأثيره علي عينة الدراسة .  عينة الدراسة

   .فقه النفسي وتقديره لذاته ، فكلما زاد التعليم زادت قوة األنا لدي الفرد وتوا

 ن الدارسةِإ حيث ، الدراسة لمتغيرات النظرية األطر إلى النتائج تفسير في الباحث استند وقد
 االستناد من يمكنهلم  مما الباحث  علم حدود في وهذا  معاً المتغيرات لهذه تناولها في األولى تعتبر

   .النتائج بعض لمقارنة السابقة الدراسات إلى

  

  

  

  

  

  

   :توصيات الدراسة . 5.5

ها ءمن خالل ما توصل إليه الباحث ومن إيمانه العميق باهللا ، وبحق هذه الفئة التي قدمت دما
وأجسادها فداء لهذا الوطن في العيش بكرامة واستقرار نفسي في مجتمع خال من الضغوط التي 

  :تواجههم وتحيط بهم من كل جانب ، يوصي الباحث بما يلي 
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روري أن يقوم المجتمع والمؤسسات المعنية بتوفير الخدمات النفسية والصحية أسوة من الض .1
وأن جميع هؤالء الجرحى في  ةبتوفير الخدمات المادية والعينية ؛ ألنها ال تقل عنها أهمية ، خاص

مرحلة الشباب ، والتي تعد واحدة من أهم مراحل الحياة التي يكسب فيها الشباب المهارات التي 
  .بها نموهم النفسي واالجتماعي يتطل

أن تعطي للجرحى االولويه في الدراسة والعمل وتأدية فرائض الحج تقديراً لتضحياتهم في سبيل  .2
 . الوطن 

الجرحى الذين إصابتهم خطيرة  بما يتفق مع قدراتهم ،  ةتوفير فرص التأهيل المهني وخاص .3
لعل ذالك يؤدي إلي تقليل . وإمكاناتهم وتوفير فرص التشغيل المناسبة وفق مهاراتهم المكتسبة 

طاقة منتجة  ىنسبة الفاقد من القوي العاملة في المجتمع ، فضالً عن تحويل الفرد المصاب إل
 .   تساهم بإيجابية في زيادة حجم اإلنتاج ، ودفع عجلة االقتصاد القومي 

لتوافق المجتمعي ، تبني برامج تشغيل الجرحى كوسيلة عالجية ، وأسلوب من أساليب الدمج وا .4
 .وليس كوسيلة لتحقيق الدخل المادي للشخص الجريح فحسب 

توفير فرص العالج بالداخل خاصة للحاالت التي يحتاج عالجها فتره طويلة جسدياً ونفسياً، بشرط  .5
 . أن يتوفر األطباء والخدمات الطبية التي تتناسب وحاالتهم العالجية 

لنفسيين واالجتماعيين في عالج المشاكل النفسية لجرحى العمل على تفعيل دور األخصائيين ا .6
 .الثورة

أن تكون لدي شباب الثورة من الجرحى نقابه تدافع عن حقوقهم وتدفع بهم لالندماج بشرائح  .7
 . المجتمع

 مواجهة وتدريبهم على عمل ، عن الباحثين للثوار الجرحى والتثقيفية التدريبية البرامج تنظيم .8
  .وقت الفراغ واستثمار الذات ، وتطوير عمل ، عن لبحثا وكيفية اإلحباط ،

 
  
  

   :مقترحات الدراسة . 6.5
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استكماالً للجهد الذي بدأه الباحث ، وانطالقاً من أن البحث العلمي بناء تراكمي ، يفتح األبواب 
ومشكالت جديدة تكون مثيرة للبحث ؛ لذلك يقترح الباحث بعض الدراسات  رؤىعلى مصراعيها أمام 

  :لتي يمكن إجراؤها في ضوء ما تناولته الدراسة الحالية ا

  .شخصية مصابي الحروب  طبيعة فهم إلى تهدف مستقبلية بدراسات القيام .1
عبر ثقافية لقوة األنا ، والتوافق النفسي ، وتقدير الذات لدي جرحي الثورة الليبية ، مقارنة دراسة  .2

 .       وعينات عربية أخري 
ة األنا وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية اإلخري  لدى جرحي الثورة إجراء دراسة حول قو .3

 .الليبية 
 .مصابي الحروب  فئة على والنفسي الطبي المجال بين مشتركة دراسات عمل .4
ضرورة إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول األوضاع النفسية واالجتماعية للجرحى بشكل  .5

الجرحى بدالً من نواحي  ىنواحي القوة لد ىكز علخاص ، وخاصة تلك الدراسات التي تر
الضعف وأوجه القصور، وتنمية القدرات االيجابية مثل تنمية دافعيتهم لإلنجاز مما يساعد في 

 .    تعزيز وتقوية التوافق النفسي لديهم 
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 :المـراجع العربيـة : أوالً 

  .ـم ـــالقـرآن الكري .1

أطفال المرحلة  ىها بالتوافق النفسي االجتماعي لدالمخاوف وعالقت ).2004(إبراهيم ، سهير  .2
رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، .  )سنة 16  -12من (العمرية 

  .العربية جامعة عين شمس ، القاهرة ، جمهورية مصر 

 علم النفس اإلكلينيكي في ميدان الطب النفسي). 2008(إبراهيم ، عبد الستار وعسكر ، عبد اهللا  .3
 .مكتبة االنجلو المصرية : القاهرة .  4، ط

 . http://abooelgood.com، اآلثار النفسية للحروب ). 2012(أبو الجود ، فرج  .4

الهيئة : القاهرة . ، الجزاء األول  التربيةمعجم علم النفس و). 1984(اد واخرون ؤبوحطب ، فأ .5
 .العامة لشئون المطابع االمبريقية 

مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم ). 1996(بوحطب ، فؤاد وصادق ، آمال أ .6
 .مكتبة االنجلو المصرية :  القاهرة .  النفسية والتربوية واالجتماعية

 -الداخلي (فق النفسي واالجتماعي وعالقته بمصدر الضبط التوا ).2009(أبو سكران ، عبد اهللا  .7
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، .  للمعوقين حركياً) الخارجي

 .غزة ، فلسطين 

أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها بالتوافق  ).2002(أبو شماله ، أنيس  .8
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ،  .النفسي االجتماعي 

 .فلسطين 

قوة األنا وعالقتها بأساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة لدى   ).2012(أبو شماله ، فاطمة  .9
،  بنها ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة رسالة .المرأة العاملة وغير العاملة 

 . مصر العربية   جمهورية

دار : القاهرة .  مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية). 1998(عالم ، رجاء محمود  أبو .10
 .النشر للجامعات 

http://abooelgood.com
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دار : عمان .  علم النفس االجتماعي). 2002(أبو مغلي ، سميح وسالمة ، عبد الحافظ  .11
 . اليازوري

ق النفسي االجتماعي لدى الشباب تقدير الذات وعالقته بالتواف ).2001(أبوهين ، علي  .12
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة . انتفاضه األقصى  الفلسطيني المشارك في

 .اإلسالمية ، غزة ، فلسطين 

 .مكتبة االنجلو المصرية : القاهرة .  الصحة النفسية والتوافق). 2003(أحمد ، سهير كامل  .13

رسالة . كومترية ألبعاد التوافق النفسي لطلبة المرحلة الثانوية دراسة سي ).2008(أحمد ، علي  .14
   . القاهرة ، جمهورية مصر العربية ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس ،

مكتبة : القاهرة . ، المجلد األول  القياس النفسي والتربوي). ت.ب(أحمد ، محمد عبد السالم  .15
 .النهضة المصرية 

دار : القاهرة . ، الجزء الثاني  معجم لسان العرب). 1988(، ابن منظور جمال الدين  األنصاري .16
 .إحياء التراث 

التنبؤ بالسلوك االجتماعي للنساء األرامل في ضوء بعض  ).2011(األغا ، ريهام سالمة  .17
زة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غ.  المتغيرات النفسية

 .فلسطين 

العبي منتخبات  ىقوة األنا وعالقتها بمفهوم الذات الجسمية لد). 2010(التميمي ، علي صالح  .18
 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، العراق  جامعة الموصل

 :طرابلس .  3، ط مقدمة في مبادئ أسس البحث االجتماعي). 1995(التير ، مصطفي عمر  .19
 .منشورات الجامعة المفتوحة 

بيروت .  سيكولوجية الطفولة والمراهقة وخصائصها األساسية). 1994(الجسماني ، عبد اهللا   .20
 .الدار العربية للعلوم : 

االغتراب النفسي واالجتماعي وعالقته بالتوافق النفسي ). 2007(الجماعي ، صالح الدين  .21
  .مكتبة مدبولي : القاهرة .  واالجتماعي
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اإلحداث الجانحين بمدينة  ىطبيعة التوافق النفسي واالجتماعي لد ).2007(حاسي ، هدي ال .22
  .رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة قاريونس ، بنغازي ، ليبيا . بنغازي 
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  ) 1 (المحلق رقم 

  األولية  صورتهاألنا في قوة  مقيـاس 

___________________________________________________________ 

                                    :العمـــر                                        :مــــاألس

  :                                   العمـــل                               : الدراسـي المستوى

                                      : العنوان    :                       تاريخ تطبيق المقياس 

   :الحالة االجتماعيــــــة 

__________________________________________________________   

  تعليمات
 كانت إن وقرر عبارة كل أقرا .الشخصية النواحي ببعض تتعلق التي العبارات بعض هذه

العبارة  أمام) نعم  ( كلمة تحت  ) √( عالمة  ضعثم  التقريب ، وجه على أو  عليك تماماً تنطبق
 أمام ) ال ( كلمة تحت )  √ (عالمة  فضع التقريب وجه أو على تماماً عليك تنطبق ال كانت وإذا ،

 . نفسك عن فكرتك تمثل العبارات وإنما هذه صحيحة إجابة أو خاطئة جابةإ هناك تليس . العبارة
  . واحدة من إشارة أكثر تضع ال . شيئاً منها تترك وال األسئلة ، كل عن أجب

  
  :اإلجابة  كيفية يوضح التالي والمثال

  ال  نعم  العبارة  م
  √    .شهيتي للطعام جيدة   1
    √  .أصاب باإلسهال مرة أو أكثر كل شهر   2
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  ال  نعم  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م

      .شهيتي للطعام جيدة   1

      .شهر أصاب باإلسهال مرة أو أكثر كل   2

      .تنتابني أحياناً نوبات من الضحك أو الصياح ال أستطيع التحكم فيها   3

     .ما عمل أو موضوع على مركزاً بذهني احتفظ أن في صعوبة أجد  4

      .ررت بخبرات في منتهى العجب والغرابة م  5

      .تنتابني الحكة في معظم الوقت   6

      .ما ينتابني القلق على صحتي  قليالً  7

      .عندما أكون مع الناس اسمع أشياء غريبة تضايقني   8

      .كصحة معظم أصدقائي  حسنة الجسمية صحتي إن  9

      .ه االحتراق أو القشعريرة أو التنميل كثيراً ما أشعر في بعض أجزاء جسمي بما يشب  10

      .من السهل أن أهزم في المناقشة   11

      .أعمل أشياء كثيرة أندم عليها فيما بعد   12

      .كل أسبوع تقريباً ) المسجد(أتردد على أماكن العبادة   13

       نهابشأ رأيي احزم أن استطع لم إنني درجة إلى الحلول متعددة مشكالت واجهت لقد  14

15  
بعض الناس يصل حبهم للسيطرة إلى درجة أشعر معها برغبة في مخالفتهم حتى ولو كانوا 

  .على حق 
    

      .أحب جمع الزهور وتربية النباتات المنزلية   16

      . أحب أن أطبخ  17

      .خالل السنوات القليلة الماضية كانت صحتي جيدة على وجه العموم   18

      .اً لم اصب باإلغماء مطلق  19

      .عندما أشعر بالملل أميل إلى أن أفعل شيئا مثيراً   20

      .لم تصب يداي بثقل الحركة أو الضعف   21

      .أشعر بالضعف معظم الوقت   22

      لم يحدث أن وجدت صعوبة في حفظ توازني في المشي   23
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  ال  نعم  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م

      .جنس اآلخر أحب أن أغازل ال  24

      .أعتقد أن ذنوبي ال يمكن أن تغتفر   25

      .كثيراً ما أجد نفسي قلقاً على أمر من األمور   26

      .أحب العلوم   27

      .أحب التحدث في األمور الجنسية   28

      .أغضب بسهولة ولكن سرعان ما أعود إلى حالتي الطبيعية   29

      .اسرح كثيراً  بفكري   30

      .ادة بأشياء أفضل أن أحتفظ بها لنفسي أحلم ع  31

      .يسيء اآلخرون عادة فهم طريقتي في التصرف   32

      .تصيبني نوبات يتوقف فيها نشاطي وال أشعر فيها بما يدور حولي   33

      .خاطئة  اعتبرها أعماالً يأتون الذين األفراد مع بود أتعامل أن يمكن  34

      .الزهور لو كنت فناناً لوددت أن أرسم   35

36  
عندما  أغادر المنزل ال ينتابني الضيق أو الشك في أن أكون قد تركت النوافذ مفتوحة أو الباب 

  .غير مغلق 
    

      .يصبح سمعي أحياناً مرهفاً لدرجة تضايقني   37

      .غالباً ما أعبر الطريق ألتحاشى مقابلة شخص ما   38

      .عندي أفكار غريبة وعجيبة   39

      .في إيذاء األشخاص الذين أحبهم  عة أحياناًتأجد م  40

      .فكرة تافهة وتظل تضايقني عدة أيام  تستولي علي أحياناً  41

      .أنا ال أخاف من النار   42

      .ال أحب رؤية النساء وهن يدخن   43

44  
 أن أحاول فإني أعرفها أشياء عن أمامي خاطئة أو تافهة أشياء األشخاص أحد يقول عندما
  .قوله  ححأص

    

      .أشعر بأنني ال أستطيع أن أخبر أي شخص عن كل ما في نفسي   45
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  ال  نعم  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م

     .  تخصصه مجال في أحد على سبقاً أحرز أن حقًا لي يلذ  46

     .جداً غريبة دينية خبرات بي مرت لقد  47

      .بي جداُ واحد أو أكثر من أفراد أسرتي عص  48

      .يجذبني أفراد الجنس اآلخر   49

      .  الطفولة  أثناء معي شديداً  )أمري ولي ( والدي كان  50

      .أصلي كثيراً   51

      .أشعر بالعطف نحو أولئك الذين يغلب عليهم االستغراق في أحزانهم ومتاعبهم   52

      .ضيق وأخاف أن أجد نفسي في مكان صغير   53

      .خوفني و تثير اشمئزازي القذارة ت  54

      .في اعتقادي جمال عبد الناصر كان أفضل من زعماء عرب آخرون   55

      .تضطرب أعصابي عند رؤية حيوانات معينة   56

      .يبدو جلدي حساس جداً للمس   57

      .أشعر بالتعب في معظم الوقت   58

      .تطاعتي أن أتجنب ذلك ال أشاهد االستعراضات الغير أخالقية أبداً مادام في اس  59

      .لو كنت فناناً ألحببت أن أرسم األطفال   60

      .أشعر أحياناً بأنني على وشك االنهيار   61

     .الليل  منتصف في كثيراً بالرعب أشعر  62

      .أحب ركوب الخيل   63

      .كثيراً ما تقابل خططي بالعقبات حتى أني أفكر في عدم إكمالها   64
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  ) 2 (رقم المحلق 

  النهائية تهاألنا في صورقوة  مقيـاس 

___________________________________________________________  

                                     :العمـــر                                        :مــــاألس

   : العنوان                              : الدراسـي المستوى

                                     :                       تاريخ تطبيق المقياس 

__________________________________________________________   

  تعليمات
 كانت إن وقرر عبارة كل أإقر .الشخصية النواحي ببعض تتعلق التي العبارات بعض هذه

العبارة  أمام) نعم  ( كلمة تحت  ) √( عالمة  ثم ضع التقريب ، هوج على أو عليك تماماً تنطبق
 أمام ) ال ( كلمة تحت )  √ (عالمة  فضع التقريب وجه أو على تماماً عليك تنطبق ال كانت وإذا ،

 نفسك عن فكرتك تمثل العبارات وإنما هذه صحيحة إجابة أو خاطئة إجابة هناك توليس  .العبارة
  . واحدة من إشارة أكثر تضع ال . شيئاً منها تترك وال ، األسئلة كل عن أجب .

  
  :اإلجابة  كيفية يوضح التالي والمثال

  ال  نعم  العبارة  م
  √    .شهيتي للطعام جيدة   1
    √  .أصاب باإلسهال مرة أو أكثر كل شهر   2
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  ال  نعم  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م
      .شهيتي للطعام جيدة   1

      .أصاب باإلسهال مرة أو أكثر كل شهر   2

      .تنتابني أحياناً نوبات من الضحك أو الصياح ال أستطيع التحكم فيها   3

     .ما عمل أو موضوع على مركزاً بذهني احتفظ أن في صعوبة أجد  4

      .مررت بخبرات في منتهى العجب والغرابة   5

      .تنتابني الحكة في معظم الوقت   6

      .أكون مع الناس اسمع أشياء غريبة تضايقني عندما   7

      .من السهل أن أهزم في المناقشة   8

      .أعمل أشياء كثيرة أندم عليها فيما بعد   9

      .كل أسبوع تقريباً ) المسجد(أتردد على أماكن العبادة   10

       هانبشأ رأيي احزم أن استطع لم إنني درجة إلى الحلول متعددة مشكالت واجهت لقد  11

12  
بعض الناس يصل حبهم للسيطرة إلى درجة أشعر معها برغبة في مخالفتهم حتى ولو كانوا 

  .على حق 
    

      .أحب جمع الزهور وتربية النباتات المنزلية   13

      أحب أن أطبخ  14

      .عندما أشعر بالملل أميل إلى أن أفعل شيئا مثيراً   15

      .أشعر بالضعف معظم الوقت   16

      م يحدث أن وجدت صعوبة في حفظ توازني في المشي ل  17

      .كثيراً ما أجد نفسي قلقاً على أمر من األمور   18

      .أحب العلوم   19

      .أغضب بسهولة ولكن سرعان ما أعود إلى حالتي الطبيعية   20

      .اسرح كثيراً  بفكري   21

      .أحلم عادة بأشياء أفضل أن أحتفظ بها لنفسي   22

      .سيء اآلخرون عادة فهم طريقتي في التصرف ي  23

      .تصيبني نوبات يتوقف فيها نشاطي وال أشعر فيها بما يدور حولي   24
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  ال  نعم  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م

25  
أغادر المنزل ال ينتابني الضيق أو الشك في أن أكون قد تركت النوافذ مفتوحة أو الباب  عندما
  .لق غير مغ

    

      .يصبح سمعي أحياناً مرهفاً لدرجة تضايقني   26

      .غالباً ما أعبر الطريق ألتحاشى مقابلة شخص ما   27

      .عندي أفكار غريبة وعجيبة   28

      .فكرة تافهة وتظل تضايقني عدة أيام  تستولي علي أحياناً  29

      .أنا ال أخاف من النار   30

      .خن ال أحب رؤية النساء وهن يد  31

32  
 أن أحاول فإني أعرفها أشياء عن أمامي خاطئة أو تافهة أشياء األشخاص أحد يقول عندما
  .قوله  أصحح

    

      .أشعر بأنني ال أستطيع أن أخبر أي شخص عن كل ما في نفسي   33

     .  تخصصه مجال في أحد على سبقاً أحرز أن حقاً لي يلذ  34

      .  الطفولة  أثناء معي شديداً  )أمري ولي ( والدي كان  35

      .أصلي كثيراً   36

      .أشعر بالعطف نحو أولئك الذين يغلب عليهم االستغراق في أحزانهم ومتاعبهم   37

      .أخاف أن أجد نفسي في مكان صغير  ضيق   38

      .فني و تثير اشمئزازي يالقذارة تخ  39

      .آخرون  في اعتقادي جمال عبد الناصر كان أفضل من زعماء عرب  40

      .تضطرب أعصابي عند رؤية حيوانات معينة   41

      .أشعر بالتعب في معظم الوقت   42

      .ال أشاهد االستعراضات الغير أخالقية أبداً مادام في استطاعتي أن أتجنب ذلك   43

      .لو كنت فناناً ألحببت أن أرسم األطفال   44

      .أشعر أحياناً بأنني على وشك االنهيار   45

     .الليل  منتصف في كثيراً بالرعب أشعر  46

      .أحب ركوب الخيل   47
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  ) 3 (المحلق رقم 

  األولية صورتهفي مقياس التوافق النفسي                  
  
  

   
                                    :العمـــر                                         :مــــاألس

       : العنوان                               : الدراسـي المستوى

                                 :             تاريخ تطبيق المقياس 

  

  تعليمات

  ................أخي العزيز 

  اً أكثر عن شخصيتك ؟ئهل تود أن تعرف شي

التعرف علي و ،قراءة كل عبارة  نرجو .إليك بعض المواقف التي تقابلك في حياتك العامة 
  :كل موقف بدقة وتحديد درجة انطباق كل منها علي حالتك 

  .     ال تنطبق  *.                    تنطبق احياناً .                       *  تنطبق تماماً  * 

حاول أن تحدد اإلجابة التي تتفق مع طريقتك المعتادة في التصرف  والشعور الصادر 
فإذا أجبت بأمانة ودقة علي جميع المواقف فسيكون من الممكن أن  .منك تجاه كل موقف 

 هناك تليستحت االختيار المناسب ، )  √( أجب  بوضع عالمة .  تعرف نفسك معرفة جيدة 

 كل عن أجب . نفسك عن فكرتك تمثل العبارات وإنما هذه صحيحة إجابة أو خاطئة إجابة

                . واحدة من إشارة كثرأ تضع ال.  شيئاً منها تترك وال ، األسئلة

  شكراً لتعاونكم
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  تنطبق  العبــــــــــارة  م
  نعم

  متردد
  احیانًا

  ال تنطبق
  ال

1  
  :المحور األول 

  هل لديك ثقة في نفسك بدرجة كافية ؟
      

        هل أنت متفائل بصفة عامة ؟  2

        هل لديك رغبة في الحديث عن نفسك وعن انجازاتك أمام اآلخرين؟  3

        وشجاعة ؟ بقوة مشكالتك مواجهة على قادر أنت هل  4

        الحياة ؟ في ونفع فائدة له شخص أنك تشعر هل  5

        مشرق ؟ لمستقبل تتطلع هل  6

        حياتك ؟ في والرضا النفسية بالراحة تشعر هل  7

        حياتك ؟ في وبشوش سعيد أنت هل  8

        الدنيا ؟ في محظوظ شخص أنك تشعر هل  9

        الناس ؟ أمام والهدوء االنفعالي باالتزان تشعر هل  10

        ؟ معهم وتتعاون اآلخرين تحب هل  11

        ؟ دائماً والذكر بالعبادة اهللا من قريب أنت هل  12

        الحياة ؟ مع ومتوافق ناجح أنت هل  13

        طيبة ؟ حالة في وأنك النفسية والطمأنينة باألمن تشعر هل  14

        بسهولة ؟ همتك وتهبط يأسبال تشعر هل  15

        عموماً ؟ الدنيا من وضيق باستياء تشعر هل  16

        ؟ لآلخر وقت من بالقلق تشعر هل  17

        ما ؟ حد إلى المزاج عصبي نفسك تعتبر هل  18

        منها ؟ بالهرب المؤلمة المواقف تتجنب أن إلى تميل هل  19

        خر ؟آل وقت من غثيان أو صداع بنوبات تشعر هل  20
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  تنطبق  العبــــــــــارة  م
  نعم

  متردد
  احیانًا

  ال تنطبق
  ال

21  
  : المحور الثاني

        ؟ ھل حیاتك مملوءة بالنشاط والحیویة معظم الوقت

        ؟ متمیزة ومواھب قدرات لدیك ھل  22

        ؟ البنیة قوي بأنك وتشعر جیدة بصحة تمتع ھل  23

        ؟ )ل القامة، حجم الجسمطو( ھل أنت راض عن مظھرك الخارجي   24

        ؟ بنجاح األعمال مزاولة على صحتك تساعدك ھل  25

        ؟ بالمرض اإلصابة وتتجنب جیدًا بصحتك تھتم ھل  26

        ؟ ھل تعطي نفسك قدر من والراحة للمحافظة على صحتك  27

28  
للمحافظة على  )أو تمارس ریاضة ( من النوم  كافیًا ھل تعطي نفسك قدرًا

        ؟ صحتك

        ؟ )قضم األظافر أو الغمز بالعین( ھل تعاني من بعض العادات مثل   29

        ؟ آلخر وقت من رأسك في ألم أو بصداع تشعر ھل  30

        ؟ سخونة أو برودة بحاالت أحیانًا تشعر ھل  31

32  
شره   -  شھیة فقدان  - سوء ھضم( ھل تعاني من مشاكل و اضطرابات األكل 

        ؟ )عصبي

        ؟ عمل بأي قیامك عند بسرعة قلبك یدق ھل  33

        ؟ آلخر وقت من الھمة وضعف باإلجھاد تشعر ھل  34

        عندما تقوم بعمل ؟) أو ترتعش یداك (  ھل تتصبب عرقًا  35

        ؟ موزونة غیر وأعصابك قلق أنك ًانأحیا تشعر ھل  36

        ؟ العمل مزاولة عن یداك أو ظھرك وجع یعوقك ھل  37

        ؟ والكالم النطق في بصعوبة أحیانًا تشعر ھل  38

        ؟ كثیرًا) أو إسھال ( ھل تعاني من إمساك   39

        من وقت آلخر؟) أو عدم القدرة على التركیز ( ھل تشعر بالنسیان   40
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  تنطبق  العبــــــــــارة  م
  نعم

  متردد
  احیانًا

  ال تنطبق
  ال

41  
  :المحور الثالث
        ؟ مع أسرتك متعاونًا كھل تشعر أن

        ؟ أسرتك مع وأنت حیاتك في بالسعادة تشعر ھل  42

        ؟ أسرتك أفراد من محبوب أنت ھل  43

        ؟ أسرتك في وھام فعال دور لك بأن تشعر ھل  44

        ؟ بھ تأخذ أن وممكن رأیك أسرتك تحترم ھل  45

        ؟ أسرتك مع وقتك معظم تقضي أن تفضل ھل  46

        ؟ أسرتك من واألمن والحنان والعطف الحب من حقك تأخذ ھل  47

        ؟ أسرتك بین التعامل أسلوب ھو التفاھم ھل  48

        ؟ وأحزانھا أفراحھا أسرتك مشاركة على تحرص ھل  49

        ؟ وصادقة وثیقة أسرتك أفراد مع عالقاتك أن تشعر ھل  50

        ؟ األسرة لھذه تنتمي أنك اآلخرین أمام تفتخر ھل  51

        ؟ ) والثقافیة( نت راضي عن ظروف األسرة االقتصادیة ھل أ  52

        ؟ ومواھب قدرات من لدیك ما إظھار على أسرتك تشجعك ھل  53

        ؟ لمشكلة ھل أفراد أسرتك تقف بجوارك وتخاف علیك عندما تتعرض  54

        ؟ ھل تشجعك أسرتك على تبادل الزیارات مع األصدقاء والجیران  55

        ؟ علیھا ثقیل عبء أنك تكأسر تشعرك ھل  56

        ؟ أسرتك غیر أسرة لك تكون أن أحیانًا تتمنى ھل  57

        ؟ أسرتك داخل المشاكل من كثیر من تعاني ھل  58

        ؟ أسرتك داخل وأنت الخوف أو بالقلق تشعر ھل  59

        ؟ صغیرًا طفال انك على تعاملك أسرتك بأن تشعر ھل  60
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  تنطبق  العبــــــــــارة  م
  نعم

  متردد
  احیانًا

  ال تنطبق
  ال

61  
  : المحور الرابع

        ؟ اآلخرین ھل تحرص على المشاركة اإلیجابیة االجتماعیة مع

        ؟ معھم والجلوس اآلخرین بمعرفة تستمتع ھل  62

        ؟ مواطن كل مثل المجتمع تنمیة تجاه لیةؤوبالمس تشعر ھل  63

        ؟ آلخرینا مع فراغك وقت معظم تقضي أن تتمنى ھل  64

        ؟ صائبًا رأیًا كان إذا بھ وتعمل زمالئك رأي تحترم ھل  65

        ؟ وإنجازاتك ألعمالك اآلخرین بتقدیر تشعر ھل  66

        ؟ المحدد الموعد عن تأخرت إذا لزمیلك تعتذر ھل  67

        ؟ ألصدقائك واالنتماء بالوالء تشعر ھل  68

        ؟ كثیرًا اآلخرون بھا یفرح قد ألشیاء بالسعادة تشعر ھل  69

        ؟ إرضائھم على وتحرص الزمالء مع طیبة عالقات تربطك ھل  70

        ؟ االجتماعیة والمناسبات الحفالت في المشاركة یسعدك ھل  71

        ؟ حقوقك على حرصك بقدر اآلخرین حقوق على تحرص ھل  72

        ؟ علیھ دین الحر وعد ألن اآلخرین مع بوعدك الوفاء تحاول ھل  73

        ؟ والجیران األصدقاء مع الزیارات تبادل في كبیرة متعة تجد ھل  74

        ؟ )أو ترفضھ(قبل أن تقدم على عمل قد یضر بمصالح اآلخرین  ھل تفكر كثیرًا  75

        ؟ اآلخرین مع المتبادل واالحترام الثقة تفتقد ھل  76

77  
 ا في مثل سنكھل یصعب علیك الدخول في منافسات مع اآلخرین حتى لو كانو

        ؟

        ؟ )أمامھم أو ترتبك أثناء الحدیث( ھل تخجل من مواجھة الكثیر من الناس   78

        ؟ منك یزعل أن من خوفًا لزمیلك النصح إسداء عن تتخلى ھل  79

          ؟ھل تشعر بعدم قدرتك على مساعدة اآلخرین ولو في بعض األمور  80
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  ) 4 (المحلق رقم 

    لنهائيةا تهصور فيسي مقياس التوافق النف

  

                                    :العمـــر                                        :مــــاألس

                   : العنوان                               : الدراسـي المستوى

                     :             تاريخ تطبيق المقياس 

  

  تتعليما

  ................أخي العزيز 

  اً أكثر عن شخصيتك ؟ئهل تود أن تعرف شي

نرجو التعرف علي كل موقف بدقة  .إليك بعض المواقف التي تقابلك في حياتك العامة 
  :وتحديد درجة انطباق كل منها علي حالتك 

  .     ال تنطبق  *     .               تنطبق احياناً .                       *  تنطبق تماماً  * 

حاول أن تحدد اإلجابة التي تتفق مع طريقتك المعتادة في التصرف  والشعور الصادر 
فإذا أجبت بأمانة ودقة علي جميع المواقف فسيكون من الممكن أن . منك تجاه كل موقف 

 هناك تليستحت االختيار المناسب ، )  √( أجب  بوضع عالمة .  تعرف نفسك معرفة جيدة 

 كل عن أجب . نفسك عن فكرتك تمثل العبارات وإنما هذه صحيحة إجابة أو خاطئة إجابة

                . واحدة من إشارة أكثر تضع ال . شيئاً منها تترك وال ، األسئلة

  شكراً لتعاونكم
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  تنطبق  العبــــــــــارة  م
  نعم

  متردد
  احیانًا

  ال تنطبق
  ال

1  
  :المحور األول 

  نفسك بدرجة كافية ؟هل لديك ثقة في 
      

        هل أنت متفائل بصفة عامة ؟  2

        هل لديك رغبة في الحديث عن نفسك وعن انجازاتك أمام اآلخرين؟  3

        وشجاعة ؟ بقوة مشكالتك مواجهة على قادر أنت هل  4

        الحياة ؟ في ونفع فائدة له شخص أنك تشعر هل  5

        مشرق ؟ لمستقبل تتطلع هل  6

        حياتك ؟ في والرضا النفسية بالراحة تشعر هل  7

        حياتك ؟ في وبشوش سعيد أنت هل  8

        الدنيا ؟ في محظوظ شخص أنك تشعر هل  9

        الناس ؟ أمام والهدوء االنفعالي باالتزان تشعر هل  10

        ؟ معهم وتتعاون اآلخرين تحب هل  11

        ؟ دائماً والذكر بالعبادة اهللا من قريب أنت هل  12

        الحياة ؟ مع ومتوافق ناجح أنت هل  13

        طيبة ؟ حالة في وأنك النفسية والطمأنينة باألمن تشعر هل  14

        عموماً ؟ الدنيا من وضيق باستياء تشعر هل  15

        ؟ لآلخر وقت من بالقلق تشعر هل  16

        ما ؟ حد إلى المزاج عصبي نفسك تعتبر هل  17

        منها ؟ بالهرب المؤلمة المواقف نبتتج أن إلى تميل هل  18

        آلخر ؟ وقت من غثيان أو صداع بنوبات تشعر هل  19
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  تنطبق  العبــــــــــارة  م
  نعم

  متردد
  احیانًا

  ال تنطبق
  ال

20  
  : المحور الثاني

        ؟ ھل حیاتك مملوءة بالنشاط والحیویة معظم الوقت

        ؟ متمیزة ومواھب قدرات لدیك ھل  21

        ؟ البنیة قوي بأنك وتشعر جیدة بصحة تمتع ھل  22

        ؟ )طول القامة، حجم الجسم( ھل أنت راض عن مظھرك الخارجي   23

        ؟ بنجاح األعمال مزاولة على صحتك تساعدك ھل  24

        ؟ بالمرض اإلصابة وتتجنب جیدًا بصحتك تھتم ھل  25

        ؟ ھل تعطي نفسك قدر من والراحة للمحافظة على صحتك  26

        ؟ للمحافظة على صحتك )أو تمارس ریاضة ( من النوم  كافیًا ھل تعطي نفسك قدرًا  27

        ؟ )قضم األظافر أو الغمز بالعین( ھل تعاني من بعض العادات مثل   28

        ؟ آلخر وقت من رأسك في ألم أو بصداع تشعر ھل  29

        ؟ سخونة أو برودة بحاالت أحیانًا تشعر ھل  30

31  
شره   -  شھیة فقدان  - سوء ھضم( تعاني من مشاكل و اضطرابات األكل ھل 

        ؟ )عصبي

        ؟ عمل بأي قیامك عند بسرعة قلبك یدق ھل  32

        ؟ آلخر وقت من الھمة وضعف باإلجھاد تشعر ھل  33

        عندما تقوم بعمل ؟) أو ترتعش یداك (  ھل تتصبب عرقًا  34

        ؟ موزونة غیر أعصابكو قلق أنك أحیانًا تشعر ھل  35

        ؟ العمل مزاولة عن یداك أو ظھرك وجع یعوقك ھل  36

        ؟ والكالم النطق في بصعوبة أحیانًا تشعر ھل  37

        ؟ كثیرًا) أو إسھال ( ھل تعاني من إمساك   38
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  تنطبق  العبــــــــــارة  م
  نعم

  متردد
  احیانًا

  ال تنطبق
  ال

39  
  :المحور الثالث
        ؟ مع أسرتك متعاونًا كھل تشعر أن

        ؟ أسرتك مع وأنت حیاتك في بالسعادة تشعر ھل  40

        ؟ أسرتك أفراد من محبوب أنت ھل  41

        ؟ أسرتك في وھام فعال دور لك بأن تشعر ھل  42

        ؟ بھ تأخذ أن وممكن رأیك أسرتك تحترم ھل  43

        ؟ أسرتك مع وقتك معظم تقضي أن تفضل ھل  44

        ؟ أسرتك من واألمن والحنان والعطف الحب من حقك أخذت ھل  45

        ؟ أسرتك بین التعامل أسلوب ھو التفاھم ھل  46

        ؟ وأحزانھا أفراحھا أسرتك مشاركة على تحرص ھل  47

        ؟ وصادقة وثیقة أسرتك أفراد مع عالقاتك أن تشعر ھل  48

        ؟ األسرة لھذه تنتمي أنك اآلخرین أمام تفتخر ھل  49

        ؟ ) والثقافیة( ھل أنت راضي عن ظروف األسرة االقتصادیة   50

        ؟ ومواھب قدرات من لدیك ما إظھار على أسرتك تشجعك ھل  51

        ؟ لمشكلة ھل أفراد أسرتك تقف بجوارك وتخاف علیك عندما تتعرض  52

        ؟ ھل تشجعك أسرتك على تبادل الزیارات مع األصدقاء والجیران  53

        ؟ أسرتك غیر أسرة لك تكون أن أحیانًا تتمنى لھ  54

        ؟ أسرتك داخل المشاكل من كثیر من تعاني ھل  55

        ؟ أسرتك داخل وأنت الخوف أو بالقلق تشعر ھل  56

        ؟ صغیرًا طفال انك على تعاملك أسرتك بأن تشعر ھل  57
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  تنطبق  العبــــــــــارة  م
  نعم

  متردد
  احیانًا

  ال تنطبق
  

58  
  : المحور الرابع

        ؟ معھم والجلوس اآلخرین بمعرفة تستمتع ھل

        ؟ مواطن كل مثل المجتمع تنمیة تجاه لیةؤوبالمس تشعر ھل  59

        ؟ اآلخرین مع فراغك وقت معظم تقضي أن تتمنى ھل  60

        ؟ صائبًا رأیًا كان إذا بھ وتعمل زمالئك رأي تحترم ھل  61

        ؟ وإنجازاتك ألعمالك ناآلخری بتقدیر تشعر ھل  62

        ؟ المحدد الموعد عن تأخرت إذا لزمیلك تعتذر ھل  63

        ؟ ألصدقائك واالنتماء بالوالء تشعر ھل  64

        ؟ كثیرًا اآلخرون بھا یفرح قد ألشیاء بالسعادة تشعر ھل  65

        ؟ إرضائھم على وتحرص الزمالء مع طیبة عالقات تربطك ھل  66

        ؟ االجتماعیة والمناسبات الحفالت في شاركةالم یسعدك ھل  67

        ؟ حقوقك على حرصك بقدر اآلخرین حقوق على تحرص ھل  68

        ؟ علیھ دین الحر وعد ألن اآلخرین مع بوعدك الوفاء تحاول ھل  69

        ؟ والجیران األصدقاء مع الزیارات تبادل في كبیرة متعة تجد ھل  70

        ؟ )أو ترفضھ(دم على عمل قد یضر بمصالح اآلخرین قبل أن تق ھل تفكر كثیرًا  71

        ؟ اآلخرین مع المتبادل واالحترام الثقة تفتقد ھل  72

        ؟ ھل یصعب علیك الدخول في منافسات مع اآلخرین حتى لو كانوا في مثل سنك  73

        ؟ )أمامھم أو ترتبك أثناء الحدیث( ھل تخجل من مواجھة الكثیر من الناس   74

        ؟ منك یزعل أن من خوفًا لزمیلك النصح إسداء عن تتخلى ھل  75

          ؟ھل تشعر بعدم قدرتك على مساعدة اآلخرین ولو في بعض األمور  76
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                                                                                   ) 5 (المحلق رقم                               

   األولية صورتهالذات في  ديرــاس تقـمقي

  

                                     :العمـــر                                        :مــــاألس

          : العنوان                          :  يــــــــــــــالدراسـ المستوى

  :                                                          تاريخ تطبيق المقياس 

_______     __________________________               _____________  

  تعليمات

يعرض عليك فيما يلي مجموعة من العبارات التي توضح الكيفية التي ترى بها نفسك 
 تنطبق،  كثيراً تنطبق ال،  إطالقاً تنطبق ال: اختيارات هي  سخم، ويوجد إمام كل عبارة 

  . تماماً تنطبق،  كبيرة درجة ىإل تنطبق،  ما حد ىإل

  :المطلوب منك 

أمام االختيار المحدد ، وليس هناك إجابة )  √ (بوضع عالمة  –محاولة تحديد االختيار بدقة 
ك على فهم بعض جوانب واإلجابة سوف تكون سرية وتعين. خاطئة وأخرى صحيحة 

  .شخصيتك

  

  

  ونشكرك على حسن تعاونك
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تنطبق تنطبق تنطبق ال ال     م
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  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة
  
  

تنطبق 
  إطالقاً

تنطبق 
  كثيراً

 ىإل
  حد ما

 ىإل
درجة 
  كبيرة

  تماماً

1  
من غير المحتمل أن أتحدث مع غيري من الناس حتى يبدأ هو في 

  .التحدث معي 
          

            . أتصف بأنني غير بارع في المواقف االجتماعية  2

3  
من الصعب علي أن ادفع عن وجهة نظري حينما أواجه بآراء 

  .اآلخرين 
          

            .أنا ذو شخصية قوية    4

5  
عندما أعمل مع مجموعة فإنني أرغب في أن أتحمل مسئولية بعض 

  .األشياء 
          

            .أنا واثق من نفسي   6

            . عادة ما أتوقع نجاحي في األعمال التي أقوم بها  7

            .أشعر بأنني واثق من مظهري   8

            .آنا أحب االختالط باآلخرين   9

            .أشعر بالراحة كلما تقربت من شخص له سلطة أو نفوذ علي   10

11  
أتمتع بوجودي مع اآلخرين وأعمل باستمرار علي تجنب المواجهات 

  .اعية معهم االجتم
          

12  
حينما أكون في وسط مجموعة و أوريد أن أقول شياً ما يصبح تفكيري 

  .مشوشاً 
          

13  
أعمل ما يريد أآلخرين وال أقدم  حينما أكون في مجموعة  فأنني عادتاً

  .أنا أي اقتراحات 
          

            .حينما أختلف مع اآلخرين فإن رأيي عادة هو الذي يأخذ بة   14

            .أشعر بأنني واثق بسلوكي االجتماعي   15

16  
أشعر بالثقة في قدرتي علي أن اقترب من أي شخص أقابلة وأن 

  .أتعامل معه 
          

تنطبق تنطبق تنطبق ال ال     م
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  ) 6 (المحلق رقم 

  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة
  
  

تنطبق 
  إطالقاً

تنطبق 
  كثيراً

 ىإل
  حد ما

 ىإل
درجة 
  كبيرة

  تماماً

            .باستمرار أن أسيطر علي المواقف المختلفة  أحاول  17

            .أتصف بأنني سعيد   18

            .ينظر اآلخرين إلي باحترام   19

            .أتمتع بوجودي في مقدمة مجموعة كبيرة من المشاهدين   20

            .حينما أقابل شخصاً غريباً فغالباً ما أعتقد أنة أفضل مني   21

            .الجتماعية ألنها تجمعني باآلخرين أتمتع باللقاءات ا  22

            . من الصعب علي أن أبداء محادثة الغرباء  23

            . من الطبيعي أن يلتفت اآلخرين لي عند اتخاذ القرارات  24

            .أصر علي مواجهة اآلخرين بجراه   25

            .أشعر باألمان و االطمئنان في المواقف االجتماعية   26

            .أمارس تأثيري علي اآلخرين  أحب أن  27

            .يبدو أنني غير قادر أن أدع اآلخرين يهتمون بى أو يعاملونني بلطف   28

            .والً عن اآلخرين إلي درجة كبيرة ؤأفضل أال أكون مس  29

            .أشعر بالراحة حينما يقترب مني شخص ذو نفوذ أو سلطة   30

            .ادر علي اتخاذ القرارات أصف نفسي بأنني متردد وغير ق  31

            .ليس لدي أي شكوك حول مقدرتي أو كفاءتي االجتماعية   32
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  لنهائيةا تهالذات في صور ديرــاس تقـمقي

  

                                     :العمـــر                                        :مــــاألس

                                      : العنوان                          : ـيــــــــــــــــــراسالد المستوى

  :                                                           تاريخ تطبيق المقياس 

___________________________________________________________  

  تعليمات

يك فيما يلي مجموعة من العبارات التي توضح الكيفية التي ترى بها نفسك يعرض عل 
 تنطبق،  كثيراً تنطبق ال،  إطالقاً تنطبق ال: اختيارات هي  خمس، ويوجد إمام كل عبارة 

  . تماماً تنطبق،  كبيرة درجة ىإل تنطبق،  ما حد ىإل

  :المطلوب منك 

أمام االختيار المحدد ، وليس هناك إجابة )  √ (بوضع عالمة  –محاولة تحديد االختيار بدقة 
واإلجابة سوف تكون سرية وتعينك على فهم بعض جوانب . خاطئة وأخرى صحيحة 

  .شخصيتك

  

  

  

  

  ونشكرك على حسن تعاونك
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  م

  
  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  
  

ال 
تنطبق 
  إطالقاً

ال 
تنطبق 
  كثيراً

تنطبق 
 ىإل

  حد ما

تنطبق 
 ىإل

درجة 
  بيرةك

تنطبق 
  تماماً

1  
من غير المحتمل أن أتحدث مع غيري من الناس حتى يبدأ هو في 

  .التحدث معي 
          

            أتصف بأنني غير بارع في المواقف االجتماعية  2

3  
من الصعب علي أن ادفع عن وجهة نظري حينما أواجه بآراء 

  .اآلخرين 
          

            .أنا ذو شخصية قوية    4

5  
ل مع مجموعة فإنني أرغب في أن أتحمل مسئولية بعض عندما أعم

  .األشياء 
          

            .أنا واثق من نفسي   6

            . عادة ما أتوقع نجاحي في األعمال التي أقوم بها  7

            .أشعر بأنني واثق من مظهري   8

            .آنا أحب االختالط باآلخرين   9

            .ة أو نفوذ علي أشعر بالراحة كلما تقربت من شخص له سلط  10

11  
أتمتع بوجودي مع اآلخرين وأعمل باستمرار علي تجنب المواجهات 

  .االجتماعية معهم 
          

12  
حينما أكون في وسط مجموعة و أوريد أن أقول شياً ما يصبح تفكيري 

  .مشوشاً 
          

13  
أعمل ما يريد أآلخرين وال أقدم  حينما أكون في مجموعة  فأنني عادتاً

  .ا أي اقتراحات أن
          

            .حينما أختلف مع اآلخرين فإن رأيي عادة هو الذي يأخذ بة   14

            .أشعر بأنني واثق بسلوكي االجتماعي   15

16  
أشعر بالثقة في قدرتي علي أن اقترب من أي شخص أقابلة وأن 

  .أتعامل معه 
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  م

  
  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  
  

ال 
تنطبق 
  إطالقاً

ال 
تنطبق 
  كثيراً

تنطبق 
 ىإل

  حد ما

تنطبق 
 ىإل

درجة 
  كبيرة

تنطبق 
  تماماً

            .أحاول باستمرار أن أسيطر علي المواقف المختلفة   17

            .أتصف بأنني سعيد   18

            .أتمتع بوجودي في مقدمة مجموعة كبيرة من المشاهدين   19

            .اً ما أعتقد أنة أفضل مني حينما أقابل شخصاً غريباً فغالب  20

            .أتمتع باللقاءات االجتماعية ألنها تجمعني باآلخرين   21

            من الصعب علي أن أبداء محادثة الغرباء  22

            من الطبيعي أن يلتفت اآلخرين لي عند اتخاذ القرارات  23

            .أصر علي مواجهة اآلخرين بجراه   24

            .االطمئنان في المواقف االجتماعية أشعر باألمان و   25

            .أحب أن أمارس تأثيري علي اآلخرين   26

            .يبدو أنني غير قادر أن أدع اآلخرين يهتمون بى أو يعاملونني بلطف   27

            .والً عن اآلخرين إلي درجة كبيرة ؤأفضل أال أكون مس  28

            .وذ أو سلطة أشعر بالراحة حينما يقترب مني شخص ذو نف  20

            .أصف نفسي بأنني متردد وغير قادر علي اتخاذ القرارات   30

            .ليس لدي أي شكوك حول مقدرتي أو كفاءتي االجتماعية   31
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  ) 7 (المحلق رقم 

 األنا قوة مقياسل الداخلي االتساق صدق                  
  

  قبل وبعد الحذف للمقياس الكلية والدرجة المقياس فقرات بين ) سبيرمان ( الرتب ارتباط معامالت  ) 1:4(   جدول  
الفقر
  ة

معامل االرتباط 
  قبل الحذف

معامل االرتباط 
  بعد الحذف

الفقر
  ة

معامل االرتباط 
  قبل الحذف

معامل االرتباط 
  بعد الحذف

معامل االرتباط   الفقرة
  قبل الحذف

معامل االرتباط 
  بعد الحذف

1  *32 .  **33 .  23  20 .  23.  45  **48 .  **48 .  
2  **39 .  **35 .  24  12 .    46  *32 .  24 .  
3  **56 .  **60 .  25  06 .    47  12 .    
4  *26 .  *29 .  26  **49 .  **48 .  48   036 .    
5  **64 .  **70 .  27  *26 .  *29 .  49  08 .    
6  **33 .  *30 .  28  11 .    50  18 .  19 .  
7  08 .-    29  17  .  18.  51  16 .  25 .  
8  **42 .  **43 .  30  **54 .  **64 .  52  **34 .  **37 .  
9  22 .-    31  *29 .  *31 .  53  **51 .  **55 .  
10  10 .    32  **47 .  **47 .  54  **43 .  ** 48 .  
11  *32 .  *30 .  33  *28 .  **59 .  55  **44 .  **44 .  
12  18 .  *30 .  34  08 .-    56  17 .    17 .  
13   23 .  *30 .  35  09 .-    57  05 .    
14  **49 .  **60 .  36  17 .  *29 .  58  23 .  *32 .  
15  **43 .  **41 .  37  *25 .  *29 .  59  *31 .  *27 .  
16   25 .  **37 .  38  **33 .  **36 .  60  *26 .  **36 .  
17  15 .  21 .  39  **47 .  **59 .  61  **34 .  **40 .  
18  04 .    40  05 .    62  **45 .  **51 .  
19  01 .    41  **51 .  **59 .  63  24 .  *51 .  
20  *29 .  24 .  42  **33 .  *33 .  64   076 .    
21  01 .-    43  **44 .  **39 .        
22  **41 .  **39 .  44  19 .  **34 .        

  0.05 عنددالة * 
  0.01 عنددالة ** 
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  ) 8 (المحلق رقم 

  النفسي التوافق مقياسلصدق االتساق الداخلي                 

  قبل وبعد الحذف للبعد والدرجة الكلية) التوافق الشخصي ( امالت االرتباط بين فقرات البعد األول مع)  2:4( جدول

  معامل االرتباط قبل الحذف  الفقرة
معامل االرتباط بعد 

  معامل االرتباط بعد الحذف  معامل االرتباط قبل الحذف  الفقرة  الحذف

1  **40.  **40 .  11  **42.  **44.  
2  *27.  *30 .  12  **50.  **50.  
3  *30.  *32 .  13  **42.  **40.  
4   22.  *26 .  14  **50.  **50.  
5  **48.  **50 .  15  16.    
6  **52.  **51 .  16  *30.  *30.  
7  **50.  **54 .  17  **33.  **33.  
8  21 .  17 .  18  **40.  **40.  
9  **36.  **40 .  19  *30.  *30.  
10  **46.  **50 .  20  **41.  **50.  

  0.05 عنددالة * 
  0.01 عنددالة ** 

  
قبل وبعد  والدرجة الكلية للبعد) التوافق الصحي ( معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني )  3:4( جدول

  الحذف

  معامل االرتباط قبل الحذف  الفقرة
معامل االرتباط بعد 

  معامل االرتباط بعد الحذف  معامل االرتباط قبل الحذف  الفقرة  الحذف

21  24.  *29 .  31  **51.  **51.  
22  **40.  **39 .  32  **45.  **45.  
23  **57.  **58 .  33  **38.  **38.  
24  *26.  *28 .  34  **50.  **50.  
25  **46.  **46 .  35  **36.  **36.  
26  *27.  *31 .  36  23 .  24.  
27  **46.  **47 .  37  **39.  **41.  
28  **51.  **50 .  38  23 .  23.  
29  **50.  **50 .  39  **55.  **58.  
30  **44.  **44 .  40  19.    

  0.05 عنددالة * 
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  0.01 عنددالة ** 

  
  
  
  

قبل وبعد  للبعد الكلية والدرجة ) األسري التوافق ( الثالث البعد فقرات بين االرتباط معامالت  ) 4:4(  جدول
  الحذف

  معامل االرتباط بعد الحذف  ل الحذفمعامل االرتباط قب  الفقرة  معامل االرتباط بعد الحذف  معامل االرتباط قبل الحذف  الفقرة

41  **68.  **45 .  51  **46.  **43.  
42  **37.  **69 .  52  **47.  **48.  
43  **57.  **33 .  53  **52.  **53.  
44  **58.  **56 .  54  **33.  *33.  
45  **55.  **58 .  55  **38.  **41.  
46  **47.  **49 .  56  15.    
47  **57.  **58 .  57  *32.  **36.  
48  **38.  **39 .  58  *30.  *31.  
49  17 .  17.  59  **50.  **50.  
50  **51.  **50 .  60  **39.  **39.  

  0.05 عنددالة * 
  0.01 عنددالة ** 

  

قبل وبعد  والدرجة الكلية للبعد) التوافق االجتماعي ( معامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع  ) 5:4(  جدول
  الحذف

الفقر
  ة

  معامل االرتباط بعد الحذف  معامل االرتباط قبل الحذف  الفقرة  معامل االرتباط بعد الحذف  حذفمعامل االرتباط قبل ال

61  18.    71  **52.  **52.  
62  **50.  **50 .  72  **45.  **48.  
63  **53.  **53 .  73  *26.  *28.  
64  **52.  **51 .  74  **48.  **47.  
65  **33.  *32 .  75  *31.  *29.  
66  **57.  **57 .  76  18 .  19.  
67  19 .  17 .  77  20 .  24.  
68  **51.  **51 .  78  **48.  **50.  
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69  **34.  **35 .  79  *30.  *31.  
70  **52.  **54 .  80  **35.  **33.  

  0.05 عنددالة * 
  0.01 عنددالة ** 

  ) 9 (المحلق رقم 

  الذات تقدير مقياسلصدق االتساق الداخلي 

  

قبل وبعد  للمقياس الكلية والدرجة المقياس فقرات بين ) سبيرمان ( الرتب ارتباط معامالت يوضح ) 8:4(  جدول
  الحذف

الفقر
  معامل االرتباط بعد الحذف  معامل االرتباط قبل الحذف  الفقرة  معامل االرتباط بعد الحذف  معامل االرتباط قبل الحذف  ة

1  **45 .  **47 .   17  **46 .  **46 .  
2  **43 .   **46 .  18  *30 .  *29 .  
3           **63 .   **64 .  19  14 .-    
4  **33 .             *32 .  20  **39 .  **39 .  
5           **48 .  **48 .   21  **42 .  **43 .  
6  **53 .  **51 .  22  16 .  17 .  
7  **36 .  **36 .  23  **61 .  **61 .  
8  **54 .  **54 .  24  **37 .  **37 .  
9  **35 .  **36 .  25  **42 .  **42 .  
10  **68 .  **69 .  26  **33 .  *32 .  
11  **55 .  **55 .  27  25 .  25 .  
12  **46 .  **48 .  28  **40 .  **41 .  
13  **43 .  **43 .  29  **47 .  **48 .  
14  **38 .  **38 .  30  **58 .  **59 .  
15  **62 .  **62 .  31  **46 .  **47 .  
16  **46 .  **47 .  32  **50 .  **50 .  

  0.05 عنددالة * 
  0.01 عندالة د** 
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Abstract  

The  major  objectives  of  the  present  study  were to  determine the 
levels  of  Ego - strength , psychological  adjustment  , and  self - esteem 
, as  well  as the  relationship  of  ego - strength  to psychological 
adjustment   and  self - esteem  for  the injuried  of  the 17th of  February  
revolution in Libya  according to  some demographic variables ( lei age 
group  and  level  of  education) 

      The  study  utilized  the  descriptive  method , and  the main sample  
consisted  of  " 100 " injured  warriors  sampled  from  the  relevant  
population  in the  city  of  Benghazi  and its  surrounding . All of  these  
individuals  were  registered  in the veterans  Bureau , and their  
selection   was  by means  of  simple  random  sampling .                        

      The research   tools  implemented  included  ego - strength , 
prepared by  kafafi  ( 1982 ) , psychological  adjustment  scal ( shogare , 
2003 ) and   Helmreich  et  al ., self - esteem  scale  that  war  translated 
in to  Arahie  by  Mohammed   ( 1991) . A pilot  study   war  carried  out  
to investigate  the  psychometric  properties  of  these  instruments         
( n = 60 ) . I tem - validity  , split  half  method  and  Alpha  were  all 
computed and  showed  that  reliability  coefficients  were  high  enough  
and  consistent   for  all  measures .                                                            

     The  statistical  programme  used  for   data  analysis  wan  the  
SPSS   ( 1993 ) . the  main  statistical  indices  performed  were : single - 
sample t - test , non - correlated  ( 2- group ) t - test , pear sons  r , one  - 
way  anova  , and  LSD for  post - hoc  comparisons .                                

      The  results  of  the  main  study  showed  that   the  differences  
between  the  sample  means  and  the  hypothetical  means  , for  all  
measures ol  : ego - strength , psycho .  adjustment  ,  and  self - esteem 
were all  statistically  significant   and  favoring  the  sample  means        
( Alpha = 0.01 ) .                                                                                          

 

                                                         



      There  were  significant  correlations  between  ego - strength  and  
psycho . adjustment  ( r = 0.29 , Alpha = 0.01) . the correlation  between 
ego - strength  and  self - esteem  was  statistically  significant                
(r = 0.28 , Alpha = 0.01) . and  likewise  the  correlation  between  

psycho .  adjustment  and  self - esteem  (r = 0.27 , Alpha = 0.01) .         

       As  for  the  differences  related  to  age  groups  in ego - strength  
there  was a  significant  difference (Alpha =  0.01) favouring   the  older  
age group  (31 - 45) against  the  younger  age  group  (18 - 30). 
However ,    there  was  no  significant  differences   between   the  age - 
groups  relating  either  to  psycho . adjustment  , or  to  self - esteem .      

      As  for  the  differences  related  to   ''educational  level''  (elementary 
, seconalary  and   university   levels)  a one - way  anova   pinpointed  
to significant   differences  . hence ,  LSD  was  excuted  and  it  showed 
 that :                                                                                                             

      There  was  no significant  differences  relating  to  ego - strength  
between  the  elementary  level  subsample  and  the  counterpart  
secondary   subsample .                                                                               

      Thin  same  result  was  alre  found  for  psycho . adjustment   and  
self - esteem , for  there  two  levels  of  education  . 

       However,  the  differences  in  ego - strength  between  the  
elementary  level  subsample  and   the university   level  subsample  
were  statistically significant  (Alpha = 0.05). Also,  there  was  a  
significant diffence  in  ego - strength  between  secondary  level   
subsample  and university  level  subsample   (Alpha = 0.05).  Both  
differences  were  favoring  university   level .                                            

        As for  the  comparisons  relating to  the  other  two variables  - 
psycho . adjustment   and  self - esteem  - these  were  statistically 
significant  differences (Alpha = 0.05)  favoring  the university  level  
subsample   against  both  of  the  elementary  and  the secondary  
levels  subsample.                                                                                        

       The result   were  interpreted  and  discussed  within  the  context   
of  the  theoretical   framework  , previous    relevant  studies  and  the  
research  main  aims  . several  recommendations  and  suggestions  for 
future  research  were  presented .                                                               




