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  ملخص الدراسة                                        

التوافق النفسي واالجتماعي  التعرف علي مستوىإلي الدراسة الحالیة  ھدفت          

متغیر العمر والمستوي  لدي زوجات الشھداء والمفقودین بمدینة بنغازي حسب

  .التعلیمي والمستوي االقتصادي وعدد االبناء 

زینب قیاس التوافق النفسي واالجتماعي من إعداد مستخدم في الدراسة الحالیة وأ      

      بتطبیقھ علي عینة استطالعیةمقیاس الوثبات  وتم حساب صدق ,) 1998(األوجلي 

طریقة وللتحقق من صدق المقیاس استخدمت  ,تم اختیارھا بطریقة عشوائیة  23= ن 

أشارت  ولفا كرونباك ، باستخدام معامل أ اب ثبات المقیاسحسواالتساق الداخلي ، 

  المقیاس ألھداف الدراسة الحالیة نتائج الدراسة االستطالعیة إلي مناسبة صدق وثبات

ختیارھم بطریقة العینة اتم ومفقود  زوجة شھید 150تكونت عینة الدراسة من          

االحصائیة للعلوم االجتماعیة   زمة الحبواسطة  البیاناتتم تحلیل و،  العشوائیة البسیطة

  :ما یلي  إلينتائج الدراسة  أشارتو, 

ق بین المتوسط الفرضي ومتوسط عینة الدراسة علي مقیاس التوافق وروجود ف - 1

 .لصالح المتوسط الفرضي   0.01النفسي واالجتماعي عند داللة احصائیة 

التوافق ال توجد فروق ذات داللة احصائیة لدي عینة الدراسة علي مقیاس  - 2

 .النفسي واالجتماعي حسب متغیر العمر 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة علي مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي  - 3

  .لدي عینة الدراسة حسب متغیر المستوي التعلیمي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة لدي عینة الدراسة علي مقیاس التوافق  - 4

 .المستوي االقتصاديالنفسي واالجتماعي حسب متغیر 

توجد فروق ذات داللة احصائیة علي مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي لدي  - 5

                              .0.05عینة الدراسة حسب متغیر عدد األبناء عند داللة احصائیة 

  .وبناء علي ھذه النتائج توصلت الدراسة إلي مجموعة من التوصیات والمقترحات 
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  : تمھیدال 1-1 
ومن  ،أنعم اهللا علي اإلنسان نعمًا كثیرة ال یستطیع حصرھا مھما حاول         

ن صحة النفس ال تقل أھمیة عن أوال شك  ،ھذه النعم نعمة الصحة والعافیة 

في ظل التطورات والتغیرات التي یعیشھا اإلنسان في  ولكن ،صحة الجسد 

أثر ذلك  فقد وما یواجھھ من مشكالت وضغوط مختلفة ،مختلف مجاالت الحیاة 

  .علي طبیعتھ المستقرة وحیاتھ الھادئة 

من القلق والخوف وصراعات مستمرة  فاإلنسان أصبح یعیش في عصر         

متداخلة بغیة تحقیق التوازن واالستقرار باذًال في ذلك كل ما في وسعھ من و

فإنھ یؤثر العزلة ویفتقد  ،وفي حالة عدم قدرتھ علي تحقیق رغباتھ   ،إمكانات 

فیعیش في عزلة وبعد عنھم ویكون  ،خرین التواصل والشعور باالنتماء مع اآل

    . )2008،عابد (قھ النفسي  واضطراب في تواف ذلك مؤشرًا لبدایة مشكلة نفسیة

شعور الفرد بوجود فجوة نفسیة تباعد بینھ بسوء التوافق النفسي یتمیز و  

أشخاص وموضوعات مجالھ النفسي إلي درجة یشعر فیھا الفرد بافتقاد  وبین

التقبل والحب من جانب اآلخرین ، بحیث یترتب علي ذلك حرمان الفرد من أھلیة 

عات االنخراط في عالقات مثمرة ، ومشبعة مع أي من األشخاص وموضو

  ) .15 :1988قشقوش ،( الوسط الذي یعیش فیھ ویمارسھ 

أحدي المشكالت الھامة في حیاة التوافق النفسي  بسوء شعورالیمثل و      

مثابة نقطة البدایة لكثیر من نظرًا الن ھذه المشكلة تعتبر ب ،نسان المعاصر اإل

كالت الشعور الذاتي بعدم ویتصدر ھذه المش ،كالت التي یتعرض لھا الفرد المش

االنعزال االجتماعي ظًال عن اإلحساس بالعجز نتیجة ف ،والتشاؤم  السعادة

التوافق النفسي شعور  بسوءومن ھذا المنطلق یتبین أن الشعور  ،نفعالي واال

  ) .102 : 1993،أحمد (عن شتي أشكال المعاناة  ًالؤوقد یكون مس ،نفسي ألیم 
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، تؤدي إلي سوء التوافق النفسيمن مشاكل متعددة الحروب یعاني ضحایا و   

خبراتھم الصادمة ، والمضي قدما في الحیاة العامة  وال یستطیع كثیرًا منھم تجاوز

ي وذلك في محاولة منھم لتجنب المستقبل غیر المضمون ، أو لخوفھم القیام بأ

أو اتصاالت جدیدة قد ال یستطیعون التحكم فیھا ، وعالوة علي ذلك ،  ,التزامات 

ین فإن ھذه الخبرات الصادمة تترك خصائص ومؤشرات معینة لدي الضحایا الذ

فقدوا القدرة على تحصین أنفسھم بحیث یصبحون عرضة لتطویر العدید من 

  ).2013السمیري ، ( االضطرابات ، واألمراض النفسیة 

 الضغوطات النفسیة واألحداث الصادمة التيمن  ویشھد الواقع اللیبي الكثیر      

والتي مست  ،كثرة النزاعات المسلحة والقتل والتشرید وھدم المنازل  نتیجة ھي

زیادة المعاناة إلي  وأدت جتماعیة قتصادیة والسیاسیة واالكافة مناحي الحیاة اال

كلما كان الحدث كبیرًا وتأثیره احتماالت سوء التوافق النفسي  تزداد و,  النفسیة

یفقد أحد أفراد  أو، وھذا ما یحدث عادة عندما یستشھد  ،شدیدًا ووقعھ مفاجئًا 

 بشریة ئر خساالحروب  المحصلة النھائیة لھذهوتمثل  ,األسرة بشكل مفاجئ 

ضغوط نفسیة ھائلة وخبرات  یترتب عنھا  تزاید في عدد الشھداء والمفقودین ،و

ارتفاع احتماالت سوء التوافق تسھم في ، ألیمة تفوق طاقة االحتمال اإلنساني 

  .)2011 ، المزیني(ت االضطراب النفسي  بحاال النفسي واإلصابة

الفئات التي تعرضت إلي تلك الضغوطات واألحداث الصادمة  أكثر لعلو     

، ذلك أن الزوج یمثل القوة التي تستند علیھا الزوجة  والمفقودین زوجات الشھداء

في ممارسة حیاتھا علي جمیع األصعدة ، فھو یمثل مصدر الحنان والطمأنینة 

ولوجیة من مأكل وھو المسئول عن توفیر الحاجات الفسی , للزوجة ولألوالد

  .) 2008؛عابد، 2005الخضري ، (   ومشرب ومسكن

من أكثر الناس تأثرًا ومعاناة ، والمفقودین زوجات الشھداء  كما تعتبر     

قد یتعرض وففجیعة الوفاة ھي حدث الحوادث ، وأكثرھا مشقة علي النفس ، 
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    المرء خاللھا التجاھات سلبیة وانفعاالت شدیدة یتصدرھا األسى

فالزوجة التي تفقد زوجھا تصاب بالخسارة النفسیة ، . )274:  2011المزیني،(

فقد الزوج حادثًا صدمیًا شدید الوطأة تزید بحدوثھ التعرض  حیث یعتبر

لألضطرابات النفسیة التي قد تأتي في صورة صریحة بعد حالة الفقد مباشرة     

  . مقبلة وقد تترك تأثیراتھا علي الزوجة في مراحل عمرھا ال, 

أن فقد أحد أفراد األسرة یجعل الفرد  )1976(وفي ھذا السیاق یري بیك        

مما یجعلھ یبلغ في تقدیر المواقف یشعر بعدم األمن ، وعدم الكفایة ، وعدم الثقة ، 

التي یمر بھا ، ویشعر بعدم القدرة علي مواجھتھا مما یجعلھ أكثر قلقًا علي نفسھ 

     وتوقع الشر في الحاضر والمستقبل ا القلق والتوجسوعلي أسرتھ ، ویمتد ھذ

   ). 2013السمیري ، ( 

دراسة الدراسات ، حیث تشیر نتائج نتائج عدد من  هتؤكد  إن ماسبق ذكره   

أرتفع  وانھ كلماإلي معاناة زوجات الشھداء من الوحدة النفسیة ، 1997الخرافي 

كما أشارت  .شعور األم بالوحدة النفسیة كلما أنخفض التوافق الشخصي لألطفال

العالقة بین األعراض العصابیة والشخصیة  عن 2011دراسة العتیبي نتائج 

حصائیًا اوجود فرق دال إلي  والتوافق النفسي لدى زوجات شھداء حرب الكویت

ات ن أزواجھن في معظم متغیرشھداء والزوجات اللواتي  لم یفقدبین زوجات ال

الدراسات  لمزید من التفاصیل انظر فصل( الدراسة لصالح زوجات الشھداء 

، ویالحظ أن أغلب الدراسات السابقة استخدمت عدد من المتغیرات ولم )السابقة

التوافق النفسي واالجتماعي لدي زوجات الشھداء دراسة تھتم بشكل مباشر ب

ھدفت  –في حدود علم الباحث  –توفر دراسات  یالحظ عدمكما  ،والمفقودین 

التوافق النفسي واالجتماعي لدي زوجات الشھداء والمفقودین وعالقتھ ببعض إلي 

  .المتغیرات في مدینة بنغازي
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                                                     :مشكلة الدراسة  2-1 

یعتبر التوافق النفسي مفھوما مركزیا في علم النفس ، فمعظم سلوك الفرد ھو     

محاوالت من جانبھ لتحقیق توافقھ الشخصي واالجتماعي ، وعملیة التوافق لیست 

عملیة جامدة ثابتة تحدث في موقف معین أو فترة معینة  بل مستمرة ، فالفرد 

واقف التي تحتاج إلى سلوك یواجھ سلسلة ال تنتھي من المشاكل والحاجات والم

مناسب یؤدي إلى خفض التوتر وإعادة التوازن ، فالتوافق یمكن أن نصف بھ 

السلوك ونقیسھ ونقیمھ ، فیمكننا القول بأن ھذا سلوك توافقي بمعنى أنھ دلیل على 

تواؤم وانسجام بین الفرد ونفسھ أو بیئتھ ومجتمعھ ، وذاك سلوك یدل على سوء 

  .) 2001 ، يالشاذل( ق  التواف

للواقع الذي یعیشھ اإلنسان ، بكل ما فیھ من  ًایمثل التوافق النفسي انعكاسو  

أحداث ووقائع ، فإذا توفرت عناصر التوافق النفسي انعكس ذلك إیجابًا علي 

اإلنسان ، أما إذا تعرض للخوف والقلق ومصادر التوتر ، فسوف ینعكس ذلك 

  ) .  2013سمیري ، ال( سلبًا علیھ وعلي توافقھ النفسي 

، طرفھ اإلیجابي  التوافق النفسي من الناحیة السیكومتریة متصأل ویعتبر  

یعبر عن التوافق النفسي الحسن ، في حین یعبر طرفھ السالب عن سوء التوافق 

، ویشیر مفھوم سوء التوافق النفسي  إلي فشل )1999عبد اللطیف ،( النفسي 

ع حاجتھ ، ومواجھة صراعاتھ ، ومن ثم یعیش اإلنسان في تحقیق إنجازاتھ وإشبا

اإلنسان حالة من عدم االنسجام والتناغم ، وقد یكون سوء التوافق حالة دائمة 

تظھر في حالة عجز اإلنسان وإخفاقھ في حل مشكالتھ الیومیة وخاصة 

  ).2013منال ، ( االجتماعیة إخفاقًا یزید علي ما ینتظره ھو من نفسھ 

التوافق النفسي خبرة عامة یمكن ألي إنسان أن یمر  بسوءویمثل الشعور          

بھا وفقًا لتعرضھ لظروف أو مواقف حیاتیھ معینة متباینة ، وفي أوقات مختلفة ، 
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إذ أن الفرد یواجھ كل یوم مواقف جدیدة تتطلب منھ قدرة نفسیة عالیة في مواجھة 

بیئیة التي تطرأ علي حیاتھ ، وتكون بمثابة التحدیات ، والتأقلم مع التغیرات ال

معوق في سبیل اندماجھ مع اآلخرین في مختلف مظاھر األنشطة الحیاتیة 

  .والعالقات االجتماعیة 

  :إلي اإلجابة علي األسئلة اآلتیة الحالیة الدراسة  بناءًا علي ما سبق ھدفت         

 شھداء والمفقودین ؟التوافق النفسي واالجتماعي لدي زوجات ال ما مستوى - 

في مستوي التوافق النفسي ذات داللة احصائیة فروق  توجد ھل - 

 زوجةعمر متغیر  حسبواالجتماعي لدي زوجات الشھداء والمفقودین 

 ؟ الشھید

ي التوافق النفسي في مستوذات داللة احصائیة فروق ھل توجد  - 

متغیر المستوي  حسبلدي زوجات الشھداء والمفقودین واالجتماعي 

 التعلیمي للزوجة ؟

في مستوي التوافق النفسي ھل توجد فروق ذات داللة احصائیة  - 

متغیر المستوي  حسبواالجتماعي لدي زوجات الشھداء والمفقودین 

 االقتصادي ؟

وجود فروق في مستوي التوافق النفسي واالجتماعي لدي  ھل توجد - 

  متغیر عدد األبناء ؟ حسبزوجات الشھداء والمفقودین 
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  :أھمیة الدراسة   3-1

كونھا تتناول شریحة زوجات الشھداء ھذه الدراسة  أھمیةتكمن  - 

ھذه الشریحة التي نري انھا تحتاج لمزید من الدراسة , والمفقودین 

لما یمثلھ ھذا , والعنایة الكافیة من المختصین في مجال علم النفس 

 .المظلومات   الزوجات  لھذه ومعنویة  تعویضیة  قیمة  من  االھتمام 

التوافق النفسي  توفیر معلومات وبیانات حولفي  الدراسة ھذه تستند أھمیة - 

التي تضمنتھا متغیرات واالجتماعي لزوجات الشھداء وفق عدد من ال

ومساعدة المختصین في التخطیط للبرامج اإلرشادیة  ، الدراسة الحالیة

 . لتحسین التوافق النفسي واالجتماعي لدي زوجات الشھداء والمفقودین

وعدم توفر  عامة الدراسة في ندرة الدراسات بصفة ھذه أھمیة تستند - 

في حدود علم الباحث أجریت علي موضوع  - دراسات في البیئة اللیبیة 

عي لدي زوجات الشھداء والمفقودین في البیئة التوافق النفسي واالجتما

إثراء مجال الدراسات في  في اللیبیة ، وما تمثلھ من إضافة علمیة تسھم

علم النفس والتربیة تمھیدًا إلجراء دراسات موسعة حول ھذه الشریحة 

  .المھمة
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  :أھداف الدراسة    4-1 

  :تھدف الدراسة الحالیة إلي تحقیق ما یلي         

  .لدي عینة الدراسة التعرف علي مستوي التوافق النفسي واالجتماعي  1-

متغیر حسب التعرف علي الفروق في مستوي التوافق النفسي واالجتماعي  2-

لدي عینة و المستوي التعلیمي و المستوي االقتصادي و عدد االبناء العمر 

  . الدراسة

  : مصطلحات الدراسة تحدید     5-1 

  :النفسي  التوافق 

 " كثر كفاءة في عالقتھ مع البیئةاألسلوب الذي بواسطتھ یصبح الشخص أ"          

 السلوك والبیئةمستمرة تتناول  دینامیةعملیة "وھو.385)  1971:،الملیجي (

بالتغییر والتعدیل حتي یحدث توازن بین الفرد وبیئتھ ) الطبیعیة واالجتماعیة(

           "البیئةشباع حاجات الفرد وتحقیق متطلبات من إوھذا التوازن یتض،

  ).27 :2005 ، زھران(

  :التوافق االجتماعي 

 وأن یرضي ،عالقات اجتماعیة راضیة مرضیة  قدرة الفرد علي عقد          

ویرضي عنھا الناس في عالقات تتسم بالتعاون والتسامح واإلیثار  ،عنھا بنفسھ 

خرین آلفال یشوبھا العدوان أو االرتیاب أو االتكال أو عدم االكتراث لمشاعر ا

) .                                                                              250 : 1998، عبداهللا(
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  :للتوافق النفسي واالجتماعيجرائي اإلالتعریف 

علي  امن خالل إجابتھ ةحصل علیھا المفحوصتتالتي  مجموع الدرجاتھي       

  (1998).  من إعداد زینب األوجلي  فقرات مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي

  

  :المفقودین وزوجات الشھداء  

 عالناندالعھا حتى إفبرایر منذ  17أزواجھن خالل ثورة  نالنساء التي فقد       

  .تحریر لیبیا 

   :حدود الدراسة    6-1

وتتحدد الدراسة الحالیة بالمنھج واألدوات والعینة واألسالیب األحصائیة     

  : المستخدمة والنتائج والتوصیات التي تم التوصل إلیھا 

زوجة شھید  265تقتصر الدراسة الحالیة علي عینة مكونة من : الدراسة  حدود

  . ومفقود في مدینة بنغازي

 اقتصرت الدراسة الحالیة علي زوجات الشھداء و المفقودین: الحدود المكانیة 

    .م  2011\ 10 \ 20إلي  2011\ 2 \17خالل الفترة ما بین 

                      . م  2013 \ 7 \ 6دراسة كان بتاریخ بدایة التطبیق ألدوات ال: الحدود الزمنیة 
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  :تمھید   2-1 

وخصائص عملیة  واالجتماعي النفسيمفھوم التوافق یتناول الفصل الحالي        

التوافق وأھم العوامل المؤثرة في عملیة التوافق  وابعاد , التوافق ومعاییر التوافق

التوافق ومفھوم ونظریات التوافق واألسالیب واالتجاھات ومؤشرات وعوائق 

  . و المفقودین الشھداء

  :التوافق النفسي االجتماعي   2-2

من المفاھیم المھمة في مجال الصحة النفسیة النفسي یعتبر مفھوم التوافق        

تجاھات تھ أوأتخذ المھتمون بدراس ,علماء النفسمن التي حظیت باھتمام العدید 

متعددة لتحدید مفھومھ ، إال أنھم یجمعون بأنھ عملیة تفاعل مستمرة بین الفرد 

  .وبیئتھ المادیة واالجتماعیة سعیًا منھ لتحقیق اھدافھ 

جرى استخدامھ أصًال في والعلوم الطبیة ، مجال المفھوم في  م ھذااستخد       

ستخدام ، حیث كان حجر اإلفي وكان التكیف ھو المصطلح الشائع ، علم األحیاء 

 ھذا المفھوم  علماء النفس عارثم است، ة في نظریة التطور لداروین الزاوی

 زاویة نظر وظیفیة، ویشكالن معًا واعادوا تسمیتھ بالتوافق " التكیف " البیولوجي 

 ن لھ وظیفةأفالسلوك ینظر لھ علي  ،وفھمھ  ،للنظر إلي سلوك الكائن الحي 

رد ، وبالتالي یمكن فھم التحكم أو التعامل مع الحاجات التي تفرضھا البیئة للف

یة توافق أو عمل ,عتباره عملیة تكیف مع الحاجات الفیزیقیة والفسیولوجیةالسلوك بإ

  .) 65،  1993:عبدالخالق(   مع الحاجات النفسیة

عامة فمعظم سلوك الفرد ھو ,مركزي في علم النفس مفھوم النفسي التوافق  و      

واالجتماعي ، وعملیة التوافق لیست  الشخصيمحاوالت من جانبھ لتحقیق توافقھ 

بل مستمرة ، فالفرد  في موقف معین أو فترة معینة عملیة جامدة ثابتة تحدث 

من المشاكل والحاجات والمواقف التي تحتاج إلى سلوك  تنتھيال یواجھ سلسلة 
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مناسب یؤدي إلى خفض التوتر وإعادة التوازن ، فالتوافق یمكن أن نصف بھ 

السلوك ونقیسھ ونقیمھ ، فیمكننا القول بأن ھذا سلوك توافقي بمعنى أنھ دلیل على 

یدل على سوء  وذاك سلوك بین الفرد ونفسھ أو بیئتھ ومجتمعھ ، وانسجامتواؤم 

  .)  55:  2001،الشاذلي (    قالتواف

         " وافقھ موافقة واتفق معھ توافقًا الءمة وقدوافق الشيء "  التوافق لغة یعني
   .)469 : 1997 ،أبن منظور ( 

المرونة  علي أنھ 1960عرفھ  یونج   فقدتعددت تعریفات التوافق النفسي    

بحیث یكون  ,الكائن الحي اتجاھاتھ وسلوكھ لمواجھة مواقف جدیدة التي یشكل بھا

                                            ھناك تكامل بین تعبیر الكائن عن طموحھ وتوقعاتھ وبین متطلبات المجتمع

  .) 1990، قماري ( 

تمرة عملیة دینامیكیة مس" التوافق بأنھ ) 233:  1970( یعرف لبیب  بینما    

یحاول بھا اإلنسان تغییر سلوكھ وتحقیق التوافق بینھ وبین نفسھ وبینھ وبین البیئة 

مكانیات للوصول إلى حالة من إالتي تشمل كل ما یحیط بالفرد من مؤثرات و

  " . االستقرار النفسي والبدني 

 عملیة كلیة دینامیة" التوافق  إلي أن) 33:  1979(  مخیمر یشیر         

 د في فھمھا إلى وجھات النظر النشوئیة والطبوغرافیة واالقتصادیةنتست، ووظیفیة 

ق یفبأنھ القدرة لدى الفرد على التو التوافق) 75 : 1981( یعرف  خیراهللابینما .  "

 ستدالل علیھا من خالل مجموعة منبین رغباتھ ورغبات المجتمع ، ویمكن اال

شمل ذلك االستجابات التي تدل على الشعور باألمن الشخصي واالجتماعي كما ی

وشعوره بالحریة في توجیھ سلوكھ  تھحساسھ بقیماعتماد الفرد على نفسھ وإ

  . وشعوره باالنتماء 
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العملیة التي یحاول بھــا " أنھ التوفق النفسي علي  1984كابلن وسنتین   یعرف 

لحیاة وتجاوزھا عن طریق استخدام مختلف األسالیب الفرد التغلب على تحدیات ا

  .)39 :1989 ، ابراھیم( "واالستراتیجیات

ى قدرة الفرد عل" أنھ التوافق النفسي علي  )153: 1984( بوالنیل أ  یري        

الذي یعیش فیھ من مختلف النواحي  جتماعيالتواؤم مع نفسھ ومع السیاق اإل

 كما یعرف التوافق النفسي ." األسریة والمھنیة واالقتصادیة والدینیة والسیاسیة

عملیة تقوم على محور العالقة بین الـذات والموضوع ، عالقــة ھدفھـا " أنھ علي 

انیات ، إشباع الحاجات المختلفة لخفض التوتــرات وتحقیق وجود الذات واإلمك

نسان إلى حالة من االتزان الذي أختل نتیجة للمثیرات وبعبارة أخرى ھو عودة اإل

  .) 11 : 1992 ،المغربي (  "المختلفة 

قدرة الفرد على ضبط انفعاالتھ والتعرف  "ینظر للتوافق النفسي في إطار        

في المواقف التي یتعرض لھا من انفعاالتھ والقدرة على ضبط الذات وعدم إیذاء 

البیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة وااللتزام  شباعاتإلخرین وقدرتھ على تحقیق ااآل

ى عنھا ویشعر ھو بالقیمة الدینیة والخلقیة وضبط القلق والتوتر بطریقة یرض

   .)29 :1997 ،عبدالغفار ( "بالرضا عن النفس

مستمرة عملیة دینامیكیة " التوافق النفسي بأنھ  )33 : 2000( تعرف سرىو       

یمكن تعدیلھ في سلوكھ وفي بیئتھ وتتضمن إشباع معظم  یحاول فیھا الفرد تعدیل ما

  . "حاجاتھ الداخلیة ومقابلة أغلب متطلبات بیئتھ الخارجیة 

نسان لتحقیق غایاتھ وإشباع دوافعھ وسیلة اإل" بأنھ  ویعرف التوافق النفسي       

من خالل تفاعلھ المرن مع مطالب الحیاة المتغیرة كي یضع نفسھ في موقع أقرب 

              "إلى التوازن حتى یكفل لنفسھ البناء البیولوجي والسیكولوجي المناسب 

  .)90 :2002 ،الخالدي (
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الخارجي للفرد أو ینظر إلي التوافق االجتماعي من خالل مظاھر السلوك  و        

شیر إلي أن الفرد ینقاد للجماعة وإطاعة أوامرھا فاإلتجاه اإلجتماعي ی ,الجماعة

فھذا  ,د المحافظة علي تماسكھا ووحدتھا متطلبات الحیاة الیومیة قص ا یقابلھا منلم

حین أن الخروج عن طاعة الجماعة  األمر یعتبر أسلوبًا إیجابیا للتوافق في

  ).1998القذافي ، ( ومحاولة اإلضرار بھا یعتبر مظھر من مظاھر سوء التوافق 

یتعلق التوافق االجتماعي بالعالقات بین الذات واآلخرین ، إذ أن تقبل  و   

بتقبل الذات ، مما یساعد على ذلك عقد صالت اجتماعیة مرضیة اآلخرین مرتبط 

والتسامح واإلیثار ، وتعتمد علي ضبط النفس وتحمل المسؤولیة  تتسم بالتعاون

واالعتراف بحاجتھ لآلخرین ، والعمل علي إشباع حاجاتھم المشروعة ، ویجب أن 

        أو عدم االكتراث لمشاعر اآلخرین ال یشوب ھذه العالقات العدوان أو االتكال

  ).2001الشاذلي ، ( 

حسن التوافق مع اآلخرین في إلي أن )  35: 1993( یشیر عبد الخالق  و  

المجاالت االجتماعیة التي تقوم على العالقات الحواریة بین األفراد ، كما یتضمن 

نجاح الفرد في عقد عالقات اجتماعیة مرضیة ، یرضي ھو علیھا واآلخرین بھا ، 

    .ویسعد الطرفان لھا ، وتتسم ھذه العالقات بالتعاون والحب والتسامح واالحترام

یتضمن التوافق االجتماعي السعادة مع اآلخرین وااللتزام بأخالقیات  و   

المجتمع مسایرة المعاییر االجتماعیة ، واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل 

التغیر االجتماعي ، والتفاعل االجتماعي السلیم والعمل لخیر الجماعة ، والسعادة 

  ). 1997زھران ، (    الزوجیة

جتماعي ھو نخلص إلي أن التوافق النفسي واالن خالل العرض السابق م    

ق بین ذاتھ والبیئة التي یعیش فیھا وقدرتھ علي بناء عالقات قدرة الفرد علي التواف

اجتماعیة وااللتزام بما یفرضھ المجتمع من عادات وتقالید وقوانین في إطار ما 

وافق النفسي والتوافق االجتماعي كما االتجاه التكاملي الذي یجمع بین التیشیر إلیھ 
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عبر عنھ ثورب وكالرك والذي یمثل الشعور النسبي بالرضا ، واإلشباع الناتج 

                      ق بین رغباتھ وظروفھ المحیطةصراعات الفرد في محاوالتھ للتوافعن حل 

  ).1999عبد اللطیف ، ( 

  : االتجاھات المفسرة للتوافق النفسي  3 -2

  : االتجاه البیولوجي: أوًال 

أمراض  اشكال الفشل في التوافق تنتج عن یرى أنصار ھذا االتجاه أن جمیع       

تصیب أنسجة الجسم خاصة المخ ، ومثل ھذه األمراض یمكن توارثھا أو اكتسابھا 

من خالل الحیاة بسبب بعض اإلصابات والعدوى والخلل الھرموني من الضغط 

لجھود كل من ساسیات األولى لوضع ھذه النظریة وترجع األ الواقع على الفرد ،

  .) 2004،جاسم (جالتون وكالمان وداورین مندل 

ینظر ھذا االتجاه إلى أن الكائن الحي یمیل إلى التغییر في أوجھ نشاطھ وفي و      

استجابتھ للظروف المتغیرة في بیئتھ ، أي أن التغیر للظروف ینبغي أن یقابلھ 

جدیدة  ًاوتعدیل في السلوك ، بمعنى أنھ ینبغي على الكائن الحي أن یجد طرقتغییر 

إلشباع رغباتھ وإال كان الموت مالزمھ أي أن التوافق ھنا إنما ھو عملیة مرونة 

  .)1991،كامل ( وتوافق مستمرة مع الظروف المتغیرة 

  :االتجاه النفسي : ثانیًا 

ي أن یكون الفرد فیھ راضیـــًا عن نفسھ یشیر التوافــق وفق ھذا االتجاه إل     

غیر كاره لھا أو ساخرًا منھا أو ساخطًا علیھا أو غیر واثق منھا وتكون حیاتھ 

عات التي تقترن بمشاعر الذنب النفسیة متسمة بخلوھا من التوترات والصرا

والشعور بالنقص ومن أصحاب ھذا االتجاه سمیث وولسون وشافر  یقوالض

، حیث یرى أصحاب ھذا االتجاه أن التوافق یتحقق بإشباع حاجـــات الفرد  وشوبن

ق ھذا عن طریق االعتــــدال ودوافعھ ، وھذا یعني أن التوافق خفض للتوتر ویتحق
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وقد تضمن االتجاه النفسي عدد من االتجاھات . )1998،فھمي (  شباعاإلفي 

  :نوجزھا فیما یلي 

  :اتجاه التحلیل النفسي  -1

على الطفولة وكیفیة تطور االتجاھات " فروید دسیجمون"ركزت أراء          

العقلیة والوجدانیة المتعلقة بالنشاط الجنسي وأثرھا على أصل ومنشأ األنماط 

الدفاع النفسي أو " بمیكانیزمات " المتوافقھ ، وكذلك للتأكید على ارتباط التوافق 

إلى ثالثة جوانب ھي  الھو ،  التلقائي ، ویبدو ذلك في تقسیم فروید للشخصیة

  ).2000الصفطي ، (واألنا ، واالنا األعلى 

أن عملیة التوافق الشخصي غالبًا ما تكون الشعوریة ، أي أن  ویرى فروید        

األفراد ال یعون األسباب الحقیقیة لكثیر من سلوكیاتھم ، فالشخص المتوافق ھو من 

ویقرر أن السمات  ,یستطیع أن یشبع متطلباتھ الضروریة بوسائل مقبولة اجتماعیًا

یة تتمثل في ثالث سمات األساسیة للشخصیة المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفس

   :ھي

 .قوة األنا      -    

  . القدرة على العمل - 

 . القدرة على الحب - 

ویرى یونج أن مفتاح التوافق والصحة النفسیة یكمن في استمرار النمو          

الشخصي دون توقف أو تعطل ، كما أكد على أھمیة اكتشاف الذات الحقیقیة ، 

وأھمیة التوازن في الشخصیة ، كما قرر أن الصحة النفسیة والتوافق السوي 

ومیولنا االنبساطیة ، كذلك أكد یتطلبان التوازن أو الموازنة بین میولنا االنطوائیة ، 

على ضرورة تكامل العملیات األربع األساسیة في تمییز الحیاة والعالم الخارجي 

  )1999, عبداللطیف (.وھي اإلحساس واإلدراك والمشاعر والتفكیر 
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ویؤكد فروم أن الشخصیة المتوافقة ھي التي یكون لدیھا تنظیم موجھ في       

لآلخرین ، ومنفتحة علیھم ، ولدیھم قدرة على التحمل الحیاة وأن تكون مستقلة 

وأكد على أن قدرة الذات على التعبیر عن الحب لآلخرین بدون قلق عما  , والثقة

  .قد یعقب ذلك 

أن الطبیعة اإلنسانیة تعد أساسًا أنانیة وخالل عملیات  یرى  أدلر كما         

اعي قوي ینتج عنھ رؤیة التربیة فإن بعض األفراد ینمو ولدیھم اھتمام اجتم

ن لرغباتھم  ومسیطرین على الدافع األساسي للمنافسة دون مبرر تجیبیساآلخرین م

  .أو السیطرة  ضد اآلخرین طلبًا للسلطة 

ن أن الشخصیة المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفسیة البد اریكسون مویؤكد         

االحساس الواضح  –التنافس  –التوجھ نحو الھدف  –االستقاللیة  –أن تتسم بالثقة 

  )1999, عبد اللطیف (القدرة على األلفة والحب  –بالھویة 

  : االتجاه السلوكي -2

 ة مكتسبة عن طریق التعلم فق عملییشیر رواد االتجاه السلوكي إلى أن التوا        

  .والخبرات التي یمر بھا الفرد 

یمكن لھا أن  ولقد اعتقد واطسون ، وسكینر أن عملیة التوافق الشخصي ال       

طریق تلمیحات تنمو عن طریق الجھد الشعوري ، ولكنھا تتشكل بطریقة آلیة عن 

السلوكیین  من  ولقد رفض كل من بندورا ، وماھوني وھما، تھاالبیئة أو إثاب

  .ین تفسیر تشكیل طبیعة اإلنسان بطریقة آلیة میكانیكیة یالمعرف

وأوضح كل من یولمان وكراسنر أنھ عندما یجد األفراد أن عالقاتھم مع         

اآلخرین غیر مثابة ، أو ال تعود علیھم باإلثابة ، فإنھم قد ینسلخون عن اآلخرین ، 

بالتلمیحات االجتماعیة ، وینتج عن ذلك أن یأخذ ویبدون اھتمامًا أقل فیما یتعلق 

  .) 2007،البكوش(ھذا السلوك شكًال شاذًا أو غیر متوافق 
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الشخصیة في نظر السلوكیین ھي عبارة عن تنظیم من عادات معینة ف        

على دور القلق العصابي في نشأة العدید  ریكتسبھا الفرد أثناء نشأتھ ، ویؤكد مور

لنفسیة التي تحول بین المرء وتوافقھ ، وھذا ماذھب إلیھ فروید من االضطرابات ا

وتالمیذه إلى إن " فروید " في نظریتھ ، إال إن ھناك اختالفًا بینھما ، فبینما ذھب 

إلى إن القلق سلوك "  رمور"االستعداد للقلق فطري ومضمونھ مكتسب ، ذھب 

قلق ال ینتج من وقال إن ال"  فروید " مكتسب وفسر مصدره بعكس تفسیرات 

ھا ولم األفعال التي لم یتجرأ الفرد على إتیانھا وكبتھا بل من األنا األعلى التي ارتكب

على مطالب الضمیر وسیطرتھ ، ال ضد مطالب  یرضى عنھا ، فاألنسان یغضب

،  الھو ولیس كبت" الضمیر " الغریزة وھذا یعني أن سبب القلق كبت األنا األعلى 

ھ الضمیر ، أو قطع العالقات معھ وأن العصابیین نحوالبد من تقدیم ترضیة لم

ن یؤثرون قطع العالقات معھ وال ینجحون نجاحًا كامًال في تحقیق القطیعة أل

اب أو شعور بالذنب الضمیر یظل ماثًال أمامھم في صورة قلق أو صوت أو اكتئ

  . )1992عریف،(

  : االتجاه اإلنساني -3

یرى اصحاب ھذا االتجاه أن السلوك السوي یظھر في مدى تحقیق الفرد         

إنسانیتھ تحقیقًا كامًال فھم یرون أن األنسان خیَر بطبعھ ،  ومطالبھ تتفق مع مطالب 

المجتمع وھو حر لھ ارادتھ في اختیار افعالھ التي یتوافق بھا مع نفسھ ومع 

السلوك المقبول اجتماعیًا مجتمعھ وعنده القدرة على تحمل مسؤولیة اختیار 

ویتوافق جنسیًا مع نفسھ ومجتمعھ ، وال یتوافق توافقًا سیئًا إال إذا تعرض لضغوط 

 .  )1995 ،موسى (   في بیئتھ 

یشیر روجرز إلى أن األفراد الذین یعانون من سوء التوافق یعبرون عن  و     

سقة مع مفھومھم عن م فیما یتعلق بسلوكیاتھم غیر المتبعض الجوانب التي تقلقھ

ذواتھم ، ویقرر أن سوء التوافق النفسي یمكن أن یستمر إذا ما حاول األفراد 
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االحتفاظ ببعض الخبرات االنفعالیة بعیدًا عن مجال اإلدراك أو الوعي أو ینتج عن 

فكك نظرًا تذلك استحالة تنظیم مثل ھذه الخبرات أو توحیدھا كجزء من الذات التي ت

  .بولھ لذاتھ الفرد ق الفتقاد

  - :یقرر روجرز أن معاییر التوافق تكمن في ثالث نقاط       

الثقة بالمشاعر  - ج     .االنفتاح على الخبرة -ب      .حساس بالحریةاإل  -  أ

 .الذاتیة

بینما یؤكد ماسلو على أھمیة تحقیق الذات في تحقیق التوافق السوي ،       

   - :معاییر للتوافق تتلخص في اآلتي  وقام بوضع عدة
 .  اإلدراك الفعال للواقع -1

 .قبول الذات -2

 .التلقائیة  -3

  .التمركز حول المشكالت لحلھا -4

 .نقص االعتماد على اآلخرین -5

 .االستقالل الذاتي  -6

 . استمرار تجدید االعجاب باألشیاء أو تقدیرھا -7

 .الخبرات المھمة األصلیة  -8

 .قات االجتماعیة السویة االھتمام االجتماعي القوي والعال -9

 .الخلق الدیموقراطي  -10

 .التوازن أو الموازنة بین أقطاب الحیاة المختلفة  -11

ألن وا التوجیھ وعلى أن یحیا األفراد ھنا ظیم أوعلى أھمیة التن اما بیرلز أكد  

  .یفقد األفراد شعورھم الفعلي بالرضا سدون خوف من المستقبل ألن ھذا 

كما أكد على أھمیة الوعي بالذات وتقبلھا ، والوعي بالعالم المحیط وتقبلھ   

والتحرر النسبي من القواعد الخارجیة ، وأن الشخص المتوافق ھو من یتقبل 
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                  خرینإلى اآلدون القذف بھا المسؤولیات ویتحملھا على عاتقھ 

  ).1999عبداللطیف ، (

  : ياالتجاه االجتماع: ثالثًا 

السائدة في  ةیالثقاف االنماط أن ھناك عالقة بین ھذا االتجاهیرى أصحاب          

وأشارت نتائج عدد من الدراسات أن ھناك اختالفًا بین  ،نماط التوافق أالمجتمع و

األعراض جاھات المجتمعات  في تالمجتمعات حسب تراثھا الثقافي ، كما تختلف ا

األلم واألمراض ، ویوضح االتجاھات نحو و ،اإلكلینیكیة لألمراض العقلیة 

رًا كبیرًا في أحداث حالة یأصحابھا أن الطبقات االجتماعیة في المجتمع تؤثر تأث

، دنھام ، ومن ابرز أصحاب ھذا االتجاه فیرزالتوافق الذي یتمتع بھ الفرد ، 

   .)1975،القوصي(وغیرھم ، ھید ، ردلیك رھولنج

وینظر ھذا االتجاه إلى التوافق على أنھ مسایرة المجتمع ، أي السلوك          

دد بالرجوع إلى النماذج واألنماط الثقافیة جي للفرد ، وأن عملیة التوافق تتحالخار

والمعاییر االجتماعیة السائدة في المجتمع ، وكلما اقترب الفرد من ھذه االنماط 

   توافقًا ، وكلما أنحرف عنھا كان أقل توافقُا والمعاییر واستطاع مسایرتھا كان أكثر

  .)1998 ،القذافي ( 

من خالل العرض السابق لبعض االتجاھات المفسرة لمفھوم التوافق نجد أن         

ھناك اختالفًا في تفسیر التوافق ، فالنظریة البیولوجیة یرى أصحابھا أن أشكال 

  .لجسم وخاصة الدماغ الفشل في التوافق ناتج عن أعراض تصیب أنسجة ا

نظریة التحلیل النفسي عند فروید أن التوافق  وفي إطار االتجاه النفسي تري   

على  ,بین األجھزة النفسیة والواقع االتزان  من بوجود األنا القادر على خلق حالة

  .تؤدى إلى نوع من التوافق  التي دفاعیةالرغم من بعض الحیل ال



 

21 
 

ویرى أصحاب المدرسة السلوكیة أن انماط التوافق وسوء التوافق تعد     

تختلف ، بینما متعلمة ومكتسبة وذلك من خالل الخبرات التي یتعرض لھا الفرد 

تنظر إلى النظریة اإلنسانیة مع نظریة التحلیل النفسي والنظریة السلوكیة ، حیث 

المجتمع وھو حر في اختیار مطالب نسان على أنھ خیر بطبعھ ومطالبھ تتفق مع اإل

  .فعالھأ

ترى النظریة االجتماعیة أن ھناك عالقة بین الثقافة وأنماط التوافق ، وأن و    

الطبقات االجتماعیة لھا التأثیر على األفراد ویرى الباحث من العرض السابق 

لبعض ھذه النظریات المفسرة للتوافق أنھا اختلفت باختالف أصحابھا وباختالف 

ت االجتماعیة والثقافیة ، بمعنى أنھ ال یخضع تفسیرنا للتوافق أو سوء التوافق البیئا

إلى النظریة البیولوجیة فقط أو النفسیة فقط أو االجتماعیة ، بل تؤخذ ھذه 

النظریات في االعتبار مع محاوالت التوافق بینھا بشكل وصورة متكاملین ألن 

   . واحدباتجاه تفسیره  السھلالتوافق النفسي لیس من 

ھذه االتجاھات الثالثة تشكل نظرة متكاملة للتوافق النفسي واالجتماعي فالسلوك 

  .)1998 ،القذافي ( واإلنسان ھو ناتج تفاعل ھذه االتجاھات مع بعضھا البعض 

  :خصائص التوافق   2-4 

  :نوجزھا فیما یلي  بعدد من الخصائصیتمیز التوافق یالحظ مما سبق أن 

 :دینامیكیة التوافق عملیة  -1

ل ـة بــدة ونھائیـیتم بصورة واح ال عملیة دینامیكیة التوافق النفسي  

ي إلى حل الصراع ــیستمر ما استمرت الحیاة ، واالستمراریة في السع

م بین الذات والموقف في سلسلة  التنتھي من ھذه الصراعات التي قد ـــالقائ

إن الصراع مع ــم فـام ومن ثــرد إلى حالة التوافق التـــالفبوصول للر ـتستم
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                لتوافق عملیة دینامیكیــة مستمرةة یجعل اـــــاألحداث المألوف

  .) 2001،العزیز  عبد(

  :التوافق عملیة كلیة  -2

نسان باعتباره كائن حي التوافق إلى الداللة الوظیفیة لعالقة اإلیشیر     

مع البیئة المحیطة بكیانھ كلھ ، ویعد التوافق بناًء على تلك الخاصیة  یتفاعل 

یعد توافقًا كما أن قصر  نسان بین عنصرین الالممیزة لھذه العالقة الكلیة فاإل

یعد توافقًا بل إن  غفالھ تجاربھ الشعوریة الإالتوافق على السلوك الخارجي مع 

  سان والبیئة المحیطة بھبین األن التوافق ھو التفاعل الكلي والشمولي

  .)2009،أبوسكران(

 :التوافق عملیة نسبیة -3

من خصائص التوافق إنھ مسألة نسبیة حیث یختلف باختالف الظروف    

إنھ یتوقف على عاملي الزمان والمكان ومن ثم یمكن  و االجتماعیة واالقتصادیة

إال سلسلة من عملیات التوافق  القول بأن للتوافق مستویات متعددة فالحیاة ماھي

للمواقف حینما یحس  واستجابتھتغییر انماطھ فالكائن یقوم بتعدیل سلوكھ و، 

بحاجة تتطلب إشباعًا والفرد السوي ھو الذي یتصف بالمرونة وبقدرة على 

المواقف البیئیة المتغیرة ویصل لإلشباع عن طریق  متالئتغییر استجابتھ حتى 

  . لمواقفسلوك توافقي مع تلك ا

 :التوافق عملیة وظیفیة -4      

ینطوي على  ویقصد بھ أن التوافق سواء كان سویًا أو مرضیًا فإنھ     

وظیفة إعادة االتزان أو تحقیق االتزان من جدید الناشئ عن صراع القوى بین 

الذات والموضوع ، فاألنسان شعاره الدائم أنا موجود في حالة الصحة والمرض 
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، التوافق وسوء التوافق ، والتوافق لیس مجرد خفض للتوتر وإنما تحقیق لقیمة 

       .) 2011،الكحلوت ( الذات وللوجود اإلنساني 

 :بعاد التوافــــــق أ  2-5

د ذات العالقة بعاالتركیز علي اإل للتوافق عدد من  األبعاد وسیتم    

  :بالدراسة الحالیة 

  :التوافق النفسي  -1

یشیر التوافق النفسي إلى احساس الفرد بالرضا عن ذاتھ من الصراعات        

الداخلیة والتوترات الناجمة عن عدم اشباع الدوافع المختلفة ویشمل ذلك الصراع 

بین مركبات الشخصیة الھو ، األنا ، االنا العلیا والذى یعتبر سلطة داخلیة یعمل 

في الحیاة حتى یصبح الفرد سعیدا مستمتعا كرقیب للكثیر من سلوكیاتنا وتصرفاتنا 

بحیاتھ راضیا بإمكاناتھ وقدراتھ التي وھبھا اهللا إیاھا ، فھو یشعر باألمن الداخلي 

بین دوافعھ الفطریة البیولوجیة والسیكولوجیة بما یخدم السلم  والموائمة واالنسجام 

ر بالحریة الداخلي وخفض الصراع ، فھو یجمع بین رضا نفسھ ومجتمعھ لكى یشع

في إدارة نفسھ والتخلص من االنعزالیة واإلحساس باالنتماء والخلو من األعراض 

  .) 2005 ،الزھراني (     العصابیة 

  :االجتماعي التوافق  -2

ھو قدرة الفرد على المشاركة االجتماعیة الفعالة وشعوره بالمسئولیة        

یعیش فیھ وشعوره بقیمتھ ودوره الفعال في  االجتماعیة وامتثالھ لقیم المجتمع الذى

تنمیة مجتمعھ ، وقدرتھ على تحقیق االنتماء والوالء ودوره للجماعة من حولھ ، و 

الدخول في منافسات اجتماعیة بناءة مع اآلخرین ، والقدرة على إقامة عالقات 

ة من الثقء طیبة ایجابیة مع أفراد المجتمع بما یحرص على حقوق اآلخرین في جو
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واالحترام المتبادل معھم وشعوره بالسعادة واالمتنان النتمائھ للجماعة واحتاللھ 

    ) 2009مصطفى ، ( اجتماعي تعاوني مكانة متمیزة من خالل ما یؤدیھ من عمل 

ویتضمن التوافق االجتماعي أیضا السعادة من اآلخرین وااللتزام    

تماعیة واالمتثال لقواعد الضبط بأخالقیـــات المجتمع ومسایرة المعاییـــر االج

االجتماعي وتقبل التغیر االجتماعـــــي والتفاعل االجتماعي السلیم والعمــل لخیر 

  .) 2010 ،صیام ( الجماعة مما یؤدى إلى تحقیق الصحة االجتماعیـــة 

  :معاییر التوافق  6 -2

وفي بصفة عامة العلوم اإلنسانیة  في مجالاختلف العدید من المختصین 

 االختالفات، ونظرًا لكثرة  النفسي خاصة حول معاییر التوافقبصفة  علم النفس

في االتجاھات في تفسیر السلوك ظھرت العدید من المعاییر التي عن طریقھا 

  -:ھذه المعاییر في اآلتي  أھمتستطیع تحدید نوع السلوك وسوف نعرض 

  :المعیار اإلحصائي  -

إلى إن الشخص السوي حسب  اإلحصائيیشیر مفھوم التوافق طبقًا للمعیار        

معیار أن تكون ھذا ال ینحرف عن المتوسط أو الشائع ، ویتطلب ھذا المعیار ال

 ومؤثرة فیھ حتى تمكننا من تصنیف موضوعیھالتوافق أدوات  األدوات التي تقیس

مثًال بینما  عیار یصلح لألشیاء المحسوبة ، كالطول األفراد إحصائیًا كما أن ھذا الم

  .)1983 ،الشرقاوي ( قد یكون من الصعب استخدامھ في سمات قیاس الشخصیة 

  :لمعیار القیمي ا -

مفھوم التوافق لوصف مدى اتفاق السلوك مع  استخدم المنظور القیمي    

المعاییر األخالقیة وقواعد السلوك السائدة في المجتمع وعلى ھذا النحو ینظر 

لسلوك مع األسالیب أو المعاني التي تحدد أي اتفاق ا, لتوافق على أنھ مسایره ل
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التصرف أو المسلك السلیم في المجتمع ولذلك فالشخص المتوافق ھو الذي یتفق 

ھ ، وقد ینظر للتوافق بنظرة إخالقیھ سلوكھ مع القیم االجتماعیة السائدة في جماعت

           یھ أو قواعد سلوكیة تقرھا ثقافة المجتمع ، وذلك في ضوء مبادئ إخالق

     .) 2001 ،الشاذلي (

  :المعیار الطبیعي  -

وأصحاب  ، یشتق التوافق طبقًا لھذا المفھوم من حقیقة األنسان الطبیعیة    

ولیس من نظریة  ھذا االتجاه یستنبطون مفھوم التوافق من البیولوجیا وعلم النفس

وھى نظرة تبحث عما ینبغي تحقیقھ ویستخلص مفھوم التوافق  القیم المباشرة ،

من المخلوقات  طبقًا لھذا المعیار بناُء على خاصیتین یتمیز بھما االنسان عن غیره

نسان الفریدة على استخدام الرموز ، الخاصیة ة اإلوھي قدر ھي الخاصیة األولى

والشخص  ،قورن بالحیوان  نسان إذا ماھي طول فترة الطفولة لدى اإل یةالثان

االجتماعیة ، كما أن  بالمسؤولیةھوم ھو من لدیھ أحساس المتوافق طبقًا لھذا المف

الشخصیة لھذا المفھوم من معالم الذات طبقًا  طبضاكتساب المثل والقدرة على 

  .) 2010، العصیمي(  المتوافقة 

  : االجتماعيالمعیار  -

في تفسیر التوازن ، ویرى أن الفرد السوى  االجتماعي باالتجاهوھو شبیھ     

ك ، واالتجاه تمعھ ، والشاذ ھو من یسیر عكس ذلھو الذى یسایر قیم ومعاییر مج

العملیة التوافقیة وھو المجتمع   یمكن قبولھ لكونھ یعتمد على أحد شقى ال االجتماعي

ویقلل من قیمة الفرد ، وكل ما یملك من قدرات وإبداع ، كما أنھ لیس حتما أن 

تكون ھى نفسھا فاسدة ، زیادة على  صالحة ، بل قد ومعاییرهتكون قیم المجتمع 

  .)1985 ،راجح ( مجتمع ألخر اختالفھا من
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   : كيیالمعیار اإلكلین -

التي تظھر لدیھم فراد حسب األعراض اإلكلینیكیة المعیار األیصنف ھذا     

، وھكذا فإن ھذا المعیار یعتمد أساسًا على األعراض اإلكلینیكیة ، أي على األفراد 

األفراد غیر وبمعنى آخر یعتمد على ، الذین یظھر علیھم مثل ھذه األعراض 

نقول أن للتي تقف عندھا حدد الدرجة اومن ھنا ال نستطیع أن ن المتوافقین أساسًا ،

  .) 1985 ،راجح ( إن ھذا السلوك شاذو أھذا السلوك سوى 

  :المعیار المثالي  -

في  يــاإلحصائانتقد المعیار  "نكإیز"ع تبنى ھذا المعیار أن ــن دوافم  

یتعذر استخدامھ في حاالت  اإلحصائيألن المعیار ؛ تحدید السواء وعدم السواء 

بدال من  يــالمثالنك إلى استخدام المعیار أو الصحة ، ویمیل ایز و الجمال الذكاء أ

من المثل األعلى  اكثر ، فیسمى الشخص سویا كلما اقترب يـــــاإلحصائالمعیار 

  .) 1980 ،طھ ( أو في صحتھ السلبیة  جمالھ  ، أوھ ــــفي ذكائ

  -:العوامل المؤثرة في عملیة التوافق  2-7

  :األولیة والنفسیة االجتماعیة  تإشباع الحاجا    1-2-7

الحاجات العضویة والفسیولوجیة كالحاجة إلى  ویقصد بالحاجات األولیة      

، أما الحاجات  اتباع الغرائز الطبیعیة الغذاء والشراب والحاجة إلى الراحة و

ة والحاجة إلى التقدیر واالحترام والنجاح ، بالنفسیة االجتماعیة كالحاجة إلى المح

 الذي   إشباع الحاجات سواء كانت أولیة أو نفسیة اجتماعیة تؤدي إلى التوتر وعدم

تر ، زادت عنده حدة التو من إشباعھا فإذا لم یتمكن  یدفعھ إلى محاولة إشباعھا ،

یمكن  و ،على الوصول إلى التوافق الحسن  عف قدرة الشخصویلي ذلك أن تض

 امختلف حاجاتھ بینالتوازن حافظ بعملیة التوافق على القول أن االنسان ی

  .)1997,محمد(



 

27 
 

 :وخبراتھا الطفولة   2-2-7

نماط اتعتبر مراحل الطفولة من أھم مراحل حیاة األنسان ، حیث تتكون    

السلوك مكونات الشخصیة وتشكل عناصر التوافق السلیم أو عدمھ ، واألنسان في 

مباشر أو غیر  بشكلدد حوالخبرة في الطفولة ت،كبره یحمل رواسب الطفولة 

القة بین عملیة النمـو رضا النفس وتوافقھ في الحیاة المتأخرة وھذا یبین الع مباشر

  .والتوافق

 :وسائل اإلعالم   2-7- 3

تعتبر من العوامل المھمة والمؤثرة في التربیة والتوافق وبناء شخصیة     

والتي تؤثر في  المقدمةالفرد في عصرنا الحالي ویعود ذلك لطبیعة البرامج 

  .سلوك الفرد 

 :وف االقتصادیة الظر  4-2-7

عدم توفر المال عائقًا یمنع الكثیر من نقص اإلمكانیات المادیة و یعتبر       

األفراد من تحقیق أھدافھم وقد یسبب ذلك لھم الشعور باإلحباط والعجز وسوء 

              سیةالتوافق ، فالفقر یعتبر عائقًا یمنع من إشباع الحاجات األسا

  . )2013,السكني (

 : التوافقیةتوفر المھارات   5-2-7

إلى حدوث   االجتماعیة المناسبةاكتساب العادات والمھارات  ؤديی   

إلى  من خبرات وتجارب أدت بھ  فردبھ ال التوافق والذي ھو حصیلة ما مر

 كیفیة إشباع حاجاتھ وطرق تعاملھ مع أفراد المجتمع ، وھذه المھارات تكسب

،  تھالمواقف الجدیدة في حیا  الفرد قبلو أن یم الجمود وھالمرونة وعد  الفرد

توافق وتكیف مع البیئة  ھذا الفرد بات مالئمة ، فیكون لديوتصدر منھ استجا
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 كري والذيجمود عقلي وف یكون لدیھ من الشخص الذيالمحیطة بھ أكثر 

السكني ( وحدوث االضطرابات النفسیة وعدم التوافق یؤدي إلى التوتر

,2013( .  

  

 :األزمات االجتماعیة والكوارث  6-2-7
و الكوارث فبعضھا ازمات اسریة اجتماعیة كحدوث  ھذه األزمات تتنوع   

مثل  االسرة نتیجة الطالق او الموت و قد تكون كوارث انسانیة في تصدع

والعالقات االجتماعیة ال , من قتل وتشرید وتخریب  الحروب وما ینتج عنھا

وعلي حسب ما نتوقع فقد تتعرض حیاة االفراد الي تغیرات , تسیر دائمًا بیسر 

اجتماعیة مفاجئة وغیر محسوبة مؤدیة الي تغیرات سلوكیة سیئة في حیاة 

االضطربات بظھور  عجلومن أثار ھذه االزمات انھا ت, االفراد و الجماعة 

تشمل ل وكذلك تخلق اضطرابات , استعداد لالضطرباتالنفسیة للذین لدیھم 

الوظائف البدنیة فضًال عن االضطرابات النفسیة والعقلیة المؤقتة أو الدائمة 

  .)2013, لبد (

  : النفسي اسالیب التوافق    2-8 

 یواجھھانسان أسالیب متعددة ومتنوعة للتعامل مع المواقف التي یستخدم اإل       

حباط أو كانت تمثل بعض مصادر كانت مواقف تعبر عن التھدید واإل سواء

  -:الضغوط ، وتنقسم أسالیب التوافق إلى مجموعتین 
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  :أسالیب التوافق المباشرة : وًالأ

  - :ھي وقسم الزاروس األسالیب المباشرة إلى أربعة أنواع    

 :ستعداد لمواجھة التھدید والخطر اال  -  أ

خارجي ، فعادة من مصدر تھدید األنسان أو توقع حدوث ضرر في حالة   

أو اإلقالل من حدتھ إلى  ,تخاذ خطوات معینة لتفادي الضررنسان بإیقوم اإل ما

یعمل اإلنسان قبل  أقل درجة ممكنة عن طریق التدخل المباشر ، وغالبًا ما

بالنشاط المطلوب على تصور الموقف ودراسة متطلباتھ واستعراض القیام 

  .البدائل المتاحة الختیار واحد منھا 

 :مھاجمة مصدر التھدید أو الخطر    - ب
یلجأ اإلنسان إلى مھاجمة مصدر التھدید أو الضرر كنوع من الحمایة ،      

من ترتبط مھاجمة مصدر التھدید أو الخطر بتوفر مستوى معین  وعادة ما

النزوع للعدوان ، كما قد یأخذ أشكاًال متعددة مثل السلوك اللفظي كالسب أو 

  .الوعید أو االعتداء البدني ، بشكل مفاجئ أو متوقع 

  :ة تحاشي مصدر التھدید أو الخطر محاول -ج    

      اإلنسان یمارس مثل ھذا السلوك في حیاتھ الیومیة العملیة مرات عدیدة فقد        

  .إلنسان إلى تغییر أسلوبھ من الھجوم إلى المالحظة لتفادي الضرر یعمد ا

  :االستسالم وعدم المباالة  -د   

             یبدو فیھا أي أمل للنجاة أو تحاشي  ویواجھ اإلنسان أحیانًا مواقف كثیرة ال        

أو محاولة تحاشي وقوعھ بشكل  ةتالضرر ، مما یؤدي إلى تالشي الدافع لمھاجم

  .) 2002 ،البكوش (  دل على االكتئاب والشعور بالیأسی
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  :أسالیب التوافق غیر المباشرة :  ثانیًا

یحاول الفرد في سعیھ لتحقیق التوازن والتوافق السوي أن یتغلب على          

العقبات والمشكالت التي تصادفھ وتحول دون إشباعھ لدوافعھ وحاجاتھ ، والفرد 

في ھذه الحالة یستخدم الوسائل واألسالیب اإلیجابیة التي تتضمن زیادة في نشاطھ 

ألسالیب تؤدي إلى إشباع الدوافع والمواجھة الصریحة لھذه العقبات ، كل ھذه ا

والتخلص من حاالت التوتر والقلق واإلحباط التي تصیب الفرد بحیث ترضي 

)  2000، الصفطي ( الفرد وترضي المجتمع بعدم التعارض مع معاییره وقیمھ 

  :وتشمل على مایلي 

 :الكبت  -1

لذي تنطلق یعتبر من أھم وسائل الدفاع النفسیة بل ھو األساس ، والمصدر ا       

بدفع األفكار " األنا " الوسائل األخرى ، وتتمثل عملیة الكبت في قیام  ھمن

 باتجاهوالرغبات والمیول التي تمثل خطرًا أو تھدیدًا لھا بعیدًا عن مركز الشعور 

الالشعور ، وذلك مثل المسائل التي تتعارض مع الدین واألخالق والتي یرغب 

من جھة  اجتماعیةاإلنسان في ممارستھا من جھة إال إنھ یخشى عواقبھا الدینیة أو 

كثیرًا من طاقتھا النفسیة في ھذه العملیة من أجل " األنا " أخرى ، وتستفید 

حبیسة الالشعور ، وفي ھذه الحالة ة ار غیر المرغوبــالمحافظة على بقاء األفك

على شكل المكبوتة قد تظھر بعض األفكار وتفاد الطاقة لمواصلة عملیة الكبت 

   .)1992،القذافي (  أحالم للتعبیر عن نفسھا

 :النكوص  -2

  یة ساذجة من التفكیر أو السلوك ،وھنا یلجأ الفرد إلى استخدام أسالیب طفول       

مرحلة عمریة سابقة إذا تعرض ألي موقف ضاغط أو مشكلة من  أو تتسم بھا

  .شأنھا أن تقف عائقًا أمام إشباع رغباتھ ودوافعھ 
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 :التعویض  -3

أو عجزه  ھأخفاق لتعویض ویتمثل في محاولة الفرد النجاح في میدان ما      

الحقیقي أو المتخیل في میدان آخر أسھم في شعوره بالنقص أو الظھور بصفة 

  .) 2006،  وافي(  مقبولة عوضًا عن الظھور بصفة أخرى غیر مقبولة

 :سقاط اإل -4

حیلة عقلیة الشعوریة یلجأ إلیھا الفرد إلزالة التوتر النفسي والبدني الذي       

تسببھ رغبة أو حاجة غیر مشبعة أو تضارب دافع مع دافع آخر واألسقاط بصورة 

مبسطة ھو أن ینسب الفرد ما بھ من صفات غیر مقبولة وعیوب وأسباب فشلھ 

ي الفرد ألسقاط وسیلة تقواغباتھ الكریھة إلى غیر من الناس ، ونواحي ضعفھ ور

 أو تخفف اجتماعیامن االعتراف بعیوبھ ونقائصھ وأخطائھ ودوافعھ غیر المقبولة 

  .)1975قوصي ، ال(   عنھ مایشعر بھ من قلق أو إثم

 :التبریر  -5

ھو تحلیل السلوك بأسباب منطقیة یقبلھا العقل مع أن أسبابھ الحقیقیة انفعالیة        

األنسان شخصًا ما إلى حد بعید ویحاول دائمًا ذكر أسباب ولتوضیح ذلك قد یكره 

منطقیة معقولة لھذه الكراھیة فإعطاء أسباب منطقیة لما ھو مبني في الواقع على 

  .) 1972 ،زیدان (  تبریرًا أسباب انفعالیة یسمى 

 :األعالء والتسامي  -6

ف غیر فروید بین استبدال ھدف جنسي بھدویعتبر ھذا المصطلح في نظر        

جنسي مقبول اجتماعیًا فمثًال الفشل في الجنس إلحباط ھذا الدافع قد یجعل الفرد 

  .) 2001،عبدالغني ( یتجھ إلى األدب والریاضیات والفن 
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 :التقمص  -7

توحد مع شخصیة أخرى وینتحل صفاتھا یل عملیة یسعى فیھا الفرد تقمص ال     

أن لھذه العملیة دور كبیرًا في عملیة التطبع  ویشعر بالسعادة ، ویرى فروید

  .) 1984 ،عوض ( االجتماعي التي یتعرض لھا الفرد 

 :االنسحاب  -8

واقف الفشل أو المواقف مویتضمن تجنب الفرد ابتعاده عما یسبب لھ تھدیدًا أو ك    

المؤدیة إلى النقد والعقاب ، ومن الصور المتطرفة لالنسحاب الذي یحدث في ظل 

  .)1998،األوجلي (  دة أو االنتحار والتفكیر  فیھاالصراع أو المشقة الشدی

 :االستبدال  -9

حیلة دفاعیة یلجأ إلیھا الفرد حینما یصاب بتوتر نفسي نتیجة أصطدام دافع       

الحرمان  لىو مشكلة تحول دون اإلشباع وتؤدي العقبة معینة أیتطلب إشباعھ 

   .) 2000 ،الصفطي (    فیحاول الفرد البحث عن أسلوب أو استجابة بدیلة

  :مؤشرات التوافق الحسن     9 -2    

  - :یمكن أن نحدد بعض المؤشرات التي تشیر إلى التوافق كاآلتي           

  . أن تكون نظرة األنسان إلى الحیاة واقعیة - 

  . إمكاناتھأن تكون طموحات الشخص بمستوى  - 

 .اإلحساس  بإشباع الحاجات النفسیة للشخص  - 

أن تتوافر لدى الشخص مجموعة من السمات الشخصیة أھما الثبات  - 

االنفعالي واتساع األفق والتفكیر العلمي والمسؤولیة االجتماعیة والمرونة 

 . واقعھ أو كما یدركھ األخرون عنھوأن یكون مفھومھ عن ذاتھ متطابقًا مع 
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ر لدى الشخص مجموعة من االتجاھات االجتماعیة اإلیجابیة التي أن تتواف - 

تبني المجتمع كاحترام العمل وأداء الواجب واحترام الزمن وتقدیرات 

 ألخ....التراث 

أن تتوافر لدى الشخص مجموعة من القیم أو نسق من القیم اإلنسانیة مثل  - 

   ) 1999، لكبیسيالداھري وا(حب الناس والتعاطف واإلیثار والرحمة واألمانة

  :ما یلي لدي زوجة الشھید  من مؤشرات التوافق الحسنو

 :وتتمثل في ثالث أبعاد : العالقة الصحیحة مع الذات  -1

ا نقاط القوة والضعف لدیھ زوجة الشھید عرف ویعني أن ت: فھم الذات    -  أ

 .قلل من شأنھاا وال تبالغ في تقدیر خصائصھوأن ال ت

ا بإیجابیاتھا وسلبیاتھا ذاتھ وھذا یعني أن تقبل الزوجة : تقبل الذات    - ب

رفضھا ؛ ألن رفض الذات یؤدي إلي رفض اآلخرین والفشل وأن ال ت

 .في التوافق

ویكون ذلك بتأكید جوانب  اإلي تطویر ذاتھ أن تسعي زوجة الشھید  - ج

  .محاولة التغلب علي القصور والضعف لدیھا القوة و

ل في فشوھي محاولة زوجة الشھید إیجاد بدائل للسلوك الذي ت: المرونة  -2

ن أ تإذا وجد الوصول للھدف كذلك یمكن أن تنصرف عن الموقف كلیا

 .الھدف أعلي من مستوي إمكانیاتھا 

ایجابیًا باألمن والطمأنینة  ةالمتوافق ھذه الزوجة شعر ت: الشعور باألمن  -3

ا القلق وال تمر ال ینتابھ ةالسوی ة عامة ، وھذا ال یعني أن الزوجةبصف

مر دما توجد مواقف  مثیرة للقلق ، وتشعر بالقلق عنبحاالت صراع ؛ بل ت

ا مواقف االختیار بین بدائل أو مواقف متعارضة لكنھ تبالصراع إذا واجھ

ع سعي لحل المشكالت وإزالة مصادر الصراتواجھ المواقف بفعالیة وت

 .اوضمن رؤیة متبصرة لواقعھ ھاوالتھدید وذلك في حدود إمكانیات
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الضرورة بناء علي  تضمن تعدیًال في السلوك عندوت: اإلفادة من الخبرة  -4

أكثر  امما یجعلھ اإلي خبرتھ الخبرات التي تمر فیھا مثل موقف  یضاف

 .قدرة علي مواجھة المواقف المستقبلیة

 زوجة الشھید قتضیھومواجھة المواقف بما ت ویعني عدم المبالغة: التناسب  -5

االنفعال ، وأن تكون وخاصة في المجال االنفعالي والمظھر السلیم في 

 .ااالنفعالیة متناسبة تستند علي الظروف التي تحیط بھ حساسیة الزوجة 

ن وتشیر إلي إدراك مناسب للحقیقة وفي تقدیر األمور ، أل: الواقعیة للحیاة  -6

دیر خاطئ لألمور مما یسبب إلي تق البعد عن الواقعیة یؤدي بزوجة الشھید

تطلب فھم الواقع واالتزان في لمشاكل الشخصیة واالجتماعیة كما تا الھ

 .في العالمردود األفعال وفي تفسیر ما یجري 

ذو التوافق الحسن بقدرة  تتصف الزوجة: القدرة علي مواجھة اإلحباط  -7

ومیة ، ثھا الیعلي مواجھة االحباط وصالبة قویة إزاء متاعب الحیاة وأحدا

ھة عقالنیة لمواقف تصف بدرجة عالیة من التحمل والصمود ومواجكما ت

 .االنفعال أو التخبط اطغي علیھاالحباط وأال ی

  . علي اتخاذ القرار وتحمل المسؤولیة لدي زوجة الشھید القدرة -8

  -:مؤشرات سوء التوافق النفسي واالجتماعي  10 -2

إلى جملة من العوائق التي تقف عائقًا أمام الفرد في ) 1975( یشیر زھران       

  - :تحقیق التوافق ، نذكر منھا مایلي 

 .افتقاد الفرد إلى القدرة الحركیة  - 

 .وجود صراع بین دوافع متعارضة لما تخلفھ الثقافة من تناقضات  - 

 .اقتصاد البیئة وسائل إشباع الدوافع المادیة والمعنویة  - 

 .ثقافیة وجمودھا وعدم تطورھا تعنت المعاییر ال - 

 .عدم فھم الفرد لنفسھ وإمكاناتھ ، وعدم تقبلھ لنفسھ  - 
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 . وجود عوامل الشعوریة تؤثر على سلوك الفرد - 

   في سوء التوافق النفسي واالجتماعي لالسرة ًااساسی ویعد فقدان الزوج عامأل     

إلي عدد من  لدي زوجة الشھید تؤدي العوائق التي تؤثر سلبًا علي التوافقمن ھنا و

  :مؤشرات التوافق السیئ ، نذكر منھا 

 ًاأساسی ًامظھر  اتشعر زوجة الشھید بالتعاسة بأعتبارھ: الشعور بالتعاسة  -1

 .لسوء التوافق ، ویري بعضھم أنھ معیار مھم لكشف االضطراب النفسي 

لقرارات حسن اتخاذ االزوجة التي تفقد زوجھا  ال ت: عدم تحمل المسؤولیة  -2

واجھھا ، وھذه رة واالرتباك أمام المواقف التي تعاني من الحیوبالتالي ت

 .عرضة للصراع مما یولد التوتر النفسي االحیرة تجعلھ

الجامدة تشیر إلي عدم قدرة زوجة  أن السلوكیات: الجمود وعدم المرونة  -3

ة  ھذه الزوج علي إیجاد صیغ وأسالیب سلوكیة مرنة وبدیلة ، وتجد الشھید

بعدم التوافق ؛ ألن  زوجة الشھید  شعرترفض التغییر والتبدیل ، وھنا ت

للمتغیرات الجدیدة في الحیاة جامدة ، وینتج عن ذلك  اطریقة استجابتھ

إلي جوانب نتبھ الخبرات ؛ ألن ھذه الزوجة ال ت ضعف في االستفادة من

 .مر بھامھمة في المواقف التي ت

اجتماعیة في تكوین أي عالقات  الشھیدوتظھر عند فشل زوجة : العزلة  -4

االنسجام مع اآلخرین ، بالعزلة وعدم  اشعورھ ناجحة ، وھذا یسبب لھا

 .وعن اآلخرین افقد السعادة وعدم الرضي عن ذاتھوبالتالي ت

مظھر من مظاھر التوافق  لدي زوجة الشھید أن تقبل الذات: رفض الذات  -5

یعكس مظاھر التوافق السیئ ، وھذا  لھا الحسن ، وأن الرفض للذات

  .توتر لصراع والقلق والبالزوجة  لالرفض یؤدي 
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   :الشھداء  2-11

ومنھ , العالم الذي یبین ما علمھ : والشاھد , الحاضر :  معني الشھادة لغة        

وكذلك جعلناكم أمة  وسطًا لتكونوا شھداء علي الناس ویكون الرسول " قولھ تعالي 

  ) .143:البقرة " (علیكم شھیدًا 

    من مات من المسلمین في سبیل اهللا دون غرض من الدنیا: الشھید في االسالم    

بشكل أساسي یطلق لقب الشھید في االسالم علي من یقتل أثناء حرب مع العدو 

أم جھاد دفع , سواء أكانت المعركة جھاد طلب أي لفتح البالد ونشر اإلسالم فیھا ,

  ).285ص:مجلة البحوث االسالمیة .(أي لدفع العدو الذي ھاجم بالد المسلمین 

  :فضل الشھادة  -

ما احد یدخل : " ان النبي صل اهللا علیھ وسلم قال  , عن أنس رضي اهللا عنھ       

الجنة یحب ان یرجع الي الدنیا ولھ ما علي االرض من شي إال الشھید یتمني ان 

وعن عبداهللا بن عمرو . فیقتل عشر مرات لما یري من الكرامة , یرجع الي الدنیا 

یغفر اهللا :  صلي اهللا علیھ وسلم قال ان رسول اهللا, رضي اهللا عنھما , بن العاص 

والشھادة من ) . 43:  2011,ابوشریفة) . (رواه مسلم" (للشھید كل شئ إال الدین 

وذلك لما ألھلھا عند اهللا , أعظم الرتب عند اهللا وأعالھا وأنفس المقامات وأسماھا 

ال وھي من أفضل األعم, من األجر العظیم والثواب الجزیل والدرجة العالیة 

وال تحسبن الذین قتلوا في : ( قال تعالي , الصالحة التي یمكن أن یختم بھا لعبد 

فرحین بما أتاھم اهللا من فضلھ *سبیل اهللا أمواتًا بل أحیاء عند ربھم یرزقون

ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بھم من خلفھم أال خوف علیھم وال ھم 

       ) ال یضیع أجر المؤمنین یستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا *یحزنون

).                                                                               171- 169عمران آل سورة(
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  :الشھید في اصطالح الفقھاء  -

من مات من المسلمین في قتال الكفار وبسببھ فكل من یموت في معركة في      

لكن لماذا سمي , فیھا ویموت بجراحة ولو بعدھا فھو شھید سبیل اهللا أو یصاب  

سمي بذلك ألن اهللا تعالي ومالئكتھ : الشھید شھیدا ؟ قال ابن األنباري رحمة اهللا 

, حاضرة : ألنھ حي فكأن روحھ شاھدة یعني : وقال النضر . یشھدون لھ بالجنة 

ألنھ ال یشھده عند وقیل ألنھ یشھد عند خروج روحھ ما أعد لھ من الكرامة وقیل 

وقیل ألن , قیل ألن المالئكة تشد لھ بحسن الخاتمة , موتھ إال مالئكة الرحمة 

وقیل ألن اهللا یشھد لھ بحسن نیتھ وإخالصھ , األنبیاء یشھدون لھ بحسن االتباع لھم 

, ألنھ یشاھد المالئكة عند احتضاره : وقیل , وقیل ألن ھذه األمة تشھد لھ بالجنة , 

وقیل ألن علیھ عالمة شاھدة , نھ یشاھد الدارین دار الدنیا ودار اآلخرة أل: وقیل 

  .بأنھ قد نجي 

    : اقسام الشھداء  -

:                                              واعلم أن الشھید ثالثة أقسام " قال النووي رحمة اهللا         

فھذا لھ حكم الشھداء في , تال المقتول في حرب الكفار بسب من أسباب الق: أحدھم 

  .وھو أنھ ال یغسل وال یصلي علیھ , ثواب اآلخرة وفي أحكام الدنیا 

وھو المبطون والمطعون وصاحب , شھید في الثواب دون أحكام الدنیا : والثاني 

من غَل في الغنیمة وشبھھ ممن وردت اآلثار : الھدم ومن قتل دون مالھ والثالث 

ذا قتل في حرب الكفار فھذا لھ حكم الشھداء في الدنیا فال بنفي تسمیتھ شھیدًا إ

  )  . 2/164"(شرح النووي علي مسلم . (یغسل وال  یصلي علیھ 
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  :درجات الشھداء  - 

قال شیخ األسالم : مرتبة الشھداء مرتبة عظیمة تلي مرتبة النبیین والصدیقین      

فأولئك مع الذین أنعم اهللا علیھم من النبیین (تعالي  اهللا وقال" ابن تیمیة رحمة اهللا 

وھذه األربعة )69: النساء) وحسن أولئك رفیقًا والصدیقین والشھداء والصالحین

" . األنبیاء ثم الصدیقون ثم الشھداء ثم الصالحون : أفضلھم , ھي مراتب العباد 

  ).2/223"(مجموع الفتاوي"

ن النبي صلي اهللا علیھ وسلم ما یبین وقد ورد في السنة الصحیحة ع        

عن نعیم بن ھمار أن رجال سأل النبي صلي اهللا , ومن ذلك , التفاوت بین الشھداء 

الذین إن یلقوا في الصف ال یلفتون وجوھھم :(أي الشھداء أفضل قال : علیھ وسلم 

, ویضحك إلیھم ربھم , أولئك ینطلقون في الغرف العلي من الجنة , حتي یقتلوا 

وصححھ , رواه أحمد ) . حساب علیھ  وإذا ضحك ربك إلي عبد في الدنیا فال

  " .السلسلة الصحیحة"باني في الشیخ األل

  :أقوال شتي منھا  للعلماء في ذلك :سبب تسمیة الشھید شھیدَا       

 .فكأن أرواحھم شاھدة أي حاضرة , ألنھ حي  -1

 .ألن اهللا ورسولھ ومالئكتھ یشھدون لھ بالجنة  -2

 .عند خروج روحھ ما ُأعَد لھ من الكرامة )یري(ألنھ یشھد  -3

 .ألنھ یُشھد لھ باألمان من النار  -4

 .ألن مالئكة الرحمة تشھده عند موتھ وتشھد لھ بحسن الخاتمة  -5

 .ألنھ یشاھد المالئكة عند احتضاره  -6

 .ألن اهللا یشھد لھ بحسن نیتھ وإخالصھ  -7

 .ألنھ الذي یشھد یوم القیامة بإبالغ الرسل  -8
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  :حقوق أسر الشھداء 

وجعل لذلك , حث اإلسالم علي رعایة حقوق المجاھدین و حفظھم في أھلیھم      

) ص(قال النبي , حتى إنھ ساواھم في أجر الغزاة في سبیل اهللا , األجر العظیم 

فتجھیز الغزاة وخالفتھم في أھلیھم " ومن خلف غازیًا في سبیل اهللا بخیر فقد غزا "

من  و الجھاد) 2: المائدة " (وتعاونو على البر والتقوى : " تعالى مندرج في قولھ 

, وكما جاء التحذیر من خیانتھم ,والمعونة علیھ من أفضل المعونة , أبر البر 

حرمة نساء المجاھدین علي القاعدین ) : " ص(قال النبي , وتعظیم حرمة ذلك 

المجاھدین في أھلھ  وما من رجل من القاعدین یخلف رجًال من, كحرمة أمھاتھم 

  "فما ظنكم , إال وقف لھ یوم القیامة فیأخذ من عملھ ما شاء , فیخونھ فیھم 

ولقد ذكر الفقھاء رحمھم اهللا أن من مات أو قتل من جنود المسلمین فإنھ ینفق      

وعلي ابنھ الصغیر , وعلى ابنتھ الصغیرة حتى تتزوج , على امرأتھ حتى تتزوج 

ألن في ھذا تطییبًا لقلوب , من المقاتلة إن كان یصلح للقتال  ثم یجعل, حتى یبلغ 

    ).عبد الرحمن بن غرمان (المجاھدین 
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  الفصل الثالث                

  الدراسات السابقة             

  

  

  . تمھیـــــــــد) 1- 3(

  .الدراسات السابقة ) 2- 3(

  .ب على الدراسات السابقة یالتعق) 3- 3(
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  :تمھیــــد  3-1

الدراسات السابقة الموجھ األساسي النطالقة الباحث في دراستھ فمن تعتبر         

خاللھا یستطیع الباحث التمكن من رؤیة موضوع دراستھ رؤیة جیدة ، حیث أن 

أعمال العقل والنظرة الناقدة في الدراسات السابقة تمكن الباحث من رؤیة نقاط 

سات السابقة العربیة من الدراالضعف والقوة فیھا ، وفي ھذا الفصل نعرض عددًا 

تعقیب على ھذه  ثم جنبیة حسب تسلسلھا الزمني من األقدم إلى األحدث ،واأل

  .الدراسات 

  :الدراسات السابقة  3-2

  : الدراسات العربیة: أوًال 

  : 1997دراسة الخرافي  -1

مستوى الشعور بالوحدة النفسیة لدى زوجات فقدن : عنوان الدراسة       

طبیعیة وغیر طبیعیة وأثرھا في التوافق الشخصي أزواجھن في ظروف 

واالجتماعي ألطفالھم ، وتھدف ھذه الدراسة إلى محاولة التعرف على الشعور 

سیدة " 52" زواجھن ، وتكونت عینة الدراسة زوجات فقدن أ ىبالوحدة النفسیة لد

 13، وزوجات األسرى  25كویتیة ینتمین إلى ثالث مجموعات أرامل شھداء 

  - :، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة  14فقدن أزواجھن بوفاة طبیعیة  وأرامل

   تعاني زوجات الشھداء من الوحدة النفسیة بمقدار أكبر من الزوجات في  - 

 .المجموعتین 

كذلك كلما أرتفع شعور األم بالوحدة النفسیة كلما أنخفض التوافق الشخصي  - 

 .)90، ص2005:نقًال عن الفي ( لألطفال ، 
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 :  2000دراسة أصلیح  -2

أبناء الشھداء في قطاع " بعنوان التوافق النفسي لدى المحرومین من األب        

، ھدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى التوافق النفسي لدى المحرومین من " غزة 

األب وبالتحدید أبناء الشھداء بقطاع غزة كما ھدفت الدراسة إلى لفت نظر 

مور أبناء الشھداء لوضع خطة وبرامج لمساعدتھم ودمجھم في المعنیین برعایة أ

من أبناء الشھداء واستخدام الباحث " 104"المجتمع ، وتكونت نخبة الدراسة من 

ار التوافق الشخصي واالجتماعي للراشدین وتوصلت الدراسة إلى النتائج باخت

  -:اآلتیة 

على أبعاد التوافق بین أبناء الشھداء واألبناء  وجود فروق ذات داللة احصائیة - 

 .العادیین لصالح األبناء العادیین 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أبناء الشھداء من حیث مكان السكن في  - 

 .بعد التوافق االجتماعي لصالح أبناء المخیم 

 " .مرتفع الدخل " عدم وجود فروق في التوافق من حیث مستوى الدخل  - 

دم وجود فروق ذات داللة أخصائیة في التوافق االجتماعي في متغیر الجنس ع  - 

 )87، ص 2012:أبوعمره نقال عن (. لصالح اإلناث 

 

  : 2011دراسة العتیبي  -3

عنوان الدراسة االضطرابات العصابیة والشخصیة وعالقتھا بالتوافق النفسي       

  .لدى زوجات شھداء حرب الكویت 

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین األعراض العصابیة والشخصیة       

والتوافق النفسي لدى زوجات شھداء حرب الكویت واستخدم الباحث المنھج 
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مثل ھذا النوع من الدراسات وتوصلت  ئمالوصفي التحلیلي المقارن وھو منھج یال

  -:الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

ل أحصائیًا بین زوجات الشھداء والزوجات اللواتي  لم تبین أن ھناك فرق دا - 

 .یفقدون أزواجھن في معظم متغیرات الدراسة لصالح زوجات الشھداء 

بین متغیرات الدراسة لدى  االرتباطاتأمكن الوصول إلى مجموعة من  - 

 .كانت قلیلة العدد  انمإوزوجات الشھداء 

تمیز شخصیة زوجات وجود تسع عوامل مستقلة كشف التحلیل العاملي عن  - 

وتم الوقوف على دالالت ومعاني وتفسیرات ھذه النتائج في ضوء  الشھداء

فروض الدراسة ، وفي إطار الدراسات السابقة المتاحة في الذات السیكلوجي  
 . )2001: العتیبي (
  

 : 2004دراسة أبو اسحاق  -4

الفلسطینیین عنوان الدراسة الضغوطات النفسیة لدى زوجات األسرى      

  .وعالقتھا ببعض المتغیرات 

طات النفسیة التي تواجھھا زوجة وتناولت ھذه الدراسة بالتحلیل أھم الضغ      

المعتقل الفلسطیني بسبب فقدانھا لزوجھا والتي تمثلت في الحرمان من مشاركتھا 

زوجھا في عملیة التنشئة االجتماعیة ألبنائھا وفقدانھا المصدر األول لتحصیل 

الرزق داخل األسرة والنتائج التي توصلت إلیھا الدراسة ھي أن زوجة األسیر 

تعاني من اضطرابات نفسیة كبیرة نتیجة شعورھا بالوحدة وعجز الزوجة عن 

یضًا أن أبناء األسرى یعانون من الخوف أتوفیر كافة متطلبات الحیاة ألبنائھا و

  . )34،ص2012:نقًال عن علي ( والقلق المستمرین 
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 : 2005الخضري دراسة  -5

عنوان الدراسة التوافق النفسي واالجتماعي لدى زوجات الشھداء وذوي        

أو یھدم منازلھن  عادیات اللواتي لم یستشھد ازواجھنالمنازل المھدمة والزوجات ال

سیدة ھدمت  46زوجة شھید ، و 55سیدة منھن  161تكونت عینة الدراسة من 

سیدة من الزوجات العادیات ، واستخدام الباحث مقیاس التوافق  60منازلھن ، و

سؤال  100النفسي واالجتماعي من أعداد علي الدیب ، والذي یتكون من 

  - :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

فروق ذات داللة احصائیة في البعد االنسجامي بین زوجات الشھداء د توج - 

 .المنازل المھدمة لصالح زوجات الشھداء  ذويوزوجات 

لمقیاس التوافق النفسي توجد فروق ذات داللة احصائیة من الدرجة الكلیة  - 

بین زوجات ذوي المنازل المھدمة والزوجات العادیات لصالح واالجتماعي 

 . ) 66، ص 2011: نقًال عن عقیالن (یات الزوجات العاد

  

 :  2007دراسة علوان  -6

ھدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین كل من متوسطات درجات          

مقیاس الرضا عن الحیاة والوحدة النفسیة لدى عینة من زوجات الشھداء ، مع 

الرضا عن  التعرف إلى الفروق المعنویة في متوسطات درجات كل من مقیاس

الحیاة والوحدة النفسیة تبعًا لمتغیرات تاریخ االستشھاد ، الوضع االقتصادي ، 

زوجة شھید ،  211المستوى التعلیمي ، المھنة وتكونت عینة الدراسة من 

  - :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

وجود عالقة سالبة دالة بین كل من متوسطات درجات مقیاس الرضا عن  - 

 .لوحدة النفسیة الحیاة وا
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التوجد فروق جوھریة في مجاالت السعادة والعالقات االجتماعیة واالستقرار  - 

 .االجتماعي والدرجة الكلیة 

 .التوجد فروق جوھریة في مجال نقص األصدقاء - 

                                                           دیر االجتماعي والشعور باإلھمال وجود عالقة موجبة غیر دالة بین مجالي التق - 

 . )79:  2013، الصفدي نقال عن ( 
  

  : ) 2008 ( دراسة عابد -7

عنوان الدراسة الوحدة النفسیة لدى زوجات الشھداء في ضوء بعض       

  .المتغیرات النفسیة 

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن عالقة الشعور بالوحدة النفسیة لدى زوجات       

الشھداء بكل من المساندة االجتماعیة وااللتزام الدیني ، كما ھدفت أیضًا إلى 

الكشف عما إذا كان ھناك فروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسیة ، یمكن أن 

قتصادي ، السكن ، عدد تعزي إلى بعض المتغیرات الدیمغرافیة ، المستوى اال

  .األبناء ، عدد السنوات بعد استشھاد الزوج ، المؤھل العلمي للزوجة 

إلى وجود عالقة عكسیة دالة بین الشعور بالوحدة  وأشارت نتائج الدراسة     

وعدم وجود فروق في  ,النفسیة والمساندة االجتماعیة لدى زوجات الشھداء

المستوى االقتصادي ، نمط السكن ، عدد مستوى الشعور بالوحدة تعزي لكل من 

وتوجد فروق دالة احصائیًا في مستوي الشعور بالوحدة النفسیة لدي .األبناء 

علمي لصالح الثانویة العامة وأقل                   زوجات الشھداء تعزي للمؤھل ال

  .) 2008:عابد ( 
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 : 2008دراسة راضي  -8

عنوان الدراسة عالقة الصالبة النفسیة بكل من االلتزام الدیني والمساندة        

  .االجتماعیة لدى امھات شھداء انتفاضة األقصى في محافظات غزة 

التعرف على عالقة الصالبة النفسیة بكل من االلتزام  إليوھدفت الدراسة      

  .ة مھات شھداء األقصى في غزأالدیني والمساندة االجتماعیة لدى 

أمًا من أمھات الشھداء وتوصلت الدراسة إلى  361تكونت عینة الدراسة من  

  - :النتائج اآلتیة 

وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین مستوى الصالبة النفسیة والمساندة  - 

 .مھات شھداء األقصى بغزة أاالجتماعیة لدى 

في مستوى الصالبة النفسیة لدیھم تعزي  توجد فروق ذات داللة احصائیة ال - 

. المتغیر الحالة االجتماعیة للشھید والمستوى التعلیمي لألم ومتغیر السكن 

 )62،ص2012:نقًال عن حسین (

  

 : 2008دراسة طقاطقة  -9

عنوان الدراسة التوافق النفسي واالجتماعي للنساء الفلسطینیات الفاقدات         

ھم وعالقتھ ببعض نالضفة الغربیة والمحتجزة جثامیألقربائھن الشھداء في 

  - :المتغیرات ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

وخرجت الدراسة بعدة  .وجود فروق ذات داللة احصائیة في التوافق  عدم

توصیات منھا وضع خطط وبرامج لكیفیة تقدیم المساعدة النفسیة واالجتماعیة 

والمادیة والدینیة للنساء الفاقدات لجثامین أقربائھن وتفعیل دور المؤسسات 
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الرسمیة والقانونیة من أجل إعادة  تسلیم جثامین ورفات الشھداء المحتجزة لذویھم 

 . )2008, طقاطقة (توافق النفسي واالجتماعي لما لھ من أثر على ال

  : 2010دراسة  عوض  -10

   .     تواجھ أسر الشھداء من حیث طبیعتھا عنوان الدراسة المشكالت التي       

ھدفت الدراسة إلى تحدید أھم المشكالت التي تواجھ أسر الشھداء الفلسطینیین من و

رح من منظور الممارسة العامة حیث طبیعتھا وحدتھا ثم الوصول إلى تصور مقت

في الخدمة االجتماعیة لمواجھة المشكالت التي تتعرض لھا أسر الشھداء 

  -:الفلسطینیین  ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

ن شدة التفكیر في أعباء األسرة الشعور بالوحدة بعد استشھاد الزوج ، القلق م - 

  )2013:نقًال عن السمیري (عدم كفایة معاش الضمان االجتماعي ، و

  :تعقیب على الدراسات السابقة   3-3

أن ھناك عددًا من الدراسات  سات السابقة یالحظبعد استعراض الدرا       

المتنوعة التي تناولت ھذه المتغیرات وعالقتھا بمتغیرات أخرى ، كذلك تنوعت 

لم  الدراسات األطفال والنساء والشباب والمسنین ولكنالشرائح التي تناولتھا ھذه 

 تتمثل یتوصل الباحث في حدود علمھ وإطالعھ على دراسات تضمنت متغیرات

  . والمفقودین مع دراستھ خصصت لدراسة ھذه المتغیرات لدى زوجات الشھداء

أما من حیث األھداف فقد تنوعت أھداف الدراسات السابقة ففي بعض       

تھدف إلى التعرف على مستوى بعض المتغیرات وعالقتھا بأفراد العینة  الدراسات

وعلوان  2005والخضري  1997 والمشكالت التي تواجھھا مثل دراسة الخرافي

استخدام الباحثون في ھذه الدراسات عدة مقاییس أو برامج إرشادیة  كما , 2007

علوان  – 1997من إعداد الباحثین أنفسھم مثل دراسة الخرافي  كان منھا ما



 

48 
 

، وتختلف المقاییس المستخدمة مع المقیاس المستخدم في الدراسة والمتمثل  2007

  .) 1998(     في مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي من إعداد زینب األوجلي

ي تناولت متغیرات ندرة الدراسات الت وبناء علي ما تم استعراضھ  یالحظ       

الدراسة الحالیة مجتمعة بالرغم من اھتمام الباحثین في الدول العربیة واالجنبیة 

، وعدم توفر دراسة في حدود علم مثل ھذه الدراسات خاصة في السنوات األخیرة 

الباحث ھدفت لقیاس التوافق النفسي واالجتماعي لدي زوجات الشھداء والمفقودین 

  .في مدینة بنغازي
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  الفصل الرابع                         
  

  اإلجراءات المنھجیة للدراسة        

  

  

  .التمھید    1-4)(          

  .منھج الدراسة    )2-4(          

  .مجتمع الدراسة    )(3-4          

  .عینة الدراسة    )4-4(          

  .أدوات الدراسة )   5-4(          

  .مقیاس التوافق النفسي واآلجتماعي )   6-4(          

  .الدراسة اآلستطالعیة )   (7-4          

 . إجراءات جمع البیانات    (8-4)         

  

  

  

  

 



 

50 
 

  : تمھید 1-4

كما یتضمن  ، الحالیة لمنھج المتبع في الدراسةوصف لیتضمن ھذا الفصل         

التي  والطریقةالدراسة ، ووصفًا لخصائص عینة ،مجتمع الدراسة  لخصائصوصفًا 

والعینة  ،الدراسة للمقیاس المستخدم في وكذلك وصف  ،تم بھا اختیار العینة 

والخصائص السیكومتریة للمقیاس المتمثلة في الصدق الثبات، االستطالعیة 

 واألسالیب ، باإلضافة إلي الطریقة التي تم بھا جمع البیانات األساسیة للدراسة

  .في تحلیل النتائج  اإلحصائیة المستخدمة

  :منھج الدراسة   2-4 

 لمثلفهو المنهج المناسب  ,المقارن اتبع في الدراسة الحالیة المنھج الوصفي       
العالقة بين المتغيرات، ويصف "يدرس  وذلك ألن المنهج الوصفي  هذه الدراسة

ومن كمية، درجة العالقة بين المتغيرات وصفاً كمياً وذلك باستخدام مقاييس 
  )1998أبو عالم، ( هو وصف العالقات بين المتغيرات لوصفيأغراض المنهج ا

  : مجتمع الدراسة   3-4
فإن مجتمع الدراسة الحالیة یتكون من , وأھدافھا  في ضوء مشكلة الدراسة       

وقد بلغ عددھم ,  2012 – 2013)(  بنغازي خالل عام  زوجات الشھداء بمدینة

الحصول علیھا من مؤسسات وجمعیات خاصة بالشھداء زوجة شھید تم ) 265(

  .والمفقودین 
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  :عینة الدراسة  4-4 

بناًء علي منھج الدراسة المستخدم وأھدافھا وعلي خصائص مجتمع الدراسة         

 -العمر ( الذي یتكون من زوجات الشھداء في مدینة بنغازي وفقًا لمتغیرات  ،

الختیار عینة م استخد ،) عدد األبناء  –المستوي االقتصادي  –المستوي التعلیمي 

وھي عادة یتم اختیارھا اما العشوائیة البسیطة  طریقة العینةالدراسة الحالیة 

وقد اعتمد الباحث طریقة القرعة لتناسبھا , باستخدام القرعة أو الجداول العشوائیة 

عبارة عن كتابة عناصر مجتمع الدراسة علي  وطریقة القرعة , راسة مع طبیعة الد

السحب علیھا من  وریقات صغیرة ووضع جمیع الوریقات في وعاء ثم یجري

وكذلك عینة الدراسة االستطالعیة تم , وإلختیار عینة الدراسة الحالیة , الوعاء 

  :اتباع الخطوات التالیة 

                                                                  .  ــ الحصول علي كشف بأسماء زوجات الشھداء والمفقودین  

  .للحصول علي العینة المطلوبة  ستخدام القرعة ــ إ

  .ــ أعداد كشف بأسماء العینة المطلوبة 

  .ــ التنسیق واالتصال وتحدید مكان وموعد تطبیق المقیاس 

) زوجة شھید 265(جم العینة من  أجمالي  ح%   57وبالتالي تم اختیار نسبة       

وقد قام الباحث بإلغاء إستمارة واحدة بسبب ان , ) زوجة شھید 151(وھي حوالي , 

  .إستمارة ) 150(اجابتھا علي المقیاس كانت غیر واضحة فأصبح األجمالي  

 %10فیة تكون نسبة العینة علي األقل الوص والجدیر بالذكر أن في الدراسات       

  :وذلك لعدة مبررات أھمھا   %57زاد النسبة لتصل الي   إال ان الباحث

ون ممثلة فالعینة یفترض انھا تك, ــ أول دراسة في ھذا المجال وھذا المجتمع 

  . وكبیرة
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فكلما زاد حجم  ,ًأفالبد ان یكون حجم العینة كبیر, ــ تحدید درجة الدقة المطلوبة 

  .العینة زادت دقة النتائج 

العینة أكثر وأكثر من حجم المجتمع فإن التقدیرات تقترب من ــ كلما اقترب حجم 

  .أن تكون حقائق 

  .ــ كذلك یتحدد حجم العینة بمدي اختالف وتجانس وحداتھا 

وبأعتبار أن نوع البحث الحالي , في تحدید حجم العینة  نوع البحث یؤثر ــ كما أن

  %10ة عن كان وصفیًا عالئقیًا لذلك كان یتوجب أن ال یقل حجم العین

  

  (1)الجدول 

  عینة الدراسة حسب متغیر العمرتوزیع 

  %  التكرار  الفئة العمریة

31  -  19 55 37  

32 -  53 95 63  

  100 150  المجموع

  

% 63سنة بلغت النسبة  ) 53- 32(ان الفئة العمریة ما بین ) 1(یتضح من الجدول  

  .والمفقودین وتمثل ھذه الفئة الغالبیة لزوجات الشھداء , 

  

  

  



 

53 
 

  (2)الجدول 
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المستوي التعلیمي

  %  التكرار  المستوي التعلیمي     

 15  22  اإلعدادي فأقل

 47 71  الثانوي

 38 57  وما فوق.. الجامعي 

 100 150  المجموع        

  

نسبة من أفراد  ان نسبة حملة الشھادة الثانوي تمثل اكثر) 2(یتضح من الجدول  

اما حملة الشھادة الجامعیة فما فوق بلغت  , %47عینة الدراسة حیث بلغت نسبتھم 

اما الذین یحملون الشھادة االعدادیة فأقل فیمثلون النسبة االقل من % 38نسبتھم 

  % . 15افراد عینة الدراسة حیث بلغت نسبتھم 

  

  (3)الجدول 
  قتصادياالنة الدراسة حسب متغیر المستوي توزیع عی

  %  التكرار  المستوي االقتصادي

 54  81  متوسط 

 46 69  المتوسط فوق     

 100 150  المجموع
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ان لتوزیع افراد عینة الدراسة حسب متغیر المستوي ) 3(یتضح من الجدول  

والفئة جید فما , % 54االقتصادي لفئة متوسط فما دون یمثلون النسبة االكبر وھي 

  .% 46االقل وھي یمثلون النسبة  فوق

  

  (4)جدول 
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر عدد األبناء

  %  التكرار  عدد األبناء

 21 32  ال یوجد ابناء

 53 79 4     ـــ       1

 26  39 10ــ5

 100 150  المجموع

  

-1(لتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر عدد االبناء من فئة ) 4(یتضح من الجدول   

في حین كانت النسبة % 53یمثلون النسبة االكبر من الزوجات وھي  من االبناء) 4

  . %21االقل من فئة الزوجات التي ال یوجد لدیھن ابناء وھي 

  

  :ختیارھا االدراسة ومبررات ة اأد 5-4

ستخدام أداة لقیاس متغیرات الدراسة اتطلب تحقیق أھداف الدراسة الحالیة       

أما  ، (1998)زینب األوجلي قیاس التوافق النفسي واالجتماعي من إعداد وھي م

المبررات التي دفعت الباحث إلي استخدام المقیاس الذي تم اختیاره في الدراسة 

  :الحالیة فتمثل فیما یلي 
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                                       .سھولة عبارات المقیاس ووضوحھا للمفحوص  1-

الذي تستغرقھ عملیة التطبیق مما یساعد المفحوص علي عدم   قصر الوقت 2-

.                                                         الشعور بالملل من طول المقیاس 

.                                             إن عملیة التصحیح ال تستغرق وقتًا طویًال  3-

                                                            .ین للمقیاس في دراستھم مما یؤكد صالحیة ھذا المقیاسستخدام عدید من الباحثا 4-

رتفاع معامل الثبات والصدق المقاسین في العدید من الدراسات السابقة التي ا -5

  .تناولتھ 

  :مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي   6-4

) 7(فقرة ، منھن  (69)، ویتكون من  (1998)من أعداد زینب علي األوجلي        

فقرة سالبة وقد  ) 48(و, فقرة موجبة ) 14(و, فقرات لقیاس صدق أجابة المفحوص 

  .تم  تطبیقھ علي عینة من  طلبة  جامعة  قاریونس  ببنغازي 

  :صدق مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي  –أ 

وقد قامت مصممة المقیاس بعدة إجراءات إلیجاد الصدق حیث عرضت البنود علي 

لجنة من أساتذة التربیة و علم النفس بجامعة قاریونس لإلستفادة من أرائھم حول 

وبعد إجراء التعدیالت الالزمة تم عرض الصورة اآلولیة علي , محتوى المقیاس 

 .العینة  للتأكد من وضوح العبارات 

  :كذلك بأستخراج عدد من المؤشرات تختلف في ) ت(سة صدق المقیاس وتمت درا

  ) :المقارنة الطرفیة( دراسة الصدق التمییزي للبنود : أوال 

حیث قارنت االوجلي متوسطات درجات المجموعتین العلیا علي كل بند من        

 واختیرت داللة, لدرجات الطالب و الطالبات كًال علي حدة ) ت(بنود مقیاس 

  .للداللة اإلحصائیة  t)(الفروق بأستخدام اختبار 
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 :صدق التكوین الفرضي : ثانیًا 

, التحلیل العاملي للبنود یھدف الي الكشف عن البنیة العاملیة للمقیاس  - 1

  .ومعرفة مدي إتساقھا مع بنائھ النظري المفترض 

 .ببعض المقاییس األخرى ) ت(اختبار فروض حول عالقة المقیاس  - 2

 .المقیاس علي التمییز بین المجموعات المتعارضة قدرة  - 3

  وقد نتج عن تحلیل بنود المقیاس لتكون الصورة النھائیة: تحلیل البنود  - 4

                                      .بندًا لھا اتساق داخلي مرتفع ) 62(للمقیاس من 

 :ب ــ ثبات مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي 

أستخدمت األوجلي عددًا من الطرق لتحقیق الثبات في مقیاس التوافق حیث قد        

, النفسي االجتماعي من قبل الباحثة زینب األوجلي منھا التطبیق واعادة التطبیق 

واستخراج , وحساب معامالت االتساق الداخلي للمقیاس من خالل التجزئة النصفیة 

  .لخطأ المعیاري للقیاسھذا باإلضافة الي أستخراج ا, معامل ألفاكرونباك 

  :طریقة التصحیح في مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي 

صیغت البنود في االتجاه اإلیجابي واالتجاه السلبي ولكل فقرة خمسة بدائل یختار 

  :من بینھا المجیب اختیارًا واحدًا وھي 

  .تنطبق دائمًا - 1

 .تنطبق غالبًا - 2

 .تنطبق أحیانًا - 3

 .تنطبق نادرًا - 4

 .ال تنطبق أبدًا - 5

 :وتم تقدیر الدرجات في االتجاھین علي النحو التالي 

  :االتجاه االیجابي ویتم تقدیر البنود التي تدل علي التوافق علي النحو التالي : اوًال 
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  )تأخذ أربع درجات ( تنطبق دائمًا  - 1

 )تأخذ ثالث درجات ( تنطبق غالبًا  - 2

 )تأخذ درجتین ( تنطبق أحیانًا  - 3

 )واحدة  تأخذ درجة( تنطبق نادرًا  - 4

 )تأخذ صفرًا ( ال تنطبق ابدًا  - 5

ویتم تقدیر الدرجات علي البنود التي تدل علي سوء التوافق : االتجاه السلبي : ثانیًا 

 :علي النحو التالي 

  )تأخذ صفرًا ( تنطبق دائمًا  - 1

 )تأخذ درجة واحدة ( تنطبق غالبًا  - 2

 )تأخذ درجتین ( تنطبق أحیانًا  - 3

 )درجات تأخذ ثالث ( تنطبق نادرًا  - 4

 )تأخذ أربع درجات ( ال تنطبق ابدًا  - 5

 ) :1998(إعداد زینب االوجلي ) ص(مقیاس الصدق 

یالحظ ان من المشكالت التي تعاني منھا المقاییس التقدیریة ما یقوم بھ المفحوص 

من تزییف لإلجابة فإنھ تفادیًا لذلك استخدم ھذا المقیاس بحیث یحتوي علي اتجاھات  

ویساعد ھذا المقیاس علي تحدید , لي الفرد أن یلتزم بھا واقعیًا وقیم من النادر ع

ویتكون , االفراد الذین یمیلون إلي إظھار أنفسھم بالمظھر المرغوب اجتماعیًا 

  .المقیاس من سبع فقرات تصحیح وفق مقیاس متدرج 
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      :ج ــ صدق وثبات مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي في الدراسة الحالیة 

  :الدراسة االستطالعیة   7-4

 للتحقق من الخصائص السیكومتریة لمقیاس التوافق النفسي واالجتماعي        

تطبیق المقیاس علي عینة استطالعیة مكونة من  تم المتمثلة في الصدق والثبات

وتھدف الدراسة  ،بطریقة العینة العشوائیة البسیطة  زوجة شھید تم اختیارھن (23)

االستطالعیة إلي تحقیق عدد من األھداف قبل الشروع في جمع بیانات الدراسة 

   : وھذه األھداف ھي  ،األساسیة 

التعرف علي مدي تقبل وتجاوب المفحوصین مع مقیاس التوافق النفسي  - 

واالجتماعي وجمع بیانات الدراسة والتأكد من وضوح وسالمة الفقرات والتعلیمات 

                                                                     .ردة في ھذا المقیاس الوا

                                               .  ستخدام المقیاس في جمع البیانات من قبل الباحثاالتدرب علي كیفیة  - 

المتمثلة في الصدق والدراسة  ةألدا) كومتریةالسی(التأكد من مالءمة الخصائص  - 

   .والثبات 

مقیاس التوافق لاالتساق الداخلي المقیاس استخدمت طریقة تحقق من صدق لل        

ة والدرجة الكلی المفردةتم حساب معامالت االرتباط بین  ، حیث النفسي واالجتماعي

  .للمقیاس 
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) 5جدول (

معامالت االرتباط بین المفردة والدرجة الكلیة للمقیاس 

 

 0.05* دالة احصائیا عند                                                        0.01** دالة احصائیا  عند 

 

 

 م  ر م  
ر م  ر م      ر  

1 236. 19 *455. 37 **651. 55 296. 
2 257. 20 159. 38 122. 56 **727. 
3 228. 21 *518. 39 196. 57 **768. 
4 366. 22 320. 40 146. 58 236. 
5 196. 23 **683. 41 118. 59 *460. 
6 **633. 24 **658. 42 352. 60 *437. 
7 023. 25 326. 43 327. 61 **646. 
8 *459. 26 *439. 44 161. 62 *465. 
9 *442. 27 194. 45 **766. 63 183. 

10 **698. 28 179. 46 271. 64 **826. 
11 113. 29 336. 47 **831. 65 **821. 
12 314. 30 410. 48 141. 66 **541. 
13 292. 31 *458. 49 *464. 67 **653. 
14 112. 32 179. 50 **646. 68 280. 
15 139. 33 *447. 51 *525. 69 **604. 
16 174. 34 377. 52 133. - -. 
17 069. 35 293. 53 345. - - 
18 361. 36 **566. 54 368. - - 
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وجود معامالت ارتباط ذات داللة احصائیة بین )  5( یالحظ من الجدول        

وداللة احصائیة  0.01مفردات المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس عند داللة احصائیة 

، كما یالحظ وجود معامالت ارتباط منخفضة غیر دالة احصائیًا ،  0.05عند داللة 

لصغر حجم العینة واحتمال رًا یمكن تفسیر انخفاض بعض معامالت االرتباط نظو

قیمة معامل االرتباط تتأثر بمدى أن  علي )206: 1993( عالم  یؤكدو، ھاتجانس

فقیمة معامل االرتباط المحسوبة من مجموعة  ،تباین درجات كل من التوزیعین 

الدرجات المتباینة إلي حد كبیر تكون أكبر من قیمتھ إذا كانت مجموعة الدرجات 

 اوقد تم اإلبقاء علي ھذه المفردات لداللتھ،  المتغیرین أو كلیھما متقاربة في أحد

لصدق یمكن االطمئنان السیكولوجیة في الدراسة الحالیة ، وبناء علي ما سبق 

  .الحالیة ألھداف الدراسة  ومناسبتھ االتساق الداخلي للمقیاس

ألفاكرونباك بطریقة المقیاس في الدراسة الحالیة حساب الثبات تم  كما       

مناسب ، وھو  .92معامل الثبات   بلغ  ، و 23= ن لدرجات العینة االستطالعیة  

  . ألھداف الدراسة الحالیة

  :إجراءات جمع البیانات  8-4

علي عینة عینة الدراسة تم تطبیق مقیاس التوافق النفسي اختیاربعد أن تم         

 2013. 6 .15یومًا من  21 – 15وقد أستغرق التطبیق علي العینة ككل  ،الدراسة 

  . 7.2013. 6حتي 
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  :لمعالجة اإلحصائیة وتحلیل البیانات اطریقة 

البیانات عن طریق برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة  تم تحلیل     

(spss)  باستخدام العملیات اإلحصائیة اآلتیة:  

 .لعینة واحدة   tأختبار  - 1

  .واختبار شیفیھ األحادي تحلیل التباین  - 2
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  مسالفصل الخا                

  
  عرض النتائج و مناقشتھا          

  
  

  تمھید  )   1-5(  

   .وتفسیرھا  عرض نتائج الدراسة )  2-5(  

  . توصیات الدراسة  ) 3-5(  

  .مقترحات الدراسة    ) 5-4( 
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  :تمھید  1-5 

في ضوء الدراسات وتحلیلھا  وتفسیرھا یتضمن ھذا الفصل عرض النتائج      

  .كما یشمل التوصیات والمقترحات واإلطار النظري ،السابقة 

  : وتفسیرھا عرض نتائج الدراسة  2-5 

  

  :الھدف األول 

،  التعرف علي مستوي التوافق النفسي واالجتماعي لدي عینة الدراسة     

استخدم لدي عینة الدراسة وللكشف علي مستوي التوافق النفسي واالجتماعي 

  .للعینة الواحدة   tاختبار 

  )6(جدول 

الفروق بین المتوسط الفرضي ومتوسط عینة الدراسة علي مقیاس التوافق النفسي 

  )150= ن(واالجتماعي 

المتوسط 
  الفرضي

متوسط   
  العینة

االنحراف 
  المعیاري

درجة   
  الحریة

  
T 

  الداللة
  اإلحصائیة

207 190.17 25.33 149 .135 8-  0.01 
  

وجود فارق بین المتوسط الفرضي ومتوسط عینة  )6(من الجدول  یالحظ 

لصالح   0.01الدراسة علي مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي عند داللة احصائیة 

مما یشیر إلي انخفاض التوافق النفسي واالجتماعي لدي عینة  ، المتوسط الفرضي

  .الدراسة مقارنة بالمتوسط الفرضي 

 )2011(دراسة العتیبيتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة كل من     

ھناك فرق دال أحصائیًا بین زوجات الشھداء والزوجات  التي أشارت إلي أن
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  .ن أزواجھن في معظم متغیرات الدراسة لصالح زوجات الشھداءاللواتي  لم یفقد

فروق ذات داللة  وجودالتي أشارت إلي ) 2005(دراسة الخضري ونتائج 

بین زوجات  لمقیاس التوافق النفسي واالجتماعي يالبعد االنسجاماحصائیة في 

بینما تختلف  .الشھداء وزوجات ذوي المنازل المھدمة لصالح زوجات الشھداء 

ق ذات عدم وجود فرو )2008(دراسة طقاطقة نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة 

  داللة احصائیة في التوافق 

 )1960(یونج  تفسیر نتیجة الدراسة الحالیة في ضوء ما أشار إلیھ  یمكن  

المرونة التي یشكل بھا الكائن الحي اتجاھاتھ وسلوكھ لمواجھة مواقف  علي أن

جدیدة بحیث یكون ھناك تكامل بین تعبیر الكائن عن طموحھ وتوقعاتھ وبین 

استشھاد أو فقدان ، حیث تمثل حادثة ) 54: 1990، قماري (  متطلبات المجتمع 

دمًا یقف عائقًا یمنع الزوجة من التعامل بمرونة االزوج بالنسبة للزوجة حدثًا ص

وتشكیل اتجاھاتھا وسلوكھا في موجھة موقف جدید یتطلب منھا تعدیل اتجاھاتھا 

ما لدورھا وفعالیتھا ووسلوكھا للوصول إلي تكامل یعبر من جھة عن إدراكھا 

تئثر معاناة زوجة الشھید  بین متطلبات المجتمعو في الواقعتمثلھ قدرتھا  ، كما 

توافق الوالمفقود من الناحیة النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة سلبًا علي مستوي 

النفسي واالجتماعي وقدرتھا علي القیام بواجباتھا المنشودة تجاه أسرتھا 

  .ومجتمعھا

میز بھ التوافق النفسي في ضوء ما یتكما یمكن تفسیر نتیجة الدراسة الحالیة    

عملیة دینامیكیة مستمرة یحاول بھا اإلنسان تغییر سلوكھ "واالجتماعي من 

وتحقیق التوافق بینھ وبین نفسھ وبینھ وبین البیئة التي تشمل كل ما یحیط بالفرد 

          "من مؤثرات وإمكانیات للوصول إلى حالة من االستقرار النفسي والبدني 

 ) 2013(السكني عملیة التوافق النفسي كما یشیر و .)233:  1970لبیب ،(

واكتساب العادات والمھارات االجتماعیة  تتطلب توافر عدد المھارات التوافقیة
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المناسبة إلى حدوث التوافق والذي ھو حصیلة ما مر بھ الفرد من خبرات 

  .وتجارب أدت بھ إلى كیفیة إشباع حاجاتھ وطرق تعاملھ مع أفراد المجتمع

وھذه المھارات تكسب الفرد المرونة وعدم الجمود وھو أن یقبل الفرد  

المواقف الجدیدة في حیاتھ ، وتصدر منھ استجابات مالئمة ، فیكون لدى ھذا الفرد 

والحروب وما ینتج عنھا من قتل وتشرید وتخریب  . توافق مع البیئة المحیطة

فراد إلى تغیــــرات وتغیر في العالقــات االجتماعیة تتعرض معھ حیاة األ

في حیاة  سلبیةاجتماعیة مفاجئة وغیر محسوبة  مؤدیة إلى تغیـــرات سلوكیة 

ض التوافق النفسي واالجتماعي لدي زوجات اانخفؤدي إلى األفراد والجماعة ت

  .)2013لبد ،( الشھداء والمفقودین

  
  :الھدف الثاني 

متغیر حسب التعرف علي الفروق في مستوي التوافق النفسي واالجتماعي       

، وللكشف علي مستوي التوافق النفسي واالجتماعي لدي  العمر لدي عینة الدراسة

للعینتین   tاستخدم اختبار  ،حسب متغیر العمر في الدراسة الحالیة عینة الدراسة

  .المستقلتین 

  ) 7(جدول 

  حسب متغیر العمر في مستوي التوافق النفسي واالجتماعي  الفروق

  لدي عینة الدراسة

المتوسط   العدد  العمر
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

T  الداللة
  االحصائیة

  دالة غیر 1.927 148 25.19 195.36 55 19..…31
53….32 95 187.17 25.06   

   

انھ ال توجد فروق ذات داللة احصائیة لدي عینة ) 7(من الجدول  یالحظ

كما یالحظ  . الدراسة علي مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي حسب متغیر العمر
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أكبر من المتوسط  31-19للفئة العمریة  )195.36(أن المتوسط الحسابي 

، مما یشیر إلي انخفاض مستوي  52 – 32للفئة العمریة ) 187.17(الحسابي 

تماعي لدي الفئة العمریة األصغر ؛ إال أن ھذا الفارق لم النفسي واالج التوافق

    .یصل إلي مستوي الداللة االحصائیة

الباحث والدراسات السابقة التي تحصل علیھا   في حدود إطالع –لم یعثر     

اسة الحالیة في الدر اتوصل إلیھال تم علي دراسة تدعم أو ترفض النتیجة التي

ن النتیجة أ الحسابي لكال المجموعتین یؤكد المتوسط وإن كان، بشكل مباشر

األولي والتي تذھب إلي انخفاض التوافق النفسي واالجتماعي لدي عینة الدراسة 

حصائیًا علي التوافق النفسي إ، وأن متغیر العمر لم یكن لھ تأثیر دال 

   .واالجتماعي

التي أشارت إلي  )1997(فيوتدعم نتیجة الدراسة الحالیة نتیجة دراسة الخرا    

زوجات األسري زوجات الشھداء تعاني من الوحدة النفسیة بمقدار أكبر من أن 

  كما تدعم نتیجة الدراسة الحالیة  . وأرامل فقدن أزوجھن بوفاة طبیعیة

        في تعریفھ ما أشار إلیھ خیراهللایمكن تفسیر نتیجة الدراسة الحالیة في ضوء   

ق بین رغباتھ ورغبات یفبأنھ القدرة لدى الفرد على التو لتوافقل) 75 : 1981(

االستجابات التي تدل  ستدالل علیھا من خالل مجموعة منالمجتمع ، ویمكن اال

د الفرد على على الشعور باألمن الشخصي واالجتماعي كما یشمل ذلك اعتما

حیث . نتماء شعوره بالحریة في توجیھ سلوكھ وشعوره باالنفسھ وإحساسھ بقیمة 

والتي تمثل فاجعة تؤثر علي الزوجة صدمة فقدان الزوج  تعاني المجموعتان

وتخلق مزید من األعباء النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة مما یفقدھا األمن 

  .الشخصي واالجتماعي 

من أن  كید اریكسونكما یمكن تفسیر نتیجة الدراسة الحالیة باالستناد إلي تأ     

 –االستقاللیة  –الشخصیة المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفسیة البد أن تتسم بالثقة 
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القدرة على األلفة  –االحساس الواضح بالھویة  –التنافس  –التوجھ نحو الھدف 

زوجة فجأة في االستشھاد أو الفقدان الجعل ، بینما ی) 1999( والحب عبدالطیف

لتلبیة متطلبات أسرتھا ومجتمعھا بعد أن كانت  اسھمواجھة تحدي االعتماد علي نف

كما أن شعورھا بالحریة في توجیھ سلوكھا وشعورھا . تعتمد علي الزوج 

یضطرب نتیجة تغیر مصدر السلطة التي كانت تستند إلیھا والمتمثلة في باالنتماء 

باإلضافة إلي التغیرات التي تحدث في أسلوب التوجھ نحو الزوج أو المفقود ، 

وھذا الھدف والتنافس واالحساس الواضح بالھویة والقدرة على األلفة والحب ،

  . بدوره یؤثر سلبًا علي التوافق النفسي واالجتماعي للزوجة 

 كما یمكن النظر إلي نتیجة الدراسة الحالیة أن زوجات الشھداء والمفقودین 

، وال تؤدي إلي سوء التوافق النفسيمن مشاكل متعددة للحرب یعانین ضحایا ك

الصادمة ، والمضي قدما في الحیاة العامة  ستطیع كثیرًا منھن تجاوز خبراتھنت

مون ، أو لخوفھم القیام بأي ولة منھم لتجنب المستقبل غیر المضوذلك في محا

روجرز أن  ویشیر.  ن التحكم فیھادة قد ال یستطعالتزامات ، أو اتصاالت جدی

األفراد الذین یعانون من سوء التوافق یعبرون عن بعض الجوانب التي تقلقھم 

فیما یتعلق بسلوكیاتھم غیر المنسقة مع مفھومھم عن ذواتھم ، ویقرر أن سوء 

التوافق النفسي یمكن أن یستمر إذا ما حاول األفراد االحتفاظ ببعض الخبرات 

إلدراك أو الوعي أو ینتج عن ذلك استحالة تنظیم مثل االنفعالیة بعیدًا عن مجال ا

نظرًا الفتقاد الفرد قبولھ  تھذه الخبرات أو توحیدھا كجزء من الذات التي تفكك

أن ھناك مستویات التي أشارت  )2010 (دراسة كاراوھذا ما أكدتھ نتائج  .لذاتھ 

بالخالف مع أزواجھن  لألشخاص األرمل الذین تتسم عالقتھن أقل من التوافق

  .ن بتقارب في الحیاة الزوجیة ئك الالتي یتمتعبینما ارتفعت مستویات القلق ألول
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  :الھدف الثالث 

التعرف علي الفروق في مستوي التوافق النفسي واالجتماعي حسب متغیر 

وللكشف علي مستوي التوافق النفسي . مستوي التعلیمي لدي عینة الدراسةال

تحلیل استخدم  ، حسب متغیر المستوي التعلیميي عینة الدراسة لدواالجتماعي 

  . حاديألالتباین ا

  

  ) 8(والجدول 

  الفروق في مستوي التوافق النفسي واالجتماعي حسب متغیر المستوي التعلیمي 

  لدي عینة الدراسة

  
  التباین مصدر

مجموع 
  المربعات

  درجات
  الحریة

  متوسط
  المربعات

F الداللة  
  اإلحصائیة

بین 
  المجموعات

  غیردالة 1.01 646.86 2 1293.72

  داخل 
  المجموعات

  
94317.77 

  
147 

  
641.62 

  

   149 95611.49  المجموع

  

انھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة علي مقیاس ) 8(یالحظ من الجدول       

  . التوافق النفسي واالجتماعي لدي عینة الدراسة حسب متغیر المستوي التعلیمي 

 التي أشارت إلي)  2008 (عابد نتیجة دراسةمع نتیجة الدراسة الحالیة   ال تتفق

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الشعور بالوحدة تعزي للمؤھل 

  .العلمي لصالح الثانویة العامة وأقل 
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؛ ) 2008( عن نتیجة دراسة عابد یمكن تفسیر اختالف نتیجة الدراسة الحالیة 

الدراسة الحالیة والمتمثل في  استخدم فيالذي والمقیاس نظرًا الختالف الموضوع 

دراسة  استخدم فيالذي والمقیاس التوافق النفسي واالجتماعي عن الموضوع 

كما یمكن تفسیر االختالف نظرًا . المتمثل في الشعور بالوحدة النفسیة  عابد

كال الدراستین ، حیث أمتد مدي الختالف مدي الفئات حسب المؤھل التعلیمي في 

الفئات حسب المؤھل العلمي من الثانویة وأقل إلي الدراسات العلیا ، بینما أمتد 

مدي الفئات في الدراسة الحالیة من ما دون اإلعدادي إلي المرحلة الجامعیة فما 

   . وكذلك اختالف حجم المجموعات الفرعیة في الدراستین . فوق

رواد االتجاه إلیھ  یشیر ة الدراسة الحالیة في إطار ما  یمكن تفسیر نتیج      

السلوكي إلى أن التوافق عملیة مكتسبة عن طریق التعلم ، والخبرات التي یمر بھا 

الشخصیة في نظر السلوكیین ھي عبارة عن تنظیم من عادات معینة الفرد ، ف

والفرد أثناء عملیة التنشئة االجتماعیة یتعرف علي  یكتسبھا الفرد أثناء نشأتھ ،

ھذه القواعد والقوانین ، ویتمثلھا ، حتي تصبح جزء من تكوینھ االجتماعي 

 االجتماعي والثقافي ، ونمط محدد لسلوكھ داخل الجماعة ، ویمثل البعد النفسي و

ق النفسي وعملیة التواف.عملیة التنشئة االجتماعیة علي الضبط والتحكم في الذات

  .تبدأ منذ میالد الطفل وحتي الوصول إلي مرحلة النضج

من  ) 1997( كما یمكن تفسیر نتیجة الدراسة في ضوء ما أشار إلیھ زھران 

أن التوافق النفسي واالجتماعي یتطلب عدد من العوامل منھا ، تحقیق الذات 

ات واستغالل القدرات ، وفھم النفس والتقییم الواقعي الموضوعي للقدر

واإلمكانات ، وتقبل نواحي القصور ، وتقبل حقائق الواقع ، ووضع أھداف 

واالستناد إلي فلسفة في الحیاة یمكن تحقیقھا ، والنظرة السلیمة الموضوعیة للحیاة 

، والعیش في الحاضر ، واإلیجابیة والقدرة علي ومطالبھا ومشكالتھا الیومیة 
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ر باألمن والطمأنینة والثقة ، ووجود مواجھة احباطات الحیاة الیومیة ، والشعو

  .اتجاه متسامح نحو الذات 

، وفي  ر كافاكما یمكن النظر إلي المؤھل العلمي أمرًا ضروریًا إال أنھ غی      

، تحتاج زوجات الشھداء والمفقودین إلي خدمات )  1997( إطار ما ذكره زھران

ي خفض سوء التوافق فالنفسیة التي تسھم والمساندة تخصصیة لتقدیم الخدمات 

معاناة إنسانیة شدیدة تؤثر علي  مثل استشھاد الزوج أو فقدانھالنفسي ، حیث ی

باإلضافة إلي ما تؤكده نتیجة دراسة  ، جمیع مجاالت التوافق النفسي واالجتماعي

موجبة بین مستوى  وجود عالقة ارتباطیةالتي أشارت إلي  )2008(راضي 

  .الصالبة النفسیة والمساندة االجتماعیة لدى أمھات شھداء األقصى بغزة 

  

  :الھدف الرابع 

التعرف علي الفروق في مستوي التوافق النفسي واالجتماعي حسب متغیر      

وللكشف علي مستوي التوافق النفسي  .المستوي االقتصادي لدي عینة الدراسة 

استخدم اختبار ،  حسب متغیر المستوي االقتصاديلدي عینة الدراسة واالجتماعي 

t   للعینتین المستقلتین.  

  )9(جدول 

الفروق في مستوي التوافق النفسي واالجتماعي حسب متغیر المستوي 
  االقتصادي لدي عینة الدراسة 

المستوي 
  االقتصادي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   
  الحریة

 
T 

الداللة 
  اإلحصائیة

  غیر دالة 768. 148 26.69 191.64 81  المتوسط فما دون
   23.72 188.45 69  جید فما فوق
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إنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة لدي عینة الدراسة ) 9(من الجدول  یالحظ   

كما یالحظ  .اعي حسب متغیر المستوي االقتصاديعلي مقیاس التوافق النفسي واالجتم

لفئة ما دون المتوسط في المستوي االقتصادي أكبر ) 191.64(أن المتوسط الحسابي 

لفئة جید فما فوق في المستوي االقتصادي ، مما )  188.45( من المتوسط الحسابي 

یشیر إلي انخفاض التوافق النفسي واالجتماعي لدي الفئة األولي مقارنة بالفئة الثانیة ، 

  .  ارق ذو داللة احصائیةوإن لم یكن الف

من الشعور بالوحدة )2010(عوض حیث تعاني الزوجة كما أشارت نتائج دراسة   

بعد استشھاد الزوج ، القلق من شدة التفكیر في أعباء األسرة ، وعدم كفایة معاش 

وجود عالقة سالبة إلي  )2007(دراسة علوان كما أشارت نتائج  .الضمان االجتماعي

كما تتفق .متوسطات درجات مقیاس الرضا عن الحیاة والوحدة النفسیة  دالة بین كل من

عدم وجود فروق في التي أشارت )2000( دراسة أصلیح نتجة الدراسة الحالیة مع نتیجة 

  . التوافق من حیث مستوى الدخل

یعتبر نقص اإلمكانیات المادیة وعدم توفر المال عائقًا یمنع الكثیر من األفراد من  

فانخفاض دافھم وقد یسبب ذلك لھم الشعور باإلحباط والعجز وسوء التوافق ، تحقیق أھ

ویمكن تفسیر .یعتبر عائقًا یمنع من إشباع الحاجات األساسیة  المستوي االقتصادي

من أن  )2008(وعابد )  2005(الخضرينتیجة الدراسة الحالیة في ضوء ما أشار إلیھ 

الفئات التي تعرضت إلي تلك الضغوطات واألحداث الصادمة زوجات الشھداء  أكثر

والمفقودین ، ذلك أن الزوج یمثل القوة التي تستند علیھا الزوجة في ممارسة حیاتھا 

علي جمیع األصعدة ، فھو یمثل مصدر الحنان والطمأنینة للزوجة ولألوالد وھو 

  .مأكل ومشرب ومسكن المسئول عن توفیر الحاجات الفسیولوجیة من 

من ) 1997(كما یمكن تفسیر نتیجة الدراسة الحالیة في ضوء ما أشار إلیھ زھران   

ضرورة إشباع الحاجة إلي األمن ، حیث یمثل األمن االقتصادي ركیزة أساسیة إلشباع 

الحاجة لألمن ، كما تستوجب الحاجة لألمن االستقرار االقتصادي ، ویمیل من یتمكن 
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لحاجات األولیة بالتوافق النفسي واالجتماعي في بیئتھ ویعمم ھذا الشعور من إشباع ا

إن عدم إشباع الحاجات سواء كانت أولیة  )1997(محمد كما یؤكد . لعالقاتھ مع اآلخرین 

أو نفسیة أو اجتماعیة تؤدي إلى التوتر الذي یدفع بالفرد إلى محاولة إشباعھا ، فإذا لم 

ه شدة التوتر ، ویلي ذلك أن تضعف قدرة الشخص على یتمكن من إشباعھا زادت عند

  . الوصول إلى التوافق الحسن 

  

  

  :الھدف الخامس 

التعرف علي الفروق في مستوي التوافق النفسي واالجتماعي حسب متغیر   

وللكشف علي مستوي التوافق النفسي واالجتماعي  .ناء لدي عینة الدراسةعدد األب

  .حادي استخدم تحلیل التباین األ عدد األبناء حسب متغیر لدي عینة الدراسة

  

  )10(جدول 

  الفروق في مستوي التوافق النفسي واالجتماعي حسب متغیر عدد األبناء 

   لدي عینة الدراسة

  
  مصدر التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  
F 

الداللة 
  اإلحصائیة

 0.05 3.75  2319.38 2 4638.77  بین المجموعات
    618.86 147 90972.73  المجموعاتداخل 

   149 95611.49  المجموع
  

إنھ توجد فروق ذات داللة احصائیة علي مقیاس )  10(یالحظ من الجدول     

التوافق النفسي واالجتماعي لدي عینة الدراسة حسب متغیر عدد األبناء عند داللة 

  .وللكشف عن الفروق بین المجموعات استخدم اختبار شیفیھ   0.05احصائیة 
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  )11(جدول 

   الفروق علي مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي حسب متغیر عدد األبناء

  . لدي عینة الدراسة

  الثالثة  الثانیة  األولي  المجموعة
الیوجد (األولي

  )أبناء
الیوجد 
  فروق

 ال یوجد
  فروق

  )فروق(*15.61

  ال یوجد  ----   ----   )4-1(الثانیة
  ----   ----   ----   )10- 5(الثالثة

  

  0.05مستوي الداللة عند *

أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة )  11(یالحظ من الجدول   

عند داللة إحصائیة ) أبناء  10 – 5(والمجموعة الثالثة ) ال یوجد أبناء ( األولي 

علي مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي ، بینما ال یوجد فارق ذو داللة   0.05

حظ أن الحسابي یال وبالرجوع إلي المتوسط.إحصائیة بین باقي المجموعات 

لمتوسط ، بینما یبلغ ا)  200.38(  المجموعة األولي یبلغ متوسطھا الحسابي 

التوافق النفسي  انخفاضمما یشیر إلي )  184.71(   الحسابي للمجموعة الثالثة

بینما ال یوجد فارق ذو داللة . واالجتماعي للمجموعة األولي مقارنة بالمجموعة الثالثة 

بین المجموعة الثانیة والمجموعة األولي ، كما ال یوجد فارق ذو داللة  احصائیة

  .الثالثةاحصائیة بین المجموعة الثانیة والمجموعة 

  

التي ) 2004(دراسة أبو اسحاق تتفق نتیجة الدراسة الحالیة جزئیًا مع نتیجة   

بالوحدة زوجة األسیر تعاني من اضطرابات نفسیة كبیرة نتیجة شعورھا تشیر إلي أن 

وعجز الزوجة عن توفیر كافة متطلبات الحیاة ألبنائھا وأیضًا أن أبناء األسرى 

كما تتفق نتیجة الدراسة الحالیة جزئیًا مع نتیجة   .یعانون من الخوف والقلق المستمرین 

كلما أرتفع شعور األم بالوحدة النفسیة كلما  التي أشارت إلي أن )1997(دراسة الخرافي
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جزئیًا مع  تختلف نتیجة الدراسة الحالیة  بینما. أنخفض التوافق الشخصي لألطفال

التي أشارت إلي عدم وجود فروق في مستوى الشعور  )2008(دراسة عابد نتیجة 

  .بالوحدة لدى زوجات الشھداء تعزي لعدد األبناء

 ) 2011(یمكن تفسیر نتیجة الدراسة الحالیة في ضوء ما أشار إلیھ المزیني     

من أن زوجات الشھداء في ممن لدیھن أوالد وخاصة في المجموعة الثالثة لھ مردود 

إیجابي إلي حد ما ، حیث أعتبر وجود األبناء تعویضًا عن استشھاد الزوج أو فقدانھ ، 

حیث یتحمل األبناء جزءًا من المسؤولیة والمساھمة في إدارة تكالیف المنزل وضبط 

        نتیجة الدراسة الحالیة في ضوء ما أشارت إلیھ الصفدي شؤونھ كما یمكن تفسیر

من أن زوجات الشھداء والمفقودین لدیھن قدرة أكبر علي التعامل بواقعیة ) 2013( 

مع أحداث الحیاة الضاغطة وعلي التعایش بإیجابیة لما یشعرن بھ من مسؤولیة أكثر 

ا یتطلب درجة أعلي من أش أمام أبنائھن ، وھذوضرورة الحفاظ علي رباطة الج

  .التوافق النفسي االجتماعي 

    

  : توصیات الدراسة  3-5

  : یوصي الباحث باآلتي في ضوء نتائج الدراسة      

 ضرورة اھتمام المؤسسات االجتماعیة بفئة زوجات الشھداء وتقدیم الرعایة لھن  - 

 .في شتي المجاالت 

المتبادلة ما بین المؤسسات المجتمعیة بناء عالقة تواصل تكون مبنیة علي الثقة  - 

 .وزوجات الشھداء 

تفعیل دور المؤسسات والوزارات االجتماعیة في تأمین فرص عمل كریمة  - 

 .لزوجات الشھداء أو ابنائھن من أجل تأمین أبسط مقومات الحیاة 

 .القیام بمزید من برامج الدعم النفسي لزوجات الشھداء  - 
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زیادة االھتمام بزوجات الشھداء وخاصة ذواتي المستوي التعلیمي االقل من  - 

و التثقیفیة  ثانویة عامة وغیر العامالت وذلك بإعداد مزید من البرامج الدینیة

 .والترفیھیة لزیادة الوعي والثقافة وتخفیف الضغوط النفسیة 

  :مقترحات الدراسة   4-5

من زوجات الشھداء ومقارنتھا بنتائج  أكبر إجراء دراسة مماثلة علي عینة - 

 .الدراسة الحالیة 

إجراء دراسات تربط بین السلوك االجتماعي ومتغیرات نفسیة ودیموغرافیة  - 

 .أخري بخالف المستخدمة في الدراسة الحالیة 

إجراء دراسة عن مستوي الرضا عن الحیاة وعالقتھا بالسلوك االجتماعي لدي  - 

 .زوجات الشھداء 

وتقدیر الذات  دراسة عن قلق المستقبل وعالقتھ بكل من تحمل المسئولیة إجراء - 

 .لدي زوجات الشھداء 

إجراء دراسة عن المرونة النفسیة وعالقتھا بتحمل الضغوط لدي زوجات  - 

 .الشھداء 
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دراسات في سيكولوجية . ) 1998( إبراهيم ، فيوليت وعبد الرحمن السيد سليمان  -1
  .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة  ،)الطفولة والمراهقة ( النمو 

، لحياةجرائم األحداث في الغرب، مجلة األمن وا). 2002(إبراهيم، أحمد عبد الرحمن  -2
أكاديمية نايف العربية للعلوم : الرياض). 21(ديسمبر السنة / نوفمبر) 244(العدد 
 .األمنية

العالقة بين ممارسة بعض األنشطة وتنمية التوافق . )1989(إبراهيم، محمد إبراهيم  -3
) 9(، مجلد مجلة الثقافة النفسية، اعي لدى األطفال المتخلفين عقليااالجتم - النفسي 

  .دار النهضة العربية: بيروت) 33(العدد 
دار : سيكولوجية الذات والتوافق ،األسكندرية ) .  1987( أبوزيد ، إبراهيم أحمد  -4

  .المعرفة الجامعية 
دار :  مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية) . 1998(أبوعالم، رجاء محمود  -5

 .النشر للجامعات ، القاهرة 

تحليل البحوث النفسية والتربوية ) .  2000( عالم ، صالح الدين محمود أبو -6
 .دار الفكر ، القاهرة : واالجتماعية 

، ) 2ـ1(، العلوم التربوية مفهوم الذات لدي الكبار) . 1989( أحمد، عبد الحميد سيد  -7
 .مجلة الملك سعود ، المجلد األول 

. عليمات، كراسة التاختبار مفهوم الذات للكبار). 1964(سماعيل، محمد عماد الدين إ -8
  .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة

، كراسة التعليمات  مقياس مفهوم الذات لألطفال) . 1984( األشول ، عادل عزالدين  -9
 .مكتبة األنجلو المصرية : القاهرة .

 .جامعة المرقب ، الخمس: ، ليبيا  في الصحة النفسية) . 2008(أمين ، عثمان علي  - 10

 .مركز الكتاب للنشر: ، القاهرة  النفس المسنينعلم ). 2009(بركات ، فاطمة سعيد  - 11

أبناء األمهات  لدىالتوافق النفسي واالجتماعي . )1997(بكر، سمير عبد الغفار  - 12
: ي دراسة الطفولة، جامعة عين شمسف رسالة دكتوراهالعامالت وغير العامالت، 
 .معهد الدراسات العليا للطفولة
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المعاقين بصريا  لدىات بالصالبة النفسية عالقة مفهوم الذ .)2004(جبر، محمد جبر  - 13
 بحث القي في مؤتمر كلية ،ي ضوء بعض المتغيرات لديموجرافيةمقارنة بالمبصرين ف

 .تحت الطبع .معة بني سويف، أبريلجا: آلدابا

، كراسة التعليمات، مقياس مفهوم الذات لكبار السن .)2004(جبر، محمد جبر  - 14
 .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة

، المكتبة  الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية) . 2000( جبل ، فوزي محمد  - 15
  .اإلسكندرية : الجامعية األزاريطة 

في علم النفس، الجزء األول، جامعة  رسائل الماجستير. )1992(الحارثي، زايد عجير  - 16
  .التربوية والنفسية، مكة المكرمةمعهد البحوث : أم القرى

الفروق في االضطرابات النفسية لدي عينة من ) .  2004( حسين ، أحمد عبد الفتاح  - 17
المسنين من المقيمين بدور الرعاية في ضوء اختالف الظروف الخاصة بهم ، رسالة 

 .كلية التربية جامعة األزهر:  ماجستير غير منشورة

دار : اإلسكندرية . الفسبولوجي فسيولوجياالسلوك علم النفس)  1986( حقي ، ألفت  - 18
   .جامعي الفكر ال

، التوافق النفسي لطلبة الجامعة وعالقته بمجموعة متغيرات، )1997(حلمي، منيرة  - 19
 .كلية البنات: ، جامعة عين شمس)5(العدد 

عالقة التوافق النفسي واالجتماعي بمفهوم الذات . )2005(خطاب، ناجي سعد  - 20
سنين المتقاعدين المعينة من  لدىواالتجاهات األسرية نحو التقاعد كما يدركها المتقاعد 

كلية اآلداب قسم علم : ، جامعة قاريونسرسالة ماجستير غير منشورةبمنطقة المرج، 
   .النفس والتربية

العالقة بين االتجاهات نحو المسنين ) .  1977( خليفة ، عبد اللطيف محمد  - 21
 .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع :  والتسلطية

: ، القاهرة  المسنين دراسات في سيكولوجية.  ) 1977( خليفة ، عبد اللطيف محمد  - 22
 .مكتبة االنجلو المصرية 

  .، مطبعة جامعة طنطا  علم النفس العام) .  1988( خواطر ، صالح وأخرون  - 23
دار النهضة : ، بيروت  علم النفس ، دراسة التوافق) .  1974( دسوقي ، كمال  - 24

  .العربية 
، الطبعة الثانية، ي علم النفسمناهج البحث ف). 1999(عبد الفتاح  دويدار، - 25

  .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية
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المسنين وبين  لدىالعالقة بن التوافق والرضا عن الحياة . )1988(محمد  يعل ،الديب - 26
الهيئة المصرية العامة : ، القاهرة6ي العمل، مجلة علم النفس، العدد استمرارهم ف

  .للكتاب
لجنسين ، الدى األطفال والمراهقين منم الذات نمو مفهو .)1994(محمد  يعل ،الديب - 27
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دراسات في السلوك االنساني , علم النفس العام :  (1998)عبداهللا مجدي , حمد أ - 

 .دار المعرفة الجامعیة , االسكندریة , و جوانبھ                .              

التنبؤ بالسلوك االجتماعي للنساء األرامل في       :  (2011)ریھام سالمة , االغا  - 

كلیة    , ضوء بعض المتغیرات النفسیة  رسالة ماجستیر .                          

 .الجامعة االسالمیة غزة , التربیة .                             

بناء مقیاس للتوافق النفسي و االجتماعي لدي   :  (1998)زینب أحمد , األوجلي  - 

,       رسالة ماجستیر غیر منشورة , طلبة جامعة قاریونس .                      

 .جامعة بنغازي .                            

التوافق النفسي و االجتماعي و عالقتھ بمفھوم   :  (2002)خیریة عبداهللا , البكوش  - 

الذات لدي عینة من طلبة المرحلة الثانویة العامة بشعبیة                 .          

 .جامعة مصراتھ, ستیر غیر منشورة رسالة ماج, مصراتھ .                        

 .الدار العربیة للنشر , غریان , الصحة النفسیة : ) 2002(ادیب , الخالدي  - 

      دار , االردن , علم النفس العام  ) : 1999(وھیب مجید , الكبیسي , الداھري  - 

 .الكندي للنشر و التوزیع .                         

النمو النفسي و االجتماعي وفق نظریة        :  (2005)نجمة محمد , الزھراني  - 

أریكسون و عالقتھ بالتوافق و التحصیل الدراسي لدي عینة     .                    

رسالة   , من طالب و طالبات المرحلة الثانویة بمدینة الطائف     .                

 .جامعة ام القري , كلیة التربیة , ما جستیر غیر منشورة .                      

       ضغوط العمل و استراتیجیات مواجھتھا و  : 2013)(منال حسن, السكني  - 

     العاملین في وقت االزمات في  عالقتھا بالتوافق النفسي لدي.                    
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  , كلیة التربیة , رسالة ماجستیر , محافظتي غزه و الشمال .                     

 .جامعة االزھر .                         

 , الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة  ) :2001( عبد الحمید محمد, الشاذلي  - 

 .المكتبة الجامعیة , االسكندریة ,  2ط   .                        

    , االسكندریة , التوافق النفسي للمسنین  ) :2002(عبد الحمید محمد , الشاذلي  - 

 .المكتبة الجامعیة .                           

 دار النھضة العربیة, بیروت , علم النفس ) : 1983(مصطفي خلیل , الشرقاوي  - 

,     مجلة البحوث االسالمیة , ھـ )1414(لكتاب والسنة الشھادة في سبیل اهللا في ا - 

 .العدد الحادي واالربعون     .                       

      المساندة االجتماعیة و الصالبة النفسیة و  ) :2013(روال مجدي , الصفدي  - 

           عالقتھما بقلق المستقبل لدي زوجات الشھداء و االرامل .                 

           جامعة , كلیة التربیة , رسالة ماجستیر , بمحافظات غزه .                      

 .غزة , االزھر .                          

.                               , الصحة المدرسیة و النفسیة للطفل  :(2000) مصطفي محمد, الصفطي  - 

 .امعیة دار المعرفة الج, سكندریة الا

االختیار المھني و عالقتھ بالتوافق النفسي لدي  : (2008)فواز محمد , الصویط  - 

     رسالة ماجستیر غیر, ضباط قاعدة الملك فھد الجویة       .                   

 .جامعة ام القري , كلیة التربیة , منشورة         .                     

.                   اإلسكندریة , اإلحصاء في التربیة و علم النفس  : (1999)أحمد محمد , الطبیب  - 

  . المكتب الجامعي الحدیث, 

االضطرابات العصابیة و الشخصیة و عالقتھا  : (2001)غادة سلیمان , العتیبي  - 

                  .           ,  بالتوافق النفسي لدي زوجات شھداء حرب الكویت    .                     

 .جامعة المنیا , كلیة اآلداب , رسالة دكتوراه 
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 ادمان االنترنت و عالقتھ بالتوافق النفسي  : (2010)سلطان عائض , العصیمي  - 

  و االجتماعي لدي طلبة المرحلة الثانویة بمدینة الریاض.                           

     جامعة نایف العربیة , تیر غیر منشورة رسالة ماجس,  .                       

 . للعلوم االمنیة.                              

دار     , طرابلس , الصحة النفسیة و التوافق :  (1992)رمضان محمد , القذافي  - 

 .الرواد .                              

دار     , طرابلس , الصحة النفسیة و التوافق :  (1992)رمضان محمد , القذافي  - 

 .الرواد .                              

مكتبة النھضة , القاھرة , اسس الصحة النفسیة :  (1975)عبد العزیز , القوصي  - 

 .المصریة   .                          

 .نھظة العربیة دار ال, بیروت , النمو النفسي  : (1971)عبد المنعم , الملیجي  - 

 -  

   دراسة مقارنة للتوافق النفسي و االجتماعي  : (2011)أماني حمدي , الكحلوت  - 

 لدي أبناء العامالت و غیر العامالت في المؤسسات الخاصة .                       

               .                 الجامعة , كلیة التربیة , رسالة ماجستیر , في مدینة غزة  .               

 .غزة , االسالمیة 

 ,النفسیة لدي زوجات شھداء حرب غزةالمعاناة  : (2011)المزیني أسامة عطیة  - 

سلسلة "مجلة الجامعة االسالمیة , في ضوء بعض المتغیرات .                     

 العدد الثاني , المجلد التاسع عشر , " الدراسات االنسانیة  .                   

مجلة علم , القاھرة , مفھوم الصحة النفسیة و التوافق  : (1992)سعد , المغربي  - 

 .الھیئة المصریة العامة للكتاب , النفس .                          

 .القاھرة,ت . د ,  المطبعة المنیریة " المجموع" النووي  - 
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           ,األول خبرة األسي التالیة لفقدان الجنین  : (1998)مایسة أحمد , النیال  - 

 .العدد الثامن ,  األرشاد النفسيمجلة                 .           

          التوافق النفسي لدي الفتاة الجامعیة و عالقتھ  : (2008)أسیا علي , بركات  - 

بالحالة االجتماعیة و المستوي االقتصادي و المعدل التراكمي .                    

 .جامعة أم القري , كلیة , رسالة ماجستیر ,  .                    

.                    , عمان , مشكالت الصحة النفسیة أمراضھا و عالجھا  : (2004)محمد , جاسم  - 

 .دار الثقافة 

             الصالبة النفسیة و عالقتھا باالعراض : (2012)سناء محمد , حسین  - 

     السیكوسوماتیة لدي االمھات المدمرة منازلھن في محافظة          .          

جامعة االزھر , كلیة التربیة , رسالة ماجستیر , شمال غزة .                       

 .غزة ,  .                      

                  .            دار المعرفة , االسكندریة , علم نفس النمو  : (1982)ألفت محمد , حقي  - 

 .الجامعیة 

     ة العربیة ضدار النھ, القاھرة , علم النفس التربوي  : (1981)سید , خیراهللا  - 

 .للطباعة  و النشر   .                       

دار المعارف , القاھرة ,  2ط, أصول علم النفس  : (1985)احمد عزت , راجح  - 

. 

 , القاھرة , الصحة النفسیة و العالج النفسي  :  (1975)حامد عبدالسالم , زھران  - 

 .عالم الكتاب    .                     

.                        ,  3ط, الصحة النفسیة و العالج النفسي  : (1997)حامد عبدالسالم , زھران  - 

 .عالم الكتاب 

       سس النمو النفسي للطفل و المراھق و أ : (1972)محمد مصطفي , زیدان  - 

 . 1ط, الصحة النفسیة    .                    
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.                              عالم, القاھرة ,  2ط, علم النفس العالجي  : (2000)إجالل محمد , سري  - 

 .الكتاب 

      سمات الشخصیة و عالقتھا بالتوافق النفسي  : (2010)صفا عیسي , صیام  - 

   كلیة التربیة , رسالة ماجستیر , للمسنین في محافظة غزة .                      

 .غزة , جامعة االزھر  .                        

 دراسة , سیكولوجیة الشخصیة المعوقة لإلنتاج  :  (1980)فرج عبد القادر , طھ  - 

  القاھرة, نظریة و میدانیة للتوافق المھني و الصحة النفسیة .                       

 .مكتبة الخانجي , .                        

.                         دار , القاھرة ,  1ط, أصول علم النفس الحدیث  : (1989)فرج عبدالقادر , طھ  - 

 .المعارف 

     الوحدة النفسیة لدي زوجات الشھداء في ضوء  : (2008)وفاء جمیل , عابد  - 

   ,  رسالة ماجستیر غیر منشورة, بعض المتغیرات النفسیة .                     

 . الجامعة األسالمیة , كلیة التربیة     .                    

دار المعرفة , االسكندریة , أصول الصحة النفسیة  : (1993)أحمد , عبد الخالق  - 

 .الجامعیة  .                        

     , المدخل إلي الصحة النفسیة و العقلیة  : (2001)مفتاح محمد , عبد العزیز  - 

 .دار المعرفة , بنغازي  .                        

      التوافق النفسي االجتماعي لدي أبناء اآلمھات  : (1997)سمیر , عبد الغفار  - 

رسالة , 12-15 الغیر العامالت للمرحلة العمریة  العامالت و.                      

 .جامعة عین شمس , كلیة التربیة , دكتوراه غیر منشورة                  .       

   , االسكندریة , المدخل في الصحة النفسیة  : (2001)شرف محمد , عبد الغني  - 

 .المكتب الجامعي الحدیث          .                             
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, وافق الدراسي و التالصحة النفسیة  : (1999)مدحت عبد الحمید , عبد اللطیف  - 

 .ة العربیة دار النھض, بیروت           .                             

         منشورات , إتجاھات علم النفس المعاصر  : (1992)عبداهللا أمحمد , عریف  - 

 .بنغازي , جامعة قاریونس                 .                      

  اإلتجاه نحو اإللتزام الدیني و عالقتھ بالتوافق  : (2011)نھاد محمود , عقیالن  - 

        رسالة , النفسي لدي طلبة جامعة األزھر بغزة                 .             

 غزة , جامعة اآلزھر , كلیة التربیة , ماجستیر                            .        

         في البحوث النفسیة  تحلیل البیانات ) :1993(صالح الدین محمود, عالم  - 

 .دار الفكر العربي , القاھرة , والتربویة               .                 

           سیاسة األعتقال اإلسرائیلیة و انعكاساتھا  : (2012)ناصر خالد , علي  - 

ین االجتماعیة و االقتصادیة علي أسر المعتقلین الفلسطین.                            

 .جامعة األزھر , كلیة االدآب , رسالة  ماجستیر ,  .                         

القاھرة , القیاس النفسي بین النظریة و التطبیق  : (1999)عباس محمد , عوض  - 

 .دار المعرفة الجامعیة , .                            

 دار , سكندریة األ, الموجز في الصحة النفسیة  : (1984)محمد عباس , عوض  - 

 .المعرفة الجامعیة      .                        

تشخیصھا و أسبابھا و عالجھا , األضطرابات السلوكیة :  (2000)حسین , فایز  - 

 .طیبة للنشر و التوزیع , مصر , .                             

دار , عمان , نظریات اإلرشاد و العالج النفسي  :  (1998)نادر الزیود , فھمي  - 

 .للطباعة  الفكر       .                       

          , القاھرة , مقیاس اإلحساس بالوحدة النفسیة  : (1988)إبراھیم ,  قشقوش  - 

 .األنجلو المصریة                              .  
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قتھ باالنبساط و أثر ذلك علي التحصیل التوافق و عال :  (1990)محمد , قماري  - 

  رسالة, الدراسي لدي طلبة المرحلة الثانویة بالجزائر                        .     

 جامعة األسكندریة , كلیة األدآب , ماجستیر غیر منشورة     .                      

   مركز , األسكندریة , الصحة النفسیة و التوافق  : (1999)سھیر أحمد , كامل  - 

 .األسكندریة للكتاب    .                      

   أسالیب مواجھة ضغوط الحیاة و عالقتھا بالتوافق  : (2013)معتز محمد , لبد  - 

, النفسي لدي طلبة كلیات المجتمع المتوسطة بمحافظات غزة .                     

, جامعة األزھر , كلیة التربیة , نشورة رسالة ماجستیر غیر م.                    

 .غزة .                        

القاھرة ,  أضواء علي الشخصیة و الصحة العقلیة : (1970)فرج عثمان , لبیب  - 

 .ة المصریة مكتبة النھض, .                         

          الضغوطات النفسیة لدي زوجات األسري  : (2005)باسم عطیة , ألفي  - 

.                     رسالة ماجستیر ,الفلسطینین و عالقتھا ببعض المتغیرات .                         

 .غزة ,الجامعة االسالمیة , كلیة التربیة , 

بیروت , الصحة النفسیة و األمراض النفسیة و العقلیة  : (1997)میاسا , محمد    - 

 .دار الجبل ,         .                   

 ) .2/223" (مجموع الفتاوي" - 

   القاھرة األنجلو  , 3ط, المدخل إلي الصحة النفسیة  : (1979)صالح , مخیمر  - 

 .المصریة             .                 

لدي                  ري و عالقتھ بالتوافق النفسي العنف األس : (2009)یأمن سھیل , مصطفي  - 

                  كلیة, ة ماجستیر غیر منشورة رسال, المراھقین        .         

 .جامعة دمشق , التربیة               .                
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     ,الكویت , المدخل إلي عالم الصحة النفسیة  : (1995)كمال إبراھیم , موسي  - 

 .دار الفكر العربي                   .                 

التوافق النفسي و األجتماعي في المجتمعات الجدیدة  : (1996)أمال حسن , ھالل  - 

.                                     رسالة دكتوراه , نموذج حالة العاشر من رمضان .                              

 .جامعة عین شمس , كلیة األدآب , غیر منشورة 

األضطرابات السلوكیة و عالقتھا بمستوي التوافق  :  (2006)لیلي أحمد , وافي  - 

        رسالة , النفسي لدي األطفال الصم و المكفوفین .                            

                               .            الجامعة , كلیة التربیة , ماجستیر غیر منشورة                .            

 .األسالمیة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المالحق                                       
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  )1(ملحق رقم                                               
  مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي                          

  )زینب األوجلي (                                    
  

 .........................:........المستوى التعليمـي  .. ..................:العمر 
المســـــتوى االقتصـــــادي  :..........................المهنـــــة 

  :......................عدد األبناء :............................... 
  

 اآلخريننفسه ونحو تجد في هذا االستبيان عبارات تعبر عن اتجاهات الفرد نحو     
، والمطلوب منك أن تقرأ كل عبارة منها ، وأن تحدد مدى انطباقهـا عليـك أقـرأ    

  .بسرعة ودون إطالة التفكير 
  

" أ " فضع عالمة دائرة حول " تماماً " فإذا كانت العبارة تنطبق عليك دائماً أو      
 ،" ب " فضع دائرة حول حـرف  " كثيراً " وإذا كانت العبارة تنطبق عليك غالباً أو 

وإذا كانت العبارة تنطبق عليك أحياناً ، أو بدرجة متوسطة ، فضـع دائـرة حـول    
فضع دائرة حـول  " قليالً " ، وإذا كانت العبارة تنطبق عليك نادراً أو " ج " حرف 
" ، أما إذا كانت العبارة ال تنطبق عليك إطالقاً أو أبداً فضع حول حرف " د " حرف 

  -:وإليك نموذجاً لإلجابة " هـ 
  

تنطبق   
  دائماً

تنطبق 
  غالباً

تنطبق 
  أحياناً

تنطبق 
  نادراً

التنطبق 
  أبداً

ــارين   - ــة التم ــوم بممارس أق
  الرياضية 

    ب  أ
  

  هـ  د

أجد متعة في قراءة الروايات  -
  البوليسية

  هـ    ج  ب  أ
  

  
  
  

 
  
علما بأنه ليست هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة وأن هذا االستبيان قد أعد     

لالستخدام لألغراض العلمية وإجابتك ستكون موضع السرية التامة ، كمـا أنـه ال   
  .ضرورة لكتابة اسمك ، فقط كن صادقا وأمينا في إجابتك  

  .يره البالغ لتعاونك رجاء ال تترك أي عبارة دون إلجابة ، وتقبل شكر الباحث وتقد
  

 ج

 د
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تنطبق   الفقـــرات  م
  دائماً

تنطبق 
 غالباً

تنطبق 
 أحياناً

تنطبق 
 نادراً

ال 
تنطبق 
 أبداً

  هـ  د  ج ب  أ  أنا شخص مرتاح البال  1
 هـ د ج ب أ  تراودني فكرة ترك البيت نهائياً  2
 هـ د ج ب أ  ترتعش يداي بدرجة يمكن مالحظتها  3
 هـ د ج ب أ  تجمعني بأصدقائي الثقة المتبادلة  4
 هـ د ج ب أ  أعاني من النسيان  5
 هـ د ج ب أ  ال أهتم لغضب والدتي أو والدي من تصرفاتي  6
 هـ د ج ب أ  نومي مضطرب  7
 هـ د ج ب أ  أحرص على الوفاء بوعودي  8
 هـ د ج ب أ  العادات السيئةلدي بعض   9

 هـ د ج ب أ  أتصور وقوع مصائب قد التحدث  10
يضطرني الناس للدخول في مشـاجرات عنيفـة     11

  معهم 
 هـ د ج ب أ

 هـ د ج ب أ  يعتبرني والدي أبناً باراً  12
 هـ د ج ب أ  ال أحد يفهمني  13
 هـ د ج ب أ  .أتحاشى المنافسة خوفاً من الهزيمة   14
تنتابني نوبات غضب أفقد فيها السـيطرة علـى     15

  نفسي 
 هـ د ج ب أ

 هـ د ج ب أ  .أسمع أصواتاً غريبة تتحدث إلي   16
 هـ د ج ب أ  .أشعر بالهدوء والسكينة   17
 هـ د ج ب أ  .الحياة تظلمني   18
 هـ د ج ب أ  .أذم بعض الناس في غيابهم   19
 هـ د ج ب أ  .عيوبي غير قابلة لإلصالح   20
 هـ د ج ب أ  .أشعر بالتوتر وعدم االستقرار   21
 هـ د ج ب أ  .أعتقد أن هناك من يتآمر ضدي   22
 هـ د ج ب أ  .يتشتت انتباهي بسهولة   23
 هـ د ج ب أ  .حياتي مليئة باإلحباط   24
 هـ د ج ب أ  .أتقبل نفسي كما هي   25
 هـ د ج ب أ  .ألجأ إلى الكذب كلما وجدت ذلك مفيداً لي   26
 هـ د ج ب أ  .أستحق احتقار اآلخرين   27
 هـ د ج ب أ  .أرى حولي خياالت وأشياء اليراها غيري   28
 هـ د ج ب أ  .جل عمل اليوم إلى الغد }أ  29
 هـ د ج ب أ  .أشعر بخوف ال أعرف مصدره   30
 هـ د ج ب أ  .البأس أن أغش مثلما يفعل الناس   31
 هـ د ج ب أ  .أشعر بالرضا والقناعة   32
 هـ د ج ب أ  .أجد صعوبة في التفاهم مع معظم الناس   33
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 هـ د ج ب أ  .اليوجد أصدقاء حقيقيون في الواقع   34
 هـ د ج  ب أ  .يصعب علي تركيز ذهني في أي شىء   35
 هـ د ج      أشعر بأن زمالئي يتهامسون علي  36

تنطبق   الفقـــرات  م
  دائماً

تنطبق 
 غالباً

تنطبق 
 أحياناً

تنطبق 
 نادراً

ال تنطبق 
 أبداً

  هـ  د  ج ب  أ  أعاني من الشعور بالذنب   37
 هـ د ج ب أ  الأفهم أسباب انفعاالتي  38
 هـ د ج ب أ  أتحدث عن أمور الأعرفها جيداً  39
 هـ د ج ب أ  .أشعر بخوف شديد عندما أكون في مكان مغلق   40
 هـ د ج ب أ  أفهم نفسي جيداً  41
 هـ د ج ب أ  .األمل لمدة طويلة  يالزمنى الشعور بيخيبة  42
 هـ د ج ب أ  .أكــــره نفسي   43
 هـ د ج ب أ  .أشعر باألمـــان   44
 هـ د ج ب أ  .مايمر بي من صعوبات يجعلني على حافة االنهيار   45
 هـ د ج ب أ  .اشعر وكأن هناك من يالحقني أينما أذهب   46
 هـ د ج ب أ  أعاني من الشرود والسرحان   47
 هـ د ج ب أ  أشعر بالرضا عن نفسي   48
 هـ د ج ب أ  .تراودني أفكار أخجل أن أبوح بها   49
أعاني من األوجاع رغم سالمة الفحـوص التـي     50

  .أجريها 
 هـ د ج ب أ

 هـ د ج ب أ  تمر بي نوبات من الحزن والفرح دون سبب معقول   51
 هـ د ج ب أ  .أعتز بأسرتي   52
 هـ د ج ب أ  ال أتمسك باألمانة مادام الناس غير أمناء   53
 هـ د ج ب أ  أستغرب الكثير من تصرفاتي  54
 هـ د ج ب أ  .أنام نوماً هادئاً   55
 هـ د ج ب أ  .تضعف عزيمتي إذا واجهتني أمور معقدة   56
 هـ د ج ب أ  .ال أطيق التعامل مع كثير من زمالئي   57
 هـ د ج ب أ  .األوقات اخلف مواعيدي في بعض   58
 هـ د ج ب أ  .تراودني أحالم مزعجة   59
 هـ د ج ب أ  .اعتقد أنه الفائدة مني   60
 هـ د ج ب أ  تدور بذهني أفكار تافهة تسبب لي الضيق   61
  هـ د ج ب أ  أتجنب البقاء مع الناس كلما استطعت   62
 هـ د ج ب أ  .لدي أهداف يمكنني تحقيقيها   63
 هـ د ج ب أ  أتصرف بسرعة دون تفكير في النتائج   64
 هـ د ج ب أ  أشعر بالوحدة رغم وجودي وسط الناس  65
 هـ د ج ب أ  .ينتابني الضيق كلما فكرت في مستقبلي   66
 هـ د ج ب أ  .قد أشعر برغبة في سب من أساء إلي   67
 هـ د ج ب أ  .لدي أصدقاء مخلصون   68
 هـ د ج ب أ  اشعر وكأني لست من هذا  المجتمع   69
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Abstract 

The aim of this study is to identify the level of social psychological 
adjustment of the wives of both Martyrs and lost husbands in Benghazi city 
according to variables of age, education level, economical level and 
number of children. The study has adopted socio-psychological adjustment 
measure of [Zainab Al-Ojali, 1998] whereas accuracy of this measure has 
been applied on an exploratory sample N = 23 that has been chosen by a 
random method. 

Moreover, to assure accuracy of this measure we used internal consistency 
and for accuracy calculation of fixation measure, we depend on 
"Cronbach's Alpha" factor. The results of exploratory study have shown 
considerable accuracy of both fixation & calculation that have proven its 
conformity to the goals of our recent study.  

The study sample consists of 150 wives of either martyrs or lost husbands 
where they have been chosen by simple random sample method. All data 
were analyzed by using of statistical Package of social science. 

The results of study conclude: 

1- Difference between hypothetical mean and the study sample mean in 
comparison of Socio-psychological measure at the statistical 
significance 0.01 is found in favor of hypothetical mean. 

2- No statistical significance differences are found in study sample in 
comparison of Socio-psychological adjustment measure according to 
age variable. 

3- No statistical significance differences are found in Socio-
psychological adjustment measure according to education level 
variable.  

4- No statistical significance differences are found in study sample in 
comparison of Socio-psychological adjustment measure according to 
economical level variable.   



5- Statistical significance differences on Socio-psychological measure 
are found in study sample according to number of children variable 
at statistical significance 0.05.  

According to preceding results, the study has concluded total of 
recommendations and suggestions.  

 




