

ا	�� ا������ ��  ا�����ر� ا���ا�
� ا��
  وزارة ا�ّ�ــ�ـ��ـ� ا��ـ��ـ� وا���ــ� ا�����

 ت��ي وزو -جـــ�مـ�ـ� مــ��ـــ�د مـ�ـ�ــ
ي 
  آ�ـ�� ا,داب وا��ـ�ــ�م ا('ـ)ــ�'ـ�ـ�

 �
ب�� وا0ر	�/�'��.ـ)ــ��2� ا�345 و��2م ا�   
 

  

  مذكرة لنيل شهادة الماجستير
  

   و علوم التربية نفسعلم ال: التخصص

  علم النفس المدرسي: الفرع

  

  محدب رزيقة: إعداد الطالبة
  

  : الموضوع              
  

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  
 
 

  :ا���5.�� ���5
 

  �ر��)�B2ا         ج�م�� ت��ي وزو ) أ(�?
ة، <5= ب�آ
م� /�	�� زه
ة، أس��ذة م�/ د
  م�
/� و م�
را�B2ا           ج�م�� ت��ي وزو) أ(ح��ش ا��)�C، أس��ذ م��?
، <5= / د
  �B2ا م����5          ج�م�� ت��ي وزو) أ(ب�G2ق م���، أس��ذ م��?
، <5= / د
�، أس��ذ م��?
، <5= / د    �B2ا م����5          ج�م�� ت��ي وزو) ب(<
داوي '�
 

  
 25/01/2011 :ت�رH ا���5.��

  

الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق         

وعالقته بظهور القلق وعالقته بظهور القلق وعالقته بظهور القلق وعالقته بظهور القلق المتمدرس المتمدرس المتمدرس المتمدرس      

) ) ) ) سمةسمةسمةسمة- - - - حالةحالةحالةحالة((((     
  الية تيزي وزوبو دراسة ميدانية



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إنّ واجب االعتراف بالجميل، يدعوني وأنا أنهي كتابة هذا البحث أن 

تلقيت عليهم أتقدم بأجمل عبارات الشكر والتقدير لألساتذة األفاضل اللذين 

  .العلم والمعرفة طيلة مرحلة الدراسة

ويشرفني أن أتقدم بعظيم شكري و تقديري ألستاذي  يلذا يسعدن  

الفاضل الدكتور حماش الحسين على تفضله بقبول اإلشراف على هذا البحث، 

برحابة صدره وما بذله من جهد مخلص في كل مراحل إعداد البحث، وما قدمه 

وقراءته لفصول البحث، وكانت ألرائه القيمة  حظات قيمةي من إرشادات ومالإل

  .وتوجيهاته الصائبة، األثر الفعال في إنجاز هذا البحث بشكله النهائي

كما ال يفوتني أن أتقدم بشكري الخاص لألستاذة بوروبي فريدة و لألستاذ 

الدكتور أحمد دوقة من جامعة الجزائر على مساعدتهم لنا، و كل األستاذة 

  . لمحكمين الذين لم يبخلوا بإعطاء مالحظاتهما

أعضاء اللجنة المناقشة و كل من ري لكل من كيشرفني أن أتقدم بش كما       

     في إنجاز هذا البحث، وأخص بالذكر مستشاري التوجيه المدرسي ساعدني 

  .و المهني
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 :مقدمة

  

نعومة أظافره وحتى موته يقع في  يعتبر الصراع سمة من سمات الحياة، فالفرد منذ  

صراع ينشأ في الرغبة األكيدة في إشباع الدوافع، فالطفل في تنشئته األولى يقع في صراع 

بين إرضاء دوافعه وإرضاء أمه وخاصة في عملية الرضاعة والفطام وتنظيم عملية 

وار التي ه من كثرة األدياإلخراج، وقد ينشأ الصراع أيضا في المجتمع الحالي وما يعتر

  .يتعارض بعضها البعض، أو قد ينشأ من أدوار الذات بين الحصول على اللذة وتجنب األلم

ليس الصراع باألمر الغريب في حياتنا، فما من كائن أدمي مهما كان جنسه أو نوعه 

أو درجة ثقافته أو مركزه المالي واألدبي والعلمي إالّ واجتاز أو سيجتاز في حياته ضربا من 

لصراع سواء كان نفسي أو اجتماعي، أي أن الصراع بهذا الشكل يمثل ناحية ضروب ا

  .أساسية و أصلية في حياة الفرد

حالة نفسية يشعر فيها الفرد بالتوتر والضيق والكدر عندما يكون  هوفالصراع النفسي   

مشدودا في وقت واحد بقوتين تعمالن في اتجاهين متضادين ومتعارضين أو مختلفين مما 

عله عاجزا عن التحرك في أي منهما، إالّ إذا تغلبت إحدى القوتين على األخرى وحل يج

الصراع في اتجاه القوة العظمى، أما إذا تعادلت القوتين استمر الشعور بالعجز عن اتخاذ 

  .القرار، ويعاني من ضغوط وإرهاق عصبي وتوتر وقلق

ويسعى وراء  وأعرافه وتقاليدهكما نعلم أن الفرد يعيش في مجتمع به أنظمة وقوانينه   

فرضها عليه يتحقيق أهدافه وإشباع دوافعه وحاجاته في المحيط الذي يعيش فيه، بوسائل 

 اوم ،ة و تعقيد الحياة االجتماعية للفرد تساعد على خلق صراع اجتماعيبالمجتمع، وصعو

و الصراع  يعاني منه المراهق من مشكالت يعود إلى الصراع الذي يتعرض إليه مع والديه

  .الناتج عن األبوين معا

 تحولت فيها الحياة إلى ساحة من العنف الشديد الذي مارسه فهناك العديد من األسر  

سبب العديد من المشكالت األفراد ي أفرادها تجاه بعضهم البعض، خاصة إذا كان أحد هؤالء

  .يرضى بها أفراد أسرتهال التي 

      H. Gartland et H.Dارتالند ودي  ج الباحث فنجد الدراسة التي قام بها  

 بنالتي اهتمت بدراسة الصراع ألوالدي وسلوك المراهقين المشكل، وذلك لتحديد اال) 1992(



 

وقد ارتبطت مشاكل سوء سلوك الطفل والصراع الوالدي ) سنة 17-13(المشكل في سن 

  .باستخدام معلومات تخص المراهق المقصود الذي خبر اكبر مشكالت سلوكية

  )235-234: 2000، يمحمد محمد خليل بيوم(

فالعالقات السائدة بين األبوين من أهم العوامل التي تؤثر في نوع المعاملة التي يتلقاها   

  .األبناء من أبائهم مما يؤدي إلى شعور األبناء بعدم االستقرار االنفعالي واضطرابهم

واألبناء عندما يحاول اآلباء أيضا قد تبدأ المشكالت في حياة األسرة، بين اآلباء    

االستمرار في ممارسة أدوار الحماية المألوفة في حياتهم السابقة ومحاولة استعادتها في حياة 

األسرة، ومن ناحية أخرى فإن شعور الوالدين باألمن اتجاه أبنائهم يؤدي بهما إلى الوقوف 

من خالل  كما انتقلت إليهم موقف الدفاع واإلصرار في العناد على استخدام حقوقهم التسلطية

هم الثقافي، ومن موقف الصراع الحتمي الذي ينشأ بعد ذلك فيتمرد األبناء على ما راثمي

يبشرونه من سلطة، ونظرا الستمرار الصراع فإن الثورة على السلطة تصبح من االستجابات 

شخصية والقلق المألوفة في حياة األبناء المراهقين، وكل هذا يؤدي به إلى اضطرابات في ال

وهذا األخير يظهر نتيجة لعدم قدرة الفرد تحقيق رغباته المتضاربة أو دوافعه التي تلح على 

اإلشباع، فمن العوامل األساسية في ظهور اضطراب القلق عند المراهق المتمدرس نجد 

مه وبين تقاليد المجتمع وقي بين دوافعه الغريزية االجتماعية التي تظهر الصراعات النفسية

وكذا الصراعات األسرية التي تحدث بين األبوين وتؤثر عليهم سلبا وكذا الصراع بين اآلباء 

جتماعي واألبناء المراهقين بشكل مباشر، ولهذا ركزنا في دراستنا على الصراع النفسي اال

واستجابة لمتطلبات هذا الموضوع تم تقسيم هذا المتمدرس وعالقته بظهور القلق،  للمراهق

  :الجانب النظري والجانب التطبيقي اللذان مهدنا لهما: إلى جانبين أساسيينالبحث 

إشكالية البحث، فرضيات : طار العام لإلشكالية والذي يتضمنالذي هو اإل :التمهيديبالفصل 

  .الدراسة ، سبب اختيار الموضوعدراسة، أهداف اللدراسةالبحث، تحديد المفاهيم أهمية ا

لصراع النفسي االجتماعي، حيث يتضمن تمهيد الفصل، تعريف يدور حول ا: األولالفصل 

الصراع، تعريف، الصراع االجتماعي، تعريف الصراع النفسي االجتماعي، أنواع الصراع 

النفسي االجتماعي، مصادره، تحليل الصراع النفسي االجتماعي، النظريات المفسرة له، أثاره 

ته بالقلق، الصراع النفسي االجتماعي في جتماعي وعالقوأساليب حله، الصراع النفسي اال

  .حياة المراهق، خالصة الفصل



 

، تمهيد الفصل، تعريف القلق، مستويات نيدور حول القلق، حيث يتضم:  نيالفصل الثا

ين القلق وبعض المفاهيم األخرى، أسباب القلق، أعراضه، النظريات رق بالقلق، أنواعه، الف

  .ق، خالصة الفصلالمفسرة له، طرق قياسه، عالج القل

يدور حول األسرة، حيث يتضمن تمهيد الفصل، تعريف األسرة، لمحة : الثالثالفصل 

تاريخية لتطور األسرة حسب النظريات المفسرة لها، أنواع األسر، مميزات األسرة، وظائف 

  .األسرة، مقومات األسرة، مكانة األسرة وأهميتها، المشكالت األسرية، خالصة الفصل

يدور حول المراهقة، والذي يتضمن تمهيد الفصل، تعريف المراهقة المراحل : ابعالرالفصل 

الزمنية للمراهقة، أشكال المراهقة، مظاهر النمو في مرحلة المراهقة، النظريات المفسرة 

  .لمرحلة المراهقة، حاجات المراهقة، مشكالت المراهقة، خالصة الفصل

أو تنفيها  الدراسةل إلى نتائج تؤكد فرضيات الذي يهدف إلى الوصو أما الجانب التطبيقي

  :فيتضمن فصلين هما

تمهيد الفصل، التذكير بفرضيات : ول منهجية البحث ويتضمنحالذي يدور : الخامسالفصل 

الدراسة، الدراسة االستطالعية، منهج الدراسة عينة الدراسة، مكان الدراسة األدوات 

األساليب  انات عن طريق الحاسوب اآللي،تفريغ البي تإجراءا المستعملة في الدراسة،

  .اإلحصائية المستعملة في الدراسة، خالصة الفصل

 ، توصيات واقتراحاتةالنتائج، خاتم ة، مناقشخاص بعرض وتفسير النتائج: السادسالفصل 

  .قائمة المراجع و المالحق
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  :اإلشكالية -1

الظروف و يواجه العالم العديد من المشكالت منها الفقر، المرض، و التغيرات البيئية  

والتي تبدو  االجتماعية الصعبة والتي غالبا ما تؤدي إلى مشكلة الصراع النفسي االجتماعي

أشد خطرا نظرا لما قد تسببه من نتائج وخيمة على المجتمع ومن سوء حظ اإلنسان أن 

دوافعه ال تتفق دائما في االتجاه الذي تدفعه إليه، بل أنها أحيانا تصطدم ببعضها البعض 

عندما تتعارض األهداف التي تسعى لتحقيقها، وفي هذه الحالة يعاني الفرد من الصراع 

، والذي هو الحالة التي تنطوي على تعرض الفرد لقوى متساوية تدفعه في وجهات النفسي

متعددة بحيث يصبح عاجزا عن اختيار وجهة نظر معينة، ويشعر الفرد في مثل هذه المواقف 

  )25: 2007ار، فعبد السالم عبد الغ( .بمشاعر الضيق والتوتر لعجزه عن االختيار

عملية التفاعل االجتماعي بين األفراد لتعارض يحدث الصراع النفسي عادة أثناء 

مصالحهم ورغبتهم في تحقيقها، فنجد الفرد نفسه في موقفين متعارضين يتطلب كل منهما 

سلوكا معينا ويكون التناقض جسديا، نفسيا، اجتماعيا، عقليا، كما يعتبر الصراع من الظواهر 

سه، لكون أن الفرد يؤدي عدة أدوار في االجتماعية الحتمية، كما أنه أمر حتمي داخل الفرد نف

أن واحد وأثناء تعارض هذه األدوار واختالفها يولد ما يسمى بالصراع االجتماعي، وهو 

سعى األفراد أو الجماعات من خاللها إلى تحقيق أهدافهم يعبارة عن عملية اجتماعية 

الذي يسحق ويغلب  باستخدام التحدي المباشر أو العنف، والطرف األضعف في الصراع هو

  )230: 2001أحمد عبد اللطيف وحيد، . ( على أمره

يؤدي وجود نمطين من الدوافع المتناقضة إلى إعاقة الفرد عن التوافق، وينشأ   

الصراع النفسي االجتماعي، عندما يواجه الفرد موقفا معقدا يؤدي إلى قيامه باستجابات 

باستجابتين متعارضتين في موقف واحد فإن في القيام  ةمتعارضة، وبما أن هناك استحال

  .القلق يظل قائما عند الفرد

من أشكال الصراع االجتماعي نجد منه الصراعات األسرية، حيث تعتبر العالقات   

األسرية الجيدة القائمة على الحوار البنّاء واالتصال الفعال ضروري من أجل بناء حياة 

عي، لكن إذا حدث وأن ظهر خلال في عملية أسرية مفعمة باالستقرار النفسي االجتما

والصراعات، ال  اإلتصال فإن ذلك يؤدي إلى توتر العالقات األسرية و منه ظهور الخالفات

سيما تلك الصراعات المستمرة التي تحدث بين الزوجين، أو بين األباء واألبناء خاصة 



 

ة للتغيرات الجسمية المراهقين منهم، كون أن مرحلة المراهقة مرحلة حساسة جدا نتيج

  .ة التي تحدث لدى المراهق والتي تجعله يثور على أسرتهعوالفيزيولوجية السري

وون  )L. Steinberg )1981-1987 لورانس ستنبرج الباحث هذا ما أكدته دراسة

أن التغيرات في الهرمونات والتغيرات الجسيمة المصاحبة للبلوغ ) J. Hill )1985  هيل

  . حدوث الصراع في األسرة إلى خرى تؤدي بدورهاتؤدي إلى تغيرات أ

  )372: 2000رمضان محمد القذافي، (

وضوح و إلى حد كبير و يعترض أكثر، وهذا الصراع يحدث بكثيرا  فالمراهق يسأل

  .مع بداية تغيرات البلوغ و التي تؤدي إلى جو متوتر داخل المنزل

         وهيرشل ثورنبرج M. Allis ميشل أليس الباحث هذا ما تشير إليه دراسة كل من  

H. Thormburg )1986 (مجاالت الصراع بين الوالدين وأوالدهم المراهقين، حيث : بعنوان

توصلت نتائج الدراسة إلى أن أكثر مجاالت الصراع بين الوالدين وأوالدهم المراهقين هو ما 

  ).239: 1998فيوليت فؤاد إبراهيم و آخرون، ( .يتعلق بالمسؤوليات داخل البيت

فعندما يعاني كل من الزوجين من الشعور بالكراهية للطرف اآلخر، وعدم التفاهم يبدأ 

الصراع بينهما ويؤثر ذلك حتما على األبناء وعلى أفراد األسرة ككل، وهذا ما تؤكده دراسة 

، حيث اهتمت بدراسة الصراع بين )M. Brien et all )1991برين وآخرون الباحث 

د الفعل العاطفية واإلدراكية لألبناء، حيث أظهر أبناء األزواج الذين يوجد الزوجين وردو

الذين  األزواجأكثر من أبناء  واستثارةني تشوش ذاتي واضطراب نفسي بينهم عدوان بد

يوجد بينهم صراع منخفض، وتشير النتائج أن الصراع القائم في المنزل بين الزوجين يؤثر 

  )234: 2000د بيومي خليل، محمد محم. (سلبا على األبناء

ضف إلى ذلك خروج الزوجة إلى العمل، حيث أنها التحقت بأعمال كانت فيما مضى 

حكرا على الرجال، وتعددت أدوارها وأصبح اليوم من الصعب إيجاد مهنة تخص الرجال 

وحدهم، هذه المشاركة بين الرجال والنساء في نفس المهن أدى إلى زيادة حدة الصراع بين 

 .جين وهذا نتيجة تعدد األدوار الذي يقوم به كل واحد منهماالزو

 

  



 

تي تؤثر على صراع األدوار لدى الزوجة العاملة هو طول وقت العمل من العوامل ال

      J. Gardonجوردن  الباحث وهو ما يسمى بعامل صراع الوقت وهذا ما أشارت إليه دراسة

  ملة المتزوجة وعالقته بطول مدة العملبدراسة صراع األدوار لدى المرأة العا) 1983(

المرأة في  هومن أهم نتائج الدراسة هو ارتباط حدة الصراع بطول وقت العمل الذي تقضي

  . العمل، وتعد مجموعة العامالت لبعض الوقت أكثر توافقا ورضا في الحياة الزوجية

  )77: 2000سميرة محمد، (

   فوق المرأة التي تعمل بعض الوقتفالمرأة التي تعمل طول الوقت تعاني صراعا ي

  .وهذا يؤثر في عالقتها الزوجية سلبا

األبناء، فالعالقة بين اآلباء و نجد من أشكال الصراع األسري أيضا الصراع بين اآلباء  

يتأثر اآلباء بسلوك واألبناء و وأبنائهم عالقة ال مثيل لها، فهي تتغير بنمو كل من اآلباء

والديه هو أحد حقائق الحياة التي ال وتأثر، والصراع بين المراهق و يرأبنائهم، فهي عالقة تأث

  .مناص منها

عن ذلك الصراع الذي يكون بينهم د المحللين النفسيين أن اآلباء هم المسئولون يعتق

أنه عندما يرى  J. Freedenbergفريدنبرج  الباحث بين أبنائهم في مرحلة المراهقة، فيرىو

د فإن شرالتي تقربهم إلى سن ال تظهر على أبنائهم في مرحلة المراهقة اآلباء عالمات النضج

من  ذلك يثير لدى اآلباء الخوف ألن ذلك يعني تقدم اآلباء في السن، كما يتضايق اآلباء

فيصبح صعب ، ذلك ألن المراهق يكون في مرحلة حرجة من حياتهأبنائهم المراهقين و

األسباب خاصة إذا كان المراهق قد  لمبالغة ويثور ألتفهلية يميل إلى االمزاج ال يأبه بالمسؤو

أو النبذ والتسلط، حيث تؤدي هذه اإلتجاهات إلى  طتعرض في طفولته إلى التدليل المفر

، التي أوضحت أن اإلتجاهات )1999( جرونر وآخرونهور القلق، وأكدت دراسة الباحث ظ

  . ها لها أثر بالغ في حدوث القلقالوالدية مثل الحماية الزائدة والنبذ والتدليل وغير

  ).  237 :2000محمد محمد خليل يومي، ( 

يتأثر النمو االنفعالي واالجتماعي للمراهق باألسرة التي تعتبر أقوى الجماعات في   

د، فعالقة الوالدين بأبنائهم المراهقين تساهم بقدر كبير في اتزان التأثير على سلوك الفر

 إلى أن هناك  PAROKH باروخ الباحث ذا ما تؤكده نتائج دراسةنفعاالتهم أو إضطرابها وهإ



 

نوعية العالقات اإلجتماعية السائدة بين قرار اإلنفعالي لألبناء وإرتباط بين عدم اإلتزان واإلست

  ).97: الغريب رمزية، دون تاريخ. ( األبوين وما ينتج عنهما من نزاع

ين والدي المراهق تؤثر على انفعاله حيث أن المشاعر السلبية والمشاجرات الدائمة ب  

أبنائهم إلى أقصى حد و روة الخالف بين اآلباءذكما تسيء إلى نموه، وفي المراهقة تصل 

 يستمر الوالدين في معاملة أبنائهم المراهقين كأطفال بحاجة لرعاية ورقابة دائمة، في حين أن

جية ونفسية أنه لم يعد قاصرا المراهق يشعر نتيجة ما يعتريه من تغيرات جسمية وفيزيولو

  .يحاسب على كل أعماله

أموره، وعن سلوكه  قفمن جهة نجد أن السلطة األسرية لها الحق في السؤال عن أد  

الشخصي واالجتماعي ولها الحق في النقد والتعليق والتوجيه واألمر والنهي، ومن جهة 

ق، بل يشعر أنه بحاجة إلى ر أن هذه السلطة لها كل هذه الحقوعأخرى نجد المراهق ال يش

  . فطام نفسي عن األسرة يمكنه من تحقيق االستقاللية في بعض أموره الخاصة

  ).240: أحمد زكي صالح، دون تاريخ(

: بعنوان) A. Steven et all )1988 ستيفن و آخرون الباحث هذا ما أكدته دراسة  

لسبب الرئيسي في رغبة إستقالل المراهق والضغط الوالدي، وكانت نتائج الدراسة أن ا

وفرض  ه من طرف والديهالمراهق وبحثه عن اإلستقاللية يعود إلى الضغوط الممارسة علي

  )243: 1988فيوليت فؤاد إبراهيم، . (السلطة عليه

غير أن بعض العلماء ينظرون إلى هذا النوع من الصراع األسري على أساس أنه   

وجود فجوة بين جيلين أي بين جيل اآلباء  أن Davis الباحث دقظاهرة إجتماعية حيث يعت

وجيل األبناء أمر حتمي في مجتمع سريع التغير، فاآلباء ينشئون أبنائهم بناءا على خبراتهم 

الشخصية ولكن هذه الخبرة سرعان ما تصبح شيئا عفا عليه الزمن، أي أن اآلباء يعيدون 

ساعد وجود يالء األبناء كبارا، وأبنائهم للعيش في مجتمع يصبح ال وجود له عندما يصير هؤ

هذه الفجوة في رأي هؤالء العلماء عوامل اجتماعية وثقافية مختلفة، فاالختالفات تكون كبيرة 

بين اآلباء اللذين يذهبون إلى الجامعة، واآلباء الذين لم يكملوا تعليمهم وكذلك اختالف ممثلي 

من حيث إتجاهاتهم التربوية فالمراهق فيما بينهم  –األسرة والمدرسة  –ى المراهق دالسلطة ل

 يكتسب أشياء في المنزل بطريقة معينة ويتعلمها في المدرسة بشكل آخر، فمثال قد يشجع 



 

في حين تقف المدرسة موقفا مختلفا حيث تعلم  ،اآلباء أبنائهم على رد العدوان بالعدوان مثال

يا أين يجد المراهق نفسه في ينهم وداألمر ب يسووااألبناء أن يلجؤا إلى السلطة المدرسية وأن 

حيرة نتيجة لذلك، والمراهقين حساسون جدا لمثل هذه التناقضات وهم ينتقدونها أشد االنتقاد 

  .)اآلباء واألبناء(وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى ظهور الصراع بين األجيال 

ألدوار تضطرب فيها اوإن األسرة التي يسود فيها الصراع تنعدم فيها عوامل األمان   

ع المسؤوليات ويضطرب إشباع الحاجات اإلنسانية، ويؤدي ذلك إلى القلق والتوتر يوتض

  . واإلضطراب لدى األبناء بشكل يدفعهم إلى التفاعل مع الحياة بشكل سلبي

  )39: 2000محمد محمد بيومي خليل، (

ائجها ، وكانت نت)Dadds et Powell  )1991 دادز وباول الباحث هذا ما تؤكده دراسة  

  . أن الصراع بين الوالدين أيا كان نوعه له تأثير على ظهور القلق لدى األبناء

  )19: 2003مدحت عبد الحميد أبوزيد، (

سيطر على أفرادها روح القلق والكراهية يفاألسر التي يسودها الصراع واألنانية   

عالقات األسرية والتشاؤم كما تضطرب القيم والمعايير داخلها بشكل مريض، حيث تتفكك ال

  . وتضطرب ويغلب عليها عوامل القلق بشكل يهدد الصحة النفسية ألبنائها

  )29: 2000محمد محمد بيومي خليل، (

ة لإجتماعية مؤلمة محم مما ال شك فيه أن الصراع النفسي اإلجتماعي عملية إنفعالية  

الل عملية التنشئة كتسبها من خبالتوتر الذي يحاول الفرد قدر طاقته وباألساليب التي ا

جتماعية أن يخفف من هذه اآلالم وهذا التوتر، وهذه األساليب ما هي إالّ عملية التوافق اإل

التي يكون منها ما هو شعوري وال شعوري والصراع عندما يكون شديدا فإن الفرد ال شك 

اإلنفعالية  أنه شاعرا بتهديد األنا، وبالتالي يشعر بالقلق وهذا األخير يظهر نتيجة العملية

أنه  Miller et all ملير وآخرون الباحث دراسة المؤلمة التي يحدثها الصراع، وهذا ما تؤكده

هناك عالقة وثيقة بين الصراع والقلق، حيث أن الصراع هو نزعة لتحقيق إستجابة دافعية 

  . فعند فشل الفرد في تحقيقها يصاب بالقلق) إحجام –دام قإ(لمتناقضين 

  )134: 2000ل، فوزي محمد جي(



 

على القرن العشرين إسم عصر القلق، وأطلق عليه هذا اإلسم ألن القلق هو  أطلقلقد   

طابعه الخاص وإنسان هذا العصر يعاني من العوامل النفسية المؤثرة في حياته اليومية 

ولكن  العصرية لم تعد ضحايا مجاعات وأمراض وأوبئة ، فالمجتمعاتجتماعيةمطالبه االو

ا وبتأثير أكثر قسوة أوبئة نفسية خبيثة ومن بينها القلق، والقوى الرئيسية في حلت محله

جتماعية والتي أصبحت من الحقائق المسلم بها في القلق هي الصراعات النفسية اإل مرض

  .عصرنا الحالي

ناشئ   عبارة عن خبرات مهددة ألمن الفرد: "القلق أنه K. Horney هورنيوتعرف   

ارب مشاعر منها تضمؤلمة تبدأ منذ المراحل األولى لنشأة الطفل، و عن مواقف أو أحداث

الوالدين نحوه وتفضيل أحد إخوته عليه أو رفضهم له، أو إنزال العقاب غير العادل به 

  ).116: 2002أديب الخالدي، ". (والسخرية منه

تزود أبنائها بكثير من اإلشباعات تعد كجماعة وظيفية، كما يمكن أن فاألسرة   

بل  فسةنااألساسية من بينها توفير مسالك الحب والود بين األبناء، مثلما يسود فيها مواقف الم

حتى الضغوط القاسية والصراعات الحادة التي تؤدي إلى تشتت أفرادها، خاصة إذا أصبح 

  .الجو العائلي مشحونا بالتقلبات والتوترات والقلق

 ، أن األبناء ذوي القلق)P. Nancy )1977 نانسي الباحثة وهذا ما تؤكده دراسة

المنخفض يتمتعون بالعيش في أسر تتميز بالتماسك والترابط والتوافق األسري، أما األبناء 

  . ذوي القلق المرتفع فيعيشون في أسر يسودها الشقاق والصراع والتفكك

  )28: 2000بيومي،  محمد خليل محمد(

اهقين الذين تظهر أسرهم اهتماما أن المر  MC. Hattouik الباحث هذا ما يؤكدهو  

  ). 59: 1990بن شيخ بختى، . (سلوك األطفال ىإل بزائدا بهم يكون سلوكهم أقر

اإلسراف في التربية تكون النتائج سيئة لمراهق الذي تعود على الحماية وفمثل هذا ا

يجد نفسه أمام مواقف إجتماعية الم الخارجي، خاصة في المدرسة، وبالع هعند اصطدام

صعبة يالقي من خالله صعوبات في التكيف مع القوانين المدرسية التي يجب عليه إحترامها 

  .ومع جماعة رفاقه أيضا

 



 

المرتفع تتمع بالترابط  باإلضافة إلى هذا، األسر ذات المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي

التعاون الذي يتم بالتماسك األسري بصورة تدفع جميع أفراد األسرة للحرص على مكانتها وو

اإلقتصادي المنخفض يسودها الصراع ا األسر ذات المستوى اإلجتماعي والمحبة، بينمو

  خاصة بين قطبي األسرة و بين األبناء، كما تسيطر روح الحقد واألنانية والعدوان والكراهية 

  .بينهم و هذا خاصة إذا كان حجم األسرة كبير

أن حجم األسرة له عالقة  :)1990(ممدوحة سالمة  الباحث هذا ما تؤكده دراسة

 لتساق وسائإعدم األبناء، بعدوانية األبناء نتيجة لزيادة التنافس والصراع العائلي بين اآلباء و

  ).234: 2000محمد محمد خليل بيومي، . (الضبط اإلجتماعي

شكل أو بآخر للصراع النفسي اإلجتماعي في حياته المهنية بلهذا فإن الفرد عرضة 

جتماعية، إالّ أن موقف الصراع قد يكون سهال يمكن حسمه في فترة قصيرة واألسرية واال

من دون أن يترك أثرا على الفرد، وأحيانا يكون صعبا، ليس من السهل حسمه وبالتالي نجد 

الفرد في ضيق وتوتر وقلق نتيجة لهذا الصراع، وهذا يعني أن األفراد الناضجون نفسيا 

دوافعهم  أقدر على التحكم في –في الغالب  -في النفس واجتماعيا والذين يتمتعون بثقة

وحاجاتهم والتوفيق بينهما مما يقلل حدوث الصراع لديهم إالّ في مواقف قليلة يمكنهم تحملها 

والفرد عرضة ألشكال التوتر والقلق،  وحسمها بسرعة من دون أن يتعرضوا لحاالت من

العمرية المختلفة، وتعتبر مرحلة المراهقة  الصراع منذ ميالده إلى نهاية حياته عبر المراحل

مرحلة حساسة جدا يتعرض المراهق فيها إلى صدمات نفسية عديدة نتيجة للتغيرات الجسيمة 

والفيزيولوجية التي تطرأ عليه، وكذا نتيجة لعالقاته مع أفراد أسرته وجماعة رفاقه في 

في اإلستقالل عن السلطة األبوية  المدرسة ورغباته المختلفة التي يحتاج إلى إشباعها ورغبته

والتحرر من قيودها فالمراهق عرضة للصراعات نفسية مع نفسه نتيجة للضغوط الدوافع 

والمجتمع الذي يحرم عليه ذلك، وضميره الذي يعمل على  دية التي تلّح على اإلشباعيالليب

قاته مع والديه وكما أنه عرضة للصراعات األسرية وتظهر في عال قمع هذه الدوافع وردعها

ومدى تأثير أبويه عليه، مما نجده في توتر وقلق دائم نتيجة للضغوط والصراعات التي 

  :منها وعلى أساس ما سلف ذكره يمكن طرح التساؤل األساسي التالي ييعان

 



 

 –حالة( هل هناك عالقة بين الصراع النفسي االجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق -

  ؟)سمة

  :نا لهذا التساؤل يمكن طرح تساؤالت فرعية أخرى والمتمثلة فيمن خالل طرح 

  ؟)سمة–حالة( هل هناك عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق -1

  هل هناك عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالة؟ -2

  ر قلق سمة؟  هل هناك عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهو -3

  ؟)سمة-حالة( هل هناك عالقة بين الصراع االجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق -4

  هل هناك عالقة بين الصراع االجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالة؟ -5

 هل هناك عالقة بين الصراع االجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق سمة؟ -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الدراسة تفرضيا -2

  :لإلجابة على التساؤالت السابقة تم صياغة الفرضيات التالية  

  

  :الفرضية العامة

- حالة(قتوجد عالقة بين الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قل

  .)سمة

  :التي تتجزأ إلى ستة فرضيات جزئية
  

  :األولىالجزئية الفرضية 

  .)سمة-حالة(هق المتمدرس وظهور قلق توجد عالقة بين الصراع النفسي للمرا  
  

  :الجزئية الثانيةالفرضية 

  .توجد عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالة
  

  :الجزئية الثالثةالفرضية 

  .توجد عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس و ظهور قلق سمة
  

  :لرابعةا الجزئيةالفرضية 

  ).سمة-حالة( اع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلقتوجد عالقة بين الصر  
   
  :لخامسةا الجزئيةالفرضية  

  .توجد عالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالة
  

  :الجزئية السادسةالفرضية 

  .توجد عالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق سمة
  

 

 

 

 

  



 

  :يمتحديد المفاه -3

  :الصراع -1

  :لغة -1-1

  .خصومة ومنافسة: مصدره صارع، جمع المؤنث السالم منه :صراع

  )731: وآخرون، دون تاريخ أحمد العايد.(اع مع الفقر والعوزكان في صر: يقال: مثال
  

  :إصطالحا -1-2

يشير الصراع في الدراسات النفسية إلى حالة انفعالية تتسم : " تعريف ثائر غباري -1

ور بالتردد والحيرة والقلق والتوتر، تحدث للفرد، عندما يتعرض لهدفين أو دافعين بالشع

  ". عارضين، ال يمكن إشباعهما أو تجنبهما في وقت واحدتم

  )364: 2008ثائر غباري وآخرون، (

الصراع على أنه حالة  فتأن الدراسات النفسية عر ثائر غباريحسب تعريف   

د، عندما يكون الفرد أمام هدفين أو دوتر والقلق والحيرة والترانفعالية، تؤدي بالفرد إلى الت

  .دافعين متعارضين ويصعب عليه أن يشبعهما أو يتخطاهما في نفس الوقت

المتزامن لدافعين متناقضين أو أكثر عند نفس الفرد  الصراع هو التواجد: "تعريف شابلن -2

  ".ر الذهنيأو نفس الجماعة والذي يؤدي إلى التأزم النفسي والتوت

  )111: 2002سميح أبو مغلي وآخرون، (

نالحظ من خالل هذا التعريف أن الصراع يتشكل من خالل تواجد دافعين متناقضين   

ماعة نفسها وهذا الصراع يؤدي إلى خلق جأو أكثر في الوقت نفسه عند الفرد نفسه أو عند ال

  .تأزم نفسي وتوتر عند الفرد أو الجماعة التي تعاني منه

الصراع هو حالة يمر بها الفرد حين ال يستطيع إرضاء :" تعريف سميح أبو مغلي -3

دافعين معا، أو نوعين من الدوافع، ويكون لكل منهما قائما لديه وأن هذه الحالة يمكن أن 

  ).112: نفس المرجع". (تؤدي به إلى القلق واإلضطراب

 

 

 



 

قوتين أو أكثر  هواجتعندما ت نالحظ أن الصراع يكون سميح أبو مغليمن خالل تعريف 

يؤدي به إلى حالة من القلق  عند الفرد في الوقت نفسه وال يقدر على إرضائهما معا وهذا ما

  .واإلضطراب

الصراع حالة نفسية مؤلمة تنشأ نتيجة التنافس بين دافعين : " تعريف فوزي محمد جبل -4

  ).7: 2000فوزي محمد جبل، ( ".كل منهما يريد اإلشباع

ب هذا التعريف نالحظ أن الصراع ينشأ نتيجة تعارض دافعين ال يمكن إشباعهما حس  

  .تارخفعين يانفسه في حيرة أي الد دفي وقت واحد، فيجد الفر

من خالل التعاريف السابقة نستخلص أن الصراع حالة إنفعالية يمر بها الفرد عندما   

        ه بالشعور بالتوتر والقلق يواجه دافعين يريدان اإلشباع في نفس الوقت مما يؤدي ب

  .والحيرة والتردد واإلضطراب
  

  :إجرائيا -1-3

إلى الحيرة والقلق، نتيجة تواجده أمام هدفين  بالمراهقالصراع هو حالة إنفعالية تؤدي 

  .متعارضين، يجب عليه إختيار أحدهما
  

  :الصراع النفسي -2

  :إصطالحيا -2-1

لنفسي هو تعرض الفرد لقوى متساوية تدفعه الصراع ا:" تعريف أديب الخالدي -1

ة مما تجعله عاجزا عن إختيار إتجاها معينا يترتب عليه الشعور بالضيق داهات متعدجبإت

حالة قلق، وهذا ناتج عن صعوبة إختياره، أو إتخاذ القرار بشأن اإلتجاه  كوعدم اإلرتياح كذل

  )124: 2002أديب الخالدي، ". (الذي يسلكه

ل هذا التعريف أن الصراع النفسي يتشكل من عدم قدرة الفرد على نالحظ من خال  

إختيار إتجاها معينا يجب عليه أن يسلكه عندما يجد أمامه دافعين متساويين في الشدة تدفعه 

في إتجاهات عديدة ويصعب عليه أخذ القرار في إختيار أحدهما ويتولد لديه الشعور بالضيق 

 .وعدم اإلرتياح والقلق

 

  



 

هو حالة تصادم الدوافع والحوافز وفيها يكون للفرد : " ريف أديب محمد الخالديتع -2

ضين باإلتجاه، والسمة الغالبة في قإختياران بين هدفين أو موقفين متكافئين بالقوة ومتنا

عليه أن يحسم الصراع  يشقالصراع النفسي هو أن الفرد الذي يتوجب عليه اإلختيار 

  يارين، وفي الصراع العادي ال يشعر الفرد باأللم أو التردد لصالحه أو لصالح أي اإلخت

  )160: 2009أديب محمد الخالدي، ". (ئياابل تتم المفاضلة تلق ،وهو يختار

أديب أن الصراع النفسي حالة تتصادم فيها  محمد الخالديعريف تيتبين لنا من   

كسان في اإلتجاه، ويجب على فعين متساويين في الشدة ومتعاداالدوافع أين يكون الفرد أمام 

عكس الصراع  دالفرد أن يختار بين الدافعين مما يؤدي إلى شعور الفرد باأللم أو الترد

  .العادي الذي يتم فيه اإلختيار والمفاضلة تلقائيا

من خالل التعريفين السابقين نالحظ أنهما يتفقان على أن الصراع النفسي حالة تتصادم   

نفسه أمام دافعين متساويين في القوة ومتعاكسان في اإلتجاه يلحان  فيها الدوافع يجد الفرد

إذا لم يستطيع أن يختار على اإلشباع معا، وعليه أن يختار أقلهما ضررا بالنسبة له، و

  .ديه الحيرة والقلقلل بينهما تتولد ويفاض
  

  : إجرائيا -2-2

حيرة وترد وتوتر نتيجة هق المتمدرس من اهي تلك الحالة النفسية التي تتولد لدى المر

  .لتصادم دوافعه
  

  :الصراع اإلجتماعي -3

  :إصطالحا -3-1

الصراع اإلجتماعي هو عملية إجتماعية يحدث عن : "تعريف حسين عبد الحميد رشوان -1

قصد و يعتمد بين فردين أو أكثر أو بين الجماعات، أو بين الطبقات في المجتمع الواحد 

      بين الفالحين  ووأصحاب رؤوس األموال، أ متمثال في الصراع بين العمال

  ". واإلقطاعيين، أو بين األحزاب السياسية، أو بين المجتمعات بعضها البعض

 ).146: 2003حسين عبد الحميد رشوان، (

 

  



 

من خالل تعريف عبد الحميد رشوان للصراع اإلجتماعي أنه عملية إجتماعية يتبين لنا   

بين الجماعات أو بين الطبقات في نفس المجتمع ويعود هذا يكون بين فردين أو أكثر أو 

الصراع إلى الكراهية والعداء وتعارض المصالح واألهداف، وتسعى هذه الجماعات لتحيق 

مصالحهما وأهدافهما مع إبادة وتدمير الجماعات األخرى بإستخدام العنف في القضاء على 

وأصحاب رؤوس األموال أو بين  الطرف اآلخر ويظهر هذا الصراع كثيرا بين العمال

  .األحزاب السياسية أو بين الفالحين واإلقطاعيين أو بين المجتمعات بعضها البعض
  

  :إجرائيا -3-2

الصراع اإلجتماعي هو ظاهرة إجتماعية يكون بين فردين أو أكثر، نجده كثير   

التي تحدث بين وتلك الوالدين  األشكال، وأكثرها أهمية الصراعات األسرية التي تحدث بين

  . ئهم المراهقينأبناو اآلباء
  

  :التحديد اإلجرائي للصراع النفسي اإلجتماعي

هي تلك الحالة النفسية التي يكون فيها المراهق المتمدرس نتيجة لتصادم دوافعه بين   

د، وكذا دنين المجتمع حيث يتولد لديه الشعور باأللم والحيرة والترادية وبين قويبيالرغبات الل

  .سلطة الوالدين وبين الرغبة في الحصول على اإلستقاللية والتحرر من القيود األسرية بين
  

  :تعريف القلق -4

  :لغة -4-1

  .إضطرب وإنزعج: قلق شخص: يقلق، قلقا، قلق: قلقَ

  .قلق المريض فلم ينم: مثال

  .دي مكان واحفلم يستقر : قلق الشخص -

  ).أقلق الخبر العائلة(، )ضجيج النائمأقلق ال(أزعجه : أقلقه: أقلق يقلق إقالقا -

  .حساس بالضيق والحرج وقد يصاحبه بعض األلمإمصدره قلق، : قلق -

إستعداد فطري ال يقنع بما هو كائن ويتطلع إلى ما وراءه، فهو مبعث حياة وحركة  -

  .وعامل تقدم وتطور

 .مضطرب منزعج: قلق -

  



 

  ).1004: عايد وآخرون، دون تاريخأحمد ال( .رجل مقالق يعني شديد القلق: "مقالق -
  

  :إصطالحا -4-2

يعرف القلق بنوعيه، قلق حالة، وقلق سمة، على أن قلق ): "1966(تعريف سبيلبرجر  -1

حالة هو وضع وقتي طارئ عند الفرد يحدث له إذا تعرض إلى أحد الموضوعات التي تثير 

لق، أما قلق سمة تشير ألساليب هذا القلق، وباختفاء هذه الموضوعات المثيرة تنتهي حالة الق

إستجابية ثابتة نسبيا تميز شخصية الفرد حيث أن القلق هذا أقرب أن يكون مرتبط بشخصية 

  ).9: 2004صبره محمد علي وآخرون، ". (الفرد منه مثيرات الموقف نفسه

وه لكنه يختلف من كونه ميتبين لنا أن القلق خبرة يومية عند الفرد في جميع مراحل ن

  .عابرة أو يكون كسمة في شخصية الفرد حالة

     القلق هو شعور غامض غير سار، مصحوب بالخوف : " تعريف أحمد عكاشة -2

حساسات الجسيمة مثل زيادة نشاط الجهاز العصبي اإلرادي، ضيق والتوتر متبوعا ببعض اإل

  )46: 2001حسين علي فايد، ( ."التنفس، سرعة ضربات القلب

تغيرات فيزيزلوجية خاصة ويكون مصحوبا  شعور غامض، تتبعه يالحظ أن القلق هو  

  .بالتوتر والخوف

يرها وجود خطر لقلق حالة إنفعالية غير سارة يستثا: "Richardsonتعريف ريشاردسن  -3

". ترتبط بمشاعر أدائية من التوتر والخشية فالقلق هو اإلشارة أو العالمة بأن هناك خطر

  ).27: 1979العزيز سالمة، ريشاردسن، ترجمة أحمد عبد (

نالحظ حسب هذا التعريف أن القلق انفعال وإنذار لظهور خطر يظهر على شكل توتر 

  .وتردد

و ألم أصبح أالقلق عبارة عن ألم داخلي، : "Nicolas Pirreinتعريف نيكوال بيريان  -4

اظ بالتوازن سبب الشعور بالتوتر، ولما كان اإلنسان يناضل بإستمرار من أجل اإلحتفيداخلي 

يتوقف ذلك على و ةأو بناء دمرةالداخلي، فإن القلق يمثل قوة دافعة، قد تكون هذه القوة م

 )Nicolas Perrien, 1999 : 57( ".وث الشردتوقع حدرجة شعور الفرد ب

 

  



 

    يعرف القلق بأنه حالة ترقب حدوث الشر :"J. H. Sanfodتعريف سان فورد  -5

  )6: 2002 عبد الرحمن العيسوي،(" والعصاب النفسي لصراعويوجد في كثير من مواقف ا

يتبين لنا أن القلق يكون في كثير من مواقف الصراع والعصاب النفسي، فهو حالة   

  .حدوث خطرالفرد متوقعا يكون 

القلق هو عدم الراحة الجسيمة والنفسية، يعود إلى " :Pierre Janetتعريف بيار جاني  -6

ون مصحوبا بخوف عميق والذي يمكن أن يؤدي إلى الهلع، مع اإلحساس بخطر شديد، يك

  )Pascal Marson, 2004 : 178( ".إحساسات غير مرغوبة في الجهاز الهضمي والنفسي

نالحظ أن القلق  يعود إلى إحساس الفرد بوقوع خطر يجعله يخاف تؤدي به إلى عدم 

  .والجسيمة النفسية  الراحة

التناسب  القلق هو رد فعل لتهديد يتسم أو يتصف بعدم : ")R. May )1950 تعريف ماي -7

مع الخطر الحقيقي، ويتضمن الكبت وبعض الصراعات، وال يستطيع الشخص العصبي أن 

    ).06: 2002عبد الرحمن العيسوي، (". وتوترهيفهم بوضوح األسباب التي أدت إلى قلقه  

لخطر ال يتناسب مع الخطر فعل رد يتبين لنا من خالل هذا التعريف القلق عبارة عن 

الحقيقي الذي يواجه الفرد، والشخص المريض ال يعرف وال يفهم السبب المؤدي إلى حدوث 

  .القلق و التوتر عنده، ويرجع القلق إلى المكبوتات والصراعات لدى الفرد

لية ناتجة عن عانالحظ أنها تتفق على أنه حالة إنف تمن خالل كل ما سبق من التعريفا

توقع حدوث خطر أو تهديد داخلي أو خارجي يترتب عنه مجموعة من التغيرات بالشعور 

أبرزها الفيزيولوجية مثل سرعة دقات القلب وضيق التنفس، ويمكن أن يكون القلق حالة 

عابرة حيث يتعرض معظم الناس لها كما يمكن أن يكون ميزة في مكونات شخصية الفرد 

  .حيث يكتسي فيها القلق طابع السمة
  

  : إجرائيا -4-3

القلق هو خبرة إنفعالية مؤلمة يتوقع فيها المراهق الخطر، وعدم الراحة النفسية في 

  .الذي يعيش فيه ومع األفراد الذين يتفاعل معهم سيما داخل األسرة و في المدرسة طالمحي

 

 

  



 

  :تعريف األسرة -5

  :لغة -5-1

  جمع أسر وأسرات: أسرة -

  .ماعة يربطها أمر مشتركرته، جيأهل الرجل وعش: أسرات -

  .العاملون في حقل التعليم: األسرة التعليمية -

  .ها والمسئول عنهالرب األسرة عائ -

  ".يجب المحافظة على الروابط األسرية"منسوب إلى األسرة : أسري -

  ).879: أحمد العايد وآخرون، دون تاريخ(

  

  :إصطالحا -5-2

األسرة على  يه الطبيعة، حيث ينظر إلىهي أول إجتماع تدعو إل: "تعريف أرسطوا -1

قبائلهم من جهة  واستمرارأساس وظيفتها وتحقيق وإشباع الدوافع األولية ألفراد من جهة 

  )205: 2000خرون، آناوي ومحمد الش(". أخرى، أو هي تنظيم طبيعي، تدعو إليه الطبيعة

    لبشرية يم طبيعي لظعريف نالحظ أن أرسطو يجعل األسرة تنتمن خالل هذا ال  

بالتالي فاألسرة هي القاعدة األساسية التي يبنى عليها  وذلك إلستمرار وبقاء النوع البشري، و

  .المجتمع

   األسرة هي الوحدة األساسية في التنظيم اإلجتماعي: " تعريف عبد الهادي الجوهري -2

ولى ونتعود ذات األهمية الكبرى، فيه تبدأ حياتنا األ جتماعيةومؤسسة من المؤسسات اإل

عليها، وفيها نضع أول خبراتنا وفيها تتشكل شخصينا وتتكيف مع البيئة المتغيرة حولنا وهي 

والصغار مصدر لضبط السلوك، ويلقي فيها الكبار مصدر األخالق والدعامة األولى ل

  ).21: 2003حسين عبد الحميد احمد رشوان، ". (الرخاء

ة عبارة عن وحدة بنائية يكتسب فيها الفرد األسرأن من خالل هذا التعريف نالحظ   

يلقى الراحة  مكانات وأدوار إجتماعية، وفيها تتشكل دعائم شخصيته ومصدر خبراته وأخالقه

 .النفسية والرخاء

 

  



 

األسرة هي الوحدة اإلجتماعية األولى المسئولة عن : " .Daniel Mدانيل ميلر  تعريف -3

وك األفراد بطريقة سوية أو غير سوية من خالل نشأة الطفل، وتلعب دورا أساسيا في سل

النماذج السلوكية التي تقدمها ألبنائها فأنماط السلوك والتفاعالت التي تدور داخل األسرة هي 

  ."النماذج التي تؤثر باإليجاب أو بالسلب في تربية األبناء

)Henri Lehalle, Daniel Mellier, 2002 : 226(  

نشئة الطفل ولها تأن األسرة المسئولة األولى عن  ميلريتبين لنا من خالل تعريف   

دور كبير في جعل سلوك أطفالهم سلوكا سويا عن طريق النماذج التي تكون بواسطة 

  .التفاعالت التي تحدث داخل األسرة حيث تؤثر باإليجاب أو بالسلب في تربيتهم

ى التي تشكل بنية األسرة هي المنظمة اإلجتماعية األول: " Donaldتعريف دونالد  -4

         جتماعي، تكوين القيم ، عن طريق تعلم األبناء السلوك اإلالشخصية بشكل مباشر

كما  واإلتجاهات، الدين، األخالق وإكتساب اللغة، كما تعمل األسرة على نقل التراث الثقافي

 تساهم في بناء الشخصية بطريقة غير مباشرة من خالل الظروف والمناخ األسري الذي

  )Donald Winnicat, 1991 : 55(. "سودهاي

إجتماعية تعلم ألبنائها تعريف أن األسرة عبارة عن منظمة نرى من خالل هذا ال  

حيث تعمل على تشكيل بنية شخصيتهم  ...جتماعي والقيم واإلتجاهات والديناإل كالسلو

ألسري السائد في بناء شخصية أبنائها بواسطة الظروف والمناخ ا مبطريقة مباشرة، وتساه

  .بطريقة غير مباشرة

بية رى الطفل، والجانب األهم هو التباألسرة هي طريقة تنظيم الحياة الشخصية أين ير -5

  ". المستقرة من طرف شخص أو شخصين بالغين الذين لديهم وظيفة األبوين

 Dictionnaire encyclopédique de l’éducation  et de la formation, 1998 : 447)( 

فاألسرة هنا تعني الطريقة التي تنظم فيها الحياة الشخصية والتي يربي فيها الطفل 

  .تربية مستقرة من طرف شخصين يمثالن الوالدين

يتبين لنا مما سبق أن األسرة هي الركيزة األساسية واألولى التي تشكل شخصية   

األولى أين يكتسب الطفل من خالل التفاعل األسري الذي يحدث بين أفرادها، وهي المحطة 



 

الفرد أدواره اإلجتماعية وتكوين القيم واإلتجاهات، وهي المسؤولة الوحيدة في تعليم أبنائها 

  .السلوك غير السويو السلوك السوي أ
  

  :إجرائيا -5-3

األسرة هي مجموعة من األفراد تجمعهم صلة الزواج والقرابة يضمهم بيت واحد   

  .نائهموغالبا ما تتكون من الزوجين وأب
  

  :تعريف المراهقة -6

  :لغة -6-1

  .قارب الحلم وبلغ حد الرجال: راهق الغالم: راهق يراهق مراهقة -

  .مراهقون: جمعه: مراهق -

  .مراهقة، جمعه مراهقات: مؤنثه          

  .الفرد في فترة المراهقة -

  .راهق: مصدره: مراهقة -

". كيره وتخطى مرحلة المراهقةنضج تف"هي الفترة من بلوغ الحلم إلى سن الرشد 

 )556-555: دون تاريخ: أحمد العايد وآخرون(
  

  :إصطالحا -6-2

المراهقة مرحلة إنتقالية تتمحور في العديد من ): " 1999( تعريف مارسول وبراكني -1

التغيرات الجسيمة واإلنفعالية واإلجتماعية التي تعرقل التوازن الداخلي للموضوع والتي 

  ".بناء األنا والبحث عن وسائل جديدة إلثبات الذاتتعرف بإعادة 

)Pierre Ghoslin, 2006 : 25(  

نالحظ أن المراهقة مرحلة تغيرات تتميز بعدم التوازن الداخلي حيث تعرف بإعادة   

  .بناء األنا وإثبات الذات

 المراهقة تتميز بالتحوالت الجسيمة والنفسية التي تحدث: " .Debesse  Mتعريف دوبيس -2

  ).Debesse M 8: 1971 ". (بين الطفولة والرشد



 

فإن المراهقة مرحلة إنتقالية تحدث فيها تغيرات في جانبين : " لدوبيسبالنسبة   

أساسيين أولهما تغيرات جسيمة كنمو األعضاء الداخلية والخارجية، وثانهما تغيرات نفسية 

ت العقلية كالقدرة على التفكير كظهور إنفعاالت شديدة القلق، اإلكتئاب إلى جانب نمو القدرا

  .المنطقي والتجريد والتخيل

المراهقة هي الفترة التي يكسر فيها المراهق شرنقة الطفولة : ")1962(تعريف هوركس  -3

  ". ليخرج إلى العالم الخارجي، و يبدأ في التفاعل معه واإلندماج فيه

  )318: 2001أحمد محمد الزغبي، (

أن المراهق ينتقل من حياة الطفولة واإلتكالية إلى العالم في تعريفه على  هوركسركز   

  .الخارجي الذي يحدث فيه تفاعل إجتماعي

المراهقة مرحلة إنتقال تنحصر بين الطفولة : "Nicolas Perrienتعريف نيكوال بيريان  -4

  ) Nicolas Perrien, 199 : 25. (والرشد

من البلوغ الجنسي وتكتمل عند  هي مرحلة تبدأ): "1994( تعريف سهير كامل أحمد -5

إكتساب الهوية وتتميز بظهور أزمات كثيرة بسبب التغيرات الفيزيولوجية المؤدية إلى النضج 

  ).123: 1994سهير كامل احمد، ". (الجسمي والضغوط اإلجتماعية

يتبين لنا أن المراهقة مرحلة إنتقال من الطفولة إلى الرشد، تبدأ من البلوغ،تتميز   

ات السريعة في الجانب الجسمي، الفيزيولوجي، العقلي اإلنفعالي، النفسي واإلجتماعي بالتغير

التي من شأنها أن تعرض المراهق إلى صراعات وضغوط داخلية وخارجية تنعكس على 

  .شخصيته وعلى األسرة والمجتمع

نستخلص من خالل التعاريف السابقة أن كل تعريف ركز على جانب دون اآلخر   

إعتبرها مرحلة تغيرات فيزيولوجية، جسيمة، إنفعالية إجتماعية، وهناك من ينظر فهناك من 

إليها على أنها مرحلة التحوالت الجسيمة والنفسية، وهناك من يرى أنها مرحلة إنتقالية 

تنحصر بين الطفولة وسن الرشد وأن فيها تظهر أزمات كثيرة كالصراع والقلق والضغوط 

مرحلة إنتقال من الطفولة إلى الرشد تعرف بفترة الصراعات  والتوتر، وعموما فالمراهقة

النفسية والبحث عن الهوية، يبرز فيها التوتر والشدة واألزمات النفسية وتسودها المعاناة 

واإلحباط والصراع والقلق وصعوبات التوافق، تتسم بالتحوالت الجسمية، النفسية، اإلنفعالية 



 

يظهر التفكير المجرد، كما أنها تتميز بإستثارة الغرائز واإلجتماعية، فيها يتطور الذكاء و

  .الجنسية، حب الحركة واالستقاللية وثراء الحياة العاطفية
  

  :إجرائيا -6-3

- 15(هي المرحلة التي يكون فيها المراهق متمدرسا في الثانوية والذي يكون عمره   

وبات التوافق مع ويعيش من خاللها فترات من الصراع يبرز فيها القلق وصع) سنة18

  .محيطه األسري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

  :الدراسةأهمية  -4

تكمن أهمية البحث في أهمية مرحلة المراهقة التي يمر بها التلميذ في التعليم الثانوي 

وأهم الصراعات التي يتعرض إليها، مع نفسه ومع أسرته كما تظهر أهمية البحث أيضا في 

في حياة المراهق المتمدرس وطريقة تعاملها معه وعالقاتها حساسية دور األسرة الذي تلعبه 

  .ومدى تأثير ذلك على شخصيته

كما تتجلى أهمية هذه الدراسة على أنها تلقي الضوء على جانب هام من جوانب 

العالقات االجتماعية والمتمثلة في العالقات األسرية بين الوالدين واإلبن المراهق من جهة 

  .بين الزوجين وتأثيرها على أبنائهم المراهقين من جهة أخرى وبين العالقة السائدة

إظهار اإلضطرابات التي يمكن أن تنتج من خالل تعرض المراهق إلى صراعات  -

نفسية وأخرى إجتماعية والتي تظهر من خالل الصراعات األسرية كون أن األسرة وحدة 

  .بات نجد القلقإجتماعية يتكون من خاللها المجتمع، ومن بين هذه اإلضطرا

  .التعرف على األبعاد التي يتكون منها الصراع النفسي اإلجتماعي -

التعرف على األسباب التي تجعل المراهق المتمدرس في صراع دائم مع نفسه ومع -

  .أسرته وما هي الحلول التي يمكن أن تساهم في حّل الصراع لديهم
  

  :الهدف من الدراسة-5

  .ن لديهم صراع نفسي إجتماعي وقياس درجة القلق لديهمالتعرف على التالميذ الذي -

معرفة ما إذا كان الصراع النفسي االجتماعي يؤدي إلى ظهور القلق عند المراهق  -

  .المتمدرس

  .وضع استبيان يقيس الصراع النفسي اإلجتماعي لدى المراهق المتمدرس -

  .لمراهقدراسة العالقة بين الصراع النفسي االجتماعي والقلق عند ا -

النفسي واالجتماعي الذي يكون لدى المراهق وما هي  عمعرفة أسباب الصرا -

  .نتائجه
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :سبب إختيار موضوع الدراسة -6

نفسية إجتماعية وتربوية في نفس  ةيعود سبب إختيار هذا الموضوع كونّه يدرس ظاهر

مراهقة مرحلة مهمة وجد الوقت، عند المراهقين المتمرسين في الثانوية وكون أن مرحلة ال

حساسة، وكذا التعرف على ما إذا كان الصراع النفسي اإلجتماعي يؤثر على شخصية 

  ؟)سمة- حالة(المراهق وهل يؤدي إلى ظهور القلق 

 يكون موضوع الصراع النفسي االجتماعي عند المراهق لم يتم التعرض إليه من قبل، أ

السابقة الكافية التي تخدم هذا الموضوع ولم أننا لم نجد الدراسات  ثانه موضوع جديد، حي

نجد األدوات الالزمة لقياس الصراع النفسي االجتماعي عند المراهق المتمدرس، فكان بودنا 

  . التعرض إليه في هذه الدراسة
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  :تمهيد

حياته اليومية مواقف صراعية تجعله يحتار في أمره في كيفية تجاوزها، التي تجعل االختيار  يواجه اإلنسان في  

بين منفعته ومنفعة اآلخرين أمرا شديد الصعوبة، والصراع أنواع وأشكال مختلفة، ووجود الصراع ال يعني أنه شديدا دائما، 

ن متناقضين أو متساويين في القوة والشدة، تجعله حائرا أو أنه غير قابل للحل فهو يحدث عندما يجد الفرد نفسه في موقفي

في اختيار االتجاه أو الهدف أو الموقف األقل ضررا من األخر، بمعنى وجود نمطين من الدوافع المتناقصة المتعارضة 

في هذا تعيق الفرد عن التوافق، حيث يؤدي هذا الصراع إلى االضطراب والقلق واالنفعال والتوتر، وبالتالي سنتطرق 

الصراع االجتماعي أنواعه مصادره، آثار، تفسيره، النظريات المفسرة له  فالفصل إلى تعريف الصراع نفسي، تعري

  .وأساليب حله



 

 :ريفاتع -1

  :تعريف الصراع   -1-1

نوعين الصرع هو حالة يمر بها الفرد، حين ال يستطيع إرضاء دافعين معا، أو "  :تعريف عطا اهللا فؤاد الخالدي -1-1-1

عطا اهللا فؤاد (  ."من الدوافع، ويكون كل منهما قائما لديه، وهذه الحالة من الممكن أن تؤدي إلى القلق و االضطراب

  .)51: 2009الخالدي، 

في أن  عنالحظ من خالل هذا التعريف أن الصراع يكون عند الفرد حينما ال يستطيع أن يرضي نوعين من الدواف  

  .د الدافعين دون األخر، وبالتالي تؤدي به هذه الحالة إلى قلق واضطرابواحد، وعليه أن يختار أح

الصراع هو حالة من التردد والحيرة تنشأ عن وجود رغبتين متعارضتين، "  :تعريف مصطفي محمد الصفطي -1-1-2

  ."واختيار إحداهما يؤدي إلى عدم تحقيق الرغبة األخرى

             )     71: مصطفي محمد الصفطي، دون تاريخ( 

نالحظ من خالل هذا التعريف أن الفرد يواجه دافعين وأكثر سعيا إلى تحقيق رغباته وأهدافه وهو مضطر أن 

  .ألنسب له وأثناء عملية االختيار يجد الفرد نفسه في موقف تردد وحيرةايختار ويفاضل بين إحداهما و

راع يحدث عند الفرد عندما يجد نفسه أمام دافعين أو نستخلص من خالل التعريفين السابقين أنها تتفق على أن الص  

قوتين يجب إشباعها في نفس الوقت ولكن ال يستطيع ذلك وعليه أن يختار أحد هذين الدافعين ويفاضل بينهما، وأثناء عملية 

  .االختيار نجده حائر ومترددا أي الدافعين يختار، مما يؤدي ذلك به إلى ظهور حاالت من قلق واضطراب
  

  :تعريف الصراع النفسي -1-2

الصراع النفسي هو ذلك الصراع الدائم المستمر ال الصراع المؤقت "  :تعريف عباس محمود عوض -1-2-1

العابر، والذي ينشأ نتيجة تعارض دافعين ال يمكن في وقت واحد إرضاءهما لتساويهما في القوة، أو هو الحالة النفسية 

  ".، إذا الصراع يمكن أن يكون تنافس بين دافعين، كل منهما يريد اإلشباعالمؤلمة التي تنشأ عن هذا التعارض

  ).377: 1994عباس محمود عوض وآخرون، ( 

حسب هذا التعريف الصراع النفسي دائم ومستمر وليس عابر، ينشأ عند الفرد عندما يجد نفسه أمام دافعين   

الي يتألم الفرد نتيجة هذا التعارض وعدم قدرته على متساويين في القوة وال يمكن إرضاءهما في نفس الوقت، وبالت

إشباعهما معا، كما يمكن للصراع أن يكون على شكل تنافس بين دافعين يلحان على اإلشباع، ومن خالل هذا التنافس يقع 

  .الفرد في صراع وحيرة اللذان يؤديان إلى القلق
  

  :تعريف الصراع االجتماعي -1-3

الصراع االجتماعي هو العملية االجتماعية التي يسعى األفراد أو الفئات ": تعريف جبلن وجبلن-1-3-1

سميح أبو مغلي وآخرون، ".(االجتماعية من خاللها تحقيق غاياتهم باستخدام التحدي العدائي المباشر أو العنف أو التهديد به

2002 :111(  

يعتمد الفرد من خاللها تحقيق أهدافه، و حسب هذا التعريف نالحظ بأن الصراع االجتماعي عملية اجتماعية يسعى  

  .والتهديد في ذلك على التحدي والعنف
    

  :االجتماعيالنفسي أنواع الصراع  -2

  :تم تصنيف الصراع إلى عدة أنواع والتي يتم عرضها فيما يلي  



 

  :وينقسم إلى نوعين :الصراع من حيث وعي الفرد به -2-1

  .د ويعيهوهو الذي يدركه الفر :صراع شعوري -2-1-1

  ).364، 2008ثائر غباري وآخرون، (

هذا  رففي الصراع الشعوري نجد الفرد يعي تماما الدافعين اللذين يؤديان إلى خلق هذا الصراع، وغالبا ما يظه  

  .النوع لدى الفرد في صورة ضيق ونرفزة، وهذا الصراع من السهل التغلب عليه لمعرفة الدوافع المؤدية إليه
  

  : شعوريصراع ال -2-1-2

هو ذلك الصراع الذي ال يعي الفرد أطرافه المتنازعة وإنما يشعر بحالة التوتر أو الضيق أو اإلرهاق العصبي   

  ).364: نفس المرجع( .الناتجة عنه

أي أن في الصراع الالشعوري تكون قوتيه غير معروفة، أو إحدى قواه المؤدية إليه أي أنها دوافع مكبوتة، وهذا   

من السهل التخلص منه أي أنها من  سلصراع من أقوى العوامل التي تؤدي إلى اإلضطرابات النفسية، وليالنوع من ا

  .العوامل الكامنة في نشأة األمراض النفسية والمسببة إلضطراب الشخصية وتفككها
  

  :الصراع من حيث اإلقدام واإلحجام -2-2

ولو عدنا إلى تعريف الصراع  اع في االتجاه األساسي لهاتختلف القوى العاملة في الصر: ينقسم إلى أربعة أنواع   

  .اإلحجام عنه علإلقدام على الهدف، ومنها ما يدف علوجدنا أن هناك مجموعة من القوى المتنافرة منها ما يدف
  

  :صراع إقدام وإقدام -2-2-1

 نستطيع الحصول يظهر هذا الصراع حين يتنازعان دافعان، يدعو كل منهما إلى الحصول على شيء ولكن ال  

، ولكن علينا أن تنتقي بين (++)من حيث االنجذاب، نمثل لهما بإشارتي  نعلى الشيئين معا، فنحن أمام رغبتين إيجابيتي

ال نستطيع الحصول عليهما معا، وهذا الصراع سهل الحل ضعيف اآلثار، وال يستمر مدة طويلة  ااألمرين أو الشيئين، ألنن

  ).52: 2009عطا اهللا فؤاد الخالدي، (د اختيار أحدهما بل ينتهي حين يقرر الفر

في هذا النوع من الصراع، نمر به بشكل كبير في مواقف حياتنا اليومية فنحن نسأل أنفسنا على سبيل المثال هل   

نزهة أرتدي اليوم هذا القميص أم ذاك؟ هل أشرب الشاي أم القهوة؟ هل أتناول فطوري في البيت أم العمل؟ هل أذهب في 

  .مع صديقتي أم أشاهد برنامجا تلفزيونيا؟ هذا النوع من الصراع، ليس لديه أثار سلبية
  

  :إحجامصراع إقدام و -2-2-2

يعود سبب هذا النوع من الصراع إلى وجود موضوع فيه جوانب إيجابية وجوانب سلبية في الوقت نفسه، واختيار   

لى جانب الجوانب اإليجابية، وينطبق على هذا النوع من الصراع المثل الموضوع يقتضي من الفرد تحمل الجوانب السلبية إ

ومثل هذا النوع من الصراع يقود إلى أن يتصرف الفرد تجاه " من أراد أكل العسل عليه أن يتحمل لسع النحل"الشعبي 

مزدوجة، فالفرد يريد ا يسمى كذلك صراع الميول المتناقضة أو الذلهوالموضوع المرغوب بازدواجية أو بصورة متناقضة، 

ا النوع من الصراع أشد أنواع الصراع إرهاقا ذتحقيق الهدف من ناحية ولكن في الوقت نفسه ال يريد أن يتحمل نتائجه وه

للفرد، ألن الجوانب السلبية واإليجابية مرتبطة معا، وإذا استمر لفترة طويلة دون حل فإنه يقود إلى القلق والتوتر 

  ).222: 2009سامر جميل رضوان، (لنفسية واألمراض الجسدية وا

ففي هذا النوع من الصراع نجد وجود أمرين يود الفرد تحقيق إحداهما ولكن األمر األخر يمنعه من ذلك، وينشأ   

هذا الصراع نتيجة وجود رغبتين متعارضتين إحداهما موجبة واألخرى سالبة، وأمثلة ذلك، الطالب الذي يريد أو يرغب في 



 

ب، ويخشى من طول فترة الدراسة، ومثال أخر، حالة الزوجين اللذان يقطنان مع األهل في منزل واحد، غير دراسة الط

أنهما يرغبان في االستقالل عن األسرة، ولكن هذا االستقالل يحمل في طياته تحمل أعباء الحياة وحدهما والتنازل عن 

 نهذا النوع من الصراع من أخطر أنواع الصراع من حيث ما يمكالخدمات التي يقدمها األهل أثناء اإلقامة معهم،  ويعتبر 

  .أن يقود إليه من حاالت اإلحباط والقلق والصراع واالضطراب الحاد
  

  :صراع إحجام وإحجام -2-2-3

ينشأ هذا النوع من الصراع بين هدفين متناقضين، مقيمين سلبيا، عندما يبدو أن كل مخرج من موقف مزعج، لن   

، أي أن كال الهدفين مقيمان تقييما سلبيا، وال مفّر من اختيار أحدهما على اإلطالق، ويغلب أن يتم في النهاية يكون مرغوبا

تشبيه هذا النوع من الصراع  ماختيار الموقف األقل إزعاجا، أو يمكن أن يتم تأجيل اتخاذ القرار لفترات زمنية طويلة، ويت

  ).223: مرجع سابق" (هما مراالختيار بين أمرين أحال"بالمثل الشعبي 

ففي هذا النوع من الصراع نجد أنه على الفرد مواجهة موقفين أو دافعين غير مرغوب فيها، فإذا اختار أحدهما   

الطالب الذي يجد نفسه في موقف االمتحان، أمام : غير المرغوب فيه ومن أمثلة ذلك عليه أن يواجه الموقف الثاني أو الدافع

خوفه من الغش لتأنيب ضميره له، واألخر خوفه من الرسوب، حتى يلحق به الفشل ويصاب باإلحباط وفي دافعين إحداهما 

  .هذا النوع من الصراع غالبا ما يقع الفرد فريسة للقلق والتوتر النفسي
  

  :صراع إقدام وإحجام المزدوج -2-2-4

نه، ومثال ذلك طالب يرغب في االنتساب هو ظهور دوافع جديدة تدعم اإلقدام نحو موضوع النزاع أو اإلحجام ع  

راتب عالي يتقضاه المتخرج من تلك الكلية : ، يدخل دافع جديد وهو)إحجام–إقدام(لكلية الطيران، يخاف أخطار الطائرة 

  .وال يقضي على جانب اإلحجام لكنه يقوي ويدعم جانب اإلقدام ويساعد في سرعة إيجاد المخرج) دافع يدعوه لإلقدام(

  ).54 – 53: 2009اهللا فؤاد الخالدي وآخرون،  عطا( 

هذا النوع من الصراع امتداد للنوع السابق، وذلك عندما يقود إلى ظهور دوافع جديدة، تدعم اإلقدام نحو موضوع   

  .النزاع أو اإلحجام عنه فظهور دافع جديد قد يساعد على حل النزاع، إالّ أن المسألة قد تصعب إذا ظهر دافع جديد أخر

بصفة عامة فإن الصراع بأنواعه المختلفة يولد حالة من االرتباك والحيرة، يؤدي إلى شلل في تفكير الفرد وعدم   

  .تؤثر في توافقه وعدم قدرته على تحقيق صحته النفسية يقدرته على اتخاذ القرارات السليمة، وبالتال
  

  :الصراع من حيث تكوين الشخصية -2-3

ومدرسة التحليل النفسي، ويرى أن الدوافع المتصارعة ال ترجع دائما إلى جانب  Freud فرويدهو األساس عند   

األنا األعلى ونجد أنفسنا أمام عدد –لهوا –األنا: واحد، ويمكن النظر إلى أنواع الصراع من حيث رجوع الدوافع إلى جوانب

  :من األنواع نذكر منها
  

  :الصراع بين دوافع الهو -3-2-1

على دافعين يسعى كل منهما نحو غرضه، وال يمكن تحقيق ) الهو(الصراع، عندما ينطوي  يحدث هذا النوع من  

الغرضين معا، وهذا النوع من الصراع في الغالب ال يكون سببا قويا في حصول حاالت سوء التكيف، إالّ أن طول مدة 

  .توتر الشديدالصراع بين دوافع الهو يمكن أن يغير من وضع الصراع، وبالتالي يهيئ الفرصة لل

  ).366: 2008ثائر غباري وآخرون، (



 

: هذا يعني أن الصراع بين دافعين حيث يسعى كل منهما نحو غرضه وال يمكن تحقيق الغرضين معا ومثال ذلك  

الصراع بين دافع الجنس ودافع الجوع، والصراع بين دافع الجنس والخوف على الحياة، والدوافع الالشعورية تسعى إلى 

وسط يكون مخرجا مناسبا لكل من الدافعين المتعارضين ولكن طول مدة هذا الصراع يمكن أن توفر الفرصة لقلق إيجاد حل 

  .شديد
  

  :الصراع يبين دوافع الهو واألنا األعلى -2-3-2

ئما يمكن التوفيق بينه وبين الحاجات الهو، وهنا نجد الصراع قا مما ال ندوافع األنا األعلى لدى الفرد غالبا ما تكو  

اعتبارات الزمن والمكان والبيئة  ابين الهو واألنا األعلى ففي الطفولة يعبر الفرد عن حاجاته بطرق بسيطة ومباشرة ال تقيده

االجتماعية، ولكن التدريب االجتماعي وأوامره ونواهيه توجد تدريجيا عوائق أمام ذلك النوع من اإلشباع السهل، فالكثير من 

  )54: 2009عطا اهللا فؤاد الخالدي، .(ة مع دوافع األنا األعلىدوافع الهو تصبح متعارض

هذا النوع من الصراع يحدث عندما ال يتمكن الفرد من التوفيق بين الحاجات األولية للهو ودوافع األنا األعلى،   

سية التي فكثير من األفعال والموضوعات التي تعد وسائل إلشباع دوافع الهو تصبح موضوع معارضة من الدوافع النف

تكونت في األنا األعلى، نتيجة للتنشئة االجتماعية كالصراع الناتج من تعارض النزعات الجنسية مع القيم األخالقية، وغالبا 

  .يكون هذا النوع من الصراع حادا، إذا كانت الحاجات األولية قوية، وعدم إشباعها يمثل تهديدا قويا للذات
  

  :ألعلىالصراع بين مكونات األنا ا -2-3-3

يحدث هذا النوع من الصراع، عندما يواجه الفرد نزاعا أو تعارضا بين قيمتين أخالقيتين أو معيارين اجتماعيين   

مما ينطوي عليه ضميره أو بين واجبين، وهذا النوع قد يتطور ويصبح عنيفا وقاسيا، وقد يقود إلى نوع من الهروب، 

، في بعض األحيان، إلى نوع من اإلضطرابات النفسية والسيما إذا كان يتجسد في شكل تعذيب الذات كما يحدث أن ينتهي

  ).367: 2008ثائر غباري وآخرون، (الصراع بين قيم عظيمة المكانة لدى الفرد 

يكون الصراع بين مكونات وهذا يعني أن الصراع يكون بين قيمة أخالقية وأخرى، أو بين معيار اجتماعي وأخر   

ه الصراعات عنيفة وقاسية تؤدي بذلك إلى نوع من الهروب يأخذ شكل تعذيب الذات، الذي ينتج األنا األعلى، وتصبح هذ

واجبه اتجاه أمه وواجبه اتجاه  نالصراع الذي يوجد لدى الشاب المتزوج، بي: عنه حدوث إضطرابات نفسية ومثال ذلك

  .زوجته حين يحدث خالف بينهما

  

  :الصراع من حيث تفاعل الفرد مع محيطه -4.2

  .يمكن النظر إلى الصراع من حيث التفاعل الذي يتم بين الفرد ومحيطه وهنا نجد ثالثة أنواع من الصراع  
  

  :الصراع بين الدوافع الداخلية -2-4-1

يحدث هذا الصراع بين دوافع أو حاجات داخلية تّكون الصبغة الغالبة فيه، تعارض هدف أو غرض دافع مع   

 .ن تكون هناك مطالب في المحيط الخارجيغرض دافع آخر، وذلك من دون أ

  )55: 2009عطا اهللا فؤاد الخالدي وآخرون، (

يحدث هذا الصراع حينما يتعارض هدف أو دافع مع دافع آخر، مثال ذلك المراهق الذي تتصارع لديه الدوافع   

 .الالشعورية باتجاه تأكيد الذات واالستقالل والحاجات الالشعورية لرعاية واهتمام أهله

  
  



 

  :الصراع بين دوافع مرتبطة بمطالب خارجية -2-4-2

في اتجاه واحد، وبالتالي ال  نالشيئيا نوال يكو البنهميحدث هذا الصراع عندما يريد كل من الوالدين أن يطلبا شيئا   

ن باألمر الذي أثار في هذه األمثلة يكو) ، وأيهما يلبي؟يأخذ؟ أي األمرين(معا، وهنا نجد الصراع لدى اإلبن  ايمكن تحقيقيهم

  .الدوافع خارجيا وتبقى الدوافع مرتبطة به و تابعة له، وأثره هو الغالب في قيام الصراع وفي شدته
  

  :الصراع بين الحاجات الداخلية والمطالب الخارجية -2-4-3

مثال ذلك ينشأ هذا الصراع نتيجة لوجود دافع داخلي يتطلب إشباعا لكن تحقيق ذلك يتعارض مع شروط المحيط،   

  ).116: نفس المرجع( .طفل يريد قطعة من الحلوى لكن هناك من سيوقع العقاب عليه إن فعل ذلك

في هذا النوع من الصراع تجتمع فيها حاجات أو دوافع داخلية وحاجات أو دوافع تثيرها مباشرة مطالب خارجية   

حاجة الجندي إلى الماء الموجود خارج : ل ذلكومثاالدوافع، محيطة، ويأخذ هذا الصراع شكل صراع بين مجموعتين من 

مع  بوكذلك، حاجة الفرد إلى العمل ولكن ذلك العمل ال يتناسينتظر خروجه،  المكان الذي يحتمي فيه وشعوره بوجود عدو

  .مستواه الثقافي
    

  :الصراع االجتماعي بين األفراد والجماعات -2-5

الجماعات عندما تتعارض مقاصدها أو أساليبها في تحقيق المقاصد يحدث هذا النوع من الصراع بين األفراد وبين   

أو األهداف أو عندما تتفق المقاصد وتختلف اآلراء، حول أساليب تحقيق المقاصد والعكس بالعكس ويتخذ الصراع 

  :االجتماعي أشكاال مختلفة فنجد
  

  :الصراع بين األشخاص -2-5-1

منافسة بين شخصين إلى درجة الكراهية ويحاول كل منهما تدمير يظهر هذا النوع من الصراع عندما تشتد ال  

األخر والقضاء عليه وهزيمته وإذالله بشتى الطرق والوسائل الممكنة ويمكن أن يحدث هذا الصراع في مختلف مجاالت 

  .الحياة

  ).117 – 116: 2002سميح أبو مغلي، (
  

  :الصراع السياسي -2-5-2

إما صراعا محليا داخليا في إطار المجتمع الواحد كما يحدث في : المظهرين يتخذ هذا النوع من الصراع أحد  

األحزاب السياسية المتصارعة ومن مظاهره الحمالت الدعائية واإلشتباكات الدامية، وقد يكون دوليا خارجيا بين مجتمع 

  )117: جعنفس المر... (الحمالت الدعائية وتبادل التهديدات والحروب والحصار: وآخر ومن مظاهره
  

  :الصراع الطبقي -2-5-3

يظهر هذا الصراع في نطاق المجتمع الواحد بين الطبقات المختلفة فيه ومن مظاهره الثورات، االعتداءات القتل،   

  )117 – 116: نفس المرجع.(الحرق والسلب
  

  :الصراع الديني -2-5-4

 )117: نفس المرجع( .ين الواحديظهر هذا الصراع بين جماعات األجناس المختلفة أو بين أفراد الد  

 

  



 

  :الصراع العرقي -2-5-5

يحدث هذا الصراع بين جماعات األجناس المختلفة والذي ينتج عنه شعور أحد األجناس بالتفوق على الجنس   

 . ، العزلة الثورات، المظاهرات، الحروب المحلية والدولية)البيض والسود(األخر، ومن مظاهره التمييز اللون 

  )117: مرجعنفس ال(

ن البيض في الواليات المتحدة األمريكية وبين البيض والسود في جنوب يروبيوبين الزنوج واأل ثمثال ذلك ما يحد  

فالصراع هو أقوى درجات التنافس وأشدها عنفا وهو رفض لعملية التعاون، ويعود الصراع إلى الكراهية والعداء ، إفريقيا

كل من هذه الجماعات لتحقيق مصالحها  ينس المصالح تقل حدة الصراع، وسعوتعارض المصالح واألهداف فحين تتجا

غير مشروعة،  وأوأهدافها، مع إبادة وتدمير الجماعات األخرى مستخدما في ذلك كافة األساليب سواء كانت مشروعة 

  .واستخدام العنف للقضاء على الطرف األخر وإخراجه من الميدان
  

  :الصراع األسري -2-5-6

من أجل بناء حياة أسرية  العالقات األسرية الجيدة القائمة على الحوار البنّاء واالتصال الفعال ضرورية تعتبر  

مفعمة باالستقرار النفسي واالجتماعي، لكن إذا حدث وأن ظهر خلال في عملية االتصال فإن ذلك يؤدي إلى توتر العالقات 

  .األسرية ومنه ظهور الخالفات والصراعات
  

  :ين اآلباء واألبناءالصراع ب -

الصراع بشكل واضح في فترة  وإن البيت أحيانا يتحول إلى ساحة للصراع بين اآلباء واألبناء، وعادة ما يبد  

الطفولة الوسطى والمتأخرة، حيث يرتبط الطفل بجماعته، فيتعاهدون على احترام قوانين الجماعة وعدم البوح بأسرارها 

حين يعود الطفل من المدرسة فقد يلقي بحقيبته وكتبه ويختفي فجأة عن نظر والديه ألي شخص خارج نطاقها مهما كان و

وماذا كنت تعمل : "ويعيد الوالدين السؤال بشكل آخر" هاهنا"فيجيب ببساطة " أين كنت؟: "وبعد غيبة قد تطول يسأله أبواه

ضرورة الحفاظ على أسرار الجماعة مبلغا ويبلغ تمسك الطفل ب" ال شيء"فيأتي الجواب باختصار شديد " طوال ذلك الوقت؟

عظيما يفوق أضعاف السعادة التي يسبغها عليه شعوره برضا والديه عنه لو أجابهم بصدق عن مكان تواجده أثناء غيابه، 

ويبلغ الصراع أشده في مرحلة المراهقة حيث تكثر المصادمات والمشاحنات بين المراهق وأفراد أسرته، فاألبوين يهتمان 

 نمن واقع خوفهم على أي منهما وحرصهما على مصلحتهما إالّ أن هذا الحرص والخوف غالبا ما يفسرا ةاب أو الشاببالش

من وجهة نظر المراهقين على أنهم نوع من التدخل في شؤونهما من أجل فرض الوصاية على حركاتهم والتقليل من شأنهم 

  .التوجيه واإلرشاد والحمايةوالنظر إليهم على أنهم مازالوا أطفاال يحتاجون إلى 

  )250 – 248: 1998رمضان محمد القذافي، (

على مستقبل أبنائهم ولكن الطريقة المتبعة  نحن نرى أن موقف اآلباء قد يكون دافعه المصلحة والحرص والخوف  

ث نتائج عكسية في تحقيق مصالحهم قد تكون قاصرة وأساليب النقاش والتفاهم والحوار غير صحيحة لدرجة تؤدي إلى حدو

  .لها أثر خطير على شخصيتهم مما يسبب لهم التوتر والقلق

فالمراهق الذي ينتمي إلى أسرة معينة تقوم على تطبيعه اجتماعيا وفي نفس الوقت ينتمي إلى مجموعة الرفاق أو   

ارض هذه االتجاهات ، وتدعوه إلى التمسك بمعايير الجماعة واكتساب اتجاهات تختلف عن اتجاهات األسرة، وتتعةالصحب

بشكل أو بأخر، فكيف يكون تصرفه ؟ فهل يحتفظ بعضويته في المجموعتين وأن يستبقي الوالء لكل منهما من غير أن 

  )135: 2000خليل عبد الرحمن المعايطة، .(يطغى الواحد على األخر



 

سلوكية كاالنحراف والجنوح فالصراع داخل األسرة وخاصة إذا كان بين اآلباء واألبناء يقود إلى حدوث مشكالت   

  .ويصبح األطفال أكثر تهورا وعصبية ويشعرون بمستويات عالية من الضيق النفسي والقلق
  

  :الصراع بين الزوجين -

عندما يعاني كل من الزوجين من الشعور بالكراهية للطرف اآلخر، يبدأ الصراع بينهما، ونتيجة لذلك تنمو مشاعر   

ألسرة وبرغم محاولة الزوجين في بعض األحيان أن يخفف ذلك على األبناء، إالّ أنه ينعكس سلبا اليأس واإلحباط بين أفراد ا

  .عليهم

أن الزواج وضعية جماعية وهو بهذه الصفة يتوفر على جميع الخصائص العامة لحياة  ليفن كورت الباحث يرى  

عنه، فإن مشاكل أحد الزوجين يجب أن ينظر  الجماعة، وإذا كانت الجماعة شيئا أكثر من مجرد مجموع أعضائها ومختلفا

  )150: 1983، اباسا غان(.فرد –جماعة إليها على أنها نابعة من العالقة

فتوارد الصراع وأتساعه يتبعان حالة التوتر والقلق التي يعيش يفيها الجماعة واألفراد، ومن بين أسباب القلق   

  :والتوتر مايلي

  .إلى األمن ةمثل الحاجة الجنسية أو الحاجعدم إرضاء بعض الحاجات األساسية   

  )152: نفس المرجع(

K كنجزلي ديفيز الباحث ويذهب   .Davis  )1964( الزواج وسيلة إلشباع الرغبات الجنسية والحاجة "لى أن إ

  ).147: 2003حسن عبد الحميد رشوان، (". للرفقة، وخارج هذا اإلطار ليس له أهمية تضفي عليه صفة االستقرار

أن الزواج مجرد من معاني كثيرة وذلك يظهر من االنحصار المتزايد  K. Davis الباحث حظ من خالل قولنال  

لوظائف النظامية التي تقوم بها األسرة فيما عدا وظيفتي اإلنجاب والتنشئة االجتماعية، اللتين كانتا وستظّالن محورين 

ئف األسرة يفقدها القدرة على مقاومة مختلف الصراعات التي تهدد أساسين في الحياة األسرية وهذا التقلص المتزايد في وظا

  .استقرارها

في األسر العربية عامة واألسر الجزائرية خاصة أن معظم األزواج والزوجات ليس من السهل عليهم  هما نالحظ  

حياته بأنها مستقرة ولكن  االعتراف بوجود صراع داخل أسرهم، واإلقرار بأن تلك األسر مهددة باالنهيار وقد يصف أحدهم

مع ذلك يكون الصراع كامنا وتحت السيطرة، وذلك لوجود أطفال يخشى الزوجان تشريدهم أو لتعلق زواجهما بمصالح 

مالية وتجارية يحرصان على عدم حدوث خسارة، فالحياة الزوجية في هذه الحالة وإن خلت من الدفء العاطفي إالّ أنها 

  .على أساس ذلك وليس على أساس التعاون المشترك في سبيل األسرة بحد ذاتهاتقوم على المصلحة وتستمر 

من المعروف في المجتمعات العربية وغيرها من المجتمعات عندما يبلغ الصراع بين الزوجين ذروته أو حده   

  .األقصى، ويصل األمر إلى حد تعذر الحياة المشتركة بينهما يبرز الطالق كحل لهذا الصراع

إليه في كل أنواع وأشكال الصراع النفسي االجتماعي، يجب أن نضع في االعتبار أن  ال ما تعرضنمن خال  

الصراعات إذا استمرت فترة طويلة من الزمن دون حل لها، وكانت تتضمن دوافع ذات أهمية للفرد أدت إلى حدوث حيرة 

إلى تعرض الفرد لإلحباط نتيجة مشاعر الخيبة  يوتوتر وقلق، واستهلكت من الفرد قدرا من طاقته، هذا إلى جانب ما يؤد

 .واأللم وفقدان الثقة بالنفس

 

 

  
  



 

  :مصادر الصراع النفسي االجتماعي -3

تفوق إرضاء الفرد لدوافعه وتحقيق  ةأو جسمي ةللصراع مصادر قد تكون خارجية، كعقبة مادية أو اجتماعي  

تريد أن تشبع، ويكون منها دوافع جنسية أو عدوانية يخشى الفرد  مطامحه وأن تكون داخلية ذاتية ترجع لدوافع الفرد التي

  ).378: 1994عباس محمود عوض وآخرون، . (من إشباعها فيقع في المحظور ويعاقب
  

  :الصراع ذو مصدر داخلي -3-1

ريزية التي ينشد وهي النفس الالشعورية والمليئة بالدوافع الغ) فالهو(، )األنا(و ) الهو(يتمثل في الصراع القائم بين   

في إشباعها اللذة والمتعة حيث تتعارض هذه الدوافع األليمة مع القيم ومعايير المجتمع وأوضاعه التي تعترض بسبيل إشباع 

هي الذات الشاعرة العاقلة التي تتمثل لمعايير وقيم وأوضاع ونظم المجتمع، لذا فهي تدخل ) األنا(هذه الدوافع، ولما كانت 

وبين أفعال ) األنا األعلى(ذاتها في صراع بين امتثالها للقيم والمثل ) األنا(المستقبحة، وتقع ) الهو(ع أفعال في صراع دائم م

، وأقسى مايتعرض له الجنس البشري )الهو(وبين أفعال ) األنا األعلى(له الجنس للقيم والمثل  ض، وأقسى ما يتعر)الهو(

ع الجنس والعدوان وغيرها من الدوافع المستقبحة، والتي قد تتم من صراع واصطدام وتنازع هو ذاك المتصل بدواف

بما يدور داخله من  يأو ال يع رصراعاتها بعيدا كل البعد عن المستوى الشعوري أو قريبا منه، أي أن اإلنسان قد ال يشع

ي تعمل على أن تقوم الت) األنا(، ونظرا لقوة )األنا(و ) الهو(هذا الصراع الالشعوري بين  لصراع، وسرعان ما يتحو

بكبت هذه الدوافع في الالشعور ولكن هذه الدوافع المكبوتة والتي تنفس عن نفسها بالخروج على شكل أعراض ) الهو(

  )89: 2000فوزي محمد جبل، ( .جسمية ألمراض نفسية
  

  :الصراع ذو مصدر خارجي -2.3

  ، وبذالك تكون البيئة يتمثل في الصراع بين دوافع الفرد وحاجاته االجتماعية الملّحة  

الخارجية هي مصدرا للصراع والتنازع لدى الفرد، وهذا الصراع يتم على مستوى الشعوري، مما يجعل الفرد مدركا له 

منه األفراد من كافة الطبقات وعلى جميع المستويات، فيقع اإلنسان حائرا  وتماما وألسبابه، وهذا الصراع الخارجي ال يخل

اته ودوافعه وبين حاجات ومطالب المجتمع، وبين حاجاته وحاجات اآلخرين، كما تتنوع األهداف من حاجبين الكثير 

المتصارعة لدى الفرد، إما أنهما هدفين مرغوبين محببين لدى الفرد والمطلوب إشباع أحدهما، وإما أنهما دافعين غير 

يكون هدفين متناقضين وتزداد الحاجة الختيار  مرغوبين ويطول الصراع فيها إلزاحة أحدهما واختيار األخر، وإما أن

  .أحدهم

  ).90: نفس المرجع(

هذا يعني أن الصراع ينشأ عن وعي وانتباه من الفرد، وكما قد ينشأ في غفلة من الفرد ودون شعوره به، بمعنى   

خلي فالصراع به الفرد ويكون ذو منشأ دا رأن الصراع قد يشعر به الفرد ويكون ذو منشأ خارجي، أو قد ال يشع

كأن تصطدم رغبة ذاتية للفرد مع معايير وقيم المجتمع، : داخليين مثال نبتنازع بين دافعين ذاتيي نالالشعوري عادة ما يكو

رغبة الفرد القيام بفعل ال : الفرد إلى مصدره ويعرف بالتحديد طرق التغلب عليه مثل نأما الصراع الشعوري عادة ما يفط

  .اجه اضطرابا كبيرا إذا أسلك هذا الفرد أسلوبا يساعده على التغلب على هذه الرغبةعنه أهله، فلن يو ييرض
  

  :تحليل الصراع النفسي االجتماعي -4

ويمكن القول أن ) أصحاء أو مرضى(يحتل الصراع أهمية كبيرة لجميع األفراد سواء كانوا عادين أو غير عادين   

مجتمع من عراقيل في وجه العديد من الدوافع القوية التي يحملها األفراد ال هالكثير من حاالت الصراع تنشأ بسبب ما يضع

معهم، وما الشك فيه أن الشخص في حالة تفاعل مستمر مع المحيط فهناك أشياء في المحيط أو المجتمع تجذبه وأخرى 



 

ولكنها ليست متساوية يرغب في االبتعاد عنها، فموقف الفرد تتحكم فيه مجموعة من القوى بعضها جاذب وبعضها دافع، 

في قوتها، وقد ينتهي الصراع حين يستطيع الفرد التكيف مع حاالت الصراع التي يمر بها و التي تكون بعضها شعورية 

  )112ص: 2002سميح أبو مغلي وآخرون، . (والبعض اآلخر يبقى في مستوى الالشعوري

لمجتمع من موانع وعراقيل في وجه الكثير من ا هنستخلص أن الصراع في الكثير من الحاالت ينشأ بسبب ما يضع  

الدوافع التي يحملها األفراد معهم، والموقف الذي يكون فيه الفرد بين تجاذب عدد من القوى يدعوه إلى التكيف معها، وقد 

عملية التكيف بسرعة و ال ينقضي الصراع، وبالتالي  ثتتم عملية التكيف بسرعة وينقضي الصراع وقد تتأخر وال تحد

  .يؤدي ذلك إلى التوتر والقلق
  

  :النظريات المفسرة للصراع النفسي االجتماعي -5

  :نظرية التحليل النفسي -5-1

يؤكد أصحاب نظرية التحليل النفسي أن اإلنسان يسعى دائما إلى إشباع حاجاته الغريزية والتي دائما تتعارض مع   

بغية ) الهو(تحقيقه من جراء ضغط مكونات  دلة صراع، بين ما يريالقيم االجتماعية وتقاليد المجتمع مما يؤدي إلى خلق حا

لهذه الدوافع الغريزية سعيا للدفاع عن الشخصية وعمال على تكيفها مع األوضاع ) األنا(التعبير عن نفسها، وبين مقاومة 

أنه صراع بين قوة مانعة االجتماعية، وهذا الصراع الداخلي في أعماق النفس الالشعورية تفسرها نظرية التحليل النفسي 

التي تقف دائما بالمرصاد أمام ) األنا(التي تحول دون ظهور هذه الحاجات الغريزية الالشعورية والتعبير عنها الممثلة بقوة 

يعتبر مركز الطاقة النفسية التي تنشأ عن جزء من الطاقة الحيوية وتمنح جزءا من هذه الطاقة إلى ) فالهو(هذا الضغط 

وتقف بالمرصاد رقيبا )األنا األعلى(ى تنظم لها إشباع دوافعها وحاجاتها، وهناك جانب ثالث في الشخصية وهي حت) األنا(

وأن وقوع الفرد في دائرة الصراع هو أمر طبيعي يمر به الفرد خالل حياته اليومية، والصراع ) الهو(و) األنا(على كل من 

بمكوناتها تعتبر قوة دافعة تدفع الفرد إلى إتباع نشاط ) الهو(الثالثة، فإن  هنا هو بمثابة مواجهة مستمرة بين أجزاء الشخصية

) األنا األعلى(عمال آخر تحاول فيه ) األنا(تقف في مواجهة هذا النشاط فيتولد الصراع بينهما، وقد تعمل ) األنا(معين، و

ب نظرية التحليل النفسي أن الصراع هو انقسام و يعتبر أصحا، )األنا األعلى(و) األنا(دا بين إيقافه وهذا يولد صراعا جدي

  .من مشاعر القلق وظائف الشخصية على نفسها، مما قد يعاني الفرد

  )182 – 127: 2002أديب الخالدي، (

فمن خالل هذه النظرية نستخلص أنه، إذا كان دافعا ذو طبيعة عدوانية أو جنسية قد أستثير ويلّح على اإلشباع،   

بالعالم الخارجي فال بد أن يتم هذا اإلشباع  لال يتص) الهو(إن هذا الدافع يجب إشباعه مباشرة، وبما أن ف) الهو(فوفق مبدأ 

يعمل ) األنا(الذي يتوجب عليه تحقيق اإلشباع، وبما أن ) األنا(، أي أنه يتم إرسال استثارة هذا الدافع إلى )األنا(عن طريق 

، وإنما يبحث عن إمكانية اإلشباع في إطار الواقع )الهو(مباشرة بتنفيذ مطالب  موال يق) األنا(وفق مبدأ المنطق والواقع فإن 

الخارجي ومطالب البيئة، بحيث ال يتم إلحاق األذى بالشخصية جراء إشباع هذا الدافع، وبالتالي من يحدد هذه اإلمكانية ليس 

بفحص ما ) األنا األعلى(، و يقوم )األنا األعلى(على  بعرض هذا الدافع) األنا(حيث يقوم ) األنا األعلى(وحده وإنما ) األنا(

من قيم وعادات ومعايير المجتمع فإذا كان إشباع هذا الدافع يلحق األذى  ههذا الدافع ال يتعارض مع ما يحتوي إذا كان

من تنفيذ هذا الدافع ) األنا(فإنه يمنع ) كسوء السمعة االجتماعية أو العقاب القانوني أو أي شكل آخر من التهديد(بالشخصية 

األذى بالشخصية كإشباع الدافع الجنسي وفق الطريقة التي يقر بها  قويعيده إلى مصدره، أما إذا كان اإلشباع ال يلح

) األنا األعلى(وبما أن  ،)الهو(بتنفيذ هذا اإللحاح الدافعي القادم من ) لألنا(المجتمع في إطار عاداته وتقاليده، فإنه يسمح 

هو سبب الشعور ) األنا األعلى(، و)الهو(إلى ضغوط ومطالب  خكي ال يرض) األنا(الكمال فإن وظيفته تدعيم يسعى نحو 

بالفخر واالعتزاز الذي ينتاب الفرد عندما يقوم بأعمال مفيدة لآلخرين، أو عندما يقوم الفرد بتجنب الوقوع في خطأ ما 



 

اء في تناول مواد محرمة وهو سبب شعور الفرد بالنقص والخجل كاالعتداء على شخص ما أو االنزالق تحت تأثير األصدق

عنه المجتمع أو ال يرضي هو بنفسه عنه، كالرسوب في  ىفي نفسه، بمعنى يبدأ في تأنيب ضميره عندما يقوم بعمل ال يرض

ه رضخ واستسالم لدوافع ألن) األنا(يؤنب ) األنا األعلى(االمتحان أو ممارسة الجنس خارج اإلطار الذي يقره المجتمع، فهنا 

  .ولم يقاومها) الهو(
  

  :النظرية الفطرية -5-2

ترى هذه النظرية أن حالة الصراع بين دافعين يمتلكان الشدة نفسها فيؤدي ذالك إلى كف متبادل بين هذين   

سلوك ثالث ليس له أي من ثم تتحول طاقة الدافعين إلى إثارة والدافعين، غير أن الكف ال يعني أن طاقة الدافعين قد اختفت، 

معنى وغير مرتبط بالموقف المثير وليس له عالقة به على اإلطالق، وتطلق على هذا النوع من السلوك، سلوك التحويل، 

انطالقا من وجهة نظر الفطرية تفسير التبول : أي تحويل طاقة الدافع إلى سلوك ليس له عالقة بالموقف على اإلطالق فمثال

في مواقف المشقة، كموقف ) رمش الجفون المستمر(اإلسهال أو هز الرجلين أو تكرار حركات الجفنين الالإرادي، أو حالة 

 )Immelmann )1982 إميلمان ثالباح االمتحان مثال، حيث تطلق على هذه المظاهر تسمية حركات التحويل، ويشير

ى نماذج سلوك وراثية تظهر عادة من مواقف إلى أن هذا النوع من التعابير الحركية غير المتناسبة مع الموقف تدل عل

  .الصراع أي في المواقف المشحونة بالتوتر والقلق

ترى هذه النظرية حركات التحويل يمكن أن تحدث في المواقف التي يوجد فيها اتجاهين متناقضين من السلوك،   

ظافر أو التثاوب في مواقف معينة وتحليل حك الرأس أو قضم األ: ونجد ذلك كثيرا في التعابير اللفظية عديمة المعنى، مثال

هذه الحركات، يظهر في العادة وجود صراع بين الهروب والهجوم أو صراع بين الخوف من قول شيء غير دقيق والرغبة 

من خالل مراقبة سلوك المرضى القلقين في  )Parsh, )1974 بارش الباحث هفي التعبير عن الرأي الخاص، وهذا ما يؤكد

مثل الوقوف عن الكرسي والذهاب واإلياب في  تار طبيب األسنان، أين كان متخفيا كمريض نالحظ سلوكياغرفة انتظ

الغرفة والطرق المتواتر باألصابع والقدمين الخ، وقد كان تكرار هذه الحركات أكثر تكرارا وتوترا عند المرضى مما هو 

أنه دليل على حركات التحويل في موقف صراع االنتظار الذي ذلك على بارش  ثالباح عند األفراد المرافقين لهم، وقد فسر

  ).230 – 229: 2009سامر جميل رضوان، .(يتمثل في البقاء وانتظار المعاينة أم الذهاب

هذا يعني أن حالة الصراع يمكن أن تكون بين دافعين يمتلكان نفس القوة، فيؤدي ذلك إلى الكف المتبادل يبين   

ي إثارة سلوك ثالث غير مرتبط بالموقف المثير والذي يسمى سلوك التحويل، كما يمكن أن تكون حالة هذين الدافعين، وبالتال

رغبة الفرد في الحديث وقول شيء ما، ورغبته : الصراع في اتجاهين متناقضين في السلوك، بمعنى قوتين متناقضتين مثل

  .اعفي الصمت وهذا يحدث في نفس الوقت، مما يتولد لدى الفرد حالة صر
  

  

  :نظرية التنافر المعرفي -5-3

التوازن واالنسجام بين معارفهم، أفكارهم،  إلىدائما  يطمحونعلى فرضية أن األفراد  المعرفي التنافرنظرية  تقوم  

قناعاتهم، معتقداتهم، مواقفهم أرائهم المهمة بالنسبة لموضوع ما، فإذا حدث وكان هناك عدم توافق بين معارف محددة فإن 

قود إلى تنافر معرفي، ويقود هذا التنافر المعرفي إلى توليد دافع غايته تخفيض هذا التنافر المعرفي إلى أدنى درجة ذلك ي

  .تخفيض التنافر تممكنة من خالل بحث عن إمكانيا

تحدث حالة التنافر المعرفي عند الفرد من جراء ارتباط هذه المعارف بدوافع معينة تمتلك عند الفرد أهمية   

أشعر بحاجة شديدة "المدخن الذي يدخن بكثرة يقول، : ة، أي عندما ترتبط بحاجات معينة أو بتصرفات محددة، مثالشخصي

سوف أعود للسعال : "غير أنه يعرف في الوقت نفسه مخاطر التدخين على صحته وهو يقول" إلى التدخين في هذه اللحظة



 

من التنافر المعرفي ذلك أن سلوكه قد خالف المعرفة حول الخطر ، فإنه يجد نفسه في حالة "ثانية إن التدخين مضر جدا

المرتبط بالتدخين، وسوف يتولد لديه دافع للخفض من هذا التنافر المعرفي وهو هنا أمام خيارين األول تغيير السلوك 

يتعلق بالتدخين كأن يقنع  ليتناسب مع المعرفة حول مضار التدخين، أي أن يتوقف عن التدخين، والثاني أن يغير قناعاته فيما

  . نفسه بطريقة تفاؤلية دفاعية تشوه الواقع إن تدخيني غير مضر كما يعتقد

  ).236 – 230: نفس المرجع(

ترى هذه النظرية أن عدم التوافق بين معارف محددة عند الفرد يؤدي ذلك به إلى تنافر معرفي ويحدث التنافر   

معارف بدوافع ذات أهمية لدى الفرد ولكنها في نفس الوقت مضرة له، مما يتولد لديه المعرفي عند الفرد عندما ترتبط هذه ال

  .حالة صراع، وبالتالي على الفرد أن يبحث عن إمكانيات تخفيض التنافر

تطرقنا إليه في النظريات التي تناولت الصراع، نالحظ أن نظرية التحليل النفسي تنظر إلى  من خالل ما  

ع يمكن أن تنشأ بين األنا والهو وبين األنا واألنا األعلى، وبين دوافع الهو، وبين األنا األعلى والهو، الصراعات بين الدواف

يمكن تجنبها، أما النظرية الفطرية فهي تنظر إلى الصراع  صراعات دائمة ال حيث أن الصراعات بين األنا األعلى والهو

ود إلى الكف المتبادل بين هذين الدافعين وظهور دافع ثالث على شكل إما يكون في حالة دافعين يمتلكان نفس الشدة الذي يق

سلوك يدعم بسلوك التحويل، أو يكون الصراع في حالة دافعين في اتجاهين متناقضين من السلوك، أما نظرية التنافر 

  .دالمعرفي تعتبر تخفيض هذا التنافر هو األسلوب الذي يتم وفقه حل الصراعات التي يعاني منها الفر
  

  :آثار الصراع النفسي االجتماعي -6

يحدث الصراع السيما إذا كان شديدا، ومستمرا حيرة وارتباك لدى الفرد، مما يرهق جهازه العصبي، وقد يترك   

أثرا سلبيا في صحته النفسية ونموه النفسي، وإذا طال بقاء الصراع وكثرت جهاته، فقد يمهد الطريق إلى االنحراف، ومن 

قد يقود إلى اإلحباط، نتيجة لعدم ) أو الخيارين(لخطورة، كما أن حل الصراع من خالل اإلقدام على أحد الدافعين هنا تأتي ا

إشباع الدافع اآلخر، وهذا اإلحباط قد يكون شديدا، إذا كان الدافع غير المشبع مهما للفرد كما أن الموقف الصراعي الذي 

غير قادر على اتخاذ قرار معين، قد يتضمن توترا وضيقا يحبطان الفرد، وقد يكون الفرد فيه الفرد حائرا بين دوافعه و 

يتعرض لنوع من الندم ولوم الذات، عندما يكتشف أن الخطر في الدافع الذي أشبعه أشد منه في الدافع الذي أهمله وإذا 

حياة التي تنطوي على جوانب تكرر ذلك أصبح الفرد والسيما مع ضعف الثقة في نفسه عرضة للتردد في مواجهة مواقف ال

صراعية، والفرد الذي يعاني من الصراع قد يكون أكثر حساسية تجاه منغصات الحياة ولو كانت بسيطة، ومن يكون 

  )368: 2002ثائر غباري وآخرون، .(أضعف في مواجهة مشكالت الحياة، سريع االنفعال وربما تعرض للقلق

دائما مع رغبات  قى نتائج وآثار، فشروط الواقع الذي نعيش فيه ال تتففالصراع بمختلف أنواعه وأشكاله يؤدي إل  

الفرد ومستوى طموحه، وكل شروط حياتنا توفر الفرص لظهور الصراع، فإذا كانت ثقة الفرد بنفسه قوية وصلته مع الواقع 

طريق التنازل أو المسايرة أو كافية، فهو يميل إلى حل الصراع بطريقة سريعة ويكون عن  همثمرة، ومعرفته بحدود إمكانيات

تطور الصراع تصبح كثيرة، وحيث يشتد الصراع ويمهد  تاإلحباط، أما إذا كانت إمكاناته وثقته بنفسه ضعيفة، فإن إمكانيا

  .الطريق لالنحراف ويطول بقاؤه
  

  :أساليب حل الصراع النفسي االجتماعي -7

من فرد مهما كان جنسه أو نوعه أو درجة ثقافته أو مركزه الصراع ليس باألمر الغريب في حياتنا اليومية، فما   

المالي واألدبي والعلمي إالّ واجتاز أو سيجتاز في حياته بنوع من أنواع الصراع، حيث يعتبر رغبتين متعارضتين 

اد ، كل واحدة منهما تحاول هزيمة األخرى، فمواجهة الواقع ومحاولة التكيف ازدوتتشابكانتصطدمان ببعضها البعض 



 

بمعنى حتى يتجنب  هأمر مهم لدى الفرد، ويحاول أن يضع منه هذا الموقف أفضل ما يناسب) الصراعي(الموقف المشكل 

الفرد الصراع البد أن ينظر إلى مستوى قدراته وإمكاناته في أي عمل يقوم به لتحقيق أهدافه أو الختيار شيء معين، أو 

الصراع إلى مجرد إلغاء للرغبة  يوط الدفاعات الالشعورية وكثير ما ينتهتحقيق رغبة معينة دون األخرى، مبتعدا عن ضغ

و مما ال شك فيه أن كل زوجين يتعرضان لمشاكل وصعاب قد تعرقل  غير المقبولة لدى المجتمع أو لدى ضمير الشخص،

ة، ولتجاوز الصراعات التي العالقة الزوجية التي قد تعود إلى فشل االتصال بينهما، وبالتالي تؤثر على باقي أفراد األسر

  :يعاني منها الزوجين نجد أسلوبان يمكن أن يتبناها وهما كالتالي

وفيه يتم التغلب على الفروق بينهما بأساليب متعددة، كمناقشة أمور الحياة وتقريب : أسلوب المشاركة في الحوار -

  .وجهات النظر بينهما حول تنشئة أبنائهم

الزوجان خالفاتهما لآلخرين، ولكن أن  روفيه ينكران الصراع وأن ال يخب: نهماتجنب الصراع الذي يحدث بي -

   .يتحاوروا كيف يتناوالن تلك الخالفات وحلها

 ).   79: 2004داليا مؤمن، (

 : هناك عدة طرق لحل الصراع وهي   
  

لة وجود خالفات، يعد من أهم طرق حل الصراع، فهناك التفاوض بين الزوجين ويكون ذلك في حا: التفاوض -1

بحيث يستخدمان وسائل مباشرة، وغير مباشرة، وتتمثل الوسائل المباشرة في االتصال اللفظي عن طريق تبادل الحديث 

والمناقشة بين الزوجين حول موضوع الخالف، أما الوسائل غير المباشرة فتشمل في االتصال غير اللفظي، والذي يشمل 

اللجوء إلى تبادلها بينهما، كما يشمل على االتصال البصري من تبادل النظرات إحساسات ومشاعر كل من الزوجين، و

  .بينهما أثناء الحديث ألن النظر بدون تركيز أي الشرود أثناء حديث الطرف اآلخر يقلل من إيجابية االتصال
  

لق عليه تبادل أدوار يعد طريقة مهمة للتفاهم بين الزوجين أثناء الحوار بينهما حيث يط :االستمتاع الفعال -2

إنصات الزوج لزوجته إذا اشتكت من أمر ما، ومحاولة فهمها والتعاطف معها، فإذا قام بذلك كان : المستمع والمتحدث، مثل

  .استماعه فعاال

وهي تبادل الكالم والحديث بطريقة إيجابية، حتى تصبح وجهة نظر كل من الطرفين واضحة : المناقشة -3

  .ومفهومة

هو تصور طرف معين لذاته في مكان الطرف اآلخر، لفهم وجهة  :ة نظر اآلخر بعين االعتبارأخذ وجه -4

  .هنظره، وذلك بتغيير وتعديل سلوكه حسب ما يوافق

  )80: نفس المرجع(

سوءا كان الصراع شعوري أو  من هنا نستخلص أن أساليب وطرق حل الصراع عديدة وما على الفرد العمل بها  

رد أن يواجه الموقف الصراعي باستعمال أحد هذه الطرف المتمثلة في التفاوض واالستمتاع الفعال الشعوري، وعلى الف

والمناقشة وكذا أخذ وجهة نظر اآلخرين بعين االعتبار وهذه الطرق األساليب تصلح كثير في الصراعات األسرية 

ع والمناقشة والحوار وكذلك بين الزوجين الذين والزوجية، بمعنى حل الصراع بين اآلباء واألبناء باالعتماد على االستمتا

 .يعانون من صراع زواجي
  

  :الصراعات النفسية االجتماعية وعالقتها بالقلق -8

هناك أنواع عديدة من الصراعات، منها صراع اإلقبال واإلحجام صراع اإلقدام واإلقدام، صراع اإلحجام   

وقف عليه أن يختار بين شيئين، أحلى ما فيهما مر، أو يكون أمام هدفين واإلحجام، في هذا النوع األخير يكون اإلنسان في م



 

كان يعبر عن هذا النوع من " البحر أمامكم والعدو خلفكم"لكل منهما جاذبية سلبية، فالقائد العسكري عندما قال لجنوده 

اإلقدام إلى جحيم النار، أو : الصراع، والجندي الخائف من مواجهة القتال في الجبهة يكون أمام اختيارين كالهما مر

الهروب ومواجهة اإلعدام والعار، وفي التجارب البسيطة أمكن وضع األطفال الصغار في موقف عليهم أن يشربوا أحد 

والفرد يشعر بالقلق الشديد والتوتر، إذا كان عليه أن يختار بين هدفين كالهما ، المشروبين الكريهين كمحلول الطعام أو الخل

المقبل عن اإلنتحار يواجه هذا النوع من الصراع، الخوف من الموت وعدم الرغبة في الحياة، على  صفالشخ ،غير سار

172: 1990عبد الرحمن العيسوي، . (ين وبالطبع يختار أقلهما خطورة وإيذاءالفرد أن يختار أحد الشر.(  

كان من بين المعايير أو المحكات التي  في بعض األحيان يواجه الفرد خليطا أو مزيجا من هذه الصراعات ولذلك  

أمد الصراع، ومن المعروف أن الصراعات  لتتخذ دليال على السواء أو الصحة العقلية قدرة زمنية معقولة حتى ال يطي

  .العصابية تستمر لفترات زمنية طويلة وتصر على البقاء وتبدو غير متناهية

، حتى تقرر أي من الرداءين الجميلين ترتدي، ولكن الفتاة العصابية قد تشعر الفتاة السوية لبعض الدقائق بالصراع  

  .أي المريضة بالعصاب النفسي تصبح غير قادرة على ارتداء مالبسها كلية، ألنها عاجزة عن اتخاذ القرار

الفرق بين الصراع العصابي والصراع العادي يكمن في أن الصراع العصابي هو جزء أساسي من عملية خفض   

  .ق وليس صراعا بين دوافع طبيعية لها قوى متساويةالقل

يؤكد علم النفس التحليلي على أهمية الصراعات في حياة الفرد تلك الصراعات التي تدور بين قوى الذات الوسطى   

وانية ، ليس لها تنظيم وال إدارة ولكنها مستودع الرغبات الحيفرويد الباحث والدنيا والعليا، فالذات الدنيا وفقا لمفهوم

  ).173: نفس المرجع( .والشهوانية وتسعى قهريا لإلشباع أي إشباع الحاجات الغريزية وتسير وفقا لمبدأ اللذة

فليس لديها قيم خلقية، وليس لها خير وشر، وال تعلم شيئا عن األخالق وفي الطرف الثاني توجد الذات العليا،   

إنها الشيء األسمى في الحياة اإلنسانية، في سبيل الوصول إلى الكمال، تجاهد وهي الممثل الحقيقي لكل القيود األخالقية، و

الدنيا والعليا في حالة حرب مستمرة ولوال تدخل الذات الوسطى أن تخوف غمار المعركة كبرى وتخضع جميع  تاذال

ظر إلى أي صعوبات حركاتها لمراقبة الذات العليا التي تدين ببعض المعايير الخاصة بالسلوك والتي تفرضها بصرف الن

، وإذا لم تطبق هذه المعايير فإنها تنزل العقاب بالذات الوسطى عن طريق يتصدر عن الذات الدنيا أو عن العالم الخارج

مشاعر التوتر الذي يظهر بدورها كالشعور بالنقص والدونية والشعور بالذنب، تكافح الذات الوسطى من أجل التكيف 

عبد الرحمن . (لتي تعمل في داخلها لتحقيق نوع من الوئام واالنسجام بين هذه القوىلخفض حدة القوى والمؤثرات ا

  ).173: 1990العيسوي، 

عندما تظهر الذات الوسطى لالعتراف بضعفها، فإنها تنفجر نحو القلق، قلق الواقع والقلق الطبيعي أو السري ثم   

  ).174: نفس المرجع(القلق العصابي أي القلق المرضي 
  

  :صراع النفسي االجتماعي في حياة المراهقال -9

تتشكل التغيرات النفسية، الفيزيولوجية، الجسمية واالنفعالية واالجتماعية والمطالب المختلفة الطارئة في حياة   

  :المراهق إلى صراعات نفسية اجتماعية يمكن تلخيصها يما يلي
  

  :ستقالل والتحررصراع بين الحاجة إلى تهذيب الذات وبين الحاجة إلى اال -9-1

يحتاج المراهق إلى التقبل االجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى يحتاج إلى الشعور باالستقاللية، وبأنه كبير   

 .ناضج ال يحتاج إلى من يخبره كيف يسلك، ويؤدي هذا التعارض بين الحاجتين إلى اختالل التوازن االنفعالي

  
  



 

  :حاجة إلى االعتماد على األسرةالصراع بين الحاجة إلى االستقالل وال -9-2

يؤدي هذا التعارض بين الحاجتين كذلك إلى اختالل التوازن النفسي للمراهق ويدفعه إلى البحث عن بديل يعوضه   

عن األمان النفسي الذي فقده وقد يكون البديل جماعة األقران أو أحد المدرسين أو بعض الراشدين في بيئته ومما يزيد من 

يقع النزاع أو سوء العالقات بين المراهق وأوليائه، ويختلف المراهقون في مواجهة هذا الصراع، فقد يفشل  حدة الصراع أن

  .بعضهم في تحقيقه، ومثل هؤالء يعجزون عن تحقيق النضج االنفعالي
  

  :صراع بين الحاجة إلى اإلشباع الجنسي وبين القيم الدينية واألخالقية -9-3

  .اع هو ما يتعرض له المراهق من أساليب مختلفة لإلثارة الجنسيةما يزيد من حدة هذا الصر   
  

  :صراع القيم -9-4

المراهق في المراحل العمرية السابقة وما أمن به من قيم ومبادئ، وبين ما يمارسه الكبار  ههو صراع بين ما تعلم  

والشك في نفسية المراهق، فيصبح عاجزا من حوله في الحياة اليومية مما يناقض هذه القيم، ويؤدي ذلك إلى وقوع الحيرة 

عن التفرقة بين الصواب والخطأ، وقد تدفع هذه المشاعر بعض المراهقين إلى الهروب من المجتمع وتكوين جماعات 

خاصة ذات مبادئ وأفكار جديدة، وقد يحاول البعض األخر حل هذا الصراع عن طريق كبت الحاجة أو تجاهلها، أو عن 

واعتبار ما يمارسونه هو المعيار، ومنهم من تؤدي بهم أساليب التربية الدينية إلى التمسك بالمبادئ والقيم  طريق تقليد الكبار

التي أمنوا بها وعدم الخروج منها، وقد يشعرون بالذنب لمجرد التفكير في الخروج عنها ويعاني بعض هؤالء من عذاب 

ثالي، وقد يكره بعضهم الحياة ويعتبرها نقمة، وينتهي بهم األمر الضمير وقد ينعزل بعضهم ويهرب من المجتمع إلى عالم م

إلى الفصام النفسي، كما قد ينحرف البعض اآلخر عن القيم والمبادئ، فينغمس في عالم االنحرافات المختلفة، منها 

إلى التعبير عن المخدرات واالنحرافات الجنسية، إالّ أنه تلجأ فئة أخرى من المراهقين إلى مناقشة هذه التناقضات و

وهذه المناقشة تعتبر فرصة للتخفيف من المخاوف وحدة الصراعات مما يؤدي إلى تحقيق التوازن النفسي   مصراعاته

  .المطلوب
  

  :صراع المستقبل -9-5

زواني (هو صراع تسببه الحاجة إلى تحديد المستقبل والتخطيط له واختبار العمل والمهنة واإلعداد لتحقيق ذلك   

  ).22: 2001نزيهة، 
  

  :صراع المراهق مع األسرة -9-6

الصراع بين المراهق ووالديه هو أحد حقائق الحياة التي المناص منها ويعتقد المحللون النفسانيين، أن اآلباء هم   

 أنه عندما يرى اآلباء Freednbergفريدنبرج  الباحث ففي رأي المسئولين عن ذلك الصراع بين اآلباء وأبنائهم المراهقين

عالمات النضج تظهر على أبنائهم في مرحلة المراهقة التي تقربهم سن الرشد فإن ذلك يثير لدى اآلباء الخوف ألن ذلك 

،على المراهقين الرغبة التلقائية  روما يزيد من هذه المخاوف التعارض الواضح بين ما يظه يعني تقدم اآلباء في السن

اآلباء من آمال على مستقبل أبنائهم في النجاح واإلنجاز والمركز االجتماعي  هدوالتشكك في األوضاع القائمة وبين ما يعق

االستجابة المطلوبة من طرف األبناء، مما يؤدي إلى  نآمال اآلباء وال يجدو قالمرموق، ولكن في بعض األحيان ال تتحق

  .حدوث ثورة الصراع مع األسرة

أن  Davis ديفيز الباحث أنه ظاهرة اجتماعية حيث يعتقد غير أن بعض العلماء ينظرون إلى الصراع على أساس  

أمر حتمي في مجتمع سريع التغير، فاآلباء ينشئون أبنائهم بناءا  –أي بين جيل اآلباء وجيل األبناء  –وجود فجوة بين جيلين 



 

أبنائهم للعيش في  على خبراتهم الشخصية ولكن هذه الخبرة سرعان ما تصبح شيئا عفا عليه الزمن، أي أن اآلباء يعدون

بين األجيال يمثل جهدا نحو ما قد يكون غير مالئم  عله عندما يصير هؤالء األبناء كبارا، فالصرا دمجتمع يصبح ال وجو

للقيم التي يقدمها اآلباء لألبناء، حيث أن العالقة بين اآلباء واألبناء ذات اتجاهين، فلو أن الكبار يعملون على تنشئة الصغار 

ر قد يعلموا على إعادة تنشئة الكبار، وبالتالي فإن الكبار متباعدين كل البعد عن الصغار، فإن هذا يزيد من حدة فإن الصغا

  .الصراع

  :ومن األسباب التي تؤدي للصراع بين اآلباء واألبناء نجد

ب غير سعيدة أو هذا قد يكون السبب أن المراهق هو االبن الوحيد أو نتيجة ألن طفولة األ :المبالغة في التدليل -

  .فشل أحد الوالدين في حياته

حيث أن ذلك يؤدي إلى حرمان المراهق من أخذ مكانته في المجتمع،  :المبالغة في الضغوط والشدة والسيطرة -

 .وبالتالي فهو صراع دائم مع الوالدين

م االهتمام، وذلك بسبب قد يكون هذا النبذ صريح مثل الكراهية، ونبذ ضمني مثل اإلهمال وعد: النبذ المستمر -

أن الطفل غير مرغوب فيه نتيجة لكثرة األوالد أو انه طفل لوالدين كارهين لبعضهما، ولذاك يشعر بالمرارة وعدم الرضا 

 .ويتسم سلوكه بالعدوانية

  .التي ينتمي إليها كل من اآلباء وأبنائهم المراهقين: االختالف بين األجيال -

   ).28: 1982محمد عماد الدين إسماعيل، (
  

أن التغيرات التي يتعرض إليها المراهق وفي فترة زمنية قصيرة، تجعله يعيش  قنستخلص من خالل كل ما سب  

صراعات داخلية وخارجية تظهر من خالل عدم قدرة المراهق على تأكيد ذاته وكذلك حاجته إلى االستقاللية فهو يشعر بأنه 

فس الوقت يجد نفسه أنه بحاجة إلى أسرته، مما يؤدي به إلى إيجاد بديل عن أصبح ناضجا قادر على تحمل المسؤولية في ن

الجنسية من أهم  هاألسرة، أين يتصرف بحرية أال وهي جماعة الرفاق، ولعل أن الحاجة إلى الجنس اآلخر وإشباع ميوالت

قية، خاصة إذا توفرت أساليب الحاجات التي يعيشها المراهق والتي تدخل في صراعات بين احترام القيم الدينية واألخال

ت وقد يؤدي ذلك بالمراهق يوطرق تقوم على إثارة المراهق جنسيا، كالقناة التلفزية اإلباحية، والمواقع الجنسية في االنترن

بالوقوع في االنحرافات الجنسية، كما يوقع المراهق في حيرة وشك في نفسه نتيجة التناقض الذي يجده في المجتمع حول 

، فنجده عاجز ةلتي تعلمها وهو صغير والقيم التي يواجهها في الواقع والتي يمارسها الكبار من حول في الحياة اليوميالقيم ا

هو صحيح، وما هو خطأ مما يؤدي به إلى الهروب من المجتمع وتكوين جماعات خاصة ذات مبادئ  عن التفرقة بين ما

و في  يمكن للمراهق أن يهرب من المجتمع إلى عالم مثالي خاص به،وأفكار تخالف المبادئ التي تعلمها وهو صغير، كما 

  .وغيرها... بعض الحاالت ينحرف المراهق ونجده يعوم في بحر المخدرات والجناح

هو العمل والمهنة التي يمارسها مستقبال، فيبدأ في  كما نجد المراهق في صراع مع نفسه كونه يجهل مستقبله و ما  

منها،  روتعود الكثير من حاالت الصراع إلى األسرة فهي حقيقة ال مف واإلعداد لتحقيق طموحاته وآمالهالتفكير والتخطيط له 

والوالدين هم المسئولين عن نشأة الصراع بينهم وبين أبنائهم نتيجة للضغوط الممارسة عليهم وعدم تحقيق حاجياتهم 

يقوم بمطالبة آبائهم بتلبية حاجياته فكل مرة يعيد ذلك، أين  ورغبتهم في االستقاللية والتحرر من قيودهم، فالمراهق المدلل

وعدم  كما يؤدي الصراع والشجار بين األبوين إلى شعور المراهق بالمرارة، عيعارض اآلباء وبالتالي وقوعهم في الصرا

  .وينشأ لديه صراع يؤدي به إلى سلوك عدواني وإلى إضطرابات نفسية كالتوتر و القلق رضاه على أبويه



 

  :خالصة

إذ تفترض عليه طبيعة  تعرض اإلنسان لحاالت من الصراع النفسي اإلجتماعي في حياته اليومية أمر طبيعي  

الحياة نفسها ومتطلباتها في كل لحظة اتخاذ عشرات القرارات وتعديل أنماط السلوك باستمرار، لكي تتناسب مع المواقف 

اسية تجاه ضغوط الحياة البسيطة، ويصبح أضعف في مواجهة مشكالت الحياتية، ومن يعاني من الصراع يكون شديد الحس

وقد نالحظ عنده مظاهر القلق، وبالتالي على الفرد أن تكون لديه القدرة على تحمل الصراع والعمل على حله في  الحياة

بالقلق كما سبق وأن  الوقت المناسب، ألن إذا استمر الصراع لفترة طويلة وفشل الفرد في حله فإنه يؤدي به إلى الشعور

ذكرنا، فيجب تعويد الفرد منذ الصغر على إدارك الصراع وتحمله وتدريبه على حسمه، حتى تكون لديه القدرة على 

 .مواجهة الصراعات التي ستواجهه في مراحل حياته المختلفة
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  :تمهيد

وخطورة على صحتهم  انتشارا رهايعاني الكثير من الناس في وقتنا الحالي من بعض األمراض النفسية ولعال أكث  

الذي يعتبر االنفعال األساسي الذي يقف وراء االضطرابات النفسية ويتمثل في أنه نوع من عدم الراحة النفسية،  ،القلق

من مشاعر الضيق والتوتر وعدم االرتياح والضغط ويكون مصحوبا بعدم  الكثيريتميز بسهولة االستثارة كما يسبب للفرد 

  .لجسمي والذهني والنفسياالستقرار ا

فالقلق هو حالة من عدم التوازن النفسي وهو أيضا حالة انفعالية ناتجة عن توقع تهديدا ما أو خطر معين، حيث   

يضع الفرد في حالة تستوجب منه استثمار كامل طاقته بهدف محاولة استرجاع والتحكم في توازنه، والقلق يعتبر من أبرز 

م بها العاملين في ميدان علم النفس، وذلك نظرا ألهمية تأثيره على اضطرابات الوظائف الجسمية المواضيع التي يعمل ويهت

  .والنفسية

أسبابه أعراضه النظريات المفسرة له، طرق  ،تعريف القلق، مستوياته، أنواعه فسنتعرض في هذا الفصل إلى  

  .قياسه وطرق عالج القلق

  



 

  :تعريف القلق -1

  .ف القلق عند الباحثين وهذا راجع إلى اختالف التوجهات النظرية لديهمتعددت واختلفت تعاري  

القلق هو نوع من االنفعال المؤلم يكتسبه الفرد خالل المواقف التي يصادفها، فهو : "S. Freudتعريف فرويد  -1-1

به من تغيرات جسمية يختلف عن بقية اإلنفعالت األخرى غير السارة كالشعور باإلحباط أو الغضب أو الغيرة، لما يسب

  )116: 2002أديب الخالدي، ( ."داخلية يحس بها الفرد وأخرى خارجية تظهر على مالمحه بوضوح

هو إنفعال مؤلم يتكون لدى الفرد من خالل خبراته الحياتية ويميز بينه وبين اإلنفعاالت األخرى فرويد القلق حسب   

  .من خالل أعراضه الداخلية والخارجية
  

القلق هو استجابة انفعالية لخطر يكون موجه إلى المكونات األساسية للشخصية، " :K. Horneyف هورني تعري -1-2

خاص تختلف قيمته  وه الحرية، حب الحياة، إنجاب األطفال، ومنها ما:عام بين كل الناس مثل وه ومن هذه المكونات ما

مركز االجتماعي واالقتصادي ، ويتخذ القلق مظاهر حسب الشخص وثقافته وبيئته ومرحلة نموه وجنسه مثل السمعة وال

ذاته  عن سلوكية مختلفة كالحذر والحيطة والخوف وهذا القلق يسلب بالتدريج السمات األصلية للفرد ويرمي به بعيدا

  )379: 1992حامد عبد السالم زهران، (الحقيقية 

الية، تختلف عند األفراد ، فهناك إستجابة القلق إستجابة إنفع :في تعريفها إلى أن :K. Horney هورنيتعرضت   

مشتركة لكل الناس في بعض المواقف، كما أن هناك استجابات لبعض المواقف التي تكون مختلفة حسب اختالف شخصية 

  .الفرد، كما أنها تعرضت ألعراض القلق وأشارت إلى أن القلق يشوه مفهوم الذات الحقيقية للفرد

أن القلق هو حالة انفعالية مؤلمة تختلف شدتها من فرد إلى آخر،  هورنيو  فرويد نالحظ من خالل تعريف كل من  

هو عام  حيث تسبب هذه الحالة تغيرات جسمية داخلية وأخرى خارجية تظهر على مالمح الفرد، واالستجابة للقلق هناك ما

كما أن القلق  فته وجنسه وبيئتههو خاص يحدث عند بعض الناس حسب ثقا يحدث لكافة الناس كإنجاب األطفال وهناك ما

  .يأخذ مظاهر سلوكية كالخوف والحذر وهذا يؤثر على ذات الفرد وتستولي على شخصيته سمة القلق

  :مستويات القلق -2

  :كالتالي يهناك ثالث مستويات للقلق وه  

  :المستوى المنخفض للقلق -2-1

الخارجية كما تزداد درجة إستعداده وتأهليه لمواجهة يحدث تنبيه عام للفرد مع إرتفاع درجة حساسية نحو األحداث   

مصادر الخطر في البيئة التي يعيش فيها، ويشار إلى هذا المستوى من القلق بأنه إنذار لخطر على وشك الوقوع، ويظهر 

ا المستوى من أي في البيئة التي يعيش فيها ويعتبر هذ ،من هذا المستوى أن درجة القلق ترتفع عندما يحدث تنبيه عام للفرد

  .القلق، قلق عادي عند الفرد ألن وظيفته تنبيه لخطر على وشك الوقوع

  ).110: 201عبد الحميد محمد شاذلي، (

فهذا المستوى من القلق يحدث عند الفرد بدرجة منخفضة في البيئة التي يعيش فيها ويعتبر قلق عادي الن وظيفته   

  .تنبيه الفرد لخطر ما على وشك الوقوع
  

  :المستوى المتوسط للقلق -2-2

يصبح الفرد أقل قدرة على السيطرة على إستجاباته، حيث يفقد السلوك مرونته ويستولي الجمود بوجه عام على   

لمناسب في مواقف الحياة لمحافظة على السلوك اويحتاج إلى المزيد من بذل الجهد لإمتحانات الفرد في المواقف المختلفة 

  .المتعددة



 

درة في السيطرة على إستجاباته في مختلف المواقف التي يواجهها قهذا المستوى أن الفرد يصبح أقل يظهر لنا من   

في الحياة، حيث يفقد السلوك مرونته ويجب على الفرد أن يبذل أقصى جهده للمحافظة على سلوك مناسب في مواجهة هذه 

  .المواقف
  

  :المستوى المرتفع للقلق -2-3

سلوكية غير مالئمة للمواقف المختلفة وال يستطيع  بللفرد بصورة سلبية أو يقوم بأسالي يتأثر التنظيم السلوكي  

الفرد التمييز بين المثيرات الضارة وغير الضارة ويرتبط ذلك بعدم القدرة على التركيز واالنتباه وسرعة التهيج والسلوك 

  )110: نفس المرجع( .العشوائي

ذ يقوم إون درجة القلق مرتفعة يتأثر بذلك التنظيم السلوكي للفرد، نالحظ من خالل هذا المستوى، عندما تك  

زيادة درجة القلق  بسلوكات غير مالئمة في المواقف التي يواجهها، وهذا يعود إلى عدم القدرة على التركيز واإلنتباه إذن

  .في تلك اللحظةوإرتفاعها يؤدي إلى القيام بسلوكات غير مالئمة وال تناسب المواقف الذي يواجهه الفرد 

ي فإزداد إضطراب سلوك الفرد، ف، كلما إزداد درجة القلق وإرتفعت ،فمن خالل هذه المستويات نالحظ انه  

المستوى المنخفض للقلق، والذي يعتبر قلق عادي، يقوم بإنذار الفرد إلى خطر على وشك الوقوع وبالتالي مواجهة مصادر 

قلق يصبح الفرد أقل قدرة على السيطرة على سلوكه ويفقد المرونة في ذلك، أما في القلق وتفاديها، وفي المستوى المتوسط لل

ي المواقف التي تسبب القلق ويكون غير قادر على التركيز ففهنا يفقد الفرد السيطرة على سلوكه  ،المستوى المرتفع للقلق

تجاه المثير سريع وعشوائي مما يؤثر على ويكون رد فعله إالمثيرات الضارة وغير الضارة له،  واإلنتباه وال يميز بين

  .شخصيته ويظهر الفرد في حالة إنفعالية غير سارة مصحوبة بالخوف والتوتر
  

  :أنواع القلق -3

  :يلي يقسم الباحثون القلق إلى عدة أنواع أهمها ما  

  :إلى ثالثة أنواع هصنفصاحب مدرسة التحليل النفسي الذي  فرويدجاء به  أفضل تصنيفات القلق ما :التقسيم األول -

ادي، إذ يدرك عويسمى أيضا بالقلق الواقعي، وهو قلق شعوري أقرب إلى مفهوم الخوف ال :القلق الموضوعي -1

الفرد مصدر خارجي في بيئته يتهدده، وربما يكون هذا المصدر واقعيا، فعليا أو متوقعا محتمال، ومن أمثلة القلق الذي 

فهذا القلق ينتج عن إدراك الفرد لخطر ما في بيئته، ويكون للقلق في هذه الحالة وظيفة ، ري لهيعتري الفرد نتيجة إختبار أج

بإتباع أساليب دفاعية إزائه ويالحظ أن هذا القلق الموضوعي  وإعداد الفرد لمقابلة هذا الخطر بالقضاء عليه أو تجنبه، أ

ن وظائف دفاعية وتوجيهية للسلوك، فهو يساعدنا على تحديد العادي دورا بالغ األهمية في حياة الفرد والجماعة لما له م

مشكالتنا وإتخاذ القرارات الالزمة بشأنها ويمدنا بالقدر الالزم من التحفز لتحرير الطاقة النفسية وتكريسها وتركزيها 

  )100 – 99: 2004صبره محمد علي وآخرون، ( .لمواجهة المشكالت وتجنب الخطر

له فائدة لما له دور بالغ في جعل الفرد يعمل من أجل تجنب الخطر، ففي هذه الحالة يصبح فهذا النوع من القلق   

 ذاهذا النوع من القلق ذا أهمية في حياة الفرد واستمرارها ويكون أقرب إلى الخوف ألن أسبابه واقعية ومعلومة المصدر ل

  .ة الناسمة، ويكون مشترك لدى عانجد الفرد يعمل من أجل تجنب هذه األسباب للوصول إلى الراحة النفسي

ة، وغير مكبوتبأن مصدره داخلي وأسبابه الشعورية و) المرضي(يتميز القلق العصابي  :القلق العصابي -2

واإلنتاج والتقدم، فهو يستثار عند إدراك الفرد بأن  فقمعروفة وال يتناسب مع الظروف التي تدعوا إليه، كما أنه يعوق التوا

وإشباع النزوات " األنا"ومكبوتاته بالتغلب على الدفاعات " الهو"فذا لها للخارج أي أنه ينشأ عندما يهدد غرائزه قد تجد من

الكبت، التبرير، : والذي عليه اللجوء إلى الحيل الدفاعية مثل" لالنا""يوافق بهذا المعنى وإنذار يطلق  الغريزية التي ال



 

للتوتر والضيق، وعليه كلما كان القلق شديدا ومتوترا كلما كان مرضيا  اإلسقاط، النكوص، للتعامل مع الوضعية المولدة

  .ومؤشرا لإلضطراب

  )103 – 102: 2002عبد الرحمان سي موسى، رضوان زقار، (

من هنا نالحظ أن القلق العصابي يعتبر قلق مرضي وذو مصدر داخلي، فالصراع بين أجهزة الشخصية هو الذي   

إشباع " الهو" ديري ماشأ عندينفرد أن يدركها ألنها الشعورية وغير معروفة، وهذا النوع من القلق يمكن لل تثيره وأسبابه السي

والذي " األنا"، وبالتالي القلق يقوم بإنذار "األنا"والتي تم كبتها من طرف " األنا األعلى"يوافق عليها  النزوات الغريزية التي ال

  .للضيق دف الموليستعمل الحيل الدفاعية من أجل مواجهة الموق

يحدث نتيجة الصراع الذي يحدث داخل الشخص، وليس الصراع بين الشخص والعالم : القلق الخلقي -3

قيامه بسلوكات تخالف عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه،  ضمير الشخص وخوفه منه عند الخارجي، أي أنه ناتج عن

التي تنسجم مع القيم " باألنا األعلى"عقب حاالت اإلحباط المرتبطة  والقلق الخلقي كامن داخل تركيبة الشخص وعادة يظهر

  )43 – 42: 2001حسن منسي، ( . اإلجتماعية

بمعنى أنه ناتج من تأنيب " األنا األعلى"و" األنا"و" الهو"نستنتج أن القلق الخلقي يحدث نتيجة تصارع بين دوافع   

معايير المجتمع الذي يعيش فيه، وعادة ما يصاحب هذا النوع من القلق بسلوك يخالف القيم و ضمير الفرد وخوفه من القيام

  .مشاعر اإلحساس بالذنب

 الباحث ، وتابعةأول من أشار إلى تصنيف القلق إلى حالة وسم) Catel )1960 كاتل الباحث كان :التقسيم الثاني -

–حالة(بيلبرجر قلق سا سنأخذ مقياس ننوهذه التفرقة ووضعها في إطار نظري ولك) Spielberger )1972 سبيلبرجر

  :وسيلة للقياس في دراستنا سنتعرض لهذين النوعين فيما يلي )سمة

ند الفرد يحدث له إذا تعرض ألحد الموضوعات التي تثير هذا القلق، عيشير إلى وضع طارئ وقتي : قلق حالة -

لق، وتتفاوت شدة هذه الحالة حسب درجه التهديد أو وإختفاء هذه الموضوعات بالقضاء عليها واإلبتعاد عنها تنتهي حالة الق

  )92: 2004صبره محمد علي وآخرون، ( .الخطر التي يدركها الفرد والتي يحتويها الموقف المهدد

هنا نالحظ أن قلق حالة عبارة عن إستجابة إنفعالية غير سارة تتسم بمشاعر ذاتية تتضمن التوتر واإلنزعاج،   

رك الشخص أن موقف ما يؤدي على إيذائه أو إحاطته بخطر من األخطار، وتختلف حالة قلق وتحدث حالة قلق عندما يد

من حيث شدتها، كما تتغير عبر الزمن تبعا للمواقف التي يصادفها الفرد، وعلى الرغم من أن حالة قلق مؤقتة وسريعة 

  .الزوال غالبا، إالّ أنها يمكن أن تتكرر ذلك الموقف مرة أخرى

ار في هذه الحالة ثتميز شخصية الفرد، أي أن القلق المست نسبيا شير إلى أساليب إستجابية ثابتةي :قلق سمة -

يكون مرتبط بشخصية الفرد ولذا يرتبط التفاوت في درجة قلق سمة أكثر بشخصية الفرد والفروق الفردية التي تميزه، وهذا 

  . ق هو األكثر إرتباطا بالصحة النفسية للفردلالنوع من الق

نالحظ أن القلق كسمة من سمات شخصية الفرد، فهي تبدوا أنها تحتوي دافعا أو إستعداد سلوكيا مكتسبا يجعل   

الفرد يملك إستعداد ألن يعيش عددا كبيرا من الظروف غير الخطيرة موضوعيا، على أنها مهددة ويستجيب لهذه الظروف 

توجد عند كل األفراد " سمة قلق"حجم الخطر الموضوعي، أي أن  بإنفعال القلق، حيث تكون شدة هذا القلق غير متناسبة مع

يميلون إلدراك مواضيع أو مواقف على " سمة قلق"وتختلف شدتها بين األفراد، واألفراد الذين يملكون درجة مرتفعة من 

  .أنها مهددة واإلستجابة لهذا التهديد تكون بإنفعال القلق

  :لقلق وذلك على أسس أخرى منهاهناك تصانيف أخرى ل :التقسيم الثالث -



 

حيث ينقسم القلق إلى قلق شعوري يعي الفرد بأسبابه ويمكن تحديها والتصدي لها  :من حيث مدى وعي الفرد به -

  .يفطن الفرد إلى مبرراته ودواعيه رغم سيطرته على سلوكه يزول بزوال تلك األسباب، وقلق الشعوري ال وغالبا ما

بط أو مضعف ثهناك قلق مسير ومنشط لألداء وقلق م :ى أداء الفرد لواجباته ومهامهمن حيث تأثيره على مستو -

 .لألداء

ف القلق هنا إلى قلق عادي واقعي وقلق عصابي صنوي :الفرد وصحته النفسية فقمن حيث مدى تأثيره على توا -

 )99 – 98: نفس المرجع( .مرضي

ي وال شعوري وهذا من حيث مدى وعي الفرد له، كما يمكن نالحظ من هذا التقسيم أن القلق يمكن أن يكون شعور  

أن يكون بسيط، حاد، أو مزمن حسب درجة شدته، وكما يمكن أن يكون القلق منشط للسلوك أو مثبط له حسب مدى تأثيره 

فق على مستوى أداء الفرد لواجباته ومهامه، أو يمكن أن يكون قلق عادي أو مرضي وهذا من حيث مدى تأثيره على توا

  .الفرد وصحته النفسية

 S. Freud فرويد سيقموند الباحث يختلف بإختالف تقسيم الباحثين له، فنجد هنستخلص من خالل أنواع القلق أن  

القلق العادي الذي يدركه الفرد وهو شعوري قريب إلى مفهوم الخوف، وتكون  :قسمه إلى ثالث أنواع قلق موضوعي وهو

وهو القلق  فرويدريه وتجنبه، كما نجد النوع الثاني عند تهيئة الفرد لمواجهة الخطر الذي يعتوظيفة هذا النوع من القلق هو 

مرضي مصدره داخلي الشعوري، وهذا النوع من القلق يحدث عندما يدرك الفرد أن غرائزه العصابي والذي يعتبر قلق 

من اخذ اإلحتياط بإستعمال الحيل " األنا"لق على المكبوتة تبحث عن منفذ لها للخارج، وبالتالي يعتبر القلق هنا إنذار يط

  .الدفاعية للتعامل مع الوضعية المولدة للقلق وقمع غرائز الهو

كما نجد القلق الخلقي الذي يحدث نتيجة للصراع الذي يحدث داخل شخصية الفرد وهو ناتج عن ضمير الفرد   

  .المجتمع سلوكات تخالف العادات والتقاليدبخوفا من القيام بأعمال أو 

قلق حالة وقلق سمة، تحدث حالة قلق عندما يدرك الفرد أن  :سم القلق إلى نوعين هماقف )1972(سبيليرجر أما   

نفعالية غير سارة تشير إلى وضع طارئ ووقتي أي مؤقتة عند الفرد، إه للخطر، فهي إستجابة ضيؤدي إلى تعري موقف ما

  .عليه، أما سمة قلق، يتميز الفرد بها وهي من إحدى سمات شخصيته تزول بزوال الخطر أو الموقف المهدد والقضاء

أخرى للقلق حسب مدى وعي الفرد به ودرجة شدته، وكذا حسب مدى تأثير على مستوى أداء نيفات هناك تص  

  .الفرد ألعماله، ومدى تأثيره على توافق الفرد وصحته النفسية

حالة إنفعالية لخطر يكون موجه لشخصية الفرد، وهو شعور  تشير إلى أن القلق اتكل هذه األنواع و التصنيف  

غامض غير سار تتفاوت درجة شدته من شخص ألخر ويكون مصحوب بالخوف والتوتر، ويمكن أن يكون قلق حالة عابرة 

  .يتعرض معظم الناس لها، كما يمكن أن يكون ميزة في مكونات شخصية الفرد حيث يكتسي فيها القلق طابع السمة
  

  : لفرق بين القلق وبعض المفاهيم األخرىا -4

  :القلق والخوف -4-1

يكون القلق أقل شدة من الخوف، ويصعب تحديد أسبابه مقارنة بالخوف عند الشخص القلق إما أنه غير  عادة ما  

ب األسنان يفة منه، أو يحدد أسباب غير منطقية لقلقه، فالطفل يقلق من الزيارة المقبلة إلى الطبيخواثق لما هو متوجس 

يصعب التميز بين القلق والخوف في حاالت كثيرة وذلك بسبب أوجه ، ولكنه يخاف عندما يجلس على كرسي طبيب األسنان

  :التشابه بينما ويبدو الشبه واضحا في الجوانب اآلتية

  .في كل من القلق والخوف يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده -

  .تنطوي على التوتر والضغطفي كل من الخوف والقلق حالة انفعالية  -



 

  .كل منهما يحفز الفرد لبذل الطاقة لحماية نفسية -

  .كل منهما يصاحبه عدد من التغيرات الجسمية -

  :كما أن هناك عدة فروق بين القلق و الخوف  

ق يخاف من المثير في عدد من أشكال القلق ذاتي وليس له وجود في العالم الخارجي، لذلك يمكن القول إن اإلنسان القل -

  .شيء مجهول ال يدركه وال يعرف مصدره، أما الخوف فموضوعه موجود في العالم الخارجي

 .الخطر في القلق شديد وموجه إلى كيان الشخصية والخوف ليس كذلك -

  )114: 2000 حنان عبد الحميد العناني،( حالة القلق مستمرة والخوف حالة عابرة ومؤقتة -

يتعرض دما سلبيتان تنشأ عن نى درجة كبيرة في كثير من األعراض، فكالهما استجابتايتشابه القلق والخوف إل    

، ويرى بعض الباحثين أن الخوف عبارة عن شعور ينصب على الحاضر، حيث يبدو كرد فعل لمثيرات محددة للخطر الفرد

مجهول، وأن هذا الشعور  ظاهرة حقيقية وواقعية بينما ينظرون إلى القلق أنه شعور مبهم غامض ذو خوف مستمر من

عامة، بينما استجابة  قفينصب على المستقبل أكثر من الحاضر بمعنى أن استجابة القلق تدوم أطول ألنها ترتبط بموا

  .الخوف مؤقتة بزوال الموضوع المثير لها
  

  :ر النفسيصالقلق والح-4-2

و الحصر  (Angoisse)قلق النفسي، حيث نجد في اللغة الفرنسية الوالحصر  هناك فرق بين القلق    

 هيختلفان في المعنى، فيعبر الحصر النفسي على انه إحساس مؤلم و خوف غير واضح يجعل صاحب (Anxiété)النفسي

ال يوجد فرق بينهما، ففي اللغة اإلنجليزية  هرون إلى أنيمتيقظا من البيئة التي يعيش فيها، بينما هناك باحثين يش

حيث استخدم كلمة الحصر النفسي نفسها  Freud فرويدوهذا ما نجده كذلك عند  )Anxiété(تعني (Angoisse)كلمة

  )Nobert sillamy، 1983: 46(  .كلمة القلق

نالحظ انه هناك من الباحثين من يرى الفرقة بين القلق و الحصر النفسي واضحا، فقد يعبر الحصر النفسي على    

احثون آخرون أنه ال فرق بين القلق بد االحتياط و الحذر، كما يعتقد إحساس مؤلم و خوف غير واضح يؤدي بالفرد إلى أخ

  .نى واحدعفهما يعبران على م يوالحصر النفس
 

  :أسباب القلق -5

هو وراثي أو يعود إلى مواقف الحياة الضاغطة أو  ما هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ظهور القلق ومنها   

وسنتعرض إلى هذه األسباب فيما   د إلى أسباب نفسية اجتماعية أو التفكير في المستقبلإلى الضعف النفسي العام، أو يعو

  :ييل
  

  :األسباب الوراثية -5-1

األفراد يعتمد على كيفية عمل الوظائف، وبعض اآلليات الفيزيولوجية، فليس غريب أن تكون  عند إن مستوى القلق    

ويبدو أن العوامل : كثير من الخصائص الجسمية كلون العينين مثال هناك فروق وراثية بين األفراد، كما هو الحال في

بينته الدراسات المختلفة أن ا الوراثية لها دور مهم، بل ومن المحتمل أن يكون أكثر العوامل أهمية في تحديد القلق، هذا م

قلق في التوائم المتشابهة التي تعد الوراثة تلعب الدور الهام و األساسي في االستعداد للقلق، فقد دلت النتائج أن نسبة ال

في التوائم غير  %4، بينما تصل إلى %50تصل إلى  متماثلة في كل الجوانب بسبب توفر الطبيعة الوراثية نفسها



 

في أباء وإخوة مرضى القلق، كما دلت النتائج أيضا أن نسبة ممن يعانون من سمات القلق من  %15المتشابهة وحوالي 

  ) 2006:150مجدي أحمد عبد اهللا، ( . شابهةبين حاالت غير المت

نالحظ أن لألسباب الوراثية دور كبير في تحديد القلق، فالقلق يمكن أن يكون وراثي عن طريق الجينات، من     

ربهم يعانون من أعراض مشابهة، وقد أوضحت نتائج الدراسات على التوائم بأن قاخالل المرضى الذي أكدوا أن بعض أ

  .القلق واالضطرابفي نشأة وراثة تزيد في تأثيرها على العوامل البيئة ال العوامل قوى
  

  :واجتماعيةأسباب نفسية  -5-2

الداخلية الالشعورية  تالقلق إلى الصراعا فرويدسباب النفسية واالجتماعية، فأرجع األتختلف نظرة الباحثين إلى   

أدلري تصارعها إلى ظهور األعراض المرضية، أما والتي هي عبارة عن قوى داخلية تتصارع مع بعضها البعض ويؤد

 Adler فروم  إيريك ثالباح شيريفقد أرجع القلق إلى شعور الفرد بالنقص ومحاولة التفوق، وE. Froom  إلى

  أوتوازنك        الباحث أن القلق ينشأ نتيجة الصراع بين الحاجة للتفرد واالستقالل من جانب الوالدين، ويذهب
Autarrank  إلى أن القلق يرجع إلى صدمة الميالد. 

فيرجعون إضطرابات السلوك عامة وإضطراب  دوالر، ميلر، وبافلوف الباحث أما أنصار المدرسة السلوكية مثل  

هم الظروف اإلجتماعية التي ينشأ فيها الطفل إلى االقلق خاصة إلى تعلم سلوكيات خاطئة من البيئة التي يعيشون فيها وتس

كما تلعب الضغوط البيئية دورا هاما في حدوث أي إضطراب أو وبقائها،  سلوكيات والعمل على استمرارهاتدعيم تلك ال

  :تفاهمه وهناك نوعين من الضغوط وهما

 .الخ... الذي تسببه األشياء التي تختل أو تدخل في البيئة مثل فقدان وظيفة أو طالق :الضغط المباشر  

الصراع بين قوتين متعارضتين مثل الرغبة الشديدة في عمل شيء معين مع الذي يرتبط ب :الضغط غير المباشر  

تكون ضرورية وال كافية إلحداث  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الضغوط وحدها قد ال ،تحريم قوي في نفس الوقت

من ظهور  لجاإلضطراب، ولكنها إذا إشتدت مع وجود إستعداد مرضي وغياب عوامل المقاومة يمكن أن تزيد من أو تع

 )57 – 56: 2001حسين فايد، ( .اإلضطراب

من هنا نالحظ أن أنصار المدرسة التحليلية يرجعون األسباب النفسية في ظهور القلق إلى وجود صراعات داخلية   

الشعورية تتصارع مع بعضها البعض أو ترجع إلى شعور الفرد بالنقص أو تعود إلى الصراع بين حاجة الفرد إلى التفرد 

ند الفرد إلى عستقالل من جهة الوالدين، أو يعود إلى صدمة الميالد أما أنصار المدرسة السلوكية فيرجعون ظهور القلق واال

تعلمه سلوكات خاطئة من بيئته، كما أن للضغوط البيئة دورا كبيرا في نشأة القلق عند الفرد وهي عديدة مثل فقدان عمل أو 

  ...وغيرها مة اقتصاديةزطالق، أ
  

  :مواقف الحياة الضاغطة -5-3

كالضغوط الحادة الناجمة عن نمط الحياة الحديثة والتغيرات المتتابعة، والبيئة القلقة المشبعة بعوامل الخوف والهم   

 .ومواقف الضغط والوحدة والحرمان وعدم األمان وإضطراب وتفكك الجو األسري

  )120: 2000حان عبد الحميد العناني، ( 

ينجم من الضغوط الحادة الناتجة عن مطالب الحياة الحديثة والبيئة القلقة المشبعة بعوامل الخوف فالقلق يمكن أن   

 .سود فيه الصراعيوالوحدة والحرمان والجو األسري المتفكك الذي 

  
  



 

  :التفكير في المستقبل-5-4

تفكير في ضغوط الحياة لإلنسان ويساعد ذلك إسترجاع الخبرات الماضية المؤلمة وال قيسبب هذا العامل، القل  

  )120: نفس المرجع( .العصرية وطموح اإلنسان وسعيه المستمر نحو تحقيق ذاته وإيجاد معنى لوجوده

فالتفكير في المستقبل عامل يسبب القلق لإلنسان، كونه أمر مجهول، فالفرد دائما يسعى إلى التقدم إلى األمام لكي   

لعصرية نجده في صراع دائم ينتج عنه حالة قلق، وهو يسعى دائما إلى يحقق طموحه ولكن تفكيره في ضغوط الحياة ا

  .تحقيق ذاته

 تعرضنا إليه من أسباب نالحظ أن القلق يمكن أن يحدث من خالل أسباب عديدة ومختلفة، فمنها ما من خالل ما  

والعوامل الخارجية هي التي  هو وراثي عن طريق الجينات من جيل إلى جيل؟، أي أن الفرق يلد بإستعداد لإلصابة بالقلق،

تفجره، كما أن األفراد يختلفون في بنية شخصيتهم لذا فالعوامل النفسية أيضا تثير وتفجر القلق بدرجة متفاوتة بين األفراد 

نتيجة للصراعات الداخلية الالشعورية التي تتصارع بعضها مع بعض وكذا شعور الفرد بالنقص والشعور بالعجز والذنب 

العقاب وتوقعه، باإلضافة إلى الحرمان من العطف وعدم الشعور باألمن، كما أن للعوامل البيئية دور في إثارة  والخوف من

القلق عند الفرد نتيجة لتعلم الفرد سلوكيات خاطئة في البيئة التي يعيش فيها، كما أن لمواقف الحياة الضاغطة والصعبة دور 

قدرة على مواجهة المواقف الصعبة التي تعتري حياة الفرد وكذا شعوره بالوحدة في تفجير القلق عند الفرد خوفا من عدم ال

والحرمان وتفكك الجو األسري، وأيضا تفكير الفرد بالمستقبل يولد القلق ألنه يفكر في أمر مجهول وهو يسعى إلى تحقيق 

  .ة في الشدة من فرد آلخرمتفاوت قذاته وطموحه، فكل هذه العوامل تولد القلق عند الفرد، وتكون درجة القل
  

  :راض القلقعأ -6

 ييظهر على الجانب الجسمي، وفيما يل ها مانيظهر على الجانب النفسي وم للقلق أعراض كثيرة ومتعددة، منها ما  

  :سنحاول إبراز البعض منها في كل جانب
  

   :أعراض نفسية -6-1

بإنعدام األمل والراحة النفسية والحساسية  تشمل القلق العام والقلق على الصحة وعدم اإلستقرار والشعورو

يعرف مصدر الخوف، عدم الشعور باألمن والضيق  المفرطة وسرعة اإلثارة، الخوف الشديد حيث يكون الفرد خائفا ال

وتوهم المرض، عدم القدرة على التركيز واالنتباه، عدم الثقة والطمأنينة والرغبة في الهروب من مواجهة المواقف توقع 

 .هو ذلك الشيء، وهذا باإلضافة إلى الشك والتردد في اتخاذ القرار شيء ما دون معرفة ما حدوث

  )131: 2000فوزي محمد جبل، ( 

بالتالي نالحظ أن هذه األعراض مؤشرات لحدوث القلق عند الفرد إضافة إلى هذه األعراض نجد العصبية   

لشعور باإلرهاق األحالم المزعجة والكوابيس الليلية، كل هذه والحساسية الزائدة، اإلنهاك النفسي، قلة النوم، بسبب ا

  .األعراض تدل على أن الفرد يعاني من القلق نتيجة لخبرة أو موقف معين
  

ص الطاقة والحيوية والنشاط المثابرة وبرود األطراف وتوتر العضالت قوتشمل الضعف العام ون :أعراض جسمية -6-2

  )400 – 339: 1998حامد عبد السالم زهران، (. ت العصبية الحركيةركي الزائد والالزماحط الاوالنش

المستمر وإضطرابات في المعدة وسرعة  عباإلضافة إلى تصبب العرق وإرتعاش اليدين، إرتفاع ضغط الدم، الصدا  

  )131: 2000فوزي محمد جبل، ( .ضربات القلب، فقدان الشهية، الدوار والغثيان القيء والشعور بالضيق في الصدر

يظهر من خالل التعرف على أعراض الجسمية التي تشير إليه وهذا من خالل  أن نستخلص أن القلق يمكن  

 .حركات وتصرفات الفرد غير العادية والتغيرات الفيزيولوجية الظاهرة عليه



 

  :النظريات المفسرة للقلق -7

تتبناها كل  يالت ،هات والمبادئ واألسسعلم النفس في تفسيرها للقلق وهذا راجع إلى تباين الوج تختلف نظريات  

  :نظرية وسنتطرق فيما يلي إلى عرض بعض النظريات أهمها
  

  :التحليل النفسي نظرية-7-1 

   :S. Freudفرويد  -

ين ذفال ،أن القلق يتولد من كبت الخوف ىته األولى، رأينظر فيعدة نظريات في القلق، ففرويد  الباحث وضع

أن الدوافع الجنسية عندما تتعرض للحرمان تتحول الطاقة  فرويدكما أكد ، شكون من القلقييعانون من الكبت الجنسي 

الجنسية الكامنة ورائها إلى القلق وهذا األخير ناتج عن تعرض الفرد لحالة الخطر، والمكون األساسي لهذا الخطر هو زيادة 

الفرد السيطرة على دوافعه الغريزية تختلف بإختالف ه واإلثارة، دون أن يكون للفرد القدرة على السيطرة، وقدرة يالتنب

  )48: 1998فيصل محمد خير الزراد، ( .مراحل النمو

بأن القلق عند الطفل يعود إلى غياب الشخص المرغوب، ثم الطفل الصغير الذي يرغب في أمه، فإنه  فرويديرى   

أن يعاقب بسبب أفكاره السيئة، ويتعرض لبتر يشعر بأن هذا خطأ، فينشأ القلق من خالل اإلحساس بالذنب والخوف من 

  (Pascal Marson, 2004 :182)   عضوه الذكري

والعصابيون هم الذين ليزالون يستجيبون لحاالت  ،والخوف من األنا األعلى هو الذي يثير القلق في مرحلة الكمون  

ي نظريته األخيرة أن القلق يؤدي للكبت بعد أن ف فرويدالخطر الحالية بأساليب اإلستجابة لحاالت الخطر السابقة وهكذا يرى 

  )48: 1998فيصل محمد خير الزراد، ( .جعل الكبت يؤدي إلى القلق
  

    :Autarankأوتورانك  -

صدمة الميالد، ويسمى وربط بين القلق والصدمات التي يواجهها الطفل أثناء مراحل عمره، فقد ربط بين القلق   

ثم يأتي بعد ذلك صدمة الفطام التي ينشأ عنها قلق  فل عن أمه وخروجه من رحمهاقلق اإلنفصال، بمعنى إنفصال الط

طام، ثم قلق اإلنفصال عن األسرة للذهاب إلى المدرسة وهكذا أوضح أوتورانك أن اإلنسان ينتقل من قلق ألخر وأن فال

تحقيق التوازن أثناء تأرجحه  يفشل ف ا بين قلق الحياة وقلق الموت، ويرى أن اإلنسان إذاحمتأرج ،اإلنسان يعيش في حياته

  .فإنه يدخل دائرة القلق العصابي والمرضي ،هذا

  )133 – 132: 2000فوزي محمد جبل، (
  

  :Adlerأدلر  -

" الشعور بالنقص"يع أن نلمس من كتاباته أن فكرة طتسمشكلة القلق تناوال منظما غير أننا ن أدلر الباحث لم يتناول

بالشعور بالنقص بإعتباره الدافع األساسي لألمراض العصابية، وهو بذلك ينسب إلى  أدلرقد إهتم عنده تتضمن معنى القلق ف

  .النفسانيون اآلخرون إلى القلق و المحللون فرويدالشعور بالنقص نفس الدور الهام الذي ينسبه 

الكبار ووالديه أن الطفل الصغير يشعر عادة بضعفه وعجزه ونقصه بالنسبة إلى أشقائه  أدلرالباحث  يرى  

، واألشخاص البالغين بصفة عامة، ويمهد هذا الشعور بالنقص إلى قيام الفرد بكثير من المحاوالت للتغلب على هذا الشعور

ويتغلب اإلنسان السوي على شعوره بالنقص أو القلق بتقوية الروابط التي تربطه بالناس المحيطين به، وباإلنسانية على وجه 

أن يعيش بدون أن يشعر بالقلق إذا حقق  اإلجتماعي النافع ومحبة الناس وصدقاتهم ويستطيع اإلنسانعام عن طريق العمل 

أما الشخصيات العصابية فتقوم بمحاوالت تعويضية عصابية لغرض التخلص من الشعور   ، هذا اإلنتماء إلى اإلنسانية



 

 أدلريطرة على اآلخرين، ويالحظ من ذلك إهتمام بالنقص، وتهدف هذه المحاوالت إلى تحقيق األمن عن طريق التفوق والس

  )14: 1989سيقموند فرويد، (. بالتفاعل بين الفرد والمجتمع

فإجتمع معظم أصحاب  ،على األسباب النفسية ،نستخلص من خالل هذه النظرية أنها إعتمدت في تفسيرها للقلق  

نفصال الذي يحدث للفرد أثناء مراحل نموه هي األساس الميالد، الشعور بالنقص والحرمان واإل ةهذه النظرية إلى أن صدم

يؤدي إلى القلق، وتزيد حدة القلق كلما كان اإلختالل " األنا األعلى"و" الهو"و" األنا"في ظهور القلق، وأن إختالل التوازن بين 

نفعالية يمر بها الفرد في في التوازن أعمق خاصة إذا فشلت الدفاعات في تخفيف هذا القلق، فالقلق عند التحليلين خبرة إ

فيرى أن القلق أوتورانك ظهور القلق إلى الطاقة الجنسية التي تعرضت إلى الحرمان، أما  فرويدظروف خاصة، فأرجع 

إنفصال الفطام، ثم قلق ) قلق اإلنفصال(، بدأ من صدمة الميالد نموهينتج من الصدمات التي يواجهها الطفل أثناء مراحل 

  .فقد ركز على فكرة الشعور بالنقص الذي يقصد به القلق أدلررة للذهاب إلى المدرسة، أما اإلنفصال عن األس
  

  :النظرية السلوكية -7-2

القلق في نظر السلوكين إستجابة مكتسبة فقد تنتج عن القلق العادي تحت ظروف معينة، ثم تعمم اإلستجابة بعد   

  )118- 117: 2000المنعم العناني، حنان عبد ( .ذلك

وألن المدرسة السلوكية مدرسة تعلم فإنها تنظر إلى القلق على أنه سلوك متعلم من البيئة التي يعيش فيها الفرد   

  .تحت شروط التدعيم اإليجابي والتدعيم السلبي

  )135: 2000 فوزي محمد جبل،(

ؤمنون بالدوافع ووجهة نظر المدرسة السلوكية متباينة تماما لوجهة نظر التحليل النفسي، فالسلوكين ال ي  

األنا "و " األنا"و " لهوالالشعورية، وال يتصورون الديناميات النفسية، أو القوى الفاعلة في الشخصية على صورة منظمات ا

كي وهو إرتباط مثير جديد بالمثير يكما يفعل التحليليون، بل إنهم يفسرون القلق على ضوء اإلشترط الكالس، "األعلى

ر الجديد قادر على إستدعاء اإلستجابة الخاصة بالمثير األصلي، وهذا يعني أن مثيرا محايدا يمكن األصلي ويصبح هذا المثي

أن يرتبط بمثير آخر، من طبيعته أن يثير الخوف، وبذلك يكتسب المثير المحايد صفة المثير المخيف ويصبح قادر على 

ا الشعور، وعندما ينسى الفرد هذه العالقة نجده يشعر إستدعاء إستجابة الخوف مع أنه في طبيعته األصلية ال يثير مثل هذ

بالخوف عندما يعرض له الموضوع الذي يقوم بدور المثير الشرطي ولما كان هذا الموضوع ال يثير بطبيعته الخوف فإن 

 ألبرتأن يخلق خوفا لدى الطفل  جون واطسنالباحث هم الذي هو القلق، وقد إستطاع بهذا الخوف المبالفرد سيشعر 

Albert  د اللعب مع أحد حيوانات التجارب ثم شرط االذي كان يبلغ من العمررؤية  واطسحدى عشر شهرا، وكان قد تعو

وهو سماع صوت عالي ومفاجئ، وبعد حدوث اإلشتراط أصبح الطفل يخاف  ،الطفل هذا الحيوان بمثير مخيف في أصله

حيوان في هذه التجربة بمثابة الموضوعات المثيرة للقلق عند من الحيوان الذي يسر ويفرح لرؤيته من قبل، ويعتبر ال

  .الراشدين، مع أنها كانت موضوعات محايدة في أصلها، ولكنها إرتبطت بموضوعات مثيرة للقلق

  )111 – 110: 2004صبره محمد علي وآخرون، (

التي يمر بها الفرد في  نستخلص أن هذه النظرية إنطلقت في تفسيرها للقلق على أنه متعلم من خالل التجارب  

فتصبح بدورها بعد نسيان لموضوع  ه،حياته، وأن القلق يستثار بموضوع أصلي تقترن به موضوعات أخرى عند حدوث

 .األصلي الذي يثير القلق إستجابة القلق فالقلق إستجابة يكتسبها الفرد أثناء عملية التعلم

 

  
  



 

  :النظرية اإلنسانية -7-3

لقلق أكثر من نظرية التحليل النفسي والنظرية السلوكية، فالقلق حسب هذه النظرية ليس مجرد تهتم هذه النظرية با  

خبرة إنفعالية يمر بها اإلنسان تحت ظروف خاصة كما تراه النظرية التحليلية، أو أنه ليس مجرد إستجابة يكتسبها أثناء 

ة النفس البشرية، فاإلنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي عملية التعلم كما تراه النظرية السلوكية إن القلق هو جوهر طبيع

  .يشعر بالقلق ويعاني منه كخبرة يومية مستمرة تبدأ ببداية حياته وال تنتهي إالّ مع أخر أنفاسه

  )49ص: إيمان فوزي، بدون تاريخ(

ضيع التي ترتبط بهذه تؤكد هذه النظرية على خاصية اإلنسان بين الكائنات الحية لذا ترتكز دراستها على الموا  

  )96: 2004صبره محمد علي وآخرون، ( .المسؤوليةواإلرادة، الحرية: الخاصية

اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يدرك أن نهايته حتمية وأن الموت قد يحدث في أية لحظة، وأن الموت هو المثير   

  )37: نظام أبو حجلة، بدون تاريخ(.األساسي للقلق عند اإلنسان

 ما قد يحمله من أحداث قد تهدد وجود اإلنسان،و ج أن هذه النظرية ترى أن القلق هو الخوف من المستقبلنستنت  

الفرد وأنه خبرة يومية دائمة طوال حياته وأن الخوف من المستقبل ومن الموت هما اللذان  ةفالقلق هو داخل في شخصي

 ك أن نهايته حتمية والموت هو مصدر القلق األول لدى اإلنسانفاإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يدر، يستثيرانه عند الفرد

  .فلهذا فإن الحياة كلها تحمل ذلك القلق الن الموت متوقع في أي لحظة من اللحظات ،تنتهي حياته تىوهو يجهل م
  

  :النظرية الفيزيولوجية -7-4

فيزيولوجية، وحسب هذه النظرية، يعتقد أصحاب هذه النظرية أن اإلنفعال والتوتر يولدان من تغيرات جسمية و  

فتزيد بذلك نسبة  يحدث نتيجة زيادة ملحوظة في نشاط الجهاز العصبي اإلرادي بنوعيه السمبتاوي والباراسمبتاوي قالقل

بذلك نسبته، فيرتفع ضغط الدم وتزيد ضربات القلب،  داألدرينالين والنورأدرينالين في الدم من تنبيه الجهاز السمبتاوي، فتزي

ولقد تبين أصحاب  ،زيد نسبة السكر في الدم، مع شحوب في الجلد وزيادة إفراز العرق وجفاف الحلق مع كثرة التبولوت

هذه النظرية من أطباء وعلماء وباحثين فزيولوجين أن مركز اإلنفعاالت موجودة في الدماغ وبالضبط على مستوى النواة 

ز اإلرتسام التي تتلقى التعلميات اإلنفعالية من طرف النواة اللوزية، ثم اللوزية التي تعمل بإتصال مه الهيبوتالموس ومرك

  .يعمل على تكييفها ومعالجتها مع المنبهات الخارجية على مستوى مناطق مختلفة من القشرة المخية

  )15: 1983الب، غمصطفى (

تي تحدث في جسم اإلنسان والتي فهذه النظرية ركزت في تفسيرها للقلق على العوامل الفيزيولوجية واإلفرازات ال  

  .تؤثر على الدماغ وبالتالي تثير أعراض القلق المختلفة
  

  :النظرية المعرفية -7-5

  نقطة بداية بالنسبة لإلضطرابات النفسية والعقلية، فقد يكون  ،تعتبر هذه النظرية القلق  

  .عرضا في إحدى األزمات المرضية األخرى، وقد يشتد ويكون مرضيا

أن المعتقدات أو األفكار الالعقالنية يمكن أن تؤدي إلى إحداث القلق، فالفرد هو الذي  Elis إليس احثالب يرى  

عندما يعتقد ذلك الفرد أنه يجب أن يكون على درجة كبيرة من الكفاءة واإلنجاز والمنافسة،  لديهيسبب لنفسه القلق ويتزايد 

  .إحداث القلق يسبب في حتى يمكن أن يعتبر شخصا ذا أهمية وذلك ما

ات ولذلك فأي حركة أو صوت أو هأن القلق الذي يشعر به الفرد يستدعي زيادة المنب Beek بيك الباحث يرى  

تغيرات في الوسط الذي يعيش فيه يتم ترجمتها إلى نوع من الخطر وبالتالي يكون الفرد أفكاره عن الخطر المتوقع ويكون 



 

مفهومه عن الخطر، وعالمات هذا الخطر انه يفقد تحكمه اإلرادي في المنبهات ويرتبط تفكيره ب ،ا ومشوهاتتفكيره مشت

الخارجية وبالتالي يزيد القلق، وهكذا يعتبر المعرفيين أن المكون الرئيسي لظاهرة القلق هو الجانب المعرفي الذي يشير إلى 

  (J. Boutannier, 1945 :38) .المهددة أفكار العميل والصور الذهنية ذا الطبيعة

التي يكونها الفرد على الموضوع، فالفرد  أن القلق ينشأ من األفكار الالعقالنية نستخلص من خالل هذه النظرية  

وينتظر الفرد دائما حدوث خطر  ،تاتيثير القلق، حيث يكون تفكيره مش يكون أفكار تؤدي به إلى القلق وإن كان الموضوع ال

  .لى زيادة قلقهإالذي يؤدي 

الل هذه النظريات أن القلق حالة إنفعالية غير سارة لدى الفرد، تؤثر على عالقاته الشخصية وفي نستخلص من خ  

مستوى أدائه نتيجة للمواقف الضاغطة التي يواجهها في حياته فنجد النظرية التحليلية أرجعت سبب القلق إلى الطاقة الجنسية 

ليها الفرد في مراحل نموه التي تسمى بقلق إالتي يتعرض التي تعرضت إلى الحرمان وعدم اإلشباع وكذا إلى الصدمات 

اإلنفصال وكذا شعور الفرد بالنقص الذي يدل على قلقه، أما المدرسة السلوكية ترى أن القلق متعلم من خالل التجارب التي 

ن القلق ينشأ من خوف الفرد يمر بها في حياته، فالقلق إستجابة مكتسبة أثناء عملية تعلم الفرد، أما النظرية اإلنسانية ترى أ

في التفكير في المستقبل وخوفه من الموت ألن الفرد يدرك أن نهايته حتمية، ونجد النظرية الفيزيولوجية التي ترجع القلق 

إلى إفرازات في جسم اإلنسان والتي تؤثر على الدماغ وبالتالي تستثير أعراض القلق العديدة، أما النظرية المعرفية فترى 

  .لق مصدره هي األفكار الالعقالنية التي يكونها الفرد عن الموضوع، حيث هذه األفكار في الحقيقة ال تثير القلقأن الق
  

  :طرق قياس القلق -8

  :عد القلق سمة من سمات الشخصية، والتي يمكن قياسه كغيره من السمات وهناك طريقتان لقياس القلقي  
  

  :الطرق اإلسقاطية -8-1

مفحوصه في هذه الطريقة مثير غامض ويطلب منه تفسير واإلستجابة له، وهكذا بعد إعطاء يعرض الفاحص على   

  :التعليمة الخاصة بكل رائز ومن بين أشهر اإلختبارات اإلسقاطية نجد
  

  :Rorchachإختبار الروشاخ  -

تقديم تعليمة  عهو عبارة عن بقع حبر مختلفة األشكال في عشرة ألواح تقدم للمفحوص الواحدة تلوى األخرى، م  

من طرف السيكاتري  1920اإلختبار لإلدالء بأحاسيسه ومخاوفه من خالل هذه األلواح، وقد أنشأ هذا اإلختبار في سنة 

  )43: 2002، نعبد الرحمن سي موسى وآخرو( .هيرمان رورشاخالسويسري 
  

TAT)إختبار تفهم الموضوع  - ):  

في وضعيات مختلفة، وعلى ظهر كل لوحة رقم يشير إلى  لوحة تشمل مشاهد 31يتكون اإلختبار أصال من   

ترتيبها ضمن اللوحات األخرى للرائز، وأحرف باللغة اإلنجليزية تشير إلى الفئة التي تقدم لها اللوحة، وتقدم للمفحوص 

ته التي الواحدة تلوى األخرى كذلك، وإعطاء التعليمية الالزمة والمحددة، ومن خالل هذه اللوحات يروي المفحوص قص

هنري من طرف الطبيب البيوكميائي األمريكي ) 1935(يسقط من خاللها أحاسيسه ومخاوفه، وقد أنشأ هذا اإلختبار سنة 

  )53: نفس المرجع( .موراي



 

  :الطرق الموضوعية -8-2

رات، يتبع مصمم اإلختبار في هذه الطريقة أسلوب اإلستعانة بتقارير عن سلوك الفرد فيقوم بوضع أسئلة أو عبا  

شفت هذه الطريقة خالل الحرب العالمية توأك  ،)اإلستبيان(المراد قياسها منها  تمثل الموضوع أو المظاهر المختلفة للسمة

سألها يوالذي وضع مجموعة من األسئلة تشبه تلك التي يضعها أو  Wood warth وود ورثاألولى من طرف العالم 

وهي من أهم  Spelbergerاإلنفعالية، ومن جملة هذه اإلختبارات إختبار  األخصائين النفسانين لفحص الجنود من الناحية

  )25: 1998محمد محروس وآخرون، ( .اإلختبارات الموضوعية التي تقيس القلق

بالتالي يمكن اإلعتماد على هذه الطرق وغيرها التي تقيس القلق وهي إما إسقاطية أم موضوعية ونحن في دراستنا   

  .ادراستنرجر للقلق كونه يناسب موضوع بيلمد على مقياس سبتسنع
  

  :عالج القلق -9

يعتبر القلق من أكثر اإلضطرابات اإلنفعالية إستجابة للعالج، ويختلف العالج حسب شخصية الفرد ودرجة شدة   

  :القلق وكذا اإلطار النظري للمعالج، فيأخذ بذلك عدة أنواع
  

  :العالج النفسي التحليلي -9-1

الهو واألنا و األنا األعلى، : عيش صراعا بين ثالث قوى وهيينسان إنفسي إلى المريض على أنه ينظر التحليل ال  

يكون عرضا لبعض اإلضطرابات النفسية إالّ أن حالة القلق قد تغلب فتصبح هي نفسها إضطرابا  وترى أن القلق غالبا ما

  )397: 1998حامد عبد السالم زهران، ( .نفسيا أساسيا

" الهو"المريض بإعتباره الجزء المسيطر على رغبات ونزوات " أنا"النفسي التحليل إلى تقوية يهدف العالج   

وهذا من أجل  ،وتطوير شخصية المريض وتحقيق التوافق بإستخدام التداعي الحر" األنا األعلى"والمنسق بينها وبين ضوابط 

كذلك لهذا الغرض طريقة تحليل األحالم لتفكيك  الوصول إلى الكشف عن الرغبات المكبوتة التي تسبب الصراع وتستعمل

  )106: 2004بره محمد علي وآخرون، ص( .رموز المكبوتات

يساعد تعليم المريض اإلستبصار بصراعاته الالشعورية مع محاولة التكيف وتعديل  يالتحليل جنالحظ أن العال  

لصراعات المكبوتة وهذا عن طريق إستعمال أساليب األهداف وتنمية القدرات، ويتبين أن العالج التحليلي يهدف إلى حل ا

  .وأدوات التحليل النفسي كالتداعي الحر وتفسير األحالم
  

  :العالج السلوكي -9-2

يقوم العالج السلوكي على مسلمة بأن القلق يحدث نتيجة في إشتراط خبرة ماضية حدثت للمريض تثير لديه القلق،   

م لذلك إرتبط لديه القلق، لذلك فإن جهد المعالج السلوكي ينصب ليال في الظالفمثال كشخص تعرض لعضة كلب في طفولته 

يتم إستخدام وسائل العالج السلوكي، كالتحصين التدريجي أو الغمر وغيرها وذلك بتدريب حيث على فك هذا اإلشتراط 

   .ياي في حضور مثيرات القلق حضورا واقعلمريض القلق العصابي على إستجابات اإلسترخاء العظ

  )138: 2000فوزي محمد جبل، (

يحدث نتيجة لمثير، إما أن يكون هذا المثير خبرة ماضية حدثت  انه فيظهر أن العالج السلوكي يركز على القلق  

في حياة المريض أو خبرات أخرى تثير لديه القلق ويعتمد المعالج أساليب عدة منها االسترخاء، التحصين التدريجي، 

  ...التعزيز 

  
  



 

  :العالج الكميائي -9-3

 « Benzodiazépine »وأهمها مشتقات  (Tranquillisant)ديم العقاقير المهدئة للفرد والتي يطلق عليها قهو ت  

وغيرها والهدف منها هو األثر المهدئ الذي تحدثه على الجهاز  « Temesta »وتمستا  « Valium »ومنها الفاليوم 

  (Pierre oliejean, 1995 : 100). إسترخاء عضالت الجسم العصبي حيث تخفف من القلق كما تسبب في

 ،ميائية يبدأ بإعطاء المريض العقاقير المنومة والمهدئة في بداية األمريمن هنا نالحظ أن عالج القلق بالطريقة الك  

  .حيث تعمل على تقليل من التوتر العصبي بعد أن تتم الراحة الجسمية يبدأ العالج النفسي
  

  :البيئيالعالج  -9-4

يعتمد هذا العالج على تعديل العوامل البيئية التي تؤثر في المريض مثل تغيير نوع العمل وتخفيض الضغوط   

فإرشاد أفراد األسرة لتغيير أنماطها  ،ذلك بتعديل البيئة األسرية من حيث إتجاهاتها نحو المريضكالبيئية ومثيرات التوتر، و

  .ضي والرحالت والصدقات والموسيقى، مما يساعد المريض على الشفاءالسلوكية، والعالج اإلجتماعي والريا

  )87: 1999صالح حسين الداهري، (

ر المهنة وإيجاد الجو األسري الذي يساعد يييظهر هذا العالج في تعديل العوامل البيئية التي تؤثر في المريض كتغ  

  .المريض على العالج
  

  :العالج الذاتي -9-5

ي يمارسه الشخص دون تدخل خارجي، فالعالج الذاتي يعطي للشخص الفرصة ليفعل كل هو ذلك األسلوب الذ  

أعرف " سقراط"شيء بنفسه من خالل الترغيب والترهيب والمكافأة والعقاب وهذا اإلتجاه يعود إلى زمن قديم في عبارات 

  K. Rogers كارل روجرز احثالب نفسك بنفسك، وقد تطور العالج الذي يقوم على تنمية قدرات الشخص بواسطة طريقة

: يمكن للفرد الكشف عن خبايا حالته وبالتالي السيطرة عليها، ومن بين هذه األساليب، والعالج عن طريق مالحظة الذات

الحوار مع النفس، أي كل فرد يستطيع أن يخلص نفسه من القلق الذي يمتلكه إذ يمكن من تغيير أفكاره أو تعديلها وهذا 

فكلها يمكن أن تثير القلق داخل الغدد، ويمكن " الناس المحيطين يناجون لعداء: "مجموعة من األفكار مثلاألسلوب يتبنى 

باإلضافة إلى تبنى أفكار "قوله توقف عن هذا : مثال، التخلص من القلق ودفع التوتر إذا سيطر على هذه الفكرة غير مرغوبة

ليس عليه أن يوصي كافة الناس وليس بالضرورة أن  ه سه على أنإيجابية يساعد على تحقيق اإلرتياح ويجب أن يقنع نف

يكون محبوبا لدى جميع الناس مادامت حياته متوازية كما يجب أن نؤمن بفكرة الرضا والتفاؤل إذا تذكرنا أن السعادة 

  )146 – 145: 1977لطفي عبد العزيز الشربيني، ( .موجودة بداخلنا ومن حولنا

عتمد على الذات إذ يتم بدون تدخل أو مساعدة خارجية، فالفرد يعالج نفسه بنفسه، إذ أن عن نالحظ أن هذا العالج ي  

طريق مالحظة الذات يمكن للفرد الكشف عن مشاكله وبالتالي السيطرة عليها بالحديث اإليجابي مع ذاته، فكل فرد يمكن أن 

فالعالج الذاتي يعتمد على مناقشة األفكار غير . كر بهيتخلص من القلق الذي يمتلكه وهذا بتغيير أفكاره واألسلوب الذي يف

لى تغيير إالمنطقية عند المريض وإحاللها بأفكار منطقية بدال منها، وبذلك تتغير إنفعاالت المريض وهذا بدوره يؤدي 

  .سلوكه المرضي

إلنفعالية إستجابة نستخلص أن هناك عدة طرق لعالج القلق كما سبق وتطرقنا إليها، والقلق أكثر اإلضطرابات ا  

ويختلف العالج من شخص إلى أخر حسب شدة درجة القلق وحسب الطريقة التي يتبعها المعالج في ذلك، فالعالج  ،للعالج

الكميائي يعتمد على مجموعة من العقاقير المهدئة تقدم للفرد بهدف إسترخاء العضالت والتقليل من القلق، أما العالج البيئي 



 

يل العوامل البيئية وتخفيض الضغوط ومثيرات القلق عن طريق اإلرشاد األسري وممارسة الرياضة الذي يعتمد على تعد

وغيرها من األعمال لتشغيل تفكير المريض والتقليل من القلق، كما نجد العالج التحليلي الذي يعتمد على أسلوب التداعي 

العالج السلوكي الذي يستعمل وتؤدي إلى القلق،  الحر وتفسير األحالم لحل الصراعات التي يعاني منها الفرد والتي

للتغلب على القلق الذي أثاره خبرة ماضية مؤلمة، أما العالج الذاتي فيقوم به  هاالتحصين التدريجي واإلسترخاء وغير

ية وتغيير أفكار غير منطق ،والسيطرة على مشاكله ،المريض بنفسه أي يعالج نفسه بنفسه، بالحديث اإليجابي مع الذات

  .بأفكار منطقية تؤدي به إلى تغيرات سلوكه

  



 

  :خالصة

عموما يعتبر القلق أنه إنفعال مؤلم مركب من الخوف وتوقع الخطر محتمال أو مجهوال، أو توقع العقاب أو الشر   

حيوية فالقلق المرضي يختلف في حدته عن القلق الذي يعتري الفرد عند إقدامه على عمل أو موقف جديد أو تصديه لمسألة 

والقلق المرضي يقترن بخوف وفزع ال يعرف الفرد مصدره وتكون  ،وهذا القلق إنما هو قلق عادي يزول بزوال أسبابه

والفرد يعجز عن السيطرة عليه، ومن ثم فإن هذا القلق إنما يهز أركان شخصية الفرد كما يظهر القلق  ،أسبابه الشعورية

 ، وفي الحقيقة يعتبر العامل األساسي في نشوء األمراض النفسية، وهذا ماكعرض في كل االضطرابات النفسية والعقلية

فتنوعت له أكدته مختلف مدارس علم النفس ونظرياته التي تناولت موضوع القلق، هذه المدارس التي سعت إلى إيجاد عالج 

  . طرق قياسا وطرق عالجه وكل معالج يعالج القلق حسب اإلطار النظري الذي تبناه
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  :خالصة
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :تمهيد

ة الصادقة التي تعكس صورة آلبناء المجتمع والمر ىألسرة الركيزة األولتعتبر ا

المجتمع أمام أفراده وأجياله المتعاقبة، لذا اهتم بدراستها العديد من العلماء كوحدة اجتماعية 

وتوزيع  وكنظام اجتماعي لرصد بناء تلك الوحدة ووظائفها، وعوامل وشبكة العالقات بداخلها

ها، وعوامل تماسكها وأسباب تفككها وأثر ذلك على النمو االجتماعي األدوار بين أفراد

  .ألبنائها واتجاهاتهم نحو أنفسهم ومجتمعهم

فاألسرة جماعة اجتماعية تتكون من رجل وإمرأة بينهما رابطة رسمية وأساسية 

ل يضيف إلى الزوج والزوجة نس وكل ما ينتج عن هذه الرابطة من ،معترف بها من المجتمع

را جديدة كأب وأم، حيث يقومان بتلبيه وإشباع حاجات أبنائها الضرورية، وتساهم في أدوا

تنمية شخصيتهم نموا سليما، ونظرا لكون األسرة من أهم مؤسسات التنشئة اإلجتماعية فإن 

تساعد الفرد على توسيع نطاق معارفه وتكوين شخصيته عن إذ لها وظيفة بالغة األهمية، 

لقيم والمعايير واإلتجاهات باإلظافة إلى إكتساب خبرات وتجارب عديدة تلف اخطريق تلقينه م

في سبيل تحقيق أهدافه وطموحه، وسنتعرض في هذا الفصل إلى تعريف األسرة، لمحة 

تاريخية لتطور األسرة في ظل النظريات المفسرة لها، أنواعها، وظائفها، مميزاتها، مقوماتها 

  .ريةومكانتها وأهميتها والمشكالت األس

  



 

  :تعريف األسرة -1

األسرة هي الجماعة المكونة من الزوج والزوجة وأوالدهما " :تعريف محمد البيومي -1-1

اج واإلنجاب وغير المتزوجين الذين يقيمون معا في مسكن واحد، فاألسرة تشمل الز

."ومجموعة المكانات واألدوار المكتسبة، حيث أن الزواج شرط أساسي لقيام األسرة 

  )66: 2004مد أحمد البيومي، مح(  

من الزوج والزوجة واألبناء  تتكون األسرة أن محمد أحمد البيوميحسب تعريف 

غير المتزوجين، حيث أنهم يعيشون في بيت واحد، لهم أدوار معينة وأن الشرط األساسي 

  .لتكوين األسرة هو الزواج واإل نجاب
  

مجموعة من األفراد المتكلفين الذين  األسرة هي"  :تعريف فاطمة المنتصر الكتاني -1-2

يقيمون في بيئة شكلية خاصة بهم وتربطهم معا عالقات بيولوجية ونفسية وعاطفية 

وإجتماعية وإقتصادية وشرعية وقانونية واألسرة تمثل نواة المجتمع، ووحدته اإلنتاجية 

   ."تزوده بأعضاء جدد عن طريق اإلنجاب  ثالبيولوجية، حي

  )48: 2000الكتاني، فاطمة المنتصر (

نالحظ أن األسرة عبارة عن وحدة إنتاجية  فاطمة منتصر الكتانيمن خالل تعريف   

تتكفل بها مجموعة من األفراد يقيمون في بيئة خاصة بهم تجمعهم مجموعة من العالقات 

  .الهدف منها اإلنجاب

ئهما، يقيمون يتبين لنا من التعريفين السابقين أن األسرة تتكون من زوج وزوجة وأبنا

جتمع ووحدته اإلنتاجية مبيت واحد تجمعهم مجموعة من العالقات حيث أنها نواة ال يف

  .البيولوجية الشرط األساسي لتكوينها الزواج لتزوده بأعضاء جدد عن طريق اإلنجاب
  

  :لها المفسرة لمحة تاريخية لتطور األسرة حسب النظريات -2

المجتمع، والمؤسسة األولى التي أدت إليها  تعتبر األسرة الخلية األولى في بناء

وجودها  قوتحق ،الطبيعة البشرية النازعة إلى اإلجتماع، كما ان نشأتها تمت بصورة تلقائية

بدافع الحفاظ على النوع البشري وقيام الرابطة بين الرجل والمرأة بصورة دائمة يقرها 

  )11: 2004فادية عمر الجوالني، (. المجتمع



 

     د تماما حتى بدأت األسرة كنظام مجتماعي ثابت على وجه األرضفال يعرف أح

أهمها أيضا وأنها و لكن الذي نعلمه هو أن األسرة هي أقدم النظم االجتماعية اإلنسانية ولعل 

فاألسرة راسخة إلى درجة أننا لو  ،الوحدة األساسية للمجتمع يقوى بقوتها ويضعف بضعفها

ماق الظروف الخاصة بعالم اإلنسان عتطيع أن نصل إلى أنس امر رجعنا إلى الوراء بقد

ودائما نكشف أحد  ،لن نجد جماعة ال توجد بها األسرة في أي شكل من األشكال افإنن ،ئياالبد

أشكال التزاوج مع قدر من تنظيم العالقات الجنسية إجتماعيا ومن الصعب أن نفهم نظام 

  .التنظيم منعدما تماماالمجتمع خاصة المجتمع البدائي، إذا كان هذا 

  )80-79: 1994أحمد محمد السنهوري، (

لكن الذي الشك فيه أن األسرة نظام إجتماعي عرفته المجتمعات قديما وحديثا بكافة    

أبعاده وإن في إختلفت صوره، كما ان صورة المجتمع متقدما كان أو متأخرا، هي إنعكاس 

القول أنه في المجتمعات األولى وخاصة  نويمك. حقيقي للصورة التي تكون عليها األسرة

الرعوية منها، كانت هناك قبائل منقسمة إلى عشائر تتألف من أسر مركبة، وبمرور الوقت 

تحولت القبائل إلى دول وتحولت العشائر إلى أقسام من هذه الدول، وظهرت العائالت 

تبع نشأة األسرة وفي هذا الصدد سنحاول ت، وتحولت األسر المركبة إلى أسر نووية صغيرة

حسب النظريات المفسرة لها، حيث ظهرت في الكتابات اإلجتماعية المتخصصة عدة 

حاوالت نظرية، والتي تحاول تفسير نشأة األسرة وظهورها كنظام إجتماعي، ومن بين هذه م

  .نظرية الشيوع الجنسي المبكر نظرية الشكل األصلي لألسرة: النظريات مايلي
  

  :الجنسي المبكرنظرية الشيوع  -2-1

قدم بعض الباحثين نظرية في تفسير نشأة األسرة، مؤادها أن الحالة األولى للبشرية 

كانت شيوعية جنسية، وترى هذه النظرية أن المجتمع البشري في البداية كان عبارة عن 

وحدة إجتماعية بسيطة تعيش في حالة بدائية ال تحكمها قواعد أو ضوابط أو قوانين أخالقية 

لك كان أفرادها يعيشون حياة متحررة دون أن يكون ثمة ضبط ينظم عالقاتهم الجنسية وبذ

هذه المرحلة بمرحلة اإلباحية، حيث لكل فرد من أفراد  Morgan مورجان ثالباح ويسمى

المجتمع أن يتصل بأي إمرأة شاء دون قيود، إال أن هذا الرأي قد ضعف أمام الشواهد 

نواع غير عادة متقدمة للغاية بين الثديات العليا وغيرها من األ ةحياالاألنترويولوجية والواقع ف



 

اإلنسان، كما أن وجود هذه اإلباحة على فترات التتناقض مع وجود بعض أشكال الزواج وقد 

إلى أن الزواج األحادي قد سبق نظام الزواج  Wester Mark مارك وستر الباحث ذهب

ير، فلو رجعنا إلى الكتب السماوية المقدسة لوجدنا أن خاألمع هذا الرأي  قالمتعدد، ونحن نتف

  .اهللا خلقها في البدء ذكر وأنثى ومن أدام وحواء جاء العالم كله

      )82-80: 1994أحمد السنهوري، (

يتبين لنا من خالل هذه النظرية أن األسرة كانت عبارة عن وحدة إحتماعية بسيطة 

هي مرحلة إباحية يمكن  مورقانن أخالقية، فحسب تعيش في حالة بدائية التحكمها أي قواني

يرى أن الزواج األحادي  اركموستر الباحث للرجل أن يتزوج بأي إمرأة دون قيود، لكن

الكتب السماوية حيث أن اهللا خلق في البداية أدم وحواء ومنهما ، يلدلسبق الزواج المتعدد وال

  .جاء العالم كله
  

  :نظريات الشكل األصلي لألسرة -2-2

إن محاولة تتابع الشكل األصلي لألسرة يمكن أن تلقي ضوء على تطور األسرة 

وأيضا على خصائصها الرئيسية وعلى جذورها الممتدة في الطبيعة البشرية، وتقوم هذه 

ففي حالة الزواج  ،إلى تنظيم السلوك اإلجتماعي واستمراره تهدف النظريات على أساس أنها

مثال اقتصاديا، يعكس نوع من التخصص في العمل  ،الزوجةج وونجد هناك تعاون بين الز

  .وتوجد مسؤولية مشتركة في تربية األطفال ،وكذلك يبيح المجتمع اإلتصال الجنسي بينهما

  :من النظريات المفسرة لنشأة األسرة في هذا اإلطار يمكن ذكر  
  

  :دعاوي نظام الزواج -2-2-1

األسرة إتخذت لها شكال نتيجة  بأن Wester Mark وسترمارك الباحث حيث يرى

ونها بالقوة حتى يصحيث ينسب الذكر المسيطر لنفسه حقوقا إحتكارية و ،ة الذكر وغيرتهيملك

تصبح مضمونة عندما تصير عادية، لذلك فقد رأى أن زواج اإلثنين هو الشكل اإلعتيادي 

هو الشكل األول  الذي أدى إلى التثبت بحقوق المليكة، ويرى أيضا أن الزواج األحادي ليس

للزواج فحسب وإنما هو الشكل الطبيعي أيضا، بينما صور الزواج األخرى ليست إال 

  )83-82:  1994أحمد محمد السنهوري، (. تطورات إستثنائية في تاريخ البشرية

  



 

  :النظام األموي -2-2-2

ئية م في المجتمعات البدايرى هذا النظام أن األسرة نشأت كنتيجة لإلنتساب إلى األ

لم  ناء مركزا اجتماعيا مساويا لمراكز الرجال، أنسحيث أنه في بعض المجتمعات تحتل ال

م الملحة إلى الحماية يتعدى األمر ذلك، فاألسرة طبقا لهذه النظرية نشأت نتيجة حاجة األ

موي، والشكل فالشكل األول لألسرة كان الشكل األ ،اإلقتصادية واإلجتماعية لها وألطفالها

  .لم يبرز إال عندما بدأت الزراعة المتقدمة والسيادة اإلقتصادية للرجال في التطور األبوي
  

   :النظام األبوي -2-2-3

كانت األسرة األبوية هي السائدة في الحضارات القديمة الكبرى، وأيضا في المجتمع 

في الوظيفة وهي مميزات  والتخصص ةقطاعي، فلقد كان نمو الثروة وتركيزا لسلطاإل

جتمعات المعاصرة متمشية أكثر مع النظام األبوي واألسرة في النظام األبوي شديدة الم

التمسك والشمول وتؤول معظم السلطة فيها إلى الجانب األبوي حيث تتركز السلطة غالبا في 

 )83:  1994أحمد محمد السنهوري، (. يد الوالد داخل األسرة

 ة بدأ بالزواج األحادي الذي إعتبرهأن تطور األسر يتبين لنا من خالل هذه النظرية

أنه الشكل الطبيعي له، حيث يسطر الذكر على نظام األسرة ويضع لنفسه  Walter الباحث

أما بالنسبة للنظام األموي، فاألم تحتل مركزا إجتماعيا  ،قوانين وحقوق يحترمها أفراد أسرته

مجتمعات المعاصرة، الوالد مساويا لمركز الرجل، أما األبوي تكون السلطة األب وهي من ال

  .سيطر وتتركز عليه السلطة في األسرةيهو الذي 

من خالل ماسبق نالحظ أنه ال يوجد تفسير واحد لنشأة األسرة كذلك لم يكن لها شكل 

أصلي واحد أو نمط مبدئي معين، كما أن المجتمعات لم تتبع خطا واحدا للتطور، وإنما 

ن القول أنه في البيئات المختلفة قد نشأ بشكل ما نظام اتبعت عدد من الخطوط المختلفة فيمك

كانت األسرة في بداية تقوم بجميع األعمال كوحدة قائمة بذاتها فهي التي تعد  وقد، لألسرة

المأكل والملبس والمأوى وأدوات العمل، إال أنه بفعل العديد من العوامل المختلفة حدثت 

هذا النظام ومن ثم تنوعت أشكالها وتصنيفاتها لألسرة عدة تغيرات جذرية هامة أثرت على 

األسرة النووية : وفي عصرنا الحالي يمكن التمييز بين األشكال العديدة من األسرة فنجد منهاّ

  .األسرة المركبة، األسرة المشتركة، العائلة، األسرة المتعددة الزوجات



 

  :أنواع األسر -3

مجتمعات اإلنسانية عبر التاريخ فإن ورات التي تشهدها الطبالرغم من التغيرات والت

            هناك متعددة ومتنوعة من األسر تختلف بنائها ونظم القرابة وتغير الوظائف الخاصة بها 

األسرة النووية : نواع األسر يمكن أن نذكر أهمها فيما مايليألالعديد من التصنيفات فهناك 

  .المركبة، العائلة، المساواة واإلستبدادية
  

  :األسرة النووية-3-1

" المجتمع"في كتابه  روبرت مكايفراستعمله البروفسور  حاألسرة النووية هي اصطال

وهو يعني األسرة الصغيرة الحجم التي تتكون من الزوج والزوجة، واألطفال، الذين يعيشون 

ة والمتوسطة يفي بيت واحد وتوجد في المجتمعات الحضرية والصناعية وفي البيئات المهن

ج مع زوجته وعدم تعرض ونظرا لتساوي الز ،ود الجو الديمراطي على هذه األسرةويس

  )397:  1999إحسان محمود حسن، . (الزوج إلى القيود التي تفرضها عليه سلطة العائلة

وال يعني  ،بين األقارب يحدث الزوجين أهم من التوافق الذي بين حيث يصبح التوافق

يرها من أشكال القرابة أو عزلتها من أنواع العالقات ة عن غيذلك إستقالل األسرة الزوج

خرى التي يكون دورها األسري هامشيا، وتعد األسرة النووية النمط المميز القرابية األ

  )86:  1994أحمد محمد السنهوري، (. األسرة في المجتمع المعاصر

الوظائف األسرة النووية تعتبر األن ظاهرة إجتماعية عالمية وترجع عالميتها إلى 

ى قيام أية جماعة أخرى بهذه الوظائف لاألساسية التي تؤديها، والمشكالت التي قد تترتب ع

ويمكننا أن نلمس أربع وظائف أساسية تؤديها األسرة النووية في الحياة اإلجتماعية اإلنسانية 

  )23:  2003محمد أحمد بيومي، (. الوظيفة الجنسية، اإلقتصادية، التناسلية والتربوية: وهي

نة من الزوج والزوجة واألبناء غير المتزوجين كوهذا يعني أن األسرة النووية مت  

كما أنها مظهر من  ،رابةقالذين يقيمون تحت سقف واحد وهي الوحدة األساسية لنظم ال

وهي تتسم بترابطها وتضامنها اإلقتصادي  ،المظاهر المجتمعات اإلنسانية المعاصرة

  .واالجتماعي
  

  

  

  

  



 

  :ألسرة الممتدةا -3-2

تضم األجداد  ،هي مجموعة من األسر النووية، تتكون بنائيا من ثالثة أجيال أو أكثر

وأبنائهم المتزوجين وغير المتزوجين وكذلك األحفاد، هؤالء تربطهم عالقات إجتماعية ناتجة 

كون من العالقة القائمة بين األباء واألبناء، ويسكنون مساكن منفصلة لكن متجاوزة، وهنا ت

  .األسرة وحدة متالزمة ومستمرة عن طريق اإلتصاالت اليومية

  )41: 2003سلوى عثمان صديقي، (

تعتبر األسرة الممتدة نمطا شائعا في المجتمعات البدائية والمجتمعات غير الصناعية 

وهي عبارة عن جماعة الملكية فيها عامة والسلطة فيها األب أو األخ األكبر، وبمعنى أخي 

عة التي تتكون من عدد من األسر المرتبطة سواءا كان النسب فيها إلى الرجل أو هي الجما

  .في مسكن واحد وهي ال تختلف كثيرا عن األسر المركبة أو العائلة نالمرأة، ويقيمو

  )22: 2003محمد أحمد البيومي، (

 هذا يعني أن األسر الممتدة هي أسر كبيرة الحجم تتكون من الزوج والزوجة واألطفال

جميعا في بيت واحد، تربطهم عالقات إجتماعية قوية حيث نجد هذا  نواألقارب الذين يعيشو

القروية، تكون السلطة لألب و ةالنوع في المجتمعات المحلية العشائرية، القبلية، الزراعي

زلة اجتماعية أعلى بكثير من منزلة األم في إتخاذ القرارات التي تتعلق بمستقبل نويحتل م

  .ككلالعائلي 
  

  :العائلة -3-3

هي نموذج أسري يتوسط األسرة النووية واألسرة الممتدة، واألسرة العائلية تتميز بأنها 

أكثر وحدة وأقل فردية من األسرة النووية، ألن أكثر إهتماماتها تدور حول العالقة بين األباء 

ن بينها التشاور أخذ صورا عديدة مييستمر االتصال بينهم و ثبعد زواجهم، حي تىوأبنائهم ح

               )28: 2000سعيد حسني العزة، (. والزيارات والعون والتبادل

من خالل هذا النوع من األسر العائلية هي التي تقع بين األسر النووية    نالحظ

ال تصل إلى نطاق  اأنها يتوسع نطاقها لتشمل األبناء المتزوجين، لكنه ذواألسرة الممتدة، إ

   .العالقات بين األفراد يسودها التعاون والتشاوروة، األسرة الممتد

  



 

  :أسرة المساواة -3-4

تقوم على أساس المساواة بين جميع األعضاء خاصة الزوج والزوجة، وتزايد إنتشار 

هذا النموذج في المجتمعات الصناعية المتقدمة، وال يكون في هذه األسر أي من الزوجين 

ألنها تقوم على أساس التألف  ،الطرف األخر همتع بسلطة خاصة أو إمتياز خاص، ال يت

  )46: 1994أحمد محمد السنهوري، (. والتفاهم والمساواة بين الزوجين

الشكل من األسر  ارتكز على المساواة بين أفرادها، وهذييتبين لنا أن هذا النوع 

ها تقوم منتشر في المجتمعات المتقدمة وال يوجه بين الزوج والزوجة أي سلطة خاصة كون

وتكون السلطة موزعة بين أفرادها ويتقاسمون ، على أساس التفاهم والمساواة بينهما

وسميت أيضا باألسرة الديموقراطية كونها تقوم على مبادىء  ،المسؤولية في إدارة شؤونهم

  .اإلحترام والتقدير بين الزوجين
  

  :األسرة االستبدادية -3-5

البا األب على األسرة، إذ يعتبر رئيس ومركز هي نوع من األسرة التي يسيطر فيها غ

وتكون الزوجة مليكة للزوج وليست لها شخصية  ،القدرة والسلطة ذات طبيعة مطلقة

إجتماعية أو قانونية، وهناك نوع أخر من األسر يكون محورها األم، حيث تكون مركز 

درجة اإلستبداد بل  ول، بينما دور األب يكون سطحيا، لكن ال تصل فيه األم إلىالتأثير األ

منها انشغال األب في العمل  ،نظرا لعدة اعتبارات ،تمثل التأثير في تصريف شؤون األسرة

  )66: 1984مصطفى بوتفنوشت، (. لساعات طويلة أو لغيابه لفترات طويلة

األخر و نرى من خالل هذا النوع من األسر فيها يكون أحد األبوين هو المسيطر

دون أن يكون هناك أي نقاش أو تفاهم حول القرارات المتخذة في  ،يخضع لألوامر والسلطة

  .شؤون األسرة

ففي  ،ا تختلف من مجتمع إلى أخرهمن خالل عرضنا لمختلف أنواع األسر نستنتج أن

المجتمع الجزائري مثال نجد أن األسرة النووية تتكون من األب واألم واألطفال حيث تعتبر 

النووية ال يمكن مثال أن تظهر بصورة  ةواألسر ،المحلي وحدة مستقلة عن وحدات المجتمع

شاخصة وبارزة في المجتمعات البسيطة أو الزراعية الريفية، لذا تعتبر األسرة النووية في 

اجتماعية ملحقة أو متصلة باألسرة المركبة أو الممتدة، أما بالنسبة  مثل هذه المجتمعات وحدة



 

فنجدها مثال  ،كبر من التنظيم اإلجتماعي لألسرة النوويةلألسرة الممتدة فهي تنظيم إجتماعي أ

في المجتمع الجزائري منتشرة خصوصا في الريف تمتاز بكثرة أفرادها، الذين يمثلون عدة 

والذين يشكلون في نفس الوقت عدة أسر ) البيت الكبير(أجيال يعيشون تحت سقف واحد 

ويجمعهم المسكن والحياة اإلقتصادية  زواجية تربطها ببعضهم البعض رابطة الدم والقرابة،

واإلجتماعية الواحدة، حيث يتعاون الجميع كل حسب جنسه وسنه ومقدرته من أجل ضمان 

النسبة لألسرة العائلة فهي التي ب اأم ،وإستمرار كيان العائلة والحفاظ على شخصيتها وشرفها

األبناء المتزوجين فقط  تتوسط األسرة النووية واألسرة الممتدة تتوسع وتصل إلى أن تشمل

وتمتاز بالتعاون والتشاور بين أفرادها، ونجد أسرة المساواة التي تركز على مبدأ التعاون 

نجدها منتشرة في المجتمعات  ،والتفاهم بين أعضائها، ال نجد فيها سلطة خاصة باألب واألم

سيطر على أفراد العائلة المتقدمة، أما األسرة اإلستبدادية التي يكون فيها أحد األبوين هو الم

فاألسرة الجزائرية تشكل  ،ر في المجتمع الجزائريسوشؤونهم، فنجد مثل هذا النوع من األ

متراصة سواء عند الرعاة أوالفالحين أو الحضر، غير قابلة للتجزئة في معظم  جماعة

األحيان فالعرب يعيشون على شكل جماعات متكونة من أجيال عديدة من األقارب تحت 

رئيس العائلة، فاألب األكبر يترأس العائلة ويعد زعيمها الروحي الساهر على  ،طة أبويةسل

بيده السلطة اإلقتصادية، يملك ويدير تراث العائلة المشترك  ،تماسكها ووحدتها وتنظيمها

ويقسم المهام على أفرادها، فالمكانة التي يحتلها تجعله قادرا على جمع شمل وتوحيد أفراد 

من حيث األهمية األفراد الذكور حسب ترتيبهم ثم يليه  الئهم له بالطاعة،وع العائلة م

في  ني مرتبة النساء كذلك حسب موقعهتالميالدي ومركزهم األجتماعي واإلقتصادي، ثم تأ

  .العائلة
  

  

  :مميزات األسرة -4

 تعتبر األسرة من أهم عناصر البيئة وأقدم جماعة تكونت على سطح األرض، فهي        

 االجتماعي، وهي أكثر الظواهر االجتماعية عمومية وانتشارا نأول خلية يتكون منها البنيا

  )44: 1985مصطفى الخشاب، ( .وهي أساس اإلستقرار في الحياة االجتماعية

كما تعتبر حجر الزاوية التي ترتكز عليه بقية المؤسسات اإلجتماعية األخرى، حيث 

بط بها، وتمارس األسرة نفوذا كبيرا على أفرادها، إذ هذه األخيرة مرت دأن صالح أو فسا



 

ل الفرد وتوفر له الرعاية والغذاء وكل متطلبات التنشئة بتكون أول منظمة إجتماعية تستق

تقاليدها وأعرافها، ويتفاعل تنفاعال مباشرا مع  ،اإلجتماعية، وهذا الفرد يخضع لعاداتها

  )40:  1980زيدان عبد الباقي، . (أعضائها اآلخرين

د بعض المميزات العامة التي تشترك فيها األسرة رعلى أساس ذلك يمكن لنا أن نس   

  :في جميع المجتمعات وعبر الزمن والمتمثلة فيما ما يلي

  .التبني وأالدم  إن األسرة تتكون من أشخاص تربطهم رابطة الزواج و -1

  )30: 1994أحمد محمد السنهوري، (

نظيمية ووأوضاع ومصطلحات يقرها المجتمع فهي تقوم األسرة على قواعد ت -2

  .ع المجتمعصنليست عمال فرديا وإنما من 

الوقت، فهي دائمة من حيث هي نظاما موجودا في نفس األسرة دائمة ومؤقتة في  -3

ومكان، وهي مؤقة من حيث أنها تأخذ اإلنهيار عندما  زمان اني، في كلنسكل مجتمع إ

الزوج أو الزوجة، وتنهار تماما وتختفي بموت الزوجين  يتزوج األبناء، وفي حالة موت

  .لتحل محلها أسر أخرى

أن أعضاء األسرة يضمهم مكان واحد للمعيشة، وقد يتخذ البيت أشكاال مختلفة  -4

  .تبعا لظروف وعادات المجتمع

ويرتبطون بروابط  ،بانتسابهم إلى أسم عائلي موحد يحملونه يتميز أفراد األسرة -5

  .واإلنحدار من أصل واحدالقرابة 

تعتبر األسرة وحدة للتفاعل المتبادل بين األشخاص من خالل األدوار اإلجتماعية  -6

  )30: 2003حسين عبد الحميد رشوان، ( .كما يحددها المجتمع

 ، وهماألسرة وحدة ديناميكية، يمارس فيها الفرد عالقاته األولية من المحيطين به -7

  .التسلط والخضوع ،سفالحب والكراهية، التعاون والتناأفراد األسرة حيث يتعلم 

  )74: 2000خليل المعايطة وآخرون، (
  

األول الذي ترجع إليها المسؤولية في العامل  نستنتج أن األسرة كما وصفها العلماء،  

ه دأثر تواج كه، وذلتطريق غرس المبادئ والقيم األخالقية في نفسي نتربية وتنشئة الطفل، ع

  .لمستمر فيهاالدائم وا



 

فاألسرة تتكون من مجموعة من األفراد تربطهم رابطة الزواج والدم يضمهم مكان 

واحد للعيش ويكون لديهم إسم عائلي موحد، حيث يتبادل أفرادها مجموعة من األدوار 

اإلجتماعية حسب ما تحددها قوانين ذلك المجتمع، وتتميز األسرة على أنها وحدة دينامكية 

ريق طسلط والخضوع عن تلادها مشاعر الحب والكراهية والتعاون، التنافس يجمع بين أفرا

التعلم كما تعتبر دائمة ألنها نظاما تتميز به كل المجتمعات في كل وقت وفي كل مكان 

  .ومؤقتة ألنها تنهار أحيانا عندما يتزوج األبناء أو في حالة موت الزوج أو الزوجة
  

  :وظائف األسرة -5

القدم تقوم بجميع الوظائف اإلجتماعية في الحدود التي يسمح لها  كانت األسرة منذ

ومع ذلك فإن  ،...ية والقضائيةقنطاقها، وبالقدر الذي تقضيه حالتها اإلقتصادية والدنية والخل

وظائف األسرة تكاد تكون واحدة في كل المجتمعات، ويمكن القول أن أسرار تأثير األسرة 

لى الوظائف التي تؤديها للجميع، وعليه سنتطرق إلى أهم يعود إ ماكمؤسسة إجتماعية إن

  :الوظائف الجوهرية التي تحملها األسرة على عاتقها في تنشئة الفرد فيما يلي
  

  :الوظيفة البيولوجية -5-1

هي تشمل اإلنجاب والتناسل وحفظه من اإلنقراض، وتختلف هذه الوظيفة بإختالف 

  .إختالف شكلهانوع المجتمع الذي توجد فيه األسرة وب

  )204: 2000محمد الشناوي وآخرون، (

تعتبر وظيفة و حيث تعتبر األسرة المجال المشروع إجتماعيا إلشباع الدوافع الجنسية،

اإلنجاب من أهم وظائف األسرة، وحتى يمكن إنجاب أطفال تتوافر فيهم كافة الشروط 

مة وكذلك العقلية وأن يكون عدد الصحية الالزمة، البد أن تكون الناحية الجسمية لألبوين سلي

  .بين موارد األسرة وإحتياجات أفرادها زناألفراد في األسرة نموذجيا يحقق التوا

  )74: 2000خليل المعايطة وآخرون، (

أن بعض المجتمعات ال تعطي أولوية لهذه  ،دانيةيمع ذلك أثبتت الدراسات الم  

 عزواج أو خارج نطاق األسرة، وتضفهي تسمح بالخبرة الجنسية للصغار قبل ال ،الوظيفة

 عقبات متعددة إزاء هذا النوع من العالقات الجنسية تختلف من مجتمع ،مجتمعات أخرى

  )47: 2003حسين عبد الحميد رشوان، .(وقد تختلف في المجتمع الواحد ألخر،



 

يتبين لنا من خالل هذه الوظيفة أنها أساسية وضرورية للحفاظ على بقاء النسل على 

ووظيفة  ،لعصور واألجيال فاألسرة فيها يتم إشباع الدوافع الجنسية بطريقة شرعيةامر، 

رط أن تكون الصحة الجسمية والعقلية لألبوين سليمة شتاإلنجاب من أهم وظائف األسرة وي

  .ويجب أن يكون هناك توازن بين عدد أفراد األسرة الواحدة ومواردها وإحتياجات أبنائها
  

  :يةالوظيفة النفس -5-2

لألبناء وأن أهم وظيفة تضمتها األسرة لألبناء هي تزويدهم  يهذا بتوفير الدعم النفس 

  )206:  2001محمد الشناوي وآخرون، (. اإلحساس باألمن والقول في األسرة

كما توفر األسرة ألبنائها مظاهر الحب والعطف واإلهتمام والرعاية واإلستقرار 

فسي، وقد تبين بصورة واضحة أن الكثير من األمراض والحماية مما يساعد على نضجهم الن

العالقات العاطفية وأن وار إلى الحب والدفء قالنفسية التي تصيب األبناء ترجع إلى االفت

يتوقف على مايوفر لألبناء من إشباع لرغباتهم  ،قدرا كبيرا من التكامل اإلنفعالي العاطفي

  )50:  2003حسين عبد الحميد رشوان، (. المتعددة

قد أصبحت من ل و يالحظ أن هذه الوظيفة تقوم بها األسرة لتوفر الدعم النفسي ألبنائها

أهم الوظائف التي تقوم بها وتعمل على توفير الراحة النفسية ألبنائها قدر اإلمكان حيث 

تزودهم باإلحساس والشعور باألمن واإلطمئنان والثقة بالنفس عن طريق قبولهم في األسرة 

  .مكانتهم وأهميتهم د لهماكأفر
  

  

  :الوظيفة االجتماعية -5-3

ية للطفل داخل األسرة بوضع اللبنات األولى لحياة عتتمثل في علمية التنشئة اإلجتما

ية للطفل قالطفل من خالل أسلوب التربية والمعاملة الوالدية، وترتبط التنشئة اإلجتماعية والخل

ويحية له وما تزال األسرة هي المصدر الذي كونه يوفر الكثير من األشكال التر ،في المنزل

يزود بالتدريب األساسي في مجال اإلتجاهات اإلجتماعية والعادات التي تساعد على تشكيل 

  )75:  2000خليل المعايطة وآخرون، (. الحياة اإلجتماعية مستقبال

فالتنشئة االجتماعية كانت في الماضي تقع على عاتق األسرة التقليدية حتى سن 

نضج تقريبا، لكن التغير الذي طرأ على األسرة بنائيا ووظيفيا نقل جوانب عديدة من التنشئة ال



 

اإلجتماعية إلى مؤسسات أخرى كالمدارس والنوادي ومع ذلك فإنه من الواضح أن هذه 

  )144: سناء الخولي، بدون تاريخ (. الوظيفة مازالت تمثل أهم وظائف األسرة

اعية في النوات الخمسة األولى في حياة الطفل على وجه وتمكن أهمية التنشئة اإلجتم

الخصوص، ففي هذا السن يتم تطبيعه إجتماعية وتعويده على النظم اإلجتماعية والتربية 

الجنسية، كما يتم من خالل هذه الوظيفة إعطاء الدور والمكانة المناسبين للطفل وتعريفه لذاته 

  .لصحة النفسيةوتنمية مفهومه عن نفسه وبالتالي تحقيق ا

  ) 55: 2000حنان عبد الحميد العناني، (

وتعد األم الشخص األول المكلف بجلب الحب الذي يعد من الركائز الالزمة للنمو 

تدخل األب في ي جوبالتدري ،العاطفي السليم للطفل، حيث تقوم بدور رعاية أبنائها جسميا

لية التنشئة اإلجتماعية، جعل ونظرا للتطور الحضاري للمجتمعات السيما في عم ،تربيته

المرأة تتحمل العبء األكبر في رعاية أطفالها، بينما كان يشترك في تحمله في الماضي 

كبيرات السن في األسر الممتدة، وقد أجمع الكثيرون على أن معاملة الطفل بطريقة تجمع بين 

لثواب والعقاب لهما اللين والشدة تبعا للمواقف المختلفة من أفضل وسائل التربية حيث أن ا

  )166: 1984سناء الخولي، (. أهمية في تربية الطفل

يتبين لنا من خالل هذه الوظيفة أن لها دور في توفير الدعم اإلجتماعي ونقل العادات 

كما  ،والتقاليد والقيم والعقائد السائدة في األسرة إلى األطفال وتزويدهم بأساليب التكيف

، حيث أن األسرة هي التي تقوم بدور الوسيط بين أبنائها تتضمن توريث الملكات الخاصة

وبين المجتمع وما يحويه من تقاليد وعادات، ولغة راقية وقيم وقوانين، وهي التي تنمي فيهم 

كما تقوم األسرة بعملية التطبيع اإلجتماعي عن طريق . أنماط التنشئة اإلجتماعية في المجتمع

والمحافظة عليها في المراهقة وسن  ،ائهم وهم صغارنأب تنمية العواطف اإلجتماعية في نفوس

  .الرشد وذلك من أجل تمكينهم من القيام بأدوارهم اإلجتماعية المختلفة
  

  :الوظيفة االقتصادية -5-4

  .الستمرار حياة األسرة وتوفير الحياة الكريمة مافي والالزوويقصد بها توفير المال ال

  )182: 2002سميح أبو مغلي، (



 

رة جماعة اجتماعية مسؤولية عن توفير الحاجات المادية ألفرادها،فهي تطعمهم فاألس

وفي عصرنا الحالي  ،وتأويهم وتكسيهم، وكانت فيها ماضي يمثل وحدة إنتاجية مكتفية بذاتها

ونتيجة للتطور في وسائل اإلنتاج أصبحت األسرة تمثل الوحدة اإلنتاجية إستهالكية في 

  )51: 2003حسين عبد الحميد رشوان، (. ي المدنالريف ووحدة إستهالكية ف

فقد أخذت الوظيفة اإلقتصادية الشركات والمعامل والمصانع الخاصة بإنتاج كل ما 

ي والسنوي يصرف على يحتاج إليه أفراد األسرة من مستلزمات، فأصبح دخل األسرة الشهر

  )17:  1994معن خليل عمر، ( .الكميات

تلفة ومتبانية ونسبية لكل إنسان تبعا لوضعه في المجتمع ورغم أن الحاجات المادية مخ

ومستواه الذي يرتبط به وبدخله، فإن مفهوم الوظيفة اإلقتصادية في التكامل األسري ال يعني 

تحقيق مستوى معين لمختلف األسر،  بل يعني وجود موارد إقتصادية لألسرة تكفي لمواجهة 

تلف المستويات االقتصادية لكل خأنه يمكن أن ت اإلحتياجات المادية ألفرادها، ومعنى هذا

أسرة عن األخرى، إال أنه البد من تحقيق اإلحتياجات المادية ألفرادها من أجل بقائها 

  )108:  1994أحمد محمد السنهوري، . (واستمرارها

من المالحظ أن الوظيفة اإلقتصادية أساسية في حياة الفرد داخل األسرة، ويقصد بها 

مادي الذي يؤدي إلى ضمان توفير حياة إنسانية إجتماعية كريمة ألفرادها وإبعادها التوفير ال

ولكي يتحقق ذلك يجب القيام بالتخطيط الصحيح إلنفاق دخل  ،عن الحرمان والشعور بالنقص

وحتى يتحقق ذلك يجب على األب واألم واإلخوة اإلشتراك  ،األسرة في جوانب حياتية تنفعها

  .المادي حتى يكون باإلمكان تأمين مستقبل األسرة وأفرادها في توفير هذا الدعم
  

  :الوظيفة التعليمية -5-5

نتقال التعليم من المنزل إلى المدرسة، فمازال لألسرة دورها الفعال اعلى الرغم من 

حيث أنها تقوم باإلشراف على متابعة أبنائها في الواجبات المزلية وفهم  ،في هذا المجال

قول أن الوالدين هما اللذان يحددان مدى تقدم أو تأخر الطفل في نن ويمكن أ ،الدروس

نائهم في استذكار بمساعدة ألوالدليل على ذلك أن اآلباء اليوم يقضون وقتا أطول  ،المدرسة

  )2006:287سناء الخولي، (دروسهم أكثر من ذلك الذي يقضيه األباء مع أبنائهم في الماضي



 

فلها دور فعال  ،ظائف التي تقوم بها األسرة تجاه أبنائهمفالوظيفة التعليمة من أهم الو

باإلنفاق عليهم وتلبية جاجياتهم  في مساعدة أبنائها في إستذكار دروسهم ومتابعتهم دراسيا

  .فالوالدين هما اللذان يحددان مدى تقدم وتأخر أبنائهم في المدرسة

وتدبير ما يلزمها  ة،يمما سبق نستخلص أن األسرة تحتاج إلى سالمة أعضائها الجسم

من خدمات صحية، كما تحتاج إلى صحة نفسية، تساعدها على مواجهة أزمات الحياة 

وتحتاج إلى عالقات إجتماعية سليمة، التي تساعدها في تحقيق جو خال من الصراع والتوتر 

بين أعضائها، ألن تفكك وحدة األسرة ألي سبب من األسباب يؤدي في بعض األحيان إلى 

كيد للفرد، فمثال وفاة أحد أعضاء األسرة األساسين يؤدي إلى إنهيار األسرة، حيث شقاء أ

يجعل أعضاء العائلة ينفرون من بعضهم  ،فيها القلق دهناك كثير من الحاالت التي يسو

  .البعض، فال يحدث التعاون والتماسك بينهم

حيث أنها ب ،لى مماتهإن األسرة الجزائرية تتعهد الحياة اإلجتماعية للطفل منذ والدته إ

العمل والزواج، وتقوم األسرة الكبيرة بهذا المهام، فالفرد ال  قتعلمه العادات، التقاليد، طر

يخرج عن ماهو مقرر وال عن إطار األسرة وعالقاته المحددة، التتعدى أفراد أسرته وأقاربه 

تدة تأخذ طابعا جماعيا والتنشئة االجتماعية في ظل األسرة الجزائرية الكبيرة، المم، وجيرانه

الطفل القوانين والقواعد التي تقوم  نتبعا للحياة اإلجتماعية، فاألسرة الكبيرة هي التي تلق

فالفرد ال يحاول الخروج عن إطار األسرة  ،عليها حياته، فكل نزعة أو تمرد يقابل بالقهر

  )38-37: 1984بوتفنوشت،  ىمصطف (.الكبيرة

فضل بف ،كان من الضروري التطرأ إلى عمل المرأة عن تغير الوظيفة اإلقتصادية

تقاسم الرجل مسؤولية، وبالتالي  ،التعليم اندمجت المرأة في الحياة وحصلت على مكانتها

تغيرت الوظيفة اإلقتصادية لألسرة الجزائرية وأصبحت المسؤولية بين الزوجين واضحة 

  .فاالثنان يسيران ميزانية األسرة
  

    :  مقومات األسرة - 6

باعتبار أن األسرة مؤسسة إجتماعية، فإن لها مقومات أساسية تساعدها على تأدية 

 ،وباعتبارها ركيزة كل النظم فإن نجاحها يتوقف على نجاح هذه المقومات ،أدوارها المختلفة

  :مقومات نفسية، إجتماعية، صحية وإقتصادية: ومن أهم هذه المقومات نذكر ما يلي
  



 

  :ةالمقومات النفسي -6-1

والذي يعمل على إشباع حاجاتهم  ،إن األسرة هي التي تمثل اإليطار النفسي لألفراد

وتحديد سلوكهم، مما يضمن لهم اإلطمئنان واإلستقرار النفسي، ومن أسس المقومات النفسية 

هناك اإلتجاهات، المواقف والروابط التي تربط بين أعضاء األسرة سواءا الزوجين أو األبناء 

تعاون وإحترام متبادل بين الجميع، كما ان تحديد سلوك األسرة ينعكس على من تفاهم و

أبنائهم منذ السنوات األولى من حياتهم، ألن من وظائف األسرة صيانة إستعداداته في نمط 

  .إجتماعي مقبول والعمل على تجنب نمو سلوك غير سوي

  )211: 2005فاطمة زياني دريد، (

يقوم على مدى التوافق بين الزوجين  ،لحياة الزوجيةل يما يالحظ أن البناء الحقيق

والروابط التي تربط بينهم وبين أبنائهم من إحترام وتقدير متبادل، فاألسرة دائما تعمل على 

  .المحافظة على تحقيق نمو سلوك سليم ألبنائها، مما يضمن لهم اإلستقرار النفسي واإلطمئنان

  :المقومات االجتماعية -6-2

مات اإلجتماعية من العوامل المهمة في تماسك األسرة وإنسجامها بحيث تعتبر المقو

من الضروري أن تظهر أدوار الوالدين في ضوء اإلرتباط والتبادل، فعالقة األم بالطفل 

ثر سلوك الطفل على األم ونفس ؤعالقة متبادلة بحيث يؤثر فيها سلوك األم على الطفل كما ي

ل هيئة األسرة من حيث وجود األب واألم واألبناء وما الشيء بالنسبة لألب، وهكذا تكتم

  )211:  نفس المرجع(. يدور حولهم من عالقات اجتماعية

تعتبر العالقات اإلجتماعية أساس اإلستقرار واإلطمئنان في الجو األسري فيمر كل 

واحد من الزوجان في بداية حياته بسلسلة متصلة من عمليات التكيف في الحياة الجديدة 

الهما له روابط سابقة مع األسرة ومع األصدقاء، وبناء عالقات جديدة تعتبر عملية ألية تتم فك

بمجرد وجود الزوجين تحت سقف واحد، وعندما يتحول الزوجان نحو األبوة تبدأ 

  .وتسمو على كل العالقات التي كانت قائمة من قبل بينهما ،المسؤوليات المشتركة نحو األبناء

  :لصحيةالمقومات ا -6-3

سليم إن سالمة الوالدين من األمراض الجسمية من أهم المقومات التي تؤدي إلى نسل   

بإعتبار أن الخصائص الوراثية تنتقل عن طريق األبوين إلى األبناء، وذلك من حيث الصحة 



 

أنه من الضروري إعداد المقبلين على الزوج  Galton غالتون الباحث أومرض، إذ يرى

  .الوراثة واإلستعداد الجسمي في تكوين أسرة سليمةوإعالمهم بأهمية 

  )211: 2005فاطمة زياني دريد، (

يتبين لنا أن األسرة هي األداة البيولوجية التي تحقق إنجاب األبناء وإستمرار حياة  

المجتمع، فهي الوسيلة التي تنتقل من خاللها الخصائص الوراثية، ولذلك يجب أن يقوم 

ليم، حيث أن اإلستعداد الجسمي السليم هو حجر الزاوية في األسرة على أساس صحي س

الحياة األسرية السعيدة، ويقرر كثير من العلماء أن ضعف النسل وإنحطاطه يعود في الكثير 

  .من األحيان إلى عوامل وراثية
  

  :المقومات االقتصادية -6-4

نجم عن هذا إن الجانب اإلقتصادي يلعب دورا أساسيا في حياة األسرة، وذلك لما ي

بس مللاالجانب من إشباع لحاجات األسرة المادية الضرورية للعيش كالسكن، توفير الغذاء، 

  .وغيرها من اللوازم المهمة، ذلك للحفاظ على بنائها المادي، النفسي واإلجتماعي

  )211: نفس المرجع(

قيام  يتبين لنا أن هذا المقوم ضروري لبناء األسرة، فالعامل اإلقتصادي هو أساس  

الحياة األسرية وفكرة اإلرتباط وتكوين أسرة من بدايتها ترتبط بمدى قدرة كل من الزوج 

االقتصادية الملقاة على عاتق كل واحد منهم، ويترتب  تجة على االلتزام بالمسؤولياووالز

اركة االجتماعية وكثير من شحرم األسرة من الميعن قصور العامل اإلقتصادي الفقر الذي 

  .لحياةجوانب ا

نستخلص من كل ماسبق ان األسرة تعتمد في حياتها على عدد من المقومات األساسية 

نجاحها أو توافقها االجتماعي  فاجتماعية، يتوق ؤسسةمحتى تتمكن من القيام بوظيفتها، ك

ونقصد بهذه الخيرة أن األسرة تحتاج إلى دخل إقتصادي يسمح  على تكامل هذه المقومات

  .ألساسية من مسكن ومأكل وملبسبإشباع حاجاتها ا

كما أن الجانب النفسي ألفراد األسرة مهم في تحقيق اإلستقرار النفسي واالطمئنان 

فاالحترام المتبادل بين الزوجين، وبين األباء واألبناء يساعد على تحقيق توافق نفسي بينهم 

ائدة في األسرة لعالقات االجتماعية الجيدة الساوتفادي الوقوع في صراع وقلق، كما أن 



 

أساس التماسك واإلنسجام األسري، كما أنه على األسرة أن تقوم على أساس صحي سليم 

من المقومات األساسية لكي يتكون نسل سليم، كما نعلم أن يعد  فسالمة الوالدين من األمراض

  .الخصائص الوراثية تنتقل من األباء إلى األبناء وذلك من حيث الصحة والمرض
  

  :األسرة وأهميتهامكانة  -7

لألسرة دور هام في حياة األفراد وفي المجتمع ككل، ذلك أنها الحاملة للثقافة وهي 

واألسرة أقوى سالح يستخدمه المجتمع في  ،والحفاظ عليها ،أداته في نقلها من جيل إلى جيل

        عملية التطبيع اإلجتماعي، ذلك أنها ذات تأثير، حيث هي التي تحدد شخصية أفرادها

  .تشكلها وتوجهها إلى الخير أو الشر، إلى الصحة أو المرض، إلى السواء أو الشذوذ و

  )426: 1994عباس محمود عوض، (

بحيث  ،األطفالتربية تحقق البيئة اإلجتماعية أثارها التربوية في  ،ن طريق المنزلعف

إلتجاهات التي تسهر على تلقين اإلبن القيم المناسبة أمال في تكوين شخصيته وإكتسابه ا

ئن بيولوجي ايرضى عنها المجتمع الذي يعيش فيه، مما يساهم في تحويل الوليد من مستوى ك

لديه إلى مستوى المواطن العضو في الجماعة الذي يعتمد على نفسه االذي يعتمد على و

ويتعاون مع المجتمع، فبهذا تعمل األسرة على إدخال ثقافة المجتمع إلى شخصية الفرد وتعمل 

مه أدوار اجتماعية لكما تع ،على تعليمه اللغة التي بواسطتها يستطيع أن يتفاعل مع مجتمعه

تمكنه من التوافق أو عدم التوافق الشخصي واإلجتماعي، وتكسبه أنماط جديدة من السلوك 

ده علماء االجتماع باعتبار األسرة أهم وسائل التعلم اإلجتماعي ياإلجتماعي، وهذا ما يؤ

  )17:  1974مصطفى أحمد تركي، (. الجتماعيةوالتنشئة ا

م هام وفعال أكثر من دور األب في تربية األبناء حيث أن أشار الكثير إلى أن دور األ

هي أمه، فهي التي ترعاه وتمده بعطفها وحنانها وتقوم بتربيته تربية  هاالطفل أول من يتعلق ب

يقيموا عالقات الود والعطف حتى  حسنة تضمن له النجاح في حياته، فعلى الوالدين إذن أن

إن تقوية العالقات يقوم " :محمود حسنيشعر الطفل باإلستقرار واألمن حيث يقول الباحث 

كما يقوم األب واألم معا بالتبادل األدوار المختلفة في تربية  "على اإلنجاز وحماية الطفل

ساعد هذا األخير على أن ينمو الطفل، فاإلتجاهات المشبعة بالقبول والثقة بين الوالد واإلبن ت



 

كشخص متوافق مع حياته العملية والعلمية، أما العالقات السيئة نحو الطفل كاإلهمال 

  )90:  1981محمود حسن، (.تؤثر سلبا على النمو والصحة النفسية والعقلية للطفلتسلط، وال

تتم  ثحي ،ومن هنا يمكن القول ان األسرة ذات أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع

كونها الخلية األولى التي يحتك بها  ،فيها أهم عملية تربوية وهي عملية التنشئة االجتماعية

والمساهمة في اإلشراف على نموه اإلجتماعي  هالطفل وأقوى الجماعات تأثيرا في سلوك

ويعد موضوع األسرة ذو أهمية كبيرة ومن المواضع ، وتوجيها لسلوكه تهوتكوينا لشخصي

ذلك إلى قدرتها على التأثير نفسيا وإجتماعيا ين، ويعود بت إهتمام الكثير من الباحثالتي جل

على األجيال الصاعدة خاصة المراهقين منهم، فهي أول مؤسسة إجتماعية تتكفل بتربية الفرد 

عتبر دور األم أكثر أهمية في تربية ي، وكهوتوجه سلو تهورعايته من والدته، وتكون شخصي

التي تسهر على تلبية حاجياته وإطعامه وتغمره بحنانها وعطفها، فهي من يتعلق أبنائها، فهي 

كذلك على الوالدين أن يقيمو عالقات الحب والعطف  و بها الطفل أوال، ثم بقية أفراد األسرة،

واإلحترام المتبادل بينهما ليشعر الطفل والمراهق باإلطمئنان واألمن واإلستقرار وتفادي 

كما أن العالقة  ،دوار في تربيتهم ومساعدتهم في تحقيق النجاحتبادل األالصراع، وعليهم 

الجيدة السائدة بين األباء وأبنائهم المراهقين تساعدهم على تحقيق التوافق واإلنسجام داخل 

 األسرة ونموهم نموا سليما خال من المشكالت واإلضطربات والصراعات األسرية والنفسية

  .بالتالي تحقيق التكيفو

تساعد المراهق على أن ينمو إلى  ،ول والثقةبالعالقات واإلتجاهات المشبعة بالقف

يحب الخير لغيره ويتقبل األخرين ويثق فيهم، فاألسرة السعيدة تعتبر بيئة  ،شخص راشد

ادة األبناء، أما األسرة المضطربة تعتبر بيئة نفسية سيئة عنفسية أساسية للنمو وتؤدي إلى س

  .ل، لحدوث الصراع النفسي االجتماعيالنمو، تفسح المجا
  

  :المشكالت األسرية -8

تعرف المشكلة األسرية أنها حالة اإلختالف الداخلي والخارجي التي تترتب على 

حاجة غير مشبعة للفرد داخل األسرة، بحيث يترتب عليها نمط أو مجموعة أنماط سلوكية 

مشكالت : من المشكالت نجد منها وهناك العديد ه،تتنافى مع األهداف المجتمع وال تساير

  .إجتماعية، مشكالت التدريب األخالقي، تعدد الزوجات مشكالت سلوكية وانفعالية وعاطفية



 

  :مشكالت اجتماعية -8-1

فتضعف من تماسكها  ،غالبا ما تنشأ المشكالت من إضطراب العوامل البيئة لألسرة

  :جتماعية نجدوقوة العالقات بين أفرادها ومن أهم هذه المشكالت اإل
  

العديد من المشاكل إلى  إن معاناة األسرة من إنخفاض الدخل يؤدي :الفقر -8-1-1

الدخل  قلة المسكن الرديء، كما أنو الفقر، نقص التغذية وما يترتب عليه من أمراض: مثل

ن مبكرة وترك التعليم، وقد يدفع الفقر إلى اإلجرام سدفع األبناء إلى الخروج للعمل في ي

  )28:  2003سلوى عثمان صديقي، ( .رقةوالس

أن األسرة األقل حظا من الناحية اإلقتصادية أكثر  مكليود الباحث وهذا ما يؤكده  

إستخداما ألساليب القسوة والصرامة، وأقل دعما ألفرادها من تلك األسر األوفر حظا ماليا 

  .ونتيجة لذلك قد يجنح األبناء وتتكون لديهم مشاعر االكتئاب

  .)104: ، بدون تاريخروفيق مختا تصفو(

كما نجد أيضا سوء تصرف ربة األسرة أو الزوج في الدخل األسري لسبب الجهل أو   

ين عن د، وبزيادة عدد األطفال يعجز الوالتهطالب األسرة أو أنانيلمالتقليد أو عدم اهتمامه 

  )73: 200خليل المعايطة وآخرون، (. تقديم العناية الكافية لهم

ت عند األفراد كاإلجرام الظهور الكثير من المشك إلى لنا أن الفقر يؤدي يتبين  

ويحرم األبناء من  والسرقة، فقلة الدخل ينتج منه عدم التمكن من العيش في رفاهية وسعادة،

التمتع بالحياة السعيدة والراحة النفسية، فهو يفرض عليهم ترك الدراسة والتوجيه إلى العمل 

وصراع مع  ،هم، أو يؤدي بهم إلى الجناح وظهور إضطرابات نفسيةمن أجل مساعدة أسرت

  .سهم بالذنبيتحس فيها وون األبوين ولومهم على الحالة التي يتواجد
  

 يشير الطالق إلى التفكك وعدم التماسك الفعلي لألسرة وقد أطلق :الطالق -8-1-2

ويعني بذلك أن العالقة الروحية مفككة " الصدفة الالموجودة"على هذا النوع من األسر  جود

  )72: 2000حنان عبد الحميد العناني، ( .وعاطفيا يقيافيز

 ةوهو كذلك عملية إعادة تنظيم الحياة األسرية، وبالتالي فهو يقود إلى ضغوط إضافي  

اص جدد، وااللتحاق بمدارس جديدة متنوعة قد تشمل الضغوط المالية والتعايش مع أشخ



 

ة عن الطالق على مستوى األبناء فهي تشمل الحزن الخوف جموبالنسبة للضغوط النفسية النا

  )109: صفوت وفيق مختار، دون تاريخ. (القلق، االكتئاب واإلحساس بالذنب

 ويالحظ أن زيادة نسبة الطالق في مجتمعات اليوم ترجع أهم أسبابه إلى عدم التوافق  

الجنسي واختالف المستوى الثقافي واالجتماعي للزوجين وكذا المرض، العقم واإلدمان مما 

  .يؤدي ذلك إلى حدوث صراع بين الزوجين وتفكك أسري

نجد الشك ذلك لديه تأثيره الضار عليهم، فهؤالء ، أما عن أثر الطالق على األبناء  

و هذا تيجة لتخلف رعاية الطفولة األبناء يتعرضون للكثير من المآسي والصراع والضياع ن

لعدم كفاية المؤسسات التي يكون مهامها األساسية رعاية هؤالء األبناء، حتى إن كان أحد 

  .أن الطفل في حاجة إلى رعاية أبويه معا الوالدين يرعى الطفل، إال

  )29: 2003محمد أحمد بيومي، (

باء واألبناء، حيث يجدون فالطالق من المشكالت األساسية التي تحدث صراع بين األ  

أنفسهم في الضياع و االنتقال من بيت إلى أخر، فتارة يكنون عند والدهم وتارة أخرى عند 

أمهم، مما يسبب لهم إضطرابات نفسية من توتر وقلق واإلحسان بالنقص وغيرها، فاألبناء 

من يحسون باأل ميحتاجون إلى رعاية أبويه من الطرفين ويحتاجون إلى مسكن يؤويه

  .حمايتهم وحل مشكالتهم ،والطمأنينة فيه، وإلى من يلبي حاجاتهم
  

من مشاكل األسرة الحديثة خروج المرأة للعمل، وال  :خروج المرأة للعمل 8-1-3

يقصد أن مجرد خروج المرأة للعمل هو المشكلة في حد ذاته، ولكن المشكالت جاءت كنتيجة 

  )45: 2000: حنان عبد الحميد العناني( .لهذا الخروج

اقتحمت المرأة جميع ميادين العمل وحققت نجاحا كبيرا بعملها بحيث زادت مساهمتها   

في سوق العمل بنسبة كبيرة، وأصبحت تشارك في النشاط االقتصادي على نحو مساو تقريبا 

لمساهمة الرجل وترتب عن هذا الخروج إلى تغير أدوارها وتصورها لمكانتها بعد أن كان 

محصورا داخل المنزل بحيث تتولى مسؤولية رعاية الزوج وتربية األبناء  دورها تقليدي

وتسيير شؤون المنزل، وبالتالي تعددت أدوارها وتخطت نطاق المنزل لتخرج إلى مزاولة 

من أجل تحقيق أهداف معينة كتحسين المستوى المعيشي، إال أن بعض  ،مل المأجورعال

فيق بين عملها وبين منزلها مما فجر ما يسمى األمهات العامالت لم تحقق النجاح والتو



 

هو عبارة عن حالة انفعالية تنشأ نتيجة التوقعات وبصراع األدوار لدى المرأة العاملة 

 )20: 2000سميرة محمد، ( .المتباينة التي تنتظر إزاء أدائها ألدوارها كزوجة وأم وعاملة

ما يرام يتوقف على تقسيم  بمعنى أن نجاح أو فشل األم في أداء أدوارها على أحسن  

 يتوقعون، فمثال الزوج يتوقع من زوجته أن تكون ربة بيت ااآلخرين له انطالقا مما كانو

جد نفسها في صراع نتيجة توقعات زوجها على تلكن هذه الزوجة  ،ممتازة وأما مثالية

األطفال  دورها، والمرأة العاملة تجد نفسها ملزمة بالقيام بعدة واجبات فهي ربة بيت وأم

تطلب منها يملة اوهي ع ،جهاويحتاجون الرعاية والعناية، وزوجة عليها واجبات تجاه ز

م تعاني من صعوبات كثيرة في االعتناء بأبنائها عملها أن تكون مسئولة ومتقنة، ونجد أن األ

فعجز المرأة على لدى األم مما تجدها في قلق دائم،  وهي أكثر الجوانب التي تخلق الصراع

يق التوفيق بين عملها ورعاية أبنائها يؤدي بها إلى ظهور أمراض واضطرابات وقلق قتح

إن حالة الصراع ال تستغرق دائما فترة طويلة ألنه من الممكن مواجهة المتطلبات ، و وتوتر

المتصارعة دون أن تصبح مشكلة تستمر مدى الحياة، مما يحقق للمرأة العاملة الثقة وتحقيق 

يال زوجها بتوفيرها األمن والرعاية حالنفسي، وتقوم بدورها داخل األسرة و الذات والتوافق

  .والمودة وترعى أبنائها من الناحية الجسمية والصحية والنفسية وتنشئتهم تنشئة سليمة

المرأة بعملها تكتسب أسلوب تفكير عقالني وثقة بالنفس يسمح لها بحل مشكالتها   

ة الزوج ومساندته لها الذي يعتبر دورا حاسما في تخفيف والتوافق بين أدوارها وذلك بمساهم

في رعاية األبناء  تهرضا الزوج عن عمل زوجته وأدوارها ومساعد أن صراع األدوار إذ

 .الصراع اهذ نتيجة يخففان من حدة الصراع ويساعدها على التقليل من القلق التي قد تقع فيه

  )86: 2001شريفة شنوفة، (

يقابل بوجهات نظر مختلفة واتجاهات متعارضة، فالمجتمع يطلب عمل المرأة عموما   

منها العمل ثم يتهمها باإلهمال والتقصير في حق بيتها وزوجها وأوالدها، هذا ما يختلف 

كل لدى المرأة ويجعلها تعيش صراعا بين واجباتها كامرأة عاملة وربة بيت وزوجة، إال امش

من الصراعات فإنه هناك عوامل قد تساعدها في أنه وبالرغم ما تعانيه المرأة العاملة 

ها وتجاوزها، كوعي الزوجين بدور وأهمية كل واحد منهما وضرورة التعاون من يتخاط

  .أجل التقليل من حدة الصراع وتفادي المشكالت التي قد تترتب داخل األسرة نتيجة لعملها



 

  :خالصة

ة بمعنى أنها أساس اإلنجاب األسرة صورة التجمع اإلنساني األول وهي جماعة أولي  

األصل األول لعادات التعاون والتنافس التي والتطبيع اإلجتماعي للجيل التالي وهي كذلك 

إلى الحب واألمن والمركز اإلجتماعي وتشمل األسرة بصفة عامة ترتبط بإشباع الحاجات 

جتماعية وحدة تقوم بمجموعة من الوظائف المحددة تترك أثارها الهامة في العملية اال

واستمرار المجتمع، وكما أنها تقوم على مقومات أساسية تساعدها على أداء أدوارها المختلفة 

على أحسن وجه، ونجاحها يكون على أساس هذه المقومات وعلى تكاملها، فهي تحتاج إلى 

ليم ومأكل وملبس ومأوى، وتحتاج إلى ن تعدخل اقتصادي يسمح لها بتلبية حاجيات أفرادها م

ق نفسي واجتماعي الذي يأتي من االحترام المتبادل بين الزوجين وزرع االطمئنان في تواف

قلوب أبنائهم، وكذلك بين اآلباء واألبناء ومساعدتهم وتفهمهم ومنع وقوعهم في الصراع 

  . وقلق
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  :تمهيد 

تعتبر مرحلة المراهقة من أصعب المراحل التي يمر بها الكائن اإلنساني نظرا 

 هي مرحلة الضغوط والتوتر والقلق والصراعو  للتغيرات الفيزيولوجية التي تحدث فيها،

حيث تتميز يالسلوك المضطرب، فمرحلة المراهقة من بين المواضيع التي جذبت إنتباه 

وإهتمام الباحثين، حيث تعرف على أنها مرحلة إنتقال من طفل يعتمد كل اإلعتماد على 

توافق جديد تفرضه األخرين إلى راشد مستقل بذاته والشك أن هذا اإلنتقال يتطلب تحقيق 

ضرورات سلوك الطفل والسلوك الراشد في مجتمع ما ونظرا ألهميتها البالغة في تكوين 

شخصية المراهق، حيث يتعلم فيها الناشئون تحمل المسؤولية اإلجتماعية وواجباتهم األمر 

الذي أدى إلى دراستها بشكل دقيق من خالل فهم جميع مظاهر النمو التي يمر بها المراهق 

   تعريف المراهقة، المراحل الزمنية لها، أشكالها: في هذه المرحلة، وسنتطرق فيما يلي إلى

  .مظاهر النمو فيها، النظريات المفسرة لها وحاجات المراهقين وكذا مشكالت المراهقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :تعريف المراهقة -1

  : للمراهقة سنتطرق إلى البعض منها فهناك عدة تعاري 

يطلق إصطالح المراهقة على المرحلة التي يحدث " :ف عبد الرحمن العيسويتعري -1-1

  ".فيها االنتقال التدريجي نحو النضج البدني والجنسي والعقلي والنفسي

  )25: 1995عبد الرحمن العيسوي، (

يالحظ من خالل تعريف عبد الرحمن العيسوي ان المراهقة هي مرحلة إنتقالية، أي 

فال وال راشد، حيث تتميز بمجموعة من التغيرات الجسمية والجنسية أن المراهق ال يكون ط

  .والعقلية والنفسية
  

المراهقة هي بحث عن اإلستقاللية اإلقتصادية واإلندماج "  :Le hallتعريف لوهال  -1-2

في المجتمع الذي ال تتوسطه العائلة وبهذا تظهر المراهقة كمرحلة إنتقالية حاسمة تسعى إلى 

تقااللية النفسية والتحرر من التبعية الطفلية، األمر الذي يؤدي إلى حدوث تغيرات تحقيق اإلس

  ".على المستوى الشخصي ال سيما في عالقته الجدلية بين األنا واألخرين

(Le hall. H, 1985 : 13)  

لمراهقة هي تلك المرحلة العمرية التي يسعى فيها ا le hall الباحث حسب تعريف

بمعنى . اإلستقاللية ورفض الخضوع للوسط العائلي وكذا التبعية الطفلية المراهق إلى تحقيق

أن المراهق يميل إلى التحرر من سلطة والديه لتأكيد ذاته والخروج من مرحلة الطفولة مما 

  .ينتج عن ذلك تغيرات في شخصيته خاصة في عالقته مع غيره

أن المراهقة مرحلة نستخلص من خالل تعريف عبد الرحمن العيسوي وتعريف لوهال 

حساسة، فهي مرحلة حدوث التغيرات الفيزيولوجية والجسمية، العقلية والنفسية، ففيها يبحث 

المراهق عن اإلستقاللية عن سلطة األبوين والتحرر من التبعة الطفلية، فهو لم يعد طفال كما 

د على األخرين إلى كان سابقا ويسعى إلى تأكيد ذاته، بمعنى أنها مرحلة إنتقالية من طفل يعتم

  .شخص يعتمد على نفسه بهدف تحقيق شخصية مستقلة عن األخرين

  

  

  
  



 

  :المراحل الزمنية للمراهقة -2

  فكل  متكاملة  حياة اإلنسان بعضها عن البعض األخر، فهي وحدة  فصل  يمكن   ال

  اهقةمرحلة من مراحلها ترتبط بسابقتها، وهذا ما أكدته الدراسات السابقة في مجال المر

حيث أعتبرت المراهقة مرحلة نمو شامل ومتكامل للفرد تتداخل فيه المراحل مع بعضها 

  .البعض مما يصعب التمييز بين بداية مرحلة ونهاية مرحلة أخرى

ومع ذلك تسهيال لعملية الدراسة في خصائص كل مرحلة ومشكالت النمو فيها، فقد تم 

لفة، وفي هذا الصدد هناك تباين في وجهات تقسيم مرحلة المراهقة إلى فترات زمنية مخت

هرمز وإبراهيم  الباحث النظر في تقسيم مرحلة المراهقة بين التحديد والتوسع، ويرى

أن هذه التحديدات تأخذ بعين االعتبار الفروق الفردية سواء بالنسبة لبداية كل ) 1977(

من فرد ألخر ومن مجتمع  مرحلة أو نهايتها وتتحكم فيها عوامل وراثية وبيئية، وهي تختلف

  ).320: 2001أحمد الزغبي، ( .ألخر وتختلف طول فترة المراهقة بإختالف الثقافات

  :ومن أهم تقسيمات مرحلة المراهقة نجد  
 

  :مرحلة المراهقة المبكرة -2-1  

تمتد هذه الفترة منذ بداية البلوغ إلى مابعد وضوح السمات الفيزيولوجية الجديدة بعام 

وبصفة  القلق، التوتر والصراع أي المشاعر المتضاربة: هي تتسم بإضطرابات مثلتقريبا، و

عامة مرحلة المراهقة المبكرة تعتبر فترة تقلبات عنيفة وحادة مصحوبة بتغيرات في مظاهر 

الجسم ووظائفه مما يؤدي إلى الشعور بعدم التوازن وظهور الصفات الجنسية الثانوية 

ي ال يعرف المراهق كيفية كبحها أو السيطرة عليها، وعادة وضغوط الدوافع الجنسية الت

ماتظهر اإلضطرابات اإلنفعالية على شكل ثورات مزاجية حادة مفاجئة، وتقبل دوري مابين 

  .                                        الحزن والفرح وشعور بالضياع وعدم معرفة ماسيحدث له

  )353: 2000رمضان محمد القذافي، (

سنة تتميز بالمشاعر المتضاربة المتمثلة في  14-12بالتالي هذه المرحلة تبدأ من  

القلق، الصراع والتوتر، وفيها تظهر الصفات الجنسية الثانوية وتغيرات في المظهر 

  .الجسمي، وكذا التقلبات المزاجية وتذبذب انفعاالته مابين الحزن والفرح والشعور بالضياع

  
  



 

  :ة الوسطيمرحلة المراهق -2-2

  سنة، وتمتاز هذه المرحلة بالشعور  17 إلى 15هي فترة تستمر مدة سنتين تقريبا من 

بالهدوء واالتجاه إلى تقبل الحياة بكل ما فيها من إختالفات أو عدم الوضوح وقدرة على 

التوافق كما يتميز المراهق هنا بطاقة هائلة وقدرة على العمل وإقامة عالقات متبادلة مع 

  :ين، ولكن هذه العالقات تستمر لفترات طويلة، ومن سمات هذه المرحلة نجداألخر

  .الشعور بالمسؤولية اإلجتماعية -

 .الميل إلى مساعدة الخرين -

 .اإلهتمام بالجنس األخر على شكل ميول وإقامة عالقات مع األخرين -

  )73: 1995حامد عبد السالم زهران، (.اإلتجاهات والميول لدى المراهق وضوح -

سنة وتمتاز بالهدوء وتقبل الحياة  17- 15حظ أن هذه المرحلة تتراوح مابين يال

بإختالفاتها وعدم وضوحها بالنسبة للمراهق، فتتوسع دائرة إحتكاكه ويقيم عالقات جديدة 

ويكون إتجاهات جديدة ومن أهم السمات التي تظهر فيها، الشعور بالمسؤولية اإلجتماعية 

بأنه مسؤول على نفسه وعلى أسرته وله دور يقوم به في وهذا يعني أن المراهق يشعر 

مجتمعه، ونجد كذلك ميله إلى مساعدة األخرين، أي لديه روح التعاون ومساعدة الغير 

باإلضافة إلى ميله وإهتمامه بالجنس األخر، حيث يهتم بمظهره الجسمي والشكلي بهدف 

  .جذب إهتمام الجنس األخر إليه ولفت أنظاره
  

  :المراهقة المتأخرة مرحلة -2-3

سنة، وهي فترة يحاول فيها المراهق، لم أشتاته  20-17تمتد هذه المرحلة من 

ويسعى خاللها إلى توحيد جهوده من أجل إقامة وحدة متألفة من مجموع أجزائه ومكونات 

شخصيته، ويتميز المراهق في هذه المرحلة بالقوة والشعور باإلستقاللية ووضوح هويته 

بالمسؤولية، ويشير الباحثون أن مرحلة المراهقة المتأخرة تعتبر مرحلة التفاعل واإللتزام 

وتوحيد أجزاء الشخصية والتناسق فيما بينها، بعد أن أصبحت األهداف واضحة والقرارات 

مستقله وبعد أن انتهى المراهق من اإلجابة عن التساؤالت المتعددة التي كانت تشغل باله في 

  .ثال من أناء؟ من أكون ؟ إلى أين أسير ؟ ماهو هدفي ؟المراحل السابقة، م

  )108: 1995حامد عبد السالم زهران، (



 

سنة، تتميز بشعور المراهق بالقوة والشعور باإلستقاللية  20-17فهذه الفترة تمتد من 

ووضوح الهوية واإللتزام بالمسؤولية، وفيها تتوحد أجزاء الشخصية لدى المراهق وتكون 

  .ة وأهدافه واضحةقرارته مستقل

من خالل هذا التقسيم لمرحلة المراهقة نالحظ ان كل مرحلة ترتبط بسابقتها، فهي 

مرحلة نمو شامل وكامل للفرد وتتداخل فيها المراحل بعضها مع بعض يأخذ بعين االعتبار 

الفروق الفردية سواء في بداية المرحلة أو نهايتها، تتميز المرحلة األولى بالمشاعر 

أما ... ربة من قلق وصراع وتوتر وتذبذب إنفعاالت المراهق بين الحزن والفرحالمتضا

المرحلة الثانية تتميز أنها فترة هدوء وتقبل الحياة بكل إختالفاتها، يميل إلى الجنس األخر 

وإقامة عالقات مع األخرين، يميل إلى المساعدة والتعاون، بينما المرحلة الثالثة تمتاز بشعور 

إلى  ىهويته والتزامه بالمسؤولية ويكون أهداف يسع حلقوة واإلستقاللية، وضوالمراهق با

  .تحقيقها
  

  :أشكال المراهقة -3

  :يلي لبعض منها فيماهناك عدة أشكال للمراهقة وسنتطرق في دراستنا إلى ا 
  

  :المراهقة المتوافقة -3-1

عاطفي كما تتميز تسم بالتوازن والهدوء النسبي والميل إلى اإلستقرار واإلتزان ال 

بالتوافق المراهق مع الوالدين وأسرته وبالتوافق اإلجتماعي والرضا عن النفس واإلعتدال في 

العوامل التي تساعد على ان تكون المراهقة مرحلة متوافقة  نالخياالت وأحالم اليقظة، وم

  :نجد عاملين أساسين هما

  .المعاملة األسرية الجيدة -

 ...ة والشعور باألمنتوفير جو من الثقة والصراح -

  )108: 1995حامد عبد السالم زهران، (

نالحظ أن المراهقة المتوافقة تتميز بالتوافق المراهق مع أسرته ومع والديه وكذا 

التوافق مع مجتمعه، تتسم بالهدوء واإلستقرار النسبي وهذا نتيجة المعاملة الوالدية السمحة 

  .ة واألمنوغير المتسلطة وتوفر الثقة بينهم والصراح

  



 

    :المراهقة اإلنسحابية المنطوية -3-2

هذا النوع من المراهقة تتسم باإلنطواء واإلكتئاب والتردد والخجل والقلق والشعور 

تتميز بنقد النظم اإلجتماعية والثورة على الوالدين، اإلستغراق في أحالم اليقظة  ابالنقص، كم

جات غير المشبعة، واإلتجاه إلى التي تدور حول موضعات الصراع والحرمان من الحا

النزعة الدينية بحثا عن الخالص من مشاعر الذنب، وهذا النوع من المراهقة تتأثر بعدة 

إضطراب الجو األسري، السيطرة والسلطة الوالدية، تركيز األسرة على النجاح : عوامل منها

الوالدين لوضع  يثير قلق األسرة وقلق المراهق، إضافة إلى جهل االدراسي والتفوق، مم

  .المراهق الخاص في األسرة وترتيبه بين إخوته

  )111: 1995حامد محمد عبد السالم زهران، (

نستخلص من هذا النوع من المراهقة أنها تتميز باإلنسحاب والخجل والقلق والشعور 

بالدونية، حيث أن المراهق يستغرق معظم وقته في أحالم اليقظة التي تتمحور حول الصراع 

ن دوافعه الغريزية المحرمة من اإلشباع والقوانين اإلجتماعية التي تفرضها العادات بي

والتقاليد والقيم، كما نجده قلقا نتيجة للجو األسري المضطرب والصراع الحاصل بينه وبين 

  .والديه، ومع أسرته التي تفرض رأيها عليه، وهذا ما يخلق ويثير القلق عند المراهق
  

  :عدوانيةالمراهقة ال -3-3

تتميز هذه المراهقة بالتمرد والثورة ضد األسرة والمدرسة والمجتمع واالنحرافات 

الجنسية، والعدوان على اإلخوة والزمالء، وكذلك التعلق الزائد بالروايات والمغامرات 

: والشعور بالظلم ونقص تقدير الذات، ولعل العوامل المؤثرة في هذا النوع من المراهقة هي

لضاغطة والقاسية والمتسلطة الممارسة من طرف األسرة، وصرامة الوالدين في ا ةالتربي

  .تعاملهم مع أبنائهم، وتركيز األسرة على النواحي الدراسية فحسب

  )115- 112: نفس المرجع(

نالحظ في هذا النوع من المراهقة أنها تتميز بالتمرد ضد األسرة والمدرسة والمجتمع 

 ق عدائيا مع إخوته في البيت ومع زمالئه في المدرسةبصفة عامة، حيث يكون المراه

ويكون متعلقا بالروايات والمغامرات، أي أنه يستغرق كثيرا في أحالم اليقظة، نجده يشعر 



 

بالنقص، وأسباب ظهور هذا النوع يعود إلى التربية القاسية من طرف الوالدين وسوء 

  .معاملتهم ألبنائهم
  

  :المراهقة المنحرفة -3-4

هذا الشكل من المراهقة باإلنحالل الخلقي التام، واالنهيار النفسي الشامل والبعد  يتميز

عن المعايير الإلجتماعية في السلوك، واإلنحرافات الجنسية وسوء األخالق، تنتج هذه 

 المراهقة نتيجة لعوامل عديدة كمرور المراهق بخبرات قاسية أو بالصدمات أسرية عنيفة

، باإلضافة إلى قسوة األسرة في معاملته، وتجاهلها لرغباته وقصور الرقابة األسرية

وحاجات، التدليل الزائد إضافة إلى عوامل جسمية صحية المتمثلة في إختالل في التكوين 

  )115-112: 1995حامد عبد السالم زهران، . (الغدي والضعف البدني

النفسي والبعد عن في هذا النوع من المراهقة نالحظ أن اإلنحالل الخلقي واإلنهيار 

المعايير اإلجتماعية في السلوك وسوء األخالق هي التي يتميز بها المراهق، وهذا يعود إلى 

إلى  ةاألسرة بالدرجة األولى، وسوء رقابتها وقسوتها في تعاملها مع أبنائها المراهقين، إضاف

  .عوامل جسمية صحية كالضعف البدني

قة تتحدد أكثر بوجود العوامل األسرية، نستخلص من كل ما سبق أن أشكال المراه  

حيث تؤثر هذه األخيرة بشكل كبير في تصنيف المراهق إلى نوع من هذه األنواع، أي إما 

مع نفسه وأسرته ومجتمعه أو أن يكون مراهقا منطويا، مغلقا على  أن يكون مراهقا متوافقا

لصراعات الداخلية نفسه وذاته، ليس اجتماعي يستغرق وقته في أحالم اليقظة نتيجة 

واألسرية، أو إما أن يكون مراهقا عدوانيا متمردا على األسرة والمجتمع الذي يعيش فيه 

نتيجة للتربية المستلطة وسوء المعاملة الوالدية له، أوقد يكون مراهقا منحرفا خالي من 

االمراهق األخالق، يشعر بالحقد الداخلي المسيطر عليه، وهو أسوء أنواع المراهقة يحتاج فيه

إلىعناية أكبر من قبل األسرة والمردسة، وتشكل كل هذه األنواع بتأثير األسرة على المراهق 

بالدرجة األولى كونها المؤسسة األولى في التنشئة، فطريقة التربية والتنشة والمعاملة التي 

درجة يعامل األباء أبنائهم هي التي تحدد مصير المراهق، وتأتي المدرسة والمجتمع في ال

  .الثانية

  



 

  :مظاهر النمو في مرحلة المراهقة -4

يمتاز النمو في مرحلة المراهقة بأنه سريع وشامل في جميع جوانب شخصية 

المراهق، وخاللها تظهر تغيرات تمس الناحية الجسمية الفيزيولوجية العقلية، الوجدانية 

  :ظاهر فيما يليالنفسية، االجتماعية والجنسية، بالتالي سنتعرض إلى بعض هذه الم
  

  :النمو الجسمي الفيزيولوجي -4-1

في فترة المراهقة نالحظ نمو الجسم الذي تزداد سرعته، حيث يزداد الطول والوزن 

مظهر له دور في إعطاء صورة كاملة وواضحة : وتنمو العضالت واألطراف، فالطول مثال

ن معدالت النمو في لطبيعة النمو، فحسب مالحظات المشتغلين في ميدان علم النفس، فإ

  .الطول ليست واحدة قبل المراهقة وبعدها

ففي الطفولة المتأخرة يكون األطفال في حالة كمون من حيث معدالت النمو المختلفة،   

سنة تقريب، ويتفوق  15و 14ويكون هناك تقارب نسبي في الطول عند اإلناث في سن 

رة التي تمثل أقصى حد للزيادة في الذكور نسبيا على اإلناث في الطول حتى أخر هذه الفت

  .الطول

أما فيما يخص الوزن يصاحبها ثقل الجسم، وفي بداية المراهقة عموما تكون 

المراهقات أكثر وزنا من الذكور، ومع تقدم هذه الفترة يصبح الذكور أكثر وزنا وأثقل جسما 

نب الوظيفي من اإلناث، والتغيرات الحاصلة في الطول والوزن يصاحبها تطور في الجا

  )95: 1999عبد الفتاح محمد ويدار، . (ألعضاء الجسم

أما النمو الفيزيولوجي يتمثل في مجموعة العمليات الحيوية والبيولوجية التي تحدث 

داخل الجسم، ويشمل الجانب الوظيفي لألعضاء ويتمثل أساسا هذا النوع من النمو في ظاهرة 

لمراهقة، ويعرف البلوغ بأنه مرحلة من مراحل البلوغ التي تعد كمؤشر بيولوجي لبداية ا

النمو الفيزيولوجي العضوي التي تسبق المراهقة، وفيها يتحول الفرد من كائن ال جنسي إلى 

  )96: نفس المرجع.(كائن جنسي قادر على أن يحافظ على نوعه وإستمرار ساللته

 لية التكاثر ويمثهناك من يعرفه على أنه الفترة من الحياة أين نصبح أحرارا في عمل

مرحلة إنتقالية هامة يمر خاللها الفرد من الطفولة إلى المراهقة، وفي هذا المجال ال يجب 

الخلط بين مصطلحي البلوغ والمراهقة فلفظ المراهقة يعني التدرج نحو النضج الجنسي 



 

زء والجسمي والعقلي والنفسي في حين يقصد بالبلوغ نضج األعضاء الجنسية، فالبلوغ إذن ج

من المراهقة ومؤشر على بدايتها، وليس مرادفا لها، ففي المراهقة تظمر الغدة الصنوبرية 

والغدة التيموسية بعد بدأ نشاط الغدد الجنسية، ويبقى هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية 

ا قويا في تأثيره على النمو العظمي خالل المراهقة، باإلضافة لتغيرات أخرى فزيولوجية منه

مرات في الدقيقة، وتغيير في  8تغيرات في معدل النبض الذي ينخفض بعد البلوغ بمعدل 

ضغط الدم الذي يرتفع تدريجيا والتغيير في نسبة استهالك الجسم لألكسجين التي تنخفض 

عما قبل، كما تسبب هذه التغيرات في شعور المراهق بالتعب والتخاذل وعدم القدرة على 

  )63: 1977فؤاد البهي السيد، ( .بذل مجهود بدني شاق

نالحظ أن النمو الجسمي في أول هذه المرحلة يكون سريعا، غير أن هذه السرعة   

لم يعد طفال كما أنه  ذالتي يتم بها النمو تسب مشاكل للمراهق، ويكون في صراع مع نفسه، إ

 رعة واحدةلم يصبح رجال بعد، وما يعقد من مشاكل المراهق ان أجهزة جسمه ال تنمو بس

هذه فمثال نجد أن نمو العظام أسرع من نمو العضالت، مما نالحظ نحافة المراهق في أول 

نجد أن هذا التغير في نمو الجسم هو نتيجة لنشاط بعض الغدد، مثل الغدة الدرقية  المرحلة

أن  ظوالنخامية والتناسلية وفتور وظمور بعضها، مثل الغدة الصنوبرية والتموسية، ونالح

  .تغيرات الفيزيولوجية عند المراهق هي خطوة نحو إكتمال شخصية الفرد بوجه عامال
  

  :النمو الجنسي -4-2

تعتبر الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز التي تؤثر على الصحة النفسية للفرد والتي 

تعرضه إلى الكبت، والضغط من قبل العادات والقيم اإلجتماعية وفي هذه المرحلة تنمو الغدد 

لجنسية وتصبح قادرة على أداء وظائفها التي تتمثل في المبيضين عند اإلناث، ويقوم بإفراز ا

البويضات، فيحدث الطمث عندها، فتظهر العادة الشهرية مع إحتمال وجود تأخر وعسرها 

وغيابها عند بعض اإلناث، والسبب يعود إلضطراب هرموني أو أزمة نفسية حادة، كما 

هور الطمث نتيجة للفروق الفردية، أما الغدة الجنسية عند الذكور يستطيع أن يختلف سن ظ

فهي الخصيتين اللتان تقومان بإفراز الحيوانات المنوية والهرمونات الجنسية أين تظهر عملية 

  )64: 1997فؤاد البهي السيد، . (القذف ألول مرة



 

الشارب  كما يصاحب نمو الوظائف الجنسية نمو شعر تحت اإلبط وفوق العانة ونمو

والذقف، وكذلك تنمو األرداف ويتسع الحوض وتظهر نعومة الصوت، وتؤدي هذه التغيرات 

  .إلى إحساس المراهقة بأنها أصبحت شابة والمراهق أصبح شابا بالغا

  )46: 1995عبد الرحمن العيسوي، (

نستخلص أن النمو الجنسي في مرحلة المراهقة يحدث على شكل تغيرات جسمية 

يع ان يراها المراهق نفسه، والمحيطون به وهناك تغيرات داخلية فيزيولوجية خارجية يستط

  .تظهر في وظائف األعضاء
  

  :النمو النفسي واإلجتماعي -4-3

يتأثر النمو النفسي والنمو اإلجتماعي للمراهق بالبيئة اإلجتماعية واألسرية التي يعيش 

ات وإتجاهات وميول، تؤثر على فيها، وما يوجد في هذه البيئة من ثقافة وتقاليد وعاد

  .المراهق ويوجه سلوكه ويجعل عملية تكيفه مع نفسه ومع المحطين به عملية سهلة أو صعبة

إذ يحاول معظم األباء تعليم أبنائهم، لتحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي 

ة الضغط واالقتصادي لهم، وتأمين مستقبلهم لكن في كثير من الحاالت يبالغ األباء في ممارس

واإلحباط، لذلك ينبغي أن تكون نظرة اآلباء نظرة  قعلى المراهق، مما يؤدي إلى الفشل والقل

  .واقعية ال تحمل المراهق فوق طاقته الطبيعية

من مظاهر الحياة النفسية في فترة المراهقة رغبة المراهق في اإلستقالل عن األسرة  

ت الجسمية التي تطرأ على المراهق يشعر أنه وميله نحواإلعتماد على نفسه، فنتيجة للتغيرا

لم يعد طفال، كما أنه ال يجب أن يخضع سلوكه لرقابة األسرة، فهو اليجب أن يعامل كطفل 

ولكنه من ناحية أخرى مازال يعتمد على األسرة، لذلك ينبغي أن يشجع على اإلستقالل 

عتنق القيم والمبادىء التي التدريجي واإلعتماد على نفسه، فهو في هذه المرحلة يريد أن ي

لكن البد من إقتناعه أن ما تفرضه عليه ، يقتنع بها هو، وليس تلك التي تفرضها األسرة عليه

مهما تصورها فهي الزالت محدودة، لذلك البد أن يتقبل  هأسرته تستهدف مصلحته وأن خبرت

لمسؤولية في هذه نصح أبائه والمدرسين وغيرهم من الكبار ويجب أن يتعلم المراهق تحمل ا

المرحلة، والعمل على تنمية قدراتهم وتوفير الفرص التي من شأنها أن تؤدي إلى نمو 



 

ياتهم نموا سليما من نواحي الجسمية والعقلية والنفسية واإلجتماعية، بحيث يكون صشخ

  )42: 1995عبد الرحمن العيسوي، .(متكيف مع نفسه ومع المجتمع الذي يحيط به

النفسي واإلجتماعي للمراهق يتأثر بالبيئة األسرية التي يعيش فيها  نستخلص أن النمو

االجتماعية التي تحوي على التقاليد والقيم والثقافة واإلتجاهات، حيث تؤثر  ةالمراهق، وبالبيئ

  .على سلوك المراهق وتحدد تكيفه أو عدم تكيفه مع نفسه والمحيطون به

ر النفسي واإلجتماعي ألبنائهم وتأمين فنجد معظم األباء يحاولون تحقيق اإلستقرا

في كثير من الحاالت أين يمارس األباء الضغط على أبنائهم مما يؤدي ذلك  نمستقبلهم، ولك

إلى الفشل والقلق واإلحباط وبالتالي ينتج الصراع بين األبناء المراهيقن مع أبنائهم، كون أن 

  .عليهم وال ينظرون إليهم نظرة واقعية األبناء يطالبون باالستقاللية واآلباء يمارسون الضغط
  

  :النمو االنفعالي -4-4

إن المراهقة مرحلة عنيفة من الناحية اإلنفعالية، يصاحبها ثورات يمتاز بالعنف 

واإلندفاع، كما يساوره في أن واحد إحساس بالضيق، ومن أهم اإلنماط اإلنفعالية التي تظهر 

بة، اإلنطالق، الرغبة في مقارنة السلطة الوالدية في هذه الفترة نجد الغضب، الرهافة، الكأ

  :كثرة أحالم اليقظة والتي سنتطرق إليها فيما مايلي
  

  :هو من االنفعاالت الحادة للمراهقة ومن أهم مثيراته نجد: الغضب -4-4-1

حيث يغضب المراهق عندما يشعر بوجود حاجز يمنعه من : اإلعاقة أو العجز -

يغضب عندما يفشل في إنجاز أي عمل، كأن يفشل في إيجاد حل تحقيق غاياته وأهدافه، ف

  .مسألة رياضية معينة

فيغضب المراهق عندما يشعر بأن أحد أفراد عائلته أو أحد رفاقه : الظلم والحرمان -

  .ظلموه، وأيضا عندما يشعر بحرمانه من بعض حقوقه

  ). 25: 2004امتثال زين الدين الطفيلي، (

 :اهق يتميز بالمظاهر اإلنفعالية التاليةكما نجد أيضا أن المر

نجد المراهق مرهف الحس في بعض األحيان تسبيل دموعه سرا : الرهافة -4-4-2

يشعر بالضيق والحرج عندما  اوجهرا ويذوب أسى وحزنا حينما يمسه الناس بنقد الذع، كم

  .يتلو مقطوعة نثرية على جماعة فصله



 

فصاح عن إنفعاالته ويكتمها خشية أن تثير يتردد المراهق في اإل: الكآبة -4-4-3

  .نقد الناس فينطوي على ذاته
 

يندفع المراهق وراء إنفعاالته حتى يمسي متهورا فيقدم على : االنطالق -4-4-4

تسيطر عليه قهقهة : األمور ثم يتخاذل عنها في ضعف وتردد، ويرجع اللوم على نفسه، فمثال

  .د ذلك يندم على فعلتهفيضحك وهو في وسط موكب جنائزي، ثم بع

  )290: 1997فؤاد البهي السيد، (
  

  : الرغبة في مقاومة السلطة -4-4-5

يحاول المراهق التحرر من سلطة الوالدين، ويثور على السلطة المدرسية وعلى    

    .المجتمع عامة ويحاول إثبات شخصيته
  

  :كثرة أحالم اليقظة -4-4-6

خفيف من النقص والحرمان والفشل الذي يستغرق المراهق في أحالم اليقظة للت   

يتعرض له في محاولته لتحقيق أحالمه، فيحلم المراهق بما تعذر تحقيقه في الحياة كنجاح 

  )349: 1994خليل ميخائيل معوض، .(إلخ... دراسي، تفوق و رجولة كاملة أو ثورة طائلة

يشعر بالضيق اته، ولحل ما يطرأ على جسمه من تغير فذنجد كذلك اهتمام المراهق ب

أو الرضا كلما إبتعد أو إقترب من الصورة التي يريد أن يكون عليها، أيضا تزداد نمو رغبة 

  .المراهق وإهتمامه وخوفه من العالقات الجنسية وكذا الوظائف الجنسية

في نهاية المرحلة يتجه المراهق نحو الثبات اإلنفعالي وينزع نحو المثالية وتمجيد 

ض العواطف الشخصية والقدرة على المشاركة اإلنفعالية واألخذ والعطاء األبطال، تتبلور بع

  .وزيادة الوالء واالنتماء، وكذا زيادة الواقعية في فهم األخرين

  )73: 2001أحمد محمد الزغبي، (

 نالحظ أن النمو اإلنفعالي للمراهق يتميز بالصراعات واألزمات فتعددت مظاهره

 فاع، الرغبة في مقاومة السلطة الوالدية وكثرة أحالم اليقظةالغضب والرهافة، الكأبة واإلند

فالمراهق يمر في هذه المرحلة بفترة حرجة إذ يجد نفسه محصور بين مرحلتين، فال هو 

هو بالراشد الذي تتاح له االستقاللية  بالطفل الذي يعفى من التكاليف والمسؤولية، وال



 

المراهق نضجه االنفعالي، إذ يتحكم في  والمسؤولية ولكن في نهاية هذه المرحلة يبلغ

إنفعاالته فال يبكي ألتفه األسباب ويتمكن من التغبير عنها بطرق مقبولة إجتماعيا، ويكون 

  .مستقرا في ردود أفعاله
  

  :النمو العقلي -4-5

تتميز هذه المرحلة بنمو القدرات العقلية ونضجها، فتسير الحياة العقلية من البسيط إلى 

من مجرد اإلدراك الحسي والحركي إلى إدراك العالقات المعقدة والمعاني  المعقد، أي

المجردة، يتمثل النمو العقلي للمراهق في نمو مظاهره المختلفة، من الذكاء والقدرات العقلية 

واإلتجاهات العقلية والتخليل ويتأثر هذا النمو بعدة عوامل وراثية، وبدرجة النمو الجسمي 

 ولوجي واإلجتماعي والحالة الصحية، ودرجة تكيفه النفسي والبيئة الثقافيةواإلنفعالي والفيزي

 ومستوى ونوعية التعليم الذي تلقاه، وحالة أسرته اإلقتصادية واالجتماعية وخبراته الطفولية

ولذلك يختلف المراهقون في معدل نموهم العقلي والمستوى الذي يصلون إليه في كثير من 

التخيل  النمو العقلي في مرحلة المراهقة في الذكاء، التذكر، االنتباهالنواحي، وتتمثل مظاهر 

  :حيث سنتطرق إليها فيما ما يلي
  

سنة ثم  12ينمو الذكاء وهو القدرة العقلية العامة نموا مطردا حتى : الذكاء -4-5-1

مو يتغير في فترة المراهقة نظرا لحالة اإلضطراب النفسي السائد في هذه المرحلة، ويتوقف ن

سنة وعند  14سنة وعند غير العاديين في  16الذكاء عند المراهقين العاديين في حوالي 

  )157: مصطفى زيدان، بدون تاريخ. (سنة 18األذكياء حوالي 

يختلف تفكير المراهق عند تفكير الطفل، يتأثر تفكيره بالمراهق : التذكير -4-5-2

جاالت تفكيره، ويتميز تفكير المراهق بما التي يمر بها، فكلما تنوعت هذه المواقف إتسعت م

  :يلي

  .القدرة على التجربة واإلستدالل واإلستنتاج والتحليل والتركيب •

 .إزدياد القدرة على فرض الفروض لحل المشاكل المعقدة •

  )344: 1994خليل ميخائيل معوض، .(إتجاه تفكير نحو التفهم •
  



 

ل، تعتمد على اإلستنتاج تبقى القدرة على أساس الفهم والمي: التذكر -4-5-3

للعالقات الجديدة بين موضوعات التذكر، كما ال يتذكر موضوعا إال فهمه تماما ويربطه 

  .يغيره مما سبق من الخبرات
  

تزداد قدرة المراهق على اإلنتباه سواء في مدته أو مداه، فهو : اإلنتباه -4-5-4

أن يلفت نظره وإنتباهه إلى يستطيع أو يستوعب مشاكل معقدة في يسر وسهولة، ويستطيع 

  )92: 1972أحمد زكي صالح، .(األشياء
  

يتسم خيال المراهق بأنه الوسيلة التي يتجاوز من خاللها حواجز : التخيل -4-5-5

الزمان والمكان، وله وظائف عدة يمكن أن يحققها المراهق، كما أنه مسرح للمطامح غير 

ر وسيلة من وسائل حل المشاكل بالنسبة ، ذلك أن الخيال يعتب)أحالم اليقظة(المحققة 

  )166: 1982مختار محي الدين، . (للمراهق

نالحظ أن مرحلة المراهقة تتميز بنمو القدرات العقلية ونضجها، فالحياة العقلية تسير 

من البسيط إلى المعقد، حيث يستطيع المراهق إدراك العالقات المعقدة و المعاني المجردة كما 

م لديه وكذلك تتضح اإلستعدادات والقدرات الخاصة وتزداد قدرة المراهق ينمو الذكاء العا

  ...على القيام بكثير من العمليات العقلية العليا كالتفكير التذكر التخيل، والتعلم

نستخلص من خالل هذه المظاهر أن مرحلة المراهقة مرحلة سريعة النمو وتشمل كل 

 ز تغيرات تمس الناحية الجسمية فيزيولوجيةجوانب شخصية المراهق وخالل هذا النمو تبر

لعقلية، فيتميز النمو في المظهر الجسمي بالزيادة وا الجنسية، النفسية، االجتماعية، االنفعالية

ونمو العظالت واألطراف ويتميز النمو الفيزيولوجي بنشاط الغدد الجنسية والنخامية والدرقية 

النمو الجنسي يتميز بنمو الغدد الجنسية وتصبح  وإضمحالل الغدة التيموسية والصنوبرية، أما

قادرة على القيام بوظائفها، أما النمو النفسي واالجتماعي، يتميز بالرغبة في اإلستقاللية من 

سلطة األبوين وشعور المراهق بالمسؤولية وإحساسه بالقلق والصراع واإلحباط نتيجة 

اإلنفعالي في المراهقة بكثرة الغضب  الضغوط التي يمارسها الوالدين عليه، ويتميز النمو

واإلطالق ورغبته الشديدة في مقاومة سلطة والديه يمتاز بالرهافة في الحس والكأبة أما 

بالنسبة للنمو العقلي تتميز هذه المرحلة بنمو القدرات العقلية العامة والخاصة ونضجها 

  ...وتتمثل مظاهرها في الذكاء، التخيل، التذكر، االنتباه، التعلم



 

  :النظريات المفسرة لمرحلة المراهقة -5

هناك العديد من النظريات التي قامت بتفسير المراهقة وسنتطرق نحن في دراستنا إلى 

  :البعض منها فيما ما يلي
  

  :االتجاه البيولوجي -5-1

من األوائل الذين عالجوا ظاهرة المراهقة ،إذ  S.Hallستانلي هول  ثالباح يعتبر   

لة ميالد جديدة للفرد لما تتميز به من خصائص وصفات تختلف عن مرحلة يرى بأنها مرح

ففي هذه المرحلة تطرأ تغيرات بيولوجية المتمثلة في نضج وإكتمال الغدد الجنسية،   الطفولة

وظهورها بشكل مفاجىء يؤدي إلى ظهور دوافع قوية تؤثر في سلوك المراهق، وقد إعتبرها 

المراهق من صعوبات التوافق مع المواقف الجديدة، إضافة فترة عواصف وتوتر لما يمر به 

إلى ظهور ميزة البلوغ، تظهر تغيرات مهمة في الجانب الجسمي حيث يزداد الطول الوزن 

وتنمو العضالت واألطراف فيظهر المراهق في جسم راشد ويختلف هذا النمو بين الجنسين 

  (P. Bernard, 1979 : 59).حيث يكون سريع عند الفتيات منه عند الذكور

نالحظ حسب هذه النظرية أن المراهقة مرحلة تحدث فيها تغيرات توتر على أسس   

الغريزة الجنسية، كما وصف ستانلي هول أن : بيولوجية تتمثل في نضج بعض الغرائر مثل

المراهقة مرحلة عواصف أي أن المراهق يتوتر ويغضب بسهولة نتيجة صعوبة التوافق مع 

  .الجديدةمواقف الحياة 
  

  :اإلتجاه المعرفي -5-2

يرى أصحاب هذا اإلتجاه أن المراهقة تتميز بتطور البنيات المعرفية التي ترتبط 

فأن مرحلة   J. Paget (1964) الباحث بالتغيرات الفيزيولوجية والجسمية، وحسب أعمال

إذ تختلف  intelligence opération formelleالمراهقة تبدأ بظهور الذكاء العلمي الشكلي 

عملية التفكير في هذه المرحلة عن سابقاتها وذلك إلستعمال المراهق التفكير المجرد 

بناء أنظمة وفرضيات، فيأخذ التفكير الفرضي أالستنتاجي مكان  عوالرمزي، كما يستطي

التفكير الواقعي ويتطور التفكير الميتافيزيقي ،وأي إضطرابات في التعلم وإكتساب التفكير 

  .الشكلي قد يؤدي إلى صعوبات عالئقية أو إضطرابات سلوكيةالعلمي 

 (S. Bourcet et all, 2001 : 13-14)  



 

نالحظ حسب هده النظرية أن المراهقة تتميز بتطور البني المعرفية فحسب بياحي  

تتميز المراهقة بنمو التفكير المجرد وإدراك العالقات ويصبح تفكير المراهق واقعي وإذا 

ي طريقة التعلم في مرحلة العمليات الشكلية قد يؤدي ذلك إلى صعوبة في حدث إضطراب ف

  .تكوين العالقات وإضطراب في السلوك
  

  :اإلتجاه التفاعلي -5-3

يركز هذا اإلتجاه على التفاعل بين المحددات البيولوجية، اإلجتماعية والثقافية للسلوك، 

  . حددات في أن واحدوالصعوبات التي يتعرض لها المراهق تعود إلى هذه الم

أن العوامل البيولوجية وحدها ال تفسر سلوك   Sall en berger الباحث إذا يرى

المراهق وإنما تساهم في إيجاد أنماط من السلوك تميز مرحلة المراهقة فالنضج الجنسي 

والجسمي تنعكس أثارهما على مشاعر الفرد باإلضافة إلى أن ثقافة المجتمع، لها دور في 

  .مدى قدرة المراهق على إشباع حاجاته ومطالبه الجديدةتحديد 

أن االنتقال التدريجي للطفل من عالم الطفولة إلى  )K. Levin )1992 الباحث أشار

الرشد هو مصدر التوتر والصراع يسيطر على حياة المراهق وهذا مايفسر عدم إتزان سلوكه 

يفكر في مستقبله فيبدأ في التمييز وظهور عدة مشاكل في حياته، كما يرى أيضا أن المراهق 

مابين الحلم والحقيقة ويشعر بالحاجة إلى وضع خطة زمنية تنسجم مع األهداف المثالية التي 

يريد تحقيقها ومع مطالب النمو التي يسعى الوصول إليها، وفي سعيه هذا يواجه صعوبات 

  .يكثيرة ألنه لم يصل بعد  إلى النضج االنفعالي، العقلي واإلجتماع

  )328-327: 2001أحمد محمد الزغبي، (

نالحظ أن اإلتجاه التفاعلي يركز على أن ما يتعرض إليه المراهق من مشكالت 

العوامل " سولنبرغر"وصعوبات إنما يعود ألسباب بيولوجية اجتماعية، نفسية معا، فحسب 

لسلوك الذي البيولوجية وحدها ال تفسر مظاهر سلوك المراهق لكنها تساهم في إيجاد نوع ا

يمتاز به المراهق، إذ كلما كان المجتمع يتسم بالبساطة والوضوح في تحديد األدوار كلما كان 

المراهق يتسم بالهدوء والطمأنين، أما ليفن يرى أن اإلنتقال التدريجي من الطفولة إلى 

هذا ما المراهقة بسبب التوتر من الناحية النفسية مما يؤدي إلى الحيرة واإلرتباط والقلق و

يفسر عدم اإلتزان في شخصية المراهق، ويرى أن المراهق يريد تحقيق مطالبه، إذ يسعى 



 

للوصول إليها لكن يجد صعوبات ألنه لم يصل بعد إلى النضج اإلنفعالي والعقلي واإلجتماعي 

فيجد نفسه يعاني من التوتر والقلق والصراع الداخلي، لذلك كلما كانت األدوار بسيطة 

النظرية حاولت أن تجمع  همراهق كلما أمكن إجتيازها بسهولة وهدوء، وهذوواضحة لل

 .عناصر النظريات األخرى ألن الجوانب التي تدرسها متكاملة فيها بينها
 

  :االتجاه االجتماعي -5-4

 يفسر هذا اإلتجاه سلوك المراهق على أساس الثقافة السائدة والتوقعات اإلجتماعية

نتاج تعلم األدوار، إذ تعتبر عملية التنشئة االجتماعية مسئولة ويفترض أن سلوك المراهق 

عن سلوكه السوي أو إنحرافه، كما يقوم الفرد بتقليد النماذج المكتسبة في حياته خالل تفاعله 

االجتماعي، إذ توجد استمرارية في سلوك اإلنسان، فإذا كان الفرد عدواني في طفولته فقد 

مالم يتعرض للتغيير ) مرحلة المراهقة والرشد(راحل التالية يستمر سلوكه العدواني في الم

  )327: 2001أحمد محمد الزغبي، . (اإلجتماعي

يتبين من خالل هذه النظرية أن التنشئة اإلجتماعية هي التي تحدد سلوك المراهق في 

  .سوائه أو إنحرافه، وهي التي تحدد للفرد ثقافته السائدة والتوقعات اإلجتماعية
  

  :التجاه التحليليا -5-5

أعطى هذا اإلتجاه مفهوما أخر للمراهقة، إذا يعتبرها مرحلة إعادة تنشيط لتجارب 

سابقة عاشها الفرد، وعليه لفهم هذه المرحلة أو للتخلص من أي صراع أو مشكل البد من 

الرجوع إلى الفترة السابقة لها، وتتميز مرحلة المراهقة باكتمال النضج الجنسي وانفجار 

 ىفع جنسية تنشط من جديد صراع أو ديب والتخيالت المتعلقة بالهوامات المحرمة، بمعندوا

ميل الطفل إلى أحد الوالدين من الجنس األخر، والهوامات القاتلة بمعنى قتل األب من أجل 

اإلحتفاظ باألم بالنسبة للذكر، وقتل األم من أجل اإلحتفاظ باألب بالنسبة لألنثى، وللتخلص 

تخيالت يجد المراهق نفسه مجبرا على اإلنفصال عن الوالدين، كما يعمل على من هذه ال

صدها بعد وانية ويرفض القيام باألعمال المطالب بها، إال أن هذه الرغبة في اإلنفصال من 

شأنها أن تنتج قلق وصراع شديد للمراهق، الذي يطور أليات دفاعية للقضاء على توتراته 

 (S.Bauecet et all, 2001 :10-13).وقلقعه وصراعاته



 

مرحلة المراهقة تتميز بإكتمال النضج الجنسي، إذ  نيتبين من خالل هده النظرية، أ

مرحلة إعادة تنشيط لتجارب ماضية قد عاشها الفرد ولفهم مرحلة  فرويد الباحثيعتبر

المراهقة حسب رأي التحليلين البد من العودة إلى مرحلة الطفولة وتنشيط من جديد صراع 

، لكي يتخلص فرويدالقاتلة ويرى  تأوديب والتحليالت المتعقلة بالهوامات المحرمة والهوا ما

حيث يجد نفسه مجبرا على  المراهق من هذه الهوامات البد منه أن ينفصل عن والديه،

  .اإلنفصال، وهذا األخير ينتج قلق وصراع لدى المراهق

ومتنوعة لمرحلة المراهقة،  نستخلص من هذه النظريات أنه هناك تفسيرات عديدة

فاختلفت نظرة كل نظرية بالمقارنة مع نظرية أخرى فاالتجاه البيولوجي يرى أن المراهقة 

مرحلة توترات على أسس بيولوجية تتمثل في نضج الغريزة الجنسية وأنها مرحلة عواصف 

لبنى المعرفية كما صنفها ستانلي هول، أما اإلتجاه المعرفي فيرى أن المراهقة تتميز بتطور ا

على ان حدوث إضطراب في طريقة التعلم في مرحلة العمليات الشكلية  بياجي الباحث وأكد

يؤدي إلى صعوبة في التكوين العالقات وكذا إضطراب في السلوك، أما اإلتجاه التفاعلي 

فيرى أن الصعوبات التي يتعرض إليها المراهق تعود إلى التفاعل الطاريء بين المحددات 

ولوجية واإلجتماعية والثقافية للسلوك في أن واحد واالتجاه االجتماعي يرى أن التنشئة البي

ما اإلتجاه التحليلي فيرى أن مرحلة أو شاذ، أ اإلجتماعية هي التي تحدد سلوك المراهق سوي

المراهقة تتميز بإكتمال النضج الجنسي وهي مرحلة إعادة تنشيط التجارب السابقة التي قد 

  .ردعاشها الف
  

 :حاجات مرحلة المراهقة -6

إن التغيرات التي تحدث مع البلوغ تؤدي إلى تغيرات في حاجات المراهقين، والتي 

تبدو نفس حاجات الراشدين، إال أن بعد التدقيق نجد فروقا واضحة خاصة بمرحلة المراهقة 

د وضع فنجد حاجات الميول والرغبات تصل إلى أقصى درجة من التعقيد في المراهقة، وق

ترتيبا هرميا لمختلف هذه الحاجات، وتتمثل في هذه الحاجات ) 1955( أبراهام مسلوالباحث 

الذات، الحاجة إلى االستقالل الحاجات  ةالحاجة إلى األمن، الحاجة إلى الحب، مكان: في

  :الجنسية، ونستعرض إليها بالتدقيق فيهما يلي

  
  



 

  :الحاجة إلى األمن -6-1

الشعور بأن البيئة اإلجتماعية يسودها االحترام والتقبل وهي أهم  يتمثل في الحاجة إلة

الحاجات األساسية المطلوبة للنمو السوي والتوافق النفسي والصحة النفسية للفرد، وتظهر 

  . هذه الحاجات جلية في تجنب المخاطر

أن الفرد الذي يشعر باألمن واإلشباع في البيئة اإلجتماعية المباشرة في األسرة يميل 

البيئة اإلجتماعية الواسعة مشبعة لحاجاته ويرى في الناس الخير  يعمم هذا الشعور ويرى

والحب ويتعاون معهم والعكس صحيح، والشك أن المراهق محتاج إلى األمن الجسمي 

 والصحة الجسمية والشعور باألمن الداخلي وتجنب الخطر واأللم وإلى اإلسترخاء والراحة

والحماية من الحرمان، فالشخص المؤمن يشعر بإشباع الحاجة  إلى الشفاء عند المرض

ويشعر بالثقة واإلطمئنان، أما الشخص غير المؤمن فهو في خوف دائم من فقدان القبول 

اإلجتماعي ورفض اآلخرين، وأي عالمة من عدم القبول أو عدم الرضا يراها تهديدا وخطر 

  )295: صالح الدين العمرية، دون تاريخ. (لذاته

نالحظ أن المراهق بحاجة ضرورية لألمن وهي من الحاجات األساسية المطلوبة 

للنموه نموا سويا ومتوافقا مع بيئته الذي يعيش فيها، فالمراهق الذي يشعر باألمن يرى دائما 

الخير والحب في الناس ويتعاون معهم ونجده يشعر بالثقة في نفسه واالطمئنان أما المراهق 

ن فيرى الشر والكراهية في الناس وال يكون متعاونا معهم ونجده في الذي اليشعر باألم

  .خوف دائم من عدم التقبل اإلجتماعي
  

  :الحاجة إلى الحب والقبول -6-2

كل األفراد يشتركون في الحاجة إلى اإلستجابة والحب والمحبة والقبول والتقبل 

النفسية وكل إنسان يرغب  االجتماعي، وهي من أهم الحاجات النفسية الالزمة لصحة الفرد

أن يكون مقبوال عند اآلخرين ويهمهم ما يعتقدونه فيه، ولذلك فهو بحاجة إلى الصداقة 

والمحبة والعالقات االجتماعية، ويكره أن يكون منبوذا من طرف األخرين وهذه الحاجة 

 تتجسد في إنضمامه إلى جماعة وإلى بيئة إجتماعية تالئمه من حيث الميول والعواطف

ويجمع بينهم رباط متين، وهؤالء األفراد الذين يشبهونه ويشاركونه في صفاته وعواطفه 

  )296: نفس المرجع(.ويتبادلون مشاعر السعادة بينهم يستجيبون بسهولة لعواطفه



 

يتبين لنا أنه من الحاجات النفسية الضرورية أيضا لصحة المراهق النفسية نجد الحب 

بحاجة دائمة إلى الصداقة والعالقات االجتماعية، ويهمه  والقبول من طرف األخرين، فهو

كثيرا أن يعرف ما يعتقدونه األخرين فيه ويكره أن يكون منبوذا من طرفهم، وهذه الحاجة 

تتجسد في االنضمام إلى جماعة الرفاق من نفس السن، فالمراهق يجد في أقرانه الملجأ 

ة التي يعيشها، وجماعة األقران تعتبر البديلة الوحيد الذي يلجأ إليه ألنهم يعيشون نفس األزم

  .لألسرة التي يرغب المراهق االنفصال عنها واالستقالل بعيدا عن ضغوطاتها
 

  :الحاجة إلى الشعور يالقيمة الذاتية -6-3

تعتبر هذه الحاجة من أهم وأقوى الحاجات، وتتضمن الحاجة إلى المركز والقيمة 

بالعدالة في المعاملة، الحاجة إلى االعتراف من قبل األخرين االجتماعية، الحاجة إلى الشعور 

أن يذكر أسامئهم في لوحة الشرف، لذلك  لوله قيمة، كالذين يدرسون و يجتهدون من أج

التي يقوم بها غيره من الكبار، أما  ىترى المراهق من الفتيان يدخن ويقوم باألعمال األخر

الكعب العالي مثلها، المراهق يطلب المكانة بين رفاقة بالنسبة للفتاة فهي تقلد أمها حيث تلبس 

  )296: نفس المرجع. (أكثر، فهو حريص عليها

ا ذيتبين لنا أن المراهق يحتاج أن يكون له إعتبار وشأن أمام أسرته وأصدقائه، ل

يسعى دائما إلى فرض نفسه وفرض مكانته في المحيط الذي يعيش فيه، ويمكن أن يثور 

ته المنزلية وذلك تعبيرا عن رغبته في اإلستقالل عن سلطة والديه، أو يلجأ المراهق على بيئ

إلى كبت هذه الثورة في أعماق نفسه ليعاني بذلك أنواعا مختلفة من الصراع النفسي، فهذه 

الحاجة مهمة لدى المراهق كونه يريد دائما أن يكون شخصا هاما وأن تكون له مكانة في 

قيمة يريد أن يكون له مكانة الراشدين وأن يتخلى عن  جماعته، ويتعرف به كشخص ذو

  .موضعه كطفل

  

  :الحاجة إلى اإلستقالل -6-4

إن المراهق يريد دائما التخلص من قيود األهل واإلعتماد على نفسه وهذا ما نالحظه 

عندما يريد ويطلب غرفة خاصة   له دون أن يشاركه أحد ونجده أيضا يكره زيارة والديه له 

دليل على الوصاية عليه ويحرص أن يظهر تعلقه الشديد بأسرته وإعتماده  ارسة، ألنهفي المد



 

عليها، وعلى هذا فإن المعلم الجيد هو الذي يحرص على أن ال يعامل المراهق على أنه 

طفل، ويعطيه مسؤولياته ويتركه يخطط أعماله ويقوم بها، وهذا ما يدفع المراهق إلى أن 

  .ه وكذلك يظهر القدرة على اإلبداع واإلنجازيقوم بعمله على أحسن وج

 )23: 1986محمد مصطفى زيدان، (

نالحظ أن الحاجة إلى اإلستقالل عند المراهق تختلف عنها عند الطفل الصغير، الذي 

أن يربط بنفسه شريط حدائه، فالمراهق تكون حاجاته لالستقالل متزايدة األهمية  ىيصر عل

قيود األهل واإلعتماد على نفسه في كل شيء يقوم به  فهو يسعى دائما إلى التخلص من

ويظهر ذلك مثال في مطالبته أن يكون لديه غرفة خاصة به، كما يكره أن يزوره والديه في 

المدرسة، فالمراهق يجب ان يعامل على أنه راشد ويجب إعطائه المسؤولية وتركه يقوم 

  .بأعماله لوحده لكي يستطسع اإلبداع واإلنجاز
  

  : الحاجات الجنسية -6-5

وغير االنتباه إلى الطفل على أنه قد يكون لديه إلحاح وفضول  Freudفرويد جذب 

جنسيين، وهذه الحاجة تزداد وتقوى في مرحلة المراهقة وهذا مادلت عليه دراسة الباحث 

عن المراهقين الفتيان، دليل واضح على أن فترة المراهقة هي فترة الرغبات  Kenry كنري

من المراهقين الذكور في المجتمع األمريكي  95ة القوية، وثبتت أنه ما يزيد عن الجنسي

: فعاليين جنسيا حتى بلوغهم الخامسة عشر، وهو يعين إنغماسهم في فعاليات مثل يكونون

  )23، نفس المرجع. (اإلستنماء واإلستحالم

هذا األخير في  نالحظ أن إكتنمال نمو األعضاء والغدد الجنسية لدى المراهق يعني أن  

إستعداد تام لممارسة النشاط الجنسي، ونجد أنه يميل نحو الجنس األخر، ودائما تكون لديه 

الرغبة في إكتساب إعجابه وحبه، ومن األمور التي تقلق المراهق، أن يكون لهم أصدقاء أو 

 الباحث صديقات من الجنس األخر وأن ال يعرفوا كيف يسلكون معهم، فحسب دراسة

Kenry  15 من المراهق في أمريكا يكونون فعاليين جنسيا حتى سن % 95التي أظهرت أن 

عشر ويمارسون فعاليات مثل اإلستنماء، وما دام ان فترة المراهقة فترة الرغبات الجنسية 

البد من المدارس أن تقدم التربية الجنسية للمراهق عن طريق حقائق بيولوجية ونفسية 

  .لمراهق وإبعاده عن اإلنحرافوإجتماعية تقضي على جهل ا



 

نستخلص من كل ما سبق أن للمراهق حاجات متعددة يجب إشباعها حتى يكون   

شخص سوي، حيث تنمو حاجات المراهق بين ماهو بيولوجي كالحاجة إلى التقبل الجسدي 

والدور الجنسي، ومنها ما هو نفسي اجتماعي كالحاجة إلى األمن وإلى تكوين عالقات جيدة 

ة إلى اإلستقالل والتحرر من الضغوط الممارسة من طرف الوالدين والحاجة إلى والحاج

المعرفة والتحصيل والنجاح الدراسي، وإشباع هذه الحاجات هي أحد مؤشرات التوافق وحل 

الصراعات التي يعاني منها المراهق مع نفسه ومع اآلخرين، ويؤدي ذلك إلى األمن النفسي 

حادة  توإذا حدث العكس ولم تشبع حاجاته نجده يعوم في صراعا واإلطمئنان والثقة بالنفس،

  .مع نفسه ومع أسرته ونجده يعاني من القلق والتوتر
  

  :مشكالت المراهقة -7

بالرغم من إعتبار مرحلة المراهقة من أصعب وأعقد مراحل النمو، إال أنها لم تحضى 

أن الفرد في هذه المرحلة يتعرض بنفس اإلهتمام الذي القته الطفولة، فمن المعروف والمؤكد 

لمختلف التغيرات الفيزيولوجية والنفسية، حيث تكثر فيها الصراعات الداخلية والتي تشمل 

الحياة النفسية للمراهق والصراعات الخارجية التي تشمل الحياة اإلجتماعية له، ومن مجمل 

كية، إقتصادية جنسية مشاكل نفسية، سلو: المشاكل التي يمكن أن يعاني منها المراهق نجد

  :واجتماعية وسنتطرق إليها بإختصار فيما مايلي
  

  :مشكالت نفسية -7-1

تعتبر الحياة النفسية للمراهق مسرحا لإلنفعاالت العنيفة والثائرة تجعله نهبا للوسواس 

واألوهام، وقد تكون السبب لما نراه من تقلب وعدم االستقرار إلى جانب هذا اإلضطراب 

البادية على تفكيره وشعوره وأعماله فقد يتعرض في بعض الظروف إلى حاالت نرى الحيرة 

من اليأس واألالم النفسية نتيجة لما يالقيه من إحباط، بسبب تقاليد المجتمع التي تحوول دون 

  )245: 1976كمال أحمد وآخرون، . (تحقيق أمانيه

 لقلق الغيرة، االنطواءومن المشكالت النفسية التي يعاني منها المراهق نستطرق إلى ا

  :واالنسحاب والعزلة

  

  



 

 

 :القلق -7-1-1

 ويعاني المراهق من القلق الذي ينشأ من مراقبة الفرد للمثيرات والمواقف المؤلمة، أ 

الخالفات المستمرة بين األباء أو المرض، وكثيرا ما : لسبب تردي األوضاع األسرية مثل

 تدوم بضعة أيام أو أسابيع يوانحطاط القوى التتبدو على المراهق مظاهر الشعور بالهبوط 

  .ويرافقها الشعور بالفشل وعدم الفائدة
            

  :الغيرة -7-1-2

إستجابة إنفعالية تنشأ من الغضب وتظهر في صورة قوية عندما يبدأ المراهق 

باإلهتمام بالجنس األخر، وتظهر الغيرة كذلك في غيرة المراهق على زمالئه الذين يكون 

  )450:  2001أحمد محمد الزغبي،. (هم عالتحصيل
  

  :االنطواء واإلنسحاب والعزلة -7-1-3

تظهر عند المراهق أعراض الالمباالة واالنسحاب االجتماعي، وتكرار شكواه 

  .الجسمية، حيث يؤدي هذا إلى سوء توافقه الشخصي، االجتماعي والمدرسي

  )80: 1992محمد بن إسماعيل، ( 

قص النمو اإلجتماعي، وهو تعبير عن قصور في الشخصية، فاالنطواء دليل على ن

لذلك فالمراهق المنطوي يثير مشكلة للمدرس، ومع ذلك فال يجوز إهماله، وإذا بحثنا عن 

سبب هذا اإلنطواء نجد أن المراهق يعاني في حياته أو هناك هدف ما لم يستطيع الوصول 

  .ه هو عدم الصراحة والكتمانإليه، فكانت إستجابته باإلنسحاب والعزلة وما يميز

  )65: 1967نعيم الرفاعي، (

يتبين لنا مما سبق أن حياة المراهق مليئة بمشكالت نفسية المتمثلة في األحاسيس 

والصراعات النفسية، ضعف التوافق النفسي، حدة االنفعاالت والعواطف الجياشة، فالمراهق 

قف المؤلمة، حيث يخاف المراهق من يعاني من القلق الذي ينشأ من ترقب المثيرات والموا

النتائج المستقبلة لهذه الموافق التي تثير القلق، كما نجد غيرة المراهق على أقرانه والتي تنشأ 

من الغضب ومن مشكالت النفسية، أيضا نجد اإلنطواء على نفسه، حيث يفضل العزلة 

ق واإلجتماعي واإلنسحاب من الجماعة، وينتج عن ذلك سوء التوافق الشخصي للمراه



 

والمدرسي، إضافة إلى ذلك هناك العديد من المشكالت النفسية تظهر في المراهقة، منها 

  وغيرها... ، سرعة التأثر، األحالم المزعجة والنسيانلالخوف، الخج
 

  :مشكالت سلوكية - 7-2 

هناك العديد من المشكالت السلوك تظهر عند المراهق سنتطرق إلى السلوك العدواني   

  : دمان فيما يليواأل
        

  :السلوك العدواني -7-2-1

التهيج في الفصل : يظهر هذا النوع من السلوك عند المراهق في مظاهر كثيرة منها  

  .وتخريب أثاث المدرسة يواالحتكاك بالمعلمين وعدم احترامهم، العناد، التحد

  )268: 1996: عبد الفتاح محمد دويدار( 

العدواني إلى عامل الذات، بل ترجع غالبا هذه األنماط وال يمكن إرجاع هذا السلوك 

  :السلوكية إلى عوامل كثيرة متشابكة، منها عوامل شخصية وأخرى إجتماعية وتتمثل في

الشعور بالخيبة اإلجتماعية كالتأخر الدراسي واإلجتماعي في حب األبوين  �

  .والمعلمين

 .بالصغار والمراهقينالمبالغة في تقييد الحرية والتدخل في الشؤون الخاصة  �

 .توتر الجو المنزلي الذي يعيش فيه المراهق �

 .التغيير في السلطة الضابطة وعدم إثباتها �

 .وجود نقص جسمي في الشخص مما يضعف قدرته على مواجهة مواقف الحياة �

  )268: نفس المرجع(

ى لنا أن السلوك العدواني من المشكالت الحادة عند المراهقين وهذا راجع إل يتببن

عوامل شخصية مثل شعور المراهق بالنقص نتيجة لعجز جسمي مما يجعله غير قادر على 

غارق في صراعات نفسية، تجعل منه فردا قلقا  همواجهة مواقف الحياة وبالتالي، نجد

ومتوتر، كما نجد عوامل إجتماعية مثل توتر الجو األسري للمراهق نتيجة للصراع الحاصل 

و بين األباء واألبناء وكذا السلطة األبوية وتذبذب في بعض األحيان ، أ)الزوجين(بين األباء 

نجده  اومتردد، ودائم كفي نوع المعاملة الوالدية التي يتلقاها المراهق مما نجده قلقا مرتب

 .يطالب باستقالليته للقضاء على الضغوط الممارسة عليه من طرف أسرته



 

  :اإلدمان -7-2-2

ناحية السيكولوجية فيما يخص تناول المراهق إن المشكل الذي يطرح من ال  

للمخدرات، هو أنهم كثيرا ما يصبحون مع الوقت مدمنين عليها وهذا يرجع، لتفادي المراهق 

الصراعات الداخلية ومصادر الشعور بالقلق واأللم واإلضطراب والوحدة واليأس ولو لفترة 

المجتمع أساسا للعديد من مؤقتة، كما يعتبر رفض المراهق للتبعية سواء للراشد أو 

على المخدرات يعتبر كرد فعل للتعبير عن  ناإلضطرابات النفسية في المراهقة، واإلدما

 (François Richard, 1998 : 69-70) .رفض تلك التبعية

نالحظ أن مشكالت تناول المخدلرات عند المراهقين، واإلدمان عليها يعود أساسها إلى   

ت المتعددة التي يعيشها المراهق سواء مع نفسه أو مع أسرته نوع من الهروب من الصراعا

ومجتمعه، هذه الصراعات التي تؤدي إلى إضطرابات أكثرها إنتشارا القلق، فإدمان المراهق 

للضغوط الممارسة عليه وعدم منحه اإلستقاللية  ضللمخدرات هو نوع من اإلستجابة، والرف

  .نفسه التي يبحث عنها والرغبة في اإلعتماد على

نستخلص مما سبق أن مشكلة اإلدمان والعدوانية عند المراهق هي من المشكالت 

الشائعة في هذه المرحلة والتي تظهر نتيجة مشكالت نفسية تخص المراهق، كعجزه القيام 

بأعماله نظرا لوجود خلل بدني أو جسمي يجعله غير قادر على تحقيق أماله أو نتيجة 

األسري، نتيجة لتفكك وتوتر الجو األسري أو قسوة المعاملة  لمشكالت إجتماعية كالصراع

الوالدية وممارسة الضغط على أبنائهم، مما يؤدي ذلك إلى ظهور العديد من اإلضطرابات 

يظهر سلوك المراهق عدواني، متمرد أو  يالنفسية خاصة القلق واإلكتئاب والتوتر، وبالتال

 .والقلق يذهب إلى تناول المخدرات لتفادي الصراعات

  

  :مشكالت اقتصادية -7-3

إن المستوى الذي تعيشه األسرة من حيث مردودها المالي والمصاريف وكل هذه 

المستويات لها أثراها في التكيف الالئق لألبناء وإتجاهاتهم، فقد يترك المستوى اإلقتصادي 

ألسرة الضعيف أثرا سيئا لدى األطفال والمرهقين خاصة، فعدم تلبية بعض إحتياجات ا

األساسية من مواد غذائية وألبسة وأدوات مدرسية يدفع بهم الحال إلى القلق والخجل، وعدم 

أن : اإلرتياح واإلطمئنان لظروفهم اإلقتصادية والتي يمتد أثرها إلى الحياة االجتماعية مثال



 

يكون سببا للجنوح بحيث يلجأ المراهقون إلشباع حاجاتهم بطرق غير شرعية أو اإلنصراف 

أسرهم، فالمستوى اإلقتصادي بإرتفاعاعه أو إنعدامه  ةن مدارسهم للتوجه للعمل، إلعانع

في هذه المرحلة، حيث من مظاهرها  ةكالهما يؤثران على الحياة اإلجتماعية للمراهق وخاص

الحساسية الزائدة، حب المظاهر التي ينجز من ورائها اإلصطدام بالواقع المر، بالنسبة 

  )65: 1967نعيم الرفاعي، . (بعيد على العالقة بين اآلباء واألبناء للفقراء ولها أثر

يتبين لنا أن المستوى اإلقتصادي المنخفض أو المرتفع لألسرة يؤثر على أبنائها 

خاصة المراهقين منهم، فعدم إشباع وتلبية بعض الحاجيات، يسبب لهم القلق والخجل، حيث 

ويكونون في صراع دائم فإذا كان الدخل ضعيف، فإن  تكون العالقة بين األباء واألبناء سيئة،

الوالدين اليستطيعون تلبية رغبات أبنائهم واألبناء يطالبونهم بالمصاريف، من غذاء ولباس 

كون أن المراهق يشعر بالنقص والخجل والقلق أثناء  اوأدوات مدرية فيقع صراع بينهم، وهذ

ء بالنسبة لألسر ذات الدخل المرتفع يجدون مقارنته بأقرانه ذوي الدخل المرتفع، نفس الشي

األباء أنفسهم في صراع دائم مع أبنائهم المراهقين، نتيجة لمطالبهم غير المحدودة وغير 

المتناهية من غذاء وملبس وأدوات مدرسية وسيارات وهواتف نقالة وغيرها، ويكون رد فعل 

والدين ويسود األسرة جو من األباء بالرفض، مما نجد المراهق ينزعج وفي شجار دائم مع 

  .التوتر والقلق
  

  :مشكالت االجتماعية -7-4

  : تأخذ المشكالت االجتماعية في مرحلة المراهقة شكلين من السلوك هما  

 : ثورة المراهق على السلطة األسرية -7-4-1

يحاول  ثتتجه ثورة المراهق في هذه المرحلة نحو والديه وحتى األقارب، حي

تذكره بأيام طفولته بما فيها من خضوع  االقيود التي تضعها أسرته، كونه المراهق أن يكسر

وإستسالم وتبعية لهم، فهذه القيود ليست موجهة نحو الخارج فقط، وإنما نحو ذاته أيضا، 

تتطلب منه أن يكون  يوالمتمثلة في خوفه من هذه المرحلة الجديدة التي ينتقل إليها، والت

أن يكون في حسن ظن األخرين، وتتخذ هذه الثورة مظاهر رجال في سلوكه وتصرفاته و

  :متعددة هي

  



 

  .ثورة المراهق إن لم يجد الطعام المناسب أي الذي يريده هو فقط -

  .ثورته لتدخل والديه في شؤونه الخاصة أو في دراسته -

 .إظهار سلطته أو نفوذه على أخواته الصغار -

  )282: 1996عبد الفتاح محمد ويدار، (

مراهق أن تدخل والديه في شؤونه سوف يقلل من شأنه وهو في الوقت ففي نظر ال

  .نفسه يعد إحتقارا لقدراته وعدم اإلعتراف من األخرين بما وصل إليه من نضج

  )285: نفس المرجع(

نالحظ أن المراهق يحاول دائما أن يتجاوز القيود التي تضعها األسرة أمامه، فهو 

لتبعية ألسرته، ولكنه في صراع مع نفسه، كونه يتملكه يرغب في االستقاللية والتخلص من ا

شعور بالخوف من هذه المرحلة الجديدة التي ينتقل إليها والتي يجب أن تكون تصرفاته عند 

حسن ظن األباء واألسرة واآلخرين، وبالتالي نجده يغضب إذا تدخل أحد الوالدين في شؤونه 

واته الصغار، ومظاهر عديدة تجعل الصراع الخاصة وفي الدراسة، كذلك يظهر قوته أمام إخ

  .قائم بين األباء والمراهق، مما يشكل ذلك قلق عندهم
  

  :ثورة المراهق على المجتمع -2- 7-4 

 نيةييقف المراهق موقف الثورة والنقد للمجتمع ونظمه وتقاليده وقيمه األخالقية والد

ده، نتيجة رغبته في تأكيد حيث يبحث عن نواحي النقص والعيوب السائدة في المجتمع ونق

أيضا  نرجولته واإلنضمام إلى مجتمع الرجال، وتقديم خدمة للمجتمع الذي يعيش فيه، ويكو

نقد المراهق عندما يجده كمعارض لتحقيق طموحاته أو لعدم تمكنه من الحصول على مطالب 

ا يواجهه من موقفا سلبيا على مجتمعه، ظنا منه أنه المسؤول عم ذمالية فيثور ثائره، ويتخ

  )285: 1996عبد الفتاح محمد دويدار، . (صعوبات

نالحظ أن المراهق في نقد دائم للمجتمع الذي يعيش فيه، حيث يبحث في نواحي 

النقص والعيوب السائدة فيه، وهذا نتيجة لرغبته في تأكيد رجولته واإلنضمام إلى مجتمع 

موحه فيغضب ويتخذ موقف سلبا على الرجال، كما يكون ناقدا لمجتمعه، إذا كان معارضا لط

  .مجتمعه



 

على أساس كل ماسبق نالحظ أن المراهق يعاني من جملة من المشاكل وهي متنوعة 

ومختلفة بتنوع األسباب والعوامل المؤدية إليها، لذا فهو بحاجة إلى مساعدة وتفهم من طرف 

اللية وتمكن وتحمل األسرة والمحيطين به لتجاوز هذه المشكالت ففي إطار البحث عن إستق

الصد  دالمسؤولية يخطىء المراهق ويصيب، يحاول ويفشل، قد يجد المساعدة والتوجيه أو يج

  .والرفض من طرف المحيط الذي له دور كبير في تكيف المراهق

و ال شك أن وقاية المراهق من الوقوع في مثل هذه المشكالت خير من العالج وذلك من 

  :خالل

  .هيئة البيئة الصالحة التي ينمو فيها المراهقضرورة بذل الجهود لت -

إتاحة الجو النفسي لنمو شخصية المراهق نموا سويا ومساعدة المراهق على فهم  -

 .نفسه وتقبل ذاته

تحمل المسؤولية بخصوص تنمية مفهوم موجب للذات واإلهتمام باإلرشاد والعالج  -

 .النفسي

 .تحسين عالقة المراهق بأسرته وأقرانه -

 .مراهق على تعرفه بنفسه وعلى مشكالت النمو الجسمي وكيفية عالجهامساعدة ال -

إكتشاف المشكالت العامة التي يعاني منها المراهق ومعرفة أسبابها إلزالتها أو  -

 .التخفيض منها

 .توجيهه ا، وإنممنهعدم نقد المراهق أو السخرية  -

 .إرشاد الوالدين وتعريفهم بمرحلة المراهقة ومطالب النمو فيها -

 )82: 2002سمح أبو مغلي، (

توجيه الشباب توجيها سليما وإتباع الطرق التربوية الصحيحة مع مراعاة اللياقة  -

وحسن عالج مشكالت األسرة وإرشاد الوالدين وتعريفهم بمرحلة المراهقة ومطالب النمو 

 .فيها ودورهم في تحقيقها وضرورة مراعاة الفروق الفردية بين المراهقين

نظمة لخدمات اإلرشاد النفسي بالمدرسة، و أن نحقق الجو المدرسي إعداد برامج م -

والتوافق النفسي السليم للمراهق، وضرورة إجراء الدراسة لمشكالت وحاجات 



 

اإلهتمام بالتربية الجنسية العلمية للمراهقين ومساعدتهم على تقبل النمو الجنسي .المراهقين

  )283-282: 1994الفتاح محمد دويدار، عبد ( .وتقبل التطور الجديد في حياة المراهق

وبالتالي يجب إرشاد المراهقين وأوليائهم وتعريفهم بهذه المرحلة التي تعرف 

بمجموعة من التغيرات الجسمية، فيزيولوجية، إنفعالية، جنسية بهدف تنميتهم نموا سليما 

تهم واالهتمام وإبعادهم عن اإلنحراف والوقوع في مشكالت المراهقة والعمل على تلبية حاجا

  .بهم

  



 

  :خالصة

يعد االهتمام بتربية ورعاية الفرد في مرحلة المراهقة مهم وال يقل ذلك عن مرحلة   

الطفولة، فهي مرحلة اإلنبثاق الوجداني من خالل النمو الجسمي ومرحلة النضج اإلجتماعي 

، تجعل فتعد أكثر مراحل النمو عرضة لالنحراف فالتغيرات التي تحدث في هذه المرحلة

المراهق يعيش حالة صراع وقلق وخوف وحيرة، لذا فهو بحاجة لمن يفهمه ويوفر له كل 

حاجة في ظل هذه التغيرات، كي يتسنى له عبور هذه المرحلة بسالم بهدف تحقيق التكيف 

مع البيئة اإلجتماعية التي يعيش فيها، وكذلك مساعدته على حل التساؤالت التي تشغل باله 

  .منحه الثقة بالنفس حتى ال ينحرف عن القيم واألخالق وقوانين المجتمعوفهم ذاته، و

كما أن معظم التغيرات الجسمية، الجنسية والمواقف االجتماعية الجديدة يؤثر بطريقة   

أو بأخرى على نمو وعدم إستقرار المراهق، فهي تجعله شديد الحساسية واإلضطرابات التي 

  :ون مصدرهاتتشكل في هذه المرحلة يمكن أن يك

  .مواجهة المراهق لضغوط الدوافع الجنسية وتعرضه للصراع والقلق -

حاجات المراهق اإلجتماعية والتي تتمثل في محاولة التأثير على األخرين عن  -

طريق اإلهتمام بالمظهر والتأنق في الملبس والتزين لدى البنات واإلنضمام إلى مجموعات 

 .ايير الجماعةاألقران، مع ضرورة الخضوع إلى مع

حيرة المراهق بسبب عدم وضوح الهوية، فهو ال يعرف بعد، إن هو مازال طفال  -

  .أم راشد فيقع في صراع

الصراع مع اآلباء بسبب سوء التفاهم من قبل الطرفين، فعادة ما يخبر األباء  -

، بسبب رغباتهم الالشعورية في أن يكبر يالمراهقين بعدم رضاهم عن سلوكهم الطفول

بنائهم، كل هذه األسباب تشكل حالة قلق وخوف وحيرة عند المراهق تجعله في صراع أ

  .نفسي مع ذاته وصراع إجتماعي مع أسرته ومحيطه الذي يعيش فيه
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  :الخامسالفصل 

  منهجية البحث
  

  :تمهيد
  

  .التذكير بفرضيات الدراسة -1
 .عيةالدراسة االستطال -2
 .عينة الدراسة الميدانية -3
 .مكان إجراء الدراسة -4
 .منهج الدراسة -5
 .أدوات الدراسة المستعملة -6
 .إجراءات تطبيق األدوات -7
 .إجراءات تفريغ البيانات عن طريق الحاسوب اآللي -8
 .األساليب اإلحصائية المستعملة -9
  

  :خالصة
  
  

  

  

 

  
  
  
  
  
  



 

  :تمهيد

الية وفرضيات البحث والهدف منه وسبب بعد التطرق إلى الجانب النظري وتحديد إشك  

إختياره وإستعراض المفاهيم األساسية للموضوع، ثم تطرأنا إلى فصول البحث المتمثلة في 

فصل الصراع النفسي اإلجتماعي، فصل القلق، فصل المراهقة، فصل األسرة فجاء الجانب 

الدراسة التي تساعدنا  التطبيقي لمحاولة إختبار الفرضيات وذلك باإلعتماد على تطبيق أدوات

  :على جمع المعلومات فتعرضنا في هذا الفصل إلى منهجية البحث والتي تشمل على

 تاألدوا الدراسة، ، الدراسة اإلستطالعية، العينة، منهجالدراسةالتذكير بفرضيات 

  .المستعملة واألساليب اإلحصائية المستعملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

  :التذكير بالفرضيات -1

  :ية العامةالفرض

-حالة( توجد عالقة بين الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق

   .)سمة

  :التي تتفرع إلى ستة فرضيات جزئية
  

  :األولى الجزئية الفرضية

  .)سمة-حالة(توجد عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهور القلق   
  

  :الجزئية الثانيةالفرضية 

  .بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالةتوجد عالقة 
  

  :الثالثة الجزئية الفرضية

  .توجد عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق سمة
  

  :لرابعةا الجزئيةالفرضية 

  ).سمة-حالة( توجد عالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق  
   
  :لخامسةا الجزئية الفرضية 

  .توجد عالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالة
  

  :الجزئية السادسةالفرضية 

  .توجد عالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق سمة
  

  :الدراسة اإلستطالعية -2

لمستعملة في دوات الألتعتبر الدراسة اإلستطالعية مرحلة أولية تسبق التطبيق الفعلي   

البحث، وهي تهدف إلى جمع عدد أكبر من المعلومات حول موضوع البحث، ولذلك إتصلنا 

وزو بغرض الحصول على الموافقة إلجراء الدراسة -بمديرية التربية بوالية تيزي

  .وزو-اإلستطالعية والدراسة األساسية في بعض ثانويات والية تيزي

  :وكان الهدف من الدراسة اإلستطالعية ه 



 

  .معرفة مدى صالحية البنود الخاصة إستبيان الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق -

  .التحقق من مدى وضوح العبارات و مدى تمكن التالميذ من فهمها -

التأكد من شمولية بنود مقياس القلق و إستبيان الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق  -

  .في تغطية أهداف الدراسة و موضوعها

  .ن من تعديل بعض البنود و إعادة صياغتهاالتمك -

  .جمع المعلومات و المعطيات الضرورية للدراسة -

  .التأكد من مدى صالحية اإلستبيان الذي سيطبق على المراهقين في هذه الدراسة -

تساعدنا على إختبار أولي للفروض، حيث تعطينا النتائج األولية مؤشرات لمدى  -

تعديالت الواجب إدخالها على هذه الفروض، إذا كانت تحتاج صالحية الفروض، وما هي ال

  .إلى تعديالت

التحقق من صدق وثبات اإلستبيان والمقياس، قبل إستخدامها وتطبيقهما على عينة  -

  .البحث األساسية

قمنا ببناء إستبيان حول الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق المتمدرس نظرا لعدم 

النفسي اإلجتماعي لدى المراهقين، فإعتمدنا على إقتباس بعض تواجد أداة لقياس الصراع 

  :البنود من بعض المقاييس التي رأينا أنها يمكنها أنه تخدم الموضوع، والمتمثلة في

محمد : من إعداد) 1991(مقياس التوجهات اإلستقاللية للمراهقين عن الوالدين سنة  -

بند، حيث كل بند يحتوي على  30ون من الظريف سعد و عبد الرحمن سيد سليمان، الذي يتك

  )]ب(واإلستجابة ) أ(اإلستجابة [موقفين من اإلستجابة 

قياس والتعرض على توجه المراهق نحو والديه وكانت نوع : الغرض منه هو

  . أبدا –أحيانا  –دائما : اإلستجابة أو إحتماالتها على شكل

  )247: 1998فيوليت فؤاد إبراهيم و آخرون، (

عبد : من إعداد) 1992(النسبة للمقياس الثاني يتمثل في مقياس تقدير الذات أما ب  

 32الرحمن سيد سليمان، والغرض منه قياس تقدير الذات لدى األطفال، يتكون المقياس من 

. ال، أحيانا، متوسط، كثيرا، كثيرا جدا: بند، و كانت مدى أو إحتماالت اإلستجابة على شكل

  )202: نفس المرجع(



 

  :دا بالنسبة للمقياس الثالث يتمثل في مقياس العالقات األسرية من إعداأم  

Walter W Hudson )1982( المراهق  غرض منه هو قياس العالقات األسرية لدىوال

  .أبدا، أحيانا، غالبا، دائما: بند و كانت إحتماالت اإلستجابة على شكل 25من  يتكون

سري وتقييم األنساق، والغرض منه وصف مدى ومقياس رابع المتمثل في مقياس التكيف األ

: بند وكانت إحتماالت اإلستجابة على شكل 20داخل أسرهم، يتكون من  المراهقينتكيف 

  )David H. Olson, and all )1985 :نادرا، قليال، أحيانا، غالبا، دائما وكان من إعداد

بمساعدة األستاذ المشرف  أما بالنسبة للبنود المتبقية وغير المقتبسة فقد قمنا بصياغتها

وزو حيث توصلنا إلى إعداد إستبيان يتكون من -و بعض األساتذة من قسم علم النفس بتيزي

  :بند موزعة على الشكل التالي 40

  .بند لمحور الصراع النفسي 13 -

  :بند لمحور الصراع اإلجتماعي موزعة على الشكل التالي 27 -

  .الصراع بين الوالدين يقيسبند  13 -

  .الصراع بين اآلباء واألبناء المراهقينيقيس بند  14 -

  .دائما، غالبا، أحيانا، أبدا: كانت إحتماالت اإلستجابة على شكل 

قبل التأكد من الخصائص السيكومترية لمقياس القلق لسبيلبرجر وإستبيان الصراع  

لية من تالميذ السنة النفسي اإلجتماعي للمراهق، تم إجراء دراستنا اإلستطالعية على عينة أو

األولى ثانوي والثانية ثانوي في كل من ثانوية أعميش على تيزي راشد، وثانوية سي أوحسن 

نسخة من إستبيان الصراع النفسي  50أوطالب ببني يني، بوالية تيزي وزو، حيث تم توزيع 

       نسخة لمقياس القلق لسبيربرجر على عينة أولية تتكون من  50اإلجتماعي للمراهق و

من العام الدراسي ) شهر جانفي(و كان هذا في الفصل الثاني ) ذكر 21–أنثى 29(تلميذ  50

سنة وهذا بمساعدة مستشاري التوجيه  18-15، حيث يتراوح أعمارهم ما بين 2009-2010

المدرسي والمهني لكل ثانوية، حيث طلبنا من التالميذ تسجيل مالحظاتهم المتعلقة بفهم 

ى وضوح التعليمة وقد كانت التعليمة واضحة، والبنود واضحة        العبارات ومد

  .ومفهومة، ما عدا بعض البنود غير الواضحة و المكررة في اإلستبيان و التي تم إلغاؤها

  



 

  .بند 36تم تعديل اإلستبيان وأصبح عدد بنوده 

  .بند تقيس الصراع النفسي 11 -

  .بند تقيس الصراع بين الوالدين 11 -

  .بند تقيس الصراع بين اآلباء و األبناء 14 -

الصراع بين الوالدين والصراع بين اآلباء واألبناء تقيس ب الخاصة بنودالحيث 

  .الصراع اإلجتماعي

  :كانت أرقام البنود المقتبسة من المقاييس السابقة ذكرها هي كالتالي

 – 29 – 28 – 27 – 25 – 24 – 21 – 19 – 18 – 15 – 10 – 9 – 3 – 1: البند رقم

   .بند 16و مجموعها . 36 – 31 – 30

أما البنود الباقية فهي من إقتراح الطالبة األستاذ المشرف إعتمادا على اإلطار النظري 

  .الدراسة التي تعرضت للموضوع القليلة وبعض الدراسات

قمنا بحساب صدق وثبات كل من إستبيان الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق      

طريقة التجزئية النصفية في حساب الثبات         : سبيلبرجر للقلق، إعتمادا علىومقياس 

  والصدق الذاتي لحساب الصدق

ستبيان الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق إعتمدنا على طريقة إلفلحساب الثبات 

بين مجموع درجات  Spearman Brawn سبيرمان براونالتجزئة النصفية بإجراء معادلة 

ثمانية عشر، ودرجات العبارات الزوجية والتي ) 18(ات الفردية والتي يبلغ عددها العبار

وتشير  0.60= ثمانية عشر، وبلغ معامل اإلرتباط بين نصفي اإلختبار ر) 18(يبلغ عددها 

  .معامل ثبات عالبهذه النتيجة إلى أن اإلستبيان يتميز 

               =رمعادلة سبيرمان براون  

  

    =2/1 2/1ر :بيرسونمعادلة 

  :حيث

  .الدرجات الفردية: س

  .الدرجات الزوجية: ص

2 x 2/1 2/1ر  
  2/1 2/1ر + 1

  مc ص  xمc س  –ن مc س ص 

  ]2)مc ص( – 2ن مc ص][2)مc س( – c2 سن م[



 

  .عدد األفراد: ن

  .معامل الثبات: ر

  .بيرسون معامل ارتباط:  2/1 2/1ر

لحساب صدق اإلستبيان إعتمدنا على حساب الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي  

  =    . حيث الصدق الذاتي       لمعامل الثبات

من صدق الذاتي، صدق نتائج اإلختبار، حيث تكون هذه النتائج حقيقية خالية ليقصد با 

  . أخطاء القياس

  = الصدق الذاتي 

أنه يقيس ما عال، و وهذه النتيجة تشير إلى أن صدق اإلستبيان. 0.77= الصدق الذاتي 

  .وضع لقياسه

ية النصفية أما بالنسبة لمقياس القلق لسبيلبرجر إعتمدنا كذلك على طريقة التجزئ

)   القسم األول لمقياس القلق( لحساب الثبات بين درجات العبارات الفردية لمقياس قلق حالة 

عشرة، ودرجات عبارات الزوجية لمقياس قلق حالة والتي يبلغ ) 10(والتي يبلغ عددها 

من جهة، ومن جهة أخرى قمنا كذلك باستعمال طريقة التجربة هذا عشرة ) 10(عددها كذلك 

لحساب الثبات، بين درجات العبارات الفردية ) 2 –ط (صفية على الصورة الثانية للمقياس الن

لق ق عشرة، ودرجات العبارات الزوجية لمقياس) 10(لمقياس قلق سمة والتي يبلغ عددها 

  .عشرة) 10(التي يبلغ عددها كذلك  وسمة 

  :فتوصلنا إلى

دنا أن معامل الثبات بين نصفي قلق حالة وج) 1–ط(بالنسبة لصورة األولى للمقياس 

  .بمعامل ثبات عال جدايتميز اإلختبار  وتشير هذه النتيجة إلى أن 0.88= اإلختيبار ر

قلق سمة، وجدنا أن معامل الثبات بين ) 2-ط(للصورة الثانية للمقياس أما بالنسبة 

  . ت عال جداوتشير هذه النتيجة إلى أن اإلختبار يتميز بمعامل ثبا 0.99= نصفي اإلختبار ر

امل الثبات والذي علصدق المقياس فإعتمدنا على حساب الصدق الذاتي لمأما بالنسبة 

  .    يساوي 

  

 ر ر

0.60 

 ر



 

  :توصلنا إلى 

             الذي يعبر على قلق حالة يساوي  ) 1–ط(الصدق الذاتي لمعامل ثبات الصورة األولى 

درجة صدق إختبار قلق حالة والذي يشير إلى أن  0.94= تي اأي أن الصدق الذ .......

  .لقياسه لما وضعتعالية جدا، وأن هذه الصورة تقيس 

  .... الذي يعبر على قلق سمة يساوي إلى ) 2-ط(الصدق الذاتي لصورة الثانية 

و تشير هذه النتيجة أن الصدق الذاتي إلختبار قلق سمة  0.994= أي أن الصدق الذاتي 

  .ع لقياسهتبار يقيس ما وضأن اإلخصادق جدا، و
  

  :عينة الدراسة -3

  :المجتمع األصلي -3-1

نقصد به جميع األفراد أو األشياء أو العناصر الذين لهم  :تعريف مجتمع البحث -

  )154: 2006رجاء محمود أبو عالم، . (خصائص واحدة يمكن مالحظها و قياسها

النتائج  المجتمع هو الهدف األساسي من الدراسة حيث أن الباحث يعمم في النهاية

نا ال ندرس عينات وإنما ندرس مجتمعات وما العينة التي نختارها إالّ نعليه، ويمكن القول أ

  )157: نفس المرجع. (وسيلة دراسة خصائص المجتمع

عبارة عن مجموعة من التالميذ الدراسة فالمجتمع األصلي الذي أخذنا منه عينة 

 300والذي يقدر عددهم  سنة، )18-15(الذين تتراوح أعمارهم  المتمدرسين في الثانوية

  .  تلميذ
  

  : العينة -3-2

هي مجموعة جزئية من المجتمع، فهي مجموعة جزئية من مجتمع له خصائص 

  )157:نفس المرجع. (مشتركة

      ار العينة هو الحصول على معلومات تتعلق بمجتمع البحث يرض من إختغال

ينة ير الوقت والجهد والتكاليف ولذلك فإن العة هو توفنوالدافع األساسي وراء إختيار العي

  )153: نفس المرجع. (يقةقالسليمة التي يختارها الباحث بطريقة دقيقة، تعطي نتائج د

         تعد العينة ضرورية في إجراء البحوث الميدانية لتمثيل المجتمع األصلي قدر اإلمكان

0.88 

0.99 



 

  .يهم البحث ى علوالعينة هي مجموع األفراد الذي يجر

  :حجم العينة -3-3

من المعروف أنه كلما كان حجم البحث كبيرا، كلما كانت النتائج المتحصل عليها أكثر 

بني عينة تالعديد من العوامل التي تساهم في عدم قدرة الباحث على  كتمثيال، لكن هناودقة 

   )102: 1999عبد الرحمن العيسوي، . (الخ...لدراسة كعامل الوقت والماللكبيرة 

أنه كلما كان المجتمع األصلي كبير  تالمنهجية الحديثة أكد تة إلى أن الدراساإضاف

  )102: نفس المرجع. (كلما كان للباحث حرية إختيار حجم عينة بحثه

  :ا من مجموعة تالميذ مستوى األولى ثانوي والثانية ثانوي، من كل مندراستنتتكون عينة 

  .ثانوية أعميش علي بتيزي راشد -

  .ي أوحسن أو طالب ببني يانيثانوية س -

  .ثانوية تاسفت -

  .ثانوية منصري أعمر بأيت واسيف -

ومقياس الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق إستبيان نسخة من  300قمنا بتوزيع 

حصلنا في األخير على القلق بمساعدة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني لكل ثانوية، وت

تلميذ من المجتمع  280زيعه، فكان حجم عينتنا من مجموع ما تم تو نسخة 280عدد 

  .تلميذ 300 :األصلي الذي يقدر بـ

  :دول التالي يبين توزيع أفراد العينة وفق المؤسسات التعليميةجال

  .توزيع أفراد العينة وفقا للمؤسسات التعليمية :)01(جدول رقم 

  الجنس            
  المؤسسات 

  التعليمية       

  موعالمج  إناث  ذكور

  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار

ثانوية أعميش علي 
  %33.93  95  % 20.71  58   %13.21  37  تيزي راشد

ثانوية منصري أعمر 
  %17.86  50  %12.5  35   %5.36  15  أيت واسيف  

  %21.42  60  %15.35  43   %6.07  17  ثانوية تاسفت
ثانوية سي أوحسن 

  % 26.79  75  %13.57  38  % 13.21  37  أوطالب بني ياني

  %100  280  %62.14  174  %37.86  106  المجموع



 

د الذكور في ثانوية أعميش علي بتيزي دن عأ )01(نالحظ من خالل الجدول رقم 

تلميذة أي بنسبة  58، أما عدد اإلناث يقدر بـ%13.21تلميذ أي بنسبة  37يقدر بـ راشد

  .%33.93تلميذ وتلميذة أي بنسبة  95جمالي من هذه اثانوية يقدر بـوالعدد اإل .20.71%

تلميذ أي  15يقدر عدد الذكور بـ: أما بالنسبة لثانوية منصري أعمر بأيت واسيف

، والعدد اإلجمالي من %12.50تلميذة أي بنسبة  35، أما عدد اإلناث يقدر بـ%5.36بنسبة 

  .% 17.86بنسبة  تلميذ و تلميذة أي 50هذه الثانوية يقدر بـ

، أما عدد %6.07تلميذ أي بنسبة  17يقدر عدد الذكور بـ : اسفتنسبة لثانوية تأما بال

الثانوية يقدر بـ  ، أما العدد اإلجمالي من هذه%15.35تلميذة أي بنسبة 43اإلناث يقدر بـ 

  .%21.42تلميذ و تلميذة أي بنسبة  60

ميذ أي لت 37ور بـكاني يقدر عدد الذأما بالنسبة لثانوية سي أوحسن أوطالب ببني ي

، والعد اإلجمالي %13.57تلميذة، أي بنسبة  38أما عدد اإلناث يقدر بـ  %13.21بنسبة 

أي أن عدد أفراد العينة ، %26.79: تلميذ و تلميذة أي بنسبة 75من هذه الثانوية يقدر بـ

، أما %37.86%سبة تلميذ أي بن 106در عدد الذكور يق: تلميذ وتلميذة حيث 280يقدر بـ

وهذا ا يؤكد أن عدد اإلناث أكبر من  %62.14تلميذة أي بنسبة  174عدد اإلناث يقدر بـ

  .عدد الذكور المتمدرسون
  

  

  :كيفية إختيار العينة -3-4

تم إختيار عينة بحثنا بطريقة عشوائية على تالميذ السنة األولى والثانية ثانوي في   

  .أربع ثانويات من والية تيزي وزو

حتمال إختيار أي فرد من أفراد عشوائية البسيطة على أنها تؤدي إلى إتعرف العينة ال  

         ضمن العينة هختيارالمجتمع كعنصر من عناصر العينة، فلكل فرد فرصة متساوية إل

  .ختيار أي فرد آخروإختيار فرد في العينة ال يؤثر على إ

  )165: 2006وعالم، رجاء محمود أب(

لعينة العشوائية البسيطة هي عبارة عن شكل مبسط للعينة اإلحتمالية وهي تعرف على فا       

  ).328:2007 جمال محمد أبو شنب،( .أن كل وحدة من المجتمع لها نفس فرصة اإلختيار



 

  :خصائص العينة -3-5

السن  متغيرات تصف خصائص عينة البحث وهي الجنس سبعةشملت دراستنا على 

لمستوى اإلقتصادي، المستوى التعليمي لألب، المستوى التعليمي لألم ، االمستوى التعليمي

  .حيث أنها لم تؤخذ بعين اإلعتبارحجم األسرة 
  

  :الذي سنمثله في الجدول التالي :متغير الجنس -3-5-1

  .توزيع أفراد العينة وفق الجنس ):02(جدول رقم 

  البيانات                
  الجنس

  النسبة المئوية  التكرار

  %37.86  106  ذكور 
  %62.14  174  إناث

  %100  280  المجموع
 

تلميذ أي  106أن عدد الذكور الذي يقدر بـ ): 02(نالحظ من خالل جدول رقم 

أي  %62.14تلميذة أي بنسبة  174: أقل من عدد اإلناث الذي يقدر بـ %37.86بنسبة 

ث في مؤسسات التعليم الثانوي نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور وهذا يعود إلى تزايد عد اإلنا

  .أكثر منه عند الذكور
  

  :تاليالذي سنمثله في الجدول ال :متغير السن -2 -3-5

  .توزيع أفراد العينة وفق السن ):03(جدول رقم 

  البيانات                
  السن

  النسبة المئوية  التكرار

15  50  17.85%  
16  64  22.86%  
17  83  29.65%  
18  83  29.65%  
  %100  280  مجموعال

 

سنة  15أن نسبة التالميذ تتراوح أعمارهم ما بين ): 03(نالحظ من خالل جدول رقم 

 64بـيقدر ) سنة 16(حيث أن عدد التالميذ الذين هم في سن السادسة عشر  ،سنة 18إلى 

) سنة 17(، أما عدد التالميذ الذين هم في سن السابعة عشر %22.86تلميذ وتلميذة أي بنسبة 



 

يقدر ) سنة 18(ومن هم في سن الثامنة عشر  ،%29.65بنسبة  يتلميذ وتلميذة أ 83در بـيق

 15(في سن  مأما بالنسبة لعدد التالميذ الذين ه، % 29.65ميذ وتلميذة أي بنسبة لت 83بـ

  .%17.85وتلميذة أي بنسبة  تلميذ 50الخامسة عشر يقدر بـ) سنة
  

  : نمثله في الجدول التاليالذي س :متغير المستوى التعليمي -3-5-3

  .المستوى التعليميتوزيع أفراد العينة وفق  ):04(جدول رقم 

  البيانات               
  المستوى التعليمي

  النسبة المئوية  التكرار

  % 3.57  122  أولى ثانوي
  % 6.43  158  ثانية ثانوي

  %100  280  المجموع
 

في السنة األولى ثانوي يقدر بـ  أن عدد التالميذ): 04(نالحظ من خالل جدول رقم 

، أما عدد التالميذ في السنة الثانية ثانوي يقدر بـ %43.57تلميذ وتلميذة أي بنسبة  122

 .%56.43تلميذ وتلميذة أي بنسبة  158
  

  

  :الذي سنمثله في الجدول اآلتي :متغير المستوى اإلقتصادي -4 -3-5

  :وى اإلقتصاديتوزيع أفراد العينة حسب المست ):05(جدول رقم 

  البيانات                
  المستوى اإلقتصادي

  النسبة المئوية  التكرار

  %8.21  23  منخفض

  %83.22  233  متوسط

  %8.57  24  مرتفع

  %100  280  المجموع
  

أن عدد التالميذ اللذين لديهم مستوى إقتصادي ): 05(نالحظ من خالل الجدول 

، أما عدد التالميذ الذين %8.21تلميذة أي نسبة  ميذ ولت) 23(منخفض يبلغ ثالث و عشرون 

تلميذ و تلميذة أي بنسبة ) 233(و ثالث و ثالثون  نلديهم مستوى إقتصادي متوسط يبلغ مائتا



 

) 24(، أما عدد التالميذ اللذين لديهم مستوى إقتصادي مرتفع يبلغ أربع و عشرون 83.22%

  .%8.57تلميذ و تلميذة أي بنسبة 

ميذ الذين لديهم مستوى إقتصادي متوسط يمثلون أكبر نسبة من ذوي نالحظ أن التال

  .اللذين ينتمون إلى فئة المستوى اإلقتصادي المنخفض و المرتفع
  

  :الذي سنمثله في الجدول التالي: متغير المستوى التعليمي لألب -3-5-5   

  .توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي لألب ):06(جدول رقم 

  البيانات                   
  المستوى 

  التعليمي لألب     
  النسبة المئوية  التكرار

  %10  28  دون مستوى
  %17.14  48  إبتدائي
  %29.30  82  متوسط
  %30.35  85  ثانوي

  %13.21  37  جامعي
  %100  280  المجموع

  

 هم في المستوىدأن عدد التالميذ اللذين لديهم وال): 06(نالحظ من خالل جدول رقم 

تلميذ  82المتوسط والثانوي أكبر من المستويات األخرى، ففي المستوى المتوسط يبلغ عددهم 

أما ، %30.35لميذة أي بنسبة تتلميذ و 85، وفي المستوى الثانوي %29.30وتلميذة، بنسبة 

اللذين لديهم والدهم ينتمي إلى فئة المستوى  األخرى، فيبلغ عدد التالميذ تبالنسبة للمستويا

تلميذ  48 م، أما المستوى اإلبتدائي يبلغ عدده%10لميذة أي بنسبة تتلميذ و 28المستوى دون 

 37، أما اللذين لديهم والدهم في المستوى الجامعي يبلغ عددهم %17.14وتلميذة أي بنسبة 

 .%13.21تلميذ وتلميذة أي بنسبة 

 

 

 

 

  



 

  :التالي الذي سنمثله في الدول :متغير المستوى التعليمي لألم -6 -3-5

  .ألملتوزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي  ):07(جدول رقم 

  البيانات            
  المستوى 

  التعليمي لألم       
  النسبة المئوية  التكرار

  %15.72  44  دون مستوى
  %30  84  إبتدائي
  %23.21  65  متوسط
  %23.21  65  ثانوي

  %7.86  22  جامعي
  %100  280  المجموع

  

 ىون إلمأن عدد التالميذ اللذين لديهم أمهاتهم ينت): 07(من خالل جدول رقم  نالحظ

سبة نتلميذ وتلميذة أي ب 84فئة مستوى اإلبتدائي أكبر من المستويات األخرى ويقدر بـ

متوسط والثانوي  ىديهم أمهاتهم ينتمون إلى فئة مستول، ثم يأتي عدد التالميذ الذين 30%

أما للمستوى دون  .على الترتيب %23.21لى التوالي أي بنسبة تلميذ وتلميذة ع 65يبلغ 

والمستوى الجامعي يقدر  %15.72تلميذ وتلميذة أي بنسبة  44المستوى يقدر عددهم بـ

  .%7.86ميذة أي بنسبة تلتلميذ و 22عددهم بـ
  

  :الذي سنمثله في الجدول التالي :متغير حجم األسرة -7 - 5- 3

  .د العينة حسب حجم األسرةتوزيع أفرا ):08(جدول رقم 

  البيانات                 
  حجم األسرة

  النسبة المئوية  التكرار

)2 – 3(  47  16.78%  
)4 – 5(  96  34.30%  
  %48.92  137  فأكثر 6

  %100  280  المجموع
 

ينتمون إلى األسر المتكونة  أن عدد التالميذ اللذين): 08(نالحظ من خالل جدول رقم 

ثم يأتي عدد التالميذ اللذين  ،%48.92تلميذ وتلميذة أي بنسبة  137ر يبلغ أفراد فأكث 6من 

تلميذ وتلميذة أي بنسبة  96أفراد، حيث يبلغ عدهم  5-4ينتمون إلى األسر المتكونة من 



 

 47أفراد يبلغ عدهم  3 – 2ن من و، أما عدد التالميذ الذين ينتمون إلى األسر المتك34.30%

  .%16.78 تلميذ وتلميذة أي بنسبة
  

  :مكان إجراء الدراسة -4

في الصراع النفسي اإلجتماعي  لإن موضوع البحث الذي نحن بصدد دراسته والمتمث  

، وبالتالي بحثنا هذا يحتاج إلختبار )سمة–حالة( للمراهق المتمدرس وعالقته بظهور القلق

ميدان العمل فوبحثنا  الفرضيات التي تمت صياغتها، وبما أن المراهق هو ركيزة موضوعنا

وعلى مستويين  انوياتكان في المؤسسات التعليمية، وهكذا كان عملنا على مستوى أربع ث

، وتم تطبيق األدوات على عينة الدراسة األولى ثانوي والثانية ثانوي بوالية تيزي وزو

  . 2010غلى غاية منتصف شهر مارس  2010األساسية في منتصف شهر فيفري  

  .يزي راشد والية تيزي وزوثانوية أعميش أعلي بت -

 .واسيف والية تيزي وزو تثانوية منصري أعمر بأي -

 .اسفت والية تيزي وزوتثانوية  -

 .بني ياني والية تيزي وزوبوية سي أو حسن أو طالب نثا -
 

  

  : لدراسةمنهج ا -5

مشكلة البحث التي نريد  إن إختيار المنهج المستخدم للدراسة يعتبر أمر تحدده طبيعة  

رها ي، ويقصد بمنهج البحث الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة ظاهرة ما وتفسدراستها

ووصفها والتحكم فيها والتنبؤ بها، كما يتضمن المنهج ما يستخدمه الباحث من أدوات مختلفة 

  )123: 1975فؤاد البهي السيد، . (للوصول إلى ذلك الهدف

الّ وهو الصراع النفسي والغرض األساسي من هذا البحث هو وصف واقع معين أ

، فالمنهج األكثر مالئمة )سمة–حالة( اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وعالقته بظهور القلق

اإلرتباطي كوننا ندرس العالقة بين متغيرين طلعات الدراسة هو المنهج الوصفي تجابة لتوإس

  .ا وصلنا إليه من نتائجملوصول إلى لالذي إتبعناه 



 

المنهج الذي :" هاإلجتماعية على أنفي العلوم  Honnyي هون الباحث والذي يعرفه

ضمن دراسة الحقائق تيجب أن يكون مقتصرا أو مختصا لبحث الظواهر أو الوقائع بما أنه ت

  )59-58: 1982صالح مصطفى الفوال، . (ة من األوضاعموعالوصفية لمج

لى دراسة كل إستقصاء ينصب ع: " نهل التربية وعلم النفس يعرف على أأما في مجا

           خيصهاظاهرة من الظواهر التعليمية أو النفسية كما هي قائمة في الحاضر بقصد تش

انبها، وتحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر تعليمية أو نفسية أو جو وكشف

  ).51: 1974عبد الجليل الزوبعي و آخرون، ". (إجتماعية

موعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف هو مج اإلرتباطي الوصفي جفالمنه

والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها  قالظاهرة أو الموضوع، إعتمادا على جمع الحقائ

حليال كافيا ودقيقا إلستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو ت

مل هو الهدف األساسي كاالموضوع محل البحث وعلى الرغم من أن الوصف الدقيق المت

لبحوث الوصفية إالّ أنها كثيرا ما تتعدى الوصف إلى التفسير والتحليل وذلك في حدود 

  . اإلجراءات المنهجية المتبعة وقدرة الباحث على التفسير واالستدالل

  )337: 2006شحاتة سليمان محمد سليمان، (
  

  

  :أدوات البحث المستعملة -6

على مجوعة من  هات من الميدان، وهذا بإعتمادعلومميسعى كل باحث لجمع ال  

الوسائل واألدوات التي تمكنه من الحصول على البيانات والمعلومات عن موضوع بحثه 

  :ودراسته، وكانت بالنسبة لدراستنا
  

 )02أنظر الملحق رقم  (:إستبيان الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق -6-1

سي اإلجتماعي للمراهق المتمدرس إضطررنا نظرا لعدم وجود أداة تقيس الصراع النف  

لبناء إستبيان بهدف جمع المعلومات من الميدان وجمع أكبر قدر من المعلومات حول 

  .الدراسةموضوع 



 

وسيلة قائمة بذاتها وتستخدم لجمع بيانات بطريقة سريعة  يعرف اإلستبيان على أنه

بيان عبارة عن استمارة وعن موضوعات محددة ومن مجموعة كبيرة من األفراد، واإلست

  . للبحث تضم عددا من األسئلة يطلب من المبحوث أن يجيب عليها بنفسه

  )259: 2007جمال محمد أبو شنب، (
    

  :االستبيان وطريقة تنقيطهوصف  -6-1-1

ستطالعية وبعض الدراسات السابقة     إلستبيان باإلعتماد على الدراسة اإلاتم بناء   

جعة بعض المقاييس التي تم اإلقتباس منها بعض البنود بمساعدة والعودة إلى قراءة ومرا

 األستاذ المشرف، قمنا بإعداد إستبيان مرفقا بتعليمة اإلستبيان وإستمارة البيانات الشخصية

  :فكانت التعليمة كاآلتي

في إطار إنجاز بحث علمي لتحضير شهادة ماجستير في علم النفس المدرسي بعنوان 

، نرجو )سمة-حالة( جتماعي للمراهق المتمدرس وعالقته بظهور القلقالصراع النفسي اإل

في ) x(ضع عالمةويان و ذلك باألسئلة الموجودة في هذا اإلستب منكم اإلجابة بكل حرية حول

  .الخانة المناسبة أمام كل عبارة وفقا إلحتماالت اإلجابة

الجنس، السن : مثل فيأما إستمارة البيانات الشخصية خاصة بأفراد العينة و التي تت 

  ...المستوى التعليمي

  :بند، موزعة بالشكل التالي) 36(يتكون من 

بند تقيس ) 14(بند تقيس الصراع بين الوالدين، ) 11(بندا تقيس الصراع النفسي، ) 11(

  .الصراع بين اآلباء و األبناء

لي كيفية ترقيم البنود حيث تم توزيع البنود بصفة مشتتة تجنبا لتأثير اإليحاء والتحيز، وفيما ي

  :لكل محور

 – 19 – 16 – 13 – 10 – 7 – 4 – 1: أرقام البنود التي تقيس الصراع النفسي هي -

22 – 25 – 26 – 32.  

 – 20 – 17 – 14 – 11 – 8 – 5 – 2:أرقام البند التي تقيس الصراع بين الوالدين هي -

23 – 27 – 28 – 34.  



 

 18 – 15 – 12 – 9 – 6 – 3 :بين اآلباء و األبناء هيأرقام البنود التي تقيس الصراع  -

– 21 – 24 – 29 – 30 – 31 – 33 – 35 – 36.  

بند ) 19(بند و األخرى سلبية عددها ) 17(حيث يتكون اإلستبيان من أسئلة إيجابية وعددها 

  :تمثيلها في الجدول التالي يتم والتي
 

  .بية لإلستبيانيمثل البنود اإليجابية والسل ):09(جدول رقم    

  مجموعها  أرقام البنود  البنود

 – 23 – 21 – 16 – 14 – 12 – 9 – 6 – 4 – 2  البنود اإليجابية

25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 32 – 33 – 36   

17  

 – 15 – 13 – 11 – 10 – 8 – 7 – 5 – 3 – 1  البنود السلبية

17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 30 – 31 – 

34 – 35   

19  

  

ا بالنسبة إلحتماالت اإلجابة على عبارات اإلستبيان إتبعنا طريقة ليكرت وكانت أم

  .أبدا –أحيانا  –غالبا  –ائما د: إحتماالت على شكل
  

تمت طريقة تصحيح اإلستبيان حسب الجدول  :طريقة تقدير الدرجات -6-1-2

  :التالي

 .يمثل طريقة تقدير درجات اإلستبيان ):10(جدول رقم 

  ماالت اإلجابةإحت       
  البنود

  أبدا  أحيانا  غالبا  دائما

  4  3  2  1  البنود اإليجابية

  1  2  3  4  البنود السلبية
    

بالنسبة إلحتماالت ) 4 – 3 – 2 – 1(الدرجات  ىأي أن في البنود اإليجابية تعط

  .على الترتيب) أبدا –أحيانا  –غالبا  –دائما (اإلجابة 



 

جابة بالنسبة إلحتماالت اإل) 1 – 2 – 3 – 4( وفي البنود السلبية تعطى الدرجات 

بند    36لتالي يتكون اإلستبيان من وباعلى الترتيب أيضا، ) أبدا –أحيانا  –غالبا  –دائما (

 :وإحتماالت اإلجابة هي

  )4 – 3 – 2 – 1( بالنسبة للعبارات اإليجابية  -    

  )1 - 2 – 3 – 4( بالنسبة للعبارات السلبية  -    

  .درجة x  36  =144 4: النهائية العظمى لإلستبيان هي الدرجة: نإذ

  .درجة x  36  =36 1: الدرجة النهائية الصغرى لإلستبيان هي

  .درجة 36هي  مراهقوهذا يعني أن أدنى درجة يمكن أن يحصل عليها ال

  .درجة 144هي  أعلى درجة يمكن أن يحص عليها المراهقو

  .لتعيين الدرجات المنخفضة من المرتفعةا حساب قيمة الوسيط نوبالتالي وجب علي

  .109=  35 – 144= ن أي محيث ن يمثل عدد القي، =         رتبة الوسيط 

  يمثل الوسيط: و                       

  55=                 = رتبة الوسيط : وبالتالي

  55= رتبة الوسيط           

  .الوسيط التي تمثل) 90(تمثل الرتبة التي تقابل درجة  55حيث 

  ))04(أنظر الملحق رقم ( 90= الوسيط 

رجات التي تساوي وسيط فما تحت تعتبر منخفضة والدفالدرجات الواقعة من ال    

  .الوسيط فهي تعتبر متوسطة والدرجات الواقعة فوق الوسيط تعتبر مرتفعة

مساويا منها في التوزيع  لفالوسيط هو القيمة من التوزيع التي يكون عدد القيم التي أق    

أي أنه عبارة عن المشاهدة التي تقسم التوزيع ، لعدد القيم التي أعلى منها في نفس التوزيع

  .إلى نصفين مماثلين

  :طريقة حساب الوسيط من المشاهدات المفردة -

  .نقوم أوالّ بترتيب البيانات تصاعديا أو تنازليا، و نجد ترتيب الوسيط -    

 إن ترتيب الوسيط هو فإذا كان عدد القيم فرديا ف -    

   )   79: 2006فريد أمل أبو زينة و آخرون، (              .عدد القيم: حيث ن

1+ ن   
2 

109  +1  
2 

1+ ن   
2 



 

  :هكذا يمكن القول أن

  .الدرجات الواقعة من الوسيط فما تحت تعبر على درجات الصراع المنخفضة -

  .الدرجات الواقعة فوق الوسط تعبر على درجات الصراع المرتفعة -

  .الصراع ةتتساوى مع الوسيط تعبر على درجات متوسطالدرجات التي  -

بعدما قمنا بدراسة إستطالعية للتأكد من سهولة فهم العبارات وعدم وجود إشكال في     

اإلجابة عليها، قمنا بتوزيع اإلستبيان على عينة البحث و ذلك في بداية الفصل الثاني من 

حيث إنتقلنا إلى ). 2010في شهر جان(وبالذات في ، )2010 – 2009(العام الدراسي 

نسخة بمساعدة مستشاري التوجيه  300الثانويات التي سبق وذكرناها ووزعنا عليهم 

نسخة من اإلستبيان والمقياس اللذان تم تطبيقهما  280معجوفي األخير تم ، المدرسي والمهني

  .معا على عينة الدراسة
  

  :الخصائص السيكومترية لإلستبيان -6-1-3

      :بيانصدق اإلست -

أساتذة منهم سبعة ) 9( تسعةنا المقياس على مجموعة من المحكمين تتكون من ضعر  

امعة مولود معمري بتيزي وزو، تخصص علم النفس جأستاذ من قسم علم النفس ب) 7(

تخصص  أستاذين من جامعة الجزائر) 2(التربوي وعلم النفس العيادي والقياس النفسي، و

ء المعمق، للحكم على مدى صالحية كل بند لقياس ما وضع علم النفس التربوي واإلحصا

لقياسه، مدى وضوح الفقرات ومدى وضوح تعليمة اإلستبيان، والقيام بالتعديل المناسب الذي 

  .يراه المحكم ضروري، وكانت معظم المالحظات إيجابية
  

  : ثبات اإلستبيان -

ك بإجراء معادلة سبيرمان ، وذللثباتة النصفية في حساب اتجزئإعتمدنا على طريقة ال

ودرجات العبارات  )18(براون بين مجموع درجات العبارات الفردية والتي يبلغ عددها 

 0.60= أيضا، حيث بلغ معامل اإلرتباط بين نصفي اإلختبار ر 18الزوجية التي يبلغ عددها 

  .ويشير إلى أن اإلستبيان يتميز بدرجة عالية من الثبات

  
  



 

  :إلستبيانازمن تطبيق  -6-1-4

      ار ما بينبالحظنا خالل الدراسة اإلستطالعية أن الوقت المستغرق لتطبيق اإلخت  

على تطبيق  إضافة إلى اإلستبيان إعتمدنا كذلكلتعليمة، دقيقة وهذا بعد قراءة ا 15إلى  10

  .مقياس القلق في دراستنا

ارة ثسم للفرد إلة من المثيرات التي تقدحيث يعرف المقياس على أنه مجموع       

الفرد درجة رقمية، وهذه الدرجة القائمة على عينة ممثلة  إلعطاء ون أساساكإستجابات ت

  . تبارخلسلوك الفرد، تعتبر مؤشرا للقدر الذي يمتلكه الفرد من الخاصية التي يقيسها اإل

 )369: 2006رجاء محمود أبوعالم، (
 

  :مقياس القلق لسبيلبرجر -6-2

، تحت عنوان )1970(سنة  لوشينو جورسثو سبيلبرجر الباحث اروضع هذا اإلختب    

"state-traint anxiety inventary" وإعداده  بإقتباس اإلختبار عبد الرقيب أحمد البحيري، وقام    

، وأطلق عليه إسم )1984(وترجمته إلى اللغة العربية وتكييفه في البيئة المصرية سنة 

ويشمل هذا اإلختبار مقياسين منفصلين يعتمدان على أسلوب " إختبار حالة وسمة القلق للكبار"

 State anxiety" حالة قلق" التقدير الذاتي، وذلك لقياس مفهومين منفصلين للقلق، األول

  .Trait anxiety" سمة قلق"والثاني 

         يستخدم هذا اإلختبار لدراسة ظاهرة القلق لدى البالغين األسوياء منهم والمرضى    

  .تعمل في المجال المدرسي لمعرفة التالميذ القابلين لإلصابة بالقلقويس
  

  )01أنظر الملحق رقم  (:وصف المقياس -    

        تقديرا للقلق وأوسعها إستخداما في البحث العلمي  المقاييس كثرإن هذا المقياس من أ    

الجيد وتتكون والممارسة العيادية، ألنها تتصف بجميع الخصائص السيكومترية للمقياس 

عبارة وهي متنوعة بين ) 20(القائمة من صورتين، وكل صورة تحتوي على عشرين 

إيجابات تحدد درجة القلق وهي ) 04(العبارات السالبة والموجبة ويقابل كل عبارة أربعة 

  :تتبع الترتيب التالي

  .)مطلقا، قليال، أحيانا، كثيرا(في قلق حالة  -

 .)ا، غالبا، دائمامطلقا، أحيان(في قلق سمة  -



 

وهي تقيس حالة القلق التي يعيشها المفحوص في الوضعية  :الصورة األولى -    

رمز لهذه لمفحوص في لحظة معينة من الوقت، يتتطلب تعليمات لما يشعر به ا الراهنة

منها سلبية في ) 10(حيث أن عباراته مصاغة ايجابية في عشرة ، )1-ط(الصورة بالرمز 

أربع إجابات تحدد درجة القلق وتتبع هذه اإلجابات الترتيب التالي تقابلها أخرى ) 10(عشرة 

    )مطلقا، قليال، أحيانا، كثيرا(

وهي تقيس حالة القلق أي ما يشعر به المفحوص بوجه عام وهي  :الصورة الثانية -    

 )09(ونجد أن عباراتها مصاغة في تسع  ،)2–ط(ثابتة نسبيا ويرمز لهذه الصورة بالرمز 

مصاغة سلبا، وتقابل كل هذه العبارات ) 11(إيجابية وأخرى في إحدى عشر عبارة منها 

  .)مطلقا، أحيانا، غالبا، دائما: (أربعة إجابات تحدد درجة القلق وتسلسل حسب الترتيب التالي
  

  :تعليمة المقياس -

  )1 –ط : (تعليمة الصورة األولى -

صف ذاتك، إقرأ كل عبارة وضع عالمة إليك مجموعة من العبارات التي يمكن أن ت    

)x (هناك  تن، أي في الوقت الحالي، ليسة التي تبين ما تشعر به حقيقة اآلفي الخانة المناسب

أجوبة صحيحة أو خاطئة، ال تضيع وقتا طويال أمام كل عبارة بل قدم الجواب الذي يصف 

  .مشاعرك الحالية بشكلها الصحيح

  ):2 –ط (تعليمة الصورة الثانية  -

في ) x(إليك مجموعة من العبارات التي تصف ذاتك، اقرأ كل عبارة ثم ضع عالمة     

الخانة المناسبة التي توضح كيف تشعر عموما، ليست هناك أجوبة صحيحة أو خاطئة، ال 

  .تضيع وقتا طويال، قدم اإلجابة التي تصف ما تشعر به عموما

)Schweitzer et all, 1999 : 11(  
  

  :تطبيق اإلختباركيفية  -6-2-1

صمم إختبار حالة وسمة القلق ليطبق بطريقة فردية أو جامعية ويقدم للمفحوص على     

أنه إستبيان للتقدير الذاتي وعادة ما يقرأ الفاحص التعليمات بصوت عال مركزا على أن 

حسب ما  مقياس القلق حالة يجيب عليه المفحوص حسب ما يشعر به في اللحظة ذاتها، أو



 

عندما يتصور موقفا معينا، أما سمة قلق فيركز على أن المفحوص يجيب عليها  يشعر به

  .حسب ما يشعر به عامة، وتطبيق التعليمة بطريقة ثابتة

اإلنفعالية إذا  حالةيطبق مقياس قلق حالة أوال ألنه حساس ويمكن أن تتأثر درجاته بال

تطبيق، يفضل أن ال يعطى لأسئلة من نوع خاص أثناء ا سبق بمقياس قلق سمة وإذا أثيرت

وفقا لما يشعر به في  معينة بل ينظر المفحوص باإلجابة حسب ما يشعر به عامة أو تغييرات

) x(ويستجيب المفحوص على كل عبارة من عبارات المقياس بوضع عالمة وقت معين، 

 )10 :1984ري، يعبد الرقيب أحمد البح. (أمام أحد اإلحتماالت األربعة المتفاوتة في الشدة
  

  :الخصائص السيكومترية للمقياس -6-2-2

  :ثبات المقياس -

إعتمدنا على طريقة التجزئة النصفية في حساب الثبات، وذلك بتطبيق معادلة سبيرمان     

ة لمقياس قلق حالة والتي يبلغ عددها عشرة بين مجموع درجات العبارات الفرديبراون 

أيضا ) 10(الة والتي يبلغ عددها عشرة ، ودرجات العبارات الزوجية لمقياس قلق ح)10(

، وتشير هذه الدرجة إلى 0.88= بين نصفي المقياس ر) ر(وتوصلنا إلى أن معامل الثبات 

كما قمنا بإستعمال طريقة التجزئة النصفية بالنسبة ، أن المقياس يتميز بمعامل ثبات عال جدا

دلة سبيرمان براون بين مجموع ، وقمنا أيضا بتطبيق معا)قلق سمة(للصورة الثانية للمقياس 

ودرجات العبارات الزوجية والتي ) 10(والتي يبلغ عددها عشرة  درجات العبارات الفردية

كذلك، وتوصلنا إلى أن معامل الثبات ر بين نصفي مقياس قلق سمة ) 10(يبلغ عددها عشرة 

  .، وتشير هذه الدرجة إلى أن المقياس يتميز بمعامل ثبات عال جدا0.99"= ر
  

  :صدق المقياس -

أساتذة، منهم سبعة ) 9(عرضنا المقياس على مجموعة من المحكمين تتكون من تسعة 

وزو، تخصص علم النفس -أستاذ من قسم علم النفس بجامعة مولود معمري بتيزي) 07(

من جامعة الجزائر، تخصص علم النفس التربوي واإلحصاء المعمق أساتذة  )02(التربوي و

ومدى  الحية كل بند لقياس ما وضع لقياسه، مدى وضوح العبارات،للحكم على مدى ص

التعديل الذي يراه المحكم ، والقيام ب)الصورة الثانية(و )الصورة األولى(وضوح التعليمات 

  .  وكانت معظم مالحظات األساتذة إيجابية ضروري



 

 

  :طريقة تصحيح المقياس -6-2-3

) 80(درجة كحد أدنى إلى ثمانين ) 20(درجات اإلختبار من عشرين تتراوح قيمة   

  .درجة كحد أقصى، لكل صورة من صورتي إختبار حالة وسمة القلق

على إحدى النقاط األربعة المتواجدة ) x(يجيب المفحوص على المقياس بوضع إشارة   

  :أمام كل عبارة والمدرجة على النحو التالي

  .كثيرا –أحيانا  –قليال  –مطلقا : مقياس قلق حالة -

 .دائما –غالبا  –أحيانا  –مطلقا : اس قلق سمةمقي -

على التوالي  1 – 2 – 3 – 4: على التوالي أو 4 – 3 – 2 – 1: يكون تقدير اإلجابات 

  :وهذا حسب مفتاح التصحيح التالي
  

  .)قلق حالة(يوضح مفتاح تصحيح الصورة األولى  ):11(جدول رقم 

  كثيرا  أحيانا  قليال  مطلقا  مجموعها  أرقامها  العبارات

  السلبية
3 – 4 – 6 – 7 – 9-12-
13-14-17-18  

10  1  2  3  4  

  اإليجابية
1 – 2 – 5 – 8 – 10 – 
11 -15 – 16 – 19 - 20  

10  4  3  2  1  
  

تختلف طريقة التصحيح لكل العبارات السلبية والموجبة فإن العبارات السلبية تنقط من 

  )11(رقم  كما يوضح الجدول) 1إلى  4(، أما الموجبة من )4إلى  1(

  .)قلق سمة(يوضح مفتاح تصحيح الصورة الثانية  ):12(جدول رقم 

  كثيرا  أحيانا  قليال  مطلقا  مجموعها  أرقامها  العبارات

  السلبية
22 – 24 – 25 – 28 – 29    
31 – 32 – 35 – 37 – 38 - 40  

11  1  2  3  4  

  اإليجابية
21 – 23 – 26 – 27 - 30 – 33 
– 34 – 36 – 39  

9  4  3  2  1  
  

تختلف طريقة التصحيح لكل العبارات السلبية والموجبة، فإن العبارات السالبة تنقط 

  ).12(كما يوضح الجدول رقم ) 1إلى  4(، أما الموجبة من )4إلى  1(من 

ولى والثانية نقوم بجمع العبارات السلبية واإليجابية والتي تساوي في الصورة األ

) بةاعدد اإلحتماالت اإلج) (4(في أربعة ربها عبارة في كل صورة، ونقوم بض) 20(عشرين 



 

، بحيث يكون الحد األدنى للصورة عشرين 20x  4 =80أي  80فنحصل على  المجموع 

، ولمعرفة القلق عند المفحوص نقوم بجمع الدرجات المتحصل x1  =20 20: أي) 20(

 . وكيفية تنفيذهاوذلك بعد مراعاة العبارات السلبية واإليجابية  ،عليها لكل صورة على حدى

  :أما مستويات القلق يتحدد حسب الجدول التالي

  .يوضح تصنيف مستويات القلق ):13(جدول رقم 

  مستويات القلق  الدرجة  الفئة

  خالي من القلق  20  1

  قلق طبيعي  40 – 21  2

  قلق فوق المتوسط  60 – 41  3

  قلق شديد  80 – 61  4
  

 )Schweitzer et all, 1999 : 13(  

فال يعاني من إنفعال القلق، والذي يتحصل ) 20(يتحصل على الدرجة عشرين فالذي 

) 60 – 41(والذي يتحصل على الدرجة من فقلقه طبيعي، ) 40 – 21(على الدرجة من 

  .فقلقه شديد) 80 – 61( يكون قلقه فوق المتوسط أما الذي يتحصل على الدرجة من ف
  

  :اإلختبار تطبيق زمن -6-2-4

زمن محدد للتطبيق لكن الحظنا خالل الدراسة اإلستطالعية أن الوقت  ليس لإلختبار  

قلق كان يتراوح ما بين ) حالة وسمة(ابة على بنود المقياس المستغرق من قبل التالميذ لإلج

  :قلق حالةبمعنى وهذا بالنسبة لكل صورة من صور المقياس، ) دقيقة 15دقيقة إلى  10(

 .دقيقة 15 – 10: قلق سمة، دقيقة 15 –10 

 

  

  

 

 



 

  :إجراءات تطبيق األدوات -7

دوات وتحديد المؤسسات التعليمية إلجراء الدراسة بعد التأكد من سالمة وصالحية األ  

دوات في كل مؤسسة تعليمية األساسية اتبعنا مجموعة من الخطوات اإلجرائية عند تطبيق األ

   :من المؤسسات التي شملتها الدراسة وهي

لدراسة األساسية في كل مؤسسة من المؤسسات التعليمية األربعة لقاء أفراد عينة ا -

  .لتطبيق األدوات

إلى  2010تم تطبيق أدوات الدراسة خالل الفترة الممتدة من منتصف شهر فيفري  -

      كان اإلشراف على تطبيق األدوات المستعملة من طرفنا  2010منتصف شهر مارس 

المهني لكل مؤسسة واللذين قدموا يد المساعدة من وبمساعدة مستشاري التوجيه المدرسي و

  .دوات، حيث أبدوا التالميذ الكثير من التجاوب واإلنضباطالبداية حتى نهاية تطبيق األ

م حيث تم شرح طريقة ستم تطبيق أدوات الدراسة بصورة جماعية داخل كل ق -

) x(ت جيدا ووضع العالمة قياس طلبا من التالميذ قراءة التعليماماإلجابة على اإلستبيان وال

  .أمام كل عبارة التي يراها مناسبة وفقا إلحتماالت اإلجابة في كل من المقياس واإلستبيان
  

  :عن طريق الحاسوب اآللي إجراءات تفريع البيانات -8

تشمل عملية تفريغ البيانات وعرضها في نطاق تنفيذ البحث العلمي وهي الخطوة التي     

  :يدانية والمكتبية وتبويبها وتصنيفها وتشمل على مرحلتين أساسيتينتلي جمع البيانات الم

  .تتضمن أسلوب المراجعة الميدانية والمكتبية: األولى    

  .عملية التفريغ اليدوي و اآللي للبيانات: الثانية    

ويتم تحليل البيانات بتصنيفها إلى عناصرها الجزئية فإذا كان تصنيف المادة العلمية     

فئات أساسية فإن تحديدها وتحليلها يعتمد على النظرية الموجهة للبحث وعلى يعتمد على 

الفروض الموجهة له وأهدافه ونوعية المجتمع الذي يتعامل معه بالدراسة، أما التفسير فهو 

يهدف إلى تبرير كيفية وجود العناصر على هذا النحو المركب ويسعى إلى اكتشاف المعاني 

ها هذه اإلجابات على األسئلة من خالل ربطها بالمعارف والمعلومات والدالالت التي تشير إلي

  .السائدة إذ يمكن القول إن التحليل والتفسير يمثالن هدفين رئيسيين يحكمان عملية البحث

  ) 274-273: 2007جمال محمد أبو شنب، ( 



 

 إستخدمنا الحاسوب اآللي في تحليل البيانات والوصول إلى النتائج ونظرا لتعدد    

يتطلب ذلك منا ترتيب البيانات وتفريغها ) مراهق 280(العينة  ممتغيرات الدراسة وكبر حج

وفق نظام الحاسوب وقمنا بترميز المتغيرات األساسية وبعدها أدخلت جميع الدرجات 

المتحصل عليها في ذاكرة الحاسوب ثم بداية المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج اإلحصاء 

  ).Spss(م اإلنسانية واإلجتماعية المطبق في العلو
  

  :األساليب اإلحصائية المستعملة -9

ال يمكن ألي باحث أن يستغني عن الطرق واألساليب اإلحصائية مهما كان نوع   

الدراسة التي يقوم بها ألن الوسيلة التي تمكنه من معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين 

ن الوسيلة التي تمكنه من معرفة ما إذا كانت متغيرات الموضوع الدراسة التي يقوم بها أل

هناك عالقة بين متغيرات الموضوع الدراسة أم ال وبالرجوع إلى فرضيات الدراسة والتي 

، فقد استخدمنا األساليب اإلحصائية التالية لمعالجة البيانات تتمثل في فرضيات اإلرتباط

ماعي للمراهق ومقياس القلق للكبار المتحصل عليها بعد تطبيق إستبيان الصراع النفسي اإلجت

  :جرلبرلسبي
  

  

  :الوسيط -9-1

  هو النقطة التي تقع في منتصفها توزيع الدرجات بحيث يسبقها نصف عدد الدرجات   

اآلخر، والوسيط مقياس نزعة مركزية يصلح للوصف أكثر من كونه مقياسا  فويعقبها النص

وصف توزيع تكراري عندما يحتوي  للحجم أو المقدار، وهو مفيد على وجه الخصوص في

  )166-165: 2002مروان أبو حويج و آخرون، . (على قيم متطرفة

  :طريقة حسابه -

  :لحساب الوسيط في مجموعة من الدرجات غير المجمعة تتبع الخطوات التالية  

  .ترتيب الدرجات ترتيبا تنازليا  -1

 دة في الوسط إذا كان عدد الدرجات فرديا يكون الوسيط هو الدرجات الموجو -2

و
ن =+

2

  .،  حيث ن هو عدد القيم1



 

إذا كان عدد الدرجات زوجيا، يكون الوسيط نقطة في المنتصف بين الدرجتين   -3

  :الموجودتين في الوسط، أي متوسط هاتين الدرجتين

و 

نن

=
+







 +

2

22
1

  )166-165: 2002مروان أبو حويج و آخرون، (.، حيث ن عدد القيم

وونحن في دراستنا، عدد الدرجات فرديا، إذا نطبق القانون 
ن =+

2

  ).04(أنظر الملحق رقم.1

  

  :النسب المئوية -9-2

يلجأ الباحث أحيانا إلى إستخراج النسب المئوية، وللنسب المئوية أهميتها في العمليات 

  .الفروقاإلحصائية وخاصة عند حساب الفروق بين النسبتين وداللة هذه 

  

  

    

  )  4(أنظر الملحق رقم ). 47: 1998غريب السيد أحمد، (

  

  :اإلنحراف المعياري -9-3

  :هو الجذر التربيعي للتباين ويمكن حسابه على النحو التالي  
  

  = اإلنحراف المعياري 

  .المتوسط الحساب للتوزيع: س

  ).القيم(الدرجات : 1م

  )105: 2006فريد كامل أبوزينة، (                       .أفراد العينةعدد : ن
  

  .هو حاصل قسمة مجموع قيم التوزيع على عددها :المتوسط الحسابي -9-4

  = س :و يمكن حسابه كما يلي

  .المتوسط الحسابي: س

  .أفراد العينةعدد : ن

  )76: نفس المرجع(    .مجموع القيم: مج س

  التكرار                
  مائة x           =قانون النسبة المئوية 

 المجموع الكلي للعينة        

)س – 1م(�� 
2  

ن    

 �� س
ن    



 

  :معامل اإلرتباط -9-5

مل اإلرتباط، حيث يدل معامل اإلرتباط على درجة يقاس اإلرتباط بين متغيرين بمعا  

  العالقة بين المتغيرين، هل هي قوية ضعيفة أو متوسطة؟

: ومعامل اإلرتباط يدلنا أوال على قوة العالقة بين متغيرين وعلى إتجاه هذه العالقة  

  )164: نفس المرجع(موجبة أو سالبة 

تباط شيوعا وإستعماال عندما يعتبر معامل إرتباط بيرسون من أكثر معامالت اإلر

  :كميا متصال، و يتم حسابه بالمعادلة التالية تغيراالمتغيرين م من يكون كال

  

  = ر

  

  .عدد أفراد العينة: ن

  .مجموع درجات المتغير األول: س مج

  )166 -165: 2006فريد كامل أبوزينة، (        .مجموع درجات المتغير الثاني: ص مج
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  :خالصة

ثم إتباع  البحثفرضيات جرائية عديدة، بدأ من التذكير بإتبعنا في دراستنا خطوات إ

مؤسسات تعليمية بوالية تيزي ) 4(ار عينة الدراسة من أربع بأسلوب العينة العشوائية في اخت

ية اجتماعية وتربوية في أن لدراسة ظاهرة نفس اإلرتباطي ا المنهج الوصفينوزو، ثم استخدم

استبيان الصراع النفسي االجتماعي : نا على أداتين في جمع المعلومات أال وهيواعتمدواحد 

للمراهق المتمدرس ومقياس القلق لسبيلبرجر، وفي األخير اعتمدنا على مجموعة من 

  . األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات التي تم جمعها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :السادسالفصل 

  عرض وتفسير النتائج 

  :تمهيد
  

 .عرض نتائج الدراسة الميدانية -8
عرض النتائج على أساس المتوسط الحسابي واإلنحراف  -1-1    

  .المعياري
  .عرض النتائج على أساس معامل إرتباط بيرسون -1-2    
  .عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى -      
  .عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية -      
  .لثالثةعرض نتائج الفرضية الجزئية ا -      
  .عرض نتائج الفرضية الجزئية الرابعة -      
  .عرض نتائج الفرضية الجزئية الخامسة -      
  .عرض نتائج الفرضية الجزئية السادسة -      

 .تفسير نتائج الدراسة الميدانية  -9
  .تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى -2-1    
  .تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية -2-2    
  .سير نتائج الفرضية الجزئية الثالثةتف -2-3    
  .تفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة -2-4    
  .تفسير نتائج الفرضية الجزئية الخامسة -2-5    
  .تفسير نتائج الفرضية الجزئية السادسة -2-6    

  .مناقشة نتائج الدراسة -
  .خاتمة -
  .اقتراحات -
  .قائمة المراجع -
 المالحق -

  

  

  



 

  :تمهيد

ذا الفصل عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية كما أفرزتها المعالجة يتضمن ه

دوات على عينة الدراسة، لغرض تحليل ت المتحصل عليها بعد تطبيق األنااإلحصائية للبيا

البسيط بيرسون وتفسير النتائج واختبار فرضياتها، حيث اعتمدنا على حساب معامل ارتباط 

لمعرفة مدى تحقق أو رفض كل فرضية من فرضيات  في حساب العالقة بين المتغيرين،

  .الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  :عرض نتائج الدراسة الميدانية – 1

بعد تطبيق استبيان الصراع النفسي االجتماعي للمراهق المتمدرس ومقياس قلق   

           ي الثانوية، اللذين تتراوح أعمارهم من على المراهقين المتمدرسين ف) سمة-حالة(

وجمع المعطيات وفرزها وفق اإلطار المنهجي المحدد في الفصل السابق تم  ،)سنة18 –15(

  .تبويب البيانات في جداول
  

  :عرض النتائج على أساس المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري -1-1

  :سنحاول عرض النتائج في الجدول التالي  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدى أفراد عينة الدراسة  يبين ):14(ل رقم جدو

  .حسب متغيرات الدراسة

  البيانات           
  المتغيرات

  عدد أفراد العينة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  280  03,70 24,28  الصراع النفسي

  280  07,22  55,49  الصراع االجتماعي

  280  11,34  43,65  قلق حالة

  280  09,60  46,16  قلق سمة

  280  09,32  79,77  الصراع النفسي االج

  280  41,60  93,95  )سمة-حالة (قلق 
  

نتائج المتوسط الحسابي واإلنحراف  الذي يبين لنا ):14(دول رقم جنالحظ من خالل 

المتوسط  أن قيمة يتبين لناالمعياري لدى المراهقين المتمدرسين حسب متغيرات الدراسة، ف

بمعنى  03,70 أما اإلنحراف المعياري تبلغ 24,28الحسابي في متغير الصراع النفسي تبلغ 

،وهذا يعني أن 24,28 الصراع النفسي تميل إلى التجمع والتمركز حول قيمة جاتأن قيم در

  .أفراد عينة الدراسة يظهر لديهم صراع نفسي منخفض المستوى

واإلنحراف المعياري  55,49 المتوسط الحسابيأما الصراع اإلجتماعي تبلغ قيمة 

، 55,49، أي أن درجات الصراع اإلجتماعي تميل إلى التمركز والتجمع حول قيمة 07,22

  .هذا يعني أن أفراد عينة الدراسة يظهر لديهم صراع اجتماعي منخفض



 

واإلنحراف المعياري  43,65أما بالنسبة لقلق حالة تساوي قيمة المتوسط الحسابي  

، هذا يعني 43,65 ، أي أن درجات قلق حالة تميل إلى التمركز والتجمع حول قيمة11,34

تصنيف ) 13(أن أفراد عينة الدراسة لديهم قلق حالة بمستوى فوق المتوسط،أنظر جدول رقم 

  . مستويات القلق

، بمعنى أن 09,60واإلنحراف المعياري  46,16 قلق سمة تساوي قيمة المتوسط الحسابي 

، هذا يعني أن أفراد 46,16و درجات قلق سمة تميل إلى االقتراب و التجمع حول قيمة قيم أ

  .عينة الدراسة لديهم قلق سمة بمستوى فوق المتوسط

واإلنحراف  93,95تساوي ) مةس–حالة(أما الدرجة الكلية لمتوسط الحسابي لقلق 

التمركز أو التجمع  تميل إلى) سمة–حالة(بمعنى أن قيم أو درجات قلق  ،41,60المعياري 

يظهرون مستوى ) سمة-حالة(، هذا يعني أن أفراد العينة الذين لديهم قلق 93,95 حول قيمة

  . من القلق مرتفع

    79,77أما بالنسبة لقيمة المتوسط الحسابي في الصراع النفسي اإلجتماعي تساوي 

إلجتماعي تميل إلى بمعنى أن قيم أو درجات الصراع النفسي ا ،09,32واإلنحراف المعياري 

،هذا يعني أن أفراد عينة الدراسة يظهرون مستوى من 79,77 التجمع و التمركز حول قيمة

  .الصراع النفسي االجتماعي قريب من المتوسط

نستنتج أن المراهقين الذين لديهم صراع نفسي اجتماعي قريب من المتوسط يظهرون 

لنفسي االجتماعي لدى المراهق مرتفع، أي أن كلما كان الصراع ا )سمة- حالة(قلق 

  . المتمدرس مرتفعا، كلما ارتفع مستوى القلق لديهم

  أما بالنسبة لالنحراف المعياري فهو يمثل انحراف القيم أو الدرجات عن متوسطها 

دل ذلك على أن طبيعة البيانات متقاربة ومتراكمة حول المتوسط  ته،وكلما صغرت قيم

  .متجانسة ل و العينةيت قلتالحسابي، و بالتالي التش

أي أن اإلنحراف المعياري يمثل لنا مدى تقارب البيانات وتباعدها لظاهرة معينة عن 

  .متوسطها الحسابي



 

أن قيم اإلنحراف المعياري بالنسبة ): 14(جدول رقم بالتالي نالحظ من خالل 

        وتة لمتغيرات الدراسة أصغر من قيم متوسطاتها وهذا يعني أن طبيعة البيانات متفا

  .ت قليل والعينة متجانسةتشتومتراكمة حول المتوسط الحسابي وال
  

  :عرض النتائج على أساس معامل إرتباط بيرسون -1-2

  .البسيط بعد التأكد من العالقة الخطية بيرسونقمنا بحساب معامل إرتباط 
  

  :عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى -1-2-1

    جد عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس منطلق هذه الفرضية هو أنه تو

  .)سمة-حالة( وظهور القلق
  

  .)سمة–حالة(عالقة اإلرتباط بين الصراع النفسي وظهور القلق ): 15(جدول رقم 

  مستوى الداللة  )سمة –حالة (قلق   المتغيرات

  0,01 0,20  الصراع النفسي
  

رتباط بين الصراع النفسي وظهور ، أن عالقة اال)15(يتبين من خالل الجدول رقم   

دالة إحصائيا عند مستوى  عالقة موجبة و )(20 ,0لتي بلغت ا و ،)سمة-حالة( القلق

  .01 ,0الداللة
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لمراهق المتمدرس لتوجد عالقة بين الصراع النفسي : منطلق هذه الفرضية هو أنه

  .   حالةقلق وظهور 

  .عالقة االرتباط بين الصراع النفسي وظهور قلق حالة ):16(ول رقم جد

  مستوى الداللة  قلق حالة  المتغيرات

  0,01 0,38  الصراع النفسي
  

أن عالقة االرتباط بين الصراع النفسي وظهور ): 16(خالل الجدول رقم  يتبين من

  .0,01ى الداللة الة إحصائيا عند مستودعالقة موجبة و) 0,38(قلق حالة والتي بلغت 

  
  



 

  :ةلثعرض نتائج الفرضية الجزئية الثا -1-2-3

  توجد عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس : منطلق هذه الفرضية هو أنه  

  .وظهور قلق سمة
  

  .عالقة االرتباط بين الصراع النفسي وظهور قلق سمة ):17(جدول رقم 

  مستوى الداللة  قلق سمة  المتغيرات

  0,01 0,41  نفسيالصراع ال
  

  

أن عالقة االرتباط بين الصراع النفسي وظهور ): 17(يتبين من خالل الجدول رقم 

  .0,01عالقة موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0,41(قلق سمة والتي بلغت 
  

  

  :زئية الرابعةجعرض نتائج الفرضية ال -1-2-4

    إلجتماعي للمراهق المتمدرس ااع توجد عالقة بين الصر: منطلق هذه الفرضية هو أنه

  )سمة-ةحال(وظهور قلق 

  ).سمة–حالة(إلجتماعي  وظهور قلق اعالقة اإلرتباط بين الصراع  ):18(جدول رقم 

  مستوى الداللة  )سمة –حالة (قلق   المتغيرات

  0,01  0,17  الصراع االجتماعي
  

      الجتماعي اراع أن عالقة االرتباط بين الص): 18(يتبين من خالل الجدول رقم 

عالقة موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى ) 0,17(والتي بلغت ) سمة–حالة(وظهور قلق 

  .0,01الداللة 
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توجد عالقة بين الصراع االجتماعي للمراهق المتمدرس : منطلق هذه الفرضية هو أنه

  .ةوظهور قلق حال

  

  

  



 

  

  .عالقة االرتباط بين الصراع االجتماعي  وظهور قلق حالة ):19(جدول رقم 

  مستوى الداللة  )سمة –حالة (قلق   المتغيرات

  0,01  0,38  الصراع االجتماعي
  

  

      إلجتماعي اأن عالقة اإلرتباط بين الصراع ): 19(يتبين من خالل الجدول رقم 

ة إحصائيا عند مستوى الداللة عالقة موجبة ودال) 0,38(وظهور قلق حالة والتي بلغت 

0,01.  
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توجد عالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس : منطلق هذه الفرضية هو أنه

  .وظهور قلق سمة
  

  .إلجتماعي وظهور قلق سمةاعالقة اإلرتباط بين الصراع  ):20(رقم جدول 

  ى الداللةمستو  قلق سمة  المتغيرات

  0,01  0,36  الصراع اإلجتماعي
  

       أن عالقة اإلرتباط بين الصراع اإلجتماعي ): 20(يتبين من خالل الجدول رقم 

عالقة موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0,36(وظهور قلق سمة والتي بلغت 

0,01. 

إرتباطية موجبة بين  وجد عالقةتمن خالل نتائج الفرضيات الجزئية والتي وجدنا أنه 

  .0,01متغيرات الدراسة وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

نستنتج أن هناك عالقة بين الصراع النفسي االجتماعي للمراهق المتمرس وظهور   

  .0,01أي أن الفرضية العامة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ،)سمة-حالة(القلق
  

  :تفسير نتائج الدراسة الميدانية 2

سنقوم بتفسيرها وتحليلها اعتمادا  للدراسة،بعدما قمنا بعرض نتائج الفرضيات الجزئية   

على نتائج العالقة اإلرتباطية لكل فرضية واعتمادا على الدراسات السابقة التي تناولت 



 

من الرغم أنها قليلة خاصة التي تناولت موضوع الصراع النفسي  الدراسةمتغيرات 

  .هقاالجتماعي لدى المرا
  

  :تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى -2-1

األولى إلى أنه هناك عالقة إرتباط موجبة بين الصراع النفسي  الجزئية تشير الفرضية  

كد من مدى صدق الفرضية األولى استخدمنا معامل لتأللمراهق المتمدرس و ظهور القلق، ول

  .لخطيةالتأكد من العالقة ا إرتباط بيرسون لحساب العالقة بين المتغيرين، وهذا بعد

-حالة(أن عالقة اإلرتباط بين الصراع النفسي والقلق) 15(يتبين من الجدول رقم 

، وهذا يعني أنه إذا كان الصراع )0,01(الة إحصائيا عند مستوى الداللة دو  موجبة  )سمة

في فترة  وهذا يعود إلى كون المراهقلديه، النفسي لدى المراهق مرتفعا إزداد ظهور القلق 

حرجة من مراحل عمره أال وهي مرحلة المراهقة، فيها يمر بكثير من الصعوبات 

أن القلق حالة غير سارة يعمل  دوالرد و ميلر الباحث ل منكفيرى  ،والصراعات والقلق

الفرد على تجنبها يحدث نتيجة الصراع، والصراع قد يأخذ الكثير من األشكال مثل صراع 

اإلحجام، وأن هذا الصراع –اإلقدام، أو صراع اإلحجام–صراع اإلقداماإلحجام أو –اإلقدام

حالة من عدم االتزان تؤدي إلى القلق، وال يكون هناك مفر من هذا الصراع حتى يعود 

  )213-212: 2008، يم صرداوينز. (اإلتزان مرة أخرى

 فالنضج الجسمي والنشاط الفيزيولوجي الداخلي يعكس أثار على مشاعر المراهق

حيث يواجه مطالب لم يسبق له أن واجهها وال يعرف كيفية إشباعها، فهو يجد نفسه أمام 

قد تتعارض  ،عله يسلك سلوكات غير عاديةجتغيرات نمائية تحدث على مستوى جسمه ت

ما نجده يقف حائرا في كيفية متمع بصفة عامة، جأحيانا مع توجيهات الوالدين و األسرة و الم

  .هذا ما يوقعه في الحيرة والقلق واالرتباك ،غيراتاالستجابة لهذه الت

       ارة والترددتأن القلق إنفعال يتميز بالغموض : قائال غرزياني الباحث وهذا ما يؤكده

غلب اإلضطربات المرضية، بحيث يظهر ألارة أخرى، هو القاسم المشترك ترة والشك حيال

  . بة فهم األحداث وتفسيرهاالقلق نتيجة نقص نفسي أو صراع نفسي داخلي أو صعو

  )198: نفس المرجع(



 

كما نجد أن المراهق الذي يسعى وراء التكيف وتقبل ذاته في حالة توتر وقلق، وهذا 

وتر الشامل الذي ينشأ خالل تأن القلق حالة من ال: )1943( ماسرمان الباحث ما يؤكده

  )199: 1987فهمي مصطفى، . (صراعات الدوافع ومحاوالت الفرد وراء التكيف

على  رأن الذي ال يتقبل نفسه يكون غير قاد: Kaplan كابالن الباحث كذلك ما يؤكده

. التسامح مع مواقف ال تشعره باألهمية، وأن التقبل السلبي للذات يؤدي إلى الصراع والقلق

  )181: 2008نزيم صرداوي، (

لية الالشعورية القلق إستجابة لتهديد غير محدد، كثيرا ما يصدر عن الصراعات الداخ

  .ومشاعر عدم األمن والنزاعات الغريزية المنبعثة من داخل النفس

سنوات حياته األولى  يأن الطفل يتعلم أنواع الصراع ف دوالرد و ميلر الباحث فيرى

وذلك على مستوى ال شعوري، مما يجعل للعمليات الالشعورية أهميتها في تكوين القلق 

  )21: نفس المرجع. (والخوف

مثل العمليات الالشعورية في كل من الدوافع والمثيرات واالستجابات التي تعلمها وتت

  .هالطفل في وقت ما حيث أصبحت مكبوتة في داخل

يرتبط الصراع النفسي عند المراهق المتمدرس بجوانب عدة منها الجانب الجسمي 

 لجانبا وفي ريعة التي تحدث في هذه المرحلةسالجسدي نتيجة للتغيرات النمائية ال

      الالشعورية الداخلية  الفيزيولوجي نتيجة للنشاط الهرموني السريع أيضا وكذا بالدوافع

ائما يسعى إلى دوالنزعة الغريزية ومشاعر عدم األمن المنبعثة من ذات المراهق، حيث نجده 

 ا ما يؤدي به إلى الوقوع في حيرة وترددتقبل ذاته وتحقيق التكيف مع المحيطين به وهذ

  .وقلق

   .تحققت قد وبصفة عامة يمكن القول أن الفرضية الجزئية األولى
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وجبة بين الصراع معالقة إرتباطية  توجدالثانية إلى أنه  الجزئية تشير الفرضية  

ئية الجز لتأكد من مدى صدق الفرضيةلالنفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالة، و

الثانية، إستخدمنا معامل إرتباط بيرسون لحساب العالقة بين المتغيرين، وهذا بعد التأكد من 

  .العالقة الخطية



 

أن عالقة اإلرتباط بين الصراع النفسي وقلق حالة ): 16(يتبين من الجدول رقم 

نفسي ، وهذا يعني أنه إذا كان الصراع ال)0,01(موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

لدى المراهق مرتفعا، إزداد ظهور قلق حالة لديه، ويظهر كثيرا قلق حالة عند المراهقين 

هم أو في حالة عدم قيامهم لالمتمدرسين خاصة في وضعية اإلمتحان أو عند إستجواب المعلم 

بالواجبات المنزلية، وكذلك في حالة ما إذا لم يتم إستعاب الدرس جيدا خوفا من الرسوب أو 

يشار إلى ): 1972( سبيلبرجرالتحصيل الجيد، فهي حالة انفعالية مؤقتة، وهذا ما يؤكده عدم 

الة الخوف الطبيعي حيث حالية ذاتية مؤقتة، وموقفية  أقرب ما تكون إلى عالقلق كحالة إنف

    إلى تنشيط جهازهم العصبي المستقل  ، تؤدييشعر بها كل الناس في مواقف التهديد

  )81: 2001حداد نسيمة، . (مصدر التهديدجهة اويهيئهم لمو

و ألن  Sachs، )1969( ساسش و ديسنهوس الباحث هذا ما تؤكده نتائج دراسة 

)1970( Allen على وجود إرتفاع في درجات قلق حالة عند الطلبة قبل إمتحان نهاية السنة 

  .بعدها وانخفاضه

   يل الجيد من جهة المراهق المتمدرس في موقف حرج أمام الرغبة في التحص فنجد

أمام المنافسة التي ستكون قائمة بينه و وعدم قدرته على فهم وإستعاب الدرس من جهة ثانية

وبين أقرانه وأمام صعوبة أسئلة االمتحان، وهناك أمثلة كثيرة تجعل المراهق في صراع 

ا ه ممورغباته ودوافعه التي يرغب في تحقيقها وبين العوائق التي ستواجه، نفسي مع ذاته

وقف الصراع كبيرا مفكلما كان درجة قلق حالة مرتفعا كان إدراك يؤدي ذلك إلى حالة قلق، 

والمراهق في حاجة خاصة إلى إيجاد صدقات ، )الصراع( حله وحسمه وكان على المراهق

تشعره بأهمية وقيمته كفرد، وتساعده على أن يكشف نفسه من خالل ممارسة األدوار الجديدة 

موعة الرفاق التي تهيئ له جيتعلمها في أثناء تعامله مع غيره، فهو يبحث عن م التي يجب أن

  .والمدرسة الفرصة المناسبة للهروب من مطالب الكبار في األسرة

، أن أراء الرفاق هامة في تقييم المراهق Rogersروجرز  الباحث هذا ما يؤكده

  )160: 2008نزيم صرداوي، . (لذاته

دي للمراهق دورا هاما في خلق صراع بداخله، فالمراهق كما يلعب المظهر الجس  

ؤثر بشكل كبير يمركز للذات، فشكل الوجه وتناسقه وجماله والطول والوزن كينظر لجسمه 



 

في مدى تقبله لذاته و تقييمه لها وسيكون لديه نوعا من القلق إذا كان هناك قصور أو عدم 

ب قد ينمي عنده الشعور بالنقص وجده إذ أن النقص في أي جان ،كفاية لبعض أجزاء جسمه

فنجده في . يقارن نفسه بأقرانه خاصة، حتى طريقة الملبس والمظهر الخارجي بصفة عامة

سه لكي يكون األفضل بين زمالئه مما يؤدي به إلى بليصراع مع نفسه حول اللباس الذي س

  .ظهور حالة قلق خاصة عند المراهقات

 )Stubbs, Koff et Rierden )1991 ز وكوف ووريردنستوب الباحث هذا ما يؤكده دراسة 

  .التي أسفرت نتائجها على أن المراهقات أكثر انتباها ألجسامهن من المراهقين

  )170: نفس المرجع(

    المراهق وقناعته بصورة جسمه تعد أحد العوامل التي تؤدي إلى التوافق  افرض  

لجسم تؤدي إلى سوء التوافق الذي صورة ا في حين أن عدم الرضا عن ،والصحة النفسية

  .ظهور حالة قلق لدى المراهق ىيصب في قالب الصراع النفسي، وهذا ما يؤدي إل

ال بد من اإلشارة إلى أن النظرة إلى الجسم ال تكون واحدة عبر المراحل المختلفة ففي 

ة إلى أجزاء وفي مرحلة المراهقة تبدأ النظر ،مرحلة الطفولة تتسم النظرة إلى الجسم بالكلية

 تالجسم ومقارنتها مع بعضها وهذا ما يجعل المراهق في صراع داخلي نتيجة للتغيرا

وفي هذا السياق تتفق أراء ، الحاصلة على مستوى جسده، ما يقارن نفسه مع جماعة الرفاق

تشير نتائج ، حيث الباحثين حول الدور األساسي للمظهر الجسمي للفرد في مرحلة المراهقة

 Larmerلرنر و براكني و )Simons et Rosenberg )1978 مونس وروزنبرجسيدراسة 

et Brackmey )1978 ( وهارترHarter )1987(  إلى أهمية المظهر الجسمي عند المراهق

  )171: نفس المرجع. (والدور الذي يلعبه في سلوكه الشخصي واإلجتماعي

جازات اإليجابية في يعتبر القلق لب وصميم الصحة النفسية فهو أساس جميع اإلن

  .الحياة و هو أيضا أساس جميع األمراض النفسية وهو أمر مصاحب للصراع النفسي

فالمراهق المتمدرس تظهر عليه حالة قلق فيشغل بها عقله ويسوء تحصيله وأدائه الدراسي 

       ويعود ذلك إلى الصراع بين دوافعه ورغباته ومطالبه وانشغاله بمظهره الجسمي 

ومحاولة دائما أن يكون ، نتيجة للتغيرات الحاصلة على مستوى جسده ،نفسه بأقرانه ومقارنة

  .األفضل على مستوى نظر اآلخرين إليه



 

  .بصفة عامة يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثانية قد تحققت
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قة إرتباطية موجبة بين الصراع الثالثة إلى أن هناك عال الجزئية تشير الفرضية  

الجزئية  النفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق سمة، وللتأكد من مدى صدق الفرضية

إستخدمنا معامل إرتباط بيرسون لحساب العالقة بين المتغيرين، وهذا بعد التأكد من  ،الثالثة

  .العالقة الخطية

ن الصراع النفسي و قلق سمة موجبة أن عالقة االرتباط بي): 17(يتبين من الجدول رقم     

، وهذا يعني أنه كلما كان الصراع النفسي لدى )0,01(الة إحصائيا عند مستوى الداللة دو

ى أن نبمع ،مرحلة انتقالية في المراهق مرتفعا، ازداد ظهور قلق سمة لديه، فالمراهقة

ن التغيرات وتتميز بمجموعة م ،المراهق في هذه المرحلة ال يكون طفال وليس راشدا

   المعرفية، االنفعالية واالجتماعية، وفيها تتشكل الصراعات النفسية مع الذات  ،الجسمية

  .والمحيط

، أن الفرد يتمنى أن يشبع مطالبه وأن تتحقق رغباته لكن Hornyهورني الباحثة رى تف      

القائم، وهو  إمكانية تلبية هذه التمنيات تصطدم بواقع الظروف اإلجتماعية في ظل النظام

لذلك يقع في صراع داخلي شديد وهو صراع بين الذات الحقيقية و الذات المثالية التي تنشأ 

  )132: 2008نزيم صرداوي، . ( عن حاجات الفرد الداخلية وتؤثر في الشخصية

فالمراهق دائما يحاول أن يكون صورة مثالية عن ذاته، فنجد أنه يرى نفسه على علم   

اسه أفضل لباس والبرامج التلفزيونية مثال التي سيشاهدها ذات فائدة بكل شيء وأن لب

بالمقارنة مع البرامج التي يشاهدها زمالئه، وإذا أخطأ في تصرف ما أو في سلوكه مع 

فإنه يضطرب ويتوتر، فهو يرى أنه ال يجب أن يخطئ ويجب أن يكون دائما على  ،غيره

اسي للشخصية، وذلك بكشفها لمصادر القلق تلقي الضوء على الصراع األس فهورنيصواب، 

األساسي الذي يهدد شخصية الفرد، فالمراهق يتمنى أن تتحقق كل رغباته لكن ال يستطيع 

ذلك، ألن تلبية هذه الرغبات تصطدم بالواقع الذي يعيشه مما نجده في صراع مع نفسه و هذا 

  .ما يولد القلق لديه



 

سوف  أنهم ألفراد اللذين لديهم سمة قلق عاليةأنه يمكن التوقع من ا سبيلبرجريذكر   

لديهم سمة قلق منخفضة، وذلك  ننظرائهم الذي نم يظهرون ارتفاعا في حالة القلق أكثر

  )358: نفس المرجع. (لتأثرهم بالمواقف المثيرة كشيء خطير أو مهدد

موقف  كما أنه يمكن إرجاع الصراع النفسي إلى التردد الذي يعتري المراهق في       

إمتحان درسي، فالمراهق الذي يبدي استعدادا عاليا من القلق يتميز بعتبة تنبيه للتهديد 

مجرد انه في موقف تقييمي، فيظهر ل منخفضة و هذا ما يجعله يدرك التهديد ويشعر بالعجز

وهذا ما يعيق قدرته على التفكير والتركيز في اإلجابة  ،عليه الخوف وترتفع عنده حالة القلق

 ، حيثديم أية إجابة حتى على األسئلة السهلةقى أسئلة االمتحان، فيصبح بذلك عاجزا عن تعل

  )357: 2008، ينزيم صرداو(معه قلق حالة أنه كلما ارتفع قلق سمة ارتفع سبيلبرجرير شي

  هودجز و )1969(المب و )1967(هودجز هذا ما توصلت إليه نتائج دراسات 

ترتفع لدى األفراد ذوي سمة القلق العالية مقارنة  ،لة القلقاح تإلى أن درجا )1970(فيلغ و

  . باألشخاص ذوي سمة القلق المنخفضة وذلك في مواقف التهديد والفشل أو تهديد األنا

  )358: نفس المرجع(

فالصراع النفسي لدى المراهق ينشأ نتيجة لتصادم دوافعه ورغباته التي تلح على 

  .دي إلى ظهور قلق سمة لديهاإلشباع في أن واحد ولهذا ما يؤ

  .عموما يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثالثة قد تحققت            
  

  :تفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة -2-4

الرابعة إلى أنه هناك عالقة إرتباطية موجبة بين الصراع الجزئية تشير الفرضية   

 ، وللتأكد من مدى صدق الفرضية)مةس-حالة( اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور القلق

الرابعة استخدمنا معامل إرتباط بيرسون العالقة بين المتغيرين وهذا بعد التأكد من  الجزئية

  .العالقة الخطية

 أن عالقة االرتباط بين الصراع اإلجتماعي والقلق): 18(يتبين من الجدول رقم 

وهذا يعني أنه كلما كان ) 0,01(ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة موجبة  )سمة-حالة(

رتفعا لدى المراهق، إزداد أو إرتفع ظهور القلق عنده وهذا يعود إلى مالصراع اإلجتماعي 

ينظر إلى األمور بالعين التي ينظر بها األهل، فالموسيقى التي تعجب أبويه  ال كون المراهق



 

 د تصدم أذواق أبويهال تعجبه بالضرورة والعكس بالعكس، وأذواقه في الملبس والمأكل ق

وطريقته في التفكير وفي الحكم على األمور تثير استغراب األهل ودهشتهم وحتى استنكارهم 

وما يميز مرحلة المراهقة خاصة على الصعيد اإلجتماعي هو ما يعرف بصراع بين  ،أحيانا

هقين ل من المراكوالذي يظهر في التنافر بين مفاهيم وتصرفات ومواقف  ،اآلباء واألبناء

  .والمعنيين بتربيتهم السيما األهل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور القلق لديهم

أن الصراع النموذجي الذي يؤدي إلى القلق هو الصراع بين اإلعتماد  ترى فهورني     

على الوالدين وبين دوافع العدوان الموجهة نحوهما، وهذا هو الصراع األساسي الذي يؤدي 

  .إلى القلق

التي يتلقاها الطفل لها عالقة وطيدة بنشأة القلق فنوع العالقة بين الوالدين إن المعاملة 

  .واألم خاصة، لها انعكاس على ظهور حاالت القلق عنده  عامة 

حين بين أن عالقة الطفل بأمه  ،)Boulby  )1969يببول الباحث وهذا ما ذهب إليه 

لطمأنينة وأن كثير من المشكالت عالقة مترابطة متسقة، وهي هامة لشعور الطفل باألمن و ا

هرها المراهق في حياته ترجع إلى حرمانه من الدفء العاطفي بين الطفل أمه في يظالتي 

  )206: 2008تزيم صرداوي، . ( مرحلة الطفولة المبكرة

إن نوع التربية والرعاية التي يتلقاها األبناء يكون لهما تأثير كبير في نشوء القلق 

وخلو الجو العائلي  ،رعاية بين األبناء يعتمد على استقرار العالقات األبويةفتفاوت التربية وال

     من الخالفات والمنازعات وتوفر القدر الكافي من الحنان والحماية والتشجيع والتوجيه 

      ةة الحسنة التي سيقتدي بها األبناء، وهذا يجعله قوي الشخصية واإلرادوووجود القد

قدرة على التوافق، أما من نشئوا في أوضاع عائلية مضطربة يسودها والثقة بالنفس وال

النفصال بين الوالدين وسوء التربية وعدم التوجيه، تزيد االخالف والنزاعات الزوجية، و

  . ديهم نسبة اإلصابة بالقلقل

إلى أن خصائص شخصية  ):1980(سعدية محمد علي بهادر  الباحثة هذا ما تؤكده

  .عالقات اإلنفعالية وأنماط التربية التي خبرها خالل حياته مع والديهالمراهق ترتبط بال

إلى أن دفء األبوين ومحبتها ألبنائهما وعالقتهما  Searsسيرز  الباحث يشير

  )149-152 :نفس المرجع. (اإليجابية بهم يزيد من توافقهم النفسي اإلجتماعي



 

لدين وأبنائهم المراهقين من جهة لدين من جهة وبين الواافنوع العالقة القائمة بين الو

  .ثانية لها صلة قوية بالفروق الفردية التي قد تظهر في تقييم المراهق لنفسه

يشكل عامال هاما في نمو  ،والعالقات التي تقوم بين الوالدين وأبنائهم ةفالرعاية الوالدي

  .القلق لدى االبن

ذج ذكري أبوي مونأن عدم وجود  )Kagan )1956 كاغتن الباحث هذا ما يؤكده

  )236: 2008نزيم صرداوي، . (ون ذلك سببا في نشأة القلقكواضح يتطابق معه اإلبن ي

قبل أبنائهم المراهقين وهذا ما يؤدي إلى  منيتوقعان الكمال  نألبوياكما نجد أن 

ظهور استجابات القلق عنده نتيجة عدم الوصول إلى مستوى هذه التوقعات، كون المعايير 

  .دا، وال يرضون عن أي شيء يقدمه المراهق من مجهودجا الوالدين مرتفعة التي يرسمه

فالفتى  كما أن الصراع يظهر عند المراهق لرغبته في اإلستقاللية وعدم التبعية لألهل

الذي نمى جسده حتى أصبح بطول والده، أصبح يطالب بالتعامل معه كما لو أن له جميع 

    قيق هذا الحكم الذي بات قريب المنال حذ الطفولة لتحقوق الكبار، السيما وأنه متلهف من

ن جهة يرى أنه قد أصبح رجال يستطيع االعتماد على مف ،وهذا ما يشعر المراهق بالقلق

كون أنه غير قادر على تلبية جميع  ،نفسه و لكن من جهة ثانية يرى أنه ال يزال طفال

ين الحاجة إلى التقرب إلى الوالدين متطلباته وحاجيته وعلى األبوين فعل ذلك، فالصراع ب

  .ر بالقلقووالحاجة إلى االستقالل، تؤدي بالضرورة إلى الشع

  .تحققت قد ما سبق يمكن القول أن الفرضية الجزئية الرابعة كل من خالل
  

  :ائج الفرضية الجزئية الخامسةتتفسير ن -2-5

موجبة بين الصراع  الخامسة إلى أنه هناك عالقة إرتباطية الجزئية تشير الفرضية  

 الجزئية اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالة، ولتأكد من مدى صدق الفرضية

الخامسة إستخدمنا معامل إرتباط بيرسون لحساب العالقة بين المتغيرين وهذا بعد التأكد من 

  .العالقة الخطية

عي وقلق حالة ن الصراع اإلجماأن عالقة اإلرتباط بي): 19(يتبين من الجدول رقم 

وهذا يعني أنه كلما كان الصراع ) 0,01(ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة موجبة 

  .لق حالة عندهقاإلجتماعي لدى المراهق المتمدرس مرتفعا، إرتفع ظهور 



 

فالتربية  ،ذلك إلى عملية التنشئة اإلجماعية التي يأخذها المراهقنرى قد يرجع 

ين مع أبنائهم المراهقين من السيطرة واإلسراف في العطف األبو يمارسها الخاطئة التي قد

  .إلى الطموح الزائد من اآلباء و انعكاسه على معاملتهم لألبناء تساهم في ظهور القلق عندهم

        أن أساليب األسرة التربوية وتوقعات الوالدين : Cambellكامبل  الباحث هذا ما يؤكده 

  . تساعد على تطوير االستعداد للقلق ،لمراهقر بها ايملتجارب السلبية التي و

  )94: 2001، نسيمة حداد(

أن التربية األسرية التي التي تؤكد على  Ookapangأوكابانغ الباحث كذلك دراسة   

ستعمل ال محالة على نشأة القلق لدى األبناء والذي  ،تتميز باإلحباط واالنتقاد بدل التشجيع

  )54: نفس المراجع. (يكون عامال سلبيا في أعمالهم

   إن كل طبقة اجتماعية داخل المجتمع تشكل بعض القيم والتقاليد والثقافة الخاصة بها     

وهي تلعب دورا هاما في تشكيل وتحديد أساليب المعاملة الوالدية، وأساليب أفرادها نحو 

  .التنشئة اإلجتماعية وفقا للقيم والثقافة التي تتسم بها كل طبقة

أن العالقات بين  ،)Brogfenbrenner  )1958 بروفنبرنزضحته دراسة وهذا ما أو 

ا في الطبقة االجتماعية الوسطى والعليا من طاآلباء واألبناء هي عالقات أكثر تفتحا وأقل تسل

  .طبقة العمال

لتفسح ومسايرة الرفاق، فيرهقون األهل بطلباتهم اتزداد حاجات المراهقين في التزين و

ف جيب، سيارة، أزياء، مقتنيات خاصة، أدوات للموسيقى، للتسلية مصرو: الالمحدودة

لرفاقه، يشجعونه أحيانا على إختيار  ابنهم فنجد الوالدين يريدون التدخل في إختيار، رحالت

فيشعر األباء بالقلق  ،من ال يرغب في صحبتهم ويطلبون منه اإلبتعاد عن اللذين يرتاح إليهم

ده مرتاحا لصحبتهم، فهو يؤكد ذاته من خاللهم وال جن من صحبه رفاق السوء والمراهق

فالبيئة التي يعيش فيها المراهق تساهم إسهاما إيجابيا في ، يفكر بنتائج هذه العالقة مستقبال

   .تعقيدات و تناقضات بها منلما  ،نشأة القلق عنده

اما أن جماعة الرفاق في سن المراهقة تلعب دورا ه Newmounنيومن  الباحث يذكر   

  )160: 2008نزيم صرداوي، . (في تقدير المراهق لذاته



 

       البيئة األسرية أثارا واضحة وحاسمة على مجمل شخصية المراهق و نواحي حياته

النمو لدى المراهق يغلب في النتيجة أن يكون المراهق متزن  توعندما تلبي البيئة متطلبا

ه بالقمع فإنه هجاتلبية حاجاته وتومن الصراع أما عندما تعجز عن خالية و، الشخصية

  .من صراع نفسي اجتماعي ويؤدي إلى ظهور القلق لديه يسيعان

إلى أن أبناء األسر ذات  )1979( حمد مصطفى مياساحيث توصلت نتائج دراسة 

المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي المرتفع يدركون والديهم على أنهم أكثر إهتماما ودفئا لهم 

  .ات المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي المنخفض والمتوسطمن أبناء األسر ذ

  )154: 2008نزيم صرداوي، ( 

القتصادي لألسرة مهم في تحقيق التوافق لدى اجتماعي والحقيقة أن دور المستوى اال

 .المراهق و يؤثر بشكل كبير على تحصيلهم الدراسي

إلى أن  )Schiff et All  )1978 وزمالئه فشي الباحث هذا ما تؤكده نتائج دراسة

الوسط االجتماعي والثقافي له تأثير واضح على التحصيل الدراسي، ويبدو أنه أكثر من 

خفاضه عالقة وثيقة بالمحيط الذي نتفوق التلميذ الدراسي أو الالعامل الوراثي، إذ يتبين أن 

 %90إلى أن  )Beney et Giddey   )1983 وجدي بينيالباحث وكذلك دراسة  ،يعيش فيه

المعلمين يرون أن الوسط العائلي واالجتماعي يلعب دورا أساسيا في نجاح التلميذ  من

  )289: نفس المرجع.(الدراسي

كما أن للمستوى التعليمي للوالدين دورا أساسيا في تنشئة األبناء، فالولدين اللذان 

لمراهق وتلبية حاجيات ا هما أكثر تبصرا وقدرة لفهم ،الية من التعليمعيكونان على درجة 

وفق  واإلجتماعية، فهما غالبا يتعامالن مع األبناء تعامال سليما ةوالجسمية، العقليالنفسية 

عند الوالدين األقل تعليما قد يغلب تعاملهما مع األبناء بأساليب القسوة  مااألسلوب العلمي، بين

ة لمقارنته جون المراهق عرضة للصراع اإلجتماعي نتيكوبالتالي ي ،أو اإلهمال أو السيطرة

  .مع أقرانه من مستوى تعليمي عال وهذا ما يؤدي إل ظهور القلق لديه

أهمية اإلرث  ىإل ،Girard et Clerc ركجيرار وكل الباحث هذا ما تؤكده دراسة

وحجمه للوالدين وتأثيره في نجاح التلميذ أو فشله في المدرسة، وأنه من إعتبار  الثقافي

  . أساسي لنظام األسرة اإلجتماعيمستوى الوالدين التعليمي كبعد 



 

على قوة تأثير المستوى  )Sauvy et Girard  )1965 وجيرار صوفي الباحث دراسة

التلميذ الدراسي، ويتجلى ذلك من خالل نوعية المساعدة  خفاقالثقافي لألسرة في نجاح أو إ

  ) 289: نفس المرجع. (الوالدية التي يتلقاها بالبيت

اإلقتصادي والتعليمي لألسرة التأثير الواضح  ،جتماعيى االيبدو مما سبق أن للمستو

  .في تكوين شخصية العلمية ألبنائهم المراهقين

  .من خالل ما تعرضنا إليه يمكن القول أن الفرضية الجزئية الخامسة قد تحققت
  

  :الفرضية الجزئية السادسة تفسير نتائج -2-6

القة إرتباطية موجبة بين الصراع السادسة إلى أنه هناك ع الجزئية تشير الفرضية  

 الجزئية جتماعي لمراهق المتمدرس وظهور قلق سمة، وللتأكد من مدى صدق الفرضيةاال

إستخدمنا معامل إرتباط بيرسون لحساب العالقة بين المتغيرين، وهذا بعد التأكد من  ،السادسة

  .العالقة الخطية

جتماعي للمراهق الاتباط بين الصراع أن عالقة اإلر): 20(ن من الجدول رقم يتبي        

: ، وهذا يعني أنه)0,01(المتمدرس و قلق سمة موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 لق لديه، وهذاقإلجتماعي لدى المراهق المتمدرس مرتفعا، إزداد ظهور الاإذا كان الصراع 

النمو  تيرةرا لتسارع وي مسيرة نمو الفرد نظفالمراهقة مرحلة حرجة  كونيرجع إلى  ربما

مشكالت التكيف مع الذات ومع المحيط الذي يعيش فيه سواء  إلىفيها مما يعرض المراهق 

  .كان ذلك داخل األسرة أو في المدرسة

وقف المراهق من مإلى أن  Horrocksهوروكس  الباحث حيث أشارت دراسة 

  .فه من البيتالمجتمع والمدرسة و عالقاته بأفراد كل منهما هي امتداد لموق

     ) 152: 2008نزيم صرداوي، ( 

فالمراهقة هي مرحلة االنسالخ عن تبعية الطفولة و إحراز اإلستقاللية عن الكبار في   

وال هو  لوقت يكون فيه الفرد في مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرشد، فال هو بالطف

ارها حية فيه، ومطلوب منه تحقيق بالراشد، مطلوب منه عمل الحداد للطفولة التي ال تزال أث

  .االستقاللية عن الكبار الذين ال يزال في أشد الحاجة إليهم



 

أن المصدر األساسي لتقييم الذات في سن  )Newman )1979 نيومنيذكر الباحث 

 .دالمراهقة يأتي من مدى سماح الوالدين للمراهق بأن يلعب دور الراش

Hurlock هيرلوكتضيف       درجة الحرية التي يوفرها الوالدين ألبنائهما  أن )1967(  

تؤثر في مفهوم الذات وتقديرهم لها، وأن شعورهم بأهميتهم لدى الوالدين يقودهم إلى الشعور 

  )152: نفس المرجع. (باألهمية

أن الذات هي منبع الصراعات التي تنشأ نتيجة محاولة اإلنسان  فرومكما يرى الباحث 

تباط مع األشخاص اآلخرين ويتولد الصراع من محاولة الفرد االنعزال التوافق مع ذاته واإلر

عن اآلخرين لتحقيق الفردية، إال أنه يدرك أن االنعزال ال يطاق وبالتالي نجده في قلق 

أن القلق خبرة تمر بها الذات طالما ) Mourer )1950مورر وتوتر، هذا ما يؤكده الباحث 

  )194: 2005نزيم صرداوي، . (الضمير يالعليا أهي في حالة صراع مع مكونات الذات 

فكل من الحيرة والقلق الذي يظهر عند المراهق يمثل تعبيرا عن الصراع النفسي 

  .اإلجتماعي الذي عيشه أنا المراهق بين سندان الهو ومطرقة األنا األعلى

اجة أن القلق ينشأ عن الصراع بين الحاجة للتقرب إلى الوالدين وبين الح فرومفيرى 

  )208: نفس المرجع. ( إلى االستقالل عنهم

فالبيئة األسرية أثارا واضحة و حاسمة على كل من شخصية المراهق ونواحي حياته   

فالمستوى اإلجتماعي واإلقتصادي المرتفع لألسرة مؤشر على مكانتها العالية والراقية 

م اإلجتماعي ويتمتعون وتحقيها للنجاح، واألفراد اللذين يحتلون مكانا مرموقا في النظا

بمستوى معيشي مرتفع، هم أكثر نجاحا وتقديرا لذواتهم، وأبنائه المراهقين متوافقين نفسيا 

  .واجتماعيا وأقل عرضة للصراع والقلق

كذلك بالنسبة للمستوى التعليمي للوالدين، فيظهر واضحا في تنشئة أبنائهم المراهقين   

ونجدهم أيضا أقل عرضة لإلضطرابات النفسية    وتحقيق التوافق النفسي االجماعي لهم، 

وألعراض القلق، عكس ذوي المستوى اإلقتصادي، اإلجتماعي والتعليمي المنخفض فنجد 

أبنائهم المراهقين في حالة صراع مع أنفسهم ومع أبائهم، نتيجة للوضعية المعيشية المزرية 

  .لمرتفع، فيتولد لديهم القلقخاصة أثناء مقارنة أنفسهم مع جماعة رفاقهم ذوي المستوى ا

  .عموما يمكن القول أن الفرضية الجزئية السادسة تحققت  



 

خالل عرض وتفسير نتائج الفرضيات الجزئية يمكن القول أن الفرضية العامة القائلة   من   

 –حالة(أنه توجد عالقة بين الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور القلق 

               .   وهذا بعد التأكد من تحقق الفرضيات الجزئية الستةقد تحققت، ) سمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

  :الدراسة نتائجمناقشة 

دلت النتائج المتحصل عليها أثناء القيام بالدراسة حول عالقة الصراع النفسي   

التي  ، إلى أن الفرضية العامة)سمة –حالة (اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور القلق 

حالة (الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وبظهور قلق  نتوجد عالقة بي: مفادها

  ).0,01(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) سمة –

حيث إعتمدنا على تطبيق إستبيان الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق ومقياس قلق 

  :ضيات الجزئية كاألتيفكان عرض وتحليل نتائج الفر :لسبيلبرجر) سمة –حالة (

يتبين من خالل عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية األولى والتي مفادها توجد عالقة      

، أن هناك عالقة إرتباط موجبة عند )سمة-حالة(بين الصراع النفسي للمراهق وظهور قلق 

عا، إزداد ، أي أنه كلما كان الصراع النفسي للمراهق المتمدرس مرتف)0,01(مستوى الداللة 

لديه وحسب رأينا هذا راجع إلى أن مرحلة المراهقة كونها مرحلة  )سمة-حالة (ظهور القلق

حساسة جدا يحصل فيها مجموعة من التغيرات الجسيمة والفيزيولوجية التي تؤثر على الحياة 

 فالنضج الجسمي و النشاط الفيزيولوجي الداخلي يجعل ق،النفسية للمراهق وتجعله في حالة قل

المراهق في حالة من الحيرة واإلرتباك نتيجة لهذه التغيرات التي لم يستوعبها بعد، لذلك فهو 

تارة يتصرف كالكبار وطورا كالصغار، فيرى أنه قد حقق حلمه القديم وصار بالغا لكنه 

يخشى من رجولته على أبيه، كما يظهر الخجل عنده والميل لالنطواء والتمركز حول الذات، 

غيرات الجسيمة المفاجئة والعنيفة، فهي مصدر قلق واهتمام من قبله، فمن خالل ما نتيجة الت

سبق ذكره وحسب النتائج المتوصل إليها من خالل حساب معامل إرتباط بيرسون والذي 

  .أن الفرضية الجزئية األولى قد تحققت  0,20يساوي 

  :التي مفادها يتبين من خالل عرض و تحليل نتائج الفرضية الجزئية الثانية و  

توجد عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالة، أن هناك عالقة 

، أي أنه كلما كان الصراع النفسي للمراهق )0,01(إرتباط موجبة عند مستوى الداللة 

المتمدرس مرتفعا، إزداد ظهور قلق حالة لديه، وحسب رأينا هذا يرجع إلى كون المراهق 

وضعية إمتحان، وضعية استجواب : في الثانوية يكون في وضعيات عديدة، منهاالمتمدرس 

المعلم له أو حاالت عدم القيام بالواجبات المقدمة له، أو في حاالت الخوف من الرسوب، مما 



 

في موقف صراع داخلي، بين الرغبة في النجاح، هذا النجاح الذي يستوجب  قنجد المراه

المقدمة له والتركيز داخل القسم، وبين منافسة زمالئه على القيام بالواجبات الدراسية 

  .التحصيل الجيد مما نجده في حالة قلق

كما نجده منشغل بمظهره الجسمي ومقارنة نفسه بأقرانه و محاولته أن يكون األفضل 

في جميع الجوانب، ومن خالل كل ما سبق، ومن خالل النتائج المتوصل إليها من حساب 

يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثانية قد ). 0,38(يرسون والذي يساوي معامل إرتباط ب

  .تحققت

: خالل عرض و تحليل نتائج الفرضية الجزئية الثالثة والتي مفادها نكما يظهر م  

توجد عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق سمة، أن هناك عالقة 

، أي أنه كلما كان الصراع النفسي للمراهق )0,01(إرتباط موجبة عند مستوى الداللة

المتمدرس مرتفعا، إزداد ظهور قلق سمة لديه، حسب رأينا هذا يعود إلى كون المراهق 

االجتماعي في ظل القيم  عيرغب دائما في إشباع رغباته ولكن إمكانية إشباعها تصدم بالواق

ع الواقع الخارجي الذي يفرض والنظام القائم، مما نجده يقع في صراع داخلي مع نفسه وم

عليه إتباع القوانين والخضوع للنظم االجتماعية، والمراهق الذي لديه استعداد داخلي لقلق 

سمة، نجد أنه تظهر عليه أعراض القلق بمجرد أن يكون هناك تهديد أو منبه سيثير إنفعاالته 

ه توتر و ارتباك وهذا ما يفسر أن المراهق الذي يكون في موقف صراع داخلي يظهر علي

وقلق، وبالتالي من خالل ما سبق و بالرجوع إلى النتائج المتوصل إليها من خالل حساب 

، يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثالثة قد )0.41(معامل إرتباط بيرسون والذي يساوي

  .تحققت

 توجد: ويتبين من خالل عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الرابعة والتي مفادها

، أن هناك عالقة )سمة- حالة(عالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمرس وظهور قلق 

، أي أنه كلما كان الصراع اإلجتماعي للمراهق )0,01(إرتباط موجبة عند مستوى الداللة 

لديه، وحسب رأينا يعود هذا إلى أن اآلباء  )سمة- حالة(المتمدرس مرتفعا، إزداد ظهور القلق 

اح الولد نجاحهم، وفشله فشلهم، وبينما كانت كلمتهم مسموعة في مرحلة الطفولة يعتبرون نج

أصبحوا اآلن في مواجهة من يعاندهم ويناقشهم، حيث نجد المراهق يطالب باالستقاللية 



 

وبحقوقه وال يبالي بواجباته، فالمراهقة لم تعد مشكلة األبناء فقط، بل هي أيضا مشكلة اآلباء 

ى مستقبل أبنائهم، يخافون من مصاحبة أصدقاء السوء، يخافون عليهم من فاآلباء يخافون عل

الوقوع في الخطأ باعتبارهم قليلو الخبرة ومتهورون، متردون  يرفضون أي نوع من 

الوصايا والنصح، مما يؤدي إلى وقوعهم في حالة من القلق، كما أن األبناء المراهقون 

وفي إتخاذ قراراتهم الخاصة بهم، وحتى ينزعجون من تدخل أبائهم في كل ما يخصهم 

طريقة اللباس والبرامج التلفزيونية التي سيشاهدونها يختارها اآلباء، وكذا أوقات الدخول إلى 

مع األصدقاء، مما نجدهم في حالة من القلق نتيجة لحيرتهم  االبيت والذهاب إلى السينم

عنهم والحصول على الحرية التامة  الشديدة بين تقبل انتقادات وأراء أبائهم، أم اإلستقالل

  .وعدم التبعية لهم

من كل ما سبق ومن خالل النتائج المتوصل إليها، حيث وجدنا أن معامل إرتباط 

  .، يمكن القول أن الفرضية الجزئية الرابعة قد تحققت)0,17(بيرسون يساوي 

: فادهاكما يظهر من خالل عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الخامسة والتي م  

توجد عالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالة، أن هناك عالقة 

، أي أنه كلما إرتفع الصراع اإلجتماعي عند )0,01(إرتباط موجبة عند مستوى الداللة 

المراهق المتمدرس، إزداد ظهور قلق حالة لديه، حسب رأينا يرجع ذلك إلى التربية 

 Denis دنيس وبينيذها األبناء من أبائهم، وهذا ما يؤكده كل من الباحث المتسلطة التي يأخ

et Paini  )1989(  أن األسرة التي يتصف فيها اآلباء بالدفء والتسامح والمحبة كان أبنائهم

 . أكثر كشفا لذواتهم من األسر التي تتصف بالقسوة و التسلط و السيطرة

  )150: 2008نزيم صرداوي، (

ين دورا هاما في تربية أبنائهم تربية خالية من الصراع والقلق فاتجاهات كما أن لألبو  

الوالدين القائمة على التسامح والحرية والتفهم، فإنهم يوفرون جوا مالئما لنمو أبنائهم، إن 

محبتهم لهم غالبا ما تقود هؤالء األبناء إلى محبة أقرانهم، والعالقة الطبية اإليجابية بين 

م تزوده بقاعدة ناجحة في عالقاته مع أقرانه، وتزيد من ثقته بنفسه، واألبناء األبناء وأبائه

  .األكثر تقبال وقبوال عند أقرانهم ورفاقهم وهم ذوي عالقات إيجابية وطيبة مع أبائهم



 

فالجو األسري الذي يسود فيه الصراع تنعدم فيه عوامل األمان وتضطرب فيه األدوار      

عالقة بين الوالدين التي يسطّر عليها الخالفات والنزاعات ويسود فيها وتضيع المسؤوليات، فال

األنانية والكراهية حتما سيؤثر ذلك على أبنائهم المراهقين، وعلى صحتهم النفسية ويؤدي 

  .ذلك إلى ظهور القلق واإلضطراب لديهم بشكل يدفعهم إلى التفاعل مع الحياة بشكل سلبي

ومن خالل النتائج المتوصل إليها، حيث وجدنا أن  بالتالي نستلخص من كل ما سبق  

  .، أن الفرضية الجزئية الخامسة قد تحققت)0,38(معامل إرتباط بيرسون يساوي 

توجد : يتبين من خالل عرض و تحليل نتائج الفرضية الجزئية السادسة والتي مفادها   

، أن هناك عالقة هعالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق سمة لدي

، أي انه كلما إرتفع الصراع اإلجتماعي عند )0,01(إرتباط موجبة عند مستوى الداللة 

المراهق المتدرس، إزداد ظهور قلق سمة لديه، وحسب رأينا يمكن إرجاع ذلك إلى 

الصراعات التي تنشأ داخل األسرة، فالمراهق دائما يبحث عن تحقيق التوافق مع نفسه ومع 

 طته، ولكنه في الوقت نفسه يبحث عن اإلستقاللية والقضاء على التبعية والضغوأفراد أسر

التي يمارسها اآلباء عليهم، مما نجده في قلق وتوتر وعدم الراحة النفسية، كما أن للمستوى 

اإلجتماعي، اإلقتصادي والتعليمي لألبوين تأثير على أبنائهم المراهقين، فاألبناء الذين ينتمون 

أن أبنائهم متوافقون  دذات المستوى المعيشي المرتفع ومستوى تعليمي عالي نج األسر ىإل

نفسيا وإجتماعيا، ويظهر ذلك جليا في سلوكاتهم وتصرفاتهم وعالقاتهم مع اآلخرين، فال 

تظهر لديهم أعراض القلق واإلضطرابات النفسية األخرى عكس األبناء الذين ينتمون إلى 

والتعليمي المنخفض، الذين يظهرون عدم التوافق وأعراض  األسر ذات المستوى المعيشي

  .القلق واإلضطرابات النفسية

من خالل ما سبق ذكره والنتائج المتوصل إليها، حيث وجدنا أن معامل إرتباط   

  .، أن الفرضية الجزئية السادسة قد تحققت)0,36(بيرسون يساوي 

الثانية، الثالثة، الرابعة الخامسة  بالتالي نستخلص أن كل من الفرضية الجزئية األولى،  

توجد عالقة بين : والسادسة قد تحققت، فعليه يمكن القول أن الفرضية العامة والتي مفادها

  .، قد تحققت)سمة–حالة (الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق المتمدرس و ظهور قلق 

  

  



 

  :خالصة عامة

نظرا لتعقيد الحياة وصعوبتها  يتميز عصرنا الحالي بالصراعات النفسية اإلجتماعية،  

فكثرت اإلضطرابات النفسية، اإلنفعالية والسلوكية، فالصراع النفسي االجتماعي هي الحالة 

أين تتصادم فيها الدوافع والحوافز، تجعل الفرد يقف حائرا أمام هدفين أو أكثر، أو أمام 

باع في نفس الوقت بالتالي موقفين مكافئين في القوة ومتناقضان في اإلتجاه، يلحان على اإلش

       قعليه أن يفاضل ويأخذ القرار، مما نجده في حالة من التوتر والضيق، الكدر والقل

ويحدث الصراع النفسي االجتماعي عند الفرد ويكون داخلي مع نفسه أو خارجي مع 

     مجتمعه، حيث يجد نفسه في حيرة وتردد يدفعه إلى إتجاهات متعددة مما يسبب له القلق

ويظهر الصراع النفسي اإلجتماعي كثيرا في مرحلة المراهقة، حيث ينشأ عند المراهق بين 

مجموعة دوافع قوية تتركز حول الدافع الجنسي، وبين قيود ودوافع العالم الخارجي       

وتقاليده و إتجاهاته، ويبلغ الصراع النفسي اإلجتماعي حده األقصى في أوائل المراهقة     

ثر في جميع أساليب المراهق و خاصة سلوكه اإلجتماعي واالنفعالي، حيث يتميز هدا وهو يؤ

السلوك بانتقاله من حالة انفعالية إلى حالة أخرى، فهو يتأرجح بين التهور والجبن      

  ...والمثالية و الواقع، الغيرة واألنانية، الغضب واإلستسالم

ى الثورة و التمرد على السلطة الوالدية وخالل فترة المراهقة يبدي المراهق ميال إل

هل يذهب المراهق إلى : بطريقة أو بأخرى، ومع ذلك فإن الصراع قد ينشأ لألساليب التالية

السينما مع أصدقائه أم البد أن يكون معه أخوه األكبر أو من يعينه له والده؟ متى يطلب منه 

  .معهم؟ وهكذا قضاء بعض الحاجات لألسرة؟ أي األصدقاء يمكن أن يخرج

متى تبدأ : أما بالنسبة للبنت فقد تنشأ الخالفات بينها وبين أبويها ألسباب أخرى منها

في وضع المساحيق التجميلية؟ هل تختار مالبسها بنفسها؟ هل يسمح لها بزيارة صديقاتها في 

  ...منزلهن؟ لماذا يظل أخاها مشرفا عليها حتى ولو كان أصغر منها؟ وهكذا

ع المراهق في الوقوع في الصراع النفسي االجتماعي مما يؤدي بهم إلى هذا ما يدف

القلق، فالمراهق ال ينظر إلى األمور بالعين التي ينظر بها والديه، فأذواق المراهق في 

الملبس والمأكل والبرامج التلفزيونية التي يجب أن يشاهدها قد تصدم مع أذواق أبويه 

ى األمور تثير إستغراب والديه ودهشتهم، والصراع بين وطريقته في التفكير وفي الحكم عل

المراهق ووالديه هو أحد حقائق الحياة التي ال مناص منها، كما أن الصراع الذي يحدث 



 

داخل النسق األسري خاصة بين األبوين تؤثر على أبنائهم المراهقين، فالمجادالت المستمرة 

ن والقلق، فالفشل في الحياة الزوجية       الحادة بينهم تؤدي إلى شعور المراهق بعدم األم

وانهيار عالقة الحب والمودة هي إحدى صور الخالفات المتزايدة بين الوالدين وإدمان 

الكراهية، حيث تصبح الحياة بينهم هشة ومستحيلة، ومن ثم تترك أثارا على أبنائهم فيزيد 

قرار ووقوعه في صراع الذي نفور المراهق من المنزل وفقدانه االطمئنان واألمن واإلست

  .يؤدي إلى ظهور إضطرابات نفسية كالقلق

لهذا إهتم بحثنا بدراسة موضوع الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق المتمدرس 

  ).سمة–حالة(وعالقة بظهور القلق 

: فهو يدرس ظاهرة نفسية، إجتماعية وتربوية في نفس الوقت، فكان تساؤلنا كالتالي

–حالة(الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق هل توجد عالقة بين 

  ؟)سمة

لإلجابة على هذا التساؤل، وجب علينا اقتراح إجابات مؤقتة أال وهي فرضيات 

  :الدراسة  والمتمثلة في

  :الفرضية العامة

حالة (توجد عالقة بين الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق  -

  ).سمة –

  :تي تتفرع إلىال

  :       الفرضية الجزئية األولى -

  ).سمة–حالة(توجد عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق  -

  :  الفرضية الجزئية الثانية -

  .توجد عالقة بين الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالة -  

  :  الفرضية الجزئية الثالثة -

  .ن الصراع النفسي للمراهق المتمدرس وظهور قلق سمةتوجد عالقة بي -  

  :  الفرضية الجزئية الرابعة -

  ).سمة–حالة(توجد عالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق -  

  



 

  :  الفرضية الجزئية الخامسة -

  .توجد عالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق حالة -  

  :  ة الجزئية السادسةالفرضي -

  .توجد عالقة بين الصراع اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وظهور قلق سمة -  
  

حيث قمنا بدراسة ميدانية، طبقنا فيها إستبيان الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق   

بند ) 11(بند يقيس الصراع النفسي، ) 11: (بند مقسمة على) 36(المتمدرس الذي يتكون من 

  .بند يقيس الصراع بين األباء واألبناء) 14(اع بين الوالدين ويقيس الصر

، وتمت إجراءات التطبيق على عينة لسبيلبرجر) سمة–حالة(قمنا أيضا بتطبيق مقياس قلق  

تلميذ وتلميذة، بوالية تيزي وزو ) 280(من المراهقين المتمدرسين في الثانوية وكان حجمها 

يغ البيانات وتبويبها، عرضها وتفسيرها باإلعتماد على وبعد الحصول على النتائج قمنا بتفر

الوسيط : وإعتمدنا على األساليب اإلحصائية التالية) Spss(الحاسوب اآللي وبرنامج 

المتوسط، النسب المئوية، معامل إرتباط بيرسون البسيط واالنحراف المعياري فتوصلنا في 

  :األخير إلى أنه

–حالة(جتماعي للمراهق المتمرس وظهور قلق توجد عالقة بين الصراع النفسي اإل

  ). سمة

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

  :إقتراحات

  .السماح للمراهق بالتعبير عن أفكاره الشخصية -

توجيه المراهق نحو البرامح التلفزيونية الفعالة لتكريس وممارسة مفهوم التسامح      -

  .والتعايش

فضلها وتشجيعه، بهدف العمل على مشاركة المراهق في أعماله واألنشطة التي ي -

 .تقليص مساحات الصراع وتوسيع حقول التوافق وبناء جسور التفهم

المراهقين واتخاذ القرارات  همتشجيع الوالدين على وضع أهداف مشتركة مع أبنائ -

 .بصورة جماعية مقنعة

السماح للمراهق باستضافة أصدقائه في البيت مع الحرص على التعرف إليهم         -

 .س معهم لبعض الوقتوالجلو

أنت فاشل، عنيد : على الوالدين تجنب إستعمال األلفاظ والعبارات السلبية مثل -

متمرد أنت دائما تجادل وتنتقد، أنت ال تفهم أبدا، ألن هذه العبارات واأللفاظ تستفز المراهق 

   .وتجلب المزيد من المشاكل والمتاعب وتؤدي إلى الصراع النفسي االجتماعي للمراهق

إن غياب التوجيه السليم، والمتابعة اليقظة من طرف الوالدين ألبنائهم المراهقين  -

يقودهم حتما إلى التمرد على األسرة وقيم المجتمع، فالمراهق يعيش الصراع بين الحنين إلى 

 .فيها المسؤوليات مرحلة الطفولة المليئة باللعب وبين التطلع إلى مرحلة الشباب التي تكثر

  :ب إعالم المراهق بـكما يج

أنه ينتقل إلى مرحلة أخرى، فهو يخرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة جديدة  -1

  .تعني أنه كبير وأصبح مسئوال عن تصرفاته

أن هناك تغيرات جسدية، عاطفية، عقلية، اجتماعية تحدث في نفسيته وفي بنائه  -2

 .فهو لم يعد طفال يلعب ويلهو، بل أصبح له دور في الحياة

أن يفهم ما يعاني منه من قلق وعصبية وتمرد، ألن مرحلة المراهقة هي مرحلة  -3

اإلحساس المرهف، مما يجعله شخصا سهل االستثارة والغضب ولهذا يجب على األولياء 

 .زرع األمان واالطمئنان في نفسية إبنهم



 

رأيا     إشاعة روح الشورى في األسرة، ألن تطبيقها يجعل المراهق يدرك أن هناك -4

ورأيا آخر معتبرا، ال بد أن يحترم، وتعليمه كيفية عرض رأيه بصورة عقالنية منطقية 

وجعله يدرك أن هناك أمور ال يمكن المساس بها، منها على سبيل المثال الدين، التماسك 

 .األسري، األخالق والقيم

قين تقليل الخالفات بين الوالدين وعدم عرض غضبهم أمام أبنائهم المراه -5

المشاركة في الحوار، التفاوض والتفاهم بعيدا : واالعتماد على أساليب حل الصراع بينهم مثل

عن مسامع األبناء، كذلك االستماع الفعال لكل واحد منهما، أخذ وجهة نظر اآلخر بعين 

 .اإلعتبار، المناقشة وتبادل الكالم والحديث واالبتعاد عن العناد
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  : التعليمة

ي عدد من العبارات التي يستخدمها األفراد في وصف أنفسهم، إقرأ كل عبارة فيما يل  

  .في الدائرة المناسبة أمام العبارة التي تشير إلى ما تشعره به) x(بعناية و ضع عالمة 

ليس هناك عبارة ذات إجابة صحيحة أو خاطئة، و ال تستغرق وقتا طويال في عبارة 

  .ي تصف ما تشعر به حالياواحدة، تذكر أن تختار اإلجابة الت

  كثيرا  أحيانا  قليال  مطلقا  البنود  الرقم
          أشعر بالهدوء  01
          )بعيد عن الخطر(أشعر باألمان   02
          أشعر بالتوتر  03
          أشعر باألسف  04
          أشعر باالطمئنان  05
          أشعر باالضطراب  06
          أشعر باالنزعاج الحتمال وقوع كارثة  07
          عر بالراحةأش  08
          أشعر بالقلق  09
          أشعر بالسرور  10
          أشعر بالثقة في النفس  11
          أشعر بالنرفزة  12
          أشعر بالثوران  13
          أشعر بتوتر زائد  14
          أشعر باالسترخاء  15
          أشعر بالرضا  16
          أشعر بالضيق  17
          )لدرجة الغليان(أشعر أني مستثار جدا   18
          أشعر بالسعادة العميقة  19
          أشعر بأني أدخل السرور على اآلخرين  20
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  : التعليمة

فيما يلي عدد من العبارات التي يستخدمها األفراد في وصف أنفسهم، إقرأ كل عبارة   

  .ره به عامةفي الدائرة المناسبة أمام العبارة التي تشير إلى ما تشع) x(بعناية و ضع عالمة 

ليس هناك عبارة ذات إجابة صحيحة أو خاطئة، و ال تستغرق وقتا طويال في عبارة 

  .واحدة، تذكر أن تختار اإلجابة التي تصف ما تشعر به عموما

  دائما  غالبا  أحيانا  مطلقا  البنود  الرقم
          أشعر بأني أدخل السرور على اآلخرين  21
          أتعب بسرعة  22
          إلى البكاءأشعر بالميل   23
          أتمنى لو كنت سعيدا مثلما يبدو اآلخرين  24
أفقد السيطرة على األشياء ألنني ال أستطيع إتخاذ   25

  قراري بسرعة كافية
        

          أشعر بالراحة  26
          أنا هادئ األعصاب  27
أشعر أن المصاعب تتراكم لدرجة أنني ال   28

  أستطيع التغلب عليها
        

          نني قلق بشدة على أمور ال تستحق ذلك أشعر بأ  29
          أنا سعيد  30
          أميل إلى تصعيب األمور  31
          ينقصني الشعور بالثقة في النفس   32
          أشعر باألمان  33
          أحاول تجنب مواجهة األزمات والصعوبات   34
          أشعر بالحزن  35
          أشعر بالرضا  36
          فكار التافهة و تضايقني تجول في ذهني بعض األ  37
تؤثر عليا خيبة األمل بشدة لدرجة ال أستطيع   38

  .إبعادها عن ذهني
        

          أنا شخص مستقر  39
أصبح في حالة من التوتر واالضطراب عندما   40

  أفكر كثيرا في اهتماماتي وميولي الحالية
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  :التعليمة 

في إيطار انجاز بحث علمي لتحضير شهادة ماجستير في علم النفس المدرسي   

           الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق المتمدرس وعالقته بظهور القلق : بعنوان

ن وذلك ، نرجوا منكم اإلجابة بكل حرية حول األسئلة الموجودة في هذا اإلستبيا)سمة -حالة(

  .في الخانة المناسبة) x(بوضع عالمة 

  .تأكد أن هذه المعلومات ال تستعمل إالّ ألغراض علمية بحتة  

  

  شكرا مسبقا على مساهمتكم                 

  :البيانات الشخصية و العائلية

  أنثى      ذكر     : الجنس

      : السن

  ثانية ثانوي    أولى ثانوي  : المستوى التعليمي

  مرتفع  متوسط    منخفض  : توى االقتصاديالمس

  جامعي  ثانوي       متوسط  ابتدائي    دون مستوى: المستوى التعليمي لألب

  جامعي  ثانوي       متوسط    ابتدائي  دون مستوى : المستوى التعليمي لألم

  فأكثر 6  أفراد) 5-4(     أفراد) 3-2(    : حجم األسرة

  

  

  

  

  

 



 
 

  أبدا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارات   
          يصعب عليا أخذ القرار في المواقف الصعبة  01
          يهتم أبي برأي أمي  02
          أتضايق من معاملة والدي لي كطفل  03
          أنا مسؤول على نفسي  04
          يحدث شجار بين أبي و أمي ألسباب ال أعرفها  05
          ال أغضب من انتقادي المستمر من طرف والدي  06
          حيرة و تردد أجد نفسي في  07
          والدي يختلفان عند اتخاذ قراراتهم  08
          والدي تعجبهما طريقة تعاملي مع إخوتي  09
          ال يسمح لي بزيارة أصدقائي في منزلهم  10
          كثيرا ما يهدد أبي أمي بإعادة الزواج  11
          يسمح لي والدي السهر مع أصدقائي  12
          التلفزيونية التي أحبهاأمنع من مشاهدة البرامج   13
          أمي ال تنتقد أبي أمامي  14
          أنزعج من مراقبة والدي لتصرفاتي  15
          ال ينتابني الشك في اإلجابة على تساؤالت األستاذ   16
          عمل أمي يسبب مشدات بينها و بين أبي أمامي   17
          ينعتني أبي بالتافه كلما أبديت رأيي في أمور أسرية  18
          أشعر باالرتباك حول مستقبل أسرتي   19
          تتضايق أمي عن تأخر أبي ليال لعدم دخوله البيت  20
ال يسألني والدي عن المكان الذي كنت فيه بعد خروجي من   21

  المدرسة
        

          أنا عديم الفائدة في كل شيء  22
          ال يحدث في حضوري شجار بين أبي و أمي  23
          من اختيار والدي لي البرامج التلفزيونية التي أشاهدهاأتضايق   24
          ال أتضايق عندما يسألني األستاذ في القسم  25
          ال أمنع من الذهاب إلى السينما مع أصدقائي   26
          يتعاون أبي و أمي في تحمل المسؤولية   27
          يعبر والدي لحبهما لبعضهما البعض أمامي  28
          ق من اختيار والدي مالبسيال أتضاي  29
          أمنع من قبل والدي من مرافقة بعض أصدقائي   30
          أخجل عندما أتحدث إلى والدي في أمور جنسية  31
          أرتبك أمام األستاذ لعدم قيامي بالواجبات المنزلية   32
          والدي يهتمان بتفوقاتي المختلفة  33
          اأمي حزينة بسبب معاملة أبي له  34
          يتجاهل والدي وجودي في األمور المهمة  35
          ال يمنعني والدي من الحوار معهم في أمور أسرية   36

 



 
 

 

 

 

  توزيع درجات استبيان الصراع النفسي االجتماعي للمراهق): 03(ملحق رقم 

  الدرجات  الرقم  الدرجات  الرقم  الدرجات  الرقم  الدرجات  الرقم  الدرجات  الرقم
01  36  25  60  49  84  73  108  97  132  
02  37  26  61  50  85  74  109  98  133  
03  38  27  62  51  86  75  110  99  34  
04  39  28  63  52  87  76  111  100  135  
05  40  29  64  53  88  77  112  101  136  
06  41  30  65  54  89  78  113  102  137  
07  42  31  66  55  90  79  114  103  138  
08  43  32  67  56  91  80  115  104  139  
09  44  33  68  57  92  81  16  105  140  
10  45  34  69  58  93  82  117  106  141  
11  46  35  70  59  4  83  118  107  142  
12  47  36  71  60  95  84  119  108  143  
13  48  37  72  61  96  85  120  109  144  
14  49  38  73  62  97  86  121      
15  50  39  74  63  98  87  122      
16  51  40  75  64  99  88  123      
17  52  41  76  65  100  89  14      
18  53  42  77  66  101  90  125      
19  54  43  78  67  102  91  126      
20  55  44  79  68  103  92  127      
21  56  45  80  69  104  93  128      
22  57  46  81  70  105  94  129      
23  58  47  82  71  106  95  130      
24  59  48  83  72  107  96  131      

  

  

  

 

 



 
 

  

  ): 04(ملحق رقم 

  :فية حساب الوسيطكي -

  .109=  35 – 144= ن أي محيث ن يمثل عدد القي، =         رتبة الوسيط 

  يمثل الوسيط: و                       

  55=                 = رتبة الوسيط : و بالتالي

  55= رتبة الوسيط           

  .التي تمثل الوسيط) 90(تمثل الرتبة التي تقابل درجة  55حيث 

  90= الوسيط 
  

  :كيفية حساب النسب المئوية -

  .x 100=                        النسبة المئوية 
  

  :حساب النسبة المئوية لمتغير الجنس: مثال

  :بالنسبة للذكور

  %100س            

106         280  

  

  %100س            

174          280  
  

  

  

  

 

 

 

1+ ن   
2 

109  +1  
2 

 التكرار
 المجموع الكلي للعينة 

             106 x 100  

  %  37.86=                             = س 

                280 

             174 x 100  

  %  62.14=                             = س 

                280 



 
 

  :درجات أفراد عينة الدراسة): 05(ملحق رقم 

i��درج�ت ا� 
��Pا� 

i�. درج�ت 
 س��

i�. درج�ت 
 ح���


اعOدرج�ت ا� 
ا�45)� 
�2��� اjج


اعOدرج�ت ا� 
�2��� اjج


اعOدرج�ت ا� 
� ا��35 ا�45)�.
 ا�

76 42 34 79 54 25 2 1 
127 62 65 103 68 35 2 2 
73 40 33 67 41 26 2 3 
66 33 33 74 54 20 2 4 
140 66 74 90 64 26 2 5 
119 55 64 86 60 26 2 6 
104 47 57 94 68 26 2 7 
78 37 41 76 55 21 2 8 
90 46 44 72 54 18 2 9 
130 62 68 88 56 32 2 10 
73 34 39 75 49 26 2 11 
74 39 35 71 48 23 2 12 
97 49 48 78 53 25 2 13 
83 40 43 80 54 26 2 14 
93 49 44 86 63 23 2 15 
112 60 52 76 51 25 2 16 
111 51 60 75 49 26 2 17 
108 54 54 78 56 22 2 18 
104 52 52 87 58 29 2 19 
97 56 41 89 59 30 2 20 
98 54 44 67 47 20 2 21 
79 39 40 72 48 24 2 22 
78 39 39 79 57 22 2 23 
84 45 39 80 56 24 2 24 
95 49 46 72 53 19 2 25 
131 63 68 96 68 28 2 26 
83 40 43 78 57 21 2 27 
102 50 52 79 55 24 2 28 
95 48 47 69 48 21 2 29 
96 48 48 79 58 21 2 30 
70 35 35 83 58 25 2 31 
115 58 57 91 64 27 2 32 
103 56 47 100 71 29 2 33 
78 39 39 85 60 25 2 34 



 
 

 

94 51 43 85 57 28 2 35 
115 58 57 89 62 27 2 36 
102 56 46 96 66 30 2 37 
94 47 47 80 52 28 2 38 
96 52 44 83 60 23 2 39 
98 49 49 71 50 21 2 40 
118 58 60 85 57 28 2 41 
111 52 59 65 42 23 2 42 
132 63 69 104 76 28 2 43 
137 66 71 88 59 29 2 44 
103 48 55 73 51 22 2 45 
100 47 53 64 43 21 2 46 
125 63 62 90 65 25 2 47 
104 52 52 93 63 30 2 48 
98 47 51 76 46 30 2 49 
82 39 43 92 65 27 2 50 
111 53 58 74 49 25 2 51 
109 54 55 73 53 20 2 52 
92 47 45 77 51 26 2 53 
133 66 67 87 55 32 2 54 
97 56 41 73 48 25 2 55 
74 40 34 73 54 19 2 56 
84 39 45 75 52 23 2 57 
100 57 43 63 42 21 2 58 
105 41 64 80 49 31 1 59 
68 30 38 71 51 20 1 60 
104 47 57 81 56 25 1 61 
98 53 45 92 70 22 1 62 
120 57 63 90 63 27 1 63 
98 47 51 79 55 24 1 64 
97 52 45 84 56 28 1 65 
75 35 40 88 61 27 1 66 
149 71 78 85 55 30 1 67 
100 51 49 63 41 22 1 68 
108 51 57 81 57 24 1 69 
97 55 42 83 58 25 1 70 
110 55 55 87 59 28 1 71 
85 41 44 75 55 20 1 72 



 
 

 

101 51 50 77 49 28 1 73 
95 55 40 73 49 24 1 74 
102 52 50 78 51 27 1 75 
102 51 51 86 63 23 1 76 
77 40 37 69 50 19 1 77 
705 53 52 77 53 24 1 78 
90 45 45 75 58 17 1 79 
76 46 30 76 57 19 1 80 
104 50 54 72 53 19 1 81 
69 35 34 65 46 19 1 82 
50 24 26 70 50 20 1 83 
92 47 45 71 54 17 1 84 
93 43 50 92 63 29 1 85 
122 61 61 77 50 27 1 86 
96 46 50 85 55 30 1 87 
101 44 57 72 50 22 1 88 
77 41 36 80 50 30 1 89 
51 28 23 65 43 22 1 90 
97 52 45 81 61 20 1 91 
55 33 22 86 59 27 1 92 
79 39 40 75 50 25 1 93 
75 41 34 64 44 20 1 94 
75 34 41 64 42 22 1 95 
106 48 58 100 73 27 2 96 
88 54 34 75 51 24 2 97 
61 32 29 64 44 20 2 98 
102 57 45 86 60 26 2 99 
109 53 56 75 53 22 2 100 
95 51 44 72 54 18 2 101 
89 42 47 76 52 24 2 102 
126 62 64 96 68 28 2 103 
87 44 43 69 50 19 2 104 
84 45 39 75 48 27 2 105 
56 30 26 81 60 21 2 106 
63 32 31 64 45 19 2 107 
130 70 60 83 56 27 2 108 
85 40 45 75 52 23 2 109 
71 36 35 59 40 19 2 110 



 
 

 

92 53 39 90 64 26 2 111 
84 48 36 85 56 29 2 112 
59 27 32 69 45 24 2 113 
77 40 37 88 65 23 2 114 
94 54 40 82 60 22 2 115 
61 33 28 74 50 24 2 116 
80 44 36 70 48 22 2 117 
85 46 39 73 51 22 2 118 
79 37 42 79 57 22 2 119 
93 49 44 87 62 25 2 120 
63 37 26 72 49 23 2 121 
93 47 46 69 47 22 2 122 
91 42 49 89 63 26 2 123 
119 54 65 99 73 26 2 124 
59 34 25 82 60 22 2 125 
56 30 26 62 43 19 2 126 
81 40 41 75 51 24 2 127 
83 44 39 76 51 25 2 128 
145 71 74 89 58 31 2 129 
83 33 50 80 54 26 2 130 
60 34 26 81 55 26 1 131 
100 47 53 87 68 19 1 132 
72 30 42 71 50 21 1 133 
83 46 37 62 43 19 1 134 
82 43 39 75 50 25 1 135 
102 50 52 80 56 24 1 136 
73 37 36 79 59 20 1 137 
98 51 47 70 47 23 1 138 
70 40 30 74 48 26 1 139 
103 53 50 89 62 27 1 140 
79 40 39 88 63 25 1 141 
73 35 38 68 49 19 1 142 
90 49 41 81 55 26 1 143 
73 36 37 84 56 28 1 144 
84 41 43 75 54 21 1 145 
106 55 51 74 53 21 2 146 
98 49 49 86 65 21 2 147 
125 61 64 88 59 29 2 148 



 
 

 

62 28 34 81 55 26 2 149 
92 48 44 74 47 27 2 150 
67 34 33 82 58 24 2 151 
76 38 38 59 37 22 2 152 
82 34 48 87 59 28 2 153 
71 35 36 73 47 26 2 154 
90 41 49 87 59 28 2 155 
120 59 61 89 62 27 2 156 
117 54 63 83 57 26 2 157 
95 52 43 73 45 28 2 158 
106 53 53 76 53 23 2 159 
91 47 44 72 52 20 2 160 
71 33 38 63 48 15 2 161 
112 54 58 82 55 27 2 162 
78 41 37 77 55 22 2 163 
79 44 35 76 51 25 2 164 
76 42 34 73 53 20 2 165 
103 47 56 76 52 24 2 166 
66 34 32 77 52 25 2 167 
77 40 37 74 51 23 2 168 
65 34 31 83 55 28 2 169 
134 62 72 92 66 26 2 170 
98 50 48 70 50 20 2 171 
129 66 63 90 64 26 2 172 
95 48 47 81 56 25 2 173 
92 45 47 95 67 28 2 174 
94 47 47 88 63 25 2 175 
82 42 40 73 51 22 2 176 
67 36 31 88 65 23 2 177 
94 32 62 67 52 15 2 178 
88 55 33 66 47 19 2 179 
76 41 35 74 51 23 2 180 
76 37 39 66 49 17 2 181 
85 42 43 67 49 18 2 182 
76 37 38 81 60 21 2 183 
80 40 40 77 53 24 2 184 
111 51 60 81 59 22 2 185 
90 43 47 74 53 21 2 186 



 
 

 

113 53 60 95 67 28 2 187 
120 60 60 85 59 26 2 188 
110 49 61 79 54 25 1 189 
99 50 49 86 62 24 1 190 
92 45 47 101 74 27 1 191 
113 53 60 75 53 22 1 192 
81 39 42 77 57 20 1 193 
98 46 52 90 66 24 1 194 
99 50 49 89 59 30 1 195 
61 38 23 76 53 23 1 196 
106 48 58 78 60 18 1 197 
98 48 50 88 59 29 1 198 
64 34 30 75 55 20 1 199 
52 29 23 79 54 25 1 200 
78 41 37 77 57 20 1 201 
101 49 52 92 63 29 1 202 
100 54 46 79 61 18 1 203 
98 48 50 72 46 26 1 204 
116 57 59 88 60 28 1 205 
68 37 31 70 44 26 2 206 
100 48 52 66 45 21 2 207 
89 45 44 85 57 28 2 208 
51 30 21 63 41 22 2 209 
88 45 43 80 53 27 2 210 
114 58 56 97 68 29 2 211 
109 53 56 86 62 24 2 212 
109 53 56 79 52 27 2 213 
79 39 40 68 47 21 2 214 
83 41 42 77 48 29 2 215 
97 49 48 83 58 25 2 216 
92 51 41 83 54 29 2 217 
95 52 43 81 59 22 2 218 
86 49 37 65 44 21 2 219 
115 55 60 84 61 23 2 220 
125 59 66 90 65 25 2 221 
146 71 75 89 62 27 2 222 
94 46 48 71 48 23 2 223 
97 48 49 80 52 28 2 224 



 
 

 

97 46 51 74 52 22 2 225 
62 35 27 70 52 18 2 226 
98 49 49 98 66 32 2 227 
89 47 42 93 58 35 2 228 
106 56 50 84 58 26 2 229 
103 52 51 81 56 25 2 230 
51 20 31 78 55 23 2 231 
109 58 51 83 57 26 2 232 
78 41 37 70 48 22 2 233 
85 40 45 77 55 22 2 234 
118 62 56 81 55 26 2 235 
128 66 62 106 72 34 2 236 
125 59 66 83 61 22 2 237 
106 50 56 77 51 26 2 238 
77 34 43 88 62 26 2 239 
60 31 29 81 61 20 2 240 
86 38 48 78 54 24 2 241 
95 49 46 88 62 26 2 242 
97 53 44 76 51 25 2 243 
67 36 31 74 49 25 1 244 
71 35 36 80 57 23 1 245 
65 32 33 74 54 20 1 246 
79 48 31 77 51 26 1 247 
80 37 43 81 59 22 1 248 
114 57 57 91 65 26 1 249 
97 50 47 78 52 26 1 250 
121 64 57 91 65 26 1 251 
85 46 39 65 48 17 1 252 
78 38 40 74 49 25 1 253 
57 34 23 73 52 21 1 254 
106 55 51 115 76 39 1 255 
71 37 34 77 55 22 1 256 
88 54 34 92 68 24 1 257 
102 49 53 93 68 25 1 258 
99 45 54 78 56 22 1 259 
100 52 48 103 72 31 1 260 
88 41 47 74 53 21 1 261 
80 36 44 79 57 22 1 262 



 
 

 

82 39 43 76 53 23 1 263 
104 51 53 82 59 23 1 264 
98 45 53 66 46 20 1 265 
129 63 66 88 58 30 1 266 
67 36 31 91 66 25 1 267 
108 56 52 89 58 31 1 268 
64 31 33 76 52 24 1 269 
95 45 50 93 64 29 1 270 
75 45 30 93 64 29 1 271 
87 31 56 86 60 26 1 272 
74 41 33 67 42 25 1 273 
75 38 37 66 42 24 1 274 
92 48 44 81 60 21 1 275 
55 29 26 83 59 24 1 276 
58 26 32 86 62 24 1 277 
80 50 30 78 55 23 1 278 
112 47 65 93 65 28 1 279 
66 35 31 78 60 18 1 280 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

    

          

                        



 
 

            

       

         

          
  
 
 
 
  
 
 


