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االهداء

إىل سبب وجودي

إىل َمْن ربياي صغراً

أمي ـ أي
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املقدمة

نحن نعيش التغرات الرسيعة والتي تتطلب من االنسان أن يتغر بذات الرسعة التي يعيشها، نجد أن 

هناك الكثر من املتطلبات التي يجب االلتفات لها لي تكون عوناً لهذا االنسان يف أن يواكب ويتأقلم لهذه 

التغرات.

إن التغر هو سمة عرصنا، وإن ما يحمله العرص من تطورات يف األفكار ويف املعلومات التي تخص حياة 

الفرد، تطال جوانبه املختلفة، البيولوجية، االنفعالية، العقلية، واالجتاعية. وبكلمة أخرى فإن هذه التغرات 

موجهة أصالً لشخصية الفرد، وتناغاً مع ما يدور يف حياة الفرد من تغرات نجد أن هناك تغراً كبراً حدث 

يف الشخصية، ويف كل املجتمعات، فتكنولوجيا الفضائيات جعلت العام قرية صغرة تنرش فيه ذات األفكار 

غر مبالية معتقدات واتجاهات الفرد، وهذا ما أدى إىل أن يكون هناك شبه موذج للشخصية يف املجتمعات 

املختلفة، وهذا ما يتطلب من الباحثن (وخصوصاً يف مجال الشخصية)، دراسة املتغرات التي تكّون هذه 

أساساً  وأصبح  عليه  نشأ  ملا  انتهاك  عن  تنتج  أن  مكن  التي  األزمات  تخطي  يف  الفرد  ملساعدة  الشخصية 

ملعتقداته واتجاهاته، وبالتايل يف كونه إنساناً، وهنا يجب أن يكون االلتفات واالهتام باملجاالت املختلفة 

أنها منظومة متكاملة، وأن إغفال جانب من  لهذه الشخصية (املجال االجتاعي، املعريف، األخالقي) ذلك 

جوانبها قد يؤثر يف فهم كيفية عمل هذه املنظومة.

كيف  لتحديد  الشخصية  من  مختلفة  مجاالت  تناول  يف  محاولة   املطروحة، هي  البحوث  إن مجموعة 

يكون (إذا جاز لنا القول) تفاعل املتغرات لتبدو الشخصية بهذه الصورة وبهذا السلوك والذي هو دالة تلك 

الشخصية، ما يساعد يف فهم السلوك وبالتايل القدرة عىل توجيهه ما يضمن للفرد توازنه وتوافقه مع محيطه.

املؤلفة

بغداد يف 2015



10



11

تقدير الذات وااللتزام الديني

الفصل األول

بسم الله الرحمن الرحيم 

" َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَِني إِْرسَائِيَل الَ تَْعبُُدوَن إِالَّ الـلـَه َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَساناً " [سورة البقرة، اآلية: 83].

" إِْذ قَاَل لِبَِنيِه َما تَْعبُُدوَن ِمن بَْعِدي قَالُواْ نَْعبُُد إِلََهَك َوإِلََه آبَائَِك " [سورة البقرة، اآلية: 133].

يَّاُه تَْعبُُدوَن {2/172} "  [سورة  " يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكلُواْ ِمن طَيِّبَاِت َما َرزَقَْناكُْم َواْشُكُرواْ للِه إِن كُنتُْم إِ

البقرة، اآلية: 172].

ِميُع الَْعلِيُم {5/76} " [سورة  " قُْل أَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الـلـِه َما الَ َمْلُِك لَُكْم َرضّا َوالَ نَْفًعا َوالـلـُه ُهَو السَّ

املائدة، اآلية: 76]. 

م تكن العبادة شيئاً ثانوياً يف حياة اإلنسان فهو شعور بالحاجة إىل أن يكون هناك قوة أو مصدر للقوة 

الخصب  إىل مصدر  يلجأ  كان  ولذلك  أو مشاكل.  بأنه يف مواجهة ضغوط  االنسان عندما يشعر  إليه  يلجأ 

لعبادته يف بادىء الحياة االنسانية لدى االنسان القديم، وبعد أن وجد يف ذلك راحته النفسية أدى إىل تعدد 

اآللهة بحيث أصبح للخر إلهه وللبرش آلهة أخرى.

إن االنسان منذ أن أمكن التعرف عليه تاريخيا نجده متدينا ويتبع طقوسا ويتمسك بعقائد 

املعروفة  األسفار  نجد  مثالً  الهند  ففي  به،  واإلمان  الواحد  الله  عبادة  إىل  كلها  تهدف  حيث 
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بالكتب القيدية ما نصه «أن االله األكرب قد خلق األرض بكلمة ساوه فاقرها بأن توجد فربزت عىل الفور 

إىل حيز الوجود». أما يف الصن واليابان فنجد «أن اله الساء هو الذي يرصف األكوان ويدبر أمور االنسان 

(نوفل، ص 26).

الدينية إىل أن الدين بدأ يف صورة خرافة ووثنية وان  الباحثن املهتمن بالشؤون  وقد أشار العديد من 

االنسان أخذ يرتقى يف دينه عىل مدى األجيال حتى وصل إىل الكال لتوحيد الله، يف حن اشار آخرون إىل 

أنهم أثبتوا بالطرق العلمية بطالن الرأي السابق وأن عقيدة الخالق األكرب هي أقدم وبأنها ظهرت يف البرش 

وأن الوثنيات ما هي إال أعراض طارئة بجانب هذه العقيدة الخالدة، وهذا ما أثبته النج Lang عند القبائل 

الهمجية يف اسرتاليا وأفريقيا وأمريكا وما وجده بروكلان عند السامين قبل اإلسالم (دراز، 1974، ص 101).

إن حاجة االنسان للدين مهمة ورضورية ألمنه النفيس والروحي وذلك ألنه ليس بإمكانه أن يعيش بال 

دين، فإنه ليس عىل وجه األرض قوة تكاىفء قوة التدين أو تدنيها يف ضان ماسك األفراد نفسياً وماسك 

املجتمع ونظامه (أسود، 1981، ص 25).

ومها يكن من أمر فإن استطالع االنسان للعقائد الدينية السائدة اليوم يف أنحاء العام، تبن من غر شك 

أن الحياة االنسانية يف مختلف األزمان واألماكن م تخل من صورة من صور التدين أيا كانت وان االنسان م 

يكف منذ القديم عن محاولة فهم ومعرفة الخالق وتحديد عالقته به وواجباته نحوه، ولذلك مكن القول بأن 

العقيدة رضورة فردية وأن الدين من صميم الفطرة االنسانية (البويري، 1972، ص 47).

فاالنسان هو املسؤول وهو املكلف بتطبيق وتنفيذ وحاية معتقداته وقيمه وان ذلك يقع يف ذاته ومتد 

خارج هذه الذات بإرادته ورغبته، أن التدين حالة نفسية كا هو يف نفس الوقت ظاهرة اجتاعية، وجدت 

مع االنسان منذ زمن بعيد، فهي بذلك ظاهرة أساسية يف حياة األفراد والشعوب (الكبييس، 1996، ص 6).

ويف هذا الجانب يؤكد فروم From أن الحاجة الدينية مغروسة يف الرشوط األساسية 

البناء الخاص للشخصية الفردية  لوجود النوع االنساي وان الدين مغروس بجذوره يف 
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وطاملا هو دين جاعة من البرش فإن له جذوراً يف الشخصية االجتاعية أيضاً. (فروم، 1989، ص 144).

وحول أهمية الدين يف حياة الفرد، ظهر من خالل دراسة هاريس Harris 1975 أن نسبة الذين يشكل 

الدين يف حياتهم أهمية كبرة كانت نسبتهم ولالعار (55 ـ 64) (65 ـ 69) (70 ـ 79) (69 %، 71 % ، 73 

%) (Madda, 1989, p. 561) كا وجد البورت (Allport, 1960) أن 82 % من مجموعة كبرة من الناس 

.(Allport, 1960, p. 37) توافق عىل أن الدين مكن أن يكون األساس لتكوين فلسفة الفرد يف الحياة

إن دراسة االلتزام الديني أي السلوك امللتزم بتعاليم الدين هو يف الواقع من الدراسات املرشوعة لعلم 

لعلم  الفرد، كا مكن  الديني لدى  االلتزام  املتدين أي  بالسلوك  يهتم  الدين ولكنه  النفس، فهو ال يدرس 

النفس أن يوضح التأثر الذي ملكه الدين عىل الجوانب النفسية األخرى للفرد، حيث إن الدين هو فكر 

وإمان وأخالق وسلوك، وال شك أن الرتبية الدينية املبكرة التي تتبلور عىل شكل التزام ديني تساعد عىل 

تكوين نظام ثابت من القيم واملعاير الذي يعد ركيزة أساسية تقوم عليها أساليب تكيف االنسان التي مثل 

أساليب الحياة التي يتبعها الفرد يف حياته للتعامل مع مختلف املواقف السلوكية التي يتعرض لها (الكبييس 

1996، ص 22).

إن الفرد املتمسك بنظام من القيم إما يتمسك يف نفس الوقت بإطار مرجعي يحدد أساليب سلوكه يف 

الحياة ويجد الفرد فيه سنداً قوياً يلجأ إليه باستمرار إذا ما ضاقت األمور. وكا مثل القيم ركنا أساسياً ألي 

مجتمع وأن األهداف والقيم واملعاير السلوكية هي التي ترتجم أسلوب حياة الجاعة (غنيم، 1975، ص 

118). والدين هو الطريق إىل بناء ودوام القيم االنسانية التي تعد اطارا مرجعيا لسلوك الفرد وترصفاته 

وأسلوب حياته (فهمي 1987، ص 264). وإذا كان االلتزام الديني بهذا املعنى يعد ركناً أساسياً يف أسلوب 

حياة الفرد وان أدلر قد أكد عىل ثالثة مفاهيم هي مفهوم الذات ومفهوم اآلخرين ومفهوم الذات الخالقة 

والتي بها العنرص الدنيامي للشخصية ما يؤدي إىل البحث عن الخربات والتي تنتهي بتجديد اسلوب حياة 

الشخص (زهران 1982، ص 112).
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يتضح ما تقدم التالزم بن االنسان والدين، معنى أن بن االنسان والدين عالقة ارتباطية تالزمية تاريخية، 

وعالقة ارتباطية تالزمية وجودية بغض النظر عن حقيقة وطبيعة الدين (الفيومي، 1985، ص 334). وان هذا 

يف حقيقته يحتم عىل الفرد االلتزام بالعقيدة التي يؤمن بها. وان هذا االلتزام يصبح جزءاً ال يتجزأ يف شخصيته 

وتكوينه لذاته وان مدى االلتزام مأل حيزاً من تقدير الفرد لذاته، حيث يرى يف التزامه صورة من صور تقدير املجتمع 

له من حيث حفاظه عىل الضوابط والقوانن التي تنظم مجتمعه الذي ينتمي إليه، وهي جزء مهم من تقدير الفرد 

لذاته حيث االلتزام يؤدي إىل احرتام املجتمع له.

فقد أكد ماكدوجال McDogall يف بناء نظريته يف الغرائز إىل أن تقدير الذات عاطفة رئيسية تحتل أعىل 

موقع يف النظام الهرمي الخاص لشخصية االنسان وتتحدد بعض األماط العليا للسلوك خالل عملية التنشئة 

االجتاعية واألشخاص الذين تتأثر بهم يف الحياة (مصطفى، 1990، ص 39).

أما ماسلو Maslow فقد عمل يف مجال دراسة تقدير الذات، فهو يرى أن هناك عالقة قوية بن الشعور 

باألمن والطأنينة وبن تقدير الذات، فهو يشر إىل أن الفرد الذي يشعر باألمن العايل يتميز بتقدير عال 

.(Stagner, 196, p. 199) للذات

وقد أكد روزبرك Rosnberg من خالل دراسته للنظريات املختلفة يف مجال تقدير الذات، أن هناك فكرة 

محددة تجمع هذه النظريات وهي وجود عالقة بن وجود الفرد ومحاولة تجميله واحرتامه لذاته، وقد أكد 

أن تقدير الذات هو حافز أويل إنساي وهو حافز لتجميل الذات Self – enhancement وهو حافز لتوكيد 

الذات Self – Maintenance وهو حافز لتقييم الذات Sef – wort وقد ذكر أن هناك مبادىء ثالثة تحكم 

هذه النظرية هي:

1 ـ مبدأ معلومات تقدير الذات، وهو انعكاس للمقارنة االجتاعية التي يقوم بها الفرد والعزو الذاي 

.Self – attrubtion

2 ـ تقدير الذات نتاج للتفاعل االجتاعي.

3 ـ املقارنة االجتاعية، وهو يحمل غياب املعلومات املوضوعية التي يحملها الفرد عن نفسه فهو يف األساس 

(Rosnberg, 1989, p. 1004) يعمل عىل مقارنة نفسه باآلخرين

وقد تناول الباحثون مفهوم تقدير الذات بالدراسة املستفيضة وذلك ملا له من أهمية 
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يف الصحة النفسية ومن ثم يف التكيف الناتج، فرى لندكرين Lindgren 1973 أننا نبحث عن كيفية رؤية اآلخرين 

لنا وهذا يأي من توقع اآلخرين لسلوكنا وأكر من ذلك القيمة التي تعتقد بها أن اآلخرين يعاملوننا كأشخاص وأن 

هناك تفاعالً بن احرتام الفرد لذاته واحرتام اآلخرين له، وقد وضع هذا كافرتاض لدراسة قام بها كل من ما موتو 

ودنبخ Migano to and Dornbuch أن األفراد الذين يتمتعون باملستوى العايل لتقييم الذات يتميزون أيضاً باحرتام 

.(Miganto, 1956, p. 399)  عاٍل من قبل اآلخرين والعكس صحيح

أما أهمية هذا البحث فتتجىل يف أن املكتبة العربية ـ حسب علم الباحثة ـ تخلو من مثل هذه الدراسة 

وكذلك م تعر الباحثة عىل دراسة أجنبية قد استهدفت هذين املتغرين بالبحث والدراسة، ومن هنا تربز 

مشكلة البحث يف دراسة هذين املتغرين وخصوصاً لدى فئة من الشباب (طلبة الجامعة) والذين يعدون 

عاد املجتمع وثروته فإذا ما توفرت له الصحة النفسية كان الروة التي تقود املجتمع إىل التقدم والرقي.

أهداف البحث

1 ـ بناء مقياس االلتزام الديني.

2 ـ تطبيق مقياس تقدير الذات.

3 ــ ايجاد العالقة بن تقدير الذات وااللتزام الديني.

حدود البحث

يتحدد البحث الحايل بطلبة الجامعة للمراحل األولية األربع للدراسات االنسانية والعلمية.

تحديد املصطلحات

Religious Commitment أوالً: االلتزام الديني

امانا  أو  وسلوكا  فكرا  اإلسالمي  الدين  وفرائض  بقيم  التمسك  وآخرون،  عيىس  يعرفه 
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ومارسة، وال يعني التعصب الديني، بل هو قيمة ينبغي مارستها من قبل املسلمن (عيىس وآخرون، 1993، 

ص 4).

وعرفه توماس homas: أنها االلتزامات الروحية والعقلية التي تتضمن املواقف واالتجاهات االعتقادية 

 homas, 1982,) وكذلك االلتزامات االجتاعية والقانونية والتي تتضمن قواعد السلوك وأحكام القانون

.(p. 31

ويعرفه النقيب: امتثال الفرد الواعي وتطبيقه لتعاليم االسالم كا وردت يف القرآن والسنة وكا طبقها 

السلف الصالح (النقيب 1984، ص 43).

أما أمن 1996، فرى أن االلتزام الديني، هو اتساق ميز الشخص يف توظيفه للمعلومات املدركة يف ذاته 

والتي تتعلق بخالقه واآلخرين وذلك من خالل اعتناقه ألركان وشعائر الدين اإلسالمي الحنيف التي تتمثل 

بأساسيات االمان وأداء العبادات والتمسك بالعادات واملنهجيات وتجنب املهلكات يف مواقف الحياة اليومية 

واالجتاعية (أمن، 1996، ص 14).

وتعرف الباحثة االلتزام الديني، مدى تقيد الفرد بالقوانن ونظم الرشيعة الساوية التي يؤمن بها، ما 

يضمن له القبول واالحرتام من قبل اآلخرين وما ينتج عنه من رضا عن الذات وبالتايل التكيف الناجح.

الديني، وكلا  التعريف اإلجراي: حصول املستجيب عىل درجة من جراء اجابته عىل قياس االلتزام  أما 

ارتفعت درجته كلا كان التزامه أعىل والعكس صحيح.

Self – esstem ثانياً: تقدير الذات

يعرفه ماسلو Maslow, 1973 أنه عبارة عن الشعور بالسيطرة وتقييم الذات (مصطفى، 1990، ص 31).

ويعرفه ماكدوكال MacDoagall هو عاطفة رئيسية لدى االنسان ذات أهمية خاصة وهي العاطفة التي 

تنتظم من خاللها الغرائز واالنفعاالت (مصطفى، 1990، ص 31)

 Coopersmith,) الذات  نحو  التقييمية  االتجاهات  من  مجموعة  أنه   Coopersmith كوبرسمث  أما 

.(1967, p. 15
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قدرات  من  ملك  عا  وفكرته  باألخرى  عالقاته  مكانته،  الفرد  شعور  تفاعل  نتاج  أنه  الباحثة  وعرفته 

وقابليات ما يؤدي إىل الرضا أو عدم الرضا عن الذات (الحلو، 1992، ص 5).

أما التعريف االجراي، فهي حصول املستجيب عىل درجة مثل تقديره لذاته فكلا ارتفعت درجته عىل 

املقياس، ارتفع تقديره لذاته وكلا انخفضت الدرجة انخفض تقديره لذاته (الحلو، 1992، ص 5).
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الفصل الثاي

االطار النظري والدراسات السابقة

لقد فرس الدين تفسرات مختلفة حسب وجهات النظر املختلفة والتي ترى الدين عىل أنه سلوك ينطوي 

عىل معتقدات والتزامات.

النظريات التي ترى أن االلتزام الديني يتطور:

 Natrrism حيث نرى أن التطور من البسيط إىل املعقد، فإن شكل الدين األول كان هو الدين الطبيعي

حيث تكون العبادة فيه ألشياء يف الطبيعة ومن هذه النظريات: ـ

النظريات املعرفية: ترى هذه النظريات أن الدين ظهر عندما بدأ الناس يفكرون بالخربات واألحداث التي 

يصعب فهمها وتفسرها. أما التفسر اآلخر فإن التفكر املرتبك املشوش والبسيط جداً عند االنسان البداي 

.(Meadow, 1984, p. 6) هو الذي أدى إىل ظهور التوضيحات أو التفسرات الدينية

حيث يرى سبنرس أن البرش البدائين هم باألساس عقالنيون. ولكنهم يعدون األحالم خربة حقيقية ما 

 Shadow – Self جعلهم ينظرون إىل أنفسهم بأنهم مثلون طبيعة مزدوجة هي الوجود املادي للذات وظلها

أو اإلنسان وأن خياالتهم نحو املوت قادتهم لالعتقاد بالذات وظلها أو بشبح االنسان الذي يبقى عىل قيد 

الحياة يف حالة أخرى مختلفة بعد املوت (املصدر السابق).

النظريات االنفعالية

ترى هذه النظريات أن الدين تطور من خالل املخاوف الالشعورية، وترى وجهة 
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نظر أخرى أن الدين قد ظهر من خالل الخربة الشعورية لالنفعاالت القوية.

مثل وجهة النظر األوىل فرويد حيث يرى أن الطوطمية التي هي عبادة بديل األب واالزدواجية نحو األب 

والتي تتضح يف عيد الطوطم واالحتفاالت التي تعيد لألذهان ذكرى األب والقوانن التي تعاقب باملوت من 

.(Freud, 1940, p. 133) يخرقها

أما وجهة النظر الثانية فيمثلها واكس مولر، حيث أشار ايضاً إىل أن الدين نشأ من خالل الهيبة والخوف عند 

مواجهته األشياء املختلفة يف الطبيعة، فالهيبة أدق إىل العبادة والخوف أدى إىل االسرتضاء واالستعطاف وهكذا ولد 

.Meadow, 1984, p. 68 ،الدين

أما العام النغ فرى أن وظيفة األنبياء تتعلق بتصيح دين التوحيد حيث أنهم ينشطون من أجل إعادة 

التدين السليم والتعريف باالله الصحيح  وأن االنحراف عن الدين السليم م يكن فقط سمة من سات 

الرجل البداي بل دفع به بعض املفكرين من أجل األديان املعارصة لهذا يقرتح النغ أال نتحيز من البحث عن 

الدوافع التي جعلت الرجل البداي ينحرف عن الدين الصحيح وهو دين التوحيد بتعليل ذلك بعدم قدرته 

املعرفية تعقله وتفكره، إذا ما وجدنا أن االنحراف عن الدين الصحيح وجد عند من هم عىل درجة عالية 

من االستبصار والتقدم والتفكر (أورانج، 1983، ص 38).

وقد أجريت العديد من الدراسات يف مجال قياس االلتزام الديني فقد تبنى باردس Bardis 1961 مقياس 

 Shaw, 1967, p.) يتألف من (25) فقرة وفق طريقة ليكمرت لقياس االتجاه الديني والطقوس املختلفة

.(341

العالقة، وأعد هذا املقياس  النفيس. فقد تم اعداد مقياس لدراسة  التدين واملرض  العالقة بن  ولدراسة 

ويب وكوبلر Webb and kobler, 1961 وقد تألف املقياس من (35) فقرة وفق طريقة ليكرت وثرستون.

ويف دراسة للرتبية الدينية، القيم واألخالق فقد قام أنيت Annette, 1974 بدراسة ثالث مدارس لتوضيح أهمية عزو 

الرتبية الدينية، وقد استخدم املدرسة السايكولوجية السلوكية، والسلوكية املعرفية والنظرية املعرفية، وذلك 

لتوضيح أن ما جاء به فرويد والذين أكدوا عىل االنطباع الخلقي، بينا املدارس السلوكية الثالث قد أخذت عزو
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.Walters, 1974, p. 246 الرتبية الخلقية أنه ذو فائدة من املنظور الديني 

النفيس  للتحليل  الدراسة  النفيس لالمان حيث هدفت  التحليل  لويز Lewis, 1974 لدراسة  ويف دراسة 

لالمان وقد اخترب مفهوم االتجاهات معرفيا انفعاليا. وقد بينت أن االلتزام االماي يحتوي املكونات الثالث 

(Lewis, 1979, p. 97) التي يحتويها االتجاه

ويف دراسة باربر Barber 1974 لدراسة تعامل الوالدين مع الصغار إليصال املعلومات الدينية، فقد وجد 

.Barber, 1974, p. 192) أن تعامل الوالدين بالعطف والحب واستخدام اسرتاتيجيات التنشئة االجتاعية

أما دراسة اسرت Eister 1975 فقد هدفت إىل تغير املنظور يف الدراسة العلمية للدين، حيث وصف تكيف 

.(Eister, 1975, p. 125) النظرية لدراسة الدين وظاهرة التدين من  خالل التعريب وتحليل ظاهرة التدين

أما عن تقدير الذات فقد فرس العلاء تقدير الذات من وجهات نظر مختلفة، فيعد موضوع الذات من 

املواضيع التي اهتم بها الفالسفة القدامى وذلك يف محاولة منهم لفهم كَنه الذات االنسانية، وقد نوقشت 

الذات معان عدة، لذلك فقد احتلت الذات مساحة كبرة يف نظريات الشخصية مثل نظرية التحليل النفيس 

النظم األخرى لتمد الشخصية  الذات يف وسط الشخصية، وتتجمع حولها جميع  حيث ركز يونك عىل أن 

بالتوازن والثبات (هول، 1971، ص 119).

وركز ادلر يف نظريته عىل الذات الخالقة التي تعد العنرص الدينامي للشخصية، والذات لديه مثل نظاما 

شخصياً وذاتيا للغاية (املصدر السابق 161).

أما هوري فرتى أن الذات الواقعية هي عبارة عن القوة املركزية الداخلية يف الفرد وأنها مصدر النمو الحر 

والصحي لطاقات الفرد الداخلية (هوري 1988 ص 78).

والذات لدى روجرز مثل املحور األسايس لنظريته ولها خصائص عديدة منها:

1 ـ أنها تنمو يف تفاعل الكائن من البيئة.

2 ـ أنها َمْن متص قيم اآلخرين وتدركها بصورة مشوهة.

3 ـ تنزع إىل االتساق.
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4 ـ يسلك الكائن أساليب تتسق معها.

5 ـ الخربات التي ال تتسق مع الذات تدرك بوصفها تهديدات.

6 ـ قد تتغر الذات نتيجة للنضج والتعلم.

ويرى روجرز أن الكائن يستجيب للمجال كا يخربه ويدركه، واملجال اإلدراي واقع بالنسبة للفرد (هول 

1977، ص 614).

ولقد استخدم عدد من العلاء مصطلح مفهوم الذات ليعربوا عن مفهوم افرتايض شامل يتضمن جميع 

معتقداته  ذلك  ويشمل  وشخصية،  وعقلية  عن خصائص جسمية  تعرب  والتي  الفرد  عند  واملشاعر  األفكار 

وقيمه وقناعاته، كا يشمل خرباته السابقة وطموحاته. ويشر مفهوم الذات إىل إدراك الفرد لذاته، وتشكل 

كذلك،  له  بالنسبة  املهمة  والجهات  البيئية  باملعززات  وتتأثر  بيئته  مع  تفاعله  الفرد هذه خالل  إدراكات 

ليس ملفهوم الذات كينونة مستقلة داخل الفرد، وإما هو نافع ومهم يف تفسر سلوك الفرد والتنبؤ به، ومن 

املعتقدات أن إدراك الفرد لذاته يؤثر يف الطرق التي يسلك فيها أو أن سلوكه يؤثر كذلك يف الطرق التي يدرك 

فيها ذاته (توق، 1981، ص 71).

لذا فقد عد مفهوم الذات من العوامل املوجهة للسلوك بناء عىل الصورة التي يفهم بها الفرد نفسه نتيجة 

.(Spears, 1973, 147) لوعيه بذاته

تعدد نظرة الفرد إىل نفسه إحدى املحددات املهمة التي تؤثر يف سلوكه وترصفاته اتجاه اآلخرين، عرب 

نفسه  من  واثقاً  يكون شخصاً  ذاته  يقدر  الذي  الشخص  أن  إىل  واألدبيات  األبحاث  وتشر  الحياة،  مواقف 

ويحتويها ويثق باآلخرين ويحرتمهم ويكون عىل توائم مع نفسه ومجتمعه وله القدرة عىل التعامل الناجح 

يف الحياة.

فقد أشار كوبر سميث Copersmith 1976 إىل أن األفراد الذين حصلوا عىل درجات عالية عىل قياس 

تقدير الذات يرون أنفسهم نشطن وناجحن اجتاعيا وم يكونوا حساسن لالنتقادات وال يشعرون بالقلق 

ننفسه  املقياس  الذين حصلوا عىل درجات منخفضة عىل  باألفراد  لهم مقارنة  باحرتام اآلخرين  ويشعرون 

.(Burna, 1979, p. 201)
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وأشارت دراسة ترمبيل (Trimply, 1989) إىل أن هناك عالقة بن تقدير الذات والقلق وأن األفراد الذين 

الوقت نفسه عىل درجات منخفضة عىل  فانهم حصلوا يف  الذات  عالية عىل مقياس  حصلوا عىل درجات 

.(Trimply, 1989, p. 823) مقياس القلق

وأوضح بوتلر Butler, 1984 إىل أن هناك عالقة بن تقدير الذات والكآبة وأن ذوي التقدير الواطىء للذات 

.(Butler, 1984, p. 22) كانوا مكتئبن أكر من ذوي التقدير العايل

الضغوط  تعاملهم مع  كان  للذات  العايل  التقدير  املعوقن من ذوي  أن  الخفاجي 1993  دراسة  وبينت 

النفسية وحرفيا بينا كان تعامل املعوقن من ذوي التقدير الواطىء تجنبيا (الخفاجي 1993).

أما دراسة الحلو 1992 فقد أظهرت أن ذوي مركز السيطرة الداخيل يكون تقديرهم لذواتهم عاليا بينا 

أظهر ذوو السيطرة الخارجي تقديرا واطئا لذواتهم (الحلو 1992).

وأوضحت دراسة الربيعي 1999 أن األفراد من ذوي التقدير العايل يكون الخجل لديهم أقل من ذوي 

التقدير الواطىء (الربيعي 1999).
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الفصل الثالث

اجراءات البحث

لقد تطلب تحقيق أهداف البحث الحصول عىل أداتن للقياس أحدها لتقدير الذات واألخرى لاللتزام 

الديني، وقد لجأت الباحثة إىل بناء قياس لاللتزام الديني واستلزم ذلك اختبار عينة من مجتمع الطلبة لبناء 

األداة وأخرى لالجابة عىل تساؤله وفيا ييل وصف للعينة وأساليب جمع البيانات.

عينة تحليل فقرات مقياس االلتزام الديني

شملت عينة البحث طلبة جامعة بغداد للعام الدرايس 98 ـ 99 وقد تم تحديد كليات (الرتبية بقسميها 

عالقة  له  أن  يتقد  ما  التخصص  يف  للتنوع  تحقيق  ذلك  ويف  الهندسة)  اللغات،  اآلداب،  واالنساي،  العميل 

بااللتزام الديني، وقد روعي يف اختيار العينة تضمنها لجميع املراحل وذلك للوصول إىل مقياس يخص مرحلة 

الجامعة.

جدول (1)

عينة تحليل الفقرات
الرتبية الرتبية علوم الحياةالرتبية/ التاريخ

الكيمياء

اآلداب 

االجتاع

اآلداب اللغة 

العربية

اللغات 

الفرنيس

املجموعالهندسة

١٥٠ذإذإذإذإذإذكورإناثذكورإناث

١١١٥٨٩١٣١٢١٤٩١١٧٨١٥٥١٣
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أما عينة التطبيق النهاي فقد اختر لها عشوائياً 150 طالباً وطالبة من كلية اآلداب قسم علم النفس ومن 

املراحل املختلفة وقد تضمنت العينة (73) أنثى و (77) ذكراً.

أوالً: بناء إدارة االلتزام الديني

فيا ييل خطوات بناء مقياس االلتزام الديني

1 ـ أطلعت الباحثة عن عدد من املقاييس العربية واألجنبية ومنها:

1993 أ ـ مقياس عيىس وآخرون    

1983 ب ـ مقياس الطاي    

1994 ج ـ مقياس ثرستون   

1996 د ـ مقياس الكبييس   

1996 و ـ مقياس أمن    

2 ـ جمعت الفقرات غر املتشابهة (غر املشرتكة). بن املقاييس.

3 ـ مت صياغة الفقرات املتشابهة بن املقاييس.

4 ـ تم التوصل من جراء الخطوات السابقة إىل (25) فقرة وقد وضعت الفقرات عىل شكل فقرات إيجابية 

وأخرى سلبية.

تحليل الفقرات

لقد استخدم أسلوب املجموعة العليا واملجموعة الدنيا لتحليل الفقرات وأخذ الـ 27 % العليا و 27 % 

الدنيا، وقد طبق االختبار التاي T – test لعينتن الختيار داللة الفروق بن املجموعة العليا والدنيا لكل فقرة 

وعدت القيمة التائية مؤرشاً لتمييز الفقرة، وقد جاءت النتيجة ان كل الفقرات تتمتع بدرجة عالية من التميز 

وكا موضح يف الجدول (2).
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جدول (2)

معامالت مييز فقرات تقدير الذات بأسلوب املجموعتن العليا والدنيا

صدق مقياس االلتزام الديني

واألخذ  املجال  للخرباء يف هذا  املقياس  بتقديم  الظاهري وذلك  الصدق  استخدم  الظاهري:  الصدق  ـ   1

بآرائهم حول صالحية كل فقرة لقياس االلتزام الديني ومالءمتها ملجتمع الدراسة. وقد اتفق جميع الخرباء 

عىل صالحية كل الفقرات وبدون حذف ألي منها.

2 ـ الصدق املنطقي: وقد تحقق هذا الصدق من خالل تعريب االلتزام الديني وتحديد مجاالته.
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ثبات املقياس

لقد استخدم أسلوب إعادة االختيار بعد مرور (30) يوماً وقد اخترت عينة من طلبة الصف الثالث قسم 

علم النفس بلغت (50) طالباً وطالبة، وقد بينت النتائج أن املقياس يتمتع بدرجة من الثبات تعد عالية وكا 

هو موضح يف الجدول (3).

جدول (3)

معامل ثبات مقياس االلتزام الديني بطريقة إعادة االختبار

معامل الثباتاالنحراف املعياريالوسطالتطبيق
التطبيق األول

التطبيق الثاي

88,61

84,9

17,31

18,4

0,818

ثانياً: مقياس تقدير الذات

لقد اعتمد البحث لقياس تقدير الذات، املقياس الذي أعدته الباحثة يف دراسة عالقة تقدير الذات مركز 

السيطرة، وبالنظر لعدم مرور فرتة طويلة عىل بناء هذا املقياس، إضافة إىل أنه أعد لطلبة الجامعة، فقد 

اعتمد صدق وثبات هذا املقياس بدون اللجوء إىل استخراجه مرة ثانية.

التطبيق النهاي:

بعد أن تم الحصول عىل مقياس لاللتزام الديني يتمتع بالصدق والثبات، تم تقديم مقياس لاللتزام الديني 

مرفق مقياس لتقدير الذات لكل فرد من أفراد العينة، يتم االجابة عليها سوية وخالل ساعة من الوقت، 

وقد أجري التطبيق من قبل الباحثة عن الطلبة دون اعطاء أي تعليات اضافية حيث اكتفى بالتعليات 

املطبوعة التي وضعت يف مقدمة كل مقياس وقد فرغت البيانات بأن تعطى لكل استارة لاللتزام الديني 

تقابلها درجة ملقياس تقدير الذات الذي أجاب عليها الفرد ذاته.
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تحديد فئتي االلتزام الديني

لغرض الحصول عىل عينة حصلت عىل الدرجات العليا عن مقياس االلتزام الديني فقد اتبع ما ييل: ـ

1 ـ تم ترتيب استارات العينة من أعىل درجة لاللتزام الديني إىل أوطى درجة.

2 ـ اقتطعت الـ (25) استارة العليا (التي حصلت عىل الدرجات العليا يف االلتزام الديني) ويقابلها (25) 

استارة الدنيا (التي حصلت عىل الدرجات الدنيا يف االلتزام الديني)، وذلك لتحديد األفراد بأعىل تباين عىل 

هذا املتغر.

3 ـ وقد حسب االختبار التاي بن الفئتن الختيار داللة الفروق كا يف الجدول (4)

جدول (4)

االختبار التاي الختيار داللة الفروق بن متوسطي فئتي

 االلتزام الديني العايل والواطىء

القيمة التائيةاالنحراف املعيارياملتوسطالفئة

الفئة العليا

الفئة الدنيا

96,3

78,7

24,7

19,67

13,3165

إن القيمة التائية ذات داللة عند مستوى 1 % يعني النجاح يف الحصول عىل فئتي لاللتزام الديني يتمتعان 

بأعىل تباين.
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الفصل الرابع

النتائج وتفسرها

لتحقيق هدف البحث يف التعرف عىل االلتزام الديني لدى طلبة الجامعة وعالقته بتقدير الذات لديهم، 

فقد لجأ البحث إىل استخدام تحليل التباين يف الدرجة الثانية Two way – Anov ووفق ما ييل:

بعد تحديد الـ 50 طالباً وطالبة من ذوي االلتزام الديني العايل والواطىء فقد تم تحديد درجاتهم عىل 

مقياس تقدير الذات. وكا موضح يف الجدول (5)

جدول (5)

تحليل التباين ملتغري االلتزام الديني بالذات

االحتاليةالقيمة الفائيةمتوسط الثباتاتدرجة الحرارةاملصدر

بن املجموعات

بن األفراد

التفاعل

ضمن األفراد

1

1

1

46

19,81

342,15

108,60

12,05

1,644

27,372

8,688

% 1

% 1

مكن توضيح التفاعل يف الشكل (1)
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تقدير الذات
(شكل 1)

التفاعل بن متغري تقدير الذات وااللتزام الديني

يتضح من الجدول (5) والشكل (1) التابع له أن هناك تفاعالً بن متغري تقدير الذات وااللتزام الديني، 

وأن هذا التفاعل ذو داللة عند مستوى 00,01 ان يف ذلك تفسراً إىل أنه كلا زاد االلتزام الديني لدى الفرد 

وارتفعت درجته فإنه يؤدي إىل زيادة يف تقدير الفرد لذاته. وهذا ما يؤكد أن االلتزام يصبح جزءاً ال يتجزأ 

من شخصيته وتكوينه لذاته وأن مدى االلتزام مأل حيزاً من تقدير الفرد لذاته، حيث يرى يف التزامه صورة 

من صور تقدير املجتمع له من حيث حفاظه عىل الضوابط والقوانن التي تنظم مجتمعه الذي ينتمي إليه. 

الدراسة كا ذكر  الدراسات السابقة وذلك لعدم توفر مثل هذه  النتائج مع  البحث مقارنة   وال يستطيع 

سابقاً.

االلتزام العايل
الواطي

االلتزام عايل

االلتزام واطي تقدير الذات
عايلواطي



30

املصادر

1 ـ القرآن الكريم

2 ـ الربيرى، أحمد محمود، 1972، الدين بن الفرد واملجتمع، القاهرة، دار مرص للطباعة.

3 ـ اسود، عبد الرزاق محمد، 1981، املدخل إىل دراسة األديان، ط 1ـ الدار العربية للموسوعات، بروت.

4 ـ أورانج، كاي ورحات بن داتو، 1983، التفكر الديني يف العام، ترجمة رؤوف شلبي/ الدوحة.

الجامعة، رسالة  لدى طلبة  النفيس  بالتوافق  الديني وعالقته  االلتزام  الحميد حسن 1996،  أمن، عبد  ـ   5

ماجستر غر منشورة.

الذات وعالقته مركز السيطرة، مجلة كلية اآلداب/ جامعة بغداد/  الحلو، بثينة منصور 1992، تقدير  ـ   6

بحث غر منشور.

7 ـ الخفاجي، ساهرة، 1993، تقدير الذات والتعامل مع الضغوط لدى معوقي الحرب، كلية اآلداب، جامعة 

بغداد، رسالة ماجستر غر منشورة.

8 ـ دراز، محمد عبد الله، 1974، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، دار القلم، ط 3.

9 ـ زهران، حامد عبد السالم، 1982، علم النفس االجتاعي، القاهرة، عام الكتب

10 ـ الطاي، نزار مهدي، 1983، مقياس السلوك الديني، كراسة األسئلة، الكويت جامعة الكويت.

التعليمية  الهيئة  أعضاء  لدى  الديني  االلتزام  قياس   ،1993 محمد،  مصطفى  عيىس،  ـ   11



31

والتدريسية، كلية الرتبية، بحث غر منشور.

12 ـ غنيم، سيد محمد، 1975، سيكولوجية الشخصية، القاهرة.

13 ـ فروم، ارك، 1989، اإلنسان بن الجوهر واملظهر، ترجمة سعد زهران، الكويت، سلسلة عام املعرفة، 

العدد 140.

14 ـ فهمي، مصطفى، 1987، الصحة النفسية، دراسات يف سيكولوجية التكيف، القاهرة، مكتبة الخانجي.

15 ـ الكبييس، عبد الكريم عبيد، 1996، قياس االلتزام الديني وعالقته بأساليب الحياة، رسالة دكتوراه، كلية 

اآلداب، جامعة بغداد.

16 ـ هول، كالفن، 1977، نظريات الشخصية، القاهرة، دار الشايع للنرش.

17 ـ هوري كاترين، 1988 رصاعات الباطنية، ترجمة عبد الودود، بغداد، دار الشؤون الثقافية.

18 ـ نوفل، عبد الرزاق (بدون تاريخ) بن الدين والعلم، مكتبة وهبة، القاهرة.

.Allport, Gorolon, 1960, he Individual and his Religion, New York ـ 19

.Butler, R.A. 1984, he role of self – esteem in depressive cognition, Vol. 44, N. 7 ـ 20

.Coopersmith, S, 1967, he Antecedents of Self – esteem, San Francisco, Freman ـ 21

 Lindgren, Henry Clay, 1973, An Introduction to Social Psychology Second Edition, John Wiley and ـ 22

Sons, New York.

.Maddox, Gegel, 1987, Encyclopedia of Aging, New York ـ 23

.Meadow, Mary and Richard, D, 1984, Psychology of Religion, New York ـ 24

25 ـ   Resnberg, Morris, 1989, Self – esteem and adolescent Problems, Modeling reciprocal Efects, 

American Socialogical Review, Vo. 54, Ploom.

ـ 26  Migmoto, S.F. and Dornbusch, S. 1956, A test of Interactions Hypotheses of Self – Conception, 

America, Journal of Social, 61, p. 399.

.Shaw, M, E, 1962, Scales of Measurement of Attitudes, New York ـ 27

.Spears, W.D. and Mary, E. 1973 Self Concept Asacouse Educational heory, Vol. 23, N. 2 ـ 28



32

.Stanger, Ross, 1961, Psychology of Personality, McGraw – Hill ـ 29

 Burns, B.R. 1979. he Self – concept, heory, Measurement Development and Behavior. Longman ـ 30

Inc. New York.

.homas, F, 1969, he Sociology of Religions Prentice, Hall of India ـ 31

 .Trimply, M. 1989, Self – esteem and Anxiety: key issues in an Absused womens support Group, Vol ـ 32

77, N. 3.

 .Walters, Annette, 1974, Religious Education, Values and Morals, Religious Education Vol. 69 (2) p ـ 33

246.

 ,Barber, Lucie, 1974, Ministry with Parents of Infants and Preschool Children, Religious kducation ـ 34

Vo 69 (2) p. 192.

 ,Ester, Allan, 1975, Changing Perspectives in the Socientiic Study of Religion, Psychological Abstractـ  35

1975, p. 125.



33

تقدير الذات وعالقته مركز السيطرة

الفصل األول

البحث وأهميته

موضوع الذات قديم قدم اإلنسان نفسه، وحديث حداثة أي مفهوم نفيس، فقد تحدث عن الذات والنفس 

الفالسفة القدامى يف محاولة منهم ملعرفة كنه الذات البرشية، إذ أكد بعضهم عىل ثنائية الروح والجسد، 

وعىل الجانب الخر والرشير من هذه الروح، وهذا ما أكده الفيلسوف سقراط يف مقولته (اعرف نفسك).

كا نجد مصطلح النفس يف اإلسالم قد ظهر كثراً يف القرآن الكريم، فقد أخذت مأخذ القسم آلهميتها 

اَمِة {75/2} " [سورة القيامة، اآلية: 2]. ويف مكان آخر نجد يف قوله "  يف قوله تعاىل " َوَال أُقِْسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّ

اَها {91/7} فَأَلَْهَمَها فُُجورََها َوتَْقَواَها {91/8} "  [سورة الشمس، اآلية: 7 ـ 8] وهنا تأكيد عىل  َونَْفٍس َوَما َسوَّ

الجانب الحسن واآلخر القبيح ومكن الفرد من اختيار ما يشاء منها.

ويف علم النفس كان موضوع الذات قد أخذ حيزاً كبراً يف الدراسات وخاصة يف دراسة الشخصية، فقد أكد 

 (Super ego والذات العليا ego والذت id الذات الدنيا) فرويد يف تفسره للشخصية عىل التقسيم الثالي لها

وقد بن دور كل من هذه الذوات الثالث وتفاعلها معها يف حدوث الرصاع وبالتايل املرض النفيس.

أما يونج Jung فقد وضع الذات موضعاً وسطا. بن الشعور والالشعور ومهمتها اعطاء التوازن للشخصية 

والحفاظ عىل االستقرار والثبات بعد أن يكون الفرد قد تقدم بالعمر (هول 1972، ص 118).

وأكد ادلر عىل ثالثة مفاهيم هي مفهوم الذات ومفهوم اآلخرين ومفهوم الذات الخالقة التي يعني بها 

العنرص الدينامي للشخصية ما يؤدي إىل البحث عن الخرات والتي تنتهي بتحديد أسلوب حياة الشخص 

(زهران 1981، ص 112).

كال من هذين  وان  الذات  ملفهوم  مالزما  مفهوما   Self – esteem الذات تقدير  ويعد 
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(مصطفى  بينها  وموجبة  قوية  عالقة  هناك  وان  نفسه  الفرد  بها  يتقبل  التي  الدرجة  يكشفان  املفهومن 

1990، ص 39).

فقد أكد ماكدوجال Macdogal 11 يف بناء نظريته يف الغرائز إىل أن تقدير الذات عاطفة رئيسية تحتل 

أعىل موقع يف النظام الهرمي الخاص لشخصية االنسان وتتحدد بعض األماط العليا للسلوك خالل عملية 

التنشئة االجتاعية واألشخاص الذين تتأثر بهم يف الحياة (املصدر السابق).

أما ماسلو Maslow فرى أن حاجات االحرتام تأي يف املستويات العليا من هرم الحاجات فهو يرى أن 

الفرد بعد أن يشعر باالنتاء تنشأ له الحاجة لالحرتام، فهو يحتاج لالحرتام من نفسه من خالل الشعور بقيمة 

الذات ومن اآلخرين عىل شكل منزلة وتقدير ونجاح اجتاعي، فاشباع حاجة االحرتام لهذه املشاعر قد يصبح 

.(Maslow, 1973, p. 160) الفرد أكر قدرة وأكر انتاجا يف كل مجاالت الحياة

وقد عمل ماسلو كثراً يف هذا املجال فهو يرى أن هناك عالقة بن الشعور باألمن والطأنينة وبن تقدير 

الفرد  أن  إىل  فهو يشر  املفهومن،  يحملونه من هذين  ما  لألفراد حسب  الذات، كا وضع سات معينة 

الذي يشعر باألمن يترصف بلطف وسلوكه يحمل طابع الحاية التباعه. أما الفرد الذي يحمل شعوراً قليالً 

باألمن وتقدير عاليا للذات فهو ملك القوة ولكن سلوكه يتصف بالعدائية والخوف من اآلخرين وأنه شخص 

غر داىفء. أما الفرد الذي يشعر باألمن الضعيف والتقدير الضعيف للذات يكون سلوكه ماسوشيا ويتصف 

بالتملق، والفرد الذي يشعر باألمن العايل والتقدير الواطىء للذات فإن سلوكه لطيف وشخصيته معتمدة 

.(Stagner 1961, p. 199) عىل اآلخرين

وإذا عدنا إىل روجرز Rogers صاحب نظرية الذات فقد أكد أن مفهوم الذات ينمو نتيجة لتأثر العالقة 

االجتاعية املبكرة والبيئة، وتنمو مفاهيم الذات نتيجة تفاعل الطفل مع اآلخرين ومع ما يحيط بهم ما يؤدي 

إىل إدراك السات السلبية واإليجابية الخاصة بهم وباآلخرين وتنشأ الحاجة إىل التقدير االيجاي من اآلخرين 

نتيجة لتحقيق الشعور بالرىض ولذلك فإن التقدير االيجاي يأي من داخل الفرد قبل أن يأي من اآلخرين وهذا 
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ما يسميه روجرز بتقدير الذات االيجاي (شلتز 1983، ص 295).

أما البورت Alport فقد طرح مفهوم الربويريوم وهو مصطلح استخدمه مقابل النفس Self وقد ناقش 

طبيعة الربوبريوم  وتطورها وقد أكد عىل أن احرتام الذات Self- esteem يشر إىل تنامي االحساس بالفخر 

حينا يتعلم الطفل أنه قادر عىل انجاز بعض األشياء وحده دون مساعدة (املصدر السابق).

وقد أكد روزنربج Rosnberg من خالل دراسته لكل هذه النظريات عىل أن هناك فكرة محددة تجمع 

الفرد ومحاولة تجميلية واحرتامه لذاته، فقد وضع روزنربج  النظريات وهي وجود عالقة بن وجود  هذه 

نظرية لتقدير الذات وأكد أن تقدير الذات هو حافز لتوكيد الذات Self – maintenance وهو حافز لتقييم 

الذات Self – worth، وقد ذكر أن هناك مبادىء ثالثة تحكم هذه النظرية وهي:

.Self – attribution 1ـ  مبدأ معلومات تقدير الذات، وهو انعكاس لتقييم املقارنة االجتاعية والغزو الذاي

2 ـ تقدير الذات نتاج للتفاعل االجتاعي، وهو أخذ الفرد لدور اآلخرين والتأكيد بأحكامهم عا يحملونه 

من اعتقاد حوله.

الفرد عن نفسه فهو يف  التي يحملها  املقارنة االجتاعية، وهو يحمل غياب املعلومات املوضوعية  ـ   3

.(Rosnberg, 1989, p. 1004) .األساس يعمل عىل مقارنة نفسه باآلخرين

وقد تناول الباحثون مفهوم تقدير الذات بالدراسة املستفيضة وذلك ملا له من أهمية بالغة يف الصحة 

لندكرين  فيذكر  اآلخرين  بتقييم  وعالقته  املفهوم  هذا  درس  فقد  الناجح،  بالتكيف  ثم  ومن  النفسية 

وأكر  لسلوكنا  اآلخرين  توقع  من  يأي  وهذا  لنا  اآلخرين  رؤية  كيفية  عن  نبحث  أننا   Lindgren  1973

الفرد لذاته  التي نعتقد بها أن اآلخرين يعاملوننا كاشخاص وأن هناك تفاعالً بن احرتام  القيمة  من ذلك 

 miyamoto and ودرنج  ماموتو  من  كل  بها  قام  لدراسة  كافرتاض  هذا  وضع  وقد  له،  اآلخرين  واحرتام 

ذواتهم  يقيموا  أن  الجامعة  طلبة  من  جاعات   (10) يف  األفراد  من  عددا  سأال  واللذين   Dornbuch
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وفق (4) عوامل وهي الذكاء، الثقة بالنفس، الجاذبية الجسمية، الجدارة يف كسب الحب، وقد وجد أن األفراد 

الذين يتمتعون باملستوى العايل لتقييم الذات يتميزون أيضاً باالحرتام العايل من قبل اآلخرين والعكس صحيح 

.(Miyamoto and Dornbusch 1956, p. 399)

كا درس هذا املفهوم كل من هارس و برن harris and Brann 1971 عىل أطفال الزنوج يف مدارس 

مغلقة وقاما بتقديم عدد من الدمى بعضها بلون أسود واآلخر بلون أبيض، وقد وجد أن األطفال الذين 

فضلوا اللعب بالدمى ذات اللون األسود كانوا متازون بدرجات عالية يف احرتام الذات أو قد فرسا النتيجة 

عىل أن املستوى العايل من تقييم الذات يقرتن باالستعداد العايل لقبول اآلخرين الذين يحملون نفس ساتهم 

.(Harris and Brann 1971, p. 259)

بالعالِم روتر Rotter 1966 ويشر به إىل  السيطرة Locus of Control فرتبط اصالً  أما مفهوم مركز 

معتقدات الناس بخصوص مصادر القوى املسيطرة يف حياتهم ويقيس التوقعات التعميمية بالسيطرة عىل 

الذات.

يقسم الناس وفق نظرية روتر بالنسبة ملركز السيطرة عىل قسمن الداخلين والخارجين، فحن يتم إدراك التعزيز 

من قبل الفرد عىل أنه نابع من أفعاله الخاصة يكون هذا الفرد من ذوي االتجاه الداخيل، أما أن إدراك التعزيز عىل 

أنه نتيجة الحظ أو الصدفة والقدر وسيطرة اآلخرين الذين ملكون القوة فإن الفرد هنا من ذوي االتجاه الخارجي.

هذه  تأثر  ومدى  األخرى  باملتغرات  املتغر  هذا  عالقة  تناولت  الدراسات  من  العديد  أجريت  وقد 

مركز  عالقة   Horreck and Jackson  1972 وجاكسون  هوركس  أوضح  فقد  الفرد.  سلوك  يف  العالقة 

ينبعان  وتفسر  إدراك  عىل  تعتمد  نفسية  ظاهرة  السيطرة  مركز  أن  أوضحا  حيث  الذات  بنمو  السيطرة 

خارجية  كانت  سواء  به  املحيطة  الظواهر  يف  وتحكمه  لتأثره  كنتيجة  أفعاله  ومن  نفسه  الشخص  من 

الشخص  يعتقد  وقد  الشخص،  استجابة  كيفية  إىل  مبارشة  نتيجة  األفعال  لهذه  وتفسره  داخلية  أو 

ما  أن  يعتقد  كان  وإذا  نفسه،  عن  ويعرب  يقيم  يبدأ  ثم  ألفعاله  نتيجة  له  يحدث  قد  ما  هو  التحكم  أن 

نفسه  عن  مسؤول  غر  يصبح  وبذلك  اآلخرين  يف  سلوكه  استنتاج  مكن  فإنه  تأثر  له  ليس  فيه  يفكر 
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.(Horrocks and Jackson, 1972, p. 150 ًوال عن ترصفاته ويف هذا املوقف يكون مركز السيطرة خارجيا

ويف مجال التحصيل الدرايس وجد دونت وجولياس Donat and Julius 1978 يف دراسة ملركز السيطرة 

ومهمة التعلم واالمان بتوقع النجاح، أن ذوي السيطرة الداخلية ال يختلفون يف توقعهم للنجاح عن ذوي 

.(Donat and Julius 1978, P. 104) السيطرة الخارجية

ويف مجال التكيف يرى دوبس Dubos أن االنسان يستطيع أن يتغلب عىل الظروف الخارجية املحيطة به 

 Dubos,) والتي تحد من سلوكه إذا استطاع أن يفهم ذاته جيداً ويترصف من خالل إحساسه وفهمه لذاته

.(1972, p. 123

ما تقدم نجد أن كالّ من متغر مركز السيطرة وتقدير الذات يلعب دوراً مهاً يف سلوك الفرد وبالتايل يف تكيفه 

ما يؤثر يف صحته النفسية، كا مكن أن نعد التقدير العايل للذات هو نتيجة تكامل الحقائق والتجارب والخربات 

املتعددة التي يعيشها الفرد وهذا ال يعتمد عىل الشخص وحده فقط ولكن يعتمد أيضاً عىل ظروفه املحيطة ومدى 

تأثره بها وتأثره فيها، وهذا ما دعا الباحثة لدراسة عالقة هذين املتغرين ببعضها، حيث م تعر ما هو متوفر عىل 

دراسة عراقية قد تطرقت لدراسة هذه العالقة إضافة إىل أن مثل هذه البحوث سوف تسهم يف مساعدة الفرد الذي 

بحاجة إىل إعادة توازنه وتكيفه وذلك من خالل معرفة تقديره لذاته واتجاهه وفق مركز السيطرة وبذلك تسهم يف 

تنمية مجال الصحة النفسية ومساعدة املختصن إىل إعادة توازن من كان بحاجة لذلك، وألجله كان هذا البحث.

هدف البحث

يهدف البحث الحايل للتعرف عىل العالقة بن مركز السيطرة وتقدير الذات.

حدود البحث

يتحدد البحث الحايل بطلبة الجامعة ولكافة املراحل.
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تحديد املصطلحات

Self – esteem أوالً: تقدير الذات

لقد تطرق الباحثون يف هذا املجال إىل ذكر العديد من التعريفات ومنها ما ييل:

1 ـ يعرفه روز نربج Rosenberg أنه تقييم يعرب عن االحرتام الذي يكنه الفرد لذاته والذي يحافظ عليه 

.(Rosenberg, 1965, p. 5) بشكل معتاد، أنه يعرب عن اتجاه مقبول أو غر مقبول نحو الذات

 Copper smith) أنه مجموعة من االتجاهات التقيمية نحو الذات Coopersmith 2 ـ ويعرفه كوبر سمث

.(1967, p. 13

3 ـ ويرى سيلبر Silber 1965 بأنه شعور الفرد بالرضا عن نفسه والتي تعكس العالقة بن تخيل الذات 

.(Silber 1965, p. 017) والذات املثالية

4 ـ أما كفايف فرى أنه نظرة الفرد االيجابية إىل نفسه التي تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية وتتضمن 

احساس الفرد بكفاءته وجدارته واستعداده لتقبل الخرات الجديدة (كفايف 1988، ص 125).

5 ـ وتعرفه الباحثة بأنه نتاج تفاعل شعور الفرد مكانته، عالقاته باآلخرين وفكرته عا ملك من قدرات 

وقابليات ما يؤدي إىل الرضا أو عدم الرضا عن الذات.

6 ـ التعريف االجراي حصول املستجيب عىل درجة مثل تقديره لذاته، فكلا ارتفعت درجته عىل املقياس 

ارتفع تقديره لذاته، وكلا انخفضت انخفض تقديره لذاته.

Locus of Control ثانياً: مركز السيطرة

تطرقت الدراسات السابقة للعديد من التعريفات ومنها ما ييل:

1 ـ يعرفه دسوقي 1988 بتقسيم مركز التحكم للفراد إىل فئتن.

أ ـ فئة التحكم الداخيل وهي الفئة التي تشعر أن سلوكها ما هو إال نتيجة إلرادتها وأفعالها وأنها   

مسؤولة عا يحدث لها.

نتائج سلوكها ال يعتمد  التي تشعر أن  الفئة  الخارجي: وهي  التحكم  ـ فئة  ب   
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عىل أفعالها وترصفاتها ولكن هناك قوى أخرى خارجية تسيطر عىل سلوكها وأفعالها كالحظ، الفرصة، القوة 

(دسوقي 1988، ص 26).

2 ـ ويرى الند Land 1965 أن ذا مركز السيطرة الداخيل إذا أدرك الفرد نفسه بأنه املسيطر وأنه يستطيع 

أن متلك الرضا االجتاعي، أما صاحب مركز السيطرة الخارجي فهو الفرد الذي يدرك نفسه بأنه تحت سيطرة 

.(Land 1965, p. 257) الظروف وأنه معتمد عىل الحظ

3 ـ وتعتمد الباحثة التعريف الذي وضعته ملركز السيطرة إلعداد رسالة املاجستر نظراً أنه املقياس الذي 

سوف تستخدمه يف هذا البحث هو مقياس مركز السيطرة الذي أعدته يف الرسالة.

أ ـ مركز السيطرة الداخيل: هو متغر يعرب عن اعتقاد الفرد بقدراته وقابلياته يف السيطرة عىل 

سلوكه وعىل املتغرات التي تواجهه ويستتبع ذلك إمانه بإمكانية التنبؤ بنتائج سلوكه.

ب ـ مركز السيطرة الخارجي: هو متغر يعرب عن اعتقاد الفرد بسيطرة الحظ، الصدفة، اآلخرين 

والظروف عىل متغرات حياته وسلوكه ويتبع ذلك عدم قدرته عىل التنبؤ بنتائج سلوكه. (الحلو، 1989، ص 

.(21

مركز  مقياس  عىل  الفرد  عليها  يحصل  التي  بالدرجة  يتمثل  للفرد  السيطرة  مركز  بأن  إجرائياً:  وعرفته 

السيطرة. فكلا ارتفعت درجته عىل املقياس اتجه نحو السيطرة الداخلية. وكلا انخفضت الدرجة اتجه 

نحو السيطرة الخارجية.
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الفصل الثاي

الدراسات السابقة

يتناول هذا الفصل طرح ثالثة أنواع من الدراسات وهي:

1 ـ الدراسات التي تناولت تقدير الذات وعالقتها متغرات مختلفة.

2 ـ الدراسات التي تناولت مركز السيطرة وعالقتها متغرات مختلفة.

3 ـ الدراسات التي تناولت عالقة مركز السيطرة بتقدير الذات.

أوالً: الدراسات التي تناولت تقدير الذات

لقد تناول الباحثون هذا املتغر بالدراسة املستفيضة وحاولوا إيجاد العالقة أو تأثره يف متغرات أخرى 

ومن ثم تأثره يف السلوك، ومن الدراسات التي أمكن الحصول عليها ما ييل:

1 ـ دراسة كوبر سميث Coopersmith 1967 تقدير الذات لـ 1700 طفل من الصفن الخامس والسادس، 

وقد توصل إىل أن األفراد ذوي التقدير العايل للذات يصفون أنفسهم بأنهم أشخاص هامن يستحقون 

وال  بالتحدي  يستمتعون  أنهم  كا  صحيح  أنه  يظنون  ملا  محددة  فكرة  لديهم  أن  عن  فضالً  االحرتام 

وغر  مهمن  أنفسهم غر  للذات  السلبي  التقدير  ذوو  يرى  بينا  الصعوبات.  مواجهة  عند  يضطربون 

ما  أفضل  اآلخرين  لدى  ما  أن  ويشعرون  فعلها  يودون  كثرة  أشياء  فعل  يستطيعون  وال  محبوبن 

لهم.  يحدث  فيا  التحكم  يستطيعون  ال  وأنهم  داماً  األمور  من  السيىء  يتوقعون  أنهم  كا  لديهم، 

(Coopersmith, 1967, p. 212)

2 ـ ويف دراسة أجراها سيمون Simon 1972 عىل طلبة الجامعة ملعرفة تأثر التدخن 



41

يف تقييم الذات عىل عينة تكونت من 30 طالباً وطالبة من املدخنن و 30 طالباً وطالبة من غر املدخنن 

.(Simon 1972, p. 666) وباستخدام االختبار التاي وجد أن ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية

3 ـ وجد كل من وترس وروش Waters and Roach 1972 يف دراسة تقييم الذات كوسيط يف النجاح يف أداء 

املهمة كل عينة من طلبة قسم علم النفس بلغت 54 انثى و 59 ذكراً، وجد أن هناك ارتباطاً عالياً بن 

أداء املهمة بنجاح وتقدير الذات، وقد فرسا هذه النتيجة أن الفرد الذي يعطي مهمة إلنجازها فإن تقييم 

 Waters) الذات العايل يكون كوسيط الدراك الفرد لقابلياته وتوظيف هذه املعرفة ألداء املهمة بنجاح

.(and Roach 1972, 69

4 ـ أما روزنبرج Rosenberg 1989  فقد درس تقييم الذات ومشاكل املراهقن وقد طبق روزبرج عىل 

عينة من املراهقن وقد وجد أن هناك عالقة ارتباط بن التقدير الواطىء للذات وبن مشاكل املراهقن، 

كا أكد أن العالقة هي السبب يف اإلنجاز املدريس الواطىء وأكد العالقة بن التقدير الواطىء للذات 

 Rosenberg) للذات  الواطىء  والتقدير  الجنوح  بن  العالقة  عىل  النتائج  دلت  كا  بالكآبة،  والشعور 

.(1989, p. 1004

5 ـ ويف دراسة أوربن Orpen 1989 يف تقدير الذات كوسيط يف تأثر الثقة يف تقييم االنجاز واالتجاهات نحو 

أصحاب العمل، فقد قام بدراسة عينة من العال بلغت 103 أفراد وقد دلت النتائج أن االتجاهات نحو 

أصحاب العمل تتأثر ايجابياً بالثقة بتقييم االنجاز وبتقديرهم لذواتهم، وأكد أن التقدير الواطىء لالنجاز 

.(Orpen, 1989, p. 133) يؤثر كثراً يف التقدير العايل للذات

6 ـ ووجد فردمان Driedman 1976 يف دراسة أجراها عىل 40 انثى من طالبات الجامعة، 

القلق  عىل  للتغلب  كبرة  بحاجة  تشعر  للذات  واطئاً  تقديراً  تحمل  التي  الطالبة  أن 

بالجاذبية وامتالك  للذات فإنها تستمتع  عالياً  التي تحمل تقديراً  أما  بالنفس،  والثقة 

الواطىء  التقدير  ذات  من  أفضل  للمستقبل  توقعها  ويكون  األصدقاء  من  كبر  عدد 
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.(Friedman 1976, p. 686) للذات

7 ـ أما مييل وبيشان Malley and Bachman فقد درسا تأثر الجنس يف تقدير الذات ووجدا أن كالّ من 

االناث والذكور يتشابهان يف مستوى التقدير للذات كا وجدا أن تقدير الذات يرتبط باملستوى التعليمي، 

وقد كانت الدراسة تتبعية استمرت من عام 1975 إىل عام 1977 وذلك لتتبع النجاح الذي يحرزه أفراد العينة 

.(Nalley and Bachman 1979, o. 1153) التي بلغت 1689 طالب وطالبة من طلبة الجامعة

8 ـ وقد قام مصطفى 1990 ببناء مقياس لتقدير الذات عىل عينة من أبناء الشهداء واملؤمنن واالحياء من 

طلبة االعدادية، وقد اقترصت الدراسة عىل طلبة الصفن الخامس والسادس للفرعن العلمي واألدي، وقد 

وجد أن تقدير الذات للمراهقن من أبناء الشهداء أعىل من أبناء املؤمنن واألحياء، كا وجد أن تقدير الذات 

للمراهقن كان أعىل من تقدير الذات للمراهقات (مصطفى 1990).

ثانياً: الدراسات التي تناولت مركز السيطرة:

لقد تناول الباحثون يف املجاالت املختلفة دراسة مركز السيطرة وذلك ملا لهذا املتغر من تأثر يف سلوك 

وتوافق الفرد ضمن البيئة، وسوف نطرح ما توفر من دراسات.

1 ـ قام ستنربج وآخرون Steinberg at all 1974 بدراسة متغر مركز السيطرة لدى ماذج مختلفة من 

مرىض العضام وعالقة هذا املتغر بالتوافق، وقد اختار عينة تكونت من 112 فرداً من مرض العضام وقد قام 

بتقسيمهم لعدد من املجموعات:

1 ـ مجموعة متكونة من 25 فرداً من املرىض املزمنن ومن مر عىل وجودهم يف املستشفى اسبوع واحد.

2 ـ 25 مريضاً مر عىل وجودهم سنة واحدة.

3 ـ 18 مريضاً مر عىل وجودهم أكر من سنة وأقل من سنتن.

4 ـ 14 مريضاً مر عىل وجودهم أكر من سنتن.

5 ـ 14 مريضاً قد تركوا املستشفى وعادوا لها مرة أخرى.

وقد بينت النتائج أن ليس هناك اختالف يف مركز السيطرة بن املجموعات الخمسة 
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كا وجد أن هناك عالقة ارتباط سلبية بن درجات الداخلن من مركز السيطرة والتوافق ولكن ليست ذات 

.(Steinberg at all 1974, p. 101) داللة احصائية

السيطرة  ملركز  روتر  مقياس  بتطبق  قاما   Snow and Held 1973 أجراها سنو وهيلد دراسة  ـ ويف   2

ومقياس mmPI عىل عينة من طالبات الجامعة الشابات واللواي يتصفن بالسمنة ويراجعن املراكز الصحية 

التابعة للجامعة من أدل تخفيف الوزن وقد بلغت هذه العينة 23 طالبة، وقد وجد الباحثان أن هناك ارتباطاً 

السايكوباي،  الخفيف، االنحراف  الهوس  الفصام،  الهستريات،  بن درجات مقياس روتر ومقاييس (الكآبة، 

السيطرة  مركز  بن  الدراسة عالقة خطية  بالذات، كا وجدت هذه  يتعلق  ملا  البارانويا) mmPI، وسلبية 

.(Snow and Held 1973, p. 24) والتوافق

3ـ  وطبق أولكري وآخرون Olcary and Others 1974 مقياس روتر ملركز السيطرة ومقياس mmPI عىل 

عينة من الكحولين بلغت 100 فرد ومتوسط عمر 48,47 سنة من نزالء املصحة، وقد بينت النتائج أن هناك 

عالقة ارتباط ايجابية بن مركز السيطرة ومقياس الكآبة، االرهاق العصبي، االنطواء ـ االنبساط االجتاعي، 

 mmPI (Olcary and Others وأن هناك عالقة ارتباط سلبية مع مقياس الرتصد، التصحيح من مقياس

.(1974, P. 315

 Michael and Others 1974 والقلق أجرى ميشيل وآخرون السيطرة  العالقة بن مركز  ـ ولدراسة   4

دراسة هدفت إىل تحديد العالقة بن درجات مقياس روتر ملركز السيطرة والتقدير الذاي، وقد اخترت عينة 

مكونة من 52 ذكراً من املدمنن عىل الكحول وقد وجدوا الخارجين وفق مقياس روترهم أعىل يف درجات 

.(Michale and Others 1974, p. 372) القلق من الداخلن

ثالثاً: الدراسات التي تناولت عالقة مركز السيطرة بتقدير الذات

وتطرح الدراسات السابقة سؤاالً، هل هناك عالقة بن مركز السيطرة وتقدير الذات؟ وما هي طبيعة هذه 

العالقة؟

أو أكر من املتغرات  اثنن  الشخصية هو كل متكامل، اذن فإن كل  هناك افرتاض أن 
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يرتبطان بطريقة ما ويؤثران يف السلوك ولكن ليس من السهل تحديد هذه العالقة داماً وألجل ذلك تكون 

الدراسات املستمرة لتبن هذه العالقة ومنها هذه الدراسة التي تروم معرفة نوع هذه العالقة.

1 ـ فقد قام فيش وكارنيك Fish and Karabenink بتطبيق مقياس روتر ملركز السيطرة ومقياس جينز 

Janis لتقدير الذات عىل عينة من الذكور بلغت 156 من طالب الجامعة وقد وجد أن هناك ارتباطاً ذا داللة 

.(Fish and Karabenick 1971, p. 48) 0,28 إحصائية قد بلغت

 Rychman and 2 ـ ويف هذا املجال طُبق املقياسات السابقات يف دراسة أخرى أجراها ريسان وشرمان

Sherman 1973 لدراسة العالقة بن املتغرين لعينة بلغت 175 أنثى و 82 ذكراً من طلبة الجامعة ووجدا 

 Rychman and) .أن هناك عالقة ارتباط سالبة بلغت 0,29 للعينة ككل و 0,20 للذكور و 0,25 لالناث

.(Sherman 1973, p. 1106

لقد أكدت الدراسات السابقة الذكر أن العالقة كانت سالبة وذلك أن مقياس روتر يتجه باتجاه الخارجي 

أي أن الدرجة العليا تكون للخارجن وبذلك تفرس أن الدرجة العليا لتقدير الذات ترتبط باألفراد الداخلن 

وفق مقياس مركز السيطرة لروتر ولذلك كانت العالقة للدراستن السابقتن سالبة.

3 ـ ويف دراسة مهنا Mahanna 1975 لتأثر النجاح والفشل يف تقدير الذات ومركز السيطرة عىل عينة 

بلغت 104 أفراد من طلبة الجامعة قسم علم النفس، وقد قسم هذه العينة إىل ثالث مجموعات األوىل 

كانت تعطى مهمة سهلة يستطيع أفرادها أن يؤدوه بنجاح واملجموعة الثانية تعطى مهمة ال مكن أداؤها 

وتؤدي إىل الفشل أما املجموعة الثالثة فكانت مجموعة ضابطة، وقد وجد أن حالة النجاح يؤدي إىل زيادة 

تقدير الذات ويزداد االتجاه الداخيل وفق مقياس مركز السيطرة وتحت تأثر الفشل فإن املتغرين يتناقصان 

.(Mohanna 1975)

التجنب االجتاعي واملحن كعوامل إلدراك مركز السيطرة ومستوى  ـ ولدراسة   4
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تقدير الذات وجد كيست وبروك Geist and Boreck 1982 أن الفرد الذي ينسحب من املجتمع يكون من 

الخارجن وفق مقياس مركز السيطرة ويكون ذا تقدير واطىء للذات. وقد طبق مقياس روتر ملركز السيطرة 

ومقياس جنس Jenies لتقدير الذات ومقياس واتسن وآخرون Watson at all للتجنب االجتاعي عىل عينة 

.(Geist and Boreck 1982, p. 611) ًمن طلبة الجامعة قسم علم النفس بلغت 143 فردا

بن  العالقة  لدراسة  وذلك  طالبة   63 بلغت  الجامعة  طالبات  من  عينة  عىل  دراسة  هيجل  وأجرى  ـ   5

النفوذ االجتاعي والذاي ومركز السيطرة، وقد وجد أن العالقة االرتباطية كانت للمستوى العايل من النفوذ 

االجتاعي مع املستوى العايل لتحقيق الذات ومع املستوى العايل للداخلن من مركز السيطرة وقد كانت 

.(Hjelle 1975, p. 302) العالقة موجبة وذات داللة احصائية
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الفصل الثالث

إجراءات البحث

لقد تطلب تحقيق هدف البحث الحصول عىل أداتن للقياس، إحداها لتقدير الذات واألخرى ملركز السيطرة، 

ولعدم حصول الباحثة عىل مقياس جاهز لتقدير الذات يناسب عينة البحث أدى ذلك إىل بناء أداة لقياس تقدير 

الذات، وقد استلزم اختيار عينة من مجتمع الطلبة لبناء األداة وأخرى لالجابة عىل تساؤله وفيا ييل وصف لعينة 

وأساليب جمع البيانات.

عينة تحليل فقرات مقياس تقدير الذات وعينة التطبيق النهاي

شملت عينة البحث طلبة جامعة بغداد للعام الدرايس 91 ـ 92 وقد تم تحديد كليات (الرتبية بقسميها 

العلمي واالنساي، اآلداب، اللغات، الصيدلة) ويف ذلك تحقيق للتنوع يف التخصص ما يعتقد أن له عالقة 

بتقدير الذات وقد روعي يف اختيار العينة تضمنها لجميع املراحل وذلك للوصول إىل مقياس يخص مرحلة 

الجامعة.

وقد تم اختيار 100 طالب وطالبة من الصفوف عشوائياً ووزعت عليهم االستارات لغرض تحليل الفقرات، 

والجدول (1) يبن توزيع هذه العينة.

جدول رقم (1)

عينة تحليل الفقرات

الصيدلةفرنيساللغاتفلسفةاآلداباجتاعاآلدابرياضياتالرتبيةعريالرتبيةجغرافيةالرتبية

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

86688976987558
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أما عينة التطبيق النهاي فقد اختر لها عشوائياً 70 طالباً وطالبة من كلية اآلداب قسم علم النفس ومن 

املراحل املختلفة وقد تضمنت 33 أنثى و 37 ذكرا.

أوالً: بناء أداة تقدير الذات

فيا يأي خطوات بناء مقياس تقدير الذات:

1 ـ جمعت الباحثة عددا من املقاييس األجنبية التي بنيت يف هذا املجال والتي أمكن الحصول عليها، وقد 

وجدت الباحثة الفقرات املتشابهة منها:

.(Rosenberg 1965) لتقدير الذات Rosenberg 1965 أ ـ مقياس روزنربج

ب ـ مقياس بركر Berger 1962 لقبول الذات وقبول اآلخرين والذي ترجمه إىل اللغة العربية الهيتي 

وصالح (صالح 1988، ص 371).

.Coopersmith 1967 ج ـ مقياس كوبر سمث

2 ـ قامت الباحثة بتقديم سؤال مفتوح لطلبة قسم علم النفس وطلبت االجابة عليه فيا يتعلق بتقدير 

الذات.

3 ــ جمعت االجابات من السؤال املفتوح وتم تحديد ما هو متشابه منها وما هو غر متشابه.

4 ـ وضعت الباحثة عدداً من الفقرات التي وجدتها مناسبة.

ما تقدم توصلت الباحثة إىل مقياس لتقدير الذات مكون من (20) فقرة وقد عدلت البعض منها ما 

جعلها مناسبة للقياس، وقد صمم املقياس وفق أسلوب ليكرت Likart وذلك بوضع مدرج من ست نقاط 

أمام كل فقرة، يتدرج من موافق بشدة إىل غر موافق بشدة، كا صيغت فقرات املقياس عىل شكل فقرات 

سلبية وأخرى ايجابية.

تحليل الفقرات

لقد استخدم أسلوب املجموعة العليا واملجموعة الدنيا لتحليل الفقرات وأخذ الـ 27 

% العليا و 27 % الدنيا، وقد طبق االختبار التاي t – test لعينتن مستقلتن الختبار 
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داللة الفروق بن املجموعة العليا والدنيا لكل فقرة وعدت القيمة التائية مؤرشاً لتميز الفقرة، وقد جاءت 

النتيجة أن كل الفقرات تتمتع بدرجة عالية من التمييز وكا موضح يف الجدول (2).

جدول رقم (2)

معامالت مييز فقرات مقياس تقدير الذات بأسلوب املجموعتن العليا والدنيا

القيمة التائيةالدنيااملجموعةالعليااملجموعةرقم الفقرة

14,90,92,682,63(*)6,731

24,90,982,4537

34,61,42,92,65

45,20,253,236,25

55,20,393,62,475,52

65,30,63,23,75,25

73,92,12,73,43

85,30,83,33,15,8

94,90,62,82,67

104,81,12,83,28,3

115,10,53,62,95

124,42,232,94,1

135,30,63,346,6

144,41,73,22,310

155,30,92,62,59

164,61,42,93,55,6

174,72,22,66,27

185,40,72,73,38,6

195,113,73,34,6

204,21,32,93,26,6

صدق مقياس تقدير الذات

استخدم الصدق الظاهري وذلك بتقديم املقياس للخرباء يف هذا املجال واألخذ بآرائهم 

   (*) ذات داللة احصائية عند مستوى 0,01.



49

حول صالحية كل فقرة تقدير الذات ومالمتها ملجتمع الدراسة. وقد اتفق جميع الخرباء عىل صالحية كل 

الفقرات وبدون حذف ألي منها.

لقد استخدم أسلوب اعادة االختبار بعد مرور 27 يوماً، وقد اخترت عينة من طلبة الصف الثاي قسم 

علم النفس بلغت 25 طالباً وطالبة، وقد بينت النتائج أن املقياس يتمتع بدرجة من الثبات تعد عالية، وكا 

موضح يف الجدول (3)

جدول رقم (3)

معامل ثبات مقياس تقدير الذات بطريقة اعادة االختبار

معامل الثباتاالنحراف املعياريالوسطالتطبيق
87,7215,920,69التطبيق األول
81,816,66التطبيق الثاي

ثانياً: مقياس مركز السيطرة

نيل درجة  متطلبات  الباحثة كجزء من  أعدته  الذي  املقياس  السيطرة،  لقياس مركز  البحث  اعتمد  لقد 

املاجستر، وبالنظر لعدم مرور فرتة طويلة عىل بناء هذا املقياس، اضافة إىل أنه أعد أصالً لطلبة الجامعة، 

فقد اعتمد صدق وثبات هذا املقياس بدون اللجوء إىل استخراجه مرة ثانية.

التطبيق النهاي وإجراءاته

لتقدير  مقياس  تقديم  تم  والثبات،  بالصدق  يتمتع  الذات  لتقدير  مقياس  عىل  الحصول  تم  أن  بعد 

الذات مرفق مقياس ملركز السيطرة لكل فرد من أفراد العينة، تتم االجابة عليها سوية وخالل ساعة من 

اكتفي  حيث  اضافية  تعليات  أي  اعطاء  دون  الطلبة  عىل  الباحثة  قبل  من  التطبيق  أجري  وقد  الوقت، 

البيانات بأن تعطى لكل استارة  بالتعليات املطبوعة والتي وضعت يف مقدمة كل مقياس، وقد فرغت 

ملركز السيطرة درجة كلية تقابلها درجة ملقياس تقدير الذات الذي أجاب عليه الفرد ذاته، وبذلك حصلنا عىل 
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درجات ملركز السيطرة وأخرى لتقدير الذات.

الوسيلة االحصائية

لتحقيق هدف البحث تم استخدام حساب معامل ارتباط برسون ووفق املعادلة التالية:
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الفصل الرابع

النتائج وتفسرها

ارتباط برسون واتساقا مع بعض  استخدام معامل  البحث  الوصول إىل تحقيق هدف  البحث يف  اعتمد 

الدراسات السابقة فقد تم حساب معامل االرتباط ملركز السيطرة وتقدير الذات لكل عينة الذكور وعينة 

االناث وكا مبن فيا يأي

1 ـ تم استخراج معامل االرتباط لعينة الذكور وكا موضح يف الجدول (4)

جدول رقم (4)

معامل إرتباط مركز السيطرة وتقدير الذات املذكور
معامل االرتباطاالنحراف املعياريالوسطاملقياس

82,3618,090,48تقدير الذات
142,8954,82مركز السيطرة

إن معامل االرتباط ذو داللة احصائية عند مستوى 0,01، ولتوضيح طبيعة العالقة تم مثيلها بيانيا مخطط 

االنتشار كا يف الكل (1).

شكل (1)

ارتباط مركز السيطرة وتقدير الذات لعينة الذكور
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كا تم حساب معامل االرتباط لعينة االناث ووفق الجدول رقم (5)

جدول رقم (5)

معامل ارتباط مركز السيطرة وتقدير الذات لالناث

معامل االرتباطاالنحراف املعياريالوسط+

79,716,000,37تقدير الذات

154,6159,40مركز السيطرة

العالقة تم مثيلها بيانيا مخطط  هذه  معامل االرتباط ذو داللة احصائية عند مستوى 0,01، ولتوضيح 

االنتشار كا يف الشكل (2)

ارتباط مركز السيطرة وتقدير الذات لعينة االناث

يتضح من الجدولن السابقن والشكلن التابعن لها أن معامل االرتباط لعينة الذكور أعىل منه لدى عينة 

االناث وهذا ما يؤكد ما ذكره الباحثون يف أن الذكور هم من ذوي السيطرة الداخلية أكر من االناث، حيث 

أكدت الدراسات أن التنشئة االجتاعية تؤدي إىل أن تكون الفتاة أكر اعتادا عىل غرها ما يؤدي أن تكون 

.(Phares 1976, p. 44) من ذوي السيطرة الخارجية أكر ما تكون من ذوي السيطرة الداخلية

أكر  يكونون  الداخلية  السيطرة  مركز  ذوي  فإن  السابقة  الدراسات  نتائج  عىل  واعتاداً 
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تقديرا للذات من ذوي السيطرة الخارجية، ولذلك فإن هذه النتيجة تتفق وتؤكد ما جاءت به الدراسات 

السابقة.

ولقد تم حساب معامل االرتباط بأسلوب برسون كا يف الجدول (6)

جدول رقم (6)

معامل ارتباط مركز السيطرة وتقدير الذات لكل العينة

معامل االرتباطاالنحراف املعياريالوسطاملقياس

84,417,740,72تقدير الذات

148,4218,00مركز السيطرة

وهو ذو داللة احصائية عند مستوى 0,01

وملعرفة طبيعة العالقة تم مثيل هذه العالقة بيانيا مخطط االنتشار كا يف الشكل (3) وذلك ملعرفة فيا 

إذا كانت العالقة منحنية أم ال.

شكل (3)

معامل ارتباط مركز السيطرة وتقدير الذات لكل العينة

يشر الشكل (3) إىل أن العالقة خطية وبذلك فإن استخدام معامل ارتباط برسون 

يعد غر مضلٍل، وهذا ما يشر إىل أن األفراد من ذوي االتجاه الداخيل يتصفون بالتقدير 
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العايل للذات، وهذه نتيجة منطقية تدل عىل أن الفرد الذي يعتمد قدراته ويفرس نتائج سلوكه اعتادا عىل 

ما يقوم به من أعال سوف يعزز من تقديره لذاته، أما ذوو السيطرة الخارجية فإن اعتادهم عىل الحظ 

والذي يؤدي بهم إىل عدم بذل جهود من أجل الوصول إىل نتائج للسلوك مقبولة سوف يعزز من انتقاصهم 

لذواتهم وبذلك يكون تقديرهم لهذه الذات سلبياً، إن هذه النتيجة مكن أن تضيف صفة اخرى لذوي مركز 

السيطرة وبالتايل يسهل التعامل معهم إذ يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار تقديرهم لذواتهم والتي تؤثر كثراً 

يف السلوك.

لقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع كل الدراسات السابقة التي تم طرحها والتي تؤكد أن الدرجة العليا 

 Fish and وكارنيك  فيش  دراسة  مع  تتفق  فهي  السيطرة،  ملركز  الداخيل  باالتجاه  ترتبط  الذات  لتقدير 

ودراسة   Mahanna مهنا  ودراسة   Rychman and Shermans وشرما  ريشان  ودراسة   ،Karabeink

.Geist and Boreck كيست وبورك
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اضطراب الكآبة عند األطفال

قياسها وانتشارها وعالقتها ببعض املتغرات

أهمية البحث والحاجة إليه:

االكتئاب: هو اختالل يف الحالة املزاجية لالنسان يؤدي إىل الشعور بالحزن والتشاؤم والنظرة القامة للنفس 

وللعام وللمستقبل.

بالحضارة  مرتبطاً  ليس  أنه  أي  غربية  أو  أمريكية  ظاهرة  البعض خطأ  يعتقد  قد  كا  ليس  واالكتئاب: 

الغربية وتعقيداتها. وال صحة ملا كان يقال يف السابق أن االكتئاب اضطراب يصيب األعار الكبرة أي أنه 

كلا زاد العمر كلا زادت احتاالت االصابة باالكتئاب.

ففي دراسة مسحية وقائية عىل (139) ألف شخص موزعن عىل تسعة مجتمعات من الواليات املتحدة 

باالضافة إىل بورتوبكو، غرب أوربا، الرشق األوسط، آسيا، اسرتاليا تبن أن االكتئاب ينترش فيها بنسب متقاربة 

وأنه يتداخل يف تلك املجتمعات من جيل إىل جيل وثبت أن االكتئاب أخذ يوسع من قاعدته الزمنية معنى 

أن نسبة االصابة به بدأت تنترش اآلن يف األعار الصغرة. وبدأنا نالحظ يف السنوات األخرة تعبرات منترشة 

عن وجود ما يسمى (اكتئاب األطفال). (إبراهيم، 1998، ص 32).

ان االكتئاب هو حالة من الشحن املتواصل والحزن املستمر ال يدرك الفرد مصدرها 

بالرغم من أنها تنجم عن خربات أليمة وأحداث مؤثرة انفعالياً قد مرت به. وتتميز هذه 

الحالة بهبوط يف الطاقة النفسية والحركية والشعور باالعياء من أقل مجهود وبالقلق 

والهوايات  والنشاطات  واألحداث  واألشياء  بالناس  االهتام  وفقدان  االرتياح  وعدم 
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والرتفيه وعدم املقدرة عىل االستمتاع بالحب واألحاسيس املبهجة يف الحياة كا تتميز سيادة مشاعر اليأس 

والذنب وفقدان املقدرة عىل الرتكيز والتحكم أو الضبط والتوجيه الذاي ويصحب يف بعض الحاالت هذاءات 

واملحاوالت  واملوت  العدمية  أكر سوداوية حول  أفكار  الحادة  الحاالت  لدى  تشيع  كا  وهالوس  وأوهاماً 

االنتحارية. (القريطي، 1997، ص 391).

إن االكتئاب يُعد من أكر األمراض النفسية شيوعاً يف العام كله، وترى منظمة الصحة العاملية أنه سوف 

يحتل املرتبة الثانية من أهم أسباب الوفاه واالعاقة يف العام بعد أمراض القلب بحلول (2020)، كا يعد 

محوراً مهاً لكثر من االضطرابات النفسية، بل ويف أمراض عضوية شتى كأمراض الروماتيزم واملناعة وجلطة 

الدم وسكتة الدماغ وأمراض الرشيان التاجي، وذلك ملا يتميز به من انفعاالت شديدة تعوق األطفال عن 

امليض قدماً نحو االنجاز وتحقيق الذات. وبالرغم من االهتام العاملي باكتئاب األطفال من حيث التشخيص 

عىل  املرتددين  املكتئبن  األطفال  لدى  بالدراسة  الكايف  االهتام  تولِِه  م  العربية  الدراسات  أن  إال  والعالج 

العيادات النفسية عىل اعتبار أن اكتئاب األطفال يعد اضطراباً حقيقياً يستحق الدراسة لدى هذه الرشيحة 

من أفراد املجتمع.

إن كل فرد مر يف فرتة من حياته بخربة االكتئاب. وكل شخص يصف االكتئاب من وجهة نظره الخاصة، 

فالبعض يصفه بالحزن الشديد والبعض اآلخر يصفه بهبوط الهمة للعمل أو االحساس العايل بالذنب وال 

تكمن صعوبة الوضع يف االختالف الشديد والتنوع يف األعراض، ولكن أيضاً يف اختالف مستوى الشدة من 

فرد آلخر أو رما من اختالف األعراض من مرحلة عمرية إىل أخرى فإن كان الراشدون يشكون من صعوبة يف 

الذهاب للعمل واالنطواء االجتاعي تجد األطفال يشكون من أوجاع بدنية متكررة (مثل آالم البطن والرأس) 

أو تأخذ شكالً آخر مثل عدم الرتكيز يف الدروس أو الهروب من املدرسة.

يف  املنشورة  االحصائية  ومنها  االكتئاب  مجال  يف  الحديثة  الدراسات  بينت  وقد 

الواليات املتحدة أن االكتئاب يصيب حوايل (12) مليون شخص مستٍو وهذا يكلف 
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االقتصاد بسبب الغياب عن العمل وفقدان الطاقة االنتاجية والرعاية الصحية حوايل (12) مليار دوالر سنوياً 

(معمرية، 2000، ص 122).

كا أن هناك حوايل (6) مالين طفل ومراهق يف الواليات املتحدة األمريكية يعانون من االكتئاب. كذلك 

املراهقة حيث يوجد  الوضع سوءاً يف  فإن من بن كل (33) طفالً هناك طفل يعاي من االكتئاب ويزداد 

مراهق مكتئب بن كل (8) مراهقن. وما ينجم عن هذا االكتئاب من سوء الصحة النفسية والتي تؤثر يف 

بناء شخصية الطفل إضافة إىل حجم الخسائر الناجمة عن هروب األطفال من املدارس ومشاكل قلة االنتباه 

والرتكيز التي يعاي منها الطفل وتؤثر فيا بعد بتحصيله الدرايس.

من هنا تربز مشكلة البحث يف قياس هذا االضطراب يف مجتمعنا عىل فئة األطفال والتي تعد هي أمل 

األمة يف املستقبل وان ما يرافق مو هذه الفئة من التعرض الضطرابات يؤثر بشكل مبارش يف مو الشخصية 

خصوصاً وأن مجتمعنا يتعرض إىل أزمات ووضع أمني يهدد االصابة بهذا االضطراب.

كا أن تحديد نسبة انتشار يف مجتمعنا يعطي صورة واضحة لهذا املجتمع. ومكن تحديد مشكلة البحث 

من خالل االجابة عىل التساؤالت اآلتية:

1 ـ هل يعاي مجتمع األطفال يف العراق من اضطراب الكآبة؟

2 ـ مدى انتشار هذه الظاهرة يف مجتمع األطفال.

3 ـ مدى إسهام بعض املتغرات يف إحداث الكآبة.

االفرتاضات  ميل  لديهم  االنفعالية  االضطرابات  يواجهون خصائص  الذين  الناس  أن  إىل  بيك  توصل  لقد 

الخاطئة والتي تدعى بالتشويهات املعرفية.

الكآبة أن نسبة االنتحار بن املكتئبن تزيد عن غرها لتصل  التي تناولت دراسة  وقد أظهرت األدبيات 

إىل ما يقرب 15 % أو من بن كل حاالت االنتحار التي تتم تبن أن نسبة 80 % من بينها حاالت االكتئاب 

.(Wulsin, 1996, p. 75)

ويف دراسة كوبر سميث من خالل دراسته عىل األطفال تراوحت أعارهم بن 

(10 ـ 12) عاماً لدراسة تقدير الذات لديهم من خالل املستويات الثالثة (مرتفع ـ 
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يستطيعون  وال  والقلق  باالكتئاب  يتميزون  املنخفض  التقدير  ذوي  األطفال  أن  وجد  متوسط)  ـ  منخفض 

التعبر عن أنفسهم وليس لديهم ثقة بقدراتهم. (سليان، 1992، ص 90).

كا أكدت البحوث يف مجال االكتئاب عىل عالقته بالشعور بالوحدة فكثر ما يحدث خلط بن مفهوم 

الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب وأن األسباب التي تكمن وراء الوحدة النفسية هي نفس األسباب التي 

تكمن وراء االكتئاب، ويعترب االكتئاب خربة مر بها الفرد ويتعرض من خاللها إىل الحزن وفقدان االهتام 

والالمباالة وعدم الرضا عن الذات ومشاعر الذنب وفقدان الشهية.

ويف مجال دراسة انتشار الكآبة فقد أوضح كل من (فيلمنغ Felming وآخرين يف 1990) و (لوينسون 

Lewinson وآخرين 1994) أن نسبة انتشار االكتئاب عند األطفال الذكور واالناث هي نفس املعدل وان 

.(Cicchetti, 1998, p. 212) كانت ترتفع عند اإلناث مقابل الذكور يف مرحلة املراهقة

وتشر التقديرات أن انتشار االكتئاب لدى األطفال يرتاوح بن (2 ـ 5 %) وتشر التقديرات يف املجتمع 

األمريي أن طفالً من بن خمسة أطفال يعاي شكالً من أشكال االكتئاب.

كا تشر الدراسات أن الكآبة ليست نادرة بن األطفال، فإحصائيات أواسط الثانينات تتطرق إىل تحديد 

ما ال تقل عن ستة مالين طفل كانوا يف حالة كآبة يف الواليات املتحدة وحدها بل ان بعض املراكز تؤكد أن 

العدد ال يقل عن 10 % من مجموعة األطفال األمريكين وتقدر دراسات حديثة أخرى أن نسبة حدوث 

الكآبة دون سن السادسة ترتاوح بن (1 ـ 4 %) بل ان هناك حاالت انتحار عديدة بن من ترتاوح أعارهم 

بن 4 ـ 6 سنة وترتفع لتصل إىل (13 %) يف مرحلة ما قبل البلوغ ثم تنخفض يف مرحلة املراهقة املتوسطة 

إىل حوايل (2 %) أما يف املراهقة املتأخرة فتقل إىل (4 %) (محمود، 2004، ص 23).

تربز أهمية البحث الحايل من خالل ما تؤثره الكآبة فيا لو أصيب بها الطفل من 

مو شخصية مواً سلياً، وهذا ما دعا املجتمعات املتقدمة وخصوصاً الواليات املتحدة 
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أن تويل أهمية بالغة لدراسة هذا االضطراب وما مكن أن يحدثه من تعطيل يف النمو السليم، وهذا ما يجعل 

مثل هذه املجتمعات يف حالة تأهب مستمر يف مواجهة ومعالجة هذا االضطراب؛ وتكمن األهمية البالغة 

لهذه الدراسة ما تعرض له الطفل العراقي من حالة ضغوط نفسية يف بيئة يجدها غر أمية وال توفر له 

حاجات ومتطلبات حياته الرضورية.

ورما فقده ألفراد عائلته أو فقده ألحد والديه يتجه للظروف األمنية التي يعيشها وهذا هو املجال الرحب 

الذي يتطور عنه الشعور بالكآبة؛ اذن فإن مثل هذه الدراسات توفر حيزاً للتصدي لهذا االضطراب ومحاولة 

معالجته من قبل املسؤولن ومحاولة وضع ما مكن وضعه للعودة بالطفل العراقي إىل حالة التوازن وبالتايل 

إيجاد مستقبل مرشق له.

أهداف البحث

تتحدد أهداف البحث باالي:

1 ـ قياس االكتئاب لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

أ ـ وفق متغر الجنس

ب ـ املرحلة العمرية

2 ـ قياس انتشار الكآبة بن األطفال يف املرحلة االبتدائية

حدود البحث

يقترص البحث عىل تالميذ املرحلة االبتدائية لقطاعي الكرخ والرصافة التابعن ملديريات الرتبية يف بغداد 

لالعار (10 ـ 11 ـ 12) سنة.
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تحديد املصطلحات

اضطراب الكآبة

يعرفه قاموس الطب النفيس

زمله كلنيكية تشتمل عىل انخفاض اإليقاع املزاجي ومشاعر االمتعاض املؤم وصعوبة التفكر وتأخر حري 

نفيس، وقد يختفي التأخر الحري النفيس إذا كان الفرد يعاي من قلق أو وساوس (الشناوي، 1988، ص 640).

ويعرفه (كال)

االضطراب الذي يشعر الفرد بسببه بالغم والحزن (كال، 1983، ص 120).

ويعرفه عاقل 1988

بأنه حالة قصوى من عدم االستجابة للمثرات مصحوبة باختصار الذات والشعور بعدم الجدوى واالستسالم 

للضغوط (عامل، 1988، ص 105).

ويعرفه الحجار 1989

اضطراب عاطفي يظهر بأعراض نفسية وبدنية رسيرية تعكس مزاج املريض ومعاناته ويتداخل يف هذا 

االضطراب عوامل بيئية وثقافية ووراثية وتراكيب شخصية يف حدوثه (الحجار 1989، ص 18).

Stuart 1999 ويعرفه ستايورت

االستمتاع  والعجز عن  الرتكيز  القدرة عىل  باألرق وعدم  ويتميز  الغم  من  حالة شديدة 
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بالحياة والشعور بالذنب، وهناك اعتقاد سائد عن املكتئب بأنه ال يوجد يشء مكن أن يحسن حالته هذه 

وإثارة وكلاته مفككة،  يف حالة قلق  تفكره  الحركة، ويكون  والكسل وبطء  باألعياء  ويصحبه شعور  أبداً 

.(Stuart, 1999, p. 113) .ويستخدم داماً عبارات البؤس والشقاء ليعرب عن حالته

ويعرفه عبد الرحمن 1998

متالزمة من األعراض املؤملة واملحزنة التي يشعر بها الطفل والتي تتضح من خالل وصفه لحالته املزاجية 

بالحزن واليأس والهبوط وبأنه شخص سيىء كثراً، ولخطأ يكره ذاته وال يتقبل شكله، فقد متعة الحياة ولذتها 

وفقد شهية الطعام وأصبح أكر قلقاً وأرقاً وصار أكر شعوراً بالوحدة وأكر عجزاً عن إنجاز األعال املدرسية. 

(عبد الرحمن، 1998، ص 17).

تفسر االكتئاب من وجهات النظر املختلفة

بالرغم من أن االكتئاب يُعد مألوفاً لدى معظم الناس إال أن املهتمن بهذا املرض النفيس م يتفقوا عىل 

خالل  من  ولكن  املتعددة.  وأسبابه  املختلفة  وأنواعه  املتنوعة  أعراضه  بسبب  له  ومحدد  دقيق  تعريف 

استعراض اآلراء مكن النظر لالكتئاب عىل أنه عبارة عن اضطراب يف التفكر يعرب عن حالة من الحزن املستمر 

الشديد والذي ينتج من جراء تعرض الفرد لخربة أو سلسلة من الخربات السلبية املؤملة، وقد تتمثل موت 

شخص عزيز أو فقدان يشء من، وقد يتفاوت يف درجات الشدة والتأثر عىل األفراد املصابن به. ويتجىل من 

مشكالت معرفية وسلوكية مختلفة. فقد ظهرت نظريات متعددة لدراسة االكتئاب إال أن بعض النظريات 

بالرغم من وجود االسناد لصحة افرتاضها قد عجزت عن تفسر الكثر من حاالت االكتئاب األمر الذي يدعو 

لالعتقاد بوجود جملة من العوامل املشرتكة إلحراق حالة االكتئاب (كال، 1986، ص 227).

وقد تعددت التفسرات للكآبة من وجهات النظر املختلفة، حيث حاولت كل نظرية 
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أن تنظر للكآبة وفق املنطلقات التي تنطلق منها يف نظرتها إىل هذا السلوك. ومن هذه النظريات:

نظرية التحليل النفيس مكن فهم االكتئاب يف ضوء الرصاعات بن األجهزة الشخصية (األنا الدنيا، األنا، األنا 

العليا) ويف ضوء هذا الرصاع يتفرد األنا األعىل بالنرص ما يتمثل ذلك من رصامة وتطرف.

ولقد أثبتت النظريات الفرويدية أن األمراض النفسية التي تطرأ عىل الشخص فيا بعد ما فيها القلق 

واالكتئاب هي يف واقع األمر نتاج لرصاعات مبكرة منذ مراحل الطفولة هي اكتشاف ما ساه (الالشعور 

الالشعور،  الرصاعات يف  لكبت هذه  نتاج  والتي هي  األمراض  لهذه  أوضح  تفسر  بدأ يف   (Unconscious

املختلفة بشكل أمراض نفسية مثل القلق واالكتئاب  الرصاعات تعود وتظهر يف مراحل العمر  هذه  ولكن 

أي هي تكرار ال شعوري رمزي لكل ما يحدث خالل سنوات الطفولة، أن النظريات املبكرة للتحليل النفيس 

منظر لالكتئاب بصفة نتاج للتفاعل أو للتصارع بن الدوافع والجوانب الوجدانية ما فيها من مشاعر الذنب 

والخسارة يف السنوات األوىل من العمر.

ويرى فرويد أن هناك تشابهاً بن الحزن واالكتئاب فكالها يتضمن قدراً كبراً من الغم والكدر واالنسحاب 

من العام والتدي يف املستوى واالهتامات واألنشطة وفقدان القدرة عىل الحب، لكن يف حالة االكتئاب نجد 

أن املشاعر تتضمن تقديراً متدنياً للذات ورغبة يف عقابها. (موىس، 2001، ص 12).

 .(Oral Incorporation االندماج الفمي) هناك خاصة أخرى يف التحليل النفيس للكآبة يقوم عىل مفهوم

وطبقاً ألبراهام وفرويد فإن الطفل يكون مخلوقاً بدائياً يف املرحلة الفمية ويلتهم رمزياً موضوع الحب، 

ويكون توحده به متطرفاً ويندمج به عقلياً وتشر به ذاته لي يتجنب فقدانه له، وعندما يصبح هذا 

إىل  يتحول  فإن غيضه وتعنيفه وتوبيخه ولومه  الحب  إىل فقدان موضوع  ويتعرض فعالً  الطفل كبراً 

مكن  املفهوم  وهذا  لها؛  اهتاماً  يعر  ال  لذاته  موبخاً  فيصبح  الخارج  إىل  يتحول  أن  من  بدالً  داخله 

أن يطلق عليه الغضب إىل الداخل Anger – In أي توجيه الغضب نحو ذات الفرد ملعاقبة موضوع 
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الحب املندمج فيه أو الذات التي ال تستحق حب ذلك املوضوع، ما زال يرى الكثر من املحللن النفسانين 

الدور  يوافقون عىل  املنظرين من منطلقات أخرى ال  أن  االكتئاب ورغم  الجوهري يف حدوث  العامل  أنه 

الرئييس للغضب يف إحداث الكآبة فإن االختصاصين التحليلين يردون عىل ذلك بأن الغضب والقلق عنرصان 

واضحان يف الكآبة وأن املالحظة البسيطة تدل عىل ذلك.

وهناك اتجاه حديث يف التنظر النفيس الدينامي يف دراسة الكآبة عندما تكون استجابة لفقدان فعيل أكر 

منها لفقدان رمزي أو فقدان لتقدير الذات، وأن العامل املهم يف نشوء الكآبة يف الغالب هو التهديد بفقدان 

شخص قريب من املريض املكتئب. ويعتقد بعض الباحثن أن صدمة الفقدان هذه م تكن بدايتها الحداثة 

التي سببت الكآبة لدى هذا الشخص إما باألحرى ترضب بجذورها بعيداً يف الطفولة وأنه ال بد قد تعرض إىل 

نوع من فقدان أحد األبوين عندما كان طفالً وعىل هذا فإن الكآبة التي يصاب بها الفرد قد تكون استجابة 

لفقدان مر به يف فرتة الطفولة، غر أن الدراسات التي حاولت تقويم من االفرتاض م تتوصل إىل فروق بن 

.(Eliot, 1980, p. 252) .املكتئبن وغر املكتئبن فيا يتعلق بتعرضهم لخربة الفقدان املكرب يف الطفولة

التابع  الرئييس للنظريات عن االكتئاب هو انخفاض معدل السلوك  أما املدرسة السلوكية فإن االفرتاض 

وما يتعلق من مشاعر القلق وعدم االرتياح، وينتج عن انخفاض معدل التدعيم االيجاي أو ارتفاع معدل 

أو  فيه  املرغوب  الثواب  انخفاض  عن  منتج  االكتئاب  حالة  أن  يعني  وهذا  والبغيضة،  الكريهة  الخربات 

زيادة األحداث غر السارة وكلها تؤدي إىل حالة االكتئاب إن الفكرة الرئيسية عند أصحاب النظريت السلوكية 

عن االكتئاب هي أنه يحدث نتيجة لتشكيلة من العوامل تتضمن انخفاض تفاعالت الفرد مع بيئته املؤدية 

إىل نتائج ايجابية له أو زيادة معدل الخربات السيئة التي تكون مثابة عقاب له. (عبد الخالق، 1996، ص 

.(147

وترى النظريات املعرفية ومن أهمها نظرية بيك Beck الذي يرى أن االكتئاب هو 

عامله،  تجاه  فكرياً محدداً  االكتئاب يبدي تحريفاً  مشكلة معرفية، ألن من يعاي من 
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 .Cognitive tried ويظهر نصوراً سلبياً لنفسه وتقديراً سلبياً ملستقبله، وهذا ما يطلق عليه الثالوث املعريف

ويوضح بيك أن تصور االكتئاب لدى الفرد يتم نتيجة تعرضه للخربات السلبية والتي تجعله حساساً بدرجة 

زائدة ومن هذه الظروف فقدان أحد الوالدين أو الرفض الدائم للشخص من قبل أقرانه. وشأن هذه الخربات 

السلبية املبكرة أن تؤهل الشخص لالستجابة املفرضة كلا صادف ظرفاً شبيهه يف حياته الالحقة إذ تجعله 

مياالً إىل األحكام املطلقة املتطرفة يف مثل هذه الظروف. فرى أن خسارة تلحق به من املستحيل تعويضها، 

وأن أي شخص ال يعطيه االهتام الكايف فكأما يرفضه رفضاً تاماً وهذا ما يؤدي إىل الشعور بالنقص والتدي 

يف مستوى اعتبار الذات لديه ولومها ويشعر أيضاً أنه السبب يف ذلك كله.

وانطالقاً من النظرية املعرفية التي مثلها بيك فهناك مفاهيم محددة توضح اآللية النفسية يف االكتئاب 

وهي الثالثية املعرفية he Cognitive tried األخطاء أو التشوهات املعرفية Cognitive Errors يف النظر 

عن  للمكتئب  السلبية  الرؤية  االكتئاب  يف  املعرفية  الثالثية  تصف  واملستقبل.  الخارجي  والعام  الذات  إىل 

نفسه وعن العام وعن املستقبل، حيث تتخذ األفكار السلبية عن العام أو الخربات القامة فإنها تدور حول 

وصف املكتئب لألحداث بأنها غر سارة كا أنه ييسء إىل تفسر العالقات املحايدة مع األفراد املحيطن به، 

أنها عوائق  تواجهها، فرى  التي  البسيطة  للعقبات  له؛ وينسحب هذا عىل تفسره  فيعّدهم مثابة هزمة 

للتفسرات السالبة لكل ما يحدث له حتى عندما يكون هناك  يستحيل اجتيازها ليغدو يف النهاية منقاداً 

ايجابية يف خرباته. أما عن االتجاه نحو املستقبل فيشكل باألساس اتجاهاً ينزع نحو اليأس إذ عندما يفكر يف 

املستقبل فإنه يعتقد بأن األشياء السالبة التي تحدث له سوف تستمر يف الحدوث يف املستقبل بسبب قصور 

.(Beck, 1979, p 125) يف شخصية

إجراءات البحث

الكرخ  التابعن ملديري  االبتدائية  املرحلة  البحث طلبة  عينة  البحث: تضمنت  عينة  ـ  أ 



68

والرصافة للعام الدرايس (2008 ـ 2009) وقد بلغت عينة التطبيق النهاي (1000) تلميذ وتلميذة.

من  اإلناث  من   (250) و  الذكور  من   (250) اختيار  تم  وقد  العشواي،  باالختيار  العينة  اختيار  تم  وقد 

جانب الرصافة. ومن جانب الكرخ تم اختيار (245) من الذكور، أما عدد االناث فكان (255). وكا موضح 

يف الجدول (1).

املجموعاالناثالذكوراملديرية

250250500الرصافة

245255500الكرخ

4955051000املجموع

ب ـ عينة التحليل اإلحصاي: وكان عدد أفراد العينة (200) تلميذ وتلميذة تراوحت أعارهم بن (10 ـ 12) 

سنة وتم تطبيق االجراءات الالزمة لبناء املقياس.

بناء أداة البحث

والدراسات  البحوث  مجموع  من  األطفال  لدى  الكآبة  باضطراب  الخاصة  املقاييس  من  عدد  جمع  تم 

السابقة.

الكآبة  الناتجة (37) فقرة لقياس  الفقرات  وقد جمعت (5) مقاييس واختبارات وقوائم، وكان مجموع 

بصيغة األولية، وقد صيغت لغة الفقرة ما يتالءم واستيعاب الطفل وحسب املرحلة العمرية (10 ـ 12) سنة.

القوة التميزية للفقرات

مت هذه العملية برتتيب درجات استارات املفحوصن عىل االختبار، ييل ذلك تكوين مجموعتن ها 

أعىل (27 %) وأدى (27 %) يف الدرجات الكلية، ثم تفحص الفروق بن هاتن املجموعتن يف كل فقرة.

وتلميذة  تلميذ   (200) املقياس عىل  تطبيق  تم  األسلوب  بهذا  التحليل  إجراء  ولغرض 
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اخترت عشوائياً. وبعد إجراء املعادلة1* الستخراج الفروق تبن أن جميع الفقرات دالة ما عدا فقرة واحدة 

وهي الفقرة (10) غر دالة وبذلك بلغ عدد الفقرات لقياس اضطراب الكآبة (35) فقرة.

مؤرشات الصدق

تم التحقق من مؤرشات الصدق بطريقتن

1 ـ الصدق الظاهري: وقد تحقق عندما عرض املقياس عىل مجموعة من الخرباء يف علم النفس والطب 

فقرات  عىل  موافقتهم  حصلت  وقد  والعوامل.  واملجاالت  الفقرات  صالحية  حول  بآرائهم  لألخذ  النفيس 

املقياس. وقد تم استخراج قيمة مرع كاي ملعرفة آراء الخرباء يف صالحية فقرات االكتئاب لألطفال.

2 ـ صدق البناء: للتحقق من فرضية صدق البناء تم تطبيق املقياس عىل عينة عشوائية مؤلفة من (100) 

 (18.90) الذكور  لعينة  الحساي  الوسط  استخراج  وبعد  اناث   (50) و  ذكور   (50) وبواقع  وتلميذة  تلميذ 

قدره  معياري  وبانحراف   (16028) االناث  لعينة  الحساي  الوسط  أما   ،(6.9259) قدره  معياري  وبانحراف 

من  ويتضح   (98) حرية  وبدرجة   (1.548  -) فكان  مستقلتن  لعينتن  التاي  االختبار  وباستخدام   (6.629)

الجدول (2) أنه ليست هناك فروق ذات داللة احصائية بن الجنسن.

جدول (2) الفروق بن الجنسن لالختبار فرضية النباء

القيمة الجدوليةالقيمة التائيةاالنحراف املعياريالوسط الحسايالعددالجنس

5018.906.92591.5481.98الذكور

5016.286.36329االناث

1  ـ  (*) ت = م ع ـ م د

            2 /1 ك

ت: قوة ميز الفقرة

م ع: مجموع االجابات الصحيحة للمجموعة العليا

م د: مجموع االجابات الصحيحة للمجموعة الدنيا

2/ 1ك: نصف مجموع عدد األفراد يف كال املجموعتن.
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الثبات

لقد حسب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار test – Retest وقد طبق عىل عينة (30) تلميذاً وتلميذة 

اختربوا عشوائياً وتم إعادة االختبار بعد مرور (10) أيام من التطبيق األول. وبعد حساب معامل ارتباط 

برسون اتضح أن معامل الثبات قد بلغ (0.83).

عينة التطبيق النهاي

ضمت عينة البحث الحايل (1000) تلميذاً وتلميذة من كال الجنسن وللمرحلة االبتدائية ولالعار من (10 

ـ 12) عاماً ملديريات (الكرخ األوىل، الكرخ الثانية، الرصافة األوىل، الرصافة الثانية) يف محافظة بغداد وكان 

اختبار املدارس يف املديرية الواحدة عشوائياً.

نتائج البحث

1ـ قياس االكتئاب لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

بعد تطبيق مقياس الكآبة عىل عينة البحث البالغ عددهم (1000) تلميذ وتلميذة تم استخراج الوسط 

الفريض للمقياس وتم تطبيق االختبار التاي لعينة واحدة (t – test) تم التوصل إىل وجود فروق ذا داللة 

احصائية عند مستوى (0.05) يف متغر اضطراب الكآبة. إذ كانت القيمة التائية املحسوبة أكرب من القيمة 

أن  عىل  يدل  وهذا  للمقياس.  الفريض  املتوسط  من  أكرب  للعينة  الحساي  املتوسط  وكان  الجدولية.  التائية 

التالميذ يعانون من اكتئاب بصورة عامة والجدول (3) يوضح ذلك.

جدول (3) قياس االكتئاب

الجدوليةالقيمة التائيةالوسط الفريضاالنحراف املعيارياملتوسط الحسايالعدد

10022.8345.884917.528.6621.96
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يتضح من النتيجة أعاله أن الطلبة يعانون من اكتئاب بصورة عامة وترى الباحثة أن هذه النتيجة تؤكد 

تأثر الظروف التي مر بها البلد من ظروف أمنية واقتصادية واجتاعية سيئة انعكست عىل األطفال يف هذه 

املرحلة وتكونت قناعة لدى الطفل أنه ال يستطيع التكيف مع مشكالت الحياة اليومية.

الفروق يف االكتئاب لدى األطفال وفق متغر الجنس

وتلميذة  تلميذ   (1000) عددهم  بلغ  الذين  اناث)  (ذكور،  التالميذ  بن  االكتئاب  يف  الفروق  الستخراج 

للمرحلة االبتدائية تم استخراج t – test لعينتن مستقلتن واستخراج املتوسط الحساي واالنحراف املعياري 

للعينتن وكانت النتيجة ال توجد فروق يف درجة االكتئاب بن الذكور واالناث والجدول (4) يوضح ذلك.

جدول (4) الفروق يف االكتئاب بن الذكور واالناث

القيمة الجدوليةالقيمة الثانيةاإلنحراف املعياريالوسط الحسايالعددالجنس

50022.93405.331275371.96الذكور

50022.73406.39477اإلناث

تتفق هذه النتيجة بشكل عام مع ما توصلت إليه الدراسات يف هذا املجال والتي أشارت إىل أنه ال يوجد 

فروق يف درجة االكتئاب بن الذكور واالناث يف مرحلة الطفولة. وهذا يعني أن كال الجنسن قد تعرضا إىل 

ذات الظروف التي أدت إىل إحداث الكآبة.

الفروق يف االكتئاب تبعاً لالعار (10، 11، 12) سنة

ـ 12) سنة حيث تم استخدام (تحليل  ـ 11  لألعار (10  تبعاً  الفروق يف االكتئاب  التعرف عىل  لغرض 

التباين األحادي) وأظهرت النتيجة وجود فروق يف االكتئاب تبعاً لهذه األعار والجدول (5) يوضح ذلك.
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جدول (5) تحليل التباين األحادي

النسبة التائيةمتوسط املربعاتدرجة الحريةمجموع املربعاتمصدر التباين

355.1402177.5705.170بن املجموعات

34.346          34243.3.4997داخل املجموعات

         34598.444999الكيل

تبن النتائج أن هناك فرقاً بن الفئات الثالث يف االصابة بالكآبة لقد تم استخدام اختبار شيفية البعدي 

للمقارنات الثنائية وكانت النتيجة أن األطفال يف عمر (10) سنوات هم أكر اكتئاباً من أعار (11 ـ 12) سنة 

وهذه النتيجة كا ترى الباحثة أن األطفال يف عمر (10) سنوات هي يف بداية وصولهم إىل مرحلة البلوغ، 

وهنا تكون أوىل حاالت الشعور بالتغرات الجديدة ما يؤدي إىل الشعور باالكتئاب. كا مكن تفسر هذه 

النتيجة بعدم قدرة الطفل عىل التنبؤ ما سيكون عليه الحدث نتيجة قصور، يف تفسر ما يرى من أحداث 

الحياة املتغرة كا ترى الباحثة أن األطفال يف عمر (11 ـ 12) سنة هم أكر نضجاً ولهم القدرة عىل تجاوز 

األزمات النفسية ولرما العائلة ال تهتم كثراً بالطفل يف عمر (10) سنوات وبذلك يعيش هذا الطفل يف بيئة 

مضطربة ويحرم من أبسط احتياجاته.

قياس انتشار الكآبة لدى تالميذ االبتدائية

لقياس انتشار الكآبة فقد عمدت الباحثة إىل اعتاد التالميذ الذي كانت اجاباتهم أعىل من (29) كدرجة 

قطع أي ما يقارب (128) من مجموع التالميذ للعينة البالغ (1000) تلميذ وهذه النسبة تعد (12.8 %) 

وهي أعىل إذا ما قورنت بالنسبة (1.9 %) التي بينتها دراسة كاشني وسيموند التي أجريت عىل عينة من 

األطفال يف املجتمع العام للواليات املتحدة.

أما عند حساب نسب االنتشار يف ضوء محك فقد تم اعتاد معيار (الوسط الحساي ± 

االنحراف املعياري) ثم تم استخراج عدد التالميذ يف كل مستوى من مستويات االكتئاب 

والجدول املعياري  واالنحراف  الحساي  والوسط  املئوية  النسبة  استخراج  تم  ثم  ومن 
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 (6) يوضح نسبة انتشار الكآبة بن األطفال.

جدول (6) نسبة انتشار الكآبة بن الطفال

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايالنسبة املئويةالعددمستويات التغر

12.830.35161.3433 %128االكتئاب

67.724.2472.8525 %677االكتئاب بدرجة متوسطة

19.513.00512.73484 %195عدم االكتئاب

10022.8345.88499 %1000املجموع

كا تعد النسبة مرتفعة إذا ما قيست بالنسبة 1.8 % التي توصلت لها دراسة كاشاي Kashani 1983 يف 

الواليات املتحدة األمريكية، كا تعد مرتفعة باملقارنة مع النسبة التي توصلت لها دراسة روتر حيث بلغت 

1.4 % عىل (1000) طفل يف املجتمع األمريي بعمر (10 ـ 12) سنة.

ومكن تفسر هذه النتيجة أن الدراسة انعكاس واضح وناجح ملا يتعرض له املجتمع العراقي من ظروف 

حياتية ضاغطة تنعكس عىل أبنائه وخصوصاً األطفال منهم ما يتطلب االنتباه لذلك ووضع الحلول ملعالجته.
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مركز السيطرة واآلليات الدفاعية

أهمية البحث والحاجة إليه

لقد خلق الله عز وجل الطبيعة متوازنة ومستقرة، وقد خلق اإلنسان يف هذه الطبيعة متوازناً أيضاً، ولذلك 

فهو يسعى باستمرار إىل العودة إىل حالة التوازن كلا حدث فيه يشء من االضطراب، فهو إما أن يغر ما 

فيه لي يتوافق مع ما يحيط به ويعود إىل التوازن أو أن يتكيف أساساً ملا حوله لي يحدث ذلك التوازن.

ويعمل  حياته  مدى  اإلنسان  ترافق  التي  املفاهيم  من   Adjustment والتكيف   Adaptation فالتوافق 

باستمرار لبلوغها بشتى السبل، فقد يكون ذلك بأنه يغر ما لديه من أفكار واتجاهات، أو أن يغر اسرتاتيجيات 

تعامله أو يستخدم آليات دفاعية تفيد يف إخضاع ضغوط الحياة إىل اشياء مقبولة. ان اإلنسان يف ذلك إما 

يقيم العالقات بينه وبن البيئة، ولي يقيم مثل هذه العالقات يستلزم ذلك منه جهود غر عادية يجب أن 

يقوم بها لي يحقق ما يرمي إليه، ولذلك فإن علاء النفس يشددون كثراً عىل القدرات التي ملكها الفرد 

وذكائه وقدراته املعرفية لي يتوافق مع بيئته.

ومن املفاهيم املهمة يف التوافق مسألة التوازن يف املجال النفيس داخل الكائن اإلنساي، فهناك نسق 

من العمليات الداخلية، مارس بصورة تلقائية (ال شعورية من وجهة نظر التحليل النفيس الدنيامي 

ـ شعورية من وجهة نظر املدرسة املعرفية) لحاية وصون وحدة هذا الكيان من الضغوط (ضغوط 

الهو واألنا األعىل من وجهة نظر دينامية ـ وضغوط املوقف التوتري من وجهة نظر املدرسة املعرفية)، 

هذه العمليات تدعى بآليات األنا الدفاعية Ego – defense mechanism ألنها مارس من قبل ذلك 
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الجزء من الجهاز ـ وفق تصور فرويد الذي يدعى األنا، وهذه اآلليات التي مارسها األنا بالتعامل مع العام 

الخارجي من خالل ما يسمى باختيار الواقع.

وحدة هذا الكيان وماسكه يطلق عليها قوة األنا ego – strength، فاآلليات الدفاعية هي إجراءات أو 

وسائل يلجأ األنا إىل استخدامها يف موقع يتعرض من خالله التهديد herat. (بهنام، 2001، ص 4).

إن هذه اآلليات الدفاعية تختلف من حيث استخدامها من قبل األفراد من حيث النوعية والدرجة أيضاً 

نتائج  أن  يعتقد  فالفرد  للشخصية،  اتجاهات وسات  ما يحمله من  أو  الفرد  اعتاداً عىل شخصية  وذلك 

سلوكه ما يرتتب عليها إما ينشأ أساساً اعتاداً عىل ما يقدمه من مجهود وما ملكه من قدرات وقابليات 

وهذا ما أطلق عليه روتر يف 1966م بذوي املركز الداخيل Internal Locus of Contral. أما الذين يرون 

أن ما يصيب الفرد من نتائج يعتمد عىل الحظ والقدر والصدفة وسيطرة اآلخرين من حوله وقوتهم، ومثل 

.Extexnal Locus of Contral (الخارجن) هؤالء األفراد قد أطلق عليهم روتر بذوي السيطرة الخارجية

ومن هنا تربز مشكلة البحث يف أنها تحدد يف أي اآلليات يستخدمها ذوو السيطرة الخارجية وأيها الذي 

يستخدمها ذوو السيطرة الداخلية ألن ذلك يعتمد أساساً عىل االتجاه املعريف للفرد. فهو كيف يدرك العام 

من حوله وبالتايل فهو يستخدم اآللية التي تتوافق مع هذه البيئة وما يجلب التوازن النفيس له. فهل هناك 

اختالف يف االستخدام خصوصاً وأن الباحثة م تعر عىل دراسة (حسب علمها) قد تناولت هذين املتغرين 

هاتن  مع  التعامل  إمكانية  البالغة يف  األهمية  من  له  املتغرين  دراسة هذين  أن  الباحثة  وترى  بالدراسة 

الفئتن وخصوصاً من ناحية مساعدتهم للوصول إىل الصحة النفسية السليمة حيث تبن بعض النظريات أن 

.(Kernberq k 196 k p 18) .هناك عالقة بن اضطرابات الشخصية واآلليات الدفاعية العاملة فيها

هدف البحث

املقارنة يف اآلليات املحددة بـ:
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ج. اإللغاء ب. التربير    أ-اإلنكار    

عىل وفق متغر مركز السيطرة

حدود البحث

يتحدد البحث الحايل بطلبة الجامعة للمراحل الدراسية األولية للدراسة الصباحية ومن الجنسن.

تحديد املصطلحات

defense mechanisms أوالً: اآلليات الدفاعية

يعرفها حجازي أنها مجموعة عمليات تلجأ إليها النفس اإلنسانية لالحتاء من األنا األعىل أو الخطر والتهديد 

الخارجي مادياً أو معنوياً مس القيمة الذاتية (حجازي، 1976، ص 367).

ويرى فيلو Fillou أنها جميع الطرائق التي يستخدمها األنا يف الرصاعات القابلة أن تؤدي إىل عصاب (فيلو، 

1978، ص 96).

أما ولن Walton فرى أنها وسائل يستخدمها األنا لغرض إبقاء الذات يف حالة توازن بن متطلبات الحوافز 

.(Walton, 1987. P. 37) البدائية (األولية) والواقع الخارجي ورقابة األنا األعىل

ويتبنى البحث الحايل تعريف بهنام 2001، حيث يرى أن اآلليات الدفاعية إجراءات وقائية أو أساليب حاية 

يلجأ إليها (األنا) أو الفرد لغرض حاية نفسه والسيطرة عىل مظاهر التوتر يف املوقف الخارجي والداخيل.

أما التعريف اإلجراي فهي الدرجة التي يحصل عليها املجيب من خالل إجابته عىل مقياس اآلليات الدفاعية 

وهي اإلنكار Denial والتربير Rationalization وااللغاء Undoing. وقد عرف بهنام هذه اآلليات باالي:

Denial اإلنكار  .1  

هو التغايض أو التجاهل ملوقف التهديد الذي يواجهه الشخص ومحاولة التعامل معه 
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عىل أنه موقف غر مهدد.

Rationalization التربير  .2  

هو اللجوء إىل التسويفات العقلية والتربيرات املنطقية التي يعتقد الشخص أنها سوف تساعده عىل إضفاء 

صفة املنطق واملعقولية والرشعية عىل موقف التهديد.

Undoing اإللغاء  .3  

هو محاولة تسوية موقف التهديد وتصفية آثاره املكدده من خالل سلوك معاكس للسلوك الذي أدى إىل 

موقف التهديد (بهنام، 2001 م، ص 15 ـ 16).

Locus of Contral ثانياً: مركز السيطرة

عرفه روتر: هو إدراك الفرد لنتائج األحداث السلبية واإليجابية بأنها متعلقة بسلوكه (الداخلين) أو تعلقها 

.(Finch, 1991) (الخارجين) بالحظ والقدر

ويعتمد البحث التعريف الذي وضعته الباحثة كجزء من متطلبات نيل درجة املاجستر.

حيث عرف هو متغر يعرب عن اعتقاد الفرد بقدراته وقابلياته يف السيطرة عىل سلوكه وعىل املتغرت التي 

تواجهه ويتتبع ذلك إمانه بإمكانية التنبؤ بنتائج سلوكه (الحلو، 1989، ص 21).

مركز  مقياس  عىل  عليها   يحصل  التي  بالدرجة  يتمثل  للفرد  السيطرة  مركز  إن  االجراي:  التعريف  أما 

السيطرة، فكلا ارتفعت درجته عىل املقياس اتجه نحو السيطرة الداخلية، وكلا انخفضت الدرجة اتجه 

نحو السيطرة الخارجية.

الدراسات واألدبيات السابقة

يتناول هذا الفصل األدبيات والدراسات يف متغري الدراسة اآلليات الدفاعية ومفهوم مركز السيطرة.

أوالً: اآلليات الدفاعية

الفرد  تنظيم عالقة  لألنا هي  األنا تنظم وظائفها، وأن أهم وظيفة  أن  اعتقد فرويد 
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بالبيئة، وتعد اآلليات الدفاعية وسائل لهذا التنظيم وعىل هذا األساس فإن وظائف األنا ال تعتمد بصورة 

مبارشة عىل الحوافز. ومن وجهة نظر هذا االتجاه م يعد الرصاع Coniet هو الحجر األساس الذي يبنى عليه 

.(Pertrovsky) حوار الفرد مع البيئة واالستقالل الكامل لألنا

التي يستخدمها األنا يف الرصاعات أطلق عليها  بن األدوات  دائرياً  يؤكد هوفر Hofer أن هناك مييزاً 

 Cognation املعرفية  (العمليات  تنظيمية  أدوات  هي  األنا  يستخدمها  التي  األخرى  واألدوات  الدفاعات 

الدفاعي  بالتنظيم  أن ما يسمى  الغر مقيد. وقد افرتض هوفر  الرصاع  Process) والتي هي ضمن مجال 

والذي يهدف أساساً إىل تجنب القلق الكيل لغرض السيطرة عليه. وأن التنظيم الدفاعي هو جزء من تنظيم 

األنا الكيل والذي يكشف عن اإلمكانيات للتكيف مع الرصاعات النفسية غر املتوازنة ومحاولة إيجاد الحل 

يف الظرف الراهن.

إن التنظيم الدفاعي ال يستخدم تلك الطرائق التي يطلق عليها اآلليات الدفاعية لتشويه أو إعاقة، لكن 

كعمليات معرفية لغرض السيطرة أو التوجيه أو تغير محتوى اآلثار الفكرية أو الوجدانية أو الحركية، ويرى 

هوفر هذا التنظيم قد تبلور أو تشكل من خالل التكوين الجيني للفرد والذي يحدد امليل إىل تنظيم الخربة 

.(Lichtenberg, 197, p 71) النفسية

 Repression الكبت النفيس وبفرويد، حيث ركز عىل عملية  بالتحليل  الدفاعية  يرتبط مفهوم اآلليات 

عملية  وهو   ،ego األنا  هو  العملية  بهذه  يقوم  الذي  والجزء  النفيس  للجهاز  األساسية  الوظيفة  وعدها 

نشأت  الكبت  خالل  ومن   (id) الهو  من  اآلنية  املقبولة  والرغبات  الحوافز  إبعاد  يتم من خاللها  شعورية 

كل الدفاعات األخرى، ولذلك فقد اقرتح فرويد نسقاً من التصنيف عندما افرتض أن الدفاعات هي جوانب 

التحويلية،  الهستريا  يف  تظهر  آلية  هو  والقمع  البارانويا  آلية  هو  فاإلسقاط  العقلية،  باالضطرابات  خاصة 

واالنقالب عىل الذات مرض االكتئاب، هكذا عد فرويد اآلليات الدفاعية حجر الزاوية يف البناء الكيل للتحليل 

النفيس.
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ويف املجال املعريف، قدم هان Haan يف 1961م اموذجا بديال لآلليات الدفاعية الكالسيكية (التحليلية) 

وأطلق عليه آليات التعامل مع األحداث Coping Mechansim وقد وضع مقارنة بن وجهة نظر التحليل 

النفيس ووجهة نظر علم النفس األكادمي، حيث يرى أن السلوك لو نظرنا إليه من خالل آليات الدفاع هو 

غر السلوك لو نظرنا إليه من خالل آليات التعامل، إال أنه يرى أن آليات املواجهة هي فئات فرعية من آليات 

.(Haan, 1982, p 55) الدفاع

األنا  يف وظيفة  فرقاً  أن هناك  يعني   Coping التعامل إىل مفهوم  الدفاع وتحويله  إن مفهوم هان عن 

األساسية، حيث أن األنا يف حالة الدفاع تفتقر إىل القوة الرضورية والالزمة ملواجهة املوقف ولهذا فهو يلجأ 

إىل اآلليات الدفاعية، أما يف حالة التعامل مع األحداث تكون األنا يف حالة تأهب قصوى لشن الهجوم عىل 

املوقف لغرض احتوائه والسيطرة عليه من خالل تفكيك املوقف إىل عنارصه األولية ومعرفة أجزائه والسيطرة 

عليه (بهنام، 2001م، ص 37 ـ 38).

Locus of Contral ثانياً: مركز السيطرة

ظهر مفهوم مركز السيطرة من خالل نظرية التعلم االجتاعي وقد استحدثه روتر Rotter وافرتض أن 

األفراد يظهرون توقعهم العام وفقاً لقابلياتهم للسيطرة عىل األحداث.

إن نظرية التعلم االجتاعي تبحث يف كيفية صنع االختبارات من قبل األفراد وحول االحتاالت املتعددة 

واملمكنة لسلوكهم ومن هنا كان منطلق روتر يف مفهومه ملركز السيطرة، فإن الفرد يستطيع أن يتنبأ إذا كان 

هناك احتال واحد للسلوك وكذلك للتنبؤ هنا وظيفة تنظيم احتاالت السلوك. وقد يلجأ إىل التغر لتحديد 

أي االحتاالت هي األقوى لحدوث هذا السلوك دون غره.

ولتحديد أي السلوك يكون أكر احتاالً للحدوث فإن ذلك يعتمد عىل التوقع، وقيمة التعزيز واملوقف 

النفيس، وقد وضع روتر معادلة لذلك:
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Bpxs., Ra = F (Ex, Ra, S1 and Vam S1)  •  

ويتضح من املعادلة الدور الذي يلعبه املوقف النفيس كمحدد للسلوك وهذا يعني أنه ينبغي 

أن تحتسب حساب املحتوى أو اإلطار الذي يتم فيه السلوك، فالطريقة التي يرى فيها اإلنسان 

املوقف، أو تعريفه تعريفاً نفسياً تؤثر يف قيمة كل من التعزيز والتوقع ومن ثم يؤثر يف القدرة 

الكافية بحدوث سلوك ما (فرز، 1986م، ص 220).

P = احتالية R = التعزيز    B = السلوك  

S = املوقف F = دالة    E = التوقع  

V = قيمة

إجراءات البحث

لإلجابة عىل تساؤل البحث ال بد من توفر أداتن إحداها لقياس مركز السيطرة، واألخرى لقياس اآلليات 

درجة  نيل  متطلبات  من  كجزء  1989م  يف  أعدته  الذي  السيطرة  مقياس  الباحثة  اعتمدت  وقد  الدفاعية. 

املاجستر، حيث ميز هذا املقياس بالصدق والثبات العالين.

كا اعتمدت الباحثة مقياس بهنام 2001 والذي أعده لقياس اآلليات الدفاعية، وقد متع بالصدق والثبات 

العالين. وقد أُعد املقياسان لعينة طلبة الجامعة وهذا ما دعى الباحثة إىل اعتادها.

طبق املقياسن عىل طلبة الجامعة/ كلية اآلداب، وقد بلغت العينة (120) طالباً وطالبة حيث بلغ عدد 

الذكور (68) وبلغ عدد اإلناث (52) موزعن عىل (8) أقسام وكا هو موضح يف الجدول (1).
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جدول (1)

توزيع عينة البحث

املجموعأذالقسم

اللغة العربية

اللغة اإلنكليزية

الجغرافية

التايخ

علم النفس

االجتاع

الفلسفة

اآلثار

12

12

11

7

10

8

4

4

8

5

7

6

10

4

6

6

20

17

18

13

20

12

10

10

6852120املجموع

تحديد فئتي مركز السيطرة

لغرض الحصول عىل فئتي مركز السيطرة فقد تم اختيار الطلبة الذين حصلوا عىل الدرجات العليا عىل 

مقياس مركز السيطرة والذي يعني االتجاه الداخيل والطلبة الذين حصلوا عىل أوطى الدرجات عىل مقياس 

مركز السيطرة والذي يعني االتجاه الخارجي. وقد تم اقتطاع 30 درجة العليا و 30 درجة الدنيا. وقد طبق 

االختبار التاي t – test لعينتن مستقلتن الختيار الفروق وكا هو موضح يف الجدول (2).

جدول (2)

االختبار التاي لتحديد فئتي مركز السيطرة

القيمة اتائيةاالنحراف املعيارياملتوسطالفئتان

189,647,458,19الداخلية

102,925,72الخارجية
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ألن الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى وهذا يشر إىل الحصول عىل فئتن يف مقياس مركز السيطرة.

لقد تحدد هدف البحث بالتعرف عىل اآلليات التي يستخدمها طلبة الجامعة وفقاً ملتغر مركز السيطرة، 

السيطرة  ذوي  من  واألفراد  الداخلية  السيطرة  ذوي  من  األفراد  يستخدمها  التي  اآلليات  تحديد  ولغرض 

الخارجية، فقد استخدم أسلوب تحليل التباين ذي العاملن بإعادة القياس ملتغر واحد لعينة تكونت من (30) 

فرداً من ذوي السيطرة الداخلية و (30) فرداً من ذوي السيطرة الخارجية، وقد ضمنت النتائج يف الجدول (3).

جدول (3)

تحليل التباين الختيار داللة الفروق بن فئتي مركز السيطرة

يف استخدام اآلليات الدفاعية
القيمة الغائيةمجموع التبايندرجة الحريةمصدر التباين

590,65بن األفراد

10,020,005بن املجموعات

580,772ضمن املجموعات

12010,61ضمن األفراد

2305,1376,85بن اآلليات

29824,68التفاعل

1163,97ضمن املجموعة بن اآلليات

الفروق ذو داللة مستوى 0,01، ومكن توضيح التفاعل يف الشكل (1)

الشكل (1)

 التفاعل بن متغري البحث
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أي آلية أخرى، وهذا ما يتفق مع املفهوم  يظهر الشكل أن الداخلين يستخدمون آلية التربير أكر من 

الذي يطرحه روتر يف أن الداخلين يعتمدون ما لديهم من قابليات وقدرات يف مواجهة املشاكل والضغوط 

ما  تربير  إىل  يلجأون  ما ملكون، ولذلك فهم  تعتمد عىل  السلوك  نتائج  أن  يعتقدون  تواجههم وهم  التي 

اآللية بدرجة أقل وهذا يعني أنهم  يسلكون أو ما وصلوا إليه، بينا نرى أن الخارجين يلجأون إىل هذه 

ووفق ما يعتقدون يعتمد عىل الحظ والصدفة، ومكن أن تتفق هذه النتيجة مع نتائج البحث الذي توصلت 

له الباحثة يف رسالة املاجستر، عندما ظهر أن الخارجين يلجأون إىل التعامل مع الضغوط بالتهرب وتجنب 

وإنكار املشكلة بينا يواجه الداخليّون معرفياً املشكلة من حيث وضع التفسرات املناسبة لها.



84

املصادر

ـ بهنام، شوقي يوسف 2001م، اآلليات الدفاعية وعالقتها بقوة األنا، رسالة ماجستر منشورة، كلية اآلداب 

ـ جامعة بغداد.

ـ الحلو، بثينة منصور، 1989م، مركز السيطرة والتعامل مع الضغوط النفسية، رسالة ماجستر غر منشورة، 

كلية اآلداب ـ جامعة بغداد.

ـ حجازي، مصطفى، 1976م، التخلف االجتاعي، منشورات معهد االماء العري.

ـ فرز، أي جي ي، 1986م، نظرية التعلم االجتاعي لروتر يف غازا، جورج وآخرون، نظريات التعلم دراسة 

مقارنة: الكويت عام املعرفة.

ـ فيلو، مصطفى، 1978، الالوعي، ترجمة جان كميت: املنشورات العربية، بروت.

 -Haan, Norma, 1982, he assessment of coping defense, and stress, In Hann Book of stress. 

heoretical and clinical aspects.

 -Krenberg, Otto 1967, Borderline personality disorder. J. of psychoanalysis Association (15).

 -Leichsenring Falk, 1997, Development and First Result of the borderline personalty Inven-

tory, A self – report instrument For assessing border line personality Organization, J.of personality.

 -Petrovsky, A.V, 1987: Aconcise psychogical dictionary, progress publishers, Moscow.

 -Phares, E, 1974, Relationship of Internal – External control to Defensive preference. J. of 

consulting and clinical psychology, vo 42.

 -Walton, H, 1985: Dictionary of psychiatry, Bla kwell Scientiic publication, Landon.



85

مركز السيطرة لدى كل من الجانحن وأقرانهم

 من غر الجانحن ملجتمع ما بعد الحرب

الفصل األول

أهمية البحث والحاجة إليه

يشهد عام اليوم مشكالت اجتاعية واقتصادية ونفسية، ألن هذه املشكالت تختلف من مجتمع آلخر من 

حيث الشدة والنوع والتكرار، من بن هذه املشاكل ما يرتبط باإلنسان مبارشة ومدى اندماجه يف مجتمعه 

وتجانسه مع قيمه ومعايره وأدائه للواجبات املفروضة عليه.

إن مشكلة جنوح األحداث Juvenille delequnce تبدو من بن مشاكل املجتمعات املعارصة ألنها تتصل 

اتصاالً وثيقاً بالطاقة البرشية وكفاءتها، ليس ذلك فحسب بل أنه يخرب املجتمع عىل أن ينفق كل متطلبات، 

عالقة  ذات  إذن  فهي  االصالحي.  العمل  استخدام  مع  الزمن  مر  عىل  وكلفة  تنوعاً  تزداد  متطلبات  وهي 

الذي  الهائل  بالرتكيز  األحداث  جنوح  أهمية  وتربز  املتنوعة،  االجتاعية  بتنظياته  واملجتمع  الفرد  بحياة 

والعدالة   Criminal اإلجرام  بعلم  املهتمن  إىل  اضافة  ونفسانين،  اجتاعين  باحثن  من  به  حظيت 

.JUDGISTIC

لقد كان السلوك املنحرف موضع اهتام اإلنسان منذ فرتات مبكرة من تاريخه وقبل 

ظهور الرشائع الساوية تظهر الخربة االنسانية مواقف معينة تعكس ذلك االهتام (عبد 
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الله 1981 ص 18) ولقد جاءت الرشائع الساوية بتفسرات، وباجراءات محددة كان الهدف منها عىل وجه 

العموم تحقيق مطية سلوكية مثالية تنسجم وتتمثل للقيم واملعاير التي نادت بها تلك الرشائع.

وقد درست مشكلة الجنوح باتجاهات مختلفة، ففي املجال االجتاعي درست مشكلة الجنوح، حيث تعد 

مشكلة الجنوح من وجهة النظر االجتاعية، إذ إنها تتصل اتصاالً وثيقاً بحياة املجتمع، ومسارات تغره ومدى 

تجانس قيمه ووضوح منزالت وأدوار األفراد والجاعات فيه، ولذلك فإن بعض تعريفات املشكلة االجتاعية 

باعتبارها ترافق التغرات االجتاعية غر املتجانسة والتي تؤدي إىل تعارض يف القيم واملعاير السلوكية تبدو 

يتطابق  األحداث  ومنه جنوح  املنحرف عموما  السلوك  تعريف  أن  الجنوح، ويالحظ  الصلة مفهوم  قريبة 

أحياناً مع عنارص تعريف املشكلة االجتاعية. فيؤكد أركيسون Arkisoun أن االنحراف هو ترصف يثر انتباه 

قوى الضبط االجتاعية فهو الترصف الذي (ينبغي عمل يشء ما إزاءه) فاملهم يف دراسة االنحراف هو االتفاق 

االجتاعي عىل أنه ذلك السلوك الذي مثل خطورة عىل املجتمع (الياسن، 1975).

كا درست مشكلة الجنوح كمشكلة بايولوجية حيث الحظ العالمة سيزاري ملربوز Lombroso يف دراسته 

أن هناك صفات جسمية وعقلية مميزة تجمع املجرمن الذين قام بدراستهم، وهذه الصفات تتفق مع املعام 

الخلقية للرجل البداي، واملشكلة تكمن يف أن الشخص الذي تتوافر فيه هذه الصفات يعترب مجرما بالوالدة 

الصفات يف تكوينه  اليشء إال لتوافر هذه  بالغريزة، فيحتم عند والدته أن ينشأ مجرما وال يرجع ذلك  أو 

 Sollen berger,) الخلقي، واملجرم بالطبيعة ال يرجى صالحه وال مفر من عزله لوقاية املجتمع من رشوره

.(1968, p. 74

ويف الجانب النفيس درست مشكلة الجنوح كمشكلة نفسية، حيث أسفرت دراسات 

الذات  األحداث املنحرفن، أن انحرافهم يرجع إىل سوء تكوين  Bronner عن  برونر 

العليا عندهم، وم تكن هناك صالت عاطفية قوية تربطهم بشخص يتصف بالسلوك 

االجتاعي السليم، وم يتيرس لهم أن يتقمصوا (Identicate) شخصية أحد الوالدين 
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الصالحن، ذلك لعدم إعجابهم بأرسهم أو النعدام صالتهم العاطفية بهم، ومن هنا تتضح مشكلة الجنوح 

الناتجة عن دور األرسة يف تكوين الحدث عىل وجه العموم وال شك أن لكل فرد من أفراد األرسة أثره يف 

شخصية الحدث، والدعامتان الرئيسيتان لألرسة ها األم واألب، وكالها له التأثر األقوى عىل شخصية كل 

الحدث، يربز أثر األم يف شخصية الحدث من مدى استجابتها لحاجاته، فإذا صدته وخيبت آماله فإنه تتولد 

لديه العواطف السلبية. وقد استقرت النتائج يف بعض االختبارات عن أن الطفل إذا فقد أمه يف املرحلة األوىل 

من عمره فإن حياته العاطفية تتزعزع وال يشعر بالطأنينة.

ويف مجال علم النفس درست مشكلة الجنوح وربطت متغرات عديدة ملعرفة مدى تأثر هذه املتغرات 

يف ازدياد أو الحد من الجنوح لدى الحدث ومن بن هذه املتغرات كان متغر الشخصية حيث درس مفهوم 

الذات لدى الجانحن (عبيد 1988) كا درس تقييم الذات لدى الجانحن.

حيث   Rotter  1966 روتر  قدمته  مفهوم  وهو  السيطرة،  مركز  يظهر  األخرى  الشخصية  متغرات  ومن 

بينت أن الناس ينقسمون إىل فئتن، فئة ترى أن نتائج سلوكهم تعود إىل قدراتهم وقابلياتهم وما يقومون به 

من أفعال، وقد أطلقت عىل هذه الفئة ذوي السيطرة الداخلية. أما الفئة الثانية فهم الذين يرون أن نتائج 

سلوكهم تخضع للحظ والقدر وسيطرة اآلخرين والصدفة وقد أطلقت عليهم فئة ذوي السيطرة الخارجية.

وقد أخذ مفهوم مركز السيطرة حجاً كبراً من البحوث فمنذ أن نرشت روتر مقياسها وحتى اليوم 

نجد أن العديد من البحوث اتجهت إىل دراسة هذا املتغر باملتغرات األخرى، ففي املجال الرسيري 

والتكيف والقلق أخذت األبحاث باالزدياد لدراسة عالقة مركز السيطرة بالتكيف الشخيص للفرد 

ودراسة السلوك املريض، وتأي الزيادة يف البحوث يف هذا املجال خاصة ليتسنى فهم سلوك الفرد، 

فقد ربط مركز السيطرة مقياس كاليفورنيا وقامة التكيف الذي وضعها هرش وشيب واللذان أكدا 

 PHARES, 1976,) الداخليون التوافق أكر ما يظهره  الخارجية يبدون سوء  السيطرة  أن ذوي 

متغرات دخيلة  والقلق ها  السيطرة  مركز  أن   Olendik 79 أولندك  دراسة  أكدت  p. 20) كا 
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.(Olendik, 1979, p 24) يف مركز الرصاع لدى الفرد 

ما تقدم نجد أن هناك أهمية ملوضوع كهذا يف دراسة مركز السيطرة لدى كل من الجانحن وغر الجانحن 

يف مجتمع ما بعد الحرب حيث أسفرت ظروف الحصار عن عدد كبر من انحرافات السلوك وخصوصاً لدى 

املراهقن الذين هم يف فرتة يحتاج فيها من اآلخرين الرعاية والعناية، وباملقابل تلبية الحاجات والتوجيه ما 

يؤدي إىل حايتهم من االنخراط يف خرق املعاير االجتاعية ودراسة اتجاه هذه الفئة من الشباب يف كيفية 

عزو نتائج سلوكهم حيث بينت الدراسات أن األفراد من ذوي االتجاه الخارجي هم أقل من ذوي االتجاه 

 Pares) والقدر  الحظ  إىل  للنجاح  عزوهم  ويف   dominance والهيمنة   endurance االحتال  يف  الداخيل 

p 121 ,1976) وحسب علم الباحثتن م تجر مثل هذه الدراسة يف القطر بالرغم من الحاجة املاسة لها يف 

مجتمع يصارع الحصار ويعمل عىل مكافحة ما يريده االستعار من تحطيم لهذا املجتمع.

هدف البحث:

يستهدف البحث إجراء مقارنة بن الجانحن وغر الجانحن يف مركز السيطرة.

حدود البحث:

يتحدد البحث الحايل بالجانحن من سكنة دار إصالح الشباب البالغن يف مدينة الرشاد وطلبة املدارس 

اإلعدادية ومن الذكور فقط.

تحديد املصطلحات:

Delequncy أوالً: الجنوح

يرى آدمسون أن الحدث الجانح هو الذي تسجل ضده شكوى أو تذمر بحسب إحصاء   .1  

محكمة األحداث (عبد الله، 1981، ص 15).

أما عبد الله فيشر إىل أن الجنوح هو ارتكاب الحدث فعالً، يعتربه القانون   .2  
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جرمة سواء أكانت جناية أم جنحة أم مخالفة (عبد الله، 1981).

الذي  االجتاعي  النظام  مع  األحداث  تكيف  سوء  أنه  الجنوح   Glueck جلوك  ويرى   .3  

يعيش فيه.

الذي يرتكبه األحداث ويعتربه القانون جرمة يعاقب عليها  أما الياسن فيعرف الجنوح عىل أنه العمل 

مرتكبيها (الياسن، 1975).

يتضح من التعاريف السابقة ومن معطيات الدراسات التي تم االطالع عليها أن الجنوح هو السلوك الذي 

يرتكبه الشخص غر الراشد ويعتربه مخالفاً للقوانن واألنظمة. ومن ذلك يتضح أن فعال ما قد يكون جنوحا 

يف مجتمع فيا ال يكون كذلك يف مجتمع آخر. كا أن هناك اختالفاً فيا هو جنوح وما هو جرمة. وذلك 

وفقا لتحديد سن الرشد الذي يختلف هو اآلخر يف تحديده من مجتمع آلخر.

Locus of control ثانياً: مركز السيطرة

ترى روتر ROTTER 1966 بأنه إدراك الفرد لنتائج األحداث السلبية واإليجابية بأنها متعلقة بسلوكه 

.(Finch, 1981, p 151) (الخارجين) (الداخلين) أو تعلقها بالحظ أو القدر

أما اررش Archer فقد عرف مركز السيطرة بأنه متغر التوقع العلم. وان هذا البناء عبارة عن متغر السمة الذي 

يصف اختالف األفراد يف إدراكهم للتعزيز املنسجم مع سيطرتهم الداخلية (الداخلين) أو سيطرة الحظ، الصدفة 

.(Archer, 1979, p 617) الخارجين

وتعرفه الحلو:

مركز السيطرة الداخيل: هو متغر يعرب عن اعتقاد الفرد بقدراته وقابلياته يف السيطرة  أ.   

عىل سلوكه وعىل املتغرات التي تواجهه، ويستتبع ذلك بإمانه بإمكانية التنبؤ بنتائج سلوكه.

الصدفة،  الحظ،  بسيطرة  الفرد  اعتقاد  يعرب عن  متغر  الخارجي: هو  السيطرة  مركز  ب.    

واآلخرين، والظروف عىل متغرات حياته وسلوكه ويستتبع ذلك عدم قدرته عىل التنبؤ بنتائج سلوكه.
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الفصل الثاي

األدبيات والدراسات السابقة

يركز هذا الفصل عىل عرض بعض األدبيات والدراسات يف مجال الجنوح، اضافة إىل مركز السيطرة باعتباره 

متغياًر يف دراسة الشخصية يؤثر يف الجنوح.

Juvenille delequnce جنوح األحداث

لقد أفرز التطور العاملي اتجاهات عديدة يف دراسة السلوك املنحرف ومنه السلوك الجانح، ولعل أهم 

هذه االتجاهات هو االتجاه البيولوجي واالتجاه النفيس واالتجاه االجتاعي.

االتجاه البيولوجي:

الذين  أبرز  ومن  املنحرف  والسلوك  لإلنسان  البيولوجية  الخصائص  بن  الربط  االتجاه  هذا  حاول  لقد 

حيث  االيطالية  الجامعة  يف  والعصبي  الرشعي  الطب  أستاذ  لومربوزه)  (سيزاري  االتجاه  هذا  عىل  أكدوا 

تتطور  الصفات  وهذه  بدراستهم  قام  الذين  املجرمن  تجمع  وعقلية  جسمية  صفات  هناك  أن  الحظ 

عظام  ونتوء  الجبهة  وضيق  الجمجمة  حجم  وصغر  القامة  قرص  وهي  البداي  للرجل  الخلقية  املعام  مع 

بن  االتجاه  هذا  ربط  وقد  األسفل.  الفك  وكرب  األذنن  وتفرطح  العينن  وغور  الشفتن  ودقة  الخدين 

األمر  بدء  يف  املجرمن  لومربوزه  قسم  ولذا  والنفسية،  العقلية  االضطرابات  وبن  الخلقية  االضطرابات 

بالعاطفة  واملجرم  املجنون  املجرم  ثم  املجرم  االنسان  أو  بالفطرة  املجرم  هي:  فقط  فئات  ثالث  إىل 
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وقد أضاف فئة املجرم بالصدفة واملجرم بالعادة أو املجرم املعتاد. (عبيد، 1972).

االتجاه النفيس

يبحث هذا االتجاه يف العوامل النفسية للسلوك اإلجرامي حيث توجد بعض الحاالت املرضية النفسية التي 

ينجم عنها نشوء سلوك مضاد للمجتمع. وأبرز تلك الحاالت املرضية النفسية تتمثل يف االختالف يف الغريزة 

والعواطف املنحرفة والعقد النفسية واألمراض النفسية والحالة السيكوبائية.

يف مقدمة النظريات التي تفرس السلوك املنحرف عىل أساس نفيس نظرية فرويد التي ترى أن السلوك 

 (Ego) والذات أو األنا (id) املنحرف هو نتائج الرصاع الدائر بن القوى النفسية الثالث وهي الذات الدنيا

.(Super - ego) والذات

وتسخرها  لسلطانها  فتخضعها  الحسية  الذات  الشديد  بتيارها  تجرف  قد  الدنيا  الذات  أن  فرويد  ويرى 

لتنفيذ رغباتها الطائشة بال مراعاة للواقع االجتاعي، ودون االلتفات إىل مواعظ الذات العليا وإرشاداتها 

فينجم عن ذلك انحرافات سلوكية تنطوي معظمها تحت مفهوم الجرمة معناها القانوي (باقر، 1948، 120).

لقد أسفرت دراسات هييل Healy عن األحداث املنحرفن أن انحرافهم يرجع إىل سوء تكوين الذات العليا 

عندهم، فلم تكن هناك صالت عاطفية قوية تربطهم بشخص يتصف بالسلوك االجتاعي السليم، وم يتيرس 

لهم أن يتقمصوا Identiicate شخصية أحد الوالدين الصالحن، وذلك لعدم إعجابهم بأرسهم أو النعدام 

صالتهم العاطفية بها.

كا نظر كرتس Curtiss إىل مسألة الجنوح من منظور نفيس رصف يف دراسة التباين بن املنحرفن وغر 

التحليل  ـ عىل نظرية  الباحث  ـ وكا أشار  لذلك والذي يعتمد  املنحرفن من األحداث، مستخدما أسلوباً 

النفيس حيث وجد أن الخصائص النفسية املتعلقة ببناء الذات ego structure يف التميز بن املنحرفن وغر 

املنحرفن.

كا تناول ستانيل Stanley دراسة مفهوم الذات وإدخال برنامج ملعالجة الجنوح. 
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إن انخفاض مفهوم الذات لدى الجانح هو سبب السلوك املنحرف العازل ضد الجنوح.

أما اوسرتن Austrin أكد أن هناك عالقة بن الشخصية وتحمل املسؤولية بظهور الجنوح.

ويف دراسة روثران Rothreran يف 1981 ربط بن اسلوب تقليد النموذج العداي بظهور الجنوح.

ويرى دافيدو Davidow يف 1983 أن الجنوح يرتبط بالذاكرة املبكرة للجانح وما يتذكره من أماط ومواقف 

تسبب له الراحة النفسية.

ويرى داهم Dunham يف 1978 أن هناك ارتباطاً بن سات الشخصية بظهور الجنوح واستقصاء املؤرش 

العاطفي يف صور العدائية للجانحن.

االتجاه االجتاعي:

إن الطرق واألساليب التي يترصف بها ومن خاللها الناس إزاء بعضهم البعض، أي عالقتهم االجتاعية قد 

نوقشت ووصفت من قبل املؤرخن والفالسفة، ومن ثم فإن ما يدرس عام االجتاع هو ليس شيئاً جديداً 

(ماما)، غر أن االتجاه االجتاعي املطروح يف هذا البحث هو ذلك االتجاه الذي ارتبط من الوجهة التاريخية 

والعلمية بنشوء ذلك الحقل العلمي الذي نسميه اليوم علم االجتاع.

إن تركيز االتجاه االجتاعي عىل البيئة االجتاعية واملعاير والقواعد واألعراف السائدة فيها أدى إىل تنوع 

كبر يف العوامل السببية التي يتبناها هذا االتجاه، بل إن من املمكن مالحظته يف سياق اتجاهات نفسية ذات 

طابع حتمي كالتفسر االقتصادي للجرمة مثالً.

وقد درس الجنوح كمشكلة اجتاعية، وقد عرفت املشكلة االجتاعية Social problem هي مشكالت 

تقع يف العالقات بن األفراد وهي تتصل معاير العالقات الرسمية وغر الرسمية التي يقيمها أفراد املجتمع 

فيا بينهم وهي تهدد فعالً أو تعيق الطموحات املهمة لعدد كبر من أفراد املجتمع.
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إن النظرة إىل السلوك اإلجرامي ومنه الجنوح، عىل أنه مشكلة اجتاعية كانت ذات أهمية انطوت عىل 

إضافات ساعدت عىل فهم الجرمة إذ أدى ابتداء ذلك املدخل بعكس املدخل القانوي للبحث وقد طرحت 

هو  ما  بن  الفصل  صعوبة  من  الرغم  عىل  اجتاعية  كمشكلة  الجنوح  تناولت  التي  الدراسات  من  عدد 

اجتاعي وما هو نفيس من البحوث.

والبنية  الجنوح  بن  فربطت  األحداث  لجنوح  االجتاعية  العوامل  تناولت   1981 الله  عبد  دراسة  ففي 

األرسية وعالقته أيضاً بعدد األخوة واألخوات وما يسود األرسة من مشاكل.

وربط بامر 1984 عالقة أساليب املعاملة الوالدية بانحراف األحداث فوجد أن هناك عالقة بن انحراف 

األحداث وبن شعور األبناء باهتام والديهم أو اهالهم لهم، شعورهم بحب الوالدين لهم وعطفهم عليهم، 

تقصر الوالدين يف حقوق أوالدهم.

وجد سولنربيجر Sollenberger يف 1988 أن الجنوح عالقة وثيقة بكيفية إنشاء الطفل وتربيته وفق قيم 

يضعها املجتمع.

أما جلوك Gluqe فقد أكد يف دراسة أجراها مع زوجته عىل أهمية العائلة املفككة (التي يضعف فيها 

اإلرشاف العائيل) يف تكوين الجنوح وتظهر العائلة املفككة يف محيط األحداث الجانحن بنسبة كبرة.

ووجد موسن 1973 أن أسباب جنوح األحداث لها عالقة باألساليب التي يتبعها األبوان يف معاملة أبنائهم.

وربط الياسن 1975 الجنوح بالتفكك العائيل لهؤالء الجانحن.

Locus of control مركز السيطرة

استحدثته روتر  التعلم االجتاعي وقد  السيطرة من نظرية  لقد ظهر مفهوم مركز 

عىل  للسيطرة  لقابليتهم  وفقاً  العام  توقعهم  يظهرون  األفراد  أن  وافرتضت   Rotter

التعلم االجتاعي يف كيفية صنع االختيارات من قبل األفراد  األحداث. تبحث نظرية 

حول االحتاالت املتعددة واملمكنة لسلوكهم، ومن هنا انطلقت روتر يف مفهومها ملركز 



94

السيطرة. فإذا كان هناك احتال واحد للسلوك فإن الفرد يستطيع التنبؤ به، لذلك فإن مهمة التنبؤ تتضمن 

تنظيم احتاالت السلوك، وقد تلجأ إىل التغير لتحديد أي االحتاالت هي األقوى لحدوث هذا لسلوك دون 

غره (فرز، 1986، 220).

وقد أخذ مفهوم مركز السيطرة حجاً كبراً يف البحوث. فمنذ أن نرشت روتر مقياسها وحتى اليوم نجد 

أن العديد من البحوث قد اتجهت إىل دراسة عالقة هذا املتغر باملتغرات األخرى وما ينتج عنها وتأثر ذلك 

يف سلوك الفرد.

فقد درس ستنربج وآخرون Steinberg 1977 متغر مركز السيطرة لدى ماذج مختلفة من مرىض الفصام 

وعالقة هذا املتغر بالتوافق. وقد بينت النتائج أن ليس هناك اختالف يف مركز السيطرة بن املجموات التي 

السيطرة  مركز  الداخلين من  بن درجات  ارتباط سلبية  أن هناك عالقة  النتائج  بينت  وقد  بدراستها،  قام 

.(Steinberg at all, 1974, p 101) والتوافق ولكن ليست ذات داللة احصائية

ويف دراسة أجراها سنو وهيلد Snow and Held 1973 قاما بتطبيق مقياس روتر ملركز السيطرة ومقياس 

MMPI عىل عينة من طالبات الجامعة بلغت (23) طالبة وقد وجد الباحثان أن هناك ارتباطاً بن مقياس 

روتر ومقاييس الكآبة، الهستريا، الفصام، الهوس الخفيف) حيث كانت العالقة إيجابية مع الخارجين ووفق 

السيطرة  مركز  بن  كانت  العالقة  خطية  أن  الدراسة  بينت  كا  منه،  الداخلين  مع  وسلبية  روتر  مقياس 

.(Snow and Held, 1973, p 24) والتوافق

السيطرة  ملركز  روتر  مقياس  تطبيق  تم   1971 يف   Fish and Kasabenink وكارينك  فيش  دراسة  ويف 

الجامعة  طالب  من  طالباً   156 بلغت  الذكور  من  عينة  عىل  الذات  لتقدير   Janes جينز  ومقياس 

 Flish) روتر  مقياس  من  والخارجن  الذات  تقدير  ارتفاع  بن  سلبية  ارتباط  عالقة  هناك  أن  ووجدا 

 Johnm Son and Sarsonl وسارسون  جونسن  أجراها  التي  الدراسات  أكدت  كا   (1871, p 24

النفيس  واالضطراب  الحياة  يف  السلبية  األحداث  حدوث  تكرار  بن  ايجابية  ارتباط  عالقة  هناك  أن 

فرسا  وقد  الجامعة،  طلبة  من  الداخيل  السيطرة  مركز  لذوي  وليس  الخارجي  السيطرة  مركز  لذوي 
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ذلك بأن ذوي السيطرة الداخلية يدركون أن لديهم السيطرة الكبرة عىل األحداث السلبية التي تحدث لهم 

.(Sandler, 1988, p 68) يف الحياة، وأن إدراك السيطرة هو ما يقلل مستوى الضغط

أن   (Fredberge) فريدبرج  حيث وجد  الجانحن  لدى  الذات  السيطرة مفهوم  كا درست عالقة مركز 

.(Friedberg, 1982, p. 289) هناك ارتباطاً سلبياً بن انخفاض درجة مفهوم الذات لدى الخارجين
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الفصل الثالث

اجراءات البحث

لقد تطلب تحقيق هدف البحث الحصول عىل أداة لقياس ملركز السيطرة لدى الجانحن وأقرانهم من 

غر الجانحن، وقد لجأت الباحثتان إىل ترجمة مقياس سرتكالند املناسب لعينة البحث وقد استلزم اختيار 

عينة من مجتمع الطلبة لتطبيق املقياس وعينة أخرى لإلجابة عن تساؤله وفيا ييل وصف للعينة وأساليب 

جمع البيانات.

عينة تحليل فقرات مقياس مركز السيطرة وعينة التطبيق النهاي

شملت عينة البحث طلبة اإلعدادية للعام الدرايس 94/95 وقد تم تحديد اعدادية األعظمية للبنن، وقد 

روعي يف اختيار العينة تضمنها لجميع املراحل وذلك للوصول إىل مقياس يخص مرحلة اإلعدادية.

وقد تم اختيار 100 طالب من الصفوف عشوائياً وزعت عليهم استارات لغرض الفقرات، والجدول (1) 

يبن توزيع هذه العينة:

جدول (1)

عينة تحليل الفقرات

العدداملرحلة
48املرحلة الرابعة

32املرحلة الخامسة
20املرحلة السادسة



97

أما عينة التطبيق النهاي فقد اختر لها عشوائياً 80 فردا من الجانحن وغر الجانحن (32 من الجانحن، 

48 من غر الجانحن).

أداة مركز السيطرة

بعد االطالع عىل مقاييس السيطرة، تم اختيار مقياس سرتكالند وذلك لسهولة اإلجابة   .1  

عليه نسبة إىل مستوى العينة.

مت ترجمة فقرات مقياس مركز السيطرة  .2  

عدلت بعض فقرات املقياس ما يالئم عينة البحث والبيئة العراقية.  .3  

باالتجاه  املقياس عىل شكل فقرات  فقرات  السيطرة، وقد كانت  الحصول عىل مقياس ملركز  تم  وبذلك 

الداخيل وأخرى باالتجاه الخارجي، وتكون اإلجابة عليه نعم، ال.

صدق املقياس

استخدم الصدق الظاهري وذلك بتقديم املقياس للخرباء يف هذا املجال واألخذ بآرائهم حول صالحية كل 

الخرباء عىل  اتفق جميع  الدراسة، وقد  الخارجي ومالءمتها ملجتمع  الداخيل واالتجاه  فقرة لقياس االتجاه 

صالحية كل الفقرات وبدون خذف ألي منها.

ثبات املقياس

لقد استخدم أسلوب إعادة االختبار بعد مرور (20) يوما، وقد اخترت عينة من طلبة الصف الرابع من 

إعدادية األعظمية، وقد بينت النتائج أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات، وكا هو موضح يف الجدول 

:(2)

جدول (2)

معامل ثبات مقياس مركز السيطرة بطريقة إعادة االختبار
معامل الثباتاالنحراف املعياريالوسطالتطبيق

32,728.90.79التطبيق األول
29.83.8التطبيق الثاي
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التطبيق النهاي

بعد أن تم الحصول عىل مقياس ملركز السيطرة يجتمع بالصدق والثبات تم تقديم املقياس مع تعليات 

عىل  املقياس  تطبيق  وتم  دقيقة،،   45 يف  الدرس  خالل  عليه  اإلجابة  ومت  اإلعدادية  لطلبة  عليه  اإلجابة 

الجانحن يف دار إصالح الشباب البالغن يف مدينة الرشاد، وقد حاولت الباحثتان أن يكون وقت التطبيق 45 

دقيقة أيضاً.

الوسيلة االحصائية

t – test لتحقيق هدف البحث تم استخدام االختبار التاي
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الفصل الرابع

النتائج وتفسرها

اعتمد البحث يف الوصول إىل تحقيق هدف البحث استخدام االختبار التاي t – test، وقد بينت أن هناك 

فرقاً ذا داللة بن الجانحن وغر الجانحن يف اتجاههم، فقد بينت أن غر الجانحن كانوا من الداخلين وفق 

مركز السيطرة، بينا أظهرت النتائج أن الجانحن هم من الخارجن وفق مركز السيطرة وكا هو موضح يف 

الجدول (3).

جدول (3)

االختبار التايل للجانحن وغر الجانحن
القيمة النائيةالتبايناملتوسطالعينة

*18.937523.22178.997569الجانحن

29.562529.1449غر الجانحن

القيمة النائية ذات داللة إحصائية عند املستوى 0,01  •  

إن االختبار التاي قد دل عىل أن الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 0,01 وهذا يعني أن هناك فرق بن 

الجانحن وغر الجانحن يف اتجاههم نحو نتائج سلوكهم. فمن املتوسطات يتضح أن الجانحن ميلون إىل أن 

يكونوا ذوي االتجاه الخارجي ووفق مركز السيطرة، أما الداخلون فكانوا من غر الجانحن.

ستنربج  ودراسة  تتسق  فهي  السابقة،  الدراسات  ونتائج  تتسق  النتيجة  هذه  إن 

Steinberg 1974 الذي وجد أن سوء التكيف يرتبط بدرجات الخارجين ووفق مركز 

السيطرة. كا تتفق دراسة جوئسن وسارسون Johinson and Sarson حيث بينت أن 
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هناك عالقة ارتباط إيجابية بن حدوث األحداث السلبية يف الحياة واالضطراب النفيس لذوي مركز السيطرة 

الخارجي.

إن هذه النتيجة مكن أن تبن لنا أن الجانحن يجدون أنفسهم غر قادرين عىل مواجهة الحياة وأن ليس 

النتيجة  لهذه  تقودهم  التي  والقدر هي  الحظ  أن سيطرة  يعتقدون  أنهم  السيطرة عىل ذلك، كا  لديهم 

ويعزون انحرافهم هذا لعدم مساعدة الحظ لهم.

أما وجود السيطرة واإلمان بقدرة الفرد وجهوده التي مكن أن توصله إىل النتائج اإليجابية لسلوكه، فهو 

مكن أن يكون عازال للوقوع يف االنحراف، أو يف تخطي القيم األخالقية التي وضعها املجتمع والخروج عن 

معايره.

إن ما توصل له البحث الحايل من نتيجة مكن أن يكون أساساً يف وضع برامج للجانحن تساعدهم من 

تغير اتجاههم من السيطرة الخارجية نحو السيطرة الداخلية ما يكون لهم عازالً ذاتياً عن الخروج عن قيم 

املجتمع واالنزالق يف الخطأ.
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مو األنا وعالقته بااللتزام الديني

لدى طالبات الجامعة

الفصل األول

أهمية البحث والحاجة إليه

تعد األنا (Ego) جزءاً مهاً من الجهاز النفيس ووسيطاً بن الفرد والواقع، وأن وظيفتها إدراك هذا الواقع 

اإلدراك  تشمل  مهامها  ألن  الثانوية  العملية  تحكمه  حيث  الواقع  ملبدأ  املنفذ  العضو  فهي  معه،  والتكيف 

الهو  عملية  إبدال  كذلك  بقائه،  عىل  واملحافظة  الفرد  لسالمة  القلق ضاناً  آلية  واستخدام  والحركة  الحيس 

أجل مصالحة  بالداخلية من  الخارجية  العوامل  تتجىل يف ماثلة  توليفية  لها وظيفة  وأن  الثانوية،  بالعملية 

األفكار املتضاربة وتوحيد املتضادات وتنشيط االبداعية العقلية، فهي عىل خالف الهو لها تنظيم معنى أنها 

غر فوضوية، حيث تستطيع توليد فعل مرتابط متناسق، كا أن وظائفها تنمو بالتدريج معتمدة عىل النضج 

الجسمي وخصوصاً النمو املحدد بالتكوين للجهاز العصبي املركزي وعىل عوامل خربة الفرد (الدليمي، 2001، 

ص 4).

وقد اهتم العديد من علاء النفس بدراسة هذا الجزء واملكون األساس يف شخصية اإلنسان، فيبن البورت 

Allport أن األنا هي املصدر األسايس لوحدة الكائن الحي، وهي جوهر الشخصية اإلنسانية ألن باستطاعتها أن 

توحد جميع اتجاهات وسات ومشاعر ونزعات الهو، وهي الجزء املميز للفرد عند االشارة إىل جهود الفرد لتأكيد 
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.(Hjelle, 1976, p. 143) فرديته لي يصبح شيئاً مميزاً عن اآلخرين

ويرى يونج Young أن األنا هي شعور أو عقل واٍع يتكون من املدركات الشعورية والذكريات واملشاعر 

الواعية والوجدانات وهي مسؤولة عن شعور املرء بهويته واستمراريته (زهران، 1977، ص 64).

أما موراي Murray فرى أن األنا ليس مجرد جهاز كف أو كبت ملنع دوافع معينة فحسب، بل أنه يضع 

املخططات ويرتبها، وأن األنا تسيطر عىل الطريقة التي يجب أن تظهر بها الدوافع األخرى فهي تعد مثابة 

الفرد  لتوافق  األنا محدد مهم  السلوك، وأن قوة وفعالية  تنظيم وتكامل  إىل  الذي يسعى  املركزي  العامل 

وعندما تفشل األنا يف أداء مهاتها فإن الفرد يختل توازنه ويتعرض لالضطراب النفيس (العبيدي، 1990، ص 

.(214

تأثراته مبارشة  التي يؤديها، فإن  الوظائف  الشخصية يف مجموع وطبيعة  كجزء من  األنا  تكمن أهمية 

األوامر  لتلبية  ذاتها  من  جزءاً  تجند  األنا  أن  إىل   (Biardacco) بيارداكو  بن  فقد  الشخصية،  يف  ومتعددة 

تلك  تولد  وكذلك  اللذة،  مبدأ  تخلع  لي  للتذكر  املؤجل  والعامل  الرغبة  بن  وتتوسط  الخارجية،  واملوانع 

الدرجة من التنظيم التي يحتاجها الفرد من أجل انجازاته العليا (فرويد، ب.ت، 49).

يف هذا  يونك  بن  وقد  اإليجابية  النفسية  الصحة  األنا هو  لنمو  التوافقية  للمرحلة  الواضح  الجانب  إن 

.(Wolman, 1977, p 232) الجانب أن تحقيق مو األنا بشكل كامل ومتفرد ال بد أن يربز قبل ظهور الذات

 Jefery وقد أظهرت الدراسات يف مجال عالقة قوة مو األنا متغرات الشخصية فقد أظهرت دراسة جيفري

.(Jefery, 1980) 1980 أن هناك عالقة دالة وموجبة بن مو األنا والجاذبية الشخصية

.(Hatton, 1988) وبينت دراسة هاتون أن هناك عالقة إيجابية بن مو األنا ومو الهوية الشخصية

كا بينت دراسة هاتون أن هناك عالقة ايجابية بن مو األنا والنمو الخلقي فاألخالق 
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كا بينها أحد الباحثن تعني أن املحبة هي طريق السعادة، فالسعادة ليست لألناي أو النفعي وإما هي 

انفتاح للنفس وهبة الذات وعىل هذا األساس فإنها ليست أخالق املنفعة واألنانية (اساعيل، 1957، ص 

40). ونجد أن كل الديانات الساوية قد ركزت عىل موضوع األخالق وأولته أهمية كربى، كا أن الرساالت 

الساوية هي إلصالح النفوس والضائر ما تحتويه من تعاليم تجند السلوك السوي وتدفع إليه، فقط عن 

إسهامها يف فهم معنى الحياة وغرضها بشكل يجعلها أكر فاعلية واستحقاقاً.

إن االلتزام بهذه األخالق والتي مثل االلتزام ما جاءت به الرساالت الساوية يعّد من ركائز الشخصية 

السليمة النامية، وال يقف األمر عند هذا الحد فحسب، بل لقد أكد أهمية الدين ودور االلتزام به يف حياة 

الدين يعد أحد وسائل  أن  العديد من علاء االجتاع. فقد أشار مالينوسي إىل  الفرد واملجتمع من قبل 

لتحقيق  الالزمة  األساسية  العواطف  تدعيم  اجتاعي مسؤول عن  نظام  أنه  االجتاعي، فضالً عن  الضبط 

.(Malinowski, 1961, p. 46) ماسك املجتمع

أما يف مجال علم النفس، فقد أكد العديد من علاء النفس عىل دور االلتزام الديني يف حياة الفرد وأهمية 

الخربات الدينية يف حياته وسلوكه يف ما بعد، وأكد البورت Allport عىل أن الدين هو الوسيلة املهمة التي 

الرشوط  يف  مغروسة  الدينية  الحاجة  أن  إىل  أشار  فقد   Fromn فروم أما  للفرد.  املختلفة  األنشطة  توحد 

األساسية لوجود النوع اإلنساي، وأن الدين وااللتزام به مغروس بجذوره يف البناء الخاص للشخصية الفردية، 

.(Fromn, 1980, p. 144) ًوهو طاملا بقي دين جاعة من البرش فإن له جذوراً يف الشخصية االجتاعية أيضا

االلتزام  أن  إىل  فروم  دراسة  أشارت  فقد  النفيس،  بالتوافق  الديني  االلتزام  أهمية  الدراسات  بينت  وقد 

القيم  الروحية فوق  القيم  ورفع  العقالنية  إىل  ويدعوه  وتوافقه  بكرامته  االحتفاظ  لإلنسان  يحقق  الديني 

املادية (أمن، 1996، ص 6).

وتكاليف  أوامر  الناس  عىل  تفرض  سلوكية  قواعد  من  مثله  وما  الديني  االلتزام  إن 

مختلفة تنظم عالقة اإلنسان بخالقه وتحدد الطريق السوي الذي يتعن عىل الفرد سلوكه 
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فضالً عن تنظيم عالقة الفرد اإلنسان مع غره من الناس يؤثر بصورة واضحة يف السلوك اإلنساي، فاملعاي 

التي يحملها الدين كثرة ال مكن حرصها وهي كفيلة بخلق الشخصية السوية لإلنسان ما عمله من تصورات 

إيجابية عن الحياة وتأكيدها عىل نبذ وتحريم كل ما من شأنه تعكر صفو هذه الحياة، وأول هذه املعاي 

التي يحملها الدين الشعور بذاته وتحقيقه لها (جعفر، 1988، ص 150).

قد  عالية،  الديني  االلتزام  درجة  لديهم  الذين  األشخاص  أن  الشخصية  مجال  الدراسات يف  اشارت  فقد 

يتحملون  وهم  اآلخرين  ونحو  ذواتهم  نحو  ايجابياً  مفهوماً  ويحملون  أنفسهم  من  واثقون  أنهم  أظهروا 

املسؤولية ويتعاملون بجد واجتهاد يف العمل ويهتمون بالعالقات بن األفراد فضالً عن نضجهم وتحكمهم 

يف انفعاالتهم (تري، 1980، ص 113) ما تقدم نجد أن هناك تأثراً لنمو األنا ووصولها إىل درجة التوافق يف 

االلتزام الديني ومحاولة االلتزام بقواعد وقوانن الدين التي تفرض العالقة االيجابية بن األفراد يف التفاعل 

والتعامل، وأن عدم وجود مثل هذه الدراسات (عىل حد علم الباحثة) يف املكتبة العربية دعت هذا البحث، 

لالجابة عىل تساؤل البحث وهو هل أن االلتزام الديني له عالقة بنمو األنا؟، وهو ما مثل مشكلة البحث.

هدف البحث:

يستهدف البحث إيجاد العالقة بن مو األنا وااللتزام الديني.

حدود البحث:

يتحدد البحث بطالبات الجامعة للمراحل الدراسية األولية الصباحية.

تحديد املصطلحات:

وردت يف البحث املصطلحات اآلتية:

:Ego Development 1 ـ مو األنا

أ ـ يعرفه الحنفي: التطور يف وظائف األنا بحيث مكن الفرد بدرجة كبرة من السيطرة 
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عىل دوافعه والترصف باستقاللية عن أبويه والسيطرة عىل بيئته (الحنفي، 1979، ص 256).

ب ـ ويرى لويفنجر: أنه تشكيل وتنظيم وتكامل مكونات نفسية وعقلية لي تؤدي وظيفتها عىل وفق 

.(Candee, 1974, p. 620) معاير عمر اإلنسان

ج ـ ويعرفه دسوقي: أنه وعي تقدمي يعيشه الطفل يف الخربة بنفسه أو ذاته كشخص متميز، وبساته 

الفعلية الراهنة وبتلك السات التي يطمح إليها (دسوقي، 1988، ص 456).

اعتمده  والذي  األنا  مو  مقياس  الذي وضع  املقياس  وذلك العتاد  لويفنجر  تعريف  البحث  تبنى  وقد 

الدليمي 2001.

:he Erligious Commitment 2 ـ االلتزام الديني

أ ـ يعرفه محمد: أنه مجموعة من الضوابط اإلمانية واالجتاعية والسلوكية التي تحدد سلوك اإلنسان 

يف املجتمع املسلم، ونعني بالضوابط اإلمانية اإلمان بالله ومالئكته والكتب الساوية واليوم اآلخر (محمد، 

1994، ص 150).

ب ـ ويعرفه أمن: أنه اتساق ميز الشخص يف توصيفه للمعلومات املدركة يف ذاته والتي تتعلق بخالقه 

واآلخرين وذلك من خالل اعتناقه بأركان وشعائر الدين اإلسالمي الحنيف والتي تتمثل بأساسيات اإلمان 

واالجتاعية  اليومية  الحياة  مواقف  يف  املهلكات  وتجنب  واملنجيات  بالعبادات  والتمسك  العبادات  وأداء 

(أمن، 1996، ص 14 ـ 15).

القرآن  كا وردت يف  اإلسالمي عقيدة وسلوكاً  الدين  بتعاليم  الفرد ومسكه  امتثال  ـ ويعرفه عباس:  ج 

والسنة (عباس، 1997، ص 40).

وقد اعتمد البحث تعريف عباس 1997 وذلك العتاده مقياسه يف التطبيق كأداة للبحث.
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الفصل الثاي

اإلطار النظري والدراسات السابقة

املتغرين  هذين  تناولت  التي  السابقة  والدراسات  البحث  ملتغري  النظري  اإلطار  الفصل  هذا  يتناول 

بالدراسة.

Egodevelopment أوالً: مو األنا

يعد أريكسون Erikson ممن اهتا باألنا عندما ركز عىل موها ووظائفها وقد قدم لعالقة الفرد باألبوين 

وتاريخ األرسة، كا شدد عىل أثر البيئة النفسية التي تصاغ معها أنا Ego الطفل، وقد اعتمد عىل دراسة 

لحاالت أفراد يعيشون يف ثقافات مختلفة لي يبن بأن مو األنا مرتبط باحتكام الطبيعة املتغرة للمؤسسات 

.(Hjelle, 1981, p. 117) االجتاعية وألنظمة القيم

وقد وصف أريكسون مو األنا (Ego Development) مراحل مان فكلا ما الطفل واجه عالقات انسانية 

واسعة، وتعرض ملهات مختلفة، وأن طبيعة الحلول للمشكالت املحددة يف كل من هذه املراحل النفسية 

.(Mischel, 1975, p 48) االجتاعية تحدد مدى تكيف الفرد

فالنمو ما هو إال عملية طرح حلول متقدمة للرصاعات بن حاجات اإلنسان واملطالب الغريزية، وأن النمو 

 (Ego) أيضاً عملية متد عىل مدى الحياة وال تقترص عىل السنن األوىل من الحياة، وعىل هذا األساس فإن األنا

يشء مركزي يف عملية النمو (املصدر السابق).

كذلك فقد افرتض أريكسون بأن تلك املراحل الثانية هي نتيجة المتداد أو انبساط 
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خطة أساسية للشخصية، وهي عامة بن اإلنسانية، وأن العملية التي تتطور بها هذه املراحل يتحكم بها مبدأ 

التخلق املتعاقب يف النضج، وأن كل مرحلة يف دورة الحياة لها وقت حرج، وفيه تكون املهيمنة وعندما تظهر 

وتنبسط جميع املراحل وفقاً للخطة فإن األداء الوظيفي الكامل يجعلها يف عام الوجود، كا افرتض أريكسون 

الفسيولوجي  النضج  من  تنشأ  والتي  الفرد  حياة  تحول يف  نقطة  أي  بأزمة  تتزامن  نفسية  مرحلة  كل  بأن 

.(Hjelle, 1981, p. 17) واملطالب االجتاعية التي تفرض عىل الشخص يف هذه املرحلة

الربوبريوم  يف  ذروتها  أوج  األنا  مو  يف  املناقشات  من  الكثر  بلغت  فقد   Allport البورت  نظرية  أما 

إليه ملعرفة  التوصل  الذي يريد اإلنسان  الفهم  أنه  أو  الحياة،  أسلوب  الذي عده أكر من   (Probririum)

شخصية  جوانب  كل  يتضمن  فالربوبريوم  التوتر،  خفض  مبدأ  عىل  يعيش  أن  فقط  وليس  حياته  تفاصيل 

والتفكر  الداخيل  واالنسام  التوافق  ومنحه  اآلخرين  والتي ميزه عن  متفردة  به وبصورة  الخاصة  اإلنسان 

العقالي ومفهوم صورة الذات وهوية الذات (الخري، 1999، ص 274).

أما نظرية لوفنجر Loveinger فرتى هذه النظرية أن اكتال مو األنا ال يأي يف سن مبكرة من عمر الفرد 

واما يظل يف تطور حتى بعد مرحلة املراهقة وسن الرشد، وقد افرتضت هذه النظرية أن مو األنا ما هو إال 

واحد من خطوط أربعة رئيسية للنمو أما الخطوط الثالثة األخرى فهي الجسمية Physical والنفسجنسية 

Psychosexual والعقلية Intellectual والتي تكون متايزة مفاهيمية عىل الرغم من جوانب النمو املرتابطة 

.(Lovinger, 1966, p. 19) ًامربيقيا

ويرى لوفينجر أن يصاغ مو األنا بسلسلة من املراحل السبع املرتتبة عىل شكل متواليات، وثالثة أطوار 

ثابت،  نظام هرمي  تتألف من  (Piaget) حيث  بياجه  املراحل هي عىل غرار منظومة  وأن هذه  انتقالية، 

وأن كل مرحلة هي أكر تعقيداً من املرحلة التي سبقتها، وأن مو األفراد ال يختلف عن نطاق هذه املراحل 

وفق  ميزهم عىل  باإلمكان  وأن  مرحلة  لكل  ممثلن  هنالك  أن  نجد  الراشدين  أوساط  بن  فمن  املتنوعة، 
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سات محددة خاصة باملرحلة وهكذا نجد أن منظومة بياجه (Piaget) متوالية ثابتة من املراحل إال أنها 

.(Candee, 1974, p. 620) تولد مطاً من الفروق الفردية يف أساليب الخلق

وقد تناولت العديد من الدراسات عالقة مو األنا (Ego Development) بالعديد من املتغرات إليجاد وتوضيح 

مدى تأثر مو األنا لهذه املتغرات وبالتايل تأثرها يف الشخصية.

ففي الدراسة التي قام بها كوكس (Cox, 1974) التي استهدفت التعرف عىل مو األنا وسلوك املساعدة واملشاركة 

يف األنشطة االجتاعية، فقد بينت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى مو األنا بن الطلبة السود 

.(Cox, 1974, p. 594) والبيض، كا بينت الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بن مو األنا وسلوك املساعدة

أما دراسة كارفان Garvan 1984 فقد استهدفت املقارنة بن مستوى مو األنا ومرحلة التفكر املنطقي 

الخلقي الجنيس بن الطالبات الدارسات يف مدارس مختلطة والطالبات الدراسات يف مدارس  غر مختلطة، 

وقد توصلت هذه الدراسة أن الطالبات يف املدارس املختلطة كن أعىل يف مو األنا وبفرق ذي داللة إحصائية 

 Garavan,) من أقرانهن يف املدارس غر املختلطة، وأنهن أيضاً أعىل يف التفكر املنطقي الخلقي حول الجنس

.(1984, p. 1342

وملعرفة مو األنا لدى كل من الذكور واالناث، كانت دراسة لوفنجر Loevinger وكانت دراسة طولية، 

وبعد تطبيق االختبارات كانت النتائج أن مو األنا يستمر خالل سنوات الدراسة وأن هناك فروقاً ذات داللة 

إحصائية يف مو األنا بن الذكور واالناث ولصالح االناث، وأن هناك فرقاً بن طلبة املرحلة األوىل واملرحلة 

الرابعة ولصالح طلبة املرحلة الرابعة، كا بينت النتائج أن نسبة الذكور مرحلة مسايرة قد بلغت (20 %) 

أما نسبة االناث يف هذه املرحلة فقد بلغت (15 %) أما يف مرحلة الوعي فقد بلغت نسبة الذكور (80 %) 

.(Loevinger, 1985, p. 325) (% 85) أما نسبة االناث يف هذه املرحلة فقد بلغت

ويف دراسة كوالن Colan 1988 التي استهدفت التعرف عىل الفروق يف مستويات 
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بعد  ما  الذين هم عىل مستوى  األفراد  أن تحسن  إىل  الدراسة  املدمنن، وقد توصلت هذه  لدى  األنا  مو 

املسايرة كان أكرب وبشكل دال احصائيا عند مقارنته مع األفراد الذين يقعون ضمن مرحلة املسايرة أو ما قبل 

.(Colan, 1988, p. 330) املسايرة

األنا وتغر  العالقة بن مو  التعرف عىل  بن أهدفها  التي كان من   Helson 1994 ويف دراسة هيلسون

لدى النساء عند سن (43) سنة كان  النتائج أن مستوى مو األنا  الشخصية عند سن البلوغ، فقد أظهرت 

يرتبط مع تغر متايز الشخصية عىل مقياس كاليفورنيا النفيس، وأن النساء ذوات املستوى العايل يف اختبار 

مو األنا يرتفعن يف مستوى الشعور باملسؤولية، كا ظهر أن هناك عالقة دالة وموجبة باملسؤولية والتطلع 

.(Helson, 1994, p. 911) إىل اإلنجاز والتحمل

أما دراسة الدليمي 2001 فقد أظهرت لنتائجها ما ييل:

1 ـ إن طالبات الجامعة يقعن ضمن املرحلة الشعورية 1 ـ 4 من مراحل مو األنا.

2 ـ تتفوق طالبات الجامعة من املرحلة الرابعة عىل طالبات املرحلة األوىل يف مو األنا.

3 ـ ال تختلف طالبات األقسام اإلنسانية عن األقسام العلمية يف مو األنا.

4 ـ هناك عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بن مو األنا والنمو الخلقي لدى طالبات الجامعة (الدليمي، 

2001، ص 2).

he Religious commitment ثانياً: االلتزام الديني

يعد موضوع األديان ونشأتها ومصدرها من املوضوعات املعقدة والشائكة الذي يتطلب دراستها إملاماً 

كبراً وثقافة واسعة بأمور شتى.

إن اإلنسان منذ أمكن التعرف عليه تاريخياً نجده متديناً ويتبع طقوساً ويتمسك بعقائد حيث تهدف كلها 

إىل عبادة الله الواحد واإلمان به، وهذا يعني أن التدين هو حاجة نفسية، وأن هناك حاجة لالنسان للتدين 

مها كان جنسه أو لونه ألنه رضورة ألمنه النفيس والروحي، وذلك ألنه ليس بإمكانه أن يعيش بال دين.
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فإنه ليس عىل األرض قوة تكاىفء قوة التدين أو تدانيها يف ضان ماسك األفراد نفسياً وماسك املجتمع 

ونظامه (أمن، 1996، ص 23).

وقد طرحت العديد من املنظورات النفسية لاللتزام الديني، فرى وليم جيمس أهمية الجوانب الداخلية 

الحياة  يف  وترصفاته  سلوكه  وتوجيه  اإلنسان  حياة  يف  واألفعال  واالنفعاالت  العواطف  يف  املتمثلة  الدينية 

.(James, 1919, p. 165) اليومية

العليا وعدها حاجات شبه  بالحاجات  اساها  التي  الروحية  القيم  أكد عىل  فقد   (Maslow) مازلو أما 

غريزية متأصلة يف الطبيعة البايلوجية للنوع اإلنساي (مازلو، 1982، ص 208).

وقد أوضحت دراسة هرلوك أهمية الدين يف حياة اإلنسان، عندما أشارت إىل أن ميول طلبة الجامعات 

.(Hurlock, 1963) نحو الدين كانت إيجابية ويغلب عليها طابع االعتدال وعدم املغاالت

وقد تناولت العديد من الدراسات االلتزام الديني ملعرفة مدى أثره يف املتغرات األخرى التي قد تتفاعل 

مع هذا املتغر ويؤثر يف سلوك الفرد.

فقد هدفت دراسة عبد الله وآخرين (1991) إىل بناء مقياس للقيم االجتاعية يف االسالم يف األردن، وقد 

الله وآخرون، 1991، ص  البحث (عبد  والجامعية لتحقيق هدف  الثانوية  طلبة املرحلة  اختربت عينة من 

.(107

أما دراسة روبرت (Robert 1989) فقد هدفت إىل معرفة العالقة بن االلتزام الديني لدى طلبة الجامعة 

وبن خدمتهم االجتاعية التطوعية داخل الحرم الجامعي، فقد توصلت إىل أن هناك عالقة ايجابية قوية بن 

.(Robert, 1989, p. 105) االلتزام الديني والخدمة االجتاعية

ويف دراسة أجرتها الباحثة (2000) اليجاد العالقة بن االلتزام الديني وتقدير الذات لدى طلبة الجامعة، 

فقد توصلت الدراسة إىل أن هناك فرقاً بن ذوي االلتزام الديني العايل وبن ذوي االلتزام الديني الواطىء يف 

تقدير الذات، حيث كان تقدير الذات العايل لدى ذوي االلتزام الديني العايل والعكس صحيح (الحلو، 2000).
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الفصل الثالث

إجراءات البحث

لغرض تحقيق أهداف البحث فقد كان ذلك يتطلب توفر أداتن لقياس متغري البحث، إحداها لاللتزام 

الديني، واألخرى لنمو الذات، كا تطلب ذلك تحديد مجتمع البحث واختيار العينة املناسبة، وقد تم ذلك 

وفق االجراءات التالية:

1 ـ تحديد عينة البحث:

للمراحل  الصباحية  وللدراسات  والعلمي  اإلنساي  بفرعيها  الجامعة  بطالبات  البحث  عينة  تحددت  لقد 

األولية وبلغت (120) طالبة وكا هو موضح يف جدول (1).

جدول (1)

عينة لطالبات الجامعات بفرعيها اإلنساي والعلمي للدراسات الصباحية

العددالقسمالكلية
20التاريخاآلداب
20اللغة االنكليزيةالرتبية
20الفيزياءالعلوم

20عامالقانون
20عامالصيدلة
20ميكانيكالهندسة

وقد تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية، وقد بلغت (120) طالبة من الكليات املختلفة.

وألجل الحصول عىل أداي البحث، فقد تم اعتاد مقياس الدليمي 2001 لقياس مو األنا، ومقياس أمن 

1996 لقياس االلتزام الديني وفيا ييل وصف لكل منها:
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أوالً: مقياس مو األنا:

املقياس من (36) فقرة، ويكون مع كل فقرة (5) بدائل وتكون االجابة عنها بوضع اشارة عىل  يتكون 

البديل الذي مثل رأي املستجيب عىل الفقرة.

(1 ـ 2) والبديل (ب) يعرب عن مرحلة وقاية الذات، والبديل  حيث مثل البديل (أ) املرحلة االندفاعية 

(ج) الذي يعرب عن مرحلة املسايرة (1 ـ 3) والبديل (هـ) الذي يعرب عن املرحلة االستقاللية، ومن ثم توزع 

الدرجات عىل استجابات املفحوصن عىل الـ (36) فقرة بشكل فردي عىل املستويات الخمسة، ويقوم أساس 

فئات االستجابة عىل خصائص محددة للمراحل املتتابعة.

الداخيل  املتطرفتن. (ب) طريقة االتساق  العينتن  باستخدام  املقارنة  (أ)  بأسلوي  وقد تم مييز فقرات 

(عالقة الفقرة باملجموع الكيل).

الصدق:

لقد استخرج الصدق الظاهري وصدق البناء للبحث.

الثبات:

استخرج الثبات للبحث بطريقتن:

أ ـ طريقة إعادة االختيار وقد بلغ معامل الثبات (0,87).

ب ـ طريقة التجزئة النصفية وقد بلغ معامل االرتباط (0,91).

ثانياً: مقياس االلتزام الديني:

يتكون املقياس من (36) فقرة وهي عىل شكل آراء تطرح، ويطرح معها (4) بدائل 

يكون أحد هذه البدائل صحيحاً والثالثة األخرى خاطئة، ويعطى املفحوص (1) درجة 

إذا اختار البديل الصحيح ويعطى (صفر) إذا اختار البديل الخاطىء، وقد أعطي جدوٌل 

بالبدائل الصحيحة كمفتاح للتصحيح (أمن 1996) ويتكون املقياس من (5) مجاالت، 
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كل مجال يتكون من عدد من الفقرات.

الصدق:

لقد استخدم البحث الصدق الظاهري وصدق املحتوى وصدق البناء.

الثبات:

تم استخراج الثبات للبحث بطريقتن:

أ ـ طريقة إعادة االختيار وقد بلغت الدرجة (0,77)

ب ـ طريقة التجزئة النصفية وقد بلغت الدرجة (0,83).

وبذلك فقد تم الحصول عىل مقياسن لتحقيق هدف البحث يتمتعان بالصدق والثبات.

التطبيق النهاي:

لقد تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من األقسام التي حددت يف مجتمع البحث، وقد قُّدم لكل فرد 

من افراد العينة األداتان سوية ليتم اإلجابة عنها.

تحديد فئتي االلتزام الديني:

لغرض تحديد فئتي االلتزام الديني العايل والواطىء فقد اقتطع الدرجات الـ 27 % العليا (التي حصلت 

االلتزام  يف  الدرجات  أوطى  (التي حصلت عىل  الدنيا   %  27 والـ  الديني)  االلتزام  يف  الدرجات  أعىل  عىل 

الديني)، وقد استخدم االختبار التاي t – test إلختبار داللة الفروق وكا هو موضح يف الجدول (2).
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جدول (2)

الفرق بن ذوات االلتزام العايل والواطىء

مستوى الداللةالقيمة التائيةاالنحراف املعياريالوسطالعددالعينة

3226,84,110,2030,01االلتزام العايل

3215,33,6االلتزام الواطىء

يتضح من الجدول أن الفرق بن ذوات االلتزام العايل والواطىء كان فرقاً ذا داللة عند مستوى 0,01 وهذا 

يعني أنه تم الحصول عىل فئتن تتميزان بأعىل ما مكن من تباين يف االلتزام الديني.
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الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها

بن  العالقة  الستخراج  برسون  ارتباط  معامل  استخدام  إىل  الباحثة  لجأت  فقد  البحث  هدف  لتحقيق 

مو األنا وااللتزام الديني لدى طالبات الجامعة، وتبن أن معامل االرتباط بن املتغرين كان (0,76) وعند 

استخدام االختبار التاي الخاص بـ معامل ارتباط برسون لعينتن مرتابطتن ظهر ان القيمة التائية املحسوبة 

طالبات  لدى  األنا  مو  الزيادة يف  أن  يعني  وهذا   (0,05) عند مستوى  احصائية  داللة  ذات  (18,9) وهي 

الجامعة يعني زيادة يف االلتزام الديني وكا هو موضح يف الجدول (3).

جدول (3)

معامل االرتباط بن مو األنا وااللتزام الديني

القيمة التائيةمعامل االرتباطنوع العالقةالعددالعينة

118,9(*)0,76مو األنا وااللتزام الديني120طلبة الجامعة

إن هذه النتيجة تعني أن مو األنا العايل يجعل الفرد ملتزماً يف جميع جوانب الحياة ومنها االلتزام الديني 

الذي يعد جزءا من مو الشخصية السليمة املتكيفة، ألن االلتزام، وكا اتضح من الفصل األول، يعني االلتزام ما 

يؤدي إىل الجانب االيجاي من العالقات االجتاعية ما يؤدي بالتايل إىل التوافق والتكيف مع املجتمع، وتتفق 

هذه النتيجة من جانب آخر مع ما جاءت به نتائج الدليمي 2001 الذي بن أن النمو الخلقي يرتبط بنمو 

(*) ذو داللة عند مستوى (0,05).
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األنا، والنمو الخلقي هو جزء من االلتزام يف كل جوانب الحياة ومنها االلتزام الديني.
ولغرض تحديد فئتي االلتزام ووقوعها ضمن أي مرحلة من مو األنا فقد تم استخدام تحليل التباين من 

الدرجة التانية وكا هو موضح يف الجدول (4).
جدول (4)

تحليل التباين الختيار داللة الفروق يف مراحل مو األنا بن الطالبات من

ذوي االلتزام العايل وااللتزام الواطىء

االجاليةالقيمة الغائيةمجموع التبايندرجة الحريةالعينة
59بن األفراد

10,030,03بن املجموعات

580,681ضمن املجموعات

24021,9ضمن األفراد

3358,145,850,01بن املراحل
38611,010,01التفاعل

4847,81ضمن املجموعة بن املراحل

يتضح من الجدول أن هناك فرقاً معنوياً يف انتاء الطالبات ذوات االلتزام العايل إىل مراحل معينة من النمو 

يف األنا، بينا يتحدد موقع الطالبة ذات االلتزام الواطىء إىل مراحل مو أخرى وكا هو موضح املخطط (1).

شكل (1)

التفاعل بن مو األنا وااللتزام الديني
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يتضح من الشكل أن ذوات االلتزام العايل يكّن أعىل الدرجات يف مرحلتي االستقالل واملرحلة الشعورية، 

للدوافع  نتيجة  الشخيص  السلوك  ويكون  والتزامات،  بإنجازات  تتميز  الشعورية  املرحلة  أن  يعني  وهذا 

زوايا  من  املشكالت  رؤية  عىل  األكرب  القدرة  الفرد  لدى  فإن  وبالتايل  الخارجية  للضغوط  وليس  الطبيعية 

عديدة، كا أن األفراد يف املرحلة السادسة أي أن الفرد يواجه الرصاعات يف املراحل املبكرة، كا يتميز الفرد 

بالوعي األكرب بالرصاع الداخيل، ويؤكد أيضاً عىل اشباع الذات.

بالتمركز  املرحلة  الفرد يف هذه  والذي ميز  االندفاعية  املرحلة  فيكّن ضمن  الواطىء  االلتزام  أما ذوات 

حول الذات وهو ميل إىل تصنيف العام إىل الثنائية مثل الخر والرش وأن هنالك يف الغالب تشوشاً مفاهيمياً 

عند هذه املرحلة، أما املرحلة الثانية التي ينتمن لها فهي مرحلة وقاية الذات، والفرد يف هذه املرحلة يهتم 

بالعالقات املتبادلة عىل وفق الترصفات وليس عىل وفق املشاعر وهو يهتم كثراً باملظهر واملكانة.
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التوصيات

عىل ضوء ما جاءت به نتائج البحث تويص الباحثة ما ييل:

أبنائها، من  التي تعتنقها وترسخها يف  الدينية  التأكيد عىل املبادىء والقيم  1 ـ رضورة توجيه األرسة يف 

أجل تعزيز االلتزام بها من قبل األبناء وخصوصاً املراهقن وذلك لتأثرها يف مو الشخصية بالصورة السليمة.

2 ـ تأكيد وسائل اإلعالم عىل املبادىء الدينية يف برامجها املوجهة خصوصاً املراهقن لي تكون جزءاً من 

مو شخصياتهم فإن يف ذلك مشاركة يف مو املراهق بالصحة النفسية السليمة.

املصادر

اساعيل، قياري محمد، 1975، قضايا علم األخالق، دراسة نظرية من زاوية علم االجتاع، الطبعة   •  

األوىل، الهيئة املرصية العامة للكتاب، االسكندرية.

أسود، عبد الرزاق محمد، 1981، املدخل إىل دراسة األديان ط 1، الدار العربية للموسوعات.  •  

الربيري، أحمد محمود، 1972، الدين بن األفراد واملجتمع، القاهرة، دار مرص.  •  

تري، مصطفى أحمد، 1980، العرقة بن التدين والعصابية واالنبساط عند طلبة الجامعة.  •  

جعفر، محمد كال، 1988، اإلنسان واألديان، قطر، الدوحة.  •  

الحلو، بثينة منصور، 2000، االلتزام الديني وتقدير الذات مجلة كلية اآلداب العدد.  •  

الحنفي، عبد املنعم، 1978، موسوعة علم النفس والتحليل النفيس، الجزء الثاي، مكتبة مدبويل.  •  
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الخري، أروة محمد ربيع، 1999، املنظور النفيس ملفهوم الذات، محلية، اآلداب، العدد 47.  •  

دسوقي، كال، 1988، ذخرة علوم النفس، املجلد األول الدار الدولية للنرش والتوزيع.  •  

زهران، حامد عبد السالم، 1977، الصحة النفسية والعالج النفيس، الطبعة الثانية.  •  
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قلق اإلمتحان لدى طلبة الجامعة

الفصل األول

أهمية البحث والحاجة إليه

هناك الكثر من املصطلحات املتداولة يف حياتنا اليومية مثل القلق أصبحت مفردة متعارفاً عىل استخدامها 

كل من االختصاص يف مجال علم النفس، ورجل الشارع الذي قد يحمل هذا املصطلح أكر ما هو عليه.. القلق 

هو الثمن الباهض الذي يدفعه الفرد لتقدم الحضارة، والناتج عن عدم قدرته التنبؤ ما سيكون عليه نتيجة 

التطور الرسيع. وهذا هو الضغط النفيس الذي يتعرض له الفرد والتي تكون واحدة من أهم افرازاته حالة 

القلق املصاحبة لهذا الضغط املتواصل (Lazurus, 1964, p 15). إن شعور القلق تجربة نفسية تكاد تكون 

(ان م تكن بالفعل) تجربة إنسانية شاملة، وال مكن االعتقاد أن أي فرد طبيعي تخطى مراحل الحياة املقررة 

م يدرك إحساساً غر طبيعي من الخوف الذي ال يتصل موضوع أو تجربة معينة، وهذا الشعور م يتوفر يف 

النفس عفواً بل وجوده بقدر ما رضورة للتكامل النفيس، وهو يخدم أغراضاً هامة يف حياة اإلنسانية فرداً أو 

عائلة أو مجتمعاً، فتحسن اإلنسان بيشء من القلق رضورة الزمة، فهو مّكن الفرد من االنتباه للخطر قبل 

وقوعه متعددة مجابهته أو تفاديه، وهو يدفعه إىل الحرص عىل صحته باتقاء املرض والحرص عىل مستقبله 

بالعمل، والقلق هو الدافع الذي يدفع الفرد لتحمل املسؤولية العائلية، وهو القوة التي تربط األفراد يف 

مجتمع واسع، وهكذا فإن القلق عاطفة عامة طبيعية ورضورية يف حياة اإلنسان، والقلق النفيس كحالة من 
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عدم االرتياح املصحوبة بتوقع الخطر توجد لدى الناس عىل درجات، واالختالف بينهم هو اختالف يف القدر ال 

يف النوع (كال، 1983، ص 150).. إن القلق بهذا املعنى املطروح هو رضوري الستمرار بقاء اإلنسان ووجود 

درجة منه تعني التكامل النفيس وحث اإلنسان من أجل مواكبة الحياة املعارصة. وقد دعت هذه الخربة 

اإلنسانية التي مر بها كل فرد سوي إىل دراسة القلق يف كافة مجاالت حياة اإلنسان للوصول إىل معرفة مدى 

أثر هذه الخربة تنمو وتطور الفرد، وكان من بن امليادين املهمة التي لجأت له الدراسات هو امليدان الرتبوي، 

حيث بينت نتائج هذه الدراسات أن القلق الذي يصيب الطالب أثناء تأدية االمتحان يلعب دوراً مهاً يف عملية 

نجاح أو فشل الطالب، وقد أطلق عىل هذا النوع من القلق (قلق االختبار أو االمتحان Test Anxiety).. وقد 

ظهرت حركة تطور يف كل مكان من العام وخصوصاً النامية منها وتنامت هذه الحركة بن املدرسن يف كيفية 

التدريب الحديث للوصول إىل أفضل موقف الختيار الطلبة. وتظهر أوىل هذه التأكيدات يف العملية الرتبوية 

عىل الضغط النفيس الذي يتعرض له الطالب أثناء أداء عملية االمتحان والذي ينتج عنه درجة عالية من 

القلق لدى العديد من الطلبة، وهذا ما ال مكنهم من الحصول عىل درجة النجاح إذا ما قورنت يف املواقف 

األخرى. (Gandry, 1971, p 25).. إن القلق يف مواقف االمتحانات والتقويم واملنافسة يتضمن حكاً عىل 

الطالب بالنجاح أو بالفشل فيشعر إما بالكفاءة (خربه سارة) أو بعدم الكفاءة (خربه غر سارة) وهذا الشعور 

يحتوى عىل خطر الخوف من الفشل يف اإلجابة عىل األسئلة االمتحانية وما نتائجها السلبية عليه ما يؤدي 

إىل عجز الطالب عن مواجهة خطر إدراك تهديد تقدير الذات فيتولد عنده القلق (مريس، 1977، ص 29)... 

وقد بينت بعض الدراسات التي تناولت دراسة القلق يف موقف االمتحانات أن هناك اختالفاً بن الجنسن 

يف تقديم استجابة القلق حيث بينت دراسة آل يحيى أن اإلناث هن أعىل يف إظهار القلق من الذكور، وكان 

الفرق ذا داللة إحصائية. (آل يحيى، 1989، ص 8)... ويف دراسة لنربج Lunneborg 1964 حيث وجدت 

عالقة سلبية بن اإلنجاز املدريس والقلق لدى اإلناث (Lunneborg 1964, p 169). ويف دراسة ديفدسون
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 Davidson 1959 وجد أن الذكور هم أكر قلقاً من اإلناث (Davidson, 1959. P 341). بينا م تجد 

 Stevenson, 1965,) هناك فرقاً بن الجنسن يف اظهار قلق االمتحان Stevenson 1965 دراسة ستيفن وآدم

p 1003).. ما تقدم نجد أن هناك أهمية لدراسة مثل هذا املتغر لدى فئة مهمة من الطلبة وهم طلبة 

الجامعة، الذين يعدون الفئة الطليعية يف تقدم املجتمع، وأن توفر الشعور باالستقرار واالبتعاد عن القلق 

يجعل الطالب يقدم أفضل ما لديه من موقف االمتحان، ما ينتج عنه نجاحه، وما يف ذلك من أهمية يف رفع 

تقدير الذات الذي يُعد عامالً مهاً يف تكامل الشخصية وبالتايل يؤدي إىل التوافق وتوفر الصحة النفسية، كا 

أن أهمية هذا البحث تكمن يف تحديد درجة القلق لدى كل من االناث والذكور يف املرحلة الجامعية وفقاً 

ملتغر االختصاص، خصوصاً أن الباحثة م تعر عىل دراسة مثل هذه املتغرات يف املكتبة العربية.

هدف البحث: يهدف هذا البحث الحايل إىل:

1 ـ بناء مقياس لقلق االمتحان لدى طلبة الجامعة.

2 ـ التعرف عىل قلق االمتحان لدى الطلبة وفق متغر الجنس.

3 ـ التعرف عىل قلق االمتحان لدى الطلبة وفق متغر االختصاص (علمي، إنساي).

حدود البحث

يتحدد البحث الحايل بطلبة الجامعة وبكافة مراحلها األولية.

تحديد املصطلحات

:Anxiety أوالً: القلق

1 ـ عرفه عاقل يف معجم علم النفس: هو انفعال ينجم عن الخوف ولكنه خوف ما مكن أن يقع أو ما 

كان قد وقع أكر منه خوف من أوضاع مخيفة واضحة (معجم علم النفس، 1979).

2 ـ ويعرفه الدباغ: انه شعور أعم مبهم بالخوف والتوجس والتوتر دون إدراك ملصدر الخوف (الدباغ، 

1974، ص 105).
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Test Anxiety ثانياً: قلق االمتحان

1 ـ تعرفه آل يحيى: حالة الخوف واالضطراب واالنفعال التي تسبق وترافق االمتحان نتيجة التعرض ملوقف 

تقومي ضاغط ويؤدي إىل تغرات فسيولوجية ومعرفية واستجابات غر مناسبة.

2 ـ ويرى شعيب: أنه تلك الحالة التي يصل إليها الطالب نتيجة الزيادة يف درجة التوتر أو الخوف يف أداء 

والفسيولوجية  واملعرفية  العاطفية  النواحي  يف  لديه  اضطراب  من  الحالة  هذه  يصاحب  وما  االختبار 

(شعيب، 1988، ص 101).

3 ـ أما الباحثة فتعرف قلق االمتحان: بأنه حالة من الشعور باالضطرب والتوجس والتوتر ناتجة من شعور 

الطالب بأنه قد يفشل يف االمتحان أو حصوله عىل درجة نجاح منخفضة ال توازي طموحه.

قلق  مقياس  عىل  إجابته  نتيجة  الطالب  عليها  يحصل  التي  الدرجة  االمتحان:  لقلق  االجراي  التعريف 

االمتحان فكلا كانت الدرجة عالية دل ذلك عىل قلق مرتفع.
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الفصل الثاي

األدبيات والدراسات السابقة

لقد تناولت النظريات التي فرست السلوك مفهوم القلق Anxiety باعتباره أحد الظواهر اإلنسانية التي 

املختلفة وذلك كلٌّ  النظر  وجهات  القلق من  تباينت تفسرات  املواقف وقد  يخربها كل فرد ويف مختلف 

حسب املنطلقات األساسية التي ينطلق منها يف تفسر الظواهر السلوكية.

فرى العام أدلر Adler أن فكرة الشعور بالنقص Inferiorty Comple تتضمن معنى القلق، حيث يرى 

أن الطفل الصغر عادة يشعر بضعفه وعجزه بالنسبة إىل اآلخرين املحيطن به وهذا الشعور بالنقص سواء 

البدي أو املعنوي أو االجتاعي هو ما يفرسه أدلر بالقلق حيث يثر لديه عدم األمن. ويرى أدلر أن الطفل 

األول يف العائلة يصبح متكالً كل االتكال عىل والديه وبذلك يتولد لديه القلق عندما يزاحمه طفل جديد. 

.(Baughman. 1972, p 506)

ويرى اتورانك Rank أن اإلنسان يشعر يف جميع مراحل مو شخصيته بخربات متتالية من االنفعال، كا أنه 

يعترب الوالدة أول وأهم خربة لالنفصال مر باإلنسان وتثر فيه قلقا شديدا أطلق عليه القلق األويل، ويستمر 

هذا القلق مع اإلنسان فيا بعد وتأخذ أجزاء منه االنسياب طول الحياة، ويفرس رانك جميع حاالت القلق 

التالية عىل اساس قلق الوالدة. اذن فالقلق يف رأي رانك هو الخوف الذي تتضمنه هذه االنفصاالت املختلفة. 

(شلوتز، 1983، ص 27).

وترى هوري أن القلق هو رد فعل لخطر غامض (غر معروف) حيث يكون خطراً 
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ذاتيا أو متوها، وتهتم هوري بالعمل الذاي املصاحب للقلق والذي ميزه عن الخوف، فهي ترى أن هذا 

العامل الذاي يتكون من شعور املرء بخطر عقيم محدق به مع شعوره بالعجز أمام هذا الخطر (الهيتي، 

1975، ص 8).

أما جونج Jung فإن منظوره الخاص اتجاه القلق يتعلق بأنه عبارة عن رد فعل يقوم به الفرد حيثا تغزو 

عقله قوى وخياالت غر معقولة صادرة عن الالشعور الجاعي. (املصدر السابق).

ويرى مورر Mourer أن القلق يرجع إىل كبت مشاعر اإلثم والخطيئة فهو يرى أن املشاعر املكبوتة تتحول 

بالتدرج إىل مصدر القلق.

ويربط مي May القلق بالعالقات التي تنشأ بن الفرد وغره من الناس كالوالدين واألصدقاء، ويرى مي أن 

أسباب القلق هي عندما تصادف هذه العالقات تهديدا حقيقياً ينتج عن ذلك اإلحباط والفراغ الذي يؤدي 

إىل تكون القلق. (الرشقاوي، 1978، ص 26).

أما فرويد Freud فقد قال بنظريتن للقلق، فالنظرية األوىل يرى فيها الصلة الوثيقة بن القلق والحرمان 

الجنيس، أما يف النظرية الثانية فقد توصل من خاللها إىل وجود عالقة بن القلق املوضوعي (الحقيقي، الواقعي) 

والقلق العصاي وأن األول رد فعل لخطر خارجي والثاي رد فعل لخطر داخيل (الهيتي، 1975، ص 15).

وقد أكد كاتيل كثراً عىل القلق كجانب من جوانب الشخصية بسبب النتائج الضارة التي مكن أن يوقعها 

سات  سمة من  أنه  الوجود كا  حاالت  القلق حالة من  العقلية والجسمية، كا ينظر إىل  الوظائف  عىل 

الشخصية.

وعرف روجرز Rogers القلق يف نظريته أنه الضغط لدى الفرد املتأي من خربة الذات، ولذلك فهو يلجأ 

إىل ترميز هذه الخربة وتدرك داخليا حيث يعاد تنظيم مفهوم الذات. (غايل، 1973، ص 59).

وتفرس النظرية الرشطية السلوكية التي وضعها بافلوف أن الفعل املنعكس الرشطي 

هو األساس يف تفسر القلق العصاي فهو يرى أن القلق ينجم عن إشارة الخطر (املنبه 
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االصطناعي الرشطي) والذي يأي ليأخذ وبصورة رضورية نفس رد الفعل الذي نتج سابقاً بواسطة الصدمة 

الحقيقية (املنبه الطبيعي). (الرشقاوي، 1978، ص 48).

ومن النتائج التي يؤكد عليها ريد Read يف تفسره للقلق من خالل وجهة نظره أن القلق الشديد يعوق 

التعلم، وأن درجة القلق مكن أن يؤثر وظيفياً بشكل إيجاي يف بعض أشكال التعلم، كا أن مستوى القلق 

.(Morgan, 1966, p 45) مكن أن يعوق التعلم

إن وجهات النظر املختلفة التي تم طرحها آنفا تتفق عىل أن القلق هو أحد مظاهر الشخصية التي تؤثر 

يف توافق الفرد النفيس بالرغم من االختالف املوجود يف تفسرات هذه النظريات. وقد أجرت اعتادا عىل 

ذلك عدداً كبراً من البحوث يف مجال القلق لتحديد مدى تأثره يف سلوك الفرد. وقد ظهر اهتام بدراسة 

قلق االختبار (Text Anxiety) كأحد املظاهر التي ترتبط مواقف التقدير والتقويم (شعيب، 1988، ص 97).

وقد وضعت عدداً من النظريات لتفسر قلق االمتحان حيث تقوم هذه النظريات عىل موذج التداخل، 

مثل  االمتحانات  الواجبات داخل موقف  استجابات غر مناسبة نحو  يولد  أنه  القلق عىل  إىل  ينظر  حيث 

االنشغال بالنجاح أو التفكر يف ترك املدرسة وهذا االنشغال بدوره يتداخل مع االستجابات املناسبة للواجب 

والرضورية لألداء الجيد يف االمتحان (الهواري، 1978، ص 175).

ونتيجة االهتام املتزايد بهذا النوع من القلق، فقد أجريت العديد من الدراسات التي حاولت تحديد 

تأثر درجة القلق يف نجاح أو فشل الطالب يف االمتحان ما يؤثر يف تقديره لذاته ومن ثم يف صحته النفسية.

والتحصيل  اإلعدادية  طلبة  لدى  االمتحان  قلق  بن  العالقة  تحديد  إىل  هدفت  يحيى،  آل  دراسة  ففي 

الدرايس وعالقة ذلك باملستوى االقتصادي، االجتاعي، والجنس، وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة 

ارتباط سالبة بن قلق االمتحان والتحصيل الدرايس، وأن قلق االمتحان يزداد لدى اإلناث منه لدى الذكور، 

وهو يظهر لدى عينات املستوى االقتصادي املتدي عنه لدى املستويات األخرى.
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وقد بينت الدراسات يف هذا املجال أن حتى نوع األسئلة املطروحة ممكن أن تؤثر يف إحداث الضغوط 

 Mckeachie النفسية للطالب أو يف إحداث حالة القلق أثناء تأدية االمتحان، ففي  الدراسة التي أجراها ميكج

حيث أعطى مجموعة من الطلبة ورقة امتحان اعتيادية وطلب منهم اإلجابة كال حسب ما يراه مناسبا من 

إجابة، وللمجموعة الثانية أعطيت نفس هذه الورقة مع االلتزام ما جاء بها من طلبات، ونتيجة التجربة 

وجد أن الطلبة يف املجموعة الثانية قد سجلوا درجات الضغط النفيس أعىل من الطلبة يف املجموعة األوىل 

.(Mckeachie, 1955, p 93)

ويف الدراسة التي أجراها سمث و ركسيت Smith and Rocket حيث كانت العينة (217) طالباً وطالبة 

من جامعة ميشكان، وطبق عليهم يف فرتة االمتحانات اختبار القلق الذي أعده سارسون الذي يتكون من 

(80) فقرة وقد قدم بعد اختبار كانت اإلجابة عليها اختباراً من متعدد، وقدم ملجموعة أخرى كانت اإلجابة 

عىل االختيار وفق ورقة إجابة معيارية حيث يدرك املجيب عليها أنه مقيد يف اإلجابة. وكانت نتيجة التجربة 

 Smith 1958,) أن الطلبة يف املجموعة الثانية سجلوا درجات يف القلق أعىل ما سجله طلبة املجموعة األوىل

.(p 138

ويف دراسة بول Paul وقد استخدم اختبارات الحياة الستقصاء تأثرات الضغوط عىل اختيار اإلنجاز وكان 

أفراد العينة (118) أنثى من طالبات قسم علم النفس يف الجامعة وقد خضعن للتجربة بعد مرور ساعة عىل 

أداء االمتحان، وقد أخرب أفراد العينة أن الهدف من التجربة هو دراسة وتحديد شعور األفراد واتجاهاتهم 

وردود أفعالهم تجاه عدم معرفتهم يف اإلجابة وما ينتج عنه من توتر وعدم سيطرة، ان فرضية هذه الدراسة 

هو أن األفراد ذوي القلق العايل عندما يقارنون باألفراد ذوي القلق الواطىء فإنهم يؤدون أفضل يف املواقف 

.(Paul, 1964, p 480) غر الضاغطة والتي ال تسبب القلق

ويف دراسة هامليتون Hambleton لدراسة تأثرات الفقرات ذات الصيغة األمرية 

يف اختبار اإلنجاز والضغط النفيس. هدفت الدراسة إىل دراسة تأثر الفقرات ذات 

الصيغة األمرية عىل (106) طالب كانوا يؤدون اختبارا يف الرياضيات، وقد قسموا 



131

افراد التجربة إىل مجموعتن ضابطة وتجريبية ويقاس القلق بقياس دقات القلب أيضاً مقياس هر لقلق 

االختبار وقد أظهرت النتائج أنه كلا كانت الفقرات صعبة وصيغة األمر شديدة أدى إىل زيادة دقات القلب، 

ويؤدي ذلك إىل أن يكون االنجاز أدى من الحاالت التي ال تستخدم مثل هذه الصيغ، كا بينت اختالف يف 

.(Hambleton, 1975, p 40) اإلنجاز لذوي القلق العايل والواطىء للعينة الضابطة

وقلق  املدرسن  لدى  القلق  مستوى  بن  العالقة  دراسة  إىل   Stanton 1975 ستانتون  دراسة  وهدفت 

االمتحان لدى طلبتهم، وقد استخدم العينة التجريبية وتكونت من (104) من األطفال االسرتالين ومدرسيهم 

والذين بعمر (32 سنة)، وقد طبق اختبار سمة القلق وحالة القلق؛ وتشر النتائج أن املدرسن القلقن ال 

.(Stanton, 1975, p 1291) .يؤثرون يف إحداث القلق للطلبة

 TASC مقياس Micneil 1975 ويف تحديد عوامل بناء مقياس قلق املدرسة لدى طلبة الكلية، طبق مكنل

الذي يتكون من (198) فقرة وقد اخترت منه (24) فقرة تقيس قلق االمتحان بن طلبة من مجتمع الكلية 

وكان عددهم (788) طالباً وطالبة وسمي مقياس SAS وقد بن التحليل العاميل أن هناك عوامل مشبعة 

ودرجة تشبعها 87,8 % وقد تضمنت هذه العوامل:

1 ـ الخوف من ردة الفعل من اآلخرين.

2 ـ الخوف من التعرض لالختبار.

3 ـ النقص يف الثقة يف مواجهة توقع اآلخرين.

4 ـ الفعالية الفسلجية والتي تقاس بالتحمل املنخفض للضغط.

.(Mcnril, 1975, p 31) 5 ـ التقييم من قبل اآلخرين

ولعالقة قلق االمتحان بالذاكرة، درست تأثر القلق عىل أداء الذاكرة عىل (24) طالباً من 

املرحلة الخامسة للذكور واإلناث، طبق ثالثة مقاييس للقلق ليست مرتابطة (االستفتاء، 

للمعنى  املدى  قصرة  الذاكرة  مقياس  طبق  وقد  روشارخ)،  اختبار  املدرسن،  تقديرات 

وكانت النتائج أن مقاييس القلق أظهرت اختالفاً ذا داللة يف إنجاز الذاكرة للمعاي، وقد 
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.(Bottenberg, 1975) .كان قلق املجموعة التجريبية ذا تأثر ذات داللة يف اإلنجاز

كا درس برونزفات Bronzat 1975 اختبار القلق بن طلبة الجامعة الزنوج دراسة عرب الثقافات، طبق 

اختبار ألربت هاير لقلق اإلنجاز عىل عينة تكّونت من (40) طالباً من الزنوج من جامعة لهان و (56) طالباً 

زنجيا من جامعة رشق الهند، وقد وجد أن قلق االمتحان يزداد وذو داللة عند مستوى 0,01 بانخفاض املكانة 

.(Bronzat, 1975, p 503) .االجتاعية والخلقية الثقافية

كا قسم طلبة بلغ عددهم (412) واختربوا بعد أداء أكادمي، قسموا إىل فئة منخفضة القلق، متوسطي 

القلق، قلق مرتفع (قيس القلق بقامة اختبار القلق) ضمن صفن دراسين، وقد لوحظ وجود عالقة خطية 

 Osterhouse,) .سلبية ذات داللة بن مستوى القلق الصفي واإلنجاز األكادمي وقلق االختبار املتوسط والعايل

.(1975, p 247
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الفصل الثالث

إجراءات البحث

لقد تطلب تحقيق هدف البحث الحصول عىل أداة لقياس قلق االمتحان لطلبة الجامعة، ولعدم حصول 

الباحثة عىل مقياس جاهز لقلق االمتحان يناسب عينة البحث، أدى ذلك إىل بناء أداة لقياس قلق االمتحان، 

وقد استلزم ذلك اختيار عينة من مجتمع الطلبة لبناء األداة وأخرى لالجابة عىل تساؤله وفيا ييل وصف 

للعينة وأساليب جمع البيانات:

أوالً: بناء أداة قلق االمتحان

لبناء مقياس قلق االمتحان، لجأت الباحثة إىل ما ييل:

1 ـ تم تقديم سؤال مفتوح إىل عينة من طلبة علم النفس، وقسم االجتاع يف كلية اآلداب تضمن السؤال 

التايل:

حالة  يف  أو  االمتحان،  قاعة  يف  االمتحان  أسئلة  عىل  لإلجابة  االستعداد  حالة  يف  تكون  عندما  تشعر  (ماذا 

االستعداد للدراسة لالمتحان؟)

2 ـ تم جمع إجابات الطلبة وتحديد ما هو متشابه منها وما هو مختلف.

Test 3 ـ عمدت الباحثة إىل الحصول عىل مقياس قلق االمتحان الذي وضعه سييلربجر والذي أطلق عليه

 Anxiety Scale (TAS) والذي يتكون من (37) فقرة وذلك أنه وضع أساساً الختبار القلق لدى طلبة 

الجامعة وهذا يناسب عينة البحث.

4 ـ ترجمت الباحثة فقرات املقياس وصياغة فقراته ما يناسب عينة البحث.

5 ـ عرضت الفقرات املرتجمة عىل عدد من الخرباء لبيان صالحية الرتجمة وصياغة الفقرات.



134

6 ـ تم دمج فقرات املقياس مع الفقرات التي تم الحصول عليها من االستبيان املفتوح الذي قدم للطلبة.

وبذلك تم الحصول عىل مقياس لقلق االمتحان يتكون من (48) فقرة وقد صمم املقياس لإلجابة عليه 

بنعم أو ال، كا صيغت فقرات املقياس عىل شكل فقرات سلبية وأخرى إيجابية.

عينة تحليل فقرات مقياس قلق االمتحان

شملت عينة البحث طلبة جامعة بغداد للعام الدرايس 96/97 وقد تم تحديد كليات (اآلداب، الرتبية، 

بقسميها العلمي واالنساي، الصيدلة) ويف ذلك تحقيق التنوع يف التخصص والذي يُعد هدفا لهذا البحث، 

وقد روعي يف اختيار العينة تضمنها جميع املراحل وذلك للوصول إىل مقياس يخص مرحلة الجامعة. وقد 

الفقرات،  تحليل  لغرض  االستارات  عليهم  ووزعت  الصفوف عشوائياً  اختيار (150) طالبا وطالبة من  تم 

والجدول (1) يبن توزيع هذه العينة.

جدول (1)

عينة تحليل الفقرات
الصيدلةاآلدابالرتبيةالجنس/ الكلية

322126إناث
282419ذكور

أما عينة التطبيق النهاي فقد اختر لها عشوائيا (100) طالٍب وطالبة من كلية اآلداب وطلبة الصيدلة ومن 

املراحل املختلفة وقد تضمنت (45) طالبا و (55) طالبة.

1 ـ تحليل الفقرات

استخدم أسلوب املجموعة العليا واملجموعة الدنيا، حيث تم تحديد لـ (27 %) العليا 

 t – والــ (27 %) الدنيا، وذلك للحصول عىل مجموعتن بأكرب تباين وطبق االختبار التاي

test لعينتن مستقلتن الختبار داللة الفروق بن املجموعة العليا واملجموعة الدنيا لكل 

لتمييز الفقرة، وقد جاءت النتيجة أن هناك (8)  فقرة، وقد عدت القيمة التائية مؤرشاً 
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فقرات م تتمتع بدرجة من التمييز ولذلك حددت هذه الفقرات.

2 ـ عالقة الفقرة باملجموع الكيل

لقد استخدم معامل ارتباط برسون Pearson Product moment Correlation الستخراج العالقة بن 

بالدرجة  للفقرة  االرتباط  زاد معامل  كلا  أنه  املعروف  الكلية، ومن  املقياس لدرجة  كل فقرة من فقرات 

الكلية كان احتال انتائها إىل املقياس أكرب، وقد ظهرت أن هناك (5) فقرات ليست ذات داللة عند مستوى 

0,05 وقد استعانت الباحثة مركز الحاسبة يف كلية اآلداب الستخراج النتيجة.

إن أسلوَيْ تحليل الفقرات يظهر أن هناك (5) فقرات قد اتفق عليها األسلوبان أنها ليست ذات داللة يف 

التميز ولذلك ُعدَّ معياراً الستبعاد الفقرة التي اتفق عليها األسلوبان بأنها ليست مميزة، وقد مثلت الفقرات 

األفقي كا يف  باملحور   (r) االرتباط  (t) فيا مثل معامل  العمودي  املحور  التميز  بيانا حيث مثل معامل 

الشكل (1).

شكل (1)

معامل ارتباط ميز الفقرة وعالقة الفقرة باملجموع الكيل
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صدق املقياس

استخدم الصدق الظاهري وذلك بتقديم املقياس للخرباء يف هذا املجال واألخذ بآرائهم حول صالحية كل 

فقرة لقياس قلق االمتحان ومالءمتها ملجتمع البحث، وقد اتفق الخرباء عىل صالحية كل الفقرات وبدون 

حذف ألي منها.

ثبات املقياس

استخدم أسلوب االتساق الداخيل (التجزئة النصفية) حيث قسمت فقرات املقياس إىل نصفن (فردي ـ 

زوجي) وذلك حسب عالقة الفقرة باملجموع الكيل للمقياس، وقد حسب معامل ارتباط برسون بن نصفي 

املقياس وكان (0,79) وبعد تعديله باستخدام معادلة سبرمان بروان فأصبح بعد التعديل (0,86) والجدول 

(2) يوضح املعلومات الخاصة معامل ثبات االتساق الداخيل.

جدول (2)

معامل ثبات مقياس قلق االمتحان بطريقة االتساق الداخيل

معامل الثباتمعامل االرتباطاالنحراف املعياريالوسطنصفي املقياس 

*70,5110,9األول

81,911,80,790,86الثاي

وبذلك فقد تم الحصول عىل مقياس يتمتع بالصدق والثبات لقياس قلق االمتحان لدى طلبة الجامعة.

التطبيق النهاي:

مقبولن،  والثبات  الصدق  من  بدرجة  يتمتع  االمتحان  لقلق  مقياس  عىل  الحصول  بعد 

استغلت فيه الباحثة فرتة االمتحانات التي جرت يف نهاية الفصل الثاي وقد تم تحديد عينة 

(*) ذو داللة عند مستوى (0,01).
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من الصفوف من املراحل املختلفة عشوائياً يف قسمي علم النفس (تخصص إنساي) وكلية الصيدلة (تخصص 

علمي). وقد تم تحديد يوم يطبق فيه املقياس عىل عينة البحث، وكان هذا اليوم يسبق االمتحانات مدة (4) 

أيام فقط، وقد بلغت عينة البحث النهاي (100) طالٍب وطالبة من التخصصن.

تحديد فئات القلق (عايل، واطىء)

بعد تطبيق املقياس عىل (100) طالب وطالبة فقد لجأت الباحثة لتحديد ذوي القلق العايل وذوي القلق 

الواطىء إىل ما يأي:

1 ـ تم ترتيب االستارات من أعىل درجة (قلق عاٍل) إىل أوطأ درجة (قلق واطىء)

2 ـ تم اقتطاع الـ (30) درجة العليا (قلق عاٍل) والـ (30) درجة الدنيا (قلق واطىء) وذلك باعتاد الـ (27 

%) العليا والـ (27 %) الدنيا للحصول عىل أعىل تباين بن الفئتن.

التائية ذات داللة  القيمة  الفئتن وقد كانت  الفروق بن  التاي الختيار داللة  وقد تم استخدام االختبار 

إحصائية عند مستوى 0,01، وقد تضمنت يف الجدول (3).

جدول (3)

االختبار التاي الختيار داللة الفروق بن متوسطي فئتي القلق العايل والواطىء

الفئة

قلق عاٍل

قلق واطىء

املتوسط

75,83

58,06

االنحراف املعياري

18,35

23,85

القيمة التائية

15,4081

وبذلك تم الحصول عىل فئتن تتميزان بدرجتن متجانستن يف قلق االمتحان.

(*) ذو داللة عند مستوى (0,01).
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الفصل الرابع

النتائج وتفسرها

طلبة  لدى  االمتحان  قلق  لقياس  مقياس  بناء  إىل  التوصل  تم  فقد  البحث،  أهداف  اإلجابة عىل  لغرض 

الجامعة وكا تم توضيحه يف الفصل الثالث.. أما هدف البحث اآلخر وهو دراسة قلق االمتحان وفق متغر 

الجنس (ذكور، إناث) والتخصص (علمي، إنساي) فقد أجرت الباحثة تحليل التباين من الدرجة الثانية بن 

املجموعتن (قلق عاٍل، قلق واطىء) وفق متغر الجنس وضمنت النتائج يف الجدول (4).

جدول (4)

تحليل التباين الختيار داللة الفروق بن ذوي القلق العايل والواطىء وفق متغر الجنس

املصدر

بن املجموعات

بن األفراد

ضمن األفراد

درجة الحرية

1

1

57

متوسط البيانات

531,853

18,270

20,12

القيمة التائية

26,434

0,908

االحتايل

0,01

0,05

ومكن توضيح التفاعل يف الشكل (2)
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شكل (2)

متغري القلق (عاٍل، واطىء) والجنس (ذكور، إناث)

يتضح من الشكل أن اإلناث أكر قلقاً من الذكور، وهذا يعني أن هذه النتيجة تتفق وما جاءت به بعض 

الدراسات السابقة، فهي تتفق ودراسة  آل يحيى التي بينت أن اإلناث هن أكر قلقاً من الذكور، وتختلف مع 

دراسة لينربج Lunnebrog حيث يبن أن الذكور أكر قلقاً من اإلناث، ولكن العينة التي استخدمتها الدراسة 

 Adam and Stevenson كان من أطفال املرحلة االبتدائية... تختلف هذه النتيجة مع دراسة آدم وستيفن

التي م تبن أن هناك فرقاً بن الجنسن يف القلق واألداء الدرايس... يف مناقشة الدراسات السابقة يظهر أن العالقة 

بن القلق واألداء تكون عالية لدى الجنسن ولكن العالقة تتباين دالتها لعدة عوامل منها املوقف املعقد مثل 

حس املعلم أو النظام القيمي الذي يكون عليه املعلم. (Gaudry, 1971 p 42).. إن نتيجة هذا البحث تتفق 

مع التنشئة االجتاعية التي تضع األهمية الكربى للذكر ما يؤدي إىل أن يتمتع الذكر عن التعبر عن قلقه 

(مريس، 1976، ص 7). كا أن األنثى أكر تأثراً باملواقف الصعبة كموقف االمتحان وقد يعود ذلك إىل كونها 

أكر احساساً باملسؤولية التي يقتضيها موقف االمتحان والرغبة يف النجاح (عيسوي، 1985، ص 347)... هذه 

النتيجة تؤكد عىل دور التنشئة االجتاعية التي تعطي دوراً مها أكر للذكر منذ مرحلة الطفولة ما يجعل 

األنثى تسعى إىل أن تحقق ذاتها وتثبت مكانتها عن طريق نجاحها يف عملها ويف دراستها ما يؤدي إىل أنها 
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الذات... ويف دراسة متغر  النجاح، وهذا بدوره يؤدي إىل تهديد  بالقلق أكر وذلك خوفاً من عدم  تشعر 

التخصص وتأثره يف قلق االمتحان، فقد استخدمت الباحثة تحليل التباين من الدرجة الثانية وضمنت النتائج 

يف الجدول (5).

جدول (5)

تحليل التباين الختيار داللة الفروق 

بن ذوي قلق االمتحان (عاٍل، واطىء)

وفق التخصص

املصدر

بن املجموعات

ضمن املجموعات

ضمن األفراد

درجة الحرية

1

1

57

متوسط البيانات

57,83

63,96

19,78

القيممة الفائية

2,923

(*)332,30

ومكن توضيح يف الشكل (3)
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يتضح من الشكل أن األفراد من ذوي االختصاص العلمي هم أعىل يف القلق من ذوي االختصاص اإلنساي، 

وبالرغم من أن الباحثة م تعر عىل دراسة قد تناولت هذا املتغر بالدراسة، ولكن مكن أن تكون نتيجة 

منطقية تتفق مع مسببات تكوين القلق لدى الفرد، حيث يشعر الطالب يف االختصاص العلمي أن زخم 

الدروس يكون عاليا وهذا ما يسبب الضغط النفيس للفرد. والذي ينتج عنه القلق، كا أن خوفه من أن ال 

ينجح يف هذا املجال قد يكون سبباً يف إحداث القلق بينا يكون زخم الدروس يف الكليات اإلنسانية  أقل 

أن  أقل شدة، كا  الدراسة  متطلبات  تكون  القلق، حيث  يخفف  ما  وهذا  العلمية  الكليات  منه يف  وطأة 

الجانب العلمي (استخدام املختربات) يتطلب من الطالب يف الكلية العلمية بذل جهد ووقت، م يتعرض له 

الطالب يف الكليات اإلنسانية.
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قلق املوت لدى كل من الشيوخ والشباب

الفصل األول

أهمية املبحث

ن تُرَاٍب ثُمَّ ِمن  َن الْبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقَناكُم مِّ بسم الله الرحمن الرحيم  " يَا أَيَُّها النَّاُس إِن كُنتُْم ِيف َريٍْب مِّ

َسّمى ثُمَّ  َ لَُكْم َونُِقرُّ ِيف اْألَرَْحاِم َما نََشاء إَِىل أََجٍل مُّ َخلََّقٍة َوَغْرِ ُمَخلََّقٍة لُِّنبَنِّ ْضَغٍة مُّ نُّطَْفٍة ثُمَّ ِمْن َعلََقٍة ثُمَّ ِمن مُّ

ن يُرَدُّ إَِىل أَرَْذِل الُْعُمِر لَِكيَْال يَْعلََم ِمن بَْعِد ِعلٍْم  ن يُتََوىفَّ َوِمنُكم مَّ كُْم َوِمنُكم مَّ نُْخرُِجُكْم ِطْفًال ثُمَّ لِتَبْلُُغوا أَُشدَّ

َشيْئًا " [سورة الحج، اآلية: 5].

يرينا الله عز وجل آياته وعظمة قدرته يف تكوين االنسان ومروره عرب دورة الحياة باملراحل املختلفة والتي 

تبدأ منذ تكوين االنسان (الزايكوت) وتنتهي يف ماته عرب مراحل مختلفة ينمو فيها الجسم والعقل ويعيش 

فيها االنسان يف مجتمع يحيا فيه ويتفاعل ويستمر حتى وصوله إىل مرحلة الشيخوخة وما يحصل عليها من 

تغرات توصل الفرد إىل آخر مراحل حياته وهي املوت.

إن دورة الحياة هذه ال تقترص عىل االنسان وإما تشمل كل األحياء وتنتهي كل هذه األحياء بنهاية واحدة 

هي املوت، ترى ما هي حقيقة املوت؟ وما هي األسباب التي تؤدي إىل وصول الفرد لهذه املرحلة؟.

إن هذا السؤال قديم قدم االنسان نفسه ولكن الجواب عليه بالرغم من محاولة الفالسفة 

عىل  قادرين  غر  يجعلنا  ما  املقنعة وهذا  االجابة  تعطي  ال  عليه  االجابة  من  والعلاء 

تفسره ومن ثم االبتعاد عن الخوض فيه والتملص من االجابة عليه، فقد يسأل األطفال 
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داماً عن حقيقة املوت وتكون االجابة عىل أسئلتهم عن املوت يف الغالب غر متكاملة ويعود ذلك إىل عدم 

اكتال هذه املعلومات لدينا نحن.

إن املوت هو يشء يخشاه االنسان يف عدة مراحل الحياة. يف بعض هذه املراحل قد يهمل االنسان الخوف 

من املوت، ويف مراحل أخرى يأخذ هذا الخوف حدة أكرب، ويحاول الناس أن يرتكوا أثراً آلنفسهم أو يحاولوا 

الخلود من خالل سعيهم يف ترك وصيات لهم أو من خالل انجابهم أو من خالل أثر (أدي، خري) وقد نجد 

هذا واضحاً يف ما يرتكه األدباء، ومكن أن نجد خر مثال عىل ذلك قول األديب شكسبر ملحبوبته يف قصيدته 

هل يل أن أقارنك Shall I Comper thee والتي يذكر فيها بأنه يريد لها الخلود مدى الدهر من خالل ذكر 

اسمها يف أشعاره (فا دام يف الناس رمق ويف العيون برص سيحيا هذا القصيد وينفخ فيك الحياة)، كا أن 

خلود شكسبر رغم عدد السنن التي مرت عىل ماته مثال آخر يوضح معنى الخلود.

وإذا عدنا لإلسالم نجد من األحاديث الرشيفة ما يفرس لنا ذلك ففي قول الرسول محمد (ص) (إذا مات 

اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

إن حتمية املوت تغر مع ما يُقدم من خدمات صحية وعالجية والتي تتعلق بحاجات الفرد والشفاء من 

األمراض وهو يتضمن أيضاً منع حدوث املرض ولكن هناك من األمراض كاملرض العضال واملوت ال يحدث 

يف مرحلة الشيخوخة دوماً وإما قد يحدث يف الطفولة أو أي مرحلة من مراحل الحياة األخرى بحيث يجعل 

.(kahn, 1980, p 150) .األحياء غر قادرين عىل توقع كم سيعيشون مع هذا املرض أو كم سيعانون منه

إن الشيخوخة واملوت هي صيغ من متطلبات الحياة حتى عندما يحاول الفرد أن ينكر حقيقة حدوثها 

فبالرغم من معاناة أحد مرىض املستشفى التي أجريت عليهم الباحثة اليزابيث دراستها إال أنه يذكر أنني لن 

.(Lugo 1979, 120) أموت وأي أملك كل قوي للعيش فرتة طويلة



146

لقد دلت الدراسات يف مجال املوت واتجاهات الناس نحو املوت  عىل أن الفرد كلا تقدم يف العمر أصبح 

أكر تهيؤاً وتقبالً لفكرة املوت وبذلك يقل لديه الخوف من املوت والتوجس منه ما دعى الباحثة إىل إجراء 

مقارنة بن عينة من الشيوخ وأخرى من الشباب ولذلك كان هذا البحث.

هدف البحث:

يستهدف البحث إجراء مقارنة بن عينة من الشيوخ وأخرى من الشباب لتوضيح درجة قلق املوت التي 

تحملها كل فئة.

حدود البحث:

يتحدد البحث الحايل بالشيوخ من اإلناث والذكور ممن هم يف عمر 60 ـ 85 سنة وبالشباب من طلبة 

الجامعة قسم علم النفس وممن هم يف عمر 19 ـ 24 سنة.

تحديد املصطلحات:

وردت يف البحث املصطلحات اآلتية:

:Aging 1 ـ الشيخوخة

ليس من السهل تحديد الشيخوخة وذلك أن االختالفات بن الشيوخ أكرب منها لدى الشباب وقد حدد 

بورسن يف 1982 أنه ال يوجد تشابه بن اثنن من الشيوخ وأكد أن الشيخوخة كنمو لدى األفراد فإن بعض 

الوظائف تنحدر أو تهبط وبعض املهارات األساسية تختلف عا كانت سابقاً كا أكد أن املدى الواسع من 

االختالفات يجعل تعميم الشيخوخة شيئاً صعباً (دافيدوف، 1988،420).

وللفظة الشيخوخة معاٍن كثرة يف اللغة العربية منها بياض الشعر ومنها ما استبان عليه تقدم العمر ومنها 

التبجيل واالحرتام (كال، 1983).

الغدد  تعمل  يعرفها عندما ال  براون  فنجد جارلس  البايولوجية  للتعريفات  وإذا عدنا 
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يف الجسم أدى ذلك إىل رسعة الهدم والشيخوخة (الشهرستاي، 1971،  بانتظام فكلا تضاءلت الهرمونات 

.(180

وتعرفها الباحثة: هي مرحلة بلوغ الفرد عمر 60 سنة وأحالته عىل التقاعد.

2 ـ قلق املوت:

أوالً: التعريفات الفلسفية للموت:

لقد اهتم الفالسفة قدماً وحديثاً باملوت كظاهرة يصلها االنسان يف مرحلة ما من حياته.

1 ـ فيعرفه أفالطون: بأنه موت الجسم وانطالق الروح

2 ـ ويعرفه أرسطو: هو موت الجسم ومعظم أجزاء الروح (االنفعاالت وامليول) ويبقى فقط التفكر ألنه 

أسمى من طبيعة البرش التي نحياها.

3 ـ بينا يرى وليم جيمس: أنه موت الجسم وانسالخ الروح.

البدائل  اختيار  يف  الحرية  هو  واملوت  والجسدية،  العقلية  العمليات  كل  توقف  بأنه  سارتر:  ويرى  ـ   4

املختلفة للعيش (فندالي، 1945).

ثانياً: التعريفات البايولوجية:

تجمع كل األبحاث عىل أن املوت هو توقف نشاط الدماغ بالرغم من استمرار عمل القلب.

 Lugo,) .أما العام هندن 1974 فرى أنه توقف التنفس وتوقف دقات القلب ما يؤدي إىل توقف الدماغ

.(1979, p 308

القلق:

هو رد فعل عىل الضغط النفيس أو الخطر عندما يستطيع االنسان أن ميز بوضوح شيئاً يتهدد أمنه أو 

سالمته. (شيهان، 1988، ص 17).

:Adults الشباب

األفراد الذين ترتاوح أعارهم بن 18 ـ 35 سنة.
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الفصل الثاي

النظريات واألدبيات السابقة

متى تبدأ الشيخوخة:

هناك أجوبة مختلفة لهذا السؤال وليس هناك جواب واحد لكل الدراسات فهناك دراسات تشر إىل أن 

الشيخوخة تبدأ من امليالد وتستمر، ودراسات أخرى تذكر أن الشيخوخة تبدأ عند إصابة الفرد مرض ما.

تعدد أنواع الشيخوخة فال مكن بالتايل أن نضع موذجاً موحداً للشيخوخة خصوصاً إذا حددت بالوصف، 

 1972 ستوك  العمر،  بانحدار  عالقة  لها  وليس  االجتاعية  بالكفاءة  الشيخوخة  تربط   1975 يف  هافرست 

يربطها بالنظام العضوي البايولوجي، لكوي 1975 يعطي موذجاً للشيخوخة بأن العديد من وظائف السلوك 

والقابليات تأخذ باالنحدار مع تقدم العمر، فإن ذلك نخرج بأن هناك موذجاً بايولوجياً للشيخوخة، وآخر 

اجتاعياً وآخر سلوكياً (دافيدوف، 1988).

أن  العمليات،  انحالل  استمرار  التغرات  هذه  وتتضمن  الشيخوخة  مرحلة  يف  جسدية  تغرات  تحدث 

هذا االنحالل هو من التغرات املتوقعة الستمرار مو الفرد وهنا نتاج لعملية األيض، فمثالً مرونة األنسجة 

الشيوخ  شهية  تقل  كا  التجاعيد،  تظهر  ولذلك  الكيميائية،  التبادالت  إىل  يعود  وذلك  بالتدهور  تأخذ 

تغر  من  ناتجاً  يكون  قد  الذي  القوة  يف  تناقص  يصاحبه  داماً  وهذا  وزنهم،  ويتناقص  واضحة  بصورة 

البطيئة  للتغرات  بصورة جيدة  أنفسهم  يكيفون  األفراد  بعض  أن  نجد  ذلك  مع  ولكن  الغذائية،  العادات 

نشاطاتهم  إدراك بعض  إمكانياتهم يف  واكتشاف  باالنحدار،  تأخذ  فعاليتهم  األيض وتجعل  التي تحدث يف 
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 Lugo,) األعال  افكارهم عن  تغير  أعالهم ويف  تغر  إىل مساعدتهم يف  يؤدي  ما  منها وهذا  واالستفادة 

.(1979, p 213

الداخيل  بالقلق  واملتمثل  الكآبة  مرض  هو  الشيخوخة  مرحلة  يف  الحدوث  الكثرة  األمراض  وأحد 

Endogenous أو من القلق الخارجي Exogenous وقد يحدث هذا بصورة كبرة عند هؤالء الذين يفقدون 

السيطرة عىل عضالتهم اإلرادية ما يؤدي بهم إىل التبول واالبراز يف أماكن وأوقات غر مناسبة.

قدراتهم  يف  يحدث  الذي  للنقص  وذلك  عوائلهم  أفراد  عن  منفصلن  الشيوخ  يصبح  األحيان  بعض  ويف 

باستمرار يف حياتهم اليومية ويف بعض األحيان قد يزداد االضطراب يف القدرات نتيجة لعزل هؤالء الشيوخ عن 

العائلة وذلك يرفض اسهاماتهم يف اتخاذ القرارات العائلية وعدم مشاورتهم فيا يحدث من أحداث مهمة يف 

املنزل، إن هذا قد يؤدي إىل إحداث إرباك للشيخ وعدم التأكد من األشياء الحادثة وتدي االمان بالقيم التي 

آمن بها طويالً والتي كانت تسود حياته (كان تكون كلمته ليست مثل األول هي األساسية يف البيت) هذه 

الحالة تؤدي بالشيخ إىل الشعور بأنهم غر راغبن فيه وهذا ما يشابه صفات الفرد املصاب مرض البارانويا 

(الزور) وهذا أيضاً ما يجعله يتأم ويعاي حقيقته من شعوره باالهال وقد أكد هذا املختصون حيث وجدوا 

.(Loug, 1979, 214) .(الزور) أن أغلب الشيوخ يعانون بدرجات متفاوتة من مرض البارانويا

نظريات الشيخوخة:

1 ـ نظرية استهالك األعضاء واألنسجة:

تذكر هذه النظرية أن األعضاء واألنسجة تستهلك كا تستهلك أجزاء السيارة وتكون استهالك األنسجة 

شيئاً طبيعياً ينتجه لعملها طول فرتة الحياة ولكن قد يحدث هذا التأكد يف مراحل متقدمة يف الحياة عند 

إصابة الفرد مرض يؤدي إىل استهالك هذه األنسجة واألعضاء برسعة كبرة وبذلك فإن الشيخوخة ومن ثم 

املوت سوف يكون نتيجة حتمية ولفرتة قد تقاس بأنها قصرة أقرص بكثر من حياة األصحاء الذين م يتعرضوا 

لذلك.
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2 ـ النظرية الوراثية التكوينية:

تحمل الشفرة الوراثية للخاليا يف كل سن مثل رسعة النمو يف الطفولة، مثل مو األسنان يف السنة األوىل 

وسقوطها والتغرات البدنية يف املراهقة،، جزء من هذه الشفرة له صلة بارزة بأوامر التدهور والوفاة.

3 ـ نظرية تنظيم رسعة البناء والهدم (األيض):

هناك  أجهزة يف الدماغ هي املسؤولة عن نشاط الجسم مثل التكوين الشبي الذي ينظم النوم واليقظة 

والتهيج والهدوء كا تنظم افرازات الغدد ورسعته وكمية هذه االفرازات وبنفس املنطق يقوم الدماغ نفسه 

بتوجيه األوامر وبالتايل إىل الشيخوخة والوفاة.

يدعو  ما  وهذا  الجسم  وأجهزة  تنحدر  ملاذا  أو  والحيوان  الناس  أعار  من  الكثر  نعلم  ال  نحن  حقيقة 

الباحثن لالستمرار يف البحث.

(Lahn, 1980, 230)

نظرية املوت:

اضافة إىل ما تقدم من نظريات يف مجال الشيخوخة والتي تُعد أيضاً نظريات لتفسر حدوث املوت للفرد، 

النظريات تتحدث عن عام ما بعد املوت وكيفية  تحاول تفسر املوت، وأغلب هذه  نظريات  أيضاً  هناك 

االنتقال إليه، وهذا خارج نطاق حديثنا.

أما النظرية املادية والتي حاولت تفسر املوت، فقد أكد العام آرثر فندالي أن االنسان يتكون من جسم 

ونفس وروح، فالجسم نراه مادياً والنفس هي العقل أما الروح فهي الجسم األثري. ان الجسم األثري يطابق 

يف الشكل الجسم الفيزيقي وهي التي تجعل هذا الجسم الفيزيقي يتاسك، وما املوت إال انفصال الجسم 

األثري عن الجسم املادي.

ترى هذه النظرية أن الجسم هو الجانب املادي من االنسان يتكون من ذرات وهذه الذرات متكونة، وكا نعلم، 

من االلكرتونات وهي الجزء السالب والنواة، التي تحتوي عىل الربوتونات وهي نفس عدد االلكرتونات ولكنها 

تحمل الشحنة املوجبة، والنيوترونات املتعادلة الشحنة، أن نسبة املسافة بن االلكرتونات كنسبة املسافة بن 
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النظريات  عىل  واعتادا  االنسان،  يحمله  الذي  األثر  عن  عبارة  هي  املسافة  هذه  وأن  السيارة  الكواكب 

الفيزيائية فإن هناك عملية تجاذب بن االلكرتونيات والربوتونات عن الحركة يسبب خروج األثر من الذرة 

وانسحابه بعيداً عنها هو ما نعني به املوت، فيمكن وصف املوت هنا بأنه انقطاع قوة الحياة عن مالزمة 

املادة والتي هي الحركة واالهتزاز. (منذالي 1945 ص 78).

تعرف دراسة املوت بعلم املوت hanatolgy وقد أخذت الدراسات يف هذا املجال برتكيز القياس عىل 

السلوك والصحة، والتي تعترب أن الحزن Grief أو األىس Mourning (االنفعايل والجسدي) هو ردة فعل 

للفرد فاقد الحياة.

Psychological physical correlation االرتباط النفيس الجسدي

الجسمية  األمراض  من  يعانون  األحياء  األفراد  من   %  90 من  أكر  أن  املجال  هذا  يف  الدراسات  تشر 

والصعوبات النفسية (كاليتون 1973).

ودراسات أخرى تشر إىل أن أكر من 30 % من األزواج الذين تزيد أعارهم عىل 55 سنة يواجهون املوت 

بعد مرور ستة أشهر عىل موت أزواجهم (ماكرو 1972).

ويف دراسات تجريبية وجد أن 12,2 % من األفراد يواجهون املوت بعد مرور سنة من موت الزوج (ريس 

.(Kahn, 1980, 250) (1976 ولنكنس

دراسات قلق املوت

تؤكد الدراسات التي أجريت يف هذا املجال عىل األفراد من كبار السن لوصولهم إىل مرحلة تؤهلهم لبلوغ 

مرحلة املوت. وقد حاولت بعض الدراسات أن تقارن بن الشيوخ والشباب يف درجة القلق التي يحملها كلٌّ 

منهم نحو املوت، كا حاولت دراسات أخرى أن ترى الفرق بن الجنسن يف درجة قلق املوت. وفيا يأي عدد 

من الدراسات التي أمكن الحصول عليها.

1 ـ حاول كل من ال ندي و مواز Landan on Moaz دراسة 25 فرداً من الشيوخ 
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بأعار 69 ـ 93 سنة يف دارين للمسنن دراسة االرتباط بن اتجاه الفرد (الشخصية املحققة لذاتها) وطرق 

التعامل واالتجاهات نحو املوت وقد بينت النتائج أن ليس هناك فرق بن اإلناث والذكور يف قلق املوت لدى 

الشيوخ. وأن الشخصية املحققة للذات تظهر تعامال أفضل للمرحلة الشيخوخة وان درجة قلق املوت لدى 

.(Landala and Moal 1978, p 117) هذه الفئة كان أقل من املجموعة الثانية

2 ـ ويف دراسة ساندرس وآخرين Sanders 1980 كان الهدف من الدراسة تحديد قلق املوت بن الشيوخ، 

فقد قدم مقياس قلق املوت إىل 31 شيخاً من السود و 31 شيخاً من البيض. وقد أظهرت النتائج أن درجة 

قلق املوت لدى السود كانت أعىل ما لدى البيض، كا أن ضمن الجاعة الواحدة وجد أن درجة قلق املوت 

.(sanders, 1980, p 53) لدى اإلناث كانت أعىل ما لدى الذكورة

3 ـ ويف دراسة ستيفنس وآخرين Stevens 1980 فقد حاول مقارنة درجات قلق املوت لدى الشيوخ عنه 

لدى الشباب فأخذ عينة بلغت 295 فرداً تراوحت أعارهم 16 ـ 83 سنة، وقد استخدم مقياس قلق املوت 

فوجد أن األفراد الكبار والذين تراوحت أعارهم بن 60 ـ 83 كانت درجة قلق املوت لديهم أدى ما لدى 

.(sterns, 1980, p 205) الشباب. وم يستطع تفسر ذلك

4ـ  أما ليسرت Lester 1979 فقد حاول دراسة االتجاهات نحو الحياة والشيخوخة ومقارنة هذه االتجاهات 

بن الشباب والشيوخ. وقد طبق مقياس االتجاهات نحو الحياة والذي تألف من (11) فقرة ومقياس االتجاه 

نحو الشيخوخة، وقد كانت العينة 64 فرداً ممن تراوحت أعارهم 50 ـ 80 سنة مثلون عينة الشيوخ و 

(71) طالباً من الكلية بعمر 21 ـ 27 سنة. وقد أظهرت النتائج أن الطلبة ممن يحملون اتجاهاً ايجابياً نحو 

الحياة كانت درجة خوفهم من املوت قليلة، أما الذين يحملون اتجاها سلبياً نحو الحياة فقد كانت درجة 

 Lester,) الشيخوخة ما لدى الشباب أقل خوفاً من  املوت عالية، وقد أوضح الشيوخ بأنهم  خوفهم من 

.(1979, p 562

 TAT وقد استخدم فيها تقنيات اختبار Kalish 1963 5 ـ ويف دراسة أجراها كالش
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عىل (100) امرأة من طالبات الجامعة وجد أن النساء الزنجيات أظهرن مستوى أعىل من قلق املوت ما لدى 

.(Kalish, 1963, 137) األخريات. وقد فرس ذلك بأن الفرق يعد عامال ما يف الخوف من املوت

ولقد أكدت الدراسات السابقة أن الشيوخ عموما هم أقل خوفاً من املوت ما لدى الشباب، كا أظهرت 

أن  الدراسات  الجنس حيث أظهرت  املوت وهي  قلق  تؤثر يف  أن هناك عوامل وتغرات أخرى  الدراسات 

النساء أكر خوفاً من الرجال. وبالنسبة ملتغر العرق فقد أظهرت هذه الدراسات أن السود هم أكر خوفاً 

من البيض وقد تفرس هذه النتائج أن للمستوى الثقايف الذي يحمله الفرد تأثراً يف الخوف من املوت كا أن 

للتنشئة االجتاعية يف تربية كل من االناث والذكور تؤثر يف درجة قلق املوت.
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الفصل الثالث

إجراءات البحث

لقد تطلبت اإلجابة عىل هدف البحث الحصول عىل أداة لقياس قلق املوت. وبعد مراجعة األدبيات تم 

الحصول عىل مقياس لقلق املوت وضعه مبلر Templer يتكون من (15) فقرة تكون االجابة عليها بنعم أو 

ال. وقد ترجم املقياس.

العينة:

بلغت العينة (40) فرداً من املتقاعدين والذين يرتددون عىل املصارف لتسلم رواتبهم الشهرية. وقد تألفت 

عينة الشيوخ من (18) امراة و (22) رجالً. والذين تراوحت أعارهم من 60 ـ 83 سنة، وقد تم تطبيق 

املقياس عىل املتقاعدين يف مرصيف الرشيد فرع راغبة خاتون وفرع ساحة عنرت.

الثالث قسم علم  الثاي،  األول،  الصفوف  وطالبة موزعن عىل  بلغت (60) طالباً  الشباب فقد  أما عينة 

النفس وشملت العينة (25) طالبة و 35 طالباً.

الصدق:

بعد ترجمة فقرات املقياس فقد تم عرضها عىل مجموعة من أساتذة القسم لتبيان الرأي مدى صالحية 

الصيغة  الفقرات. وقد وافق املحكمون عىل  تم تعديل ترجمة بعض  هذا املقياس لقياس قلق املوت كا 

النهائية للمقياس لغرض التطبيق.
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الثبات:

لقد حسب ثبات املقياس وذلك بإعادته عىل (30) فردا من أفراد العينة وبعد مرور (20) يوما. وبعد 

حساب معامل ارتباط برسون عىل البيانات وجد أنه 0,41 وكا موضع يف الجدول (1).

جدول (1) معامل ثبات مقياس قلق املوت بطريقة اعادة االختبار

معامل الثباتاالنحراف املعياريالوسطالتطبيق

22,66,4التطبيق األول

25,24,941,0التطبيق الثاي

الوسيلة االحصائية

تم استخدام االختبار التاي t – test إلجراء املقارنة وفقد القانون اآلي:
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الفصل الرابع

النتائج وتفسرها

بعد الحصول عىل درجات كل من االناث والذكور لكل أفراد العينة استخدم االختبار التاي وظهرت النتيجة 

كا هو موضوع يف الجدول (2).
جدول (2)

االختبار التاي االختبار داللة الفروق بن متوسطي الشيوخ والشباب

القيمة التائيةالتبايناملتوسطالجنس

21,78,82,914الشيوخ

23,47الشباب

الفرق ذو داللة عند مستوى 0,01

لقد أظهرت النتيجة أن الشباب هم أعىل قلقا من الشيوخ بالنسبة للموت وهذه النتيجة تتفق مع نتائج 

كل من ستيفن Steven 1980 ودراسة ليسرت Lester 1969، ومكن تفسر هذه النتيجة كا أكدها كال يف 

كتابه النفس أن االنسان يف مرحلة الصبا والشباب يترصف وكأنه ال يعي حقيقة املوت والواقع أن إدراكه لها 

هو أكرب من ظاهرة هذا الوعي، الذي يحدث أن االنسان يكبت ويستبطن يف ال شعوره الخوف من املوت 

ويتحول ذلك إىل حالة من القلق (كال 1983 ص 671).

واتفاقا مع بعض البحوث التي حاولت أن تخترب تأثر جنس املفحوص عىل قلق املوت، 

فقد لجأت الباحثة إىل تقسيم العينة جميعاً من الشيوخ والشباب وفق متغر الجنس 
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وقد وصلت إىل النتيجة يف الجدول (3)

جدول (3)

اختبار داللة الفروق بن متوسطي االناث والذكور

القيمة التائيةالتباينالوسطالجنس

25,412,41,980االناث

2014الذكور

ذو داللة إحصائية عند مستوى 0,05.

يتضح من الجدول أن هناك فرقاً بن االناث والذكور وهذا ما يتفق مع دراسة Landau and Moaz. وقد 

تفرس هذه النتيجة تساوقا مع النتائج السابقة أن هذا االختالف يعود إىل الثقافة السائدة والعادات حيث 

أن الرجل يكون محققاً لذاته وبالتايل مكن أن يرتك ما يخلده وبذلك يكون قلقه من املوت أقل درجة ما 

لدى اإلناث.
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التسامح االجتاعي والتوافق النفيس لدى طلبة الجامعة

الفصل األول

أهمية البحث والحاجة إليه 

ومنازعات  والتقدم نشأت خالفات  التطور  مراحل  كل  وتعايشت عرب  املجتمعات  أن نشأت  منذ 

قادت تلك املجتمعات إىل تصادمها يف حروب قصرة أو طويلة األمد ، وظلت الحروب مالزمm للمجتمعات 

البرشية ، حيث يرى بعض الباحثن أن البرشية تواجه كل خمسة شهور عىل وجه التقريب نزاعاً مسلحاً 

عنيفاً ، يف مكان ما من العام ، وغالب ما تنجم عن هذا النزاع كوارث إنسانية مروعة وخسائر جسيمة يف 

األرواح واألموال واملعدات (عبد الكريم ، 1979 ، ص35).

إن القدر األكرب من تاريخ اإلنسانية يُعد سجالً للعداء والرصاع بن الجاعات ألنه يف نظر مارسيه 

، األسلوب األقرب للوصول إىل األهداف واملصالح. فرى هوبز أن الطبيعة اإلنسانية مشبعة بالعنف، فالناس 

يتحركون بواسطة الرغبات نفسها، وتلك الرغبات عادة ما تكون ملحة ، غر أن اإلشباع الشخيص أو الجاعي 

، ويرتتب عىل مركب  محدودة  الرغبات تشكل كمية  القابلة إلشباع تلك  محدود داما وذلك ألن األغراض 

الرغبة والندرة هذا تنافس دائم بن الناس ما يعرضهم إىل حرب الجميع ضد الجميع (رشيد ، 1999 ، ص5).

إن العدوان الذي يحملُه اإلنسان هو مصدر للعنف والقسوة والتي تجعل القوي 

حتى  أنه  التاريخ  لنا  ويثبت  ممتلكاته  ويستويل عىل  حرمته  وينتهك  الضعيف  يفرتس 
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األنبياء قد تعرضوا إىل مثل هذا العدوان متمثلة بكل أساليب القمع والتعذيب والقتل ، فمن األنبياء من 

قطع رأسه كالنبي يحيى (عليه السالم) وقد تعرض نبينا الكريم (صىل الله عليه واله وسلم) ألشد من ذلك يف مختلف ظروف 

حياته وأطوارها ، فعذب وطرد ورشد وجوع وجرح وانتهكت حرمته ، حتى قال(صىل الله عليه واله وسلم) ”ما أوذي 

نبي مثل ما أوذيت“ (بحر العلوم ، 2004 ، 36).

إن استجابة األفراد (واملجتمعات) تختلف باختالف الشخصيات يف مواجهات مثل هذه األساليب 

العنيفة القمعية ، فيمكن أن تكون االستجابة بالعدوان مثله وإلحاق األذى باملقابل ، وهذا ما ذكره القرآن 

اِبِريَن﴾ النحل : 126  إن  يف قوله تعاىل ﴿َوإِْن َعاقَبْتُْم فََعاِقبُوا ِمِثِْل َما ُعوِقبْتُْم ِبِه َولَِنئْ َصَربْتُْم لَُهَو َخْرٌ لِلصَّ

الله عز وجل يف هذِه اآلية ال يحاسب من يرد العقاب ولكنه يعطي درجة ملن يصرب ويسامح املعتدي، وهنا 

يربز مفهوم التسامح بصورة واضحة.

إن موضوع التسامح يعد من املواضع املهمة يف موضوع الشخصية إذ يعرب عنه بأنه سمة من سات 

الشخصية املرغوب فيها وهو ينطوي عىل مشاعر الحب واملودة وعىل االستجابات اإليجابية املتمثلة باألفكار 

التفاعل  وأشكال  االجتاعية  العالقات  االجتاعي  التسامح  ويدعم  اآلخرين،  األفراد  شأن  من  ترفع  التي 

االجتاعي املرغوب فيها بن مختلف الجاعات التي تعيش يف املجتمع الواحد ، أو يف أكر من مجتمع واحد 

ما يؤدي إىل اتسام هذا املجتمع بالتسامح الذي يدفع به قدما يف اتجاه النمو والرقي الحضاري واإلنساي 

.(Martin , 1982 , p.375)

إن عموم الديانات الساوية قد أكدت عىل هذه املفاهيم وشددت عىل التمسك بإشاعتها يف نفوس 

بني البرش وسلوكهم ، فالدين اإلسالمي دعا إىل التمسك بهذه السات وخصها بعناية م نشهدها يف غره 

من الديانات األخرى. ويعد الدين اإلسالمي التسامح من السات الفاضلة ومن أروع الفضائل االجتاعية ، 

واإلسالم يجسد التسامح روحياً ودينيا وإنسانيا واجتاعيا يف أسمى صوره وعىل كل مستوياته (فكار ، 1980 

، ص276).
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ويف التسامح يرى ألبورت Allport 1958 أن الفرد املتسامح متلك مبدأ املساواة النابع من املشاعر 

اإلنسانية الرقيقة التي تنطوي عليها املرونة التي تؤدي إىل تقبل األفراد اآلخرين مفهوم إنسانيتهم وليس عىل 

أساس أنهم يختلفون عن بعضهم البعض يف الخصال وبهذا يكون الفرد املتسامح متعقالً ومتفها ومبتعدا عن 

                 .(Allport , 1985 , p165) التفكر بصورة جامدة ورفض الساح أو االهتام بالفروق الفردية واالجتاعية

وقد أشارت الدراسات إىل أهمية التسامح االجتاعي ، فقد بينت دراسة إىل أن املتسامح اجتاعياً 

املودة والصداقة والتقبل ويزداد احتال مشاركة اآلخرين مشاعرهم  ميل إىل تكوين عالقات موجبة من 

وعواطفهم وآراءهم وباملثل تؤدي الصداقة واملودة املتبادلة بن األفراد إىل زيادة التسامح االجتاعي فيا 

بينهم (مليكه ، ب.ت. ص478).          

عىل  بالقابلية  يتمتع  اجتاعياً  املتسامح  الفرد  أن  عىل   Scodel 1953 سكوديل  دراسة  وبينت 

التعاطف Empathic والتي تجعله متفهاً مع األفراد اآلخرين والظروف املحيطة ويتحاىش التصادم معهم 

.(Scodel , 1953 , p181)

وأكدت دراسة ديفدسن Davidson 1993 أن املتسامح يكون فرداً موجها مشاعره نحو اآلخرين 

 ، (Davidson , 1993 , p2746) أكر من توجيهها نحو الذات وبقابليته عىل الصفح مع من اخطأ بحقه

 Berry , 1995) أن املتسامح اجتاعيا يتمتع بانخفاض مركزه العرقي Berry 1995 كا بينت دراسة بري

.(, p301

من هنا تربز أهمية البحث الحايل يف تناوله ملتغر مهم يُعد أساساً يف العالقات االجتاعية ، حيث 

أن التسامح يُعد واحداً من الركائز التي تقوم عليه العالقات فيا بن أفراد املجتمع الواحد ، كا أن أهمية 

البحث تكمن يف قلة البحوث التي تناولت التسامح وخصوصاً يف ربطه بالتوافق النفيس (حسب علم الباحثة) 

بالرغم من حاجة مجتمعنا يف الوقت الحارض ملثل هذه الدراسات التي قد تكون عامالً يف الحد من العنف 

الذي قد نجده يف كل مجال من مجاالت الحياة.

الذين  األفراد  لدى  التسامح  ارتباط  مدى  من  التحقق  يف  فتكمن  البحث  مشكلة  أما 
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يتمتعون بالتوافق النفيس ، وهل أن هناك عالقة بن التسامح والتوافق النفيس وهذا ما سيجيب عليه البحث 

من خالل اختبار أهدافه.

أهداف البحث    

يستهدف البحث.

بناء مقياس للتسامح االجتاعي لدى طلبة الجامعة.  (1)  

قياس التسامح االجتاعي لدى طلبة الجامعة.  (2)  

قياس التسامح االجتاعي لدى طلبة الجامعة وفق متغر النوع (ذكور ، إناث).  (3)  

قياس التوافق النفيس لدى طلبة الجامعة.  (4)  

قياس التوافق النفيس لدى طلبة الجامعة وفق متغر النوع (ذكور ، إناث).  (5)  

إيجاد العالقة بن التسامح االجتاعي والتوافق النفيس لدى طلبة الجامعة.    (6)  

حدود البحث 

يتحدد البحث بطلبة جامعتي بغداد واملستنرصية ، للدراسة الصباحية.

تحديد املصطلحات 

Social Tolerance (1) التسامح االجتاعي

يرى كنك يف التسامح : بأنه السعي إىل املساواة بن جميع األفراد يف املعاملة حتى مع من يختلف 

 king , 1976) معنا يف الرأي واملعتقد واألفكار وغرها ومحاولة فهم هؤالء املختلفن معنا والتعاطف معهم

.(, p6

ويعرفه مارتن ومورس بأنه : تقبل األفراد املختلفن معنا يف األفكار واملعتقدات والعادات والتقاليد 

.(Martin and Morris , 1982 , p.379) وتقبل األفكار الجديدة والرتحيب بالغرباء القادمن إىل مجتمعنا ،
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وتعرفه محمد : هو تفهم وتقبل األفراد املختلفن معنا يف الرأي والدين والعرق وغرها من األمور، 

وتحقيق املساواة بينهم من دون التدخل بشؤونهم وتحمل زالتهم. (محمد ، 1999 ، ص11). 

الذين  اآلخرين  الذي يصدر من  السلوك  الفرد  تفهم  : هو  االجتاعي  التسامح  أن  الباحثة  وترى 

يختلفون معه يف االتجاه والرأي أو الدين والقومية ما ينتج تجنب التصادم معهم أو تقديم اإلساءة لهم.

أما التعريف اإلجراي : فهو الدرجة الكلية التي يحصل عليها املستجيب عند اإلجابة عىل فقرات 

املقياس.

التوافق النفيس     

يعرف آررش التوافق النفيس يف 1965 بأنه عملية مستمرة يغر بها الشخص سلوكه ويعدل بيئته أو 

االثنن معاً (جينس ، 1965 ، ص3).

ويعرفه زيدان بأنه تلك العملية (الديناميكية) املستمرة التي يهدف بها الفرد إىل ان يُغر سلوكه 

ليحدث عالقة أكر توافقاً بينه وبن البيئة (زيدان ، 1983 ، ص29).

ويعرفه خليل : هو عملية حيوية تتمثل يف اعتاد الفرد أساليب سلوك معينة تهدف إىل تعديل 

بيئته أو االنسجام معها ما يضمن قيام حالة من التوازن تحقق رضاه كمحصله إلشباع حاجاته الفسيولوجية 

والنفسية (خليل ، 1996 ، ص22).

وتعرفه الدوري : هو قدرة الفرد عىل إشباع دوافعه ما يحقق له الرضا عن نفسه وعدم الشعور 

بالرصاع والتوتر واالضطرابات النفسية وأن يسلك الفرد سلوكا يدل عىل تقبله لذاته والرضا عنها (الدوري ، 

1993 ، ص38).

املستمرة  الديناميكية  الحركية  العملية  النفيس هو  التوافق  أن  التكريتي  ويرى 

واإليجابية والتي ترتبط بقدرة الفرد عىل االنسجام مع نفسه ومع البيئة لتحقيق شخصية 

متناسقة ومتزنة والتي تؤدي به إىل أن يسلك سلوكا شخصياً واجتاعياً مقبوالً يدل عىل 

للعمل  الحاسة  تسودها  مقنعه  حياة  إىل  به  يؤدي  وما  املجاالت  مختلف  يف  االتزان 
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والحب وبعكس ذلك يكون سيىء التوافق.

التعريف  أما  النفيس  التوافق   قياس  التكريتي وذلك العتاد مقياسه يف  تعريف  البحث  ويتبنى 

اإلجراي فهو الدرجة التي يحصل عليها املستجيب من إجابته عىل فقرات مقياس التوافق النفيس. 
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الفصل الثاي

األدبيات السابقة

           

(1) النظريات التي فرست مفهوم التسامح االجتاعي      

إذا عدنا مراجعة رسيعة نجد أن األديان الساوية باختالفها تؤكد عىل التسامح وتحث العباد إىل 

باملغفرة واملكافأة. وإذا  اإلساءة  يتجاوز عن  الله عمن  إساءة، وقد وعد  التجاوز عا يصدره اآلخرون من 

رجعنا إىل الدين اإلسالمي نجد أن هناك الكثر من اآليات التي تحث عىل التسامح وأن يكون أخالق املسلم 

يتسم بالتسامح.

ٌء فَاتِّبَاٌع ِبالَْمْعُروِف َوأََداٌء إِلَيِْه ِبِإْحَساٍن﴾ سورة البقرة  معنى قوله تعاىل ﴿فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َيشْ

اِبِريَن﴾ أية 126  أية 178 ويف سورة اإلرساء ﴿َوإِْن َعاقَبْتُْم فََعاِقبُوا ِمِثِْل َما ُعوِقبْتُْم ِبِه َولَِنئْ َصَربْتُْم لَُهَو َخْرٌ لِلصَّ

صورة واضحة للتسامح بن األفراد وما ينتج عن ذلك  من سلوك اجتاعي ايجاي ينجم عنه القبول.

وقد فرست النظريات املختلفة التسامح االجتاعي ومنها

      : Social Learning heory نظرية التعلم االجتاعي *

واالستجابات  التعصب  يكتسب  مثلا  يكتسب  االجتاعي  التسامح  أن  النظرية  هذه  ترى  حيث 

والسلوكيات املختلفة يف املجتمع ، إذ يتم تناقله بن األفراد بوصفه جزءاً من املحصلة الكربى ملعاير الثقافة 

.(Marx , 1970 , p360)

ويف إطار هذِه النظرية يصبح من السهل تفسر السبب يف أن العديد من األفراد 

املتسامحة  االستجابات  يف  متشابهة  أشكال  يف  يشرتكون  واحدة  ثقافة  يف  يعيشون  الذين 
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واملتعصبة ، وعىل هذا األساس يكون لخربات التعلم الخاصة التي مر بها الطفل تأثر عىل التسامح يف حياة 

الفرد الالحقة.

واالستجابات  والعواطف  االنفعاالت  اكتسـاب  يف  يكمن  للتسامح  النظرية  هذه  تفسر  وفـي 

الذي  املنحى  التعلم وهو  عملية  يحدث خالل  أنه  ترى  والذي  عامـة،  بصورة  اإلنساي  للسلوك  كتفسرها 

يذهب إليه باندورا والرتز Bandura and walters فرى كل منها أن التعلم يتم عن طريق املالحظة وهو 

ما يعرف بالتعلم من خالل أموذج اجتاعي ومن خالل املحاكاة ، وها يشران إلنتاج األفعال أو االستجابات 

االنفعالية املتشابهة لناذج توجد يف الحياة، وأن الجاعة املرجعية األساسية يف تعلم النمذجة هي العائلة 

.(Hoiman , 1963 , p281)

ويأخذ األطفال ترصفات عديدة من والديهم يف أثناء ترصفهم مع األفراد الذين يختلفون معهم ، 

فالوالدان أوضح الناذج التي يحاي األطفال سلوكها ويتوحدون معها منذ فرتات العمر املبكرة. فإذا ما 

كان الوالدان متسامحن يف ترصفاتها مع اآلخرين ويتسان بسعة الصدر. هكذا يكون أطفالها مستقبالً 

فالوالدان ماذج اجتاعية مارس تأثراً ال مكن إنكاره يف تشكيل االستجابات لألطفال عموما ما فيها التسامح 

.(Watson , 1973 , p23) االجتاعي

وأما نظرية جوردن ألبورت Gordon Allport heory يرى ألبورت أن لكل فرد سات شخصية لها 

صفة الثبات النسبي ومكن أن تالحظ فيه ، بحيث مكن أن ميزه عن اآلخرين... ووفقاً لوجهة نظر ألبورت فان 

التسامح االجتاعي هو السمة التي تكشف عن نفسها من خالل االستجابات املختلفة واملتعددة. وجميع هذِه 

االستجابات متسقة معنى أنها جمعياً تخدم نفس الغرض. ويرى ألبورت التسامح االجتاعي بأنه سمة واضحة 

 (Mental Flexibility) يف شخصية الفرد من خالل سلوكه، وسمة التسامح االجتاعي نابعة من املرونة العقلية

التي تؤدي إىل تقبل وتفهم األفراد اآلخرين من دون أي صعوبات حتى لو اختلفوا معنا يف الرأي والدين 

والعرق ، وتكون املرونة العقلية واضحة وذلك من خالل إمان املتسامح اجتاعياً بوجود أكر من حل واحد 
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البرش فقط  التي تقول أن هناك نوعن من  النظر  ، فهو يعارض وجهة  القيمتن  للمشكلة ويرفض منطق 

(أقوياء – ضعفاء). وال يفرض رأيه عىل اآلخر أي ال ميل للسيطرة وال مانع من االعتذار إذا كان هو املخطىء، 

.(Allport , 1958 , p400) ومتحمالً لزالت اآلخرين معه

بتقاليد  التمسك  به  ويعني  العرقي  التمركز  مفهوم  فرى   Sumner heory سومر  نظرية  أما 

املجتمع الذي ينتمي إليه الفرد وبدرجة عالية واالبتعاد عن املجتمعات األخرى والنظر إليها عىل أنها أقل 

مستوى من مجتمعه ، والتسامح االجتاعي عىل وفق هذه النظرية هو احرتام عادات وتقاليد املجتمعات 

األخرى ومخالطتها أي عدم االبتعاد عن املجتمعات األخرى مع احرتام عادات وتقاليد املجتمع الذي يعيش 

فيه الفرد. ووفق هذِه النظرية يكون الفرد منخفضاً يف مركزه العرقي وال يبتعد عن َمْن يختلف معه يف 

العرق والدين واملجتمع وال ميل الفرد املتسامح إىل السلطة يف حياته االجتاعية وتكون لديه سات شخصية 

.(Berry , 1995 , p260) إيجابية مثل سعة األفق

وقد تناولت البحوث بالدراسة التسامح االجتاعي وتبين أهمية هذا املتغر وتأثره يف حياة الفرد 

الجامعة وعالقته  التسامح االجتاعي لدى طلبة  تناولت دراسة محمد  النفسية وعالقاته االجتاعية فقد 

التسامح االجتاعي لدى طلبة  ارتباط دال مابن  النتائج إىل وجود  التنشئة االجتاعية وأظهرت  بأساليب 

الجامعة وأساليب التنشئة التي يتبعها اآلباء واألمهات مع األبناء وقد فرست ذلك أن الشخصية لدى الفرد 

تتأثر بالجو األرسي الذي يعكس أساليب تنشئة اآلباء واألمهات االجتاعية ألبنائهم (محمد، 1999، ص79).

ويف دراسة ارنسون وجد أن فكرة التسامح واملساواة بن األفراد تكون أكر لدى األطفال الذين متلك 

آباؤهم اتجاهات وقيم تتضمن فكرة املساواة ولذلك يتميز األفراد بالتسامح يف الحضارة التي تنادي باملساواة 

.(Aronson , 2004 , p466) أكر من مناداتها بالتعصب

األفراد  أن  الفرضية  من  التحقق  إىل  الدراسة  هدفت  وموسنن  سكوديل  دراسة  ويف 
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املتسامحن هم أفضل من األفراد غر املتسامحن يف قابلية التعاطف وقد تحققت هذِه الفرضية من خالل 

 Scodel and Mussen ,) وطالبه.  طالباً   (54) من  مؤلفه  عينة  عىل  االجتاعي  التسامح  مقياس  تطبيق 

.(1953

 Self) ويف دراسة كلن وبري وجدت أن التسامح االجتاعي يرتبط ارتباطاً ايجابياً مع تطابق الذات

dentity -) وقد بلغت عينة الدراسة (3325) فرداً. 

(2) النظريات التي فرست التوافق النفيس.                

يُعد التوافق (Adjustment) من املفاهيم األساسية التي حظيت بانتشار واسع يف علم النفس ، ويف 

ميدان الصحة النفسية ، بصفه خاصة.

ويتحدد التوافق السليم تبعاً ملدى نجاح األساليب التي يتبعها الفرد للوصول إىل حالة من االتزان 

النفيس مع البيئة، ولهذا ينظر البعض إىل الصحة النفسية عىل أنها توافق نفيس وأن الصحة النفسية ليست 

مجرد الخلو من املرض النفيس، بل هو مزيج من التفاعل السوي بن الفرد وبيئته، وأن شخصية الفرد وبكل 

خرباتها واملواقف التي مرت بها تدرك ويستجاب لها بالتوافق أو عدمه (وسويف ، 1973 ، ص31).

وقد فرست النظريات املختلفة التوافق النفيس كالً حسب منطلقاتها األساسية؛

ففي نظرية التحليل النفيس (فرويد) يرى أن الفرد املتوافق هو الفرد الذي تكون لديه املكونات 

الثالثة (الهو id ، األنا ego ، األنا األعىل Superego) وحدة وتركيباً متجانساً ، تعمل سوية بتعاون فيتمكن 

الفرد من التفاعل املريض والكفوء مع محيطه وأن الغرض من هذا التفاعل هو إشباع الحاجات األساسية 

والرغبات للفرد (هول ، 1973 ، ص22) أما الفرد العصاي أو الذهاي (سيىء التوافق) فيمتلك األنا Ego وقد 

وصلت بفعل الرصاع إىل حالة من الضعف ال يكون فيها قادرا عىل التوافق بفعالية ونشاط مع مطالب الواقع 

الخارجي (صالح ، 1988 ، ص187).

للعوامل االجتاعية وللعالقات  أهمية كبرة  أما هوري فقد أعطت يف نظريتها 

الشخصية التي تنشأ يف ظل هذه العوامل ، وقد أوضحت هوري أن للبيئة االجتاعية 
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 ، الشخص مع ذاته ومع اآلخرين  التوافق من عدمه وذلك من خالل عالقات  يف تحديد نجاح  كبراً  دوراً 

فالعالقة الحقيقية بن الفرد وذاته هي أساس الصحة النفسية فالشخص الذي يدرك ذاته من وجهة نظرها 

يحس مشاعره وإرادته ويقر مسؤلويته نحو ترصفاته هو صاحب شخصية سوية (الزهوري ، 2005 ، ص28) 

إن أساليب التوافق الكربى األساسية عند هوري هي ثالثة أساليب يف طبيعة عالقة الفرد باآلخرين وهي : 

التحرك نحو اآلخرين ، التحرك ضد اآلخرين ، واالبتعاد عن اآلخرين ، فتكون الحاجة إىل املحبة واالستحسان 

جوهر التحرك نحو اآلخرين ، أما التحرك ضد اآلخرين فهو الحاجة إىل القوة والسلطة واالعرتاف االجتاعي 

، واالتجاه الثالث هو االبتعاد عن اآلخرين وتشكل الحاجة إىل االكتفاء الذاي محورا جوهريا لهذا االتجاه ، 

.(Young , 1952 , p264) وأن سوء التوافق ينشأ من االختالالت فيا بن هذِه األساليب

أما إدلر فقد أشار إىل أن التوافق النفيس يرتكز عىل نوع من التعويض ودرجة أمكانية القيام. حيث 

أن الفعل هو اآللة التي يتم بواسطتها التعويض عن النقص النفيس. وعندما يكون التعويض صعباً فإن الفرد 

ال يستطيع مجابهة واقعه كا ينبغي. وهو يعطي قيمة كبرة للعالقة االجتاعية يف توافق الفرد. وأن األفراد 

الذين يفشلون من نقص يف االهتام بزمالئهم وحبهم لهم. وأن الشخص املضطرب لديه معنى خاص وغر 

معقول عن الحياة وينقصه الشعور اإليجاي العميق نحو اآلخرين (هاربر ، 1974 ، ص73).

وقد أوضح إدلر التوافق من خالل بعض املصطلحات التي تصف العالقات والطرق التي يسلكها 

بالعالقات  وباملشاركة  واقعيا  تقييا  الذات  تقييم  القدرة عىل  يعني  التوافق  أن  وافرتض  البيئة  األفراد مع 

.(Gorlow , 1968 , p121) االجتاعية التي تكون مفيدة لآلخرين وليست التي تخدم أغراضه

بكيانه ، ولديه  الذات فهو ينظر إىل الفرد باعتباره كائناً  أما روجرز يف نظرية 

القدرة عىل قيادة نفسه والتحكم بها ، وهو مثل أفضل مصدر للمعلومات عن نفسه، 

وأن الدافع األساس له هو حياته ذاته ودعمها، وان الشخصية تتكون من خالل امتصاص 

قيم اآلخرين ومحاولة اتساقها مع الذات ، ويقول روجرز ”يتوفر التوافق النفيس عندما 
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الذات يف وضع يسمح لكل الخربات الحسية والحشوية للكائن الحي بأن تصبح متمثلة يف  يصبح مفهوم 

.(Rogers , 1951 , p513) مستوى رمزي وعىل عالقة ثابتة ومتسقة مع مفهوم الذات

النفسية، فقد  الفرد وصحته  تأثره يف توازن  النفيس لتوضيح مدى  التوافق  البحوث  تناولت  وقد 

تناول فهمي 1996 دراسة التوافق النفس لألرسى العراقين العائدين من األرس وقد تناول عالقة متغرات 

عديدة من مدة األرس، واملستوى االقتصادي (الجيد، املتوسط، الضعيف) (فهمي، 1996 ، ص3).

ويف دراسة التوافق النفيس واالجتاعي لدى املهجرين العراقين قبل التهجر وخالله وبعد العودة. 

وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقاً يف التوافق النفيس للمستويات الثالثة (الزهوري ، 2005 ، ص120).
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الفصل الثالث

إجراءات البحث

لغرض اإلجابة عىل تساؤالت البحث تطلب توفر أداتن لقياس التسامح االجتاعي واألخرى لقياس 

التوافق النفيس ، وقد تم ذلك وفق اإلجراءات التالية :

(1) تحديد مجتمع البحث      

لقد تم تحديد مجتمع البحث املتمثل بطلبة جامعتي بغداد واملستنرصية للعام الدرايس 2013 – 

2014 ، وقد شمل الكليات بتخصيصن اإلنساي والعلمي وللدراسة الصباحية فقط.

(2) تحديد عينة البحث

الجامعة  من  ثالث  كليات:   (6) اختيار  تم  وقد  البحث  مجتمع  من  عشوائية  عينة  اختيار  تم 

املستنرصية ، وثالث من جامعة بغداد ، وقد بلغ عدد أفراد العينة الذين تم اختيارهم عشوائيا (107) طالب 

وطالبة. والجدول (1) يبن توزيع أفراد العينة.
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جدول (1)

عينة البحث موزعن وفق الجنس

 
ذأالجامعة

بغداد
كلية اآلداب 
كلية الرتبية 

كلية الصيدلة

15
7
6

10
12
7

2829مج

املستنرصية
كلية القانون

كلية الهندسة
كلية العلوم 

9
8
8

16
5
4

2525مج

(3) بناء مقياس التسامح االجتاعي 

تطّلب بناء املقياس االطالع عىل عدد من املقاييس لقياس التسامح االجتاعي وهي :

مقياس محمد 1999 ويتكون من 34 فقرة.

مقياس كلن kalin ويتكون من 9 فقرات.

.California Psychological Inventory (CPI) قامة كاليفورنيا

.Jackson Personality Inventory قامة جاكسوت للشخصية

من  عدد  عىل  والحصول  الجامعة  طلبة  من  عينة  عىل  مفتوح  سؤال  بتقديم  الباحثة  قامت  كا 

إجاباتهم وبذلك فقد تم بناء مقياس للتسامح االجتاعي بلغت عدد فقرات (25) فقرة وقد تم بناء القياس 

عىل وفق طريقة ليكرت وفق مدرج رباعي بتدرج موافق بشدة إىل أرفض بشدة.
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(4) صالحية الفقرات    

لغرض التعرف عىل مدى صالحية الفقرات (الصدق الظاهري) فقد عرضت الفقرات عىل عدد من 

الخرباء يف املجال ، وقد أبقيت الفقرات التي حصلت عىل نسبة اتفاق %8 وبناًء عىل ذلك استبعدت (5) 

فقرات وأصبح عدد الفقرات (20) فقرة. والجدول (2) يوضح ذلك.

جدول (2)

آراء الخرباء يف صالحية فقرات مقياس التسامح االجتاعي 

أرقام الفقرات
املعارضوناملوافقون

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
28.27.25.22.21.20.19.18.11.9.515155%55

4.15.23.17.26991.6%18.3

8.21.3.15883.3216.6

7.1.13.6.2216.6883.3

تحليل الفقرات الستخراج القوة التميزية لفقرات املقياس 

بهدف الحصول عىل بيانات يتم من خاللها تحليل الفقرات بأسلوب العينتن املتطرفتن ، قامت 

التسامح  مقياس  تطبيق  وبعد  وطالبة.  طالب   (100) قوامها  بلغ  الجامعة  طلبة  من  عينة  بأخذ  الباحثة 

االجتاعي حددت الدرجة الكلية لكل استارة ومن ثم رتبت االستارات من أعىل درجة إىل أدى درجة. 

ثم اقتطعت %27 العليا من الدرجات و %27 الدنيا. وقد بلغ عدد االستارات (54) استارة ، وقد عدت 

القيمة التائية مؤرشاً لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيمة الجدولية. وقد كانت كل الفقرات مميزة 

بهذا األسلوب. وهي ذات داللة عند مستوى 0.05 والجدول (3) يوضح ذلك.



174

جدول (3)

معامالت مييز مقياس التسامح االجتاعي لدى طلبة الجامعة 

 

ت
املجموعة الدنيااملجموعة العليا

القيمة التائية
التباينالوسط الحسايالتباينالوسط الحساي

14.140.942.210.265.67

23.390.872.690.874.48

34.355.473.213.712.29

44.351.704.211.708.43

54.210.053.140.744.65

63.9213.992.53.217.89

74.144.052.642.093.57

84.164.052.642.083.58

93.782.183.642.245.13
104.780.183.710.983.82

114.640.243.780.972.82

124.070.152.211.722.66
134.140.902.570.575.61

141.910.781.340.335.11

152.350.51.350.24.54

162.710.211.780.484.24

172.570.570.850.745.73
183.230.582.681.074.08
192.930.071.641.174.44
2021.230.640.783.67
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مؤرشات صدق وثبات مقياس التسامح االجتاعي

الصدق

استخدم الصدق الظاهري ، حيث يشر أيبل Ebel إىل أن أفضل وسيلة الستخدام الصدق الظاهري 

هو قيام عدد من الخرباء املختصن بتقدير مدى مثيل فقرات املقياس. وقد تحقق هذا النوع من الصدق يف 

املقياس الحايل وذلك عندما عرضت فقراته عىل مجموعة من الخرباء كا ذكر سابقاً.

الثبات 

الثابت  فاملقياس   ، الزمن  عرب  النتائج  يف  واالستقرار  األفراد  أداء  يف  واالتساق  الدقة  الثبات  يعني 

يعطي نفس النتائج إذا تم تطبيقه عىل نفس األفراد مرة ثانية (Barron , 1981 , p418) وقد قامت الباحثة 

طلبة  من  عينة  عىل  االجتاعي  التسامح  مقياس  بتطبيق  وذلك   test - Retest االختبار  إعادة  باستخدام 

الجامعة بلغت (40) طالبا وطالبة ومن ثم إعادة التطبيق بعد مرور فرتة أسبوعن, وبعد الحصول عىل نتائج 

التطبيقن تم استخدام معامل ارتباط برسون وقد بلغ معامل الثبات 0.82.

وبذلك يكون قد تم الحصول عىل مقياس التسامح االجتاعي الذي يتمتع بالصدق والثبات ولفقراته 

قدرة مييزية ، وبعدد فقرات (20) فقرة.

2- مقياس التوافق النفيس    

تبنى البحث مقياس التوافق النفيس الذي أعده التكريتي يف 1989 وذلك لألسباب التالية :

أنه أعد لطلبة الجامعة وهي ذات العينة للبحث الحايل.  (1) 

بناء املقياس قام عىل عدد من املقاييس يف هذا املجال ما أدى إىل أن يشمل أكر من 5 مجاالت   (2) 

للتوافق النفيس. 
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يتمتع املقياس بصدق عاٍل استخرج بأكر من طريقة وكذلك للثبات.   (3) 

الباحثة إىل إجراء الصدق  َمّر عىل بنائه أكر من (10) سنوات ولذلك ارتأت  وما أن املقياس قد 

والثبات عليه لالطمئنان الستخدامه وفيا ياي اإلجراءات التي قامت به وهي.

(1) الصدق   

لقد عرضت فقرات املقياس الـ(50) عىل (10) خرباء يف علم النفس ، وقد اقرتح التعديل يف صياغة 

(4) فقرات ، ولكن م ترفض أي فقرة من فقرات املقياس الـ(50). وبذلك فقد تم تعديل صياغة الفقرات التي 

تم اإلشارة إليها وهي الفقرات 11، 12، 25، 29، وبذلك تبن أن املقياس يتمتع بالصدق.

(2) الثبات  

تم اتباع طريق إعادة االختبار Retest عىل عينة قوامها (40) طالباً وطالبه من قسم علم النفس 

يف كلية اآلداب وذلك بتطبيق املقياس عىل العينة ومن ثم إعادة تطبيق املقياس بعد مرور أسبوعن من 

التطبيق األول ، وبعد استخدام معامل ارتباط برسون كان معامل االرتباط 0.83. وهو ثبات مقبول إذا ما 

قورن بثبات املقياس الذي أعده التكريتي.

النفيس يتمتع بصدق وثبات عالين.  التوافق  وبهذا اإلجراء فقد تم الحصول عىل مقياس لقياس 

ومكن االطمئنان لتطبيقه عىل عينة البحث.

التطبيق النهاي 

بعد الحصول عىل املقياسن لقياس متغري البحث فقد طُبق املقياسان سوية 

عىل أفراد عينة البحث. وقد مت اإلجابة عىل املقياسن مرة واحدة ، وبعد االنتهاء من 

اإلجابة ُجمعت االستارات وقد حددت عدد من االستارات كانت اإلجابة ناقصة أو 
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عدد  أصبح  وبذلك  االستارات  هذه  استبعدت  وقد  فقط   (7) االستارات  هذه  عدد  وكان  مطية  إجابة 

االستارات التي خضعت للتحليل (100) استارة تشمل كال من الجنسن ومن كال الجامعتن.
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الفصل الرابع 

نتائج البحث ومناقشتها

من أجل تحقيق أهداف البحث الحايل ، وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية للبيانات التي تم الحصول 

وفق  وعىل  الحايل  البحث  إليها  توصل  التي  النتائج  عرض  يتم  البحث. سوف  أدوات  تطبيق  وبعد  عليها. 

أهدافه. ومناقشة تلك النتائج وعىل النحو اآلي :

أوالً : بناء مقياس التسامح االجتاعي لدى طلبة الجامعة 

تحقق هذا الهدف من خالل القيام بجميع الخطوات واإلجراءات العلمية املتبعة يف بناء هذا النوع 

من املقاييس والتي ذكرت تفصيلياً يف الفصل الثالث.

ثانياً : التعرف عىل التسامح االجتاعي لدى طلبة الجامعة 

لتحقيق هذا الهدف طبق مقياس التسامح االجتاعي الذي تم بناؤه عىل عينة من طلبة الجامعة. 

ولقد حقق هذا الهدف من خالل حساب املتوسط الحساي عىل عينة البحث والبالغة (100) طالب وطالبه 

فكان املتوسط الحساي عىل مقياس التسامح االجتاعي (81.59) واالنحراف املعياري (12.5) يف حن كان 

املتوسط الفريض للمقياس (50) وباستخدام االختبار التاي t-test لعينة واحدة ، الختبار داللة الفروق بن 

التائية املحسوبة هي (25.28) وأن هذا الفرق دال معنويا عند مستوى داللة  املتوسطن ظهر أن القيمة 

(0.05) ، وهذا يعني أن أفراد عينة البحث الحايل يتمتعون بالتسامح االجتاعي وكا موضح يف الجدول (3).
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جدول (3) 

االختبار التاي للفرق بن املتوسط الحساي للتسامح االجتاعي

 واملتوسط الفريض لعينة البحث 

العينة
املتوسط 

الحساي

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

الفريض

القيمة التائية 

املحسوبة

القيمة 

الجدولية

مستوى 

الداللة

10081.5112.55025.281.980.05

إن هذه النتيجة تظهر أن طلبة الجامعة يتمتعون بالتسامح االجتاعي، وهذا مكن تفسره بأن 

مرحلة الشباب التي يقعون ضمنها والتي تتميز بحب الحياة ومحاولة إقامة العالقات االجتاعية اإليجابية 

وهذا ما يتطلب منهم ان يكونوا متسامحن ، كا ان رشيحة الشباب عادة يتمتعون باملرونة العقلية التي 

النتيجة مع ما جاءت به نتائج دراسة محمد 1999 والتي  بالساح. وتتفق هذه  تجعل عالقاتهم متسمة 

أظهرت أن طلبة الجامعة يتميزون بالتسامح االجتاعي. ولكنها ال تتفق مع دراسة البيضاي 2009 والتي 

وجدت ان لدى طلبة الجامعة تعصباً.

3. قياس التسامح االجتاعي لدى طلبة الجامعة وفق متغر النوع :

الطالبات  وعينة من  طالباً،   (48) بلغ عددهم  الطالب  عينة من  اختيار  تم  الهدف  لتحقيق هذا 

بلغ عددهن (52) طالبة ، وقد تم استخراج الوسط الحساي واالنحراف املعياري لكل عينة ، وبعد اختيار 

الفروق باستخدام االختبار التاي t.test ، ظهر ان هناك فروقاً بن العينتن ولصالح اإلناث وكا هو موضح 

يف الجدول (4).
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جدول (4)

اختبار الفروق يف التسامح االجتاعي لكل من الذكور واالناث

العينة
املتوسط 

الحساي

االنحراف 

املعياري
مستوى الداللةالقيمة الجدوليةالقيمة التائية

70.317.5الذكور
2.9411.9800.05

78.713.9اإلناث

إن القيمة توضح أن اإلناث هن أكر تسامحاً من الذكور ،  وهذا كا تراه الباحثة يعود اىل التنشئة 

االجتاعية التي تري األنثى أن تكون متسامحة وهي أكر تعاطفاً مع اآلخرين وال تظهر العدوان. وهذه 

النتيجة ال تتفق مع النتيجة التي جاءت بها دراسة محمد 1999 والتي وجدت ان الفرق هو لصالح الذكور ، 

وهي تتفق مع دراسة البيضاي 2009 والتي ترى ان الذكور يتصفون بالعنف والتعصب.

4. قياس التوافق النفيس لدى طلبة الجامعة:

لقياس التوافق النفيس لدى طلبة الجامعة فقد طبق املقياس عىل عينة البحث والتي بلغت (100) 

طالب وطالبة. وبعد تصحيح االستارات والحصول عىل الدرجة الكلية لكل استارة ، وبعد اإلجراء اإلحصاي 

تم استخراج الوسط الحساي ،  واالنحراف املعياري للعينة ، وبعد مقارنته بالوسط الفريض للمقياس ، ظهر 

ان هناك فرقاً ذا داللة إحصائية. وكا هو موضح يف الجدول (5).
جدول (5)

الفرق يف التوافق النفيس للذكور واإلناث

الوسط العينة

الفريض

االنحراف الوسط الحساي للعينة

املعياري

القيمة 

التائية

القيمة 

الجدولية

مستوى 

الداللة

100100107.312.355.9151.980.05
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تظهر النتيجة أن طلبة الجامعة يتمتعون بالتوافق النفيس، ذلك أن وسط العينة أعىل من الوسط 

الفريض ، وهذا يعود اىل أن مرحلة الشباب هي مرحلة التوافق وتحقيق الفرد لذاته وذلك لشعوره بأنه يحتل 

مكانة اجتاعية مقبولة من خالل احتالله مكاناً ومقعداً يف الجامعة. ان هذه النتيجة تتفق مع ما جاءت به 

دراسة التكريتي  1989 من ان طلبة الجامعة يتمتعون بالتوافق النفيس.

6. قياس التوافق النفيس لطلبة الجامعة وفق متغر الجنسن 

من  طالبة  و(52)  طالباً   (48) اختيار  تم  فقد   ، النفيس  التوافق  يف  الجنسن  بن  الفروق  لقياس 

الجامعتن وقد طبق عليهم املقياس ، ثم تم استخراج املتوسط الحساي واالنحراف املعياري لكل عينة ، وتم 

اختيار الفروق وفقاً لالختبار التاي t.test ، كا هو موضح يف الجدول (6).

جدول (6)

الفرق يف التوافق النفيس للذكور واإلناث

املتوسط العينة

الحساي

االنحراف 

املعياري

مستوى الداللةالقيمة الجدوليةالقيمة التائية

101.925.6الذكور
1.0811.980.05 103.727.8اإلناث

تظهر النتيجة ان ليس هناك فرق يف التوافق النفيس بن الذكور واالناث ومكن تفسر النتيجة أن 

عينة البحث تتمتع بالتوافق النفيس وأن عدم وجود الفروق  كال الجنسن يخضعان لذات الظروف التي 

تتطلب منها التكيف معها خصوصاً وان هذه الظروف قد مرت عليها فرتة زمنية ليست قليلة ما جعلت 

النتيجة التي جاءت يف دراسة  كجزء من استمرار حياتهم. وتختلف هذه  األفراد يتكيفون معها ويقبلونها 

التكريتي 1989 والتي بينت أن الذكور أكر توافقاً من اإلناث. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة الزهوري 
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2005 والتي أظهرت ان ال فرق يف التوافق النفيس بن الجنسن.

7. إيجاد العالقة بن التسامح االجتاعي والتوافق النفيس لدى طلبة الجامعة :

أفراد  التسامح االجتاعي لكل فرد من  الكلية ملقياس  الدرجة  الهدف تم احتساب  لتحقيق هذا 

العينة الـ(100)، ومن ثم جرى احتساب معامل ارتباط برسون وقد كان معامل االرتباط 0.23 وان هذه 

الدرجة مقبولة وهي عالقة ارتباطية موجبة. كا موضح يف الشكل (1).

ولقد لجأت الباحثة اىل إجراء آخر يف اختبار العالقة بن التسامح االجتاعي والتوافق النفيس ، ذلك 

ان تم ترتيب استارات التسامح االجتاعي من أعىل درجة اىل أوطى درجة ، ثم تم اقتطاع %27 العليا من 

الدرجات ، وتم حساب معامل االرتباط بن درجات هذه االستارات والتوافق النفيس لهذه االستارات ، ثم 

تم حساب معامل ارتباط برسون وقد بلغ معامل االرتباط 0.77 وباالتجاه املوجب. وكا موضح بالشكل (2).

شكل (1)

ارتباط التسامح االجتاعي بالتوافق النفيس لدى عينة البحث الكلية
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شكل (2)

معامل ارتباط التسامح االجتاعي والتوافق النفيس لدى العينة الخاصة 

النتيجة التي جاءت من خالل هذا االجراء تبن ان التوافق النفيس يرتبط بالتسامح االجتاعي   .1  

بدرجة عالية ذلك ان زيادة التسامح االجتاعي يؤدي اىل درجة أعىل من التوافق النفيس والعكس 

صحيح. وإذا ما عدنا اىل تفسر هذه النتيجة نجد أنها تتفق مع نظرية ألبورت التي ترى ان سمة 

العقلية التي تؤدي اىل تقبل وتفهم األفراد اآلخرين  التسامح للفرد املتسامح نابعة عن املرونة 

من دون أي صعوبات حتى لو اختلفوا معنا. والتايل ترى الباحثة ان ذلك يجعل من الفرد يتمتع 

األفراد  مع  يتوافق  أن  بها  يستطيع  التي  العقلية  مرونته  وبسبب   ، إيجابية  اجتاعية  بعالقات 

اىل  تؤدي  العقلية  املرونة  فإن  وبذلك   ، اآلخر  يريده  ما  تتفق مع  أساليب  باستخدام  املختلفن 

مرونة يف التوافق ، وبذلك يكون الشخص املتسامح اجتاعياً هو الشخص املتوافق نفسياً.

     ان هذه العالقة مكن وضعها بشكل مخطط تجد الباحثة أنه يفرس هذه العالقة بشكل أوضح. 
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مخطط (1)

العالقة بن التسامح االجتاعي والتوافق النفيس
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الخالصــة :

تقرتن  التي  املهمة  املفاهيم  من  التسامح  يعد  الجامعة  طلبة  لدى  النفيس  والتوافق  االجتاعي  التسامح 

بالصحة النفسية والتوافق النفيس. وهو من املفاهيم التي ازداد االهتام بها مؤخراً ملا له من أهمية يف بناء 

املجتمع اإليجاي.

يهدف البحث إىل إيجاد العالقة بن التسامح والتوافق النفيس لدى طلبة الجامعة ، وقد تبنى البحث مقياساً 

للتوافق النفيس ، وبنى مقياساً للتسامح االجتاعي عىل عينة من طلبة الجامعة لكال الجنسن بلغت (100) 

طالٍب وطالبة من جامعتي بغداد واملستنرصية. وبعد إجراء اإلحصاء لتحليل النتائج ، تبن أن طلبة الجامعة 

يتسمون بالتسامح االجتاعي إضافة للتوافق النفيس ، وان اإلناث أكر تسامحاً من الذكور يف حن تساوى 

الجنسان يف التوافق النفيس. ولتحقيق الهدف الرئييس للبحث أجرى ارتباط برسون وأظهرت النتائج أن هناك 

ارتباطاً موجباً بن املتغرين.
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 أساليب التنشئة األرسية   

وعالقتها باضطراب السلوك التفكي

لدى األطفال (13-15)

أهمية البحث والحاجة إليه  

من  الثابت  فمن  بهم  وعالقاتهم  األبناء،   نحو  اآلباء  التجاهات  كبرة  أهمية  النفس  علاء  يعطي 

دراسة كثر من الحاالت التي ترد اىل العيادات النفسية أن مشاكل كثرة من الكبار تعود إىل خربات قاسية يف 

الطفولة يف عالقاتهم بالوالدين (جالل،  1968،  ص161). 

وبالرغم من أن لكل مجتمع طرائقه يف عملية التنشئة األرسية إال أن هناك إجاعاً عىل أهمية هذه 

العملية.  إذ تعد مهمة يف تكوين شخصيات ناجحة يف املجتمع.  فاألرسة من أهم عوامل النجاح والفاعلية 

العراق  عىل  عاماً  أكر من أحد عرش  امتد  الذي  االقتصادي  الحصار  أن ظروف  إال  (زهرة،  2002،  ص1) 

والحروب التي تعرض لها البلد أدى إىل أن تكون هناك العديد من العقبات أمام األرسة وأثّر ذلك تأثراً كبراً 

يف عملية التنشئة األرسية.  فقد شهد املجتمع العراقي ظروفا غر طبيعة بسبب الحروب التي مر بها وال يزال 

يتعرض إىل تغرات اجتاعية واقتصادية.  وهذا ما أكدته دراسة الجلبي. 

أساليب  وأن  العملية  أثاره يف هذه  ترك  عام  بشكل  املجتمع  الذي شمل  فالتغر 

تنشئة الطفل حصلت فيها تغرات لتتوافق مع التغيرات التي حدثت يف املجتمع (املرشف،  

تطور  صاحبت  التي  االجتاعية  والتحوالت  الراهن  العرص  ظروف  وأن  ص1)    ،2000
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ساهمت يف جعل  الحياة  ومتطلبات  وتقاليده،   املجتمع  ثقافة  تغير عىل  من  طرأ  وما  األرسة،   منظومة 

األطفال أكر عرضة للمعاناة من املشكالت النفسية عامة والقلق خاصة.  وهذا ما جعل مهمة الوالدين أشق 

بكثر منها باألمس.  (املناعي،  2004،  ص1). 

فيأي  فإذا كان هناك خلل داخل األرسة  الفرد  انطالق  األوىل ونقطة  العالقات  فاألرسة هي مرتكز 

بنتائج عكسية عىل الفرد خارج النطاق األرسي ممتداً إىل املجتمع،  وهي تؤثر يف شخصية الطفل تأثراً كبراً.  

فنوع العالقات السائدة يف األرسة بن األبوين واألطفال يحدد إىل مدى كبر أنواع شخصيات األطفال وسلوكهم 

يف املستقبل،  إذ يؤكد هوفان Hofman أهمية الطريقة التي يعامل بها الوالدان أطفالها وماله يف دور 

هام،  فالطفل يتفاعل مع مجتمع األرسة أكر من تفاعله مع أي مجتمع أخر،  والسيا يف مراحل عمره األوىل 

وال ينفصل يف مشاعره عن األرسة فالطفل يكّون فكرته عن نفسه أي عن ذاته يف بادئ األمر من عالقاته 

باألرسة،  فقد يرى نفسه محبوبا ومرغوبا فيه،  أو منبوذا فتسود حياته النفسية التوترات والرصاعات والقلق 

(محمود،  2002،  ص1). 

كا يرى بعض العلاء أن من أهم أسباب قلق األطفال يعود إىل سيطرة اآلباء التسلطية وما يستخدمه 

تتمثل  بوالديه  الطفل  عالقة  كانت  فإذا  والبنت  الولد  وبن  األخوة  بن  والتفرقة  القوة  أساليب  من  اآلباء 

باإلهال والتسلط أو تفضيل أحد األبناء عىل اآلخر فسوف تؤثر سلبا يف النمو النفيس للطفل،  فاألطفال 

الذين يتعرضون إىل الحاية املفرطة والسيطرة املتطرفة أو غياب السلطة الوالدية أو التدليل املفرط يعرض 

الطفل إىل اإلصابة (ارميا،  2005،  ص7). 

لذا فقد وجدت الباحثة أن للتنشئة األرسية أثراً كبراً يف تكوين شخصية الطفل. 

تعد عملية التنشئة االجتاعية عملية تتشكل خاللها معاير الفرد ومهاراته ودوافعه 

للمجتمع مرغوبة ومستحسنة  يعدها  التي  تلك  وتتفق مع  تتوافق  واتجاهاته وسلوكه لي 

لدوره الراهن أو املستقبل يف املجتمع،  كا أن هذه العملية تبدأ منذ ميالد الفرد وتستمر 
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مدى الحياة،  وتتضمن التنشئة االجتاعية مهارات الفرد إىل جانب قيمه ومثله ومعايره وأماط سلوكه 

(عيسوي،  1993،  ص219). 

وإذا عدنا إىل اإلسالم نجد أن مرحلة الطفولة قد شغلت حيزاً مها يف الرشيعة اإلسالمية،  سواء يف 

القرآن الكريم أم السّنة النبوية.  ولقد أخذ اإلمام عيل (ع) عىل عاتقه تعزيز حقوق الطفل إماناً منه بأهمية 

هذه املرحلة يف حياة اإلنسان التي تتشكل فيها معام الشخصية فهو يخضع ألماط سلوك وعادات وخربات 

تعيش يف عمق شخصيته وتساهم يف بنائها وصياغتها مستقبالً،  إذ أشار عيل(ع) إىل تأثر اإلنسان العميق 

يف هذه املرحلة وذلك من خالل تجربته الشخصية إذ يقول عيل (ع) ”وقد علمتم موضعي من رسول الله 

صىل الـلـه عليه وسلم  بالقرآبة القريبة واملنزلة الخصيصة،  وضعني يف حجره وأنا وليد يضمني إىل صدره 

ويأمري  أخالقه  من  يوم علاً  يرفع يل يف كل  أمه  أثر  الفصيل  إتباع  اتبعه  ولقد كنت  فراشه  ويكنفني يف 

باالقتداء به“. 

وتربز أهمية مرحلة الطفولة وتأثرها املستقبيل عىل اإلنسان واملجتمع وفق رؤيته إذ يقول (ع)  ”إما 

قلب الحدث كاألرض الخالية مها ألقي من يشء قبلته“. 

ومكن تجديد مرحلة الطفولة عند اإلمام من خالل كالمه حول التطور الذهني والجسدي لإلنسان إذ 

يقول عيل(ع) إن اإلنسان ”يثغر يف سبع سنن ويحتلم يف أربع عرشة سنة،  يستكمل طوله يف أربع وعرشين،  

فا كان بعد ذلك فإما هو بالتجارب“. 

إذاً فمرحلة الطفولة تبدأ من تكّون اإلنسان يف رحم أمه إىل ما قبل الخامسة عرشة من العمر، مع 

مراعاة الفرق بن الذكور واإلناث،  ويقول عيل(ع) ولدك ريحانتك سبعا وخادمك سبعا،  ثم هو عدوك أو 

صديقك،  ونحن ميل إىل فهم هذه الكلمة بإطار أوسع من محيط العائلة الضيق إىل دائرة املجتمع الرحب 

الذي دعاه اإلمام للتعامل مع األطفال بأسلوب وماهية خاصة تقوم عىل احرتام حقوقهم األساسية ليكونوا 

عنارص فاعلة وايجابية يف أرسهم ومجتمعاتهم (السعد،  2008،  ص271). 

ولعل أبرز الحقوق التي أكدها اإلمام (ع) هي الحقوق املعنوية حيث نظر اإلمام 

لتزدهر  ببيئة صالحة  وإحاطتها  يجب صيانتها  وأحاسيس  ككتلة مشاعر  للطفل  عيل 
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وتنمو حتى ترتسخ قواعد الشخصية السوية،  حيث يقول (ع) عن الطفل ”ذو نية سليمة ونفس صافية“. 

ومن الحقوق املعنوية الرئيسة التي دعا اإلمام اىل تحقيقها يف املجتمع هو حق األمن للطفل حيث 

يقول (ع) ”من أخاف طفالً فهو ضامن“ بل أن اإلمام فرض ومارس تعويضاً عىل إخافة األطفال.  ويبن أن 

فقدان األمن عند الطفل يرتك آثاراً سلبية حيث يسلب الطفل القدرة عىل االنسجام مع املجتمع ويخلق له 

األحقاد والعداوة يف عالقاته االجتاعية. 

أما املحور الثاي يف الكيان املعنوي للطفل فهو ما مكننا أن نطلق عليه (حق الحب) الذي يجب أن 

منح للطفل داخل أرسته حيث يقول (ع) (من قبل ولده كان له حسنة ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة) 

وأنه بالحب واملحبة يتم زرع اإلحساس يف الطفل الباحث ال شعوريا الطأنينة واألمن،  وبأنه موضع املحبة 

العاطفية  والحرارة  بالدفء  ملؤه  الذي  الروحي  واالحتضان  القبلة  مثله  ما  وأمه  أبيه  قبل  من  والرعاية 

واإلحساس باألمان والفرح ما يرتك تأثره عىل نفسيته يف املستقبل 

ويعطي اإلمام يف تعامله األبوي مع أوالده مثاالً واضحاً يف إظهار حبه لهم،  حيث يقول يف رسالته 

اىل ولده الحسن (ع). 

”من الوالد الفان. . إىل املولود املؤمل. . وجدتك بعيض بل وجدتك كيل،  حتى كان شيئاً لو أصابك 

أصابني وكان املوت لو أتاك أتاي فعنى يل من أمرك ما يعنيني من أمر نفيس“.  ”السعد،  2008،  ص275“. 

ما تقدم نجد أن اإلمام (ع) يعطي أهمية بالغة ألسلوب التعامل التي يجب أن يتعامل بها الوالدون 

مع الطفل حيث يكون ذلك من حقوقه التي يجب األخذ بها. 

وهناك حقيقة عامة أخرى يجب معرفتها،  وهي أن تبني الطفل لقيم ومعاير الوالدين يعتمد عىل 

مقدار الدفء والحب اللذين يحاط بها يف عالقته بوالديه،  فإن الطفل الذي يتمتع بعالقة عاطفيه دافئة 

مع الوالدين يكون حريصاً عىل احتفاظ بهذه العالقة ويخىش من دون شك من فقدانها (الرشبتيل،  2000،  

ص1-2). 
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إذا بحثنا عن حقوق الطفل واالهتام بها نجد عرب العصور وحتى اآلن،  م يربز ما هو أكر أهمية 

من مسألة الطفولة وحقوقها،  إذ تعد الطفولة نبت الحياة.  فحق الطفل يف هذه الحياة يعد حقا أساسياً 

تتفرع منه عدة حقوق تحمي الطفل وتحيطه باألمان حتى بلوغه سناً معينة تؤهله جسديا وعقلياً ونفسيا 

واجتاعياً لتويل أموره والتعرف عىل واجباته تجاه مجتمعه وتجاه اآلخرين (العبيدي،  ،  ص15). 

ويف متابعة الرشائع املدونة يعد أول ظهور لهذه الرشائع يف تاريخ العام،  ترشيعات وادي الرافدين،  

التي  القوانن األشورية  ورشيعة حموراي وبعض  فقد ظهرت مثل رشيعة أورمو ولبت وعسشتار واشنونا 

اشتملت عىل العديد من النصوص الخاصة بتجريم أفعال عدة وفرض عقوبات عليها (باقر،  1955،  ص280). 

أما قانون حموراي الذي ُرشع سنة 2000 ق.م فقد قرر حقوق عديدة للطفل وعقوبات متنوعة 

ملنتهي هذه الحقوق (سليان،  1987،  ص82). 

إن ما تقدم طرحه يبن أن للطفل حقوقاً يجب مراعاتها يف عملية التنشئة وعىل الوالدين املحافظة 

عىل هذه الحقوق ويكون ذلك واضحاً من خالل األسلوب الذي يتبعه الوالدون يف التنشئة. 

وقد بينت األدبيات يف هذا املجال أن هناك عالقة بن األسلوب املتبع يف التنشئة من قبل الوالدين 

وبن ظهور العديد من االضطرابات النفسية التي تصيب الطفل، وكذلك ظهور االنحرافات السلوكية يف حياة 

الطفل املستقبلية. 

فقد أظهرت الدراسات أن أساليب التنشئة الخاطئة التي مارسها األرسة كالحرمان العاطفي والعجز 

النفيس  االضطراب  إحداث  تسهم يف  والقوة جميعها  واالجتاعي  االقتصادي  األمن  اىل  الحاجة  إشياع  عن 

للفرد،  كا أن اإلحباط املفاجئ يف تحقيق الطموح والضغط الذي يتعرض له الفرد والذي يحرمه من إشباع 

املشكالت  أو  للسلوكيات   – غره  من  أكر   – عرضة  يجعله  والتحقر  لإلهانة  يعرضه  أو  األساسية  حاجاته 

النفسية (السامراي،  1997،  ص5). 

ومن بن تلك االضطرابات التي قد تنتج عن إتباع أسلوب تنشئة خاطئ مع الطفل 
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 .Disruptive Behavior Disorder  .هو اضطراب السلوك التفكي

وهو من االضطرابات السلوكية الخطرة والواسعة االنتشار يف الوقت الحايل عند األطفال واملراهقن 

 .(Fran kel , 2004 , p2) إذ تبلغ نسبة انتشاره %6-2 من مجموع األطفال واملراهقن يف العام

كا يعاي منها بعض األفراد يف أي سن يف هاتن املرحلتن، فقد يصاب بها يف اي مرحلة من مراحل 

موه قبل سن 18 عاما،  عند توفر الظروف املشجعة لذلك – كاملشكالت األرسية واملدرسية وضعف التواصل 

االجتاعي – ويتضمن هذا االضطراب أماطاً عدة من االضطرابات السلوكية وهي. 

 Attention Deicit – Hyperactivity Disorder) الزائد والنشاط  االنتباه  اضطرابات نقص   (1)  

   .((ADHD

 .Conduct Disorder (CD) اضطراب السلوك التواصيل  (2)  

العدواي  السلوك  ويكون   Oppositional Deiant Disorder (ODD) التحدي  اضطراب   (3)  

Aggressive Behavior أبرز سمة لهذا النوع من االضطرابات.  (طالب،  2009،  ص7).             

وصنف السلوك التفكي يف قامة DSM – IV من ضمن االضطرابات السلوكية التي قد تظهر يف 

مرحلة الطفولة أو املراهقة،  أو تستمر من الطفولة إىل املراهقة وتكمن خطورته يف كونه  من االضطرابات 

التي ال مكن عّدها مؤقتة أو مرحلية (تقترص عىل مرحلة معينة)،  إذ يصاب بها الفرد يف مرحلة الطفولة 

وقد ينتقل معه االضطراب يف حالة عدم العالج اىل مرحلة املراهقة،  ليدخل املصاب يف حالة من السلوكيات 

 ottomans) السلبية املتسمة بالعنف والعدوان والتمرد وعدم القدرة عىل التواصل بصورة إيجابية مع آخرين

 .(, 2001 , p.  598

بعض  يف  والجرمة  العدواي  للسلوك  باتخاذه  باالضطراب  املصاب  الفرد  ويتسم 

وانخفاض  االجتاعية  العالقات  وقلة  العزلة  بسلوكيات  يتصف  املتطرفة،  كا  الحاالت 

تقدير الذات والسعي اىل تدمرها،  ويعاي من مشكالت يف االنتباه والتفكر فضالً عن 
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 .(Nietzel , 1998 , p.  87 - 88)  .مشكالت اجتاعية مع اقرانه يف املدرسة

الطفولة  منذ  بوادره  والذي تظهر   Aggression العدوان التفكي هو  السلوك  أهم مجاالت  ومن 

املتأخرة وتستمر للمراهقة إذ يرتبط ظهور العدوان والعنف عند الفرد املصاب بالحرمان العاطفي والفشل 

الدرايس والتهرب من املدرسة واملشكالت مع األقران واالنحراف،  عىل نحو ما توصلت لذلك دراسة كوي 

Coie 1998 ودراسة كومبل  Campbell 2000،  ويرتبط العدوان باألحداث املحيطة والصادمة والفشل يف 

 .(Morren , 2002 , p.89) إنجاز األعال، ويزداد عند الذكور أكر من اإلناث

ويف هذا املجال بينت الدراسات أن التعامل غر الصحيح لحل مشكالت األبناء واملعالجات القاسية 

لهذه  توصلت  فقد  التفكي،   كالسلوك  األبناء ألزمات سلوكية حادة  تعويض  األكرب يف  الدور  لها  كلها  لها 

 .(Bockhoven , 2005 , p 63) النتيجة الدراسات التي أجرتها جمعية الحد من مشكالت السلوك التواصيل

إن مشكلة البحث الحايل تكمن يف اإلجابة عن مدى تأثر األسلوب املتبع من قبل الوالدين مع الطفل 

يف انحراف سلوكه وأصابته باالضطرابات ومنها متغر البحث الحايل (اضطراب السلوك التفكي) والذي كا 

أظهرت الدراسات يؤثر يف سلوك الفرد وتعامله اليومي يف املجتمع ما ينتج عنه سلوك عدواي يؤذي املجتمع 

الذي ينتمي له الفرد.  

هدف البحث      

يهدف البحث الحايل التعرف عىل العالقة بن أساليب التنشئة األرسية والسلوك التفكي لدى عينة 

البحث. 

حدود البحث 

يتحدد البحث الحايل بالطلبة يف املدارس املتوسطة يف محافظة بغداد لألعار من (15-13) عاما يف 

مديريات (الرصافة األوىل). 
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تحديد املصطلحات 

أوالً:  أساليب التنشئة األرسية. 

1- القوة والتسلط.   

القوة:  عرّفها مظاهر هي أساليب العقاب البدي (األم الجسمي) أو التهديد به (مظاهر،  1999،  

ص3). 

ويعرفها الداهري:  عدم ترك الوالدين ألي سلوك خاطئ أو ترصف غر مقبول أو أي تعبر غر الئق 

من جانب الطفل دون عقاب أو محاسبة أو إيالم أو توبيخ (الداهري،  2000،  ص5). 

ويرى صالح:  تتمثل القوة يف استخدام أساليب التهديد والحرمان أو استخدام أساليب العقاب البدي 

كأساس يف عملية التطبيع االجتاعي.  (صالح،  2003،  ص2). 

التسلط عرفه الزهري أنه يتمثل يف فرض رأي الكبار عىل الطفل من خالل التهديد أو اإللحاح أو 

الرضب أو الحرمان أو إشارة األم النفيس (الزهري،  1999،  ص104). 

ويعرفه أبو جادو: هو التعنيف والرفض لرغبات اإلبن من خالل منعه من القيام ما يرغب ويعني 

كذلك القوة يف معاملة األبناء وتحميلهم مهام ومسؤوليات فوق طاقتهم (الرواق،  2003،  ص13). 

أما صالح فرى:  هو فرض األب لرأيه عىل الطفل والتعرض لرغبات الطفل التلقائية والحيلولة دون 

تحقيقها حتى لو كانت مرشوعة وقد يستمر الوالدون حتى يكرب الطفل (صالح،  2003،  ص1). 

2- الدفء العاطفي 

 عرفه الهالل:  هو توفر الدفء واملساندة العاطفية والرقابة واإلرشاف واستخدام أسلوب املناقشة 

واإلقناع.  (الهالل،  2003، ص2). 
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3- اإلهال

يعرفه املهداوي أنه التقصر يف رعاية اإلبن واالهتام به أو حايته من قبل الوالدين وقلة االكرتاث 

بأموره وتركه وشأنه يدير أمره كيفا كان من دون تشجيعه أو محاسبته أو مناقشته بأمور القيم االجتاعية 

الصحيحة أو الخاطئة (الرواق،  2003،  ص15). 

فيه وكذلك دون محاسبة عىل  املرغوب  السلوك  الطفل دون تشجيع عىل  ترك  الزهري فرى  أما 

السلوك غر املرغوب فيه،  وأيضاً عدم توجيهه اىل ما يجب أن يفعله أو ما ينبغي أن يتجنبه (الزهري،  

1999،  ص104). 

ويرى السديري ترك الطفل دون رعاية أو تشجيع أو محاسبة للسلوك الخاطئ وعدم املباالة بإشباع 

حاجات الطفل للتقدير (السد يري،  2005،  ص1).

           Disruptive Behavior Disorder ثانياً:  اضطرابات السلوك التفكي

يف  املوجودة  واألنظمة  القوانن  عىل  ومرد  عدوان  بصورة  املارسات  من  سلسلة  أنه  باترسون  يعرفه   (1)

للسلوك السلبي الذي يصدره الطفل وتأثر التفاعل  لتعزيز الوالدين  والتي مارسها الطفل نتيجة  املجتمع 

  .(oltmann , 2001 , p 561)  .العائيل يف هذا السلوك املتمثل باإلهال أو فقدان السيطرة عليه

ويعرفه الدباغ أنه سلوك غر طبيعي يؤدي استمراره ووجوده لدى الفرد اىل خلل يف شعوره بالراحة 

والصفاء واألمن وإخالل بكفاءته اإلنتاجية كعضو يف املجتمع وإىل تشويش نظرته إىل الناس والعام أو بعالقته 

بهم (الدباغ / 1977،  ص21). 

العناد  عالمات  تظهر  وفيه  واملراهقن  األطفال  عند  يحدث  سلوي  اضطراب  أنه  الرشبيني  ويرى 

والتعدي عىل حقوق الغر وخرق القواعد االجتاعية ويصاب به الذكور أكر من اإلناث (الرشبيني،  2001،  

ص99). 
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الفصل الثاي

األدبيات والدراسات السابقة

 

أوالً أساليب التنشئة االجتاعية 

he socialization styles

االجتاعية  البنية  تعد  األرسة  أن  عىل  والرتبوية  والنفسية  االجتاعية  العلوم  يف  واملنظرون  العلاء  يتفق 

األساسية التي تحيط بالطفل وترشف عىل مراحل موه املختلفة.  فيكون لها تأثر يف تعلمه واكتسابه األدوار 

االجتاعية يف كل مرحله من مراحله العمرية.  وتوجه سلوكه االجتاعي عىل وفق فيم ومعاير املجتمع 

لتسهم يف تكوين شخصيته االجتاعية واألساسية (غيث،  1987،  ص39). 

أن الضبط االجتاعي يُّعد رضورة من رضورات حفظ الحياة االجتاعية وهو الهدف األهم لعملية التنشئة 

االجتاعية لألبناء يف مراحل موهم املختلفة.  فالفرد يف مراحل موه مزود ميول واستعدادات فطريه وحيوية 

ترفعه كلها إىل رضورات مختلفة من األنشطة تخضع لضوابط وقيود اجتاعية تحدد املسالك والطرق إلشباع 

الدوافع وتوجبه السلوك ما ال يتعارض وما يتفق واألنظمة االجتاعية السائدة. 

وان االلتزام بها من جانب األفراد مكنهم من السر يف الحياة االجتاعية والتوافق مع مجتمعاتهم (منصور،  

1987،  ص91). 

ويؤكد ماكبي ومارتن  Maccoby and Martin أن الوالدين ساهان يف 

ويوصفها  ألبنائهم،   والرعاية  الحب  تقديم  خالل  يف  االجتاعية  التنشئة  عملية 

ماذج رضورية للتقمص Identiication وتزود األبناء معظم خرباتهم واملشاركة يف 
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تطور مفهوم الذات لديهم وأن العملية هي عملية تفاعلية بن األبناء والوالدين.  فبدالً من أن تنظر للعملية 

عىل أن الوالدين يقدمان شيئاً لألبناء فأننا مكن أن تنظر إىل التنشئة االجتاعية من الوالدين عىل أنها شيئا 

 . (Hofman , 1988 , p 214) يفعله الوالدان مع أبنائهم

ويرى علاء االجتاع أن األرسة تقوم بدور الوسط بن املجتمع بكل ما فيه من تقاليد وقيم وعادات 

وقوانن،  والطفل بكل إمكانياته البيولوجية والفسيولوجية والنفسية التي يولد مزوداً بها ويف األرسة وعن طريقها،  

تنمو مجموعة املظاهر السلوكية التي تتكون منها طبيعتنا البرشية وهي الجاعة الوحيدة التي يتفاعل فيها الفرد يف 

طفولته ومنذ أن يولد لذا كان لألرسة السيادة يف تشكيل شخصية األفراد (القييس،  1988،  ص63). 

وفيا يتعلق بطريقة جمع البيانات عن أساليب التنشئة االجتاعية يؤكد أوزبل Ausbel أن قياس 

أساليب التنشئة االجتاعية كا يدركها األبناء،  هي أكر ارتباطا بنمو شخصياتهم وأكر موضوعية من قياس 

سلوك الوالدين يف معاملتهم ألبنائهم (Ausbel , 1954 , p 163) .  فاالدراك هنا ال يتعلق بأسلوب الوالدين 

بتنشئة أبنائهم كا يحدث فعالً.  ولكنه عملية مستمرة أو دينامية متضمنة التفاعل مابن املوقف وتفسر 

بهم (محمد،  1999،   السابقة وحكمهم عليه وفهمهم لعالقتها  الوالدين بحسب خرباتهم  األبناء لسلوك 

ص31). 

للتنشئة االجتاعية ها (تسامح –  أكد فتزيرلد (Fitzgerald , 1982) أن هناك أسلوبن  وقد 

 .(Fitzgerald , 1982 , p 284) (تقبل – نبذ) تسلط) و

وتوصلت دراسة الجاف 1998 إىل أن هناك أربعة أساليب يف التنشئة االجتاعية للوالدين تتمثل 

بـ(تقبل – نبذ)،  (تسامح – رصامة)،  (تفضيل – عدم تفضيل)،  (رعاية زائدة – إهال) (الجاف 1998،  

ص94). 

التنشئة االجتاعية لألبناء متمثلة  القييس فقد توصلت أن هناك خمسة أساليب يف  أما دراسة 

بـ(الحازم،  املتسلط،  املتذبذب،  املتساهل،  املهمل).  (القييس،  1998،  ص23). 
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وترى الدراسات أن األساليب التي يستعملها الوالدان للتعامل مع الطفل تتعدد،  فمنها ما يُعد 

تسعيا وما هو غر سوي وذلك حسب تأثره يف مو الطفل نفسياً وجسدياً،  كا أن الوالدين أو القامن عىل 

رعاية الطفل يستعملون أساليب مختلفة يف الرعاية والتنشئة ترتاوح مابن منح الحب واالهتام إىل اإلهال 

أو والقسوة وانزول العقاب والذي يتحول يف كثر يف األحيان إىل عقاب بدي قاس مثل الرضب أو عقاب نفيس 

مرير مثل التحقر واالزدراء فضالً عن أسلوب السيطرة (إساعيل،  1991،  ص35). 

فاألرسة التي يسيطر فيها الوالدان عىل املراهق يف جميع األوقات ويف جميع مراحل النمو ينويان 

ويحبانه  بابنها  الوالدان  يهتم  أموره وقد  ويتحكان يف جميع  به  يقوم  أن  عليه  ما يجب  القيام  عنه يف 

ولكنها يخضعانه داما لها،  ألنها يعتقدان أن ذلك من مصلحته،  فاملراهقون يف هذا النوع من األرس 

مرون بحالتن أما أن يشعروا بالنقص واالرتباك ويسهل انقيادهم إىل االعراف من قبل رفاق السوء وأما أن 

يلجوا إىل التمرد عىل كل شكل من أشكال السلطة سواء يف البيت أو املدرسة،  ويظهر عىل الطفل خالل مدة 

الطفولة ميل ملقاومة السلطة يصاحبه رغبة يف االستقالل إال أن هذا امليل يزداد حده أثناء وحن يكتشف أن 

محاوالته تبوء بالفشل يزداد عناده وتحديه (صادق،  1999،  ص294). 

األمن،  وتضع  بفقدان  املراهقن  تشعر  السيئة  املعاملة  أن  والباحثن عىل  النفس  ويؤكد علاء 

مصاعب  مواجهة  عن  والعجز  النقص  مشاعر  فيهم  وتنمي  والعناد  الوجداي  التناقض  بذور:   أنفسهم  يف 

الحياة وتتجىل مظاهر العناد يف التمرد عىل السلطة ومقاومتها عىل مستوياتها املختلفة يف الثورة واالحتجاج 

أقل مقاومة من الذكور  والرغبة باالنتقام وتكون اإلناث  والغضب ومحاولة إزعاج اآلخرين بشكل متعمد 

لتقاليد األرسة (الزعيالوي،  1998،  ص176). 

ثانياً:  اضطراب السلوك التفكي:   

االضطرابات  من  ملجموعة  شامل  وصف  هو  التفكي  السلوك  اضطراب   
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السلوكية ذات الطابع الخارجي،  التي تحدث يف بداية مرحلة الطفولة وتستمر إىل املراهقة.  وطبقاً لقاموس 

Merriam - Webster،  فأن كلمة Disruptive هي وصف تعني تفكك Break - up،  واالنتقال إىل حالة 

التي تكرس  السلوكيات  أو  الترصفات  الصفة كل  االضطراب من كلمة عرقلة Disruption،  وتشمل هذه 

تلك  والسيا  املنزل،   يف  أو  الدرايس  الصف  يف  ودامية  روتينية  بصورة  املتبع  النظام  أو  والقوانن  القواعد 

املهمة منها،  ويعد من أكر االضطرابات شيوعاً يف أوساط األطفال واملراهقن وتكمن خطورته يف احتالية.  

ظهوره يف مرحلتن عمريتن مهمتن عىل صعيد النمو يف حياة الفرد،  إذ تتميز أن بالنمو والتطور والبناء 

 Forehand 1990 عىل األصعدة الجسمية والنفسية والعقلية وعىل مستوى الشخصية،  ووفقا لرأي فورهاند

فأن بعض األفراد يف كال املرحلتن والسيا يف املراهقة قد يكون عرضه لألزمات السلوكية والعاطفية وأكرها 

شيوعاً هو االضطراب التفكي،  وبسببه يصبح املراهق خارجا يف سلوكه عن تقاليد مجتمعه وأعرافه لعدم 

ضعف االرشاف  نتيجة  الخلقي (Mckenney , 2001 , p1)،  وياي عجزه هذا  الرادع  قدرته عىل تكوين 

االرسي وكرة الرصاعات فيها،  ويتصف هذا النوع من االضطرابات بتأثره يف جميع املستويات الخاصة بحياة 

الفرد،  بدءاً بنمط الشخصية والسلوك االجتاعي له وانتهاءاً بصحته النفسية واسلوب حياته ويرتبط ارتباطاً 

وثيقاً يف حالة ظهوره باضطرابات الشخصية يف مرحلة الرشد،  السيا عند عدم معالجة االضطراب أو اتخاذ 

اجراءات للحد من ظهوره أو تطوره يف الطفولة أو املراهقة،  فضالً عن املعاناة من االضطرابات الوجدانية 

 .(Helgeland ,2005 , p2-3)

ويتصف الفرد ذو السلوك التفكي بالعدوان والتدمر والغضب وبسوء العالقة مع الوالدين واالقران،  

املصابن  لدى  املفرطة  العدوانية  أسباب  أحد  ويرجع  فيها،   التواصل  عىل  القدرة  وعدم  الدرايس  والفشل 

باالضطراب اىل االخفاق الدرايس الذي يولد انخفاضاً تقدير الذات والذي يؤدي بدوره اىل مشكالت سلوكية 

بضمنها العدوان،  واشار دونافان Donovan 1998 اىل ان سمة العدوان البارزة عىل أصحاب السلوك التفكي 
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تدفع الباحثن اىل اعادة تسمية هذه االضطرابات التفككية بـ(اضطرابات العدوان) كونها داللة واضحة عىل 

 .(Donovan , 1998 , p.2) صلة العدوان بهذا النوع من االضطرابات

نوايا  منهم  ويسيئون  االخرين  نحو  واالهتامات  املشاعر  بانخفاض  به  املصابون  االفراد  ويتسم 

املحيطن بهم وترصفاتهم،  وخاصة يف املواقف الغامضة،  ويفرسونها عىل انها عدائية ومهددة،  ما يجعلهم 

يترصفون بطريقة عدوانية مع اآلخرين،  كا يتميزون بالقسوة ونقص الشعور بالذنب،  وبالتحمل الضعيف 

لالحباط،  وبالطيش واملزاجية،  وبتعاطي العقاقر واملواد املخدرة والتدخن واقامة العالقات الجنسية يف سن 

مبكر (يوسف،  2000،  ص275). 

ومن النظريات التي تناولت اضطرابات السلوك التفكي 

نظرية االجبار Coercion heory وهي من النظريات الفرعية الواسعة التي اشتقت من نظرية 

التعلم االجتاعي،  ويدور املبدأ االساس يف النظرية حول أثر التعزيز Reinforcement يف العالقات االنسانية 

فالعالقات االجتاعية يجري املحافظة عليها من خالل املكافآت والتعزيزات االيجابية،  ويحدث الرصاع يف 

هذه العالقات عندما ال يكون هناك مكافأة عىل سلوك ما،  أو عند حدوث سلوكيات غر محببة يف العالقات. 

تتبع فيها  التي  العالقات  اشارة اىل   Coercion مفهوم االجبار Patterson1982 باترسون وطور 

االطفال اساليب سلوكية غر مرغوب فيها ويسيطرون من خاللها عىل ترصفات االخرين والسيا الوالدين.  

ويحدث التعزيز السلبي كا يرى باترسون عندما ال يلتقي السلوك غر املرغوب به مع النتائج 

املتوقعة منه (العقوبات التي يستحقها الفرد نتيجة اتيانه ملثل هذا السلوك) كأن يكون العقاب بسيطاً أو شديداً 

أو ال يُعاقب أطالقاً،  فيستمر يف سلوكه العدواي نتيجة لغياب العقاب املناسب له،  وقد وضع باترسون نتيجة 

دراسته للعالقات االرسية افرتاضية ان التفاعل العائيل له الدور االكرب يف تعزيز السلوك عند الطفل،  وطور 
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نظريته يف تفسر اضطراب السلوك من خالل دراسته الماط التفاعل الحاصل داخل االرسة. 

ويشر باترسون اىل ان الوالدين يطوران السلوك السلبي عند الطفل مـن خالل اساليب الضبط 

  ،Yelling والرصاخ Seedling والتوبيخ Nagging غر السليمة التي يستعمالنها مع ابنائها املتمثلة باالزعاج

عندما يقوم أحدهم بفعل خاطئ،  وهـذه االساليب تبعد الفرد عن والديه وتطور لديه التفاعل غر السليم  

 .(Fisher , 1998 , p.2) واملريض معها

الوالدين تعزز السلوك غر املرغوب به لدى  الحازمة من  اتباع اساليب الضبط غر  ان استمرار 

الطفل ويصل الوالدان اىل هذه املرحلة مع الطفل عند فشلها يف تنفيذ وعودها له أو فقدان سيطرتها 

عىل سلوكياته،  وهذا يعني فشل اساليب الضبط التي يتبعانها معه،  ويصبح الطفل واعيا بان عدم استجابته 

لردود فعل والديه واستمراره يف القيام بالسلوك الخاطئ سيؤدي اىل اجبارها عىل مطاوعته ويشكل سلوكها 

وفقاً لرغباته. 

ويشر باترسون اىل رضورة استعال العقاب املناسب للطفل وعدم توجيه العقوبة القاسية إليه،  

ومنح الحب والعاطفة تجعله قريباً من والديه،  كا ان السلوك الخاطئ يعد يف بعض االحيان وسيلة الطفل 

للحصول عىل الحب واالنتباه،  فقد يصبح التوبيخ بوصفه وسيلة عقاب عامالً يف زيادة السلوكيات الخاطئة 

والعدوانية وليس سبباً يف ردعها نتيجة الخطأ الحاصل يف توجيه العقاب املناسب ملشكلة الطفل السلوكية 

 .(Oltmanns , 2001 , p.562)

وتبن الدراسات يف هذا املجال أن االفراد ذوي السلوك العدواي الخطي لديهم تاريخ العقوبات 

املوجهة  العقوبة  بان  دراستهم  يف  ووالرتز  باندورا  ويشر  عدوانيتهم،   بسبب  والعنيفة  القاسية  الجسدية 

للطفل العدواي والتي تكون قاسية،  تشجع الطفل عىل أبراز عدوانيته نحو االقران خارج املنزل وبشكل 

اشد من السابق. 

(Sheppard , 1975 , p.327)
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االبن  الصعب خضوع  االم يجعل من  الوالدين البنائها والسيا  تقبل  ان عدم  الدراسات  وترى 

لتقاليد وقواعد املجتمع الذي يعيش فيه،  فالنبذ كثراً ما يؤدي اىل جعل السلوك عدائياً ومضاداً للمجتمع 

(كونجر،  1970،  ص483). 

ويذكر فولجي Fuligh بان العالقات السلبية بن الوالدين واملراهقن تقود اىل مستويات عالية من 

االخفاق يف الحياة وسلوكيات عدوانية عالية، فضالً عن االخفاق الدرايس والشعور باليأس وانخفاض تقدير 

الذات وقد يقود اىل مشكالت نفسية أشد وأكر خطورة نتيجة تعامل الوالدين غر املناسب مع الصعوبات 

 .(Passer , 2000 , p.484) التي يواجهها ابنائها يف هذه املرحلة

االيجابية  البيئة  تقديم  وعدم  األمومة  عاطفة  من  الحرمان  ان  اىل   Pifner فايفر  أشارت  كا 

يف حياة املراهق والطفل لها تأثرها الواضح يف سلوكياته ويف احتال اصابته باضطرابات السلوك والسيا 

التفكي واملعادي للمجتمع . 

(Pifner , 2000 , p.7)
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الفصل الثالث

إجراءات البحث

لغرض تحقق هدف البحث كان الزماً ان تتوفر اداتن لقياس متغري البحث تناسب عينة البحث 

وتجيب عن سؤاله. 

وقد تحقق ذلك من خالل إجراءات البحث وكا ييل: 

أوالً:  تحديد مجتمع البحث: 

املتوسطة يف  املدارس  الذين يدرسون يف  املتوسطة  املرحلة  الحايل بطلبة  البحث  يتحدد مجتمع 

الرتبية  الدراسة الصباحية،  موزعن عىل مديرية  مدينة بغداد من الصف األول والثاي والثالث متوسط،  

بجانب الرصافة.  ولكال الجنسن. 

ثانياً:  عينة البحث: 

اعتمدت الباحثة عىل اختيار عينة البحث لتطبيقه الرئيسية عىل الطريقة العشوائية إذ تم اختيار 

(200) طالب وطالبة من (4) مدارس وبواقع (100) طالبة والجدول (1) يوضح ذلك. 
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جدول (1)

عينة البحث حسب املدارس واملديريات التابعة لها

الجنسعدد العينةموقع املدرسةاملديريةأسم املدرسةت

ذكور44قرب النادي الرتكايرصافة أوىلمتوسطة القناة1

اناث50شارع املغربرصافة أوىلمتوسطة املثنى2

حي الكرادة قرب املرسح رصافة ثايمتوسطة الرشقية3
الوطني

ذكور56

حي الجامعة قرب املركز الصحي رصافة ثايمتوسطة األحرار4
للزوية

اناث50

ثالثاً:  أداتا البحث

(1) أداة أساليب التنشئة االجتاعية: 

لقد اعتمد البحث مقياس أساليب التنشئة االرسية الذي اعدته أرميا 2005،  وقد اعتمد البحث 

الخطوات التالية لتطبيق املقياس. 

تم اعادة صياغة الفقرات بصيغة املتكلم وتحديد االسلوب الذي يتبعه الوالدين يف مواجهة مثل   .1  

هذه املواقف،  من وجهة نظر املستجيب. 

بعد االطالع عىل املقاييس التي اعتمدتها الباحثة يف بناء مقياسها فقد اعتمد البحث الحايل اعاده   .2  

صياغة بعض الفقرات لتناسب افراد العينة يف هذا البحث. 

البدائل  تكون  وبذلك  االهال  العاطفي،   الدفء  والتسلط،   القسوة  البحث عىل مجال  اعتمد   .3  

املتاحة لالجابة ضمن هذه املجاالت الثالثة فقط. 

صدق مقياس التنشئة: 

Face Validity الصدق الظاهري     
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من أجمل التأكد من الصدق الظاهري الداة البحث فقد تم عرضها عىل عدو من االساتذة الخرباء 

يف مجال علم النفس والرتبية للحكم عىل صالحيتها ومدى مالمتها،  وحذف ما يرونه غر مناسب وتعديل ما 

يحتاج ذلك وقد اعتمد موافقة %80 ما كر عىل الفقرة،  وقد حصل االتفاق %100 عىل (15) فقرة وحصلت 

املوافقة %90 عىل (10) فقرة وحصل االتفاق %80 عىل (5) فقرات،  وقد تم تعديل بعض الفقرات التي 

كانت تحتاج اىل بعض التعديل يف الصياغة،  وبذلك فقد حصلت فقرات املقياس (30) فقرة عىل املوافقة،  

وهذا يعني ان املقياس الحايل يتمتع بنوع من الصدق. 

الثبات: 

طريقة االتساق الداخيل:بعد تطبيق معادلة الفا كرويناخ عىل(100) استارة حصل بحث عىل 

معامل ثبات الفا البالغ (0.7674) وهذا يشر اىل ثبات املقياس. 

وبذلك فقد تم الحصول عىل اداة لقياس التنشئة االرسية لهذا البحث تتمتع بالصدق والثبات. 

(2) أداة السلوك التفكي: 

اعتمد البحث مقياس السلوك التفكي الذي اعدته طالب يف 2009 وذلك لألسباب االتية: 

عينة البحث الحايل هي ذات الفئة العمرية التي اعتمدها البحث الذي اعدته طالب.   .1  

ان هذا املقياس يتمتع مؤرشات للصدق والثبات.   .2  

ان هذا املقياس حديث نسبياً وبالتايل فان املتغرات التي مرت عىل عينة البحث تشابه بدرجة   .3  

قريبة ما مر عىل افراد عينة البحث الحايل. 

وصف املقياس: 

يتكون املقياس من (45) فقرة،  وقد اعتمدت الباحثة يف استخراج الصدق عىل نوعن: 
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الصدق الظاهري حيث تم تقدمه اىل عينة من الخرباء يف املجال.   .1  

صدق البناء وذلك باستعال اسلوب التحليل العاميل.   .2  

أما فيا يخص الثبات: 

فقد اعتمت الباحثة اسلوب اعادة االختبار واسلوب معامل ألفا – كروبناخ. 

بعرض  وذلك  التفكي،    السلوك  ملقياس  الظاهري  الصدق  استخدام  الحايل  البحث  اعتمد  وقد 

فقرات املقياس عدد من االساتذة املختصن يف مجال علم النفس،  وكذلك تم عرضه عىل عدد من اطباء 

النفسانين ملعرفة مدى املوافقة عىل ان فقرات املقياس تقيس السلوك التفكي،  وقد ظهر أن هناك عدد 

الفقرات غر املقبولة.  بلغ عدد الخرباء يف  من الفقرات كانت تحتاج اعادة صياغة ولكن ليس هناك من 

مجال علن النفس (7) خرباء أما يف مجال الطب النفيس فقد كان عدد الخرباء (3).  وبذلك متعت االداة 

مؤرش الصدق. 

أما الثبات فقد تم اعتاد طريقة معامل ألفا – كرونباخ لالتساق الداخيل،  حيث تعتمد هذه 

الطريقة عىل االتساق يف اداء الفرد من فقرة الخرى،  وتستند اىل االنحراف املعياري للمقياس واالنحرافات 

املعيارية لكل فقرة فيه.  وبعد استعال معامل الفا بلغ معامل الثبات (0.76) وجاءت هذه القيمة مقاربة 

من قيمة الثبات بنفس الطريقة يف دراسة طالب 2009 والتي بلغ معامل الثبات فيها (0.87). 

وبذلك فقد تم الحصول اداة لقياس السلوك التفكي تتمتع بالصدق والثبات الالزمن للقياس. 

التطبيق النهاي: 

عينة  عىل  التفكي)  (السلوك  ومقياس  التنشئة)،   (أساليب  مقياس  تطبيق  تم 

البحث البالغة (200) طالب وطالبة،  وذلك بتقديم االستارتن مرة واحدة والطلب من 

الطالب االجابة عليها خالل جلسة واحدة،  حيث تم االتفاق مع مدير (مديرة) املدرسة 

تطبيق  الباحثة يف  املدرسن ملساعدة  احد  قاعة دراسية وتحديد  العينة يف   افراد  جمع 
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االداتن عىل الطلبة مرة واحدة. 

وألجل تحديد فئة الطلبة الذين يتسمون بالسلوك التفكي من عينة البحث،  فقد لجأت الباحثة 

اىل االجراءات اآلتية: 

تحديد فئة الطلبة املتسمن بالسلوك التفكي: 

تطبيق  وجرى  للمقياس،   الفريض  الوسط  أستخرج  وقد  البحث،  عينة  لدى  التفكي  السلوك  قياس   .1 

االختبار التاي لعينة واحدة،  وقد ظهر ان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05 يف 

متغر اضطراب السلوك التفكي،  إذ كانت القيمة التائية املحسوبة أكرب من القيمة التائية الجدولية،  

وكان املتوسط الحساي للعينة اصغر من املتوسط الفريض(2*) للمقياس وكا موضح يف الجدول (2). 

جدول (2)

 
قيمة االختبار التاي لعينة البحث عىل مقياس السلوك التفكي

املتوسط 

الحساي

للعينة

االنحراف

املعياري

املتوسط

الفريض

القيمة

املحسوبة

القيمة 

الجدولية

مستوى

الداللة

52.485.3768.548.3-1.960.05

تبن هذه النتيجة أن عينة البحث ال تعاي من السلوك التفكي وهذا ما يتطابق مع اختيار العينة من 

مجتمع الطلبة األسوياء غر املصابن ولذلك فان هذه الخطوة تبعتها خطوة أخرى لتحديد من هم 

متطرفن يف سلوكهم ومكن أن يحملوا سات السلوك التفكي للتعامل معهم للوصول اىل االجابة عىل 

هدف البحث.  

أوطأ درجة وقد  اىل  أعىل درجة  االستجابة من  استارات  برتتيب  الباحثة  قامت   .2 

تراوحت بن (49-82) درجة.  وقد حددت الدرجات يف الربع األول من الرتتيب 

2- (*) استخرج املتوسط الفريض جمع اوزان بدييل املقياس وقسمتها عىل عددها ورضب الناتج × عدد الفقرات فيكون الناتج 
 .67.5
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والتي حصلت عىل (75) درجة فأعىل،  فجاءت عدد االستارات (22) استارة،  وبذلك أصبح التعامل 

يف القياس مع هذه املجموعة فقط. يف القياس مع هذه املجموعة فقط. 

استخدام أساليب التنشئة األرسية من قبل الوالدين استخدام أساليب التنشئة األرسية من قبل الوالدين 

تم استخدام النسب والتكرارات ملعرفة مدى شيوع أو استخدام الوالدين لكل أسلوب من أساليب تم استخدام النسب والتكرارات ملعرفة مدى شيوع أو استخدام الوالدين لكل أسلوب من أساليب 

التنشئة األرسية وكا موضح يف الجدول (التنشئة األرسية وكا موضح يف الجدول (3). ). 

جدول (جدول (3)

تكرارات املجاالت ونسبة االستخدامتكرارات املجاالت ونسبة االستخدام لعينة الدراسة

اإلهال الدفء العاطفي قسوة وتسلط 

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

2090.9522.721777.27

ومكن مثيل هذه البيانات يف الشكل (1)

شكل (1)
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العالقة بن أساليب التنشئة االجتاعية والسلوك التفكي: 

التنشئة االجتاعية والسلوك  العالقة بن أساليب  ايجاد  البحث االسايس وهو  لالجابة عىل تساؤل 

التفك? لدى أفراد العينة،  فقد تم استخدام معامل ارتباط برسون،  وأظهرت النتيجة أنت هناك عالقة 

قيمة معامل  بلغت  التفك?،  حيث  السلوك  والتسلط وبن  القسوة  اسلوب  استخدام  بن  عالية  ارتباطية 

االرتباط (0.831). ومكن توضيح هذه العالقة بالشكل (2)

شكل (2)

العالقة بن أسلوب القسوة والتسلط والسلوك التفكي
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أما العالقة بن أسلوب االهال فقد كانت العالقة ايجابية وبلغت (0.809)،  ومكن توضيح هذه العالقة 

بالشكل (3) 

شكل (3)

العالقة بن استخدام اسلوب االهال والسلوك التفكي

اما العالقة بن استخدام اسلوب الدفء العاطفي والسلوك التفكي فقد كانت معامل ارتباط برسون (-0.09) 

تبن هذه النتيجة ان العالقة ضعيفة وتكاد ان تكون معدومة،  وتشر االشارة السلبية اىل ان زيادة املتغر 

األول يقلل ظهور املتغر الثاي،  ومكن توضيح هذه العالقة بالشكل (4)

شكل (4)

العالقة بن استخدام اسلوب الدفء العاطفي والسلوك التفكي
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 مكن تفسر النتيجة للبحث أن األسلوب التنشئة الذي تستخدمه العائلة مع الطفل تأثر يف ظهور بعض 

أنواع السلوك غر السوي واملضاد للمجتمع،  وهذا ما يتفق مع دراسة ري Rey 2006 والتي بينت تأثر البيئة 

االرسية يف االصابة باالضطرابات السلوكية ومنها اضطراب السلوك التفكي. 

كا تتفق هذه الدراسة مع ما جاء به دراسة برت Burt2003 والتي بينت العالقة بن اضطراب 

السلوك التفكي والرصاعات بن الوالدين والطفل. 

ان  اىل  اشار  عندما  االجبار  لنظرية  تطوره  باترسون يف  به  ما جاء  النتيجة مع  تفسر هذه  ومكن 

الوالدين يطوران السلوك السلبي عند الطفل من خالل اساليب الضبط غر السليمة التي يستعمالنها معه. 
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التوصيات: 

بناًء عىل ما جاء به البحث تويص الباحثة باآلي: 

االبتعاد عن استخدام اسلوب القسوة والتسلط يف التعامل مع الطفل يف الرتبية من قبل الوالدين.   .1  

التأكيد عىل استخدام اساليب التنشئة السليمة من خالل وسائل االعالم ومنظات االرسة املختلفة.   .2  

أجل  من  التفكي  بالسلوك  يتميزون  الذين  الطلبة  تحديد  يف  الرتبية  مديريات  عىل  التأكيد   .3  

مساعدتهم. 
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فهرس

اإلهداء           5
املقدمة           9

الفصل األول:

 تقدير الذات وااللتزام الديني         11
أهداف البحث          15
حدود البحث          15
15 تحديد املصطلحات         

الفصل الثاي: 

18 اإلطار النظري والدراسات السابقة       
18 النظريات التي ترى أن االلتزام الديني يتطور      
18 النظريات املعرفية         

النظريات االنفعالية          18
الفصل الثالث:

إجراءات البحث          23
عينة تحليل فقرات مقياس االلتزام الديني       23
أوالً: بناء إدارة االلتزام الديني         24
ثانياً: مقياس تقدير الذات         26
30 املصادر          

33 تقدير الذات وعالقته مركز السيطرة       

الفصل األول:

33 البحث وأهميته         
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37 هدف البحث         

37 حدود البحث         

38 أوالً: تقدير الذات         

38 ثانياً: مركز السيطرة         

الفصل الثاي:

40 الدراسات السابقة         

الفصل الثالث:

46 إجراءات البحث         

47 أوالً: بناء أداة تقدير الذات       

49 ثانياً: مقياس مركز السيطرة        

الفصل الرابع:

51  النتائج وتفسرها        

55 املصادر العربية         

55 املصادر األجنبية         

58 اضطراب الكآبة عند األطفال: قياسها وانتشارها وعالقتها ببعض املتغرات   

أهمية البحث والحاجة إليه         58

62 أهداف البحث         

62 حدود البحث         

63 تحديد املصطلحات         

تفسر االكتئاب من وجهات النظر املختلفة       64

67 إجراءات البحث         

70 نتائج البحث         

74 مركز السيطرة واآلليات الدفاعية       

74 أهمية البحث والحاجة إليه        

75 هدف البحث         

76 حدود البحث         
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76 أوالً: اآلليات الدفاعية        

77 ثانياً: مركز السيطرة         

77 الدراسات واألدبيات السابقة        

77 أوالً: اآلليات الدفاعية        

79 ثانياً: مركز السيطرة         

80 إجراءات البحث        

84 املصادر         

85 مركز السيطرة لدى كل من الجانحن وأقرانهم من غر الجانحن ملجتمع ما بعد الحرب 

الفصل األول:

85 أهمية البحث والحاجة إليه        

88 هدف البحث         

88 حدود البحث         

88 تحديد املصطلحات         

الفصل الثاي:

90 األدبيات والدراسات السابقة       

90 جنوح األحداث        

93 مركز السيطرة        

الفصل الثالث:

96 إجراءات البحث        

96 عينة تحليل فقرات مقياس مركز السيطرة وعينة التطبيق النهاي   

الفصل الرابع:

99 النتائج وتفسرها        

101 املصادر         

103 مو األنا وعالقته بااللتزام الديني لدى طالبات الجامعة    

الفصل األول:

103 أهمية البحث والحاجة إليه       
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106 هدف البحث        

106 حدود البحث        

106 تحديد املصطلحات        

الفصل الثاي:

108 االطار النظري والدراسات السابقة      

108 أوالً: مو األنا        

111 ثانياً اإللتزام الديني         

الفصل الثالث:

113 إجراءات البحث        

114 أوالً: مقياس مو األنا        

114 ثانياً: مقياس االلتزام الديني        

الفصل الرابع:

117  نتائج البحث ومناقشته       

120 التوصيات         

120 املصادر         

123 قلق االمتحان لدى طلبة الجامعة      

الفصل األول:

123  أهمية البحث والحاجة إليه       

125 حدود البحث        

125 تحديد املصطلحات        

125 أوالً: القلق        

126 ثانياً: قلق االمتحان        

الفصل الثاي:

127 األدبيات والدراسات السابقة       

الفصل الثالث:

133 إجراءات البحث        
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133 أوالً: بناء أداة قلق االمتحان       

الفصل الرابع:

138 النتائج وتفسرها        

142 املصادر         

144 قلق املوت لدى كل من الشيوخ والشباب      

الفصل األول:

144 أهمية البحث        

146 هدف البحث        

146 حدود البحث        

146 تحديد املصطلحات        

146 1 ـ الشيخوخة        

147 2 ـ قلق املوت         

الفصل الثاي:

148 النظريات واألدبيات السابقة       

149 نظريات الشيخوخة        

150 نظرية املوت        

151 االرتباط النفيس الجسدي       

151 دراسات قلق املوت        

الفصل الثالث:

154 إجراءات البحث        

الفصل الرابع:

156 النتائج وتفسرها        

158 املصادر         

159 التسامح االجتاعي والتوافق النفيس لدى طلبة الجامعة    

الفصل األول:

159 أهمية البحث        
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162 حدود البحث        

162 تحديد املصطلحات        

162 1 ـ التسامح الديني        

163 2ـ التوافق النفيس        

الفصل الثاي:

165 األدبيات السابقة        

165 1 ـ النظريات التي فرست مفهوم التسامح الديني      

165 ـ نظرية التعلم االجتاعي       

2 ـ النظرية التي فرست التوافق النفيس       168

الفصل الثالث:

171 إجراءات البحث        

171 1 ـ تحديد مجتمع البحث       

171 2 ـ تحديد عينة البحث        

172 3 ـ بناء مقياس التسامح االجتاعي       

الفصل الرابع:

178 نتائج البحث ومناقشتها        

185 الخالصة         

186 املصادر         

أساليب التنشئة األرسية وعالقتها باضطراب السلوك التفكي لدى األطفال (13 ـ 15)  189

189 أهمية البحث والحاجة إليه       

195 هدف البحث        

195 حدود البحث        

196 تحديد املصطلحات        

196 أوالً: أساليب التنشئة األرسية       

196 1 ـ القوة والتسلط        
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196 2 ـ الدفء العاطفي        

197 3 ـ اإلهال         

197 ثانياً: اضطرابات السلوك التفكي      

الفصل الثاي:

198 األدبيات والدراسات السابقة       

198 أوالً: أساليب التنشئة االجتاعية      

200 ثانياً: اضطراب السلوك التفكي       

202 من النظريات التي تناولت اضطرابات السلوك التفكي    

الفصل الثالث:

205 إجراءات البحث        

205 أوالً: تحديد مجتمع البحث       

205 ثانياً: عينة البحث        

206 ثالثاً: أداتا البحث        

1 ـ أداة أساليب التنشئة االجتاعية       206

207 2 ـ أداة السلوك التفكي       

217 التوصيات         

215 املصادر العربية         

217 املصادر األجنبية        
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