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  :مقدمة إشكالیة 1-

تعد األسرة كیان اجتماعي ضروري وحتمي لبقاء الجنس ودوام الوجود االجتماعي، وذلك   

ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا " باجتماع الرجل والمرأة معا، حیث قال جل وشأنه 

  .21سورة الروم، اآلیة ." لتسكنوا إلیها 

ألساس األول لبناء وتشكیل فاألسرة هي النواة األولى لبناء المجتمعات، فهي تمثل ا  

شخصیة األبناء من خالل إشباع حاجاتهم البیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة لیتجسد في بناء 

وتكامل في شخصیة األبناء، فاألسرة هي اللبنة األولى التي یتأثر بها األبناء، هذا من جهة 

من مشاعر تقبل أو  ومن جهة أخرى نجد أن للجو األسري الذي یعیش فیه األبناء وما یحمله

رفض أو مشاعر المحبة كله یساهم في بناء سمات الشخصیة لحمایة األبناء وبناء 

فالسلطة األبویة لها دور كبیر في اإلحساس باألمان، أما إذا غابت هذه السلطة   ،مستقبلهم

فستؤثر على األبناء من الناحیة االنفعالیة، خاصة إذا صادفت مرحلة حرجة من مراحل 

حیث یطرأ علیهم العدید من  ،لتي تعتبر مرحلة هامة وحساسة جداكمرحلة المراهقة ا العمر

، وهذه األخیرة قد وصفها ..النفسي  و و االنفعالي  الجسمي على المستوى سواءالتغیرات 

، كما تعتبر أیضا مرحلة البحث عن ةا مرحلة الثورة على المثل والقیمبأنه" أرنولد جیزل 

ولعل من بین أهم خصائصها هو البحث عن  ،الذات، وكذا نمو الشخصیةالهویة وتحقیق 

الذات أو البحث عن نموذج لإلقتداء به كاألم واألب مثال، وكذلك البحث عن الصورة 

الحقیقیة للذات التي تؤلف األساس الذي تبنى علیه الشخصیة، فالمراهق قد یكون مشغوال 

ضائعا ال یعرف كیف یفكر وكیف یتجه وفي  بأمر اكتشاف ذاته، وفهم هذه الذات، فنجده

مرحلة اكتشاف الذات یمیل المراهق للتعرف كیف ینظر اآلخرون له، وهل نظرتهم تتساوى 

هذا یؤدي به إلى لنظرته إلى نفسه، فإذا كون انطباعا عن نفسه بأنهم ال یستقبلونه كما هو ف

ذا ما نعني به صورة الذات وهذا األخیر سوف یهدد توافقه النفسي، وه ،الشعور بالدونیة

والتي تعرف على أنها الملخص المنظم لجمیع تجارب الفرد في الحیاة، وتمثل طریقة الفرد 
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في إدراكه لنفسه وأسلوبه الخاص في النظر إلى ذاته،  حیث تشمل صورة الذات اتجاهات 

  ).  94ص ،1987إبراهیم أحمد أبو زید ( والمعتقدات والقیم، صورة الجسم، ومستوى الطموح،

   فصورة الذات لدى المراهق تتأثر باألجواء األسریة خاصة إذا كانت األسرة تعاني

كالطالق مثال الذي یجعل األسرة  وتصدعات في العالقات األـسریة  من توترات

مفككة، وهذا قد یؤثر سلبا على صورة المراهق لذاته، كون الطالق یعتبر مشكلة 

اجتماعیة نفسیة وهو ظاهرة عامة موجودة في كل المجتمعات و یزداد انتشارا في 

ألف حالة طالق   65حیث بلغ  خاصة الجزائر اآلونة األخیرة في مجتمعنا العربي،

حیث یؤدي إلى انشقاق األسرة وحرمان األبناء من العاطفة  ،2013 خالل سنة

وفقدان األمن، ویشعر بالعبء النفسي، مما ینعكس على مفهومهم عن  .انوالحن

فیتبنوا مفهوما سلبیا أنفسهم بذلك تصبح صورة المراهق لذاته غیر عادیة نظرا ،ذواتهم 

وللمجتمع من ،لما للطالق من آثار في تكوین اتجاهاته وقیمه في الحیاة من جهة 

 ،أبناء الطالق في مرحلة المراهقة جهة أخرى ولمعرفة طبیعة صورة الذات لدى

    :فالسؤال الذي یطرح نفسه

  ؟  بناء الطالق من خلل في إدراكهم لصورة ذاتهمهل یعاني أ     

   :الفرضیات-2 

  .یعاني أبناء الطالق من الشعور بالقلق*

  .یعاني أبناء الطالق من الشعور بالنقص*
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  :دوافع اختیار الدراسة  -3

  65انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري بشكل كبیر حیث بلغت نسبة االنتشار 

 .2013حالة طالق خالل سنة ألف 

 االحتكاك و التقرب من أبناء الطالق لمعرفة وجهة نظرهم حول موضوع الطالق. 

    الوقوف على أهم األسباب المؤدیة لظاهرة الطالق بین األزواج  . 

  :أهمیة الدراسة-4

  إلقاء الضوء على فئة من فئات المجتمع وهي فئة أبناء الطالق الذین یعانون من

 .انفصال والدیهمجراء 

 یمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في توعیة اآلباء لممارسة أدوارهم اتجاه أبنائهم. 

إعداد مجموعة من البرامج الوقائیة والعالجیة لفئة المراهقة بهدف تنمیة مفهوم الذات 

   .اإلیجابي لدیهم

  :أهداف الدراسة-5

 التعرف على مشكالت المراهقین من جراء الطالق. 

  عرفة أشكاله المختلفةمالتعمق في دراسة ظاهرة الطالق و. 

 معرفة النماذج المتعددة لصورة الذات لدى المراهق. 

 الوقوف على اآلثار النفسیة واالجتماعیة المترتبة على عملیة الطالق عند المراهق. 
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  :الدراسات السابقة-6

  :  الطالق بمتعلقة  اتدراس-6-1

أسالیب المعاملة الوالدیة المدركة و :بالجزائر 2009دراسة جودي فاتن - 1-1 -6

التعرف  ىوقد هدفت الدراسة إل النفسي و االجتماعي عند أبناء الطالق عالقتها بالتوافق

لك التعرف على ذو ك ،السائدة بعد الطالق لألبناء أسالیب المعاملة الو الدیة على أهم

  االختالف بین الجنسین في درجة التوافق النفسي و االجتماعي عندهم

و استخدمت مقیاس التوافق النفسي و  ،تلمیذةو  تلمیذ 50من متكونة وكانت عینة الدراسة 

 01الفرعیة  الفرضیة المعاملة الوالدیة و قد كانت النتائج أسالیباالجتماعي و مقیاس 

التقبل و التوافق النفسي و االجتماعیة على  أسلوبتحققت و التي تناولت وجود عالقة بین 

ب ذبذالت أسلوبقة بین تحققت و التي تناولت وجود عال 2و الفرضیة الفرعیة  ،عینة الدراسة

لم تتحقق و التي تناولت  3و الفرضیة  ،و التوافق النفسي و االجتماعي عند عینة الدراسة

لم تتحقق  5الفرضیة  أما ،التوافق النفسي و االجتماعي و اإلهمال أسلوبوجود عالقة بین 

 أما،الحمایة المفرطة و التوافق النفسي و االجتماعي  أسلوبو التي تناولت وجود عالقة بین 

سي و الرفض و التوافق النف أسلوبتحققت و التي تناولت وجود عالقة بین  6الفرضیة 

 األولىو من هنا نستطیع القول بالتحقق النسبي للفرضیة  ،االجتماعي عند عینة الدراسة

والدیة و التوافق النفسي و االجتماعي المتمثلة في انه توجد عالقة بین أسالیب المعاملة ال

المتمثلة في انه ال توجد فروق  2عند األبناء بعد الطالق و كدا تحقق الفرضیة األساسیة 

  بین الجنسین في درجة التوافق النفسي و االجتماعي عند األبناء بعد الطالق
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الطالق في تأثیر : بالریاض )2011( محمد بن عبد اهللا بن ابراهیم المطوع -1-2 -6

  مجلة رسالة التربیة وعلم النفس ،تقدیر الذات لدى األبناء

تقدیر الذات  هناك فروق ذات داللة إحصائیة في الكشف عما إذا كانتهدفت الدراسة إلى   

كما سعت إلى الكشف عما إذا كانت هناك فروق في . بین أبناء المطلقین وغیر المطلقین

 وقد استعمل وغیر المطلقین تبعًا للمتغیرات الدیموغرافیةتقدیر الذات بین أبناء المطلقین 

تكونت العینة من  و المعلومات العامة، ومقیاس تقدیر الذات استبانهطبقت  التالیة األدوات

ى الثانوي عینة عشوائیة من طالب الصف األول  

،آباؤهم مطلقون طالباً ) 124(طالبًا، منهم ) 1359(الریاض الذكور وقوامها  بمدینة  

  :وقد كانت نتائج الدراسة كالتالي  طالبًا آباؤهم غیر مطلقین) 1235(والباقي 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تقدیر الذات لصالح أبناء غیر المطلقین، أي أن تقدیر 

الذات لدى أبناء المطلقین كان أقل منه لدى غیر المطلقین بغض النظر عمن یعیش معه 

). أو األماألب (هؤالء بعد الطالق    

ولم تكشف الدراسة الحالیة عن فروق ذات داللة إحصائیة في تقدیر الذات بین أبناء 

مستوى  –المستوى التعلیمي للوالدین (المطلقین وغیر المطلقین تبعًا للمتغیرات الدیموغرافیة 

المدة بعد الطالق –عمل الوالدین  –دخل الوالدین  ) 

http://www.ed-uni.net/ed/showthread.php?t=15622         

یتیمة  عند المراهقةصورة الذات  :بالجزائر )2012( عدیلهجاللي دراسة  -1-3- 6  

 رمذكرة ماستر علم النفس العیادي، جامعة محمد خیض -GPSاختبار من خالل األم

التأثیر على نفسیة قد هدفت الدراسة إلى معرفة غیاب األم بسبب الموت له دور في . بسكرة

التعرف على شخصیة الفتاة الیتیمة بمرحلة المراهقة باعتبارها أهم المراحل و ا  المراهق وكذ
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حقیقة من والتعرف إلى أن المراهقة تعاني  –ومعرفة صورة الذات عندها  ,أخطرها 

  .غیاب األماضطرابات التي خلفها 

نویة وقد بالثا رساتدمتم) مراهقات(حاالت 3تكونت من  قصدیهقامت باختیار عینة 

  :ئج التالیة وقد تحصلت على النتا G-P-Sاستخدمت الباحثة اختبار صورة الذات 

  :اتضح أن المراهقات الیتیمات األم تتصف صورة الذات لدیهن بما یلي 

ویتمیز بالعجز النسبي وعدم الثقة بالنفس الدونیة و انعدام الفاعلیة  :الشعور بالنقص-

  .واالنطواء مقارنة باآلخرین الذي یؤدي إلى الشعور بالخجل الشخصیة 

  اختالل التوازن النفسي و الجسمي نتیجة التعرض للتهدید :التوتر-

  حالة من الشعور بعدم االرتیاح و الضیق  :القلق-

اثر سوء المعاملة الوالدیة على صورة : )2011- 2010(هاجردراسة شطاح -6-1-4

محاولة  إلىهدفت هده الدراسة ، مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة، عند الطفل الذات

 إكلینیكیةمن وجهة نضر  خرىاأل الظاهرةالكشف عن المعاناة النفسیة للضحایا و فهم هده 

 األبعادالهرمیة و المتعددة  النماذجو معرفة  األخیرةو التي تطرح نفسها خالل السنوات 

سنة مدعمة 11- 7مابین أعمارهمتتراوح  أطفالحاالت  4وقد استهدفت -الذاتلصورة 

ایا لظلم و ضحGPS اختبار اختبار رسم العائلة و المالحظة والمقابلة اإلكلینیكیة  بتطبیق 

  .الطفل ذاتسلبیة على صورة  آثار األخیرةه ذقسوة الوالدین كان له

  : وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج 

كشف عن الصراعات النفسیة الداخلیة وعن العالم الذاتي  Corman Lاختبار رسم العائلة -

الخاص بكل طفل ، ظهور نوعیة النمط العالئقي والعاطفي السلبي مع الوالدین بإنكار 
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باالظافة إلى  ،مسیئة اتجاه الطفلمواقف البعض لوجودهم أو عدم التقییم لهم نظرا لتبنیهم 

 .الحصر استجابات اكتئابیة ، االنطواء والشعور بعدم األمن والهجربروز القلق 

ار وتشوه في بدوره یسمح لنا بالكشف عن انكس L, Ecuyerل " من أنت" GPSاختبار -

ادراكات الذات السلبیة تتأرجح بین فقدان تقدیر الذات والثقة بالنفس , بناء صورة ذات الطفل

 .غیاب للذات الجسمیة مع تسمیات بسیطة ،

 في الذات غیاب مراجع تخص امتالك المواضیع واألشخاص أو أقل أهمیة -

الشخصیة سجلنا صورة ذات سلبیة فارغة من االهتمامات دون تطلعات، هویة الذات غیر 

 .كسرةمؤسسة أو من

الضحایا ال یمتلكون أي مرجع تخص القیمة , فقدان قیمة الذاتكشفت الذات التكیفیة عن -

  .الشخصیة أو الكفاءة ال یوجد أي نشاط 

مایمیز هذه الحاالت هم  غیاب الذات االجتماعیة بالرغم من أهمیتها في كل األعمار-

سوء  ضحایا لسوء المعاملة من طرف الوالدین بأشكال مختلفة سوء المعاملة الجسدیة،

  .     ، االهانه واالحتقار اإلهمال على مستویات مختلفةلمعاملة النفسیة بالتهدید والرفضا

 األم المحرومین من األطفاللدى  الذاتمفهوم  –نبویة لطفي محمد عبد اهللا  -6-1-5 

  . جامعة عین شمسمقارنة –دراسة مقارنة –

وفاة (بسب  األمالمحرومین من  األطفاللدى  الذاتالتعرف على مفهوم  إليهدفت الدراسة 

  األطفال غیر المحرمین من األمو  األبو مقیمین لدى  )الطالق–

 )سنة 15–11(مابین  أعمارهمتتراوح  ،إناثاو  كورطفال ذ )400(تتكون عینة الدراسة من 

  مجموعات 3 إليوقد قسمت العینة 
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 ث،إنا  28 – ذكور 22)50(بسب الطالق و عددهم  األمالمحرمین من  األطفال مجموعة

  )70( ,)140(مجموعة األطفال المحرومین من األم بسب وفاة و عددهم 

, ) 210(مجموعة األطفال الغیر المحرومین من األم و عددهم  ,إناث )70(و  ذكور

 و قد استخدمت مقیاس مفهوم الذات استمارة المستوى ,إناث )105(, ذكور )105(

 :و توصلت إلي النتائج التالیة  الثقافیة استمارة بیانات الطفل–االقتصادیة (االجتماعي 

و ) الطالق–ةالوفا(بسب  األمالمحرومین من  اإلناثبین  إحصائیةداللة  ذاتتوجد فروق 

  .األمغیر محرومین من  اإلناثلصالح  الذاتفي المفهوم  األمغیر محرومین من  اإلناث

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور المحرومین من األم بسبب 

والذكور غیر المحرومین من األم في مفهوم الذات لصالح الذكور غیر  ,)الطالق ,الوفاة (

  ).2010, 2009مسعود حمادي  , محمد بوقطایة.(محرومین من األم

 :تعلیق على الدراسات السابقة -6-2

الدراسات السابقة إلى معرفة العالقة والفروق بین هذه هدفت معظم : من حیث األهداف*

، أما )، مرحلة الطفولةتقدیر الذات، والتوافق النفسي واالجتماعي، مفهوم الذات( المتغیرات 

ألبناء الطالق ومعرفة ، هدفت إلى الكشف عن المعاناة النفسیة ) 2011(دراسة شطاح هاجر

  .النماذج المتعددة لصورة الذات

أما الدراسة الحالیة تهدف إلى معرفة صورة الذات عند المراهق ابن الطالق، وكیف هي 

نظرته لذاته في جوانبها النفسیة واالجتماعیة واالنفعالیة، وكیف تكون شخصیة المراهق 

  .بغیاب أحد الوالدین
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الدراسات استخدمت المنهج الوصفي بأسلوبیه اإلرتباطي معظم : من حیث المنهج*

والمقارن، أما الباحثة في هذه الدراسة الحالیة استخدمت المنهج اإلكلینیكي، وهذا ینطبق مع 

  .وجاللي عدیلة المنهج المستخدم في دراسة شطاح هاجر

ودراسة  ،)1359 – 50(یتراوح أفراد العینة في الدراسات السابقة بین: من حیث العینة*

 3حاالت في مرحلة الطفولة، أما الدراسة الحالیة فقد تناولت  4شطاح هاجر فقد تناولت 

  .حاالت في مرحلة المراهقة

استخدمت الدراسات السابقة استبیانات ومقاییس لقیاس متغیرات : من حیث األدوات البحث*

مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي، مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة، ( الدراسة المتمثلة في 

 GPS، أما في هذه الدراسة سوف نستخدم اختبار )مقیاس تقدیر الذات، مقیاس مفهوم الذات

لة النصف موجهة وهي مشابهة لدراسة شطاح هاجر لمعرفة صورة الذات وكذلك المقاب

  .وجاللي عدیلة في األدوات المستعملة

  حققت معظم الدراسات السابقة فرضیاتها وتوصلت إلى: من حیث النتائج*

  .أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة في تقدیر الذات لدى أبناء المطلقین والغیر مطلقین  -

األبناء المحرومین من األم بسبب وفاة، طالق والغیر  وجود فروق في مفهوم الذات بین -

  .محرومین
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  :مصطلحات الدراسة-7

تعني نظرة الفرد لنفسه وما نستخلصه من ذلك مقارنة باآلخرین من : صورة الذات*

حیث الشكل والمظهر العام والسلوك ومن هذه الصورة یتكون االنطباع العام عن 

  .الذات سلبیة أم ایجابیة 

هو ذلك التفكك الذي یؤدي إلى انفصال الوالدین نهائیا، وبالتالي تفكك  :الطالق*

  .والهیئات القانونیة فیه الوحدة األسریة التي كانت من قبل والذي یقره المجتمع

هي مرحلة من العمر التي تتوسط بین الطفولة واكتمال الرجولة أو : المراهقة*

لبلوغ الجنسي الذي یتفاوت األفراد فیه تفاوت األنوثة، وتحسب بدایتها عادة ببدایة ا

  .واسعا، وتعتبر من أهم مراحل النمو في حیاة الفرد

أنها عملیة تفردن وهضم للتحوالت الفیزیولوجیة المرتبطة بتكامل الجسد جنسیا،  كما

نهایتها من الصعب تحدیدها في أیامنا، حیث یعمل مراهقون عدیدون طالت مراهقتهم 

  ).   44،ص 1997 ن دورون وفرانسواز باروروال ( .همعلى شخصنة أنفس

 

  



  صورة الذات: الفصل الثاني
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  مراحل تكوین صورة الذات -5
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  تمهید

نها تعتبر تعد صورة الذات من أهم مواضیع علم النفس وخاصة في المجال اإلكلینیكي أل   

، كما لفرد عن نفسه وعن میزاته وخصائصه، فمن خاللها یعبر امركز الشخصیة وجوهرها

اإلطار المرجعي لفهم سلوك الفرد حیث لها عالقة بالسلوك عامة یراها هو عن نفسه وهي 

ثم  ،نتطرق إلى التعرف على صورة الذاتوسلوك المراهق خاصة وفي هذه الفصل س

، أبعاد صورة الذات، ثم تقبل الذات أو رفضها في ات صورة الذات ومراحل صورة الذاتنظری

  .المراهقة، وأخیرا نتائج عدم تقبل صورة الذات  

  صورة الذات :وال أ

  : تعریف الذات - 1

  :لغة -1-1

 ،وذات الصدور خفایاها ،الشخص وذات الشيء حقیقته وخاصیتهو  ،الذات هي النفس"  

  ).  41ص  ،2009، على سلیمان عقل( . "وذات الید ما یملكه اإلنسان

  :اصطالحا – 2 -1

والذي یمكن أن یوجه  ،الذات هي الجهاز المنظم للشخصیة كما أنها الجزء الواعي منها   

  ). 148ص  2009أبو دلو (  .إلیه الجهد لتقلید الشخصیة قوتها وحیویتها 

الذات هي شیئا رئیسیا للمجال الشخصي بغض النظر عن مجال التطبیق فهي شرط    

 .، وهذه القرارات السلیمة هي جوهر الشخصیةقرارات سلیمة تتعلق بحیاة الفرد أساسي التخاذ

  ). 17ص  ،2005اهللا  الدردیر عبد( 
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  أبعاد الذات في المراهقة  -3

، وهذا األمر یتصل بالصورة الفرد الحقیقي لقابلیته وٕامكانیته ما یتصل بإدراك :البعد األول   

ص الذي یعتقد أنه هو الذي أي بنوع الشخ ،فرد عن نفسه إلى العالم الخارجيالتي یقدمها ال

لحقیقة ذاته یتأثر إلى حد كبیر بفكرته عن  بإدراك الفرد، إن المفهوم الخاص له اوفقیسلك 

عتقداته ومیوله واتجاهاته وملبسه وقابلیته وأمزجته وقیمه وم ،جسمه ومظهره الخارجي

  .، إلى غیر ذلكوطموحه

إن فكرتنا عن أنفسنا تالزمنا باستمرار وال نستطیع تناسیها أو تعدیلها إال في حدود بسیطة  

یرات أساسیة وجذریة في حیاتنا وهذه الفكرة التي نحملها عن ذاتنا هي وذلك عندما تحدث تغ

  .   التي تسیر أعمالنا ونشاطاتنا وتوجه سلوكنا في المواقف الصعبة

ن مفهوم الذات یتذبذب نجد أ: مرحلة اإلدراك االنتقالي أو العابر لذاته  :البعد الثاني    

تعویضیا وغیر واقعیا إلى المرحلة ون فیها تسلیطا ن الحالة التي یك، إذ أنه ینتقل معنده كثیرا

لیة للذات هذه هي المرحلة التي تتصادم فیها الدوافع الداخ ،تزناالتي یكون فیها واقعیا وم

ل إلى االهتمام ، حیث أن الفرد في هذه الفترة االنتقالیة یكون أمیبالدوافع الخارجة عنها

، ویكون إدراك الذات في هذه باإلنتاجیة والتحصیلمن االهتمام ، أكثر بمشاكله الداخلیة

  .سلبيلب المرحلة االنتقالیة على األغ

فهو الخاص بالذات االجتماعیة للفرد من حیث كیفیة نشوءها وتطورها إن : البعد الثالث   

إلیه بطریقة حسنة، وعندما یكتئبا ینظرون المراهق في حاالت التفاؤل یرى أن الناس اآلخرین 

صور أن الناس ال یعیرونه االهتمام الالئق به وال یقدرونه حق قدره والمراهق عندما فإنه یت

، إنه ال یرى أن حاول إخفاء شعوره بعدم االطمئنانغیر مطمئن اجتماعیا ال یأنه یشعر 

، وهذا لقضاء على االتجاهات السلبیةالقبول االجتماعي الذي یضفیه علیه اآلخرون كاف ل
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، فإن هذا التأثیر قلما یكون تاما أو اآلخرین في شخصیة المراهق تأثیر یعني أنه برغم

  .مسیطرا

فهو خاص بالذات المثالیة وهي الذات التي یطمح في الوصول إلیها وال یخفي  :البعد الرابع 

، ویحسن إدراكه والقابلیات الموجودة عند المراهقأن هذا األمر یتصل بمستوى القدرات 

إن نجاح .طموحه ویعني بعدها أو قربها من طاقاته وٕامكاناته  لحقیقتها، وكذلك بمستویات

المراهق في رسم ذاته المثالیة بشكل یمكن من تحقیقها أو الوصول إلیها یعتمد على نوعیة 

وعلى نوعیة اإلرشاد والتوجیه الذي یلقاه من اآلخرین فیما یتصل  الخبرات التي یمر بها،

      ). 358 ،357ص ص  ،2002یوسف قطامي وعبد الرحمن عدس .( بذلك

    : تعریف صورة الذات -2

التي استدخلت في "  imago"هي كلمة مشتقة من الكلمة الالتینیة  :تعریف الصورة – 1-2

، ویعرفها كل من البالنش 1912عام )كارل غوستاي (ة من طرف علم النفس ألول مر 

الالشعوري التمثیل " على أنها )  LAPLANCHE ET PANTALES( وبونتالیس 

، اإلحباطات ي باالشتراك مع التجارب البدائیةلشخصیات عائلیة ذات تبادل عاطفي قو 

  .)  (Laplanche et pontales 1978 p196 ."واإلشباعات الطفولیة

  :تعریف صورة الذات  – 2-2

 ،مثل طریقة الفرد في إدراكه لنفسههي الملخص المنظم لجمیع تجارب الفرد في الحیاة وت  

وصورة الجسم  ،وتشمل صورة الذات اتجاهات الذات ،وأسلوبه الخاص في النظر إلى ذاته

  ).94ص، 1987إبراهیم احمد أبو زید ( .الخ...ومستوى الطموح والضمیر والقیم والمعتقدات

التوقعات المتعلقة باألدوار التي : أن صورة الذات تتضمن عاملین هما" البورت"یرى *

  .الطموحات  المستقبلیة التي نسعى لتحقیقهایكتسبها وأنواع 
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وتبدأ صورة الذات بضم الضمیر إلیها وتطویره حیث نتعلم عمل األشیاء التي یتوقعها 

غازي صالح .( اآلخرون منا وتجنب األنماط السلوكیة التي ال تلقي استحسان اآلخرین

 ) . 45 ص ،2012 المطر شیماء عبد ،محمود

كما أن لهذه الصورة أهمیة كبیرة لتكوین شخصیة الفرد، إذ على أساسها یكّون فكرته عن   

نفسه ویكون سلوكه متأثرا بها، وهذه الصورة المأخوذة تكون متجددة ودائمة التغیر أو 

  ).39ص  ،1976حمزة مختار .(الدینامیكیة 

مقارنة باآلخرین من حیث تعني نظرة الفرد لنفسه وما یستخلصه من ذلك :  تعریف*  

ومن هذه الصورة یتكون االنطباع العام عن الذات سلبیا كان ,الشكل والمظهر العام والسلوك

  . وغالبا ما تؤدي صورة الذات السلبیة إلى احترام ضعیف للذات ,أم ایجابیا

  ).517ص، 2008بطرس حافظ بطرس (

  :صورة الذاتیمكن صیاغة  تعریف شامل ل  ومما سبق من التعریفات    

حكمه انطالقا من خبراته  فصورة الذات هو ما یراه ویفكر فیه الفرد عن ذاته من خالل 

واآلخرین على سلوكاته، و من خاللها یكون  الفرد صورة لذاته و یتعامل على , السابقة

  .أساسها مع اآلخرین

  :نظریات صورة الذات _3

 : نظریة التحلیل النفسي 1_3

مما یوضح مكانا ضیقا " األنا و األنا األعلى "سیاقها متمركزة حول تظهر في معظم    

بالنسبة الهتمام النظریة الفرویدیة بصورة الذات حیث تعتمد هذه النظریة التحلیلیة على 

  ).األنا األعلى, األنا, الهو(ل بناء الشخصیة وهي األقطاب الثالثة التي تشك
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یحتوي على ما هو ثابت في  ,یولد الطفل مزودا بها منبع الطاقة الحیویة والنفسیة التي :الهو

  والصورة البدائیة ،وافع الفطریة الجنسیة والعدوانیةفهو یظم الغرائز والد, تركیب الجسم

وجانب الشعوري وال  ,وهو مستودع الطاقات ,بل أن یتناولها المجتمع بالتهذیبللشخصیة ق

  .إرادي ویسیطر على نشاطه مبدأ اللذة 

وهو مستودع المثالیات واألخالقیات والضمیر والمعاییر االجتماعیة والقیم : لى األنا األع

  .التقالید والصواب إذن فهو بمثابة رقیب نفسي

یخضع لمبدأ الواقع في إشباع الغرائز وهو الوسیط بین متطلبات الهو وموانع األنا : األنا 

  ).70ص  ،1998أنس محمد قاسم.(األعلى 

وبالنسبة لمیالني كالین تقوم نظریتها في نقطة أساسیة فالذات لیست وظیفة تكتسب   

بل تنشأ منذ الوالدة إذا كانت میالني كالین ,وتتحسن ببطء خالل اإلمكانیات اإلدراكیة للولد 

وتحتوي لیس فقط على األنا ولكن كل الحیاة الغریزیة , تعرف الذات بأنها الشخصیة بكاملها

  ".الهو"ها فروید التي یدعو 

میالني كالین تجعل لإلسقاط دورا أساسیا في تكوین وتبیین وجود األنا الذي یبنى شيء 

  .فشيء من خالل هوامات االستیعاب والتمییز وبین االدراكات الخاصة منها 

وبهذا الشكل تندمج بعض " األنا"فان بعض المواضیع التي تبدو كمصدر یستوعبها  

الخارجیة في مجال الجسم أو العكس تسقط على العالم الخارجي بعض المؤثرات بالتصورات 

  . المؤثرات التي تشعر بها 

 : النظریة الظواهریة 2_3

تمثل هذه النظریة لكارل روجرز الذي یرى أن مفهوم الذات أهم من الذات الحقیقیة في   

وهو  ،وتعزیز ذاتهوأن الفرد یسعى دائما لتأكید وتحقیق ,تقریر السلوك وأنه عبارة عن كل 
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عن , وأن المفهوم شعوري یعیه الفرد بینما قد تشمل الذات ,إلى مفهوم موجب للذاتیحتاج 

  ).74، 73ص ص 1995عبد السالم زهران.(عناصر الشعوریة ال یعیها الفرد

ي أدى الكائن الحي والسلوك حسب روجرز أساسا هو تلك المحاولة الموجهة نحو الهدف الذ

  :وتتضمن هذه النظریة , كما یخیرها في المجال وفي المجال كما یخیره ,إلشباع حاجاته

الظاهري إلشباع  هو الفرد الذي یتمیز بأنه یستجیب للمجال المنظم: مفهوم الكائن العضوي

  .كما أن تحقیق الذات وترتیبها هي دافع الكائن الحي العضوي ,حاجاته المختلفة

وریا أو ال شعوریا حسب تمثیل الخبرة تمثیال رمزیا یتمیز بكونه شع: مفهوم المجال الظاهري 

  .وتعبیر عنها أو عدم إمكانیة ذلك

ففكرتنا عن ذاتنا هي  ,سي للخبرة التي تحدد شخصیة الفردهي المحور األسا: الذات  

  .الطریقة التي ندرك بها ذاتنا التي تحدد شخصیتنا وكیفیة إدراكنا لها

  ). 69, 68ص ص  ،1987إبراهیم أحمد أبو زید(

 : النظریة االجتماعیة 3-3

یؤثر الدور االجتماعي في مفهوم الذات فتنمو صورة الذات من خالل التفاعل االجتماعي 

  .أثناء وضع الفرد في سلسلة من األدوار االجتماعي 

  ).233ص  ،2003عمر أحمد همشري ( 

ویرى أصحاب هذه النظریة بأن صورة الذات تنمو من خالل التفاعل والدور االجتماعي    

یرى كولي دور اآلخرین مشابه لمرآة ) SABRI-MEADCOOLEY(للفرد ومن أهم روادها 

  ). 22ص ،2012 جاللي عدیلة ( ،) MIROIR SOCIAL( اجتماعیة 
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خلقنا , أفعالنا, أهدافنا, فینا مظهرنا كذلك یرى أن الذات هي ما نتخیل أن اآلخرین یعتقدونه

عند "كما یمكن أن یطلق علیها الذات المنعكسة أو الذات المرآة وتتضمن فكرة الذات المرآة 

التخیل , التخیل لمظهرنا بالنسبة لفرد آخر: ثالث عناصر أو مكونات أساسیة وهي " كولي

  .ثل اإلعجاب بالذات أو اهانتهانوع من الشعور نحو الذات م, ألحكام هذا الفرد عن مظهرنا 

  :تمر بأربعة مراحل وهي:  مراحل تكوین صورة الذات بداللة المفاهیم_ 4

تكون من اللحظة التي یحتك فیها الطفل بالعالم  : من الشعور بالذات إلى صورة الذات*

وتتركب , الخارجي وذلك من خالل عالقاته مع األشخاص الذین یقربونه مع األشیاء

 .االدراكات الجسمیة لتعطي مكانا للصورة الذاتیة األولى

لتالؤومیة التي یجمع الفرد كل االدراكات والصور ا : الذات إلى تمثیل الذات من  صورة*

فتمثیل  ،یعني الخصائص الشخصیة المتجاورة الذي) تمثیل الذات(قبل لیكون  شكلها من

 ).Ecuyer 1978 p29)  . L .تدریجیاو الذات یطف

عندما تنحل االدراكات والصور والوضعیات الواقعیة  : من تمثیل الذات إلى إدراك الذات*

 .التجربة المعیشة تكون إدراك الذات وٕادراك هذهون كال ملتحما وثابتا في الزمان، تك

 إدراك مفهوم الذات إلى تعمیم وتكامل نظرته إلى الذات فتصبح مدركة وتصبح المركز *

 ).  36ص  ،1996عبد الفتاح دویدار .    (الذي تدور حوله كل خبرات الفرد

وبذلك فان صورة الذات بداللة المفاهیم تمر من مرحلة الشعور بالذات إلى صورة 

حیث تتركب ادراكات جسمیة عند الطفل وبذلك تتكون الصورة األولیة ثم  ،الذات

سة حیث یتكون إدراك الذات أي تعمم تنتقل إلى تمثیل الذات وتكون بالتجربة المحسو 

  .وتكتمل نظرة الفرد لذاته 

  :أبعاد صورة الذات - 5
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  : الذات الجسدیة -5-1 

تؤدي صورة الجسد التي تتضمن الذات الجسمیة والذات الجنسیة دورا أساسیا في النمو    

إن صورة الجسد هي تصویر مكثف : السیكولوجي وقدم شیلدر نظریته عن صورة الجسد فقال

وهي تحتوي على  ,الحاضر والماضي وفي أعمال الخیالالختبارات األفراد ألجسادهم في 

الواعي والجانب الالواعي من الذات وقد عرفت مجموعة المكونات صورة الجسد من الجانب 

  :على مستوى الواعي والمستوى الالواعي كلیهما بأنها ،السیكولوجیة التي تحدد صورة الجسد

  .  اإلحساس الحقیقي للجسد بالنسب إلى مظهره الخارجي وقدرته على القیام بوظیفة ما -

مجة بالذات الناشئة من تجارب الفرد الشخصیة والعاطفیة العوامل السیكولوجیة الذاتیة المد -

  ). 37ص  ،2000إمام محمد  (

وبذلك یمكن القول أن الصورة الجسدیة هي مفهوم الفرد عن مظهره الجسمي وهیئته العامة 

    .ومدى اقتناعه بها وبما هو علیه من خصائص جسمیة

  :الذات االجتماعیة – 2- 5

ودوره في التفاعل ، من خالل عالقاته باآلخرین ومكانته بینهم وهي فكرة الفرد عن نفسه 

معهم وتشكیل الذات االجتماعیة یعتمد على الكیفیة التي یعامل بها الناس المقربون للمراهق 

 ) 33ص ، 2010مرفت عبد المنعم سالمة( 

والمدرسة ن تلك المجموعة األسرة فالمجتمع الذي یعیش فیه الفرد یؤثر في مشاعره لذاته أل  

 والمسجد والمجتمع ككل یتمتع أفراده بمنزلة ولدیها توقعات أن یندمج أفرادها ویواصلون

 ). 188ص ، 1979مصطفى فهمي ( .الكفاح للعیش من أجل تحقیقها

ن یتم یمكلكن  تعتبر الذات االجتماعیة عامال أساسیا في تكوین صورة الذات لدى الفرد ،

  .األوضاع االجتماعیة جدید في مراحل أخرى من الحیاةتعدیلها و تغیرها في إطار 
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  :الذات المعرفیة – 3- 5

 بأن المعرفة العلمیة یدرك من خاللها األفراد األشیاء ،واألحداث في بیئتهم ،"جاكسون "یقول 

 و یكتسبون معاني جدیدة فتطور الذوات المعرفیة المختلفة یبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة ،

النضج و النمو الشخصي، یتم بناء ذوات تجریبیة معتمدة على المالحظة و و في مرحلة 

ها هي مفاهیم االختیار و إنشاء أسس معرفیة مختلفة،  فالناحیة األولى التي یجب تطویر 

، وأخیرا مفهومه )الذات المتلقیة المؤثرة ( األعضاء الحسیة  الفرد الجسدیة وذلك بتطویر

  ). 40ص ،2000إمام محمد (.الجتماعیةللسلوك االجتماعي عن الذات ا

  :الذات النفسیة  -4 - 5

 ،یقصد بها نظرة الفرد إلى ذاته ،والتي یتكون مفهومه عنها من خالل إدراكه لمشاعره

ودرجة ثقته  و شعور ما لضعف أو قوة، ،ورغباته ،فه و انفعاالته الخاصة أحاسیسه ووعواط

  .مكانته واحترامه لكیانه و  ،وتقدیره لها ،بنفسه

واالعتزاز، والتي تعتبر من أهم المكونات المفهوم الكلي  ،و تمسكه لكرامته ،و معرفته لدوره

  ).41ص  ،2000محمد مامإ( .ذات الفرد و العامل

  :تقبل الذات أو رفضها في المراهقة – 6

واإلیجابي، الواقعیة للحیاة بالبعدین السلبي تقبل المراهق لذاته معناه تقبله  لمجابهة الحیاة 

  .وقدرته على تنمیة اهتماماته دون الشعور بالندم مما یساعده على تعزیز الثقة بالنفس 

إلى الثقة بنفسه وبمن  بینما یكون المراهق الرافض لذاته غیر مرتاحا لها فیشعر باالفتقار

  . ، وبالشك في قدراته وٕامكانیاتهیحیطون به
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قارن فیها بین الرأي السلبي أو االیجابي  في ضوء ذلك بدراسة"  Engel 1959"وقد قام 

وتبین له أن األفراد  ،16و 15ثم في سن  14و 13الذي یملكه المراهق لنفسه في سن 

  .، كان لهم تقییم مستقر في هذا المجال من الزمنكانت لهم صورة ایجابیة عن ذواتهمالذین 

قف المختلفة التي یمر بها هذا ما یفسر القدرة على تقبل المراهق لذاته والتكیف مع الموا

  .محققا بذلك عملیة التوافق الشخصي 

ال یستطیع إدراك ذاته إال من خالل إدراك و  ،للتأمل والتقویمیجعل المراهق من ذاته موضوعا 

 ردود أفعال اآلخرین اتجاه سلوكاته حیث تلعب آراء وأفكار اآلخرین عنه دورا مهما في

 في مساعدته على تكوین صورة مقبولة للذات وتطویرها،و  ،الكیفیة التي ینظر بها إلى ذاته

أو  ،طابق مع التوقعات التي یرغب فیهاویقوم بتعدیل صورته عن ذاته عدة مرات حتى تت

إال أنه قد یفشل خاصة إذا تعرض لالنتقادات بالغة بشكل مستمر مما  ،یرجوها اآلخرون منه

   .جتماعي یؤدي إلى عرقلة عملیة التكیف والتوافق النفسي اال

  ).  36 ص ،2008زلوف منیرة ( 

  :نتائج عدم تقبل صورة الذات  -7

یسبب التغیر المفاجئ لصورة الذات حالة من الالتكیف وعدم التأقلم بسهولة ،مما ینتج عنه 

الرفض وعدم تقبل الذات وتحدث تغیرات في المعاش النفسي للفرد ،مما یترتب عنها دونیة 

في عقدة الدنیا أن یعوض عن قصور بدرجات متفاوتة في  عضویته فعلیه یحاول الفرد

أما بالنسبة لفروید فالشعور بالدونیة لیس على عالقة انتقائیة مع الدونیة العضویة ،نجاحها

  . كما أنه لیس عامال سببیا نهائیا بل یجب اعتباره وتأویله كعارض لیس إال

  .توتر بین األنا واألنا األعلى یعتبر الشعور بالدونیة على المستوى االنبنائي عالي ال

  ).395ص ،1989جان البالنش وآخرون (  
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  :خالصة 

ورة الذات أساس من خالل ما تطرقنا من تعریفات لصورة الذات ونظریاتها تبین لنا أن ص

، و تتأثر بما یدركه من خالل كون تدریجیا عبر مراحل نمو الفردفهي تت, كیان شخصیة الفرد

الخبرات التي یمر بها في شتى مجاالت التعامل، ومنه یكّون الفرد صورة عن ذاته تظم 

كما یمكن أن تكون هذه الصورة ) الجسمیة النفسیة المعرفیة االجتماعیة ( جمیع الجوانب 

  . سالبة أو موجبة حسب تجارب األفراد
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  :تمهید 

 ،التي لقیت اهتماما كبیرا لدى العلماء والباحثین النمو مراحلمرحلة المراهقة من  تعد     

دقیقة وفاصلة من الناحیة النفسیة واالجتماعیة ، حلة انتقال من الطفولة إلى الرشدفهي مر 

حیث ینمو فیها نموا جسمیا وفیزیولوجیا و عقلیا وانفعالیا ونفسیا وفیها تتغیر وظائف كل 

جهاز من أجهزة الجسم بدرجات متفاوتة و یتعلم الفرد تحمل المسؤولیة االجتماعیة وواجباته،  

 یسبب له كثیرا من  ، مماافیة واجتماعیةمتناقضات ثقوسط متغیرات و  فالمراهق یجد نفسه 

وفي هذا الفصل من الدراسة سنتعرف على المراهقة وكل التغیرات اإلحباط والصراع القلق و 

و  الذي یعتبر أزمة نفسیة  التي تحدث فیها خاصة إذا تزامنت مع مشاكل والدیة مثل الطالق

التي هي بدورها  هذه الفترة  خاصة فيلألبناء  اجتماعیة لكال الزوجین ، أما التأثیر األكبر 

 إلى، وتتعقد أكثر في حاالت الطالق وقد تتطور البحث عن الهویة من خالل أزمة معقدة 

  .أزمات نفسیة حادة تؤثر في بناءه النفسي و االجتماعي 

  :المراهقة: أوال 

 :تعریف المراهقة -1 

  : لغة  1-1-1

، وراهق الغالم اهق البلوغ معناه قارب سن البلوغور هو المقاربة ، فراهق الشيء معناه قاربه 

  ). 135، ص 1997ابن المنظور (  .معناه قارب االحتالم

  :اصطالحا 1-1-2

ومعناه التدرج نحو النضج  ADOLESCENCEإن المراهقة مشتقة من الفعل الالتیني  

   .البدني والجنسي والعقلي واالنفعالي

  ).139ص  ،1996كامل محمد محمد عویضة (
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تقع المراهقة بین مرحلة الطفولة ومرحلة : حسب موسوعة شرح المصطلحات النفسیة*

سنة وتتمیز بحدوث تغیرات بدنیة ونفسیة  20و13النضج، وتمتد في الفترة الزمنیة بین 

  ).36ص ،2009حمودة سلیمة  (. واجتماعیة

 والجسدیة للبلوغ التي تحول األطفالالتغیرات البیولوجیة : : البیولوجیةتعربف من الناحیة *

، وهذه التغیرات تحدث لدى كافة المراهقین بغض النظر إلى راشدین ناضجین جسدیا وجنسیا

عن الثقافة التي ینتمون إلیها وفي الواقع فهي التغیرات الوحیدة التي تعتبر عامة في مرحلة 

، من اإلفرازات الهرمونیة القویة ةالمراهقة، وتعد هذه التغیرات نتیجة إلفرازات مجموعة متنوع

والتي تحدث وفقا لسرعات زمنیة مختلفة، وتؤدي إلى إحداث الفروق الجسدیة بین الذكور 

  .واإلناث في الطول والوزن ونسب الجسد وكذلك الفروق في جهازي اإلنجاب لدى الجنسین

  ).24ص  ,2008رغدة شریم (

مرحلة مهمة في حیاة الفرد ألنها تصل  ومما سبق نستطیع أن نعرف المراهقة على أنها  

سن الطفولة بسن الرشد ،كما تحدث فیها مجموعة من التغیرات الجسمیة واالنفعالیة 

واالجتماعیة  حیث یعیش فیها المراهق بعض األحیان صعوبات التكیف والتوافق الذي یؤدي 

ة أخرى رغم جهوده به إلى البحث عن الحلول فقد یصل إلیها أحیانا، وقد ال یصل إلیها تار 

  .التي یبذلها إلشباع حاجاته األساسیة 

  : المقاربات النظریة للمراهقة  – 2

  : المراهقة النظریة البیولوجیة  1- 2  

مرحلة المراهقة بأنها بدایة البلوغ وتنتهي عند توقف "  ستانلي هول" حدد العالم األمریكي 

  .سنة  20 – 14النمو الجسمي الذي یكتمل خالل الفترة الواقعة  مابین 

في النظر إلى المراهقة یجعلنا نؤكد أنه یتجه في دراسته " هول " إن هذا النهج الذي یتبعه  

  . اتجاها بیولوجیًا كونه یعتبر أن بدایة المراهقة هو ظهور العالمات األولى ألزمة البلوغ
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  . ظهور الخصائص الجنسیة الثانویة بعد استكمال الخصائص الجنسیة األولیة-

 ).طوًال ووزنًا ( ئ في أبعاد الجسم االزدیاد المفاج-

فمن هذا المنطلق المحدد بعملیة النمو الفیزیائي والجنسي تصبح المراهقة  مرحلة من  

المراهقة بخصائصها " هول " مراحل النمو عند الكائن وبالتالي فإنها حتمیة عالمیة ویمیز 

  : أبرزها

 مرحلة اإلفراط في المثالیة . 

 والتقالید البالیة یممرحلة الثورة على الق . 

 مرحلة االنفعاالت الحادة والعواطف والحب والمیل إلى الجنس األخر والصداقة . 

 مرحلة الشك والنقد الذاتي واألحاسیس المفرطة . 

  المختلفة التي تشكل تماسكها ویجعل هول " األنا " مرحلة انحالل الروابط بین عوامل

مرحلة التقلبات الشخصیة واالرتماء في الحلول تقاربًا بین المراهقة والهستیریا كونها 

 ) 120ص ،2011محدب رزیقة (  (.المتطرفة

  :لمراهقة ل ةاالجتماعی النظریة 2-2

أن المراهقة مرحلة بیولوجیة اجتماعیة على السواء "  سولنبرجر" یرى  هول" و فقا لما قاله  

بعنوان مفاهیم عن )  1939( في مقال نشره سنة "  سولنبرجر"، وهذا االتجاه عبر عنه 

المراهقة یؤكد فیه  أن المجتمع نفسه ال یعطي للمراهق فرصا كافیة للقیام بالدور الذي یتفق 

ومستویات نضجه الجسمي والعقلي ونزعته إلى  التحرر واالستقالل، ومن هنا ینشأ اإلحباط 

الثقافة وحدها  ولید والصراع الذي تتسم به المراهقة إال أن هذه المشكالت وذلك الصراع لیس

بین العوامل البیولوجیة والعوامل  )(INTERACTIOبل هو نتیجة للتفاعل المتبادل 

االجتماعیة التي یعیش فیها الفرد وهكذا نستطیع أن ننظر إلى المراهقة ال على أنها تمثل  

، وٕانما باعتبارها مرحلة انتقال مستمر من الطفولة إلى ة مستقلة  منفصلة عن مراحل النموفتر 

"  لیفین" على أن المراهقة إن كانت فترة انتقالیة كما ذكر " سولنبرجر" الرجولة  وهنا یؤكد 

إال أنها میالد جدید من رحم قدیم أي میالد من طفولة تؤثر في هذا الجدید لیؤثر هذا الجدید 
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اهقة تتأثر بما هو سابق  علیها الطفولة وتؤثر فیما هو بعد ذلك فیما یولد من رحمه فالمر 

وهذا ما ستلمسه واضحا جلیا لدى  ،الحق وهو الرشد فال إنفصال  بین المراحل النمائیة للفرد

ورغم  أن كل منهما یمثالن اتجاها مختلفا عن اآلخر في  "إریكسون"و" فروید"كل من 

  . بین كل منهما وهذا ما سیتضح فیما بعد سیكولوجیة المراهقة إال أن هناك جوانب مشتركة

  )   33، ص2002مرسي محمد مرسي أبو بكر ( 

  : لمراهقة لالنفساني  ةالتحلیلی النظریة 3 -2

لیلي أن السلوك مجرد یركز هذا االتجاه على الالشعور واالنفعاالت ویعتقد المنظر  التح  

نقوم بتحلیل المعاني الرمزیة للسلوك ، ولفهم النمو على نحو حقیقي فعلینا أن خاصیة سطحیة

والتحول بعمق إلى الذات البشریة كما تؤكد  النظریات التحلیلیة بشدة على أهمیة الخبرات 

المبكرة مع الوالدین في تشكیل النمو وتتضح هذه الخصائص في النظریة التحلیلیة الرئیسیة 

  .)40، ص 2009 رغده حكمت شریم(  .لفروید

قبل الشعور  إسهاماته قوله بالكیفیات النفسیة الثالثة وهي الشعور وما"  فروید" وقد أوضح 

والالشعور وهو الكشف األساسي  في التحلیل النفسي وأیضا تصنیفه للجهاز النفسي الثالث 

( واألنا األعلى فالمبادئ الفرویدیة عن عالقات منظمات الجهاز النفسي الثالث الهو واألنا

بعضهم یبدو فیهم الدیالكتیك واضحًا تمام الوضوح فاألنا تقدم لنا ) علىاأل الهو، األنا، األنا

صورة لتطور كمي حیث تصبح الرغبات والمخطورة االجتماعیة التي یسعى لتحقیقها األنا 

األعلى بصبغة اجتماعیة لتعمل وفقًا لمبدأ الواقع ال مبدأ اللذة  تلك هي النظرة إلى الطبیعة 

المراهقة حیث یؤكد أنصار مدرسة التحلیل النفسي بصفة عامة أن  اإلنسانیة حتى حلول فترة

بنیة الشخصیة تتعرض لتعدیل في طور المراهقة فقد كانت األنا قبل حول هذه الفترة تشغل 

مركزًا متوسطًا بین الهو واألنا األعلى وتتوالى مهمة التوفیق بینهما على نحو یكفل لكل 

الفرویدي  لسیكولوجیة المراهقة  فإن وظیفة األنا في  منهما إشاعة المنشود، وطبقا للتطور

هذا الصدد یطرأ علیها نوع من التشویش واالضطراب نتیجة النخراط الفرد في طور البلوغ 

ویبدو الهو في هذا الوقت محكومًا أو موجهًا بتأثیر الحفزات الجنسیة متخطیة مجرد 
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، وكانت األعلى في حلول هذه أیضاالرغبة في التناسل والتكاثر الحصول على اللذة إلى 

، وحدد  مالمحها خالل سنوات الكمون باشرة قد شرعت في ممارسة وظیفتهاالفترة الحرجة م

وذلك عن طریق التوحد مع الوالدین والمثل األعلى والمثل العلیا الموقرة في المجتمع ، ولكن 

تغیرات التي طرأ ت على مع حلول هذه  الفترة الحرجة تهتز دعائم األنا األعلى نتیجة لل

عالقة المراهق بوالدیه خاصة الوالد الذي یتفق معه المراهق في الجنس ویعتبر فروید مرحلة 

المراهقة المرحلة األخیرة في تصوره لمراحل النمو و هذه المرحلة تتمیز بمالمح ارتقائیة هامة 

لغیریة، كما أنها فترة قلق منها التحول إلى عشق الذات واحترام الواقع ونمو المیول الجنسیة ا

، إن كثیرا من مظاهر السلوك الصبیاني لدى المراهقین اصة فیما یتعلق بالدوافع الجنسیةوبخ

یمكن أن ینطوي على جوانب   المسئولةاألعمال غیر  في واالنزالقمثل تقلبات المزاج 

لتطور شخصیة  لها مفاهیم عدیدة بالنسبة" روید ف" نكوصیة، وعلى الرغم من أن نظریة 

المراهق إال أن كثیرا من االستخدامات المفیدة لنظریة التحلیل النفسي لیست من فروید لكنها 

أبوبكر (. عوا من نظریة فروید وطبقوها على المراهقة بنوع خاصمن باحثین آخرین وسّ 

  .) 36 – 34 ، ص ص2002محمد مرسي 

حیث ترى أن المراهقة مرحلة تتسم بالصراع الداخلي "  آنا فروید" على نحو ما نجد لدى 

، فالمراهقون أنانیون فهم من جهة  یهتمون بأنفسهم توازن النفسي والسلوكیات الغریبةوعدم ال

وأنهم مركز هذا العالم ومن ناحیة أخرى  االهتماموكأنهم الموضوعات الوحیدة التي تستحق 

، یقیمون عالقات عاطفیة ویرغبون أحیانا  يفهم قادرون على التضحیة بالذات والتفان

باالندماج االجتماعي التام والمشاركة الجماعیة والمیل إلى العزلة في أحیان یتذبذبون بین 

   .مرد ضد السلطة الطاعة العمیاء  والت

   .) 40، ص2009رغدة حكمت شریم ( 

  : لمراهقة ل ةاالجتماعی النفس النظریة 2-4

وهناك من دارسي الشخصیة من "   فروید" لنظریة  امتدادا"  إریكسون" تعتبر نظریة   

ممثال للتیار الرئیسي لنظریة التحلیل النفسي كما یتضح ذلك في كتابات   "  إریكسون"یعتبر
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أنه  فرویدي صمیم لوالئه "  إریكسون" یمكن أن تطلق على << إذ یقول "  روبرت كولز"

"  إریكسون"، وقد عرض ˂˂جو التحلیل النفسي " فروید" للمبادئ األساسیة  التي اعتبرها  

وذلك "  نمواألنا" تحلیًال مفصال لمرحلة المراهقة أكثر من أي مرحلة أخرى من مراحل 

باعتبارها من وجهة نظره هامة في تشكیل سالمة الفرد النفسیة واالجتماعیة ویشیر 

لمرحلة التي تعتبر فترة أن التغیرات التي یواجهها المراهق في هذه ا) 1968" ( إریكسون"

تحول حاسم بین الطفولة  والرشد  ینتج  عنها الكثیر من المشكالت النفسیة واالجتماعیة 

بو بكر مرسي  محمد مرسي أ.(وتزداد ثقة الفرد إذا ما واجه تحدیات هذه المرحلة بنجاح

  (..)38، ص 2002

، فالمراهق یدخل الدورطراب محاوالت المراهق للتخلص من اض"  إریكسون" ویؤكد     

المرحلة الخامسة من مراحل التطور النفسي االجتماعي  وفي هذه المرحلة یعاني أزمة تتمثل 

الزم  لتجاوز المراهقة إلى في االختیار بین تحدید الهویة أو إنفالشها وأن اإلحساس بالهویة 

وٕالى احتالل مكان في ، هذا اإلحساس هو الذي یدفع بالمراهق إلى التمایز عن أقرانه الرشد

 2009عودة الریماوي،  محمود(  .جماعة الرفاق وٕالى لعب دور معین  وٕالى تحدید من هو

   .) 461ص 

لطبیعة صراع مرحلة المراهقة یظهر بعد نفسي  )1963(" إریكسون"وفي ضوء تصور   

اجتماعي جدید طرفه اإلیجابي هو اإلحساس بهویة الذات وطرفه السلبي هو ارتباك الدور 

ومهمة المراهق في هذه المرحلة هي إدماج كل معرفة اتخذها عن نفسه في إتالف هویة 

والصراع النفسي ذاتیة تبین الوعي بالماضي والمستقبل الذي ال ینفصل عن الماضي 

نفسها بین تحدیدها لهویتها مقابل عدم " األنا " االجتماعي في هذه المرحلة هو صراع داخل 

ویمكن أن نطلق على المراهقة مرحلة تقنین الذات یحاول خاللها  ،تحدید الهویة وارتباكها

ة على ره بالتبعیة المطلقالمراهق القیام بأدوار متعددة یحقق فیها ذاته ویتخلص من شعو 

، ویحاول المراهق التوفیق بین أدواره المختلفة لكي یصل في النهایة إلى مصالحه اآلخرین

نتائج  "إریكسون " ، ویصف نة وبالتالي تحقیق هویته الذاتیةوائتالف یمنحه اإلحساس بالكینو 
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عدم منح الشباب تجریب أدوار مختلفة فیقول لو شعر الطفل بأن البیئة تحاول أن تحرمه من 

ل صور التعبیر التي تسمح بتطویر وتكامل الخطوة التالیة في هویة أناه فإنه سیدافع عنها ك

  .بقوة مذهلة تشبه قوة الحیوانات التي فرض علیها الدفاع حیاتها

نفسیا للرشد بالطریقة نفسها  اجتماعیاأن مرحلة المراهقة تمثل تأجیال "  إریكسون" ویؤكد     

والمقصود بفترة التأجیل الفترة التي تمنح الشخص ، ن تأجیال نفسیاح بها مرحلة الكمو التي تتی

وفاء أن المراهقة لیست فقط تأجیال ل" إریكسون"حیث ال یكون مستعد للوفاء بالتزاماته ویرى

من جانب ) االختیاري ( ، وٕانما هي أیضا فترة تتمیز بالتسامح المراهق بالتزامات الراشدین

وهنا  من جانب الشباب وبقبول رسمي بااللتزام من قبل المجتمع، المجتمع وباللهو االستفزازي

اكتمال تتضح لنا مشكلة المراهق من الناحیة النفسیة االجتماعیة ذلك أن الرشد ال یعني فقط 

، بل یعني في المقام األول اكتمال دعائم هذا النضج من الناحیة النمو من الزاویة البدنیة

المراهق من حیث هي فترة أزمة ال ترجع  في  هذا الطور إلى النفسیة واالجتماعیة ومن ثم ف

أطوار النمو في ذاته وٕانما ترجع في المقام األول إلى مشاكل الحیاة الراشدة التي یتأهب 

إلیها وخالل ذلك یتجه المراهق لتجریب عدد من الهویات قبل أن یصل إلى  لالنتقالالمراهق 

إلى أن عملیة تكوین الهویة لیست عملیة بسیطة  "إریكسون"تحدید نهائي لهویته ویذهب 

فهي تشیر إلى حاصل جمع كل خبرات الطفولة والنضج البیولوجي ونمو األنا وٕانما هي 

باألحرى كیان تتكامل فیه تدریجیا المعطیات التكوینیة والحاجات اللیبیدیة والقدرات الممیزة 

أبو بكر مرسي  محمد مرسي ( . لناجحوالتوحدات ذات األهمیة والدفاعات الفعالة واإلعالء ا

     ) 50 - 48ص ص  2002

  :مراحل المراهقة  –3

تختلف مدة المراهقة من زمن ألخر ففي بعض المجتمعات تكون قصیرة وفي بعضها   

  :وهي األخر تكون طویلة ولذلك فقد قسمها العلماء إلى ثالثة مراحل

ووالدة الكائن في شكله  نهایة الطفولة،تمثل و )   سنة 14- 12: ( المراهقة المبكرة  3-1

وتعتبر فترة التقلبات العنیفة الحادة المصحوبة  ،وشخصیته التي سترافقه طیلة العمر النهائي
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رمضان القذافي (  .بتغیرات في مظاهر الجسم ووظائفه مما یؤدي إلى الشعور بعدم التوازن

  ).335، ص 2000

وهي تقابل المرحلة الثانویة ومرحلة المراهقة  )سنة 17-15: (المراهقة المتوسطة  3-2

ویمتاز شعور المراهق في هذه المرحلة  ،التغیرات البیولوجیة اكتمالالمتأخرة وهي مرحلة 

  . بالهدوء واالتجاه لتقبل الحیاة وزیادة القدرة على التوافق

وتقابل المرحلة الجامعیة حیث یصبح  )سنة 21-20- 18( المراهقة المتأخرة  3-3

ویشیر الباحثون إلیها أنها مرحلة التفاعل  ،الشاب أو الفتاة إنسانا راشدا بالمظهر والتصرفات

حیث یتمیز المراهق في هذه المرحلة بالقوة  وتوحید أجزاء الشخصیة والتناسق فیما بینها

 تصبحت األهداف واضحة والقراراوالشعور باالستقالل وبوضوح الهویة وبااللتزام، بعد أن أ

نت تشغل باله في مستقلة وانتهى المراهق من اإلجابة عن التساؤالت المتعددة التي كا

حامد عبد السالم زهران ( ، مثل من أنا ؟ من أكون؟ ما هو هدفي؟     المراحل السابقة

  .) 108ص ،1995

  : عالمات بدایة المراهقة وأبرز خصائصها _4

  :تطرأ على المراهقة تحوالت أو عالمات  بیولوجیة إشارة إلى بدایة المرحلة عنده وهي    

حیث ینمو المراهق جسمیا وتتغیر وظائف كل جهاز من أجهزة : النضج الجسمي 4-1

  .) 163، ص2008عبد الرحمان الوافي، (  .الجسم بدرجات متفاوتة في النسب

جسمیة هامة تتمثل في حجم الجسم، نسب أعضاء ت حیث أنه یحدث مع البلوغ أربعة تغیرا 

، نمو الخصائص الجنسیة األولیة نمو الخصائص الجنسیة الثانویة وتأتي التغیرات في الجسم

، ففي أثناء هذه الفترة من النمو السریع یبدو أن الذكور جم الجسم متمثلة في الطول والوزنح

تصل الزیادة في طول الفتاة من  أقوى جسمیا وعضالتهم تنمو بسرعة ویزداد طولهم حیث

سم،  4,8سم إلى  2,8سم من حیث قد تصل الزیادة في نمو الفتى من  4,4سم إلى  2,4

، وعلى ذلك نجد أن البنات  عظم زیادة الطول في الساقین أوال، ثم بعد ذلك في الجذعفتبدأ م

لعضلي عند األوالد ، ویتبع النمو األوالد من حیث النمو العضليقد تظل فترة متفوقات على ا



 الفصل الثالث                                                       المراهقة و الطالق          

 

 

39 

ثائر ( .الوزن وازدیادفقدان السمنة في حیث أنه عند اإلناث یتراكم الشحم في مناطق معینة 

  .) 234، ص 2009أحمد غباري، خالد محمد أبو شعیرة 

إال في مرحلة بلوغ وال یصل الجسم اإلنساني إلى نسبه المعتادة التي نالحظها في الراشد  

  .الفروق بین الجنسین في شكل الجسم، وتظهر بوضوح الشباب

كما تتطور طریقة التفكیر لدیه مع المیل إلى  یتطور البناء العقلي، :النمو العقلي 4-2

استخدام المنطق والمفاهیم والعالقات المجردة، ویجید المراهق استخدام قوانین التفكیر 

المنهجي، مما یشجعه على تبادل الحدیث ومناقشة القضایا العلمیة والفنیة والعلمیة 

التفكیر بالمستقبل والعیش في كما یشعر بالقدرة على التالعب باألفكار و .....واالجتماعیة 

  .أجواء ملیئة باألفكار والمثالیات 

  ).358، ص2000رمضان محمد القذافي (

  إن بدایة مرحلة المراهقة تتمثل في البلوغ الجنسي الذي هو: النضج الجنسي  4-3

زیادة في حجم الخصیتین لدى البنین والطمث عند اإلناث حیث یدل هذین الحدثین على 

ا ویكون فیها الجنسي أو على بدایة دخول المراهق للمرحلة التي ینضج فیها جنسیالنضج 

، حیث تنضج الغدد التناسلیة في كونها تصبح قادرة على التناسل وٕافراز قادرًا على التوالد

الهرمونات الخاصة بها ومن العالمات األولى للبلوغ عند األوالد هي كبر الخصیتین والكیس 

، أما بالنسبة للبنات فإن البلوغ یبدأ ها وظهور شعر العانة و شعر اإلبطالصفدي الذي یغطی

بظهور شعر العانة ونمو الثدي وفي نفس الوقت یبدأ كل من الرحم والمهبل في النمو حتى 

ص  ،2003بدر إبراهیم الشیباني (. لنهائي المكتمل النضجیصل كل منهما إلى حجمه ا

  .)208،209ص 

 إن للتحوالت الهرمونیة والتغیرات الجسدیة في مرحلة المراهقة:  التغیر النفسي-  4  -4

  تأثیرًا قویًا على الصورة الذاتیة والمزاج والعالقات االجتماعیة فظهور
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الدورة الشهریة عند اإلناث یمكن أن یكون لها ردة فعل معقدة تكون عبارة عن مزیج من 

، وذات األمر قد یحدث عند الذكور حیاناالشعور بالمفاجأة الخوف واالنزعاج بل واالبتهاج أ

، ولكن المهم هنا من المشاعر السلبیة واإلیجابیة  عند حدوث القذف المنوي األول أي مزیج

أن أكثریة الذكور یكون لدیهم علم باألمر قبل حدوثه في حین أن معظم اإلناث یتكلن على 

  .أمهاتهن  للحصول على المعلومات أو یبحثن عنها من مصدر أخر

  ) 356، ص 2003 حامد عبد السالم زهران( 

  تتمیز العالقات االجتماعیة في هذه المرحلة بأنها أكثر  :النمو االجتماعي 4-5

لیة التطّبع وتستمر عم ،د وتتسع آفاق عالقاته االجتماعیة، فبنمو الفرد تزداوشموالاتساعا 

حیث یكون خفي في بادئ  فیمیل إلى الزعامة و إلى الجنس اآلخر، والتنشئة االجتماعیة،

األمر ثم یتطور ویحاول المراهق أن یجذب انتباه الجنس اآلخر الیه، وتشتد المنافسة بین 

  .المراهق وٕاخوته وأقرانه في مختلف المجاالت

  ).353-352ص ص  ،2000خلیل میخائیل معوض ( 

   :أشكال المراهقة _5

  : المراهقة المتكیفة 5-1

وهي المراهقة الهادئة نسبیا والتي تمیل إلى االستقرار العاطفي وتكاد تخلوا من التوترات  

، كما یشعر المراهق بالمحیطین به عالقة طیبةاالنفعالیة الحادة وغالبًا ما تكون عالقة 

المراهق بتقدیر المجتمع له وتوافقه معه وال یسرف المراهق في هذا الشكل أو النوع من 

  . ، ومعناه أن هذا النوع یمیل إلى االعتدالفي أحالم الیقظة أو الخیالراهقة الم

وهي صورة تمیل إلى االكتئاب أو مكتئبة تمیل إلى : المراهقة اإلنسحابیة المنطویة  5-2

، مجاالت ر بالنقص وعدم التوافق االجتماعي، والشعو ء والعزلة والسلبیة والخجلاالنطوا

عیة ضیقة ومحدودة یمیل المراهق إلى التفكیر في نفسه وحل المراهق هنا وعالقاته االجتما
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، كما یسرف أمل في القیم الروحیة واألخالقیةمشكالت حیاته أو إلى التفكیر الدیني  أو الت

في االستغراق في الهواجس وأحالم الیقظة حتى تصل في بعض األحیان إلى حد األوهام و  

  .الخیاالت المرضیة

   :تمردةالمراهقة العدوانیة الم 5-3

سلطة المدرسة أو ویكون فیها المراهق ثائرًا متمردًا على السلطة أكانت سلطة الوالدین أو   

ال ومجاراتهم في السلوك ، كما یمیل المراهق إلى تأكید ذاته ، والتشبه بالرجالمجتمع الخارجي

یذاء إل الالنوع یكون صریحًا میا ، وفي هذاكالتدخین، إطالق الشارب، السلوك العدواني هنا

  .لمحیطین ا

كما قد یكون بصورة غیر مباشرة حیث یتخذ صورة العناد وبعض المراهقین من هذا النوع 

  . یتعلق باألوهام والخیال وأحالم الیقظة 

   :المراهقة المنحرفة  5-4

فإن كانت إن حاالت هذا النوع تمثل الصورة المتطرفة للشكلین المنسحب والعدواني   

الصورتین السابقتین غیر متوافقة أو غیر متكیفة إال أن  مدى االنحراف ال یصل إلى 

، إن الخلقي واالنهیار النفسي خطورته في الصورة الظاهرة في هذا النوع حیث نجد االنحالل

وبناء الضمیر فنجد أن المراهقین عالقتهم  ،النمط لم ینجح في تطویر معاییره األخالقیة ذاه

آلخرین والمبادئ العامة جتماعیة باردة غیر مكترثة وتخلو من الحساسیة حیال مشاعر ااال

مستمرین في بحثهم األناني عن المتعة الشخصیة وتصرفاتهم ال تفكیر فیها وال  جدهمكما ن

، ونجدها تتسم بالتخریب والتدمیر لآلخرین حتى طموحاتهم من النوع المدمر األناني سأحاسی

 مریم سلیم(  .لنزوات الجنسیةمنها بالطموح في میدان العمل أو في میدان ا سواء ما یتعلق

  .) 393، ص 2000

  

  



 الفصل الثالث                                                       المراهقة و الطالق          

 

 

42 

  :مشكالت المراهقة -6

  :مشكالت نفسیة 6-1

وضعف التوافق النفسي وحدة االنفعاالت  ,وتتمثل في الحساسیة والصراعات النفسیة 

التأثر و األحالم المزعجة والعواطف الجیاشة والقلق والخوف واالنطواء والخجل وسرعة 

  .والنسیان والغیرة والكآبة

  :مشكالت صحیة 6-2

  .تتمثل في قلة النوم والصراع وفقدان الشهیة واضطرابات في المعدة وظهور حب الشباب 

  :مشكالت مدرسیة 6-3

وضعف  ,تتمثل في صعوبة بعض المواد الدراسیة وتوتر العالقات مع بعض المدرسین

  .المیل للقراءة وصعوبة الحصول على درجات عالیة والخوف من الرسوب االنتباه وضعف 

  :مشكالت أسریة 6-4

وتتمثل في تفضیل الوالدین ألحد اإلخوة ووفاة احد الوالدین والتدخل في أمور المراهق  

  .ومحاسبته 

   :مشكالت اقتصادیة  6-5

االقتصادي لألسرة وقلة وتتمثل في قلة الحصول على المالبس الجدیدة وضعف المستوى 

  .المصروف الیومي 

   :مشكالت اجتماعیة  6-6
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وتتمثل في كثرة أوقات الفراغ والثورة على اآلخرین ألتفه األسباب واختیار األصدقاء 

واالرتباك عند مقابلة اآلخرین والعالقات مع الجنس اآلخر والتعرض إلى الضغوط 

  ). 215، 214ص ص ، 1999صالح حسن الداهري(. االجتماعیة 

    :مشكلة العدوانیة 6-7

تعتبر من المشكالت البارزة في مرحلة المراهقة، ویعتبر صفة رئیسیة لكل كائن حي   

ویظهر مرتبطا بالنشاط البناء الذي یبذله الفرد إما من أجل السیطرة على العوامل المادیة 

المحیطة به من أجل الدفاع عن النفس أمام األخطار الواقعة أو المتوقعة أو من أجل تأكید 

  .رغبة في التملك أو محاولة ضبط سلوك اآلخرینالذات، أو بال

  .) 51ص  ،2009حمودة سلیمة (  

وبالتالي الشعور باإلحباط والمیل إلى  ،لمراهق بازدیاد الموانع الخارجیةوترتفع العدوانیة عند ا

  .التصریف الفائض من هذه العدوانیة

  ). 175ص  ،1995عبد الغني الدیدي( 

  :أزمة الهویة 8 -6

  مرحلة  المراهقة عنالفرد في  تعكس تساؤل" إریكسون" إن أزمة الهویة والتي نادى بها    

األتي من أنا  ومن أكون ؟ وهي حالة نفسیة غیر مریحة وتعني هذه األزمة الكثیر من 

األمور منها عدم قدرة المراهق على اختیار المستقبل العلمي والمهني المناسب وعدم وضوح 

فهو یشعر بالضیاع خاصة أن  ،الجدوى وفقدان القیمة االجتماعیةالرؤیا والهدف وانعدام 

  ).219ص  ،2000مریم سلیم ( .المراهق على فهم ذاته المجتمع ال یساعد 

ویجمع علماء النفس أن أزمة المراهقة تعبر عن أزمة الهویة بالنسبة للمراهق وهي تعبیر  

عن صعوبة القرارات التي یجب على المراهق اتخاذها كما یمكن القول أنها أزمة االختیارات 

وكیانه اخلي تنصب جلها حول إثبات وجوده فهو یمر بحاالت من الصراع الد ،في وجوده
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وهي ضروریة للسیر نحو النضج وغیابها یعبر عن وجود اضطرابات لدیه  ،كفرد مستقل

 حول الصراع بین الحاجة إلى االستقالل والحاجة إلى االعتماد على الوالدین واألهل،

  .الصراع بین الحاجة إلى تهذیب الذات وبین الحاجة للتحرر 

 ) (Philippe jeanemet&Maurice Cotcos 2003 p p11, 12  

   :مشكلة التقمص والتقلید - 9 -6

" یلعب التقمص دورا مؤثر في تكوین شخصیة المراهق حیث نجد المراهق یتقمص شخصیة 

فمثال وعلى كل حال فإن المراهق یمیل إلى التقلید األعمى وٕالى البدع والموضات " األب 

أن یتوجه توجها سلیمًا ألن التقلید األعمى والتقمص قد یكون له تأثیر الجدیدة ولذلك ینبغي 

 .سلبي في تكوین شخصیة المراهق 

 )http ://www.saaid.net /  tarbih /107.htm (  

  :العوامل المؤثرة في النمو االجتماعي للمراهق-7

  :عالقة الطفل بوالدیه وأثرها على مراهقته 7-1

   : الفرد المدلل*

االعتماد على نفسه وینهار أمام كل أزمة تواجهه ویشعر بالنقص عندما ال تجاب یعجز عن 

  .له رغباته وینتج عن ذلك تكیف اجتماعي خاطئ مریض

  :الطفل المنبوذ*

یمیل إلى المشاجرة والمعاداة والمخصومة ویحاول جذب انتباه اآلخرین بفرط نشاطه وحركته  

  .وهو یسفر ذلك عن تكیف خاطئ مریض 
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  :الجو النفسي السائد في األسرة  -7-2

یتأثر الفرد في نموه االجتماعي بالجو النفسي المهیمن على أسرته وبالعالقات القائمة بین 

  .أهله وذویه

حیث تعكس هذه األشیاء على حیاة المراهق فتشبع :األسرة المستقرة الثابتة الهادئة المطمئنة 

  .مثالیا لنموه بذلك حاجاته إلى الطمأنینة وتهیئ له جوا 

األسرة التي تثور غاضبة ألسباب تافهة وتبغض الناس وتمیل لالنتقام والغیرة سوف تشكل  

  .مراهقین مرضى تحت وطأة الصراع الحاد االضطراب الشدید 

  :النزعات االستقاللیة -7-3

  :استقالل المراهق اجتماعیا *

هام فال بد من إتاحة الفرصة یتطلع أن یتولى بعض المسؤولیات وأن یقوم بالوظائف والم 

   .لهم

  :استقالل المراهق وجدانیا*

الرغبة في التخلص من الوالدین عاطفیا وتكوین شخصیة مستقلة والبحث فیما یهمه من  

  .أمور

   :الوالء لمجموعة األقران : 7-4

فیسعى إلیها سعیا أكیدا ویتبنى قیمها ) الشلة(أن یرتبط ارتباطا وثیقا بمجموعة النظراء  

ومعاییرها ومثلها السلوكیة وذلك من أجل توسیع دائرة خبراته وعالقاته االجتماعیة ومن 

  .الضرورة تقبل المشرفین على المراهقین لجماعاتهم الحرة 

  ).163ص، 1972محمد مصطفى زیدان (
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أكثر مراحل النمو عرضة  االهتمام برعایة الفرد بمرحلة المراهقة ألنها تعد منإن   

یعیش حالة صراع وقلق  ، فالتغیرات التي تحدث في هذه المرحلة تجعل المراهقلالنحراف

، كي ر له كل حاجة في ظل هذه التغیرات، لذا فهو یحتاج لمن یفهمه ویوفوخوف وحیرة

  .حقیق التكیف مع البیئة التي یعیش فیهایعبر هذه المرحلة بسالم بهدف ت
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  :الطالق: ثانیا 

  :تعریف الطالق  -1

  :لغة - 1-1

 ،أطلق األسیر إذا أرسله ورفع قیده: تدل على اإلرسال ورفع القید والمفارقة یقال 

 .وطلق بلده إذا فارقها، وطلق زوجته أي فارقها وحل رباط الزوجیة 

  .) 197، ص 2001نادیة حسن أبو سكینة (

ولكن جعلوه في المرأة طالقا وفي  وقال ابن عابدین الطالق هو لغة رفع القید، 

  .) 7، ص1982عمر رضا كحالة .( غیرها إطالقا

   :اصطالحا - 1-2

ة من الفسخ الطالق بمعنى عام هو إنهاء زواج صحیح أثناء حیاة زواجین أي صور   

   )198، ص 1981محمود حسن .( ، حیث یمثل الدلیل النهائيالزواجالقانوني لعقد 

ویعرف أیضا الطالق حل لعقد النكاح وقطع العالقة الزوجیة التي بدأت بالعقد  

الدائم رغم التأكیدات والتوصیات المكررة والواردة عن األولیاء والمصلحین ودعاة 

حبیب اهللا .( ورباط مقدس متینالخیر للمجتمع بأن الزواج رابطة ال تقبل االنقطاع 

  ).139ص  ،1997طاهري 

  :من الناحیة االجتماعیة  *

الطالق هو انفصام عملیة الزواج بسبب منصوص علیه دینا وشرعا وقانونا ومن  

أهم األسباب التي تجیز الطالق طلب الطالق هو الزنا والهجران لعدة سنوات والقسوة 

 ).30، ص 2010برغوتي توفیق (  .والجنون الذي یكون من المیئوس شفاؤه
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 :من الناحیة نفسیة   *

  النفس أن معظم حاالت الطالق ترجع إلى عوامل الشعوریة تدخلیرى علماء  

  أي أن الشخص الذي ال یرى حال لألزمات الزوجیة إال عن في علم النفس المرضي،

  طریق الطالق لیس بالشخص السوي، وأن السبب الجوهري الذي یجعله یفكر في

الطالق ثم یهدد به وأخیرا ینفذه هو سبب مرضي في نفسه ،یتمثل في عدم نضجه 

فالزوج المریض نفسیا یستخدم في حیاته الزوجیة نفس األسالیب  االنفعالي، العاطفي،

كعدم الثقة والخوف من المسؤولیة ،حب  ،طئة التي اعتاد استخدامها من قبلالخا

 . في النهایة إلى الطالقالتملك والغیرة والسیطرة التي تدفعه 

  ).66ص ؟مسعودة كمال(

  :طبیعة الطالق  -2

أباح الشرع الطالق نظرا لكونه دین یشرع للحیاة الواقعیة التي یضطرب فیها 

اإلنسان فكثیرا ما تحدث اضطرابات تقتضي ضرورة الطالق من أجل االستقرار 

ود تكفل الشارع قیده بقیإال أن  ،فعلى الرغم من إباحة الطالق شرعااالجتماعي، 

 ،ن في حقوق كل من الزوجینمن أجل تحقیق التواز  ،تحقیق صالح األسرة نفسها

تقائه ما وحث المسلمون على ا ،سالم الناس في اتخاذ قرار الطالقوكذا بغض اإل

أبغض الحالل إلى اهللا الطالق ): ص(وفي ذلك یقول  ،استطاعوا إلى ذلك سبیال

  .له عرش الرحمان تطلقوا فان الطالق یهتزویقول كذلك تزوجوا وال 

  ). 204ص ،2011عدلي محمود السمري  ،محمد محمود الجوهري( 
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  :النظریات االجتماعیة المفسرة للطالق -3

 :نظریة التفكك االجتماعي  3-1

أكد أنصار هذه النظریة  أن كثیرا من المشاكل االجتماعیة المتمثل بعضها في   

وانحراف وتشرد الصغار بصفة  الزواج، وتفكك األسرة بصفة عامةعدم استقرار نظام 

، بحیث ال یكون للفرد معرفة دقیقة لما یتوقعه من اآلخرین وما یتوقعه خاصة

اآلخرین منه ویبنى أتباع هذه النظریة وجهة نظرهم على نتائج العدید من الدراسات 

وضى االجتماعیة والتفكك فالتي انتهت إلى أن التغیر االقتصادي كان سببا رئیسیا لل

، وقد قاد هذا التفكك إلى معدالت عالیة من االنحراف والجریمة وغیرها بشكل عام

من المشكالت االجتماعیة وعلى رأسها الطالق، ویعني أیضا التفكك االجتماعي 

اضطرابا في التفكیر ینتج عنه اضطراب في التنظیم وقصور في األداء الوظیفي 

د، ویؤثر على العادات االجتماعیة السلوكیة المقررة أو على داخل المجتمع الواح

الضوابط االجتماعیة بصورة تجعل من المستحیل أن یتحقق لهذه األدوار أداء وظیفي 

  .منسجم نسبیا

 : نظریة التغیر االجتماعي والثقافي  2 -3

مستمر یرى أصحاب هذا االتجاه أن التغیر االجتماعي ما هو إال استبدال وصراع   

في أنماط التفاعل االجتماعي أو في عناصر الثقافة ویؤكد المنادون بارتباط وجود 

أن التغیر هو السبب المباشر أو الغیر  ،االجتماعيت االجتماعیة بالتغیر المشكال

مباشر لمعظم المشاكل االجتماعیة تحدث ألن التغیر االجتماعي ال یتم بنفس الدرجة 

ذا جتمع وتزداد احتماالت ظهور المشكالت االجتماعیة إبین مختلف عناصر بناء الم

، كما تقدم هذه النظریة تفسیرا لظهور المشكالت ازدادت درجة التغیر االجتماعي

االجتماعي خاصة التي ترتبط باألمراض العقلیة التي تزداد بشكل أساسي كلما زادت 
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ن یصاحب درجة التغیر االجتماعي في عنصر من عناصر ثقافة المجتمع دون أ

ذلك نفس درجة التغیر في بقیة عناصرها ففي مثل هذه الظروف تبدأ كثیر من 

، یكون العنصر البدیل قد أخذ مكانهمظاهر الثقافة في التغیر أو االندثار دون أن 

لذا فان التغیر المتسارع والكثیف في فترات قصیرة ومحدودة له عالقة كبیرة بظهور 

  .المشكالت االجتماعیة

  :ریة صراع القیم نظ 3 -3

ترى هذه النظریة أن المشكالت االجتماعیة هي نتاج الصراع بین قیم الجماعات   

بین أفراده وقیم عامة وغیر  المختلفة في المجتمع وان لكل مجتمع قیم عامة مشتركة

وتظهر هذه القیم في المجتمعات ذات الثقافات المتعددة مثل  ،لة بین الجماعاتمتماث

، وقد تبین أن أي وضع ند أو بعض الدول اإلفریقیةالوالیات المتحدة األمریكیة أو اله

 ،تعارض في القیم السائدة حول تلك الظاهرة اجتماعي عندما یحصل تضارب أو

دة استعمال مفهوم ومن هنا تجدر اإلشارة إلى أنه یوجد بعض القصور لمدى فائ

الصراع القیم في تفسیر المشكالت االجتماعیة بمعنى أن المشكلة قد ال یمكن حلها 

حتى یدرك الناس أن القیم قد تتغیر بمرور الوقت وأنهم یتأثرون باألوضاع القائمة، 

, تركة ولیس نتیجة للقیم المتعارضةألن بعض المشكالت قد تنشأ نتیجة للقیم المش

  . د تمثل نوعا آخر من القیم وربما االثنین معاوأن المشكلة ق

  : النظریة الالمعیاریة  4 -3

أشارت النظریة الالمعیاریة لدوركهایم إلى أن المشكلة االجتماعیة تعزى إلى عوامل   

عن تنظیم وتحدید القواعد إلى التنظیم االجتماعي الذي عجز ترجع في األساس 

أهدافهم الشخصیة في إطار األهداف العامة المنظمة للسلوك عند أفراده لتحقیق 

، أي أن هناك أهداف عامة ضمن الثقافة السائدة في المجتمع وبالوسائل المباحة
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، ى الوسائل واألسالیب المحققة لهامتفقا علیها إال أنه ال یوجد ال یوجد اتفاق عل

واعد ویرجع ذلك الضطراب التنظیم االجتماعي وعجزه في جعل األفراد یمتثلون للق

التي وضعها المجتمع ألفراده لتحقیق أهدافهم وأصبح بذلك كل منهم یسعى لتحقیق 

، وبذلك تنتشر المشكلة االجتماعیة ویسود انعدام لیب والوسائل التي یراهاذلك وباألسا

النظام وتغیب السویة االجتماعیة فیه هذا وقد تنتشر المشكلة االجتماعیة أیضا لدى 

حباطات المتوالیة لدیهم والناتجة عن عدم قدرتهم على تحقیق بعض األفراد نتیجة لال

   ). 2008رشاد عبد العزیز موسى ( .             أهدافهم 

  :أقسام الطالق  -4

  : من حیث اآلثار :4-1

للزوج الرجوع فیه إال بعقد جدید، وهو البائن بینونة  هو ما ال یجوز :الطالق البائن*

زوجته من رجل آخر ثم تطلق منه، وبعد ذلك یعود أما بعد أن تتزوج  ،صغرى

أضف إلى ذلك الطالق الذي ال یجوز  ،ول إلیها وهو البائن بینونة كبرىزوجها األ

  : ، ومن أنواعه ى زوجته مطلقا وهو الطالق التاسعبعده الرجوع إل

  .طالق الرجل لزوجته قبل الدخول بها دبرا : طالق غیر المدخول بها 

  .طالق الرجل لزوجته بعد أن بلغت سن الیأس :طالق الیائسة 

هو أن تكره المرأة زوجها وتطلب منه الطالق إال أنه یرفض : طالق الخلع والمباراة 

، فتفتدي بشيء من معه ذلك وهي تخاف على نفسها الوقوع في الحرام فیما بقیت

مالها، بحیث قد یكون هذا الفداء موازیا لمهرها أو أقل من ذلك ، والمباراة تكون فیه 

الكراهة من الزوجین وتزید المباراة عن الخلع في لزوم إتباع صیغة المباراة بلفظ 

  ". برأتك على كذا، إلى أن یقول أنت طالق " الطالق بأن یقول
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، تنكح الزوجة زوجا آخر بعقد نالرجوع فیه إال بعد أ إذ ال یجوز: المطلقة ثالثا 

  .شرعي ثم یطلقها أو یموت 

یجوز للزوج الرجوع لزوجته من دون عقد جدید ضمن العدة :  الطالق الرجعي*

الشرعیة لزوجته والرجوع في هذا المجال حق للزوج ال حاجة فیه إلى تحصیل رضا 

فسهن ثالثة قروء وال یحل أن یكتمّن ما والمطلقات یتربصن بأن" الزوجة كما في قوله 

ولتهن أحق بردهّن في ذلك خلق الّله في أرحامهن إن كّن یؤمّن باهللا والیوم اآلخر وبع

إصالحا ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة والّله ا و إن أراد

الزوجة وال تستطیع  ،ن یكون الزوج أحق برد زوجته إلیهوهي توضح أ". عزیز حكیم 

  ). 37، ص 2006الشیخ حسان محمود عبد الّله .( االمتناع عن ذلك ورفضه

 :من حیث وقوعه ومشروعیته -4-2

هو الطالق الواقع على الوجه الذي ندب إلیه الشرع ، وهو أن  :الطالق السني *

، لم یمسسها فیه أي لم )غیر حائض( یطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر 

یجامعها فیه وهو الطالق المشروع ویكون بأن یطلق مرة یعقبها رجعها ثم مرة ثانیة 

إحسان فهو الطالق الذي یعقبها رجعة ،ثم یخیر بعد ذلك إما أن یمسكها أو یفارقها ب

عیة التي أي الطالق في الدائرة الشر ) ص(وافق إیقاعه أمر اهللا تعالى وأمر رسوله 

، فالطالق المشروع هو ما كان مرة بتطلیقة واحدة بحیث رسمها اإلسالم إلتباعها

   .یكون رجعیا یملك الزوج بعد كل مرة أن یمسك زوجته بمعروف وذلك بمراجعتها 

   ). 113، ص1994اج العربي بلح( 

هو الطالق المخالف للشرع كأن یطلقها ثالثا بكلمة واحدة أو : الطالق البدعي*

أنت طالق أو یطلقها اثنتین بكلمة واحدة أو یطلقها : متفرقات بمجلس واحد كأن یقول

في حیض أو نفاس أو في طهر جامعها فیه، وقد أجمع العلماء على أنه الطالق 
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واختلفوا هل یقع أم ال، فقال بعضهم یقع،وقال البعض  ،عله أثمالبدعي حرام وأن فا

  .اآلخر ال یقع 

عن رجل ) ص(هللا  وقد روى النسائي وغیره عن محمود بن لبید، قال أخبر رسوال

أیلعب بكتاب اهللا وأنا بین  «طلق امرأته ثالث تطلیقات جمعا، فقام غضبان ثم قال

  ).223 -222، ، ص ص2000معن عمر خلیل ( »أظهركم 

  :من حیث الصیغة:  4-3

ویكون باللفظ الذي یفهم منه المراد ویغلب استعماله عرفا في  :الطالق الصریح*

ومطلقة وغیر ذلك مما هو مشتق من لفظ الطالق،  طلقتك، الطالق مثل أنت طالق،

الطالق والفراق :وألفاظ الطالق الصریحة كما جاءت في القران الكریم ثالثة هي

الطالق بهذه األلفاظ دون الحاجة إلى نیة تبین المراد منه لظهور داللته  والسراح ویقع

  .ووضوح معناه

هو كل لفظ یحتمل الطالق وغیره ولم یتعارف علیه الناس في  :الطالق كنایة*

الحقي بأهلك أو اذهبي أو أخرجي أو أنت بائن أو : الطالق مثل قول الرجل لزوجته

الطالق بهذه األلفاظ إال بالنیة، كما یقع  قعأنت علي حرام إلى غیر ذلك، وال ی

فان كانت الكتابة صریحة بالطالق یقع الطالق فان كان الطالق  ،الطالق بالكتابة

یقول لها أنت طالق  وقع وٕاال فانه ال یقع ویمكن للزوج أن یرسل رسوال إلى زوجته

على النطق ،أما كما یقع الطالق باإلشارة بالنسبة لألخرس لعدم قدرته  ،بمجرد التلفظ

  .غیر األخرس فال یقع الطالق بصدور إشارة منه 

  )37، ص 2010توفیق برغوتي( 
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یعد جائزا شرعا،في الدین أو القانون ویتم بدون حضور الزوجة  :الطالق الغیابي *  

الذي 1985سنة  100توثیقه، وبدون علمها،فقد نصت المادة األولى من القانون 

طالقه لدى الموثق المختص فان لم تحضره كان على یوجب على الموثق إشهاد 

وعلى الموثق تسلیم نسخة إشهار  ،إعالن الطالق لشخصها على ید محض الموثق

 .ق إلى المطلقة أو من ینوب عنهاالطال

ویبغض العرف السائد الطالق الغیابي ألنه بمثابة خروج عن المعاییر المفضلة في  

توثیق الطالق بشكل رسمي دون إتباع نطاق العرف، حیث یلجأ أصحابه إلى 

      ).235ص ،2011محمد محمود الجوهري (  .المراسیم الخاصة به

  :مراحل الطالق  -5

  :مرحلة االنفصال الفكري 5-1

إن بدایة ظهور المشكالت بین الزوجین واستمراریتها كفیل بأن یحدث انفصال فكري  

تفكیر اآلخر حول هذه المشكالت بینهما حیث یفكر كل منهما بطریقة مختلفة عن 

وتمثل  بل قد تكون مضادة لها وعلى النقیض منها مما یزید من شدة الخالف بینهما،

هذه البدایة لالتجاه نحو الطالق إذ یؤدي استمرارها إلى المرحلة الثانیة والمتمثلة في 

  .التباعد الوجداني 

  :مرحلة االنفصال الوجداني 2 -5

 ال الفكري بین الزوجین واحتفاظ كل منهما برأیه الخاصمع استمراریة االنفص 

، یبدأ كل منهما ممارسة سلوكیات قد تكون غیر المخالف والمنفصل عن الرأي اآلخر

، وهذا االنفصال الفكري والسلوكي یؤدي إلى غوبة وغیر مقبولة في نطاق األسرةمر 

  .بعضهماانفصالها الوجداني وبرد مشاعرهما وأحاسیسهما وعواطفهما نحو 
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 :مرحلة االنفصال الجسدي 3 -5

مع استمراریة التباعد الوجداني والعاطفي، تبدأ مرحلة جدیدة حیث یؤدي ذلك   

التباعد الحقیقي على المستوى المادي فیصبح أداء الحقوق والواجبات الزوجیة بین 

  .الزوجین عمل روتیني أشبه بأداء الواجب مما یزید من كرههما لبعضهما

 : مرحلة االنفصال الشرعي القانوني 5-4

عندما تصل الحالة بالزوجین إلى االنفصال  الجسدي ال یكون هناك مبرر  

لوجودهما مع بعضهما في بیت واحد ألنه لم تتحقق معاني الحیاة الزوجیة التي 

ینشدها كل منهما فیصبح الطالق موضع تفكیر إلى قرار فعلي حیث تنتهي الحیاة 

  . الزوجیة بالطالق

 :مرحلة االنفصال االقتصادي المادي 5 -5

یصاحب عادة واقعة الطالق إجراءات اقتصادیة یحكمها الشرع والقانون ،حیث یبدأ   

كل من الزوجین دفع ما علیه من التزامات مادیة وأخذ ماله منهما، وقد تتم التسویة 

وقد ترتبط هذه  المادیة بینهما بالحسنى وفي جو التسامح واالحترام المتبادل لآلخر،

  .المرحلة بالكثیر من المشكالت 

 : مرحلة االنفصال األبوي 6 -5

قد یكون الطالق نهایة لبعض مشكالت الزوجین ولكنه سیتسبب في مشكالت   

وقد یتفق المطلقان  ،على أطفالهما إذا كان لهما أطفالأخرى تؤثر تأثیرا مباشرا 

كیفیة رعایة األطفال من حیث توفیر بطریقة ودیة متمیزة بالتسامح والتفاهم على 

وعلى  المكان المناسب لهم وتحدید الشخص المناسب الذي یشرف على رعایتهم،

وطریقة لقائهم بأبویهم  ،الزم لتغطیة مصروفاتهم و نفقاتهممصدر اإلنفاق، والمقدار ال
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وغیرها من األمور التي عادة تنظم عالقة المطلقین ببعضهما وبأطفالهما بعد حدوث 

  .الطالق مباشرة

  :مرحلة االنفصال النفسي االنفعالي 7  -5

ى االتفاق یعتقد بعض المطلقین أن المشكالت تنتهي بالطالق أو حتى بالقدرة عل  

إال أن هناك مشكالت تظهر من نوع جدید تمس الجانب  ،على حل مشكالت األبناء

، وتتصف هذه همانفسیة التي تؤثر على انفعاالتالشخصي ألنها تتعلق بالحالة ال

یاته بحلوها ومرها مع الطرف المرحلة التي یمر بها الشخص بانعزاله واستعادة ذكر 

وتحدید ایجابیاته وسلبیاته ومقارنة واقعه بعد الطالق  ،وتقویم سلوكیاته معه ،اآلخر

  .بحاله أثناء الزواج ورسم خططه المستقبلیة

  ).            202 -201ص  2011الخالق محمد عفیفي ( 

  :أسباب الطالق - 6  

  صغر سن الزوجین فكلما كان سنهما عند الزواج صغیرا زادت احتماالت

  .الطالق ومرجع ذلك قلة الخبرة والنضوج

  انخفاض مستوى المعیشة للزوجین أو ضعف المستوى االقتصادي

  .واالجتماعي 

  طالق الوالدین حیث وجد أن األزواج الذین ینحدرون من آباء وأمهات

  . مطلقین أمیل إلى أن یطلقوا هم أنفسهم

 وعدم االنسجام في الحیاة مما یجعل أحد الخالفات المستمرة والبغضاء ،

 .الزوجین أو كالهما ال یطیق اآلخر 

  ). 193، ص 2006محمد سند العكایلة ( 
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  یدفع الطرف الغیر عقیم إلى طلب الطالق لكي عدم إنجاب األطفال مما

  .یتسنى له إشباع غریزة األبوة أو األمومة 

 الحب الرومانتیكي الذي یسبق الزواج والذي یصطدم بواقع الحیاة ومشتقاتها.  

  األنانیة المفرطة التي یتسم بها أحد أطراف العالقة الزوجیة وتتجلى خاصة

  ). 21، ص 2006ید عبد العاطي الس.( عند الذي تربى وحیدا عند أبویه

 وفي  النقد الدائم وهو عالمة التحذیر المبكرة بأن العالقة الزوجیة مهددة

  .خطر

 ویأتي هذا في صورة هجوم الستهزاء والسخریة من الطرف اآلخرالتحقیر وا ،

  .ضد الشخص ذاته ولیس ضد الفعل الذي قام به

  والتصعید یحمل لغة التهدید تصعید الخالف وٕاعطائه حجم أكبر مما یستحق

  .ویشكل خطرا أكبر فیما یتعلق بالطریق المؤدي إلى الطالق

 )106 - 104، ص 2013إبراهیم جابر السید(    

 ولها إلى عدم التوافق الجنسي بین الزوجین یؤدي إلى ازدیاد الخالفات ووص

  .  مناص من حل رابطة الزواج ، ویصبح النقطة یصعب معها التوفیق

    ).127ص  ؟عاطف محمد (

 المیول والرغبات كذلك سوء  ،توافق بین الزوجین في االهتماماتانعدام ال

معاملة الزوجة عن طریق الضرب أو األحادیث الجارحة من بین األسباب 

  ).15 ص 2004،محمد السید عبد الرحمان(. المؤدیة للطالق

  یتعاملوا مع الحیاة نقص الوازع الدیني ألن الناس ابتعدوا عن الدین وأصبحوا

 .بصورة مادیة وأصبح دور الدین في منع الطالق یتضاءل 

  ) . 280 ، ص1989عبد العزیز سعد ( 
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  : اآلثار المترتبة عن الطالق عند المراهق-7

إن صدمة الطالق بالنسبة للمراهق ومحاولة التكیف مع حقیقة أن والدیه مطلقین  -  

نفسیته كطفل أو مراهق، الن صدمة الطالق تأتي یمكن إن تكون مؤلمة ومؤثرة في 

، فیشعر األبناء بضیاع عمیق و كبیر وبأنهم المرتبة الثانیة بعد صدمة الموت في

  .أصبحوا معرضین لقوى ال یستطیعون السیطرة  علیها 

كما تبین أن الفترة ما قبل الطالق وهي فترة الصراع والغضب والمشاكل هي التي  - 

وان هذا یؤید االعتقاد السائد أن الطالق مضر باألبناء من النواحي  ،لها األثر الكبیر

الجوانب  أوالنفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة وحتى التعلیمیة الن كل هذه النواحي 

  .مترابطة بعضها ببعض

  )128. 127ص ص  2008رشاد علي عبد العزیز موسى  ( 

تصبح العالقة بین المراهق والوالدین دون الطبیعة الهرمیة وبالتالي تدفعه نحو  -

  .النمو السریع والفترة التي تلي االنفصال على وجه الخصوص تكون صعبة جدا 

الردود االنفعالیة المباشرة لخبرة الطالق قد تكون بمثابة الصدمة وعدم تصدیق  -

خاصة إذا كان المراهقون غیر مدركین لمدى وطبیعة المشكالت الزواجیة بین 

  .الوالدین

لوم الذات واإلحساس بالذنب فإذا كان هم محور المشاجرات والنزاع فمن الممكن  -

  . صال بین الوالدین جزئیاأن یشعروا بمسؤولیتهم نحو االنف

  ). 244، ص 2009رغدة شریم ( 
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مما یؤدي  فقدان حنان الوالدین أو أحدهما، وفقد الرعایة األسریة والتربیة المنزلیة، -

  .، أو تأثرهم بأصدقاء السوء إلى تصرفهم بطرق خاطئة

االنعزال ،التهرب من  الصمت، الشرود الذهني،: كثرة االنفعاالت النفسیة مثل -

  .المواجهة، الجفاء في الكالم والمعاملة مع اآلخرین

 ). 194، ص2011أحمد عبد اللطیف أبو أسعد (

فقدان الشعور باألمن واألمان أو الشعور بعدم الكفاءة أو عدم الموائمة وقد تهز  -

  ).152، ص 2009عبد الرحمان العیسوي (  .ثقته بنفسه

قیمة منهم، فمشاعر الذنب الناتجة عن یشعرون بأنهم یختلفون عن ـأترابهم وأقل  -

الطالق والخجل من الخالفات العائلیة والعدوانیة السائدة في المنزل تعزز مشاعر 

  ).460، ص2002سامر جمیل رضوان (  .االختالف

الخالفات  لیشعر غالبیتهم بالقلق خاصة عندما تسود في فترة ما قبل االنفصا -

  .نف بین الوالدینوالشجار والعدوانیة وبعض أعمال الع

  ).57، ص 2010برغوتي توفیق (     

وبالرغم من كل ما تقدم من آثار سلبیة قد یكون الطالق في بعض األحیان حال   

، حیث أنه قد یعطي نوعا اساته على الصحة النفسیة لألبناءأكثر ایجابیة في انعك

أسرة متصدعة  إلىمن االستقرار لعیش األبناء عند أحد الوالدین أفضل من االنتماء 

  . ومشحونة بالخالفات والصراعات الدائمة 

  

  



 الفصل الثالث                                                         المراهقة والطالق

 

 
61 

  

 خالصة 

أهم أشكال التفكك األسري ألنه انتشر بشكل  هو من نستنتج مما سبق أن الطالق   

كما أن أسباب  ،الحدیثة بال استثناء األزمنة في كبیر مؤخرا في جمیع المجتمعات

إال أنه بعض األحیان قد یكون حل للمشكالت  وقوعه ترجع لكال الطرفین

لما " أبغض الحالل " والطالق هو   ،والصراعات المتواصلة في العالقة الزوجیة

یترتب علیه من آثار سلبیة في تفكك األسرة وازدیاد العداوة والبغضاء واآلثار السلبیة 

فعالیة من خاصة لدى المراهق الذي هو بدوره یعیش أزمة هویة ان على األطفال و

خالل االنفصال وهذا بالطبع ینجر علیه سلوكات غیر سویة قد تتطور بعد ذلك إلى 

  .اضطرابات نفسیة وعقلیة عمیقة أو إجرامیة أو اجتماعیة 
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   :الدراسة االستطالعیة  -1

فمن خاللها یمكننا  العمل المیداني،تعد الدراسة االستطالعیة أول خطوة من خطوات    

في تفاصیل  ، وذلك بقصد التعمق األكثرة المراد دراستها على أرض الواقعاكتشاف الظاهر 

، حیث قامت الباحثة بزیارة مؤسسة اإلخوة سلطاني الطاهر بن وجوانب موضوع الدراسة

تم توجیه الطالبة إلى مدیرة المؤسسة و بدائرة جامعة والیة الوادي،  -إبراهیم بلدیة تندلة 

 .وفي األخیر تم اختیار ثالث حاالت،والمراقب العام ومنح قائمة من أبناء الطالق 

  :الدراسة حدود  -2

   :الخصائص المكانیة-2- 1

 والیة الوادي مدینة جامعةب مؤسسة اإلخوة سلطاني الطاهر منأجریت الدراسة على  حاالت 

.  

  : الخصائص الزمنیة-2- 2

أفریل  06إلى غایة  2015مارس  10تم تطبیق الدراسة المیدانیة في الفترة الممتدة من 

2015.  

  : المنهــج- 3

المنهج هو السبیل والكیفیة المنطقیة التي ترسم من جملة المبادئ والقواعد التي تسهل      

  . علینا دراسة مشكلة بحثنا والوصول إلى نتائج علمیة دقیقة وصحیحة

  ). 83، ص2000مصطفى حسین باهي،  ،إخالص محمد عبد الحافظ ( 

  . من بحثه أسلوب یسیر على نهجه الباحث كي یحقق الهدفهو أن المنهج  حیث

  ). 53، ص2003 عبد الحمید رشوان( 
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أبناء الطالق هو المنهج  صورة الذات لدى الدراسةوالمنهج  المناسب حسب  هذه 

فهو المنهج الذي  یغوص في أعماق النفس البشریة وعلى أساسه یكون التشخیص ، العیادي

  .المالئم ومعرفة المظاهر النفسیة للحاالت 

التركیز على الحاالت الفردیة التي تمثل الظاهرة  هو: اإلكلینیكيویعرف المنهج 

المراد دراستها ،حیث یقوم الباحث باستخدام أدوات البحث النفسي المختلفة والتي تمكن من 

دراسة الحالة أو المبحوث دراسة شاملة و متعمقة حتى تصل إلى فهم العوامل العمیقة في 

  ) .9، ص2000فرج عبد القادر (  .شخصیة المبحوث

  : األدوات المستعملة -4

، وفي دراستنا هذه األدوات لجمع المعلومات الالزمة كل دراسة تعتمد على مجموعة من

  :استخدمنا كل من 

  :المالحظة-1- 4

ألنها توصل الباحث إلى الحقائق وتمكنه من صیاغة فرضیاته، هي من أهم الخطوات   

حادثة معینة أو شيء ما، یهدف إلى الكشف عن فالمالحظة هي االنتباه إلى ظاهرة أو 

  .أسبابها و قوانینها

وقد تم اختیار المالحظة العلمیة البسیطة فهي تتضمن صورا مبسطة من المشاهدة بحیث 

یقوم الباحث فیها بمالحظة الظواهر واألحداث كما تحدث تلقائیا في ظروفها الطبیعیة دون 

   ) 276ص ، 2006، سامي محمد ملحم.(إخضاعها للضبط العلمي

وقد تم في هذه الدراسة استخدام المالحظة بغرض معرفة بعض السلوكات وظفت أثناء 

  . المقابلة
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  :المقابلة اإلكلینیكیة  – 4-2

هي محادثة موجهة بین الباحث وشخص أو أشخاص آخرین بهدف الوصول إلى الحقیقة    

ربحي (      .أو موقف معین یسعى الباحث للتعرف علیه من أجل تحقیق أهداف الدراسة

  ).102ص  ،2000مصطفى علیان 

هي المقابلة التي تكون األسئلة فیها مزیجا من نوعین :  والمقابلة نصف موجهة     

وفیها تعطي الحریة للمقابل بطرح السؤال بصیغة أخرى والطلب  ،لموجهة والمفتوحةقابلة االم

 .من المستجیب المزید من التوضیح

  ).141ص ؟حسن مصطفى عبد المعطي( 

غل مجموعة من األسئلة للحصول على المعلومات و یمكن أن تست :كما یمكن تعریفها  

التعرف على میولهم و اتجاهاتهم و مشكالتهم المراهق و المقابلة لتشخیص سلوك الطفل و 

  . )40 ،39صص  ،1996الشیخ كامل محمد عویضة.(الشخصیة

  :االختبار  -5

ویعرف أیضا على أنه نظم لقیاس سمة ما من خالل السلوك، االختبار هو إجراء م  

أو مجموعة منظمة من المثیرات أعدت لتقیس بطریقة كمیة أو كیفیة، بعض العملیات العقلیة 

  .سمات معینة أو دراسة الشخصیة بمختلف جوانبها

  ).9، ص 1999فیصل عباس (
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  : GPSتعریف اختبار -5-1

من "وهو اختبار إسقاطي یكشف عن مختلف أبعاد الذات من خالل إجابة الفرد عن السؤال 

 Genèse"الذي عدله لوكییر إلى ما یسمى نشأة إدراكات الذات "  QUI EST TU"، "أنت

de perseption soi  ." ویعتمد على:  

، وهي طریقة الوحیدة التي تسمح وصف الفرد لنفسه كتابیا أو شفویاویعني : الوصف الذاتي 

حیث یتحدث عن ذاته ،وكل ما یعرفه عن نفسه من  ،رد بأن یتحدث عن نفسه كما یدركهاللف

  .مشاعر أحاسیس دون أي حاجز

  : التعلیمة

  ?من أنت 

  . بدون األخذ بعین االعتبار ما یفكره الغیر بك  ?صف لي نفسك كما تراها 

  :كیفیة تحلیل النتائج -5-2

  : مرحلة الترتیب *

، بعد ذلك نحاول تصنیف )مفعول به  فاعل، فعل،(نقوم بتقسیم النص إلى جمل صغیرة 

تحت بنیات الجمل بوضع كل جملة في بنیة مناسبة لها مع العلم أن كل بنیة مكونة من 

  .وهذه األخیرة بدورها تنقسم إلى فئات 

  :مرحلة التصنیف الكمي *
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  :نقوم بحساب عدد األفراد الذین أجابوا على بعد معین فنقوم بحساب ما یلي 

الفئة عند أفراد العینة المتمثلة  رحسب تكرا" LECYER"حسب ما أقر به : التكرارات-

  .فنحصل على نتائج الجدول

  حیث : لحساب النسبة المئویة نستعمل المعادلة التالیة

  .التكرارات : ك 

  .عدد األفراد المتمثلون للفئة: ن 

  :من خالل النسب المئویة من حیث درجة التمركز وهي كالتالي : درجة التمركز-

  فما فوق تكون درجة تمركزها مركزیة % 70كل فئة نسبتها المؤویة تنحصر بین.  

 تكون درجة تمركزها  %   70و  % 30نسبة المؤویة ما بین عندما تنحصر ال

  .وسطیة 

  تكون درجة التمركز ثانویة  % 30عندما تكون النسبة المؤویة دون.  

  .والجدول یبین النتائج المتحصل علیها 

 التكرار لكل فئة. 

 النسبة المئویة إلجابات أفراد كل عینة على الفئات. 

  درجة تمركز كل فئة. 

  :الدراسة حاالت -6

  .سنة 17سنة إلى  15ثالث متمدرسات تتراوح أعمارهم بین 

  

  



  عرض النتائج ومناقشتها: الفصل الخامس

  الحالة األولى

  تقدیم الحالة -1

  الظروف المعیشیة -2

  ملخص المقابلة  -3

  تحلیل محتوى المقابلة  -4

 GPSتطبیق االختبار -5

  التحلیل العام للحالة

  الحالة الثانیة 
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 :الحالة األولى

  :تقدیم الحالة -1

  ع:  االسم

  سنة 16:  السن

  ذكر:  الجنس

  5:  عدد اإلخوة

  الثالث:  الترتیب بین اإلخوة

  ثالثة متوسط:  المستوى الدراسي

  متوسط :  المستوى االقتصادي

   :الظروف المعیشیة-2

سنة الثالثة ، یدرس في الیقیم بمدینة جامعة والیة الوادي سنة 16یبلغ من العمر ) ع(الحالة  

ة متكونة من ، یعیش  في وسط أسر سنوات 7، تم طالق والدیه منذ )معید للسنة( متوسط 

توسطة، ، الحالة االقتصادیة للعائلة ماألخ األكبر یعیش في منزل الجدة ،األم وثالث إخوته

  .يالدراسمساره إلى التراجع في به  متأثر كثیرا بطالق والدیه مما أدى  والحالة

  :ملخص المقابلة  -3

على جمیع األسئلة التي وأجاب ،أثناء المقابلة تجاوبا كبیرا في ظروف هادئة الحالة  أظهر   

إیماءاته والتقطع المستمر في  تجسدت فينوع من الخجل یه وقد ظهر لد ،طرحت علیه
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وهو ،، وقد كان هادئ "أشعر بالخجل من طالق والداي"قوله وصرح بذلك في  ،الكالم

   .اجتماعي ویحب االختالط بالناس من أجل النسیان

، وبدا علیه أمامه الطالق إذا ذكر موضوع خاصة نوع من القلق والتوتر  یهكما ظهر لد 

 ،احمرار الوجهأیضا بعض الحزن والسرحان من حین إلى آخر ذلك من خالل شد الیدین و 

  .وقد صرح الحالة بأن عالقته بوالده عالقة سطحیة

  :تحلیل محتوى المقابلة  -4

ه یبدي نوع من التحفظ أن مع الحالة اتضحالمقابلة نصف الموجهة المالحظة و من خالل     

لم أقدر على نسیان ( :متأثر جدا بطالق والدیه وذلك من خالل قوله  هفي الكالم، كما أن

بالنقص ، كما تبین أیضا أنه یشعر ظهر نوع من التوتر الشدید والقلق، وقد أ)ذلك األمر 

یشعر بالغیرة من  ، وهو)شعوري أنه لیس لدي أب  ( :والحرمان العاطفي من خالل قوله

ن ألني أقارن نفسي باآلخری( وهذا ما تجسد في قوله  ،صدقائه و األشخاص المحیطین بهأ

  .وائي نوعا ما انط ، وقد تبین أنه)لست مثلهم 

عندما أقعد وحدي أفكر في ( وقد أوضح الحالة خوفه وقلقه من المستقبل في قوله   

، وبما أن معاناته وآالمه الختالط بالناس وذلك لكبت، كما أنه یحب ا)كیف سیكونالمستقبل 

  .الحالة یقارن نفسه باآلخرین سوف یستنتج أنه دونهن مما یكون لدیه ضعف تقدیر الذات

  :GPSتطبیق اختبار  -5

  :تقسیم نص االختبار-5-1

أدرس في سنة ثالثة / سنة  16عمري / أسكن في بلدیة تندلة والیة الوادي /  أنا اسمي ع

أسكن في حي السعادة / أنا أحب أصدقائي كثیرا / أعیش مع أمي وثالثة إخوتي / متوسط 

لم أعرف السبب الحقیقي حتى / أنا عندي أب وأم لكنهم تطلقوا / أحب االختالط بال ناس / 
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/ لدي أب أشعر أنه لیس /  لقد تغیرت نظرتي للحیاة عندما تطلقوا / لم أتوقع األمر / اآلن 

أنا أشعر بالخجل من / لكن أصبحت أثق بنفسي كثیرا / لست راض عن هذا الطالق 

حتى لو كان / وأبني مستقبل جدید سأقدم كل ما عندي / لكن لن أفشل في الحیاة / طالقهم 

/ لن أتراجع إلى الوراء أبدا / سوف أتقدم إلى األمام / عندي أب سوف أبني مستقبلي بنفسي 

  .وأفكر في مستقبلي/ فكر في المستقبل والدنیا وقسوتها لكن دائما أ

  :التحلیل الكمي لالختبار -5-2

  : بنیة الذات الفردیة 

  سأقدم كل ما عندي وأبني مستقبل جدید : الطموحات 

  حتى لو كان عندي أب سوف أبني مستقبلي بنفسي          

  أفكر في مستقبلي             

  لست راضى عن هذا الطالق :  األحاسیس والمشاعر

  أشعر أنه لیس لدي أب                       

  أنا أشعر بالخجل من طالقهم                       

  لكن لن أفشل في الحیاة :  القدرات واالستعدادات

  سوف أتقدم إلى األمام                        

  ا لن أتراجع إلى الوراء أبد                      

  أنا أحب أصدقائي كثیرا :  العیوب والمحاسن

  أحب االختالط بالناس : االهتمامات 
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  أنا اسمي ع:  التسمیات البسیطة

  أسكن في بلدیة تندلة والیة الوادي                    

  سنة  16عمري                    

  أدرس في سنة ثالثة متوسط:  الدور والمكانة

  لقد تغیرت نظرتي للحیاة :  فئة األیدیولوجیة

  أعیش مع أمي وثالثة إخوتي :  نمط العیش

  لم أعرف السبب الحقیقي حتى اآلن:  فئة القیمة الشخصیة

  لم أتوقع األمر                       

  أصبحت أثق بنفسي كثیرا :  الذات الحالیة

   :التحلیل العام للحالة

، غیر بین أن الحالة إنسان هادئ الطباعت GPSواختبار  من خالل المالحظة  والمقابلة   

المتعلقة بطالق والدیه ، خاصة إذا تعلق األمر أنه ینفعل قلیال عند طرح بعض األسئلة 

 ،)، رغرغت العینین رجفة الصوت(  وقد ظهر ذلك في مالمح الجسد،حدیث عن األب بال

وهذا یرجع إلى أن الحالة ال یرید  ،وبة في التعبیر بكل صراحة وطالقةحیث كان یجد صع

  .تخطي األمر و نسیانه الهروب كوسیلة دفاعیة لتذكر ذلك األمر، فهو یحاول 

ي من غیاب مصدر الحنان وتبین أیضا أن الحالة متأثر جدا بطالق والدیه فهو یعان  

ه مشاعر األبوة اتجا ، فغیابالذي تركه األبوكذلك یعاني من الفراغ العاطفي  ،والمساندة

فقد ،، وغیاب الصورة األبویة واستبدالها بالصورة األمومیة النفسي االغتراباألبناء یؤدي إلى 

  .البنلدى ا نفسي  تشكل عائق
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حرمان الطفل من الحب یرتبط ارتباطا "وهذا ما جعل الحالة یشعر بالنقص والقلق ألن   

 لمخاوف وضعف الثقة والشعور بالحزنواضحا بزیادة أعراض القلق الصریح ، كزیادة ا

  .)176ص  1990سهیر كامل أحمد (  ."والتعاسة

تصورات العالقات الجمالیة لالشعور بالقلق نتیجة لألسئلة والخیاالت واألفكار نتیجة ف 

معبر وهذا ما خلق لدى الحالة قلق كامن ،ألنهم متعودون على صورة األم فقط   ،آلبائهم

  .في قضم أظافره عنه 

ضع الجدید والتعود على االختبار وجدنا أن الحالة یحاول أن یتوافق مع الو  لومن خال   

حتى و لو وعدم الفشل لبناء مستقبل جدید ، كما أنه یؤكد على تحقیق النجاح غیاب األب

كوسیلة دفاعیة تعویض ال استعملت میكانزمأن الحالة  یعني، وهنا لن یعتمد علیهف أبوه كان 

أن التعویض عملیة قائمة على الشعور بالنقص وتهدف "حیث یرى آدلر ، للحرمان األبوي 

  ). 88ص  ،2001محمد قاسم عبد الّله (  ".إلى إحراز التفوق

وهي  ،المقرب منهألنه یعتبرها الشخص وعاطفة ایجابیة اتجاه والداته وللحالة عالقة وطیدة  

  . وهو بأمس الحاجة لوالده رغم عالقته السطحیة به ،كل شيء في الحیاة
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  :الحالة الثانیة  

    :تقدیم الحالة-1 

  أ:  اإلسم

  سنة  18: السن 

  ذكر:  الجنس

  1:  عدد اإلخوة

  ثالثة متوسط:  المستوى الدراسي

  متوسط:  المستوى اإلقتصادي

   :الظروف المعیشیة -2

یقیم بمدینة جامعة والیة الوادي، یدرس في سنة ثالثة  سنة من العمر 18یبلغ ) أ( الحالة 

والدته وخالته التي قامت یعیش مع  و ،ق والدیه  لما كانت أمه حامل بهتم طال، متوسط

، وهو متأثر جدا محدودةعالقته مع والده  أما ،، له عالقة طیبة ووطیدة مع خالتهبتربیته

  .له عالقة طیبة مع أصدقائه وجیرانه  و ،و حساس جدا ألبسط األمور ،بطالق والدیه

   :ملخص المقابلة -3

، أبدى كثیرا ألنها هي من قامت بتربیته الحالة یعیش في بیت مع أمه و خالته التي یحبها   

، عن مكبوتاته وآالمه والتنفیس  رغبته في الحدیث كما أبدى ،جیدا أثناء سیر المقابلةتجاوبا 

ظهر أ، وقد وهو اجتماعي یحب من یتحدث معه ،حیاتهخاصة وأن الموضوع یتمحور حول 

ذلك یط عند ذكر والده أمامه حیث تجسد أثناء المقابلة نوع من القلق واالنفعال ولو كان بس
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، الصمت وعدم اإلجابة عند طرح طأطأة الرأس لألسفل ،شد الیدین( جسمهحركات  في

  .أب  ىالحصول علأننا الحظنا رغبة الحالة في إال  ،عن والدهالسؤال 

    :تحلیل محتوى المقابلة -4

ما ذكر الموضوع أمامه  تبین أن الحالة متأثر جدا بطالق والدیه فبمجرد من خالل المقابلة  

لتردد في وقد أبدى الحالة نوع من التهرب في الحدیث عن والده من خالل ا احمر وجهه،

وكذلك ظهور القلق والتوتر الشدید واإلحساس بعدم األمن والهجر  ،الكالم صمته إذا ذكر له

  ."القلق النفسي هو ناتج عن الشعور بعدم األمن"  آدلرمن جهة فحسب 

والده  اتجاه، كما صرح الحالة بشعوره بالكره )ماعالبالوش بیا ( ذلك في قوله  حیث تجلى

لدیه تقدیر  هذا یدل على أن الحالةو  ،والخجل أیضا) والدي ال أحبه ( من خالل قوله  وذلك

المؤدیة لتدني تقدیر أن من األسباب :"" rosenbergروزنبرغ " منخفض للذات فقد أشار

  ."الذات الخجل

، )اس بلي حاجة ناقصتني من األبوة ح( كما بدا واضحا علیه الشعور بالنقص في قوله  

هذا ، بسبب اإلهمال الحاد من طرف األب فالحالة قد حرم من مصدر الحنان واألمن األبوي

، وظهور القلق )أرید راحة البال ( حیث تجلى ذلك في قوله  ،غیر مرتاح نفسیا ما جعله

ونظرته التشاؤمیة له في والخوف من المستقبل وذلك من خالل تفادیه التفكیر في المستقبل 

  ) .أیكون  نادرا أفكر في مستقبلي ال خاطر ما عالبالیش كیفاه راح( قوله 

 : GPSتطبیق اختبار -5

    :تقسیم نص االختبار -5-1

سنة عندما طلق أبي أمي أنا لم أولد بعد  18عمري / أسكن في والیة الوادي / أنا اسمي أ   

أدرس / أشعر بإحساس أنه مازال ینقصني شيء من األبوة / أعیش مع أمي وخالتي فقط / 
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هذا السؤال ال یذهب عن / دائما أسأل نفسي لماذا طلق أبي أمي / في سنة ثالثة متوسط 

سیبنیان / یسهران على سعادتي / لكن یعوضني عن فقداني ألبي أمي وخالتي / بالي أبدا 

/ أشعر بالخجل من طالق والداي / أرید راحة البال / والدي ال أحبه / لي مستقبل مزدهر 

  .راض بالقضاء والقدر/ بجانب أمي وأبي مع  أرید العیش

  :التحلیل الكمي لالختبار-5-2

  : بنیة الذات الفردیة 

  أرید راحة البال :  الطموحات

  أرید العیش بجانب أمي وأبي مع بعض            

  أشعر بإحساس أنه مازال ینقصني شيء من األبوة:  األحاسیس والمشاعر

  والدي ال أحبه                      

  أشعر بالخجل من طالق والداي                      

  یسهران  على سعادتي                       

  أأنا اسمي :  التسمیات البسیطة

  أیمن أسكن في والیة الوادي                     

   سنة 18عمري                      

  أدرس في سنة ثالثة متوسط :  الدور والمكانة

  دائما أسأل نفسي لماذا طلق أبي أمي :  الحقیقة وقوامها

  هذا السؤال ال یذهب عن بالي أبدا               
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  راض بالقضاء والقدر :  األیدیولوجیة

  أعیش مع أمي وخالتي فقط :  نمط العیش

  تعوضني عن فقداني ألبي أمي و خالتي : التبعیة 

  سیبنیان لي مستقبل مزدهر         

   :التحلیل العام للحالة

عاني من الحرمان نتیجة أن الحالة ی یتضحونتائج االختبار من خالل المالحظة والمقابلة   

خاصة  وهذا الغیاب أثر في تكوین شخصیته،،جدا بطالق والدیه  ، فهو متأثرغیاب األب

وهذا الصراع  ،الداخلیةمرحلة الصراعات :"في مرحلة المراهقة حیث وضحها الباحثون بأنها 

  ".عن رغبة المراهق في االستقالل عن والدیه وفي نفس الوقت الحاجة إلیهاناتج 

  .) 94ص 2009عالء الدین الكفافي (  

 فاألمن هو"مصدر الحنان واألمن والطمأنینة وعدم اإلحساس بالراحة النفسیة ،ل الحالة فاقدف 

  .)172،ص 2008عبد الرحمن الوافي (  ."مصدر الصحة النفسیة

  .فغیابه یسبب خلل في التوافق النفسي وبالتالي غیاب الصحة النفسیة 

وتبین من خالل المالحظة بعض التوتر لدى الحالة من خالل إجاباته على األسئلة   

هذا القلق بأنه  آدلر، و قلقه وقد وضح لتكلم عن والده مما یدل على حزنهاوالسكوت أثناء 

أن القوة الدافعة في حیاة اإلنسان  آدلریؤكد  و، في الشعور بالدونیة ومشاعر النقصكامل 

هي الشعور بالنقص والتي تبدأ بمجرد ما یبدأ الفرد بفهم وجود اآلخرین والذین عندهم قدرة 

مما أحسن منه للعنایة بأنفسهم والتكیف مع بیئتهم ، وهذا الشعور أثر على صورة الذات 

  .من المستقبلوالقلق یشعر بالخوف الحالة جعل 
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أهمیة القلق كمتغیر له أثر سلبي على " Zoccolillo 1992زوكولو "دراسة أكدت فقد  

  .  "تقدیر الذات ، فكلما إرتفع القلق نقص تقدیر الفرد لذاته

  )86ص ،2010جعفر صباح  ( 

التهدید الالشعوري الذي  القلق هو "، ألنالمستقبل غامض بالنسبة له ویقلقهفهو یرى بأن  

وهو األحداث المثیرة  ،قف المهددة لمكانة الفرد وأهدافهتفرضه بعض ظروف البیئة أو الموا

   ."والنضجللخوف من انهیار العملیات الدفاعیة وانعدام األمن 

  ).904،ص 1997حسن مصطفى عبد المعطي ( 
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  : الحالة الثالثة

  :تقدیم الحالة  -1

  إ  : االسم

  سنة 17:  السن

  أنثى : الجنس 

   5:  عدد اإلخوة

  2:  الترتیب بین اإلخوة

  )مقبلة على شهادة التعلیم المتوسط( رابعة متوسط :  المستوى الدراسي

  متوسط :  المستوى االقتصادي

  :الظروف المعیشیة  -2

السنة رابعة ، تدرس في تقیم بمدینة جامعة والیة الوادي سنة 17العمر  تبلغ من الحالة 

األخ  ،، تعیش في أسرة متكونة من األم وأربعة إخوةسنوات 7تم طالق والدیها منذ  ،وسطمت

فتاة هادئة الطباع  وهي، ة االقتصادیة للعائلة متوسطة جداالحال أما،كبر یعیش عند جدتهاأل

  .ذات عالقة جیدة مع الجیران متفائلة للحیاة ،، طموحةخجولة

  :ملخص المقابلة -3

وقد أبدت الحالة في البدایة نوع من المقاومة ، الة تعیش مع أمها وٕاخوتها الثالثالح   

طالق   جد كتومة حولفهي ، عدم تجاوبها أثناء سیر المقابلة كمیكانیزم دفاعي یتمثل في
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وهي  ،الحالة ذات طابع اجتماعيف ،الكالمالتناقض  في التردد و  لهاكانت ردة فعو  ،والدیها

  .اآلخرین ولها عالقة جیدة مع أسرتها  محبوبة من طرف

 ،، ولها عالقة سطحیة مع والدهاها أصبحت عصبیة بعد طالق والدیهاوقد صرحت بأن  

  .ال تحبه وال تحتاجه بل هي في أمس الحاجة له وهذا ال یعني أنها

  :تحلیل محتوى المقابلة -4

وقد ظهر ذلك  ،بطالق والدیهاالحالة متأثرة جدا المقابلة تبین أن  المالحظة و من خالل   

أظهرت نوع من التهرب في الكالم  كما، )ق الخبر وقد كان مؤلم جدا لم أصد( :في قولها 

اب من ومحاولتها االنسحكوسیلة دفاعیة وغة في كالمها راظهر هذا من خالل التردد والم وقد

الیدین واحمرار  الل ارتجافوذلك من خ ،نوع من القلق والتوتر أیضاكما أظهرت  ،المقابلة

حیاة اإلنسان أن القوة الدافعة في "دلر آحیث یؤكد  ،كذلك شعور الحالة بالنقصو ، الوجه

بفهم وجود اآلخرین والذین عندهم  فردالتي تبدأ بمجرد ما یبدأ الهي الشعور بالنقص و 

  . "قدرة أحسن  منه للعنایة بأنفسهم والتكیف مع بیئتهم

، وقد صرحت بأن شعورها اتجاه والدها )فیها بعض النقص ( ذلك في قولها وقد تجلى  

  وذلك من خالل قولها  ،أو الحنان األبوي جذابنباإلشعور عادي بحیث ال یوجد أي إحساس 

  .صرحت الحالة بأنها أصبحت عصبیة جداكما و  ،)شعوري نحو والدي شعور عادي( 

أثناء المقابلة نوع من االنفعال البسیط من خالل تحریك رأسها، والشد على  تظهر أو   

ولیست  ،تحب االختالط بالناسالضحك ثم الصمت، وأوضحت أنها اجتماعیة   ،الیدین

أحب االختالط بالناس لكن مش أي (  :وال تثق بأي أحد في قولها ،إال أنها حذرة منطویة

وظهور القلق والخوف من  ،ها عند اتخاذ أي قرار یخصهابنفس ، وتؤكد الحالة بأنها تثق)أحد

  .المستقبل 
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ذلك إلى  قضم أظافرها بدرجة خفیفة یرجعتومن خالل المالحظة أثناء المقابلة فالحالة  

  . وهذا التوتر راجع إلى ظروف الطالق  ،التوتر 

  :GPSتطبیق اختبار  -5

   :تقسیم نص االختبار -5-1

تربیة / أدب وأخالق فاضلة / أدرس في سنة رابعة متوسط /  إأنا بنت اسمي / أنا من أنا 

ثم تقلبت / تتألف تلك األسرة من األم واألب وأربعة أوالد / صغیرة أحسن تربیةفي أسرة 

سأصبح / أرید أن أحقق حلم أمي التي ربتني / تطلق أمي وأبي / حیاتنا رأس على عقب 

و أحب ، /إني شخصیة محبة لغیري /  ائهاإطارا في المستقبل لكي أسترجع لها عنائها وشق

عندما تطلقت أمي وأبي أصبحت / وأحب لهم الخیر من كل قلبي / تعرف على الناس ال

وال أحتمل الكالم أكثر / وأصبحت عصبیة / الكن وجدت من یساندني / حیاتي غیر عادیة 

  .كذلك أنا مسئولة/ أرید أن أصبح محامیة / من اللزوم 

   :التحلیل الكمي لالختبار  -5-2

  :بنیة الذات الفردیة 

  أرید أن أصبح محامیة :  الطموحات 

  أرید أن أحقق حلم أمي التي ربتني               

  أصبحت عصبیة : األحاسیس والمشاعر

  ال أحتمل الكالم أكثر من اللزوم                      

  أحب أن أتعرف على الناس :  االهتماماتاألذواق 

  أحب لهم الخیر من كل قلبي                    
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  سأصبح إطارا في المستقبل لكي استرجع لها عنائها وشقائها :  القدرات واالستعدادات

  أدب أخالق فاضلة :  العیوب والمحاسن

  إني شخصیة محبة لغیري                    

  تربیة في أسرة صغیرة أحسن تربیة                    

  أنا بنت اسمي إلهام :  التسمیات البسیطة

  أدرس في السنة رابعة متوسط:  الدور والمكانة

  وجدت من یساندني :  الحقیقة وقوامها

  ثم تقلبت حیاتنا رأس على عقب                  

  عندما تطلقت أمي وأبي أصبحت حیاتي غیر عادیة                  

  أنا من أنا :  الهویة المجردة

  أنا المسئولة  :األهلیة والكفاءة 

  تتألف تلك األسرة من األب واألم وأربعة أوالد :  نمط العیش

  :التحلیل العام للحالة

اتضح أن الحالة تعاني من الحرمان االختبار المقابلة ونتائج المالحظة و من خالل    

مصدر األمن  ثیر من فقدانفهي قد عانت الك ،وذلك من خالل كالمها وتصرفاتهاالعاطفي 

األب یلعب دورا مهما في نمو شخصیة أن " Bille " أال وهو األب حیث یقول ، والحنان

ألن له الدور الرئیسي في إحداث التوازن من حیث االستقرار واألمن وأهمیة وجوده الفرد 

  . )25ص ،2005بدرة معتصم میموني ( .في نمو تشكیل شخصیة سلیمة 
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من حنان یبقى بحاجة له أكثر ویظل یعاني  مهما قدمت له األبوین حنانوالفرد المحروم من 

  .من الحرمان ونقص والبحث عن الحب 

، وكذلك )، الضحك التردد في الكالم، احمرار الوجه(  وقد أبدت الحالة نوع القلق والتوتر    

الفم  جفاف الشعور بالنقص والحزن الذي یبدو في نبرة كالمها والسكوت المطول الناجم عن 

الحالة تبدي بعض المقاومة من خالل التردد في وما لوحظ أن  ،التخاطب بالعینینوتجنب 

كوسیلة دفاعیة للتهرب من الموضوع المعاش من خالل مكانیزم  اإلجابة على بعض األسئلة

غیر ما یبطن فإذا هناك دافع القلق  إلى إظهاروهو أن یلجأ  "دفاعي هو التكوین العكسي

  ".العنان للدافع الذي یثیر الرضاعند الفرد وآخر یثیر الرضا فیطلق 

  .)198 ، ص1999عباس محمد عوض (  

عوبات یجب أن هناك ص حیث ،ر أنها غیر متأثرة لطالق والدیهافالحالة تحاول إظها 

لیة في البیت ألنها هي البنت ؤو طموحة وتشعر بالمس ها، وقد تبین أنتتخذها بصبر وعزیمة

أن مصدر هذا  :"ADLARآدلر " فقد وضح األكبر عند أمها، كما أنها تعاني من القلق 

القلق كامن في الشعور بالدونیة وقد عرف هارولد القلق بأنه حالة من عدم االتزان 

   ."المستمر ینشأ بسبب وجود صراع داخلي انفعالي

  )  13، ص2009القاضيوفاء محمد أحمدان ( 

نها تعتبرها سندها في اتجاه والدتها ألوللحالة عالقة عاطفیة  ،وكذلك الخوف من المستقبل 

  ). أرید أن أصبح محامیة ( لتحقیق حلم والدتها من خالل قولها  تسعى، وسهذه الدنیا
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  :عرض النتائج الكمیة لالختبار للحاالت الثالث -6

  درجة التكرار  البیانات   التكرار  البیانات 

  السمات والمظهر الجسمي 

  الشروط الفیزیولوجیة 

0/3  

0/3  

00% 

/  

  ثانویة

/  

  امتالك األشخاص 

  امتالك األشیاء 

0/3  

0/3  

/  

/  

/  

/  

  الطموحات 

  نشاطات الذات 

  األحاسیس والمشاعر 

  األذواق واالهتمامات

  القدرات واالستعدادات 

  المحاسن والعیوب 

3/3  

0/3  

3/3  

2/3  

2/3  

2/3  

100%  

00% 

100%  

66% 

66%  

66% 

  مركزیة 

  ثانویة

  مركزیة

  وسطیة

  وسطیة

   وسطیة 

  التسمیة البسیطة 

  الدور والمكانة 

  الحقیقة وقوامها 

  األیدیولوجیة 

  الهویة المجردة 

3/3  

3/3  

2/3  

2/3  

1/3  

100%  

100%  

66%  

66%  

33% 

  مركزیة

  مركزیة

  وسطیة

وسطیة 

  وسطیة

  األهلیة والكفاءة 

  القیمة الفردیة 

1/3  

0/3  

33%  

00% 

  وسطیة 

  ثانویة 

  إستراتیجیة التكیف

  االستقاللیة 

  الذات الحالیة

  التناقض الوجداني 

  التبعیة

   نمط العیش 

0/3  

0/3  

1/3  

0/3  

1/3  

3/3  

00%  

00%  

33%  

00%  

33%  

100%  

  ثانویة

  ثانویة

  وسطیة 

  ثانویة

  وسطیة

  مركزیة
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  قابلیة التأثر 

  السیطرة 

  اإلیثار 

0/3  

0/3  

0/3  

00%  

00%  

00%  

  ثانویة

/  

/  

  اإلرجاع البسیط 

  اإلغراء والتجارب الجنسیة 

0/3  

0/3  

00%  

00% 

/  

/  

  

  اإلرجاع لآلخر 

  آراء اآلخرین على الذات  

0/3  

0/3  

00%  

00%  

/  

/  

  

  : التحلیل الكیفي لالختبار*

بالتحلیل الكمي كخطوة أولیة سنقوم بتحلیلها كیفیا من خالل البیانات التي تنتمي  مبعد القیا 

  . إلیها الفئات مع االستدالل بأقوال الحاالت

الخ ویكون ظهورها ...تشمل كل ما یمتلكه الفرد من جسم ،مالبس :الذات المادیة  -1

  :في السنوات األولى من عمر الطفل وهي كما یلي 

    :الذات الجسمیة 1-1

لم بدرجة تمركز ثانویة ، ومعناه  %00عدد المجیبین علیها : سمات المظهر *

  .نحصل على إجابة تخص هذه الفئة أي غیاب المظهر والسمات الجسمیة

  :الذات الملكیة 1-2

بدرجة تمركز ثانویة ال  00%عدد المجیبین علیها  :امتالك األشخاص واألشیاء *

  .یوجد أي مرجع یخص امتالك األشخاص والمواضیع فهي غائبة تماما 

التي یكونها الفرد  تمثل الوصف الذاتي االدراكات الداخلیة :الذات الفردیة  - 2

  .عن ذاته 
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   :ما تحت بنیة صورة الذات  2-2

بدرجة تمركز  %100بنسبة  3/3وعدد المجیبین علیها  :التطلعات والطموحات  *

وقد أجابت كل الحاالت على هذه الفئة وعبرت عن أمانیها ورغباتها مركزیة 

  :المستقبلیة من خالل أقوالهم 

  سأقدم كل ما عندي وأبني مستقبل جدید: الحالة األولى

  أرید العیش بجانب أمي وأبي مع بعض: الحالة الثانیة

  أرید أن أصبح محامیة : الحالة الثالثة

التركیز على هذه الفئة من قبل الحاالت الثالث یرجع للجانب التعویضي وهذا 

  .لشعورهم بالنقص

، غیاب بدرجة تمركز ثانویة %00عدد المجیبین علیها  :فئة نشاطات الذات*

  .نشاطات الذات

بدرجة  %100ما یعادل نسبة  3/3عدد المجیبین علیها  :األحاسیس والمشاعر*

، وهذا ما یدل على تأثر الحاالت وذلك من ایجابیا أو سلبیاة في وصف الذات مركزی

  :خالل أقوالهم 

  أشعر أنه لیس لدي أب : الحالة األولى

  س أنه ما زال ینقصني شيء من األبوة أشعر بإحسا: الحالة الثانیة

  أصبحت عصبیة  :الحالة الثالثة

  وهذا تعبیر عن مشاعر النقص والحزن نتیجة فقدان مصدر األمن والحب 

تمركز وسطیة بدرجة  %66بنسبة  2/3عدد المجیبین علیها  :األذواق واالهتمامات*

  :فقد أجاب حالتین فقط على هذه الفئة وتتمثل أقوالهم في 

  أحب االختالط بالناس : الحالة األولى

  ت ال توجد اهتماما:الحالة الثانیة

  أحب أن أتعرف على الناس :الحالة الثالثة
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في حین أن الحالة الثانیة لم تركز على هذه الفئة ،وقد یرجع هذا إلى نقص ثقته 

  .بنفسه 

بدرجة تمركز  %66بنسبة   2/3عدد المجیبین علیها  :القدرات واالستعدادات *

  :وسطیة فقد سجلنا استجابتین تتمثل أقوالهم في 

  لن أفشل في الحیاة سوف أتقدم إلى األمام : الحالة األولى

  سأصبح إطارا في المستقبل لكي أسترجع لها عنائها وشقائها : الحالة الثالثة

وهذا ینعكس  أما الحالة الثانیة فلم یستجیب لهذه الفئة بسبب شعوره بالنقص والعجز

  .على تقییمه لقدراته واستعداداته 

بدرجة تمركز وسطیة  %66بنسبة  2/3عدد الجبین علیها  :المحاسن والعیوب *

  فقد أجابت الحالتین األولى والثالثة على هذه الفئة حیث تجلت أقوالهم 

  أحب أصدقائي كثیرا :الحالة األولى 

  أدب وأخالق فاضلة ومحبة لغیري : الحالة الثانیة

عر النقص ، أما مشافقد قامت الحالتین بذكر الجوانب االیجابیة فقط ذلك إلخفاء 

  الحالة الثانیة لم تستجب لهذه الفئة وهذا یدل على نقص الثقة في ذاته 

  ما تحت بنیة هویة الذات  2-3

بدرجة مركزیة ،  %100بنسبة  3/3عدد المجیبین علیها هو : التسمیة البسیطة *

  :فقد أجابت كل الحاالت على هذه الفئة تتمثل أقوالهم في

  اسمي عمرأنا : الحالة األولى

  أنا اسمي أیمن : الحالة الثانیة

  أنا بنت اسمي إلهام: الحالة الثالثة

  كید وٕاثبات الذات من خالل التعریف بأنفسهم وهذا یرجع إلى النزعة إلى تأ

بدرجة مركزیة ، فقد  %100بنسبة  3/3عدد المجیبین علیها هو  :الدور والمكانة *

الحالة األولى والثانیة یدرسان : أجابت كل الحاالت على هذه الفئة تتمثل أقوالهم في
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، وهذا في السنة ثالثة متوسط ، أما الحالة الثالثة تدرس في السنة رابعة متوسط 

من أجل تجاوز الصدمة للحاالت دور في الحیاة ومكانة في المجتمع  یعني أن

  .طالق الوالدین الناتجة عن 

فقد بدرجة تمركز وسطیة  %66بنسبة  2/3عدد المجیبین علیها  :الحقیقة وقوامها*

دائما : الحالة الثانیة: أجابت الحالة الثانیة والثالثة على هذه الفئة وتتمثل أقوالهم في

  أبي أمي أسأل نفسي لماذا طلق 

  عندما تطلقت أمي أصبحت حیاتي غیر عادیة: الحالة الثالثة

  .أما الحالة األولى لهذه الفئة وهنا الحالة قد استعمل میكانیزم اإلنكار

بدرجة تمركز وسطیة فقد  %66بنسبة  2/3عدد المجیبین علیها : األیدیولوجیة*

لقد تغیرت نظرتي (، أما الحالة الثالثة )راض بالقضاء والقدر (الحالة الثانیة  أجابت

میكانیزم اإلعالء والتسامي واللجوء إلى اهللا سبحانه وهنا قد وظف الحالتین ) للحیاة

وتعالى للتخفیف من حدة القلق والشعور بالثقة المفقودة أما الحالة األولى لم تستجب 

   .لهذه الفئة وهذا راجع لإلنطواء بسبب اإلحساس بالنقص

بدرجة تمركز وسطیة فقد  %33بنسبة  1/3عدد المجیبین علیها  :الهویة المجردة*

أما ) أنا من أنا ( أجابت حالة واحدة على هذه الفئة بحیث تقول الحالة الثالثة 

الحالتین األولى والثالثة لم تستجب لهذه الفئة وهذا راجع إلى نقص الوعي عدم 

  .إدراكهم لذاتهم

  .هتتمثل في مجموعة األفكار التي یمتلكها الفرد عن نفس :الذات التكیفیة  -3

بدرجة تمركز وسطیة  %33بنسبة  1/3عدد المجیبین علیها  :األهلیة والكفاءة *

، وهي )أنا مسئولة ( فقد أجابت حالة واحدة على هذه الفئة بحیث تقول الحالة الثالثة 

، أما الحالتین األولى والثانیة فلم تستجب ترجم اإلحساس بالفاعلیة والكفاءةمعطیات ت

  .لهذه الفئة إلحساسهم بالنقص مما یولد عندهم انخفاض الشعور بالفاعلیة 
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بدرجة تمركز وسطیة فقد  %33بنسبة  1/3عدد المجیبین علیها : ة القیمة الفردی*

لم أعرف السبب ( أجابت حالة واحدة على هذه الفئة بحیث تقول الحالة األولى 

، أما الحالتین الثانیة والثالثة لم تستجب لهذه الفئة وهذا راجع )الحقیقي حتى اآلن

لشعور الحاالت بأنهم دون غیرهم وكذلك میلهم للتقلیل من تقدیر الذات والحط من 

  .قیمتهم الشخصیة

بدرجة تمركز ثانویة لم تستجب  %00عدد المجیبین علیها  : إستراتیجیة التكیف*

  .فئة ،ال توجد إستراتجیة للتكیف أي حالة لهذه ال

بدرجة تمركز ثانویة لم تستجب أي حالة  %00عدد المجیبین علیها  :االستقاللیة *

لهذه الفئة، فالحاالت لیس استقاللیة وهذا راجع إلى مشاعر النقص التي تسیطر على 

  .الحاالت

من  %33بدرجة تمركز وسطیة بنسبة  1/3عدد المجیبین علیها: الذات الحالیة *

  .)أصبحت أثق بنفسي كثیرا( خالل قول الحالة األولى 

بدرجة تمركز ثانویة لم تستجب  %00عدد المجیبین علیها  :التناقض الوجداني *

  .أي حالة لهذه الفئة

وذلك من  %33بدرجة تمركز وسطیة بنسبة  1/3عدد المجیبین علیها :التبعیة *

ومعناه أن الحالة هنا معتمد ) سیبنیان لي مستقبل مزدهر( خالل قول الحالة الثانیة 

، أما الحالتین األولى والثالثة لم تستجب لهذه لبناء المستقبل) األم والخالة(ا علیهم

الفئة وهذا نوع من اإلنكار یرجع إلى محاولة إثبات الذات وعدم إبداء حاجاتهم 

  .للمساعدة

بدرجة مركزیة  %100ما یعادل نسبة  3/3عدد المجیبین علیها  :العیش نمط *

  :بحیث تتمثل أقوالهم في

  أعیش مع أمي وثالثة أوالد: الحالة األولى  

  أعیش مع أمي وخالتي فقط : الحالة الثانیة  
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  تتألف األسرة من األب و األم وأربعة أوالد: الحالة الثالثة

  .بالمحیط وكذلك إبراز مدى تكیفهم مع أسرهم استجابة الحاالت ووعیهم 

بدرجة تمركز ثانویة لم تستجب أي  %00عدد المجیبین علیها  :قابلیة للتأثر *

  .حالة لهذه الفئة، ال یوجد قابلیة للتأثر أي عدم االستعداد لالندماج االجتماعي

بدرجة تمركز ثانویة لم تستجب أي حالة  %00عدد المجیبین علیها  :السیطرة *

  .لهذه الفئة،غیاب السیطرة والهیمنة نقص اإلحساس بالكفاءة والقدرة على التعبیر

بدرجة تمركز ثانویة لم تستجب أي حالة لهذه  %00عدد المجیبین علیها  :اإلیثار *

الفئة، وهذا راجع للشعور بالعجز وطغیان الشعور بالملل والقلق والتوتر مما یولد 

  .أفكار عدم القدرة على تقدیم المساعدة

بدرجة تمركز ثانویة لم تستجب أي  %00عدد المجیبین علیها  :اإلرجاع البسیط *

   .االجتماعیة والمیل لالنطواءالشعور بنقص العالقات حالة لهذه الفئة،یرجع ذلك إلى 

بدرجة تمركز ثانویة لم  %00عدد المجیبین علیها  :اإلغراءات والتجارب الجنسیة *

  . أي ال توجد إغراءات جنسیة تستجب أي حالة لهذه الفئة ،

بدرجة تمركز ثانویة لم تستجب أي  %00عدد المجیبین علیها  :اإلرجاع لآلخر *

التكیف مع الوضع ومقدرة الحاالت على التعبیر  وهذا قد یرجع إلى حالة لهذه الفئة ،

  .المباشر عن نقصها دون الحاجة لآلخر

بدرجة تمركز ثانویة لم  %00عدد المجیبین علیها : آراء اآلخرین عن الذات *

  .فهي منعدمة تستجب أي حالة لهذه الفئة ،

  هم لذاتهم ومقاومة آراء المجتمع فهم یحتفظون باتجاهات

  

  

  



 الجانب التطبيقي

 

 

93 

  :التحلیل العام للحاالت الثالث

على الحاالت والقیام بالتحلیل الكمي  )GPS(بعد القیام بتطبیق اختبار لوكییر 

  :والكیفي لالختبار وجدنا مایلي 

الحاالت لمعظم فئاتها وخاصة في فئة  تانطالقا من الذات الفردیة فقد استجاب

مما یدل على محاولة الحاالت ، %100التطلعات والطموحات حیث كانت بنسبة 

  .تعویض النقص الذي یشعرون به من أجل مواصلة الحیاةإثبات ذواتهم و على 

فقد أظهر  %100وكذلك في فئة اإلحساسات والمشاعر كانت مركزیة بنسبة   

وهذا ما یدل على أن الحاالت عبرت عن ذواتهم والتوتر، الحاالت مشاعر القلق 

وهذا ما یبین سرعة االستجابة االنفعالیة ، أما في فئة ،لمالمستهم المباشرة لمشاعرهم 

 %66حیث كانت الدرجة وسطیة  طاألذواق واالهتمامات فقد سجلت استجابتین فق

وكذلك بالنسبة لفئة القدرات واالستعدادات وفئة المحاسن والعیوب تحمل نفس الدرجة 

  ).وسطیة( 

التركیز على الفئات متمثلة في  وتضم الذات الفردیة فئة هویة الذات حیث كان

فالحاالت تحاول تأكید ذاتها وٕاثبات  ،%100التسمیات البسیطة حیث أتت نسبتها 

  .نفسهمهویتها من خالل التعریف بأ

معناه أن الحاالت تعطي  %100أما في فئة الدور والمكانة فقد كانت نسبتها مركزیة 

، أما في فئة الحقیقة وقوامها فقد كانت ور والمكانة من خالل إبراز الدورأهمیة للد

وتقبل  الظروف ین یحاوالن التوافق معمعناه أن الحالت %66درجة التمركز وسطیة 

  .الواقع الموجود 

وفي فئة األیدیولوجیة كانت النسبة وسطیة فالحالتین هنا یحاوالن التخفیف من القلق 

ویتقبلون األوضاع الحالیة، أما فئة الهویة المجردة كانت وسطیة بنسبة والتوتر 

  .مما یدل على نقص الوعي بالذات  33%
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وكذلك القیمة  ،الحاالت لفئة األهلیة والكفاءة تفقد استجاب: أما بنیة الذات التكیفیة

إلى تقبل فالحاالت تسعى  ،%33الفردیة والذات الحالیة بدرجة تمركز وسطیة 

الوضعیة الحالیة الجدیدة التي یعشونها ، أما نمط العیش أكثر الفئات استجابة بنسبة 

ألن الحاالت قد وجدت فرصة للتفریغ في ظل الظروف المحیطة ، وعلى ، 100%

عكس ذلك فقد كانت بنیة الذات االجتماعیة األقل إثارة في هذه الدراسة حیث لم 

هذا یدل على أن الحاالت تتخذ موقف دفاعي ،تسجل فیها أي استجابة فهي منعدمة 

  .اء المجتمعیتمثل في االحتفاظ باتجاهاتهم نحو ذاتهم ویقاومون آر 
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   :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات 

من هذه الدراسة هو التعرف على صورة الذات لدى أبناء الطالق في  الهدفإن 

، ولمعرفة ذلك قمنا بالدراسة )الهویة(مرحلة المراهقة ألنها مرحلة البحث عن الذات 

  :انطالقا من الفرضیات التالیة

  .یعاني أبناء الطالق من خلل في إدراكهم لصورة ذاتهم :الفرضیة العامة

  :الجزئیةالفرضیات 

 .ي أبناء الطالق من الشعور بالقلقیعان -

 .بالنقص یعاني أبناء الطالق من الشعور -

وبعد القیام بتطبیق أدوات الدراسة المتمثلة في المقابلة نصف موجهة واختبار 

GPSیمكن اإلجابة على فرضیات الدراسة ،:  

یعاني أبناء الطالق من الشعور بالقلق ویظهر ذلك عند : الفرضیة األولى

  ،الحاالت من خالل قلقهم اتجاه المستقبل، وكذلك عند ذكر موضوع األب أمامهم

ألن القلق هو حالة من الشعور بعدم االرتیاح والضیق عن طریق اإلحساس 

  . بوقوع خطر كبیر أین نقف عاجزین أمام هذا الوضع

 "ترى هورنيحیث ،التوتر واالنفعال وهو اختالل في التوازن النفسي والجسمي  -

بأن هته االنفعاالت نابعة من شعور الفرد بالعجز والضعف والحرمان الذي 

). 63ص 2013حنان عماري( .تدریجیا من خالل تأثیر المحیط واألسرة ینمو

اشرة، طأطأة تجنب النظر مب(ویظهر القلق والتوتر لدى الحاالت من خالل 

 ).الرأس، القلق من المستقبل

یعاني أبنا الطالق من الشعور بالنقص الذي یظهر في الجرح : الفرضیة الثانیة

النرجسیة إحدى " Balintالنرجسي والشعور بعدم األمن والحمایة، حسب 

قادرین  في النفس البشریة فهي تجعلنا نحس بأنفسناالمیوالت البدائیة 
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وأنه لصدمة معینة أو لمرض ما نصبح عاجزین ال یمكن ومهمین ومحبوبین 

  ). 165، ص 2011شطاح هاجر(  "تحقیق آمالنا وأحالمنا

فالمراهق ابن الطالق یتمیز بالعجز النسبي والدونیة وانعدام الفاعلیة الشخصیة،  

مما یؤدي إلى شعوره بالخجل، ألن حزن المراهق یكون عمیق لكنه یقوم ببذل 

مشاعره عن األشخاص من حوله، ومنه یمكننا القول بأن كال  جهد كبیر إلخفاء

الفرضیتین قد تحققت لدى الحاالت الثالث وهي یعاني أبناء الطالق من الشعور 

  . بالقلق وكذلك الشعور بالنقص
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  : نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة

     وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة حیث تبنت الجانب المعرفي      

للشخصیة، بالنسبة للدراسات المتعلقة بالذات ذات صلة بالجانب االجتماعي والعاطفي 

للطالق، كما ركزت على الجانب النفسي من خالل التعرف على الفروق في مفهوم الذات 

  .تكون الشخصیة بغیاب أحد الوالدینلدى األفراد، وكیف 

من  )2012( جاللي عدیلةوالنتیجة التي توصلنا الیها في الدراسة الحالیة مشابهة لدراسة 

خالل معرفة كیف تكون صورة الذات عن المراهقة یتیمة األم ، حیث كانت النتیجة التي 

ي الشعور بالنقص هي أن المراهقات یتیمات األم تتصف صورة الذات لدیهن ف إلیهاتوصلت 

  .التوتر -القلق–

معرفة أثر سوء المعاملة من خالل  )2011-2010(شطاح هاجردراسة مشابهة ل كذلك و 

انكسار وتشوه في بناء صورة الذات  وكانت النتیجة  ،والدیة على صورة الذات عند الطفلال

  . من خالل ادراكات سلبیة تتأرجح بین فقدان تقدیر الذات و ثقة بالنفس 

واختلفت مع الدراسات السابقة في اختالف النظرة للطالق من مجتمع آلخر، و أنها ذات بیئة 

     .    مختلفة
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 :خاتمة

معرفة صورة الذات لدى أبناء  هي حاولنا من خاللالذلتراث النظري والتطبیقي لخالل تطرقنا  

عتبر مشكلة اجتماعیة موجودة في كافة التي ت الطالق، والتعمق في ظاهرة الطالق

ئة ومن المؤكد أن قضیة الطالق ال تخص فرد معین أو ف ،المجتمعات وبنسب متفاوتة

تفكك  فهو ،واستقراره أمنهالمجتمع بأسره وتهدد على محددة بل هي ظاهرة تعم آثارها 

 خاصة في ظهور ألبناء وأثاره وخیمة على ا وحادث صادم للمطلقین اجتماعيوانفصال 

خاصة لدى  االنفعالیة بتقلباتهایة فالطالق مرحلة شدیدة الحساس ،كالقلق والتوتر ضطراباتاال

هدف  وهذا ما تجسد في ،القیمة ونقص قیمة الذات بانعداماألبناء مما یجعلهم یحسون 

إبراز الخلل الذي یعاني منه أبناء الطالق في إدراكهم لصورة ذاتهم من  من خالل دراستنا 

من خالل هم ة على ثالث حاالت مراهقین ضحایا لطالق والدیخالل دراسة هذه الظاهر 

من وتوصلنا إلى مجموعة  ،GPSاختبار من األدوات من مالحظة ومقابلة و  تطبیق مجموعة

  :  النتائج التي تجیب عن فرضیاتنا الجزئیة 

مشاعر الحرمان  هموتنتاب واالنفعالالطالق من الشعور بالقلق والتوتر  أبناءیعاني -

   .واالنهزام

یعاني أبناء الطالق من الشعور بالنقص الذي یظهر في الجرح النرجسي والشعور بعدم -

   .األمن

رة الناس ینظرون لهم نظ أنیعتقدون  یولد لدیهم إحساس یجعلهم باالختالفالشعور  أنكما 

مع األم  أووالمجتمع في ظل حیاة مع األب وحده لذلك علیهم أن یواجهوا الحیاة  ،مختلفة

خاصة إذا  االجتماعیةالطالق یجعل المراهق محبًطا فاقد للثقة في العالقات حیث  ،وحدها

ي العدید من فف ،آلخرینطفًیا فاقد الثقة بنفسه وبافل محروم عاالطینشأ ف ،كان في الصغر

 .التي تناولت موضوع أبناء الطالق الدراسات
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وظروف  أفعال المجتمع من حولهم ردودالطالق لیس مشكلة هؤالء األبناء في حد ذاته بل ف 

ما قبل الطالق التي تتسم في كثیر من األحیان بجو من المشاكل یقف وراء شعورهم بعد 

  .األمن والحرمان والقلق

   .غیر قابلة للتعمیم و وتبقى نتائج هذه الدراسة الحالیة خاصة بالحاالت المدروسة فقط  
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  توصیات

فان اتبعتها  ،اتق اهللا في أهلك وال تتبع وساوس الشیطان:  یا أیها الزوج المسلم

ضعت وعاد اإلتباع علیك بالحسرة والندامة فحافظ على أمانة اهللا وعهده كي تبقى 

  .الرحیم بأوالده والمساند دائما الزوج المخلص األب الرؤوف 

أن یتصرف بك ، و مك وعقیدتكإیاك والفهم الخطأ إلسال : یا أیتها المرأة المسلمة

الزوج على حسب أهوائه وملذاته، ال بل أنت المرأة ذات الشأن والكرامة عند اهللا وعند 

  .زوجك الذي آمن باهللا ورسوله

سیادة الفوضى یساهم في و لطالق مشكلة اجتماعیة زعزعت كیان المجتمع ، وألن ا

  :یجب   داخل األسرة

حل الخالفات الزوجیة بالحوار والتفاهم بین الزوجین للحفاظ على رابط  -

  .الزواج

مساهمة القنوات اإلعالمیة والتلفزیونیة لتزوید المجتمع بحصص إعالمیة  -

وتحسیسیة للحد من هذه الظاهرة التي أخذت تنتشر كالمرض وبیان آثارها 

 .والمجتمع ككل على األسرة

تأسیس جمعیات لإلرشاد الزواجي من قبل أخصائیون نفسانیون، اجتماعیون  -

لمساعدة األفراد المقبلین على الزواج في التعرف على الحیة الزوجیة، 

 .والمسؤولیات والواجبات المترتبة على الزواج

تنظیم المسؤولیة األبویة لتصمیم برامج إرشادیة وعالجیة لفئة المطلقین  -

توجیههم على ضرورة رعایة أبنائهم والسؤال عنهم و  المشتركة بین الزوجین

 .حتى ال یتمردوا على سلطة أبویهم 

   



  

  

  قائــــمة الــمراجع
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  :المصادر 

  21رقم اآلیة    الرومسورة :  القرآن الكریم

 : الكتب

  :باللغة العربیة 

 أزمة الهویة في المراهقة والحاجة إلى ):2002(أبو بكر مرسي محمد مرسي  -1

 . مكتبة النهضة العربیة، القاهرة ،1ط ،اإلرشاد النفسي

مركز اإلسكندریة للكتاب،  ،1ط ،أطفال بال أسر ):1998(أنس محمد أحمد قاسم  -2

 .مصر

 ،هااألسباب والمشكالت وطرق عالج-التفكك األسري : )2013(إبراهیم جابر السید -3

 .دار التعلیم الجامعي للطباعة والنشر والتوزیع

دار المعرفة  د ط، ،سیكولوجیة الذات والتوافق : )1987(إبراهیم أحمد أبو زید  -4

 .الجامعیة اإلسكندریة، مصر

 طرق البحث العلمي ):2000(إخالص محمد عبد الحافظ ومصطفى حسین باهي  -5

 . مركز الكتاب للنشر والتوزیع، القاهرة ب ط، ،والتحلیل اإلحصائي

المسیرة  ،1ط ،سیكولوجیة المشكالت األسریة ):2011(أحمد عبد اللطیف أبو أسعد  -6

 . للنشر والتوزیع

دار صادر  ،3ط ،لسان العرب ): 1997(ابن المنظور أبو الفضل جمال الدین  -7

 .بیروت ،للطباعة والنشر

 ،1ط  ،مشاكل الطالق بین الشرع والعرف :)2006(لشیخ حسان محمود عبد اهللا ا  -8

 .بیروت ار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع،د
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د ط،  ،بناء األسرة والمشكالت األسریة المعاصرة:  )2011(لخالق محمد عفیفيا -9

 .ببور سعید االجتماعیةعمید المعهد العالي للخدمة 

  ط، دار المعارف الجامعیةب ، األسرة والمجتمع:  )2006(السید عبد العاطي -10

وان المطبوعات ط، دیب  ،الوجیز في شرح قانون األسرة:  )1994(العربي بلحاج-11

 .الجزائر الجامعیة،

دار الكتب العلمیة  ،علم النفس النمو : )1996(الشیخ كامل محمد محمد عویضة -12

 .لبنان ،بیروت

حتى  تطور النمو من اإلخصاب(سیكولوجیة النمو  : )2003(بدر إبراهیم الشیباني-13

 .لبنان  ، دار النهضة العربیة بیروت،1ط ،المراهقة

 ،والمراهق االضطرابات النفسیة العقلیة عند الطفل : )2003(بدرة معتصم میموني-14

 .الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،طب 

دار المسیرة للنشر ، للطفلالتكیف والصحة النفسیة  ):2008(بطرس حافظ بطرس-15

 .والطباعة، عمانوالتوزیع 

اإلنساني  سیكولوجیا النمو: )2009(خالد محمد أبو شعیرة  -ثائر أحمد الغباري-16

 .، مكتبة المجتمع العربي، عمانهقةبین الطفولة والمرا

  .عمان األردن ، دار أسامة،1ط ،نفسیةالصحة ال : )2009(جمال أبو دلو-17

 ،النفسي دراسات في الصحة النفسیة واإلرشاد: )2003(حامد عبد السالم زهران-18

  . عالم الكتب القاهرة ،1ط

، عالم 5ط ،النفس النمو الطفولة والمراهقة علم: )1995(حامد عبد السالم زهران-19

  .مصر ،الكتب القاهرة

دار الهادي للطباعة  ،1ط ،مشاكل األسرة وطرق حلها : )1997(حبیب اهللا طاهري-20

  .والنشر 
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شباب ، ب ط مؤسسة في مناهج العلوم:  )2003(حسن عبد الحمید رشوان-21

  .الجامعة 

، دار القباء للطباعة والنشر النفس اإلكلینیكيعلم : )؟(حسن مصطفى عبد المعطي-22

  .والتوزیع ، القاهرة

ط، دار  ب، موسوعة علم النفس العیادي: )1997(حسن مصطفى عبد المعطي-23

  .مصر القاهرة، ،الطباعة للنشر والتوزیع

، ب ط مؤسسة شباب في مناهج العلوم:  )2003(حسین عبد الحمید رشوان-24

  .الجامعة

  .دار المعارف مصر ،سیكولوجیة المرضى وذي العاهات: حمزة محتار-25

، دار الفكر الجامعي 2، طعلم النفس االجتماعي: )2000(خلیل مخائیل معوض -26

  .للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 (مناهج وأسالیب البحث العلمي :)2000(عثمان محمد غنیم  –ربحي مصطفى -27

  .دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان ،1ط ،)النظریة والتطبیق

 عالم الكتب،  ،سريسیكولوجیة القهر األ :)2008(رشاد علي عبد العزیز موسى -28

  . ط، القاهرةب 

 ،ط، المكتبة الجامعیة ب، علم النفس النمو والمراهقة: )2000(رمضان القذافي  -29

  .اإلسكندریة

ط، دار المسیرة للنشر والتوزیع،  ب، سیكولوجیة المراهقة): 2008(رغدة شریم-30

  . عمان
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، دار المسیرة للنشر و التوزیع الصحة النفسیة :)2002(سامر جمیل رضوان -31

  .، األردن1والطباعة، ط

دار  ،1ط ، علم النفسو  مناهج البحث في التربیة :)2006(سامي محمد ملحم  -32

  . مسیرة للنشر و التوزیع و الطباعةال

كز اإلسكندریة د ط، مر  ،الصحة النفسیة والتوافق): 1999(سهیر كامل أحمد -33

  . اإلسكندریة ،للكتاب

 ،علم النفس العام: )1999(صالح حسن أحمد الداهري دوهیب مجید الكبیسي  -34

  .،  دار الكندي للنشر والتوزیع1ط

 مدخل إلى علم النفس النمو الطفولة والمراهقة ):م1999(عباس محمد عوض -35

  .دار المعرفة الجامعیة  ،والشیخوخة

، دار أسامة سیكولوجیة الطفولة و المراهقة :)2009(عبد الرحمن العیسوي  -36

  .األردن ط،ب  للنشر،

د ط، دار هومة  ،اإلنسان من الطفولة إلى الزواج:  )2008(عبد الرحمن الوافي -37

  .الجزائر ،للطباعة والنشر والتوزیع

دار ، 2ط ،والطالق في قانون األسرة الجزائري الزواج: )1989(عبد العزیز سعد -38

   .البعث قسنطینة الجزائر

،  1ط ،ظواهرها وخفایاها - التحلیل النفسي للمراهقة: )1995(عبد الغني الدیدي  -39

  .   دار الفكر اللبناني، بیروت

المعرفة  دار،  ب ط ، سیكولوجیة النمو واالرتقاء ):م 1996(بد الفتاح دویدار ع -40

  .، اإلسكندریة الجامعیة
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 ن المعرفي ع، ):2005( جابر محمد عبد اهللا -عبد المنعم أحمد الدردیر عبد اهللا -41

  .عالم الكتب القاهرة،مصر ،1 ط ،قراءات وتطبیقات

علم النفس االرتقائي سیكولوجیة الطفولة : )2009(عالء الدین الكافي  -42

  .، دار الفكر عمان1ط، ةوالمراهق

اء ، دار الصف1ط ،التنشئة االجتماعیة للطفل: )2003(عمر أحمد همشري  -43

  .للكتاب والنشر والتوزیع، عمان

  .بیروت لبنان  ، مؤسسة الرسالة ،1ط ،الطالق: )1982(عمر رضا كحالة -44

تمع المج ،ب ط  ،مفهوم الذات:  )2010(غازي صالح محمود وشیماء عبد المطر-45

  .عمان والتوزیع،العربي للنشر 

ب ط، دار قباء للنشر  ،أصول علم النفس الحدیث: )2000( فرج عبد القادر طه-46

  .والتوزیع، القاهرة

، دار الفكر 1ط  ،االختبارات النفسیة وتقنیاتها وٕاجراءاتها: )1996(فیصل عباس -47

  .العربي للنشر والتوزیع، بیروت

یوان د ط،ب  ،المجتمع الجزائريمشكالت الطالق في : )؟(ال مسعودةمك-48

  .الجزائر ،المطبوعات الجامعیة

، دار الفكر رعلم النفس االجتماعي المعاص: )2004(محمد السید عبد الرحمن-49

  . ، القاهرة1العربي، ط

 ،اضطرابات الوسط األسري و عالقتها بجنوح األحداث:)2006(ةلمحمد سند العكای-50

  .، األردن 1دار الثقافة للنشر و التوزیع ،ط
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ط، دار  ب ،المشاكل االجتماعیة والسلوك اإلجرامي: )؟(غیث  محمد عاطف-51

  .مصر  ،اإلسكندریة ،المعرفة الجامعیة

ر والتوزیع دار المسیرة للنش ،2ط ،علم النفس العام:) 2009(محمد عودة الریماوي -52

  . عمان األردن والطباعة،

، دار الكتب العلمیة 1ط ،الصحة النفسیةمدخل إلى : )؟(  محمد قاسم عبد اهللا-53

   .بیروت

 ،المشكالت االجتماعیة: )  2011(عدلي محمود السمري -محمد محمود الجوهري-54

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع ،1ط

 النمو النفسي للطفل والمراهق و أسس الصحة: )1972(محمد مصطفى الزیدان-55

  . ، منشورات الجامعة اللیبیة1ط ،یةالنفس

ر النهضة العربیة للنشر ط، دا ب ،األسرة ومشكالتها: ) 1981( محمود حسن-56

  .والطباعة

، دار النهضة العربیة 1، طالشامل في مدخل إلى علم النفس: )2000(مریم سلیم -57

  .لبنان ،،بیروت

، الصحة النفسیة دراسات في سیكولوجیة التكیف : )1979(مصطفى فهمي-58

  .  المطبعة العربیة الحدیثة

دار الشرق للنشر والتوزیع  ،1ط ،علم اجتماع األسرة: )  2000( معن عمر خلیل-59

  .عمان ،األردن

 العالقات و المشكالت:)2011(نادیة حسن أبو سكینة، منال عبد الرحمن خضر-60

  ، دار الفكر، ط، عمان،األسریة
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الفكر  ، دار1، طعلم النفس العام: )2002(یوسف قطامي عبد الرحمن عدس-61

  .للطباعة والنشر والتوزیع

  : باللغة االجنبیة

.p u f paris ,; 1 Editionsoi deoncept C : (1978)écuyer . L-62  

63-La planche  et pontales(1978) : Vocduliair de psychanalyse  

p .u .f d paris,.  

Philipe jeanemet & Maurice ectcos 2003. -64  

  المواقع اإللكترونیة

http: w w w Saadi net / tarbih 107 htm.-65  

  :القوامیس والموسوعات

) : 1989(جان البالنش وآخرون و ج، ب وبونتالیس، ترجمة مصطفى حجازي -66

   .ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوامصطلحات التحلیل النفسي معجم

، منشورات 1ط ، موسوعة علم النفس):  1997 (روالن دورون وفرانسواز بارو-67

    .عویدات، بیروت، لبنان

  :المذكرات الرسائل و 

 تصمیم برنامج لتحسین مفهوم الذات عند أطفال): 2000(إمام محمد العزیز-68

رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد الدراسات العلیا للطفولة قسم  ، المؤسسات اإلیوائیة

  .الدراسات النفسیة واالجتماعیة 
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دراسة  ،تأثیر الطالق على التوافق االجتماعي للمطلقین): 2010(برغوتي توفیق-69

  .جامعة محمد خیضر، بسكرة مقارنة بین المطلقین والمطلقات رسالة ماجستیر،

عالقة صورة الذات ومستوى القلق بالتحصیل الدراسي : ) 2008(زلوف منیرة  -70

دكتوراه في علم  رسالة ،باألنسولینالمراهقات المصابات بداء السكري المرتبط  لدى

  .جامعة محمد خیضر، بسكرة ،النفس العیادي

، أثر سوء المعاملة الوالدیة على صورة الذات عند الطفل) : 2011(شطاح هاجر -71

  .رسالة ماجستیر، علم النفس العیادي، جامعة منتوري، قسنطینة

 وعالقتها بالتوافق النفسيأسالیب المعاملة الوالدیة المدركة :  )2009(جودي قاش-72

 .جامعة محمد خیضر بسكرة ،ماجستیر، رسالة االجتماعي عند أبناء الطالق

صورة الذات عند المراهقة یتیمة األم من خالل اختبار :  )2009(جاللي عدیلة-73

GPS رسالة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة.  

، للمراهق بمشكالته وحاجاته اإلرشادیةعالقة تقدیر الذات ) : 2010(صباح جعفر-74

  .مذكرة ماجستیر في علم النفس االجتماعي، جامعة بسكرة

 إدراك المراهق للسلطة الوالدیة وعالقتها ببعض سمات: ) 2010(حمودة سلیمة-75

  .جامعة بسكرة ،رسالة ماجستیر علم النفس المدرسي الشخصیة،

، مذكرة المصابة بسرطان الثدي قلق الموت لدى المرأة) : 2013(حنان عماري-76

  .ماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

 اإلعاقة البصریة مفهوم الذات وبعض : ) 2012(مرفت عبد المنعم سالمة -77

  .وق النشر والتوزیع ،اإلسكندریة ،حق االضطرابات عند الكفیف
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 وعالقتهالصراع النفسي االجتماعي للمراهق المتمدرس : ) 2011( محدب رزیقة -78

  .، جامعة مولود معمري، تیزي وزورسالة ماجستیر علم النفس المدرسي، بظهور القلق

األمن النفسي وعالقته بمفهوم الذات لدى :  )2009(وفاء علي سلیمان عقل  -79

  .، رسالة ماجستیر في العلوم االجتماعیة،غزةبصریا المعاقین

 وعالقته بصورة الجسم ومفهومقلق المستقبل :  وفاء محمد أحمیدان القاضي -80

، مذكرة ماجستیر علم النفس، الجامعة الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة

 .اإلسالمیة غزة
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  :وصف نموذج

مصطلح الذات بأنه نظام معقد یتألف من بعض البنیات  l'écuyerیعرف    

ما تحت البنیات  تحدید أكثراألساسیة محددة الجوانب لمصطلح الذات إلى أجزاء 

ممیزة بدلك ,خصوصیة هي الفئاتالتي تتقسم بدورها إلى مجموعة عناصر أكثر 

األوجه المتعددة لمصطلح الذات انطالقا من هدا نجد خمسة أقطاب رئیسیة تكون 

   مفهوم الذات

  . االدراكات التي ترتبط بجسم الفرد وكل ما یمتلكه-1

 ,.....)اهتمامات,استعدادات,محاسن,عیوب(االدراكات المتعلقة بوصف الذات -2

المتعلقة بالقیمة التي یعطیها الفرد لنفسه و العمل الذي یقوم به ادراكات األحكام -3

 .جل الحفاظ على تكیفهمن ا

   .على ذاته لكي یدمج الحقیقةمن تمركزه  االدراكات المتضمنة لخروج الفرد-4

 یمثل اآلخرا بین ما هو للذات وما یرجع ألخر هذاالدراكات المتضمنة للتمیز -5

   .  شي أكثر منه شخص

  :األقطاب الخمسة األساسیة للذات ب ههذ

 الذات و  - االجتماعیة الذات -الكیفیة الذات -الشخصیة الذات -المادیة الذات

ه البنیات نعید بناء مجموع النظام الداخلي لمختلف األبعاد المكونة ومن هذ، ذات الال

  .وفئات - تحت بنیات –على شكل  الذاتلمصطلح 

 :تنقسم إلى بنیتین تحتیتین : بنیة الذات المادیة

  .ما تحت بنیة الذات الملكیة -  الجسمیة ما تحت بنیة الذات
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و هي تشمل فئتین ,حیث أن الفرد یتكلم عن جسمه : بنیة ما تحت الذات الجسمیة

  :خاصتین 

وهي كل ما یعود إلى وصف الشكل ومظهر  :فئة السمات و المظهر الفیزیولوجي *

  .الخ ...الجسم الوزن، الطول ، الجمال ، 

وتتضمن اإلحساسات  : ولوجیةالفیزی أو الشروطفئة الحالة الصحیة *

                    األكل النوم والنشاطات الفیزیائیة التي یقوم بها الجسم كالشربالمرض ,الجسدیة

  الخ....,

ضمن كافة األشیاء التي یمكن أن یقول عنها الفرد تتما تحت بنیة الذات الملكیة -

 :و تصنف إلى فتینأنها ملكي و تحتوي أیضا امتالك األشیاء و امتالك األشخاص 

  فئة امتالك األشخاص*فئة امتالك األشیاء *

 :بنیة الذات الفردیة - ب

و یمكن ان ,عنها من طرف الفردتشتمل على التغیرات الداخلیة أو النفسیة المعبر 

تحت (و أخرى تكون أكثر عمقا ,)تحت بنیة صورة الذات( یةتكون عامة أو وصف

  :و تنقسم إلى,)بنیة الهویة

تتضمن وصفا یعطي مختلف مظاهر التجربة  :تحت بنیة صورة الذات-

  :والتحلیل اظهر عدة فئات خاصة و هي,الذاتیة

 :بالذات المثالیة و المعروفة أحیانا في األدبیات :فئة التطلعات أو الطموحات *

  رغبات و أماني

  .فئة نشاطات الذات سواء الذهنیة أو الیدویة التي یقوم بها الفرد*
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التي یعبر عنها الفرد و الحاالت االنفعالیة المختلفة التي  :فئة األحاسیس و المشاعر

  الخ ....كره.فرح.إحباط.تنتابه من خوف

و محتواها یشبه محتوى فئة ,التي تجدب إلیها الفرد :االهتمامات و  فئة األذواق*

أحب : تعدد النشاطات و لكن االختالف بینهما یكمن في عدم التحقق من الفعل مثال

  .أحب القراءة .الریاضة 

  تشمل المعطیات التي بین فیها الفرد إمكاناته: فئة القدرات و االستعدادات *

أنا  :سلبیة مثال أوتشمل في وصف الذات سواء ایجابیة : المحاسن و العیوب  فئة*

  .الخ....أنا خجول, عدواني

تحت  بنیة الهویة تشمل هویة الذات و الجوانب الشخصیة العمیقة التي تتجاوز -

مستوى الوصف البسیط أي الشعور بكیان الفرد كل الباحثین یتفقون لیجعلوا من 

الذات و تظهر االختالفات عندما تحدد األبعاد المكونة الهویة العنصر البناء لمفهوم 

لهده البنیة التحتیة و على الرغم من هدا االختالف في أراء فان ما تحت بنیة هویة 

    :فئات  5الذات تتكون من 

  سنة  20اسمي نادیة عمر ,العنوان,السن,االسم :التسمیة البسیطة فئة*

یقوم بها الفرد كالدور العائلي مال رب  تتمثل في الوظائف التي:فئة دور و مقام *

  الخ,,,المستوى الدراسي .و الدور االجتماعي مثال المهنة.االبن األكبر.أسرة 

 أي اإلحساس باالستمراریة آو عدم االستمراریة أو التماسك :فئة الحقیقة و قوامها *

  فهم وعدم فهم ما یجري بالذات و عدم التماسك

سفة الحیاة أي كیف یرى الفرد الحیاة بصورة عامة تتمثل في الفل :فئة االدیولوجیة*

  .مثال أنا أرى الحیاة مضطربة في أیامنا
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تتضمن ارجاعات بطاقة یلصقها الفرد بنفسه  أوهي وصف :فئة الهویة المجردة *

     حقیقیة واسعة مثال أنا هو أنا و یصعب تمیزها عن فئة االیدولوجیا مثال أنا امرأة حرة 

و هي تحتوي عموما تشمل الجانب التكیفي لمفهوم الذات : بنیة الذات الكیفیة-ج

هومه لذاته و على ردود فعل الفرد تجاه االدراكات التي یمتلكها عن نفسه أي تجاه مف

ما تحت بنیة قیمة الذات و ما تحت بنیة نشاط  :فئتین تحتیتین  إلىتنقسم بدورها 

  .الذات

و الجانب یشمل كل المعطیات حول حكم تقییمي و ه:ما تحت قیمة الذات -1

ایجابي كان سلبي للذات من خالل نظام القیمة الشخصیة او المفروضة من الخارج 

  : إلىو تنقسم 

  .كل المعطیات التي تترجم عند الفرد باإلحساس بالفاعلیة :فئة األهلیة و الكفاءة *

ایجابي كان او سلبي و هي  أي الحكم الذي یعطیه الفرد لنفسه:شخصیة القیمة ال فئة

  .تتجاوز الوصف البسیط للمحاسن و العیوب

سماه  هده البنیة التحتیة تشمل المعني :تحت بنیة نشاط الذات -

)1949(SYMONDS   نسق النشاطات و تكلم)1890(JAMES  عن الدفاع عن

  :الذات و تتكون من الفئات التالیة

أي الخضوع لحوادث و حقائق الحیاة عامة و كانت تعرف  :فئة إستراتیجیة التكییف*

  في بدایة األبحاث المطابقة إال مطابقة للمتطلبات الخارجیة 

بالمسؤولیة أي مجموع النشاطات و الوضعیات التي یواجهها الفرد  :فئة االستقاللیة*

  كاملة 
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 ترجع إلى الترددات والتناقضات :  LAMBIVALENCEفئة التناقض الوجداني*

  اتجاه العملیة المطروحة 

كل المعطیات التي تبین رفض الفرد او قبوله االعتماد على اآلخرین  :فئة التبعیة *

فبالنسبة لألشخاص المسنین یرفضون النشاطات التي ترجع لآلخرین و دلك للشعور 

  و اإلحساس بالعجز 

یجابي في االبالتطور  اإلحساستشمل المعطیات التي تترجم  :فئة الذات الحالیة *

  .أحس بأنني متحكم في كل إمكانیاتي:حیاته الحالیة أو الماضیة مثال 

 :یتمثل في المعطیات التي یصف بها الفرد طریقة عیشه مثال  :نمط العیش *

   .أعیش حیاة بسیطة أو أعیش حیاة تعیسة

هو أنها الطریقة التي المعنى الشائع للذات االجتماعیة : بنیة الذات االجتماعیة-د

           بها اآلخرون یدركون الفرد  

IV- وهي الطریقة التي یدرك بها اآلخرون الفرد و تنقسم  :بنیة الذات االجتماعیة

 :إلى 

 :ما تحت بنیة انشغاالت و نشاطات الذات -1

 :أي اشتراك الفرد في مختلف النشاطات و تنقسم بدورها إلى ثالث فئات 

فق االجتماعیة و االیجابیة في مواجهة اآلخرین أي الموا :فئة قابلیة التأثر – ا

  .و أحیانا رفض بسیط للدخول في تواصل مع اآلخرین,تواصل ایجابي مع اآلخرین,

تبین الجانب السلبي أي أن الفرد یسیطر أو انه یحس بأنه مسیطر  :فئة السیطرة-ب

  .علیه من طرف اآلخرین
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أحب مساعدة  :أي العمل من اجل اآلخرین دون انتظار مقابل مثال :فئة اإلیثار-ج

  .اآلخرین

و تجمع المعطیات التي تحدد كیف الحقیقة  :ما تحت بنیة إرجاع الجنس - 2 

  :أنواع التواصل مع اآلخرین كفرد جنسي و تحتوي على فئتین,الجنسیة مدمجة

  .حب مصادقة الرجالأ, تشمل المعطیات من نوع صدیقین :فئة اإلرجاع البسیط -ا

المعطیات التي تجعل العمیل اقل أو أكثر  :فئة اإلغراء و التجارب الجنسیة -ب

 أحب الفتیات الجمیالت :حساسیة للتجارب الجنسیة العمیقة مثال

V-هده البنیة تشكل نوع من جسر الحقائق للذات و الحقائق  :بنیة الذات الال ذات

  تكن تتضمن تحت بنیات و لكن أصبحتلم و في البدایة , األخرى الخارجیة عنه

 :الیوم تحتوي على

تشمل المعطیات التي ال یتكلم فیها الفرد بصورة : ما تحت بنیة إرجاع لألخر-1

  .مباشرة عن نفسه بل یتكلم عن اآلخرین مثال إخوتي كلهم في  وضع جید 

المعطیات التي یعیش بها الفرد حكم  :ما تحت بنیة أراء اآلخرین على الذات  -2

               . اآلخرین علیهم مثال والدي یقوالن لي أني كسول
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   :المقابلة كما وردت مع الحالة األولى

أنا طالبة أدرس في الجامعة وعندي دراسة على موضوع الطالق إذا السالم علیكم 

  كان تعاوني ، راح نسقسیك برك بعض األسئلة وأنت تجاوبني بكل صراحة  

  معلیهش مكان حتى مشكل  

  وكتاش طلق ماماك وباباك؟ : س

  2010طلقوا في : ج 

  احكي لي كیفاه طلقوا ؟ : س

  وال عالهحدث فجأة ماعالبالیش كیفاه : ج

  ماذا كانت ردة فعلك؟عند سماعك خبر الطالق  : س

  لم أتوقع األمر أبدا  : ج

  هل تغیرت نظرتك للحیاة؟ : س

  لكن لم أقدر على نسیان تلك اللحظةلم تتغیر نظرتي للحیاة : ج

  ؟ لماذا : س

  الحیاة فیها مفاجآت  ي عرفت بليألن: ج

  إذا تحدث أحد أمامك حول هذا الموضوع كیف یكون شعورك؟  : س

  )احمرار الوجه( من طالق والداي كثیرا أشعر بالخجل : ج

  كیف كانت عالقتك مع والدك قبل الطالق ؟ : س
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  وعادیة  كانت مخیبة ،كانت عالقتي بوالدي : ج

  من هو الشخص المقرب منك اآلن ؟ : س

  أمي هي الشخص المقرب مني ألنها كل شيء في الحیاة : ج

  ؟ اآلن  ما هو شعورك نحو والدیك : س

   ) رغرغة العیون (شعوري أنه لیس لدّي أب : ج

  هل تثق بنفسك عند اتخاذ أي قرار یخصك ؟ : س

  ال أثق بنفسي في أي قرار: ج

  هل تحب االختالط بالناس ؟ : س

  نعم أحب االختالط بالناس ألنهم قد ینسوني في ذلك األمر : ج

  عندما تجلس لوحدك بماذا تفكر ؟ :س 

  أفكر في المستقبل كیف سیكون : ج

  ولماذا تفكر في المستقبل فقط ؟ : س

 الخاطر األب هو إلي یخمملك في مستقبلك وأنا ماعندیش أب : ج
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  ولماذا ؟ تقارن نفسك باآلخرین؟هل : س

  نعم أقارن نفسي باآلخرین ألني لست مثلهم    : ج 

  هل أنت راضي عن نفسك؟: س 

  أنا لست راضي عن نفسي  :ج 

 واش حاب تكون في المستقبل ؟: س
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   :المقابلة كما وردت مع الحالة الثانیة

على موضوع الطالق إذا أنا طالبة أدرس في الجامعة وعندي دراسة السالم علیكم 

  ، راح نسقسیك برك بعض األسئلة وأنت تجاوبني بكل صراحة  كان تعاوني

  معلیهش مكان حتى مشكل :  ج 

  وكتاش طلق ماماك وباباك؟ : س

  طلقت أمي وهي حامل بي: ج 

  احكي لي كیفاه طلقوا ؟ : س

  ، ماعالبالیش)صمت طویل(:  ج

  ؟ما هو شعورك اآلن من جراء طالق والدیك   : س

  أشعر بالقلق الحاد والخجل كثیرا : ج 

  نظرتك للحیاة؟ كیف هي اآلن : س

  صعیبة یاسر   : ج 

  اشرح لي؟  : س

  ؟ یك كیف كانت عالقتك مع والد : س

  )مسك األصابع( أما أبي أكرهه جدا  مع أمي عادي، : ج 

  وعاله تكره  :س 

  الخاطر ما عالبالوش بیا خالص : ج 
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  من هو الشخص المقرب منك اآلن ؟ : س

  ربتني وقامت بي هي خالتي ألنها: ج 

  ؟ اآلن ما هو شعورك نحو والدیك : س

  )    طأطأ رأسه ،صمت ثم( أعتز بها، أما أبي أمي: ج 

  هل تثق بنفسك عند اتخاذ أي قرار یخصك ؟ : س

  نعم أثق بنفسي : ج 

  هل تحب االختالط بالناس ؟ : س

  نعم أحب االختالط بالناس : ج 

  عندما تجلس لوحدك بماذا تفكر ؟ :س 

  أفكر في المستقبل  نادرا: ج 

  المستقبل؟وعاله ما تحبش تفكر في :  س

  الخاطر ماعالبالیش كیفاه راح یكون  :  ج

  هل تقارن نفسك باآلخرین؟:  س

  نعم أحیانا : ج 

  وعاله تقارن روحك باآلخرین؟ :  س

 عندما یروحوا كاش بالصة مع باباهم : ج 
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  هل أنت راضي عن نفسك؟: س 

  راضي فهذا قضاء وقدر  : ج 

  قبل واش حاب تكون في المست:  س

 )رغرغت العینین( راحت البال برك حاب : ج 
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   :المقابلة كما وردت مع الحالة الثالثة

أنا طالبة أدرس في الجامعة وعندي دراسة على موضوع الطالق إذا السالم علیكم 

  ، راح نسقسیك برك بعض األسئلة وأنت تجاوبني بكل صراحة   نيكان تعاونی

  معلیهش مكان حتى مشكل  : ج 

  وكتاش طلق ماماك وباباك؟ : س

  2009طلقوا في :  ج

  احكي لي كیفاه طلقوا ؟ : س

  )رغرغة العینین ( تطلقوا بسبب تافه وبسیط: ج 

  عند سماعك خبر الطالق ماذا كانت ردة فعلك؟ : س

  )محاولة االنسحاب من المقابلة( لم أصدق الخبر وقد كان مؤلم جدا :ج 

  هل تغیرت نظرتك للحیاة؟ : س

  ظرتي للحیاةلم تتغیر ن :ج 

  ؟لماذالي  ياشرح : س

  ها بصبر وعزیمةیجب أن نتخذأصبحت أدرك أن هناك صعوبات في الحیاة  :ج 

  إذا تحدث أحد أمامك حول هذا الموضوع كیف یكون شعورك؟ : س

  أشعر بالخجل نوعا ماتغیضني روحي و  :ج  

  ك قبل الطالق ؟یكیف كانت عالقتك مع والد : س
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  عالقتي بأمي وطیدة،أما أبي حسنة نوعا ما  :ج 

  من هو الشخص المقرب منك اآلن ؟ : س

  لیس لدي شخص مقرب  :ج 

  لماذا؟  : س

  ال أعلم   :ج 

  ك ؟ما هو شعورك نحو والد : س

  )طأطأة الرأس(  شعوري نحو والدي عادي :ج 

  اتخاذ أي قرار یخصك ؟هل تثق بنفسك عند  : س

  نعم أثق بنفسي كل الثقة عند اتخاذ أي قرار یخصني :ج 

  هل تحب االختالط بالناس ؟ : س

  لكن مش أي أحد االختالط بالناسأحب   :ج 

  لماذا ؟  : س

  لكي أتعرف على كیفیة التعامل مع الناس، وكسب األصدقاء   :ج 

  لوحدك بماذا تفكر ؟ ینعندما تجلس :س 

  أفكر بمستقبلي كیف سیكون  :ج 

  

  نفسك باآلخرین؟ يهل تقارن: س
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  ال أقارن نفسي باآلخرین   :ج 

  هل أنت راضي عن نفسك؟: س 

  نعم راضیة عن نفسي كل الرضا : ج 

 قبلتكون في المست ةواش حاب:  س

 أرید أن أصبح محامیة : ج 


