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اإلهداء
:الحمد هللا الذي و فقني في إنجاز هذا العمل المتواضع و الذي أهديه

إلى كل من نطق بكلمة التوحيد لسانه وصدقها قـلبه، إلى كل من صلى على خير البرية محمد عليه  
الصالة والسالم

.عليهااهللارحمةإلى أحن قـلب في الوجود أمي
رحمة اهللا عليك يا أمي الغالية و يا قرة عيني و يا نور حياتي و قـلبي و روحي و فؤادي  

.أسأل اهللا عز و جل أن يسكنك فسيح جنانه و يلهمنا الصبر و السلوان
صدق اهللا العظيم  "إن هللا و إن إليهال راجعون: "قـال تعالى  

.لتي تحترق في صمت  أمي الحبيبة و الغالبة و العزيزة أنا من دونك كالشمعة ا
. حيث ما كنت أطلب منك أن تدعي لي بالصبر يا حبيبة قـلبي و تور فؤادي  

ختى ألقـاك.......... عهد علي أن لن أنساك
أرجو من كل من قرأ هذا االهداء أن يدعو لي أمي الخبيبة بالرحمة و المغفرة  

شــكــرا  

–يتيمة األم  - 

- أ- 
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اهللا يف اقّيمة، جعلهو نصائحمالحظاته يل منتقدمه و كل ماتلذاجلهد القيم الذي ب

حلاالت الدراسة وللجنة املشرفة على املناقشة، كما أتقّدم أيضا جبزيل الّشكر اميزان حسنا

.لو بكلمة نصح و توجيه وساعدةاملعلى أقول شكرا للجميع و
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:ملخـص البحث 

قلق صورة الذات لدى الطالب الجامعي ذو الجنسیة المثلیة و أثرھا على ھذه الدراسة تناولت

ذو الجنسیة الطالب الجامعيالتعرف على طبیعة صورة الذات لدىعلى مع التركیز، لدیھالمستقبل

التعرف على، باإلضافة إلى المستقبلقلق ما إذا كان یعاني من على رفباإلضافة إلى التعالمثلیة

لھ ، حیث كانت العینة قصدیھ أي من فئة الطلبة الجامعیین المواضیع التي تشكل قلقا مستقبلیا بالنسبة 

و قد تم  غلیزان مثلیین جنسیا ، –احمد زبانة - الذین یزاولون دراستھم الجامعیة بالمركز الجامعي 

المقابالت والمالحظات ل في دراسة حالة و الذي یعتمد على استخدام المنھج العیادي ، و المتمث

استبیان قلق " و "Ecuyerلـ إدراك صورة الذاتاختبار"استخدام إلىباإلضافةالعیادیة ، 

: و قد تم التوصل إلى النتائج التالیة "المستقبل  لزینب شقیر

.لدیھلمستقبلاقلق على ذو الجنسیة المثلیة )الطالب الجامعي(الشاب لدىتوثر صورة الذات -

.متذبذبة ذو الجنسیة المثلیة)الطالب الجامعي(الشاب طبیعة صورة الذات لدى-

.قلق المستقبلمن ذو الجنسیة المثلیة) الطالب الجامعي(یعاني الشاب -

.الجنسیة المثلیةذو )الطالب الجامعي(المواضیع التي تشكل قلقا مستقبلیا بالنسبة للشاب -
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Search Summary:

This study deals with the self-image of the university student with

homosexuality and its impact on his future anxiety, with a focus on

identifying the self-image of the university student with homosexuality as

well as identifying whether he is suffering from future anxiety, Is a future

concern for him, where the sample was a sample of any university students

who are studying at the university center - Ahmad Zabana - Gleizan

homosexuals, has been used the clinical approach, a case study, which is

based on interviews and clinical observations, In addition to the use of the

"Ecuyer self-perception test" and the "future anxiety questionnaire of Zineb

Choucair", the following results were obtained:

- The self-image of the youth (university student) with homophobia affects

the future's concern.

- The nature of the self-image of the youth (university student) with

homosexuality is volatile.

- The young (university student) with homophobia suffers from future

anxiety.

- Topics of future concern for the young university student
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:قدمة م

وتحدید معالمھا تبدأ ،للتعرف على ذاتھشاب و أعني بھذا الطالب الجامعي الجزائريإن محاوالت ال

ولھ على البیئة من حأووتستمر كذلك طوال حیاتھ تبعا لما قد یحل علیھ ، بشكل ملح في مرحلة المراھقة 

إلىیحتاج األخربینما البعض ، تعدیل ، فالبعض قد ینجح في تحدید ذاتھ في وقت مبكرأومن تغییرات 

وھي عبارة عن تنظیم للخبرات التي یمر بھا طوال ،نفسھ بالتفردعن طالبة وتتمیز فكرة الأطولوقت 

عن ذاتھ كشيء متفرد تعتمد في تكوینھا وتشكیلھا على البناء البیولوجي المتفرد والخاص تھفكر، فحیاتھ 

.ولكنھا عرضة للتعدیل فیما بعد بتأثیر من الظروف البیئیة واالجتماعیة التي قد تحیط بھ، بھ 

دینامیكیة،وانھمركبةكوحدةالطالب الجامعيشخصیةعلیھاتقومالتيالنواةھوالذاتمفھومإن

التيوالتقدیراتواألحكامللعالقةنتیجةأیضایتكونكماناحیةمنبالواقعواحتكاكھھتجاربمنیتكون

یكونعندماإالتظھروالاالجتماعيالتفاعلعملیاتنتاجھيالذاتأنبھ،أيالمحیطینمنیتلقاھا

دوریعدلمحیثالجوانبجمیعمنتھ بشخصیلالھتمامماسةالحاجةأصبحتاجتماعیًا، كماطالبال

،ممامستقبلمجردأوللمعلوماتوعاءإلىاإلنسانتحویل،أوناقل للمعرفةمجردالمدرسةأوالتربیة

تشكلالجامعة،وكونواستقاللیتھه استقرارتحقیقفيیمسھمابكلاالھتمامبمكاناألھمیةمنیجعل

حیث یعتبرالمستقبلعلى كافة جوانبھا بما فیھا الحیاة،و المحیط الخارجينحوالجامعيبالطالبانطالقة

جیال بعد جیل ، بما یحملھ من مستجدات غریبة ومتوقعة على خاصة لدى فئة الطلبة الجامعیین ، أمر مھم

، وتوترات نفسیةضغوطھا ، و ما یحدثھ من لتكیف معو المواجھتھا اد عدو ما یستوجبھ من إحد سواء ،

ومن ،السلوك اإلنسانيآلیاتوجزء طبیعي من جمیع ، األساسیة اإلنسانیةیعد القلق من االنفعاالت حیث 

ره السلبي على مجاالت یومستقبلھ إضافة إلى تأث،طالب الجامعيالمؤثرة في صحة الاالضطراباتأھم 

لعام و الطالب على الوجھ على الوجھ االحیاة المختلفة وألن المستقبل ھو مكون مھم في حیاة اإلنسان

لى ما إنظر حیث أنھ یھفإن القدرة على بناء أھداف بعیدة والعمل على تحقیقھا ھي صفة مھمة ل،الخاص

و ھذا خاصة بما ، علیھیحملھ المستقبل لھ وما ھو القادم ، إذ انھ قلق المستقبل ھو احد أنواع القلق المؤثرة 

من صراعات داخلیة وو إقامة عالقات اجتماعیة ومتعددة ، ، على الخبرات الجدیدة ھ من انفتاحتتمیز ب

تطمح في أوساط المجتمع وبین ما ذونبمعا بین ما ھو مقبول عرفا وشرعا وغیر ماالثنینخارجیة أو أو

یجعلھ و بذلك إذ یعارض الفطرة اإلالھیة في بني البشر وھذا مافھمن تحقیق رغبات ونزوات إلیھ نفسھ

أن من جھة ثانیة ھذا االختالف من شأنھ وو المجتمع ككل و ھذا من جھة ، اآلخرینمن قبل محل نقد 

دراستھ على یةاعتمدت في منھجقد المنطلق جاءت فكرة ھذا البحث وھذایشكل لھ قلقا مستقبلیا ومن

:جانبین
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:فصولخمسخاص بالجانب النظري والذي یضم :األولجانب ال-1

و یضم مدخل الدراسة حیث تطرقت فیھ إلشكالیة الدراسة و تلیھا تساؤالت فرعیة ثم : الفصل األولفي -

اإلجرائیةالدراسة و أھدافھا ثم  التعاریف أھمیةبعد ذاك الفرضیة الرئیسیة ثم بعدھا الفرضیات الفرعیة ثم 

.الدراسات السابقةاألخیروفي 

، مفھوم صورة الذاتات و المكون من العناصر التالیة، الخاص بصورة الذ: و یلیھ الفصل الثاني-

النظریات ،صورة الذات وتطور الھویةت ، العوامل المساھمة في تكوین الذا، مراحل إدراك الذات

أبعاد ، أشكال مفھوم الذات، سمات تحقیق الذات، خصائص مفھوم الذات، المفسرة لمفھوم صورة الذات

أبعاد الذات ، مفھوم الذات والسلوك االجتماعي، الذاتاتجاھات، صورة الذاتمكونات ، صورة الذات

أما في -، نتائج رفض صورة الذات، تقبل الذات أو رفضھا في مرحلة الشباب، في مرحلة الشباب

بفترة الشباب وقد تطرقت فیھ إلى مفھوم األخیررابطة ھذا تطرقت للطالب الجامعيفقد : الفصل الثالث

المواصفات العامة لفترة الشباب ، مظاھر النمو في مرحلة الشباب بخصائصھا، أھمیة دراسة لشباب ، ا

و مشكالت الشباب ، المشكالت الجنسیة ، تطور اضطراباتالشباب ، الشباب و بناء فلسفة الحیاة ، 

الغریزة الجنسیة في مراحل النمو المختلفة ، مفھوم السلوك الجنسي، تحلیل االنحراف الجنسي ، أشكال 

االنحراف الجنسي ، الشباب الجامعي و االنحرافات الجنسیة ، المعاش النفسي لدى الطالب الجامعي 

.التي یستخدمھا الطالب الجامعي الجنس مثلي لتحقیق التوازن النفسي، األسالیب الدفاعیة الجنس مثلي

طبیعة الدافع الجنسي ، : على العناصر التالیة احتوىو قد فكان حول الجنسیة المثلیة:رابعالفصل الأما

ریخ النمو الجنسي السوي الطبیعي ، االنحراف الجنسي ، مفھوم الجنسیة المثلیة ، الجنسیة المثلیة عبر التا

أنواع الجنسیة المثلیة ، تصنیف الجنسیة المثلیة ، شخصیة مثلي الجنس ، النظریات المفسرة للجنسیة ، 

.            المثلیة مع نقد كل نظریة، عالج الجنسیة المثلیة

مفھوم القلق ، تصنیفات :العناصر التالیةعلى احتويو قد المستقبلفكان حول قلق:خامسالفصل الأما

مفھوم للقلق، اإلكلینیكيتشخیص الالقلق ، النظریات المفسرة للقلق مع التعقیب علیھا ، أعراض القلق ، 

التأثیر السلبي لقلق ،قلق المستقبل ، مصادر قلق المستقبل ، مظاھر قلق المستقبل ، أسباب قلق المستقبل

المستقبل، العوامل الشخصیة و االجتماعیة المؤثرة في حدوث قلق المستقبل ، سمات ذوي قلق المستقبل ، 

المستقبلقلق انتشارالمعرفیة لقلق المستقبل ، قلق المستقبل و بعض المفاھیم المرتبطة بھ، مدى الطبیعة

.أسالیب و إستراتیجیات عالج القلق ، بین طلبة الجامعة ، التعامل مع قلق المستقبل

:تضمن ثالثة فصول ھي كالتالي فقدوالخاص بالجانب التطبیقي :الجانب الثاني -2
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احتوى على منھجیة الدراسة والتي تضمنت الدراسة االستطالعیة، مدة الدراسة ، :سادسالفصل ال-

.المستعلمة من مقابالت ومالحظات عیادیةواألدواتالبحثإجراءعینة الدراسة ،مكان 

تحلیل المقابالت وتطبیق اختیارمع حاالتللعلى عرض :سابعواحتوى الفصل ال-

."قلق المستقبل لزینب شقیر"استبیانمع "GPS"،"إدراك صورة الذات"

دراسة ، لعام لاستنتاجصوال إلى و. مناقشة الفرضیات المطروحة و الذي تمت فیھ : ثامنالفصل الیلیھ -

.المالحقو بعدھا قائمة المراجع، ثم ، فصعوبات البحث و االقتراحاتالتوصیاتبعض تلیھا 



الـجـــانـب الــنــظـري
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: الدراسةإشكالیة

في كبیرةأھمیةلھا،وھيواالجتماعیةالنفسیةھویتھعنفردالیكونھذھنيتمثیلالذاتصورةتعتبر

المتعددةالنشاطوأوجھالسلوكتنظیمفيأھمیتھاتبرز،وأیضالذاتھالفردتقبلوفيالفردشخصیةبلورة

لى عالتأثیركلذاتناعنلفكرتناأنوالتجریبیةالعلمیةوالدراساتالبحوثمنالعدیدأكدتفقدفي الحیاة،

فقط یقتصرالالسیكولوجیةالناحیةمنالبیئةمعاإلنسانتفاعلإن.واالجتماعيالشخصيوتوافقناسلوكنا

یرافقھا من عملیة تعلم أو تعدیل لھذه االستجابات بل أن ھذه االستجابات على صدور االستجابات و ما 

تقومالتيھيالذاتفصورةانفعالھھوتصورھواإلدراكموضوعالبیئةمتغیراتضمنذاتھا تصبح

ذاتصورةلدیھمالمقبولبالسلوكیتسمونفالذینوسلوكھالفردأداءوتنظیمبتوجیھ وضبطأساسیةبصفة

الفردوقدرةاالیجابیةالذاتفصورةسلبیةذاتصورةلدیھمبالسلبیةیتسم  سلوكھمالذینبینماایجابیة

النفسیة حیث تتأثر صورة صحتھمظاھرمنوسلوكیاتھاتجاھاتھالفردیة فيالتغییراتمنالتخلصعلى

الفردفصورةفي محاولة التكیف معھاالذات لدى الفرد بالبیئة التي یتواجد فیھا و الخبرات التي یمر بھا

شاباالفردھذاكانإذاوخاصةوالنفسیةالسلوكیةتعرضھ لالضطراباتفيھامادوراتلعبذاتھعن

ومتطلباتحاجاتالنمومراحلمنمرحلةلكلإنالمعروفومنبثمنیقدرالرأسمالالشبابفمرحلة

منمرحلةوالشباببتلبیتھاالمجتمعباھتمامالمرحلةھذهفيھممنوإشعارتلبیتھامنبدالومادیةنفسیة

الحاجاتتلكتلبیةعدمبسببالمشكالتتنشاما وغالباوحاجاتھامتطلباتھالھاالمراحلھذه

منذ القدم جیال بعد جیل ، وبنو اإلنسانعني بھ ، وألن الحیاة مستمرة فالمستقبل أمر مھم،والمتطلبات

و غدا بما یحملھ من مستجدات غریبة ومتوقعة على حد سواء ،أبنائھمعن سلوك مسئولونالیوم اإلنسان

.وتوترات نفسیةضغوطھا ، و ما یحدثھ من لتكیف معاو لمواجھتھا اد عدما یستوجبھ من إ

)340ص : 1995رمي ، الك( 

، ن المستقبل وما یخبأه لھبشكل كبیر فى المستقبل ویتخوف مویفكرالبالدمستقبلوھالجزائریةلب فالط

وتطورھا الھائل في كل المیادین ،تعقد الحیاةنتیجة  أحد مظاھر القرن العشرینقبلتالمسیعتبر قلقإذ 

الطالب و أعني السمیا اإلنسانأحد أھم االنفعاالت النفسیة التي تصیب یعد األخیرفھذا العلمیة والتقنیة ، 

في ھذه المرحلة تواجھھ عقبات من نوع واحد منھم ، فاب شو ھذا بإعتباره الطالب الجامعي الجزائري

ھذا ما یجعلھا ذات یعتریھا ویحدث فیھا من تغیرات جسمیة ونفسیة واجتماعیة وما وھذا خاصة مع أخر

بل إن ، وتتحدد ھویتھ الدینیة واالجتماعیة والنفسیة واالنفعالیةتھشكل شخصیتففیھا تأھمیة كبیرة ،

النفسیة وتسودھا األزماتوفترة تكتنفھا ، والتقلبات والتوترات الشدیدة ،البعض یعدھا فترة العواصف

باإلضافة جتماعیة والقلق ومشكالت صعوبات التوافقوالصراع وتكثر فیھا الضغوط االواإلحباطالمعاناة 

.إلى الدراسة الجامعیة و ما تحملھ من عقبات و صعوبات 
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ھي فطریة في  رأي المحققین وإن كان البعض ، فوالحیوان اإلنسانوألن هللا عز وجل خلق الغرائز في 

والغرائز ھي مجموعة من المیول الفطریة غیر الواعیة الكامنة في ثابتةمكتسبة من أثر عادات أنھایرى 

أنظارناأماموجھة معینة، فالحقیقة التي ینبغي أن نضعھا اإلنسانيالنفس البشریة ، والتي توجھ السلوك 

ومخالف للطبیعة ، جدا أو بترھا أمر ضارقمعھا أوالوقوف بوجھ الغرائز ومحاولة استئصالھا أنھي 

بل یمكن السمو بھا وتوجیھھا وجھة الخیر لكل تعود على ، إلغائھا أوألن الغرائز ال یمكن قھرھا البشریة

.أبنائنا بالفائدة التي من اجلھا ولدت معنا ھذه الغرائز فالقیمة الھادفة ھي المھمة في توجیھ السلوك

)193ض : 2010الزبیدي، (

ذلك شأن االنحراف عن المسار ، الطبیعة لالتجاه العاديفالسلوك الشاذ ھو مخالفة الفطرة ومعاكسة 

الطبیعي للغریزة بان یتخذ الرجل شریكا لھ من أفراد جنسھ بغیھ تفریغ طاقتھ الجنسیة وتلبیھ رغباتھ وھي 

والتي تكون عالقة الشریكین مثلھا مثل الزوج المتكون من الرجل والمرأة " بالجنسیة المثلیة" ما یعرف 

:" ،  ففي علم النفس تعرف الجنسیة المثلیة على أنھقة الحمیمة یلعبون نفس الدور الجنسيوحتى في العا

ل الجنسي، بغیة الوصول الى الذروة عنفس الجنس في عالقة جسدیة لتحقیق الفالشریك من  اختیار

لتي تجري ویطلق ھذا التعبیر على كل عالقات الجماع االھوا ماتالجنسیة، كما قد تكون في األحالم وفي 

), p81FelineTemperierre:2000( ."مطبوعة بمشاعر الحنانإنماواإلنسانخارج ایطار

سنة 18بعد ،إضافة الى ھذا یمكن اعتبار كل شخص یقوم بعالقات متكررة مع اشخاص من نفس الجنس

أن وجود أي خلل أو اضطراب متعلق ، وما ھو مؤكد بالنسبة لنا كأخصائیین عیادیین"جنسي مثلي"

.أنفسنابحیاتنا النفسیة او الجسمیة قد یؤثر سلبا على حیاتنا وخاصة التقدیر والشعور الذي نقیم بھ 

 )2000:p82FelineTemperierre ,(

تمس شخصیة التي یحمل جملة من التغیراتأنمن شأنھ فترة الشباب معلدراسة الجامعیةفتزامن ا

جعلھ یتأرجح بین ما یقبلھ المجتمع وھذا ما یوخاصة منھا النفسیة والصاعدةجمیع علىالجزائريالطالب

كان ،األخالقم بجملة من القوانین والعادات وووبین ما یریده ھو فھو محكوأخالقیاتبھ من قیم عترفی

،اإلنسانیمس الجانب الخلقي وفطرة وخاصة ما  ،طواعیةأویتمسك بھا ویلتزم بھا بالقوة أنلزاما علیھ 

الطالب ذو السلوك الشاذ لي یدخل ابالتوالمجتمع والدین والتربیة واألخالقوما ھو محرم ومنبوذ من قبل 

خاصة ما یتعلق بالمستقبل وما یجملھ من شعور، والقلق اتفي دوامة من الصراعات النفسیة والتوتر

)25ص :2011الحمداني ، (.التھدید والتوجس النفسيبالخوف و 
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: جاءت إشكالیة الدراسة كاألتياألساسوعلى ھذا 

: إشكالیة الدراسة -1

؟لدیھبلققلق المستعلى ذو الجنسیة المثلیة)الطالب الجامعي(الشاب لدىثر صورة الذات ؤتھل-

:التساؤالت الفرعیة التالیةنصوغ ومن خاللھا

:التساؤالت الفرعیة- 1-1

؟ذو الجنسیة المثلیة)الطالب الجامعي(الشاب طبیعة صورة الذات لدى ما–1

؟ قلق المستقبلمن ذو الجنسیة المثلیة)الطالب الجامعي(ھل یعاني الشاب -2

؟ذو الجنسیة المثلیة)الطالب الجامعي(قبلیا بالنسبة الشاب تما ھي المواضیع التي تشكل قلقا مس-3

: عامةالفرضیة ال-2

.لدیھلمستقبلاقلق على ذو الجنسیة المثلیة )الطالب الجامعي(الشاب لدىتوثر صورة الذات -

:الفرضیات الفرعیة- 2-1

.)، متذبذبة، سلبیةایجابیة( ذو الجنسیة المثلیة)الطالب الجامعي(الشاب طبیعة صورة الذات لدى-1

.المستقبلقلق من ذو الجنسیة المثلیة) الطالب الجامعي(یعاني الشاب -2

مواضیع ھي ذو الجنسیة المثلیة)الطالب الجامعي(المواضیع التي تشكل قلقا مستقبلیا بالنسبة الشاب -3

.عددة تم

:دواعي الدراسة -3

خاصبشكلزائري الجالمجتمعبما فیھا عامبشكلاإلسالمیةالمجتمعاتفيالمثلیةالجنسیةظھور-1

.انتشارھاو

والوضوحالعلميالتقدمالجزائر،رغمفيالطابوھاتمنمازالموضوعھوالمثلیةالجنسیةموضوع-2

.یعتبر رجل الغد الذيیعمل موضوع المذكرة بشكل خاص بالطالب الجزائري  -3

: الدراسةأھداف–4

.ذو الجنسیة المثلیة)الطالب الجامعي(الشاب ت لدىذاعلى طبیعة صورة العرفالت-1

.قلق المستقبلمن یعانيذو الجنسیة المثلیة) الطالب الجامعي(الشاب معرفة ما إذا كان -2

ذو الجنسیة المثلیة)الطالب الجامعي(المواضیع التي تشكل قلقا مستقبلیا بالنسبة الشاب التعرف على-3

.المطبق على الحاالت قلق المستقبل استبیانمن خالل النتائج المتحصل علیھا من 
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ذو الجنسیة المثلیة لھا على قلق ) الطالب الجامعي (التعرف ما إذا كانت صورة الذات لدى الشاب -4

GPSالمستقبل لدیھ من خالل النتائج المتحصل علیھا من اختبار  » .المطبق على الحاالت »

بموضوع الجنسیة المثلیة و ذلك من خالل التعرض لھا بالتعریف و األسباب و مختلف اإلحاطة-5

.ا من النقط المھمة في ھذا الموضوع ھو الطرق العالجیة المتاحة و الممكنة و غیراألنواع

.خطار المترتبة عن مثل ھذه الممارساتلألبالنسبةنشر الوعي -6

وجوب توعیة المجتمع بتغییر النظرة السلبیة و الخاطئة اتجاه ھذه الفئة مع مساعدتھم على االندماج -7

. نفسیا و اجتماعیا 

:أھمیة الدراسة-5

الظاھرةمنوالتقربإن صح القولالطابوھذا كسرتأردلذلك,الشأنھذافيالدینيالجانبمن-1

.الجامعیینالطلبةالمجتمع،وھيعمادتعدفئةبواسطة

خصوصا مع ازدیاد وتفاقم المشكلة المساھمة في إثراء میدان علم النفس بھذا النوع من المواضیع ،-2

.وانتشارھا 

.األسباب محاولة خلق بعض الحلول لھذه المشكلة من خالل معرفة-3

تناولھا لمرحلة عمریة ھامة و ھي الشباب و الذي ینتج شخصیة سویة ناضجة نضج إجماعي و نفسي -4

.    نان و إما شخصیة ھشة تعیش في اكتئاب و انطواء و عدم الشعور باألمن و االطمئ

.ھذه الفئة من المجتمع قلة الدراسات التي تتحدث في موضوع قلق المستقبل لدى-5

:  دراسةلمصطلحات الاإلجرائیةمفاھیمال-6

عن نفسھ و ما الجامعي الجزائريالذھنیة التي یكونھا الطالبالتي الصورةھي: صورة الذات - 5-1

و یتم التعرف علیھا من خالل یتلخص من ذلك مقارنة باآلخرین من حیث الشكل و المظھر العام و السلوك

»اختبار GPS .المطبق غلى الحاالت «

.متحصل على شھادة البكالوریا و یزاول دراستھ الجامعیةجزائريھو كل شاب: الطالب الجامعي - 5-2

و حیث یتم ھو سلوك جنسي ، شاذ و منبوذ یمارسھ الشخص مع نفس جنسھ: المثلیة  الجنسیة –5-3

.تناولھ ھنا عند الطالب الجامعي الجزائري

كان مجھوال أو سواءھو مستقبلي ھو خوف و توجس یشعر بھ الطالب من كل ما: قلق المستقبل - 5-4

لزینب حیث من خاللھ یتم تحدید درجة القلق عند الحاالت الثالثة من خالل مقیاس قلق المستقبل معلوم

.شقیر  
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: دراسات سابقة -7

: دراسات عربیة - 6-1

:الذاتمفھوم صورةتناولتدراسات-1- 6-1

طلبة جامعةلدىاالجتماعيبالتفاعلوعالقتھاالذاتصورة:"بعنوان)2004(حمد،أدراسة-1-1- 6-1

"بغداد

عالقةھماالفقرات بأسلوبینتحلیلتمالذات،حیثصورةمقیاسبناءتمالبحثاألھدافوتحقیق

والثاني األوللعاملياالتحلیلتم إجراءذلكوبعدالمتطرفتینالمجموعتینوأسلوبالكليبالمجموعالفقرة

إعادةوطریقةالنصفیةالتجزئةوطریقةتحلیل التباینطریقةطرائق،بثالثالثباتعلىالحصولوتم

ھنالكوانایجابیة،ذاتبصورةیتسمونالجامعةطلبةاتضح أناإلحصائیةالمعالجاتاالختبار،وبعد

فقداالجتماعيوالتفاعلالذاتصورةبینللعالقةبالنسبةالذكور،أماواإلناث ولصالحالذكوربینفروقاً 

)120ص :2004حمد،أ(.                                                                        بینھماقويارتباطكان

"الشبابلدىالذاتمفھومدراسة:"بعنوان ) 1972(الفتاح،دراسة عبد-1-2- 6-1

كانإذا معرفةإلىإضافةالعددھذافيالشبابمنالجنسینبینالفروقمعرفةإلىالدراسةھدفت

العینةوتألفتالشباب،لدىالذاتمفھومتحدیدفياالجتماعیةوالنزعةالذاتیةالنزعةبیناتساقھناك

القاھرةفيللخدمة االجتماعیةالعاليبالمعھدالثالثةالفرقةوطالباتطلبةمنطالبة92وطالباً 87من

منإجابةعشرینأكتب"كتابیا وھوعنھیجابمفتوحسؤالعنعبارةالمستخدمةالبحثأداة،وكانت

منأعلىكانتالذاتیةالنزعةعننسبة اإلجاباتأن:الدراسةنتائجمنكان؟وأنامن:التاليالسؤال

االختبارھذافيبعضھاعنالمجموعتیناختالفتبین وجود،كمااالجتماعیةالنزعةعناإلجاباتنسبة

)130ص:1972الفتاح،عبد(.الطلبةلدىعنھاالطالباتلدى االجتماعیةالنزعةتغلبحیث

المرحلةطالبلدىبالقیموعالقتھالذاتمفھوم":بعنوان) 1979(المرشدي،دراسة-1-3- 6-1

."الثانویة

واالجتماعیةواالقتصادیة النظریةبالقیمعالقتھافيالذاتمفھومأبعاددراسةإلىالدراسةھدفت

-15بینأعمارھمممن تتراوحطالبة(156)وطالباً (156)منالعینةوالجمالیة،وتألفتوالسیاسیة

:الدراسةنتائجواختبارالقیم،وقد أظھرتللكبارالذاتاختبارمفھوماستخدمسنة،وقد16

.الذاتومفھومالقیمبینموجبارتباطوجود-

الجنسین، ووجودلدىالقیمترتیب،اختالفبالتباعداإلحساسدرجةفيالجنسینبینفروقوجود-

.والدراسياإلطارالثقافيضمنوخاصةالقیمبعض ھذهترتیبفياالتفاق
)320ص:1979المرشدي،( 
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".واالتجاھاتالذاتمفھومبینالعالقةسیكولوجیة":بعنوان) 1992(دویدار،دراسة-1-4- 6-1

طالباً ) 566(العینة أفرادعددبلغوقدواالتجاھات،الذاتمفھومبینالعالقةمعرفةإلىالدراسةھدفت

نحوالدراسةاالتجاهومقیاسللكبارالذاتمفھوماختبار:الباحث،واستخدملبنانفيالجامعةطالبمن

وقد أظھرتاالجتماعي،المستوىواختبارالذكاءالعالي واستمارةالجنسینبینالعالقةنحوومقیاساالتجاه

حیث أوضحتالطالباتمنالتقلیدیةالقیمعلىأكثر محافظةعامةبصفةالطالبإن:الدراسةنتائج

:الدراسة

منتقدماً أكثرالطالباتوكانتالزواجنحوباالتجاهیتعلقفیمابین الجنسینجوھریةفروقوجود-

.الطالب

الكلیاتفينظرائھموبینالعملیةالكلیاتفيالبحثمجموعاتبینإحصائیاً دالةفروق جوھریةوجود-

النظریة،الكلیاتطالبمنالتقلیدیةبالقیمتمسكاً أكثرالعملیةالكلیاتطالبأنحیثالنظریة

.الجنسینبینالعالقاتمظاھروشتىالزواجنحوالطالباتاتجاھاتتناقض فيوھناك

)60ص 1992:دویدار،()60ص 1992:دویدار،()60ص 1992:دویدار

:المثلیةالجنسیةتناولتالتيالدراسات-2- 6-1

" السودانيللشبابالرئیسیةالمشكالت: "بعنوان) 1975(إبراھیم ،عثماندراسة-2-1- 6-1

التيالمشكالتأھمعنالكشفإلىالدراسةبالخرطوم حیث ھدفتالثانویةالمدارسطالبعلىأجراھا

بالخرطوم الثانویةالمدارسطالبمنطالب)196(الدراسة منالشباب السوداني، تكونت عینةیواجھھا

:النتائجأھمالطالب وتوصل إلى مشكالتاستبیانالباحثو استخدم

والعقائدیة وكانتوالمدرسیةوالمھنیةواالقتصادیةالجنسیةالمجاالتفيتقعالشبابمشكالتأھمإن-

:التاليالنحوعلىالجنسيالمجالمشكالتأھم

.نقص التربیة الجنسیة في المدارس-1

.اآلخرالجنسمعجنسیةعالقةإقامةفيالتفكیر-2

.الجنسيالدافعضبطعلىالقدرةعدم-3

.الجنسیةالموضوعاتعنالقراءة-4

االستمناءممارسة-5

الجنسيالسلوكوانحرافاتاالتجاھاتأنماط:: "بعنوان )1978(وصادق،عكاشةدراسة-2- 6-1-2

"المصریةالجامعاتطالببین

عنحقیقیةومعلوماتبیاناتتقدیمالدراسةاستھدفتبمصر والمصریةالجامعاتطالبعلىأجریت

نحواتجاھاتھمودراسةالجامعاتوطالباتطالبمنعینةلدىالجنسیةالجنسي و االنحرافاتالسلوك
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تطبیقالمصریة حیث تمالجامعاتطالبمنوطالبةطالب)1000(العینةحجمسلوكھم الجنسي ،بلغ

:أھمھاالنتائجمنعددإلىالمقابلةأداةباستخدامھماالباحثانالمقابلة وتوصلنظام

.العمربزیادةتزیدالعالقةوھذهشائعاأمرایعدالطالبوسطالزواجقبلالجنسیةالعالقات-1

وتكون مصحوبةبالذكورمقارنةاإلناثانتشارا بینأكثروھي,الطالبوسطمنتشرةاالستمناءعملیة-2

.عمیقذنببمشاعر

.والخجلبالذنباإلحساسیعتریھملمالمثلیةالجنسیةیمارسونالذینالطالب-3

والتحولبالمحارمالجنسيواالتصالالمكشوفاألدبانحرافمنتعانيالتيالحاالت-4

.واالكتئابوالقلقوالخجلبالذنباإلحساسمشاعرمنأیضاتعانيو الفتیشیةالجنسي

الذكورمن(45%)أنإلىالباحثانفتوصلالجنسيالسلوكنحواالتجاهحیثمنأما

الذكورمن(50%)بینما ,الزواجقبلالجنسياالتصالعلىیوافقوناإلناثمن)15%(و 

اإلناثمن(10%)ولذكورمنا(5%)أنإلىكذلكذلك،وتوصالیستھجنوناإلناثمن(75%)و

)44ص: 1975،إبراھیمعثمان(.الجنسیةالعالقةبشأنمتباینةاتجاھاتھم

طالبلدىالجنسیةاالنحرافات:"بعنوان ) 1998(المحتسب،حسنمحمددراسة عیسى-6-1-2-3

"بالذنببالقلق والشعوروعالقتھاالخرطومبوالیةالجامعات

وأھداف التربیةللجنساإلسالمونظرةفرویدعندالجنسيالنمومراحلالدراسة ھو دراسةمنالھدف

فيمنھا وعالجھاوالوقایةوأسبابھاوآثارھاوأشكالھااالنحرافاتتعریفاإلسالم،وتناولتفيالجنسیة

تعریفھبالذنببھ والشعورالمتصلةالنظرووجھاتوأنواعھو أعراضھالقلق وأسبابھوعرفت,اإلسالم

المجالفينتائجھامنیمكن االستفادةوماوالتطبیقیةالنظریةإفادتھامنالدراسةأھمیةونبعت,ونتائجھ

والمتغیراتبالذنبوالشعورالقلقمنالجنسیة وكلاالنحرافاتبینالعالقةومعرفة,النفسوعلمالتربوي

طالبالدراسةوكانت عینةوالتحلیلي اإلحصائياألسریة ،حیث استخدم المنھج المسحيالبیئیة

:ھمااستبیانینالباحثوصممالخرطومبوالیةالجامعات

.الجنسیةاالنحرافاتاستبیان-1

.بالذنبوالشعورالقلقاستبیان-2

:النتائج المتوصل إلیھا أھم

طالببینانتشارااألكثراالنحرافاتھيوالتلصصلفردیةاوالجنسیةالسریةالعادة-1

.العینةمجتمعفيالجامعات

.الطالب بنین و بنات و درجة االنحرافات الجنسیةیوجد ارتباط بین نوع-2

.الطالب والطالباتبینالفردیةاالنحرافات المشاركةمتوسطفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجد-3
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و المشاركةاالنحرافاتمنوكلالصفيالمستوىبینإحصائیةداللةذاتإرتباطیةعالقةتوجد-4

.بالذنبوالشعوروالقلقوالجنسیةالفردیةاالنحرافات

المتغیرات الرتیبةأكثرھوبالذنبوالشعوراألسریةالبیئةو متغیراتاالنحرافاتبینارتباطال یوجد-5

الغریزةوضبطالشبابو إرشادبتوجیھالدراسةوأوصت,الجنسیةالتنبوء باالنحرافاتعلىقدرةوالكمیة

)53ص:1998،المحتسبحسنمحمدعیسى(.والخلوةالتبرجومنعالجنسیة

الشریعةفيوعقوبتھاالجنسيالشذوذجرائم":بعنوان ( 2003 )ألشیخ،دراسة2-4- 6-1

".والقانوناإلسالمیة

أنواعھوبیان,الجنسيالشذوذتعریفبیانإلىھدفت,الریاضمنطقةمحاكمفيتطبیقیةكیفیةدراسة

الشذوذجرائمإثباتطرقوبیان,البھائموإتیانمساحقةولواطمنوالقانوناإلسالمیةالشریعةفي

لجرائمالمقررةلعقوبةابیانمع,الجرائملھذهالجنائیةالمسئولیةوبیان,والقانونالشریعةفيي الجنس

طبقت,المحاكمفيالجنسيالشذوذجرائمفيالتطبیقبیان,والقانونالشریعةبینالجنسيالشذوذ

محتوىتحلیلخاللمنالعلميالمنھجالدراسةواستخدمت,الریاضمنطقةمحاكمعلىالدراسة

توصلتو,الشأنھذافيأحكامعلىحصلتالتيالحاالتبعضتحلیلمعالفقھیةوالمراجعالدراسات

الشذوذوأن,اإلنسانیةالحیاةت ضروریامنوضرورةبشریةفطرةالجنسیةالغریزةأنإلىالدراسة

علىسلطاناالجنسلغریزةتجعللماإلسالمیةالشریعةوأن,السویةالفطرةعنخروجیمثلالجنسي

10 )ص,2003:ألشیخاللطیفعبدبنمحمدبنالحكیمعبد(باإلیمانفعززتھ,اإلنسان

: دراسات عربیة تناولت قلق المستقبل -6-1-3

":خریجي الجامعات لدىقلق المستقبل"بعنوان ) 1999(، " حسن "دراسة -3-1- 6-1

طلبة الجامعات من خالل التحقق من خریجياستھدفت الدراسة التعرف على مستوى قلق المستقبل لدى 

:اآلتیةالفرضیات 

.المتخرجین في الجامعات بدرجة عالیةیشیع قلق المستقبل بین الشباب –1

.یشیع قلق المستقبل بین الذكور المتخرجین في الجامعات  أكثر من اإلناث–2

یشیع قلق المستقبل بین الشباب المتخرجین في الجامعات من ذوي المستوى االجتماعي واالقتصادي –3

.األخرىالعالي أكثر من أقرانھم في المستویات االجتماعیة واالقتصادیة

توصل إلى النتائج مقیاس قلق المستقبلبعد إعداده لطالبا وطالبة ، و) 250(عینھ البحث على اشتملتوقد 

:اآلتیة 



إشكالية الدراسة  الفصل األول                                                                               

.أن الشباب المتخرجین من الجامعات لدیھم مشاعر تتسم بالقلق من المستقبل-

والمستوى ) إناث –ذكور ( بالنسبة لقلق المستقبل تبعا لمتغیري الجنس إحصائیاعدم وجود فروق دالة -

)75- 70ص : 1999حسن ، ( .االجتماعي واالقتصادي

قلق المستقبل وعالقتھ بمفھوم الذات لدى طلبة : "بعنوان ) 2000(، " سمین "دراسة -3-2- 6-1

" .الجامعة المستنصریة

ستقبل لدى طلبة الجامعة والكشف عن داللة الفروق في مفھوم الذات قلق الممقیاساستھدفت الدراسة بناء

لدى الطلبة وفق متغیر الجنس والكشف عن داللة الفروق في مفھوم قلق المستقبل لدى الطلبة وفق متغیر 

الجنس وللكشف عن العالقة االرتباطیة بین مفھوم الذات وقلق المستقبل لدى الطلبة وفق متغیر الجنس، 

:اآلتیةالنتائج إلىالتوصل و قد تمطالب وطالبة) 120(نة البحث من وتألفت عی

.ھناك فرق دال معنویا في مفھوم الذات لصالح الذكور-

.كان مستوى قلق المستقبل أعلى من المتوسط لدى الذكور واإلناث وبفرق دال لصالح اإلناث-

ودالة عند ) سالبة(فكانت عكسیة ودالة بین مفھوم الذات وقلق المستقبل) سالبة(وجود عالقة عكسیة 

)30ص : 2000،نسمی( .عند كل من الذكور واإلناث) 0.05(مستوى 

االتجاه المضاد قلق المستقبل وعالقتھ ب: "بعنوان ) 2001(، " الھاشمي"دراسة -3-3- 6-1

."للمجتمع لدى  طلبة الجامعة 

الدراسة التعرف على مستوى قلق المستقبل لدى طلبة الجامعة، والتعرف على مستوى االتجاه استھدفت

المضاد للمجتمع لدى طلبة الجامعة ، والتعرف على العالقة بین قلق المستقبل واالتجاه المضاد للمجتمع 

لمضاد للمجتمع لدى طلبة الجامعة والكشف عن داللة الفروق في مستوى قلق المستقبل ومستوى االتجاه ا

طالبا و طالبة ) 350(، و قد بلغت عینة البحث )الجنس ، التخصص( بین طلبة الجامعة ، وفقا لمتغیرات 

م التوصل لقلق المستقیل و  قد ت" 2000العكایشي ، "في جامعة بغداد ، و قد اعتمد الباحث على مقیاس 

: اآلتیةالنتائج إلى

.طلبة الجامعة یعانون من قلق مستقبل-

.طلبة الجامعة لیس لدیھم اتجاه مضاد للمجتمع-

بین مقیاس قلق المستقبل واالتجاه المضاد للمجتمع لدى طلبة ) طردیة(وجود عالقة ارتباطیة موجبة -

.الجامعة

ووجود ) اإلناث –الذكور ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في قلق المستقبل تبعا لمتغیر الجنس-

ولصالح التخصص ) أنساني–علمي ( في قلق المستقبل تبعا لمتغیر التخصص فروق ذات داللة إحصائیة

.العلمي
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) اناث –ذكور (وجود فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاه المضاد للمجتمع في متغیري الجنس -

.ولصالح التخصص العلمي) إنساني–علمي ( ولصالح الذكور ومتغیر التخصص 

"                                                                                   قلق المستقبل وعالقتھ بسمتي التفاؤل والتشاؤم: "بعنوان ) 2005(، " سعود"دراسة -3-4- 6-1

والقلق كحالة وكسمة ، واألملاستھدفت الدراسة وجود عالقة بین قلق المستقبل وكل من التفاؤل والتشاؤم 

الكشف عن العالقة بین قلق المستقبل والدخل والسن والمستوى الدراسي، وھل تتغیر العالقة إلىكما ھدف 

بین قلق المستقبل وكل من التفاؤل والتشاؤم واألمل والقلق كحالة وكسمة باختالف الجنس والسن 

النتائج لىإطالبا وطالبة في جامعة دمشق وتم التوصل ) 2284(بلغت العینة ، و قد والمستوى الدراسي

: التالیة

بین قلق إحصائیةوجود عالقة دالة إحصائیة بین قلق المستقبل والتشاؤم ، وعدم وجود عالقة دالة -

.المستقبل وكل من التفاؤل واألمل والقلق كحالة وكسمة

.وجود عالقة دالة إحصائیة بین قلق المستقبل وكل من الجنس والدخل والسنة الدراسیة-

والقلق كحالة وكسمة باختالف الجنس ولصالح واألملقلق المستقبل یتغیر وكل من التفاؤل والتشاؤم إن-

.اإلنسانیةاإلناث والسن حیث انھ یقل كلما تقدم العمر والمستوى الدراسي ولصالح العلوم 
)120ص : 2005سعود، ( 

قوة اإلرادة وعالقتھا بقلق المستقبل لدى طلبة :"بعنوان ) 2007(، " المولى"دراسة -3-5- 6-1

"جامعة الموصل

وقلق المستقبل لدى طلبة جامعة الموصل ومحاولة التعرف على اإلرادةاستھدفت الدراسة قیاس مفھوم قوة 

) اناث–ذكور ( العالقة بینھما والتعرف على العالقة بین قوة اإلرادة وقلق المستقبل تبعا لمتغیرات الجنس

) 953(وبلغت عینة الدراسة ) الرابعة –األولى( ، والمرحلة الدراسیة )إنساني–علمي ( واالختصاص 

في جامعة الموصل، واإلنسانیةوالرابعة لالختصاصات العلمیة األولىلبة من المرحلة الدراسیة طالبا وطا

، ) 2004("المعاضیدي "أعدهوقد استخدم الباحث مقیاسین جاھزین أحدھما لقیاس قوة اإلرادة الذي 

وصل یتمتعون أظھرت النتائج ان طلبة  جامعة المو قد )2002(الخالديأعدهومقیاس قلق المستقبل الذي 

جانب شعورھم بقلق مستقبل فوق المتوسط وعدم وجود عالقة بین قوة إلىفوق المتوسط إرادةبقوة 

بین قوة اإلرادة وقلق المستقبل وفقا لمستویات قوة إحصائیةاإلرادة وقلق المستقبل وعدم وجود عالقة دالة 

وقلق المستقبل وفق اإلرادةبین قوة ئیةإحصاووجود عالقة دالة ) الواطئ ، المتوسط ، العالي ( اإلرادة

وقلق اإلرادةبین قوة إحصائیاولصالح اإلناث وعدم وجود عالقة دالة ) إناث–ذكور ( متغیر الجنس

وعدم ) الرابعة –األولى ( وللمرحلة الدراسیة ) إنساني–علمي ( المستقبل وفقا لمتغیر االختصاص 

الواطئ ، المتوسط ( اإلرادةوقلق المستقبل وفقا لمستویات قوة اإلرادةبین قوة إحصائیاوجود عالقة دالة 

.) الرابعة –األولى( والمرحلة الدراسیة ) إنساني–علمي ( لمتغیري االختصاص )  ، العالي
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)124ص 2007المولي، ( 

قلق المستقبل لدى طلبة كلیة التربیة وعالقتھ :"بعنوان ) 2008(، " السبعاوي"دراسة -3-6- 6-1

."بالجنس والتخصص الدراسي

استھدفت الدراسة التعرف على مستوى قلق المستقبل لدى طلبة كلیة التربیة بشكل عام ، كما ھدف البحث 

–طالب ( التعرف على العالقة بین متغیر قلق المستقبل لدى طلبة كلیة التربیة تبعا لمتغیري الجنس إلى

طالبا وطالبة ، وقد ) 578(عینة الدراسة فقد تكونت من أما، ) إنساني–علمي ( والتخصص) طالبات 

:اآلتیةالنتائج إلىلقیاس قلق المستقبل وتم التوصل ) 2002(اعتمدت الباحثة على مقیاس الخالدي 

.العینة بشكل عام منخفضأفرادمستوى قلق المستقبل لدى -

.من الذكورأكثراإلناثقلق المستقبل في -

.بین قلق المستقبل ومتغیر التخصص الدراسيارتباطیھال توجد عالقة -

)277-250ص : 2008السبعاوي، ( 

: دراسات أجنبیة - 6-2

.""اللواط"األسرةفيالمثلیةالجنسیةذوالشاب:"بعنوان ) 1996(دراسة جلوكفر،-1- 6-2

فيألسرةاوسطالشابعلىالمثلیةالجنسیةانحرافأثارالدراسة لمعرفةإنجلترا وھدفتفيأجراھا

اتجاھاتھمیدركونماغالباالمثلیةالجنسیةلمیولاأصحابالنتائج المتوصل إلیھا أنانجلترا و أھم

النوعھذافإنولذلك,االنحرافوبالتاليعدیدةلمشاكلیؤديقدمماالمراھقةفترةالجنسیة أثناءومیولھم

الفي مجتمعالعیشمنیتمكنوالكيعلیھموالقائمینأسرھممنودعممساندةإلىیحتاجونمن المراھقین

یولدأسرھمأفرادنبذعنالناجمخوفھموأننظرھمجھةمنالجنسیةوالفوضىالجنسيبالخوافیتصف

.أسرھمأفرادقبلمننبذھممنخوفھمجراءاألفرادھؤالءقلق لدىیتولدأي,الصغارھؤالءلدىالقلق
)620ص :1996جلوكفر،(

من و بجدر اإلشارة إلى ندرة الدراسات السابقة التي تدرس موضوع الجنسیة المثلیة و ھذا العتباره 

المواضیع الطابو في المجتمع ، بما في ذلك الدراسات الخاصة بموضوع صورة الذات حیث انھ ھذه 

األخیرة ال یتم معالجتھا بطریقة مباشرة بل یتم التعرض لھا ضمنیا العتبارھا مكونا و عنصرا یدخل في 

الھامة أیضا فأنھ تكوین مفھوم الذات  أما فیما یخص موضوع و الذي یعتبر من المواضیع الجدیدة و 

یتناول بكثرة في الدراسات بخاصة لدى فئة الطلبة الذین یعتبرون فئة مھمة في المجتمع و عماده 

. المستقبلي
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: تمھید 

تعتبر الذات مركز شخصیة الفرد، وھي ذلك الكل الذي تتكون مدخالتھ من فكرة الفرد عن

نفسھ، ومخرجاتھ السلوك الظاھر، وقد ظھرت الكثیر من المفاھیم المختلفة التي تحاول فھم اإلنسان عن

طریق تصور عامل مساعد داخلي یتوسط بین داخل اإلنسان وخارجھ، فظھرت مفھومات العقل واألنا

والذات، إنھ من نعم اهللا على العبد أن یھبھ المقدرة على معرفة ذاتھ وإدراكھا، والقدرة على وضعھا في

ذاتھ تقییماً خطأً، فإماالموضع الالئق بھا، إذ أن جھل اإلنسان لنفسھ وعدم إدراكھ لذاتھ یجعل تقییمھ ل

أن یعطیھا أكثر مما تستحقھ فیثقل كاھلھا، وأما أن یزدریھا ویقلل من قیمتھا فیسقط نفسھ، فالشعور

السیئ عن النفس لھ تأثیر كبیر في تدمیر اإلیجابیات التي یملكھا الشخص، فالمشاعر واألحاسیس التي

المتمیزة، أو تجعلنا سلبیین خاملین، إذ أن عطاءنانملكھا تجاه أنفسنا ھي التي تكسبنا الشخصیة القویة

وإنتاجنا یتأثر سلباً وإیجاباً بقدر إدراكنا لذواتنا فبقدر ازدیاد المشاعر اإلیجابیة التي نملكھا تجاه أنفسنا

.بقدر ما تزداد ثقتنا بأنفسنا 

: مفھوم صورة الذات -1

:صورة : أوال -

التي استدخلت فیعلم النفس ألول imago ""الكلمة الالتینیةھي كلمة مشتقة من :تعریف الصورة- 1-1

)133ص:2003فرج طھ عبد القادر،( ".ايكارل غوست"مرة من طرف 

فالصورة ھي النموذج الالوعي األول للشخصیات الذي یوجھ أسلوب إدراك :: في التحلیل النفسي - 1-2

)150،ص1998،عبد المجید سالمي وآخرون.  (الفرد اآلخرین بشكل انتقادي

عاطفيلشخصیات عائلیة ذات تبادلالتمثیل الالشعوري " على أنھا "البالنش وبونتالیس"تعریف- 1-3

". قوي باالشتراك مع التجارب البدائیة، اإلحباطات و اإلشباعات الطفولیة
( Laplanche et pontales , 1978 : p196)

الفرد عن نفسھ بما في ذلك دوره ،سمات ھي جمیع أفكار "صورة الذات"لموسكوفیشي"ووفقا- 1-4

)200ص:2001طفي الشربیني،((".طبعھ وجسمھ

،األول ھو "الصورة "ھناك سؤالین یجب طرحھما من أجل فھم أحسن لھذه:""لكومبا"ووفقا - 1-5

نتیجة للتصور التحلیلي لمفھوم الذات ،السؤال الثاني حول استخدام المفھومین المختلفین اللذان یمكنان

واللذان یستخدمان أحیانا كمترادفات،حیث "ھویة "و"الذات"في حد ذاتھا عبارة"صورة الذات"یشمال

)230ص:2001لطفي الشربیني،(."أن صورة الذات ھي احد عناصره

. الواقعفيكماھوموجودالشيءتعكسأيللواقعحقیقيانعكاسھي:الصورة- 1-6
)32ص:2012،بوسنةعبدالوافیزھیر(
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:الذات :ثانیا-

:لغة1-1-

الذات ھي النفس، والشخص وذات الشيء حقیقتھ وخاصیتھ، وذات الصدور خفایاھا،وذات الید ما یملكھ "

),P08gosling,ric:1996(" .اإلنسان

:اصطالحا- 1-2

على أنھا المجموع الكلي للخصائص التي یعزوھا الفرد لنفسھ والقیم " "كارل روجرز"یعرفھا- 2-1- 1

االجتماعیة والسلبیة التي تتعلق بھذه الخصائص ،أو ھي ذلك المجال الظاھري الذي یتكون من تشكیلة من 

)201ص:2001محمد شناوي،(."اإلدراكات والقیم المتعلقة بالذات أو األنا

المادیة والنفسیةتھا ممتلكابمجموعللشخصیةجوھر أساسيلذاتاكونحولویتمحورالموضوع2-2-1-

)26ص:2001أذر،اللطیفعبد(.والروحیةواالجتماعیة

والتصوراتالشعوریةللمدركةومتعلموموحدمنظممعرفيتكوینانھأأبومغليأیضاویعرفھا-3- 1-2

)17ص:2002أبومغلي،(. لذاتھنفسیاتعریفاویعتبرهالفردویبلورهبذاتھالخاصةوالتعلیمات

عالقتھوعنواإلمكانیاتقدراتمن البھاوماتتصفنفسھالفردعنفكرةھي"أخرتعریفوفي-4- 1-2

)35ص:1976فھمي،("تكونأنكمایجبلذاتھتھ نظروعنالناسمنبغیره

حادث سیكولوجي من شأنھ أن یعید الظھور الشكلي للمواضیع أو األحداث نھا بأ"فرج طھ"یرى-5- 2- 1

خارج الظروف المادیة لتدقیقھ للحقل اإلدراكي، وبالتالي فإن الوضعیات الحسیة ھي مؤھلة ألن تكون 

.موضوع لتداعي الصورة،والصورة البصریة ھي األكثر دراسة من قبل علم النفس 
213)ص:0200،فرج طھ(

:صورة الذاتتعریف - 1-3

لقد ارتبطت البدایات األولى لدراسة مفھوم صورة الذات بالرؤیة الفلسفیة ،أما الرؤیة النفسیة -1- 1-3

الذي قدم تعریفاً لصورة الذات بأنھا صورة نكونھا في )1935("شیلدر"فبدأت تلتمس طریقھا على ید

وأوضح أن صورة الذات لھا دور فعال فی ما یكونھ الفرد ) 1959" (كلوب"أذھاننا عن أجسامنا ،ثم أتى

)94ص:1987إبراھیم احمد أبو زید ،(. من تقییمات ذاتیة عن جسمھ سواء كانت الصورة ناقصة أم متكاملة 

إن صورة الذات ھي أشبھ بمفھوم النظر إلى المرآة ، و ھذا یستثیر التفكیر و یساعد في التعبیر عن 

: خل الذات و یمكن أن تصاغ فكرة الذات بتساؤالت كالتالي التوتر و القلق دا

من أنا من وجھة نظري؟-

من أنا من وجھة نظر اآلخرین ؟-



الفصل الثاني                                                                              صورة الذات

30

من الذي سأكون علیھ في المستقبل ؟-

إذا كان ھناك فروق بین مفھوم الذات و بین الحقیقة الموضوعیة للذات كما یستدل علیھا من اآلخرین 

عامة لعدم التوافق، الثقة بالذات تعكس المفھوم السوي السلیم لمفھوم الذات و یمكن تعتبر ساحة -2- 1-3

)105ص:2013،سمیح أبو مغلي (.القول كذلك بأن مشاعر الفرد نحو ذاتھ في استجابات قد تعلمھا 

التوقعات المتعلقة باألدوار التي یكتسبھا : أن صورة الذات تتضمن عاملین ھما"أسبرت"یرى -3- 1-3

وأنواع الطموحات المستقبلیة التي نسعى لتحقیقھا وتبدأ صورة الذات بضم الضمیر إلیھا وتطویره حیث 

.ریننتعلم عمل األشیاء التي یتوقعھا اآلخرون منا وتجنب األنماط السلوكیة التي ال تلقي استحسان اآلخ
)4ص:2012،غازي صالح محمود، شیماء عبد المطر (

ھي الملخص المنظم لجمیع تجارب الفرد في الحیاة وتمثل طریقة الفرد في إدراكھ لنفسھ،وأسلوبھ -4- 1-3

الخاص في النظر إلى ذاتھ، وتشمل صورة الذات اتجاھات الذات، وصورة الجسم ومستوى الطموح 

)95ص:1987،إبراھیم احمد أبو زید (.             الخ...والضمیر والقیم والمعتقدات

كما أن لھذه الصورة أھمیة كبیرة لتكوین شخصیة الفرد، إذ على أساسھا یكون فكرتھ عن نفسھ -5- 1-3

.ویكون سلوكھ متأثرا بھا، وھذه الصورة المأخوذة تكون متجددة ودائمة التغیر أو الدینامیكیة
)3ص:1976،حمزة مختار(

باآلخرین من حیث الشكل والمظھر العام تعني نظرة الفرد لنفسھ وما یستخلصھ من ذلك مقارنة -6- 1-3

وغالبا ما تؤدي صورة , ومن ھذه الصورة یتكون االنطباع العام عن الذات سلبیا كان أم ایجابیا,والسلوك

517)ص:2008،بطرس حافظ بطرس ( .الذات السلبیة إلى احترام ضعیف للذات

المتسقة المحددة األبعاد عن العناصر المختلفة ویتكون مفھوم الذات من أفكار الفرد الذاتیة -1-3-7

:،لكینونتھ الداخلیة والخارجیة،وتشمل ھذه العناصر

المدركات والتصورات التي تحدد الذات،كما تنعكس إجرائیا في وصف الفرد لذاتھ كما یتصورھا ھو-

" .الذات المدركة"

."الذات المثالیة"أن یكونالمدركات والتصورات التي تحدد الصورة المثالیة للشخص الذي یود-

المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي یعتقد أن اآلخرین یتصورونھا والتي یمثلھا الفرد من -

."الذات االجتماعیة"خالل التفاعل االجتماعي من اآلخرین

لقائیاً،ولكنھ ومفھوم الذات خاصة عند علماء النفس االجتماعي یتمثل في أن الطفل ال یكون واعیاً بذاتھ ت

یتعلم عن طریق إدراكھ لآلخرین والستجاباتھم وتقییماتھم لھ وانطباعاتھم عنھ،أي إدراك اآلخرین 

.كموضوع لھ خاصیتھ أي أن مفھوم الطفل لذاتھ یكون انعكاساً عن اآلخرین
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نفعالي أن مفھوم الذات ھو ذلك التنظیم اإلدراكي واال" :إلى قریب من ھذا التعریف فقالإسماعیل وذھب 

الذي یتضمن استجابات الفرد نحو نفسھ ككل،كما یظھر ذلك في التقدیر اللفظي الذي یحمل صفة ما من 

)35ص :1976،فھمي(.الصفات على ضمیر المتكلم مثال أنا ناجح

المجموع الكلي لكل ما یستطیع اإلنسان أن : فیعرفھا في أكثر معانیھا عمومیة بأنھا "جیمس"أما -7- 1-3

.،و الكثیر غیر ذلك..أسرتھ،أصدقائھ-یدعي أنھ لھ جسده، وسماتھ،وقدراتھ،وممتلكاتھ المادیة
)106ص:2013،سمیح أبو مغلي (

اتجاھات الشخص :وھي"كموضوعالذات  ":أن للذات معنیین ھما"يھول ولندز"ویرى كل من-8- 1-3

،فالذات ھي فاعلة،أي "الذات كعملیة"ھو:ومشاعره ومدركاتھ نحو نفسھ،وتقییمھ لھ ،و المعنى الثاني

)38ص :1976،فھمي(.  تتكون من مجموعة أنشطة من العملیات كالتفكیر والتذكر واإلدراك

ومما سبق من التعریفات یمكن صیاغة تعریف شامل لصورة الذات فھي ما یراه ویفكر فیھ الفرد عن ذاتھ 

واآلخرین على سلوكاتھ، و من خاللھا یكون الفرد صورة , من خالل حكمھ انطالقا من خبراتھ السابقة

ثین لم یتفقوا على تعریف العلماء والباح، وباإلضافة إلى ھذا فإنلذاتھ و یتعامل على أساسھا مع اآلخرین

محدد لمفھوم الذات حیث قام كثیر منھم بوضع تعریفات لھذا المفھوم تبدو متشابھة حیناً ومتباینة أحیاناً 

أخرى، وقد استخدم بعض علماء النفس مفھوم الذات لیعبروا عن جمیع األفكار والمشاعر والمعتقدات 

الب عن خصائصھ الجسمیة والعقلیة والشخصیة،كما تعبر المتكونة لدى الفرد عن ذاتھ، والتي تعبر في الغ

.في الغالب عن معتقداتھ وقیمھ وقناعاتھ وطموحاتھ وخبراتھ السابقة

:مراحل إدراك الذات-2

مفھوم الذات عند الفرد لھ أھمیة قصوى وھو یؤثر في مقدرتھ في التكیف مع البیئة التي یعیش فیھا 

من ظروف وخبرات مختلفة ،ومفھوم الذات لھ أھمیة أیضاً من ناحیة الصحة ومع ما یحیط بھ

العقلیة،فاألفراد الذین یتمتعون بمفھوم ثابت للذات یتكیفون بشكل سریع وبأسلوب أفضل من غیرھم مع 

البیئة لذلك فإن تحدید مفھوم الذات في كل مرحلة عمریة من حیث أبعادھا المختلفة یعطي للفرد في 

التي ھو فیھا وصفا لذاتھ ،وبالتالي مقدرة الفرد على التكیف والتفاعل مع البیئة والمجتمع الذي المرحلة

)92ص :1998حامد زھران ،(یعیش فیھ مما یؤدي إلى شعور الفرد بالراحة النفسیة والطمأنینة والسعادة   

حة مع التوافق النفسي أظھرت كثیر من الدراسات المیدانیة أن لمفھوم الذات عالقة طردیة واض

والصحة النفسیة قد تبین في مجال الصحة النفسیة،انعدم تقبل الذات أو رفضھا یؤدي إلى االضطراب 

النفسي والصراع والقلق، بل أثبتت الدراسات أن العصابیین یتسمون بعدم االنسجام مع الذات،وإنھناك 

لعدید من الدراسات أن ھناك عالقة بین مفھوم عالقة طردیة وإیجابیة بین تقبل الفرد لذاتھ، وقد أظھرت ا

حول العالقة بین الرضا عن صورة الجسم " Arekson"و" Bawzer"الذات وصورة الجسم ، كدراسة،

والتصور الذاتي لدى طالبات الجامعة، وأسفرت النتائج عن ارتباط بین صورة الجسم و التصور الذاتي،
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)96ص :1998حامد زھران ،(..رضا عنھولكنھ لم یظھر ارتباط بین صورة الجسم وال

كرس نفسھ لدراسة التطور االعتیادي لصورة الذات عند "رینیھا یكوري,"ألكثر من ثالثین عاما

فھي تصف تطور صورة الذات من خالل أفراد مختلفین من اجل :سكان الكبیك، كانت دراستھ متعارضة

الطفولة المبكرة حتى سن متقدمة جدا، وقد تضمنت ستة دراسة كل مرحلة من مراحل الحیاة،من مرحلة 

) 37ص :2000،إماممحمدعبدالعزیز(: مراحل رئیسیة

: )سنة2إلى0(منتشكل الذات- 2-1

وخالل ھذه الفترة،الطفل یعیش في ترابط مع بیئتھ،الترابط  المادي، مما یؤدى إلى تزاید الوعي لدى 

الطفل بوجود الجسم بوصفھ كیانا مستقال عنا ألشیاء المادیة األخرى المحیطة بھ، الصورة البدنیة تتطور 

ة األسرة ثم األسرة الموسعة ،ومن ھنا دائر,مع  الترابط العاطفي ،مما یسھم في إقامة روابط مع اآلباء 

حب اآلخرین لھ، قدرتھ على التواصل، قدرتھ على تحقیق :تنشا لدى الطفل  مشاعر ایجابیة أو سلبیة،حول

)37ص :2000،محمدعبدالعزیزإمام(.أشیاء

):سنوات5إلى2(إعادة تأكید ذاتھ من - 2-2

كون أن مفھوم الذات قد تكون لدى األطفال من ھذه الفئات العمریة یتبین من خالل تحلیل مضمون 

سنوات ،الھیاكل الخمسة 3المواد المتحصل علیھا،ھذه األوصاف الذاتیة أظھرت انھ ابتداء من سن

ار قد تطور، ولكن األساسیة للذات تكون موجودة، وھذا یبین بوضوح أن مفھوم الذات لدى األطفال الصغ

.لم یكتمل كلیا

):سنوات10إلى6(توسع الذات من - 2-3

إن مفھوم الذات لدى الطفل یجب أن یتسع نطاقھ في نفس الوقت مع مواجھة عالمھ التجریبي بحقائق 

الفتیات،الھیكل عند .جدیدة،ولذلك فانھ لیس من المستغرب أن أبعاد إضافیة تظھر خالل ھذه المرحلة الثالثة

الفرعي اإلشارات إلى الجنسیة والفئات األذواق واالھتمامات ،ممیزات وعیوب،و،إشارات بسیطة 

)37ص :2000،محمدعبدالعزیزإمام(.للجنسیة، عند الذكور،الفئات القدرات والمھارات،االتساق،االعتماد

:عملیة إعادة تنظیم الذات- 2-4

ھذا الترتیب في صورة الذات یتمیز بمكونات إدراكیة عمیلة أكثر مما یعكس زیادة تعقد الذات، وفى 

:ھذه المرحلة من عملیة إعادة تنظیم الذات،تتضح في مرحلتین

:)16-15سنة و 12-10(تباین الذات -1- 2-4

نسبة للمراھقین فھي أكثر عمیلة وتنوعا، في حین أن المكونات اإلدراكیة لألطفال كانت األساسیة ،فبال

بین اإلناث والذكور،جمیع الھیاكل الرئیسیة ال تزال ذات أھمیة مركزیة، باستثناء الذات و الالذات التي ال 

)37ص :2000،محمدعبدالعزیزإمام(. تزال ذات أھمیة وسیطیة 



الفصل الثاني                                                                              صورة الذات

33

):سنة23-21و 18-17(تكیف الذات-2- 2-4

تزداد خالل ھذه الفترة األولویة تمیل إلى ثالثة ھیاكل،وھى ,تركیز الذات، تبدأ في الفترتین السابقتین

الذات الشخصیة ،الذات التكیفیة ،الذات االجتماعیة،ویعزى ھذا النجاح دون شك إلى ضرورة أن یعرف 

ت في الحیاة الیومیة طوال حیاتھ الفرد نفسھ وأن یتعلم العیش في حتى یكون قادرا على مواجھة التقلبا

)38ص :2000،محمدعبدالعزیزإمام(كراشد 

:نضج الذات- 2-5

ھیاكل، المذكورة في 3ویتعلق األمر ھنا في المرحلة األولى للحیاة كراشد،یكون تركیز الذات حول

:المرحلة السابقة، وتدور ھذه المرحلة حول مرحلتین فرعیتین

) :سنة 43-42و 25-24(الذاتتنوع -1- 2-5

إن تعدد التجارب الجدیدة ومسؤولیات الرشد، فضال عن اختالف ادوار جدیدة ھامة ومعقدة من حیاة 

الراشدین تتطلب قدرة على إدماج صور مختلفة للذات،والتكیف المستمر مع مختلف الحقائق في البیئة 

ة الذات وخالل ھذه المرحلة الفرعیة ،من أجل مواجھة االجتماعیة، والتنوع أمر ال غنى عنھ لحمایة صور

الصعوبات المتعلقة بالحیاة الیومیة ،ینظم الفرد صورتھ الذاتیة حول عناصر متعددة و محددة مرتبطة 

.بھیاكل الذات الشخصیة،الذات التكیفیة، والذات االجتماعیة

:)سنة 57-55و 45- 44( معرفة وتحقق الذات -2- 2-5

باإلضافة إلى التوجیھات المتصاعدة والمتنازلة ,وتتمیز بعدد ضئیل من فئات ذات األھمیة المركزیة

)38ص :2000،محمدعبدالعزیزإمام(.والتي توضح بعض مالمح المرحلة المقبلة,لعدد من الفئات

:استمرار الذات- 2-6

یتمتعون بصحة بدنیة وعقلیة جیدة،المكونات دراسة المرحلة السادسة لصورة الذات تشمل الناس الذین 

تدل على أن اھتمامات ھؤالء األشخاص تسیر نحو الحاضر "ایكوري"اإلدراكیة التي وضعھا 

ھذه المرحلة تتمیز أساسا إلى زیادة مستوى أھمیة ھیاكل الذات المادیة .والمستقبل،بدال عن الماضي 

و باإلضافة إلى ذلك،فان عدد الفئات ذات األھمیة .زیةوالذات الالذات، دون الوصول إلى األھمیة المرك

:تتبین ھذه المرحلة من خالل مرحلتین فرعیتین.المركزیة في كثیر التغیر

) :سنة75-77و 60- 58(إعادة إحیاء الذات -1- 2-6

إن انتقال  الشخص من كونھ شخص راشد إلى شخص مسن یؤدي إلى  صدمة عند معظم الناس، 

صدمة تكون نتیجة لخسارة  األدوار الرئیسیة ،وھي متبعة بعودة تتمیز بصورة ذات أكثر ایجابیة وھذه ال

.،عملیة والدة من جدید، ھذا التجدید تدخل فیھ الھیاكل الخمس للذات 



الفصل الثاني                                                                              صورة الذات

34

:)سنة أو أكثر100و80-78(ھرم الذات-2- 2-6

الفرع الثاني في ھذه المرحلة ھو قبل كل شيء امتداد ألألول،بعض األبعاد المتعلقة بالبیئة الخارجیة، 

الذات التكیفیة والذات االجتماعیة ،تمیل اخذ مكان اقل لصالح أبعاد أكثر اتصاال وثیقا بالشخص نفسھ،و 

مكونات اإلدراكیة التي یستمدھا ھي الذات الجسمیة،والذات الشخصیة،وحتى الذات و الالذات بسبب ال

.والسیما األطفال، فھم یشكلون نوعا ما امتدادا لشخصھمن أقاربھم معظم األفراد 
)38ص :2000،محمدعبدالعزیزإمام(

: العوامل المساھمة في تكوین الذات -3

:نشیر إلى بعض العوامل التي تساعد في تكوین مفھوم الذات وھي كالتاليفیما یلي 

:التنشئة االجتماعیة- 3-1

تلعب أسالیب التربیة األسریة دوراً ھاما في تكوین مفھوم الذات لدى الفرد،الذي ینشأ "الدلفي"یقول

لحال إلى اكتساب مشاعر العجز،وعدم القدرة على في أسره تبالغ في داللھ واھتمام برعایتھ ،قد یؤدي بھا

االستقاللیة،وربما نشأ على العناد والتسلط، كذلك قد یؤدي الدالل الزائد إلى الشعور بالنقص والدونیة، 

وھو ما یعبر عنھ أحیاناً عن طریق بعض الصور العدوانیة، كما أن اإلھمال في التربیة یؤدي إلى نفس 

)59ص:2004جمال الخطیب،(.الفرد األضرار واالضطراب لدى 

إلى أن التنشئة االجتماعیة السلیمة تھدف إلى إكساب الشخص ثقافة وقیم ومعاییر "الشیخي"ویذھب

مجتمعھ الذي یعیش فیھ،إذ یتعلم الفرد من خاللھا ما ینبغي أن یفعلھ وماال ینبغي فعلھ،ویتعلم أنھ سیلقى 

ماعیة،بینما سیلقى نفوراً وعقاباً إذا تصرف بما یتنافي مع ھذه المعاییر                                                         إثابة إذا تصرف وفقاً للمعاییر االجت
)60ص:2004جمال الخطیب،(

لة حتى إلى ضرورة إجراء حوارات مكثفة ومتعددة من خالل مجموعة من األسئ"خلفا"ویشیر

یستطیع الشخص اإلجابة عنھا من أنا؟كیف أعمل؟كیف أتصرف؟فھذه األسئلة تعرفھ بذاتھ وتعطیھ الثقة 

یأتي فھم الفرد لذاتھ عن طریق المدح من األسرة و یأتي عن طریق غیر مباشر "خلف هللا"بنفسھ، ویقول

ات، ویصبح متشائماً ألن أول خطوة عن طریق اآلخرین ،و إذا لم یشعر الفرد بذاتھ فإنھ یفتقد احترام الذ

:في فھما لذات تأتي عن طریق األسرة ویرى أن الشعور بالذات یكون عن طریق األمور التالیة

.)جسمھ طولھ قوتھ(الجسم-1

.الشعور باإلتقان والسیطرة-2

.العالقات مع األشقاء والتنافس معھم-3

.اجتماعیة تعطیھ الثقة بنفسھ،لیكسب الطفل تجارب )عن طریق اللعب(التفاعل مع األقران-4
)38ص:1970أحمد عزت راجح،(
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:التفاعل االجتماعي- 3-2

األسرة أیضاً تلعب دوراً كبیراً وھاماً في عملیة التفاعل االجتماعي في حیاة الفرد أو الطفل ،كذلك األفراد 

.الذین یحتلون مكانة في حیاتھ مثل المدرسین والرفاق داخل المدرسة وخارجھا

إن عملیة التفاعل االجتماعي السلیم تكون لدى الفرد مفھوماً ناضجاً عن ذاتھ من خالل "فھمي"ویرى

.المعاییر االجتماعیة و التوقعات السلوكیة،  التي یتعلمھا الفرد من خالل ھذه العملیة 

:إلى أن تكوین مفھوم ذات قد یتأثر كثیراً بما)2003(،"الشیخي"ویشیر 

،وذلك یكون عبر عملیتین ھامتین من عملیات التفاعل االجتماعي وھما "سمالو"أو"بالوصم"یسمى 

:كالتالي

:االمتصاص-

الطفل یمتص من األفراد الذین یعیش ویتفاعل معھم،ونوع المعاملة التي یعامل بھا ثم أنھ ینظر إلى نفسھ 

كشخص یستحق التقدیر كما ینظر إلیھ اآلخرون ،فإذا عاملھ اآلخرون بمحبھ وتقدیر فإنھ سینظر إلى نفسھ 

وینظر إلى ذاتھ نظرة إیجابیة، فكأن التفاعل االجتماعي یساھم في تكوین مفھوم إیجابي للفرد عن ذاتھ ، 

أما ذلك الفرد الذي  كان یمر في عملیة التفاعل االجتماعي بمعاملة تتسم بالكراھیة فأنھ ینظر إلى ذاتھ 

ذاتھ،وھذا القول لیس بالضرورة أن ینطبق على جمیع أفراد نظرة سلبیة فیھا كثیر من االحتقار والكراھیة ل

)40ص:1970أحمد عزت راجح،(.  المجتمع ولكنھ كثیراً ما یكون صحیحا 

:التوقع-

ذلك الطالب الذي یتوقع منھ مدرس مادة :أي أن یكون سلوك الفرد كما یتوقع أن یكون،فعلى سبیل المثال

الریاضیات أنھ طالب متفوق في ھذه المادة ،تجد الطالب یبذل جھدا مضاعف أو مختلفاً في ھذه المادة من 

أجل أن یستمر فینظر أستاذه، ویكون كما یتوقع منھ،فإذا ما حققا لطالب ما یتوقع منھ،كان لذلك انعكاساً 

لذات، فالفرد كلما كان لدیھ اتفاقاً بین فكرتھ ونظرتھ لنفسھ، وما تحملھ من جیداً و إیجابیاً على مفھوم ا

معاییر و مشاعر،وبینما  ھو متوقع منھ،فإن ذلك یعطي الفرد انطباع اًو نظرة إیجابیة لذاتھ،  وإذا ما 

لى اختلفت التوقعات مع نظرة الفرد لنفسھ ولم یستطع تحقیق ما ھو متوقع منھ،فإن ذلك یؤدي بالفرد إ

انطباع سلبي عن ذاتھ،ومن ھنا تتشارك التوقعات المحققة في وصمة إیجابیة لمفھوم الفرد عن ذاتھ 

)41ص:1970أحمد عزت راجح،(. والعكس صحیح

إلي أنھ حینما ینشأ الصراع بین القیمة الحقیقیة للفرد وتوقعات وقیم اآلخرین فإن ذلك " Holl"ویشیر

23)ص:2000رضا أكرم،(.  ذاتنحو الیسبب التوتر والقلق والشعور بسلبیة

:صورة الذات وتطور الھویة-4

یمر بناء الھویة وصورة الذات بمراحل متعددة من الوالدة إلى الشباب،یعیش فیھا الفرد مجموعة

اھتم بھذه المصطلحات العدید من .من الخبرات الیومیة،والتبادالت العالئقیة تؤسس وتشّكل الھویة
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" le "moiكشعوریة،و" le"jeیعتبر أّن الھویة ھي الذات مع مركباتھا W.Jamesكالباحثین 

وضع مقدمة "Erikson)"1950(األنا المادیة،االجتماعیة واألنا الروحیة،أّما:كموضوع معارف یشمل

علم :حول مفھوم الھویة في مجال علم النفس،وقد درس المفھوم من خالل مجموعة من المصطلحات مثل

استعمل مفھوم ...المرضي للھویة،أبعادھا الشعوریة والالشعوریة،أزمة الھویة عند األحداثالنفس 

:المحتویات النفسیة التي تشكل الھویة 

:كنواة أساسیة للوعي بالذات وخبرتھا معاشة في تماسك ثالثة أنواع من صور الذات"" le jeتعّد -1

.ورصورة جسدیة للذات،صورة مثالیة للذات،صورة الد

كركن أساسي من أركان الشخصیة،تمثل األحاسیس،االنفعاالت،الذكریات le " Moi"أما-2

أّمااالندفاعات التي تشمل اختراق الفكر لكن ال تستقبل إال بعد مراقبة وحمایة تدریجیة بتنظیم المعلومات و 

Ericksonجتماعي،بالنسبة لـ إدماجھا إیجابیا أو سلبیا في الھویة الفردیة وتعتبر األنا كمرجع للواقع اال

.یوجد تفاعل متبادل بین الذات واآلخر فالصورة التّي یرسلھا اآلخرون أساسیة في تكوین الھویة

23)ص:2000رضا أكرم،(

لیتحدث بھ عن وعي الطفل "Personnalisme"مصطلح الشخصانیة "H.Wallon"وقد استعمل 

سنوات وتحتوي على ثالثة3بینھ وبین العالم الخارجي،تبدأ ھذه المرحلة حواليبھویتھ بعد حالة التمایز

:أطوار

المعارضة والتثبیط تتمیز بموقف الرفض،یظھر وعي الطفل بذاتھ في ھذه المرحلة بوضوح-1

(Je et Moi ) .باستعمال جدید لضمیر أنا 

الطفل یرضي اآلخرین ویحاول .النرجسیةبفترة Wallonسنوات سّماھا 5و4مرحلة إغراء مابین-2

.إغرائھم إلبراز ذاتھ

.تساعد على التمییز عن اآلخرین،بأن  یصبح أكثر استقاللیةسنوات 6و 5فترة المحاكاة والتقلید بین-3

وھكذا تعتبر الطفولة األولى كمرحلة أساسیة في بناء الھویة وصورة الذات تتحدد بنظرة اآلخرین 

إلى ھشاشة صورة الذات الطفل  في ھذه المرحلة بوضع Adler (1912( كإیجابیة أو سلبیة ،وقد أشار

تیة من مصطلح عقدة النقص تتعلق بأمراض عضویة وتشوھات جسدیة أو تقلیل تقدیر الذات اآل

وجود ارتباط بین ضعف العضو والتعویض Adlerاآلخرین،إال أنّھ أمام ھذا اإلحساس بالنقص اكتشف 

النفسي إلى اإلحساس بالتفوق كمیكانیزم نفسي للتكیف مع الصعوبات واإلعاقة، لكن ال یكون عند كل فرد

)65ص:2004خطیب،جمال ال(. فالبعض منھم تسیطر علیھم الصورة السلبیة التّي یرسلھا اآلخر

.على أھمیة النرجسیة في بناء صورة الذات وتقدیر الذات حسب رأیھ ھما مترادفانFreudرّكز 
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سنوات،معرفة5تمر صورة الذات بمعرفة الذات ثم تقدیر الذات،مرحلة مرآویة إلى الھویة الجنسیة في

صورة الذات من الطفولة المبكرة،تتمثل في مجموعة من ذاتھ وجنسیتھ تمر بمعرفة جسده،وكمالھوتتكون

آویة،و القیمة رصورة الجسد، صورة م:التمثیالت الشعوریة أو الالشعوریة التي یقوم بھا الشخص نفسھ

.التي تؤسسھا خبرة صورة الذات ھي عقلیة،انفعالیة وجسدیة،الفرد یستقبل نفسھ بجسده فكره و سلوكھ

أن صورة الذات ھي تمثیل وتقییم الفرد یكّونھ Ducretتقدیر الذات حیث یشیر وترتبط ھذه األخیرة ب

)66ص:2004جمال الخطیب،(.بنفسھ من خالل مختلف مراحل تطوره 

یعّرف تقدیر الذات بالتقییم الفردي،والتعارض مابین صورة الذات المثالیة أي Lawrence (1988 )أّما

عند الطفل منذ بروز تمثیالتھ العقلیة،معارف یستدخلھا تدریجیا بین معرفة الفرد لسماتھ الشخصیة تظھر

.تصبح كجزء من الھویة،و ما یرید الشخص أن یصبح مقارنة بسماتھ،القیم،المثل

Schilder (1966)صورة الذات تمر أوالّ بصورة الجسد،التي یعّرفھا Dolto)(1984وحسبلـ 

بأنھا الصورة التي نكّونھا في فكرنا عن الجسد،ومن جھة أخرى الطریقة التي یظھر بھا الجسد إلى 

یصبح الفرد واعي بجسده،كیانھ وخلق صورة خاصة بھ انطالقا من االتصاالت Doltoأنفسنا،بالنسبة لـ

صورة إیجابیة والخبرات العقالنیة العاطفیة مع األم،فنوعیة الرعایة األمومیة تسمح للطفل ببناء 

)24ص:2000رضا أكرم،(.     ،ضروریة أیضا للنرجسیة واإلحساس باألمن

عند الفرد في الثقة بالنفس كواحدة من المظاھر األساسیة لتقدیر راریتمثل اإلحساس باألمن و االستق

خلق صورة إیجابیة أو الذات، تتأثر بتفاعلھا مع المحیط االجتماعي والتربیة و العائلیة التي تساھم في 

سلبیة، مختلف األبحاث تكشف أن الثقة بالذات نابعة عن التربیة العائلیة للطفل ،فالدعم والتشجیع المعنوي 

من طرف الوالدین یخلق لدى الطفل تقدیر ذات إیجابي وثقة بالذات تدفعھ لتجنب الخوف و مواجھة 

الثقة بالذات ،نقص تقدیر للذات، وإحساس تحدیات الحیاة،وبالعكس إرسال صورة سلبیة للطفل تفقده

)25ص:2000رضا أكرم،(.بالنقص

:النظریات المفسرة لمفھوم صورة الذات-5

الظاھریة،االجتماعیة،الفردیة و التحلیلیة :لقد ظھرت مختلف النظریات المفسرة لمفھوم الذات منھا

:و التي سیتم التطرق لھا فیما یلي

:الظاھریةالنظریة - 5-1

تعطي ھذه المقاربة األھمیة للتجارب الموضوعیة وھي تعتمد التحلیل منذ بدایة اإلدراك التجریبي

".بالظاھرة"للفرد عن األحداث،إدراك ھذه األحداث و إدماجھا المعنوي یكون ما نسمیھ

شكل فطري للحصول أن الفرد یكافح ب"البورت"و"روجرز"حیث یفترض أصحابا لمدخل اإلنساني 

على األشیاء التي تؤدي إلشباع الذات، ویرى روجرز أن كل فرد لدیھ میل للمكافحة لتحقیق وتحسین 
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ذاتھ،والشخص الذي یستطیع أن یطور ذات ممیزة یعتبر فردا فاعال ،والسلوك یتأثر بنظرة الفرد للعوامل 

ة، ویذكرون أن صورة الذات تبدأ بالظھور االجتماعیة والعالم الخارجي ویتضمن الذات الحقیقیة والمثالی

بین السنة الرابعة إلى السادسة ویكون األطفال في ھذه المرحلة قادرین على التمیز في كونھم جیدون أم 

سیئون، ویتفقون بأن الطفل یتطور مفھومھ عن ذاتھ من خالل تفاعلھ مع اآلخرین ولیس فقط ما یراه عن 

.ب أن یكون علیھ فضالً عن انھ یكون مفھوماً عاماً عن اآلخرین ذاتھ كما انھ یطور نمطاً عما یج

دور المجتمع و:لمقاربة الظاھریة اتجاھین متكاملین من جھةا)  L'Ecuyer) "1978"حسب 

التوجیھ االجتماعي في ظھور مفھوم الذات، ومن جھة أخرى التوجیھ الفردي كطابع أساسي في تجربة

L'Ecuyer,op.cit,p 42)(.لباحثین من یقول أن كال من االتجاھین متشابكینو ھناك من ا.الذات

أول من وضع المعالم األولى لمفھوم الذات یعرفھا على "L'Ecuyer" حسب""w.jamesویبقى  

ملكي،لیس فقط جسده وقدراتھ الجسدیة،لكن أیضا لباسھ وسكنھ،زوجھ )الفرد(مجموع كلّى ما یسمیھ "أنھا 

l'Ecuyer)18(."وأطفالھ،أصدقاء ھو أسالفھ،ملكھ وبیعھ،أراضیھ،زبائنھ ورصیده البنكي : op. cit, p

الذات ،)جسدي،ملكیاتي(الذات المادیة:ة مناطق أساسیة تشملویحّدد في الذات أربع

لھا طابع الخصوصیة لتجربة ..)االھتمامات،المیوالت (الذات الروحیة و)عالقات،أدواري(االجتماعیة

" Le je"تعتبر كبعد من الصعب تحدیده تشیر إلي الھویة،وأضاف " pur ego "الذات وأخیرا 

االستمراریة :ي لتجربة الذات یتمیز بثالثة أنواع من الخبراتالمفكر ویمثل الجانب الموضوع

الذات تتطور من خالل تفاعل الفرد مع محیطھ،لكّن ھنا كفروق Meadأّما بالنسبة لـ .،التمایز،اإلرادة

فردیة  فیالسیرورة االجتماعیة ال تستقبل بنفس الطریقة من الكل،فالذات الفردیة تأخذ أصل البناء بمنبع 

"moiو "je"باالختالف بینMeadعي مشترك مع وجود متغیرات كبیرة وھذه المتغیرات فسرھا اجتما

یترجم استدخال األدوار " le moi "أما "تركیبة نفسیة"المظاھر اإلبداعیة للفرد"le je"ویمثل " 

كاستجابة فردیة " le je"ویتفاعالن كال منھما لیكونان الشخصیة،وھنا "تركیبة اجتماعیة"االجتماعیة

األنا ھوالمجموع المنظم لمواقف : "Meadمناقض لألنا كممثل لمواقف اآلخرین ویقول في ھذا الصدد 

l'Ecuyer)20(."اآلخرین التي تستقبلھا ذاتنا،فمواقف اآلخرین تكون الذات : op. cit, p

جّد ھام في " Propium "مصطلح جدید یكشف عن تجربة الذات " Allport" وقد افترض

المعنى الجسدي،ھویة الذات، تقدیر :"تملكیة للشخصیة "تركیبات8التجربة الذاتیة للفرد،میز بین 

الذات،توسع الذات،صور الذات،الفكر العقالني،القوى المركزیة وتجربة المعرفة،وكّل ھذه الملكیات لیست 

.فطریة بل في تطور تام
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كأحد المؤسسین لھذه النظریة لكنّھ لم یطّور " L’Ecuyer" من وجھة نظر" Rogers"ویعتبر

أّن مفھوم الذات ھو مجموعة " Rogers"نموذج لمفھوم الذات بل استعملھ في العالج النفسي،یرى 

منظمة من المدركات ومركبة من خانات،كإدراكات سماتھ ومواقفھ،ادراكات مفاھیم الذات مع 

الجانب اإلدراكي لھ معنى بالنسبة للفرد یكون ما نسمیھ اآلخرین،والتفاعل مع المحیط ھو جزء من 

بالجانب اإلدراكي أو الظاھري ،ھذا الجانب الظاھري لھ سمات یؤثر بكیفیة استقبال العالم لھ نتائج 

l'Ecuyer)22(.نموذجیة على السلوك اإلنساني  : op. cit, p

السلوك ھو إحداث تغییر في مفھوم بأن أحسن طریقة إلحداث التغییر في" Rogers" ولھذا یؤمن

الذات،حسب ھذه المقاربة كما رأینا خبرة الذات بالنسبة للفرد ھي خبرة ذاتیة وملكیة بالنسبة 

.ألفكاره،صوره وأحاسیسھ یستقبلھا كأنھا شخصیة وفي العمق ھي مظھر للعالم تتجدد تدریجیا

)50ص:1970أحمد عزت راجح،(

:النظریة االجتماعیة - 5-2

) Wallon ")1943-1959( ،"Sarbin) "1952-1954(، "Mead) "1934"یّعد كل من

المؤسسین الحقیقین لمختلف نماذج المقاربة االجتماعیة،وقد اكتشف كال من " L'Ecuyer"حسب 

 "Mead"و"Wallon " أھمیة دور االتصال ألعالئقي في سیرورة بناء صورة أو مفھوم الذات، فقد

دراسة ھذه السیرورة بوصفھ لمراحل بناء الذات انطالقا من عدم التمییز بین أنافي  " Wallon"تعّمق 

.                                               آخر إلى غایة التقمص –

في توضیح أھمیة األدوار التّي یلعبھا "نظریة األدوار"من خالل"Sarbin"، )1954(كما ساھم 

قابلة"مرنة"بین أن الذات" L’Ecuyer" الفرد من اختیاره أو المفروضة علیھ من المجتمع،حسب 

للتغییر من خالل األدوار التّي یلعبھا الفرد ما أّدى بھ إلى االعتقاد بوجود األدوار قبل الذات،إذن فمفھوم

لّذي یستقبلھ الفرد في الطفولة داخل العائلة ،أو كتلمیذ في المدرسة،الذات في تغییر مستمر،یختلف عن ا

)في بعض المرات تجبر الفرد(فكّل ھذه األدوار في تغییر...كأب أو أّم،زوج أو زوجة،رئیس مؤسسة

على تغییر مفھوم الذات،ومن ھنا ظھرت نماذج عدیدة وحدیثة للذات في تفاعالتھا " Sarbin"حسب 

L’Ecuyer,1990):     تتمثل فيمع اآلخر  :p211)

: "تكوین الذات) "C.Gordon) "1968" نموذج -1- 5-2

مرتبط بالمقاربة االجتماعیة،فكّل العناصر ناتجة عن الھویة االجتماعیة " C.Gordon" إن نموذج 

على عالقة بالدور االجتماعي تختلف عن المقاربة الفردیة،فقد وضع الطابع المتعدد األبعاد و االدراكات
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إدراكات أو مفاھیم نابعة (تتكون الذات من عناصر متعددة " C.Gordon" لمفھوم الذات، بالنسبة لـ

كثر تحدید مقسمة إلى عناصر أ"خانات أولیة" 8عن التفاعالت االجتماعیة، و یتركب ھذا النموذج من

:ھي كاآلتي"الفئات"تدعي بـ

تتعلق بالسمات أو الھویة واألدوار االجتماعیة الخاصة بالفرد من الوالدة ودائمة :الخصائص الوصفیة-أ

الجنس،العمر،االسم،الوارثة ، العرقیة أو الوطنیة :فئات5طیلة الحیاة،ھذه الخانة األولیة مقسمة إلى

.والدینیة

األدوار :لمختلف الھویات و األدوار االجتماعیة للفردخانات 7تشمل:اتاألدوار واالنتماء-ب

األبویة،األدوار المھنیة،أدوار الطلبة،االنتماءات السیاسة،المكانة االجتماعیة،المواطنة و االنتماء إلى فوج 

.محدد 

تجمع عناصر جّد شخصیة وخاصة،تختلف عن الھویة االجتماعیة:التقمصات المجردة-ج

). مراجع تخص الوجود،االیدولوجیا ونظام األفكار(:فئات 3كون منتت

كاألحكام التي یحملھا الفرد من طرف محیطھ، :فئات4تتشكل من:الفوائد والنشاطات -د

.أذواقھ،إختیارتھ ،نشاطاتھ الفنیة واالھتمامات العقلیة

مراجع تخص الممتلكات المادیة،:فئتینھي كّل ما یمتلكھ الفرد،تتكون من :المراجع المادیة-ه

.والفئة الثانیة الذات الجسدیة والصورة الجسدیة) أمتلك سیارة(:مثل

تتعلق بتقییم الذات أو تكیف الفرد،الكفاءة فئات Gordon"4"حّدد :األحاسیس األربعة للذات-و

ال الذات مرتبط بتحقیق إحساس بالكفاءة مرتبطة بالتكیف وتقدیر الذات ،اكتم:وتقدیر الذات،تتمثل في

الذات،إحساس بالوحدة یرتبط بالشعور بالتضامن بین مختلف عناصر الذات ،ومختلف القیم 

.األخالقیة،االجتماعیة و الدینیة

طریقة (النمط الشخصي والنمط النفسي:في قسمین" Gordon"حّددھا :السمات الشخصیة-ز

.)التفكیر واإلحساس

تتعلق بأحكام اآلخرین اتجاه الذات واإلحساس الّذي یعتقد الفرد أنّھ تركھ:المعاني الخارجیة -ح

.لآلخرین ومختلف الوضعیات المعاشة من طرف الموضوع

واحد من المشاریع األولیة الذي تم فیھ بصفة " L’Ecuyer" حسب " Gordon"وھكذا نموذج 

L’Ecuyer,1990).الھرمیةحقیقة بناء نموذج متعّدد األبعاد و دراسة للتنظیمات  :p212)
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: "األنا واآلخر) "H.Rodriguez Tomé)"1972"نموذج -2- 5-2

أھمیة كبرى لنظرة اآلخرین في تكوین الذات ،فقد أسس نظریة حقیقة یرجع " Tomé"لقد أعطى 

فیھا إلى األصول االجتماعیة في بناء مفھوم الذات الفردیة و تكاملھ مع اآلخر في تكوین الھویة االجتماعیة 

والھویة الشخصیة،بالنسبة لھ بناء مفھوم للذات ال یتم دون مرجع وانفصال عن اآلخر،وقد قسم نوعان

بمعنى إدراك الذات بالذات أي إدراك الفرد بنفسھ لذاتھ یشیر بھا "الصورة الذاتیة:"لتمثالت الذات

التي تمثل الفرد بالنسبة "الذات االجتماعیة"إلى سمات الشخص،أذواقھ،اھتماماتھ، میوالتھ، مواقفھ ، و

"L’Ecuyer"ماعي ،فحسب لآلخرین ،انطالقا من اتصاالتھ باآلخرین األقارب و المحیط االجت

.من أنا بالنسبة لآلخرین"والصورة االجتماعیة"من أنا بالنسبة لي"الصورة الذاتیة تجیب عن السؤال

یتمیز ھذا النموذج بتحلیل دقیق لبنیة الوصف الذاتي للفرد ،وقد نجح في وضع نموذجھ المتعدد األبعاد 

مستویات تقمص نفسي اجتماعي، مراجع تخص الجسد 3ات مثالتحمل ھذه الفئ30إلى20المتمركز ما بین

.....،مراجع تخص المستقبل، سمات شخصیة إیجابیة وسلبیة، أذواق واھتمامات،النشاطات 

كّل األبعاد الموصوفة l'ecuyerجد ثري وغیر قابل للجدل، حسب" Tomé"تقریر  

تسمح بتحلیل سریع للعدید من العالقات المتبادلة بین االدراكات الشخصیة و IBMمستقرة على بطاقة  

L’Ecuyer,1990).االجتماعیة :p213)

":اآلخر–نظریة توجیھ الذات) "Robert Ziller)1973 ""نموذج -3- 5-2

وقدمن نفس الفرضیة في أن مفھوم الذات مشترط بنظرة اآلخرین و ادراكاتھم،" Ziller"انطلق 

"اآلخر–الذات"تّوصل إلي نماذج متعددة األبعاد تشمل مقارنة الذات مع اآلخر،اھتم في نظریة توجیھ

مقارنة األوجھ"مركبات متمایزة ما سّماھاب10،الذي یسمح بتحدید"مفھوم الذات مع اآلخر"بتحلیل

."المتعددة

.تعرف بادراكات الفرد لقیمتھ الذاتیة:تقدیر الذات-1

.تتعلق بصورة الذات لكن مقارنة بعالقتھ مع اآلخرین:المصلحة االجتماعیة-2

.اإلحساس بعدم االنتماء:التھمیش-3

یعتقد العكس " L’Ecuyer" استقبال الفرد لذاتھ من وجھة نظره الخاصة،لكن :التمركز حول الذات-4

.جسیة أو حب للذاتفالقدرة على وضع إدراك شخصي للذات ھو عالمة للنضج ال تعود للنر

تتحدد في األوجھ المتعددة التّي یستقبل فیھا الفرد ذاتھ،العدید من السمات التّي یراھا :تعقید للذات-5

.الفرد في ذاتھ یمكن أن تكون بنّاءه وتبین قدرة الفرد على اإلدماج

.الوالدین،األساتذة،األصدقاء:إدراك التشابھ بین الذات ومواضیع أخرى مثل:التقمص-6



الفصل الثاني                                                                              صورة الذات

42

یتعلق بالمعنى الحقیقي لالنتماء إلى فوج یتقاسم معھ نفس السمات و الطباعالمشتركة :تقمص األغلبیة-7

.تشیر إلي إدراك الذات كمفھوم قوة أو ضعف عن اآلخرین:القوة-8

.)من الداخل إلى الخارج(یترجم انفتاح الذات على اآلخرین:االنفتاح-9

لم یحدد ھذا المستوى بصفة حقیقیة،بل یظھر في " Ziller"، "L’Ecuyer"حسب :اإلدماج-10

.تقمص األغلبیة 

أكثر منھ ) آخرین–ذات(ھو نظام مدركات خاص بالتفاعالت مع المحیط "Ziller"نموذج 

االجتماعیة علىكأداة لالستقصاء في وصفھ للذات" Ziller"نموذج بسیط إلدراك الذات،وقد استعمل 

إلھمالھ للمناھج "L’Ecuyer"آخر و قد انتقده–بصمات التوجیھ ذات:منھجیة غیر لفظیة سّماھا ب

.اللفظیة لوصف الذات

أّن مستویاتھا تقوم على قاعدة فردیة إالّ أّن تفسیر كل   L’Ecuyerمن خالل ھذه النماذج الثالثة یرى 

.بالتوجیھ االجتماعي وتأثیر المحیط  لكّن بدرجات متفاوتة حسب المؤلفینمركبات مفھوم الذات یتعلق 

".L’Ecuyer"تتمیز ھذه النماذج حسب "من أنا مقارنة باآلخرین"وھي تكشف عن تحلیل

إلى إدراك الذات الغیر منفصلة عن اآلخر " Gordon"إدراك الذات تحت تأثیر اآلخر :كاآلتي

"Tomé "ظیفھا ھو مشترط باآلخرو إدراك الذات في تو "Ziller."(L’Ecuyer,1990 :p215)

:نظریات التحلیل النفسي - 5-3

أفكارھم من خالل البحث في العملیات العقلیة والعاطفیة التي نشأت ویبني أصحاب المدخل الفرویدي

منذ الطفولة وأثرھا على السلوك ،واألنا ھي المنظم الفعال لشخصیة الفرد وھي التي تشعره بھویتھ التي 

تأخذ ثالثة مظاھر عقلیة وروحیة واجتماعیة، ویشیر إلى أنھ كلما تقابل شخصان فإن ھناك ستة أشخاص 

أي الشخصیة الحقیقیة لكل منھما و الشخصیة التي یراھا كل منھما في اآلخر و الشخصیة التي حاضرین 

: یراھا كل منھما عن نفسھ والتي سنوضحھا أكثر فیما یلي 

:النظریة النفسیة االجتماعیة-1- 5-3

عن مفھوم الذات و مفھوم اآلخرین و أشار بصفة خاصة إلى تكلم أدلر) 1937- 1870(ألفرد أدلر 

-Creativeالذات المبتكرة self ) ( وھي العنصر الدینامي الناشط في حیاة اإلنسان الذي یقابل مفھوم

الذات المثالیة في نظریة الذات، الذات المبتكرة تبحث عن الخبرات التي تنتھي بتحدید أسلوب حیاة 

.ر ھذه الخبرات الواقعیة في الفرد فان الذات المبتكرة تحاول ابتكارھا و ابتداعھاالشخص إذا لم تتواف
)125ص :2004الحلو و آخرون، ( 
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:(social learningtheory)نظریة التعلم االجتماعي -2- 5-3

:)1925Bunadora(باندورا 

لتطرح تقسیم "بنادوار"یعود لھ الفضل في تطویر و إغناء نظریة التعلم االجتماعي حیثجاءت نظریة

جدید للعلم قائما على النمذجة بدال من التعزیز المباشر وان األنماط السلوكیة لألفراد تشكل من خالل 

بدال من كونھم أن الناس قادرون على تنظیم ذواتھم"بنادورا"النماذج التي یتعرضون لھا، و یفترض

)510ص :1987إبراھیم ابو زید ، (.مجرد أشخاص ذوو ردود أفعال سلبیة اتجاه بیئاتھم

،فقد ركزت على األبعاد المعرفیة واعتبرتھا المدخل لصورة الذات إذ أن البناء "كیلي،دیجوري"أما

الشخصي للفرد یؤكد على الطریقة الممیزة لھ في رؤیة العالم ،ویختلف بذلك فرد عن

على الطریقة التي یقیم بھا األفراد أنفسھم ودور الكفاءة كأحد مظاھر صورة الذات، "يدیجور"اآلخر،وأكد

.ویبني الفرد صورة لذاتھ بشكل منظم،وكلما تقدم اإلنسان بالعمر أصبحت صورة الذات لدیھ أكثر تمایز

" (Higinz):"ھیغنز"نظریة تعارض الذات لـ-5-3-3

-Self)( في نظریتھ لتعارض الذات"ھیغنز"أكد Discrepancy أن األشخاص یكونون مندفعین

لتناسق وضعھم الحالي و وضعھم المثالي، كما أكدت ھذه النظریة على مقارنة األشخاص لذواتھم الواقعیة 

كأن یكون (بالمقاییس الداخلیة المسماة بموجھ الذات إذ یعبر عن الذات الحقیقیة للشخص بصفات الذات 

وتتفق الذات الواقعیة مع مصطلح الذات، فقد عرضت النظریة نوعي رئیسیین من مرشدي ) ذكیا،اجتماعیا

)512ص :1987إبراھیم ابو زید ، (.الذات المثالیة والذات االلتزامیة :أو موجھي الذات ھما

Karen Horny" )1885-: ( 1952كارین ھورني"-4- 5-3

الدینامي ،وتعتقد أن الشخص یناضل في الحیاة من اجل تحقیق ذاتھ كذلك مفھوم الذات "ھورني"قدمت

قدمت مفھوما ثالثیا للذات فھي ترى بان الذات المثالیة كمفھوم رئیسي وعامل ھام في التوافق النفسي أو 

االضطراب النفسي،وعندما ال یكون تحقیقھا تظھر الصراعات الداخلیة بینما الذات الواقعیة تشیر إلى 

رد مجموعة خبرات ھو قدراتھ وحاجاتھ وأنماط سلوكھ،وتعرف الذات الحقیقیة أو المركزیة على أنھا الف

القوة الداخلیة المركزیة التي  تمیز الفرد وھي مصدر النمو والطاقة والمیول والقدرات والمشاعر 

)115ص:2002،أبومغلي(.الخ...والعواطف

5-3 -5-"Erikson"1994-1902( ایریكسون: (

وھي نتیجة التفاعل ما )( Crisesأن نمو الشخصیة تحدث من خالل األزمات "ایریكسون"یعتقد 

بین السلوك و البیئة الذات تتطور لدى الشخص بوصفھا الخبرة ویولي اھتماما كبیرا الزمة الھویة إذ 

تعرف الھویة بأنھا شعور ذاتي لدى الفرد، فتشمل الھویة األشكال البارزة والقدرات وظیفة الخبرة 

أن الذات مكونة من "ایریكسون"ذات ویذكرالمباشرة للذات ھي االدراكات وفھم استجابات اآلخرین لل

قدرة الشخص على تقبل نفسھ مع مرور الزمن وقدرتھ في الوقت نفسھ على تقبل :شقین أساسیین ھما
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ایریكسون من بین من تأثروا "الحقائق التي یعترف بھا ویقرھا على من یتمتعون بصفاتھ نفسھا، یعد

حلیل النفسي بثوب جدید یعكس تغییرات عمیقة في مفاھیم النظریة وحاول تقدیم نظریة الت"فروید"بأفكار

)122ص:2002،أبومغلي(.باسم نظریة النمو النفسي االجتماعي"ایریكسون"و طروحاتھا وتعرف نظریة

) :William Swann ( 1982نظریة التحقق من الذات مقابل تعزیز الذات -6- 5-3

وزمالئھ ھذا المیل بأننا ینبغي أن نحافظ على معتقداتنا الذاتیة "ویلیام سوان"لقد اكتشف

اسم التحقق من الذات مشیرا إلى "سوان"المؤلوفة،حتى عندما تكون تلك المعتقدات غیر ایجابیة، ویطلق

أن األشخاص لدیھم الحاجة إلى البحث عن تأكید لمفھومھم الذاتي فی ما إذا كان المفھوم الذاتي ایجابیا أم 

. بیا ،وفي بعض الحاالت یمكن أن یتعارض ھذا المیل مع الرغبة في تأیید وجھة نظر ایجابیة عن الذاتسل
)129ص :2004الحلو و آخرون، ( 

):1939-1856(النظریة النفسیة لسیجموند فروید -7- 5-3

) :الھو و األنا و األنا األعلى(أن الجھاز النفسي یتكون فرضیا من"فروید"یرى

فھو أقدم قسم من أقسام ھذا الجھاز فھو منبع الطاقة الحیویة والنفسیة التي یولد الفرد مزودا بھا ): (idالھو-

وھو یحتوي على ما ھو ثابت في تركیب الجسم فھو یظم الغرائز والدوافع الفطریة الجنسیة والعدوانیة، 

مبدأ اللذة و األلم أي یندفع إلى إشباع لذلك فھو بعید عن المعاییر والقیم االجتماعیة و یسطر على نشاطھ 

-..دوافعھ اندفاعا عاجال في أي صورة و بأي ثمن

فھو مركز الشعور و اإلدراك الحسي الخارجي و الداخلي و العملیات العقلیة ، حیث ینظر ):ego(أالنا -

ظ و تحقیق قیمة إلیھ فروید كمحرك منفذ للشخصیة و یعمل أالنا في ضوء مبدأ الواقع و یقوم من أجل حف

الذات و التوافق االجتماعي و ینمو عن طریق الخبرات التربویة التي یتعرض لھا الفرد من الطفولة إلى 

.من الذات الواقعیة في نظریة الذات"فروید"غایة الرشد ویقترب األنا في نظریة

: ( super ego)األنا األعلى -

ر و المعاییر االجتماعیة والتقالید والقیم والصواب والخیر فھو مستودع المثالیات واألخالق والضمی

والعدل والحالل، فھو بمثابة سلطة داخلیة أو رقیب نفسي ینمو مع نمو الفرد وتقترب األنا األعلى من 

و في حالة ما إذا لم یؤدي دوره بطرقة ) الھو،األنا ، األنا األعلى(مفھوم الذات المثالیة داخل الفرد 

ن ذلك سوء توافق الفرد مع نفس ھو مع البیئة االجتماعیة منح ولھ، فكلما ارتبطت صحیحة نتج ع

الطموحات بأھداف األنا ارتبط ذلك بأنماط السلوك بالنسبة للفرد وكان تأثیرھا اكبر على الشخصیة، 

ر عن العالقات االجتماعیة بأنھا سلوك وراءه دافع یعمل لتحقیق الرغبة و أن الدافع یصد"فروید"ویرى

موجودات داخل الفرد األنا، األنا األعلى، غریزة الحیاة،غریزة الموت ،اللیبیدو ،الرقابة و اللیبیدو ھي 

القوة العاطفیة الجاذبة التي یمكن أن تكون الدافع لعالقات الفرد االجتماعیة وھي التي تحتوي على 
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ة والعوامل االجتماعیة مثل الجو العوامل   الشخصیة والفردیة التكوینی:مجموعتین من العوامل ھما

)130ص :2004الحلو و آخرون، ( .   االجتماعي

:النظریة الفردیة- 5-4

في ھذه المقاربة ركزوا الباحثین أساسا على اإلدراك الذاتي على عكس المقاربة السابقة الذین أعطوا 

المقاربة الفردیة حول مسلّمة أساسیة تقوم " L’Ecuyer"األھمیة لآلخر في بناء مفھوم الذات بالنسبة لـ

كل " L’Ecuyer"تتمثل في إدراك الفرد كحقیقة قاعدیة وفھم سلوكھ من خالل نظرتھ الذاتیة ،ویعتبر

المؤسسین الحقیقیین لھذه المقاربة التي ترتكز على أھمیة فھم و استقبال " Combset"Snygg ""من 

ما تسمي بالمقاربة اإلدراكیة،الداخلیة.رة اآلخرینالفرد بنفسھ لمعاني األشیاء لیس من خالل نظ

والذاتیة ،فأھمیة نظرة الفرد لنفسھ ھي حقیقة واقعیة ،االدراكات الفردیة المستقبلة والمعاشة من طرف 

.بالمجال التجریبي أو الظاھري" Combset"Snygg ""الشخص سمیت من طرف

كمؤسسین حقیقیین " Combset"Snygg ""لـ " L’Ecuyer"وبالرغم من تقدیم 

)Bugental)"1949 ،1969(،"Super)"1963"و"Al"للمقاربةالفردیة إال أنھقّدم نماذج آخری لـ 

ھو األول قدم "Bugental"، حیث أنھ برر تقدیم ھذه النماذج بعدم إتباع نفس المجال في التطبیق و

نظریة مفھوم الذات وأخیرا نموذج فنموذجھ یقوم حول" Super"مقاربة ذاتیة وصفیة بسیطة أّما

"L’Ecuyer " الذي یبین تطور مفھوم الذات من الطفولة إلى الكھولة یقوم على التجریب في كل

)518ص :1987إبراھیم ابو زید ، (.رعماألا

J.F.T"نموذج-1- 5-4 Bugental)"1949 ،1969"(المنشأ المفاھیمي و مفھوم الذات:"

"كنظام إدراكي یتوظف كموضوع داخل المجال اإلدراكي"مفھوم الذات"Bugental" یعّرف 

الذات الظاھریة تتمثل في التقریر اللفظي للفرد والذات الالظاھریة  ال:وقدوصف شكالن لمفھوم الذات

فئات معقدة6وقد قسم المحتوى اإلدراكي إلى"المنشأ االصطالحي"تستقبل كجزء من الذات سّمھا ب

.ھي إدراك الفرد لذاتھ، ولكل ما ھو جزء منھ:القطبیةالذات -1

.واحد من العناصر تؤثر على مظھر آخر للذات:الذات على الذات-2

تشیر إلى مجموعة المظاھر الخارجیة عن الذات تؤثر بنفسھا على مظاھرداخلیة :الالّذات على الذات-3

.في الذات

.ات على عناصر الالّذاتأثر بعض مظاھر الذ:الذات على الالّذات-4

.تشیر إلى التأثیر المتبادل بین عنصرین معروفین بأنھما لیسا جزء منالذات:الالّذات على الالّذات-5

.تشمل المحتویات اإلدراكیة البسیطة والمعروفة بأنھا لیست كجزء من الذات:الالّذات القطبیة-6
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:مواقف4الذات والالّذات كّون الباحث سلّم یقوم علىو ٕانطالقا من ھذا التحلیل لسیرورات التمایز بین 

.الموقف االیجابي أو الموافق-أ

.الموقف السلبي أو الرافض–ب

.تجاذب أو خلط بین موقفین  سابقین-ج

)197،ص 2004:محمدعبدالرحمنالعیسوي(.موقف وصفي یخلو من كل المفاھیم العاطفیة–د

)" ( D.Super" نموذج  -2- 5-4 :الذاتلمـفھوماألفقـیةاألبعـاد1963

منالمعاشةالخبراتبمختلفتتحددالذاتمفھومتخصعدیدةمفاھیمتوجد"Super"نظروجھةمن

.للذاتشخصيلمفھوممعقدبنظاموتنتظمالفردطرف

:مـنتتكّونالذاتلمـفھوماألفقـیةاألبعـاد1-

.الجمیعطرفمنالمعروفةالذاتتقبلدرجةبمعنى:تـقدیرالذات-أ

.الذكاءوظیفةفينفسھ،یدخلوصفعندبخصائصھالفردوعي:الوضوح-ب

.للذاتمجردوصف:الـتجرید-ج

.الذاتوصففيثراء:الصـفاء-د

.أوغیابھاالسماتبعضالذات،ووجودفيثقة:الضمـان-ه

.الذاتیةالسماتدوام:االستـقـرار-و

.ومعاییرخارجیةسمةعلىللفردالذاتيالوصفبینالتوافقدرجة:الواقع-ز

:منتتكـون:الذاتلمـفاھـیماألفقـیةاألبعـاد-

.السماتمختلفبیناالختالفدرجةتشیرإلى:الـبنیة-أ

.الذاتلمفاھیممظھرتكیفي:المدي-ب

.أخرىوضعیاتمعالتكیف،سھولةلعناصرجدیدةالفرداستیعابسھولة:المرونة-ج

.الذاتمفھومعناصرنظاممختلفبینالداخلياالتساقیشیرإلى:االنسجـام–د

.لآلخرینالرجوعدونالذاتلوصفمظھرفردي:الـخصوصیة–ه

)520ص :1987إبراھیم ابو زید ، (.الفرديالسلوكفيالذاتدورمفاھیم:السیـادة-و

:"األبعـادمتعددالذات،نـظاممـفھوم"R.L'Ecuyer) 1975(نموذج-3- 5-4

منذالذاتلمفھومالسابقةوالنماذجالمصطلحاتمنللعدیدأكثرتفصیلتحلیلL'Ecuyerوضع

مندمجنموذجلھالظاھرةلھذهالداخلیةالعناصرالقاعدیة،تفسیرالمیكانیزماتبتحدیدلھسمحتالتي1980

.الكھولةإلىالطفولةمنالذاتتطورمفھومفیھایصفوراثیةجدیدة،ومقاربةراتو متغیبأبعادألخذه

إلىالوصولدونالنفسعلمفيتكوینھخاللالذاتمفھومحولعدیدةأبحاثفيL'ecuyerعمل 

للقیاسقابلةموادوضعمنخاللھاتمّكنأمریكیةدراساتمنتقّربوقدنھائیةبصفةھذاالمفھومصقل
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مخبرداعیإبعدالمعتقداتبعضإلىتوصلغیرمعروف،وقدكانيذالالذاتمفھومعنتفسیروتقدیم

:فيتتمثلالذاتمفھومحولأبحاث

مكونةبنیات تحتیةى إلمنقسمةبنیاتأومحاورمتتالیةثالثفيتسجلمعقدةتنظیمةھوالذاتمفھوم-

.بالفئاتتدعىعناصرخاصةمن

L’Ecuyer,1990)الذاتلمفھومالمتعددةاألوجھھيالفئات- :p218)

:l'écuyerوصف نموذج-3-1- 5-4

كنظام متعدد األبعاد مركب من بنیات أساسیة یحّددالمناطق :l'écuyerمفھوم الذات عّرف من طرف

فئات) بنیات تحتیة(العامة لمفھوم الذات،و كّل واحدة منھا منقسمة إلى أجزاء ،فبالنسبة لـمقّسمة بنفسھا إل

l'écuyerیبقى ھذا النموذج مفتوح ومرن إلدماج أبعاد جدیدة:

بنیات2ھي مرجع للجسد،و الممتلكات وتقمص األفراد،تتكون نفسھا من:بنیة الذات المادیة-1

.الذات الجسدیة والذات التملكیة:تحتیة

ذه البنیة التحتیة تتكونتتعلق بأوصاف الشخص التّي على عالقة بالجسد،ھ:الذات الجسدیة- 1-1

:من فئتین

وصف مختلف أجزاء الجسد:فئة السمات والمظھر الجسدي-1- 1-1

تشیر إلى الحالة الصحیة،األحاسیس الشعوریة،المرض،النشاطات:فئة الشروط الجسدیة-2- 1-1

)....شرب،أكل،نوم(الفیزیولوجیة العامة 

:إلى فئتینتتعلق بامتالك األفراد والمواد،تتقسم :الذات التملكیة - 1-2

ملكھأتشیر إلى المواضیع المتحركة أو الجامدة التي یحس فیھا الفرد أنّھ:امتالك المواضیع-1- 1-2

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

انّھ أبي" :یشیر إلى طابع تملكي یتعلق في بعض المرات باالنتماء مثل:امتالك األشخاص-2- 1-2

."أطفال5أو عندي

البنیة(تتكون بصفة عادیة أو وصفیة.تشیر إلى المظاھر الداخلیة للفرد:الشخصیةبنیة الذات - 1-2

).ھویة الذات(و األخرى أكثر عمق ) التحتیة صورة الذات

:فئات5تحمل:صورة الذات-1- 1-2

.المثل،الرغبات،األمنیات:فـئة الـطموحـات-

.العقلیة أو الیدویة/مراجع تخص األلعاب،النشاطات الفنیة:تعداد الـنشـاطات-

.الحاالت االنفعالیة المعبرعنھا من طرفالفرد:أحاسیس و انـفعاالت-

.االختیار و الرفض:أذواق واھـتمامـات-
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.الكفاءات الخاصة بالفرد:قدرات ومواقف-

.تتعلق بوصف الذات سواء إیجابیة أو سلبیة:نوعـیـات وعـیوب-

:فئات5أعمق داخل الفرد أكثر منھا وصفیة تتكون منيءتتعلق بش:ھویة الذات-2- 1-2

.مراجع تخص االسم،العمر،العنوان،الجنس:تسمیـات بسیـطة-

.الوظائف التي یتبناھا الفرد في المدرسة أو المنزل،االنتماء إلى أفواج:دور و مكـانة-

الستمراریة،بفھم أو عدم وااریة أأو عدم االتساق،باالستمریشیر إلى اإلحساس العام باالتساق:الـتماسـك-

.فھم كل ما یمر على الذات

.أو فلسفة الحیاة:إیدیولوجیة-

یتعلق بمراجع الوجود الواسعة، ونمط خاص بالفرد باالنتماء إلى نظام دینیأو سیاسي :الھویة المجردة-

وفي بعض المرات یمكن تمییزھا عن اإلیدیولوجیة

.تمثل استجابات الفرد اتجاه ادراكاتھ ،یمكن أن تكون ایجابیة أو سلبیة:الذات الـتكیـفـیة- 1-3

م شخصي أو یقیتتشمل الحكم ایجابي أو سلبي على الذات انطالقا من نظام :قـیمـة الذات-1- 1-3

:مفروض من الخارجی تكون من فئتین

.إحساس بفعالیة حقیقیة:الكفاءة-

.إلیجابیة أو السلبیةتشیر إلى القیمة ا:القـیم الشخصیة-

:فئات6أفعال واستجابات أمام إدراكات الذات نفسھا وتنقسم إلى:نشـاطات الذات-2- 1-3

رفض الطاعة واإلذعان لألوامر،میكانیزمات دفاعیة كاإلنكار،التعقیل أو :استراتیجیـات الـتكیف-

.الخضوع عند األشخاص الكبار

.تحلي بمسؤولیة مطلقةمواجھة الوضعیات وال:االستـقاللـیة-

.التردد،تناقضات الفرد أمام الوضعیة:الـتجـاذب-

.رفض مواجھة الحدث والتحرك وترك اآلخر للمواجھة في مكانھ:الـتبعیة-

.إحساس الفرد بالتطور والتقییم اإلیجابي:تحـقیق الذات-

.حیاتھ ماضي، حاضر ومستقبلیشیر إلى الطرق العدیدة التي یصف بھا:نمـط الـحیاة-

:بنیات تحتیة2تتعلق باالنفتاح والتفاعل مع اآلخر تحمل:بنیة الذات االجتماعیة- 1-4

المشاركة الحقیقیة أو رغبة المشاركة قي نشاطات مع :اھـتمامـات ونشـاطات اجتمـاعـیة-1- 1-4

:فئات3اآلخرین،تنقسم إلى

ایجابیة أمام اآلخرین،حوار ایجابي معھم،رغبة في الحوار و في تتعلق بمواقف:ابـلـیة لآلخـریـنـق-

.بعض المـرات رفض الدخول في حوار مع اآلخرین

.ظھور مختلف أشكال العدوانیة أو إخفائھا خالل التبادل مع اآلخرین:سیـطرة-
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.مساعدة دون انتظار المقابل:الغـیریة-

الجنسیة،نوعیة الرابط مع األشخاص الذین یرونھم تجمع اندماج الحقیقة :مرجع للـجنس-2- 1-4

:كمواضیع جنسیة و تحمل فئتین

."عندي صدیقة"مثل.تسمیات بسیطة:مرجع بسیـط-

.تظاھرات واھتمامات ذات طابع جنسي غلمي:إغراءات و الـخبرة الـجنسیة-

یفضل l'écuyerھي في األصل خالیة من بنیات تحتیة وفئات،لكن:بنیـة الذات والالذات- 1-5

:بنیات تحتیة2دراسات حدیثة أضاف

صدیقي یمتلك " :التحدث عن الشخص اآلخر دون نفسھ بصفة مباشرة مثال:مرجع لآلخر-1- 1-5

."جةرائعةادر

L’Ecuyer,1990)..    یتعلق بحكم اآلخرین على نفسھ:آراء اآلخریـن حول الذات-2- 1-5 :p220)

:الـتـطوري لمـفھوم الذات–الـنموذج الـتجریبـي

)1966-1965(الفكرة المنظمة الھرمیة لمفھوم الذات أدت لبناء أو لنموذج نظري متعدد األبعاد 

رف  (4)یحمل ن ط ددة م ة متع اث تطبیقی راء أبح د إج بنیات أساسیة تتقسم ثالثة منھا إلى بنیات تحتیة،و بع

L’Ecuyerي وذج األساس ع النم ھ)1978-1967(وض یف ل ذي أض ة ( 28 )ال دیالت فئ ع تع ة م خاص

خاص  ى األش ال و إل د األطف ا عن ل علیھ ائج المتحص وى النت ل محت ن تحلی ا م ذا انطالق رى وھ أخ

ار ن(الكب ي3م نة100إل ذات )س وم ال وى مفھ ل محت ل لتحلی یل وتأھی ر تفص الي األكث وذج المث و النم ،وھ

ھ ف ا تطبیق ذي اخترن ّد اآلن ،وال ى ح تعمل إل ةالمس الل تقنی ن خ ا  م "GPS "ي بحثن

.(L’Ecuyer,1990 :p221)
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الفئات البیانات التحتیة البنیات

(tra)سمات و مظاھر جسدیة 
(cph)شرط جسدي وصحي  (SSO)الذات الجسدیة 

(obj)امتالك المواضیع (SM)الذات المادیة
(per)امتالك األشخاص  (SPO)الذات التملكیة

(asp)التطلعات 
(ena)إدراج األنشطة 

(sen)أحاسیس وانفعاالت 
(int)أذواق واھتمامات 

(apt)قدرات ومواقف 
(def)نوعیات وعیوب 

(IMS)صورة الذات 

(SP)الذات الشخصیة

(nom)تسمیات بسیطة 
(rol)أدوار ومراكز 

(con)التماسك 
(ide)إیدیولوجیة 

(ida)الھویة المجردة 

(IDS)ھویة الذات 

(com)الكفاءة  

(vap)القیمة الشخصیة 
(VAS)قیمة الذات 

(sta)إستراتیجیات التكیف (SA)الذات التكیفیة 
(aut)إستقاللیة 

(amb)تجاذب 
(dep)التبعیة 

(act)تحقیق الذات 
(stv)نمط الحیاة 

(ACS)نشاط الذات 

(rec)قابلیة 
(dom)سیطرة أوھیمنة 

(alt)الغیریة 
+إھتمامات

(PAS)مواقف إجتماعیة 
(SS)الذات االجتماعیة 

(res)مراجع بسیطة 
(sex)الخبرات الجنسیة +إغراء (RES)مرجع الجنسیة 

التوجد (REA)مراجع اآلخرین  (SN)الذات و الالذات

التوجد (OPA)آراء اآلخرین 
L’Ecuyer عندلذاتابنیةیوضح نموذج ) : 01(شكل رقم 
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:خصائص مفھوم الذات-6

:لمفھوم الذات وھيسبعة خصائص أساسیة ) 2003(،"المحامید"یحدد

:مفھوم ذات منظم- 6-1

ویعني أن خبرات الفرد المتنوعة تزوده بالمعلومات التي یرتكز علیھا في إدراكھ لذاتھ،ویقوم الفرد بإعادة 

.صیاغتھا وتخزینھا بشكل أبسط تسمي التصنیفات، وھي تمثل طریقة لتنظیم الخبرات وإعطائھا معنى

:مفھوم الذات متعدد الجوانب- 6-2

لثانیة لمفھوم الذات ھي أنھا متعددة الجوانب ،والجوانب الخاصة ھذه تعكس نظاما للتصنیف الذي السمة ا

یتبناه الفرد ،أو یشاركھ فیھ العدیدین،وأشارت بعض الدراسات إلي أن نظام التصنیف ھذا یشكل مجاالت 

.إلخ..كالمدرسة والتقبل االجتماعي ،والجاذبیة الجسمیة

:مفھوم الذات ھرمي- 6-3

إذاً من الممكن تشكل جوانب مفھوم الذات ھرما قاعدتھ خبرات الفرد في مواقف خاصة وقمتھ مفھوم 

.الذات العام

:مفھوم الذات ثابت- 6-4

أي أن مفھوم الذات العام یتسم بالثبات النسبي ،وكلما كان االتجاه في ھرم مفھوم الذات العام یتسم بالثبات 

النسبي، وكما كان االتجاه في ھرم مفھوم الذات نحو القاعدة، كان ھذا المفھوم ثابتا نسبیا،وذلك ضمن 

أخرى وذلك تبعا للمواقف واألحداث المرحلة العمریة الواحدة،إال أن ھذا المفھوم یتغیر من مرحلة إلى

.التي یمر بھا الفرد

:مفھوم الذات نمائي- 6-5

فاألطفال ال یمیزون في بدایة حیاتھم أنفسھم عن البیئة المحیطة ،وھم غیر قادرین علي التنسیق بین 

األجزاء الفرعیة للخبرات التي یمرون بھا،وكلما نما الطفل زادت خبراتھ ومفاھیمھ ویصبح قادراً علي

.إیجاد التكامل فیما بین ھذه األجزاء الفرعیة لتشكل إطاراً مفاھیمیاً واحداً 

:مفھوم الذات تقییمي- 6-6

مفھوم الذات ذو طبیعة تقییمیھ ،وھذا ال یعني فقط إن الفرد یطور ذاتھ في موقف معین من المواقف،وإنما 

تقییمات باإلشارة إلي معاییر مطلقة یكون كذلك تقییمات لذاتھ في تلك المواقف ،ویمكن أن تصدر تلك ال

كالمقارنة المثالیة ،أو یمكنھ أن یعدد تقییماتھ باإلشارة إلي معاییر نسبیة كالمقارنة مع الزمالء،أو اإلشارة 

.إلي تقییمات مدركة قام بھا آخرون، وتختلف أھمیة ودرجة البعد باختالف األفراد و المواقف
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:مفھوم الذات فارقي- 6-7

وھو الذي یتمایز عن المفاھیم األخرى التي تربطھ بھا عالقة نظریة، فمفھوم الذات للقدرة العقلیة 

،یفترض بالتحصیل األكادیمي أكثر من ارتباطھ بالمواقف االجتماعیة والمواقف المادیة، أي یمكن تمییز 

)220ص :2009علي، السید فھمي ( .مفھوم الذات من البناءات األخرى مثل التحصیل األكادیمي

:سمات تحقیق الذات-7

و  "Killy"و "Rogers"و "Maslo"تتغیرالذات نتیجة للنضج والتعلم،وقد حدد

"Kompis" سمات رئیسیة للفرد الذي یحقق ذاتھ في تقریر لھم نشر في الكتاب السنوي لجمعیة التوجیھ

:وتطویر المناھج،ومن ھذه السمات

.إدراك مناسب للذات،ویتعامل مع الحقیقة بسھولة ویتقبلھاالشخص الذي یحقق ذاتھ،لھ -1

لھذا الشخص رغبة في أن یكون جزءا من عملیة التغییر ،و أنھ غیر مھتم أو معني بالدفاع عن األمر -2

.الراھن

لھذا الشخص وجھة نظر إیجابیة نحو نفسھ،وثقة متزایدة بقدراتھ ،ولھ طموحات -3

)122ص:2013،أبومغلي(.واقعیة

:مفھوم الذاتأشكال -8

أن أشكال مفھوم الذات ترتبط فیما بینھا ارتباطا وثیقاً وتتأثر ببعضھا ( 2003)"المحامید"یذكر 

:البعض، ویمكن تحدید أشكال مفھوم الذات،كما یلي

تصور الفرد لتقویم اآلخرین لھ معتمداً في ذلك علي تصرفاتھم وأقوالھم، :مفھوم الذات االجتماعیة- 8-1

.ون من المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي یعتقد أن اآلخرین قد كونوھا عنھویتك

اتجاھات الفرد ومشاعره نحو التحصیل الدراسي من مواضیع معینة :مفھوم الذات األكادیمي- 8-2

.یتعلمھا الفرد

و یتكون من المدركات و التصورات التي تحدد خصائص الذات، كما تنعكس :فھوم الذات المدركم- 8-3

.إجرائیاً في وصف الفرد لذاتھ ،وھو عبارة عن إدراك الفرد لنفسھ علي واقعھا ولیس كما یرغبھا

ویسمي بذات الطموح وھو عبارة عن الحالة التي یتمني أن یكون علیھا :مفھوم الذات المثالي- 8-4

.الفرد

مفھوم غیر ثابت یمتلكھ الفرد لفترة وجیزة ،ثم یتالشي بعدھا ویكون مرغوب :ھوم الذات المؤقتمف- 8-5

.فیھ حسب المواقف التي یجد الفرد نفسھ فیھا

قویاً مع بعضھا ،فعلي ونالحظ بأن أشكال مفھوم الذات تتأثر ببعضھا البعض، وترتبط ارتباطا كبیر اًو

سبیل المثال یتأثر مفھوم الذات المدرك بمفھوم الذات المثالي واالجتماعي ،ویتأثر مفھوم الذات المثالي 
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(بمفھوم الذات المدرك واالجتماعي،وأیضاً یتأثر مفھوم الذات األكادیمي بمفھوم الذات المدرك وھكذا

فھمي(119 )170ص:1979،مصطف

:للذات أربعة أشكال ھيویري آخرون أن 

"أنا أري"یعبر عنھا لفظ أنا باللغة العربیة مثل:الذات أو األنا الفاعلة-

"أخبروني، قالوا لي": و یشیر إلي استخدام لفظ األنا في حالة وقوع الفعل مثل :الذات أو األنا المنفعلة-

.وھكذا

.والضمیر و المعاییراألنا المتعالیة عن الواقع وفیھا القیم:الذات المثالیة-

)171ص2003,:رفاعيال(األنا في الموقف المحدد بعناصره المادیة واالجتماعیة:الذات الموقفیة-

علیھ یمكن القول أنھ للذات أشكال متعددة تصف جوانبھا المختلفة ،بحیث أنھ یمكن القول أن الذات 

ھا عن بعضھا البعض،أو عزل تأثیره عنھا تعتبر كل متكامل ومتداخل ال یمكن فصل عنصر من عناصر

وإنما كل شكل منھا یؤثر في األشكال األخرى فالذات باختصار ھي صورة الفرد عن نفسھ كما یدركھا من 

.الناحیة الجسدیة والمعرفیة واالنفعالیة واالجتماعیة

:أبعاد صورة الذات-9

:الذات الجسدیة- 9-1

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

إن صورة الجسد ھي تصویر مكثف الختبارات األفراد :نظریتھ عن صورة الجسد فقال" شیلدر"وقدم

انب الواعي  وھي تحتوي على صورة الجسد  من الج,ألجسادھم في الحاضر والماضي وفي أعمال الخیال

والجانب الالواعي من الذات وقد عرفت مجموعة المكونات السیكولوجیة التي تحدد صورة الجسد، على 

:مستوى الواعي والمستوى الالواعي كلیھما بأنھا

.اإلحساس الحقیقي للجسد بالنسب إلى مظھره الخارجي وقدرتھ على القیام بوظیفة ما-

.المدمجة بالذات الناشئة من تجارب الفرد الشخصیة والعاطفیةالعوامل السیكولوجیة الذاتیة -
188 )ص:1979،فھميمصطفى(

وبذلك یمكن القول أن الصورة الجسدیة ھي مفھوم الفرد عن مظھره الجسمي وھیئتھ العامة ومدى 

.اقتناعھ بھا وبما ھو علیھ من خصائص جسمیة

:الذات االجتماعیة- 9-2

ودوره في التفاعل معھم ،وھي فكرة الفرد عن نفسھ من خالل عالقاتھ باآلخرین ومكانتھ بینھم

فالمجتمع الذي ،وتشكیل الذات االجتماعیة یعتمد على الكیفیة التي یعامل بھا الناس المقربون للمراھق

المسجد والمجتمع ككل یعیش فیھ الفرد یؤثر في مشاعره لذاتھ ألن تلك المجموعة األسرة والمدرسة و

،حیثاده بمنزلة ولدیھا توقعات أن یندمج أفرادھا ویواصلون الكفاح للعیش من أجل تحقیقھاریتمتع أف
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تعتبر الذات االجتماعیة عامال أساسیا في تكوین صورة الذات لدى الفرد،لكن یمكن تعدیلھا وتغیرھا في 

)189ص:1979،فھميمصطفى(.  اةإطار األوضاع االجتماعیة جدید في مراحل أخرى من الحی

:الذات المعرفیة- 9-3

بأن المعرفة العلمیة یدرك من خاللھا األفراد األشیاء ،و األحداث في بیئتھم، "جاكسون"یقول

ویكتسبون معاني جدیدة فتطور الذوات المعرفیة المختلفة یبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، وفي مرحلة 

الشخصي ،یتم بناء ذوات تجریبیة معتمدة على المالحظة و االختیار وإنشاء أسس معرفیة النضج والنمو 

مختلفة ،فالناحیة األولى التي یجب تطویرھا ھي مفاھیم الفرد الجسدیة وذلك بتطویر األعضاء الحسیة 

.،وأخیرا مفھومھ  للسلوك االجتماعي عن الذات االجتماعیة)الذات المتلقیة المؤثرة(

)41ص:2006االلوسي ،جمال حسین،(

:الذات النفسیة- 9-4

كھ لمشاعره، وعواطفھ وانفعاالتھ رایقصد بھا نظرة الفرد إلى ذاتھ ،والتي یتكون مفھومھ عنھا من خالل إد

الخاصة أحاسیسھ و،رغباتھ،وشعوره إما الضعف أو قوة،و درجة ثقتھ بنفسھ، وتقدیره لھا،واحترامھ لكیانھ 

.       ھ لدوره، وتمسكھ لكرامتھ واالعتزاز بھا والتي تعتبر من أھم المكونات لذات الفرد ومكانتھ ومعرفت

)42ص:2006االلوسي ،جمال حسین،(

: مكونات صورة الذات -10

:تتكون صورة الذات من

: المعلومات -10-1

تكونماحیاتنا،غالبافيوغیرالھامةالھامةوالعالقاتوالتعلیمكالوظیفةأنفسناعنمانعرفھھي

.موضوعیةحقائقألنھاصحیحة

: االفتراضات -10-2

تغیررؤیتنا للواقعھيبلتتغیربسھولةالوھيطویلةفترةمنذتكونتوالتيأنفسناعنمعتقداتھي

خاطئةإلى افتراضاتتتحولالوقتمعالسلیمةاالعتقاداتتراكممع،لكنصحیحةنواتھاتكونماوغالبا

: المشاعر -10-3

نحوأنفسناھي الحبمشاعرنافستكونایجابیةأنفسناعنافتراضاتناكانتفانباالفتراضاتترتبط

بیئیةداخلیة وعواملوراثیةلعواملنتیجةوتتكونسلبیةأنفسناعنافتراضاتناكانتإنوالقبول،والعكس

)140: 2006، حسین أحمد عبد الحمید رشوان(.خارجیة
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: الذات إتجھات-11

و یتمثل في تقبل الفرد لذاتھ  و رضاه عنھا و یكشف عنھا بأسلوب تعاملھ مع :الذات االیجابیة -11-1

اآلخرین و الذي یظھر فیھ دائما في احترام الذات و تقدیرھا فقد یراھا محافظة على مكانتھ االجتماعیة و 

.دورھا و أھمیتھا و الثقة بالنفس و الكرامة و االستقالل الذاتي 

:  أما األسالیب و الوسائل المساھمة في تنمیة الذات االیجابي فتتمثل في 

.التفاعل الطبیعي و السوي -

.التمكن من التعبیر الصریح عن الرأي-

.المساعدة في اتخاذ القرارات الالزمة -

.الشعور بالحب و االحترام و الثقة و األھمیة داخل األسرة -

.یة إشباع الحاجات البیولوجیة و النفس-

و علیھ ینشا اعتبار الذات القوة في صورة الذات االیجابیة عامة و قوة اإلرادة و التصمیم و ال یحدث ھذا 

.إال إذا كان الشخص واثقا وفخورا بنفسھ و متقبال و متوافقا مع ذاتھ و اآلخرین
)230ص :200عادل عبد هللا،(

: الذات السلبیة-11-2

فمفھوم الذات السلبي ینطبق على مظاھر االنحرافات السلوكیة و األنماط المضادة و المتناقضة مع أسالیب 

الحیاة العادیة لألفراد و التي تخرجھم عن األنماط السلوكیة العادیة و یمكن اقتراح ثالثة أسالیب شائعة 

ذات و التي تدمج في صورة الذات و األوصاف السلبیة لل: للمشاعر التي تعكس مفھوم الذات السلبي و ھي 

.كبیر حد تساعد على تعزیز النظرة السلبیة للذات و تقود إلى السلوك غیر التوافقي إلى 

)231ص :200عادل عبد هللا،(

:مفھوم الذات والسلوك االجتماعي-12

،ویرون أن الفرد یولد نفسیاً تحدث الكثیرون من علماء النفس عن مفھوم الذات والسلوك اإلجتماعي

حین یبدأ شعوره بذاتھ ،فالمیالد النفسي یتمثل في خروج الطفل من رحم الالشعور بالذات ،وھذا میالد ثان 

للطفل حین یكتشف ذاتھ وحین یدخل بحق العالم االجتماعي األكبر ،وخالل مراحل النمو المختلفة ینمي 

كما أن ،یة التي تنمو أساساً عن طریق عملیة التقمص االجتماعيمفھوم الذات لدیھ،وتتكون الذات االجتماع

وظیفة الذات ھي تنظیم االتجاھات السلوكیة لدى الفرد في تناسق ووحدة تظھر شخصیتھ تمیزھا،والطبیعة 

حامد (االجتماعیة للذات التي تشترك في دافعیة السلوك االجتماعي للفرد في البیئة االجتماعیة 

)187ص:2002،زھرانحامد ()187ص:2002،زھرانحامد ) (187ص:2002،زھران
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إن اندماج األنا في المواقف یعتبر مشاركة كلیة للذات ككائن اجتماعي ،كما أن الطبیعة االجتماعیة 

والنمو االجتماعي للذات عامال أًساسیا في الشخصیة وفي تقدیر السلوك و وإن تقبل الذات وتقبل اآلخرین 

نفسیة للفرد وأن مفھوم الذات الموجب مرتبطان ویلعبان دوراً ھاماً في تحدید مستوى التوافق والصحة ال

یرتبط بالتوافق السلیم ومنھ التوافق االجتماعي ،بینما یرتبط مفھوم الذات السالب بسوء التوافق ،وقد وجد 

أن مفھوم الذات الموجب یرتبط ارتباطا موجبا ًداالً للسلوك االجتماعي السلیم، كما یرتبط مفھوم الذات 

تماعي المتوقع ،كما أنھ مع النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي لدى الفرد بنمط السلوك االج

یحدث تغیر مواكب للشخصیة بصفة عامة وبصفة خاصة في مفھوم الذات الذي یؤثر بدوره في تنظیم 

اإلدراك واستیعاب الخبرات وتحدید السلوك، وھكذا فإن العناصر االجتماعیة باإلضافة إلى القوة الدافعة 

یة مثال الدافع إلى تأكید الذات مھمة حقاً في نمو الذات و مفھوم الذات والسلوك االجتماعي وعلى الداخل

رأس ھذه العناصر التفاعل االجتماعي مع الشخصیات والذوات األخرى وینمو كل من الذات ومفھوم 

استجابات الفرد الذات تكوینیا كنتاج مكتسب للتفاعل االجتماعي والمعاییر االجتماعیة والقیم عن طریق

لمدركاتھ لسلوك اآلخرین نحوه ،عن طریق تحلیل ومقارنة مدركات اآلخرین ومدركاتھ وعن طریق خبرة 

)187ص:2002،زھرانحامد (.نفسھ وجسمھ في اإلطار االجتماعي

:أبعاد الذات في مرحلة الشباب -13

دھا أثناء فترة المراھقة تمیل إلى إن الجوانب أو األبعاد المختلفة للذات والتي یمكن مالحظة وجو

.اإلتحاد والتمازج مع مرور الزمن نتیجة لزیادة الخبرة

یتصلب إدراك الشاب لحقیقة قدراتھ وإمكانیاتھ ،و ھذا األمر یتصل بالصورة التي :البعد األول-13-1

وتتطور، لتتوافر لدى یقدمھا الفرد عن نفسھ للعالم الخارجي ،على أن فكرة الفرد عن ذاتھ یمكن أن تعتدل 

الفرد قسط كاف من الذكاء ،مع المھارة الضروریة لمعالجة المشاكل المستجدة علیھ بطریقة صحیحة 

وسلیمة، وإن فكرتنا عن أنفسنا تلزمنا باستمرار وال نستطیع تناسیھا أو تعدیلھا إال في حدود مقادیر طفیفة 

وھذه الفكرة التي نحملھا عن ذاتنا ھي التي تسیر ،وذلك عندما تحدث تغیرات أساسیة وجذریة في حیاتنا 

.أعمالنا ونشاطاتنا وسلوكنا وجھتھ المعنیة

المتصل بذات الشاب فھو ما یدعي بمرحلة اإلدراك االنتقالي ،و في ھذه األثناء نجد :البعد الثاني-13-2

تسلطیاً  وتعویضیاً وغیر واقعیاً أن مفھوم الذات عنده یتذبذب كثیراً إذ أنھ ینتقل من الحالة التي یكون فیھا 

،إلى المرحلة التي یصبح فیھا واقعیاً ومتزناً ،وإن ھذه المرحلة التي تتصادم فیھا الدوافع الداخلیة للذات مع 

الدوافع الخارجة عنھ حیث أن الفرد في ھذه المرحلة االنتقالیة یكون أكثر میالً إلى االھتمام بمشاكلھ 

باإلنتاجیة والتحصیل، فیكون إدراك الذات في ھذه المرحلة االنتقالیة على الداخلیة أكثر من اھتمامھ

.األغلب من النوع السلبي
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فھو الخاص بالذات االجتماعیة للشاب،من حیث كیفیة نشوئھا وتطورھا، إن الشاب :البعد الثالث-13-3

كون مكتئباً فإنھ یتصور في حاالت التفاؤل یرى أن الناس اآلخرین ینظرون إلیھ بطریقة حسنة،وعندما ی

أن الناس ال یعیرونھ االھتمام الالئق بھ حق قدره،وعندما یشعر  بعدم االطمئنان من الناحیة االجتماعیة 

فإنھ ال یحاول إخفاء ھذا الشعور ،حیث  أن  الشاب  ال یري  القبول االجتماعي الذي یضفیھ علیھ 

وھذا یعني أنھ رغم تأثیر اآلخرین على شخصیتھ إال اآلخرون كافل للقضاء على االتجاھات السلبیة عنده،

.أنھ  ھذا التأثیر قلما یكون تاماً و مسیطراً 

في شخصیة الشاب حیث في كثیر من األحیان عندما تصادفھ مواقف جدیدة یتعامل :البعد الرابع-13-4

معھا  

ھایة ،ولو بشكل بنوع من عدم الراحة واالطمئنان لنقص خبرتھ وطرق إدراكھ،حیث یتوصل في الن

تدریجي إلى إدراك أن الذات المثالیة ھي من صنع یدیھ، وأن علیھ أن یتعلم كیف یمكنھ أن یحققھا ما أمكن 

)130ص:2002،أبومغلي(.،وذلك عن طریق التفكیر واإلدراك السلیم واتخاذ  القرارات الصائبة

:  تقبل الذات أو رفضھا في مرحلة الشباب-14

یسبب التغیر المفاجئ لصورة الذات حالة من الالتكیف وعدم التأقلم بسھولة، مما ینتج عنھ الرفض 

وعدم تقبل الذات وتحدث تغیرات في المعاش النفسي للفرد ،مما یترتب عنھا دونیة عضویتھ فعلیھ یحاول 

لشعور بالدونیة لیس على الفرد أن یعوض عن قصوره بدرجات متفاوتة في نجاحھا،أما بالنسبة لفروید فا

عالقة انتقائیة مع الدونیة العضویة كما أنھ لیس عامال سببیا نھائیا بل یجب اعتباره وتأویلھ كعارض لیس 

.إال حیث یعتبر الشعور بالدونیة على المستوى االنبنائي عالي التوتر بین األنا و األنا األعلى
39)ص:1989،جان البالنش وآخرون(

ذاتھ معناه  تقبلھ لمجابھة الحیاة الواقعیة للحیاة بالبعدین السلبي واإلیجابي، وقدرتھ على تنمیة تقبل الشاب ل

اھتماماتھ دون الشعور بالندم مما یساعده على تعزیز الثقة بالنفس ،بینما في حالة الرفض یكون الشاب 

.في قدراتھ ٕوإمكانیاتھغیر مرتاحا لھا فیشعر باالفتقار إلى الثقة بنفسھ وبمن یحیطون بھ،وبالشك 

في ضوء ذلك بدراسة قارن فیھا بین الرأي السلبي أو االیجابي الذي یملكھ Engel "1959" وقد قام

،وتبین لھ أن األفراد الذین كانت لھم صورة ایجابیة عن 18و15ثم في سن14و13الشاب لنفسھ في سن

،كان لھم تقییم مستقر في ھذا المجال من الزمن و ھذا ما یفسر القدرة على تقبل الشاب لذاتھ ذواتھم

.والتكیف مع المواقف المختلفة التي یمر بھا محققا بذلك عملیة التوافق الشخصي

یجعل الشاب من ذاتھ موضوعا للتأمل والتقویم،وال یستطیع إدراك ذاتھ إال من خالل إدراككما أنھ

ردود أفعال اآلخرین اتجاه سلوكاتھ حیث تلعب آراء وأفكار اآلخرین عنھ دورا مھما في الكیفیة التي ینظر 

بھا إلى ذاتھ،وفي مساعدتھ على تكوین صورة مقبولة للذات وتطویرھا ،ویقوم بتعدیل صورتھ عن ذاتھ 

ھ،إال أنھ قد یفشل خاصة إذا عدة مرات حتى تتطابق مع التوقعات التي یرغب فیھا،أو یرجوھا اآلخرون من
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تعرض لالنتقادات  البالغة بشكل مستمر مما یؤدي إلى عرقلة عملیة التكیف والتوافق النفسي 

)177،ص 2004:لعیسويامحمدعبدالرحمن(()االجتماعي

:نتائج رفض صورة الذات-15

الفرد یرفض صورة ذاتھ یواجھ الفرد ظروف معینة في حیاتھ تؤثر في إدراكھ لصورة ذاتھ وأحیانا تجعل 

.وینتج عن ذلك الجرح النرجسي وشعور بدونیة وسوء التكیف

وھو المساس بأعماق الذات ، ھو شعور یقوم على دونیة عضویة"أدلر"حسب:الجرح النرجسي-15-1

والتقبل الذاتي واالعتبار الذاتي المحوري،یولد الجرح النرجسي أالما معنویة شدیدة تفجر العقل حیث أن

اإلنسان ال یستطیع أن یكون بدون اعتبار ذاتي كما انھ یولد عدوانیة ھائلة صریحة أو ضمنیة اتجاه 

N-SILLAMY).  العوامل التي أدت إلى ذلك الجرح النرجسي  ,1983 :p803)

تعني افتنان المرء بجسده وصورة الذات أو عشقھااستنادا إلى أسطورة نرسیس:النرجسیة-15-2

:الیونانیة ،حیث كان یفتتن بصورتھ كلما انعكست على سطح الماءوتنقسم النرجسیة إلى

وھي تشیر إلى الحالة المبكرة التي یقوم الطفل خاللھا بتوظیف كالللیبیدو :النرجسیة األولیة-15-2-1

.والخاص بھ في ذاتھ ھو

توظیفاتھ الموضوعیة إلى األناوھي ارتداد اللیبیدو المنسحب من :النرجسیة الثانویة-15-2-2
)514ص :1985،النش بن الوج(

فالشعور بالدونیة لیس على عالقة انتقائیة مع الدونیة العضویة كما " فروید"عند:الشعوربالدونیة-15-3

163)ص :1985،جونالبالش(.  انھ لیس عامال سببیا نھائیا بل یجب اعتباره وتأویلھ كعارض

التكیف ھو العملیة التي یعلل بھا الفرد بناءه النفسي أو سلوكھ لیستجیب لشرط :سوء التكیف-15-4

.المحیط لیصل إلى الشعور بالرضا والتوازن،وھنا كعنصرین أساسیین لعملیة التكیف
)197ص :2004،محمدعبدالرحمنالعیسوي(

ھو كل ما یحیط بالفرد من عوامل اجتماعیة وطبیعیة بحیث یتفاعل ھذانالعنصران :لمحیط الداخليا-15-5

أثناء عملیة التكیف ،فالفرد یقوم بتعدی لبنائھ النفسي أثناء ھذه العملیة وكذلك یقوم بدور ایجابي في تغییر 

التقبل ،كما تعتبر المحیط ، حیث أن لھذا األخیر تأثیر مھم على البناء النفسي للفرد وشعور الفرد بالرضا و

الصحة الجسدیة من مصادر سوء التكیف الن سوء الصحة الجسمیة یؤدي إلى اإلحساس باإلحباط 

والتشاؤم ،مما یؤدي إلى بناءه النفسي ویجعلھ مضطربا في عالقاتھ مع اآلخرین وھذا ما یؤدي إلى سوء 

45 )ص:2006،قحطان أحمد طاھر( .التوافق االجتماعي 
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:خالصة

الذات ھو أھم من الذات الحقیقیة للفرد والفرد یسعى دائما لتحقیق ذاتھ، وتكوین مفھوم إن مفھوم

وظیفة مفھوم الذات ھي تنظیم خبرات الفرد المتغیرة بسبب التفاعالت االجتماعیة،حیث أنھ إیجابي عنھا 

و بخاصة یعیھا الفردمفھوم الذات مفھوم شعوري، بینما تشتمل الذات نفسھا عناصر ال شعوریة قد الف

أما الخبرات التي ،وأنالخبراتالتي تتوافق مع مفھوم الذات تؤدي لراحة الفرد وتوافقھ النفسيفءة الشباب 

، وتسبب توتره ھال تتوافق مع مفھوم الذات، أو تتعارض مع المعاییر االجتماعیة تدرك على أنھاتھدید ل

قد یصدر عن الفرد سلوكال یتفق مع مفھومھ عن . یھھاوسوء توافقھ، فیعمل الفرد على تجاھلھا أو تشو

نتیجة للخبرات التي مر بھا أو للحاجات العضویة غیر المقبولة، ومثل أو عن المحیط الخارجيذاتھ،

ینفصل عنھ مما یسبب لھ التوتر أو الشابھذاالسلوك الذي ال یكون مطابقا لمفھوم الذات یجعل الفرد

ار العام الذي یتكون حول صورة الفرد المدركة عن نفسھ تتكون من مزیج اإلطحیث أنھ ،وسوء التوافق

من التقییم العقالنیوالمشاعر واألحاسیس النابعة من الفرد نفسھ عن ذاتھ، وتقییمھ لفكرة اآلخرین عنھ كما 

نھا أن و التي تعطینا في األخیر إما صورة إیجابیة أو سلبیة و ھذه األحیرة التي من شأیعتقدھا ویستقبلھا

.تأثر كل التأثیر على الفرد و ھذا ما سیتم التطرق لھ في الفصل الموالي و الخاص بالطالب الجامعي 
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: تمھید 

تمثل مرحلة الشباب فترة تحول كبرى في حیاة اإلنسان من حالة طفولة و اعتماد على غیره إلى حال یتم 
و القلق و فیھا االعتماد على نفسھ و اكتمال النمو الجسمي و العقلي و العاطفي كما تتمیز أیضا بالتوتر 

المشكالت و ھذا خاصة مع تزامن ھذه الفترة العمریة مع الدراسة الجامعیة مع كل ما یحملھ من تحدیات و 
صراعات تواجھ الطالب الجامعي فبالنسبة لھ ھذا عالم جدید یدخلھ ألول مرة و لذا یتوجب علیھ التعامل و 

. التعایش معھ مع كل ما یحملھ من إیجابیات أو سلبیات

)الطالب الجامعي: ( مفھوم الشباب-1

في تحدید وتعریف السن أبعادھاتعددت وجھات النظر العلمیة والقانونیة واالجتماعیة من مختلف 
أنالشخصیة الشبابیة من حیث مدى النضج و تحمل المسؤولیات االجتماعیة والقانونیة والنفسیة ،  إال 

سن إلىیمرون من سن الطفولة األفرادة اجتماعیة فكان الشعوب القدیمة لم تعرف مفھوم الشباب كحقیق
ینضجون ویندمجون بشكل طبیعي وعفوي األفرادیجتازوا مرحلة انتقالیة ، فقد كان ھؤالء أنالرشد دون 

في الحیاة العملیة مثلما كانوا یتعلمون منھم مباشرة عن طریق الممارسة الیومیة وعن طریق النصائح التي 
أنیختلف عن ذلك الیوم فشباب الحاضر علیھ األمرتسدى لھم من قبل من تقدموا في السن عائلھم ولكن 

.عاھد المتخصصة لیكتسبوا خبرات خاصة المدارس والجامعات والمإلىیذھبوا 

)101ص :2011،الخولي(

:الشباب في المعجم الوسیط -1-1

.سن الكھولة ، والشباب ھو الحداثة وشباب الشيء أولھ إلىسن البلوغ أدركھو من 

:أما في المصباح المنیر -1-2

فالشباب یعني النشاط والقوة والسرعة 

:قاموس ویسترأما في -1-3
:أنھ علىمصطلح الشبابیشیر 

.فترة من مراحل العمر المبكرة –أ 

.فترة العمر التي تكون بین مرحلتي الطفولة أو الحداثة والمراھقة –ب 

)85ص :2009،سید(.فترة النمو المبكرة–ج 

: معجم العلوم االجتماعیة وفي -1-4
مصطلح الشباب في مرحلتھ المراھقة أي األفراد بین مرحلة البلوغ الجنسي والنضج ، وقد تصل إلىیشیر 

)40ص :2009،عطا هللا وعامر ( .          سن الثالثینإلىھذه المرحلة 

التعریفات نذكرتباین واختالف بین تعاریف العلماء حول مفھوم الشباب ، وعلى سبیل المثالأیضاونجد 
:التالیة
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: "Drever","دریفر"تعریف -1-5

وتبدأ مرحلة المراھقة المتأخرة حتى سن الرشد ،  عاما25حتى عاما16مرحلة الشباب تبدأ زمنیا من إن
مرحلة البحث عن أنھاوتطلق كلمة الشباب على الذكور دون الفتیات ، ومن خصائص مرحلة الشباب 

.الھویة ، فالشباب في تلك المرحلة دائم التساؤل عن ماھیة دوره في المجتمع
)17ص:1994،خلیل (

: "كسون یأر"یرى-1-6
وتمتاز مرحلة "بأزمة الھویة"البحث عن الھویة لھ تأثیر على سلوك الشباب ، وھذا ما یسمى نإ

في النشاط والعمل ، واإلجادةواإلحساسوالعاطفة تفاض الذھن مرحلة القوة والفتوة وان: الشباب بأنھا 
كما تمثل نظاما من نظم التفكیر والتساؤالت ویتم في ھذه المرحلة اتخاذ القرارات المصیریة ، مثل 

الصعبة والحیویة والنشاط والمغامرة المشاقوات اختیار المھنة والزواج والقدرة على تحمل المسؤولی
أنھاالقیود التي تحد من الحركة والنشاط ، كما من التحرر ، والسفر والكراھیة إلىواالنطالق والمیل 

یضا مرحلة المشكالت النفسیة واالجتماعیة الناتجة عن التغیرات أنجاز وتقویم الذات وإلمرحلة ا
)17ص:2003،خلیل ( .   الجسمیة والجنسیة والعاطفیة

:الزیدي المنجيأكدو- 1-7
تحدد فئة فمرحلة الشباب على أساس المقاربة البیولوجیة والمقاربة السوسیولوجیة، أما المقاربة البیولوجیة 

وكل ما )سنة20(والعصبي ) سنة25( ضلي والعظميالشباب اعتمادا على مقیاس النمو البیولوجي والع
لى استخراج الخصائص المشتركة بین فئات إالسوسیولوجیة فھي تذھب ما المقاربة أیرتبط بنمو الجسم و

والشرائح ألعمارأكانت الحدود بین وإذاجماال القوة والنشاط والذكاء والرفض واالحتجاج إالشباب وھي 
.  العمریة حدود غیر دقیقة فان خصائص ومقومات الشباب تبقى معیارا صالحا لتحدید ھذه الفئة 

)40ص :1970،راجح(
:رانزھویؤكد -1-8
التي تمیزھا عما خصائصھا،الرشد ولھا إلىنتقالان مرحلة الشباب مرحلة نمو عادي تبدأ بالمراھقة أب

)287ص :2008،متولي ( .                         قبلھا وما بعدھا 

:كما یعرفھا فؤاد الشربیني -1-9
لممیزة ھا صورتھا اطیتتسم بسمات خاصة تمیزھا وتعنساني التي اإلبأنھا تلك الفترة من النمو والتطور 

:مراحل أربعةإلىوتنقسم 
:مرحلة المراھقة - 1- 1-9

عراض الجنسیة وتمتاز بسرعة النمو البدني وظھور األ)سنة15إلى12(وھي الفترة التي تمتد من سن 
خرى وما ینجم عن الھرمونات األمونات الجنسیة وباقي رفراز الھإالثانویة وما یرافقھا من تغیرات في 

.ذلك من تغیرات في العملیات الكیمیاویة الحیویة للجسم

:یفوعمرحلة ال-1-9-2

قل من مرحلة المراقة كما أسنة والتي یستمر فیھا النمو البدني ولكن بسرعة )18إلى15(وھي مرحلة من 
.الجنسیةیستمر فیھا التطور النفسي السلوكي ویتم فیھا نضج الوظائف 
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:مرحلة الشباب المبكر –3- 9- 1
من العمر والتي یأخذ فیھا النمو البدني اتجاھا )سنة21إلى18(التي تشمل الفترة منوھي المرحلة 

.وظیفیا وتتجھ فیھا التغیرات العاطفیة نحو االستقرار ویصل فیھا النمو العقلي مداه

:مرحلة الشباب البالغ –1-9-4
من العمر والتي یحقق فیھا الفرد قمة النضج والتأقلم مع )سنة 25الى 21(وھي الفترة التي تمتد من 

) 205ص :1968،الشربیني ( .الحیاة والمجتمع والنضج الواقعي االجتماعي المثالي السلیم 

: رنولد جیزلأما بالنسبة أل- 1-10
تنكر انھ یمكن تحدید ھذه المرحلة ببدء نضج مرحلة الشباب اسمأطلق ھذا العالم على مرحلة المراھقة 

.النضجإتمامف القوى العقلیة على االوظائف الجنسیة وقدرة المرء على التناسل وتنتھي بسن الرشد وإشر
)12ص:1997،دالزرا( 
:اما ستانلي - 1-11

.مرحلة المراھقة ھي المرحلة التي تتصف بالثورة والصراع والقلق إلىیشیر 
: ویذكر ستون وتشرس- 1-12

أنتبدأ بمظاھر البلوغ وان بدایة المراھقة غیر محددة تماما كما أنھافي كتابھما عن الطفولة والمراھقة 
) 104ص :1970،روبرت ( .                             مع تمام النضج االجتماعي تأتينھایتھا 

نھ اختلفت التعریفات وتباینت فیما بینھا عن مفھوم الشباب نتیجة كما تتبناه ألساس یمكن القووعلى ھذا األ
التي األدوارمن اتجاھات نظریة مختلفة من حیث معیار السن واكتمال البناء العضوي للفرد ومدى اكتمال 

.                                                                      األساسیةھ اكتمال البناء الداخلي واالنفعالي للفرد في ضوء استعداداتھ واحتیاجاتیؤدیھا الشباب بما فیھا 
)87ص:2009،سید (

:فات العامة لمرحلة الشباب صالموا-2
تعتبر مرحلة الشباب من أھم المرحل التي یمر فیھا الفرد تبدأ شخصیتھ بالتبلور وتنضج معالم ھذه 

ي عقلمن مھارات ومعارف ومن خالل النضج الجسدي والالشخصیة من خالل ما یكتسبھ الفرد 
وإذا كان معنى الشباب أول ةوالعالقات االجتماعیة التي یستطیع الفرد  صیاغتھا ضمن اختیاره الحر

المستقبل بطموحات كبیرة ، وفي ھذه إلىمرحلة التطلع أنھاالشيء ، فإن مرحلة الشباب تتلخص في 
:فیما یلي جازھایإالمرحلة یتسم الشباب بمجموعة من الخصائص والسمات یمكن 

:الشباب فترة من التردد وعدم الثبات –2-1

فأحیانانتیجة لمرحلة االنتقال التي یمر بھا الشاب تجده یتسم بالتردد الدائم وعدم الثبات في سلوكھ ، 
یتصرف كما لو كان طفال غیر ناضج وھو ما یساعد على أحیاناو كان ناضجا راشدا و یتصرف  كما ل

: ظھور تناقضات واضحة في سلوكھ و یساعده على حدوث ذلك عدة أسباب أھمھا 
:النمو السریع وغیر المتساوي –2-2

بدرجة كبیرة تجعلھ غیر كفء في التعامل مع متطلبات ھذا إذ یزداد معدل النمو الجسمي والفیزیولوجي
النمو السریع وفي ذات الوقت ال یحدث نمو عقلي مكافئ للنمو الجسمي بالشكل الذي یساعده على مواجھتھ 

.للواقع بدرجة من النضج العقلي الكافي



الفصل الثالث                                                                           الطالب الجامعي

55

:نقص المعلومات والخبرات- 3–2
والوسائل باألسالیبى الشباب ، ویفشل في تزویدھم حیث یساھم المجتمع في وضع ضغوطات كثیرة عل

الالزمة لمواجھة ھذه الضغوط ، كما یرفض الشاب االستعانة بخبرات األكبر سنا محاولة منھ لتأكید ذاتھ 
إلىوتكوین شخصیتھ مما یجعلھ یفشل في الكثیر من التجارب نتیجة نقص المعلومات والخبرات ویضاف 

بدال من مد ید العون والمساعدة سنا لھماألكبرذلك زیادة لوم ونقد 
:المطالب المتناقضة من الكبار-2-4

، والمعلمین والمجتمع ككل ، فیطلب منھم القیام اآلباءحیث یواجھ شباب الیوم بمطالب متناقضة من قبل 
أنالقیام بعمل مخالف تماما لما سبق آوبعمل معین وفي وقت الحق یطلب منھم االمتناع عن القیام بھ 

كلھا ، ألن ھذه المرحلة تعتبر األمةانھ یعني إالكلمة الشباب ھي مصطلح فضفاض أن، حیث طلب منھم
وھي مجموعة األخرىواحدة بعد اإلنسانیةمراحل العمر إذ فیھا یكتسب الشباب مھاراتھ أھممن 

.باآلخرینفسیة الالزمة لھ لتدبیر شؤونھ وتنظیم عالقاتھ المھارات االجتماعیة والبدنیة والعقلیة والن
) 87ص :1986،انتصار( 

:مظاھر النمو في مرحلة الشباب -3

:النمو الجسمي –3-1

:مظاھره–1- 3-1
ویزداد الطول زیادة طفیفة عند كل من الجنسین المتأخرةیتم النضج الھیكلي في نھایة مرحلة المراھقة 

وضوحھ بدرجة اكبر معمن البنات بشكل واضح ویزداد الوزن عند كل من الجنسینأطولویكون الذكور 
عند الذكور ، ویتضح التحسن في صحة المراھقة وتعتبر مرحلة المراھقة المتأخرة فترة قمة الصحة 

.)24ص :1982،زھران (.      والشباب
: خصائصھ-3-1-2

أسرعمن غیر شك األمراضمرضھ فالشباب الصحیح الخالي من أوي یتأثر بصحة الفرد مالنمو الجس-
.في حیویتھ وقوتھ من الشباب المریضوأكثرالجسمي واكبر في حجمھ هفي نمو

اختالف الظروف الجغرافیة والظروف التي یعیش فیھا الشباب فنجد الشباب یختلفون في خصائصھم -
.قافیة الجسمیة باختالف المناخ والبیئات الجغرافیة والث

نجد القلق النفسي یحدث اختالل في صحة إذاالنفعالیة واألحوالبالعوامل النفسیة تتأثرالجسمیة األحوال-
فإنھاالفرد العامة ویحدث اختالال في نظامھ الھضمي ودورتھ الدمویة وقوامھ ، وإذا طالت ھذه الوضعیة 

)53ص : 2000،الشافعي ( .                                    ستؤثر في عملیة النمو الجسمي

: النمو الفیزیولوجي والحركي –2–3

: همظاھر-3-2-1
التوازن العددي ویكتمل نضج الخصائص الجنسیة والثانویة عند الجمیع ویتم التكامل بین إلىیتم الوصول 

النشاط الحركي فانھ یقترب من االستقرار أماوالنفسیة في شخصیتھ المتكاملة ، الوظائف الفیزیولوجیة
)132ص :2011،ولي خ(. عامةیة الحركیة بصفة والرزانة وتزداد المھارات الحس
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:النمو الجنسي –3–3
) أي یحب الطرف األخر ( یتم تحقیق القدرة على التناسل عند كل المراھقین وتنمو الجنسیة الغیریة 
)53ص : 2000الشافعي ،( .ویزداد االرتباط بین الجنسین ، وتزداد المشاعر الجنسیة خصوبة وعمقا

:النمو العقلي –4–3
قمة نضجھ وتزداد القدرة على الفھم ویتمكن الشاب من حل المشكالت المعقدة وتزداد إلىیصل الذكاء 

واستخدام اآلخرینقدرتھ على اتخاذ القرارات والتفكیر بنفسھ لنفسھ وتزداد قدرتھ على االتصال العقلي مع 
)195ص :2009،س دع(.   المناقشة المنطقیة

:النمو االنفعالي –5–3
یمر الشباب بكثیر من التغیرات الجسمیة والفیزیولوجیة التي لھا تأثیر كبیر على حیاتھ االنفعالیة ومن 

دده التناسلیة وكلما تقدم الشاب نحو النضج الجسمي كلما زادغنجد النشاط الكبیر الذي یحدث في أھمھا
فعاالت الشاب تتأثر بالتغیرات الجسمیة نفا، لذلك اتزانھ االنفعالي وخطا خطوة نحو النضج االنفعالي بعات

تھ ا، وعالقبمدى صحة جسمھ وسالمتھ من العیوب والنقائص أیضاتتأثر انھفإالنابعة عن عملیة النمو 
، كجنس الشاب وترتیب میالده ودرجة األخرىكثیر من العوامل إلیھایضاف أناالجتماعیة كما یمكن 

الشاب في ھذه المرحلة یتصف بشدة الحساسیة االنفعالیة نإنجاحھ في دراستھ وحیاتھ ویمكن مالحظة 
تأثر بسرعة المتغیرات ت) الشباب( إن المراھقة : " فؤاد البھي السیدوسرعة التأثر وبھذا الشأن یقول 

اإلدراكیةالھرموني الداخلي ولتغیر المعالم وأاالنفعالیة المختلفة وذلك نتیجة الختالف توازنھ الغددي 
الطفل الساذج البرئ ، وھو لھذا اطمئنانمره ، فھو لذلك  ال یطمئن أحیطة بھ ، فیرتطم على للبیئة الم

وسرعان ما یشعر فوذلك حین یمسھ الناس بنقد ھادو حزناأسىو یذوب ، آمرهمرھف الحس في بعض 
".بالضیق والحرج بینما یتلو مقطوعة نثریة على جماعة فصلھ

)172ص:1993،عبد الخالق(

:النمو االجتماعي –6–3
نمو الذكاء االجتماعي وھو القدرة على التصرف في المواقف االجتماعیة والتعرف على الحالة النفسیة ی

والتنبؤ بھ من بعض اإلنسانيللمتكلم والقدرة على تذكر األسماء والوجوه والقدرة على مالحظة السلوك 
.األدلة البسیطة وروح الدعابة أوالمظاھر 

الشباب لھ إعدادالتغیر االجتماعي والتقدم العملي والتكنولوجي یحتم أنإلى)1962(،"لبورتأ"ویشیر
) .82ص :1990، علي فھمي ( .المستقبللموأمستفیدین من حكمة الماضي وخبرة الحاضر 

:الشباب فترةأھمیة –4
واالجتماعیة بدراسة أوضاع الشباب واتجاھاتھم اإلنسانیةھناك اھتمام معاصر بین فروع الدراسات 

مفھوم الشباب یحضى بالعنایة أصبح، إذا " ایالمع" أن یكونارھم وقیمھم ، ویكاد ھذا االھتمام ووأد
اإلطاردراسیا وتحلیلیا وتفسیریا في المجتمعات المتقدمة والنامیة على حد سواء ، على الرغم من اختالف 

تنوع السیاق االجتماعي ، والسیاسي ، بوتنوع المشكالت األدوارالذي تعالج منھ قضایا الشباب ، وتباین 
ما یمثلھ الشباب من قوة للمجتمع إلىواالقتصادي والذي تدرس منھ الظواھر المتصلة بالشباب ، یرجع 

كفئة " الشباب إلىإذا نظرنا أننافي ضوء بنیة المجتمع ، كما إلیھككل فھو یعد متمیزا إذا ما نظرنا 
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أنھاالفئات العمریة حیویة وقدرة على العمل والنشاط ، كما أكثرأنھا، سوف نالحظ على الفور "مریة ع
و یمكنھا من التكیف والتوافق حیكون مكتمال على نأنالفئة العمریة التي یكاد بناؤھا النفسي والثقافي في 

المجتمع أھدافم في تحقیق ھتسأنالطاقات التي یمكن بأقصىركة المشاوأیضاوالتفاعل واالندماج ، 
نتاج أنھاعلى إلیھاالمكانة التي یشغلھا الشباب في المجتمعات كافة ،  یمكن النظر أنوتطلعاتھ ، والواقع 

والتعلیمیة التي شھدھا القرن الماضي وبوادر القرن الحالي الدیمغرافیةللتغیرات االجتماعیة والسیاسیة و
المكانة التي یمتلكھا الشباب في بناء المجتمع المعاصر ، كما انعكست على بناء المجتمع وعلى أثرتوقد 

ورجال السیاسة على السواء األكادیمیینر اھتمام كل من فسولعل ذلك یاألجیالطبیعة العالقات بین 
.من زاویة أكثروتحلیل العالقة بین الشباب كظاھرة والمجتمع وذلك من بدراسة الشباب

).19ص :2003،ياتساع(
: للشباب األساسیةإشباع الحاجات –5

والتي یترتب على عدم إشباعھاالتي البد من األساسیةاحاجاتھاإلنسانمرحلة من مراحل عمر كلل
تلك إشباعكان وماذا، حمایة ووقایة من تلك المشكالتإشباعھامشكالت كثیرة متعددة وفي إشباعھا

بالنسبة لمرحلة الشباب ، ولھذا السبب أھمیةأكثرتكون فإنھا، اإلنسانھام لكل مراحل عمر الحاجات 
الشباب حاجاتأھمحاجاتھم وفیما یلي إلشباعالمادیة والبشریة إمكانیاتھارعایة الشباب كل جاھزةجندت 

:"تیلیبرا"كما عددھا 
. أالبتكاريالتعبیر إلىالحاجة –1
.المنافسةإلىالحاجة –2
.االنتماءإلىالحاجة –3
.اآلخرینخدمة إلىالحاجة -4
.الحركة والنشاطإلىالحاجة –5
.باألھمیةالشعور إلىالحاجة –6
.خبرات جدیدة والشعور بالمخاطرةإلىالحاجة–7
:أالبتكاريالتعبیر إلىالحاجة –5-1

الفرص المناسبة للتعبیر عنھا ولذلك فان مؤسسات رعایة الشباب بما توفره من برامج إلىحتاج ی
.حاجاتھم االبتكاریة وإشباعاإلبداعیةلتنمیة قدراتھم وأنشطة

: المنافسة إلىالحاجة –5-2
یعطیھم الثقة بالنفس أنالمفضلة ، وھذا ما من شأنھ وأنشطتھحیث یتنافس فیھا الشباب كل حسب ھوایاتھ 

.ویشعرھم بالسعادة والرضا
:االنتماء إلىالحاجة –5-3

وتستمر بعد األسرةوالتي تبدأ بجماعة اإلنسانإلیھاتتشبع عن طریق الجماعات المختلفة التي ینتسب فإنھا
.في مراحل عمره المختلفةاإلنسانذلك في الجماعات المختلفة التي یمر بھا 

: اآلخرینخدمة إلىالحاجة -5-4
خدمتھم ویشعر بالسعادة الكبیرة وھو یؤدي تلك إلىتھ یحب الناس ویسعى فطرخیر باإلنسانأنحیث 

الخدمات ولذلك نجد الشباب یشتركون في جماعات الخدمة العامة التي یضحون فیھا بوقتھم وجھدھم في 
.اآلخرینسبیل خدمة 
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:الحركة والنشاط إلىالحاجة -5-5
بشخصیتھم ومشحونون حیث انھ الشباب في ھذه المرحلة یشعرون بتغیرات كبیرة في شتى جوانب

تلك إلفراغالمختلفة تتیح لھم الفرص المناسبة واألنشطةإفراغھابشحنة كبیرة من الطاقة التي البد من 
الجسمي والنفسي النمو إلىالحركة والنشاط ھي الطریق أنالطاقة عن طریق الحركة والنشاط حیث 

.الھدفھذاالشباب تخطط وتصمیم لتحقیق ةوالعقلي وجمیع أنشطة رعای
:الشعور باألھمیة إلىالحاجة –5-6

مشكالت أزمة الھویة التي بفي تلك المرحلة التي یشعرون في بدایتھا اإلنسانیةفیعتبر من أھم الحاجات 
ساعده نشعره بھویتھ ونأنفي ھذه المرحلة بالذات البد من ؟أكون؟ومن أنامن كل شاب فیھا یتساءل

.بأھمیتھعلى تدعیم ذاتھ حتى یشعر 
:خبرات جدیدة والشعور بالمخاطرة إلىوالحاجة –5-7

ھا ویمارسھا ویبحث عنھا لكي یمأل لمیتعأناإلنسانھناك خبرات جدیدة تجب على "ناش"حیث یقول
ة صبیمن الضغوط العاإلنسانالذي یخلص األمانوالسعادة التي ھي بمثابة صمام باإلشراقحیاتھ 

).199-196ص :2009،فھمي (.  والنفسیة التي صاحبت التطور الحضاري 

:رعایة الشباب الجامعي –6

مراحل العمر في إلىالكریم القرآنأشار، وقد اإلنسانمراحل العمر في حیاة أھمتعد مرحلة الشباب من 
ٓأَیَُّھاٱلنَّاُس إِن ُكنتُْم :" بسم هللا الرحمن الرحیم : قولھ تعالى  ن تَُراٍبۢ ثُمَّ فيیَٰ ُكم مِّ َن ٱْلبَْعِث فَإِنَّا َخلَْقنَٰ َرْیٍبۢ مِّ

َخلَّقٍَةۢ َوَغْیِر ُمَخلَّقٍَةۢ لِّنُبَیَِّن لَُكْم ۚ َونُقِرُّ  مُّ ْضَغٍةۢ أََجٍلۢ إِلَىٰٓ ءُ اٱْألَْرَحاِم َما نَشَ فيِمن نُّْطفٍَةۢ ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَةۢ ثُمَّ ِمن مُّ
َسّمًى ثُمَّ نُْخرِ  ُكْم ۖلتبلغوُجُكْم ِطْفًال ثُمَّ مُّ َوِمنُكم مَّن یُتََوفَّٰى َوِمنُكم مَّن یَُردُّ إِلَٰىٓ أَْرَذِل ٱْلُعُمِر لَِكْیَال یَْعلََم ِمۢن ْا أَُشدَّ

.                                                                                             " َوَربَْت َوأَۢنبَتَْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج بَِھیٍجۢ اھتزتءَ َشْیـًٔاۚ  َوتََرى ٱْألَْرَض َھاِمَدةً فَإَِذٓا أَنَزْلنَا َعلَْیَھا ٱْلَمابَْعِد ِعْلمٍۢ 
صدق هللا العظیمصدق هللا العظیم صدق هللا العظیم صدق هللا العظیم صدق هللا العظیمصدق هللا العظیم

النبي أنهللا عنھ ھریرة رضيأبيتعالى منزلة عالیة للشباب الذي ینشا في طاعة هللا وعن وقد اعد هللا 
ُ فِي ِظلِِّھ یَْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُّھُ :صلى هللا علیھ وسلم قال  اِإلَماُم اْلَعاِدُل ، َوَشابٌّ نََشأ فِي : َسْبَعةٌ یُِظلُُّھْم هللاَّ

قَا َعلَْیِھ ، َوَرُجٌل ِعبَاَدِة َربِِّھ ، َوَرُجٌل قَْلبُ  ِ اْجتََمَعا َعلَْیِھ َوتَفَرَّ ھُ ُمَعلٌَّق فِي اْلَمَساِجِد ، َوَرُجَالِن تََحابَّا فِي هللاَّ
َ ، َوَرُجٌل تََصدََّق بَِصَدقٍَة فَأَْخفَاَھا َحتَّ  لََم ِشَمالُھُ ى ال تَعْ طَلَبَْتھُ اْمَرأَةٌ َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل فَقَاَل إِنِّي أََخاُف هللاَّ

َ َخالِیًا فَفَاَضْت َعْینَاهُ  .متفق علیھ " َما تُْنفُِق یَِمینُھُ ، َوَرُجٌل َذَكَر هللاَّ

الشباب أوضاعحول دراسة واإلنسانیةمعظم االتجاھات المعاصرة في العلوم االجتماعیة توقد اتفق
أصبحإذ –ولیس محلیا –یكون عالمیا أنفي المجتمع ویكاد ھذا االتجاه ودورھمواتجاھاتھم وقیمھم 

مفھوم الشباب یلقى العنایة في المجتمعات المتقدمة والنامیة على السواء وذلك على الرغم من اختالفات 
البناء االجتماعي واالقتصادي والسیاسي الذي تدرس فیھ الظواھر المتصلة بالشباب ، ولعل السبب 

ما یمثلھ الشباب من قوة في المجتمع إلىأساساایا الشباب یرجع الرئیسي لمثل ھذا االھتمام العاملي بقض
ككل حیث یمثل شریحة اجتماعیة تشغل وضعا متمیزا في بنیة المجتمع ، لذلك قامت أجھزة رعایا الشباب 

إعدادأنفعالة حیث إنتاجیةعلى مستویاتھم المتعددة بالجامعات والمعاھد العلیا لتخلق من تلك الطاقات قوة 
والسیاسیة التربیة الریاضیة إلىیتعدى ذلك وإنماباب في الجامعات ال یقتصر فقط على الناحیة العلمیة الش
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تقوم على مفھوم رئیسي اآلنأصبحتوالثقافیة واالجتماعیة ، ومن ثم فان سیاسة رعایة الشباب الجامعي 
.كل ما یساعده على تحقیق ذلكبإعطائھالدولة بتربیة جیل جدید متكامل إلزاموھو 

)204-203ص :2009،فھمي (

: الشباب وبناء فلسفة الحیاة–7
یستخلص أنمن المظاھر التي ترتبط ارتباطا وثیقا بنواحي النمو السابقة وتعتمد علیھا محاولة الشباب 

والحدیث األدبللنظر في البیئة ، ومن الملفتةوجھة نظر تفسر لھ معنى الحیاة من تقمصھ للشخصیات 
أنالسیاسة ، فكل من الولد والبنت یود أوالفلسفة أوھا على الكبار ومن تعالیم الدین یومن األسئلة التي یلق

بناء إقامةوھو یجاھد في سبیل ا بھیعرف من یكون وكیف یرتبط بماضیھ وبالمستقبل الذي یزداد شعور
عیة واآلراء التي كونھا في طفولتھ وال تخرج فلسفة الحیاة عن كونھا مجموعة متماسك من العادات االجتما

تضمن لھ االنتماء أنیحي بمقتضاھا والتي من شأنھا أنالقیم التي یحاول الفرد أومن المبادئ 
وزمالئھ ، وعل كل حال فان الشباب اآلخرینیكون محبوبا من قبل أنواالستحسان الذین یترتب علیھما 

ا للنضج االجتماعي ییبني لنفسھ فلسفة واضحة للحیاة ، فإن ھذا یكون مقیاسا حقیقأنینجح في حینما
)238ص:1979،فھمي ( .والنفسي

: اضطرابات ومشكالت الشباب –8

وإذاتكامل الشخصیة شرط ضروري للصحة النفسیة والتوافق االجتماعي السلیم ، أنمما الشك فیھ 
دأ ذلك في بالعام ، وتوافقھت صحة الفرد وساء لل بھذا التكامل اعتختعرضت الشخصیة للعوامل التي ت

في وأ، غریبسلوك أوصور شتى ودرجات تختلف شدة وعنفا فقد یبدو في صورة انحراف حقیقي 
میلھ أورد المراھق وثورتھ ملكثیر من األطفال ،كما قد یبدوا في تارض تصورة مشكلة سلوكیة مما یع

.وقد یبدو في صور اشد عنفا كاألمراض النفسیة واالنحرافات الجنسیةلالنطواء

).77ص:1980،حجرا(

وھم الحاضر وكل المستقبل فان معرفة مشاكلھم في الوقت الحاضر األمموبما انھ الشباب ھو عصب 
شباب المستقبل خالي من االضطرابات النفسیة التي إلعدادومحاولة القضاء علیھا أمر ضروري وھام 

للتعرف واألجنبیةعربیةالاألبحاثقامت الكثیر من األمربرسالتھم المستقبلیة ولھذا األداءتعوقھم عن 
على مشكالت الشباب وقدمت ھذه البحوث مما یسمى بقوائم الشباب ، واھم ما تضمنتھ من مشكالت ما

)428-423ص:جبل ، (: یلي

:المشكالت الصحیة -8-1
تصاحب مرحلة البلوغ الجنسي للشباب مجموعة من المشكالت الصحیة من حیث انحراف النمو عن 

إلىباإلضافةالبنات وكذلك ظھور حب الشباب المعیار العام لھ مثل حاالت النحافة والسمنة وخاصة عند 
مشكالت اضطراب الحیض عند البنات وما یعكسھ ذلك من توتر : مثل األخرىبعض المشكالت الصحیة 

.واضطرابات نفسیة 
:االنفعالیةالمشكالت -8-2

كر منھا الحساسیة الشدیدة والتھیجیة وسھولة االستثارة االنفعالیة ذتكثر المشكالت االنفعالیة لدى الشباب ن
وخاصة عدم القدرة على االنفعالیةارجیة لحالتھ ، حین ال یستطیع الشباب غالبا التحكم في المظاھر الخ
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انفعال الغضب وكذلك من مشكالت ھذه المرحلة االنفعالیة ثنائیة المشاعر والتناقض االنفعالي حماجكبح 
واإلغراقوط والخجل واالنطواء والقلق والخوف والتوتر نوالثورة و التمرد وحاالت االكتئاب والیأس والق

.الیقظةأحالمفي 
: األسریةالمشكالت –8-3

الشباب االجتماعیة والنفسیة والدینیة إمكاناتالتي تتشكل فیھا األساسیةھي البیئة االجتماعیة األسرة
بین الزوجین واالنفصال و الطالق وزواج احد األسریةؤدي الخالفات توقد األخرىاإلمكاناتوجمیع 

اضطراب الحیاة النفسیة واالجتماعیة والصحیة إلىكلیھما أوموت احد الوالدین أوكلیھما أوالوالدین 
على درجة عالیة من المودة والرحمة والوفاق والتوافق األسرةكانت ھذه إذاأماواالنفعالیة للشاب ، 

.للشبابعلى الحیاة النفسیة واالجتماعیة باإلیجابانعكس ذلك 
: واألخالقیةدینیةالمشكالت ال–8-4

للشباب نذكر منھا ازدواج الشعور الدیني ، ووجود اتجاھات دینیة مثل األخالقیةتكثر المشكالت الدینیة و 
الشعائر الدینیة وما یصاحب ذلك عادة من صراع وقلق ومشاعر أداءالل وعدم ضوالواإللحادالشك 

واألخالقالقیم بدعم االلتزام : مثل أخالقیةالذنب وتأنیب الضمیر وترتبط بالمشكالت الدینیة مشكالت 
.دیني ونفسي سلیم إرشاديسط وكثیرا من الشباب ممن توفر لھم أنإالالسائدة في المجتمع 

:المشكالت االجتماعیة –8-5
الالمعیاریة : مظاھرة أھمشبابنا مشكلة االغتراب ومن على رأس المشكالت االجتماعیة التي تؤرق

والعجز واالغتراب عن الذات ، واحتقار الذات واحتقار الجماعة وكراھیة الذات ، والالمعنىواألھداف
أقرانشاؤم والعزلة وعدم القدرة على استغالل وقت الفراغ ومصاحبة توكراھیة الجماعة والتفكك وال

.السوء 

:المشكالت المدرسیة والجامعیة–8-6

الوقت ، وعدم القدرة على االستذكار إدارةى مثل السرحان ،وعدم القدرة على التركیز وعدم القدرة عل
ونقص مستوى التحصیل والتأخر الدراسي وصعوبات التعلم ، وعدم االنضباط والرسوب والتمرد والفشل 

.الجامعي والدراسي

:المشكالت المھنیة –8-7

نقص التعلم وانخفاض إلىباإلضافةالمشكالت شیوعا مشكالت البطالة التي یعاني منھا المجتمع أكثرمن 
المھني والتأھیل وعدم معرفة فرص العمل المتاحة وكیفیة الدخول في سوق العمل التدریبفاعلیتھ ونقص 

شخصیة سیكوباتیة تعمل ضد إعدادإلىسوء التوافق وقد یؤدي األحیانالذي یعكس في كثیر من األمر
.من البناءأكثرالمجتمع أي تھدم 

:المشكالت الجنسیة–8-8

مشكالت ھذه المرحلة مشكالت أھمإذا كانت مرحلة الشباب تتمیز بالبلوغ والنضج الجنسي فان من 
یل لالستعراض ، العزلة االجتماعیة وسوء ممن مشكلھ نفسیھ كالیصاحبھالبلوغ الجنسي المبكر وما 

في مزاولة العادة السریة ، وصعوبة واإلفراطالتوافق االجتماعي ، ومشكالت النشاط الجنسي المبكر 
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حسب توقعات الكبار وكذلك الحال بالنسبة للتأخر الجنسي وما یصاحبھ من مشكالت ضبط سلوك الشباب 
مثل القلق واالنعزال والخجل بسبب التأخر في البلوغ الجنسي والشعور بالنقص وعدم الكفایة وسوء 

نقص المعلومات الجنسیة الصحیحة ونقص الثقافة یضاأالتوافق االجتماعي واالنفعالي ،ومن المشكالت 
رات بفي الممارسات الجنسیة غیر المشروعة والعادة السریة والتورط في خواإلفراطوالتربیة الجنسیة 

ھذا ظاھرة البطالة الجنسیة ، حیث یكون الشاب مؤھال جنسیا وغیر مسموح إلىالشعور بالذنب ویضاف 
)291ص :2008،متولي خضر(.     حالل شرعافي الإالیمارس الجنس أنلھ 

: تطور الغریزة الجنسیة في مراحل النمو المختلفة –9

أنالغریزة الجنسیة توجد في الطفل منذ والدتھ ، غیر أنإلىنظر الباحثین وأنصارهوجھ فروید 
ق في تیشوإتباعھو الطفل في نظر فرویدنممظاھرھا في المراھقة  واكتمال مظاھرھا في الطفولة تغایر

المختلفة وھذه جسمھأجزاءلذة من االمتصاص بالفم وثم التبول والتبرز كنا یشتق لذة من األولىسنواتھ 
اللذة في نظر فروید لذة جنسیة ذاتیھ وتدخل بعد ذلك في مركبات التلذذ الجنسي المعروف عند الكبار وفي 

من التلذذ ضروریة للطفل ، لقیمتھا الحیویة األنواعھذه أناآلخرینالوقت نفسھ یرى بعض الباحثین 
غیر جنسیة آونعتبرھا جنسیة حیاتھ لذة ذاتیة ، سواءا كنا أولالطفل یشتق في أنونحن نسلم إلیھبالنسبة 

التناسلیة ، وقد یستمر باألعضاءاللعب أواألظافروقضم األصابعوقد یحدث تثبیت اللذة في صورة مص 
مرحلة یعجب فیھا الطفل تأتيالحیاة ، وبعد المرور في دورة اللذة الحسیة الذاتیة آخرإلىھذه التثبیت 

ھذه المرحلة عشق الذات وأنصارهویھتم بجمالھ الخاص ، ویسمي فروید المرآةأمامویقف ساعات بنفسھ
وتأتي بعد ذلك نمو فردیتھ ، أوكمرحلة اھتمام الفرد بذاتھ إلیھاننظر أنالنرجسیة ، ولكن یمكننا أو

الجسماني ویزید نشاطھ همرحلة یھتم فیھا الطفل بالعالم الخارجي اھتماما بارزا ، ویستقر فیھا نمو
فروید ھذه المرحلة بالدور الكامن ویعتبرونھا دور أنصارواتصالھ بالعالم الخارجي زیادة كبیرة ویسمى 

السابعة عشر یبدأ أوسن السادسة عشر وفي،كبت النزاعات الجنسیة التي تبدو بعض مظاھرھا قبل ذلك
جنسھ بأفرادفروید المرحلة التي یھتم فیھا الفرد أنصارویبحث عنھ ویسمى باألخركل من الجنسین یھتم 

"مرحلة الجنس الغیریة " اآلخرالجنس بأفرادومرحلة االھتمام الفرد "مرحلة الجنسیة المثلیة " 
لذتھ عن طریق كثیر منلوالدیھ وبسبب اشتقاق إدراكھالطفل منذ بدأ أنأیضاوأتباعھویرى فروید 

الحب آوالرضاعة ، واللمس والحمل والربت والدغدغة یربط في ذھنھ والدیة بھذه المواقف كمصادر للذة 
مصادر لعدم اللذة او الكراھیة ، وتنشا بحسب رأي المحللین النفسیین من مثل ھذه المواقف العقد أو

بحكم األفرادھذه العقد طبیعیة في نمو أنویرى فروید "قدة إلكتراع" و " عقد اودیب " ة باسمالمعروف
، واثر ھذا في نمو عالقتھم الجنسیة باألطفالعالقة الوالدین بأثرنسلم أنناالصلة بینھم وبین الوالدین ومع 

اللذة الذاتیة أنیقال ھو أنرات وكل ما یمكن یانھ یمكن االستغناء عن مثل ھذه التفسإالالمستقبلیة ،  
غیر جنسیة أخرىبمظاھر آووقد تمر ھذه اللذة ، وقد تثبت متصلة بالنشاط الجنسي موجودة منذ الطفولة 

كسب المعرفة ، وكسب المھارة إلىالفردیة ثم یتجھ جل االھتمام أونمو الذاتیة یأتي، ثم إلیھكالتدخین وما 
ن التعامل مع البیئة المادیة واالجتماعیة ، ویدخل في ھذه المرحلة المحیطة بعض حسإلىالتي تؤدي 

، التوالد ، والوظائف الجسمیة المختلفة وبدء المخلوقات وتكوینھا النموعجائب الطبیعة بما فیھا ظواھر 
راھقة والبلوغ بعد ذلك دور المیأتيونھایتھا ، وغیر ذلك مما یتصل بالمسائل الجنسیة اتصاال وثیقا ، ثم 

بما فیھ من نزاعات جنسیة جدیدة قد یكون الفرد مھیأ لمقابلتھا عن طریق الخبرة السابقة منعاھا الواسع ، 
وقد تأتي فجأة فتحدث صدمات نفسیة عنیفة ، ومما یزید في اثر ھذه الصدمات العوائق والتقالید التي تقوم 

).466-464ص :1954،شلدر( .في وجھ التعبیر عن ھذه النزاعات
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:مفھوم السلوك الجنسي–10

األولیةالتي یسعى لھا الفرد ویختلف اختالفا كبیرا عن الدوافع األولیةدوافع الجنس من الدوافع إن
الحركة وان اختالفھ واضح من حیث تعقده وجذوره أوالراحة إلىمثل الطعام والشراب والنزوع األخرى

.تلي غرضھ أنالسلوك التي یمكن وأشكالومراحل ظھوره ومكانتھ في حیاة الفرد 

الجماع بین العضوین التناسلیین عند إلىمختلفة وینتھي أشكالیبدأ بمداعبات من الجنسيالسلوك إن
.وك الجنسي یمر بمرحلتین ، ونالحظ من خالل التعریف ان السلواألنثىالذكر 

.للدافعاإلثارةوھي مرحلة المداعبة وما تنطوي علیھ من عناصر :األولىمرحلة ال-
.السلوكھي األصل في وھي مرحلة الجماع وھذه المرحلة :المرحلة الثانیة-

ال فإنھااللذة المنشودة إلىالمرحلة الثانیة مع عدم وجود مانع یمنع من ذلك وانتھت إلىلم تؤدي إذاأما
إشباعفي األساسیةلم یكثر تكراره فانھ ال یسمى انحرافا ولم یصبح الوسیلة وإذاتعتبر مقبولة ومألوفة 

طریقة إلىغالبا على النزوع إلیھالنزوع وأصبحاإلثارةفي األصلوأصبحتكرر إذاأماالنزوع الجنسي 
.في السلوك الجنسيتصبح حالة انحرافعندئذالحالة إن دوافع جنسھ فإشباعالجماع في 

).166، ص2009:فؤاد الخالدي (
:االنحراف الجنسي تحلیل - 1- 10

في أصولھاالنحراف الجنسي تأخذ نشأةجنس موجود منذ الطفولة ومنذ الوالدة وان العند فروید دافع 
المرحلة الفمیة ، المرحلة : األسماء التالیة عن فرویدتأخذمرحلة من مراحل الطفولة وھذه المرحلة 

، واھم ما "االنحراف الجنسي"ولیس "النضج الجنسي"مرحلةتأتيالشرجیة ، المرحلة القضیبیة ، ثم 
الذكر األخرالتي تتمثل عامة في انجذاب الطفل نحو الوالد من الجنس " عقده أدیب"یقف عنده فروید ھو 

ھامة مكانة تحتل أصبحتمدرسة التعلیم الحدیثة التي أمانحو األب األنثىانجذاب"عقدة الكترا"لالم ، و 
التصرف المختلفة خالل حیاتھ ویعتمد ما یتعلم أشكالیتعلم اإلنسانأنتقول ففي فھم االضطرابات النفسیة 

غرضھدوافعھ وحین یكرر ذلك ومع التعلم یصبح االرتباط شدیدا بین الدافع وتلبیھ أغراضحین یحقق لھ 
یكون غیر سوي حسب ما تعلمھ الفرد في أنومثل ھذا السلوك یمكن غرضھوالسلوك المتعلم الذي یلبي 

)166ص:2009،فؤاد الخالدي ( .حیاتھ

: الجنسياالنحرافأشكال- 2- 10
: اللذة بالمالوصة واللذة بالعرض - 1- 2- 10
: اللذة بالمالوصة –1

االنحراف الذي یوجد عند شخص یحصل على لذتھ الجنسیة عن طریق النظر من ثقب الباب وغیره الى 
.وھم في حالة العري لآلخرینالتناسلیة األعضاء

:اللذة بالعرض –2
التناسلي هوعضوهالجنسیة عن طریق عرض جسدثارةإلال على صالشخص الذي یحداالنحراف عن

من أكثریكون لدى الرجال ما ع الجنسي وغالبا وف المألوف في تلبیة النزبشكل خاص ویكون ھذا الطری
.النساء 
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: السادیة والمازوشیة - 2- 2- 10
: السادیة –1

بشخص األلمإیقاعواللذة الجنسیة عن طریق اإلثارةھو ذلك االنحراف الذي یأخذ شكل حصولھ على 
.أخر

:المازوشیة –2
اللذة الجنسیة عن طریق التألم ویبقى أواإلثارةشكل حصولھ على یأخذھو ذلك االنحراف الجنسي الذي 

).120ص :2003،الرفاعي ( .    المنحرف متقبال األلم خالل العملیة 

: التمیمیة –3- 2- 10
وتشیر ھلالتقرب من اإلأوالشریرة رواحاألالبدائیة لدفع األقوامما لھ قدستھ كانت تستعملھ شيءوتعني 

و اللذة الجنسیة عن استعمال جزء یخص شخص ما سواء كان من اإلثارةتلبیھ الجنس والحصول على إلى
أوحذائھ ویحصل المنحرف جنسیا على اللذة عن طریق تملك ھذا الشيء وأالخارجیة أومالبسھ الداخلیة 

).560ص :1980،فروید( .األخرىبیده أوھمأماھي وبالید إظھاره 

: التلذذ بالصغار- 01-2-4
.المختلفة ھ بأشكالموضوعا لممارسة الجنس األطفالویظھر ھذا االنحراف بحیث یجعل الراشد 

:التلذذ بالكبار -5- 2- 10
.اآلخرالمتعة الجنسیة في ممارسة الجنس مع كبار السن من الجنس 

:البھیمة الجنسیة –6- 2- 10
.موضع العمل الجنسي الذي یمارسھ الشخصاإلنسانیكون الحیوان بدل 

: جرائم الجنس –7- 2- 10
أذىأوقتل أوبإكراهمن االنحراف الجنسي مرتبط أشكالأربعةإلىھذا االنحراف یشیر 

: االغتصاب –1- 7- 2- 10
.واإلكراهالغتصاب بابممارسة العمل الجنسي إالویظھر لدى شخص ال یجد المتعة الجنسیة 

:لة یمجامعة القت–2- 7- 2- 10
في األنثىالقیام بالعمل الجنسي مع ن عمن اجل اغتصاب جثتھا یظھر بالفحص انھ عاجراألنثىقتل 

.حالة حیاتھا 
:لذة رؤیة الحرائق –3- 7- 2- 10

.القذف من رؤیة الحرائق إلىالجنسیة وكثیرا ما یصل اإلثارةعند شخص یشعل الحرائق لتبدأ عنده 
:اللذة عن طریق السرقة –4- 7- 2- 10

ألنھكل سرعة ودقة بمن الشيء المسروق ولكن یسرق لیستفیدالسرقة إلىوھنا ال یكون الشخص محتاجا 
.غیر عامل اللذة الجنسیةأخرىیجد لذة جنسیة في مثل ھذا النوع ، والشكل الثالث والرابع لھ دوافع 

:البغاء–8- 2- 10
یكون مقصدھا أنھي المرأة التي تقدم جسدھا فرصة لنیل الرجل لذتھ الجنسیة مقابل ثمن یدفعھ من غیر 

والمومس ال تبحث عن لذة الجنس وتسعى وراء الحبأوالحصول على ما یحصل علیھ ھو والبغي 
العمل الذي یة في مثل ھذا اللذة الجنسعلىلصعادة ال تحي الحنان بل تسعى وراء الثمن وھوطفعال

االستھتار والالمباالة والضعف إلىفي مطلع حیاتھا تمیل ) المومس ( تكون المرأة حیث ، تمارسھ
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ببرود جنسي وضعف ) المومس ( قسوة في نزوعھا ضد المجتمع وتتمیز أكثراألیاموتصبح مع األخالقي
إلىوالعطف وارتفاع الحبإلىویظھر في سلوكھا ضعف في النزوع واألخالقيفي النضج االجتماعي 

إلىیعود نكوصينزوعإلىالتي تناسب عمرھا ، ویكشف سلوكھا واألخالقیةمستوى القیم االجتماعیة 
عندھا في الطالق صكونصراعات الطفولة ونقص عنصر الحنان في تلك المرحلة بشكل خاص ویتمثل ال

أشكالھابین الحب ولذة الجنس وتتمثل بحقدھا العمیق على الرجل ونزعھا االنتقام من الرجل في ابسط 
ذلك قبولھا الحنان من لىإوھي عدم منحھ اللذة مقابل ثمن وحجب الحب عنھ والشعور بالتملك ویضاف 

.قسوتھشكالأمع كل انایأحمسنة تشجعھا على الرذیلة وقبولھا ذكرا امرأة
)120ص :2009،عدس(

:الجنسیة المثلیة –9- 2- 10
ألنثى أنثىأو" اللواطة " الحصول على اللذة من نفس الجنس ذكر لذكر وتسمى إلىوھي النزوع 

)169-167ص :2009،فؤاد الخالدي (. "السحاق " وتسمى 

: شباب الجامعي و االنحرافات الجنسیةال-11

ترتبط بفترة الشباب المعاییر الذاتیة الداخلیة للفرد كثیرا ما تكون مصدرا لإلحباط لدیھ وخاصة عندماإن
أواره لھا والحوافز الخاصة حیث انھ الفرد یكونھ غیر راضي عن نفسھ ، وكالدوافعتتصارع مع حیث

حیاتھ النفسیة مزیج من التوترات والصراعات النفسیة فتصبحساخط علیھا وغبر واثق منھا ،أونافر منھا 
لعدم التكیف األولوالتي تقترن بمشاعر الذنب والقلق والضیق والنقص والرثاء للذات ، حین انھ األساس 

مختلفةعادة من وجود دوافع األخیرینشأ ھذا الشخصي ھو وجود حالة صراع انفعالي یعاني منھ الفرد و
)355ص :2009،عدس (.  مختلفةوجھات توجھ كل منھا الفرد

في تكیفھ أساسيعامل أنھافكرة الشخص عن نفسھ ھي النواة الرئیسیة التي تقوم علیھا شخصیتھ ،كما إن
عند الشباب األخالقیةلالنحرافات األخرو االجتماعي ، حیث تمثل االنحرافات الجنسیة الجانب يالشخص

ومع ذلك فان المجتمع األخرىویبدوا انھ من الصعب عزل النشاط الجنسي عن نواحي النشاط البشري 
في ھذا المتكیفین، ونتیجة لذلك فان غیر األخرنواحي النشاط منأكثرقب بشدة النشاط الجنسي ایر

.نسیة بفكرة الخطیئة عددا من غیرھم ، وفي ثقافتنا الشرقیة ترتبط الناحیة الجأكثرالمجال 

)186ص :1983،سویف(

مرحلة من سوء التكیف في یؤثر سلبا على نفسیة الطالب الجامعي فھو بذلك یدخل أنوھذا ما من شأنھ 
غیر الموجود على ارض الحقیقة إلیھیطمح أومع المجتمع فما یتخیلھ أوسواء مع ذاتھ ینالنفسیوالتوافق 

بكل مشاعرھم واتجاھاتھم ومعتقداتھم بمعنى األخریكون ضمن الجنس أنالواقع ، فھو لدیھ رغبة في أو
بجنس يالرضیكون لھ قضیب ومع عدم أنالبیولوجي وبالنسبة للذكر ال یفضل الرفض الكلي لجنسھم 

كل رجل من قد تبدوا بشفاألنثى" األنثويعن الجنس الرضيالذكور وكذلك لدى البنت الرفض وعدم 
حیث ضخامة العضالت وخشونة الصوت وحتى في طریقة ممارسة الجنس وكذلك الذكر یبدوا بشكل 

)109ص:2004،دالزرا(.                                                                   أنثى

نفسھ وال عناالجتماعي فھو بذلك غیر راضي الأوالشخصي سواءوھذا ما یدل على سوء تكیف الشاب 
یشكل لھ عقدا ومشكالت نفسیھ في أنھذا ما من شأنھ و صورتھ الشخصیة وال عن نظرة المجتمع لھعن 

وباطن، فھم الشخصیة بما ھي ظاھرییسرفمھم صورة الجسم ، فقلقا تجاه المستقبلوباألخصالمستقبل 
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، الخارجيعالقات بالعالمإقامةفي هروفھم الجسم ودأھمیةإلىفأغلب دراسات التحلیل النفسي تشیر 
ضمن كال من خصائصھ تخاصة وانھ صورة الجسم ھي الصورة العقلیة التي كونھا عن جسمنا ككل وت

لذات في مفھوم اأساسيصورة الجسم تعد بمثابة عنصر ، فالجسمیة واتجاھنا نحو تلك الخصائص 
ما تم فصل وإذاتنشأ تلك الصورة عن مصادر شعوریة وال شعوریة ، و ومشاعر الھویة الشخصیة ، 

الصورة الشعوریة تختلف عن الصورة الالشعوریة وربما تختلف كلتاھما عن أنكشف نالعاملین 
بعض الناس قد یبخسون من قدر خصائصھم أنإلىراسات النفسیة الدأشارتالخصائص الفعلیة ، وفقد 

) p44,1981Anthony:(.مما ھم علیھ بالفعلأكثربالقوة والجاذبیة األخرالجسمیة  بینما یشعر البعض 
)Anthony ,1981 :p44 ()Anthony ,1981 :p44(

مدى مفھوم الذات الذي یتصل باالتجاھات والخبرات التي تختص بالجسم ، إلىفصورة الجسم تشیر 
یعتبرحیث أساسیافھومھ عن ذاتھ وعنصرا فمالمح الشخص الجسمیة تعتبر ذات مكانة ھامة في م

فاصال ھدراسة الجسم بوصفإلىة للجسم بمن الدراسة السیكودیناماواد الذین تحولورواحد من ال"فیشر" 
األخرىجانب االضطرابات إلىالفصام ألعراضر ظفیما بین الذات والعالم الخارجي ومن ثم فقد ن

یخلق صورة أنبوصفھا انعكاسا للحدود الضعیفة فیما بین الذات والعالم والخارجي وھذا ما من شأنھ 
تكون لھ نتائج سمثلي وھذا بالطبع سلبیة عن الذات وعن الھویة الشخصیة لدى الطالب الجامعي الجنس

)45ص :1987،زیدأبو( .تنعكس بالسلب على توافقھ وتوازنھ النفسي 

:مثلي لدى الطالب الجامعي الجنسالمعاش النفسي -12

مثلي عند نفسھ وعن ھویتھ الشخصیة یتولد نتیجة للصورة السلبیة التي اكتسبھا الطالب الجامعي الجنس
لكل ، رافضا ومتجاھالأمانیھلدیھ قلقا من المستقبل فمن جھة فھو شاب مقبل على الحیاة یطمح لتحقیق كل 

نفسھ من نزوات ورغبات إلیھو صبما تالقیود التي تفرضھا علیھ العادات والقیم االجتماعیة وبالمقابل كل
یولد لھ صراع داخلي بین ما ھو مقبول وما ھو غیر مقبول و علیھ أنمن شانھ ، وھذا ماات مكبوتو

تكون سببا لظھور قلقا من المستقبل لدى الطالب أنالعوامل التي من الممكن آواألسبابعدد تتأنیمكن 
:الجامعي 

:عقدة النقص - 1- 12
تجعل الفرد في حالة من الصراع الالشعوري بین الرغبة في الظھور والخوف من الفشل ، وعقدة النقص 

عترف بنقصھ وھذا ما یكون نتاجھ مجموعة من یوجوده وال یعرف منشأة وال إلىفطن المرء یال أمرھي 
)129ص : 2013،شحاتھ ( .السلوكیات مثل الكذب والتفاخر والتباھي الزائف

:الشعور الذنب –2- 12
ى فیھ الشعور بالذنب ، فعل الخطیئة الذي یرفقھ عدم الغفران ، یولد ببالخطأ ، ویراإلنسانإحساس

)130ص :2013،شحاتھ(.                                                      مشاعر الذنب الدفینة
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: النفسي اإلشباععدم القدرة على –3- 12
الیومي ھاالطمئنان على سلوكطیھعت، تؤمن لھ حیاتھ ، وأساسیةنفسیا لمطالب نفسیة نساإنكل تاجیح

، كما لتقدیر الغیر لھ ، كل باألھمیةاإلحساسالتقدیر الذاتي الذي یعطیھ إلىیحتاج إنسانفي الحیاة ، فكل 
.بط الفرد بمجتمعھ النفس ویرشبعب وان یكون محبوبا فالحب المتبادل یعطي حیأند یواحد یر

)131ص :2013،شحاتھ(

: ا ھعدم تقبل الذات والرضا عن–4- 12
طبمؤشرات سوء التكیف بحیث انھ عدم الرضا ھو عامل محأھمالرضا عن الذات من محیث یعتبر عد

لفرد الذي ال ، فاوإمكانیاتھواالنجاز في مجاالت تتفق مع قدراتھ اآلخرینلفرد تجاه العمل والتوافق مع ل
، ویشعر خاللھا بالفشل وعدم التوافق النفسي وإحباطیةیشعر بالرضا عن نفسھ یكون معرضا لموافق 

)30ص :2000،أكرم(.      االنطواء والعدوانإلىدفعھ ھذا ما من شأنھ أن ی

: لنظرة التشاؤمیة للحیاة ا-5- 12
الفرد الذي یعاني من ھذه أنكثیرا ما نالحظ حاالت تعاني من عدم قدرتھا على تقبل واقعھا المعاش ونجد 

في أمااعتالل في صحتھ النفسیة ، وأالتوافق ءسوإلىالحالة كثیر التشاؤم والتعاسة ، ویشیر كذلك 
، واقعیا في تعاملھ ، وھذا یشیر وأفراحأحزانمقبال على الحیاة بكل ما فیھا من رخأنجد فردا فالمقابل 

.ھو متوافق مع بیئتھأخرتوافقھ الشخصي والنفسي في المجال االجتماعي الذي ینخرط فیھ وبمعنى إلى

)332ص :2003،الخطیب(

:عدم توافر القیم –6- 12
واإلیثاركحب الناس والتعاطف اإلنسانیةتغیب في الشخص غیر المتوافق والمتكیف القیم وخاصة القیم 

.لتوافقلكیزة رتشكل للفرد أنوغیرھا من القیم التي من شأنھا واألمانةوالرحمة 

)333ص :2003الخطیب،(

:عدم التكیف مع المجتمع ومسایرة قیمھ ومعاییره –7- 12
ر ومناھض للمجتمع لھو ایاجتماعیة معینة وانتھاج سلوك مغكارفأمسایرة والمجاورة وعدم تقبل العدم إن

)30ص :2003،أبو حمیدان (.                         دلیل على سوء التكیف االجتماعي

:انعدام الثقة بالنفس –8- 12
ھم إذ یدركون حقیقة ذاتھم مثل غیرھم الذین یتصفون بسوء التكیف الاألفرادأنالدراسات أثبتتحیث 

حق قدرھا تماما كما ال یقدرھم غیرھم أنفسھموال یقدرون إمكاناتھماقل تقبال للحقائق الخاصة بخبراتھم و
الذین ال یتمتعون بثقة في األشخاصأنكما ، األمورممن ال یتصفون بالموضوعیة والقدرة على رؤیة 

یأتي عن طریق الفرد لذاتھ فإدراكاستكشاف الخبرات والتعرض لھا بل االبتعاد عنھا إلىالنفس ال یمیلون 
فترات نموھم أثناءاآلخرینفھم ذاتھم من خالل طرق یعاملون بھا من قبل إلىیتوصلون فاألفرادالتعلم 

بان حل إدراكھوعدم كلاوانعدام الثقة بالنسبة یكون نتاج عدم قدرة الفرد على حل المش، وتطورھم
تعزیزات المشاكل یحتاج للكثیر من المحاولة والخطأ وان توقعات النجاح قریبة من توقعات الفشل وان ال

)26ص :2011،الناطور (.   االیجابیة ضروریة على طول الطریق كلما كان ذلك ممكنا
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: النفسيواإلحباطالشعور باالكتئاب –9- 12
ز یوضوحا في الجانب االنفعالي حیث یتمأكثرحیث انھ االكتئاب ھو حالة من االضطراب النفسي تبدوا 

النفسي وھذا خاصة مع الشعور اإلحباطبالحزن والشعور بالیأس ووخز الضمیر وھذا ما یخلق حالة من 
حیث یعتبر المرجوةاألھدافقیامھ بالنشاط المطلوب تحقیقھ وبالتالي عدم القدرة على تحقیق إمكانیةبعدم 

.ھو سبب مباشر في حدوث الغضب والعدوان واالنحرافاإلحباطأنكثیر من العلماء 

)100، ص1948: القذافي (

:عدم توافر مجموعة من سمات الشخصیة -10- 12
عدم الثبات : توافقھ مثل أوتكیفھعدم إلىھناك العدید من السمات التي تتوفر في شخصیة الفرد تشیر 

االنفعالي والذي یتمثل في عدم قدرة الفرد على تناول األمور بالصبر والتحكم في انفعاالتھ المختلفة من 
ضیق األفق أنكما ،غضب وخوف وكراھیة ، وھذه السمة مكتسبة من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة

تكیفة بحیث یتصف الفرد بعدم قدرتھ على تحلیل المآویعتبر سمة من سمات الشخصیة غیر المتوافقة 
ر المتوازن الشخص غیفيالسماتأھمتبر التصلب من عوفرز االیجابیات عن السلبیات كما یاألمور

)111ص :2000،الروسان ، فاروق( .األموروذلك من خالل التطرف في اتخاذ قراراتھ وفي الحكم على 

لتحقیق التوازن الجنس مثلييعالطالب الجاماألسالیب الدفاعیة التي یستخدمھا –13
: النفسي

مثلي الفرد عامة والطالب الجامعي الجنساإلیھغیر المباشرة التي یلجأ األسالیبتعتبر الحیل الدفاعیة من 
: خاصة لتحقیق التوازن النفسي وھي تتمثل فیما یلي 

) : التسامي( اإلعالء–1- 13
والتعبیر عنھا بوسائل اسميأوأعلىمستوى إلىھو ارتفاع بالدوافع التي ال یتقبلھا المجتمع وتصعیدھا 

)38ص :1998،زھران ( . اجتماعیامقبولة

:السلبیة –2- 13
الصمت ، : یتجنب فعلھ مثل المسؤولیات والضغوط حیث یفعل الشخص غیر ما یطلب منھ اوومةھي مقا

)41ص :1998،زھران ( .   المقاومة والمعارضة

: القمع –3- 13
ھو الضبط النفسي ، لمنع الدوافع واالنفعاالت من أومن الشعور ، للدوافعالمؤقت ديرااإلھو االستبعاد 

.مقصودة یتحكم فیھا العقل یةادإرالتعبیر عن نفسھا تعبیرا صریحا ، والقمع عملیة شعوریة 
)31ص :1997،المخیمر(

: التبریر –4- 13
تبدوا مقنعة أعذارادم قمعیب فیأوسببا  معقوال لما یصدر عنھ من سلوك خاطئ المرءینتحل أنھو 

.خجلأویستقر بھ من عار ما إلخفاءالحقیقیة وذلك األسبابومقبولة لكنھا لیست 
).32ص :1997المخیمر،(

:النكوص –5- 13
تتسم بھا مرحلة عمریة أوالسلوك ، أوطفولیة ساذجة من التفكیر أسالیباستخدام إلىوھنا یلجأ الفرد 

.ھرغباتھ ودوافعإشباعأمامتقف عائق أنمشكلة من شأنھا آوموقف ضاغط أليتعرض إذسابقة 
)63ص:1962،شافر(
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:الكبت –6- 13
أوخجال أوألماوالذكریات التي تسبب لھ واألفكاروھو حیلة تستخدم الستبعاد الشعور من الخبرات 

الالشعور لتضل ھذه الرغبات في حضیرة الالشعور متحركة إلىیكرھھا على التراجع و بالذنب اشعور
في السلوك الظاھر بصورة صریحة أثرھافیھ ال تموت طبعھا في الخفاء وتلح جاھدة للظھور وقد یبدوا 

)64ص:1962شافر،(.الیومكأحالمتظھر في صورة رمزیة أوزالت القلم أوكبعض فلتات اللسان 

:اإلسقاط–7- 13
دوافع ما في داخل الفرد من صفات او مشاعر او إلصاقإلىالحیل الالشعوریة والتي تھدف إحدىوھي 

صفة بإلصاقخارجین ، كما یقوم الفرد أشخاصأوأشیاءإلىاألناغیر مقبولة من أفكارأورغبات أو
.كوسیلة للتخلص منھا وذلك عبر شخص معینلآلخرینمن صفاتھ السیئة وغیر المرغوب فیھا 

)379ص :1997،يفالكفا( 
:االنسحاب –8- 13

الدوافع والحاجات ومن مصادر التوتر والقلق من إلشباعاالنسحاب ھو الھروب واالبتعاد عن العوائق 
االنسحاب صورتین ھما الھروب من الموقف فالفرد الذي یجد ویأخذوالصراع الشدید اإلحباطمواقف 

الصد وعدم التقبل من الناس یبتعد عنھم ویفضل الوحدة والعزلة والذي یخاف من الفشل یبتعد عن 
ة الخضوع واالستسالم فعندما یشعر الفرد بعدم الكفاءة في المواقف التحدیدات و المنافسات والصورة الثانی

.یف الشخصیة سھل االنقیاد واالستسالم عتكالیا ضإصبحویلآلخرینالصعبة فانھ یخضع 

)53ص :1990،حمودة (
: خالصة 

یواجھ الطالب أو الشاب الجامعي جملة من المشكالت و الصعوبات التي تحول دون تحقیق طموحاتھ و 

و من عادات التي قد تكون داخلیة أو خارجیة أو االثنین معا نتیجة الصراعات التي یواجھھا مع المجتمع 

ة لھذا یظھر لدیھم قلق و نتیجما یرغب في تحقیقھ و التعبیر عنھ من رغبات و مكبوتات و كتقالید و قیم و

تحقیق أھدافھ و أحالمھ و طموحاتھ و بالتالي صعوبة في بناء عالقات القدرة علىمن عدمي خوف مستقبل

توضیحھ في الفصل التطرق إلیھ سیتم ماو ھذاككل إیجابیة و ذات معنى و متكافئة مع اآلخر و المجتمع 

.الموالي 
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: تمھید

والدقةغایةفيھوموضوع,الجنسنفسمن,فردینبینالجنسیةالعالقةأوالمثلیةالجنسیةموضوع

والسلوكیةوالھرمونیةوالفسیولوجیةالنفسیةالنواحيكاملوبشكلبعدنفھملمأنناذلكومرد,التعقید

واجتماعیةاتینظرمنالعالقةبھذهارتبطماإلىإضافة,الحالةتكویندورافيتلعبأنلھایمكنالتي

ھذهعلىالحكممنواحدةقاعدةإلىوردهتفسیرهیصعبمماومتباینةومتغیرةمتعاقبةحضاریة

حتىمازلناأنناإال,اإلنسانتاریخفياألنماطأقدممنالجنسیةالممارسةمنالنمطھذاأنومعالممارسة

وتتركزمیولھمتتحددالذینأولئكفيوخاصة,السلوكيالنمطلھذاالدوافعمنالكثیرنجھلاآلن

كلفيوالباحثونالعلماءأولىوقدھذا.غیرھادونالممارسةمنالطریقةبھذهالجنسیةوممارساتھم

عنتمخضوقد,الحاليالقرنفيوخاصة,المثلیةالجنسیةلموضوعخاصااھتماما,المختلفةالمجاالت

لھذااإلنسان والمتتبعقدمالقدیمةاإلنسانیةالظاھرةھذهعلىالضوءتلقيالتيالبیناتمنالكثیرذلك

إلىوالتي تحولت,المجتمعاتمنالكثیرفيالممارسةھذهإلىالنظرةفيواضحاتحوالیجدالموضوع

منالكثیرلھا،غیر أنلممارسیندا لوتشدةرامصأقلدانةإلى إوبالتاليودوافعھاالنزعةلھذهأكثرتفھم

المشحونالجووفیمثل ھذا.أخرىوحضاراتمجتمعاتفيالسلوكبھذایرتبطانمازالوالتشددالتحیز

الحقائقبیانھواآلنكلما نستطیعھفان,وأخرىوآخروحضارةمجتمعبینالنظروجھاتفيبالتباین

.الھامالموضوعھذابشان,وحدیثھاقدیمھا,المعروفة

:طبیعة الدافع الجنسي - 1

قدرة على أكثرما ھو الجنس ؟ حیث انھ لسنا الیوم : لیس بمقدور السیكولوجیین ان یجیبوا على سؤال 

ال تنسوا انھ لیس في : " لتالمیذهتعریف الجنسیة مما كنا منذ عشرین عاما مضت ، عندما قال فروید 

في الوقت الراھن ، صفة ممیزة مقبولة ومتعرف بھا عموما للجنسیة ، فالخصائص الكیمیائیة التي حوزتنا

یضطلع بذلك أنال یمكنھم التنطح لھا ، والبد من اإلشكالیةفھذه " ظر من یكتشفھا تا ال تزال تنھتوقعنقد 

ا نستنتج ، فان الدافع الجنسي الخام ھو نقدرما یمكن لبفیزیولوجیا وعلماء البیولوجیا والكیمیاء الحیویة وال

إفرازاتتغییرات كیمیائیة ضمن العضویة ویعتمد الحافز على بمشروط وحاجة بیولولجیة تمثل الغریزة 

یھات الداخلیة وبالتغیرات الكیمیائیة التي تنزع بمن توتر فیزیائي ویتم تفعیل التنھوا لتخلصداخلیة وھدفھ 

.طراح تلك ھي طبیعة الدافع الجنسي الخام مكن مقارنة باإلیأوإطالقتفریغ إحداثى إل

البحث السیوكولوجي في ھذا المیدان إنھذا الموضوع ؟ يتقدمھ بصدد تقصأنالذي یمكن للسیوكولوجیا 

ن تظاھرات الجوع والعطش واالطراح وغیرھا من الحاجات الحیویة ومھمةادیھو بالضبط مثلھ في م



الجنسية المثلية  رابعالفصل ال

71

الملحوظة تصنفھا وان تنصف المشاعر الملذة او اإلحساساتتصف آنالسیكولوجیا الفیزیولوجیة ھي 

)19ص:1984،لدون ش( .    اإلحساساتالمؤلمة المثارة من قبل ھذه 

:النمو الجنسي السوي الطبیعي –2

جنس محدد ھو شعور دائم ومكتسب یسیر وفق السیرة االجتماعیة والحیاة إلىإن شعور الفرد بانتمائھ 

الخاصة للفرد ، وھو یحد ھویتھ الجنسیة للفرد ، ویكون ھذا الشعور محدد بالجنس البیولوجي وبعوامل 

وقد توصلت ، واألنثىعدیدة التي تتدخل في نشأة الخصائص الملحوظة لدى الذكر أخرى

أنمن خالل دراستھا )م1982(،وندشیل مما تحدده أكثرالجنس الذي یتربى علیھ الطفل ھویتھ الجنسیة إل

نسمع عن مدى تأثیر العامل في تربیة أوكثیرا ما نرى ) الجزائریة(االجتماعیة أوساطناوفي ، البیولوجیا

من باب الدعابة ویةثأنألبسةتلبیسھ والذي یعني بالتدلیل والحمایة المفرطة و)الذكر( وتنشئة الطفل 

إلىمن مشي ومیل األنثویة، انھ في كبره یسلك مسلك السلوكات أنثویةدلعیة بأسماءھ بوالتدلیل وتلقی

.میوالتھموسلوكھم الجنسي یكون منحرفا عن طبیعتھالبیولوجیة فيالمفضلة وحتىوألوانھنلباسھن 

 )Caston ,1980 :p186(

:الجنسياالنحراف –3

السلوك الجنسي الذي تكون غایتھ النھائیة ھي بأنھاكتب الطب العقلي تعرف الجنسیة السویة أكثرفي 

أكثریعد ھذا التعریف إطاراالتصال الجنسي التناسلي بفرد من الراشدین عن طواعیة ورضا ، وفي 

األمر إلىكان یؤدي بالفعل وفي نھایتھ وإذاصور النشاط الجنسي المبدئي سویا وأكثرالسلوك الجنسي بل 

السلوك الجنسي صور النشاط الجنسي المبدئي غایة في ذاتھ وال یتضمن كان أما إذااالتصال الجنسي ، 

أنالجنسي عند فرد من الراشدین في جنحنا لإلشباعیمثل المصدر الرئیسي أوأصبحاالتصال الجنسي ،  إل

)83-82ص :1984،ن وشلد( .نعده سلوكا منحرفا

أنفي الوقت الحاضر اآلراءتتجھ بعض  ذلكاألخركل مشكالت السلوك أساسھي المشكالت الجنسیة إل

أھمھي مصدر الطاقة البشریة ، فالتوالد ھو التكاثر ھما اآلراءھذه أصحابالن الغریزة الجنسیة في نظر 

والغریزة األساسیةتعمل في خدمة ھذه الظاھرة أنھافي الحیاة أخرىظاھرة في طبیعة ،وكل ظاھرة 

السلوك أنواعفي أثرهوطھا قیود وتقالید شدیدة ، تجعلھا خاضعة للكبت مما یظھر حتاإلنسانالجنسیة في 

قد تحید من حیث الموضوع الذي أنھاوتتلخص مشكالت الغریزة الجنسیة في ،الشاذ بدرجاتھ المختلفة

في ظروف التوافق علیھا التقالید فانھ األخریكون التعبیر متجھا نحو الجنس أنیستعمل للتعبیر فبدال من 

أویتجھ نحو موضوعات مادیة أو"السحاق"و"اللواط"من نفس الجنس ، كما یحدث فياألفرادیتجھ نحو 

اإلفراطوقد تكون المشكلة في درجة التعبیر من حیث المیل االستمناءنحو فئات كما یحدث في  الجنسي إل
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استثنینا أومجرد عدم الرغبة أوالتقزز واالشمئزاز یصبحھد قافالصدوف عن المسائل الجنسیة صدوأو

اإلفراط الغدد التي تھمل فیھ النشاط الجنسي وبعض الصفات التناسلیة التي یترتب علیھا إفرازاتاختالل 

وتدخل العقد واألولىالمشكالت الجنسیة ترجع غالبا لنتائج الخبرة ونتائج التربیة أنالصدوف ، نجد أو

).424-423ص:1980،فروید ( ).4الصراع ضمن ھذه النتائج أثارو

:مفھوم الجنسیة المثلیة –4

االنجذاب بوھي توجھ جنسي یتسم "homosexuality" المثلیة باالنجلیزیة الجنسیة 

)208ص :2000،محمد جبل(.     من نفس الجنسأشخاصالرومانسي والجنسي بین عوري،الش

" " ھوموس"مشتق من الكلمة الیونانیة"ھومو"وھي كلمة مركبة من الیونانیة والالتینیة ، إذ الجزء 

ouos" وفي معجم مصطلحات التربیة وعلم النفس فتعرف الجنسیة المثلیة على "نفس " والتي تعني

دون النوع يالجنسھممارسة الجنس بصفة دائمة مع نفس نوعإنسانإلىمیل إلىانحراف جنسي یشیر أنھا

"السحاق"وتوجد في النساء بما یسمى"اللواط"وتوجد الجنسیة المثلیة في الرجال بما یسمى األخر

).75ص :2009،محمد عبد الحمید (

نفس الجنس الفرد أعضاءاختیار احد أنھاعلى " وتعرف في موسوعة علم النفس للتربیة والتعلیم 

واخطر االنحرافات السلوك الجنسي ، لیس أھمموضوعا للجنس ، ولذا فھي من وجھة نظر الطب النفسي 

نحرافات شیوعا في االألنھاأكثرتنقص الن العالقة الطبیعیة ھي تلك التي تقوم بین اثنین من الجنسین بل 

ناجحین بل عباقرة لوال أسویاءالذین یعتبرون األفرادالكثیر من إلیھاوالمجتمعات ، ویتجول األزمانكل 

ھذا االنحراف في شخصیاتھم ، ولما كان المجتمع یستنكر مثلیة الجنس وتجاربھا للمحافظة على كیانھ 

ھذا المصیر بل ھو فریسة الصراع إلىبھ أدتوالجنس المثلي لیس فقط ضحیة تنشئتھ االجتماعیة التي 

.بین میولھ الشاذة ومعاییر المجتمع

كتبھ مستحدث المصطلح )م1869(عام ألمانيأول استعمال للمصطلح في المطبوعات كان في منشور 

من القانون البروسي الذي 143وعرض في موقفھ في البند "كارل ماریا كیرتیني"الصحفي االسترالي

.األلمانيمن القانون الجنائي 175في البند إرجاعھیمنع الممارسات المثلیة وتم 

إذ كان "فعل ضد الطبیعة " قانون العقوبات القاضي باعتبار الجنسیة المثلیة إلغاءحیث كان یطالب 

مأخوذةالستعمال تسمیات نظرابطيءانتشار ھذه التسمیة  أو" pédérate"   من التاریخ أخر
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"bougre"وفي قاموس الطب نجد"inverti"أو "uramisté" وفي العالمیة"taute"أو

"gauine")،201ص:2010جامع (

، ففي ألخرمن مجتمع ةالكلمات والعبارات المستعملة الدالة على المثلي الجنسي متعددة ومتغیرأنكما 

تستعمل كلمتي"Atai"إضافةإلىوفي المغرب "Noch"و "Atai"الجزائر تستعمل كلمة 

Miboune ,hamel"و "taffer: " أما في تونس فتستعمل العبارات التالیة "حساس"و"زمال" 

aiek ".)benjelloun ,1987 :p69(

,"الرجال الممارسون للجنس مع الرجال " باللغة االنجلیزیة یستعمل المصطلح 

 "men who have sexwith men" في الوسط الطبي عند تناول المنشطات الجنسیة

)30ص : 2006بدوي،(

میولھم الجنسیة مثلیة لإلشارةألشخاصالفنیة واألعمالفي سیاق "الشبق المثلي"ویستعمل مصطلح 

ومعنى ھذه "guy""غاي"شیوعا األكثرو"ھومو"، "فاغوث"،"كوبر":تستعمل المصطلحات 

عاھرة ": كلمة الداللةالاتخذت بریطانیاولكن في القرن التاسع عشر في "مرح"و"سعید"الكلمة ھو 

والیوم في الدول المتحدثة باالنجلیزیة "مثلي جنسي شبیھ النساء"وبعد ذلك "أخالقیةامرأة غیر ،

.لمثلیة الجنسأولمثلي جنس لإلشارةمصطلحا حیادیا ویستعمل "غاي"یعتبر المصطلح 

)307ص :2008،حبیب(

وبالعربیة " المغایر"االنجذاب للجنس أيالمصطلح المضاف للجنسیة المثلیة ھو الجنسیة المغایرة 

"ھتروسكشوال"وباالنجلیزیة یستعمل المصطلح "المثلي"كمضاد "سوي"المصطلح أیضایستعمل 

)308، ص 2008: حبیب(.  "سوي ، مستقیم"ومعناه الحرفي "ستریت"والمصطلح 

الذي یستخدم للداللة على االستجابة المصطلح العام أنھاتعرف على "في علم النفس فالجنسیة المثلیةأما

لوصف التعلق الشبقي الذي وعلى الرغم من ھذا المصطلح یستخدم "من نفس الجنسألفرادالجنسیة 

انھ من الناحیة االصطالحیة یتضمن العالقات التي تكون بین إالما یعرف أویكون بین الرجال إال انھ 

الجنسیة أنكذلك على الرغم من "lesbianism"السحاق ما یعرف باسمأوض عببعضھن باإلناث

باألعضاء،واتصال الفم االستمناءما ھو شیوعا تبادل أكثرمن بین أشكالة تمارس على عدة یالمثل

في وإنمااألساساألول الذي من اجلھ یوصف الفرد باالنحراف األساسالنشاط نفسھ لیسھوإالأنالتناسلیة 
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السلوك الجنسي التي نجدھا بین الشركاء في ألوانكثیرا من أنذلك ھو اختیار الموضوع الجنسي إذ 

).84–83ص :1983،ون لدشی( .    الجنسیة الغیریة 

نجد في المثلیة الجنسیة عندما یكون االختیار الجنسي متعلق بنفس إننا" یقول "kinsey" ي سكینأنكما 

.      "مع شخص من نفس الجنساإلشباعمكنھ من تالجنس، فالمثلي الجنس ھو شخص لھ عالقة 

)caston (j),1993 :20(

العاطفة تجاه نفس الجنس أون الجنسیة المثلیة والحب بیدة حبتمیزفالنظرة التحلیلیة النفسیة الجدیدة 

تؤكد على أخرى أنھافعالین وبعبارة ناالالاتحاد كإمكانیةوتدرك في النھایة ظواھر مستقلة باعتبارھا

، كما تؤكد األخراالنفعالیة ذاتھا في العالقات مع الجنس المماثل كما مع الجنس اإلمكانیاتوجود 

تنشأ بین أنمن الممكن ألزعمأنامضي بعیدا أودأنالتزامن بل أواالنتقال إمكانیاتعلى وجود أیضا

.فردین من جنس واحد ظاھرة مشابھة لظاھرة الغرام وخاصة بین المراھقین 

الجنس الواحد فیقتصر على ما أفرادالتفریق الذي یجریھ تحلیل النفس الجدید في العالقات بین إن

،ألفكاروالیجد میدانا رحبا من االستیھامات واألفعالاألقوالانھ یمضي ابعد من ،یقولونھ آویفضلونھ 

الجنسیین " وسلوك راضعأعن نبتعدأناألفضلالجنس الواحد من أفرادفعند بحث مشكلة الحب بین 

، حتى تحتجبباالستیھامات والتي كثیرا ما األولوالتي ھي واضحة تماما ، وان تھتم في المقام " المثلیین

وبالطبع فان ھذا النوع من المقاربة السیكولوجیة یكون ناقال تماما ،األحیانّ في بعض أنفسھمأصحابھاعن 

فیھا یتضافرعند تحلیل الجنسیة الخام لكنھ النوع الوحید الممكن بالنسبة للعدد الھائل من الحاالت التي 

)66-65ص :1983،شیلدون ( .العاطفةأوالحافز الجنسي مع االھتمام 

انجذاب جنسي نحو شخص من نفس الجنس  والذین أنھا:" الجنسیةالمثلیة "west" ,"وست " ویعرف 

.یشعرون بمثل ھذه االنجذابات القویة من الرجال ونساء یسمون جنسیین مثلیین

 )west(J),1993 : p 07 (

فھو أخرولوجي ، معنى المثلیة الجنسیة لیس عالمي كلن یخص مجتمع دون یفیما یتعلق بالتیار السوسأما

المجتمع ، ومن ھنا طرح مشكل تعریف الجنسیة أفرادعلى باقي األشخاصلتفریق جماعة من أطلق

اعتباره كمصطلح أممعینین أشخاصالمثلیة فھل ھي معنى وضعھ المجتمع بغرض وصف سلوكات 

west(J),1993( .نظري أوعلمي  : p 20(
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من نفس الجنس ألفرادستجابة الجنسیة الإذن فالجنسیة ھي المصطلح العام الذي یستخدم للداللة على ا

انھ من إالھذا المصطلح یستخدم غالبا لوصف التعلق الشبقي الذي یكون بین الرجال أنوعلى الرغم من 

بعضھن ببعض او ما یعرف باسم السحاق كذلك اإلناثالناحیة االصطالحیة یتضمن العالقات التي تكون بین 

، واتصال االستمناءشیوعا تبادل أكثرھامن بین أشكالالجنسیة المثلیة تمارس على عدة أنعلى الرغم من 

الذي من اجلھ یوصف الفرد باالنحراف األولاألساسالنشاط نفسھ لیس ھو إالأنالتناسلیة باألعضاءالفم 

السلوك الجنسي التي نجدھا ألوانكثیر من إذأن" األساس في ذلك ھو اختیار الموضوع الجنسي وإنما، 

بین الشركاء في الجنسیة المثلیة تكون ھي عینھا ألوان السلوك الجنسي التي نالحظھا بین الشركاء في 

1969)Freud(s(p30,:(p30):إلىلغالب الجنسیة الغیریة وھي تنقسم في ا

:اللواط –4-1,

وما حولھا"سدوم"أھلإلىقوم لوط والذي بعثھ هللا إلىوھي نسبة رالذي یجامع الذككرالوطي ھو الذ

سدوم واللوطي ھو الذي إلىاھم عما كانوا یرتكبونھ من الفواحش وفي االنجلیزیة ینسبون ھمن القریة ین

وھو المفعول فیھ ومن "المأبون"یقوم بالدور االیجابي في الفعل الجنسي ، بینما شریكھ في الفعل ھو

والشخص ھنا ، یتصرف معاكسا لجنسھ أيمتشابھا أیھماكان إالإذاالصعب التمییز بین اللوطي والمأبون 

ھ أحاسیسالن الرجل ھو الذي یثیره ویوقظ امرأةمن انھ سیمارس الجنس مع " القرف " یشعر بمجرد 

درجة الولھ ، ویشتغل بھ ، ویلبي لىإحبھ ی، أعضائھیجعل الدماء تجري حارة في ویحرك عواطفھ ، و

، فقط یأمره ، وسوف یلبي كل مطالبھ ، وقد یمارس الذكران واألمینكل مطالبھ ، یصبح خادمھ المطیع 

سلبي وقد تكون الممارسة وأخرالتبادل وقد یأخذ ذكر وعلى طول الخط منحى ایجابي بمع بعضھما البعض 

شأ وھو اللواط نفسي المنأنل واللمس وقد تكون عالقة جنسیة كاملة ، والغالب یبمجرد التقبأيسطحیة 

)204ص :2004،غانم (.سلوك یخرج بصاحبھ عن الفطرة

طاقتھ ھأوتیزبغرھناك من الخبرات الصادمة والقویة في حیاة اللوطي وھذا ما یجعلھ ینجو أنوالبد 

تكون لھم تصرفات ئطین الثلثي الأنالمختلف ولقد تبین من البحوث أوالجنسیة ھذا المنحى غیر الطبیعي 

الطفل قد الصغر وقد یكونمنذالالئطات كن مثل الذكورأنرجولیة منذ طفولتھم وكذلك تبین غیر 

مرحلة المراھقة إلىیصل إنتعرض لحادث اغتصاب ، ویضن انھ قد مر بسالم وقد یكون ذلك وما 

وتجدد الذكریات حتى یدخل في الممارسة مع نفس نوعھ وھكذا قد تتكرر األمور وقد یكون الطفل منبوذا 

بھا فیصوغ نمط إالفل عالقة وال تكون للطالعبءبكل فنھضتاألممن أبیھ بمعنى انھ قد تخلى عنھ وجدانیا 

ھضجناكتمل فإذاشخصیتھ على منوالھا ویتعین بھا وجدانیا وجنسیا و یقلد ما في السلوك واالتجاھات 

اإلشباعبذلك ىسعیالجنسي  ك من الذكور فاللواط یمكن اكتشافھ یبنفس طریقة النساء عن طریق شرإل
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تكون في األكیدةالعالمات أن، غیر األلعاباإلیھامیةمن خالل " الرابعة " من نحو سن األوالدمبكرا في 

األلعابألكبر سنا وال یمیل اباألوالدسن الرابعة عشر ، عندما یتعلق الصبي  التي تتطلب احتكاكا إل

أختھحصل علیھم سرا من غرفة یوعادة ما األنثويجسمیا ویحب المالبس النسائیة الداخلیة والعطر 

البنات من غیر إلىالخامسة عشر قد یستمر الوالد في العزوف عن التعرف ، وفي سن أوأمھالكبرى 

یحب نفاذ لم تكن ھناك أنتكون لھ رغبات جنسیة تدول حولھن وان تھفو نفسھ أنجنسھ ، مع انھ ینبغي 

وعادة ما تبدأ االنحرافات الجنسیة المثالیة خطیراشكوى من الوالد بھذا الخصوص وقد یكون ذلك مؤشرا 

الرجال إلىنوات المراھقة یرى المراھق في نفسھ في ادوار النساء ویتمنى لو كان امرأة ویھفو في س

في مثل حالتھ آخرینوقد یضطرب ویبحث عن األمرویطلب رفقتھم ، وقد ال یشعر ذلك بالشذوذ في أول 

رتدي ویتحدث فیسلك ویمخنثینیخفي عنھما ذلك ، وقد یكون من الأوعلى حقیقتھ مشاعره أبویھویطلع 

أنمثلي الجنسیة مثلما انھ من غیر الضروري مخنثیكون كل أنكالنساء ولو انھ من غیر الضروري 

)192–191ص :1975،فروید( .وقد یمارس الفعل الغیري ولكن ذلك یزعجھمخنثالي الجنسیة ثیكون كل م

:اللزبیانیة أوالسحاق –4-2
ي غرام المرأة عنقد تاألنثویةالجنسیة المثلیة أنبمعنى واحد ، غیر األنثویةالتساحق والجنسیة المثلیة 

ا میقتصر التالمس على العناق والتقبیل واالستعراء بینأوأنیكون ھناك تالمس جسدي أنبالمرأة من غیر 

والسحاقواللیزبیانیة بمعنى واحد واللیزبیانیة نسبة ، التساحق قد یكون ھناك اتصال جسدي 

"سافو"بالقرب من الساحل التركي ، موطن الشاعرة"إیجھ"في بحراإلغریقیةزیرة الجسسبویلإلى

ببنات سافو وكانت نساؤھا اغلبھن من عاشقات أحیاناوالتي یلقب باسمھا م.ق600حیث عاشت فیھا نحو 

)101ص :2009،ي لیمبرا(.الممارسة لھذا االنحراف

قصة حب ملتھبة ومتصلة والخیانة تكون قاتلة امرأتانشیوعا وتعیش األكثرحیث یكون الجنس ھو 

ل من تفكر في الخیانة ولذا قد نجد فتاتین ال یولذا یاواإلخالصدا على ھرفین ، لقد تعاطلكال الةوجارح

درجة الممارسة الكاملة للجنس ، إلى، وقد یصل بینھما الحب امرأةأخرىامرأة متزوجة تحب أویفترقان 

)205ص :2004غانم ، (.   مع زمیلتھاإالبحیث ال تشعر باللذة

"السافیة"الشاعرة الیونانیة بغرام النساء والیھا تنسب تسمیة ھذا االنحراف باسم" سافو " ولقد تغنت 

أولمساحقة الفاعلة ت تجمع حولھا العشرات من الغید الحسان ویبدو وأنھا كانت انبمعنى السحاق وكا

انھ ال یجدن عنتا في أواألرجحعلى النساء وتستمیلھمن وتعاملھن معاملة المحضیات خذببفق نالعاشقة ت

ن احد لشذوذھما ، ومن طیفأنسریة دون بفي بیت واحد المرأةالمرأة قد تساكن أنعالقتھن ، وذلك 

ذلك فان إلىترتدي المرأة مالبس الرجال ویندر تتزوج مثلیة الجنس ولو اضطرت أنالمقبول اجتماعیا 
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ى مثلیات دتكون المشاكل الطبیعیة النفسیة لأنلھ مغزاه ألمررغباتھا وانھ إشباعالزواج ال یمنعھا من 

لكنھا لیست ما یصیبھن حاالت القلق واالكتئاب ، ووأكثرالسویات من النساء ، بكثیر منھا لدأكثرالجنس 

وكانت تشجع النساء على األنثویةالجنس ، وقد مارست سافو ھذه الجنسیة المثلیة ةمما عند مثلیأكثر

بین م مثلما كان اللواط یمارس .ممارسة السحاق ، وكان السحاق یمارس بین نسائھا في القرق السابع ق

)102–101ص:2009،یلي مبرا(.  "سدوم وعمورة"فيالرجال 

:انیة یزبیأسباب الل-4-3
كثیرة كان تكون للمرأة إلیھاأسبابواللزبانیة كمعادل للواط الذكور اقل وقوعا بنسبة النصف تقریبا وتدفع 

ویتقمصون دور األم ، هأوالدمنھ عدوانیة ومتسلطة تقلص دور األب فینفرأمالنساء افقةرمالتي تھوى 

إلىذكور إخوة، و قد تمیل البنت التي تنشأ وسط وجنسھا دون جنس الرجال أمھاوتنشأ البنت على حب 

تطلب ھن وقد بتكون لھا بالبنات عالقات الذكورأنالتصرف وكأنھا ولد تعتاد التنافس مع الذكور وتحب 

ة مشاعر جنسیفلألطفال، األوالدعالقة جنسیة غیریة مع أيودھا ، وتفر من یطلب البنات أوود البنات 

تنشأ ، بین أبوین كانا یتمنیان لو أنوھذا ما تعرفھ كل المربیات ، وقد یكون السبب في انحراف البنت 

بإحساسیكون لھا ولد، فلما رزقا البنت عاملھا كولد ، ولربما یلبسانھا ویطلقان علیھا اسما تنمو البنت 

الجنسي من لإلشباعي ، فتسعى الولد ، وتتوجھ في الحیاة وجھة الذكور وتطیع النمط الجنسي الذكور

یشیع في البیت النمط الجنسي الذكوري مابولر، األوالدشأنھا شأن أترابھاخالل عالقات مع البنات من 

غیر مطلوبة ألنھاالنساء دون الرجال افقةرماألب وتقلده البنت بالعدوى ولربما تختار أوبتأثیر األم سواء

من الفشل معھم ، أوخوفھا من عدوانیة الرجال أومن الرجال بسبب دمامتھا وقد یكون السبب خجلھا 

تعیش في مجتمع أوألنھاقد یكون السبب عدم االختالط بالرجال أووربما تحس بالقصور في شخصیتھا 

جدیر بالمالحظة ألمر، وانھ الرجل لفعلتإتیانلھا فرصة أتیحتعزل عن الرجل ، ولو ننسائي منغلق م

الن المجتمع بالجزیرة غلب فیھ عدد النساء على إالعلیھ أقدمندمن على ما قسافو ومشابھاتھا لم یأن

العالمیتین وقد ،الرجال وھذا نفسھ ما تشكو منھ كثیر من المجتمعات المعاصرة وخاصة بعد الحربین

الطبیعي للطاقة الجنسیة عن ھن ، وتذھب المنصرف لم یجدن آوتصاب النساء بھذا االنحراف الجنسي 

بین طالبات المدارس والجامعات األنثویةالجنسیة المثلیة أوتفسیر انتشار السحاق إلىبعض الباحثات 

النساء مساكنھر ثالسحاق حیث تكوینتشرأیضاوبعض فئات المدارس وخاصة في المدارس الداخلیة ، 

تعالیم التحرر النسائي التي عمت العالم المتحضر خاصة في المجتمعات تأثیرلبعضھن البعض وحیث 

كراھیة المرأة لدورھا األنثوي وتمردھا على االتجاھات الجنسیة السائدة وتقالید إلىالصناعیة ، وأدت 

بذاتھا تأكید ایجابیتھا واستكفائھاإلىالزواج وسلبیة النساء المعتادة وھكذا تكون قد اندفعت المرأة الجدیدة 

مثلیا إشباعاع جنسیا بة وان تشلصتعیش في دنیا نسائیة خاأنیمكن أنھابان راحت تثبت بمختلف الطرق 
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الرجل فتنفر المرأة من وسیطرةخلصھا من الزواج ا و یبواسطة نساء مثلھا كتصرف یؤكد تحررھأي

عملھما في تأكید االنجذابویعمل ھذا النفور ، وذاك جلرإالللالعالقات بالذكور وال ینجذب الرجال 

خرج مثلي الجنسیة من سنوات التكوین بمشاعر الكراھیة لكل من الوالدین یاالضطرابات وترسیخھ ، و

في نمط شخصیتھ وتوجیھھا تلك الوجھة الشاذة وھو یشحن بھذه الكراھیة كل ھتأسھمبطریقالن كال قد 

)43ص :2005،البدوي (.الجنسینبأفرادعالقاتھ المستقبلیة 

: الجنسیة المثلیة عبر التاریخ –5

المثلیة للسلوك المثلي والعالقات المثلیة ، قد تغیرت عبر الزمن الجنسیة مواقف المجتمعات من إن

عالقات مثلیة التقبل والتسامح إقامةإذا تراوحت بین التوقع من جمیع الذكور آلخرواختلفت من مكان 

واالحتكامفواألعراكبیرة ، كبت الظاھرة عن طریق سن القوانین أواعتبار السلوك خطیئة صغیرة 

ووفقا للبحوث االثنوغرافیة والتاریخیة حول المجتمعات قبل الفترة ،باإلعداماالجتماعیة والمعاقبة 

من ھذه %21حضارة قد عارضت المثلیة الجنسیة بشدة ، و %42أصلمن %41الصناعیة ، إن 

أقرتأنمنھا %59من االثنوغرافیات ، وان %70أصلتعرضھا اھتماما من لم أوالحضارات تقبلتھا 

فالثقافات التي ،ة عئاشأوكانت موجودة أقرتأنھامنھا %41نادرة لدیھا ، فیماأوالمثلیة الجنسیة منعدمة 

قوانین الممارسات المثلیة مخالفة للأواعتبار المیول إلىمالت قوانینھا اإلبراھیمیةتأثرت بالدیانات 

شائعا في الیونان القدیمة أمراالجنس الشرجي بین الذكور كان إالأنإدانةالسماویة وجریمة بحق الطبیعة 

أفالطونیعود بتاریخھ أنیمكن " غیر طبیعي " واعتباره  وھذا المشتركةمیز بخاصیة العالمیة تھي ت،فإل

تتغیر تبعا لتغیر إالأنھاتتمیز بخاصیة العالمیة المشتركة المثلیةالجنسیةأن:" "oraison"إلیھما ذھب 

1975,".الثقافات لمختلفة  :p93 ))Oraison(m(

بل عرفھا المجتمع الغربي والشرقي ةحتبیة بظاھرة غرالمثلیةالجنسیةأنوھذا كرد على الذین اعتبروا 

معابد الیابان یحملون شعار القوة والرجولة واروما ومصر كانإن"نوبیرت" أكدهعلى حد سواء ھذا ما 

مست جمیع المجتمعات ونذكر صفة وظاھرة المثلیة وبالتالي فإن الجنسیة : عرفوا عالقات جنسیة مثلیة 

: منھا 

:في المجتمعات البدائیة –1–5

إفریقیافي شمال " سیوان" ان قبائل "فورد"و" بیش"نستخلص من الدراسات التي قام بھا كل من 

".الجنسیة المثلیة الذكریة مباحة وعادیة بل الذي یفتقد لمثل ھذه الممارسات ھو شاذأشكالاعتبرت بعض 

النساء یولدن كامالت أنبدراسة مجتمعات غینیا الجدیدة حیث یعتقد ھناك ) 1982(،"تدھیر"أیضاوقام 

نھم بالحیوانات المنویة من خالل العالقات البد من حقاألوالدبینما یولد الرجال ناقصین ومن ثم فلكي ینمو 
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الجنسیة الشاذة معھم ، ویسیر ھذا النمط مع عدة معتقدات ھناك بین الرجال تتعلق بالنساء وخطورتھم 

.الفصل بین الجنسین وطبیعة خلق الرجال وتكوینھم البیولوجي إلى،والحاجة 

نھم العالقات الجنسیة بین الرجال والنساء تندر بی" یمنجماعات المارید ا"مثل األخرىمجتمعات الوفي 

من المجتمعات األطفالخطف إلىیضطرون أنھمدرجة إلىلدرجة ال تكفي لتجدید بقائھم على قید الحیاة 

.المجاورة في صورة غزوات لقنص الرؤوس البشریة 

مثال )1987"(شیباردجیل "الممارسات الجنسیة بین النساء فیذكر العالم االنثروبولوجيإلىبالنسبة وأما

اء في رفاھة من العیش سالرجال والنیعیشفي كینیا ھناك "مومباسا"من قبائل السواحیلي في اإلناثعن 

في ھذا المجتمع عالقة وبناتھناألمھاتالعالقة بین أن"شیبارد"تحقق من خاللھا حاجات الجنسین ، یقول

بین البنات المتزوجات أیضاعاطفتھا ومن ھنا تقلد ھذه العالقة لتنشأ تھا وقوتھا ونتبلغ الذروة في متا

سنا وشقیقاتھن غیر المتزوجات األصغر سنا ، وینفصل الرجال عن النساء كل في جماعات مستقلة األكبر

بین األحادیةالعالقات الجنسیة نشأتوھكذا تدارس الدین أوفي الرقص أمااغ وقت الفرأنشطةتمارس 

نیذمن الشواذ الآالفمن السواحیلي في مومباسا یوجد خمسة ألفان من خمسین ماعات لدرجة ھذه الج

ا وقبوال عن الرجال ، فالشواذ من النساء یعشن مع بعضھن حتتسم حیاة نسائھن بدرجة اكبر تنظیما ووضو

.البعض بدرجة تفوق الرجال ).140–139ص :2010،جامع ( .

فئة من الرجال ترتدي أثواب نساء ویعیشون معھم ویقومون بمھام " المانوس " كما نجد في المنضوضات 

بالدور السلبي في العالقة الجنسیة ویقدرون ھؤالء في الحفالت النساء ، ومنھم من یعیش مع الرجال 

Berdache-Aiyas" نساء ویلقبون ب أساسأنھماالعتراف بھم على  – Shamans ".

(west،1993:p 93)

الحكم على الجنسیة المثلیة مع ذلك یبقى شكلي ، یظھر في أنجنوب العرب " ( بدوني رواال " عند 

ینجده عادة في ارض االسالم ، انوال یظھر في الواقع ھذا ما األخالقالتشریع في اتجاھات رجال 

.لكنھا تمارس بكثرة اإلسالمیةالجنسیة المثلیة حرمت في الدیانة 

(west،1993:p 95)

كن "لسوتوا"ان النساء في"وسكویل رو"و "ستیفن موراي " اإلنسانوقد اقر المتخصصین بعلم 

" الى ذلك وثق باإلضافة،، كانت ھذه العالقات مقبولة اجتماعیا األمدینخرطن في عالقات مثلیة طویلة 

یوظفون مثلیین االمحاربین االزاندین في جمھوریة الكنغو الدیمقراطیة الشمالیة كانوأن" ایفانزبریتشاد 

المنزلیة األعمالفي عدوا لھم ، وقد ساأزواجاسنة حتى یكونوا )20الى12(من أعمارھمتتراوحذكور 
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و مع ھذا فإن الباحث الجید لحقیقة الجنسیة المثلیة في الیونان یجد أن ھذه األخیرة ، الجنس معھم ومارسوا

كانتا أكثر تعقیدا من ذلك، فالذي كان مسموحا بھ في الواقع لیست العالقة إنمالم تكن مقبولة بشكل كبیر و 

la"ھي عالقة بین راشد و مراھق و ھو ما یعرف بإنماشخصین راشدین من نفس الجنس و إلى

Pédrastie" " ھذا ما یمكن اعتباره كرد على الذین اعتبروا أن الجنسیة المثلیة عرفت عصرھا الذھبي

)209ص : 1999العدناني، (.     في الیونان 

.و من خالل ھذا یتضح لنا أنھ الجنسیة المثلیة معروفة منذ قدم األزمان

: في الیونان القدیمة المثلیة الجنسیة –2–5

في الغلمانیة المثلیة مستوحاة من العالقات المثلیة العاداتوالفنیة الغربیة التي تتناول إنأقدماألعماالألدبیة

الیونان القدیمة في الفترة الكالسیكیة ، ھذه العالقات كانت تتألف من رجل بالغ وشاب مراھق ، وقد 

ینسبون الفوضى كانواأحیانالكن و المجتمع ، متبرت قیمة لفوائدھا التربویة كوسیلة لضبطھا نعا

اقترح منھاوتندر األخیرةولكن في كتاباتھ األولمدح فوائد ما في كتاباتھ أفالطون،إلیھاواالضطرابات 

لسبوس " التي ولدت في جزیرة " صافو " في العصور القدیمة الشاعرة اإلناثالمعلومات عن المثلیة بین 

اشتقا من "الصافیة " و "لیزبیانیزم " جنسین والمصطلحین كان شعرھا یتمحور حول الشغف بكال ال" 

ومع ھذا فان الباحث الجید لحقیقة ، اسمھا واسم مسقط رأسھا وھما یدالن على الجنسیة المثلیة بین النساء 

تعقیدا من ذلك أكثرلم تكن مقبولة بشكل كبیر وان كانت األخیرةھذه أنالجنسیة المثلیة في الیونان ، یجد 

قةالعھيوإنمافي الواقع لیست العالقة بین شخصین راشدین من نفس الجنس ، بھ ا ح، فالذي كان مسمو

أنھذا ما یمكن اعتباره كرد على الذین اعتبروا " la pédastie" بین راشد ومراھق وھو ما یعرف ب 

)212ص : 1999العدناني، (. الجنسیة المثلة عرفت عصرھا الذھبي في الیونان 

: الجنسیة المثلیة عند الرومان –3–5

الشاب الذكر محور االھتمام الجنسي لدى الذكور لكن العالقات الجنسیة المثلیة كانت بین الرجال یبقى

كان لھم األباطرةفي الجنس وكل " المتلقي"ررین اتخذوا دور حشباب مأووبین العبید األحرارالبالغین 

قد حرمت واعتبرت منافیة للطبیعة المثلیة فاألخرالجنسیة المثلیة أنواعوأشكالكل أماشركاء ذكور ، 

رجل كل " قب ب لی"ولوسیزار ج" المسموحة في روما كان ھدفھا تلبیة رغبة الرجل الحر ، فقد كان 

west(."امرأة وامرأة كل رجل ,1993 : p39 (

:اإلغریقعند –4–5

من مكانھ األخیرةوما تحتلھ ھذه اإلغریقیینالحدیث عن الجنسیة المثلیة یعني بالضرورة الحدیث عن إن

ال فاإلغریقالجنسیة المثلیةبأمثلةالیونانیة والتاریخیة مملوء األساطیرھامة في تاریخ ھذه األمة ، فعلم 
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أما بالنسبة كاختیارین مطلقین وكنمطین سلوكیین مختلفیناألخرنفس الجنس وحب الجنس بیفرقون ح

أفالطون فیما أما:"المعشوق وعن العالقة بین العاشق ثكان الحدیأینفقد كرس لھا فصوال كبیرة ، وإل

أوخیر واحد یفوق خیر الحصول منذ سن الشباب على عاشق مستحق ، ذكر لیس بمقدرتي يصنیخ

یكون للرجل كمبدأ مسیر للحیاة كاملة ، عندما أنحبھ ، الن ما یجب اكتساب العاشق لمعشوق یستحق 

، أخریولده فینا ال العالقات العائلیة ، ال الشرف ال الغناء ، ال شيء أنیعیش حیاة جمیلة ال مكن أنیرید 

platon(". جماال مثل الحب أكثرال شيء  :1973 , p 38(

من طرف القوانین ، لكن یقبل ) في بعض الظروف إال( فحب الصبیان بھذا المعنى فعل حر ال یمسح فقط 

، ) البیداغوجیة أوالعسكریة ( یجد دعم قوي في مختلف المؤسسات و ھمن طرف الرأي العام ، فأیضا

platon(."لحمایتھ اإللھیةتطلب القوى بنادینیة أعیادكما كان لھ  : 1973 , p 247(

العالقة الجنسیة المثلیة تضم رجل راشد أننستخلص من ھذه النصوص أنیمكننا أخرىولكن من جھة 

العالقة بین أمان تحمیھا یة لھا قوانیوصبي بالغ جمیل ، ھذه ھي صورة العالقة الجنسیة المثلیة ، الحقیق

تعتبر الغریقومنھ فالجنسیة المثلیة عند ، راشدین فھي ممنوعة والتخنیث یعتبر مصدر مھانة وسخریة

إلىمرحلھ الكھولة ، ھي تحویل القوة الذكریة من المحارب القوي إلىعادة لالنتقال من مرحلة المراھقة 

دة للسیرورة التي من عاقثل مالمراھق الحر الذي یرتبط للحصول على تربیة عسكریة ومدینتھ كما ت

).209ص :1999،العدناني(.الشعور الغرامي خاللھا تقمص التلمیذ معلمة بتقویة 

:الجنسیة المثلیة في مصر القدیمة –5–5

ن مصریان قدیمان اذكر"ني انخ خنوم " و "ب نوم خنخ" قا في التاریخ وثشریكان مثلیان ولأإن

الوضعیات أكثرقبل المیالد حیث رسم ھذا الزوج في وضعیة تقبیل ، وھي 2400عاشا حوالي عام 

)130ص : 1999العدناني، (.حمیمة في الفن المصري القدیم

:الالتینیة أمریكاالجنسیة المثلیة في –6–5

األصلیین نوع شائع من الجنسانیة المثلیة التي تمركزت حول األمریكیینكان لدى األوربيقبل االستعمار 

ثنائیة الروح ، عادة كان یمیز ثنائي الروح مبكرا في حیاتھ ، وان قبل بالدور تم تنشئتھ بطریقة مالئمة 

، و كان یعتقد أن لھم قوى الروح كانوا من الشامانوثنائیغلباوبحیث یتعلم قواعد الجنس الذي اختاره 

من كال الجنسین ، فضال عن أشخاصیقیمون عالقات مع وكانواالعادیون ، التي لدى الشامان تفوق تلك

Oraison,1975(. فقطناثاإلیا كان یقیم عالقات جنسیة مع جثنائي الروح األنثى بیولوإن :p66 (



الجنسية المثلية  رابعالفصل ال

82

: الالتینیة مثل ألمریكاقبل االستعمار االسباني أخرىفي حضارات أیضاكانت الجنسیة المثلیة شائعة قد و

وبالمقابل فقد حاول المحتلون االسبان منعھا بفرض عقوبات ، الموشي،والزابوتیك وغیرھا ،األزنك،المایا

Oraison,1975(.بواسطة الكالبإرباالتمزیق أوالعلني ، الحرق اإلعدامتشدیدة ، التي تضمن :p60(

:الجنسیة المثلیة في المجتمعات الغربیة–7–5

المجتمعات الحدیثة فسابقا كانت الجنسیة المثلیة تعتبر كخرق للفطرة األالھیة حیث انھ على عكس

ال تضلوا ال :" النجیلتدین ھذا الفعل وتحذر من مغبة القیام بھ ، حیث جاء في األخرىالدیانات السماویة 

" ، یرثون ملكوت هللا .... ، وال فاسقون ، وال مایوني ، وال مضاجعوا ذكور ، أوثانة زناة وال عبد

)6: 9110األولى سونثكور(

یجب ان یعاقب علیھا " شاعة " اللواط ونجد نفس الشيء في الدیانة الیھودیة حیث كانت تعتبر قدیما

)18:22الالویین ( "ال تضاجع ذكرا مضاجعة إمرأة ، انھ رجس" بالموت ، فقد  ورد في التوراة 

" إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كالھما رجسا " وكذلك انھ ورد في السفر نفسھ 

.)20:13الالویین ( 

الكنیسة ورجال الدین في موقعھم من الجنسیة المثلیة سواء في المجتمع أراءوھذا وقد اختلف فیما بعد 

إصالحالتسامح إلىالیھویدي من اعتبارھا خطیئة یتوجب علیھا العقاب والجزاء أوالمسیحي  والسعیإل

Malinowski, 1976( .الجنسي مثلیا عن طریق شفائھ روحیا وجسدیا  :p 301 -304(

التشریع أنقمع ، بالرغم من إلىحیث نجد انھ في االتحاد السوفیاتي والمانیا المثلیة الجنسیة تعرضت 

اعتقاالت إلىالذي یعاقب المثلیین الجنسیین " tsariste"   " تشاریست " القانون القدیم األغاتي یالسوف

.بحملة اضطھادیة عنیفة  ضد المثلیة الجنسیة " ھتلر " قام ألمانیاأینكثیرة ، نفس الشيء في 

 )Malinowski, 1976 :p 301 -307(

نجد ھناك نوع من التسامح فھو یھدف فقط ونيانھ النظام النابولیإلىفي ھذا الجانب اإلشارةكما یمكننا 

الشمالیة ، القاعدة تختلف أمریكاولكن في ثلیة الجنسیة عند الكبار مسموجة المأماحمایة الصغار ، إلى

بالعكس األخرحسب تنوع الحكم ، فبالنسبة للبعض القانون كان مقمع حتى فیما یخص الكبار والبعض 

أصبحتمن نفس الجنس ، حیث األفرادبین األزواجوعرفوا نوعا من "gays"تحت تأثیر الحركات 

الجنس الواحد ، ففي وسط فرسا أفرادبین عقد الزواج المدني یحدول مثل السوید والدنمارك والنورج تت

الفكرة الغربیة بتأسیس شركة الزواج "مارك لوكنت " و "لوردولفكونتي " م كان 2000في مونیلیھ 
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ھذه الظاھرة أدتالمدني لذوي الجنسیة المثلیة والذین یشعرون بالوحدة ویبحثون عن مثیل لھم ھذا وقد 

)305ص:2009،برامیلي (.نبذهأومباركة ھذا الزواج إمكانیةانقسام الكنیسة حول إلى

:الجنسیة المثلیة في المجتمعات العربیة –8–5

، كما نجده كاإلسالم، بحكم الدیانات السماویة أشكالھاالدول العربیة تعاقب الجنسیة المثلیة ، بكل أننجد 

الحكم علیھا مع ذلك یبقى شكلي یظھر في التشریع في اتجاھات رجال الدین وال إالأن"وي روالبد"عند 

حیث اإلسالمیةالجنسیة المثلیة حرمت في الدیانة ھأنحیث اإلسالمیظھر في الواقع ،ھذا ما نجده في ارض 

ورد ذكر قوم لوط علیھ السالم الذین اجتمعوا وإنماالكریم ، القرآنانھ لم ترد لفظة اللواط بشكل مباشر في 

Jaqueruffie( .      على ارتكاب ھذه الفاحشة , 1986 : p 19(

: یقول عز وجل أیناألعرافسورة وقد ورد وصفا لحالتھم وسوء فعلتھم وھذا في 

ن اْلَعالَِمیَن ﴿َولُوطًا إِْذ قَاَل لِقَْوِمِھ أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَقَُكم بَِھا ِمْن « َجاَل 80أََحٍد مِّ ﴾ إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الرِّ

ْسِرفُوَن ﴿ ن ُدوِن النَِّساء بَْل أَنتُْم قَْوٌم مُّ ﴾ َوَما َكاَن َجَواَب قَْوِمِھ إِالَّ أَن قَالُوْا أَْخِرُجوُھم مِّن 81َشْھَوةً مِّ

﴾ َوأَْمطَْرنَا َعلَْیھِم 83ْینَاهُ َوأَْھلَھُ إِالَّ اْمَرأَتَھُ َكانَْت ِمَن اْلَغابِِریَن ﴿﴾ فَأَنجَ 82قَْریَتُِكْم إِنَُّھْم أُنَاٌس یَتَطَھَُّروَن ﴿

طًَرا فَانظُْر َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْجِرِمیَن ﴿ )80،81،82،83،84القرأن الكریم ، سورة االعراف ، أیات  (»﴾84مَّ

" sadom" كانوا قوما فاسقین ، في سكناھم عند البحر المیت في قریتي سادوم " لوط"قوم سیدنا إن

وقد ،هللاأمرمالم یعھده البشر من قبل وخالفوا األخالقالمنكر من سوء أتوا، قد " amoura" وعامورة 

سیدنا لوط قد دعاھم أنالناس من غیر مانع وال ضمیر وعلى الرغم من أمامكانو یأتون الذكر عالنیة 

الخلق عند أجملالناس الفاسقین بوجود أخبرتزوجة سیدنا لوط قد أنلم یجیبوا ،كما أنھمللھدى ، غیر 

البیت ، ھذا ما أمامزوجھا ، ودعتھم لبیت لوط الرتكاب المنكر ، وكان ضیوفھ مالئكة ، فعم الضجیج 

ومن أمن معھ ، وفي لمحة أصبحت البالد على بأھلھخجل سیدنا لوط وجعلھ یطلب من المالئكة الخروج 

.عجوزا في الغابرین والتي ھي زوجتھ إالونجا سیدنا لوط ومن معھ األرضسافلھا وارتجت 

) 67، ص 1978: أرجیل( 

فھنالك النبویة الشریفةفي السنة أما، الكریمالقرآنفیما یخص السحاق فلم یذكر بشكل صریح في أما

رواه الطبراني" السحاق بین النساء زنا بینھم ) : ص ( قالفكثیرة تنھى وتحذر من عواقبھ ، أحادیث

إذا ظھر فیھم :" ستا فعلیھا الدمار أمتيإذا استحلت ( رابطا ھذا الفعل باقتراب الساعة أیضاوقال 

" ،واكتفى النساء بالنساء والرجال بالرجالالقیانواتخذواالتالعن ، وشربوا الخمور، ولبسوا الحریر،
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من اجل تحریم السحاق واعتباره معصیة األحادیثعلى ھذه اإلسالمھذا وقد استند فقھاء ، رواه الطبراني 

.من الكبائر

:لیة في المجتمعات الحدیثة الجنسیة المث–9–5

إذالھ الحق في الحفاظ على اختالفھ " مختلف " ولكنھ " شاذ أوكمذنب " الیوم الجنس مثلي ال یعتبر 

ا الجنسیة المثلیة من التھمیش على ھذا مإخراجتطور التشریع الذي یرید األخیرةنا في السنوات ظالح

األطفالحدث في المكسیك مؤخرا باالعتراف بھذه الممارسة الجنسیة المثلیة ولھم الحق في الزواج وتبني 

العوائق السوسیولوجیة التي تتطلب وقتا كبیرا حتى یتقبل الرأي العام إلىلكن نظرا 2010، كان ھذا في 

فحتى الیوم الجنسمثلي الذكر مازال في حیاتھ الیومیة ، یا الجنسیة المثلیةببطریقة واضحة وصادقة ولونس

اقل أكثرأوفھو یرفض من طرف المحیط بطریقة وأصدقائھیز من طرف رفقائھ ، جیرانھ یتمالإلیتعرض 

ال شعوریة فالبنسبة لھ الحیاة لیست سھلة ، رغم المنظمات المساندة التي تظھر حالیا في العالم ، كما في 

Jaqueraflie( .وسویسرا تحدیدا األوربیةواألمریكیةل المكسیك ومصر والدو , 1986 :p 214(

وینتون"قال " رائدھا " من اجل حریة المثلیة الجنسیة " فمن بین المنظمات التي كانت رائدة في ذلك نجد 

 " "gale winilliton " تحریر المثلیة الجنسیة ھو تطور اجتماعي وثقافي ، ویعد إن:" بحیث صرح

) p 3093.G,19otlibG:( ..... "أمریكاجزء من الحركة العامة لشباب 

ظمات التي من خاللھا بدأ المثلیین الجنسیین یطالبون بحقوقھم باعتبارھم فئة مختلفة نوبھذه الجمعیات والم

المجتمع الغربي قد غیر من نظرتھ أنخارجین عن القانون ، نجد أوولیسوا بشاذین اآلخرینعن 

ي العقاب عاالحتقاریة للجنسیة المثلیة تدریجیا نحو التقبل ، فبعدما كانت انحراف عن الطبیعة البشریة تستد

حالة مرضیة تسدعي االھتمام والعالج ، فاھتمت مختلف إلىغابرة ، تحولت كأیة جریمة في العھود ال

بشكل كافي ،وشیئا فشیئا ناجحةلم تكن إالأنھالم النفس بتقدیم تقنیات عالجیة للجنسیة المثلیة ، مدارس ع

بذلك المثلي وأصبح، )المجتمعات الغربیة ( عن تلك النظریة المرضیة للمثلیة الجنسیة األخیرةتخلت ھذه 

طبیعتھ البشریة ، ولكنھ العالج ، وال شاذ عنإلىالجنسي الیوم ال یعتبر كمذنب وال كمریض بحاجة 

كما انھ كان للمثلیین الجنسیین ، شخص مختلف لھ الحق في الحفاظ على اختیاره الجنسي ورغبتھ في ذلك

وإعطائھایخرج ھذه الفئة من التھمیش أنمع تطور التشریع ، بحیث حاول األخیرةنصیب في السنوات 

)p 2141986.J ,uffieR:(.مكانھا وسط زحمة العوائق االجتماعیة 

الجنسیة المثلیة تعتبر كحالة عادیة ، فالجنسي المثلي مواطن عادي لھ الحق في الزواج ، أصبحتولھذا 

المدني یقام بشكل رسمي ، ) les mariages des gays( والذي یعرف بالزواج بین المثلیین الجنسیین 

أنأصبحویكون ھنالك عقد بینھما ، بل تعدى ذلك  المثلیین الجنسیین یطالبون بالزواج الكنسي والمباركة إل
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ال احد یملك الحق في التصور المثالي للحیاة الحمیمة واألسریة ، أن، وحتى تبني األطفال بحكم اإللھیة

.واالختیارات الجنسیة األوالدومستقبل 

: الجنسیة المثلیة في المجتمع الجزائري –10–5

ومن انتھاكھایومنا ھذا من المحرمات التي ال یجوز إلىمعنا الجزائري تبقى المثلیة الجنسیة في مجت

ھذه الممارسات جد أصبحتالطابوھات التي ال یتحدث عنا ، ولكن ھذا بشكل ظاھري فقط ، بحیث 

تكون جمعیات خفیة إلىفقد تمكن المثلیین الجنسیین بفضل االنترنیت من الخروج عن عزلتھم ، ، تشرة من

نطینة ،وھران ، عنابة الجزائر العاصمة ، قس: تعمل بطریقة سریة في المدن الكبرى من الوطن ، خاصة 

القاضیة بمختلف العقوبات في وجھ ) 338–333( رقم لى الرغم من المواد القانونیة ، فع، البلیدة

التي تجعل من المثلیین اإلسالمیةشئة الدینیة جانب التنإلىالممارسات الجنسیة والفعل المخل بالحیاء ، 

" الذي قامت بھ اآلراءالجنسیین یعیشون ازدواجیة شخصیة في المجتمع الجزائري ، ومن خالل سبر 

للجنسیة المثلیة ، كما تبقى ھذه إجرامیةفان الجزائر تعطي صورة " D.Goularie" " دلفین قوالري

)p 120Benjelloun.T,1987 :(.محط اھتمام رغم كل التناقضات التي یعرفھا البلد األخیرة

01-09تعدیل لھ قانون رقم آخرحسب ( من قانون العقوبات الجزائري : )333(المادة حیث تنص 

یعاقب ) :" األولىالمادة 04–82القانون رقم ( العامة اآلدابالنتھاك ) 2009فیبرایر 25المؤرخ في 

ج كل من ارتكب فعال عالنیا مخل بالحیاء .د2000إلى500سنتین وبغرامة من إلىبالحبس من شھرین 

الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون أفعالكان الفعل العلني المخل بالحیاء من وماذا

" ج  .د00001إلىج .د1000ثالث سنوات وبغرامة من أشھرإلىالعقوبة بالحبس من ستة 

عشر سنوات كل من ارتكب فعال مخال بالحیاء ضد قاصر إلىیعاقب بالحبس من خمس :" )334(المادة 

ویعاقب بالسجن المؤقت من خمس ،شرع في ذلك أوبغیر عنف أوأنثىلم یكمل السادسة عشر ذكرا كان 

عشر سنوات احد األصول الذي یرتكب فعال مخال بالحیاء ضد قاصر ، ولو تجاوز السادسة عشر من إلى

".عمره ولم یصبح بعد راشدا بالزواج

عشر سنوات احد األصول الذي یرتكب فعال إلىس میعاقب بالسجن المؤقت من خ) :"335(المادة 

وقعت الجریمة على قاصر لم وإذاشرع في ذلك ، أوبغیر عنف أوأنثىذكرا إنسانمخال بالحیاء ضد 

".عشرین سنة إلىیكمل السادسة عشر یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات 

) 160، ص 2009: دیدان (

.عشر سنوات إلىكل من ارتكب جنابة ھتك عرض یعاقب بالسجن المؤقت من خمس :" )336( المادة 
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وقع ھتك عرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشر فتكون العقوبة بالسجن المؤقت من عشر سنوات وإذا

".عشرین سنة إلى

كان من أوھتك العرض أووقع علیھ الفعل المخل بالحیاء أصولكان الجاني من إذا:" )337( المادة 

األشخاصكان خادما باجر لدى أومن یخدمونھ باجر أوكان من معلمیھ أوفئة من لھم سلطة علیھم 

كان الجاني مھما في صفتھ قد استعان في ارتكاب أوإذامن رجال الدین أوكان موظفا أعالھأونین یالمب

عشرین سنة ، في الحالة إلىتكون العقوبة الشجن المؤقت من عشر سنوات أوأكثرالجنایة بشخص 

المنصوص علیھا في ةوالسجن المؤبد في الحال334من المادةاألولىالمنصوص علیھا في الفقرة 

".336و 335المادتین 

الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسھ یعاقبأفعالكل من ارتكب فعال من :" )338(المادة 

كان احد الجناة قاصرا لم یكمل وإذا، دینار2000إلى500سنتین وبغرامة من إلىبالحبس من شھرین 

".دینار10000الحبس لمدة ثالث سنوات والى غرامة إلىتزداد عقوبة البالغ أنالثامنة عشر فیجوز 

) 160ص :2009،دیدان(

وإنھاالجنسیة المثلیة عرفت عدة تموجات وتقلبات منذ العصور الغابرة ، أنفمن خالل ما ورد سابقا نجد 

أدیانھاتتغیر وتختلف باختالف المجتمعات وإلیھاموجودة بوجود الجنس البشري ،وبالتالي فالنظرة 

ھو نظرة المجتمع الجزائري والقانون باألخص، والذي یركز علیھ أیضاوثقافاتھا ، وباختالف العصور 

مة قطعیا في دیننا محرأنھاصح القول حیث إنالحنیف تجاه ھذه الظاھرة اإلسالميالجزائري والدین 

ومرفوضة رفضا باتا في مجتمعنا الجزائري ، فكیف یمكننا التعامل معھم بصفتنا مسلمین وعرب بالدرجة 

من جھة ثانیة نفسانیینوكأخصائیین أخرىالقوانین الرسمیة من جھة إلىوكجزائریین خاضعین ىاألول

.فھل ، ھناك من سبیل لمساعدتھم وتغییر مسار حیاتھم وسلوكھم الجنسي ؟

:أنواع الجنسیة المثلیة–6

"homosexualite absolue"المطلقة الجنسیة المثلیة - 6-1

إالال یشعرون أوانجذاب جنسي نحو الجنس المغایر ، بأيالذین ال یشعرون األشخاصھذا النوع یخص 

استجابةأواھتمام أيال یبدیتجاه نفس الجنس ، فالجنسي المثلي المطلق بموالتھمبصفة جد ضئیلة مقارنة 

)p 324,1965Gillespie :( .الجنس المغایر أمامجنسیة انفعالیة 

.جنس مثلي إالیكون موضوعھ الجنسي أنالجنسمثلي المطلق ال یمكن " : فروید" وتبعا لــ 
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)Freud.S, 1987 : p 39(

إقامةبان الجنسي المثلي المطلق من المحتمل جدا انھ إذا اضطر : "BERGLER" برقلر " ویرى  إل

) p 191:Bergler .Ed,1969( .عالقة جنسیة مع المرأة یصبح عاجز جنسیا

الجنسي المثلي الحقیقي انھ شخص ال تثیره : "WEST" وست " وفي ھذا الصدد یعرف 

)p1393,19WEST.J:( .لھ إزعاجتصبح مصدر إنھا، بل اإلغراءاتاألنثویة

ومنھ فالجنسیة المثلیة المطلقة تصبح بمثابة دافع ال شعوري ینكر من خاللھ الفرد العضو األنثوي مع التلذذ 

، وتحقیق الرضا في الجسد الخاص ، ألن ذلك یمثل لھ تغطیة جیدة للواقع التي یفر منھا الخاصة ، 

)p 1493,19west :( .المازوشي الفميبنكوصھ 

:"homosexualité accidentelle"الجنسیة المثلیة العرضیة –2–6

في نوع من الممارسات الجنسیة المثلیة بصورة عرضیة خاصة األشخاصیدخل بعض أنیحدث 

ھذا النوع من الممارسة بالجنسیین أصحابف المحرومین من االتصال الجنسي بالجنس المغایر ، ویعر

الجنسي بمثابة بدیل مریح في غیاب مصرف للرغبات الجنسیة الموجھة المثلیین العرضیین ، فھذا المیل 

الحرب بسبب العزلة أثناءمثل ھذه الممارسات في السجون والمعسكرات المغلقة للجنس المغایر ، وتكثر

ھذا النوع یخفون استعداد ال شعوري جنسي مثلي ، یكون نتیجة اتھام طفولي أصحابوالخوف، فإن 

)p87,19Dbois:193( .الشعوري ، حیث االرتباط باألم كاستجابة انتقامیة ضدھا 

: "Homosexualité inconscients"في ھوامات الشعوریةالمثلیة الجنسیة –3–6

عالقة جنسیة مثلیة صریحة نشطة بل تتمیز حیاتھم أصحابھاإلىھذا النوع من الجنسیة المثلیة ال یستسلم 

فقط،  مرتكزة في ذلك على ھوامات جنسیة مثلیة ولكن ھذه الممارسات الخیالیة للجنس التكفي باالستمناء

)p320Dbois,1987:( .للجزم بوجود تثبیت جنسیة مثلیة حقیقیة 

:"Pseudo Homosexualité"شبھ الجنسیة المثلیة –4–6

في ھذا النوع یدخل الرجل المؤنث السالب دائما في صراع داخلي ، فالضمیر الداخلي یعارض دوما 

، ونتیجة لھذا الصراع الدائم یكون الرجل المؤنث السالب ) رغبات الجنسیة المثلیة( الرغبات السالبة 

، وبالتي یتفادى مجموعة من الدفاعات الالشعوریة التي من خاللھا یتجنب االتھامات الدائمة للضمیر

، إذ یصبح یتعامل ) ultra viril( رجولي مبالغ أسلوبالصراع مع األنا األعلى ، فیتبنى بدل التعویض 

.الضعیفة التي تكشف أنوثتھاآللیةانھ ال یمكنھ المواصلة على ھذه إالمع النساء بصوت مرتفع وخشن ، 
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النساء الالئي یحاولن إخفاء میوالتھن الجنسیة المثلیة ، بالتخفي وراء سلوكات إلىونفس الشيء بالنسبة 

Bergler.Ed , 1969( .أنثویة مبالغ فیھا  : p 340 (

:"Bisexualité"الجنسیة المثلیة الغیریة أو الثنائیة الجنسیة –5–6

یظھر بعض الجنسیین الرغبة في إقامة عالقة حمیمة مع شركاء من نفس الجنس معبرین بقایا طفیفة 

فبإمكان ھذه الفئة إقامة عالقة ، ال یفضلونھنأنھممع النساء رغم رجولیینللجنسیة المثلیة الغیریة ، إذ ھم 

Freud.S,1987(.جنسیة مع الجنس المغایر إال أن تفضیالتھم تكون مع شركاء من نفس الجنس : p 137 (

:"évolutive Homosexualité"الجنسیة المثلیة التطوریة–6–6
یمیز ھذا النوع من الجنسیة المثلیة مرحلة المراھقة، حیث دخول المراھق مثل ھذه الممارسات تعتبر 

مثلیة ال تشھد مرحلة انتقالیة فھي تدخل ضمن التطور العادي، و الفضول الجنسي، فھذه التجارب الجنس 

Dubois( .للضرورة على تفضیل قوي، و ال على التزام انفعالي من التعبیر الجنسي ,1987 : p 137(

تمیز مرحلة المراھقة ھي نوع من االرتباط العاطفي المؤقت ، فإذا لم الجنسیة المثلیة التطوریة التي ف

الغرام العنیف ، فإنھ یساعد المراھق على التحرر من أوالجنسي الصریح ، االتصالیصل لدرجة 

.عنھا بروابط جدیدة واالستعاضةالروابط العاطفیة الطفولیة، 

عالقة غیریة ، لذلك إلىفالجنسیة المثلیة في ھذه المرحلة ممكنة ، وغیر ضروریة لالنتقال من النرجسیة 

مثال على وأحسنال نلح على المراھق ، فبتلك الطریقة سنثبتھا لدیھ ، بصورة نھائیة ، أنفمن المستحسن 

من الذكور لھم نشاط %60أن نحوا من األمریكيعلى السلوك الجنسي للشعب " كینري " ذلك دراسة 

.%33من ھذا النوع قبل المراھقة ، وان نسبة السحاق لدى المراھقات بحدود 

)266ص: 1994،سعد ( 

: الجنسیة المثلیة الكامنة–7–6

للشخص میوال جنسیة كامنة من إنوھي الالشعوریة وھي عكس الظاھرة أو المكشوفة ومن المعروف 

ومالبسھن وطریقتھن في وإشغالھنأللعابھن وإیثارھدون الذكور اإلناثتفضیلھ طریقة اللعب مثال مع 

عندما یلتحقون بالجیش یفزعھم النوم في عنابر كلھا من الرجال وال یتصورون وأمثالھالمشي والتعبیر 

في كثیر من المشاكل في محیط األسرة حیث میولھموقد تسبب أمامھممجرد خلع المالبس أواالستحمام 

أوإذا اتخذت ھي وضع الذكر وھو وضع إالیرضى بالجماع مع زوجتھ مثال ال  قد یغار على امرأتھ األنث

العقاب وال ینزلھ بإمرتھكالمجنون ویكشف التحلیل انھ یھوى عشیقھا ویتمناه لنفسھ وھو بذلك ینزل 

رجلین أشخاصبالعشیق وقد تفسر المیول الجنسیة المثلیة الكامنة كل الموقف الجنسي الذي یحتوي ثالث
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امرأتین ورجل وكأن یحب المرأة رجالن ھما زوجھا وعشیقھا ، أو تحب المرأتان الرجل أووامرأة  

المرأتان للموقف قد یكون دلیال على رباط جنسي أووالمرأتان ھما الزوجة والعشیقة فإن احتمال الرجلین 

عن میول جنسیة كامنة بھ وعموما مثلي كامن یجمع بینھما وقد یغصب الرجل زوجتھ على الزنا كتعویض

دفاعات تأخذ شكل اضطرابات تشمل السلوك والشخصیة إلىفإن الجنسیة المثلیة الكامنة قد یلجأ صاحبھا 

بالجنسیة المثلیة الكامنة من افتضاح میولھ الشخص المصاب یھا إلومن بینھا حاالت الھروب التي یدفع 

وشعوره باالضطھاد والعزلة ومن ثم فإن إخفاقھأوإحباطھنفس الكامنة والقسوة والتدمیر یخیفھا بھما وب

المیول الجنسیة المثلیة الكامنة لھا دورھا الخطیر في تحدید اتجاھات وسلوك كثیر من الناس وقد تكون عند 

)149ص:1935،اختن( .بعضھم بالفطرة مثل ضعفاء العقول وھذه الحاالت نادرة 

:الجنسیة المثلیة اتتصنیف–7

الجنسیة المثلیة سلوك عام في كل األفراد یختلف في درجتھ من فرد :  أن "سید جالل " یرى الدكتور 

فرد ، إذ أن مصاحبھ أفراد من نفس الجنس ، ومصادقتھم تعتبر جنسیة مثلیة تختلف درجتھا عن إلى

.مطلبین عن بعضھما البعض في النوع معاشرة الفرد جنسیا لفرد من نفس جنسھ مع عدم اختالف ھذین ال

)300ص: 1994،سعد ( 

وحب نفس الجنس األخربمرحلتین حب الجنس إنسانوبمقتضى مراحل نمو الفرد لدى فرید یمر كل 

جانب استعدادات إلىوعلى ھذا یمكن القول انھ لدى جمیع الناس من الجنسین استعدادات جنسیة مثلیة 

جمیعا مزدوجو الجنسي المثلي إذن ھو الذي تغلبھ مكونات ابیضاأنناالجنسیة الغیریة أي في كلمة واحدة 

یمكننا تقسیم الجنسیین المثلیین ثرأكعلى مكونات حب نفس الجنس ، ولتوضیح ذلك األخرحب الجنس 

والسلبي الذكر األنثىالتي تلعب دور واألنثىاالیجابي الذكري الذي یلعب دور الذكر ، : أنواعثالث إلى

واألنثىالذي یلعب دور  شیوعا الذي یلعب الدورین معا األكثرالتي تعلب دور الذكر والتنوع المختلط األنث

)15موسوعة علم النفس للتربیة والتعلیم ، ص ( :وھذا ما سنوضحھ في ما یلي 

: من حیث الجنس –1–7

: "Homosexualtié masculine"الجنسیة المثلیة الذكریة –1- 7-1

تظھر من خالل انجذاب جنسي نحو نفس الجنس  والذین یشعرون بمثل ھذه WEST" وست " فحسب 

وبالتالي فالجنسیة المثلیة الذكریة ھي خاصة بفئة ا جنسینمثلییالاالنجذابات القویة من الرجال یسمون 

)p 170Roland  Chmama , 2003 :( .االختیار الجنسي لنفس الجنس أوالرجال ، وھي المیل 
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:"Homosexualtié féminine"الجنسیة المثلیة األنثویة  -2- 7-1

میل وإتیان الفتاة الفتاة األخرى ، وتتبادل اللذة بینھما وھو ما یعرف بالسحاقیة او الزبیانیة ، ویعني

) 120ص:1985جالل ،( .بممارسة الجنس 

األحیاءانتشار السحاق بین طالبات المدارس والجامعات خاصة في إلىبحیث تذھب بعض الباحثات 

أنھ من بین : Kinsey" كنزي " إذ یرى ، لإلناثیكون السكن مخصص أنالجامعیة والمدارس الداخلیة 

جربن %11منھم الثالثینفي السن حتى %17بیانیة كلن یالعینة التي استقصى فیھا حاالت الز

من بین %04وكان األربعینولو مرة ، وقد تستمر المخالطة النسوبة بعد " l’organse" االنتعاض 

)16ص:2003،العناني(.النساء ھذه العینة من غیر المتزوجات یمارسنھا حتى سن الخمسین 

: من حیث الدور –2–7

:"Homosexuelactif"الجنسي المثلي الفعال–1- 7-2

إن: Freudیرى فروید إذوھو الطرف الذي یلعب دور الفاعل والنشط في العملیة الجنسیة المثلیة ، 

.األنوثة ھر خصائص جسمیة ونفسیة وذكریة كثیرة ، وتفرض موضوعھا الجنسي ظالفعال ی

 )Freud.D, 1987 ;p 52 (

الخاضع وھذا أوالرجل الجنسي المثلي الفعال یعتبر اقل انحرافا من الجنسي المثلي السالب إلىوبالنسبة 

، األخرفالجنسي المثلي الفعال إذن ھو القائم بالجنسیة على الطرف ، ما یظھره من خصائص ذكریة

Temperiere,2000(.والذي غالبا ما یكون خاضع مطلق  : p 182 – 183(

:"Homosexuelpassif"المثلي السالب الجنسي –2- 7-2

المتلقي سواء كان ذلك بنسبة للجنسي المثلي الذكري أيالمفعول بھ ، أيوھو الخاضع للعملیة الجنسیة 

انحرافا في سلوكھم الجنسي بحیث یصعب أكثرھذا النوع یعتبرون أصحابإن ،)الخاضعة ( أواألنثوي

Temperiere.TH( .عالجھم صعبأنالتكفل بھم ، كما  ,2000 : p 182 – 183(

إماویتصرف صاحب الشخصیة السلبیة ، ي في العملیة الجنسیة المثلیة ومنھ ھو الذي یقوم بالدور األنثو

یرد علیھم فھو أوبالعدوان إلیھمیتوجھ أنكل قدرة على یفقدهاعتماد كامال اآلخرینباالعتماد على 

آخراالعتمادي السلبي معا فھو یلجأ دوما  قصد حمایتھ ویسھر علیھ ویوجھھ والنساء من ھذا النوع إل

من الرجال الذین لھم حاجات اعتمادیة متشابھة والسلبیة أكثریحققن توافقا مرضیا لمن أنیستطعن 

یسلك سلوكنا أوأنبعكس ما یطلب منھ الشخص الذي یوصف بالسلبیة أيویقصد بھا القیام بفعل مضاد 

) 105ص :1994،اختن( .عدوانیا یحقق لھ اعتمادیتھ علیھم و لكنھ سلوك عدواني سلبي متمرد 
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یقنع بھا أوأنفھو شخص غیر عاجز تماما ویستطیع التصرف لوحده ولكنھ ال یقدر على فرض تصرفاتھ 

وان كان التمرد یظل بھ وھذا اآلخرینیحمي نفسھ من تبعاتھا ومن ثم فھو قد یستسلم السبتداء اآلخرینأوأن

اآلخرینالمفرط على على عكس صاحب الشخصیة السلبیة االعتمادیة ذو االعتماد الكامل و

) 14ص:2003العناني ،(

»Actif-Homosexuel Passif«الفعال–الجنس المثلي السالب –3- 7-2

العملیة الجنسیة المثلیة، أي یكون فاعال تارة و مفعول بھ تارة و ھي قیام الجنس المثلي بالدورین معا في 

كما قد یكون الجنس مثلي ، رغبة الشریك في الوضعیة الجنسیةأخرى بحیث یكون بالتناوب، و ھذا حسب

Temperiere. Th, 2000).في فترة من حیاتھ فعاال ثم یصبح بعدھا سالبا و العكس صحیح : 183)

، عندما كان الغلمان یأخذون الدور السلبي، الخاضع مع اإلغریقیینو أحسن مثال على ذلك ما كان عند 

الرجل الراشد المحارب الفعال، لیعطیھ القوة و التربیة العسكریة، حتى یكبر، و ھكذا یقوم بنفس الفعل 

.ھ في صغرهعندما یصبح راشدا مع غلمان آخرین بقیامھ الدور الفعال عكس ما كان یقوم ب

(Temperiere. Th, 2000: p247- 248)

: "Bisexual"الثنائیة الجنسیة- 7-3

انتشر لفترة طویلة في فرنسا ، وھو ،أنكىوھيدیمارس الجنس مع الجنسین معا ، فھذا الشذوذ اأنوھي 

فالكثیرمنھؤالء الشواذ یستعینون على التوائم وحاالتھم ،"rdouble plesi" ما یسمى باللذة المزدوجة 

قد األحیانیتجاذبون مع الجنسین كلیھما وفي بعض أیأنھموا الجنس ، یفي الحقیقة ثنائمنھبأأنفسھمبتعلیل 

ابتغاء إلىینساق أحیانأخرىیحدث ذلك حینما یستبین الشخص نزاعاتھ ھذه بعد ان یكون تزوج ، وفي 

)146ص: 1900،فیریھ(.، لیبرھن لنفسھ انھ لیس شاذاألخرعالقة مع شخص من الجنس 

فإذاوافیة بحجم الجنسیة المثلیة ، اتءإحصاولیس من المستطاع في ظل ھذه التحدیات الوقوف على 

ارتباطات لھ لیس الذي موضوع حبھ ھو من نفس الجنس وأواألنثىالذكر بأنھعرفنا الجنسي المثلي 

من %02نقدر الجنسیین المثلیین من الذكور بحوالي أمكنناأنمن الجنس المغایر ، وان بأفرادلیبیدیة

%10"روزانوف"تقدیرفيإلیھممن ھذه النسبة یضاف اإلناثأكثرالمثلیة لدى المجتمع ولعل الجنسیة 

الجنس یزاولون النوعین من العالقات المثلیة والغیریة كلما كان ذلك ممكنا ومن مزدوجيینبغي اعتبارھم 

یكون احد من الناس قد نجي من عالقة جنسیة مثلیة مرت بسالمة ودفنت في الالشعور أنالمشكوك فیھ 

)16، ص موسوعة علم النفس للتربیة والتعلیم ( . والنسیان حتى ولو بقیت في الخیال ولم تظھر لحیز التنفیذ
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:الجنسمثليشخصیة–8

انھ من بین اإلحصاءاتللجدل وتؤكد وأكثرھاإثارةاالنحرافات الجنسیة شیوعا أكثرانحراف جنسي من 

الدراسات على الطلبة إحدىنسبتھم مثلیة وفي األقلعلى 400من سكان المدن یوجد آالفكل عشرة 

وان األوقاتقد مارسوا الجنسیة المثلیة في وقت من من ھؤالء الطلبة %35أنأكسفوردبجامعة الجدد 

وریة وقد عشأوة حصوفمأومستورة أومنھم قد استمروا یمارسونھا وقد تكون الجنسیة المثلیة كامنة 8%

تكون لھ عالقات غیریة وقد أنیبدو البعض غیر راض عن جنسیتھ المثلیة وقد یمتعض من مجرد فكرة 

صحة نفسیة ، والرأي عند علماء أكملم قد یبدوا في ھیعاني بعضھم من اضطرابات نفسیة واضحة وبعض

الدراسات قد إحدىالجنسیة المثلیة دلیل على اضطراب نفسي عمیق ، ومع ذلك فان إنالطب النفسي ،

إنحاولت نقض مفھوم مرض الجنسیة المثلیة وزعمت دراسة  المثلي الجنسي ال یختلف عن الغیري أخر

)102ص :1975،فروید ( .الجنسیة في دفاعاتھ الشخصیة وتوافقھ وتقدیره لنفسھ 

حولة ،وال دخل للمظاھر البدنیة في فوضعفھن ، وبعضھم ذكورتھ كالاإلناثولبعض مثلي الجنسیة مظھر 

أوتلعب دور أنھاكذلك ال یبدوا على المرأة مثلي الجنسیة ذلك وأوالدور الجنسي الذي یفضلھ ھذا  األنث

فالجنس األنوثةالذكر وھي تمارس شذوذھا فقد تكون األولى ظاھرة الذكورة ، وقد تكون الثانیة بادیة 

مع شخص من نفس جنسھ ، فالكالم عن الجنسیة المثلیة یعني إالنزواتھ الجنسیة إشباعالمثلي ال یمكنھ 

ھذا االشتھاء قد یكون جبلي ولكنھ نادر إنالتفضیلي أو اختیاري ألفراد من الجنس نفسھ ، االشتھاء

الغدد تفرز فائضا من الھرمون األنثوي لدى الذكر فائضا من أنالحدوث ، فھو نتیجة خلل ھرموني ، إذ 

)40ص :2006،البدوي (.األنثىالھرمون  الذكري لدى 

وعالقاتھ بالناس تكون عابرة والصدق فیھا أنانيانھ إالوالمثلي الجنسیة ولو انھ اجتماعي ومحدث لبق 

،  ویرتاب في عشاقھ فال یصدقھم ویشكو إیذائھموال عاطفة بل انھ لیكبت الكراھیة للناس والرغبة وفي 

أخرىق والفصام ومشاكل االضطھاد ویصیبھ االكتئاب واالضطرابات النفسیة الجسمیة واستجابات القل

أننفسیھ المنشأ في المنطقة الشرجیة وما حولھا ویمكن أعراضطبیة نفسیة كثیرة وكثیرا ما تظھر علیھ 

ذلك إلىیلجأ أنیھتك ستره ویفضح ویمكن أنیكون حذرا ویمكن أنیفشل في الزواج ویمن آویتزوج 

رفان وینشأ طنسیانھ ولذا فقد ال ینفصالن الیكون ذلك عادة وسلوى وال یستطیع أنوقت األزمات ویكن 

لدرة انھ لو اجبره اآلخریغیر على الطرف أنبینھما عالقة عاطفیة غایة في القوة وبل یمكن لكل طرف 

.الذي خسر كل شيء بعلى االنفصال عنھ سوف یصرخ ویبكي صراخ المكلو

)204ص :2004،غانم (
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: النظریات المفسرة للجنسیة المثلیة –9

ھذه التفسیرات یرجع أكثرالتفسیرات السیكولوجیة للجنسیة المثلیة تتفاوت تفاوتا ظاھر على الرغم من إن

اضطرابات مبكرة فیما یكون بین الطفل أوإلىوقائع مبكرة صادمة إلىمصدر ھذا النوع من السلوك 

كثیرا من حاالت الجنسیة المثلیة سبق وان تعرضوا إنوالوالدمن عالقات ، إذ تشیر بعض الدراسات 

تأثیرا عمیقا أثرتھذه الخبرة قد ھأنث ،حیصغارا أطفاالالجنسیة المثلیة حین كانون ال یزالون ألغراء

)90ص :2003فھام،(.في مجرى حیاتھم وتطورھم الجنسي في المستقبل 

الجنسیة المثلیة ومن االجتھادات المفسرة ألسبابولھذا السبب تشابكت وتعددت المحاوالت التفسیریة 

: نذكر 

:وجھة نظر التحلیل النفسي –1–9

عدة في فھم الجنسیة المثلیة ، حیث حاول في الكثیر من مؤلفاتھ البحث في تفسیر إسھاماتكانت لفروید 

.نطالقا من نظریتھ حول الالشعور الجنسیة المثلیة وھذا اإلىتؤدي أنالعوامل التي یمكن 

: الجنسیة المثلیة وعقدة أودیب –1- 9-1

تغیر اتجاه األودیب انطالقا من أوأول نظریة في تفسیر الجنسیة المثلیة لفروید نجد تلك المتعلقة بتوقیت 

قد أواألموجود خلل في عالقة الطفل مع احد الوالدین سواء األب إنالمثلث األودیبي ، إذ یرى فروید 

ال خاطئا عن طریق تقمص شخصیة حل الموقف األدویبي حإلىالجنسیة المثلیة ، فالطفل یلجأ إلىیؤدي 

كشخص لھ جاذبیة جنسیة وذلك بدال من حل المواقف االدویبي عن طریق التوحد مع بألاوقد یرى األم

.یصبح رجال كامالأنوالرغبة في األبشخصیة 

الجنسیة المثلیة ، یقول إلىات تصور الطفل الم قضیبیة یؤدي حتما ثبفبأمھفیما یتعلق بعالقةالطفل 

كل تأثیرات الحیاة المستقبلیة یجعل الرجل أماماذا كان تصور المراة بالقضیب عند الطفل ویقف "فروید

".ال یستطیع التخلي عن قضیب عند موضوعھ الجنسي ، إذ الشخص یصبح بالضرورة جنسي مثلي

 )Freud.S,1969 :p 20(

ما یسمیھ فروید باختیار أيوبعد اجتیاز ھذه المرحلة الطفل یتقمص المرأة ویأخذ نفسھ كموضوع جنسي 

شواذ أنلقد توصلنا في جمیع الحاالت التي درسناھا :" أیضاموضوع نرجسي ، ویضیف فروید 

بالنسبة قتةؤوأحیاناممن الطفولة مرحلة تثبیت جد صعبة ، األولىالمستقبل یعیشون خالل السنوات 

كموضوع جنسي ، أنفسھمخذون یت، وبعد اجتیاز ھذه المرحلة یتقمصون المرأة و) األمغالبا ( للمرأة 
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یشبھونھم بالذات ، والذین یریدون ) رجال ( أشخاصا من النرجسیة یبحثون عن وانطالقآخروبتعبیر 

Freud.S,1987( ".تحبھم بالذات األمیحبوھم مثلما كانت أن :p 50(

تقوم األخیرةھذا التعلق باألم تعززه استجاباتھا باإلفراط في الحنان ، ھذه " یوسف الزم كماش" فحسب 

)110ص :2011الزم كماش، (".بالنساء السیئات " فیما بعد بحمایة ابنھا مما یعرف 

على الدور الھام الذي یلعبھ حضور الوالدین ، Freudوھو ما یرفع شدة التثبیت وفي نفس السیاق ركز 

.مسیطرة ، یمھد الطریق لظھور الجنسیة المثلیة أمغیاب أب قوي أو أنحیث 

)13ص :1975سیجموند ، ( 

ذو أباءمعظم الجنسیین المثلیین لھم أنعلى الجنسیین المثلیین بین "Pasche"ولكن من خالل دراسات 

خاضعات ومحبات أمھاتعاطفیین ومھتمین ، وكذلك وأحیاناأباءشخصیات قویة ، مسیطرة وعنیفة 

Pache.F,1992( .وأكثرأنوثة : p 111 (

ومحلل نفسي بدارسة الجنسیة المثلیة عند الذكور دراسة وثیقة یذھب )1962( ،رفنج باییار" وقد قام 

انھ الجنسیة المثلیة ترتبط إال، األحیانوقائع الغوایة الجنسیة تحدث في بعض أمثالانھ ، وإذ كانت إلى

في سن الصبا ، وھو ارتباطھاباإلغواءمن اإلغواءأكثرشدیدة وأمھبالعالقة الوثیقة التي تنشا بین الطفل 

أنفیمنعھن بذلك من أطفالھنمن ھذا النوع یكون روابط سیكولوجیة شدیدة بینھم وبین أناألمھاتیرى 

أنات مذكرة ومن شأن وجھة النظر ھذه أن یؤدي بناءا تقمصوأتتكون عندھم توحدات  تكون أنتتوقع إل

.الجنسیة المثلیة قائمة دائما على الصراع وسوء التوافقأصحابشخصیات 

)86ص :2003فھام،(

تتوصل في دراسة لھا استخدمت فیھا اختبارات الشخصیة ) 1957"(ھوكرایفلین"أنلكننا نجد مع ذلك 

أنالمعیاریة  أنأمثالالجنسیة المثلیة على درجة طبیة نسبیا من التوافق ، كما تزعم أصحاببعض إل

.یتمكنون من العیش في سالم في مجتمعنا في الظروف التي ال تنطوي على الضغط والقھراألفرادھؤالء 

)40، ص 2004: البدوي (

: الجنسیة المثلیة وعقدة الخصاء -2- 9-1

حافز نشیط ، والذي ھو تقدیر لألب ةالجنسي المثلي یكون بواسطإلىإن اختیار الموضوع بالنسبة 

یعني تجنب المنافسة معھ لكن مع التعلق بضرورة المرأةترك أنوالخوف منھ في نفس الوقت ، حیث 

توحي ) القضیب ( األنثىالذكریة عند األعضاءفنقصان ، وجود القضیب عن الموضوع الجنسي المختار
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األنثویةالتناسلیة ألیھاألعضاءاألمر الذي ینشط عنده مخاوف مكبوتة ، فتصور التذكر بالخصاء ،إلى

Faucaut,1984( .كأدوات خطیرة تجعل تطوره الجنسي المغایر في حالة كبت وكف : p 217(

:النرجسیة والجنسیة المثلیة –3- 9-1

نرجسي في اختیار الموضوع الجنسي ، كیف  ذلك ؟أساسیتم على أمھإن تثبیت الطفل على 

قضیب " وانطالقا من اكتشاف -اختیار موضوع جنسي من نفس الجنسأي–وراء ھذا االختیار الجنسي 

العضو الجنسي " یتشكل في ذھن الطفل تقدیر مفرط لھذا العضو ، وھذا ما یجره للبحث عن " الذكر 

.لي عن المرأة ، لكون ھذا العضو مفقود لدیھا ، عند مشاركین مثلیین والتخ" الذكري

 )Faucaut,1984 : p 218(

:المثلیةدور العامل الفطري والعضوي في الجنسیة–4- 9-1

ھذا العامل أنرھما في المثلیة الجنسیة ویرى وفروید لم یعمل العامل الفطري والعامل العضوي ودإن

ثلیة الجنسیة وھذا الشذوذ الجنسي ، كالمإلىعادي عند كل شخص ، لكن التنوع في شدتھ ھو الذي یؤدي 

من الفطرة في الشذوذ ، ھناك شيءأناالستنتاج بإمكاننافي الوقت الحالي " یقول فرید ، المحیطبتأثیر

یوضح من أنفي شدتھ ، وتنظر ءالنشوبإمكانھلكن شيء كل شيء یمتلكھ ، والذي باعتباره استعداد 

في أسباب الجنسیة المثلیة یجب زیادة دور العامل العضوي :" و یقول كذلك ،"خالل تأثرات المحیط 

S.Freud,1987( ."الذي یشجع الدور الخامل في الحیاة الغرامیة : p 89(

أن:" عدم التھمیش لھؤالء المثلیین الجنسیین ، إذ یقول إلىفروید یدعو أنیمكننا القول األخیروفي 

البحث التحلیلي النفسي ال یوافق محاولة اعتبار المثلیین الجنسیین كمجموعة خاصة من البشر فحسي 

أنمختلف دراساتھا  توصلت  وع جنسي مثلي ، والذین بالتأكید قاموا اختیار موضاألشخاصبإمكانھمكل إل

S.Freud,1987( ".بھذا االختیار في الشعورھم  : p 51(

باالرتكاس ، والذي یعني )المثلیةالجنسیة(تسمیة ھذا السلوك المنحرف إلىفروید یمل أننجد وأخیرا

: رتكاس یتضمن فرضین ھما الابھذا الوصف أنمن نفس الجنس ویرى ألفرادالمیل الجنسي 

انھ انحالل ، وانھ فطري وقد ناقش الفرض الخاص باالنحالل وفنده ، ثم ناقش الفرض الخاص بالفطریة ، 

انھ من الصعب في الوقت ذاتھ أیضااالرتكاس فطري فقط ، ورأى تثبتأنمحققة أدلةوقال انھ ال توجد 

، اآلخرقلین كل منھا عن تن عامال الوراثة والبیئة مساعتبار االرتكاس ظاھرة مكتسیة فقط ، وبالتالي فإ

یراعي ھذا التفاعل بین عاملي الوراثة والبیئة أنوان تفسیر االرتكاس الصحیح یجب 
)15–14ص : 1980وند ، مسیج( 
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: نقد النظریة -5- 9-1

على الرغم من ورود العدید من الدراسات التي تؤكد على الدور الذي تلعبھ المكتبوتات الالشعوریة في 

سلبیة آثارالواقع وسیطرتھا على حیاة الشخص و ما ینجر عنا من إلىظھور الجنسیة المثلیة وبروزھا 

العدید من الدراسات الحدیثة أثبتتكیفي لوحده فلقد اال انھ العامل النفسي وكل ما ینبثق عنھ مكبوتات ال

أوضحتھعن الدور المھم الذي یلعبھ العامل الوراثي في ظھور الجنسیة المثلیة عند الفرد وھذا ما 

.النظریة البیولوجیة 

:النظریة البیولوجیة المفسرة للجنسیة المثلیة –2–9

:انطالقا من مجموعة من المعطیات حاولت ھذه النظریة تفسیر الجنسیة المثلیة 

) شھر 02( خصیتین والمبیضان حتى سن إلىالجنس الكروموزومي یسمح للغدد الجنسیة باالنقسام ، إن

في نفس وأنثویةللجھاز التناسلي یظھر خصائص ذكریة األوليلیس مجنس ، فالشكل اإلنساني، الجنس 

لھ استعدادات للجنسیة الثنائیة فالجنس في ھذه الفترة في حالة كمون ) أوأنثىذكر ( كل فرد أنالوقت ، إذ 

Bruchon,2002( .في الشھر الثالث إالالجنسین ، وال یتم التمایز أعضاء : p 190 (

األنثىبالنسبة )XX(وتطور الغدة الجنسیة للجنین بالتوافق مع الجنس الكروموزومي بالنسبة )XY(و إل

بإفراز، وخصیتان عند الذكر ، وبسرعة یكون التفریق وتقدم الغدد الجنسیة األنثىللذكر ، مبیضان عند 

.ھرمونات استرادیول بالنسبة للمبیض ، وتسترون بالنسبة للخصیتان

تترك إن، وھناك مالحظات أنثىأوالھرمونات الجنسیة لدیھا الحكم المطلق في التفریق ذكرا أنكما 

التحدید الجنسي إنالقول " في نفس الوقت ، و وأنثویةاالعتقاد أن في دماغ الراشد توجد قدرات ذكریة 

) XY(، البویضة أنثويجنس إلىتتطور )XX(كان النمو عادي ، البویضة الملقحة إذاوراقي یعني انھ 

جنس المولود الجدید ال یتوافق مع جنسھ الكروموزومي  أینجنس ذكري ، في بعض الحاالت إلىتتطور 

"Hipothalamus" في بنیات عصبیة مثل الھیبوتاالموسفضال عن ذلك ، الھرمونات الجنسیة تستقر 

ما أنھرمونات المراكز العصبیة المختصة بالسلوك الجنسي تظھر نشاطھا ومعروف تحت تأثیر ھذه ال

.تصبح غیر فعالة في إثارة السلوك أيلھرمونات الجنسیة ال یكون لھا ھدف لعصبیة إصاباتیعد 

المیل أیضاالھرمونات الجنسیة بالتأثیر الذي تمارسھ على الدماغ تعد نشاط ھذا االخیر ، وتوجھ أنكما 

Caston , 1993( .تعدیلھا للتعاقب السلوكي للجماعإلىالجنسي إضافة  : p 45 – 48 (

أنرائدة في ھذا المقام ، إذ تذھب "Krafft Ebing"كرافتكما تعتبر نظریة  الذكوري واألنثوي إل

.یعبروا عن ثنائیة جنسیة سلوكیة أنیتواجدان داخل نفس الدماغ مما یسمح ألفراد الجنسین 
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القدرات البیولوجیة للجنین أنكما ان التفریق الجنسي تابع للغدد الجنسیة ، فالتجارب على الفئران أثبتت 

الھرمونیة ، فاالضطرابات في تحقیق ھذا اإلفرازاتن حسب برنامج أوآخرجنس إلىتتجھ أنیمكن 

)60ص :2006،البدوي (.تفریق جنسي غیر عادي إلىالبرنامج یؤدي 

منبھات أوضغوطات إلىالفأرة مثال التي تعرضت خالل مدة حملھا إن" Doner" كما بین دوني 

.مؤذیة ، تلد فئران لیسوا مذكرین بصفة كافیة 

وابقھم عن انطالقا من ھذه المالحظات بدراسة حول الرجال ، والبحث في س"Doner" كما قام دوني 

الحمل على اتجاھھم الجنسي ، في مجتمع متكون من ةأمھاتھم خالل فترإلیھامخلفات ضغط تعرضت 

دعنأكثرفاكتشف بان الجنسیة المثلیة كانت )1948–1934( مبحوث ذكر ، ولدوا بین 1000

جنسي مثلي ذكر ، عدد 100في مجتمع متكون من كالحرب ، فضال عن ذلأثناءالمبحوثین الذي ولدوا 

رة أكثر ارتفاعا تحداد خالل ھذه الفأوصدمة اعتداء ، إلىالذین ولدوا من أم تعرضت أثناء فترة الحمل 

.من المجتمع الضابط

السلوك الجنسي المثلي عند الفئران ، وعند الرجال ھو تعبیر لتفریق أنفمن خالل ھذه النظریة یتضح 

.قلقة أموالرضع الذین ولودوا من األجنةالتسترون عن إفرازفي نقصلإسلوكي مضطرب ، ویرجع 

ھذه المالحظة إذن تدعم رأي الذین یرفضون التمیز بین التفریق واالتجاھات الجنسیة ومنھ المثلیة الجنسیة 

إلىترجع حسبھم "  Hétératypique" المعادلة للسلوك الغیري النوعي عند الحیوانات اإلنسانیة

" .Intriséque"داخلیةحتمیة إلىاختالل في الطبیعة ، متعلق باضطراب في التفریق السلوكي الجنسي 
 )284-p 283:2002,Buchon(

المحاوالت إلىیمیل أیضابیولوجیة ھرمونیة بحتھ ، ھذا التفسیر أسبابإلىومنھ فالجنسیة المثلیة ترجع 

المجرى الطبیعي ، كما انھ إلىتحویل الحیاة الجنسیة إلىالعالجیة لتعدیل عدم التوازن الھرموني ، لم تؤد 

، بین ممارسي العالقات الجنسیة الطبیعیة ، وبین ممارسي واإلناثال یوجد فارق ھرموني من الذكور 

الفترة الجنسیة من النمو ویستمر فترى فعل الھرمونات یحدث في معظمھ فيأنالجنسیة ، ویرى البعض 

.قصیرة بعد الوالدة ، وان ذلك یكون الخلفیة البیولوجیة التي تمھد لنشوء المثلیة الجنسیة فیما بعد

)138ص:2001منسي و آخرون،(

وراثیة على مجموعة كبیرة من التوائم منھا آخرونبأبحاثالتي تؤید ذلك ، وقام األبحاثوھنالك بعض 

) p 326Gillespie.VH, opcit :( .  1952سنة "Kalman" " كالمان " أبحاث
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توأم غیر حقیقي ) 45( توأم حقیقي ، بینما مجموع )40( حالة جنسیة مثلیة من مجموع )37( الذي وجد 

.توأم مثلي جنسي فقط ، مما یفید بوجود عنصر وراثي مقرر لالتجاه الجنسي )26( وجد 

) schelegel"،)1975" األلمانيالعالم أبحاثالتي تستند علیھا النظریة البیولوجیة األبحاثاألخرىومن 

ھنالك تباینات أنوالتي أظھرت وجود ارتباط بین شكل الحوض ، والمیول الجنسیة لكال الجنسین ، وأفاد 

، األشكال، وبأن ھنالك تداخل بین الجنسین في درجات ھذه واألنثىھامة في شكل الحوض لكل من الذكر 

وبأن الشكل النھائي الشكل ،أنبوبيلھا حوض واألنثىفالذكر على العموم لدیھ حوض قمعي الشكل ، 

ر بالمؤثرات الھرمونیة قبل الوالدة بعد شھور ، وقد أثیتوبأنھللحوض یكون مقدرا عند الوالدة ، 

( أنثويعادة ما یتصرفون بشكل األنثىالشكل كالذي عند أنبوبيالذكور الذین لھم حوض بحاثأناألتجدو

اإلناث، بینما العكس بالنسبة ) قلیل العنف والسیطرة  ، عموما انھ ال یوجد برھان قاطع على األساس إل

.األساستفید باالحتمال العظیم لھذا اآلنالبیولوجي للمثلیة الجنسیة وان كانت المالحظات المتوفرة حتى 
)243ص :1984،علي ( 

اإلناثبعض عوامل قبل تناسلیة في الجنسیة المثلیة لدى أنھااكتشفت)1925(،"یلین دوشھ"تكما بین

بوجھ عام ومع كل ھذا األنثىوجود عوامل معینة في نمو )1933"( كارین ھورني"اتقرر ھي معمك

العوامل السیكولوجیة الشك في وجود عوامل تكوینیة تلعبي دورا مھما في الجنسیة المثلیة 

)16موسوعة علم النفس للتربیة و التعلیم ، ص (

: نقد النظریة -2- 9-2

نزیل أنبیولوجي فھل لنا إذ ما قمنا بعالج ھرموني أوإذ صح القول بان الجنسیة المثلیة سببھا ھرموني 

الجنسیة المثلیة من الوجود؟

قمنا بحقن الجنسي المثلي بھرمون االندروجین أنناإذاإن القول بان الجنسیة المثلیة سببھا بیولوجي معناه 

جنسھ الحقیقي ، وھذا ما ال تؤكده التجارب العلمیة ، فالعادة الخاطئة إلىالمعدل فان سوف یعید الفرد 

.النظریة السلوكیة تفسرهتلعب دورا في اكتساب الجنسیة المثلیة وھذا ما 

: النظریة السلوكیة - 3–9

لي بحكم ثالجنسیة المثلیة سببھا عادات خاطئة مكتسبة ترسخت لدى الجنسي المأنترى ھذه النظریة 

علیھ ، فتتولد لنا المثلیة الجنسیة ، المترتبةالظروف والتكرار ، ومنھ یحدث اشتراط للسلوك الجنسي باللذة 

یة التي یطبع إذ تتوجھ ھذه النظریة نحو الرأي الذي یرى بان المثلیة الجنسیة تحدث بسبب التجارب الحیات

ممارسة سلوك إلىھذه التجارب التربیة الخاطئة ، بحیث توجھ الطفل الذكر أھمعلیھا الطفل ، ومن 
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بدال من الذكور ، اإلناثاللباس ، والتزین ، التعامل واللعب والمصاحبة من طرف أسلوبفي اإلناث

بنت ، وبالتالي بإنجابألسرة تحلم خاصة عند قیام الوالدین بتشجیع مثل ھذه السلوكات ،كان تكون ھذه ا

في واألسرة، األمینمي ھذا السلوك في الذكر غیر المرغوب الشعوریا او شعوریا ، ویشجع من طرف 

نوع ة ، وبالتالي یكون ثماألسرةالجنسیة المثلیة المشاكل داخل اببأس، كما قد تكون من األحیانبعض 

)243ص :1984،علي ( .یشجع على تعزیزه وتثبیتھمن إھمال السلوك الطفل المنحرف ، مما 

مصادر التطبع نحو اكتساب السلوك أنأھمعلى "Magurie" " ماقوري " تدل الدراسات التي قام بھا 

خیاالت الطفل الممھدة والمصاحبة إنذلك "La masturbation"،"االستمناء"ھوالمثليالجنسی

والرضا عن االنفراج ، وھذا اإلثارة، وھي عبارة عن عدادات خیالیة جنسیة مثلیة تسند شعور لالستمناء

، كما یتخذ معظم الباحثین " بافلوف " الشعور مع التكرار یخلق حالة من التطبع الكالسیكي الذي اكتشفھ 

، وكمثال لذلك األخرىبل سائر االنحرافات المثلیة نموذج التطبع في تفسیر االنحراف لیس فقط الجنسیة 

مع ھفي قیام االنحراف وتبعا لھذا التفسیر فان الطفل یصبح عن تماس" ماقوري " بھ ء یر الذي جاسالتف

خارجیة ، وھذا یحدث قبل زمن طویل من العبث الجنسي مع إثارةموقف عشوائي یسبب لھ أوعامل 

ال یكفي لتثبیت واإلثارةالتزاوج المفرد بین المواقف اھذأنقة الجنسیة معھ ، غیر الالعاآلخرأوالجنس 

التعلم یحدث بعد ھذه التجربة أنوزمالئھ " ماقوري" المركز المستقبلي لجمیع الذات الجنسیة ، ویتعقد 

، وتتضمن المحافظة على التزامن االستمناءالحرجة ، فذاكرة التجربة الجنسیة تصبح جزء من خیال 

Dugray ,1984( .حظة السابقة للذروة للمثیر الذي یتذكره بین الالدقیق بین العامل ا : p206(

: نقد النظریة -1- 9-3

ن أإال، المثلیةعلى الرغم من النجاحات التي حققتھا النظریة السلوكیة في عالج بعض الحاالت الجنسیة

السلوكات الخارجیة ولم تعالج السبب الحقیقي أيالجنسیة المثلیة ، أعراضقد ركزت على األخیرةھذه 

أكثرتفسیرات أوالواقع وراء بروز الجنسیة المثلیة ، ھذا ما یمھد الطرح للبحث عن تفسیر  دقة أخر

.شافیة ومقنعھ لتساؤالتنا أجوبةتعطینا بإمكانھاأن

:النظریة االجتماعیة البیئیة –4–9
الجنسیة على العوامل البیئیة الحضاریة والثقافیة المرضیة ، ركزت ھذه النظریة في تفسیر المثلیة 

اضطرابات النشأة االجتماعیة في األسرة والمجتمع ، وكذا العوامل الصحیة ، فطول البقاء في مؤسسات 

"فریدم"، وھذا ما یؤكده مثلیة جنسیة إلىداخلیة من نفس الجنس تعتبر من بین العوامل المھمة المؤدیة 

 "Fredem" أوفغالبا ما تتولد االتصاالت المثلیة جنسیة الجسدیة بین السحاقیات من صداقات جماعیة

ما انھ یوجد الكثیر من األفراد الذین ینمون الجنسیة المثلیة في ، كامتداد لتعلقات مشاعریة انفعالیة شدیدة
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یتاح للجنس مصرفھ مواقف اجتماعیة معینة كالمدارس ، والجامعات ، والمعسكرات والسجون ، حیث ال

إذن ففي غیاب إمكانیة وجود عالقات جنسیة مغایرة او كانت الظروف ، اآلخرالطبیعي من الجنس 

فإن عدد كبیر من األشخاص تكون لھم سلوكات مثلیة جنسیة ، فھي لیست متسامحمجتمع أومتساھلة ،

)130ص:2001منسي و آخرون،(.خاصیة والدیة 

: نقد النظریة -1- 9-4

انھ یمكننا وإالقد تلعب العوامل االجتماعیة والبیئیة المكتسبة دور ھام وكبیر في بورز الجنسیة المثلیة ، 

الكأس ، وھي بمثابة عوامل مفجرة لتلد المثلیة الجنسیة أفاضتھذا العامل ھو بمثابة القطرة التي أنالقول 

، فبالنسبة للتحلیلون السبب الحقیقي ھو الدافع النفسي الالشعوري الذي یبرز عندما تتظافر العوامل 

المختلفة ، وبالتالي إذا كانت العوامل اجتماعیة والبیئیة ھي المنتجة للمثلیة الجنسیة ، ففي السجون 

الجنسیة ( لقة تكون لألفراد نفس الظروف ، فلماذا ال یكون كل السجناء مثلیین جنسیین والمعسكرات المغ

( باإلنساننفسیة دفینة ھي التي تدفع أسبابفالمثلیة الجنسیة لھا األساس؟وعلى ھذا )العرضیة الموقفیة 

ة ، البیئیة المكتسبة وف المالئمة كالعوامل االجتماعیرھذا االتجاه عندما تتوفر الظإلى) الجنسي المثلي 

أن، دون أیضامن التنشئة االجتماعیة ومؤسساتھا ، وكذا تدخل العوامل البیولوجیة الھرمونیة والوالدیة 

المعرفیة المبنیة على أسس تجریبیة خاصة ، معظمھا قھریة كما في األفكارننسى الجانب المعرفي ، وتلك 

ظھور الجنسیة إلىمجتمعة ومتأثرة ببعضھا باعثة ومؤدیة ، فكل ھذه العواملآواالستمناءالعادة السریة 

.المثلیة 

:الجنسیة المثلیة اتعالج–10

لقد عنیت االنحرافات الجنسیة بكثیر من االھتمامات والدراسات خاصة للجنسیة المثلیة نظرا لخطورتھا 

مھارة وحرص خاص من طرف إلىالھین بل یحتاج باألمروانتشارھا فعالج مثل ھذه االنحرافات لیس 

انھ الشخص الجنسي المثلي یعتقد انھ موقف جنسیا وانھ سیشتھر لذة فالقة وال یرد األخصائیینباإلضافةإلى

بالتالي من الناس یفھموه وان یقبلوه ، فاغلب المصابین بالجنسیة المثلیة ال ینشدون الشفاء وینفرون من 

نفسیة وجسمیة تترتب على الجنسیة أخرىفسیة طلبا لعالجات العالج ومع ذلك یترددون على العیادات الن

انھ یحل المشاكل إالالمثلیة ، كاالكتئاب والقلق ، حیث ال یفلح العالج النفسي في الشفاء من الجنسیة المثلیة 

.الموجودة عند المصاب بھا ، ویساعده على تحقیق نوع من التوافق األخرىالوجدانیة 

)90، ص 2009: براملي (
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حیث " Beglie" مرض كالباحث أساسأنھامن یعتبرون الجنسیة المثلیة على آخرونھناك باحثین إالأن

لتكیف معھا ألیھ دفاعیة معرفیة لذا واجب دراستھا على نفس تفاعلیة الشعوریة وقبلھا واأكثریعتبرھا 

)300ص:2006رشوان،(.األخرىالعصابیة اآللیاتمنوال 

أن الجنسیة المثلیة لیست دوما حالة مستمرة وحالة غیر : "Kensey" "كینزي " ما جاء بھ أھمومن 

قابلة للعالج فكثیر من الرجال ذوي المیول الجنسیة المثلیة في المراھقة تزوجوا فیھا بعد وكونوا عالقات 

West,1970( .جنسیة عادیة  :p45 (

فانھ الطریق الوحید لعالج اللواط ھو بالكف عن طریق العالج النفسي المصاحب " West" وكما یقول 

)356ص :1899،ایبنغ(.للتكیف للجنسیة خطوة بخطوة 

.المستخدمة لعالج االنحراف الجنسي المثلي العالج السلوكي أواألسبابومن التقنیات 

:العالج السلوكي –1–10

شریطة كواقف معینة ولمنع آلیةأما السلوكیین فینضرون للسلوك الجنسي المثلي على انھ استجابة ذاتیة 

االرتباط بین المثیر واالستجابة ومن طرق العالج السلوكي أومثل ھذه العادات ما یحتاجھ ھو كسر الصلة 

: المستخدمة نذكر 

:طریقة سلب الحساسیة –1–1–10

القلق الذي یصاحب الجنسیة المثلیة والتدریب على االسترخاء لتمكین خفضحیث تعمل ھذه الطریقة على 

أنن كالجنسي المثلي من التجاوب مع االستجابات المكشوفة والمستوردة من سلوكھ الذي كان من المم

یر جنسي طبیعي المخاوف الجنسیة لمثأصحاببتعریض " لباو" تسبب لھ فیھا معنى قلقا ، حیث قام 

في مراحل متدرجة مع بعض المشروبات المسكرة بمصحوبة بالتأیید المعنوي والتعضید من أوامرأةكفتاة 

المریض أنمثل ھذا الموقف بمعنى إعدادوالتقالید تمنع األخصائي من األموراألخالقیةقبل المعالج ولكن 

.و تحت تأثیر الكحول قد یقبل على النشاط الجنسي الطبیعي إذا توفر اإلغراء وھ

)350ص :2000،حقي (

:جھاز التحصین التدریجي –2–1–10

متمثال في مجموعة من األشرطة التسجیلیة علیھا تقنیات " النج " لعالج الجنسیة المثلیة وقد جاء بھ 

التخلص من أنالتحصین التدریجي ضد الخواف باعتبار إلىاالسترخاء تھدف ھذه الطریقة العالجیة 

یتعلم بالتدریج األخیرالحساسیة للخوف عبارة عن عملیة عالجیة متدرجة لمخاوف المریض ، ثم ھذا 

)263ص: 1994،سعد ( .ف استجابة االسترخاء بدل الخو
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: العالج بالتنفیر –3–1–10

اإلحجاممن " الجنسي المثلي " تعدیل سلوكات المریض إلىالمعالج بھذه الطریقة یھدف  اإلقدامإل

سنة "ماكس " والتجنب وقد استخدمت ھذه الطریقة لمعالجة مختلف االنحرافات الجنسیة وھذا باعتراف 

م ، واألمر الذي تؤكده ھو انھ ھذه االنحرافات ھي عبارة عن سلوكیات وعادات خاطئة اكتسبت 1935

:سطحیة لبعض المواقف فھي عادات سیئة یمكن عالجھا عن طریق ألیھبطریقة 

" عالج التنفیر الراحة " تقنیة التنفیر باستعمال الحقن –10-1-3-1

إلطفاءمن الربع وھي تجمع بین االشراط المنفر أكثرا ھحالة شفي من47في عالج 1956استخدمت في 

بدیلة غیریة مطلوبة ، استجابة إلنشاءالتعزیز أسالیباستجابات الجنسیة المثلیة غیر المرغوب فیھا وبین 

عدم إثارة، حیث ترتكز على االشراط البصري للجنسي المثلي عن طریق " والب"ولقد اقترحھا 

التي تكون مشروطة بعض صور عاریة لرجل تعرض " وفینبرالم" االرتیاح لدیھ بالغثیان والقيء بمادة 

تكون بغیة فتح شھوة الجنسي المثلي، المشروطة اإلثارةإثارة رغبتھ الجنسیة المثلیة بالنسبة للذكور وھذه 

اإلثارةھذه العملیة لعدة مرات فإن جنسیة مثلیة لدیھ ، وبتكرارإثارةبحقنة بھذه المادة بمجرد حدوث 

.لیةلدى العمیل ، تكشف أن إحساسھ باللذة قد عوض باستجابات كریھة آ" كریھةال"ھ جة عنتالمؤلمة النا

)92ص : 1983، اختن( 

" تعلم إستباق التجنب" الصدمات الكھربائیةتقنیة التنفیر باستعمال –10-1-3-2

في استحداث وسیلة تقوم على التعزیز االیجابي "الراحة–مبدأ التنفیر "وآخرون"فلیدمان"استخدم

را اقل في خط، وذلك باستعمال الصدمات الكھربائیة التي تشكل األولىورت التقنیة ثطحیأیضاوالعقاب 

عرض یستطیع المریض آلةھذه التقنیة حیث انھ الجنس المثلي تعرض علیھ عالقة مثیرة مثلیة من خالل 

ثوان لصدمة 8تعرض خالل وإالیتحكم فیھا بالضغط على رز لرفع صورة الرجل مثلي الجنسیة أن

ھذه المرة في مدة عرضھا كھربائیة وتحل دائما محل صورة الرجل صورة امرأة مثیرة یتحكم بھا المعالج 

مریض 48انھ عالج " فیدلمان " ویقول ، ولیس المریض وبذلك یتعزز لدى المریض الشعور بالراحة

قارنا نتائج ھذه الطریقة بغیرھا من إذاسنتین وإلىشھور3في مدة تراوحت بین %68شفي منھم 

ھذا ألجلأحسن الطرق للعالج أالنسنلمس جذورھا ، وھكذا تبقى طریقة فلیدمان حتى فإنناطرق العالج 

وراثیة ، ویذكر البعض أصولالمرض النفسي االجتماعي الخطیر وقد تكون الجنسیة المثلیة وراثیة أولھا 

لجنسیة و أن االتي ال تمحى أثارھاغیر الصحیة ھناك فترات من العمر حرجة ، تترك فیھا الخبرات أن

)92ص : 1983، اختن( .ذلك عالجھا عذر لومن المتھذه اآلثار الدامغة ، من 
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خبرات صحیحة إحاللوال یمكن تطبیق نتائج التعلیم علیھا بمعنى انھ ال یمكن محوھا كخبرات خاطئة و

محلھا وھو ما یعرف باسم تصحیح العلم ، ومن المتخصصین من یذكر ان تأھیل ھذه العادات المتعلمة 

مدة التعرض للخبرة وشدتھا وانھ لذلك كلما كانت الخبرة الجنسیة إلىھذه إلىیرجع في المقام األول 

)60ص :2004،البدوي (.الشفاء بالعالج إلىكلما كانت أٌرب أولھاالمثلیة في 

:نقد ھذه الطریقة -10-1-3-2

ھذه الطریقة على الرغم من النجاحات التي حققتھا في ھذا المجال وسائر االنحرافات إلىلكن الذي یوجھ 

إالأنھاأھملتالجنسیة  الصراعات الطفولیة العمیقة التي تكون الجنسیة المثلیة عبارة عم معاني األخر

تكرار التجارب العمیقة وبالتالي فان استخدام ھذه إعادةرمزیة لتثبیتات ، طفولیة وعملیات نكوصیة نحو 

وكاتھ معاودة سلإلىیعود أن، كما یكن للمفحوص آلةة النفسیة وكأنھ ترد ودینامیفالطریقة یتقي خبرات ال

.القدیمة تحت ظروف معینة 

:العالج التحلیلي –2–10

إلىالوالدین ، قد یدفعان بالشخص بأحدموقف التعین أيدیبیالتثبیت ومشاكل الموقف االوأنیذكر فروید 

فانھ قد األخرىالمرحلة الشرجیة فإذا لم ینجح في التدرج في المراحل الجنسیة الواحدة تلو إلىالنكوص 

البحث عن موضوع یحب یماثلھ ، وقد یتولد لدیھ إلىیصاب بالنرجسیة وتعشق الذات ، ویؤدي بھ ذلك 

انھ یمتلك شیئا ھو عضو التذكیر ال تمتلكھ البنات فینفر منھن ، ویخشى الخوف من الخصاء نتیجة اكتشافھ 

الخصاء عندما یتعرض للموقف یلحقھ الخصاء فیكون حالة كحالھن وقد یزید لدیھ الخوف منأنقضیبھ 

من جنس بأفرادیتعین إماوالنتیجة انھ ھبصخفیلھ أمھلحبھ المھ ، وحب أبوهیعاقبھ أناالودیبي، ویخشى 

بیر ، وتعبیر عن كراھیتھ لھ ویقول األبنساء ، تحقیر األبجنس أفرادل كعكس جنس األب وما ینقلب 

 "Bieler"الجنسیة المثلیة استجابة لسوء توافق اجتماعي وبیولوجي بسبب مخاوف لدى المریض إن

تأكید دور البیئة إلىیحیط بقدرتھ على التعبیر عن اندفاعاتھ الجنسیة الغیریة ، ومن الدینامیین من یذھب 

لجیل التالي محیط اأيقد یمد التلوث النفسي ، األجیالوان الفشل في تامین محیط عائلي صحي لجیل من 

یكون في أنالنفسي الوراثي ومن ثم فان عالج الجنسیة المثلیة ینبغي باألثروھذا ھو المقصود في نظرھم 

)91ص :2009،برامیلي (.  عالجا وقائیا األولالمقام 

الجنسیة أن:" تستشیره في رسالتھا ویقول فروید ردا على سیدة راسلتھ في شأن ابنھا الجنسي المثلي 

تستشعر منھ الخزي ولیست رذیلة أنلیست شیئا یمكن أیضایفاخر بھ ، ولكنھا أنالمثلیة لیست شیئا یمكن 

نحن نعتبرھا وإنما، األمراضضمن إدراجھاصاحبھ العار وال یمكن إلى، وال ھي بالشيء الذي یجلب 
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التحلیل أنة المفحوص وعمره ، كما نتیجة العالج تتوقف على شخصیأناختالفا في الوظیفة الجنسیة إذ 

ال یعیش حیاتھ أویعاني من صراعات ، أوكان ابنك مصابا بالعصاب إذایفیده أنالنفسي یمكن 

یصالحھ التحلیل النفسي على نفسھ ، ویعید لھ السالم الذي یفیده ویجعلھ داالجتماعیة بالشكل المطلوب ، فق

.تغیرأو ء ظل كما ھو جنسي مثلي اتوازنا واقدر على مواجھة الحیاة سوأكثر

)735ص :2003،حالوه(

إذ ینصح فروید بعالج یجعل الجنسي المثلي ال یستشعر الخجل من اتجاھاتھ الجنسیة ، وینخرط في الحیاة 

یكون سعید بما ھو علیھ أنبھ فاألحرىیشتغل بمناقشة مابھ ومداراتھ على الناس ، أنبكل طاقتھ من غیر 

فالشخص ذو الجنسیة المثلیة ال یطلب العالج النفسي من ،على ان یقضي عمره في محاولة تغییر نفسھ

%27یشخص أي" بیلرارفنج " كاالكتئاب مثال وقد استطاع أساسأسبابأخرىشذوذه ولكنھ یطلبھ على 

ساعة ، كما استطاع فروید 350إلى150من مرضاه بطریقة العالج بالتحلیل النفسي في مدة تتراوح بین 

12إلىمن مرضاه وتناقصت النسبة %25قلیال من أكثرأن یشفي " بطریقة العالج بالتنفیر الكیمیائي 

خالف أخرىویشبھ بعضھم ھذه الطریقة بطریقة غسیل المخ التي قد تستخدم في مجاالت ، بعد سنتین%

وحتى في التطبیق افداألھالطریقتین تختلفان في إالأنعالج الجنسیة المثلیة ، 

)92ض : 1984ن ، وشیلد( 

: الخالصة 

شادجنسي سلوكباعتبارهمام العلماء و الباحثین و ذلك تیة من المواضیع الني نالت إھلإن الجنسیة المث

جنسي ھو إشباع اتصالفي عباده حیث أنھ الغایة من أي الھیةإلیخرج عن المؤلوف و عن الفطرة ا

و تحقیق الخلود للفرد و بالمقابل األرضالغریزة الجنسیة و المحافظة على الجنس البشري لغرض إعمار 

. فإن السلوك الجنسي المثلي یحول دون ذلك 
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: تمھید -
یعد القلق المدخل الرئیسي لكل االضطرابات النفسیة ، فھو ینطوي على مشاعر بغیضة مشابھة 
للخوف ، تصدر بدون تھدید خارجي واضح ، و یصاحبھا إضطرابات فیزیولوجیة مختلفة و قد یكون 

أیضا اھتمكمانھیارحالة سیكولوجیة أولیة تعتبر منطلقا لعملیات الدفاع ،أو حالة مرضیة ینتج عنھ إالقلق 
منذ القدم بالمستقبل و ما یحملھ من مستجدات غریبة و متوقعة على حد سواء ، و ھذا نظرا لما یحدثھ من 

ھو أن اإلنسانو تأثیرات على معاشھ النفسي و ال سیما الشباب منھم إذ أن ما یجب أن یعیھ انفعاالت
الذاإلنسانالتغییر حاصل و مستمر و متسارع رضي أم أبى ، حیث أن المستقبل ھو مكون مھم في حیاة 

.فإن القدرة على بناء أھداف بعیدة المدى و العمل على تحقیقھا ،ھي صفة مھمة للبشر 

: القلق –وال أ

: مفھوم القلق –1
: تعددت تعریفات القلق و التي یمكن عرض أھمھا في ما یلي

فلم یستقر في مكان واحد، ھالشيء قلقا أي حرككلمة قلق في المعجم الوسیط بمعنى قلق :الغوی- 1-1
)60ص :2011،حمداني الح الصإقبال محمد رشید ( .اضطرب وانزعج فھو قلق 

:التعریف السیكولوجي -1-2- 1-2
عام بالفزع انھ شعور" :على أنھ)1990( معجم علم النفس والطب النفسي" یعرفھ -1- 1-2

لتھدید غیر محدد كثیرا ما یصدر عن استجابةتحدث ، والقلق أنوالخوف من شر مرتقب وكارثھ توشك 
والنزعات الغریزیة الممنوعة المنبعثة من داخل النفس األمنالصراعات الالشعوریة ، ومشاعر عدم

.نبضات القلبوالعضالت ویتسارع النفس رتتوتفھدید لمواجھة التإمكانیاتھوفي الحالتین یعبئ الجسم 
)219ص:1968، الشربینيأحمد فؤاد ( 

غیرعادي وقاھر من إحساس" على انھ )1991(المعجم االنجلیزي ویبستركما یعرف في-2- 1-2
الخوف والخشیة وھو دائما یتصف بعالمات فیزولوجیة مثل التعرق ، والتوتر وازدیاد ضربات القلب 

بنفسھ حول قدرتھ على التعامل مع التھدید اإلنسانوذلك بسبب الشك بشأن حقیقة التھدید وبسبب شك 
)220ص:1968، أحمد فؤاد الشربیني(".بالنجاح 

مزعج في العقل ینشأ من إحساس:" على انھ ) 1989(كما یعرف في معجم اكسفورد -1-2-3
)68ص :2011، حمداني الح الإقبال محمد رشید ص( "من المستقبل التأكدالخوف وعدم 

النظریة التي ینتمي الیھا المعرفون وعلى ھذا فترتبط التعریفات في الغالب باألطر:ااصطالح- 1-3
فانھ ال یمكن القول بان ھناك تعریف شامل لمصطلح القلق اال انھ ھذا االختالف ال یعني انھ علماء األساس

غالبا ما یكون النفسیة و العقلیة ، فالقلق رغم انھ لألمراضالنفس قد اتفقوا على انھ نقطة بدایة بالنسبة 
ح ھي نفسھا األضطراب النفسي انھ حالة القلق تغلب فتصبإالالنفسیة و العقلیة ألمراضارضا لبعض ع

)60ص :2009،سید فھمي (.األساسي

شامل ومستمر نتیجة وترحالة ت" ھعلى ان:)1977(حیث یعرفھ زھران حامد عبد السالم - 1-4
.نفسیة وجسمیة متنوعة أعراضوفوخرمزي قد یحدث ، ویصطحبھا آوتحدید خطر فعلي 

)397ص :1982،حامد عبد السالم زھران ( 
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شعور عام غامض غیر سار بالتوجس والخوف ": على انھ)1976(ویعرفھ احمد عكاشة - 1-5
" اإلراديالجسمیة خاصة زیادة النشاط العصبي األحاسیسوالتحفز والتوتر مصحوب عادة ببعض 

) 134ص :1988،العظماوي( 
وإحساستقع أننحو كارثة توشك إنذارإشارةبأنھ " ) : 2000(كما تعرفھ حنان العناني - 1-6

حنان العناني ( .بالضیاع في موقف شدید الدافعیة مع عدم التركز والعجز عن الوصول الى حل مثمر 
)112، ص2000:العناني حنان ( )112، ص2000:حنان العناني ( ) 112، ص2000:
وجود ھا یرثحالھ انفعالیة غیر سارة یست:"على انھ ) 1988(سوین .ا یعرفھ ریتشارد مكم- 1-7

)110ص :1995،سامي عبد القوي( ".الخطر ویرتبط بمشاعر ذاتیة من التوتر والخشیة 

" .ر محتمل خطلانفعال یرتبط بتوقع" على انھ) 1990(كما یعرفھ یك باترسون - 1-8
)120ص :1997د،الزرا(

حالة من الخوف الغامض الشدید الذي یربك " :على انھ ) 1894(عرفھ سیجموند فروید وی-1-9
)30ص :1986،مصطفى زیور(."والضیق واأللم الفرد ویسبب لھ الكثیر من االنقباضات 

ویظل القلق العصابي ھو النوع الذي ال یدرك المصاب بھ مصدره حیث تنتابھ حالھ من الخوف الغامض 
التي تبدوا واضحة على الشخص القلق خاصة في تلك األعراضلھ العدید من أنغیر المبرر كما 

مریكي الأيوعموما فانھ بدأ من الدلیل التشخیص، النفسیةمھآالالتي تبعث توتراتھ وف الضاغطة المواق
.القلق كبدیل لمصطلح عصاب القلقالنفسي أصبح یستخدم مصطلح اضطرابالثالث للطب 

)112ص: 1995،منصور غبریالطلعت(
وعلیھ نستنتج من خالل ھذه التعاریف انھ بالرغم من اختالف الباحثین في تعریف القلق وتنوع تفسیراتھم 

السلوكیة ، ولھ تأثیر على صحة النفسیة والقلق ھو نقطة بدایة االضطرابات أنعلى اتفقوا أنھمإاللھ 
.انتاجیتھ الفرد و

: تصنیفات القلق –2
: إلىیصنف القلق 

: القلق السوي او الواقعي والخارجي المنشأآوالقلق الموضوعي –2-1
ویقصد بھ وجود الفرد في موقف یتوقع فیھ الخوف من فقدان شيء بما یعني ھناك مصدر خارجي موجود 

)47ص:2013مصطفى ، اسامة فاروق ( .   )القلق من االمتحان( فعال یثیرالخوف مثال

: الداخلي المنشأ آويالقلق العصابي او المرض–2-2
یتفق مع ال شعوریة مكبوتة غیر معروفة و ال مبررة و ال وھو قلق یصدر من داخل الفرد ، و أسبابھ 

الفرد إدراكار ھذا القلق عند ثادي ویستعوالتقدم والسلوك الواإلنتاجالظروف الداعیة الیھ ویعوق التوافق 
تلك إشباعوأالنابان غرائزه قد تجد لھا منفذا للخارج اي عندما یھدد الھو مكبوتاتھ بالتغلب على دفاعات 

أالناى عي سبیل كبتھا ، وھذا یستدفالمحفزات الغریزیة التي ال یوافق على اشباعاھا والتي جاھدت األنا
واإلسقاطالتنویر : ك الى الحیل الدفاعیة مثل ي سبیل ذلفان توجھ عملھا للخارج وغالبا ما تلجأ األنا

)47ص :2013اسامة فاروق مصطفى ، ( .والنكوص
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: القلق الخلقي –2-3
ن واالنا األعلى ھي مصدر الخطر في حالة القلق الخلقي حیث انھ یھدد االنا ، مثال ینشا من عقاب الوالدی

األنا ما یتعارض مع معاییر الوالدین فالعقاب ھفیى كان ھناك فعال أو عمال مغیبا في األنا ، او یرإذا
)47ص:2013، اسامة فاروق مصطفى( .والخجل اإلثمفي صورة مشاعر من األنا األعلى األناینتظر 

: القلق الثانوي –2-4
فھو القلق الذي یصاحب بعض األمراض النفسیة األخرى ، كالوسواس القھري أو الذي یصاحب بعض 

)62ص:2009سید فھمي ، (.الجسمیة كارتفاع درجة الحرارة والتھاب اللوزتین األعراض

: القلق كحالة –2-5
الخوف الطبیعي یشعر بھا كل الناس في ةحالإلىھو حالة انفعالیة ذاتیة موقفیة ومؤقتھ أقرب ما تكون 

تنشیط جھازھم العصبي المستقبل ویھیئھم لمواجھة مصدر التھدید وتختلف إلىمواقف التحدید مما یؤدي 
شدة ھذه الحالة تبعا لما یستشعره كل فرد من درجة خطورة في الموقف الذي یواجھة ، كما تزول بزوال 

)62ص:2009سید فھمي ، (.التھدید أومصدر الخطورة 

: القلق كسمة –2-6
االستجابة تجاه إلىمیلھم في االختالفات بین األفراد إلىالقابیلة ، أي في فروق ثابتھ نسبیا إلىفیرجع 

)62ص :2009،سید فھمي( .المواقف التي یدركونھا كمواقف تمثل تھدیدا وذلك بارتفاع في شدة القلق

: النظریات المفسرة للقلق –3
: كاألتيوكان تفسیرھم اإلنساناھرة القلق لدى ظاھتم علماء النفس والباحثون بتفسیر 

:نظریة التحلیل  النفسي –1–3
: مدرسة التحلیل النفسي الكالسیكي –3-1-1
لألنا بان تقوم باتخاذ مواقفھا الدفاعیة مستخدمة إنذارإشارةكز تحلیل فروید للقلق باعتباره تیر

تسقط األنا فرسیة للقلق النفسي أنأوتنجح في ذلك أنإمامیكانیزماتھا الخاصة ضد ما یھددھا وھي 
، اإلشباعمن عھاومنإحباطھاالقلق ینشأ عن كبت الرغبة الجنسیة أو أنإلىوینتھي فروید في نظریتھ 

الى قلق ویتم ھذا التحول ) بیدویالل( تتحول الطاقة الجنسیة اإلشباعنسیة من ع الرغبة الجنتموحینما 
التحلیل النفسي لمدة أبحاثموضوع القلق عن نطاق إبعادإلىيھذا الرأأدىحتھ وقد ببطریقة فیزولوجیة

لى كبت عویساعدأوالیحدث العصاب وإنمامن الزمن فالقلق وفقا لھذه النظریة ال یحدث العصاب 
.قلقإلىطاقة جنسیة وبطریقة مباشرة إلىالرغبة تتحولتلك الرغبة الجنسیة ، وحینما تكبت 

)347ص:1997،كفافي (
: مدرسة التحلیل النفسي الحدیث –3-1-2

كانت لنظریة فروید دورا بارزا وھام في ظھور العدید من النظریات النفسیة والتي قامت في بعض 
كزة او مستفیدة من أرائھ النظریة ، وھناك جھود مجموعة من تمراألحیانوفي بعض تھخالفمباألحیان

الغرائز في أھمیةتقلل من أخرىالعلماء التحلیلیین الذین انشقوا عن فروید بارتیادھم مدارس تحلیلیة 
:مقارنة بما قدمھ فروید ومن ھؤالء العلماء اإلنسانيتفسیر السلوك 

: الفرد ادلر –3-1-2-1
عادة ما یشعرون بضعفھم وعجزھم إذا ما األطفالإن:" اإلنسانیةتفھم مسقبل في كتابھ"ادلر"یرى 

ول تعویضھ عن طریق اشعور الفرد في المستقبل بالنقص والذي یحإلىویؤدي ذلك بالكبارأنفسھمقارنوا 
األسباب المؤدیة أھمأنولكنھ یسقط في القلق إذ ما فشل في ذلك ، كما یرى اآلخرینكسب حب وصداقة 
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بالكفایة ، اإلحساسینتج عن عدم باإلحباطالشعور بالنقص فالشعور السوي عنللمرض ھي التعویض ال
بمرض العصاب وفي اإلصابةالمبالغة وإلىأوالتفوق إلىولھذا ال یشعر الفرد باالرتیاح مما قد یدفعھ 

إلىالنقص عصابیة تعویضیة ، تھدف الشخصیات العصابیة تكون محاوالت التخلص من ھذا الشعور ب
على التأثیرات الثقافیة "أدلر" وعموما فقد ركز اآلخرینتحقیق األمن عن طریق التفوق والسیطرة على 

.اإلنسانیةعیة داففطرتھا وان الشعور بالنقص یتوسط البالشخصیة اجتماعیة أنافي السلوك تفرض
)177ص:2000ف،لیندا دایفیدو( 

:كارل یونج –3-1-2-2
قولة عمان القلق عبارة عن رد فعل یقوم بھ الفرد حینما تغزو عقلھ قوى وخیاالت غیر" یونج" یعتقد 

صادرة عن الالشعور الجمعي، فالقلق ھو خوف من سیطرة محتویات الالشعور الجمعي غیر المعقولة 
یھتم عادة بتنظیم حیاتھ على اإلنسانأن " یونج " البدائیة ویعتقد اإلنسانالتي الزالت باقیة فیھ من حیاة و

ویالحظ هلوجودامعي یعتبر تھدیدأسس معقولة منظمة ، وان ظھور المادة غیر المعقولة من الالشعور الج
وكذلك عالقاتھم األجدادالناس یرثون الالشعور الجمعي الذي یجمع ذكریات أني فكرة بنیت" یونج " ان 

أنواألرض األم ویفترض ن وخبراتھم وتنتج ھذه الذكریات الصور العقلیة مثل حكمة الرجل المس
" صنفین إلىویقسم یونج الناس الدینیة مشتقة من ھذا المصدروالعبارات الشعریة

.على ذاتھ بشكل انطوائي أفكارهوھو یركز :المنطوي –أ 

.وھو الذي یركز انتباھھ وشعوره كلیا نحو ما ھو خارج ذاتھ : المنبسط –ب 
.االنبساط تمنعھ من التكیف مع المجتمع آواالنطواءدرجة من إلىویقع المرض عندما یصل الفرد 

)179ص :2000ف،لیندا دایفیدو( 
:كارن ھورني –3-1-2-3

، واعتبرت ان الخطر الذي ) عكس فروید (بالدوافع العدوانیة أكثر من الدوافع الجنسیة "ھورني"اھتمت 
وإنماالصادرة عن دوافع العدوان ، اإلثارةیثیره القلق لیس كما یعتقد فروید  مجرد زیادة التنبیھ وشدة 

علیھم ویحبھم ، عنده ، والذي یعتمدأھمیةالذین لھم األشخاصإلىالفرد من توجیھ ھذا العدوان ف وخ
الطفل الذي ال یشعر بالحب أنرني ، وترى ھووبالتالي یكون معرض لفقدان حبھم واحترامھم وعطفھم

عامة اآلخرینره والعداء نحو والدیھ ونحو األشخاص كإظھار الإلىواالحترام في سنواتھ األولى یمیل 
على والدیھ فھو یكون في حالة یتھواعتمادونتیجة لضعفھ اآلخرینكما انھ یتوقع األذى والضرر من 

خبرات األطفال أنعلى أكدتكما ، ھ تجاه الوالدین واعتماده علیھما مما یولد لدیھ القلقنصراع بین عدوا
السلبیة لإلحساس اآلثارعلى أیضاوأكدتمختلفة من الشخصیات والصراعات أنماطاالمتنوعة تنتج 

د من الشعور بالطمأنینة وان أساس القلق مالسوي یستاإلنسانيالسلوك تریانبالعزلة والضعف ، حیث 
التي ترجع إلى عالقاتھ مع والدیھ و ھذا یؤدي الطمأنینةحالة إلىعدم قدرة الفرد على الوصول إلىیرجع 

الفرد إلیھاعدوا مھددا لھ ، كما ترى أن ھناك أربع طرق یلجأ باعتبارهنظرة عدائیة للعالم إلى تكوین 
.التفكیر فیھ إلىوالتحذیر وتجنب المواقف التي تؤدي واإلنكارالتبریر : من القلق ھي للتھرب

)182، ص 2000: لیندا دافیدون ( 
:ایرك فروم –3-1-2-4

اإلنسانال یتم بالغریزة ولكن بالتعلم وبتدریب الثقافة لھ ، وان تھ لبیئاإلنسانيتكیف أن" فروم " یرى
و للقیود و االحباطات التي تثقل بھا یواجھ مصاعب عصابیة نتیجة للحاجات الجدیدة التي تولدھا ثقافتھ 

فیھا ھي الغالبة فان االحباطات التي یتعرض لھا م مریضة وعوامل الھدالثقافة كاھلھ ، فإذا كانت الثقافة 
ینشأ فإن القلق او الشعور بالعجز " اربیك فروم " یكون ھادما لنفسھ ولغیره ، وعند أنإلىالفرد تؤدي بھ 
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وبین الحاجة لالستقالل واالعتماد على عن الصراع بین الحاجة للتقرب إلى الوالدین و عدم فقدان حنانھما 
ھ ، یبدأ ما یطلق یلة التي یقضیھا الطفل معتمدا على والدیانھ بعد الفترة الطو" فروم " یث یرى،حالنفس
ھ ، غیر ان نمو الشخصیة حیث یتحرر الطفل من االعتماد على والدی" بعملیة التفرد" " فروم " علیھ 

یشعر الفرد بانھ بالعجز والقلق ، حیث ااالستقالل یھدد ھذا الشعور باألمن ، ویولد شعورواالتجاه إلى 
)100ص :1985،نیفین مصطفى( .بالمخاطر مملوءیقف بمفرده في مواجھة عالم 

: ك انأتور–3-1-2-5
فھي التي تحرك في لإلنسانیسیة ئبیة ھي المشكلة الریدوولیست العقدة األ" اتورانك " صدمة المیالد عند 

الطفل قبل والدتھ كان أنإلى، وذھب األمالالشعور ذلك القلق األصلي الناشئ عن االنفصال عن رحم 
ینعم باللذة والسعادة في جنة الرحم ، ومیالده عبارة عن طرد لھ من ھذه الجنة فیشعر بصدمة شدیدة مؤلمة 

.بالقلق اإلنسانلتكرر شعور ةال التالیینتج عنھا شعور بالقلق األولي ثم تأتي خبرات االنفص

)35ص :1997،سیجموند فروید ( 
: ھاري ستاك سولیفان –3-1-2-6

" األعلىاألنا، "األنا:" ان الفرد حتى یتطبع اجتماعیا فانھ یمر بثالث مراحل ھي " سولیفان" ویرى
التجربة االیجابیة تجلب األمن والطمأنینة للفرد ، و یلعب كل وأالخبرة أن، وركز على "نكران الذات"

إلىالتوصل ف) المتبادلة اإلنسانیةنظریة العالقات " ( سلوفیان " من القلق والتوتر دورا ھاما في نظریة 
توتر العضالت الملساء الالإرادیة والشعور بالراحلة إزالةإلىحاجات الجسمانیة یؤدي الإشباع

إذقوة معوقة أنھایعتبر قوة لھا أثرھا في تكوین الذات والنفس غیر " سولیفان " والقلق عند ، واالسترخاء 
، كما یز وتعوق الفھم والحصول على المعلوماتیتقلل من قوة المالحظة كما تقلل من القدرة على التم

شعوره إلىؤدي نفسیة الطفل تتكون من نظام خاص باستحسان الوالدین ألعمال الطفل والتي تأنرى ی
تولد لدیھ الشعور بالقلق ویكتسب الطفل نتیجة لذلك االتي ال تلقى استحسانھا فإنھاألعمالوإماباالنشراح ، 

إلىخبرة تھدد ھذا النظام واالتجاه في المستقبل تؤدي ةأیاتجاھا سلوكیا معینا یتحفظ بھ طوال حیاتھ وان 
)120، ص 1987: زیادي محمود ال( .القلق 

: النظریة السلوكیة –2–3
قامت النظریة السلوكیة على تحلیل السلوك الى وحدات من المثیر واالستجابة والقلق في التصور السلوكي 

كھدف لھ إلیھض للقلق ینظرخفدافعي التوافق ، ما دام اننا نخبره كخبرة غیر سارة وأي بأساسیمدنا 
مكیانیزمات متعددة التوافق فالتعلم الشرطي رستثیكما ینظر الى القلق ایضا باعتباره یمدنا بادلة تأھمیتھ

،"سید غنیم " افلوف یمدنا بتصور اكتساب القلق من خالل العصاب التجریبي ویرىبالكالسیكي عند 
:العصاب التجریبي یتمیز بالصفات التالیة إن) 1973( 
ن السلوك العصابي ھو نتیجة ضغط وتوتر وصراع ، ففي جمیع التجارب التي من ھذا القبیل ، فانھ إ–أ 

.المعززة ل المعززة ، وغیرعلیس ثمة شك ان صراعا ما قد ظھر بوضوح بین نزاعات الف
.إن السلوك العصابي یتمیز بالقلق ، وھذا یتضمن العقاب من أي نوع كان –ب 
إن السلوك العصابي یتسم بمجموعة من االعراض التي تعتبر غیر عادیة في نظر المعاییر –ج 

.االجتماعیة 
ان القلق یقوم بدور مزدوج فھو من ناحیة یمثل حافزا ومن ) باخلوف ، واطسون ( ویرى السلوكیون 
السلوك كفدر تعزیز ، وذلك عن طریق خفض القلق وبالتالي فان العقاب یؤدي الى صناحیة اخرى یعد م
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غیر المرغوب فیھ وبالتالي یتولد القلق الذي یعد صفة تعزیزیة سلبیة تؤدي الى تعدیل السلوك ، ولعل أھم 
.الفردة تحدد مصدر القلق عن مما اكده السلوكیون ان القلق ھو استجابة شرطیة مؤل

)25ص–25، ص 1981: ریتشارد الزاروس(
تصوراتبطریقة أو أخرى من خالل تقدیم اھمواسالذین سلوكیین وھناك جھود مجموعة من العلماء ال

:ھؤالء العلماء للقلق و من 

:القلق من خالل تصور دوالر ومیلر –3-2-1
ولكنھما استخدما مفاھیم خاصة بھما ، "الشخصیة والعالج النفسي " نظریتھما "دوالر ومیلر"عرض 

اكدا على الدور الذي یقوم بھ عن نقص دافع في عملیة التعلیم ، والقلق ما ھو فقد استفاد من مفھوم الواقع و
و دوالر " والقلق عند ، یؤدي الى تدھور في األداء والعكس صحیحاال دافع عندما یزداد الى حد معین 

حالة غیر سارة یعمل الفرد على تجنبھ او القلق یعتبر دافعا مكتسبا او قابال لإلكتساب ، ویحدث " میلر 
االحجام او صراع القلق نتیجة الصراع والصراع قد یاخذ الكثیر من األشكال مثل صراع االقدام ، و

اإلحجام ، اال ان ھذا الصراع یولد حالة منعدم االتزان تؤدي الى –اإلقدام ، او صراع اإلحجام –اإلقدام 
.القلق وال یكون ھنالك مفر من ھذا الصراع حتى یعود االتزان مرة اخرى 

)25ص :1997كفافي ، (
: القلق في تصور كائل وشایر –3-2-2

عن وجود نوعین من مفاھیم القلق  واطلق علیھما لكائل وستاییركشفت االبحاث التحلیلیة العالمیة 
یعتبر نوعان األخیران اكثر انواع القلق شیوعا في التراث النفسي ، "حالة القلق " و "سمة القلق " 

قتھ اقرب ما تكون الى حالة الخوف الطبیعي ، ؤرف او حالة انفعالیة ذاتیھ موقفیة ومظوتصر حالة القلق ك
ویشعر بھا كل الناس في مواقف التھدید مما یؤدي الى تنشیط جھازھم العصبي المستقل ، ویھیئھم 

مصدر التھدید ، وتختلف شدة الحالة تبعا لما یستشعره كل فرد من درجة خطورة في الموقف لمواجھة 
تذبذب عبر نالتھدید ، وتتغیر حالة القلق في شدتھا والذي یواجھھ ، كما تزول بزوال مصدر الخطورة او

)25ص :1997كفاني ، ( .لموقف المھدد للفرد لعاالزمن تب

: النظریة اإلنسانیة -3-3
احداثھ التي قد تھدد وجود الفرد وسبب القلق یعود للخوف من المجھول او المستقبل وأناإلنسانیونیؤكد 

طبیعیة یرضاھا الفرد والخوف من حیاة والخوف من الفشل في تحقیق تانسانیتھ ثم الخوف من المو
: الفشل في تحقیق االھداف واختیار األسلوب المناسب لحیاتھ ویزداد القلق في الحاالت التالیة 

.إذا فقد الفرد طاقتھ وقدراتھ نتیجة المرض الذي یفقده ممارسة نشاطاتھ –أ 
.التقدم بالسن –ب 
)46ص :2011، حمداني الح الإقبال محمد رشید ص(.ونسبة النجاح في مستقبلھ انخفاض عدد الفرص ،–ج 

للتوتر إذ تھفإنھ ینظر الى القلق كأحد األبعاد األساسیة التي تشكل في مجموعھا رؤی"جرزوركارلر"أما 
: ر ھي تیرى ان التوتر الذي ینتاب الكائن الحي یتضمن ثالثة انواع من التو

.التوتر الفیزولوجي –1
.عدم االرتیاح النفسي –2
.القلق –3

: ولتحدید مركز االنفعال من السلوك ، یقسم روجرز االنفعاالت الى قسمین أساسیین 
.لقة ، تمیل تلك المجموعة من المشاعر الى مصاحبة الجھود واشباع الحاجة قالمشاعر المؤلمة او الم–1
.تمیل الى مصاحبة اشباع الحاجة او الخبرة السارةف، المشاعر الھادئة او المارة –2
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لذلك نرى ان المجموعة األولى من المشاعر لھا تأثیر على تركیز السلوك نحو الھدف ، فالخوف مثال 
وق علىفھروب من الخطر ، في حین تركز الغیرة والمنافسة الجھود للتالیثیر الكائن الحي باتجاه 

االخرین ، وتختلف حدة ھذه االنفعاالت وفقا لمدى ارتباطھا بالمحافظة على الذات وتحقیق النمو كما 
تھویمكن القول بان رؤیة روجرز للتوتر بمكوناتھ الثالثة ، قد انبعث اصال من رؤی، یدركھا الفرد

:ما للشخصیة ومكوناتھا ، فالشخصیة االنسانیة وفقا لرأي روجرز تتألف من مكونین ھ
.الكیان العضوي –أ 

.ومفھوم الذات –ب 
للنمو و تحقیق الذات و من تم فإن مكون حاجاتھ التي تتطلب االشباع من اجل تحقیق نزعة الفردلكلو

ینتج عن ضغوط الحاجات الخاصة بالعضویة كالطعام والشراب ، اما التوتر التوتر الذي ینتاب الفرد ،
یان الذات ، كالحاجة الى الشعور باألمن نالنفسي فانھ یظھر لدى الفرد كنتیجة لضغوط الحاجات الخاصة بب

عد حسب النفسي ، والحب فإذا حدث تعارض بین العضویة وبنیان الذات وادراك الفرد ظھر القلق الذي ی
)96ص :1980،لویس كامل ملیكة(.أعلى مستویات التوتر یھ رأ

في تفسیرھا لنشأة القلق مع النظریات السابقة حیث اعتبرت ان تومن المالحظ ان ھذه النظریة قد اختلف
الحاضر والمستقبل ھما اللذان یثیران القلق لدى الفرد بعكس المدارس التي سبقت والتي اعتبرت ان 

نظر نقدره وال نحترمھ ونب ان حالماضي ھو الذي یسبب القلق لدى األفراد وھم یرون ان األنسان كائن ی
علیھ التجارب وغیر ذلك من االمور التي تھدر إنسانیتھ ، فھم یدرسون مشكالت ذات معنى قیمنة وآلالیھ ك

ة من یبرقلوجوده ولرسالتھ ، كاألرادة وحریة األختیار ، والمسؤولیة وال شك ان ھذه المعاني وألنسانل
)97ص :1980، لویس كامل ملیكة(.مفاھیم الدین اإلسالمي الحنیف 

: النظریة المعرفیة –4–3
من أھم من قدموا تصورا خاصا حول "باترومون" و"ولیم سون " و"ثورن" و"ألیس"یعتبر

النظریة المعرفیة في العالج النفسي ورغم ان اغلب ھؤالء قد انبثقوا من تیار التحلیل النفسي إال انھم ال 
یولون لألحداث الماضیة في حیاة المریض نفس الدرجة من األھمیة كما ھو عند التحلیلیین ، ویبدوا ان 

دوربما لھذا السبب استفا"ال مرض وراء عرض"ن الذین یرفقون شعارذلك یعد اتفاقا ضمنیا مع السلوكیی
."باالتجاه المعرفي السلوكي"اصبح ھناك ما یعرف حتىیات السلوكیة ، نالمعرفیون من الكثیر من الف

)93ص : 1998، مجدي محمدالدسوقي (
وترى ھذه النظریة ان سبب القلق عائد الى مغاالة الفرد في الشعور بالتھدید واعتباره مسبوقا بأنماط من 

ة العادیة یالتفكیر الخاطئ والتشوھات المعرفیة وبالتالي سوء التفسیر من قبل الفرد الحساساتھ الجسم
وتفسیر الزیادة على انھا ازمة قلبیة ، االمر الذي یؤدي ومثال ذلك ، زیادة ضربات القلب لدى الشخص 

)80ص: 2014، عبد الواحد إبراھیمسلیمان(.الى زیادة اإلحساس باألعراض السلبیة 
ولما كان السلوك واالنفعال یتفاوتان من حیث السواء والمرض فإن التفكیر المصاحب او السابق لھما 

تبنیان ی"لندون" و"باترسون"یتفاوت أیضا من حیث المعقولیة والالمعقولیة ، فربما لذلك نجد ان كال من 
كات خاطئة تتعلق بمصدر او وجھة النظر القائلة بان االضطرابات النفسیة عادة ما یصاحبھا أفكار او مدر

ئما قرن ایر السلوك ، كما انھ لیس من الضروري دغمكن لھذه األفكار ان تیأثر السلوك المرضي ، و
الى شيء من التغیر في سلوك دي السلوك بالتعزیز ، وان التعلیمات واالشارات المسبقة تكفي لوحدھا أن تأ

ناء الفكري للموقف لدى عن اعادة البلتغییر والذي ینشأ لھا ان تقوي الدافع الى ایمكن المریض ، كما انھ 
حین یحصل على معلومات حول نفسھ تكون تلك البدایة الحقیقة لعالجھ فیجب ان نعرف المریض ، الذي 
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تلك المشاعر واالفكار ،دائما متى یجب ان نخفف من حدة األفكار و المشاعر المخفیة التي تناھض المعرفة
)72ص : 2007، ھشام عبد الرحمن الخولي(.ذي ال یسلك على نحو سلیم التي ینتجھا العقل ال

بدرجة أكبر الى التخلص من ھجتفأنواع السلوك التي یكون المرأ قد تعلمھا عن طریق خفض القلق ت
سر القلق المفرط ظھور طائفة متنوعة واسعة یصرف بنفس الدرجة عن حل المشكالت وكذلك ینالتوتر وت

، فالقلق ھو حالة غیر سویة "فزعا"من النشاط ،العشوائي غیر المعقول وغیر الموجھ الذي یسمى 
ثار بسبب وجود تھدید حقیقي او عندما ال یكون تسیوینطوي على العصاب حینما تتجاوز درجتھ الحد الذي 

یط الخوف الذي یعتبر تفكیرا معبرا عن تقویم او تقدیر لخطر ھر مع تنشظھناكاي تھدید حقیقي والقلق ی
رابع محتمل وبالتالي فإن للقلق نفس مكونات الخوف ، فلھ مضمون معرفي واخر جسمي وثالث انفعالي و

سلوكي اال ان عناصره المعرفیة تختلف عن تلك التي تثیر الخوف في كونھا عامة ھائمة غیر مرتبطة 
)51ص : 1995،الفت حقي ( .بموضوع حقیقي 

عن االنتقال اعاجزطر یكون مركزا على المثیرات المرتبطة بالخالمریض ان انتباه )1979(،بیكویرى
معقولة ابافكاره الى موضوعات اخرى بسبب المبالغة في توقع الخطر ، فالمخاوف المتربطة بالقلق تبدو

: للمریض یسود تفكیره موضوعات الخطر والتي تعبر عن نفسھا في ما یلي 
.تكرار التفكیر المتصل بالخطر -1
.انخفاض القدرة على التمعن او التفكیر المتعقل في األفكار المخیفة وتقویمھا بموضوعیة –2
.تعمیم المثیرات المحدثة للقلق الى الحد الذي یجعل أي مثیر أو موقف قد یدرك على انھ مھدد–3

الت نفوذھم فاألشیاء التي یعزو الیھا الناس اھمیة خاصة بالنسبة لھم تشكل ممتلكاتھم الشخصیة او مجا
وسیادتھم ، وفي منطقة المركز منھا یقع مفھوم الذات ، وطبیعة االستجابة االنفعالیة للشخص واضطرابھ 

مجال لتھدید او اعاقة في التعتمد على ما اذا كان یدرك االحداث على انھا إضافة او نقص ،االنفعالي
)31ص : 1990، نبیل عید رجب الزھار(.الملكیة او السیادة او النفوذ الشخصي 

في التفكیر وما یدركھ من خصائص ترتبط بذاتھ اونالحظ مما سبق ان ما یعتقده الفرد وما یتبناه أسلوب
،واالخرین ، ھي اھم العوامل المؤثرة على طبیعة وحدة االنفعال لدیھ وذلك وفقا لما یراه المعرفیون

فتفكیر الشخص في حاالت القلق یتمیز بالمبالغة في تفسیر الموقف مما یؤدي الى اثارة مشاعر الخوف 
واسرتھ او ممتلكاتھ او یتوقع الخوف من فقدان مركزه او أوالتردد لدیھ ، وھو دائما یتوقع الشر لنفسھ 

لقلق یبالغ في تصور واألشخاص المھمین في حیاتھ و ربما ال توجد اسباب لذلك ، والشخص اأوظیفتھ 
.خبرات قد تكون محایدة في عالقتھ باصدقائھ او اقاربنھ او رؤسائھ فیدركھا على انھا مھینة او محبطة 

: معرفي المنظور السمات السلوك الشائعة لدى العصابیین والقلقین من -3-4-1
: كالتاليیرى المعرفیون ان للعصابیین عامة وللقلقین خاصة سمات مشتركة یمكن عرضھا 

: السمات المرتبطة باالنفعال –3-4-1-1
ان الفكرة األساسیة في االنفعال ھي انھ لیس عرضا جسیما وال ھو حالة شعوریة داخلیة ولكنھ عالقة 

انفعالھ یكون إنموضوعیة بالعالم فحین یعجز الفرد عن تحقیق فعل یستخدم فیھ الروابط بین األشیاء ف
وھنا تھ موجھا نحو القضاء على الموقف االنفعالي بھدف تخفیض االنفعال بتجاوز الموقف دوم مواجھ

: من خالل ما یلي االضطرابیحدث 
الخاصة واقل بأفكارهتبدوا انفعاالت الشخص القلق عصابیا أكثر بدائیة واقل نضجا او ارتباطا –1

.في الواقع للالنفعاالمواقف المثیر ابارتباط
الشخص العصابي یسھل استثارتھ انفعالیا یمیل بشدة الى االستجابات االنفعالیة للبیئة ، كما ان انفعالھ –2

ویصاب جھازه النفسي والعصبي بتأثر شدید ال یترك لھ طاقة لمواجھة یعمل على اعاقة امكانیاتھ الفعلیة
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وبالرغم من سیطرة االنفعاالت وشدتھا فإن الشخصیة  جابات االنھزامیة، ستالمواقف الصعبة فتسود اإل
االنفعاالت ال یفترض فیھا بالضرورة أن تحرم الشخص ، فالعصابیة، تستطیع أن تواصل العمل والنشاط

من االستبصار بحالتھ، فالشخص العصابي یشعر أنھ تعیس وأن قلقھ ومخاوفھ ال أساس لھا، كما یعبر 
.من تلك المشاعرأحیانا عن احتیاجھ لمن یحمیھ 

الضیق، (تقل قدرة العصابیین على تبادل المشاعر بسبب عجزھم عن التعبیرالحرعن االنفعاالت -3
تم مشاعره الحقیقیة أمام اآلخرین ویكفالعصابي یقمع رغبتھ في التعبیر عن ، )إلخ....االعجاب، الغضب،

في حیاتھ بین ذببذتتد یصبح عدوانیا أو معارضتھ واختالفھ أو یرغم نفسھ على قبول أشیاء ال یحبھا أو ق
.قطبي الخضوع والعدوانیة

إن انفعاالت العصابیین المضطربة تدفعھم  نحو االنسحاب االجتماعي واالنطواء النفسي حیث یبدو -4
نفسھ، كما یعانون أحیانا من عدم تناسب انفعاالتھم مع المواقف فيثقتھلاالشخص القلق أقل احترما لذاتھ و

تماعیة المختلفة ویرجع ذلك إلى أنھم یحاولون التوافق باستخدام األسالیب الھروبیة والتجنبیة مما االج
.یؤدي بھم في النھایة إلى االنطواء

كما یعاني من ،یشعر العصابي القلق باالنضغاط والتأزم أكثر من الشخص العادي ولفترات أطول-5
.االنفعاالت المتنافرة مما یجعلھ دائما عرضة لالكتئاب

بحیث تبدو انفعاالت ،"بالتعقید االنفعالي"الشخص القلق إلى ما یسمى بالالعقالنیة تدفع المعتقدات -6
برات الفرد المعرفیة، وتؤدي االنفعاالت خالفرد في صورة مركبة یصعب فھمھا أو تفسیرھا دون تحلیل 

.ركبة إلى نوبات من الغضب والعدوانالم
الیا ما یؤدي ذلك إلى غإن انشغال العصابي بمشكالتھ الداخلیة وسوء تأویلھ للخالفات عندما تحدث -7

یتصرف بطریقة معینة فاالتصال االجتماعي في حالة العصابي یجعلھ ،انقطاع االتصال السلیم باآلخرین
ن إلى ضحایا حیث أناه یحكم بالفشل على اختیاراتھم مھما ولكنھ یتوقع استجابة أخرى ویحول اآلخری

لي فإنھ یواجھ االنفعاالت العصابیة ابتعد عنھ اآلخرون وبالتإإذا ما ضحیة ھو نفسھ إلىقد یتحول كانت، و
)45ص: 2014، عبد الواحد إبراھیمسلیمان(.كالقلق واالكتئاب ومشاعر الوحدة والخوف والتأنیب الذاتي

:السمات المرتبطة بالتفكیر-3-4-1-2
لدیھم أن انفعاالتنا ال ترتبط ارتباطا حتمیا بمشكالت تقع خارج أفكارنا فاالشخاص القلقون "ألیس"یرى
تكون ھي السبب الحقیقي لھزیمتھم الذاتیة وإلحساسھم بمشاعر التوتر طقیة غیر منو معتقداتأفكار

: لقلقلوالقلق ومن األفكار التي تدفع األفراد 
.فكرة أن یكون الفرد محبوبا ومرضیا عنھ من كل المحیطین بھ-1
.فرد صحیحاوالمیل إلى لومھم وتأنیبھم إذا لم یتصرفوا وفقا لما یراه الاالستمرار في اإلدانة األخرین -2
.ولكنھ لم یعد حال مقبوالئا والتثبت بنمط معتاد من الحل كان في الماضي حال كفأالصرار أ-3
الجمود الوظیفي أو عدم القدرة أو العجز عن رؤیة استخدامات أو بدائل بعد أن ترسخت األسالیب -4

.السابقة
العالم أو الواقع، فالشخص القلق یتوقع دائما دالالت مبالغ فیھا عند التعامل مع ضفاء المبالغةوتعني إ-5

تھ بأصدقائھ أو ایدة في عالقحاالشر لنفسھ وألسرتھ، والشخص القلق یبالغ في تصور خبرات قد تكون م
لیتحول إلى سیناریو "تھویل الواقع"أقاربھ أو رؤسائھ ویأخذ ھذا األسلوب إحدى الصورتین األولى ھي 

من أثر ما یقوم بھ الفرد، ففي كال الحالتین تكون "لتھوین والتعلیلا"مزعج مثیرللقلق والثانیة ھي 
.الرسائل الصادرة إلى العقل الباطن مضطربة ومبالغ فیھا
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التعمیم من الجزء إلى الكل ویعتبر التعمیم المتعسف من حادثة جزئیة إلى حوادث أخرى من األخطاء -6
.ت العصابالفكریة التي تبین أنھا تلعب دورا حاسما في حاال

وحدھما ال یكفیان للتغلب على الشخصیة العصابیة ما فالمبالغة والتعمیم ھما ،التوقعات السلبیة السیئة-7
.لم یرتبط بالتوقعات السلبیة السیئة والتي بدونھا یصعب الحكم على الشخصیة بالقلق واالكتئاب

)47ص: 2014، عبد الواحد إبراھیمسلیمان(
وتعمل التوقعات السلبیة على إزالة اآلثار اإلیجابیة في حیاة الفرد ألنھ ال یرى من خاللھا إال المواقف 

لمضیئة في حیاتھ إلى سلبیات وبالتالي فإن تلك التوقعات ما ھي إال مغالطة السلبیة فتتحول حتى الجوانب ا
وعلیھ فإن ، ایدة للتوصل إلى نتائج سلبیةحللنفس، حیث یرتكز القلق أحیانا على الحقائق اإلیجابیة أو الم

األفكار قھ بعض االنظریة المعرفیة فسرت القلق وفقا لالضطراب المعرفي الذي یحدث للفرد نتیجة اعتن
)159ص:2001ھاندلي ونیف، (.الالعقالنیة والمعتقدات الخاطئة

:نظریة التعلم االجتماعي-3-5
ة من التخوف من احتمال وقوع قبمتررائد نظریة التعلم االجتماعي أن القلق ھو حالة "باندورا"یرى

لظھوره ظھور القلق إلى حدوث متغیرات غیر مرغوبة مع وجود استعداد نفسي وویعز، حوادث مؤذیة
مثیرات خارجیة، لالسلبي لقدراتھ، لذا فإن القلق ورغم كونھ یعبرعن استجابات ھ لدى الفرد نتیجة مفھوم

)24ص:1998، محمد السید عبد الرحمن(.              ة لكنھ یرتبط بالسمات الشخصیة  العقلیة والوجدانی

:النظریة الوجودیة-3-6
أحد مؤسسي المدرسة الوجودیة أن اختبار الفرد إلى القیام بالمخاطرة والتي بدورھا "اردككیركی"یرى 

)27ص:1998، محمد السید عبد الرحمن(.                                       تؤدي بالفرد إلى القلق 
أن االنسان ألقي بھ إلى الوجود على غیر إرادة منھ، ویمضي في "سارتر"ویعتقد الفیلسوف الوجودي 

تزدادقھره، وأن حدة االغتراب والقلقالحیاة بوصفھ كائنا مغتربا یكابد القلق، واغترابھ دائم ال یمكن أن 
)214ص:1989، فرج عبد القادر طھ (. لدیھ عندما یعاني من قھر الحریة واالضطھاد واستالب الذات

بالقلق حیث اعتقد أن القلق ھو جزء من الوجود "ماي"واھتم علماء النفس الوجودي اآلخرون من أمثال 
.                                                 ما یھدد قیمة أساسیة لوجودهخطرشعورغامض وخوف عام، وھو إدراك لوجود عناالنساني وھو یعبر

)11ص:1996، ممدوحة محمد سالمة(
: السمة-نظریة الحالة-3-7

) 29ص:2006،االلوسي(.ھو اول من أشار إلى مفھومي الحالة والسمة)1961(،"كاتل"یعتبر 
ھي حالة "حالة القلق"ذلك وتوصل إلى التمییز بینھما وأكد بأن)1966(،"سبیلیرجر"ومن  ثم ھو

، وتزول الحالة مع زوال االیة مؤقتة یشعر بھا االنسان عندما یتعرض إلى موقف یرى فیھ تھدیدعانف
و تدل سمة ثابتة نسبیا للشخصیة ،ر كونھایجر یلببتیل و سافعرفھا كل من ك"سمة القلق"التھدید، أما 

)43ص:1982،حسین(.                                               على استعداد سلوكي كامن للقلق
القلق عابرة في مجرى حیاة الفرد أما سمة القلق فتدل على فروق ثایتة رإلى أن حالة یجریلببكما أشار س

ھم إلى إدراك العالم بطریقة معینة وفي میلھم إلى االستجابة للمواقف العصبیة ئنسبیا بین الناس في تھی
)49ص:2001، الداھري(.                                                                   بأسلوب خاص

سیس التوتر والتخوف التي حافإنھما ینظران إلى حالة القلق على انھا أ)1988(،"ماتیوس ودیري"وأما 
إلى أن سمة وحالة القلق انا تشیر إلى استقرا السلوك، ویشیرمیشعر بھا الفرد باستمرار والسمة لدیھ

ترتبطان ببعضھما ارتباطا موجبا على العموم،و حیث أن األشخاص الذین لدیھم سمة القلق عالیة یمیلون 
)50ص : 1981الطویل ، (.   إلى حالة قلقّأعلى مما لدى ذوي سمة القلق الواطئة
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خصوص القلق با یسبنإلى سمة القلق بأنھا االختالفات الفردیة المستقرة )1995(،"صالح"وقد أشار
الناتجة عن االستعدادات إلدراك  مدى واسع من المواقف المثیرة بكونھا خطر أو تھدید والنزعة نحو 

لیة استجابة انفعاى االستجابة لھا وسمة القلق تشیر إلى استعداد ثابت نسبیا للقلق لدى الفرد وحالة القلق ال
تتسم بمشاعر ذاتیة تتضمن التوتر والخشیة والعصبیة واالنزعاج، ویمكن توضیح العالقة بین غیرسارة 

إثارتھ بمثیرات مھددة و عندسمة القلق وحالة القلق بأن سمة القلق ھو استعداد للقلق یكمن داخل الفرد
) 29ص:1989عبد الخالق، (.                                                  تبرز كحالة قلق

مؤقتة أقرب ما تكون وإلى أن حالة القلق ھي حالة انفعالیة ذاتیة موقفیة )1998(،"القریطي"وقد أشار
إلى حالة الخوف الطبیعي یشعر بھا كل الناس في مواقف التھدید مما یؤدي إلى تنشیط جھازھم العصبي 

شعره كل فرد من تسیر التھدید وتختلف شدة ھذه الحالة تبعا لما مصدلمواجھة و یھیئھم المستقل 
)133ص:1989،عطیة(.درجة خطورة في الموقف الذي یواجھھ، كما تزول بزوال مصدر الخطورة 

ا أو موضوع مأن حالة القلق ھي حالة مؤقتة أو خبرة تحدث لمثیر)1977(،"ججولدن بیر"ویرى
، وتتضمن مشاعر الخوف والخشیة مصاحبة بردود فعل المثیرھذه الحالة تبعا لتفاوت درجاتوتتفاوت

)356ص:1998،غریب(.فیزیولوجیة وھذه الحالة تستثار بموقف یدركھ الفرد على انھ مصدر التھدید
مكتسب یظل كامنا بأنھا عبارة عن استعداد سلوكي " ر وكاتل وكامبلیرجبسبیل"أما سمة القلق فیعرفھا

سمة القلق ھي استعداد سلوكي مكتسب اإذ، ھھ وتنشطھ منبھات داخلیة أو خارجیة فتثیر حالة القلقبحتى تن
كما انھا استعداد ثابت نسبیا وكامن ،في معظمھ وغالبا ما یستمد أصولھ من خبرات طفولیة مبكرة مؤلمة 

التھدید في المواقف أو الموضوعات التي في شخصیة الفرد ولصیق بھا أكثر من كونھ مرتبطا بحجم 
تستجیب لھا بالتوتر والقلق، وھو ما یجعل الفرد صاحب االستعداد العالي من حیث القلق أكثر استھدافا 

.                                    الستشعار الخطر وفقدان االستقرار وتوقع الشر من موضوعات أو مواقف ال تنطوي على كل ھذا الخطر
) 133ص:1989،عطیة(

ارتفاع حالة القلق أو ستدل علیھا من تكرار یإن سمة القلق ال تظھر مباشرة في السلوك بل تستنتج أو
الدرجة المرتفعة في سمة القلق بمیلھم إلى إدراك وشدتھا لدى الفرد على امتداد الزمن ویتمیز األفراد ذو

.أكثر تعرضا للمواقف العصبیةیھدد حیاتھم، وھؤالء األفراد االعالم باعتباره خطر
)346ص:1998غریب، (

: نظریة الدافع3-8
أعطى بعض الباحثین للقلق خاصیة الدافع الذي یدفع الشخص للعمل والنشاط والتعلم وافترضوا أن 

ھذا الشعور، خفف االنسان عندما یؤدي عمال یشعر بالقلق الذي یحفزه إلى إنجاز ھذا العمل حتى ی
وأشاروا إلى أن وجود القلق دلیل على وجود الدافع وبالتالي تحسن األداء، ویعمل القلق في كثیر من 
المواقف وكأنھ جھاز إنذار مبكر، وینشط الكائن لكي یبذل جھدا لینجز ما أمامھ أو لیجد حال لما یواجھھ 

ل الكائن الحي أكثر تنبھا ویقظة حتى یتجنب فالقلق باعتباره خوفا مرتبطا بعقوبة أو خبرة غیر سارة، یجع
ھذه الخبرة المؤلمة، وكما أن القلق یحمي الكائن من األلم بزیادة وعیھ، ونشاطھ لتجنب مصادر القلق فإنھ 
یحمیھ أیضا في بعض الحاالت بتخفیض درجة وعیھ حتى ال ینتبھ إلى ما یكدره وعلى ھذا فإن للقلق آثاره 

) 351ص:1997كفافي، (.               اإلدراكيراكي وآثاره المتمثلة في الدفاع المتمثلة في التیقظ اإلد
أن القلق دافع ومنشط للتعلم وقالوا إنھ كلما زاد القلق زاد األداء "تایلوروسبنس"ولقد افترض كل من 

األعمال كان أداؤھم أفضل من أصحاب القلق المنخفض وذلك في والتعلم وأن أصحاب القلق العالي 
نس ھذه النتائج في إطار نظریة بالسھلة، ولكن كان األداء ضعیفا في األعمال الصعبة ولقد فسر تایلوروس

ال تؤدي إلى تحسن األداء في كل األعمال ألن أداء " القلق"التعلم وذھبا في تفسیرھما إلى أن زیادة الدافع 
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في موقف األداء، فزیادة الدافع سیساعد على أي عمل یعتمد على قوة الدافع وقوة االستجابة المسیطرة  
نتائج تایلور وزمالئھ في عالقة القلق بأداء العمل "ایلدشت"ولقد أید، في بعض األعمالاألداءتحسین 

قد یثیر موقف األداءمنبھا فيالسھل والعمل الصعب، لكنھ رفض أن یكون القلق دافعا عاما واعتبره
وق األداء وتحجب ضرورة االستجابة عیر استجابات ال عالقة لھا بالعمل تاالستجابة المالئمة للعمل وقد یث

الصحیحة، ولقد فسر تشایلد تفوق األشخاص أصحاب القلق العالي على األشخاص أصحاب القلق 
ولقد أشار ، .المنخفض في أداء األعمال السھلة والعكس في األعمال الصعبة بخصائص ھذه األعمال

أن عالقة االستجابة الصحیحة  ظھور لة بسیطة ومباشرة في موقف العمل السھل، وال مجال بالمنبتشایلد إل
عالقة ھببالمنعالقة االستجابة الصحیحة أما في األعمال الصعبة فإن ، استجابات ال عالقة لھا بالعمل

بالعمل عند الشخص صاحب القة لھا معقدة غیر مباشرة مما یدع مجاال لظھور إستجابات كثیرة ال ع
شخاص ذوي القلق العالي في األعمال داء االآنجد أن ذا االستعداد العالي إلثارة مثل ھذه االستجابات، ل

المعقدة ضعیف بسبب إظھارھم الستجابات كثیرة ال عالقة لھا بالعمل، وانشغالھم بھا أكثر من انشغالھم 
ھم الوصول إلى االستجابة الصحیحة المطلوبة لألداء، أما أخطاؤھم ویتعذرعلیزدادبأداء العمل فت

األشخاص أصحاب القلق المنخفض فال تظھر استجابات كثیرة ال عالقة لھا بالعمل وال یشتغلون بھا، 
ویركزون اھتمامھم على األداء فتقل أخطاؤھم وینجحون بسرعة في الوصول إلى االستجابة 

)352ص:1997كفافي، ()352، 1965كفافي، .(الصحیحة

: التفسیر الفیزیولوجي للقلق3-9
ي والسمبثا"تنشأ اعراض القلق النفسي من زیادة في نشاط الجھاز العصبي غیر اإلداري بتوعیة 

في الدم فیتحرك السكر في الدم، مع "والنورأدرینالیناألدرینالین "ومن ثم تزید نسبة "يووالباراسمبثا
أما ظواھر نشاط ،ف األطراف بعمق التنفستجشحوب في الجلد، فیزداد العرق ویجف الحل، وأحیانا تر

فأھمھا كثرة التبول واالسھال ووقوف الشعر، وزیادة الحركات المعویة مع ' سمبثاويراالبا'الجھاز 
ویتمیز القلق فیزیولوجیا بدرجة عالیة من االنتباه والیقظة المرضیة في ،اضطراب الھضم والشھیة والنوم

ض لإلجھاد نظرا روقت الراحة مع بطئ التكیف للكرب، أي أن األعراض ال تقل مع استمرار التع
العصبي الالإرادي وھو لصعوبة التكیف في مرض القلق والمركز األعلى لتنظیم الجھاز 

بالمخ "االنفعاالت وھو على اتصال دائم عن وھو مركز التعبیر)يحتالمھاد الت("الھیبوتالمس"
متلقي "بقشرة المخ"كذلك الھیبوتالمس على اتصال ،والذي ھو مركز االحساس باالنفعال"الحشوي

د دائرةعصبیة مستمرة بین قشرة المخ جتوھنسبة للمنبھات الخارجیة، ومنالالتعلیمات منھا للتكیف ب
فعاالتنا وإذا أخذنا في نخ الحشوي ومن خالل ھذه الدائرة العصبیة نعبر ونحس باوالھیبوتالمس، والم

االعتبار أن ھذه الدائرة العصبیة تعمل من خالل سیاالت وشحنات كھربائیة وكیمیائیة وأن الموصالت 
والتي تزید نسبتھا في ھذه "السیروتونین والنورأدرلین والدوبامین"العصبیة المسؤولة عن ذلك ھي 

في قشرة المخ، وإن أسباب معظم "االستیل كولین"لمراكز من أي جزء آخر في المخ، مع وجود ا
.                                                األمراض النفسة والعقلیة ھي خلل في توازن ھذه المواصالت العصبیة 

)111ص:1998،عكاشة(
ھذا وقد دلت دراسات وأبحاث حدیثة في القلق أنھ الوراثة تلعب الدور الھام واألساسي في االستعداد لھذا 

حاالت في %4بینما تصل إلى حوالي %50شابھة تصل إلى المرض، كما أنھ نسبة القلق في التوائم الم
التوائم غیر المتشابھة وھذا ما یؤكد أھمیة الوراثة في االستعداد لھذا المرض، كما أنھ نسبة القلق في 

.النساء تزید عنھا في الرجال وكذلك السن لھ عالقة بنشأة القلق
)152ص : 2013مجدي أحمد محمد عبد هللا، (



قـلق المستقبلخامسالفصل ال

102

إن فروید ھو صاحب الجھد األكبر في وضع مفھوم القلق موضوع علیھ و كتعقیب على نظریات القلق و 
توصیفا الدراسة التحلیلیة في میدان علم النفس بشكل عام بل ویعتبر أول من وضع تقسیمات القلق وقدم 

: حیث نجد أنھ دقیقا لكل نوع من أنواعھ وركز على الخبرات الماضیة دون غیرھا
قد اختلفوا مع فروید في تفسیره للقلق بسبب ) سولیفان وآدلرفروم وكارن ھورفي و(الفرودیون الجدد -1

.یھ وأثرھا علالذي یعیش فیھبالمجتمعللفرداھتمامھم بالعالقات االجتماعیة
السلوكیون ینظرون إلى أن القلق سلوك مكتسب یتم عن طریق تعلم خاطئ یحدث من خالل الخبرات -2

ة وراء القلق قدراھتمامھم منالماضیة التي اكتسبھا الفرد في حیاتھ األولى ولم یھتم ھؤالء باألسباب الكا
.باألعراض ذاتھا وتطویر طرق عالجھا

تقبل ھو المسبب الحقیقي للقلق عند االنسان بسبب إدارك اعتبر أصحاب النظریة االنسانیة أن المس-3
الفرد بأن الموت ھو النھایة الحتمیة لإلنسان وبالتالي فإن الفرد ینظر إلى الحداث المستقبل على أنھا مھددة 

.لوجوده 
ذلك أن المدرسة التحلیلیة والسلوكیة قد اتفقتا على أن القلق یرتبط بماضي الفرد وما تم كویتضح -4

مواجھتھ في الماضي من خبرات ولكنھم اختلفوا في مصدر القلق فالتحلیلیون یعتبرون  أن القلق استجابة 
لخطر معروف ومحدد وھذا یخالف ما ذھبت إلیھ  المدرسة االنسانیة التي اعتبرت أن المواقف المستقبلیة 

.يقلق ولیس الماضالھي التي تثیر 
سبب ما یمر بھ من أحداث ولیس بسبب بترى النظریة المعرفیة أن القلق یتولد لدى االنسان لیس -5

مجموعة من المفاھیم یھتبننتیجة ال یخضع للمنطق الذيالتفكیرفيخبراتھ الماضیة ولكن بسبب أسلوبھ 
.والمعتقدات الخاطئة

فع للسلوك الناجح والصحیح ولكنھم أدركوا القلق الدافع اعتبروا ان القلق داة أن أـصحاب تیار نظری-6
.اصة في اّألعمال المعقدة والصعبةخبالتجربة أن القلق الشدید یعیق السلوك الصحیح و

إلى أن قلق الحالة ھو مؤقت یزول بزوال الخطر المحیط بھ و -الحالة و السمة–تشیرنظریة القلق -7
فة ثابتة نسبیا في الشخصیةیكنسبھا الفرد في یختلف من وقت آلخر و أن قلق السمة ھو عبارة عن ص

.مراحل حیاتھ و ھو مختلف من شخص آلخر 
ترى نظریة التعلم االجتماعي أنھ القلق ھو حالة مترقبة من خوف من إحتمال وقوع حوادث مؤذیة ، -8

تبط لذى فإنھ و بالرغم من كون القلق ھو تعبیر عن إستجابات ناتجة عن مثیرالت خارجیة إال أنھ یر
.بالسمات الشخصیة العقلیة و النفسیة و الوجدانیة

ترى المظریة الوجودیة بأنھ االنسات و القلق جزآن ال یمكن الفصل بینھما حیث أنھ القلق ھو جزء من -9
الوجود االنساني و الذي یشیر إلى وجود خطر محدق و شعور غامض و خوف عام من ما ھو مجھول و 

.    ه النظریات أكثرھا تعبیرا و تفسیرا للقلق ما ھو آتي و علیھ تعتبر ھذ

: أعراض القلق-4
ألعراض النفسیة واالجتماعیة ،ایمكن تقسیم أعراض القلق إلى ثالث فئات ھي األعراض الجسمیة

: األعراض المعرفیة وھي كما یلي،
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:األعراض الجسمیة-4-1
جسمیة، فالقلق یثیرعدد من العملیات اضطراباتإن استمرار معاناة الفرد من القلق تؤدي إلى ظھور 

الغدد الصماء عند ارتفاع مستوى القلق ویزداد افراز معظمھا عن معدلھ فتنبھھ التلقائیة في الجسم
: لمدة طویلة، تحدد أعراض القلق ومنھائقة لجسم لھذه االفرازات الفااالطبیعي، وباستمرار تعرض 

:الدوريأعراض مرتبطة بجھاز القلب -4-1-1
االم عضلیة في الناحیة الیسرى في الصدر، فرط الحساسیة لسرعة كل من  دقات القلب والنبض وارتفاع 

.ضغط الدم

:أعراض مرتبطة بالجھاز الھضمي-4-1-2
، أو االسھاألوخ فاتفقدان الشھیة أو عسر الھضم وصعوبات البلع والشعور بغصة في الحلق، واالن

.والقيءوأحیانا الغثیان االمساك أو المغص الشدید

: أعراض مرتبطة بالجھاز العضلي والحركي-4-1-3
التوتر والحركات ،واالعیاء واالنھاك الجسمياآلالم العضلیة بالساقین والذراعین والظھر والرقبة 

.العصبیة كالرعشة وارتجاف الصوت وتقطعھ

:تنفسيأعراض مرتبطة بالجھاز ال-4-1-4
.المقدرة على إستنشاق الھواء وسرعة التنفس و النھجانضیق الصدر و عدم 

:أعراض مرتبطة بالجھاز التناسلي-4-1-5
، وربما فقدان المقدرة الجنسیة ھالل في وظائفالخكثرة التبول واالحتباس وتناقض االھتمامات الجنسیة و

.وعدم انتظامھث مطواضطرابات ال

: أعراض جلدیة-4-1-6
) 64ص:2009سید فھمي، (.یةروالبھاق والصدفیة وسقوط الشعرواالرتكاكحب الشباب واالكزیما 

: األعراض النفسیة واالجتماعیة-4-2
وھنا یصبح المریض حساسا ألي ضوضاء بل یقفز من مكانھ عند سماعھ لرنین سرعة اإلثارة العصبیة-1

.قد أعصابھ بسھولة ویثورألتفھ األسبابفالھاتف أو الجرس وی
.مع شعور باالختناق والصداع واالحساس بصوت یضغط على الرأس صعوبة التركیز والنسیان-2
مخاوف مرضیة ال أساس لھا كالخوف من السرطان ومرض القلب، وھنا یتردد المریض على األطباء -3

بعض الشيء ولكن سرعان ستریح ویحاولون تھدئتھ وطمأنتھ من أنھ ال یعاني من أي مرض عضوي، وی
ألعراض الجسمیة مما اما تعود إلیھ المخاوف، ویبدأ في زیارة أطباء آخرین ویزید القلق ومن ثم تزید 

.یعزز خوف المریض من احتمال وجود مرض عضوي
دعلىرفم األمن والراحة واألرق الذي یتمیز بصعوبة في النوم أي یرقد الادإنعوالشعور بعدم االستقرار-4

ب نومھ أحالم وكوابیس مزعجة مما یجعل حیاتھ سلسة حه، وإن نام یصاعینتغفل ویتقلب دون أن سریره
.من العذاب

ب المستقبل مما یؤدي إلى تناول العقاقیر المنومة أو قوالشك والتردد والضیق وترةالحساسیة المفرط-5
.    المھدئة أو شرب الخمر كمحاولة من المریض من التخفیف من أعراضھ

كما یبدو الشخص القلق في حالة اضطراب في توافقھ مع اآلخرین حیث یمیل إلى العزلة والبعد عن -6
ویبدو علیھ عدم القدرة على إحداث تكیث بناء مع الظروف واألشخاص والمواقف االجتماعیة التفاعالت 
)63ص:2009سید فھمي، (.االجتماعیة
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:األعراض المعرفیة-4-3
: وتتضمن مجموعة من الخصائص المعرفیة كاآلتي

التطرف في األحكام، فاألشیاء إما بیضاء أو سوداء أي أن الشخص القلق والمتوتر یفسر المواقف -1
.تعاسة والقلقالسبب لھ یباتجاه واحد وھذا ما 

.العصابیین إلى التصلب أي مواجھة المواقف المختلفة المتنوعة بطریقة واحدة من التفكیركذلك میل -2
، دلیل منطقي كالتسلطیة والجھود ى أیضا اتجاھات ومعتقدات عن النفس والحیاة ال تقوم علنون یتب-3

.االتعالمستقبل، واستخدام المنطق بدال من االنفعلى العقائدي، مما یحول بینھم وبین الحكم 
وھم یمیلون لالعتماد على األقویاء ونماذج السلطة وأحكام التقالید، مما یحولھم إلى أشخاص مكفوفین -4

وعاجزین عن التصرف بحریة انفعالیة، عندما تتطلب لغة الصحة النفسیة ذلكوعلیھ یمكن القول أن تفكیر 
.            دات غیرالواقعیة أحیانااألشخاص القلقین یتسم بالبعد عن المنطقیة وتبني األفكار والمعتق

)24ص:1997ابراھیم، ()                        24، 1994ابراھیم، (
: أسباب القلق-5
ھناك عوامل دینامیكیة ناتجة ھأنإلىخاصة أصحاب مدرسة التحلیل النفسيالنفسیرجع الكثیر منعلماء-1

وھي تتخلص في أربع حاالتھي المسؤولة عن حدوث القلق ات والغرائز عازة والتتوبعن األفكار المك
)265ص:2013مصطفى نوري القمش،(.النشأة، عقد االخصاء،صدمة الفطام، صدمة المیالدتتمثل في 

)265ص:2013مصطفى نوري القمش،(
إیجابیة وترى المدرسة السلوكیة أنھ سببھ ھو الخوف العادي وتبني معتقدات خاطئة أو متناقضة غیر -2

.وتضخیم األمور
أما المدرسة المعرفیة فترى أن مصدر القلق ھو فكرة خاطئة وأن أساس العالج ھو تصحیح تلك -3

)49ص:2013مجدي أحمد محمد عبد هللا، (. األفكار لتكون أفكار إیجابیة وصحیحة
الدراسات وجود عوامل واضحة في القلق النفسي وقد تختلط ھذه العوامل تثبتحیث أالعوامل الوراثیة-4

)334ص:2013أسامة فاروق مصطفى، (بالعوامل البیئیة
یختلف األفراد في استجاباتھم لمشاعر القلق في المواقف التي یتعرضون لھا حیثاالستعداد النفسي-5

والصراعات بین الدوافع واالتجاھات والتوتر جسدیا ونفسیا كالضعف العام واالحباطاتوحالتھم العامة 
النفسي الشدید والمخاوف الشدیدة في الطفولة المبكرة ومشاعر الذنب والنقص والعجز والخسائر 

)65ص:2009سید فھمي، (.                           سیةواألزمات المفاجئة والصدمات النف
فیؤدي إلى ظھور زمرة من األعراض أسباب ناتجة عن عوامل بیولوجیة تثیرالجھازالعصبي الذاتي -6

على األجھزة المختلفة وقد وجد ثالث نواقل في الجھاز العصبي "نفیرینباال"الجسمیة وذلك بتأثیرمادة 
: تلعب دورا ھاما في القلق النفسي وھي

Norépinephrineفرین نورابنال-
Sérotonineتونین رویالس-
) 49ص:2013مجدي أحمد محمد عبد هللا، (Gabaالقابا -

: وكنتیجة للقلق النفسي تظھر عدة أعراض نذكر منھا ما یلي
.زیادة النشاط الجھاز العصبي الذاتي وال سیما الشق السمبثاوي-1
.في الدم "الكاتیكول أمیدي"زیادة إطالق مواد -2
"النورادینالین"ارتفاع نسبة نواتج أیض-3
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.مما یؤدي إلى زیادة نشاط الجھاز العصبي المركزي"یركتاما بیوق"انخفاض تركیز حامضي -4
.المرتبط بالقلق"الدوبامین"سبب القلق وازدیاد نشاط بالعصبي "یننوالسیروت"دیاد ناقل زإ-5
.يغظھور بؤرة نشاطھ في الفص الصد-6
) 335ص:2013أسامة فاروق مصطفى، (الموجودة في النخاع المستطیلازیاد نشاط البقعة الزرقاء -7
الضغوط الحضاریة والثقافیة الناتجة عن المدینة الحدیثة والتغیرات الالحقة ،كالحیاة الضاغطةمواقف -7

)65ص:2009فھمي، سید(.           والبیئة المشبعة بعوامل الخوف والقلق والحرمان وعدم األمن

كالتفكك األسري وعدوى القلق من الوالدین وأسالیب المعاملة الوادیة غیرالسویة ،ة أسریةیعوامل بیئ-8
)65ص:2009فھمي، سید(.                                كالقسوة والتسلط والحمایة الزائدة والحرمان

خبرات حاضر و التفاعل بین مواقف المشكالت الطفولة والمراھقة والشیخوخة مع التأكید على -9
)131ص:2010نزیھة نعیم، (.                                            وذكریات الصراعات في الماضي

: یكي للقلق ینالتشخیص اإلكل–6
التي تعتبر ویحدد الدلیل األمریكي لتشخیص األمراض النفسیة العالمات التي تشیر الى وجود القلق

: و المتمثلة في عالمة تشخیصیة إلضطراب القلق ك
.زةنرفالترقب والخوف والعصبیة وال-
.ضعف التركیز والشعور بأن العقل مخدر–
.اإلحساس بزیادة التوتر والشعور بالغلیان–
.عرق الیدین والرجفة واالحساس باالرتعاش–
)66ص:2009سید فھمي ، ( . خفقان القلب وإزدیاد النبض–

على المریض بالنظر الى ما یصاحب القلق من ىجریص جسمي ونفسي دقیق بفححیث یشخص القلق 
اوي وفي افرازات الغد د الصماء وأجھزة بثاوي والباراسمبثاضطراب شدید في الجھاز العصبي السم

التنفس والدوران والھضم وكل ذلك لمعرفة إذا كانت الحالة غیر ناجمة عن امراض حقیقیة وكذلك لیكون 
نقیة ومستقلة على أنھا التشخیص سلیما یجب ان یكون الفحص النفساني عمیق للتأكد من كل ظاھرة قلق 

)268ص:2013،مصطفى نوري قمش( .ولیست عرضا اولیا لمرض نفسي اخر

: أھمیة القلق ووظائفھ –7
ھو ایجابي ، وقد یكون للقلق أثر سلبي وللقلق قوة االعداد والتھیوء لمواجھة المواقف والمشكالت الحیاتیة 

الفرد إذ یعقد المواقف والمشكالت ویجعلھا رغم كونھا اعتیادیة تھدد راحة وطمأنینة ةفي تشویھ نفسی
قد یجد نفسھ وقع ضحیة لقلقھ يالفرد ، فالطفل او المراھق الذي یؤدي بھ القلق الى التلعثم في موقف دراس

ستعداد لھ ، والقلق ، وأثر في موقفھ الدراسي ، او قد یشكل القلق حالة تجمد في مواجھة الخطر بدال من اال
: االیجابي لھ وظیفة ھامة یمكن االستفادة منھ كما یلي 

اتخاذ والقلق ینشط المراكز العصبیة العلیا فتزید من قوة التركیز و االستنتاج ، وحل المشكالت –1
.قرارات بعد تفكیر عمیق 

.منھاإلنجاز واإلبداع ، ومواجھة الخبرات واالستفادةلیشكل القلق دافعا –2
)272ص:2013،مصطفى نوري قمش( .یشكل القلق دافعیة نحو السلوك الھادف–3

: أسالیب واستراتیجیات عالج القلق –8
یعد مھمة معقدة للغایة قد یتطلب للقضاء علیھ اعتماد وسائل كثیرة كالعالج يإن عالج السلوك المرض

بالصدمات الكھربائیة او العالج بالجراحة وھذه الطرق األخیرة تقدم على أساس اإلعتقاد بأن التغیرات 
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الجمسیة او الكیمیائیة التي تحدث في الجسم یمكن ان تؤدي الى تغیرات في سلوك المریض اما استعمال
الوسائل النفسانیة فھي على خالف ذلك فمبحث المشكالت النفسیة بصفحة خاصة ال یمكن ان یتم فقط داخل 
العیادة النفسیة بل البد من االھتمام بالخلفیة االسریة واالجتماعیة فاالضطرابات السیكولوجیة من خالل 

تقالیده، ولذا یجب التفكیر في النظرة االجتماعیة لیست سوى انسحاب ورفض المجتمع والتمرد على قمیھ و
وضع الحلول للمشكل المرضي وتحدید مواطن الخلل في الظروف والعالقات االجتماعیة ، لذا فعالج 

ل عام ج المتاحة لھ ، وتھدف عملیة العالج بشكالختلف حسب الفرد وشدة قلقھ ووسائل العیمشكلة القلق 
: الى تحقیق األھداف التالیة

.السیطرة على جوھر المشكل–1
.التغلب على المخاوف المرضیة او الفوبیا–2
.البیئیةوالضغوط النفسیةمعالتعامل–3
الرعایة على المدى الطویل وبناءا علیھ تتحصر المھماتاالستراتیجیة االجمالیة في عالج القلق بما یلي –4
.الوصول الى التشخیص الصحیح–1:
.السیطرة على االساس األیضي للمرض عن طریق العالج بالدواء –2
.التغلب على القیود التي تفرضھا ردود فعل القلق بواسطة العالج السلوكي–3
."التحلیل المعرفي " تناول المشكالت النفسیة عن طریق العالج النفسي –4
.المدى الطویل منع النكسات عن طریق توعیة المریض ، وضمان الرعایة على–5

)270ص:2001، عثمان(
:قلق المستقبل- ثانیا 

:مفھوم قلق المستقبل –1

ویعرف القلق "تعني اضطرابا في العقل"وھي "Anxieles"من الكلمة الالتینیة " لقلقا"جاءت كلمة 
: 1999الشاوي ، ( .العام بانھ حالھ نفسة ارتبطت بحاالت الخوف والھم التي تؤذي االنسان نفسیا وجسمیا 

) 22ص : 1995، دباغ فخريال( )  22ص  : 1999الشاوي ، ) ( 22ص

یراود القلق كل انسان یقدم على عمل مھم او تجربة جدیدة لذلك یعتبر القلق محركا للطاقات الكامنة وقد 
واحیانا یسمى القلق الدافع الى التقدم او القلق االیجابي ، ویظھر قلق المستقبل نتیجة تعرض الشخص 

)40ص : 1984، عبد الفتاح( .لمجموعة من التغییرات المعبرة عن الشعور بعدم الثقة بالمستقبل

شعور غامض غیر سار یصبحھ ھاجس :" قلق المستقبل ھوبأن)1972(، "كاجان"وقد بین- 1-1
.یكون شیئا غیر مرغوب فیھ على وشك الحدوث وانھ غیر معني بما یجري األن بل في المستقبل

 )Kagan,1972 :p30(

ناتج عن تفكیر ثابت بأمور تسیر باتجاه خاطئ وغیر صحیح  ھبأن:" فیعرفھ )1975(،"ایزنك"أما - 1-2
میلون بان تكون مساحة حیاتھم قصیرة الى المستقبل ، اي ان ، وبذلك فان االشخاص القلقین من المستقبل ی

."الحاضر یبقى محصورا في ظروف القلق وان االمتداد المستقبلي یمیل الى التناقص

 )Kagan,1972 :p33(

حالة من الشعور بعدم االرتیاح واالضطراب :" فیعرفھ على انھ )1989(، "ر ومیلمانفشی"اما - 1-3
والھم المتعلق بحوادث المستقبل وتتضمن حالة القلق شعورا بالضیق وانشغال الفكر وترقب الشر وعدم 

)114، ص 1985: الھیتي( ."االرتیاح
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حالة من التوجس وعدم االطمئنان والخوف من :" على انھ )1996(، "زالسكي"كما یعرفھ- 1-4
حالة القلق الشدید تحدث من تھدیدھا ومن ان شیئا كارثیا أنالتغیرات السلبیة في المستقبل وحیث انھ یرى 

)16ص : 1998،وطفة( ."حقیقیا یمكن ان یحدث للفرد
شعور مبھم وغیر مرضي بشكل كبیر من الخوف :" على انھ )2003(، "كتورسان"ویعرفھ- 1-5

)20ص :2003،ابراھیم محمود ابراھیم بدر(."والشر المترقب من المجھول
سم باالرتباك والضیق والغموض وتوقع تشعور انفعالي ی" بأنھ : )2008(، "الطویل"كما یعرفھ- 1-6

)7ص: 2008،الطویل(" .         السوء والخوف من المستقبل وعدم القدرة على التفاعل االجتماعي
الذات ینتج عن تفكیر في همرض نفسي مصدر:" فینظر الى القلق على انھ "ابن مسكویھ"أما - 1-7

)156ص: 1998العناني ، ( .االشیاء الردیئة التي تؤدي بالنھایة الى الخوف من االمور العارضة والمترقبة
شعور بالخوف والخشیة من المستقبل دون سبب یدعو :" :" على انھ )1978(، "ينالحف"ویعرفھ - 1-8
)58ص:1978ي، نالحف( ".  لھ
انفعال شعوري مؤلم مركب من الخوف من المستقبل وتوقع :" فیعرفھ بأنھ )1988(،"عوض"واما- 1-9

( ".خطرا محتمال او مجھوال او توقع العقاب او الشراي انھ یتضمن تھدیدا داخلیا او خارجیا للشخصیة 
)283ص : 1988عوض ،( ) 283ص : 1988عوض ،) ( 283ص : 1988عوض ،) ( 283ص : 1988عوض ،

انفعال غیر سار وشعور مكدر بتھدید اوھم وعدم راحة او : بانھ )1989(،"خالقعبد ال"ویعرفھ-1-10
استقرار مع احساس بالتوتر والشر وخوف دائم ال مبرر لھ من الناحیة الموضوعیة وغالبا ما یتعلق ھذا 

)477ص : 1989،عبد الخالق( .                                         "الخوف بالمستقبل والمجھول
ه في مكروتألم القلب واحتراقھ بسبب توقع : ان االمام الغزالي عرفھ ) 1990(، "رجب"وقد بین -1-11

:المستقبل وقسم القلق الى قسمین 

:قلق عادي –1
... ویشمل الخوف من هللا والخوف من االشیاء الموضوعیة كالحریق واللصوص والحیوانات المفترسة 

.صفة حمیدة لتحقیق العمل الصالح وحفظ الحیاةویتعبر ھذا . الخ

:قلق مفرط –2
وھو القلق الزائد المذموم الذي یخرج االنسان الى الیأس والقنوط ویمنعھ من العمل ویسبب لھ 

)35ص :1990رجب ، ( .                                                 الضعف وزوال العقل واالمراض

انفعال مركب من الخوف الالمنطقي الناتج من توقع التھدید :" فھو )1992(، "العوادي"واما -1-12
)52ص :2007،االنصاري( ".واحتمال حدوث خطر على االنسان نفسھ او لغیره من الناس او لممتلكاتھ

خوف او مزیج من الرعب واالمل بالنسبة الى :" على انھ ) 1993(، "العزاوي"ویعرفھ- 1-13
)35ص :2002، المعروف( .   المستقبل واإلكتئاب واالفكار الوسواسیة والیأس بصورة غیر معروفة 

حالة انفعالیة غیر سارة تحصل عند الفرد لتوقعھ احداثا :" فیعرفھ على أنھ)1996(،"جاسم"اما - 1-14
)16ص : 1996جاسم ،( ".حیاتھ تستقطب اھتمامھ  لمواجتھتھا مؤلمة في مستقبل 

التشاؤم من المستقبل ویتضمن قلق التفكیر في المستقبل :" على انھ ) 1996(،"معوض"ویعرفھ - 1-15
لق الموت والخوف من المشكالت االجتماعیة المستقبلیة ومن تدني القیم وعدم الثقة في المستقبل وق

)8ص :1973،الجبالي ( ".والخوف من العجز في المستقبل والیأس منھ 
حالة من الخوف المستمر ، ولكنھ خوف شاذ ، وھو توقع "على انھ )1999(، "العیسوي"یعرفھ-1-16
.اسباب خافیةطرفي المستقبل وفي الغالب ما ترجع مخاوف المریض الى خلل

)228ص: 1997،نادیة رضوان (
حالة من التحسس الذاتي وحاجة یدركھا الفرد وتشغل تفكیره :" فإنھ )2000(،"العكاشي"وبینما-1-17

".على شكل شعور بالضیق والخوف الدائم وعدم االرتیاح تجاة الموضوعات التي یتوقع حدوثھا مستقبال 

)21ص :2006، العسیلي( 
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اتحالة من الشعور بعدم االرتیاح واالضطراب:" فیعرفھ على انھ )2000(، "القاسم"وبدوره- 1-18
)147ص : 2000القاسم ، ( ".المتعلقة بحوادث المستقبل وانشغال الفكر وترقب الشر

حالة انفعالیة فیر سارة تعود في جزء منھا الى الوراثة ، :" فیعرفھ انھ )2001(،"االحمد"وبدوره- 1-19
لكنھا متعلمة في الغالب وترافقھا الخشیة والتوتر والتناقض والخوف من المجھول وعلى المستقبل ، وھذه 

او األمور ال مسوغ لھا من الناحیة الموضوعیة ،ولكن صاحبھا یستجیب لھا كما لو انھا تمثل خطرا ملما ،
)114ص: 2001، األحمد( .مواقف تصعب مواجھتھا 

شعور بالخوف من المستقبل والمخاطر التي یمكن ان :" بأنھ )1999(، "كنعان"بینما یعرفھ- 1-20
تواجھھ فیھ وینشأ القلق عندما یكون الواقع الذي یعیش فیھ غیر مشبع لرغباتھ ومحبط لھ ، كما ینشأ عندما 

)95ص: 1999،كنعان(.تكون الظروف المحیطة بھ لیست في جانبھ ،لذلك یكون القلق انذار بحظر محتمل 
خبرة انفعالیة غیر سارة یمتلك الفرد خاللھا خوفا غامضا : " بأنھ )2004(، "عشري"كما یعرفھ- 1-21

".وء السلبي لالحداث المتوقعھبنتنحو ما یحملھ الغد االكثر بعدا من الصعوبات ال
)148ص:2006، العاني(

خلل او اضطراب نفسي المنشأ ینجم عن :" على انھ )2005(، " زینب محمود شقیر"وتعرفھ- 1-22
خبرات ماضیة غیر سارة ،مع تشویھ وتحریف ادراكي معرفي للواقع وللذات من خالل استحضار 

االیجابیات الخاصة بالذات ض دحلذكریات والخبرات الماضیة غیر السارة ، مع تضخیم للسلبیات وا
والواقع،تجعل صاحبھا في حالة من التوتر وعدم االمن ، مما قد یدفعھ لتدمیر الذات والعجز الواضح ، 
وتعمیم الفشل وتوقع الكوارث وتؤدي بھ الى حالة من التشاؤم من المستقبل وقلق التفكیر في المستقبل ، 

لمستقبیلة المتوقعھ واالفكار الوسواسیة وقلق الموت والخوف من المشكالت االجتماعیة واالقتصادیة ا
)5ص : 2005محمد شقیر، بزین( ."والیأس

االستغراق في دالشعور باالنزعاج والتوتر والضیق عن:"بانھ)2006(،"مسعود"كما یعرفھ -1-23
".الحیاة غیر جدیرة باالھتمام مع فقدان الشعور باألمن والطمأنینھ نحوالمستقبلو االحساس بانبھ التفكیر 

)15، ص2007، المعالیقي( 
المعمم على المستقبل تكمن جذوره في الواقع الراھن ، كما ینظر البعض الى القلق بانھ جزء من القلق 

ل في مجموعة من البنى كالتشاؤم وادراك العجز في تحقیق االھداف الھامة وفقدان السیطرة على مثویت
)121ص:1988،كمال دسوقى(.الحاضر وعدم التأكد من المستقبل 

:" قلق المستقبل على انھ )2008(، "بلكیالني"كما تعرفھ الجمعیة االمریكیة السیكولوجیة المشار الیھا 
خوف او توتر او ضیق ینبع من توقع خطر ما یكون مصدره مجھوال الى درجة كبیرة او غیر واضح 

".المصدر ،ویصاحب كل من القلق والخوف متغیرات تسھم في تنمیة االحساس والشعور بالخطر 
)10ص : 2005محمد شقیر، بزین( 

وعلى ضوء ما سبق من تعریفات لقلق المستقبل یالحظ ان معظم ھذه التعریفات اكدت ان ھذا النوع من 
القلق یؤثر في حیاة الفرد الحالیة والمستقبلیة وانھ یحدث نتیجة لتوقع حدوث امر ما وانھ یقترن بالخوف 

دم الطمأنینة و الشعور بالتھدید وباالضافة الى انھ نوع من االنفعاالت غیر السارة تحمل في طیتھا عدم وع
االرتیاح كرد فعل لالحداث غیر المتوقعة التي ستحدث في المستقبل ، وھذا باالضافة الى انھ امر تأمین 

لشابة والفرد عامة الى التفكیر مواضیع مھمة جدا تدفع الشاب او ا، الحیاة من عمل ودخل واسرة واطفال 
المستمر بمستقبل حیاتھم بخوف وترقب من المجھول مع توقع دائم بالشر او المكروه ، ونتیجة لعدم ثقة 
الفرد في القدرة على التعامل مع ھذه االحداث والنظر الیھا بطریقة سلبیة نتیجة لتداخل االفكار وربط 

التي تعترض مستقبلھ ، ثدم القدرة على التكیف مع االحداالماضي بالحاضر والمستقبل مما یسھم في ع
)79ص :2011محمد رشید صالح الحمداني ، إقبال( .مما یسبب زیادة في القلق نحو المستقبل 

: مصادر قلق المستقبل –2
ھناك العدید من مصادر قلق المستقبل ، ومن اھمھا توقع تھدید ما لدى الفرد ، سواءا كان ھذا التھدید 
واضحھا ام غامضا للفرد یرتبط التوقع باالحداث المستقبلیة والخوف من المستقبل وما یحملھ من تھدید 

ھذا التوقع مصاحبا لحاتھ من یواجھ الفرد وینشا قلق المستقبل من امور یتوقع حدوثھا في المستقبل ویكون
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جوانبالتوجس الشدید التي یصعب على الفرد التعامل معھا ، مما یسبب لھ توترا واضطرابا في مختلف
)148ص:1998، العاني(.ھسلوك

أنویشیر فروید  واجھ الفرد ، تقلق یكمن في توقع الخطر ویعتبر صدمة المیالد ھي الخطوة االولى التي الإل
وان مواقف الخطر الالحقة تتكون من تقدیر الفرد لقوتھ مقارنة بمقدار الخطر ، ومن اعترافھ بالعجز 

لحالة البدني إذ كان الخطر موضوعیا او العجر النفسي اذا كان الخطر غریزیا ویكون الفرد في ھذه ا
)30ص:1996،السید عبد الدایم عبد السالم(.موجھا بالخبرات الواقعیة التي مر بھا

تاثیر كبیر على اداء الفرد وخاصة االداء الذھني وما یرتبط  بالجانب المعرفي ، كما انھ قلقلك التویم
یر في العدید من المواقف ، وتشمل مؤشرات الثقة بالذات یؤثر في مقدار الثقة بالذات مما یؤدي الى التأث

االستعداء والقدرة على مواجھة الموقف والظروف الخارجیة ، وذلك الن مقدار الثقة بالذات یرتبط 
)30ص: 1999،محمود شمال حسن(.بمستویات القلق ، فكلما ازدادت الثقة بالنفس قلت مستویات القلق 

: مظاھر قلق المستقبل –3
: تنوع مظاھر القلق حسب العناصر التالیة 

:مظاھر معرفیة –3-1
ھي حالة من الخوف تتعلق باالفكار التي تدور في حاجات الشخص وتفكیره وتكون متذبدبة لتجعل منھ 

.متشائم من حیاتھ یعتقد بقرب اجلھ ، وان الحیاة اصبحت نھایتھا وشیكة
:مظاھر سلوكیة –3-2
تجنب المواقف المحرجة : ظاھر نابعة من اعماق الفرد تتخذ اشكاال مختلفة تتمثل في سلوك الفرد مثل م

.للشخص وكذلك المواقف المثیرة للقلق 
: جسدیة مظاھر–3-3

ضیق : یمكن مالحظة ذلك من خالل ما یظھر على الفرد من وجود افعال بیولوجیة وفیزیولوجیة مثل 
برودة االطراق ، ارتفاع ضغط الدم ، اغماء ، توتر عضلي ، وعسر الھضم ، ،التنفس ، خفقان القلب 

الیومیة على ولكن دون تھممارسة انشطتعیقھ مخاوفھ عنفالقلق ال یجعل الفرد یفقد اتصالھ بالواقع بل 
)125ص :2003، ھیم بدر إبرا(.فائدة 

وكذلك تتمثل مظاھر القلق في الحیرة المتكررة وغالبا لیست منطقیة وتكون على شكل افكار سلبیة ، 
أألم في الرأس والصدر والمعدة والرقبة والتعرق ، ارتفاع ،صعوبة في التركیز ، تھیج صعب المراقبة

)63ص:1997،أبو بكر مرسى(.من التعبدرجة الحرارة ، التنفس المتقطع ، صعوبة النوم ، وحلة
:اسباب قلق المستقبل –4

:الى ان ھناك اسبابا عدة تؤدي الى قلق المستقبل عند الفرد تتمثل )1990(،"مولین " یشیر
:اسباب شخصیة –4-1

ھفصل امانیوعدم القدرة علىالفرد بعدم القدرة على التكیف مع الصعوبات والمشكالت التي یعاني منھا 
)20ص:2002،إبراھیم شوقي عبد الحمید (.وقدراتھھعن التوقعات المبینة على الواقع وامكانیات

:اسباب اجتماعیة –4-2
التخلخل والتفكك االسریو شعور الفرد بعدم انتمائھ لالسرة والمجتمع ، وعدم الشعور بالمن باإلضافةإلى

عدم وجود معلومات كافیة لدى ونقص القدرة على التكھن بالمستقبلباالضافة إلى النفسي واالجتماعي ، 
)22ص:2002،إبراھیم شوقي عبد الحمید (.الفرد لبناء افكار عن المستقبل

أنأسباب)2006(،"دانیز" أشاركما  قلق المستقبل تندرج تحت عوامل اجتماعیة حیث ان ردود االفعال إل
بیرات االخالقیة واالجتماعیة في المجتمع وضغوط الحیاة العصریة تولد مشاعر القلق غالوجدانیة للت

االدوار وضغوط الحیاة مما یؤدي بالفرد الى عدم فھم الواقع والمستقبل صوالخوف من الضعف وتناق
)52ص :2001منذر عبد الحمید ، (.ي دوامة التفكیر والقلق من المستقبل وبالتالي الدخول ف
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: التأثیر السلبي لقلق المستقبل –5
لقلق المستقبل تأثیر سلبي على سلوك و شخصیة الفرد و ھذا بدوره یؤثر و بشكل سلبي على حیانھ و 
تطلعاتھ للمستقبل لتجعل منھ شخصا یعیش یومھ بأجواء من الخوف و الحزن و القلق و التشاؤم لما سیأتي 

و تسودھا الروتینیة في كل بھ المستقبل و ما یخبأه المجھول ، فیحیا حیاة تفتقر للتغییر و التطور لالحسن
شيء و ال یقبل فیھا التجدید خوفا من المفاجأة التي تمثل لھ مواقف صعبة ،و كونھ ال یملك الحلول و ال 
االمكانات الكافیة للتعامل مع ھذه التحدیات ختى و إن كانت بسیطة، و إن حدث ھذا الشيء ، تراه یلجأ 

كوسائل للتقلیل من شأن ھذه الحاالت السلبیة و نراه قد ) و غیرھاالكبت ، االزاحة ، ( لوسائل دفاعیة ذاتیة 
یستغل عالقاتھ االجتماعیة كوسیلة لتأمین مستقبلھ الخاص، ھذا التأثیر قد یمتد لشخصیة الفرد فیجعل منھ 
شخصا متصلبا و متعنتا بالرأي منفعال ال یقیل برأي اآلخرین ، بحیث ال یترك لھ صدیق ، فیبقى في عزلة 

زن و تشاؤم، و بھذا یكون غیر قادر على تحقیق ذاتھ ، عاجز عن البت في االمور و متردد في إتخاذ و ح
القرارات ، معرض لإلنھیار العقلي و البدني و یمكن أن نوجز آثار قلق المستقبل السلبیة على الفرد فیما 

: یلي
: حدث یالتوقع واالنتظار السلبي لما قد -5-1

یر في مجرى المشاعر واالفعال یفوق كل التصورات فما یتوقعھ الشخص لخبراتھ من للتوقع واالستباق تأث
جلھ ھو الذي یحدد معنى ھذه الخبرات وقد تتخذ التوقعات شكال بصریا فالشخص القلق آنتائج عاجلة او 

تتكون عنده صورة الكارثة كلما شرع في موقف جدید والتوقعات السیئة تجعل الشخص بلیدا 
)Rehman, 1983 :P20(

ونتائجھا یعطي السلوك قوة ، فتحدید االھداف یؤدي الى األھدافتوقع أن)1989(، "زالسكي"ویفترض
تحسین االداء وقد وجد ارتباطا موجبا بین توقع النجاح وبین األداء االیجابي الذي یوصل الى النجاح ،اما 
.توقع الفشل فیرافقھ استجابات انفعالیة سالبة وھذا یؤثر سلبا على انجاز االھداف المطلوبة في المستقبل

)Rehman, 1983 :P25(
: االنسحاب من النشاطات البناءة والمفیدة والتي قد تحتوي على نوع من المخاطرة –5-2

بالحظ الجید ویرتبط ایضا عتقاد أن االقدام على المخاطرة یرتبط بشكل جید مع اال"زالیسكي"ویرى 
ن قلق أبالتفاؤل غیر الواقعي إذا كانت المخاطرة ال موضوعیة وال عقالنیة ویطرح سؤال وھو ھل 

ام الى االندماج بالمجتمع كشكل من أشكال أالمستقبل یؤدي باالفراد الى االنعزال واالنسحاب والخوف 
Rehman, 1983(االدمان ؟ :P29(

دي الى االنعزال والخوف یؤدي الى االندماج ،وكما قد وجد ؤفي بعض الدراسات افترضت ان القلق ی
ندما یعملون مع جماعات ومع ان االشخاص الذین لدیھم قلق یكون انجازھم افضل ع)1990(، "الیاس"

" ذلك فان تأثیر قلق المستقبل على التعاون او االنسحاب مع العالقات االجتماعیة یبقى موضع تساؤل اما 
فقد رأى ان االطفال یظھرون انواعا من الغضب تتعلق بقرارات مرتبطة بمستقبلھم وربما " رونالد مولین

),p302002Earley:(.المستقبلسحبین بسبب قلقنیصبحون مكتئبین وسلبیین وم

ار اسالیب التعامل مع المواقف التي فیھا مواجھة بالتوقع داخل اطار الروتین واخت–5-3
: مع الحیاة 

.بسھولة ان المعلومات والمعرفة المكتسبة من الواقع ممكن ان تكون مفیدة قتنعون ال یأنھمحیث 
):p362002Earley,(

: االلتزام بالنشاطات الوقائیة –5-4
.وذلك لیحمي الفرد نفسھ ، اكثر من اھتمامھ باالنخراط في مھام حرة مفتوحة غیر مضمونة النتائج 

):p402002Earley,(
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:استخدم میكانیزمات الدفاع-5-5
والبعد عن التجدید شكل من اشكال عتبر ان التمسك بالتقالید نمثل النكوص والتبریر واالسقاط ویمكن ان 

میكانیزمات الدفاع وذلك بحثا عن االمن ، فھي تؤمن للفرد نوعا من االستقرار الحیاتي وبالتالي تعطي لھ 
ر ریر ، فمن تمسك بالتقالید الضیشیئا من الطمأنینة النھا تبعد عنھ خطر مجابھة قلق المجھول وقلق التغ

لیة وادیة ، فالتمسك بالتقالید تعتبر خط دفاعي ضد قلق مجابھة المسؤعلیھ وال خطر یھدده في الظروف الع
الذاتیة ، وھي تتضمن تبریرا للعجز الذاتي ، فاذا كان فاشال او عاجزا او راضخا عن تحمل تبعة مصیره 
فالذنب لیس ذنبھ بل ھو نظام الحیاة ، ان تمسكھ بالتقالید تحمي نفسھ من مجابھة ذاتھ لتلك المجابھة التي

)40ص: 1999حجازي ، ( .تقلقھ كثیرا من خالل الھروب للخارج 
: استخدام العالقات االجتماعیة لضمان امان المستقبل لدى الفرد -5-6

احتكاكا في الجماعة وتعصبا لھا ھم في معظم االحوال اشدھم عجزا عن االستقالل، األفراداألكثر
فالعالقات الحمیمة تتصف باالتكال الشدید على رموز القوة في الجماعة وعلى عناصر السلطة المادیة 

المستقبل یعبرون خوففي دراسة ان االشخاص الذدین یعانون من) 1997(، "زالسكي"والنفسیة فقد اكد
عن الشعور بالوحدة وال یخططون للمستقبل وال یوجد لدیھم مرونة وال یحافظون على قوتھم من اجل 

.مواجھة المواقف المحرجة والصعبة في المستقبل وھم یتكلون على االخرین من اجل تامین مستقبلھم 
)41ص: 1999حجازي ، ( 

:الشك في الكفائة الشخصیة–5-7
.استخدام اسالیب اإلجبار واالكراه في التعامل مع االخرین وذلك لتعویض نقص الكفاءة 

)Macleod,1997 :p52(
: االعتمادیة والعجز والالعقالنیة –5-8

تعرض الفرد الى ظروف اسریة سیئة مما یجعلھ یشعر بانعدام االمن منبع نان االعتمادیة ت"بیك " یرى 
، وھو یخاف من فقدان ورفض االخرین لھ ، ھم ، ویلجأ لالخرین لیستمد العون والنصح واألمن من

قد المبادأة ویشعر انھ بحاجھ الى من یحمل عنھ المسؤولیة ومن خالل تكرار فشلھ في مواجھة ت،ویف
لیس " "انا استطیع ان افعل اي شيء بمفردي :" افكار او معتقدات ال عقالنیة مثل االحداث یبدأ في تبني

وتزداد االعتمادیة لدى الفرد باستمراریتھ لھذه المعتقدات " لدي الكفاءة لمواجھة شؤون حیاتي بمفردي 
p26(.مما یزید بشعوره بعدم الكفایة وعدم القیمة والعجز :1983,Rehman (

: تطور قلق المستقبل –6
یتطور قلق المستقبل بشكل تدریجي من الزمن مع ازدیاد المخاوف والمسببات التي تؤدي الى ھذا القلق 
وقلق المستقبل ھو میل فطري للتعامل مع الخوف ویبدوا ان ھذه المخاوف تزددا مع الزمن ألن قائمة 

والتي تبدأ من التلوث البیئي الى االمراض المستعصیة وفقدان االحبة االحداث غیر السارة كثیرة جدا
واالغتراب االجتماعي والتحكم في مصیرالشعوب من خالل مصادر الطاقة الذریة والغذائیة ونظام التبعیة 

Macleod,1997(.السیاسیة واالجتماعیة والحروب وغیرھا  :p168(
:العوامل الشخصیة واالجتماعیة المؤثرة في حدوث قلق المستقبل–7

یرتبط قلق المستقبل بعدد من العوامل الشخصیة واالجتماعیة والمتشابكة والمداخلة والتي تؤثر في النظرة 
: المستقبلیة ومن ھذه العوامل 

.التعلیم والتحصیل االكادیمي واالنجاز –أ 
.العوامل األسریة –ب 
.المستوى االجتماعي واالقتصادي–ج 
.المعتقدات الدینیة والقیم الروحیة –د 

.مستوى الطموح-ھـ 
.من حیث الجنس الذكورة واألنوثة–و 
.مركز الضبط الداخلي او الخارجي–ز 
.العوامل الثقافیة والحضاریة–ح 
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.التغیر االجتماعي والتكنولوجي–ط 
:التحصیل األكادیمي واألنجاز نوع التعلیم ومستوى –7-1

أنتشیر الدراسات  قلق المستقبل یرتبط سلبا بالتحصیل االكادیمي واالنجاز ، فقد وجدت عالقة سالبة إل
)32ص : 1998، الفتیش( .بین قلق المستقبل وبین الدافعیة لالنجاز

الى ان مدرسي " سمیث"و"ھول"االكادیمي للمدرسین على التشاؤم فقد توصلولمعرفة اثر التخصص 
.المدراس الثانویة المھنیة الزراعیة اكثر تشاؤم من المستقبل من مدرسي التسویق وادارة االعمال

)Macleod,1997 :p169(
قد توصل الى فوجود عالقة بین التخصص الدراسي وبین متغیرات القلق إلى)1993(، "عثمان"وتوصل

ان التخصص الدراسي لدى طالب كلیة العلوم واألداب لھ عالقة إرتباطیة سالبة بكل من القلق العام وحالة 
)14ص: 1993عثمان ، ( .القلق وسمة القلق وقلق الموت وقلق الحرب

لم یتوصل الى فروق في قلق المستقبل بین الطالب ذوي )2004(، "العشري"وبالمقابل فإن 
)15ص: 1993عثمان ، ( .التخصصات العلمیة والطالب ذوي التخصصات األدبیة 

فروقا في قلق الموت بین طالب جامعة عین الشمس وبین طالب )1995(، "عبد الحمید"وقد وجد 
.جامعة األزھر ، فقط كان طالب األزھر أقل قلقا من الموت من طالب عین الشمس
)33ص : 1998، الفتیش( 

ویختلف مستوى القلق باختالف المرحلة الدراسیة ، فطالب التعلیم قبل الجامعي أعلى في مستوى القلق 
( .من طالل التعلیم الجامعي وطالب المرحلة الثانویة اكثر قلقا من طالب المرحلة الرابعة في الجامعة

)34ص : 1994غریب ، ( ) 34:  1994غریب ، ) ( 34ص : 1994غریب ، ) ( 34ص : 1994غریب ، 
دراسة )1992(،"ابوزید"عالقة مستوى التحصیل المنخفض والمرتفع بالنظرة للمستقبل فقد اجرى أما

)24ص: 1992ابو زید ، ( .فلم یجد اختالفا بین ذوي التحصیل المرتفع وذوي التحصیل المنخفض
في دراسة ان الطالب ذوي التوجھ األقل للمستقبل حصلوا على درجات اقل "یلوم"وفي المقابل فقد وجد 

.في المواد األكادیمیة والنظریة بالمقارنة مع الطالب ذوي التوجھ األعلى للمستقبل 
)48ص : 1992زید ، أبو( 

:العوامل األسریة -7-2
في مقارنة بین األسویاء والجائعین ان األسویاء المنحدرین من )1968(، "واألخرونستاین "أوضح 

أسر مترابطة ومتابعة لكل ما یحدث ألبنائھا أن ھؤالء األبناء غیر الجائعین كانوا اكثر واقعیة في 
توجھاتھم  نحو المستقبل وفي منظورھم للزمن ومتطلباتھ أكثر من ھؤالء الجانحین المنحدرین من أسر 

)49ص : 1992زید ، أبو( .غیر مترابطة 

: المستوى األجتماعي واالقتصادي –7-3
تلعب الظروف االجتماعیةواالقتصادیة لألسرة والمجتمع دوما دورا ھاما في تصور األفراد لمستقبلھم 

، فاألبناء في المستوى المتوسط أكثر خوفا وقلقا على مستقبلھم من المستویات وقلقھم من ھذا المستقبل 
، األخرى كما انھم من أشد المستویات تعلقا بالمستقبل ، والتصور للمستقبل ألبناء المستوى المتوسط

ي یتمثل في الرغبة في تحقیق المكانة االجتماعیة المرموقة والمركز المناسب ، وھذا ما عبروا عنھ فو
استجاباتھم في انھم یرغبون في االلتحاق بالكلیات ذات المكانة المرموقة والعمل في المھن المتخصصة 
التي تحقق لھم ھذه المكانة ، كما انھم یخافون من المستقبل ویدركون انھ یوجد الكثیر من المشكالت التي 

ا ابناء المستوى االقتصادي ا عدم وجود فرص عمل وكثرة أعداء المتخرجین والوساطة أمھتنتظرھم ومن
ما یتاح امامھم من امكانیات لالمرتفع فأنھم اكثر تفاؤال بالمستقبل من ابناء المستویات االخرى وذلك 

وظروف افضل واألكثر تشاؤما وقلقا وخوفا ھم ابناء المستوى المنخفض النھم یدركون أن امامھم الكثیر 
ادیة وعدم وجود فرص عمل ویرغبون في انھاء تعلیمھم من المشكالت التي تتعلق بقلة اإلمكانیات الم

)305-302ص : 1996الشافعي ، ( ) 5( ) (.بسرعة لینخرطوا في میدان العمل لمساعدة األھل في المعیشة 
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الى انھ الیوجد فروق بین ذوي المستوى االقتصادي )1992(، "ابو زید"لكن بالمقابل توصلت دراسة
)50ص : 1992زید ، أبو( .المرتفع والمتوسط في النظرة للمستقبل 

الى انھ ال یوجد فروق )1993(، "عثمان"وبالمقارنة بین الریفیین والمدنیین في القلق فقد توصلت دراسة 
)25ص : 1993عثمان ،(.الریفیین والمدنیین في القلق نحو المستقبل بین

حیث ترتبط بوتؤثر الظروف االجتماعیة العامة مثل احداث الحیاة الضاغطة تأثیرا فعاال في احداث القلق 
یرات كثیرة في حیاتھم مثل یتغخبرواالذین احداث الحیاة الضاغطة إرتباطا ایجابیا بالقلق ، فاالشخاص

عدم االستقرار ومشاكل حیاتیھ مثل فقدان العمل والحاجة المادیة وتخلي االصدقاء عنھم كانوا اكثرا قلقا 
)64ص:1997،أبو بكر مرسى(.من غیرھم ، والقلق عندھم كان قلق سمة ولیس قلق حالة 

: المعتقدات الدینیة والقیم الروحیة - 4–7
عبادة الى ھدف كلي او اللھي لیطفوا على الحیاة معنى ، ومثل ھذا الھدف الموضوع إلىیحتاج الناس 

انھ البد من ،"إریك فورم"یمكن القاس من تجاوز وجودھم المنعزل واضفاء المعنى على حیاتھم ویؤكد 
)34ص : 1998، لفتیشا(.ھما وإطار عام سواء كان ھذا االطار صحیحا او 

فف من حدة القلق ویشعر بالطمأنینة وتحوتؤثر المعتقدات الدینیة مثل االیمان بالقضاء والقدر

.ویفترض أن األفراد األكثر إكتئابا وقلقا وشعورا بالوحدة النفسیة ھم عادة أفراد أقل تدینا 
)65ص:1997،أبو بكر مرسى(

الى ان المتدینین تدینا مرتفعا كانوا اقل حدة من الضطرابات النفسیة والعقلیة "كرول وشیھان " وتوصل 
وا اقل حدة من االضطرابات النفسیة والعقلیة من األقل تدینا وان األفراد  األقل من األقل تدینا مرتفعا كان

Merton(.تدینا یظھرون قلقا كثیرا من الموت أكثر من األفراد المتدینین ,1976 :p236(
القلق ثلالنفسیة مرة األثر االیجابي للتدین في تخفیف االضطرابات بكثوتؤید الكثیر من الدراسات 

تقاد الدینیالقوي تكون مستویات عااليعلى ان االفراد ذو"روس"واالكتئاب ، فقد توصلت دراسة 
.االضطرابات النفسیة لدیھم منخفضة بالمقارنة مع األفراد ذوي االعتقاد الدیني المنخفض

)Merton ,1976 :p237(
حین توصل في دراسة الى ان الطالب الذین ارتفع لدیھم مستوى التدین )2002(، "الصنیع"أكدهوھذا ما 

)207ص: 2002الصنیع،( .                                          انخفض بالمقابل لدیھم مستوى القلق
یولد عالقات نیة یرتبط سلبیا مع اإلكتئاب والقلق فھو یأن االھتمام بالواجبات الد" سونیإیل" ویشیر 

اجتماعیة تعتبر مصدر للدعم االجتماعیفالتدین یجعل الشخص قادرا على حل مشكالتھ والتكیف مع 
Finifter( .الضغوط النفسیة  ,1972 : p63(

ضطرابات فاألفراد ذوي التعصب العالي یتسمون كما وجدت عالقة بین االفراد المتعصبین وبین اال
بالشعور بالكراھیة وال یشعرون بالثقة ویشعرون بالشك في الحیاة والنجاح وتكون نظرتھم للمستقبل 

)66ص:1997،أبو بكر مرسى(.                                                                                   سوداویة
مشاعرالدونیة تؤثر في احداث االضطرابات االنفعالي و ن التزمت الدیني وعدم التسامحأ"إلیس"ویرى 

 )Finifter ,1972 : p64(
بعض الدراسات ال تدعم ھذا االرتباط بین التدین وبین التوافق النفسي ، حیث تعتقد ان للدین أنفي حین 

تأثیر سلبي على الصحة النفسیة ألن الناس تلجأ للتدین فقط عندما یكونوا في ازمات ، ولھذه األفكار أصول 
جس العصابي وھو شكل أن الدین ھو شكل من أشكال الالشعور او الھا:" في كتابات فروید والتي تقول 

غیر التي تؤثر في التوافق النفسي ویتمیز بھا و مطیة التي یعیش الفرد من خاللھانمن أشكال الثقافة ال
)Davisions,1986,p74(.المتدینون وبالتالي فإنھم اقل توافقا من المتدینین 

،لكنھ ھفیھا من احداث محكومة بعوامل سببیة لیست دائما في متناولحیاة االنسان وما یرى أن "  فألیس"
نفسھ عاد وقال ان االشخاص الذین " ألیس"لكن وبر بھ مستقبلھ بإراداتھ وجھدهغقادر على عمل ما ی

ویعتقدون ان هللا یرعاھم ویساعدھم على حل مشكالتھم ھم أقل اضطرابا حالیا ویؤكد  یؤمنون با
فات البناءة للعالج تشابھ جوانب عدیدة لدى كثیر من المتدینین فیما یخص تقبل الذات أن الفلس" ألیس"

Finifter( .وتقبل االخرین غیر المشروط والتحمل الكبیر لإلحباط والرغبة في االنجاز ,1972 : p65(
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: مستوى الطموح –7-5
لعدم امكانیة تحقیق ھذا الطموح من وجھة احدود خطرفي ضیق المستوى الطموح فتحد منھ وتجعلھ 

نظره ، فیأخذ الشخص موقف االنطواء على الذات بدال من مواجھة الصعوبات الحالیة والمستقبلیة ومن 
: العوامل المحددة لمستوى الطموح

:المستقبل إلىنظرة الفرد -7-5-1
.ما تكون نظرتھ للمستقبل متفائلة بقدر ما یكون مستوى طموحھ مرتفعابقدر

:خبرات النجاح والفشل -2- 7-5
والتي تؤثر وتتحكم بنظرة الفرد الى مستقبلھ وتحد من مستوى طموحھ ، حیث أنھ التوقع واالنسحاب ھو 

علم الفرد ان یقمع الحیلة ، فیتةرد فعل تجاه مختلف حاالت الفشل الذي یصحبھ احساس داخلي بالعجز وقل
نفسھ اھدافا و طموحات لع ضرغبتھ حتى ال یشعر بااللم واالحباط ویتعلم ان یحد من طموحاتھ ، بان ی

قریبة المنال ، او ھو في حالة القصوى یجعل من انعدام االھداف معیارا حیاتیا، ویترك نفسھ للظروف 
.ف المتفرجتسیر حیاتھ ، دون اتجاه وال یدري كیف سیكون غده واقفا موق

)103ص: 1986حجازي ، ( 

.الى وجود ارتباط سلبي بین قلق المستقبل وبین مستوى الطموح ) 2000(، "احمد"وقد توصلت دراسة 
)32ص : 2000احمد ،( 

: الجنس الذكورة واالنوثیة -7-5-3
تفترض بعض الدراسات ان الذكور أكثر قلقا من األناث تجاه المستقبل ویرجع ذلك الى اعتبارات

ى على عاتق الشاب من خالل التركیز على انھ المسؤول عن قاجتماعیة منھا تعاظم الدور االجتماعي المل
تأمین وترسیخ مستقبلھ وألنھ ھو المطالب بتوفیر متطلبات الحیاة األسریة المتكاملة ورغم ان اإلناث أكثر 

القلق من المستقبل تحمل في استھدافا للقلق بحكم تكوینھم البیولوجي اال ان موضوعات التي یعكسھا
طیاتھا توقعات سیاسیة واقتصادیة بالنسبة للفرد وھذا النشاط خاص بالذكور الى حد ما في المجتمع 

)33ص : 2000احمد ،( .المصري
حیث ترى انھ في ظل ظروف مجتمعنا الذي یعاني من البطالة ) 2003(، "بريص"وھذا ما تؤكده دراسة 

وارتفاع سن الزواج وعدم القدرة على تحمل مصاریف انشاء أسرة فإن كل ھذا یدفع المراھق الشاب ألن 
)53ص:2003صبري ، (.یكون قلقا تجاه مستقبلھ وھذا ما ینعكس على الفتاة 

مطالبة بالعمل او توفیر مصاریف الزواج توحیث ان األشیاء التي تقلق الذكور ال تقلق اإلناث النھا لیس
فإن ھذا ما یجعل الذكور اكثر قلقا من اإلناث تجاه المستقبل ، وتجعلھ اكثر حرصا على المستقبل المھني 

ت كثیرة وادوار ستنسب لھم في المستقبل مثل وتحقیق العائد المادي الكبیر النھم یدركون ان امامھم متطلبا
)88ص :1996الشافعي ، (.الزواج واعالة اسرة 

أن االناث اكثر قلقا من الذكور تجاه المستقبل ، خاصة فیما )2001(، "محمد"وتوصلت نتیجة دراسة 
یتعلق بتكوین أسرة والزواج وذلك نتیجة ألسلوب التنشئة االجتماعیة والتربیة المتبعة معھن في المجتمع 

)120ص: 2001، محمد( .الشرقي
الى ان االناث اكثر قلقا من الذكور الن في مجتمعنا الشرقي عادة ما )2004(، "االنصاري" كما یشیر

نعطي للمرأة فرصة اقل للتعبیر عن نفسھا كما أنھا ال تستطیع ان تسلك أي سلوك وال تتصرف أي 
الى مزید من االحباط والقلق ، تصرف اال بالعودة الى الشخص األقوى ، أي الرجل وھذا االنطباع یؤدي

حیث أن االناث اكثر میال الى تفسیر الفشل بعوامل ثابتھ وعامة أي نظرة تشاؤمیة في حین أن الذكور 
)337ص: 2004، األنصاري( .یفسرون الفشل بعوامل اكثر مرونھ وواقعیة 

أدلة أكد فیھا أن اإلناث یظھرون قلقا تجاه المستقبل أكثر من الذكور ، وقد تركزت "عید"وقد جمع 
االغتصاب والحروب النوویة والعجز والوحدة والخوف وجریمةالمخاوف اإلناث وقلقھن في المستقبل من 

بذاتھا ، انما من العنف عندما یتقدم بھن السن فال یوجد طبیعة ذكوریة قائمة بذاتھا وال طبیعة انثویة قائمة
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االمر مرده لثقافة المجتمع بما تنطوي علیھ من عادات وتقالید ،فسلوك المّرأة نتاجا ثقافیا واجتماعیا ولیس 
)338ص: 2004، األنصاري( .نتاجا بیولوجیا

: مركز الضبط الداخلي والخارجي -4–7-5
توجد عالقة سالبة بین قلق المسقبل وبین مركز الضبط الداخلي واالشخاص الذین یكون لدیھم قلق من 

)339ص: 2004االنصاري ، ( .المستقبل یكون مركز الضبط عندھم خارجي 
االفراد الذین یكونون ذو ضبط داخلي یكونون اكثر میال ان) 2001(، "عبد الخالق ومراد"ویرى

.للتوقعات االیجابیة للنتائج أما االفراد الذین یكون ضبطھم خارجیا فیكونوا اكثر میال للتوقعات السلبیة
)337ص:2001عبد الخالق ومراد ، (

:العوامل الثقافیة والحضاریة –7-6
أما بالنسبة للقلق والعوامل الثقافیة والحضاریة فقد أظھرت نتائج بعض الدراسات ان القلق یختلف من 

لیؤكد ، ط بالمجموعةیمجموعة ثقافیةالى مجموعة ثقافیة اخرى ، وذلك تبعا للظروف العامة التي تح
أن البیئة الثقافیة واالجتماعیة التي تنتظر الطالب بعد تخرجھ وصعوبة الحول على )2004( ،"العشري"

Arrindell et al,1987(.عمل مناسب واالنتظار طویال للبدء في الحیاة العملیة  :p207(
حول )االمریكیة وبریطانیةھولندا والوالیات المتحدة (في "اریندال واخرون"وفي دراسة قام بھا 

الطالب في على ر یكثأثربمخاوف تتعلق باالعتداءات الجنسیة والعدوان الذي قد یحدث بالحاضر و ذلك
.ھولندا، وقد ارجع الباحثون ھذا االختالف الى العوامل الثقافیة التي تسود ھذه الدول 

)Arrindell et al,1987 :p208(
اریة ، ثارسمة القلق واالستبفي اخت)مصر والبرازیل والوالیات المتحدة االمریكیة( وفي دراسة مقارنة بین

توصلت نتائج الدراسة الى ان الثقافة والجنس والمكون االنفعالي والمعرفي یتفاعلوا مع بعضھم ویكونوا 
.واالناث اكثر قلقا من الذكور البرازیل وامریكاسمة القلق من فياعلىمصرالقلق وكانت 

)382ص :1994الزھار ، ( 
ودول من الدول اسالمیة والغربیة واوربا الشرقیة وأسیالقلق الحالة والسمة في دول لوفي دراسة مقارنة 

أعلى في مستوى القلق من دول اوربا الشرقیةوأسیاتوصلت نتائج الدراسة الى ان الدولامریكا الجنوبیة 
امریكا الجنوبیة ( اعلى في مستوى القلقمن بلدان ) مصر ، االردن( وان الدول العربیة الغربیةا االورب

.ویرجع ذلك الى ارتفاع االنفعالیة حیث عواقب الفشل بالغة الصعوبة) واوربا الشرقیة 
)Arrindell et al,1987 :p209(

ھنا یتبین ان حدة وشدة نوع القلق یختلف باختالف البیئة الثقافیة والحضاریة فظروف المنطقة العربیة مثال 
تختلف عن باقي المناطق االخرى 

: التغیر االجتماعي و التكنولوجي -7-7
أعمق التغیرات االجتماعیة واشمل عملیة اعادة بناء باالضافة إلى ة ھائلة الى االمام، زفقتواجھ البشریة 

الجنس البشري اجتاز ،ففي التاریخ ونحن الیوم مندمجون في بناء حضارة جدیدة متمیزة بدءا من البدایة
ا الى حد كبیر ماسبقتھا من حضارات وثقافات ، اما الموجة مموجتي تغیرعظیمتین طمست كل واحدة منھ

التي كان یلزمھا االف السنین لتكتمل والموجة الثانیة الثورة الصناعیة التي األولى فھیالثورة الزراعیة
لزمھا ثالثمائة عام فقط ، اما الیوم حیث التاریخ اعظم تسارعا فانھ من االرجح ان تندفع الموجة الثالثة 

)18–17ص: 1996توفلر ، ( .عبر التاریخ لتكتمل في بضع عشرات من السنین 
والنقطة الصعبة جدا ھي المقدرة على التعامل بنجاح مع العالقات غیر الثابتة بین النظام والمحیط ومن ثم 

لم یكن االمر ":ل الفرد التقلیدي لرفض التجدید بقولھ یبینما یم، فالتعامل مع امر مجھول مشكوك فیھ
ویحاول "ھل ینجح ھذا ؟:"ل للتجدید والتغییر ان یسأل نفسھ، یمیل الفرد المتقب"طنحوقعلى ھذا ال

الطریقة الجدیدة من دون مزید من الضجة ، ویتمیز الشخص الحركي المتقبل للتجدید والتغییر بقدرة عالیة 
على التعرف على الجوانب الجدیدة لبیئتھ من خالل التقمص الوجداني كألیة داخلیة تمكنھ من العمل بكفاءة 

خروھذه اآلان التقمص الوجداني ھو القدرة على رؤیة الذات في وضع الشخص ث متغیر حیفي عالم 
)19ص: 1996توفلر ، ( .ین خارج االطار التقلیديكحرتمھارة الغنى عنھا لألشخاص الم
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والتغیر االجتماعي الذي جعل العالم كلھ قریة صغیرة ھو لیس فقط تغییرا في الوسائط المعلوماتیة بل البد 
وإذا لم یواكب تغیر القیم تغیرا في الجوانب المادیة وھو من الثقافة مثل ، ان یرافقھ تغیرفي القیم 

في مشاكل سوء التوافق االتصاالت واالختراعات تحدث ظاھرة التخلف الثقافي الذي یحدث كثیرا 
والضغوط لبعض االفراد ممن ال یتصفون بقدر كاف من المرونة العقلیة او االجتماعیة ، وتتمثل ھذه 

، الذي یحدث نتیجة التساؤالت التي تلح علیھم "القلق الوجودي"الضغوط في معاناة البعض لما یسمى 
الفرد بین فئات المجتمع الى فقدان العالقات حول بعض الظواھر ابتداءا من التناقضات الحادة التي یراھا

االجتماعیة الحمیمة بین االفراد الى التنافس المریر على المال والسطلة الى ازمة التعبیر وانتھاء بالتساؤل 
حیث اوفي ظل ھذه التساؤالت یصبح القلق من المستقبل واضحه عن مغزى حیاة االنسان وھدف وجود

ذه التغیرات ، ھل سیمتلك األدوات الالزمة للسیطرة على مستقبلھ ؟ أم انھ ھل سیلحقبھ: یتسائل الفرد 
)19ص :1997كفافي ، (سینظر لنفسھ ولمستقبلھ والعالم بنظرة توجس وقلق ؟ ھل ستختفي القیم والتفرد ؟ 

: سمات ذوي قلق المستقبل –8
الذین یعانون من قلق المستقبل یتمیزون بمجموعة من السمات التي تعتبر مؤشرا للقلق ، األشخاصإن 

ي الدرجات في مقیاس قلق المستقبل یتمیزون فعالى انھ االفراد مرت)1999(،"زالسكي" حیث أشار
ي االخرین بالتأثیر في االخرین من اجل تأكید مستقبلھم ، یستخدمون استراتیجیات الجبر واالرغام للتأثیر ف

في مواقف الرئاسة ، ویتسمون دائما بالتشاؤم من المواقف المستقبلیة والتنبؤ السلبي للمشكالت المتوقعھ 
)338ص:2001عبد الخالق ومراد ، (.التي قد تواجھھا البشریة

لتي یتسم بھا االشخاص ذوو قلق المستقبل والتي الى مجموعة من السمات ا)2000(، "حسانین"أشار و
: من أھمھا ما یلي 

.التركیز الشدید على احداث الوقت الحاضر او الھروب نحو الماضي –1
.اإلنتظار السلبي لما قد یقع –2
.المخاطرةناالنسحاب من األنشطة البناءة ودو–3
.في التعامل مع موقف الحیاة طرق المعروفة الالحفاظ على الظروف الروتینیة و–4
اتخاذ إجراءات وقائیة من أجل الحفاظ على الوضع الراھن بدال من المخاطرة من اجل زیادة الفرص –5

.في المستقبل 
.ت من اجل التقلیل من شأن الحاالت السلبیةباإلزاحة والك: استخدام ألیات دفاعیة ذاتیة مثل –6
.لتأمین مستقبل الفرد الخاصاستغالل العالقات االجتماعیة–7
.األنطواء وظھور عالمات الحزن والشك والتردد–8
.الخوف من التغیرات االجتماعیة والسیاسیة والمتوقع حدوثھا في المستقبل–9

.صالبة الرأي والتعنت –10
.ظھور انفعاالت ألدنى األسباب–11
.ر ویھیأ لھ ان االخطار محدقھ بھإال الشن الخائف من المستقبل ال یتوقع التشاؤم وذلك ال–12
)19ص:2000، حسانین(.باالخرین صطدام عدم الثقة في احد مما یؤدي الى اال–13

الیمكنھ تحقیق ذاتھ وال یمكنھ :یتسم بانالشخص ذو قلق المستقبل)1996(، "معوض"واوضحت دراسة
المستقبل ، و ویتمیز بحالة من السلبیة والحزن ، ونقص القدرة على مواجھة،والشعور بالعجز، دع یبان 

)30ص:1996معوض ، (.          الشعور بالنقص و نقص الشعور باالمن
اال ان االفراد ذو قلق المستقبل یعانون من ضعف ثقة ) 2003(، "إیمان صبري"دراسةو أشارت 

.ع ما یحدث لھ ضمن مواقف غیر سارة الى عوامل خارجیة اوارج، الشخص في قدرتھ 
)30ص:2003صبري ،إیمان( 

ن الفرد الذي یعاني من قلق المستقبل یعتبر فاقدا للثقة في أ)2006(، "ابراھیم" واكدت نتائج دراسة
المستقبل وعرضة لالنھیار العقلي والبدني ، ویفقد الثقة بنفسھ ودائما كثیر التردد وعاجز عن البت في 

)31ص :2006، إبراھیم(.األمور
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ان صفات الفرد القلق من المستقبل انھ ال یثق باحد مما )2006(، "سناء مسعود"كما أشارت دراسة 
دي بھ لإلصطدام باالخرین وانھ یستخدم ألیات دفاعیة ذاتیھ كاالزاحة والكبت واالسقاط من اجل التقلیل ؤی

)31ص:2003صبري ، إیمان( .الت السلبیة من الحا
: الطبیعة المعرفیة لقلق المستقبل –9

یكون لھ مكونات معرفیة والمعارف المستنبطة من ي  الى ان كل اضطراب نفس)1976(،"بیك"أشار
طبالخطر المرتقب او المتوقع ، ومرضى القلق لدیھم احساس مفرمرض القلق ھي تلك التي تتعلق 

مبحدوث الخطر والتھدید فیبالغون في تقییم احتمالیة الحدث المخیف وشدتھ وال یبالغون في فكرة انھ
)41ص:2003صبري ، إیمان( .فق مع الحدث بشكل مستقلایستطعون التو

مریض القلق بان االفكار التلقائیة بنموذج خاص بضطرابات النفسیة اإل"بیكل" ویفترض النموذج المعرفي
العابرة والتفسیرات وخیال المریض بالقلق تتركز حول صور من الغضب وسوء التأویل لخبراتھ 

توقع وشدتھ في الشعوریة في شكل الشعور بالخطر الجسدي والنفسي مع زیادة في تقدیر احتمال األذى الم
المواقف المستقبلیة ، ومثل ھذه االفكار التي تدور خول التھدید المتوقع تؤدي الى اثارة مشاعر الضیق 
والخوف والتنبھ التلقائي ، ان المعارف التي تعكسھا القائمة المعرفیة للقلق تجسد درجة عالیة من عدم 

الرعب : ت المیزاجیة التي تعكس القلق ھي شيء ما سوف یحدث والصفا،التأكد مع حیرة حول المستقبل
)546ص :2002الرمیح وعبد الخالق ، ( .والفزع والخوف والقلق

لقلق المستقبل مكون معرفي قوي ، ویمكن القول ان مكونات قلق المستقبل معرفیة اكثر منھا انفعالیة وھي 
.سوداویة للمستقبلوت في تخمین قتامةغاالالخطر وتركز على المتربط عادة ب

)20ص:2003صبري ، إیمان( 

حیث یفترض في الدراسة المعرفیة للقلق ان الوظیفة االساسیة "ایزنك"ونجد دعما لھذه الفكرة في دراسة
للقلق ھي تسییر االكتشاف المبكر الشارات التھدید والخطر قریب الحدوث وھو بذلك یتضمن مفھوم حذر 

ایزنكویقضة ویمكن ان تكون وظیفة القلق دافعیة ووظیفة تمھیدیة مترافقا عموما مع زیادة القلق ویرى 
)546ص:2002الرمیح وعبد الخالق ، ( .  افق مع نقصان القلقرلتجنب متان االنزعاج وا

ي ) 1991"(دینارد"و"بارلو"ویقترح  اوف المحددة الت االت المخ ا عدا ح ق فیم طرابات القل ان كل اض
أ  تقبل ویتھی تشترك في عرض اساسي ممیز یطلق علیھ الخشیة والتوجس فالقلق حالة وجدانیة تتعلق بالمس

.فیھا الفرد لمحاولة التكیف والتعامل مع الحوادث السلبیة القادمة 

)547ص:2002الرمیح وعبد الخالق ، ( 

: وتتجلى مظاھر االضطراب الفكري للشخص القلق فیما یلي 

ر افكار متكررة عن الخطر ، حیث ان مریض القلق ھو دائما في قبضة افكار لفظیة وصوریھ تدو–1
.حول وقائع مؤذیة

.فة یمجادلة االفكارالمخنقص القدرة على –2

.تعمیم المؤثر الضار–3

وع الى تھویل ورؤیة كارثة في كل شيء فمریض القلق زان مرضى القلق لدیھم ن"إیلیس"ویرى 
ن تحذیر نفسھ من اخطار ممكنة وانھ في حالة عمسیطر علیھ احتمال الخطر ومنضبط علیھ بحیث ال یكف 

)547ص:2002الرمیح وعبد الخالق ، ( .قلق دائم ال یرحم 
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ثم ان معظم اشكال القلق تتعلق باالحباطات الممكنة وعدم الحصول على مكافأت لإلنجازات الھامة ، 
: ھي "ایزنك " ھمة كما یراھا موللقلق اربع مكونات 

.داث المؤلمة مكون احتمال ذاتي غیر موضوعي لحدوث االح-1
.تأكید غیر ذاتي غیر موضوعي لحدوث االحداث المؤلمة -2
.إدراك االحداث المؤلمة -3
Seginer,2003( 30ص.                         ادراك ما بد ھذه االحداث كأستراتیجیات للموائمة-4 :p35(

الشخص قد اعتاد ان یربط بما أن ، وولكن الطریقة التي یفسر بھا الشخص حالتھ قد تؤدي الى التصاعد 
قرأ قلقھ كإشارة خطر ومن ثم تنشأ حالة مؤلمة أخرى فالتفكیر الذي یحتوي على معنى یالقلق بالخطر فس

الخطر یولد قلقا والبد من األشارة الى ان قلق المستقبل یعتمدعلى أھمیة الكفاءة الذاتیة حیث انھ البد ان 
فیما حولھ النجاز اھدافھ الشخصیة ولمواجھة االحداث یكون الشخص لدیھ القدرة والثقة على التحكم

Seginer,2003( 30ص.السالبة وھذا الفھم جید لتخفیف قلق المستقبل  :p36(

: قلق المستقبل وبعض المفاھیم المرتبطة بھ –10
ما في التأثیر والنتائج على االفراد او في إتشابھ قلق المستقبل مع بعض المفاھیم ، ویكون ھذا التشابھ ی

ون تحت فئة طواالسباب المؤدیة لحدوث الظاھرة او في بعض الخصائص التي یتشابھ فیھا االفراد الذین ین
األمل ، التشاؤم، التوجھ للمستقبل، لالخوف من الفش: ھذا المفھوم والمفاھیم التي تتشابھ قلق المستقبل ھي 

.والیأس

: الخوف من الفشل –1- 10
یوجد تشابھ بین الخوف من الفشل وبین قلق المستقبل ، ففي ظل الثورة العملیة والمنافسة الشدیدة أصبح 

رد الى ان الفشل یؤدي الى فقدان الف" الطواب"من الضروري للفرد ان یجد لنفسھ مكانا ممیزا وقد اشار 
الثقة في نفسھ وفي االخرین ، كما ان خبرات الفشل المتكررة تجعل التالمیذ عرضة للقلق ویشعرون بعدم 

الطواب ، ) ( 300ص: 1986الطواب ، ( .االھتمام واالحجام بصفة عامة عم عمل اھداف واقعیة النفسھم
Seginer,2003( 30ص: 86الطواب ، ) ( 300ص: 1986 :p37(

ذلت واالحباط من لن االفراد الذین یعانون الخوف من الفشل یتصفون بفقدان الثقة في اأ"بتشالتر"وقد اشار
الذات واالنسحاب والھروب عدم القدرة على العیش وفقا للتوقعات التي وضعوھا النفسھم وانخفاض تقدیر 

Buchalter,1992( .والسلبیة  :p369(

كما ان االفراد الذین یعانون الخوف من الفشل یفتقدون الدافعیة لالنجاز والنجاح حیث یعتقدون ان النجاح 
على عوامل خارجیة ولیس على قدراتھم أي ان مركز الضبط لدیھم خارجي كنا انھم یعتمد على الحظ او 

یشعرون بانھم غیر قادرین على التحكم في مستقبلھم وبالتالي تفتر ھمتھم وتقل دافعیتھم وتحبط رغبتھم 
سینھ بالعمل والنجاح وھذا ما یخلق حالة من االستسالم والعجز والمیل الى الرضا بالوضع الراھن دون تح

Buchalter,1992( .ومن ثم انخفاض الدافعیة لالنجاز  :p370(

وكذلك فان من یعاني قلقا من المستقبل فانھ یعاني من اعراض مشابھة العراض الخوف من الفشل وھذا 
حیث یرى ان الشخص الذي یعاني من قلق المستقبل ھو شخص یتصف بالسلبیة " رونالد مولین" ما اكده 

وعدم الثقة في نفس مما یؤدي الى االصطدام باالخرین ویتصف بصالبة الرأي والعناد والتوقعات السلبیة 
لكل ما یحملھ المستقبل وعدم القدرة على مواجھة المستقبل وبالتالي الكذب والتصنع واالنسحاب والھروب

Buchalter,1992( .                                     اجتماعیا وثقافیا وعاطفیا :p370(

فھو یرى تشابھ بین قلق المستقبل وبین الخوف من الفشل وذلك بالنسبة "زالسكي " ه یؤكدھذا ما و
االت المؤلمة والخوف الزائد من الفشل یعود الى للسلوك التجنبي ، ففي كلتا الحالتین فان الناس تتجنب الح
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غزو خارجي ویتوقع وجود عالقة سلبیة بین قلق المستقبل وبین مركز لعزو خاص في حاالت الفشل 
Buchalter,1992( .الضبط الداخلي :p372(

:قلق المستقبل والتوجھ للمستقبل - 2- 10
التوجھ للمستقبل ھو تصور االفراد لما یتعلق ، بمستقبلھم ، انھ ما یظھر في تقاریرھم أنیمكن القول 

ھ لیس ما تذھب أنوھو مھم لدافعیة االفراد ،نھ ذو أھمیة ومعنى في حیاتھأالذاتیة ویتضمن ما یعتقده الفرد 
.ع القرار صنالتي یظھرعلیھا االھداف والخطط واالكتشافات والخیار والیھ انما ما تبنیھ وھو خلفیھ 

 )Seginer,2003 :p35(
وھوإدراك الفرد للبعد المستقبلي إدراكا موجبا من حیث انفتاح المستقبل على فرص حقیقیة وكافیة لالشباع 
على الرغم مما ینطوي علیھ الحاضر من صعوبات وحرمان ویقوم ھذا االدراك الموجب على تحدید الفرد 

ة تتناسب مع امكانیات الفرد ألھداف مستقبلیة یتطلع النجازھا وارتباط ھذه االھداف بخطط ومھام مستقبلی
)45ص :2003بدر ، ( .الشخصیة ومستوى طموحھیمھوقدراتھ الواقعیة كما تنسجم مع ق

قدر ما یكون قلق بویعد مفھوم التوجھ للمستقبل وثیق الصلة بقلق المستقبل فھما على طرفي متصل ، ف
التوجھ للمستقبل وبقدر ما ینخفض مستوى التوجھ للمستقبل المستقبل حافزا على االنجاز فانھ یقترب من

لدى الفرد فانھ یعبر عن قلقھ تجاه ھذا المستقبل ودفاعھ ضد ھذا القلق باالغراق في الحاضر واذا كان 
التوجھ للمستقبل في حالتھ القصوى ھو تطلع الفرد الدائم نحو المستقبل كسبیل لبلوغ االھداف وتحقیق 

)34ص:2003بدر ، ( .االشباع 
فإن قلق المستقبل یعني حالة من التوتر وعدم االطمئنان والخوف من التغیرات غیر المرغوبة في المستقبل 

)54ص :2003صبري ،(.وفي حالتھ القصوى تھدید بان ھناك شيء سوف یحدث للشخص
)2003"(بدر"واذا اعتبرنا ان انخفاض مستوى التوجھ للمستقبل قریب الشبھ بقلق المستقبل ، فقد توصل

من الشباب الجامعي المصري یعانون من انخفاض مستوى التوجھ للمستقبل وھذا یعني ) %25.80(أن
.األزمات واالضطرابات النفسیةفقدان األمل في المستقبل ، والمعاناة من بعض

)52ص: 2003بدر ، ( 
ع فان ان الفرد الذي ال یثق بان المستقبل سیحقق لھ الرضا واالشبا:"الى)1968(، "إیركسون"ویشیر 

Frish( ."د ھذا المستقبل والى ان یوقف الزمن تجاه المستقبلیحأن یھذا سیقوده الى ,1995 : p278(
ن الحیاة ستكون دون معنى والتوقعات فإانھ یوجد توجھ للمسقبل واإل:"الى )1958( ،"ماي" وأشار

انھا قابلة الن تضبط وتنظم الصحیحة تجعل االفراد غیر واثقین وبالتالي یصبحون شخصیة قلقة في حین 
)56ص: 1958، ماي( .افعالھا وخططھا ومشاریعھا المستقبلیة 

یم انجازاتھم كانوا یبین القلقین والمنجزین ، فالمنجزین أثناء تق)1969(في دراستھ ،"كاتل"وقد میز
بالمستقبل ، كما ان توجھھم نحو المستقبل كان واضحا، في حین ان مج خبرات الحاضردیمیلون نحو 

القلقین لم یستطیعوا دمج الماضي والحاضر والمستقبل ویرى كاتل ان المنجزین یجعلون من الزمن طاقة 
تمدھم بالنشاط والضبط والتحكم بسلوكھم ، في حین ان القلقین یرون ان الزمن یتغلب غلیھم وھم بالتالي 

Rappaport,1993(.ن طریق العودة لما ھو مألوف وأمنیبحثون ع :p158(
: قلق المستقبل والتشاؤم –3- 10

.یرتبط قلق المستقبل ارتباطا وثیقا بالتشاؤم فقد وجد ارتباط ایجابي بین قلق المستقبل والتشاؤم 
)Chlewink,1994 :p158(

والتشاؤم ھو استعداد شخصي او توجھ لدى الفرد یجعلھ یدرك االشیاء من حولھ بطریقة سلبیة ومن ثم 
Hummer et al ,1992(.           ومستقبلھ سلبیكون توجھھ نحو ذاتھ ونحو حاضره  :p38(

( .مكن تعریف التشاؤم بانھ توقع سلبي لالحداث القادمة یجعل الفرد یتوقع الشر والفشل وخیبھ االمل وی
)45ص:2001، و االنصاريعبد الخالق( ص:عبد ا( ) 45ص:2001عبد الخالق ، ) ( 45ص:2001عبد الخالق ، 

یؤثر التشاؤم سلبا في سلوك االنسان وصحتھ النفسیة والجسمیة والنظرة التشاؤمیة للمستقبل تجعل و
الفرد عرضة لإلكتئاب و الیأس واالنتحار حیث یتصف المكتئبون بتعمیمھم الفشل والنظرة السلبیة للحیاة 

تقبل قد یترتب على ذلك ھبوط روحھ لدیھ ھذه النظرة السلبیة للمسمنكن القول انموالذات والمستقبل ، وی
)134ص :1995عبد الخالق واالنصاري ، ( .المعنویة وتناقص دافعیتھ للعمل واالنجاز 
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أن االنسان القلق من المستقبل یتصف بالتشاؤم واالنطواء وظھورعالمات الشك "لینمرونالد "أكدوقد 
والتردد واالنفعاالت الدنى سبب ویقع تحت تأثیر انفعالھ ویمیل نحو التعقید واالضطراب وعدم االستقرار 

وف من كأنھ لدیھ توقعات سلبیة لكل ما یحملھ المستقبل ، وعدم القدرة على مواجھة ھذا المستقبل ، فالخ
.المستقبل یؤدي بھ للخوف من الحاضر الذي یوقع الشخص في حالة من السلبیة

)Clowinski,1994 :p55(
إرتباطا قویا بین قلق المستقبل وبین التوقعات التشاؤمیة ، حیث ان )1994(،"كلونیسكي"وقد وجد 

قیم واالعتقاد بمسألة الحظ األفراد أظھروا تخوفا من المستقبل یتعلق بالعمل وحل المشكالت وانھیار ال
Clowinski,1994(.العاثر والوحدة والمرض والموت  :p56(

و یرتبط التشاؤم بسوء التوافق ، و فالتشاؤم إذا ھو میل لتوقع االحداث المستقبلیة بشكل سلبي
واإلكتئاب، حیث أن األفراد األقل تفاؤال كانوا اكثر تعداد في أمالھم باالضطرابات النفسیة كالقلق والیأس 

وطموحاتھم من األشخاص األكثر تفاؤال مما یشیر الى أن االفراد المتشائمین األقل تفاؤال غالبا ما یكونون  
أكثر حیرة وشكا إزاء مستقبلھم مما یجعلھم یبالغون ویضخمون من توقعاتھم كتعویض عن الخوف مما ھو

Carveret( .قادم ومجھول  al,1994 :p450(
في حین انھ یوجد من یدافع عن التشاؤم من االحداث المستقبلیة حیث یرى بعض المتشائمین أن التشاؤم 

لالحداث المستقبلیة ومن ثم یكونون مستعدین ھو تشاؤم دفاعي ویتمثل في شعور الفرد بالتوقع السيء 
Sanna.للتشاؤم منھجا ومذھبا في سلوكھم ,1998 : p637(

: قلق المستقبل في مقابل األمل والیأس –4- 10
األمل ھو النقیض للیأس وإذا افترضنا ان االمل یتشابھ مع التفاؤل وھو لیس التفاؤل من أنوإذا افترضنا 
ا نزعة استبشار وتوقع النتائج االیجابیة إال ان االمل حالة من الوجود االنساني ، وإذا كان محیث كل منھ

د وبین الھدف ،فإن االزمات التي تحول بین الفرةالتفاؤل ھو العكاز الذي یستند الیھ الفرد عن مواجھ
Snyder,1995( .        االمل ھو انتاج طرق جدیدة إذا فشل المسار األصلي لتحقیق الھدف :p356(

لكن األمل لیس ھو التفاؤل النھ یتعلق أكثر بأھمیة الحدث وبقیمتھ الشخصیة ، انھ یخبرنا عن منضومة 
Averill etal,1990( .                              ل القیم التي یتبناھا الفرد وعن مدى تفاؤلھ بالمستقب :p150(

ولكن عندما تتضمن مواقفنا جوانب سلبیة وتتعقد مشاعرنا ومعارفنا فاننا عندھا نتعامل مع الخوف من 
Averill( .المستقبل  etal,1990 :p151(

وتبدوا العالقة بین األمل والخوف متفرعة ومرنة فاألمل أكثر ارتباطا بالخوف من التفاؤل ، فالخوف 
ا یتضمن مكونات تتعلق بالمستقبل ، لكن األھم من ذلك مواألمل مكمالن لبعضھما البعض حیث أن كال منھ

إنما یمكن ان ، "1= خوف + أمل :"فقاأن العالقة بین االمل والخوف لیست عالقة حساسیة ریاضیة و
وزمالءه حیث أنھ األمل المرتفع یقابلھ القلق "Averill"تفھم ھذه العالقة وفقا للنموذج الذي وضعھ 

المنخفض والعكس صحیح ، حیث انھ ھذه المقارنة بین األمل والقلق من المستقبل تشابھ المقارنة بین 
.الحب والكراھیة وبین الثقة والشك على ذلك فإن االمل یرتبط بقلق المستقبل كما یرتبط بھ االمل والیأس 

 )Averill etal,1990 :p131(
و بة وتتسم بتوقعات الفرد السلبیة نحو الحیاة والمستقبل آھو حالة وجدانیة تعقب الكاألملوفقدان والیأس

تتسم بخیبة األمل والتعاسة وتعمیم ذلك الفشل في كل محاولة یقوم بھا الفرد ، وھذا یعني النظرة السلبیة 
إلى ان قلق )1993(،عبد الباقيعالقة الیأس بقلق المستقبل ، فقد توصلت دراسة عنأما، للذات والعالم 

ئاب واالفكار الوسواسیة وقلق الموت التشاؤم من المستقبل واإلكت: المستقبل یتكون من خمسة عوامل ھي 
)31ص :1996معوض، ( .                                                                                        والیأس 
أنھ خوف او مزیج من الرعب واألمل بالنسبة المستقبل ، "قلق المستقبل)1996(،"معوض"ویعرف 

."قبل یتضمن الخوف من العجز في المستقبل والیأس في المستقبلكما وجد أن قلق المست
)32ص :1996معوض، ( 

في عالم یعیش فیھ وینفعل بھ وترى الوجودیة أن وجود األنسان لیس مجرد محض وجود ، بل أنھ وجود 
بحیث یكون لوجوده معنى والوجود ھو وجوده في العالم وإن ما یمیز اإلنسان ھو رؤیتھ للمستقبل ، فھو 

)404ص :2004، لوالح( .یعیش الماضي في الحاضر من أجل المستقبل 
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في حین أن الشخص غیر السوي حیاتھ جدباء من المعاني ، ،ىإن الشخص السوي تكون حیاتھ ذات معن
ھداف والالقیمة ، وإذا غاب عن االنسان الشعور بمعنى الالفراغ وبالبفالالمعنى في الحیاة ھو اإلحساس

عید ، ( .للتعبیرعن حالة الملل والسأم"فرانكل"الحیاة فإنھ ما یسمى الفراغ الوجودي ، وھو مفھوم قصة 
)130ص :2006، عیسوي ( )30ص :2002عید ، ) ( 130ص :2002عید ، ) ( 130ص :2002
بالھدف في الحیاة من أھم العوامل المھمة والمؤثرة في تحقیق التوافق النفسي والشعور اإلحساسویعد 

متلئ حیاتھ بالمعاني تالى ان الشخص الذي "  فرانكل " بالسعادة والقدرة على االنجاز واالبتكار وقد أشار 
ل الصعوبات الدافعیة ما یجعلھ یؤمن بجدوى الحیاة وما یعین على تحموواالھداف یجد من الطاقة

" الفراغ الوجودي" والمعاناة في حین أن الفرد الذي یفشل في ایجاد المعنى والھدف في الحیاة یعاني 
فإنھ من المؤكد أن الحیاةل والیأس وعندما یعتقد الفرد أنھ عدیم القیمة ولیس لھ ھدف فيلالذي یتسم بالم

)114ص :1973معوض ، (.یصبح عرضة للعدید من الضطرابات النفسیة كالقلق واإلكتئاب
الى أن الھدف من )1993(،"رابابوت" أما عن العالقة بین الھدف من الحیاة وقلق المستقبل فقد توصل

)202ص :1994، زحلوق( .الحیاة یرتبط سلبا بقلق المستقبل عند كبار السن 
انخفاض مستوى التوجھ للمستقبل یؤدي الى الشعور لدى الشباب باالحباط أن)2003(،"بدر"ویؤكد 

.والعجز في الحاضر والتشاؤم والیأس بالنسبة للمستقبل فیصبح الطریق معبدا لإلكتئاب
) 20ص :2000، عبد هللا(

حیث انھ العجز یصبح مثلما ) 1996(،"زالیسكي"بقلق المستقبل وھذا ما یؤكدهأیضاویرتبط العجز 
من خاللھ یؤكدون استنادا الى مفھوم الیأس واألمل على ان حیث )1968(،"سلیجمانومایر"استخدمھ 

وجود توقعات سالبة وداخلیة وثابتة ومعممة سوف تؤدي الى نمط من األستجابة یعرف بإسم األسلوب 
التفسیري التشاؤمي ، وان العجز المتعلم لدى االنسان یعود السبب الرئیسي فیھ الى االعتقاد بان نتائج 

.یمكن السیطرة علیھا وان أي جھد مھما كان لن یقود الى النجاحاالحداث ال
 )Sung,1994 :p168 (

یشعر بعدم الكفایة في مواجھتھا مما والعجز المتعلم یجعل الفرد یبالغ في تصور االحداث الضاغطة و
: اض دافعیة و انفعالیة ومعرفیة یؤدي الى اعر

:من الناحیة الدافعیة –
.نقص المبادأة وزیادة السلبیة والخمول وانخفاض مستوى الطموح 

:ومن الناحیة األنفعالیة –
.لشعور بالخوف واالكتئاب والعجز ا

: ومن الناحیة المعرفیة –
Hasida(.         اؤم والیأس من الحاضر والمستقبل التوقعات السلبیة نحو الذات والتش et al,1988 :125(

ن وجود ھدف في الحیاة ومعنى یجعل الناس اكثر مقاومة للمشكالت الصحیة أ"فرانكل " ویقترح 
وبصحة نفسیة والنفسیة فالطالب الذین یمضون في الحیاة وفقا لمعنى وھدف یتمتعون بتوافق فعال

صحیحة وعلى العكس من ذلك فان الطلبة الذین یعیشون بغیر ھدف یكونون عرضة للمشاكل 
Hasida(.واالضطرابات النفسیة والقلق  et al,1988 :126(

: مدى انتشار قلق المستقبل بین طلبة الجامعة –11
تعد ظاھرة القلق من الظواھر االنسانیة التي تناولھا العدید من الباحثین في میدان علم النفس ، إن التعرف 
على القلق كظاھرة تعتري طالب الجامعة یساعدنا على فھم أسبابھا والعوامل التي تؤثر فیھا ، إن ارتباط 

تحدید "المرحلة الجامعیة یمر بمرحلة القلق بالطالب الجامعي یرجع الى أسباب كثیرة منھا أن الطالب في
ألن اكتساب االحساس بالھویة " أزمة الھویة" على ھذه المرحلة "إریكسون"وقد أطلق"الھویة

ضروري التخاذ قرارات الكبار ، وسوف یضل ھناك ھامش للصراع بین خبرات الطالب الجامعي 
لتفرد بالذات ، ویترتب على ذلك ان طالب ومطالب المجتمع مما یؤدي الى االحساس بالقلق والتوتر ، وا

الجامعة یستخدم مجموعة من الحیل مثل المبالغة والمثالیة والنشاط الزائد واالستغراق في الخیال واحالم 
نزواء ، كما یعاني طالب الجامعة من اإلحباط نتیجة الصراع بین الیقظة والتأخر الدراسي و االنعزال واال
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ع مما ینعكس على احساسة باالنفعال واالغتراب والقلق ، والفشل في عدم مطالبھ ذات ومطالب المجتم
)31ص : 1997عالء كفافي ، ( .                   جعلھ یتجھ نحو قطب الغموضیالقدرة على تخطي الھویة ، 

: التعامل مع قلق المستقبل –12
إنھ من الطبیعي أن قلق المستقبل لھ أثر كبیر على صحة الفرد وانتاجیتھ لما لھ من اضرار على الصعید 
النفسي والجسمي وھذا االمر یستدعي المواجھة والمعالجة معا لذلك البد من ایجاد اسالیب تھدف الى 

ن ھناك عدة طرق الى ا)2003(،"األقصري " التخلص من ھذا القلق والحد منھ ولذلك فقد أشار 
: والتي یمكن عرضھا كما یلي "یات العالج السلوكينف"لمواجھة الخوف والقلق من المستقبل باستخدام 

: العالج النفسي –1- 12
ة الوجدانیة تؤثرسلبا على سلوك غبصھو طرق نفسانیة ذات خلفیة نظریة لعالج المشكالت ذات الو

والعالج النفسي ضروري ال تستغني عنھ كل الطرق العالجیة الفرد فتحدث اضطرابات في شخصیتھ 
خاصة في العالج العصابي ، حیث یعتمد أساسا على فكرة االضطرابات النفسیة التي عادة ما تقوم

اضطراب نفسي عمیق وقدیم ومن بین العالجات إلى امراض عضویھ خطیرة تعود في جوھرھا نتیجة
:النفسیة العدیدة للقلق نذكر 

:العالج التحلیلي -1–1- 12
أمتداولة تبدةیرى فروید بأن للقلق اھمیة كبیرة في فھم االعراض المرضیة النفسیة ، حیث یقول بانھ عمل

الى اخرج الالشعور المكبوت یدي بھا كل الحاالت االنفعالیة التي خضعت للكبت ، ویھدف العالج الفرو
بغیھ اعادة الذكریات "التداعي"لجأ فروید الى طریقة ، وھالى حیز الشعور، لكي یعیھ الفرد ویتعامل مع

)270ص:1981،عزاب(.ة الى ساحة الشعور ، وبالتالي الوصول الى الشفاءبالمعذ
یر شامل في بناء الشخصیة باالعتماد أساسا على العودة یفالھدف االساسي للعالج التحلیلي ھو احداث تغ

الى الماضي للبحث عن جذور االضطراب النفسي منذ الطفولة المبكرة وإزالة معوقات الرغبة الشخصیة 
على اكذلك امكانیة العالج بھذا النوع یبقى محدود،وھذا العالج یتطلب الكثیر من الوقت والجھد والمال 

دد مرضى االضطرابات النفسیة الكثیرة ، باالضافة الى اھمیة الذكاء وذلك حتى عدد قلیل في مقابل ع
یا باالضافة الى اإلیمان الراسخ بالتحلیل النفسي كوسیلة ظنفسھ لففي عما یجولالتعبیریستطیع المریض

)262ص:1998احمد عكاشة ، (.للعالج

: العالج السلوكي –2- 1- 12
یقوم ھذا العالج على اساس استخدام نظریات وقواعد التعلم والقوى االدراكیة ، كما یشمل على مجموعة 
متعددة وكبیرة من التقنیات العالجیة التي تھدف الى احداث تغییرایجابي في التفكیر وسلوك الفرد وھو 

االعراض المباشرة دون البحث عن الصراعات النفسیة وجذورھا والصدمات الطفلیة ، ویھتم یھتم بازالة 
اساس السلوك المرضي وتغییره بالسلوك السلیم ، كما الذي یعتبرالعالج السلوكي بمحو السلوك الخاطئ ،

فإنھ یتجھ الى تعدیل ج السلوكیینظرالى االفكار والمعتقدات الخاطئة على انھا ھي اساس القلق ، لذا الان الع
یة المعرفیة ، أي انھ یفسر الحاضر ببیر ذلك التشویھ فیما یسمى بثالثیة السلغالمنظومة الفكریة للمریض وت

:والماضي والمستقبل بطریقة سلبیة انھزامیة مثل ذلك 

: التضخیم –
" من الحبة قبةیجعل" حیث ان المریض یجعل من المشاكل البسیطة المختلفة ذات حجم كبیر في نظره 

:التعمیم الزاید –
حیث ان المریض اثناء التعرض إلنتكاسة او مشكلة ما یعمم ذلك على حیاتھ كلھا بانھ شخص سيء الحظ 

.والمستقبل مثل الفناة التي یحرق لھا الغذاء  فتعمم ذلك على انھ ال مستقبل لھا في المطبخ
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:االستنتاج الخاطئ –
فإذا : احكاما مسبقة وخاطئة على االخرین وھذا من دون التأكد من افكاره مثال حیث انھ المریض یصدر 

.مرعلیھ صدیقھ ولم یسلم علیھ ، فھم من ذلك انھ اصبح یكرھھ

:التسمیة الخاطئة -
إذا اصدر االستاذ : ھ مثل متفإذا تلقى المریض نصحا او ارشاد خیل لھ بانھا اھانة لھ وتقلیل من شأنھ وكرا

.تأخر في انھاء البحث ، فھذا یعني انھ سبھ واھانھ وصرخ في وجھھ ھالى احد تالمیذه باننصیحة 
)266ص:1998احمد عكاشة ، ( 

یشمل وسائل مختلفة ، إذ تقوم على اساس وعالج ،فالعالج السلوكي یتضمن طرائق عدیدة من ال
االفتراض بان االنسان یتعلم او یكتسب االستجابات او یتعلمھا بطریقة شرطیة ، وطرائق العالج انما 
تحاول ان تعكس العملیة ، فھي بالتالي وسائل تمحو التعلم او تعیدتعلم استجابات تكون اقرب الى 

: األسالیب ما یلي االستجابات السویة ومن اشھر ھذه

: ازالة الحساسیة بطریقة منظمة –1- 2- 1- 12
إن ازالة الحساسیة المنظمة تركز على المواجھة التدریجیة التي یصحبھا االسترخاء العمیق للعضالت ، 
وتكون المواجھة أوال في الخیال ثم في الواقع فیما بعد ، أي انھا عملیة منطقیة لطیفة ومنضمة ، ولكنھا 

.وتتطلب خبیرا مدربا على استخدامھابطیئة

:العالج بالتعریض او المواجھة –8-1-2-2
المتكرر الذي والشدید والطویلوالعالج بالتعریض او المواجھة التصرف الحقیقي والمباشرشعارأصبح

المھرب منھ ، حیث الحظ بعض الباحثین ان مواجھة المشكلة كما تحدث في الحیاة الواقعیة تقلل من 
عراض ، ولكن العیب الوحید أن المرضى في بعض الحاالت ال یستطیعون التعاون ، والعالج النفسي األ

ھنا یعمل على مساعدة المرضى على تناول ضغوط البیئة ، او التعامل معھا ، ویتضمن ھذا االسلوب 
: ثالث خطوات ھامة ھي 

:االستماع –أ 
.ھ ونوعھ الخاص من المرض تھ فردیمرض القلق موضوع یمكن بحثھ ، ولكن لكل مصاب ب

:توضیح المشكلة –ب 
وفي غضون االستماع للمریض تظھر المشكالت التي تواجھھ بصورة اوضح وھناك احیانا ضغوط 

.تؤدي الى تنشیط االستعداد البیولوجي للمریض

:تأیید التغیرات –ج 
ویستدعي افضل الحلول عادة في اجراء وبعد ان یتم اتضاح المشكالت تصبح الحلول اكثرجالء ووضوحا 

تغیرات في اسلوب الحیاة او عالقاتھا او اتجاھاتھا ، ولما كان كل فرد ھو احسن من یعرف ظروفھ 
والضغوط التي یتعرض لھا نجده في اخر األمر الوحید الذي یستطیع اختیار افضل الحلول في یةالفرد

)271ص:1986، العمري( .المیزان المناسب لھ 

:المحو واالطفاء –8-1-2-3
ویشتمل المحور على تقلیل السلوك تدریجیا من خالل ایقاف التعزیز الذي كان یحفاظ على استمرایة 

فھو ال یقلل االعراض ي الماضي ، واالطفاء واضحا وبسیطا نظریا اال ان تطبیقھ صعب للغایة فحدوثھ 
السلوكیة ، اال اذا تم تحدید جمیع المعززات ذات العالقة وذلك ھدف لیس من السھل تحقیقھ في كثیر من 

)271ص:2010، سالم جابر الزبیدي(.االحیان 
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:العالج باالسترخاء –3- 1- 12
یعد العالج باالسترخاء من اكثر األسالیب شھرة في عالج القلق ویمكن ان یستخدم االسترخاء بمفرده ، 

سكینویرى بعض المعالجین ضرورة اجراء ما یسمى بجلسة تویمكن ان تستخدم معھ مشاھد التخیل او ال
والتي یتم من خاللھا الحصول على معلومات مفصلة عن كیفیة شعور المریض بالقلق وان "التحري"

یقدر ھو درجة شدة القلق ، وكذا التعرف على استجاباتھ للضغوط النفسیة والتي تشمل ثالث منظومات 
: ة فرعیة ھي یاستجاب

.استجابات االنفعالیة -
.االستجابات الجسمیة-
)200ص:1998، أحمد عكاشة( .المعرفیة –االستجابات السلوكیة -

فإذا كانت االعراض بنفس الشدة في المنظومات الثالث یعتبر ذلك مؤشرا على وجود القلق وبدرجات 
ثم بعد ذلك ، مرتفعھ ، كما انھ على المعالج ان یدون لدیھ كیفیة ظھور االستجابة في المنظومات الثالثة

ثم تحرى االسالیب المختلفة التي ، تحرى السیاق الذي یحدث فیھ القلق وتسجیل مثل ھذه المواقف
الى تقسیم القلق ودرجتھ من خالل عدد من وءلجالثم ، استخدمھا المریض في الماضي للتعامل مع القلق 

: االسالیب ھي 

.لشعوره بالقلقدرجة100حیث یعطي المریض درجة من :التقدیر الذاتي–1
.من خالل تطبیق العدید من المقاییس التي تقیس القلق واعراضھ: تقدیر المعالج–2
.مالحظة نماذج من سلوك المریض اثناء المقابلة–3
.مالحظة المریض على الطبیعة -4
من خالل عرض تحلیلي لعدید من المواقف التي یتفجر فیھا القلق لدى المریض :ممارسة الدور- 5

.وكیفیة تصرفھ 
.القیاسات النفسیة المختلفة لتحدید درجة القلق–6
قیاس سرعة النبض او التنفس ، النشاط : القیاسات الفیزیولوجیة المختلفة لتحدید درجة القلق مثل –7

.الجلد ، رسم العضالت الكھربائيالكھربائي الجلدي ، درجة حرارة 
.بعد ذلك یتم تدریب المریض على االسترخاء-8
) .عالمة على احساسھ باالسترخاء( إذا شعر باالسترخاء یتم رفع یدیھ -9

یتم تقدیم المواقف التسكینیة اثناء االسترخاء بمعنى ان نعرض علیھ المواقف التي كانت من قبل -10
.بالقلق الذي سوف یستثارتسبب لھ قلقا مع التحكم

.قیامھ بعملیة االسترخاءكتكلیف المریض بواجبات منزلیة -11
على ضرورة ان یحتفظ المریض بمفكرة یدون فیھا كافة المواقف التي تثیر ونبعض المعالجین یصر-12

.انفعاالت القلق لدیھ وكیفیھ تصرفھ حیال كل موقف
: ة المتعلقة باالسترخاء في وفي ھذه المعالجة نلخص االسالیب النفسی

.ان یحتفظ المریض بسجل یدون فیھ خبراتھ المختلفة والمتعلقة بالقلق–
.ان یتم تدریب المریض على االسترخاء التدریجي للتحرر من التوتر –
.ان یتقن المریض فنیة االسترخاء–
.ان یتم تدریب ا لمریض على االسترخاء مع التركیز على عملیتي الشھیق والزفیر–
) .أي في مواقف الحیاة المختلفة ( ان یتدرب على ممارسة االسترخاء خارج العیادة –

)56-54ص : 2004غانم ، محمد حسن( 
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:العالج البیئي واالجتماعي –4- 1- 12
یرالوضع العائلي غیبعد دراسة حیاة المریض وظروفھ المختلفة یمكن تشخیص مصادر القلق ان وجدت وت

او المحیط االجتماعي او الدفع نحو التكیف معھا ، او ظروف العمل غیرالمناسبة او كل ما من شانھ ان 
)272ص:2010، سالم جابر الزبیدي( .وطمأنینة المریضیؤدي الى صفاء 

:العالج الدیني –5- 1- 12
صدق هللا العظیم".ان هللا ال یغیر بقوم حتى یغیروا ما في انفسھم: "قال هللا تعالى 

الدین الصحیح وقواعد واسس االیمانوذلك بالحفاظ على ) ص(فالعالج ھو في كتاب هللا وسنة نبیھ محمد 
واتباعھا وتطبیقھا تطبیقا صحیحا وسلیما وھذا ما من شأنھ ان یحقق االمن واالمان للنفس البشریة وبالتالي 
الحفاظ على توازنھا النفسي وتكامل شخصیتھا والتكیف مع كل ما ھو جدید سواءانابع من نفس الشخص 

ب الفرد كل انواع االضطرابات والمشاكل النفسیة نمن شأنھ ان یجاو ذاتھ او من ھیئة خارجیة وھذا ما 
وعلى رأسھا القلق النفسي الذي اصبح یشكل موضوع الساعة والعنصر المھیمن على حیاة االنسان 

والقواعد التي نین واقولو تعمقنا في الدین االسالمي فسوف نجده قد افاض في تقدیم ال، العصریة او الحالي
: دھا كما األتي راالنسان فسوق تقوده حتما الى السواء النفسي والتي نوعھا بان ات

:التوكل على هللا –1- 5- 1- 12
وكیال"،"من توكل على هللا فھو حسبھ"یربي االسالم لدى الفرد قیمة التوكل على هللا  ،"وكفى با

س،فاالسالم بإعالئھ قیمة التوكل فانھ یزیل من الفرد كافة العوامل التي تقود الى القلق والخوف والتوج
الننا ال نخشى من احد اال هللا ولعل ازمة األنسان المعاصر ناتجة في احد اسبابھا من الخوف من الفاقة 

)94ص:2004محمد حسن غانم ، ( .والعوز وھذا یقودنا الى الخاصیة الثانیة 
:الرزق بید هللا –2- 5- 1- 12

لقولھ ن الرزق بید هللا ولذلك فیجب ان یثق االنسان في ھذه الحقیقة وان هللا سبحانھ وتعالى یسبب االسبابإ
بالفقروالعوز فیجب وحتى لو ابتلي االنسان صدق هللا العظیم"من كان رزقھ على هللا فال یحزن" :تعالى

ولنبلونكم بشيء من الخوف :"لقولھ تعالى ال یعلمھا اال هللا مصدقاةان یقتنع ان ذلك ال یتم عبثا بل لحكم
.صدق هللا العظیم"والجوع ونقص في االموال واالنفس والثمرات وبشر الصابرین 

)95ص:2004محمد حسن غانم ، ( 
: هللاالیمان بان كوارث الحیاة ھي من قدر–3- 5- 1- 12

االیمان بان كوارث الحیاة من زلزال وموت وبراكین وعواصف وغیرھا كل ذلك من قدرهللا ولطفھ بالعباد 
یقود الفرد الى قدوالذي"صبرالعاجز": ولذلك فان االسالم فرق بین نوعین من الصبرازاء النكبات 

، و الذین اذا :" قولھ تعالىلبقضاء هللا وقدره "صبر الشاكرالراضي"الخروج عن االیمان والعیاذ با
وان الیھ راجعون  )95ص:2004محمد حسن غانم ، ( .صدق هللا العظیم" اصابتھم مصیبھ قالوا ان 

: رفض العزلة واالنطواء على النفس –8-1-5-4
حیث یرفض االسالم العزلة و االنطواء على النفس واالنشغال في مساعدة الناس فمن كان في عون اخیھ 

ما یمیزانسان القرن العشرین ھو العزلة ولذلك كثرت االمراض النفسیة أكثرهللا في عونھ، وذلك النھكان
.واصبحت عیادات العالج النفسي مكتضة بالناس وھذا كلھ بسبب انقطاع التواصل واالصغاء بین الناس 

)96ص:2004محمد حسن غانم، ( 
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: مواجھة األساءة بالمعروف –5- 5- 1- 12
االسالم یربي لدى الفرد فضیلة العفو وھذه لیست عن ضعف ، فعدم رد االساءة بالمثل تجعل الفرد االخر 

یؤدي الى انتشار االساءة بالمثلرد اسیرا لك ویظل ممتنا لك وشاكرا وھذا حتى وان لم یقلھا وبالعكس ، و
)97ص:2004محمد حسن غانم ، (.العداوات والبغضاء والكره 

: الصالة –6- 5- 1- 12
ھو اھم طریقة من طرق العالج للقلق فان الصالة ھي من انجح الوسائل للخالص نھائیا اذ كان االسترخاء

من التوتر ومن كل متطلبات الحیاة ، فما من مسلم یقوم فیصلي بخشوع وتدبر و حضور قلب تجاه هللا 
مد مح(.ربھبتعالى اال ذھبت ھمومة وغمومھ ادراج الریاح كأن لم تكن فالصالة على اسمھا صلة العبد 

)98ص:2004محمد حسن غانم ، ()97ص:حسن غانم ، بدون سنة 
:قراءة القرآن الكریم -7- 5- 1- 12

.قراءة القرأن الكریم دواء فھو ربیع القلب ونور الصدر وجالء االحزان وذھاب الھموم والغموم 
)186ص: 2006لي ، قواسامة اسماعیل ( 

: الدعاء والذكر -8–5- 1- 12
فلیتفرغ الى دعاء من بیده ملكوت كل شيء ومجیب ةسالح المؤمن الذي یتعبد هللا بھ فمن كان لھ حاج

تنزل ودعوة الداعیاذا دعى وھذا باالضافة الى الذكر الذي ھو انیس المستوحشین وبھ یطرد الشیطان
)187ص: 2006لي ، قواسامة اسماعیل ( .الرحمات 

:العالج الدوائي –2- 12
یكون فیھا یستحسن في بعض الحاالت من القلق اعطاء المریض ادویة ذات توجھ نفسي بل ھناك حاالت 

ضروري ، خاصة في حاالت القلق الشدید او نوبات الھلع الحادة وذلك قبل اخضاعھ الي تناول الدواء 
ومة او المھدئة وھذا ما یساعدنا برنامج عالجي نفسي ، یكون ھذا عن طریق اعطاء بعض العقاقیر المن

على تقلیل التوتر العصبي واالحساس بالراحة الجسدیة وھناك انواع دوائیة عدیدة فعالھ في عالج 
اضطراب القلق ویمكن القول ان كل االدویة المتثبطة تملك مفعوال مضادا للقلق ومن اھم الفصائل الدوائیة 

: المستخدمة في عالج القلق نذكر

) .نادریل( ت االمینات األحادیة المؤكسدة ، مثل فینیلزاین كابحا–1
ومع انھا مضادات لالكتئاب في اساسھا التصنیفي اال انھا من اكثر العقاقیر :مضادات االكتئاب–2

المستخدمة لعالج القلق كما ان بعضھا قد یؤدي لزیادة القلق في بدایة استخدامھ ، ومع ذلك فھي مأمونة 
:تؤدي لمشكالت صحیة او ادمان على المدى الطویل ومن أمثلة ھذه المجموعة العواقب وال 

، دیزیبرامین )توفرانیل( مثل امیبرامین : مضادات االكتئاب الدائریة الثالثیة –أ 
).لودیومیل(، مابروتیلین ) ایالفیل( ، أمینزبتیلین ) نوربرامین( 

)تولوفون( مثل مایانزیرین : مضادات االكتئاب الرباعیة –ب 
) ینیكلونو( نازییامكلو،)اكسنزا( البرازوالم ،بنزویازیبینومن امثلتھا :المھدئات الضعرى–3
، وھذه ھي المجموعة التي یمكن ان یحصل علیھا قدر من التعود واالدمان ، لذلك ال "امبدیازی"

بان ال یستخدم اكثر من استخدامھا اال في الحاالت التي تحتاجھا فعال ، مع التنبیھ على المریض یحبذ
.الجرعة الموصوفة لھ ان شعر بان مفعول الدواء بدأ یضعف
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ویسخدم ھذا الدواء لعالج بعض اعراض القلق مثل تسارع "البروبوانول ":مثل :عقاقیر اخرى –4
.نبضات القلب ، ورعشة االطراف 

االدمان لكنھ ال یعطي وھوعقارمفید لحاالت القلق وال یسبب "Buspiron"مثل :مضادات القلق –5
.مفعولھ قبل اسبوعین من استخدام الجرعة المناسبة

تباین استجابة االفراد لھذه العقاقیر ، على الرغم من انھا فعالھ جدا في العادة ، عند استخدامھا بصورة تو
األولى ، بما صحیحة اال انھا لھا اثار جانبیة یؤدي انقطاع كثیر من المرضى عنھا خالل االسابیع القلیلة 

انھا تحتاج الى ثالث اسابیع او اربعة اسابیع على االقل فبل ان تسیطر على النوبات التلقائیة وتعمل 
وتمنع النوبات غیر المتوقعة اال ان تأثیرھا ،االدویة على مقاومة عنصر االیض الجوھري في المرض

.وف المرضیة اقل وضوحا واكثر بطئاعلى الفوبیا او المخا
)270ص :2013، مشمصطفى نوري الق( 

: العالج الكھربائي - 3- 12
لكھربائي في عالج القلق إذ یكون ذا تأثیر سيء وعكسي علیھ اال اذا كانت قل ما یستعمل العالج اأ

إلكتئاب ، لكن عالج القلق یحتاج لدراسة المریض اختفي یتصاحبھ اعراض اكتئابیة شدیدة حیث 
وصراعاتھ وضروفة مع العالجات السابقة الذكر ، اما المنبھ الكھربائي فیفید في بعض حاالت القلق 

)271ص:2013، مشمصطفى نوري الق( .بة باعراض جسمیة النفسي والمصحو

: العالج الجراحي - 4- 12
توتر شدید قد تنتھي باالنتحار، ال یمكن التخفیف عنھا بتوجد بعض الحاالت من القلق الشدید المصحوبة 

الجراحیة في المخ ، وذلك بقطع االلیاف ي ھذه الحالة نلجأ الى العملیةفبالطرق العالجیة السابقة و
العصبیة الموصلة بین الفص الجبھي في المخ والتالمس او قطع االلیاف الخاصة باالنفعال الموجودة في 
المخ المستوي وبقطع ھذه االلیاف تتوقف الدائرة الكھربائیة الخاصة باالنفعال ویصبح الفرد غیر قابل 

)272ص:2013، مشمصطفى نوري الق( .لالنفعاالت الشدیدة المؤلمة 

: الخالصة 
یصف المؤرخون ھذا القرن على أنھ عصر القلق ، فلقد أصبح ظاھرة عالمیة االنتشار یشعر فیھ 
الشخص بالخوف أو الرھبة ، فاالنسان قدره أن یعیش القلق الذي إرتبط بحیاتھ و ألن وجود القلق غیر 

تبطة و متعلقة بالمستقبل و ذاتھ فإنھ دائما یفكر فیھ و ھذا خاصة أنھ أغلب الواقف الحیاتیة التي تعتریھ مر
یعد موضوع القلق المستقبلي من الموضوعات الھامة التي إھتم بھا علماء ما یحملھ من أحداث مستقبلیة ،

النفس و الفالسفة بالدراسة منذ القدم ، ألنھ یعد ظاھرة إنسانیة یتمیز بھا االنسان عن باقي الكائنات 
االخرى ال سیما لدى فئة الشباب خاصة منھم الطلبة الجامعین الذین ینظرون بنظرة تردد و تشاؤم و خوف 
و توجس من المستقبل و ھذا خاصة إذا كانوا إن صح القول من فئة خاصة نوعا ما من المجتمع ، أي ذوي 
الجنسیة المثلیة و ما یحملھ ھذا االضطراب الجنسي من تأثیر سلبي  على حیاتھم ككل سواءا على المدى 

.القریب أو البعید والمستقبلي 
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تمھید:

تعتبر الدراسة المیدانیة أو التطبیقیة جانب أساسي مكمل للقسم النظري للبحث ، ألنھ الوسیلة 
الوحیدة التي تكشف لنا عن الواقع المعاش ألي ظاھرة من الظواھر النفسیة و ھذا من أجل اإلجابة 

.زئیة عن اإلشكالیة المطروحة بالتأكید أو النفي لفرضیة الدراسة باإلضافة إلى الفرضیات الج

و أثرھا ذو الجنسیة المثلیة لدى الطالب الجامعي الذاتصورة یتعلق موضوع البحث بمعرفة
المیدانیة التعرف أكثر على ھذه الفئة من ةدراسالفي تیأارتو من ھذا المنطلق قلق المستقبل على 

األشخاص و التي تتعلق بطلبة الجامعة خاصة و أنھ ھذه الفترة من الدراسة ترتبط بمرحلة الشباب 
و معرفة مدى تقبلھا لذاتھا من رفضھ و ھل لھذه مدى معایشة ھذه الفئة لوضعھا ،و اكتشاف 

.لدیھا قلق المستقبلتأثیر على  األخیرة

:االستطالعیةالدراسة1-

تفاديأجلمنالمیدانیة،وھذاالبحوثمجالفيمھمةخطوةاالستطالعیةالدراسةتعتبر
.الدراسةإجراء أثناءالباحثیواجھھاالتيالعراقیل

: ھواالستطالعیةالدراسةمنالھدف:أھدافھا-1- 1
.المیدانصعوباتعلىوالتعرفالدراسةمیدانتحدید- 1
.لھالممثلةالعینةواختیارللدراسةاألصليجتمعلماضبط- 2
.االصليلمجتمع احسبالمناسبالعینةحجمتحدید- 3
.األساسیةالدراسةفياستخدامھاقبلوتجریبھاالبحثأدواتبناء- 4
.الدراسةمقاییس) وثباتصدق( ة السیكومتریالخصائصمنالتأكد- 5

:إجراءاتھا- 2- 1
.الدراسةمیدانتحدید- 1
.لھالممثلةالعینةواختیارللدراسةاألصليجتمعلماضبط- 2
.األساسیةالدراسةفياستخدامھاقبلوتجریبھاالبحثأدواتضبط - 3
.الدراسةمقاییس) وثباتصدق( ة السیكومتریالخصائصمنالتأكد- 4

:نتائجھا-1-3

ذكور طلبة)03(تتكون من استطالعیةعینةعلىالدراسةأدواتبتطبیقالباحثةقامت
االختیار علىتم و ھي عینة قصدیة بحیث من والیة غلیزانسنة23-21ما بین یتراوح سنھم 

مع بإجراء الدراسةالباحثة متاتتمیز بالمواصفات التي من أجلھا قالثالثة أساس أنھ الحاالت 
تعذر علیھاإلى أنھ الباحثة سعت ألن تكون عینة الدراسة مكونة من ذكور و إناث إلى أنھ اإلشارة

.و ھذا بالطبع راجع إلى حساسیة الموضوع و عوامل أخرى خارجیةاألمر
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: اسیةاألسالدراسة -2

:الدراسةجالم-1

:المجال المكاني -1-1

2004حیث في البدایة في غلیزان" احمد زبانة" المركز الجامعيتمت الدراسة المیدانیة 
تكمن من الشعب 2004لسنة 79ملحقة تابعة لجامعة مستغانم أنشأت بقرار وزاري مشترك رقم كانت 
: التالیة 

.س علوم تجاریة ،اللغة العربیة و آدابھا،علوم قانونیة و إداریة،اللغة الفرنسیة،علم االجتماع ،علم النف

المؤرخ 206-08تأسس المركز الجامعي بغلیزان بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 2008و في جویلیة ،
الذي تضمن إنشاء مركز الجامعي بغلیزان مكون من 2008یولیو 9الموافق ل1429رجب عام6في 

: المعاھد التالیة 

معھد اللغة العربیة و آدابھا-1
معھد العلوم القانونیة و اإلداریة-2
معھد العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة -3
معھد العلوم االقتصادیة والتجاریة و علوم التسییر  -4

:جال الزماني مال- 1-2

أي الدراسة المیدانیة للبحث و تم ذلك في حوالي شھر مارس التي أجریت فیھاوھي المدة
.05/04/2018إلى غایة 05/03/2018من

: منھج الدراسة -2

: المنھج العیادي-2-1

العیادي الذي یتصف بقدر ممكن من الشمولیة و أنھ على المنھجھا بحثفيالباحثة اعتمدتلقد 
یتناول دراسة الفرد بوضعیة شاملة ال تقبل التجزئة یعتمد ھذا المنھج على المالحظة المعمقة 

ول إلى لألفراد الذین یعانون مشاكل معینة و التعرف بقدر اإلمكان على ظروف حیاتھم بغیة الوص
.تأویل كل واقعة في ضوء الوقائع األخرى 

یستخدم المنھج العیادي في العیادات للتشخیص و العالج الن تفسیر المظھر السلوكي ال یكون 
بعزل ھذا المظھر عن غیره من المظاھر بل الرجوع إلى الشخصیة ككل ، یعتمد على وسائل 

المنھج " حسین عبد العزیزسقاطیة ، كما یقول اإلالبحث العلمیة المتمثلة في المقابلة و االختبارات
) 77ص :1986،إنتصار یونس( .العیادي یدرس الحالة كوحدة كلیة 

: دراسة الحالة -2-2

ھو المنھج الذي یتیح المجال للحصول أدق المعلومات حتى نتمكن من الوصول دراسة الحالة منھج
إلى قیم و تقییم الحاالت ، و بالتالي اإلحاطة الشاملة بتفاصیل الحالة في المنظور الدینامي و بینما 
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ترتكز االختبارات عموما على المنظور العیادي للقدرات ، كما یمكن أن تستخدم وحدھا كأداة دون 
.حكم مع األدوات األخرى و بالذات نتائج االختبارات ربط م

بان دراسة الحالة ھي المجال الذي یتیح لألخصائي جمع المعلومات "جون روتل"یقول 
الحالة منت التي نحصل علیھا امن خالل المعلومالدقیقة و ذلك حتى یتمكن من إصدار تشخیص 

المعنیة باإلضافة إلى المحیط الذي تعیش فیھ و علیھ فدراسة الحالة تعتبر من أساسھا طریقة میدانیة 
) 80ص :،1986،إنتصار یونس( .   في منھجھا 

:  أدوات الدراسة -3

: المقابلة -3-1

ھي نوع من المحادثة تتم بین المعالج و المفحوص في مواقف مواجھة ، غایتھا الحصول على 
معلومات واقعیة عن العمیل و العمل على حل المشكالت التي یواجھھا فالمقابلة وسیلة تھیئ 
الفرصة لعملیة التفاعل الدینامي بین طرفي العالقة یكون فیھا المعالج مشاركا و مالحظا و یمكن 

كل ما یصدر عنھ من سلوكات و مالحظةو بالتالي میل من أن ینطلق في التعبیر عن مشكالتھ للع
)17ص: 2003خلیل محمد ، ( .   رات  بیتع

: و تنقسم إلى ثالثة أنواع 

: لمقابلة الحرة ا-3-1-1
، لكن یبني المقابلة بذاتھ األسئلةو ھي مقابلة غیر موجھة حیث أن الفاحص ال یوجھ للمفحوص 

.حیث یترك المجال للمفحوص للتحدث عن دوافعھ ،صراعاتھ،و اتجاھاتھ 
: المقابلة نصف موجھة -3-1-2

األسئلةیقوم الفاحص بوضع الشروط لجمیع الذین یقوم بمقابلتھم عن طریق طرح مجموعة من 
.بنفس النظام ا وان بتكلم عن موضوع محدد

:المقابلة الموجھة -3-1-3
ة بدقة و الجواب علیھا غالبا ما یكون محدد بنفس الدقة و نجدھا في دالمحداألسئلةھي مجموعة 
. أحد مصادر المعلومات التشخیصیة باعتبارھااالستمارات 

)22ص: 2003خلیل محمد ، ( 

التي تعطي كامل الحریة للحالة قصد التعبیر عن حالتھا نصف موجھةالمقابلة بحثيفي استخدمت
المقابالت منھا مقابلة نصف موجھة و مقابلة تتطلب إجابة ، من دون قید و یوجد أنواع عدیدة من

.محددة 

: المالحظة العیادیة -3-2

أداة أساسیة لدراسة السلوك اإلنساني في مواقف یتعذر استخدام أدوات أخرى و ھي في أبسط 
جوانب سلوكیة معینة على طبیعتھا و تسجیلھا و ربطھا مع ما توصل إلیھ صورھا مشاھدة الباحث 
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من نتائج من دون أدوات أخرى تستخدم بشكل واضح في مالحظة سلوك الحاالت مظاھرھا العامة 
)84ص :2009فھمي ،سید(. االت و غیرھا من جوانب العالقات االجتماعیة من انفع

و قد استخدمتھا في بحثي  من أجل الوصول إلى وصف دقیق للحاالت المدروسة و جمع 
المعلومات الكافیة لمالحظة مختلف الجوانب و المظاھر التي تتمیز بھا ألن المالحظة تعتبر من أھم 

.أدوات البحث 

:راالختبا- 3-4

االختبار ھو إجراء منظم لقیاس سمة ما من خالل السلوك، ویعرف أیضا على أنھ مجموعة منظمة من 
المثیرات أعدت لتقیس بطریقة كمیة أو كیفیة، بعض العملیات العقلیة أو سمات معینة أو دراسة 

)9ص:1999،فیصل عباس(.                                               الشخصیة بمختلف جوانبھا

:GPSاختبارتعریف-3-4-1

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

لذي عدلھ ) 1950(سنة ،"زالین"و"بوجن تال"الذي أعده العالمین ا" QUI EST TU"،"أنت

Genèse"نشأة إدراكات الذات"إلى ما یسمىلوكییر perseption de soi"" الفكرة المنظمة حیث أنھ
بنیات (4)یحملو )1966-1965(الھرمیة لمفھوم الذات أدت لبناء أو لنموذج نظري متعدد األبعاد 

L’Ecuyerأساسیة تتقسم ثالثة منھا إلى بنیات تحتیة،و بعد إجراء أبحاث تطبیقیة متعددة من طرف  
خاصة مع تعدیالت أخرى وھذا فئة ( 28 )أضیف لھالذي )1978-1967(وضع النموذج األساسي

100إلي3من(انطالقا من تحلیل محتوى النتائج المتحصل علیھا عند األطفال و إلى األشخاص الكبار
،وھو النموذج المثالي األكثر تفصیل وتأھیل لتحلیل محتوى مفھوم الذات المستعمل إلى حّد اآلن )سنة

والهدف من هذا التعدیل هو دراسة مفهوم الذات من "GPS "نیةتطبیقھ من خالل تقتراخت،والذي 
ي الذاتوصفالویعنيمرحلة الطفولة إلى مرحلة الشیخوخة، وكذا االقتراب من مختلف مكونات الذات 

طریقة الوحیدة التي تسمح للفرد بأن یتحدث عن نفسھ كما یدركھا، اللفرد لنفسھ كتابیا أو شفویا، وھي ل
.،وكل ما یعرفھ عن نفسھ من مشاعر أحاسیس دون أي حاجزحیث یتحدث عن ذاتھ 

:اختیاراالختبارسبب-2- 3-4
صورة الذات،ونستطیعلمعرفةأداةأحسنانھإلىاالختبارھذااختیارسببیرجع

بوصفیسمح للفردلذاتھ،حیثبإدراكھوخاصةللفردشخصیةأكثرمعلوماتإلىالوصول
ھومشاعرذاتھ،وكلعنیضنھماوكلیدركھاكمانفسھعنوالتحدثحریةبكلذاتھ

.الحرالتعبیرھذایحددكحاجزھنایكونأندون...قدراتھأحاسیسھ،تمنیاتھ
:كیفیة تطبیقه- 4-3- 3

في األول یجب أن نتأكد من رغبة األفراد في القیام بهذا االختیار بعد أن نوضح لهم الهدف
:االختبار وهيمن بحثنا نقدم لهم تعلیمة 
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صف نفسك كما أنت، كما ترى نفسك، ال یهم ما یفكرالغیرعنك قل ما تستطیع قوله و من أنت؟ -
.بذلك، وكذلك الثقة المتبادلةوٕاقناعهمكما نركز على مبدأ السریة - كان صعبا- إن

:كیفیة تحلیل النتائج- 4-4- 3

:بعد أن نتحصل على نص اإلجابة نقوم بمرحلتین

:الترتیبمرحلة -

نقوم بتقسیم النص إلى جمل صغیرة بإمكانها أن تتكون من فعل، فاعل مفعول به ثم بعد ذلك
نحاول تصنیف هذه الجمل بوضع كل جملة في البنیة المناسبة لها، مع العلم أن كل بنیة مكونة

من تحت بنیات وهذه األخیرة تتكون من فئات

:مرحلة التصنیف الكمي-

.التكرارات% 70:نقوم فیها بحساب عدد األفراد الذین أجابوا على بعد معین فنقوم بحساب مایلي

L’ecuyer'':''حسب ما أقربه 

:نحسب تكرارات الفئة عند أفراد العینة الممثلة فنحصل على نتائج قابلة للتحلیل حیث-

التكرارات: ك
عدد األفراد الممثلة للفئة: ن

في عاملوسیارالل النسب المئویة نبحث عن درجة التمركز التي حددها من خ: درجة التمركز
:وهي كالتالي) 1975(

''مركزیة''فما فوق تكون درجة تمركزها % 70كل فئة نسبتها المئویة تنحصر بین-

''وسطیة''تكون درجة تمركزها % 70و% 30عندما تنحصر النسبة المئویة من بین-

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

):2005(المستقبل إعداد زینب محمود شقیر قلقمقیاس -2

یھدف المقیاس إلى معرفة رأي الفرد الشخصي بوضوح في المستقبل و ذلك على مقیاس متدرج من 

على )0–1–2(: درجات ھي ثالثةو موضوع أمام ھذه التقدیرات ) ینطبق(، )نااأحی(، ) ال ینطبق(

بینما تكون ھذه التقدیرات في إتجاه المستقبل سلبيالترتیب و ذلك عندما یكون إتجاه البنود نحو قلق 



اإلجراءات المنهجية للدراسةسادس          الفصل ال

135

، و بذلك تشیر الدرجة المرتفعة المستقبل إیجابيالتقدیرات نحو قلق اتجاهیكون )2-1–0( عكسي

.اس إلى إرتفاع قلق المستقبل لدى الفرد على المقی

: مفردة موزعة على خمس محاور كاآلتي ) 28(و بتكون المقیاس من 

أرقام البنودالمحور

24-22-21-20-17القلق المتعلق بالمشكالت الحیاتیة و المستقبلیة  1

26-25-19–18-10قلق الصحة و قلق الموت2

16-12-9-8-7–4)التفكیر في المستقبل قلق ( القلق الذھني 3

28-23-14-13-11-6-3الیأس من المستقبل4

27-15-5-2-1الخوف و القلق من الفشل في المستقبل5

یوضح محاور مقیاس قلق المستقبل و بنودھا) 1(الجدول رقم 

: طریقة التصحیح -

و یتم تحدید المستویات قلق المستقبل ) درجة112–0( تترواح الدرجة الكلیة للمقیاس ما بین 

: طبقا للجدول التالي 

مستوى قلق المستقبلإتجاه التصحیح أرقام البنود

0- 1-102-1من

)شدید(قلق مستقبل مرتفع جدا 

قلق مستقبل مرتفع

درجة112-91من 

درجة90–68من 

قلق مستقبل متوسط2- 1-280-11من 

بسیطقلق مستقبل 

قلق مستقبل منخفض

درجة67–45من 

درجة44–22من 

درجة 21–0من 

ویات قلق المستقبلتیوضح مفتاح التصحیح و مس) 2(جدول رقم 

:التالیةاإلحصائیةالطرقشقیربینزالمقیاس معدةاستخدمتوقد

:المقیاسصدق-1

:الظاھريالصدق-1-1

. .النفسيواإلرشادالنفسیةالصحةمجالفيالمتخصصینمنمجموعةعلىالمقیاسعرضتمحیث
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:)التجریبيالصدق(المحكصدق-1-2

التربیةبكلیةالرابعةبالفرقةمناصفةوطالبةطالب)120(قوامھاعینةعلىالمقیاستطبیقتمحیث

.التقنینعینةضمنبطنطا

:)التكوینصدق(المفرداتصدق-1-3

وكانت)120(الكلیةوطالباتطالبعینةعلىذلكللمقیاسالكلیةبالدرجةبندكلارتباطحسابتم

.دالةاالرتباطمعامالت

:)التكوینصدق(الداخلياالتساقطریقة–1-4

محوركلبینوكذلكالبعض،بعضھموبینالخمسالمقیاسمحاوربیناالرتباطمعامالتإیجادتم

وھذا)0.93(مستوىعندودالةوموجبةمرتفعةارتباطمعامالتوجمیعھاللمقیاسالكلیةالدرجةوبین

المقیاسصدقارتفاعأي )0.67(مابیناالرتباطمعامالتتراوحتحیث) 0.01(علىاالطمئنانمنیزید

.لھوضعلما

:التمییزصدق-1-5

فيالمختلفةالمجموعاتبینالفروقعنالكشففيالمستقبلقلقمقیاساستخدامإمكانیةویوضح

داللةذاتفروقًاھناكأن،أي)0.01(مستوىعنددالةجمیعھا"ف"قیمةأنوتبینالمستقبلقلقدرجة

مختلفةفئاتبینالتمییزعلىالقدرةھ لدیالمقیاسفإنثم،ومنالمختلفةالثنائیةالمجموعاتبینإحصائیة

.القیاسفياستخدامھوإمكانیةصدقھعلىیطمئنمما

:المقیاسثبات-2

:طرقبعدةالثباتبحسابشقیربینزالمقیاسمعدةالباحثةقامت

:االختبارتطبیقإعادةطریقة- 2-1

كل،جنسمن)80(وعددھاطنطاجامعةالتربیةكلیةطالبمنالجنسینمنعینةعلىتطبیقھتمحیث

لكل) 0.84و 0.81(التطبیقینبیناالرتباطمعاملبلغشھًرا،وقدبینھمازمنيبفاصلمتتالیتینمرتین

.)0.83(، .الكلیةاإلناث،والعینةالذكور،وعینةعینةمن

:النصفیةالتجزئةطریقة- 2-2

طالبًا ) 160(عددھالعینة" سبیرمان براون"باستخدام معادلة النصفیةلتجزئةا:بطریقتیناحسابھتم

)0.819(الثباتمعاملوبلغ)0.818(من الجنسین، وبلغ معامل االرتباط بین البنود الزوجیة والفردیة  

.المقیاساستخدامعلىیطمئنمما)0.01(مستوىعندودالمرتفعثباتمعاملوھو
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:)التكوینصدق(المفرداتصدق- 2-3

وكانتة وطالببالط200مكونة من عینةعلىذلكللمقیاسالكلیةبالدرجةبندكلارتباطحسابتم

.دالةاالرتباطمعامالت

:)التكوینصدق(الداخلياالتساقطریقة- 2-4

محوركلبینوكذلكالبعض،بعضھموبینالخمسالمقیاسمحاوربیناالرتباطمعامالتإیجادتم

حیث ) 0.93(مستوىعندودالةوموجبةمرتفعةارتباطمعامالتوجمیعھاللمقیاسالكلیةالدرجةوبین

المقیاسصدقارتفاععلىاالطمئنانمنیزیدوھذا) 0.93و 0.67(تراوحت معامالت االرتباط ما بین

.لھوضعلما

:التمییزصدق- 2-5

فيالمختلفةالمجموعاتبینلفروقاعنالكشففيالمستقبلقلقمقیاساستخدامإمكانیةویوضح

داللةذاتفروقًاھناكأن،أي)0.01(مستوىعنددالةجمیعھا"ف"قیمةأنوتبینالمستقبلقلقدرجة

مختلفةفئاتبینالتمییزعلىالقدرةلدیةالمقیاسفإنثم،ومنالمختلفةالثنائیةالمجموعاتبینإحصائیة

.القیاسفياستخدامھوإمكانیةصدقھعلىیطمئنمما

درجاتاالرتباط  بینمعاملإیجادوتم28-15، 14-1البنود من منمجموعتینإلىالمقیاستقسیمتم

).0.01(مستوىعندودالمرتفعارتباطمعاملوھو) 0.812( وبلغ المجموعتینبنود

:)ألفامعامل(كرونباخطریقة- 2-6

طالب)100(مقدارھاالجامعة،طالبمنواإلناثالذكورمنعینةعلىألفامعاملحسابتمحیث

علىالكلیة ، الذكور،اإلناث،والعینةلعینة)0.923، 0.911، 0.882(من الجنسین وبلغ معامل الثبات 

.للمقیاسمرتفعةثباتمعامالتوھيالتوالي

منجامعیینأساتذةمنمجموعةعلىمن التأكد من صدق المقیاس و ذلك بعرضھ الباحثةقامتو

. الجامعة فيیعملونممنالنفسیةوالصحةالنفسعلمفيالمتخصصین

:خالصة 

كل ما یتعلق بالمنھجیة المتبعة للتحقق من صدق الفرضیات ،  و ھذا ما من عرضھذا الفصلتم في 

في الفصل شأنھ أن یسھم في مصداقیة البحث و النتائج المتحصل علیھا و ھذا ما سیتم التطرق اللیھ

. الموالي من تحلیل للمقبالت العیادیة 



عرض نتائج الدراسة:الفصل السابع  

تمهيد

عرض النتائج و تحليلها

خالصة
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:تمھید 

من كل من  المقابالت  و المالحظات المستقاةو تحلیل و مناقشة المعلومات عرض سیتم في ھذا الفصل 
.المطبق على الحاالت الثالثة  تایلورالقلق لاختبارالعیادیة ، مدعمة بنتائج  

:األولى الحالة دراسة -1

: األولیة الشخصیةالبیانات -
ه–م : االسم و اللقب -
سنة21:السن -
ذكر:الجنس-
الثاني:المرتبة بین اإلخوة-
واحد:عدد اإلخوة -
أعزب:الحالة المدنیة -
متوسط :المستوى المعیشي-
السنة الثانیة جامعي: المستوى الدراسي -
: السوابق العائلیة -
)سباك(عامل یومي : المھنة سنة60: سن األب-
ماكثة بالبیت: المھنة سنة47: سن األم-
ال تعاني من أي مرض: السوابق المرضیة للحالة -
رضاعة طبیعیة ، ولد في المسشفى، كان مرغوب فیھ)أشھر9(طبیعیة :والدتھ-
: السیمیائیة العامة و السلوك العام -
عینین سوداوین،شعرأسودنحیف الجسم ، قصیر القامة،ذو : البنیة المورفولوجیة -
عادیة:مالمح الوجھ -
ھادئ : المیزاج -
قلیل الحركة:النشاط الحركي -
.ھندام عادي و محترم : اللباس -
و لم یتقبل األمر منذ أول مرة كان اتصالي بھ عن طریق زمیل: االتصال-
تتكلم الحالة بشكل واضح و لھا نطق سلیم للحروف: اللغة -
مع ذكاء عاديلھ ذاكرة عادیة : النشاط العقلي -
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: تقدیم الحالة األولى-

مستواه الدراسي السنة الثانیة جامعي ، لھ أخت ، سنة ، أعزب ،21ذكر یبلغ من العمر ) م ه (الحالة 
، یعیش مع أبیھ و زوجة األب و جدتھ من األب وعمیھ ، و الكبرىترتیبھ في العائلة الثاني بعد أختھ

تتمیز الحالة ببنیة مورفولوجیة نحیلة ، فھو قصیر القامة ذو بشرة ، كما المستوى المعیشي متوسط 
.،تظھر علیھ مالمح عادیة ،و مزاج عادي و قلة الحركة نقوقازیة، شعر أسود ،عینان سوداوا

:عرض المقابالت مع الحالة االولى-
عرض المقابالت مع الحالة األولى:)03(جدول رقم 

المدة التوقیتالتاریخ و المكان المقابالت 
الزمنیة

ھدفھا

المقابلة 
األولى

05/03/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة 
غلیزان

التعرف على الحالة و دقیقة1240: 10/ 11: 30
جمع المعلومات 
و خلق الشخصیة  عنھا

جو من الثقة و التعریف 
بدورنا كأخصائیین 

نفسانیین ومساعدتھا على 
الكالم و االتفاق معھا 

على مواعید المقابالت 

المقابلة 
الثانیة

08/03/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة 
غلیزان

خصصت للتعرف على دقیقة1145: 15/ 10: 30
الوضع النفسي و 
االجتماعي للحالة 

قابلة الم
الثالثة

05/03/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة 
غلیزان

التعرف على الحیاة دقیقة1445: 15/ 13: 30
العاطفیة و الجنسیة مع 

التركیز على المشكل 
األساسي أال و ھو 

الجنسیة المثلیة

المقابلة 
الرابعة

11/03/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة 
غلیزان

خصصت للحدیث عن دقیقة0945: 45/ 09: 00
األفاق المستقبلیة للحالة 

مع التركیز على ردة 
عفعل األسرة أو المجتم

تجاه ھذا السلوك 

المقابلة 
الخامسة

14/03/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة 
غلیزان

خصصت لتطبیق اختبار دقیقة1140: 40/ 11: 10
للقلق الصریحنھاملتو
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: ملخص المقابالت مع الحالة األولى 
صحیتي "أبدى تفھما و تعاونا لغایتي العلمیة ،كما رحب بالفكرة حیث قال ) م ه (من خالل مقابالتي مع

".اللي أھتمیتي بنا ، و هللا ینجحك
وذلك ألنھ زواجھما لم یكن بسبب انفصال والدیھلم تكن عادیة أنھ ) م ه (ذكرت الحالة وعن طفولتھ فقد 

ھي لم تكن ترید بسبب فارق السن بینھما حیث كان وعن اختیار منھما بل أجبرا علیھ من قبل والدھما
، حیث سنة من جھة ومن جھة أخرى كانت ترید إتمام دراستھا بالمتوسطة 30سنة و ھو 17سنھا آنذاك 

بقیت فكرة االنفصال عنھ مسیطرة علیھا حیث بمجرد وفاة والدھا تطلقت  من والدي ، و حینھا كان عمره 
حوالي العام ، بینما أختھ فحوالي ثالثة سنوات ، فحكم القاضي ببقائي مع والدي و أختي بقیت مع أمي 

شافت حیاتھا ، الخاطرش رجعتھا لجداتي و راحت " مثلما صرحت الحالة حوالي عامین ثم أرجعتھا 
و سنوات6أعاد الوالد الزواج و كان في عمره آنذاك 2000، و في "عمرھا صغیر و ما كانتش تحملنا 

بدأت تھرب من البیت أعادھا القاضي سنة16، وأما أختھ حین أصبح عمرھا سنة13أختي عمرھا 
.  للعیش مع األم

فوت مراھقة عادیة  شغل ما كانش إشتیاق لالم ، شغل منین " أما عن فترة مراھقتھ فقد ذكرت الحالة 
، الخاطرش جداتي ھي اللي سنة باه والت األم تحوس علینا و تفكر فینا أنا و أختي 14و الفي عمري 

ھما تمن تصرفاالجدة و زوجة األب غیرت ونتیجة لتقرب االم من ولدیھا ، "كانت قایمة بكل شيء
بینا كانت متھلیة فینا و تبغینا ، شغل والدھا ، بصح غیر عنا ھنا تمر" على حسب قول الحالةتجاھھما 

أمنین أیخرجنا و یشریلنا حاجة ما surtoutوالت تغیر ، أبدات تتبدل علینا منین والتأمنا أتحوس علینا
."تبغیش و جداتي أتقولنا أكبرتو و أعرفتو أمكم

المشاكل المشاحنات الكالمیة بسبب الجو األسري المكھرب الذي تعیش فیھ الحالة الى ھذإباإلضافة 
من جھة و من جھة أخرى الیومیة بین عمیھ و جدتھ وھذا خاصة مع إدمانھما على شرب الكحول

امتناعھما عن المساھمة في مصاریف البیت مما جعل كل اإلعباء المادیة تعود على كاھل الجدة ، حیث 
في دارنا كل یوم قصة جدیدة و حكایة جدیدة و في دارنا الحوار منعدم ، راكي تشوفي " لة اذكرت الح

وین توصل بعمي des foisفیا راني ھنا نھدر معاك و انخمم شتا راه  یقارع لي في الدار من جدید ، 
ان أنتاع اللیل ایقولك ھاك أشریلي الدخ11حتي اللي یضربني و أیعایرني ، أتصوري انتي على 

و chargeurو ال تكوني تقراي و أیطفو علیك الضوء و الأنكون ان شارجي في البورتابل ، یقلعوا
، كي تبغي أترد زعاف والدھا فیا و تقولي ساھم في مصروف غیرو وھذي خاصة اللي دیرھا جداتي 

ھم والو كي وصلت بالدار و اتحرش علیا بیي ، وصلت وین ولینا ما أنطیبوش الفطور بسبت أعمامي
ال خاطرش كي ما تلقایش أمك أمعاك ما غادیش تلقلي ناس و خداخرین معاك و ، ایجیبو الشراب للدار

".امنین ما یقدرش یحمیك المحیط الداخلي الحمایة أنوفرھا لنفسي
جداتي من ما تبغي تقعد لوحدھا ما تبغیش یقعدو "وعن عالقة الحالة بمحیطھ العائلي فقد ذكر

ما " قد ذكرت الحالة أیضا أنھا ال تثق في رأي االخرین ، باالصافة إلى ھذا ف"الغاشي في الدارعندھا 
أنتاع مصاریف و droitكفسوھا لي droitنزیدش ناخذ راي أنتاع واحد خاصة من الباك ابغیت اندیر 

ي أخطیك و اعطاو ھالي في قسنطینة قالو لarchiveأنت ما عندكش و ما أطیقلھاش و بغیت أندیر 
أبعید الحال او ما فیھاش الخدمة اما ال درت أدب ال خاطرش كان ایقرینا واحد االستاذ في اللیسي 

."یعجبني أسلوبھ في الشرح 
،ملل و ضجر كلشي ایبان صامط ،أحنا تمشي عادي"بأنھاأما فیما یخص الدراسة فقد صرحت الحالة
أینوظ الواحد و یروح للجامعة و من بعد یرجع للدار ، راني رانا منغالقین على أنفوسنا ،شغل كل یوم 



الفصل السابع                                                                      عرض نتائج الدراسة

142

، جدیدةأفاقانقارع وقتاش ینتھي ھذا األلم و المشاكل األسریة و تنتھي الحیاة الجامعیة و تنفتح لي 
انعاونك فالخدمة راني متمني أنروح للخارج  خالتي تسكن في فرنسا و قالتلي كمل أقرایتك أرواح عندي 

نستقر في حیاتي و تكون عندي سكنة باه l’essentielاریع الي متمني أن حققھم ، و غیرو من المش
" .أنریح من الھم و المشاكل 

و باالضافة إلى ھذا فقد ذكرت الحالة أنھ سبب متاعبھا وتعاستھا ھم االخرین و ھذا حسب قولھ 
عندي شعور بأن اآلخرین مصدر المتاعب و ھما سبب التعاسة والمشاكل وغیرالقرایة اللي راھي "

."حیاتيأمنورت لي 
كون عندي واحد یأdes foisأنا "و المشكل الذي یعاني منھ لحیاة الجنسیةوحین تطرقي لجانب ا

كرامة واه القلب الاألخر،واشكون اللي سبق القلب أو اإلعجاب فنبقى غیر نخزر ، بصح أنخاف من 
."من الناس بزاف علیا 10نعرف ،بصح تبقى الكرامة فوق كل إعتبار

و نعجز ثاني خاصة ما عندیش قناعة بالصالة مازالني أصغیر"وفیما یخص سألي عن الصالة فقد أجاب 
."في البرد كي ما یكونش كاین الماء حامي

، وفالدار ما عالبالھمش "فقد صرح بأنھ لمشكلتھ والمقربین منھة سرمعرفة االو فیما یخص 
".خاصة بیي إذا عرف ما تفراش عال خیر معاه 

أجیني مرات " حیث قالصرحت الحالة بأنھا تخاف من نظرة اآلخرین إلیھفیما نظرة المجتمع لھا فقد و 
أختي راھي باغیا تتزوزج و اظمنین أیكون و لكن عندي تقة في نفسي ما نكذبش علیك خاصة  أمنین 

عیطة غاشي اجیني أنتاع ھذیك كیفاش ینظر فیك اآلخر،بصح إذا كنت أمقوي صلتي امعا هللا مكانتي في 
."المجتمع جیا جیا 

الحیاة كي اللوحة الفنیة الواحد أیسي یبدع " الة بانھحو فیما یخص نظرتھ لحیاتھ المستقبلیة فقد ذكرت ال
فیھا و یتعلم من أخطاء غیرو ، كیفاش الطرف االخر راھو ایشوف لیك و أیحاول أیقارن بینو و بین 

."اآلخرین
المال ھو "كما صرحت الحالة بأنھ للمال أھمیة بالغة في الوصول إلى السعادة و ھذا حسب قولھا 

ك ، نعرف شي ناس تشري السعادة بالمال ، رجال بانین أدیار و یدیرو ھذو السعادة ماتغلطیش روح
."الصوالح 

عندي مخاوف من االسرة و الدراسة و ماى "و فیما یخص المخاوف المستقبلیة التي تراود فقد ذكر
انخاف أیجیني خاصة كي نحس روحي أقل من االخرین ،وعالبالیش شراه جایني في المستقبل و ھذا 

حاجز ما أیخلینیش أنكمل طریقي و ھذا الشيء أیخلیني أن خمم بزاف و أن وسوس ، لدرجة أنو نبغي 
ندخل في المجھول و دایمن أنخاف ملي جایني في المستقبل كما أنو أنا نتردد بزاف باه ناخذ قرار و ذلك 

كون أمدیقوتي بسبت المشاكل كي نو خوفا من انو ما نحصلش على النتائج الي راني أنحوس علیھا 
أنحس كلي جاجة راھي راكبالي أعال صدري و دورك راحت فیا أطبیعة و نحس حالي مضایق و الجو 

المتعة فنا نبكي بسھولة ، الخاطرش اللي عاش أنصارحك، أو نزید المشحون دیما قاعد لي فوق صدري
."تعاسة الماشي كلي عاش ف
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: تحلیل مقابالت الحالة األولى-

والمالحظات التي سجلتھا عنھ واختبار )م ه(من خالل المقابالت العیادیة مع الحالة األولى 

مما یشیر إلى "26–21"التي تقع بین "24"لقیاس القلق المطبق علیھا تحصلت على درجة" تایلور"

العائلي بالطبع راجع إلى الجوو ھذا رغم مالمح الھدوء التي تبدو علیھ، و ھذا "قلق نوعا ما "أنھ 

المكھرب الذي یعیش فیھ  نتیجة المشاحنات الیومیة بین عمیھ و جدتھ و انعدام الحوار و األمن الذي یشكل 

سبب بالنسبة لھ آلما نفسیا یعد السبب األول و الرئیسي  من جھة  ومن جھة أخرى انفصال والدیھ وھذا ما ی

من أجل إخفاء مشاعره أمام اآلخرین ، و للكبتل على أنھ الحالة تلجأ ما یدلھ المتاعب والتعاسة ، و ھذا 

ألنھا تشكل المصباح كتعویضمن جھة ومن جھة أخرىتفریغ للطاقة السلبیةلجوئھ للدراسة كمصدر 

یاتھالتي یعیشھا في حالسلبیات لتعویض كل الوحید الذي ینیر لھ حیاتھ و یرشده صوب درب النجاح و 

بالنسبة لھ، ھذا من جھة ومن جھة فقد استنتجت أنا شخصیا من خالل إنجاز إیجابي تعد بالدراسة التي 

حدیثي مع الحالة أثناء المقبالت انھ الحالة ترید التخلص من القیود التي تفرضھا علیھ أسرتھ و ذلك قصد 

و التي تظھر في النقصھا عقدة الخروج من ذلك الجو المشحون والتحرر، و باإلضافة إلى ھذا فالحالة لدی

و ھذا راجع إلى الخوف من سوء تقدیر الذاتفي اتخاذ القرارات الصائبة و الترددنقص الثقة بالنفس و

الخوفنظرة األخر ھذا راجع بالطبع إلى الجو األسري المشتت و الخالي من العطف الذي ترعرع فیھ و 

اب الوازع الدیني و على رأسھا الصالة و ما من شأنھ من المجھول و ما ھو آتي و یضاف إلى كل ھذا غی

.أن یخلفھ من تأثیر على السلوك 
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: الحالة الثانیة دراسة -2

: األولیة الشخصیة البیانات -
أ-س : االسم و اللقب -

سنة21:السن -

ذكر:الجنس-

نيالثا: المرتبة بین اإلخوة-

إثناني:عدد اإلخوة -

أعزب: الحالة المدنیة -

ضعیف: المستوى المعیشي-

السنة الثانیة جامعي: المستوى الدراسي -

: السوابق العائلیة -

في مرحاض عموميعامل : المھنة سنة63: سن األب-

ماكثة بالبیت: المھنة سنة56: سن األم-

ال تعاني من أي مرض: لة السوابق المرضیة للحا-

.رضاعة طبیعیة ، ولد في المسشفى، كان مرغوب فیھ)أشھر9(طبیعیة :والدتھ-

: السیمیائیة العامة و السلوك العام -

القامة،ذو عینین سوداوین،شعرأسودطویلنحیف الجسم ، : البنیة المورفولوجیة -

عادیة:مالمح الوجھ -

و قلق متقلب : المیزاج -

الحركةكثیر : الحركي النشاط -

.ھندام عادي: اللباس -

و لم یتقبل األمر منذ أول مرة كان اتصالي بھ عن طریق زمیل: االتصال-

تتكلم الحالة بشكل واضح و لھا نطق سلیم للحروف: اللغة -

لھ ذاكرة عادیة مع ذكاء عادي: النشاط العقلي -
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: تقدیم الحالة الثانیة-

، ینسنة ، أعزب ،مستواه الدراسي السنة الثانیة جامعي ، لھ أخت21ذكر یبلغ من العمر ) س أ(الحالة 
ى المعیشي ، و المستوأختھ الصغرى وأمھ ، یعیش مع أبیھ والكبرىترتیبھ في العائلة الثاني بعد أختھ

، شعر أسود بیضاءالقامة ذو بشرة طویلتتمیز الحالة ببنیة مورفولوجیة نحیلة ، فھوضعیف ، كما 
.الحركة كثرةوقلق،تظھر علیھ مالمح عادیة ،و مزاج ن،عینان سوداوا

: ثانیةالمقابالت مع الحالة العرض-
ثانیةعرض المقابالت مع الحالة ال:)04(جدول رقم -

المدة التوقیتالتاریخ و المكان المقابالت 
الزمنیة

ھدفھا

المقابلة 
األولى

15/03/2018
الجامعي بالمركز 

-أحمد زبانة 
غلیزان

التعرف على الحالة و دقیقة1140: 10/ 10: 30
جمع المعلومات 

الشخصیة  عنھا و خلق 
جو من الثقة و التعریف 

بدورنا كأخصائیین 
نفسانیین ومساعدتھا على 

الكالم و االتفاق معھا 
على مواعید المقابالت 

المقابلة 
الثانیة

18/03/2018
الجامعي بالمركز 

-أحمد زبانة 
غلیزان

خصصت للتعرف على دقیقة1345: 15/ 12: 30
الوضع النفسي و 
االجتماعي للحالة 

المقابلة 
الثالثة

21/03/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة 
غلیزان

على الحیاة التعرفدقیقة1245: 15/ 11: 30
العاطفیة و الجنسیة مع 

التركیز على المشكل 
األساسي أال و ھو 

الجنسیة المثلیة

المقابلة 
الرابعة

24/03/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة 
غلیزان

خصصت للحدیث عن دقیقة1145: 45/ 10: 00
األفاق المستقبلیة للحالة 

مع التركیز على ردة 
عفعل األسرة أو المجتم

تجاه ھذا السلوك 

المقابلة 
الخامسة

27/03/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة 
غلیزان

خصصت لتطبیق اختبار دقیقة1340: 40/ 12: 10
للقلق الصریحنھاملتو
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: ةنیملخص المقابالت مع الحالة الثا-

كاین اللي أمزیا "أبدى تفھما و تعاونا ،و رحب بالفكرة حیث قال ) س أ (من خالل مقابالتي مع 
."فیكهللا بارك، اللي أیشوف فینا

أختھ االصغر منھ ، كما والدیھ وفھو یعیش مع عادیة تناأنھ ك) س أ(وعن طفولتھ فقد ذكرت الحالة 
ما أثر في سلوكاتھ وھذا صرحت الحالة بأنھ في صغره كان محیطھ الخارجي یغلب علیھ البنات وھذا

."غیر أنتاع بناتmilieuكي كنت صغیر اتربیت في "حسب ما ذكر

كنت أندیر الي جات في راسي شغلطائشةفوت مراھقة " أما عن فترة مراھقتھ فقد ذكرت الحالة 
و نضحك و نلعب و نقلد fationستیل نبغيمراھقة طائشة ونلبس لباس شبیھ باللباس الرجالي ، "

الدیاواو ما أتسقسي علیاأتحوس علیما وخالطت و ما صبتش البیئة اللي متربي فیھاالشیرات 
ما غادیش ci bonبغي و زید الشجرة إذا طلعت عوجة صیي ندخل كیما نبغي و نخرج كیما نويھاملین

سنة ولیت نخرج أمعا وحدة ھجالة من جوارنا و لیت انروح 14تتسقم و نزیدك ملي كان في عمري 
و نروحو لبار و نفوتو یمات تم و ھي اللي علمتني الدخان oron,alger,mosta,partoutمعاھا  

."و ال أیغیر منيحتى ولیت نتكیفھ مع االرقیال ،كي نكون زعفان و ینشعني واحد باه أیطیح لي المرال 

غیر مالئم مثلما صرحت فیھ الذي كان یعیشالجو األسريفقد صرحت الحالة بأنھ الى ھذإباإلضافة 
."ال ال ، دارنا أیسموھا دار مكيدارنا سمیھا اي حاجة غیر كلمة اسرة " الحالة 

روح للجامعة و من بعد أنتمشي عادي،شغل كل یوم "أما فیما یخص الدراسة فقد صرحت الحالةبأنھا 
راني متمني أنروح أنكمل بھ نخرج من ھذا الحیاة الي راني كارھا،رجع للدار ، راني انقارع وقتاشن

".ھمالمشاریع الي متمنی، باه أنحققللخارج
."ا والدیاھمي وتعاستيسبب متاعب"و باالضافة إلى ھذا فقد ذكرت الحالة أنھ 

سنة أمنین عرفت واحد 16كان في عمري بالك عندي مدة "وحین تطرقي لجانب الحیاة الجنسیة 
،كان ام قلشني و أمعاه أیامات ما یتنساوش أقعدت أمعاه ربع سنین فوتسنة، 25مقاول كان في عمره 

و اي ،یناش قاع، كل مرة رانا في بالصة و البحر ما یخطمتھلي فیا ، ایدیر لي غیر الحاجة اللي نبغیھا 
".ك الشياو ھذا التھلیة راكي عارفة بھاذك تھال فینطفلة و يشوفك قولیراجل اتروحي عنده أ

نیش أنصلي لظروف الطھارة ال خاطرش ، ھذي اللیامات ما "لي عن الصالة فقد أجاب آوفیما یخص س
نلحقلھش و یشعل فیا و ما "برقوقة"راني أنمارس العادة السریة راكي عارف كي نشوف واحد شباب 

".شویة على روحي déchargerالنار الزم اندیر ھكذا باه
فالدار ما عالبالھمش بیا ، و "و المقربین منھ فقد صرح بأنھ ي سرمعرفة المحیط  االو فیما یخص 

"قاع إذا عرفو ما أیدیرو والو ، بصح أختي الصغیرة عالبالھا ، امخبرھا

الي یھدر في راه غایر مني ال خاطرش ،وین الناس ھدر" بأنھنظرة المجتمع لھ فقد صرح یخصو فیما
كي الناس surtout، و أنا إنسان حساس بل بزاف دمعتي غیر ساھلة، أنا خیر منھم یبغو و ال یكرھو
."أیدیرو فیك حاجة ماھیش فیك

" اتبرقیق"أنتاع milieuعالبالي بلي "و فیما یخص نظرتھ لحیاتھ المستقبلیة فقد ذكرت الحالة بانھ
فالراجل اللي یكون l’envieو كیما راكي اتشوفي فیا أنیا راجل ، و نقعد راجل و كیما عنديما یدومش،

" فالمرىl’envieبرقوقة ثاني عندي 
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ما عالبالیش المستقبل وعندي مخاوف من "فقد ذكره و فیما یخص المخاوف المستقبلیة التي تراود
مانیش كیما الناس االخرین ، و باالضافة ، راني خایف روحي خاصة كي نحس روحي ، شراه جایني 

."نقعد أبعید عال طریق ربي أبسبت ھذا المشكل 
:تحلیل مقابالت الحالة الثانیة -

اعنھ واختبار تھوالمالحظات التي سجل)س أ(ثانیةمن خالل المقابالت العیادیة مع الحالة ال
مما یشیر إلى "20–17"التي تقع بین "18"لقیاس القلق المطبق علیھا تحصلت على درجة" تایلور"

وھذا بالطبع راجع إلى غیاب دور الوالدین ، من مراقبة و إرشاد و توجیھ ،و ، "بسیطقلق "لدیھ أنھ 
اآلخرین، و ھذا دلیل على أنھ الحالة مع اعتماده أسلوب اإلعالء و التسامي تجاھلھ لكالم الغیر من خالل

الخوف من وعقدة النقصلدیھ أیضا قلق ناجم عن ، و باإلضافة إلى ھذا فالحالةتقدیر للذات عالي لدیھا
و ما ھو آتي في المستقبل و باألخص ابتعاده عن الوازع الدیني و بخاصة الصالة التي تعتبر المجھول

. عماد الدیانة اإلسالمیة و أساسھا 

:الحالة الثالثةدراسة -3

: األولیة الشخصیة البیانات -
ر-ط : االسم و اللقب -
سنة23:السن -
ذكر:الجنس-
الثاني: المرتبة بین اإلخوة-
أربعة:عدد اإلخوة -
أعزب:الحالة المدنیة -

ال بأس بھ:المستوى المعیشي-
السنة الثانیة جامعي: المستوى الدراسي -
: السوابق العائلیة -
متقاعد: المھنة سنة57:األبسن -
ماكثة بالبیت: المھنة سنة42: سن األم-
ال تعاني من أي مرض: السوابق المرضیة للحالة -
.وب فیھرضاعة طبیعیة ، ولد في المسشفى، كان مرغ)أشھر9(طبیعیة :والدتھ-
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: السیمیائیة العامة و السلوك العام -

عالمات نحیف الجسم ، قصیر القامة،ذو عینین سوداوین،: البنیة المورفولوجیة -

شعرأسودخصوصیة أحول العینین ، 

عادیة:مالمح الوجھ -

متقلب و قلق: المیزاج -

الحركةكثیر : النشاط الحركي -

.ھندام عادي و محترم : اللباس -

و لم یتقبل األمر منذ أول مرة كان اتصالي بھ عن طریق زمیل: االتصال-

تتكلم الحالة بشكل واضح و لھا نطق سلیم للحروف: اللغة -

لھ ذاكرة عادیة مع ذكاء عادي: النشاط العقلي -

: ثالثةتقدیم الحالة ال-

و تواسنة ، أعزب ،مستواه الدراسي السنة الثانیة جامعي ، لھ أخ23ذكر یبلغ من العمر ) ط ر(الحالة 

، ، والمستوى المعیشي متوسط و خاالتھ األممن ھ، یعیش مع جدتھیبعد أختلث، ترتیبھ في العائلة الثاأخ

، شعر أسود ،عینان سمراءتتمیز الحالة ببنیة مورفولوجیة نحیلة ، فھو قصیر القامة ذو بشرة كما 

.الحركة كثرةعلیھ مالمح عادیة ،و مزاج عادي و بعالمة خصوصیة أحول العینین تظھر،نسوداوا
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: المقابالت مع الحالة الثالثةعرض-
ثالثةعرض المقابالت مع الحالة ال:)05(جدول رقم -

المدة التوقیتالتاریخ و المكان المقابالت 
الزمنیة

ھدفھا

المقابلة 
األولى

30/03/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة 
غلیزان

التعرف على الحالة و د1240: 10/ 11: 30
جمع المعلومات 

الشخصیة  عنھا و خلق 
جو من الثقة و التعریف 

بدورنا كأخصائیین 
نفسانیین ومساعدتھا على 

الكالم و االتفاق معھا 
على مواعید المقابالت 

المقابلة 
الثانیة

03/04/2018
الجامعي بالمركز 

-أحمد زبانة 
غلیزان

خصصت للتعرف على د1445: 15/ 13: 30
الوضع النفسي و 
االجتماعي للحالة 

المقابلة 
الثالثة

06/04/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة 
غلیزان

على الحیاة التعرفد1045: 15/ 09: 30
العاطفیة و الجنسیة مع 

التركیز على المشكل 
األساسي أال و ھو 

الجنسیة المثلیة

المقابلة 
الرابعة

09/04/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة 
غلیزان

خصصت للحدیث عن د1245: 45/ 12: 00
األفاق المستقبلیة للحالة 

مع التركیز على ردة 
عفعل األسرة أو المجتم

تجاه ھذا السلوك 

المقابلة 
الخامسة

12/04/2018
بالمركز الجامعي 

-أحمد زبانة
غلیزان

خصصت لتطبیق اختبار د1040: 40/ 10: 10
للقلق الصریحنھاملتو
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:ملخص المقابالت مع الحالة الثالثة -

بأنھ مولودبتیارت و تربي عند جدتھ األم بغلیزان و أما فیما یخص زواج والدیھ )ط  ر(صرحت الحالة
وحدة جات عند جداتي ، قالتلھا إذا راھي باغیا الزواج قبلت كانوا منعوتین "فقد كان عادي مثلما صرح

أنا كي déjà،بصح من بعد بدات المشاكل ، الخاطرش العایلة كبیرة ، و علیھا غضبت اشحال من مرة ، 
سنین أتفارقو و ھذا ما جعل طفولتي 5و منین وال في عمري كانت غضبانة عند جداتيازیدت بی

،منذ یتخللھا نوع من الحرمان العاطفي ، ماشي قاع اللي نبغوه ندوه و ماشي قاع اللي عندنا باغیینو
حقي الكافي من الرعایة و لم اخذالوالدة لحد االن ما ھدرتش امعا بیي ، ھناك جفاء تام بیني و بینھ ،

و ملي نعقل روحي أحنا كي نقعدو لیلة و ال لیلتین و ال االھتمام لھذا كل التبریرات الأخذھا بعین االعتبار
راني نعیش وحد الظروف ما تامنیش ، و ھدرى فالتلیفون سالم ، سالم ، و نزیدك في الوقت الحالي 

،  و لو أنو مادابیھم كلي راھم غایرین منيla citéملي درت ، خاصة نتلقى صعوبات و مشاكل كثیرة
"، راني متمني كون راني في دار نا مع أما و بي la citéنبقى بعید علیھم و نقعد في 

فوت مراھقة عادیة ، الخاطرش جداتي ھي الي كانت مربیتني و " أما عن فترة مراھقتھ فقد ذكر 
".ناقصني حنانة و عطف والدیا متھلیة فیا و ھذا ما یعنیش أنو كان و مزال

راني متعادي معاھا ،ھذي مدة أليغیر أختي ن عادیة م"وعن عالقة الحالة بمحیطھ العائلي فقد ذكر
famlleteالخاطرش حشمت بي و قالتلي كي جي راجلي ما تبانش قدامھ ، باه ما یعرفكس بلي أنت 

".ون عندھا  و ھذا بالرغم أنو دایمن نوقف أمعاھا في أي مشكل أیك
ندمر باه نلحق ھذیك العشرة و ،تمشي عادي"أما فیما یخص الدراسة فقد صرحت الحالةبأنھا 

".عداك ال راني ما نقراش ،راني أنقارع غیر و أنت تكمل القرایة 
في أنا بلیتي بلیة انا نبغي نتمتع "أما فیما یخص عن مشكل االضطراب الجنسي الذي یعاني منھ فقد أدلى

و انا كنت انشوف فیھ االخ و 1995و أنا زاید في 1993سبابي واحد الولید ھو كان زاید في خلق هللا ،
الحبیب والصدیق و أنا أتعلقت بیھ و ھو سبابي و كان دایر علیا الحرمة و صلت حتى ادابز أمعا خوه 

باه اتفارقنا ھو أربح 2009ى بسبابي ،كیما أیقولو ما أتقولیش وین أتفوتھا قولي أمعا من اتفوتھا و حت
buâme وأطلعlicey و أنا عاودت العام النو ما كنتش نقرى بسبابو و هللا غالب أنا بغیتھ و حیاتي

اتعلقت بیھ و أمنین أنشوفھ ایموت لي كراع و دراع كالمراة المتزوجة اللي تعشق في راجلھا ، و علیك 
عالقة مع واحد الطفلة فقطعت ما بیناتھم ما بغیتھاش متعادیین ألنو كان على2009بالمان ال رانا من 

".تبني سعادتھا على حساب سعادتي 
البارح شوفي المكتوب،)x(فالوقت الحالي راني أنعاني أمعا واحد البرقوقة ، أیسموه و أنزیدك" ........

قلت لھ راني باغي أنموت عاله راك ّأجر جرفیا ھكذا و أنظریت اعطاني la citéفي ھ تالقیت ببرك أ
ما حسسیتش بروحي كسرتھ قالي هللا غالب أنا ما كبرتش عللى ھذا العقلیة انا نعرف ،كاس ماء 

l’homme یبغيla femme قلتلھ تبغي و ال تكره أنا نقعد نبغیك طیر و ال تنزل انا باغي نسمح ما
عذبني و جرجرني ، ھذا المیلو ما خرجش علیا و انا ما ) x(ي صحة ما بقى لي جھد نقدرش ، ما بقات ل

طقتش ، شیطني لدرجة كون صبت نكتبلھ ، راه أیقارع أجي من عندي بصح كونك ھاني ، ماكاش حاجة 
من الناحیة الدینیة ممنوعة و في بلي غالب عال باليعبة كیما تبغي واحد ما یدیھاش فیك ، هللا صا

ون كذلك و لكن نبغي اللي معاه تختفي رجولتي النھ فرض السیطرة انتاعو علي ھي مصدر سعادتي القان
و بھا أنحس أنو  ھو حبیبي و ھو الجانب األخر اللي یخصني و المھم ھناك حب و أنا مادى بي كل یوم 

."المحبة بالشعورالحب و ھذا یطور ھذا
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غیر ن فالدار ما عالبالھمش بیا  م"لمشكلتھ فقد صرح بأنھو فیما یخص معرفة االسرة والمقربین منھ 
خالتي ھي اللي أنشاورھا في كل ووخالتي وحدة، الي عالبالھا، والدیا إذا عرفو مایبغوش ، و یزعفز

شیئ أنایا الزمة أنشاور ، وباش أتكوني على علم حتى المجي أن تاعي ھنا عندك راه عال بلھا بھ و 
."قالتلي روح العندھا و ربي أیجازیھا كي إھتمت بیكم 

و باش كالم الناس ال یدي و ال یجیب و ھي الغایة االولى ھي إرضاء هللا" تمعجأما فیما یخص نظرة الم
كالم ال خاطرشندیر حاجة و نقارع الناس واش یقولو، و اكبر دلیل كان عرضوني لعرس و ما رحتش 

والد الحالل أبیالقیناو اللھو جیني النوبة و نندر و نطیحراھو یستفزنياللي یھدم او ما یخدمشالناس
عالي و بمجرد الواحد niveauأنا دایمن نبغي أیكونو صحابي من الدرجة العالیة حتى أنكون عندي 

."یخدم أحیاتو تتغیر تماما
و انا تمنیت فالوقت الحالي  ما نیش قاع أنخمم فالزواج"أما فیما یخص الحیاة المستقبلیة فقد أجاب

نحن بحاجة ماسة في حیاتنا الیومیة نزیدك ال خاطرش كلشي فیھ یعجبني ، و ازوج بیتی) x(غیرلوكان
".الرعایة إلى االھتمام و 

راني خایف من الوحدة و ما نعیش أیام سعیدة شویة " أما فیما یخص المخوف المستقبلیة فقد قال 
بزاف علي بزاف علي و یسقسي علیا وین راك و یقولي عمري)x(حنان و شویة إھتمام و یرعاني

".كون أنصیب الماكال ما ناكلش
نتمنى باه هللا یغفرنا ماناش أنصلو الصالة في وقتھا و " وفیما یخص أھمیة الوازع الدیني في نظره

كبیرة و ما یحس بالنار غیر ومحنة، و ثاني ال خاطرش محنتي نكونو من المھتدین و سبب لمن إھتدى
،بانك أدیر حاجة مخالفة للمجتمع و القیم و العادات و التقالید و الفطرة االالھیة دارھم و اللي كواتھ 

ناھا یا إما ماعندكش عقل و ال متعمد و الصبر صبران على ما نحب و ما نكره ، و مكانھم جھنم مع
."الصح نكذب علیك ما نیش نسعى باه نخرج من ھذا المشكل 

: تحلیل مقابالت الحالة الثالثة -

" تایلور"والمالحظات التي سجلتھا عنھ و اختبار )طر(من خالل المقابالت العیادیة مع الحالة األولى 
مما یشیر إلى أنھ لدیھ "29–27"التي تقع بین "28"لقیاس القلق المطبق علیھا تحصلت على درجة

كثرة حركتھ أثناء الجلوس و تقلب میزاجھ من ھادئ و و ھذا ما یظھر جیدا في، "شدید جداقلق "
والدیھ من جھة و الناتج عن افتراق الحرمان العاطفي و ھذا راجع في األول إلىصامت إلى متكلم حاذق ، 

، و ترعرعھ بعیدا عن كنف و عطف و حنان أمھ بخاصة و الجفاء التام بینھ و بین والده، وخجل بعض 
و ذلك من خالل تسمیتھ اإلنكار أسلوبأفراد أسرتھ منھ كأختھ مثال ،و باإلضافة إلى ھذا استخدامھ لي

لق كمظاھر الضطرابات االضطراب الجنسي الذي لدیھ شبیھھ ومن جھة أخرى انعكاس ھذا الق
ھذه نتیجة وھي في الواقع عدوان موجھ على الذات وسیكوسوكاتیة مثل الصداع و نوبات اإلغماء

و بالتالي العیش و خوف من فقدان األخر ،الولع  والحب المبالغ فیھ وغیر المعقول الذي تكنھ الحالة لآلخر
ھو من علم الحالة انھ ما تریده من الناحیة الدینیةفي وحدة و من غیر سعادة و باالضافة إلى ھذا فبالرغم 

. غیر مقبول إلى أنھا تصر على ذلك مع االعتماد على الصبر مثلما صرحت الحالة 
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: GPSتطبیق إختبار -4

: الحالة االولى -1
:االختبارنصتقسیممرحلة الترتیب و-1

/ ألن ھذا االسم یشعرني باإلحراج و ال أرغب من ینادي بھ/ و أحب تغییر إسمي أحب إسم نضال)/ ھـ(أنا 
أنا / و مرات اشعر بالفشل و الضجر من ھذه الحیاة / انا شحص بسیط و أحالمي و آملي كبیرة في الحیاة 

ي منبع الخالص كذلك أشعر أن دراستي ع/ غیر راضي على مستوى معیشتي و ھذا مما یزید في كآبتي
على كل حال / من ھذه النكبة التي أمر بھا  و دائما أتذكر قول / أنا ال أعترض عن قرار هللا و الحمد 

أن البحر قطعتھ و تعدیتھ و لم یتنبقى ( و مقولة ) الغبینة مشي كلب یتبع(جارتنا قریبة منیكانت تقول لي 
لكنني / أنا شخص تقریبا بعیدعن هللا / تطلع لغد أحسن و أ/ سوى البحیرة ھذا مما یزیدني ثقة في الحیاة 

مثلي ( إن الحالة التي امر بھا / أحس بفراغ روحي یجیش بخاطري / أرغب دائما في توثیق الحبال معھ
أشعر دائما / ألنني ال أتحكم فیما أقوم بھ و ھذا فوق مقدرتي / حالة طبیعیة و لیست مصطنعة ) الجنس

/ أدري النقص الذي أعاني منھ ما ھوربما نقص عاطفیو ربما جسدي و ربما نفسي ال/ بالخجل أمام المأل 
أحاول / اص الذین ال یبالون لكالم الناس خأنا لست من األش/ صیة تتأثر بسرعة و لو لكلمة بسیطة خش

و ةأحب الكتاب/ لكاتب أو روائي كبیر كنت و ال زلت أطمح في الحیاة / قدر المستطاع لكني ال استطیع
أطمح في الحیاة ألن اجد منصب شغل / غة السھل الممتنع تؤثر في النفوس لأحب عالم القراءة ال/ التالیف 

.ألن ما مررت بھ و ما أمر بھ یرھق كاھلي یوم بعد یوم / و أن استقر في حیاتي 

:لكميحلیل االتةرحلم-2

األولىالذات للحالةیوضح التحلیل الكمي الختبار إدراك مفھوم صورة ) 6(جدول رقم -

اإلجاباتالفئاتما تحت البنیاتالبنیات

الذات المادیة

السمات الذات الجسمیة
والمظاھر

الجسمیة

/

/جسدیةالشروط ال
امتالك الذات الملكیة

األشخاص 
/

/امتالك األشیاء
الذات 

شخصیةال
آملي كبیرة في أحالمي و ، ص بسیطخانا ش-الطموحاتصورة الذات

.الحیاة
.أتطلع لغد أحسن-
طمح في الحیاة ألن اجد منصب شغلو أن استقر أ-

في حیاتي
/تعدد النشاطات

ال أرغب و،یشعرني باإلحراج)ھـ.م(ھذا االسم-األحاسیس 
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من ینادي بھوالمشاعر
.مرات اشعر بالفشل و الضجر من ھذه الحیاة-
.بخاطريأحس بفراغ روحي یجیش -
أشعر أن دراستي ھي منبع الخالص من ھذه -

.النكبة التي أمر بھا
ألذواق 

واإلھتمامات
كنت و ال زلت أطمح في الحیاة  لكاتب أو روائي -

.كبیر
.أحب الكتابة و التالیف-
تؤثر في ،الغة السھل الممتنع، أحب عالم القراءة-

.النفوس
القدرات 

مواقفوال
/

/و عیوبنوعیات
میات سالتھویة الذات

البسیطة
)ھـ.م(أنا -
أحب إسم نضال،أحب تغییر إسمي-

/لدور والمكانةا
ھذا مما ،أنا غیر راضي على مستوى معیشتي-التماسك

.یزید في كآبتي
.ألنني ال أتحكم فیما أقوم بھ و ھذا فوق مقدرتي-
ربما ،ال أدري النقص الذي أعاني منھ ما ھو-

.و ربما نفسي،و ربما جسدي،نقص عاطفي
.أحاول قدر المستطاع لكني ال استطیع-

ب دائما غلكنني أرأنا شخص تقریبا بعید عن اللھ-إلیدیولوجیة
.في توثیق الحبال معھ

/الھویة المجردة

الذات التكیفیة

/والكفاءةاألھلیةقیمة الذات
على كل -القیم الشخصیة أنا ال أعترض عن قرار هللا و الحمد 

حال
.أشعر دائما بالخجل أمام المأل-

.صیة تتأثر بسرعة و لو لكلمة بسیطةخشأنا-
إستراتیجیة الذاتاتنشاط

التكیف
حالة ) مثلي الجنس( إن الحالة التي امر بھا -

.طبیعیة و لیست مصطنعة
/اإلستقاللیة

ربما نقص ال أدري النقص الذي أعاني منھ ما ھوالتجاذب
.عاطفي و ربما جسدي و ربما نفسي

/التبعیة
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/تحقیق الذات
/حیاةنمط ال

الذات 
اإلجتماعیة

إنشغاالت 
ات ونشاط

إجتماعیة

أنا لست من األشحاص الذین ال یبالون لكالم -لآلخرینقابلیة 
.الناس

/سیطرة
/غیریةال

/رجع بسیطملجنسلرجع م
و اإلغراءات 

الخبرة الجنسیة
/

الذات و 
الالذات

/ال توجدآلخرلرجعم
راء اآلخرین أ

الذاتحول 
دائما أتذكر قول جارتنا قریبة مني كانت تقول لي -ال توجد

أن البحر قطعتھ ( و مقولة )الغبینة مشي كلب یتبع(
ھذا مما یزیدني ولم یتبقى سوى البحیرةو تعدیتھ و

.ثقة في الحیاة

: الحالة الثانیة -2

:مرحلة الترتیب وتقسیم نص االختبار-1

نعیش في / متوسطة الحال ، من عائلة متحفظة و متمسكة بدینھا و تقالیدھا وعاداتھا / أنا فالن إبن فالن 
بسیط و أحب / 12-05-1995أما انا  إنسان مولود / قلیال ال نتوافق على كل شيء ، جو عائلي مھیب 

وإنسان كثیر الحساسیة  و حساس / و كثیر الخجل ممن ال أعرفھم / متواضع و احب التواضع / البساطة 
ي دائما اقول في عبارة یالیتن/ و أحب الخیر لكل الناس / فئة الشباب اصةخو محبوب من طرف الناس و 

و دخلت دوامة ال / ألنني في حیرة من أمري / ھموم الدنیا و المسؤولیة و ھمومھا أعرف بقیت ولدا و
یضل أحیانا / ألنني في طریق غیر طریق هللا / أعرف أین مخرجھا  یؤنبني / و من ال یتبع طري قا

نا یغلب الشیطان و أقول و احیا/ ألنني إنسان مشبھ بالمرأة / ضمیري على الشيء أو الحالة التي فیھا 
دخلت في عالقات حب / ألنني كل ما أرى شاب وسیم جذاب ما نحصیش روحي ما نطیقش نذوب / عادي 

علمتني الدنیا  كي تقسى علیك الدنیا تعلمك و قسات و / و أنا لم ابلغ سن الرشد / مع شباب أكبر مني 
أطلب من هللا عز و جل / هللا یغفرلي و یھدیني إلى طریق هللا و ألقولألنني مسلم ألحیانا أرجع/ علمتني 

/ و أحب أن أرسي في مناء / الني أحس كأني مثل السفینة التائھة في محیطات ال مرسى لھا / أن بھدیني 
و / و أكون إنسانا ناجحا في الحیاة المستقبلیة / و أنحب أوالدا / و أكون ألسرة / و أستقر/ و أتغیر جذریا  

النني متخوف / و أرییھم أحسن عیشة على حب هللا و دینھ / كي ال یعیش أوالدي مثلي اعیش حیاة رغد ل
و أن / و أطلب التغییر لنفسي / كل خطوة اخطوھا في الحیاة بسحألني أ/ و ما یحدث فیھ / من المستقبل 

كون الغد أحسن و آمل أن ی/ ما یتم غیر الصح ون ناس زمان لیعدیني هللا و یثبتني في دینھألنھ مثل ما یقو
ألني ألحب أن أكون رجال مشھورا و تعني لي الشھرة / و سأحقق جمیع أمالي و احالمي /  و أخضر

الني تعبت من كالم الناس و / و اتمنى من هللا التوفیق لي و كل الناس / و أحب أن أكون فنانا / الكثیر 
و خلقناكم ذكرا : (ر متبع لقولھ تعالى و أحب أن أتغی/ نظراتھم و كالمھم الجارح و المسيء لي و كرامتي
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لعن هللا النساء المتشبھات بالرجال و الرجال المتشبھات ) (ص(وقول الرسول / صدق هللا العظیم ) و انثى 
.صدق رسول هللا )بالنساء

:  للحالة الثانیة لالختبارالتحلیل الكمي -2

الثانیةمفھوم صورة الذات للحالة إدراكیوضح التحلیل الكمي الختبار ) 7(جدول رقم -

اإلجاباتالفئاتما تحت البنیاتالبنیات

الذات المادیة

السمات الذات الجسمیة
والمظاھر

الجسمیة

.12-05-1995أما انا  إنسان مولود -

/جسدیةالشروط ال
امتالك الذات الملكیة

األشخاص 
/

/امتالك األشیاء
الذات 

شخصیةال
.و أحب أن أرسي في مناء -الطموحاتصورة الذات

.و أتغیر جذریا  -
.و أستقر-
.و أكون أسرة  -
.و أنحب أوالدا -
.و أكون إنسانا ناجحا في الحیاة المستقبلیة  -
.و اعیش حیاة رغد لكي ال یعیش أوالدي مثلي -
.و أرییھم أحسن عیشة على حب هللا و دینھ-
.لنفسيو أطلب التغییر -
و أن یعدیني هللا و یثبتني في دینھ ألنھ مثل ما -

.یقواون ناس زمان ما یتم غیر الصح
.و آمل أن یكون الغد أحسن و أخضر-
.و سأحقق جمیع أمالي و احالمي -
و خلقناكم : (و أحب أن أتغیر متبع لقولھ تعالى -

و قول الرسول / صدق هللا العظیم ) ذكرا و انثى 
النساء المتشبھات بالرجال و لعن هللا ) (ص(

.صدق رسول هللا )  الرجال المتشبھات بالنساء
/تعدد النشاطات

األحاسیس 
والمشاعر

وإنسان كثیر الحساسیة و حساس و محبوب من -
.طرف الناسو خاصة فئة الشباب 

الني أحس كأني مثل السفینة التائھة في محیطات -
.ال مرسى لھا
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ألذواق 
واإلھتمامات

ألني ألحب أن أكون رجال مشھورا و تعني لي -
.الشھرة الكثیر 

.و أحب أن أكون فنانا-
القدرات 

مواقفوال
/

.ألنني إنسان مشبھ بالمرأة -نوعیات و عیوب
.و احیانا یغلب الشیطان و أقول عادي-

میات سالتھویة الذات
البسیطة

.أنا فالن إبن فالن

/لدور والمكانةا
.النني متخوف من المستقبل و ما یحدث فیھ-التماسك

یضل أحیانا-إلیدیولوجیة .و من ال یتبع طري قا

.و اتمنى من هللا التوفیق لي و كل الناس-
/الھویة المجردة

الذات التكیفیة

/األھلیة والكفاءةقیمة الذات
.بسیط و أحب البساطة -1القیم الشخصیة

.متواضع و احب التواضع-2
ألنني مسلم ألحیانا أرجع إلى طریق هللا و ألقول -

.هللا یغفرلي و یھدیني
أطلب من هللا عز و جل أن بھدیني-

إستراتیجیة الذاتاتنشاط
التكیف

/

/اإلستقاللیة
دائما اقول في عبارة یالیتني بقیت ولدا وال -التجاذب

ھموم الدنیا و المسؤولیة و ھمومھا ألنني أعرف 
.في حیرة من أمري

.ألنني في طریق غیر طریق هللا-
.یؤنبني ضمیري على الشيء أو الحالة التي فیھا-

/التبعیة
/تحقیق الذات

من عائلة متحفظة و متمسكة بدینھا و تقالیدھا -حیاةنمط ال
.متوسطة الحال، وعاداتھا 

قلیال ال نتوافق على ،نعیش في جو عائلي مھیب -
.كل شيء
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.و دخلت دوامة ال أعرف أین مخرجھا -
علمتني الدنیا  كي تقسى علیك الدنیا تعلمك  و 

.قسات و علمتني
.ألني أحسب كل خطوة اخطوھا في الحیاة-

الذات 
اإلجتماعیة

إنشغاالت 
ات ونشاط

إجتماعیة

.الخجل ممن ال أعرفھمو كثیر-لآلخرینقابلیة 

/سیطرة
.حب الخیر لكل الناسأ-غیریةال

لجنسلرجع م

آلخرلرجعم
حول اآلخرین 

الذات

/رجع بسیطم
و اإلغراءات 

الخبرة الجنسیة
ألنني كل ما أرى شاب وسیم جذاب ما نحصیش -

. روحي ما نطیقش نذوب
و أنا لم منیدخلت في عالقات حب مع شباب أكبر -

.ابلغ سن الرشد

الذات و 
الالذات

/ال توجد
الني تعبت من كالم الناس و نظراتھم و كالمھم -ال توجد

.الجارح و المسيء لي و كرامتي

: الثالثةلحالة ا-3
:مرحلة الترتیب وتقسیم نص االختبار-1

/ -غلیزان –أدرس بالمركز الجامعي أحمد زبانة / سنة 23أبلغ من العمر /رمأنا شاب في في مقتبل الع
أعیش في أسرة محافظة على دینھا عاداتھا و / و أدرس بالمؤسسة العقابیة إلعادة التربیة و التأھیل 

أبي و خاصة في ھذه الفترة االخیرة من بعد وفاة / إال أنھا تعاني من بعض المشاكل االجتماعیة / تقالیدھا 
تربیة عند جدي و جدتي مباشرة / الحادثة التي كسرت ظھري و احسست أني وحید فیھا ،رحمة هللا علیھ 

و لذلك فانا أقرب جدا من جدي و / لذلك تجدوني اقول أالم لیست التي ولدت بل التي ربت ،بعد الوالدة
/ ال یحبني و ال یتفاھم معي أبدا والدي / الجانب االسري الملیئ بالحنان بعیدا كل البعد عن ذلك / جدتي 

اسببالذي أعتبره ألننا متفرقین عن بعضنا ھذایسبق لنا و أن إجتمعنا على طاولة غذاء أوعشاءمإخواتي ل
ال منحرف ذلك اإلنحراف على االدمان و المخدرات بل منحرف جنسیا ،من االسباب التي جعلتني منحرفا

و لیس كل رجل أراه / ذلك الرجل الذي أرى فیھ مكمل لي من الناحیة الجنسیة ،أحب و أعشق الرجال/ 
و أحب أن ابقى معھ في / كالمال و الجاه و المسكن أحبھ بل الرجل الذي تتوفر فبھ الشروط التي أحبھا 

ن أرجو من هللا أ/ و أحب أن أفعل معھ كل ما یرید / عالقة ودیة لدرجة ان أتخیل أنھ زوجي المستقبلي
.  یعفو عني و یسدد خطاي 
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:  للحالة الثالة لالختبارالتحلیل الكمي -2
ثالثةیوضح التحلیل الكمي الختبار ادراك مفھوم صورة الذات للحالة ال) 8(جدول رقم -

اإلجاباتالفئاتما تحت البنیاتالبنیات

الذات المادیة

السمات الذات الجسمیة
والمظاھر

الجسمیة

شاب في في مقتبل العمرأنا -
سنة 23أبلغ من العمر -

/الشروط الجسدیة
امتالك الذات الملكیة

األشخاص 
/

/امتالك األشیاء
الذات 

الشخصیة
أرجو من هللا أن یعفو عني و یسدد خطاي-الطموحاتصورة الذات

/تعدد النشاطات
األحاسیس 
والمشاعر

/

ألذواق 
واإلھتمامات

/

القدرات 
مواقفوال

/

ال منحرف ذلك اإلنحراف على االدمان و -نوعیات و عیوب
.المخدرات بل منحرف جنسیا

التسمیات ھویة الذات
البسیطة

/

غلیزان–أدرس بالمركز الجامعي أحمد زبانة -الدور والمكانة
أدرس بالمؤسسة العقابیة إلعادة التربیة و التأھیل -

من بعد وفاة أبي رحمة هللا علیھ ،الحادثة التي -التماسك
.كسرت ظھري و احسست أني وحید فیھا 

/إلیدیولوجیة
/الھویة المجردة

الذات التكیفیة

/األھلیة والكفاءةقیمة الذات
/القیم الشخصیة

إستراتیجیة نشاطات الذات
التكیف

لذلك تجدوني اقول أالم لیست التي ولدت بل التي -
ربت

/اإلستقاللیة
/التجاذب

/التبعیة
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/تحقیق الذات
أعیش في أسرة محافظة على دینھا عاداتھا و -نمط الحیاة

إال أنھا تعاني من بعض المشاكل ،تقالیدھا 
.االجتماعیة  و خاصة في ھذه الفترة االخیرة

.تربیة عند جدي و جدتي مباشرة بعد الوالدة-
الذات 

اإلجتماعیة
إنشغاالت 
ونشاطات 
إجتماعیة

.لذلك فانا أقرب جدا من جدي و جدتي-قابلیة لآلخرین
إخواتي لم یسبق لنا و أن إجتمعنا على طاولة-

غذاء أوعشاء ألننا متفرقین عن بعضنا ھذا الذي 
.أعتبره سببا من االسباب التي جعلتني منحرفا

/سیطرة
/الغیریة

مرجع  للجنس

مرجع  لآلخر
آراء اآلخرین 

حول الذات

/مرجع  بسیط
الذات و 
الالذات 

اإلغراءات  و 
الخبرة الجنسیة

و أعشق الرجال، ذلك الرجل الذي أرى فیھ أحب
.مكمل لي من الناحیة الجنسیة

/ال توجد
.والدي ال یحبني و ال یتفاھم معي أبدا-ال توجد

:الثالثللحاالتلالختبارالكمیةالنتائجعرض- 3
الثالثللحاالتلالختبارالكمیةالنتائجیوضح ) 9(جدول رقم -

درجة التكرارلبیاناتاالتكرارفئاتال
وسطیة66%2/3.السمات والمظهر الجسمي-

ثانویة/0/3الشروط الجسدیة-
ثانویة/3/0.امتالك االشخاص-
ثانویة/3/0.امتالك األشیاء-
مركزیة%3/3100.الطموحات-
ثانویة/0/3.تعدد النشاطات-

وسطیة66%2/3.األحاسیس والمشاعر
وسطیة66%2/3.األذواق واالهتمامات

ثانویة/0/3.القدرات ومواقف
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وسطیة66%2/3.نوعیات وعیوب --
وسطیة66%2/3.التسمیات البسیطة-
وسطیة33%1/3.دور ومكانة-
مركزیة%3/3100.التماسك-
وسطیة66%2/3.االیدولوجیة-
ثانویة/0/3.الهویة المجردة-
ثانویة/0/3.األهلیة والكفاءة-
وسطیة66%2/3.القیم الشخصیة-
وسطیة66%2/3.استراتیجیة التكیف-
ثانویة/0/3.االستقاللیة-
وسطیة66%2/3.التجاذب-
ثانویة/0/3.التبعیة-
وسطیة/0/3.تحقیق الذات -
وسطیة66%2/3.نمط الحیاة-
مركزیة%3/3100.قابلیة لألخرین-
ثانویة/0/3.السیطرة-
وسطیة33%1/3.الغیریة-
ثانویة/0/3.مرجع بسیط-
وسطیة66%2/3االغراءات و الخبرة الجنسیة-
ثانویة/0/3.مرجع اآلخر-
مركزیة%3/3100آراء اآلخرین على الذات-
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:بنیة الذات المادیة-1

الذات الجسدیة - 1-1
:الشروط الجسدیةالسمات و المظھر الجسمي وفئة.1- 1-1

:عبرت علیھا حالتین في قولھما 

.12- 05-1995أما انا  إنسان مولود -:الحالة الثانیة -

ھما ، وغیابھا في اقوال الحالة سنة23أبلغ من العمر -أنا شاب في في مقتبل العمر:الحالة الثالثة-
. االولى

و ھذا امتالك األشخاصو ال امتالك المواضیعال في الحاالت الثالثةتظھر عند لم :الذات التملكیة - 1-2

.بالطبع  النھم  ال یزالون بعد شباب و لم یجربوا أي نوع من المسؤولیات 

:بنیة الذات الشخصیة- 1-2

:صورة الذات-1- 1-2

علیھا الحاالت الثالثة و بالتلي فھي مركزیة و ھذا بالطبع یرجع إلى انھ عبرت:فـئة الـطموحـات-

:الحاالت الثالثة شباب و طلبة جامعیین و كلھم عطاء و طاقة وقد عبرت الحاالت في أقوالھا كاآلتي 

طمح في أ-.أتطلع لغد أحسن- .أحالمي و آملي كبیرة في الحیاة، ص بسیطخانا ش-: الحالة االولى -
.اة ألن اجد منصب شغلو أن استقر في حیاتيالحی

-.و أنحب أوالدا-. و أكون أسرة-.و أستقر-. و أتغیر جذریا-.و أحب أن أرسي في مناء -:الحالة الثانیة -
.و اعیش حیاة رغد لكي ال یعیش أوالدي مثلي -. و أكون إنسانا ناجحا في الحیاة المستقبلیة

و أن یعدیني هللا و یثبتني في دینھ -.و أطلب التغییر لنفسي-.و أرییھم أحسن عیشة على حب هللا و دینھ-
و سأحقق جمیع -.و آمل أن یكون الغد أحسن و أخضر- .ألنھ مثل ما یقواون ناس زمان ما یتم غیر الصح

صدق هللا العظیم  و قول ) و خلقناكم ذكرا و انثى : (و أحب أن أتغیر متبع لقولھ تعالى -.أمالي و احالمي 
صدق رسول هللا )  لعن هللا النساء المتشبھات بالرجال و الرجال المتشبھات بالنساء) (ص(الرسول 

.أرجو من هللا أن یعفو عني و یسدد خطاي-: الحالة الثالثة -

.لم تظھر عند الحاالت الثالثة و ھذا یدل على أنھا التمارس نشاطات :تعداد الـنشـاطات-

:ظھرت عند حالتین على لسان قولھما كاآلتي :أحاسیس و انـفعاالت-

.ال أرغب من ینادي بھ، ویشعرني باإلحراج)ھـ.م(ھذا االسم- :الحالة االولى -

.وإنسان كثیر الحساسیة و حساس و محبوب من طرف الناسو خاصة فئة الشباب -: الحالة الثانیة -

.الني أحس كأني مثل السفینة التائھة في محیطات ال مرسى لھا-

:ظھرت عند حالتین على لسان قولھما كاآلتي :أذواق واھـتمامـات-
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.أحب الكتابة و التالیف-.كنت و ال زلت أطمح في الحیاة  لكاتب أو روائي كبیر- :الحالة االولى -
.تؤثر في النفوس،الغة السھل الممتنع، أحب عالم القراءة-

.و أحب أن أكون فنانا-.ألني ألحب أن أكون رجال مشھورا و تعني لي الشھرة الكثیر -: الحالة الثانیة -

و  ھذا ربما یرجع إلى إنخفاظ نسبة الذكاء لدیھم و ربما لم تظھر عند الحاالت الثالثة:قدرات ومواقف-

.أیضا ألنھم ال بزالون طلبة أي في مرحلة التلقي و الدراسة 

:ظھرت عند حالتین على لسان قولھما كاآلتي :نوعـیـات وعـیوب-

.و احیانا یغلب الشیطان و أقول عادي-.ألنني إنسان مشبھ بالمرأة -:ثانیةالحالة ال-

.ال منحرف ذلك اإلنحراف على االدمان و المخدرات بل منحرف جنسیا-:الحالة الثالثة-

:ھویة الذات-2- 1-2

:ظھرت عند حالتین على لسان قولھما كاآلتي :تسمیـات بسیـطة-

أحب إسم نضال،أحب تغییر إسمي-)ھـ.م(أنا -:الحالة االولى-

.أنا فالن إبن فالن:ثانیةالحالة ال-

:على لسان قولھا كاآلتي ةظھرت عند حال:و مكـانةدور-

أدرس بالمؤسسة العقابیة إلعادة التربیة - غلیزان–أدرس بالمركز الجامعي أحمد زبانة -:الحالة الثالثة-
و التأھیل

و بالطبع یدل على أنھا تعیش في صراع عبرت علیھا الحاالت الثالثة و بالتلي فھي مركزیة:الـتماسـك-

: و ضغط  نفسي بین ما تتاملھ و تریده و بین متطلبات البیئة الخارجیة  و ھذا من خالل اقوالھا التلیة 

ألنني ال أتحكم فیما أقوم -.ھذا مما یزید في كآبتي،أنا غیر راضي على مستوى معیشتي-:الحالة االولى-
و ،و ربما جسدي،ربما نقص عاطفي،ال أدري النقص الذي أعاني منھ ما ھو-.بھ و ھذا فوق مقدرتي

.أحاول قدر المستطاع لكني ال استطیع-.ربما نفسي

.النني متخوف من المستقبل و ما یحدث فیھ-:ثانیةالحالة ال-

-من بعد وفاة أبي رحمة هللا علیھ ،الحادثة التي كسرت ظھري و احسست أني وحید فیھا -:الحالة الثالثة-

:على لسان قولھا كاآلتي ةظھرت عند حال:إیدیولوجیة

.ب دائما في توثیق الحبال معھغلكنني أرأنا شخص تقریبا بعید عن اللھ-:الحالة االولى-

یضل أحیاناو من-:الحالة الثانیة - ..و اتمنى من هللا التوفیق لي و كل الناس-.ال یتبع طري قا

لم تظھر عند الحاالت الثالثة و ھذا راجع ألنھم في مرحلة الشباب و لم تتوسع لدیھم :الھویة المجردة-

.االھتمامات بعد 
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:الذات الـتكیـفـیة- 1-3

:قـیمـة الذات-1- 1-3

نما یدل على إن دل على شيء و إلم تظھر عند الحاالت الثالثة و ھذا :الكفاءةاالھلیة و-1-1- 1-3

.تواضع قدراتھم المعرفیة 

:ظھرت عند حالتین على لسان قولھما كاآلتي :القـیم الشخصیة-

على كل حال-:الحالة االولى- .أشعر دائما بالخجل أمام المأل-. أنا ال أعترض عن قرار هللا و الحمد 

.صیة تتأثر بسرعة و لو لكلمة بسیطةخشأنا-

ألنني مسلم ألحیانا أرجع إلى - .متواضع و احب التواضع.بسیط و أحب البساطة :الحالة الثانیة --3

أطلب من هللا عز و جل أن بھدیني-.طریق هللا و ألقول هللا یغفرلي و یھدیني

:نشـاطات الذات-2- 1-3

:على لسان قولھما كاآلتي ظھرت عند حالتین :استراتیجیـات الـتكیف-

.حالة طبیعیة و لیست مصطنعة) مثلي الجنس( إن الحالة التي امر بھا -:الحالة االولى-

.لذلك تجدوني اقول أالم لیست التي ولدت بل التي ربت-:الحالة الثالثة-

إن دل على شيء ھو أنھ الحاالت الثالثة تفتقر إلى لم تظھر عند الحاالت الثالثة و ھذا :االستـقاللـیة-

الجرأة في مواجھة المواقف و الوضعیات من جھة ومن جھة أخرى عدم القدرة على تحمل المسؤولیة 

.المطلقة

:ظھرت عند حالتین على لسان قولھما كاآلتي :الـتجـاذب-

.عاطفي و ربما جسدي و ربما نفسيربما نقص ال أدري النقص الذي أعاني منھ ما ھو:الحالة االولى-

دائما اقول في عبارة یالیتني بقیت ولدا وال أعرف ھموم الدنیا و المسؤولیة و ھمومھا -:الحالة الثانیة -
یؤنبني ضمیري على الشيء أو الحالة -.ألنني في طریق غیر طریق هللا-.ألنني في حیرة من أمري

.التي فیھا

إن دل على شيء ھو أنھ الحاالت الثالثة  اي  أنھم غیر لم تظھر عند الحاالت الثالثة و ھذا :الـتبعیة-

.قادرین على مواجھة االحداث و بحاجة دائمة إلى اآلخر

.راجع لغیاب االحساس بالتطور و التقییم  االیجابي لم تظھر عند الحاالت الثالثة و ھذا :تحـقیق الذات-

:عند حالتین على لسان قولھما كاآلتي ظھرت :نمـط الـحیاة-

نعیش في جو -.متوسطة الحال، من عائلة متحفظة و متمسكة بدینھا و تقالیدھا وعاداتھا -:الحالة الثانیة--
علمتني الدنیا  كي .و دخلت دوامة ال أعرف أین مخرجھا -.قلیال ال نتوافق على كل شيء،عائلي مھیب 

.ألني أحسب كل خطوة اخطوھا في الحیاة-.قسات و علمتنيتقسى علیك الدنیا تعلمك  و 
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إال أنھا تعاني من بعض المشاكل ،أعیش في أسرة محافظة على دینھا عاداتھا و تقالیدھا -:الحالة الثالثة-
.تربیة عند جدي و جدتي مباشرة بعد الوالدة-.االجتماعیة  و خاصة في ھذه الفترة االخیرة

:االجتماعیةبنیة الذات - 1-4

:اھـتمامـات ونشـاطات اجتمـاعـیة-1- 1-4

ت الثالثة و ھذا یدل على أنھ لدیھا موقف إیجاب و سلب ورفض حاالالظھرت عند :ابـلـیة لآلخـریـنـق-

.و قبول مع اآلخرین 

خالل و ھذا دال على غیاب أو إخفاء أي شكل من أشكال العدوانیةلم تظھر عند الحاالت الثالثة:سیـطرة-

.التبادل مع اآلخرین 

: ة واحدة على حسب قولھا ظھرت عند حال:الغـیریة

.حب الخیر لكل الناسأ-:الحالة الثانیة

:مرجع للـجنس-2- 1-4

.التفاعل و االنفتاح عل الغیرغیابھا عند الحاالت الثالثة و ھذا ربما یرجع إلى نقص :مرجع بسیـط-

:ین إثنتین على حسب قولھما تظھرت عند حال:إغراءات و الـخبرة الـجنسیة-

دخلت في -. ألنني كل ما أرى شاب وسیم جذاب ما نحصیش روحي ما نطیقش نذوب-: الحالة الثانیة
.و أنا لم ابلغ سن الرشدعالقات حب مع شباب أكبر منی

.أعشق الرجال، ذلك الرجل الذي أرى فیھ مكمل لي من الناحیة الجنسیةأحب و:الحالة الثالثة-

:بنیـة الذات والالذات- 1-5

غیابھا عند الحاالت الثالثة و ھذا بالطبع راجع إلى االنغالق أو نقص االنفتاح على : رمرجع لآلخ-1- 1-5

.الغیر 

أي انھ الحاالت بالتلي فھي مركزیةعبرت علیھا الحاالت الثالثة و :آراء اآلخریـن حول الذات-2- 1-5
.الثالثة تعاني من كالم أو نظرة اآلخر أو المجتمع ككل  
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: نتائج تطبیق استبیان قلق المستقبل على الحاالت 

یوضح درجات القلق المستقبلي لدى الحاالت الثالثة) 10(جدول رقم 

درجة القلق إسم الحالة 
المستقبلي

المواضیع التي تشكل قلقا مستقبلي بالنسبة لھا تصنیفھ 

.القلق المتعلق بالمشكالت الحیاتیة و المستقبلیة-قلق مستقبلي متوسط 45ه- م 
.قلق الموتوقلق الصحة-
.الخوف و القلق من الفشل في المستقبل-
).قلق التفكیر في المستقبل(القلق الذھني -
.الیأس من المستقبل-

.القلق المتعلق بالمشكالت الحیاتیة و المستقبلیة-قلق بسیط37أ-س 
).قلق التفكیر في المستقبل(القلق الذھني -
.قلق الموتو قلق الصحة -
.الخوف و القلق من الفشل في المستقبل-
.الیأس من المستقبل-

.القلق المتعلق بالمشكالت الحیاتیة و المستقبلیة-قلق بسیط44ر-ط 
.الخوف و القلق من الفشل في المستقبل-
.قلق الصحة و قلق الموت-
).قلق التفكیر في المستقبل(القلق الذھني -
.الیأس من المستقبل-

: خالصة 

قلق المستقبل لزینب "في ھذا الفصل تم عرض النتائج التي تحصلت علیھا الحاالت من خالل استبیان 
»و إختبار" شقیر GPS .حیث سیتم في الفصل الموالي مناقشة فرضیات الدراسة ، «



مناقشة فرضيات الدراسة:الفصل الثامن  

تمهيد

مناقشة و تفسير نتائج الدراسة  

خالصة
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:تمھید 

من أھم الخطوات التي تكون المرحلة الختامیة في كل بحث علمي ھي مناقشة الفرضیات ، فمن خالل 
إدراك "إختبارالعرض الشامل للنتائج المتحصل علیھا و المدعمة باالدوات النفسیة الالزمة و المتمثلة في 

»" صورة الذات  GPS سأحاول مناقشة ، المقابالت العیادیةو "قلق المستقبل لزینب شقیر"إستبیان ،«
.الفرضیات التي كانت عبارة عن إجابة مؤقتة لإلشكالیة المطروحة

:مناقشة الفرضیات -
: عامةالفرضیة ال-

.لدیھلمستقبلاقلق على ذو الجنسیة المثلیة )الطالب الجامعي(الشاب لدىتوثر صورة الذات -

إن الجنسیة المثلیة تعتبر من المفاھیم المعقدة بحكم أنھا من الطابوھات التي ال یتحدث عنھا إال بإستعارات 

ما یسببھ من ضیق و و الشخصیة للفرد  وترتبط ارتباطا و ثیقا بالحیاة الحمیمیةفي األسماء ، إذ أنھا

ح ھذه االخیرة التي تمثل فترة التفتخاصة إذا كان في فترة الشباب ،بھذا المشكل و بو خجلللمعنيإخراج

على العالم الخارجي من جمیع أبوابھ سواءا االجتماعیة او المھنیة او الشخصیة و غیرھا و ما یستلزم ھذا 

یر العادة ، حیث الدراسة یكون الوضع على غحاالتاألخیر من تفجیر للطاقات المكبوتة لدیھ إال أنھ في 

و باالخص ؤثر تأثیرا كبیرا على الحیاة النفسیة للطالبمن شأنھ ان یجنسیة المثلیةأنھ ھذا المشكل أي ال

بھ إلى الوقوع في زعزعت االستقرار النفسي ، ھذا االخیر الذي یؤديھذا ما ، وصورة الذات لدیھ 

القلق المستقبلي و ھذا بالطبع راجع للمرحلة العمریة التي و باالخصو على رأسھا قلق إضطرابات نفسیة

أي أنھ ھناك صلة ربط طردیة بین المستقبل  ، القلق المتعلق ببخاصة و من أھمھا القلقیمرون بھا 

صورة الذات و قلق المستقبل ، أي أنھ  كلما إتسمت صورة الذات باالیجاب كلما القلق المستقبلي و العكس 

قلق : " بعنوان ) 2000(، " سمین "دراسة و ھذا ما عاكستھ نتائج "ق الفرضیةتحق" أي صحیح

: حیث دلت النتائج على أنھ "المستقبل وعالقتھ بمفھوم الذات لدى طلبة الجامعة المستنصریة 

.ھناك فرق دال معنویا في مفھوم الذات لصالح الذكور-

.مستوى قلق المستقبل أعلى من المتوسط لدى الذكور واإلناث وبفرق دال لصالح اإلناثكان-

ودالة عند ) سالبة(ودالة بین مفھوم الذات وقلق المستقبل فكانت عكسیة ) سالبة(وجود عالقة عكسیة 

.عند كل من الذكور واإلناث) 0.05(مستوى 
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:الفرضیات الفرعیةمناقشة -.

، ایجابیة( ذو الجنسیة المثلیة)الطالب الجامعي(الشاب طبیعة صورة الذات لدى: ة األولى الفرضی-

.)، متذبذبةسلبیة

»" إدراك صورة الذات "ة و إختباریالعیایدمن خالل المقابالت GPS الحاالت الثالثة فیتضح أنھ«

كانت الغلبة للذات الشخصیة تلیھا الذات حیث أنھ لدى الحالة االولىتختلف عن بعضھاذاتلدیھا صورة 

التكیفیة و في االخیر الذات االجتماعیة و نفس الشيء كان بالنسبة للجالة الثانیة و على عكسھم كانت 

و ھذا راجعالحالة الثالثة حیث جاءت الغلبة للذات التكیفیة تلیھا االجتماعیة و في االخیر الشخصیة 

بالطبع إلى عوامل عدة منھا أنھ الحاالت الثالثة ھم شباب  في فترة الدراسة الجامعیة و ھذا ما من شأنھ أن 

یزرع بصیص األمل و اإلیجاب في نفوسھم و من جھة ثانیة إحساسھم باالختالف عن الغیر من شأنھ أن 

اء  اآلسرة أو المجتمع بنظرة یلعب دورا سلبیا و یؤثر علیھم و ھذا بخاصة عندما ینظر إلیھم اآلخر سو

االستغراب و عدم التقبل أو مد ید المساعدة بل یتعدى األمر إلى حد االتھام و التنكر للمسؤولیة  و بالتالي 

دراسة عبد و ھذا ما تؤكده "متذبذبة" أي تختلف طبیعتھا من حالة ألخرىصورة الذاتیمكن القول أنھ

أن نسبة :نتائج الدراسةحیث كان من "ھوم الذات لدى الشبابدراسة مف:"بعنوان ) 1972(الفتاح ، 

اإلجابات عن النزعة الذاتیة كانت أعلى من نسبة اإلجابات عن النزعة االجتماعیة، كما تبین وجود 

اختالف المجموعتین عن بعضھا في ھذا االختبار حیث تغلب النزعة االجتماعیة لدى الطالبات عنھا لدى 

.الطلبة

.قلق المستقبلمن ذو الجنسیة المثلیة) الطالب الجامعي(یعاني الشاب : الفرضیةالثانیة -

قلق المستقبل لزینب "و النتائج المتحصل علیھا من إستبیانإنطالقا من المقابالت و المالحظات العیادیة 

كان ولىاألالحالة ف،و لو بدرجات مختلفة ثبتت ھذه الفرضیة ،فقد المطبق على الحاالت الثالثة"شقیر

37"أما الحالة الثانیة فكانت درجة القلق لدیھاو ،"درجة 45"والتي كانت تعادل"متوسطقلق "لدیھا 

عدة عوامل منھا و ھذا بالطبع راجع إلى"44"الحالة الثالثة فقدتحصلت على درجةو أما "درجة

و ما ینجر عنھ من غیاب التربیة و و بخاصة غیاب دور الوالدین المحیط األسريالخارجیة و المتعلقة ب

و المجتمع و نظرة االحتقار التي ینظر بھا إلیھم  ككل و عوامل داخلیة التوجیھ و التنشئة الصحیحة  

و بخاصة الصراع النفسي الذي تعیش فیھ بین ما تطلبھ و تبغیھ و تھواه نفسھا و ما متعلقة بالحاالت نفسھا

ول في الدین و العادات و التقالید و األعراف و القیم االجتماعیة و باإلضافة إلى إحساسھا بعقدة ھو مقب

و ھذا المستقبلا منذو الجنسیة المثلیةقلق) الطالب الجامعي(لشاب ل" تحقق فرضیة" یعنيو ھذا ما النقص
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المستقبل لدى طلبة كلیة التربیة قلق :" بعنوان ) 2008(، " السبعاوي" دراسة ما تبینھ نتائج دراسة 

:وصلت نتائج الدراسة إلى أنھ تحیث "وعالقتھ بالجنس والتخصص الدراسي 

.مستوى قلق المستقبل لدى أفراد العینة بشكل عام منخفض-

.قلق المستقبل في اإلناث أكثر من الذكور-

.ال توجد عالقة ارتباطیھ بین قلق المستقبل ومتغیر التخصص الدراسي

ذو الجنسیة )الطالب الجامعي(المواضیع التي تشكل قلقا مستقبلیا بالنسبة للشاب : لثةالفرضیةالثا-

.المثلیة

المواضیع أنھ إستبیان قلق المستقبل لزینب شقیر المطبق على الحاالتنتائج من خاللیتضح جلیا 

ظھرت تقریبا بنفس المثلیةذو الجنسیة)الطالب الجامعي(التي تشكل قلقا مستقبلیا بالنسبة للشاب 

من ضغوط الحیاة و غالء المستقبلیةو القلق المتعلق بالمشكالت الحیاتیةالترتیب  عند الحاالت الثالثة أي 

و قلق الصحة و قلق الموتو یلیھ و إنخفاظ الدخل المادي و سوء التوافق الزواجیالمعیشة و كثرة البطالة 

الخوف و القلق من ثم طیر أو الموت و تشوه الصورة الخارجیةالذي یشمل الخوف من االصابة بمرض خ

و الذي یفرض االیمان بالقضاء و القدر و الكفاح الدائم و المستمر من أجل تحقیق الفشل في المستقبل

و الذي یتضمن )قلق التفكیر في المستقبل ( القلق الذھني و بعده التفوق و أھمیة االلتزام بالجانب الدیني

الیأس من و في األخیر أھمیة في دفع الفشل و الیأس وتحقیق غد أفضل الطموح و ما لھ من باالخص

و الذي یكون نتاج الحوف و القلق من المستقبل المبھم و المجھول و ھذا ما یصعب من رسم المستقبل

ل قلقا أنھ ھناك مواضیع مختلفة تشك"تحققت فرضیة" ، أي انھ خطة معینة ألجل تحقیق أھداف معینة

: " بعنوان ) 2005(، "سعود " دراسة مستقبلیا بالنسیة للشباب الجامعي و ھذا ما توصلت إلیھ دراسة 

: حیث توصلت إلى النتائج التالیة "قلق المستقبل وعالقتھ بسمتي التفاؤل والتشاؤم 

وعدم وجود عالقة دالة إحصائیة بین قلق وجود عالقة دالة إحصائیة بین قلق المستقبل والتشاؤم ،-

.المستقبل وكل من التفاؤل واألمل والقلق كحالة وكسمة

.وجود عالقة دالة إحصائیة بین قلق المستقبل وكل من الجنس والدخل والسنة الدراسیة-

الح إن قلق المستقبل یتغیر وكل من التفاؤل والتشاؤم واألمل والقلق كحالة وكسمة باختالف الجنس ولص-

.اإلناث والسن حیث انھ یقل كلما تقدم العمر والمستوى الدراسي ولصالح العلوم اإلنسانیة

قوة اإلرادة وعالقتھا بقلق المستقبل لدى طلبة جامعة :" بعنوان ) 2007(، " المولى" دراسة و 

شعورھم أظھرت النتائج ان طلبة  جامعة الموصل یتمتعون بقوة إرادة فوق المتوسط إلى جانب"الموصل

بقلق مستقبل فوق المتوسط وعدم وجود عالقة بین قوة اإلرادة وقلق المستقبل وعدم وجود عالقة دالة 
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ووجود ) الواطئ ، المتوسط ، العالي ( إحصائیة بین قوة اإلرادة وقلق المستقبل وفقا لمستویات قوة اإلرادة

ولصالح اإلناث ) إناث–ذكور ( الجنسعالقة دالة إحصائیة بین قوة اإلرادة وقلق المستقبل وفق متغیر

–علمي ( وعدم وجود عالقة دالة إحصائیا بین قوة اإلرادة وقلق المستقبل وفقا لمتغیر االختصاص 

وعدم وجود عالقة دالة إحصائیا بین قوة اإلرادة وقلق ) الرابعة –األولى ( وللمرحلة الدراسیة ) إنساني

–علمي ( لمتغیري االختصاص )  الواطئ ، المتوسط  ، العالي( المستقبل وفقا لمستویات قوة اإلرادة 

.) الرابعة –األولى ( والمرحلة الدراسیة ) إنساني
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: استنتاج عام -

من المفاھیم المعقدة بحكم أنھا من تعتبرالجنسیة المثلیةصورة الذات لدى الطالب الجامعي ذو إن

من جھة و من جھة الشخصیة للفردنظرا الرتباطھا بالحیاة و خاصة في المجتمع الجزائريالطابوھات

ما یسببھ من ضیق و خجل و ھذا باألخص الرتباطھ بفترة الدراسة وثانیة باعتبارھا موضوعا شائكا

ع نواحیھ و التي تمثل فترة التفتح على العالم الخارجي من جمیالشباب ،الجامعیة التي تكون  في فترة 

سواء االجتماعیة أو المھنیة أو الشخصیة و غیرھا  مما یستلزم تفجیر الطاقات المكبوتة لدیھ إال أنھ في 

ؤثر من شأنھ أن یجنسیة المثلیةالدراسة یكون الوضع على غیر العادة ، حیث أنھ ھذا المشكل أي الحاالت

إلى یؤديھذا ما ، وخص صورة الذات لدیھ الجزائري و باألتأثیرا كبیرا على الحیاة النفسیة للطالب

و على رأسھا القلق و باألخص الوقوع في اضطرابات نفسیةحدوث خلل في االستقرار النفسي ، و بالتالي 

أي أنھ ھناك عالقة عكسیة بین ، القلق المستقبلي و ھذا بالطبع راجع للمرحلة العمریة التي یكونون فیھا 

فكلما اتسمت صورة الذات باإلیجاب نقص القلق المستقبلي و بالعكس ما صورة الذات و قلق المستقبل ،

إذا كانت صورة الذات تتسم بالسلبیة و ھذا االستنتاج یكون بالطبع نتاج عدة عوامل منھا الشخصیة 

.المتعلقة بالفرد و بنیتھ النفسیة و عوامل خارجیة متعلقة  باألسرة والمجتمع لكل حالة من حاالت الدراسة 
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:خاتمة

فكر الشباب أوال تشغل بال أصبحتالتياألموروالخوف من  المستقبل من التفكیرأنفیھمما ال شك 

والتيتھم المجتمعات والشعوب المتحضرة التياألمورمن ھالمستقبل والتنبؤ بفيالتفكیر أصبحفقط بل 

والشباب الیوم ونعنى طلبة الجامعة ھم ، تحاول ان تجد لنفسھا موضع على الخریطة العالمیة والدولیة

من خالل النتائج  ، و المستقبل ویفكرون بشكل كبیر فى المستقبل ویتخوفون من المستقبل وما یخبأه لھم

لـ " إدراك صورة الذات" اختبارالمتحصل علیھا من المقابالت و المالحظات العیادیة و كذلك 

L'Ecuyer أنھ الجنسیة المثلیة تؤثر كثیرا على تاستنتج" قلق المستقبل لزینب شقیر" استبیانو

بر فترة تالتي تعھذه األخیرة وبخاصة أنھ في فترة الشباب بما فیھ صورتھ لذاتھنفسیة الطالب الجامعي

فأما الحالة ، و ھذا ما ظھر في الحاالت الثالثة ، عمریة حساسة و حاسمة في حیاة الطالب الجامعي و ھذا 

قلق "أیضا الحالة الثالثة  لدیھا و" قلق بسیط" الحالة الثانیة فلدیھا أیضا و"متوسط قلق "األولى فلدیھا 

عدم ممارسة دورھما من و غیاب الوالدین و دورھما  نبع العطف و الحنانھذا بالطبع راجع إلى"بسیط 

سلوكھم الجنسي ھو النحرافو الرئیسي األولنصح و إرشاد و توجیھ ، ولھذا یمكن القول أنھ السبب 

غیاب األسرة و بخاصة الوالدین و عدم أداءھما لدورھما كما ینبغي و ھذا ما من شأنھ أن یؤثر سلبا في 

الجنسیة و ھذا في حد ذاتھ عامل یؤدي إلى تالسلوكافیھااو بالتالي انحرافھم  سلوكیا بماألبناءتربیة  

. من غموض یحملھظھور القلق و بخاصة من المستقبل و ما 
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:اقتراحات

یلعب المحیط أي المجتمع و االسرة دورا أساسیا في تجنب الوقوع في الجنسیة 
المتلیة  و للحد من ھذه الظاھرة ، و من خالل ھذه الدراسة التي قمت بھا أقدم بعض 

:  التوصیات وإالقتراحات التي أرھا مناسبة 

.االسري خاصة في فترة الطفولة و المراھقة ند و الدعمستقدیم ال-

عطاء النصائح للفرد إذ ما فشل في أحد المواقف في الحیاة ، ألن للفشل االجتماعي أثر إ-
.على الحالة النفسیة للفرد

تھیئة فرص النجاح و تباین الطرق السلیمة التي ینتھجھا الفرد للوصول إلى الھدف -
.المطلوب

علیھا بما فیھا التذكیر بأھمیة الدین و المواعظ التي جاء بھا ، و المبادئ التي یقوم -
.المحرمات و المحلالت ، خاصة فیما یخص الزواج و العالقات الجنسیة 

.تشجیع االفراد بالذھاب إلى االخصائي النفساني في حالة شعورھم بضیق أو ضغوط-

ال بد من فنح مراكز خاصة للتكفل بھذه الفئة من الشاذین ، و بالتلي إمكانیة تقدیم -
.المساعدة النفسیة لھم

.حرافات نمن االة وقایل، لمنذ الصغرتمام بالتربیة الجنسیة الصحیة االھ-
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: بات البحث وصع

: الجانب النظري -

.قلة المراجع و الكتب التي تتحدث عن موضوع الجنسیة المثلیة -

: الجانب التطبیقي -

.وجدت صعوبة في العثور على الحاالت -

.عدم إحترام الحاالت مواقیت إجراء المقابالت -

.عدم وجود أماكن مخصصة إلجراء المقابالت -
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ـمـالحــقال



l'écuyer:وصف نموذج

مصطلح الذات بأنه نظام معقد ینألف من بعض البنیاتl'écuyerیعرف

األساسیة محددة الجوانب لمصطلح الذات إلى أجزاء أكثر تحدید ما تحت البنیات

ممیزة بذلك, التي تتقسم بدورها إلى مجموعة عناصر أكثر خصوصیة هي الفئات

انطالقا من هذا نجد خمسة أقطاب رئیسیة تكوناألوجه المتعددة لمصطلح الذات 

.مفهوم الذات

.االدراكات التي ترتبط بجسم الفرد وكل ما یمتلكه-1

,.)اهتمامات,استعدادات,محاسن,عیوب(االدراكات المتعلقة بوصف الذات،2-

ادراكات األحكام المتعلقة بالقیمة التي یعطیها الفرد لنفسه والعمل الذي یقوم به3-

.فهیتكمن اجل الحفاظ على 

.وج الفرد من تمركزه على ذاته لكي یدمج الحقیقةاالدراكات المتضمنة لخر4-

االدراكات المتضمنة للتمیز بین ما هو للذات وما یرجع ألخر هذا اآلخر یمثل5-

.شي أكثر منه شخص

:هذه األقطاب الخمسة األساسیة للذات هي

الذات و-الذات االجتماعیة -ذات الكیفیةال-الذات الشخصیة-الذات المادیة

الالذات ، ومن هذه البنیات نعید بناء مجموع النظام الداخلي لمختلف األبعاد المكونة

.وفئات-تحت بنبات –لمصطلح الذات على شكل 



:تنقسم إلى بنیتین تحتیتین: بنبة الذات المادبة

لملكیةما تحت بنیة الذات ا- ما تحت بنیة الذات الجسمیة 

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: فئة الحالة الصحیة أو الشروط الفیزیولوجیة*

المرض والنشاطات الفیزیائیة التي یقوم بها الجسم كالشرب األكل النوم,الجسدیة

الخ....,

تتضمن كافة األشیاء التي یمكن أن یقول عنها الفرد:ما تحت بنیة الذات الملكیة
:أنها ملكي و تحتوي أیضا امتالك األشیاء و امتالك األشخاص و تصنف إلى فئتین

.امتالك األشخاصفئة*فئة امتالك األشیاء*

:بنیة الذات الفردیة- ب
و یمكن ان, تشتمل على التغیرات الداخلیة أو النفسیة المعبر عنها من طرف الفرد

تحت( و أخرى تكون أكثرعمقا, )تحت بنیة صورة الذات( تكون عامة أو وصفیة 
:و تنقسم إلى,) ةیة الهو یبن
مظاهر التجربةعطي مختلف یتتضمن وصفا : ة صورة الذاتیتحت بن-

:ل اظهر عدة فئات خاصة و هيیوالتحل,ةیالذات
:ةیات بالذات المثالیانا في األدبیو المعروفة أح:فئة التطلعات أو الطموحات*



رغبات و أماني
.قوم بها الفردیة التي یدو یة أو الیفئة نشاطات الذات سواء الذهن*

لحاالت االنفعالیة المختلفة التيالتي یعبر عنها الفرد و ا: فئة األحاسیس و المشاعر
الخ....كره.فرح.إحباط.تنتابه من خوف

و محتواها یشبه محتوى فئة,التي تجدب إلیها الفرد: فئة األذواق و االهتمامات*
أحب: تعدد النشاطات و لكن االختالف بینهما یكمن في عدم التحقق من الفعل مثال

.أحب القراءة.الریاضة 

تشمل المعطیات التي یبین فیها الفرد إمكاناته: االستعداداتفئة القدرات و 
أنا: تشمل في وصف الذات سواء ایجابیة أو سلبیة مثال: فئة المحاسن و العیوب*

.الخ....أنا خجول, عدواني

تحت بنیة الهویة تشمل هویة الذات و الجوانب الشخصیة العمیقة التي تتجاوز-
بكیان الفرد كل الباحثین یتفقون لیجعلوا منمستوى الوصف البسیط أي الشعور

الهویة العنصر البناء لمفهوم الذات و تظهر االختالفات عندما تحدد األبعاد المكونة
لهده البنیة التحتیة و على الرغم من هذا االختالف في أراء فان ما تحت بنیة هویة

:فئات5الذات تتكون من 

سنة20اسمي نادیة عمري: مثل , لعنوانا,السن,االسم:فئة التسمیة البسیطة*
تتمثل في الوظائف التي یقوم بها الفرد كالدور العائلي ، رب:فئة دور و مقام*

الخ,,,المستوى الدراسي .و الدور االجتماعي مثال المهنة.االبن األكبر.أسرة 
التماسكأي اإلحساس باالستمراریة آو عدم االستمراریة أو : فئة الحقیقة و قوامها*

.و عدم التماسك فهم وعدم فهم ما یجري بالذات
تتمثل في الفلسفة الحیاة أي كیف یرى الفرد الحیاة بصورة عامة: فئة االدیولوجیة*

مثال أنا أرى الحیاة مضطربة في أیامنا



هي وصف أو بطاقة یلصقها الفرد بنفسه تتضمن ارجاعات:فئة الهویة المجردة 
هو أنا و یصعب تمیزها عن فئة االیدولوجیا مثال أنا امرأة حرةحقیقیة واسعة مثال أنا 

تشمل الجانب التكیفي لمفهوم الذات و هي تحتوي عموما:ةیفیة الذات الكیبن-ج
على ردود فعل الفرد تجاه االدراكات التي یمتلكها عن نفسه أي تجاه مفهومه لذاته و

مة الذات و ما تحت بنیة نشاطما تحت بنیة قی: تنقسم بدورها إلى فئتین تحتیتین 
.الذات

و هو الجانب الذي یشمل كل المعطیات حول حكم تقییمي:ما تحت قیمة الذات- 1
ایجابي كان سلبي للذات من خالل نظام القیمة الشخصیة او المفروضة من الخارج

:و تنقسم إلى

.س بالفاعلیةكل المعطیات التي تترجم عند الفرد باإلحسا:فئة األهلیة و الكفاءة*

أي الحكم الذي یعطیه الفرد لنفسه ایجابي كان او سلبي و هي:فئة القیمة الشخصیة
تتجاوز الوصف البسیط للمحاسن و العیوب

هده البنیة التحتیة تشمل المعني الذي أسماه: تحت بنیة نشاط الذات -
SYMONDS (1949)نسق النشاطات و تكلم)JAMES(1890عن الدفاع عن

:ةیو تتكون من الفئات التالالذات 
اة عامة و كانت تعرفیأي الخضوع لحوادث و حقائق الح: فییة التكیجیفئة إسترات*

ةیة األبحاث المطابقة إال مطابقة للمتطلبات الخارجیفي بدا
ةیواجهها الفرد بالمسؤولیات التي یأي مجموع النشاطات و الوضع: ةیفئة االستقالل*

كاملة

ترجع إلى الترددات والتناقضاتLAMBIVALENCE :داني فئة التناقض الوج
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 ذلك للشعور
.و اإلحساس بالعجز

تشمل المعطیات التي تترجم اإلحساس بالتطور االیجابي في: فئة الذات الحالیة*
.أحس بأنني متحكم في كل إمكانیاتي:حیاته الحالیة أو الماضیة مثال 

:یتمثل في المعطیت التي یصف بها الفرد طریقة عیشه مثال: نمط العیش*

.أعیش حیاة بسیطة أو أعیش حیاة تعیسة

ائع للذات االجتماعیة هو أنها الطریقة التيالمعنى الش:ةیة الذات االجتماعیبن-د
بها اآلخرون یدركون الفرد

-IVوهي الطریقة التي یدرك بها اآلخرون الفرد و تنقسم: بنیة الذات االجتماعیة
:إلى
:ما تحت بنیة انشغاالت و نشاطات الذات1-

:أي اشتراك الفرد في مختلف النشاطات و تنقسم بدورها إلى ثالث فئات
أي المواقف االجتماعیة و االیجابیة في مواجهة اآلخرین: فئة قابلیة التأثر–ا 
.و أحیانا رفض بسیط للدخول في تواصل مع اآلخرین,تواصل ایجابي مع اآلخرین,



: 2005المستقبل إعداد زینب محمود شقیر قلقمقیاس 

یھدف المقیاس إلى معرفة رأي الفرد الشخصي بوضوح في المستقبل و ذلك على مقیاس متدرج من 
و موضوع ) تماما(، دائما ) كثیرا(بدرجة متوسطة ، عادة ،) قلیال(معترض أحیتنا ) ال(معترض بشدة 

: أمام ھذه التقدیرات خمس درجات ھي 

على الترتیب و ذلك عندما یكون إتجاه البنود نحو قلق المستقبل سلبي بینما تكون )0–1–3-2–4(
)4–3–2-1–0( ھذه التقدیرات في إتجاه عكسي 

و قلق المستقبل إیجابي ، و بذلك تشیر الدرجة المرتفعة على المقیاس إلى حت نعندما یكون إتجاه التقدیرا
.إرتفاع قلق المستقبل لدى الفرد 

: كاآلتي مفردة موزعة على خمس محاور)28(و بتكون المقیاس من 

أرقام البنودوراالمح
24-22-21-20-17القلق المتعلق بالمشكالت الحیاتیة و المستقبلیة  1
26-25-19–18-10قلق الصحة و قلق الموت2
16-12-9-8-7–4)قلق التفكیر في المستقبل ( القلق الذھني 3
28-23-14-13-11-6-3الیأس من المستقبل4
27-15-5-2-1الخوف و القلق من الفشل في المستقبل5

محاور مقیاس قلق المستقبل و بنودھا

: طریقة التصحیح-
طبقاقلق المستقبلو یتم تحدید المستویات) درجة112–0( تترواح الدرجة الكلیة للمقیاس ما بین 

: للجدواللتالي 

مستوى قلق المستقبلإتجاه التصحیح أرقام البنود

0-1-2- 3-1124-1من
قلق مستقبل مرتفع جدا 

) شدید(
قلق مستقبل مرتفع

درجة112-91من 

درجة90–68من 
قلق مستقبل متوسط4-3-2- 1-280-11من 

قلق مستقبل بسیط
قلق مستقبل منخفض

درجة67–45من 
درجة44–22من 
درجة 21–0من 

مفتاح التصحیح و مسنویات قلق المستقبل



ال العبارةالرقم
تنطبق

أحیا
نا 

تنطبق

ا سارة في بارخأؤمن بالقضاء ة القدر ، و أن القدر یحمل أ1
.المستقبل

التفوق یدفعني دائما لمزید من التفوق و أكافح لتحقیق مستقبل 2
.   باھر

. تراودني فكرة أنني قد أصیح شخصا عظیما في المستقبل 3
عندي طموحات و أھداف واضخة في الحیاة و أعمل 4

. لمستقبلي وفقا لخطة رسمتھا لنفسي ، و أعرف كیف أحققھا 
االلتزام الدیني و االخالقي و التمسك بمبادئ معینة یضمن 5

.   لألنسان مستقبل آمن 
االفضل ان تعمل لدنیاك كانك نعیش ابدا و تعمل آلخرتك 6

. كأنك تموت غدا 
سیكون یوما ما مشرقا ، و سنحقق ) المستقبل(أشعر أن الغد 7

.آمالي في الحیاة 
.أملي في الحیاة كبیر ، ألن طول العمر یبلغ االمل 8
یخیئ الزمن مفآجات سارة ، و ال یأس في الحیاة و ال حیاة مع 9

. الیأس 
. حیاتي مملوءة بالحیویة و النشاط و الرغبة في تحقیق اآلمال 10
یمتلكني الخوف و القلق ة الحیرة عندما أفكر في المستقیل و 11

.انھ ال حول و ال قوة في المستقبل 
یدفعني الفشل إلى الیأس و فقدلن األمل في تخقیق مستقبل 12

.أفضل 
.على أساسھ ركونحو یتأنا من الذین یؤمنون بالحظ 13
أفضل طریقة للتعایش مع الحیاة ھو عدم التفكیر في المستقبل 14

.  ، و اترك الحیاة تمشي ھكذا 
تمضي الحیاة بشكل مزیف و محزن و مخیف مما یجعلني 15

. أقلق و أخاف نت المجھول
أشعر بالفراغ و الیأس و فقدان االمل في الحیاة و أنھ من 16

.  الصعب إمكانیة تحسنھا مستقبال
أشعر باالنزعاج إلحتمال وقوع كارثة قریبا بسبب كثرة 17

.  الحوادث ھذه االیام 
تجعلني أخاف أن ) شكلي(أشعر بتغیرات مستمرة في مظھري 18

.اآلخرین مستقبالأمام ) تقبلنيال ی(أكون غیر جذاب 
أو (ینتابني شعور بالخوف و الوھم من إصابتي بمرض خطیر 19

.في أي وقت ) حادث
الحیاة مملوءة بالعنف و االجرام ما یجعل الفرد یتوقع الخطر 20

. لنفسھ في أي وقت
كثرة البطالة في المجتمع یھدد بحیاة صعبة و سوء التوافق 21

.الزواجي مستقبال 
غالء المعیشة و إنخفاض الدخل العائد المادي یقلقني على 22



. مستقبلي 
لدرجة تجعل من الصھب ) مجھول(المساقبل غامض و مبھم 23

أن یرسم الشخص أي خطة لألمور الھامة من ) من العبث(
.  مستقبلھ

ضغوط الحیاة تجعل من الصعب ان أظل محتفظا بأملي في 24
.  الحیاة و أتفاءل بأنني ساكون في أحسن حال 

أو حدث ( أشعر بالقلق الشدید عندما أتخیل إصابتي في حادث 25
) .  اوحدث أو حدث لشخص یھمني) (لي بالفعل 

یغلب علي تفكیر الموت في أقرب وقت خاصة عندما أصاب 26
) .  أو یصاب أحد أقاربي (بمرض 

أنا غیر راض عن مستوى معیشتي بوجھ عام مما یشعرني 27
.بالفشل في المستقبل 

أشعر أن الحیاة عقیمة بال ھدف و ال معنى و ال مستقبل 28
. واضح



:2005المستقبل إعداد زینب محمود شقیر قلقمقیاس ) 01(ملحق رقم 

: )ه.م(الحالة األولى-
ال العبارةالرقم

تنطبق
تنطبقأحیانا 

القدر ، و أن القدر یحمل أخبارا سارة في وأؤمن بالقضاء 1
.المستقبل

X

التفوق یدفعني دائما لمزید من التفوق و أكافح لتحقیق مستقبل 2
.   باھر

X

XX. ح شخصا عظیما في المستقبل بتراودني فكرة أنني قد أص3
ة في الحیاة و أعمل حعندي طموحات و أھداف واض4

. لمستقبلي وفقا لخطة رسمتھا لنفسي ، و أعرف كیف أحققھا 
االلتزام الدیني و االخالقي و التمسك بمبادئ معینة یضمن 5

.   لألنسان مستقبل آمن 
X

عیش أبدا و تعمل آلخرتك تاالفضل ان تعمل لدنیاك كانك 6
. كأنك تموت غدا 

X

حقق أسیكون یوما ما مشرقا ، و س) المستقبل(أشعر أن الغد 7
.آمالي في الحیاة 

X

X.كبیر ، ألن طول العمر یبلغ االمل أملي في الحیاة 8
ئ الزمن مفآجات سارة ، و ال یأس في الحیاة و ال حیاة مع بیخ9

. الیأس 
X

X. حیاتي مملوءة بالحیویة و النشاط و الرغبة في تحقیق اآلمال 10
ل و بالحیرة عندما أفكر في المستقویمتلكني الخوف و القلق 11

.قوة في المستقبل انھ ال حول و ال 
X

قیق مستقبل حن األمل في تایدفعني الفشل إلى الیأس و فقد12
.أفضل 

X

X.أنا من الذین یؤمنون بالحظ و یتحركون على أساسھ 13
أفضل طریقة للتعایش مع الحیاة ھو عدم التفكیر في المستقبل 14

.  ، و ترك الحیاة تمشي ھكذا 
X

تمضي الحیاة بشكل مزیف و محزن و مخیف مما یجعلني 15
. المجھولمنأقلق و أخاف 

X

أشعر بالفراغ و الیأس و فقدان االمل في الحیاة و أنھ من 16
.  الصعب إمكانیة تحسنھا مستقبال

X

أشعر باالنزعاج إلحتمال وقوع كارثة قریبا بسبب كثرة 17
.  الحوادث ھذه االیام 

X

تجعلني أخاف أن ) شكلي(أشعر بتغیرات مستمرة في مظھري 18
.أمام اآلخرین مستقبال) ال یتقبلني(أكون غیر جذاب 

X

أو (ینتابني شعور بالخوف و الوھم من إصابتي بمرض خطیر 19
.في أي وقت ) حادث

X

الحیاة مملوءة بالعنف و االجرام ما یجعل الفرد یتوقع الخطر 20
. لنفسھ في أي وقت

X

Xكثرة البطالة في المجتمع یھدد بحیاة صعبة و سوء التوافق 21



.الزواجي مستقبال 
غالء المعیشة و إنخفاض الدخل العائد المادي یقلقني على 22

. مستقبلي 
X

ب علدرجة تجعل من الص) مجھول(قبل غامض و مبھم تالمس23
أن یرسم الشخص أي خطة لألمور الھامة من ) من العبث(

.  مستقبلھ

X

ضغوط الحیاة تجعل من الصعب ان أظل محتفظا بأملي في 24
.  الحیاة و أتفاءل بأنني ساكون في أحسن حال 

X

أو حدث ( أشعر بالقلق الشدید عندما أتخیل إصابتي في حادث 25
) .  اوحدث أو حدث لشخص یھمني) (لي بالفعل 

X

یغلب علي تفكیر الموت في أقرب وقت خاصة عندما أصاب 26
) .  أو یصاب أحد أقاربي (بمرض 

X

أنا غیر راض عن مستوى معیشتي بوجھ عام مما یشعرني 27
.المستقبل بالفشل في 

X

أشعر أن الحیاة عقیمة بال ھدف و ال معنى و ال مستقبل 28
. واضح

X



:2005المستقبل إعداد زینب محمود شقیر قلقمقیاس ) 02( ملحق رقم 

: )م.س(الحالة األولى-
ال العبارةالرقم

تنطبق
تنطبقأحیانا 

القدر ، و أن القدر یحمل أخبارا سارة في وأؤمن بالقضاء 1
.المستقبل

X

التفوق یدفعني دائما لمزید من التفوق و أكافح لتحقیق مستقبل 2
.   باھر

X

X. ح شخصا عظیما في المستقبل بتراودني فكرة أنني قد أص3
ة في الحیاة و أعمل حعندي طموحات و أھداف واض4

. لمستقبلي وفقا لخطة رسمتھا لنفسي ، و أعرف كیف أحققھا 
X

االلتزام الدیني و االخالقي و التمسك بمبادئ معینة یضمن 5
.   لألنسان مستقبل آمن 

X

عیش أبدا و تعمل آلخرتك تاالفضل ان تعمل لدنیاك كانك 6
. كأنك تموت غدا 

X

حقق أسیكون یوما ما مشرقا ، و س) المستقبل(أشعر أن الغد 7
.آمالي في الحیاة 

X

X.أملي في الحیاة كبیر ، ألن طول العمر یبلغ االمل 8
ئ الزمن مفآجات سارة ، و ال یأس في الحیاة و ال حیاة مع بیخ9

. الیأس 
X

X. حیاتي مملوءة بالحیویة و النشاط و الرغبة في تحقیق اآلمال 10
ل و بالحیرة عندما أفكر في المستقویمتلكني الخوف و القلق 11

.انھ ال حول و ال قوة في المستقبل 
X

قیق مستقبل حن األمل في تایدفعني الفشل إلى الیأس و فقد12
.أفضل 

X

X.أنا من الذین یؤمنون بالحظ و یتحركون على أساسھ 13
أفضل طریقة للتعایش مع الحیاة ھو عدم التفكیر في المستقبل 14

.  ، و ترك الحیاة تمشي ھكذا 
X

تمضي الحیاة بشكل مزیف و محزن و مخیف مما یجعلني 15
. المجھولمنأقلق و أخاف 

X

أشعر بالفراغ و الیأس و فقدان االمل في الحیاة و أنھ من 16
.الصعب إمكانیة تحسنھا مستقبال

X

أشعر باالنزعاج إلحتمال وقوع كارثة قریبا بسبب كثرة 17
.  الحوادث ھذه االیام 

X

تجعلني أخاف أن ) شكلي(أشعر بتغیرات مستمرة في مظھري 18
.أمام اآلخرین مستقبال) ال یتقبلني(أكون غیر جذاب 

X

أو (ینتابني شعور بالخوف و الوھم من إصابتي بمرض خطیر 19
.في أي وقت ) حادث

X

الحیاة مملوءة بالعنف و االجرام ما یجعل الفرد یتوقع الخطر 20
. لنفسھ في أي وقت

X
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.الزواجي مستقبال 
غالء المعیشة و إنخفاض الدخل العائد المادي یقلقني على 22

. مستقبلي 
X

ب علدرجة تجعل من الص) مجھول(قبل غامض و مبھم تالمس23
أن یرسم الشخص أي خطة لألمور الھامة من ) من العبث(

.  مستقبلھ

X

ضغوط الحیاة تجعل من الصعب ان أظل محتفظا بأملي في 24
.  الحیاة و أتفاءل بأنني ساكون في أحسن حال 

X

أو حدث ( أشعر بالقلق الشدید عندما أتخیل إصابتي في حادث 25
) .  اوحدث أو حدث لشخص یھمني) (لي بالفعل 

X

یغلب علي تفكیر الموت في أقرب وقت خاصة عندما أصاب 26
) .  أو یصاب أحد أقاربي (بمرض 

X

أنا غیر راض عن مستوى معیشتي بوجھ عام مما یشعرني 27
.قبل بالفشل في المست

X

أشعر أن الحیاة عقیمة بال ھدف و ال معنى و ال مستقبل 28
. واضح

X
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تنطبق
تنطبقأحیانا 

القدر ، و أن القدر یحمل أخبارا سارة في وأؤمن بالقضاء 1
.المستقبل

X

التفوق یدفعني دائما لمزید من التفوق و أكافح لتحقیق مستقبل 2
.   باھر

X

X. ح شخصا عظیما في المستقبل بتراودني فكرة أنني قد أص3
ة في الحیاة و أعمل حعندي طموحات و أھداف واض4

. لمستقبلي وفقا لخطة رسمتھا لنفسي ، و أعرف كیف أحققھا 
X

االلتزام الدیني و االخالقي و التمسك بمبادئ معینة یضمن 5
.   لألنسان مستقبل آمن 

X

عیش أبدا و تعمل آلخرتك تاالفضل ان تعمل لدنیاك كانك 6
. كأنك تموت غدا 

X

حقق أسیكون یوما ما مشرقا ، و س) المستقبل(أشعر أن الغد 7
.آمالي في الحیاة 

X

X.أملي في الحیاة كبیر ، ألن طول العمر یبلغ االمل 8
ئ الزمن مفآجات سارة ، و ال یأس في الحیاة و ال حیاة مع بیخ9

. الیأس 
X

X. حیاتي مملوءة بالحیویة و النشاط و الرغبة في تحقیق اآلمال 10
ل و بالحیرة عندما أفكر في المستقویمتلكني الخوف و القلق 11

.انھ ال حول و ال قوة في المستقبل 
X

قیق مستقبل حن األمل في تایدفعني الفشل إلى الیأس و فقد12
.أفضل 

X

X.أنا من الذین یؤمنون بالحظ و یتحركون على أساسھ 13
أفضل طریقة للتعایش مع الحیاة ھو عدم التفكیر في المستقبل 14

.  ، و ترك الحیاة تمشي ھكذا 
X

تمضي الحیاة بشكل مزیف و محزن و مخیف مما یجعلني 15
. المجھولمنأقلق و أخاف 

X

أشعر بالفراغ و الیأس و فقدان االمل في الحیاة و أنھ من 16
.  الصعب إمكانیة تحسنھا مستقبال

X

أشعر باالنزعاج إلحتمال وقوع كارثة قریبا بسبب كثرة 17
.  الحوادث ھذه االیام 

X

تجعلني أخاف أن ) شكلي(أشعر بتغیرات مستمرة في مظھري 18
.أمام اآلخرین مستقبال) ال یتقبلني(أكون غیر جذاب 

X

أو (ینتابني شعور بالخوف و الوھم من إصابتي بمرض خطیر 19
.في أي وقت ) حادث

X

الحیاة مملوءة بالعنف و االجرام ما یجعل الفرد یتوقع الخطر 20
. لنفسھ في أي وقت

X
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غالء المعیشة و إنخفاض الدخل العائد المادي یقلقني على 22

. مستقبلي 
X

ب علدرجة تجعل من الص) مجھول(قبل غامض و مبھم تالمس23
أن یرسم الشخص أي خطة لألمور الھامة من ) من العبث(

.  مستقبلھ

X

ضغوط الحیاة تجعل من الصعب ان أظل محتفظا بأملي في 24
.  الحیاة و أتفاءل بأنني ساكون في أحسن حال 

X

أو حدث ( أشعر بالقلق الشدید عندما أتخیل إصابتي في حادث 25
) .  اوحدث أو حدث لشخص یھمني) (لي بالفعل 

X

یغلب علي تفكیر الموت في أقرب وقت خاصة عندما أصاب 26
) .  أو یصاب أحد أقاربي (بمرض 

X

أنا غیر راض عن مستوى معیشتي بوجھ عام مما یشعرني 27
.بالفشل في المستقبل 

X

أشعر أن الحیاة عقیمة بال ھدف و ال معنى و ال مستقبل 28
. واضح

X
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