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 مقدمة : - 1 

لقػػػدبحتػػػهرةبظػػػوير بنلاػػػر االبتػػػفبنلػػػ ظـبنف اتوااػػػجبنلاػػػ بااػػػ لؼبت  ػػػوبنلت اتػػػ ب
 ك ردبتظويربنلسم ؾبنلرضوريبلمفرد،ب نافؽبامتػو بنلراوضػجب نلاػر االبامػ بحفبنلم ػ ب

نلظػويراافبلػػذلؾبكو ػةبحيتااػربكهاػػر باػ بنلراػو بنف اتوااػػجب،بيػ بنلمػ بناسوسػػ بل ػذافب
  فبساتوبه دبا ظاتربإل بتوباست بنآلفبهوا شطجبنلراوضاجبنلار اراج.

بنلتضػػػػػت فبح ب  تتػػػػػوبا ن ػػػػػربيػػػػػ ف بنلتتػػػػػمرافبحفبنلاػػػػػر االبت ػػػػػوؿب اػػػػػربتف ػػػػػـ 
نلاػر االبنلراوضػ بتػفبناركػوفبا اهػربدبناتربنلذيبااطم بضر ر بهذؿبنل  ػ ببنايدنؼ،

بلمفػػرد.ناسوسػػاجباػػ بهػػرنتوبنلاػػر االبلتػػوبااتاػػزبهػػربتػػفبحيتاػػجبكهػػر باػػ بنلتا ػػجبنلشػػوتمجب
هوإلضػػػػواجبإلػػػػ بنايتاػػػػجباػػػػ بنلا تاػػػػجبنلشػػػػوتمجبلمشوتػػػػاجبتػػػػفبنل ػػػػ نر بنلهد اػػػػجب نل قماػػػػجب

 .ب نف اتوااج

بنل شوطب بتزن لج بنلراوض بإف بح  ب قةبنلفرنغ بهغرضبإساغالؿ بكوف بهغرضبس ن  كوف
ب بنلتسا اوة بإل  بلم ت ؿ ب،نلادرا  بنلترجببنل ولاج بارقاؽ ب ر  بسماتو بطراقو ا اهر

بنل  نر ب بتف بنلكوتؿ بنل ت  بلمفرد باارقؽ بنل شوط بذلؾ بتزن لج بوالؿ بح ر براث نل وتج،
بنل سـبنلتوامفجببهوإلضواجب نف اتوااجنلهد اجب نل فساجب إل بارسافباتؿبكفو  بح  ز 

بنلد ريب نلا  ب نل ته كول  وز ب نل ضم  ببفس  بتتطف  بنل زاز ب8991،)اهد (بببب99،
ب بنلرتورت  بترتد بترتد بتتطف :–د/ بنل زاز باهد بنل ظراجب" د/اواد  بهاف نلار اال

 .99صب-ـ8991–نلقوير ب–تركزبنلكاو بلم شر-9ط–" نلاطهاؽ

بنفب بار بنلطولهج بنل فساجنل شوطبنلراوض بنلار ار ب بت وؿببلذن بتراهطجبنلترج باالقج
،ب با ب تا بنلفئوةبنلت ات بتفبحكثربت وفةبامـبنل فسبإثور بفياتوـبنل وس ببها  تو
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امس وبب نل ت ؿبإل بتسا  بت وس بتفبنلترجبنل فساجبحتربتر   بااربتفبنل وسب تا و،
ب  مـبافبشوصبار  با براو ب فساجب اربترارجب.

ه  رب تا بنلتتورسوةبنلذيبا رؼببنل  ؼبضدبنل سو بظوير ببإل اطرق وببو تفبي ب
بنلا بُاتورسبام بنل سو ب نلفااوةب اسه بناذ بس ن بنل فس بح بنل سديبح بنل  س 

،باولاجبحرتدبضاؼبنهلل،بنل  ؼبضدبنلترح بهافبنلفقرب نلت نثاؽبب(ب99)ضاؼبنهلل،
 99-98نلد لاج:بدرنسجبتقور ج،بصب

اقماؿبنل شوطبنلراوض بنلار ار با با بت راجبحيتاجببنلدرنسج بتفبي وباكتفبحيتاجب
نل فساجبلد ب سو بضرواوبنل  ؼب بكافاجباقماؿب بتسواد بيذهبنلفئجببتفبنلضغ طوة

ب.تفبنلت ات 

ب و ةبيذه  قدبقستةبإل بهوهافب،بنلهو بنا ؿبوتصبلمدرنسجببالدراسة  ام بيذن
بنل ظراجبب نلهو بنلثو  بوتصبلمدرنسجبنلتادن اجب.

ب بهولهرث بنلا راؼ بإل  بنا ؿ بنلهو  بنا ؿببثالثةو قست و بنلفتػػػػؿ با  با و ل و ات ؿ
نلفتؿببببنلترجبنل فساجحتوبنلفتؿبنلثو  بنلذيبا و ل وباارببنل شوطبنلراوض بنلار ار 

 نل  ؼبضدبنلترح نلثولثبا و ل وباارب

ب بناوار بي  بقسـ براثب بنلتادن اج بنلدرنسج ب با  باااتثؿ بنلهو بنلثو   بمافاتبإل حتو
ب با  بإل ببا و ل و باطرق و براث ب بنلتادن اج ب نإل رن نة بنلهرث بت   اج بنا ؿ نلفتؿ

ب بنلتساودـ بنل مت ب بنلهرثب،ت وفةبنلهرثب،نلت  و  حد نةبنلهرثب نلضهطبب،اا ج
نوااـبيذنبنلفتؿبه رضبدقاؽبلم سوئؿبنإلرتوئاجبنلا ب بنإل رنئ بلتاغارنةبنلهرثبب
بنلطوله باما و باضتفبجبس ؼباسا د بنلفتؿبنلثو  باقد بحتو ب ب بنإلرتوئاج ا بنلت ول ج

بنلدرنسج ب ب اوئو بت وقشج با ظاؼبارضب  بوالؿ بتف بنإلرتوئاج بنلت ول ج باتة ، قد
بولفرضاوةببهااربت وقشجبب اوئوبب بت ت اجبتفبنلتقوااسبنإلرتوئاجب
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 : إشكالية الدراسة - 2
ا اهربنل شوطبنلراوض بنلار ار بتفبحيـبح  نعبنل شوطوةبنلراوضاجبا بنل ترب

 بيذنبلتوبلربتفب اوئوب دبإا وهاجبام براو بناارندبإذباسوادبام بإاود بب,نلرداثب
 با داديوب بنإلها ودبافبنلر اافبنلا ت بلم تؿب بتشوكؿبنلراو بنلتوامفجبه ثبنلطوقجب

ب كذنبنل سو بهتفجبووتجب.ب,اجبلد بناارندب بهولاول بارسافبنلرولجبنل فس

ح  نعبنل  ؼبس ن نبكوفب سداوبول بإل بشا بلرنل سو با باتر وبنبجاح مهإذباا رضب
ياتوـببح ب فساوبرا ب  ساوب بيذنبتوبِا ثربسمهوبام بنلترجبنل فساجبل ف  نلطولهج  ن 

ب.بووتج نلترح بهتفج اوتجب ضد هتفج ترا ضج ظوير  نل  ؼ ك ف هولهرث
ا بنلتركزباالرظبت ذببنلارهصبحث و بنلطولهجببوهر تاطم بام بنلت ات بنل زنئريب بب 

 ن  ببحتهالبل ذنبار بلقدبنل يمجبنا ل بن ربي وؾبازنادبيذهبنلظوير با بت ات  وب 
بإدتو  ـ بنلهرثبافبنلطرؽبباما وبترورها وب ووتجبتسواد بيذهبنلفئجبتفبنل سو 

ام بيذهببلا ثارا اهربنل شوطبنلراوض بنلار ار بنردبنل  وتربنل وتجب بنلف ولجببلذن ب
بب:نلاول بطرحبنلاسو ؿبإل ه وب يذنبتوبحد ببنلفئج

لد ب سو بنل فساجبباقماؿبتفبنلضغ طوةيؿبلم شوطبنلراوض بنلار ار بد ربا ب
بب؟ضرواوبنل  ؼ

ب:بام ب ر بنلاول بنلاسو فةبنلفرااجب ب و ةب

لم شوطبنلراوض بنلار ار بد ربا باقماؿبنلضغ طبنفسراجبلد بنل سو بضرواوبيؿبب-
 نل  ؼب؟

يؿبلم شوطبنلراوض بنلار ار بد ربا باقماؿبنلضغ طبنف اتوااجبلد بنل سو بب-
 ضرواوبنل  ؼب؟

يؿبلم شوطبنلراوض بنلار ار بد ربا باقماؿبنلضغ طبنف ف ولاجبلد بنل سو بب-
بضرواوبنل  ؼب؟
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 : فرضيات الدراسة -3

 : الفرضية العامة

ل سو بنبنل فساجبلد بنلترجتفببارسافنل شوطبنلراوض بنلار ار بد ربا ب -
 ضرواوبنل  ؼب.

 : الجزئية الفرضيات

 سو بضرواوبد بنللبنلضغ طبنفسراجباقماؿنل شوطبنلراوض بنلار ار بد ربا ب -
 نل  ؼب.

 سو بد بنللاقماؿبنلضغ طبنف اتوااجبنل شوطبنلراوض بنلار ار بد ربا ب -
 ضرواوبنل  ؼب.

نل شوطبنلراوض بنلار ار بد ربا باقماؿبنلضغ طبنف ف ولاجبلد بنل سو ب -
  .ضرواوبنل  ؼ

 : أهداف الدراسة -4

نل فساجبباقماؿبتفبنلضغ طوةنلا رؼبام بد ربنل شوطبنلراوض بنلار ار با ب -
 .لد بنل سو بضرواوبنل  ؼب

لد بباقماؿبتفبنلضغ طوةبنفسراجنلا رؼبنل شوطبنلراوض بنلار ار با ب -
 .نل سو بضرواوبنل  ؼب

لد باقماؿبتفبنلضغ طوةبنف اتوااجبنلا رؼبنل شوطبنلراوض بنلار ار با ب -
 نل سو بضرواوبنل  ؼب.

لد باقماؿبتفبنلضغ طوةبنف ف ولاجبنلا رؼبنل شوطبنلراوض بنلار ار با ب -
  ؼب.نل سو بضرواوبنل 
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 :مصطمحات البحث -5

 : الرياضي البدني النشاط 1 - 

 ااضتف اره اج  سامج ن ر ام  نلراوض  نلهد   نل شوط نلو ل  ح  ر حتاف ا رؼ

  ذلؾ  د نا ر سماتو ن  ت وقو نلفرد رو اوة إشهوع والؿ تف ا رض ت   ج تتورسوة

بجنلا تا راوار ا  نلفرد اامقويو نلا  نلترناؽ اتوثؿ نلا  نلا ماتاج نلترناؽ ائج ت والؿ تف
 نلشوتاج نلس ود  ارقاؽ هغرض  فسر امقو  تف نلفرد هر اقـ   شوط ي : الترويح 2 -

 2نف اتوااج   نل فساج رو وار امهاج   نلتتورسج ه د ح  حث و  ,قهؿ ه و اش ر نلا 

 ام  نإل سوف قدر  ه   و نلسماتج نل فساج نلترج ا راؼ اتكف :النفسية الصحة3 - 

 نآلوراف ت  تودقج االقوة اك اف   نلراو  ا  نلتوامفج هقاتر إاتو ر   هولس ود  نلش  ر

ب فس  ح ضغط تدتج اي نلا رض ه د نلطها اج رولار إل  نل  د  ام  قدرار  ذلؾ
 : نساء ضحايا العنف 4 - 

اا رضبل تا بحاتوؿبنل  ؼبنلقوئـبام بحسوسب  عبب ي بامؾبنلفئجبتفبنل سو بنلا 
نل  سبنلا با ديبإل بحضرنربهد اجبح ب  ساجبح ب فساجبح بنقاتوداجبح بتفبنلتراتؿب

حفبا ديبإل بذلؾبهتوبا بذلؾبنلا دادبهتثؿبيذهبنااتوؿبح بنإلكرنهبح بنلررتوفب
بنلا سف بتفبنلرراج.

ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب
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 :السابقة الدراسات - 6

نل  ؼبضدبنلترح ب نلترجبنل فساجب باالقا وب ظوير  ا و لة نلا  نلدرنسوة ا ددة
 نلهر ث   نلدرنسوة يذه له ض نلا رض ي و س رو ؿ لذن هوا شطجبنلار اراجبنلراوضاجب

 نل  ن   حيـ ا ضاال ت  نلظوير  يذه ا و لة نلا  نل رهاج   نلغرهاج نلد ؿ تفبكؿ ا 

ب:بام  تو حيت و  تف اما و ركزةبنلا 
 نلتكاؼ نلا واس  نلراوض  نلهد   نل شوط تتورسج ا ثار":  واؿ زر ؽب: األولى الدراسة

 ام  نلسمج كر  ل  ندي  تفاج ،درنسج رركاو نلت وقاف لد  نل فس  نلضغط تف نلاقماؿ ا 

ب" نل وتتج هول زنئر نلتارركج نلكرنس 
  نلراوضاج نلهد اج نلارهاج  ت   اج  ظراج ا  نلتو ساار ش ود  ل اؿ تذكر : الدراسة نوع

ب.نلتكاؼ نلراوض بنلهد   نل شوط ،اوتص
 نلقسـ فاه  هاف نل فس  نلضغط تسا   ا  إرتوئاج ار ؽ ا  د يؿ:البحث إشكالية

ب؟ نلتارركج نلكرنس  ام  نلسمج لكر  نلثو    نلقسـبنل ط   نا ؿ نل ط  
 :الفرعية التساؤالت 

 نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د يؿ

ب؟ نلقمؽ ه دباوص ااتو نلثو   نل ط  
 نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د يؿ

 ؟ نلشوتاج نل القوة ضغ ط ه دباوص ااتو نلثو   نل ط  

 نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د ف -

 ؟  نفقاتوداج نلتالاج ضغ ط ه دباوص ااتو نلثو   نل ط  

 نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د يؿ -

ب؟ نف ف وفة ه دباوص ااتو نلثو   نل ط  
 :المقترحة الفرضيات
 ا  د نلقسـ فاه  هاف نل فس  نلضغط تسا   ا  إرتوئاج ار ؽ ا  د :العامة الفرضية

 .نلقسـ فاه  هاف نل فس  نلضغط تسا  با  إرتوئاج ار ؽ
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 :الجزئية الفرضيات
 نل ط   نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د -

 .نلقمؽبه د اوص ااتو نلثو  

 نل ط   نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د -

 .نلشوتاج نل القوة ضغ طبه د اوصبااتو نلثو  

 نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د ف -

 . نفقاتوداج نلتولاج ضغ ط ه دباوص ااتو نلثو   نل ط  

 نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د يؿ -

 .نف ف وفة ه دباوص ااتو نلثو   نل ط  

 كر  فاه  لد  نفساهاوف ،هوسا توؿ نلتسر  نل تف  نلت  و نلدرنسج يده ا  ناه 

ب.نلسمج
 :عميها المتحصل النتائج-

 نل ط   نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د

 .نلقمؽبه د اوص ااتو نلثو  

 نل ط   نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د-

 .نلشوتاج نل القوة ضغ طبه د اوص ااتو نلثو  

 نل ط   نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د -

 . نفقاتوداج نلتولاج ضغ طبه د اوص ااتو نلثو  

 نل ط   نلقسـ  فاه  نا ؿ نل ط   نلقسـ فاه  هاف إرتوئاج دفلج ذنة ار ؽ ا  د-

ب.نف ف وفةبه د اوص ااتو نلثو  
بب:بنيةالدراسة الثا

 روفة لثالثج تادن اج درنسجبلدا و نلذنة اقدار   نلترح  ضد نل  ؼ حثربحستو  ه قتور 

 ا  يف تف   نل  ؼ ضرواوبنل سو    نلفااوة فساقهوؿ لم سو  نل ط   هولتركز تطمقوة

بهتساغو ـ. ت    ض 
ب
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 امـ اوتصبنل فس امـ ا  نلتوسار ش ود  ام  لمرت ؿباورج تذكر ب: الدراسة نوع

 نل قماج نلترج   نل اودي نل فس

 : البحث إشكالية
ب؟ لذنا و اقداريو ام  لم  ؼ نلترح  ا رض ا ثر يؿ

 الفرعية التساؤالت
 ؟ نلترح  ام  نلتتورس نل  ؼ   ع رس  نلذنة اقدار تسا   اوامؼ يؿ -

 ؟ نلت  فج نلترح  سف رس  نلذنة اقدار تسا   اوامؼ يؿ -

 نل تؿ؟  وراج تف نف اتوا  حدنئ و تف ا رقؿ نلت  فج لمترح  نلذنة اقدار ن وفوض يؿ -
 المقترحة الفرضيات

 .نلترح  ام  نلتتورس نل  ؼ   ع رس  نلذنة اقدار تسا   اوامؼ -

 .نلت  فج نلترح  سف رس  نلذنة اقدار تسا   اوامؼ -

بنل تؿ  وراج تف نف اتوا  حدنئ و تف ا رقؿ نلت  فج لمترح  نلذنة اقدار ن وفوض -
 : الدراسة لحاالت العام االستنتاج

 نواهور اطهاؽ والؿ تف اما و نلتارتؿ  اوئو   نلروفة ت  ه و قت و نلا  نلتقوهالة إف

 ا  م و   لذنا و اقداريو ام  ا ثر لم  ؼ نلترح  رض ا  حف  سا او " ستاثبك هر "

 او ا وج ، نلتدر سج نلروفة ام  فرظ وه تو يذن   ح تراضج س اج  ار إترح  هذلؾ

 حه ا و حسر  ا  إتو ضديو نلمفظ    نل سدي حشكولربهكؿ نل  ؼ   نلقس   لسم ؾ نلر ؿ

 .نلز ج طرؼ تف ح  3  1 نلرولااف ا  كتو

 ن سو ج ت  و ا  ؿ نفيو ج   لم  ؼ نل سو  ا رض نساترنر   4  2 نلرولااف ا  كتو

 نإلسو     لمقس   ارتم و اساتر حف اتكف ف   نلوض ع   لالساكو جبتاولج   ووض ج

 هد ريو نف ف وفة يذه كؿ   نلتشر  ج هوف ف وفة ااف ر را  ط اال  نل فساج نلهد اج

 او زنة اتهرف كتو نلدرنسج نلروفة  تا  ا د   د وه تو  يذن ه  فس فبنلثقج اض ؼ

 ذني  بنلذنة اقدار تسا   لاد   رن   يذن   ا ارض و نلا  نلت  هوةبكؿ ت ن  ج اف

 ن اتوااج آ  حسراج حد نرن كو ة س ن  إلا و نلت  طج ناد نر " إنبا دي حف ت  و اا ق  ف

 االبتعاد يفضمون لمذات المنخفض تقدير ذوي األفرادبRosenberg ر ز هرغب ار  راث
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 الميل و المفرطة الحساسية و بالخجل يمتازونبأنهم و االجتماعية النشاطات عن

 . " الوحدة و لمعزلة

 تق  رنة فيه  اش ريف نل  ؼ   لإلسو   ا رض ف  اا ج نل سداج   نل فساج اولت و و 

 ذني   نلذنة ام  سمهاو ا ثارن ا ثر نلزتف تف لفار  نلتشوار يذه كهة   حسريف دنوؿ

ب. نلذنة اقدار تسا   ن وفوضباسكه ف
 عدمبمن يتكون المنخفض الذات تقدير إن"بRosenberg 1978بر ز هرغ رس   

 يظهر لذاته الفرد تقدير أن اي ، الذات احتقار أو الذات رفض و ، ذاته عن الفرد الرضا
 " له اآلخرين تقييم و رؤية كيفية عن الفرد يدركها التي الفكرة خالل من

 الشعور ، االجتماعي و النفسي الضغط : نلتدر سج نلروفة ا  نلتالرظج ناارنض

 سيكوسوماتي مرض قمق، اكتئاب، اجتماعية، عزلة الحزن، اإلحباط، العجز، بالذنب،

  )نصفي شمل(
 : الدراسات الغربية

بنلترح  ام  نل  ؼ اومف و نلا  نآلثور ام  لما رؼ ح راة نلا  نلدرنسوة تف نل داد ي وؾ
 نلا  نلدرنسوة  تف ناارند، تف توامفج لفئوة نل فساج نلترج ا و لة نلا   نلدرنسوة

 :ام  تو ح رد نل فساج  آثوره نل  ؼبا و لة

بNeilson, Endo,& Ellngton 1992)  نل  ا ف  ن در  ل امس ف درنسج ا ب-8ب
  تف نلدرنسج اا ج اك  ة نلت  فج، نلترح  شوتاج ام  نل  ؼ ا ثار ت راجيداةبإل ب

 نلم نا  نل سو  حف نلدرنسج ها ة لم  ؼ اا رضف لـ إترح ب99  لم  ؼبا رضف إترح   18

 اغم  حي  نل ارنف، . هواتدقو  نل وئمج ه اضو  قمامج تالةبلدا ف لم  ؼ ا رضف

ب.لم  ؼ اا رضف لـ نلم نا  نل سو بتف حكثر نف ط نئاج ستج اما ف
  ا لفة ناتراكاج توسوش اس ا  ح راة نلا ب elbelda 1997نلهمدن درنسج  ا ب-9

 نل وئالة ضتف نل اش ساوسج تاغارنة ه ض ا ثار ارداد ه دؼ ساد  843 تفنل ا ج

 نلتسو  نل سو  حف نلدرنسج  اوئو تف اهاف لم  ؼ  ا رضة رك تاج تسوادنة اامق  نلا 

 ام  نلقدر   ادـ  نآلوراف هول فس نلثقج ادـ ستوة لظ  ر نراتولاج حكثر اكف إلا ف

 .نلقمؽ تسا   هورافوع ااتفف  كذلؾ  نلالتهوف  نلتس  لاج  ارتؿ ناطفوؿ ارهاج
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ب: العينة تعريف
 اتثاؿبحاضؿ لهرثن ل  وتر  تتثمج نلهرث ت ات  تف  زئاج ت ت اج اف اهور  ي  

 نلت ات  لذلؾ تتثمج اك ف را  ناتم  ات ن ام  نل ا ج امؾ  اوئو ا تاـ اتكف هراث

. 

 2007 ; 218 )اهوس وماؿ رتد(

 ا  نلت  فوة نل سو  اوص قتداو إوااوريو اـ نلا  روفة ام  درنسا و ا  نااتد و  قد

 نل سو  تركز

 نل سو  اا ج ام  درنسا و نقاترة هراث ت    ض  ا  يف تف   نل  ؼ ضرواو

ب. س ج 47 إل  21 هاف تو حاتوريـ اارن ح
 : بالمؤسسة التعريف
 ا   ت    ض  ا  يف تف   نل  ؼ ضرواو نل سو    نلفااوة فساقهوؿ نل ط   نلتركز

 ل ف لاس تف   نل  ؼ ضرواو نل سو  إ قوذ   إ اشوؿ يدؼ ل و  ط اج ت سسج اف اهور 

   نلطه  نلاكفؿ   نلرتواج ا اار   نلتركز دنوؿبفه  ووتج تسورج ل ف ومؽ   ت   
ب. هولت ات  إدتو  ف ترو لج ذلؾ ه د نف اتوا    نل فس 
 : المؤسسة تاريخ

 اوـ نلثو   رها  05 ا  نلت رخب99-10 نلا فاذيبرقـ نلترسـ  هتقاض  نلتركز ح شئ

 إلساقهوؿ نل ط   نلتركز إردنث نلتاضتف   2010 تورسب  - 21 ؿ نلت ناؽ 1931

ب. تساغو ـ ه فاج ت  ب ض  ا  يف تف   نل  ؼ ضرواو نل سو    نلفااوة
 نلهولغوة   ت   ا ض  ؼ يف تف   لم  ؼ نلت رضوة  نلفااوة نل سو  نلتركز اساقهؿ

ب.9188  اتهر ش ر ن نور ا  حه نهر ااال ، ح فد هد ف   ا ؽباتو 18 اتر تف
ب: المؤسسة محتويات

  : عمى يحتوي بالمؤسسة المتوفرة النشاطات الناحية من* 

 . نلواوطج قواج -

 إلرافوفة قواج -

 تكاهج -
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 نلراوضج قواج -

 نلرالقج قواج -

ب. ناتاج لتر  قواج -
  : األخرى القاعات*ب
 

  نرد  كؿ  رؼب19– رتوـ – نإلساقهوؿ قواج – لألكؿ قواج – تطهخ – تسا دع – ا و 

 .4 وه 

 : المركز مهام
ب:النفسي التكفل

 تف نلاقماؿ   نلرولج طت  ج ترو لج ت  ل و نلدقاؽ نإلتغو    لمرولج نل اد نإلساقهوؿ -

   آفت و اف نلا هار ا وبام   تسوادن لمراو  افو لاج  ظر  إاطوئ و  بنل فساج نلت و وة
 ا  ثقا و ل و إسار وع ووتج   إلار ات  تو ارقاؽبح ؿ تف اش ا  و   تاطمهوا و

 . ل و نلوور   نلتراط ا     فس و

 . نا لاج نلهاو وة كؿ اضـ هولرولج ووص تمؼ إادند -

 ح ؿ تف يذن   نل فساج نفواهورنة  نسا توؿ هو اظوـ ااوداج  فساج تقوهالة إ رن  -

 تسوادا و   نلرولج طها ج رس  نلت وس  نل الج ارداد   لإلظطرن  نل ادبنلاشواص

 نلت وسهجبنلرم ؿ إا ود ام 

بنلتركز ه رشوة نلرولج إدتوج -
 : اإلجتماعي التكفل

 تقوهمج إ رن  ااـ  ثوئق وبكواج تف نلا كد   نلرولج نساقهوؿ اه د تسا اوة اد  ام   اك ف 

 نلتشكمج ام  نلا رؼباا و ااـ إذ لتتاريو تردد  تررمج  ي  ل و هوإلتغو  يذن   ت  و

 ارقاؽ إ رن بوالؿ تف  يذن ت  و نل تؿ طراقج ارداد لااـ اراو ر  تو ا و ا و نلا 

 هغرضبل و نلتقرهاف حرد ح    دة إف ل وئما و هولا قؿ يذن   نلرولج ر ؿ ن اتوا 

  سط ا  إدتو  و إاود  ح  حسراو إدتو  و إلاود  ذلؾ حتكف إف تمال إردنث
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بتساقر  راو  نلهد  ه دؼ نإلساقهوؿ اوئمج لد   ض  و ح  از ا  و والؿ تف  داد اوئم 
ب. نلتشوكؿ كؿ اف ه ادن

  : الطبي التكفل
 نإلرشود،   نلفرص تادنف ا  نفسارناا   نلتكوف نلطهاج نل اوكؿ ا د

بت ر ح شوص لك  و   اوداج تراضجبلاسة لاسة لم  ؼ اا رض نلا  نلترح  حف اراث
باف نلكشؼ ااـ نفراوف ح م  اف  ، ل و اردث هتو لماف ه نلو ؿ   نلو ؼ كثار   

ب  نلطها  هاف ثقج   ا و ف االقج ي وؾ اك ف حف ا   لذلؾ نل ودي نلفرص ا  نل  ؼ
ب. نلتالرظج دقاؽ نلطها  ي و اك ف   نلفرص ا ا  ثـ نلرولج

 : كالتالي الممكنة العنف حاالت -

 .   س  ا ؼ ، رر ؽ ،  ر ح ، كدتوة : نلهورز  ناارنض -

 .نل ضت  نل  وز ا  إظطرنهوة ،  سداج آفـ ، تدنع:  هورز   ار حارنض -

ب.ن ارور ترو لج ، إكائو  ، قمؽ :  فساج حارنض -
 . نلتواتج نلقضوئاج نلسمطوة ح  نلدرؾ ح  نلشرطج لتتولال نلطهاج نلش ود  اقدـ   

 فساه ود طهاج ارولاؿ   د راج هفر توة نلتركز طها  اقـ  يذن حف إل  هوإلضواج -

 كذنلؾ   نلتزت ج هواترنض نلتتوهج لمروفة نلتراج نلتاوه ج   نلت داج ناترنض

ب.نلر نتؿ
 متغيرات البحث:

بام بتاغارافبنث افبلدرنسجبتد با ثاربنرديتوبام ب إفبحيبهرثبامت بفهدبحفباقـ 
بناورب بامارباوفبهرث وبقدبقوـبام بنلتاغارافبنلاولاف:

ب:بنلارضاربنلهد  بنلتدتو.بالمتغير المستقل-
ب:بنلق  بنل ضماجب بنلسراجب.المتغير التابع-

:قوـبنلطول بهت ت اجبتفبنإل رن نةبلضهطبتاغارنةبنلهرثبقتدبالمشوشةالمتغيرات 
بنلاركـباا وب بنلا باتثمةبااتوبام ب:

با ؿبا و سبنل سطبنلتهر ثبااربنلازنـبنلطول بهترناو بنل قوطبناسوساجبنلاولاج:-ن
بس ج.91إه ودبررنسبنلترت بلفئجبنقؿبتفب-
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ب-س جبب91لفئجبنقؿبتفبب-س ج(ب81فب)كالبنل ا اافبتفب فسبنل  سب)نلذك رب( بنلس-
نلا رهجبنفساطالااجب ببنفواهورنةبنلقهماجب بب نشرؼبنلطول به فسربام بن  وز- 

بنله داجبام بكالبنل ا اافب.
بنلهد  ب-ج بلمارضار بنلتقارح بنلادراه  بنلهر وتو باطهاؽ بام  به فسر بنلطول  إشرنؼ

بنلتدتوبهوااهورهبنلتدر بنلرئاس بل ذهبنل ا ج.
ب
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 تمهيد:

الكثير مف الفعاليات الترويحية خالؿ وقت الفراغ، ولعؿ مف أىـ ىذه األفراد يمارس 
ييا الفردي والجماعي، فأصبحت ظاىرة الترويح مف النظـ االجتماعية عالفعاليات الرياضة بنو 

ياضة ر التي يتألؼ منيا المجتمع، وكأحد مظاىر السموؾ الحضاري لمفرد، واتفؽ عمماء ال
كبيرة ويح عمى أف المعب ىو المب األساسي لياتيف الظاىرتيف، لذلؾ كانت أىميتو عمى والتر 

 سيما بعد تنظيمو إلى ما يسمى اآلف األنشطة الترويحية.في الحياة االجتماعية، وال

وعميو فقد خصصنا فذا الفصؿ والذي سنتطرؽ فيو إلى جانبيف ميميف، الجانب األوؿ 
 رويح حيث قمنا بػ5خصصناه إلعطاء دراسة تحميمية لمت

 نبذة تاريخية عن حركة الترويح: 1-1

إف الوضع الحالي لحركة الترويح جاء نتيجة لكثير مف المؤثرات التي استمر العمؿ بيا 
ف القميؿ مف الكثير الذي يمكف قولو في ىذا المجاؿ ىو أف ىذا الطريؽ قد  لزمف طويؿ، وا 

 المبعثر والتقمبات الكثيرة.مر بمراحؿ عديدة مف التخطيط االرتجالي والنمو 

بعمؽ  متأصمةإف الترويح المنظـ يعتبر حديث العالقة بميداف التربية، إال أف جذوره 
ف معرفة المطالب الترويحية  في الحياة االجتماعية والعاطفية واالنفعاالت الذىنية لشعبنا، وا 

 في أي وقت. لمشعب يمكف أف تعكس وتظير لنا الظروؼ االقتصادية والثقافية السائدة

" خالؿ القرف الثامف عشر مرتبطا بحياة نيوانجالند"ولقد كاف النشاط الترويحي مثال في 
المستوطنيف المستعمريف ىناؾ، حيث كاف أىـ ما يشغؿ الناس في ذلؾ الوقت ىو بناء 
المساكف في القفار والحصوؿ عمى ضروريات الحياة، وكذلؾ فإف الحفالت التي كانت تقاـ 

ي نسج المالبس والمشيورة بأغانييا أدت إلى زيادة إنتاج المالبس التي كانوا في لمتسابؽ ف
 أمس الحاجة إلييا، وعمى ذلؾ ارتبط العمؿ بالمعب.

ومع بداية القرف التاسع عشر وظيور الثورة الصناعية حدثت تغيرات أساسية في 
ة لتحوؿ أغمب أسموب الحياة في أمريكا، وكاف مف المحتـ أف تظير مشاكؿ معينة نتيج
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األىالي مف حياة الريؼ إلى حياة الحضر، وظؿ الترويح أمرا يرتبط بحياة واىتماـ الفرد 
ألوال، وقد أدى ازدراء القادة األمريكييف أللعاب الحظ إلى ميؿ الرأي العاـ لمقوؿ بأف الجيود 

حركة التي بذلت خالؿ القرف التاسع عشر كانت غير كافية لمالئمة قوة الدفع الذاتي ل
 الترويح.

كاف تاريخ مولد الترويح الحديث في أمريكا حيث تـ  6331ويمكف القوؿ بأف عاـ 
إنجاز أوؿ عمؿ حقيؽ في مجاؿ حقيؽ يفي مجاؿ الترويح في الواليات المتحدة األمريكية 

 ماساشوسيش" حيث فتحت أوؿ حديقة رممية بواسطة جمعية "بوسطنوذلؾ في مدينة "
ىذه الحديقة أتيحت الفرصة لحوالي اثني عشر طفال مف المقيميف  "، وفيوالصحة لمطوارئ

حوليا ليمعبوا في الرمؿ تحت إشراؼ سيدة مقيمة بجوار الحديقة، ٌود أدى نجاح ىذه التجربة 
 مراكز أخرى خالؿ العاميف التالييف.الفردية إلى ظيور عشرة 

 مفهوم الترويح:  1-2

ؿ مكاف وعمى كؿ لساف، فيناؾ العديد مف في عصرنا الحالي تتردد كممة ترويح في ك
التعاريؼ التي تحاوؿ تفسير معنى ومفيـو الترويح تفسيرا عمميا دقيقا، وفيما يمي عرض 

 بعض التعاريؼ ليسيؿ عمينا فيـ المعنى الواضح لمترويح.

إف كممة الترويح بمفظيا العربي لـ تستخدـ إال قميال في الكتابات االجتماعية العربية، 
تخدمت في مكانيا ألفاظا أخرى مثؿ الفراغ، الميو، المعب، وىي في المغة العربية بؿ اس

 R-MDE CASABIANCTA, 1968)  مشتقة مف فعؿ "راح" ومعناىا السرور والفرح

p. 42). . 

ولقد تـ استخدامو  « recréation »إف مصطمح الترويح مشتؽ مف األصؿ الالتيني 
ساني الذي يتـ اختياره بدافع شخصي بوجو عاـ، إال أنو في بادئ األمر لتعريؼ النشاط اإلن

قد تباينت اآلراء حوؿ مفيوـ الترويح وذلؾ لعدـ وجود تعريؼ محدد لو، ولذا سوؼ نتناوؿ 
بالدراسة عرضا ألىـ اآلراء حتى نتمكف مف فيـ الترويح وفقا لالتجاىات المعاصرة في 

 المجاؿ التربوي واالجتماعي.
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أف الترويح يعني النشاط واألعماؿ التي يقـو بيا الفرد  « GORDAN »يرى غوردف 
 .L.GORDAN et E.LOPON, 1967 p) أو الجماعة خالؿ وقت الفراغ )الوقت الحر(

88) . 

5 إف الترويح ىو زمف نكوف في غضونو غير « P-FOULQUIE »أما بوؿ فولكي 
 شاء أو كما يرغبميني محدد، ويستطيع كؿ واحد منا أف يقضيو كما يمجبريف عمى عمؿ 

(P.Foulquie, 1978 p. 203)  ومف أىـ التعاريؼ المستخدمة كثيرا في الدراسات .
 المختمفة تعربؼ5

أف الترويح يعد نوعا مف أوجو النشاط التي تمارس في  « PETLLER »  "بيمتر"
وقت الفراغ والتي يختارىا الفرد بدافع شخصي لممارستيا والتي يكوف مف نواتجيا اكتساب 

 العديد مف القيـ البدنية والخمقية واالجتماعية والمعرفية.

 أنواع الترويح: 1-3

لقد قسـ أحد الباحثيف الترويح إلى نشاط ترويحي فعاؿ، ويدؿ عمى النشاطات 
الترويحية المبدعة كالرياضة والغناء والرسـ ... الخ، ونشاط تريحي غير فعاؿ وىو نشاط 

 أو المستمع. غير عممي يقؼ صاحبو موقؼ المتفرج

 وقسـ "ريمتز" األنشطة الترويحية إلى5

 مثؿ ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة، الرسـ، الموسيقى. األنشطة اإليجابية: (أ 
مثؿ القراءة، مشاىدة التمفزيوف، مشاىدة المباريات الرياضية  األنشطة االستقبالية: (ب 

 .(A.Touraine, 1969 p. 256) في المالعب
وىي األنشطة التي ال تتميز بجيد كالنوـ، واالسترخاء وىناؾ  األنشطة السمبية: (ج 

 األنشطة الترويحية طمقا ألنواعيا وأىدافيا، وىي5

  الترويح الفني: 1-3-1



الترويح                  الفصل األول                                               

 

20 

يطمؽ كذلؾ عمى األنشطة الترويحية الفنية مصطمح اليوايات الفنية، وىي أنشطة 
وؽ، وتعمؿ عمى إكسابو ترويحية تمنح الفرد اإلحساس بالجماؿ واإلبداع واالبتكار والتذ

القدرات والميارات وتنمي المعمومات، ويمكف تقسيـ اليوايات إلى أنواع مثؿ5 ىوايات الجمع5 
الطوابع، العمالت، أشياء أثرية قديمة، ىوايات التعمـ كالتصوير، فف الديكور، عمـ النبات، 

إضافة إلى الفنوف  وىناؾ ىوايات االبتكار كفف الخزؼ، النحت، الزخرفة، األشغاؿ اليدوية،
  (Edouard limbos, 1981 p. 53) التشكيمية والتمثيؿ بأنواعو المختمفة

 الترويح االجتماعي: 1-3-2

يضـ ىذا الصنؼ كؿ النشاطات التي تتضمف المعامالت والعالقات االجتماعية، 
 في جمعيات ثقافية، الجموس مع أفراد األسرة، زيارة األقارب واألصدقاء.كالمشاركة 

 

  الترويح الخموي: 1-3-3

يقصد بو وقت الفراغ في الخالء، وبيف أحضاف الطبيعة، ويعتبر مف األركاف اليامة 
في الترويح، حيث يسيـ في إشباع ميؿ الفرد لممغامرة والتغير والبحث عف المعرفة، والتمتع 

نشطة بجماؿ الطبيعة، اكتساب الفرد االعتماد عمى النفس والعمؿ مع الجماعة وتنقسـ األ
 الخموية إلى5 الرحالت، التجواؿ، الصيد والمعسكرات.

  الترويح الرياضي: 1-3-4

يعتبر الترويح الرياضي مف األركاف األساسية في برامج الترويح، لما يتميز بو مف 
أىمية كبرى لممتعة الشاممة لمفرد، باإلضافة إلى أىميتو في التنمية الشاممة الشخصية مف 

 لعقمية واالجتماعية.النواحي البدنية وا

إف مزاولة النشاط البدني سواء كاف بغرض استغالليا لوقت الفراغ أو كاف بغرض 
التدريب لموصوؿ إلى المستويات العالية، يعتبر طريقا سميما نحو تحقيؽ الصحة العامة، 
حيث أنو خالؿ مزاولة ذلؾ النشاط يتحقؽ الفرد النمو الكامؿ مف النواحي البدنية والنفسية 
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واالجتماعية باإلضافة إلى تحسيف كفاءة أجيزة الجسـ المختمفة كالجياز الدوري والتنفسي 
 . (6443)د. إبراىيـ رحمة،   والعضمي والعصبي

 

 ويمكف تقسيـ الترويح الرياضي كما يمي5

ألعاب الجري، ألعاب الكرات الصغيرة، ألعاب  األلعاب الصغيرة الترويحية: (أ 
رور والمرح والتنافس مع مرونة قواعدىا وقمة أدواتيا وسيولة الرشاقة، وتتميز بطابع الس

 ممارستيا.
وىي األنشطة الحركية التي تمارس باستخداـ الكرة،  األلعاب الرياضية الكبيرة: (ب 

ويمكف تقسيميا أللعاب فردية وجماعية أو بالنسبة لموسـ المعبة كاأللعاب الشتوية أو 
 الصيفية أو تمارس طواؿ العاـ.

وىي أنشطة ترويحية تمارس في الماء مثؿ5 السباحة، كرة  المائية: الرياضات (ج 
 الماء، التجديؼ، أو الزوارؽ. وتعتبر السباحة مف أحب ألواف الترويح خاصة في بالدنا.

 الترويح العالجي: 1-3-5

الترويح مف الناحية العالجية يساعد مرضى األمراض التنفسية عمى التخمص مف 
بالتالي استعادة ثقتو بنفسو وتقبؿ اآلخريف لو، ويجعمو أكثر سعادة اإلنقباضات التنفسية، و 

ويسيـ بمساعدة الوسائؿ العالجية األخرى عمى تحقيؽ سرعة الشفاء كالسباحة وتعاونا، 
 العالجية التي تستعمؿ في عالج بعض األمراض كالربو وحركات إعادة التأىيؿ.

 

 

  أهمية الترويح: 1-4
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( إلى إسيامات الترويح AHPERلمصحة التربوية لمترويح )تشير الجمعية األمريكية 
 في حياة المجتمعات المعاصرة، في النقاط التالية5

 تحقيؽ الحاجات اإلنسانية لمتعبير عف الذات. -
 تطوير الصحة البدنية، والصحة االنفعالية والصحة العقمية لمفرد. -
 التحرر مف الضغوط والتوتر العصبي المصاحب لمحياة العصرية. -
 توفير حياة شخصية وعائمية فاخرة بالسعادة واالستقرار. -
 .(22، صفحة  6431)محمد عمي محمد،   تنمية ودعـ القيـ الديمقراطية -

ويشير أحد تقارير نقابة األطباء األمريكية إلى أف برامج الترويح تمعب دورا ىاما في 
العديد مف األمراض  والقمؽ، ومفاإلقالؿ والحد مف التوتر العصبي، واالكتئاب النفسي 

 النفسية والعصبية التي يعاني منيا اإلنساف في المجتمع المعاصر.

كما يرى الباحثوف في مجاؿ الترويح والصحة النفسية، أف مناشط الترويح ذات الطابع 
شباع  حاجياتو النفسية، ومف ثـ يمكف  التنافسي تنتج لمفرد التعبير عف الميوؿ واالتجاىات وا 

عف ذاتو وعف ميولو، مف خالؿ مشاركتو في تمؾ المناشط بدور الوقاية مف  لمفرد التعبير
الممؿ والقمؽ، واالكتئاب النفسي واإلحباط والصراع النفسي، والتي تعد مف أمراض العصر 

 المرتبطة باالضطرابات النفسية والعقمية والتي تنتج عنيا الرغبة في إشباع بعض الميوؿ.

  األهمية البيولوجية: 1-4-1

إف البناء البيولوجي لمجسـ البشري يحتـ ضرورة الحركة حيث أجمع عمماء البيولوجيا 
المتخصصيف في دراسة الجسـ البشري عمى أىميتيا في االحتفاظ بسالمة األداء اليومي 
المطموب مف الشخص العادي، أو الشخص الخاص، برغـ اختالؼ المشكالت التي قد 

واجتماعية وعقمية، فإف األىمية البيولوجية لمترويح يعاني منيا الخواص ألسباب عضوية 
 . (16 صفحة،     6431)لطفي بركات أحمد،  لمخواص ىو ضرورة التأكيد عمى الحركة

 األهمية االجتماعية:  1-4-2
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إف مجاؿ الترويح يمكف أف يشجع عمى تنمية العالقة االجتماعية مف األفراد ويخفؼ 
ء( عمى الذات، ويستطيع أف يحقؽ انسجاما وتوافقا بيف مف العزلة واالنغالؽ )أو االنطوا

األفراد، فالجموس جماعة في المقيى أو في النادي أو مع أفراد األسرة وتبادؿ اآلراء 
 واألحاديث مف شأنو أف يقوي العالقات الجدية بيف األفراد.

 

 األهمية النفسية:  1-4-3

ذلؾ حقؽ عمـ النفس نجاحا كبيرا  بدأ االىتماـ بالدراسات النفسية مف وقت قصير، ومع
في فيـ السموؾ اإلنساني، وكاف التأكيد في بداية الدراسات النفسية عمى التأثير البيولوجي في 
السموؾ وكاف االتفاؽ حينذاؾ أف ىناؾ دافع فطري يؤثر عمى سموؾ الفرد، واختار ىؤالء لفظ 

تت التجارب التي أجريت بعد الغريزة عمى أنيا الدافع األساسي لمسموؾ البشري، وقد أثب
استخداـ كممة الغريزة في تفسير السموؾ؛ إف ىذا األخير قابؿ لمتغير تحت ظروؼ معينة إذ 
إف ىناؾ أطفاال ال يمعبوف في حاالت معينة عند مرضيـ عضويا أو عقميا، وقد اتجو الجيؿ 

فع والغريزة بأف ىناؾ الثاني إلى استخداـ الدوافع في تفسير السموؾ اإلنساني وفرقوا بيف الدا
ليذا يمكف القوؿ أف ىناؾ مدرستيف أساسيتيف غرائز الموروثة، دوافع مكتسبة عمى خالؼ ال

( وتقع أىمية ىذه النظرية سيجموند فرويدفي الدراسات النفسية، ومدرسة التحميؿ النفسي )
 بالنسبة لمرياضة والترويح أنيا تؤكد عمى مبدأيف ىاميف5

 متعبير عف أنفسيـ خصوصا خالؿ المعب.السماح لصغار السف ل -6
أىمية االتصاالت في تطوير السموؾ، حيث مف الواضح أف األنشطة الترويحية  -2

 تعطي فرصا ىائمة بيف المشترؾ والرائد، والمشترؾ اآلخر.

الممس، الشـ، الذوؽ، أما مدرسة الجشطالت فتؤكد عمى أىمية الحواس الخمس، 
 .النظر، السمع في التنمية البشرية

وتبرز أىمية الترويح في ىذه النظرية في أف األنشطة الترويحية تساىـ مساىمة فعالة 
في الممس والنظر والسمع، إذا وافقنا عمى أنو ىناؾ أنشطة ترويحية مثؿ ىواية الطبخ، ىناؾ 
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احتماؿ لتقوية ما سمي بالتذوؽ والشـ، لذلؾ فإف الخبرة الرياضية والترويحية ىامة عند 
 المدرسة الجشطالتية. تطبيؽ مبادئ

" تقوـ عمى أساس إشباع الحاجات النفسية، كالحاجة إلى األمف ماسموأما نظرية "
ثباتيا، والمقصود بإثبات الذات أف  شباع الحاجة إلى االنتماء وتحقيؽ الذات وا  والسالمة وا 

 يصؿ الشخص إلى5

 :ىناؾ معمومات حقيقية يحتاج الشخص إلى التمكف منيا،  تعمم حقائق المعمومات
ذا اشتمؿ البرنامج الترويحي رحمة بالطريؽ  مثال مسافة بيف نقطتيف أثناء رحمة ما، وا 
الصحراوي مف القاىرة إلى اإلسكندرية فإف المعمومة تتعمـ ىنا في الوقت الذي تستغرقو ىذه 

 الرحمة.
 :رات عف طريؽ الرياضة والترويح يساعد وخبإف اكتساب معمومات  اكتساب القيم

الشخص عمى اكتساب قيـ جديدة إيجابية، مثال تساعد عمى اكتساب معمومات عف ىذا النير 
)عبد   وىنا اكتساب ىذا النير في الحياة اليومية، أي القيمة االقتصادية والقيمة االجتماعية

 . (662صفحة ،  2006الرحمف السيد سميماف، 

 

 التربوية:األهمية  1-4-4

بالرغـ مف أف الرياضة والترويح يشمالف األنشطة التمقائية فقد أجمع العمماء أف ىناؾ 
 فوائد تربوية تعود عمى المشترؾ، مف بينيا ما يمي5

 تقوية الذاكرة. -
 تعمـ الميارات وسموؾ جديديف. -
 اكتساب القيـ. -

  األهمية العالجية: 1-4-5
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أف الترويح يكاد يكوف المجاؿ الوحيد  يرى بعض المختصيف في الصحة العقالنية،
الذي تتـ فيو عممية "التوازف النفسي" حينما تستخدـ أوقات فراغنا استخداما جيدا في الترويح5 
)تمفزيوف، موسيقى، سينما، رياضة، سباحة(، شريطة أال يكوف اليدؼ منيا تمضية وقت 

 بيئة وقادرا عمى الخمؽ واإلبداع.الفراغ ،كؿ ىذا مف شأنو أف يجعؿ اإلنساف أكثر توافقا مع ال

وقد تعيد األلعاب الرياضية والحركات الحرة توازف الجسـ، فيي تخمصو مف التوترات 
العصبية ومف العمؿ اآللي، وتجعمو أكثر مرحا وارتياحا في البيئة الصناعية وتعتقد الحياة قد 

ىذه الحالة يكوف  يؤدياف إلى انحرافات كثيرة، كاإلفراط في شرب الكحوؿ والعنؼ، وفي
المجوء إلى البيئة الخضراء واليواء الطمؽ، والحمامات المعدنية وسيمة ىامة لمتخمص مف ىذه 

  األمراض العصبية، وربما تكوف خير وسيمة لعالج بعض االضطرابات العصبية

(A.domart at al , 1986 p. 589). 

 خصائص الترويح: 1-5

المناشط األخرى، والتي تتحدد أىميتيا فيما لمترويح عدة خصائص تميزه عف غيره مف 
 يمي5

بمعنى أف الترويح يعد نشاطا ىادفا وبناء، إذ يسيـ في تنمية الميارات  الهادفية: -
والقيـ واالتجاىات التربوية والمعرفية لدى الفرد الممارس لنشاطو، وبالتالي التطوير وتنمية 

 شخصية الفرد.
اط بمناشطو وفقا لرغبة الفرد وبدافع مف ذاتو بمعنى إف اإلقباؿ واالرتب الدافعية: -

 لممشاركة في مناشطو، ومف ثـ تكوف المشاركة إرادية.

بمعنى أف الفرد يختار نوع النشاط الذي يفضمو عف غيره مف المناشط  االختيارية: -
 الترويحية األخرى لممشاركة فيو.

التربوية وذلؾ يعني أف الترويح يعد مف أىـ المناشط  يتم في وقت الفراغ: -
واالجتماعية الستثمار وقت الفراغ، التي يكوف الفرد متحررا مف ارتباط العمؿ أو مف أي 

 التزامات أو واجبات أخرى.
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إف مناشط الترويح تجمب السرور والمرح إلى نفوس المشاركيف فييا  حالة سارة: -
 وبدلؾ يكونوا في حالة سارة أثناء مشاركتيـ في مناشط الترويح.

وذلؾ يعني أف المشاركة في مناشط الترويح تؤدي إلى تحقيؽ  فسي:التوازن الن -
االسترخاء والرضا النفسي، وكذلؾ إشباع ميوؿ وحاجيات الفرد النفسية مما يحقؽ لو التوازف 

 .(22صفحة ،  6431)محمد عمي محمد،   النفسي

 نظريات الترويح: 1-6

لعوامؿ المؤثرة عميو مف الصعب حصر كؿ اآلراء حوؿ مفيـو الترويح بسبب تعدد ا
والمتأثرة بو في الحياة االجتماعية المعقدة إال أنو يمكف تحديد أىـ مفاىيمو حسب ما جاء في 

كارل " و"جان بياجيه" و"سيجموند فرويدالتعاريؼ السابقة، وخاصة تمؾ التي قدميا "
 " ىذه التعاريؼ نابعة مف نظريات مختمفة نذكر منيا5روجرس

 الفائضة )نظرية سينسر وشيمر(:نظرية الطاقة  1-6-1

تقوؿ ىذه النظرية أف األجساـ النشيطة الصحيحة، وخاصة لألطفاؿ تختزف أثناء أدائيا 
لوظائفيا المختمفة، بعض الطاقة العضمية والعصبية التي تتطمب التنفيس الذي ينجـ عنو 

 المعب.

يدة، ولكنيا ال وتشير ىذه النظرية إلى أف الكائنات البشرية قد وصمت إلى قدرات عد
تستخدـ كميا في وقت واحد، وكنتيجة ليذه الظاىرة توجد قوة فائضة ووقت فائض ال 
يستخدماف في تزويد احتياجات معينة، ومع ىذا فإف لدى اإلنساف قوى معطمة لفترات طويمة 
وأثناء فترات التعطيؿ ىذه تتراكـ الطاقة في مراكز األعصاب السميمة النشطة ويزداد تراكميا 
وبالتالي ضغطيا حتى تصؿ إلى درجة يتحتـ فييا وجود منفذ لمطاقة والمعب وسيمة ممتازة 

  .(12-11صفحة ،  )محمد عادؿ خطاب  الستنفاذ ىذه الطاقة الزائدة المتراكمة

 نظرية اإلعداد لمحياة: 1-6-2
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" الذي نادى بيذه النظرية بأف المعب ىو الدافع KARL GROSيرى كارؿ جروس"
ريف الغرائز الضرورية لمبقاء في حياة البالغيف، وبيذا يكوف قد نظر إلى المعب عمى العاـ لتم

أنو شيء لو غاية كبرى، حيث يقوؿ أف الطفؿ في لعبو يعد نفسو لمحياة المستقبمية، فالبنت 
عندما تمعب بدميتيا تتدرب عمى األمومة، والولد عندما يمعب بمسدسو يتدرب عمى الصيد 

 كمظير لمرجولة.

 نظرية اإلعادة والتخميص: 1-6-3

أف المعب ما "، الذي وضع ىذه النظرية STANLEY HOOLيرى ستانمي ىوؿ "
وتكرار لممراحؿ المعروفة التي اجتازىا الجنس البشري مف الوحشية إلى ىو إال تمثيؿ لخبرات 

عادة لما مر بو اإلنساف في تطوره  الحضارة فالمعب كما تشير ىذه النظرية ىو تخميص وا 
 عمى األرض.

 نظرية الترويح: 1-6-4

يؤكد "جتسى مونس" القيمة الترويحية لمعب في ىذه النظرية، ويفترض في نظريتو أف 
الجسـ البشري يحتاج إلى المعب كوسيمة الستعادتو حيويتو فيو وسيمة لتنشيط الجسـ بعد 

لعصبي وتتمثؿ في ساعات العمؿ الطويمة، والراحة معناىا إزالة اإلرىاؽ أو التعب البدني وا
عممية االستراحة، االسترخاء في البيت أو في الحديقة أو في المساحات الخضراء أو عمى 

 الشاطئ...

كؿ ىذه تقـو بإزالة التعب عمى الفرد، وخاصة العامؿ النفسي، ليذا نجد السفر 
والرحالت واأللعاب الرياضية خير عالج لمتخمص مف العمؿ النفسي والضجر الناتجيف عف 

 .(F.Ball et al , 1975 p. 221)  األماكف الضيقة ومزعجاتيا

 نظرية االستجمام: 1-6-5

في تشبو ىذه النظرية إلى حد كبير نظرية الترويح، فيي تذىب إلى أف أسموب العمؿ 
أيامنا ىذه أسموب شاؽ وممؿ، لكثرة استخداـ العضالت الدقيقة لمعيف واليد، وىذا األسموب 
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ضطرابات عصبية إذا لـ تتوفر لمجياز البشري وسائؿ االستجماـ مف العمؿ يؤدي إلى ا
 والمعب لتحقيؽ ذلؾ.

ىذه النظرية تحث األشخاص عمى الخروج إلى الخالء وممارسة أوجو نشاطات قديمة 
مثؿ5 الصيد والسباحة والمعسكرات، ومثؿ ىذا النشاط يكسب اإلنساف راحة واستجماما 

 روح طيبة.يساعدانو عمى االستمرار في عممو ب

 نظرية الغريزة: 1-6-6

يفيد ىذه النظرية أف لمبشر اتجاىا غريزيا نحو النشاط في فترات عديدة مف حياتيـ، 
فالطفؿ يتنفس ويضحؾ ويزحؼ ويصرخ ويقؼ ويمشي ويرمي في فترات متعددة مف نموه 

مف  وىذه أمور غريزية وتظير طبيعية خالؿ مراحؿ نموه، فالطفؿ ال يستطيع أف يمنع نفسو
الجري وراء الكرة وىي تتحرؾ أمامو شأنو بشأف القطة التي تندفع وراء الكرة وىي تجري، 
ومف ثـ فالمعب غريزي وجزء مف وسائؿ التكويف العاـ لإلنساف، وظاىرة طبيعية تبدو خالؿ 

 مظاىر نموه.

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة في الترويح: 1-7

رويح، فيو نتاج مجتمع يتأثر ويؤثر في ثمة عوامؿ اجتماعية واقتصادية مؤثرة في الت
عف متغيراتو الظروؼ االجتماعية، وتكفي المالحظة العممية لمحياة اليومية مف أف تكتشؼ 
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 .Marie - ehorlitte busch , 1975 p)  السوسيولوجية والنفسية والبيولوجية واالقتصادية

93). 

لتقدير الوقت الذي يقضيو وتشير كؿ الدراسات التي أجريت في بعض الدوؿ األوروبية 
األفراد في العديد مف نشاطات الترويح، إال أف كؿ مف حجـ الوقت والترويح ونشاطاتو يتأثر 

 بالعديد مف المتغيرات أىمييا5

 الوسط االجتماعي: 1-7-1

إف العادات والتقاليد تعتبر عامال في انتشار كثير مف نشاطات الميو والتسمية والمعب 
 اـ بعض العوامؿ األخرى.وقد تكوف حجزا أم

" أف كثير مف سكاف المناطؽ الريفية ال يشاىدوف السينما إال قميال، ألف دومازدينيرى "
 .(J. dumazadier , 1982 p. 26)   عادات ىؤالء الريفييف تمقت السينما

وقد جاء في استقصاء جزائري أف شباب المدينة أكثر ممارسة لألنشطة الرياضية مف 
، وتزيد الفروؽ أكثر مف ناحية الجنس، ومف أسباب ذلؾ أف تقاليد الريؼ ال شباب األرياؼ

 .الفتياتتشجع عمى ىذا النشاط وخاصة عند 

وتختمؼ أشكاؿ الميو والمعب في ممارسة األفراد ليذا النوع مف التسمية أو كرىيـ ليا 
منشاط " في دراسة لLUSHEN" "لوسشنبحسب ثقافة المجتمع ونظمو المؤثرة، فقد بيف "

شخص في ألمانيا  6330الديني، في دراسة عمى عينة بمغت الرياضي وعالقتو بالنظاـ 
الغربية تمارس ديانات مختمفة، إلى أف النشاط الترويحي يتأثر بعوامؿ ثقافية ودينية والوسط 

 .(Norber sillamy, 1978 p. 168)  االجتماعي عموما

 المستوى االقتصادي: 1-7-2

مف حيث استطاعة دخؿ العماؿ إلشباع حاجاتيـ الترويحية في حياة  تعالج ىذه النقطة
 اجتماعية يسيطر عمييا اإلنتاج المتنامي لوسائؿ الراحة والتسمية والترفيو.
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يبدو مف خالؿ كثير مف الدراسات أف دخؿ العامؿ يحدد بدرجة كبيرة استيالكو لمسمع 
 .J)  التاجر، أو اإلطارات السامية واختياراتو لكيفية قضاء وقت الفراغ عند الموظفيف أو

dumazadier , 1982 p. 260). 

" أف ىناؾ بعض األنواع مف الترويح ترتبط بكمية الدخؿ، فكمما سوتشكما الحظ "
ارتفعت زادت المصاريؼ الخاصة بالترويح، كالخروج إلى المطاعـ ومصروفات العمؿ 

 حية.والعطؿ والسياحة، أو تزايد الطمب عمى الحاجات التروي

وجاء في دراسة مصرية أف نسبة كبيرة مف العماؿ يفضموف قضاء وقت فراغيـ في 
  بيوتيـ عمى الذىاب إلى السينما وذلؾ لتفادي مصاريؼ ال طائؿ منيا في نظر العماؿ

 .(964، صفحة  6430)حسف الساعاتي، 

 السن: 1-7-3

لكبار وأف الطفؿ تشير الدراسات العممية إلى أف ألعاب األطفاؿ تختمؼ عف ألعاب ا
 كمما نمى وكبر في السف قؿ نشاطو في المعب.

إلى أف األطفاؿ في نياية مرحمة الطفولة المتأخرة  "SULLENGERسولينجر"يشير 
وبداية مرحمة المراىقة تأخذ نشاطاتيـ أشكاال أخرى غير التي كانوا يمارسونيا مف قبؿ، وذلؾ 

 قى والقراءة وممارسة النشاط الرياضي.كالقياـ بمشاىدة التمفزيوف واالستماع لمموسي

إف كؿ مرحمة عمر يمر بيا اإلنساف بيا سموكاتو الترويحية الخاصة، فالطفؿ يمرح 
والشيخ يرتاح في حيف أف الشباب يتعاطوف أنشطة حسب أدراتيـ، ففي دراسة بفرنسا عاـ 

نعدـ في عمر وجد أف مزاولة الرياضة تقؿ تدريجيا مع التقدـ في العمر حتى تكاد ت 6412
 .(Roymond tomas, 1983 p. 71-72)  عاما 10

 الجنس: 1-7-4
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النشاط التي يمارسيا الذكور تختمؼ عف تمؾ التي العممية إلى أف أوجو تشير الدراسات 
تمارسيا البنات، في مرحمة الطفولة تفضؿ المعب بالدمى واأللعاب المرتبطة بالتدبير المنزلي، 

 بالمعب المتحركة، وبالمعب اآللية وألعاب المطاردة.بينما يفضؿ البنيف المعب 

أف البنيف إلى المعب العنيؼ أكثر مف " HOUNZIK"هونزيك" "ولقد أوضحت دراسات 
البنات، وأف الفروؽ بيف الجنسيف تبدو واضحة فيما يرتبط بالقراءة واالستماع إلى برامج 

 اإلذاعة ومشاىدة برامج التمفزيوف.

أف البنات والبنيف في مرحمة  "E.CHILDزابيث تشايمد" "إليكما أوضحت دراسة "
سنة يميموف إلى النشاطات البدنية واإلبداعية والتخيمية إال أف  62 – 9الطفولة مف سف 

ترتيب تمؾ النشاطات لدى البنيف تختمؼ حيث تأتي ممارسة النشاطات البدنية لدى البنات 
 .(19، صفحة  6442ماحمي، )د. كماؿ درويش ، محمد الح  في الترتيب األخير

 درجة التعمم: 1-7-5

لقد أكدت كثير مف الدراسات االجتماعية أف المستوى التعميمي يؤثر عمى أذواؽ األفراد 
" إذ تبيف أف التربية والتعميـ توجو نشاط دومازودبينحو تسمياتيـ وىواياتيـ، منيا ما جاء بيا "

ف إنساف اليـو يتمقى كثيرا مف التدريبات في الفرد عموما في اختياره لترويحو ...، خاصة وأ
مجاؿ الترويح أثناء حياتو الدراسية، مما قد يربي أذواقا معينة ليوايات ربما قد تبقى مدى 

 الحياة.

كما أوضحت دراسة بمجيكية أف اختيار األفراد ألنواع البرامج اإلذاعية المقدمة تتنوع 
عي(، وأف الجامعيوف يفضموف الموسيقى حسب المستوى التعميمي )ابتدائي، ثانوي، جام

والحصص العممية واألدبية، بينما ذوي المستوى االبتدائي أكثر ولعا بالمنوعات الغنائية 
 .(J-cozcheuve, 1980 p. 87)  واأللعاب المختمفة

والذي يمكف استنتاجو مف خالؿ نتائج الدراسات أف ىناؾ اختالؼ واضح في كيفيات 
 رسة الترويح بحسب مستوى تعميـ األفراد.قضاء الوقت الحر ومما
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 تمهيد :

موضوع الصحة النفسية إحدى الموضوعات األساسية  التي نالت الكثير من االىتمام و 
الدراسة عمى يدي العمماء و األطباء من عدة عقود مضت ، ولقد تزايد الوعي لدى 

ىامة لتنمية المجتمع وتقدمو ، وأمام تزايد الوعي لدى الناس بأىمية الصحة كوسيمة 
الناس بأىمية الصحة كوسيمة الدارسون إلى البحث عن مفيوم الصحة ومظاىرىا بيدف 
توفير رعاية صحية مناسبة لألفراد وحمايتيم من المخاطر الصحية التي قد يتعرضون 

حات اليامة التي تحمل ليا في حياتيم ، لذلك يعتبر مفيوم الصحة النفسية من المصطم
 العديد من االتجاىات و المعاني ، ولقد أولتيا منظمة الصحة العممية اىتماما كبيرا .
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 مفهوم الصحة النفسية:  2-1

ىي اصطالح شائع بين عامة المثقفين شأنو في ذلك شأن غيره من مصطمحات عمم 
النفسية ىي القدرة عمى التعامل مع النفس ، فأوضح العديد من المختصمين بأن الصحة 

مطالب الحياة اليومية دون أن يرىق الفرد نفسو بتوكيد الفرد لشخصيتو ومفيومو لذاتو ، 
ونظرتو  الموضوعية لقدراتو ومتطمبات  العالم الخارجي الذي يحيط بو و القدرة عمى 

 مواجو الحياة وتقمبيا .

النفسية من التعريفات المقبولة ، وينص ويعد  تعريف منظمة الصحة العالمية  لمصحة 
عمى أنيا حالة عقمية انفعالية مركبة دائما نسبيا من الشعور وبأن كل شيء عمى ما يرام 
، والشعور بالسعادة مع الذات ومع اآلخرين ، و الشعور بالرضا و الطمأنينة واألمن 

لعافية ، ويتحقق في وسالمة العقل واإلقبال عمى الحياة و الشعور بالنشاط و القوة و ا
ىذه الحالة درجة مرتفعة نسبيا من التوافق النفسي و االجتماعي ، ويتسم الشخص ذو 
الدرجة المرتفعة من الصحة النفسية بسمات عدة منيا الكفاءة و الخمق القويم ، و االتزان 
اإلنفعالي ، والسموك السوي ، وتكامل الشخصية و القدرة عمى مواجية مطالب الحياة 

غوطيا و التغمب عمى أزماتيا ، ومن بين المؤشرات األساسية لصحة الفرد النفسية وض
ىي التحرر النسبي من االضطرابات النفسية و األمراض العقمية و التأخر العقمي 

 .(13، صفحة 2002)الخالدي أديب،  وانحرافات السموك

 عن  " عبد الغني " بأنيا التوافق النفسي الذي ييدف إلى ويعرفيا " مصطفى فيمي" نقال
تماسك الشخصية ووحدتيا ، وتقبل اآلخرين لو بحيث  يترتب عمى ىذا كمو شعوره 

 . (11، صفحة 2002)عبد الغني صالح الدين، بالسعادة و الراحة النفسية 

النفسية صيغت في عبارات عامة ، وتستخدم مفاىيم مختمفة وىناك  تعاريف  لمصحة  
فبعضيا يستخدم مفيوم التوافق ، والبعض األخر يستخدم مفيوم التكيف في حين نجد 

 البعض الثالث يمجأ إلى استخدام مفيوم التكامل .
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ىناك تعاريف ترى الصحة النفسية في توافق الفرد االجتماعي ، والمثل في ذلك ما يذكره 
من أن الصحة النفسية ىي حالة ومستوى فاعمية الفرد االجتماعية ، وما تؤدي  يم ""يوه

إليو من اشباع لحاجات الفرد ، فالصحة النفسية ىنا ىي حالة الفرد التي تحدد فاعميتو ، 
و المقصود بمستوى فعالية الفرد االجتماعية قدرتو عمى التفاعل االجتماعي ، وقدرتو عمى 

ناجح مع الجماعة التي عايشيا وما يؤدي إليو ىذا التفاعل من اشباع التعامل الفعال ال
 لحاجياتو .

منحنى مختمفا قميال عما سبق عرضو ، فيتحدث عما يطمق عميو " شوبن "   وينحو
بالتكيف المتكامل ، و الذي يحدده عدد من الصفات مثل القدرة عمى ضبط النفس و 

مسؤولية االجتماعية ، و االىتمام بالقيم الشعور بالمسؤولية الشخصية و الشعور بال
خاصة القيم الديمقراطية ويتحدث" شوبن" عن ذي الصحة النفسية السميمة  ، المختمفة  

بأنو الفرد الذي تعمم أن عميو في الكثير من المواقف أن يرجى إشباع حاجاتو ،مفضال 
 نتائج بعيدة  المدى عن ذلك اإلشباع الفوري .

كتور " القوصي " عن مفيوم الصحة النفسية ، ويعرفيا بأنيا التكامل ويتحدث األستاذ الد
بين الوظائف النفسية المختمفة ، مع القدرة عمى مواجية األزمات النفسية العادية التي 

عبد )د/ عبد السالم تطرأ عادة عمى اإلنسان ومع اإلحساس اإليجابي بالسعادة والكفاية 
 . (23-22، الصفحات 2005الغفار، 

 

 التطوير التاريخي لالهتمام بالصحة النفسية : 2-2

 مرحمة اإلصالح و التنوير اإلنسانية : 2-2-1

في العقد األخير من القرن الثامن عشر وضحت مرحمة جديدة في معاممة مرضى 
في باريس   Bicétreالعقول وذلك في كل من إنجمترا وفرنسا ، ففي مستشفى "بيستر " 

  Pinelحاول رئيس أطباء المستشفى بنيل "
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استخدام العالج المعنوي وذلك بإظيار المعاممة  الطبية لمرضى بدال من معاممتيم 
كمجرمين أو حيوانات وتحصل عمى إذن من حكومة الثورة الفرنسية لتخميص المرضى 

ىذه السالسل و القيود وسمح من السالسل التي يقيدون بيا ، وقد اكتشف أن عندما أزال 
لممرضى بالحرية في المستشفى أصبحوا أكثر طواعية ، بل وشفي البعض منيم بالفعل 
وقد استغل " بنيل " نتائج خبراتو ىذه ووضع أسسا إصالحية أخرى في مستشفى 

، وبذلك ساىم في وضع أسس إصالحية لالثنين من أىم   Salpetrière"سالبترير " 
 ضى في فرنسا . المستشفيات لممر 

ويمكن القول بأن ىذه المرحمة مرحمة تعتبر مرحمة انتقال من االتجاه الشيطاني إلى االتجاه 
الطبيعي في  تفسير السموك الغريب ، خاصة وأن راود ىذه المرحمة  أىم من األطباء الذين 
يردون المرض النفسي بطبيعة الحال إلى عوامل جسمية ، غير أنو نظرا لعدم إدراك 
األطباء في ذلك الحين لكثير من الظواىر النفسية كاليوس و االكتئاب ومشاعر الحزن 
واليالوس وغيرىا ، فضال عن أن تقنيات العالج وأساليبو كانت لم تزل في بدايتيا فإنو 
يمكن القول بأن االتجاه الطبيعي  في تفسير السموك الغريب ، رغم سيادتو في ىذه المرحمة 

ارسات القديمة ، كانت تبدو وكأنيا ىي الوسائل التي ال مفر منيا في ،إال أن بعض المم
، 2002)د/ مصطفى خميل الشرقاوي،  التعامل مع بعض أنواع األمراض النفسية

 . (20-37الصفحات 

 مرحمة االكتشافات العممية و الطبية :  2-2-2

أواخر القرن التاسع عشر ، حولت االىتمام إلى العالج و  حولت االكتشافات الطبية في
الشفاء  بدال من مجرد العطف و الحماية الحسنة لممرضى النفسين ، فقد كان لمتقدم في 
ميادين عمم األعصاب ومن تفيم الجوانب البيولوجية لألمراض ما وع األساس الفسيولوجي 

تبر في الماضي نتيجة لمخمق السيئ أو لكثير من األمراض ، كالشمل مثال ، التي كانت تع
 لألخطاء الوراثية وأصبحت ىذه قابمة لمشفاء .
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وقد تميزت ىذه المرحمة بظيور أربعة اتجاىات في تفسير المرض النفسي أو السموك 
الغريب االتجاه األول ىو االتجاه العضوي الذي يرد ىذه السموك إلى تمف في األنسجة أو 

إما بسبب عيوب وراثية أو اختالل الغدد الصماء أو إصابات في اختالل كيميائي في المخ 
الجياز العصبي ، وقد احتل االتجاه العضوي مركزا أساسيا في الطب العقمي األلماني 

 و  جرينجر     w .Griesingerخالل القرن التاسع عشر ، فمن أقطابو 

الجسم وعمى التحديد  ، فقد أشاروا أن المرض العقمي يصيبE.Karepline "إميل كربمي " 
المخ ، أما عالج المرض العقمي فيو أمر صعب في رأييم ويمكن القول بان الطب العقمي 
األلماني كان نظريا في أغمبو ،وىو يعتبر تصنيف "كربمين " لألمراض نموذجا نظريا مثاليا 

رجاعيا إلى أسبابيا العضوية.  لتصنيف مئات الحاالت المرضية ، وا 

أما االتجاه الثاني وىو االتجاه السيكولوجي ، فإنو يرد المرض النفسي أو السموك الغريب 
إلى عوامل نفسية ترتبط بالتعمم و التنشئة و العمميات الالشعورية ،وقد قاد " بمولر " 

Bleuler    حين حاول تصوير األمراض  3700الطب السويسري في ىذا االتجاه منذ عام
كولوجيا وقد ركز عمى مرض الجنون المبكر وأسماه الفصام قاصدا بذلك النفسية تصويرا سي

التفكك الذي يطرأ  عمى الترابطات العقمية و الذي يفسر انسحاب المريض عن واقع 
 واستجاباتو االنفعالية الغريبة  .

وىكذا أفسحت االكتشافات في عموم الطب وعمم النفس الطريق لتفيم الكيفية التي تتفاعل 
 الوظائف البيولوجية و السيكولوجية لدى اإلنسان .بيا 

أو الجراحة أو العقاقير .... بل العالج النفسي الجمعي و الفردي مع اعتبار الوسط 
)د/ زينب عبد االجتماعي الكمي المحيط بالفرد في المستشفى و المنزل و المجتمع بعامة 

 .(303-302، الصفحات 2005عبد المنعم،  الرزاق ، د/ محمد

 مرحمة عمم الصحة النفسية : 2-2-3
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تبين من خالل الدراسات التي تكفمت بيا المراحل السابقة أن االضطرابات النفسية 
تختمف اختالفا واضحا عن غيرىا من ألوان األمراض من  حيث المنشأ و التطور 

الوراثية و النضجية و الجسمية فحسب ، بل أنيا والشفاء ، فيي ال تتعمق بالعوامل 
ترتبط بخبرات الطفولة و التعميم و العمل و اليواية و الصحة و الدين .... من ناحية 
أخرى ترتبط بالحياة األسرية  و االجتماعية وكان ال بد من تجاوز مجرد معرفة أسباب 

ل المختمفة في مساعدتيا ىذه األمراض وتطورىا إلى تفيم الدور اإليجابي ليذه العوام
لمفرد عمى تحقيق عمى تحقيق منتيى إمكانيتو وأقصى سعادتو ورضاه ،أي تحقيقو 
لمصحة النفسية ، فضال عن تفيم الجوانب األخرى التي قد تسبب االضطرابات و 

 األمراض النفسية .

ي وبيذا تؤكد ىذه المرحمة عمى الجانب اإليجابي لمصحة الذي ال ينتظر المرض النفس
ليعالجو بل بعمل أساسا عمى الوصول بالفرد العادي عمى اتجاه محمود نحو ذاتو 
دراكو  وتنميتيا وتحقيقيا مع العمل عمى تحقيق تكامل شخصيتو واعتماده عمى نفسو وا 

 الواعي لمحقائق  وتمثمو لمبيئة المحيطة وتفاعمو معيا وفاعميتو فييا .

بالمرضى النفسين أن ذلك االىتمام قد ارتبط وخالصة عرضنا لممراحل المختمفة لالىتمام 
بنمو الفكر اإلنساني   و العممي عبر العصور حتى وصل إلى ما ىو عميو اآلن من 
نسانية واعية وبذل الجيود لموصول  االىتمام بيم اىتماما مبنيا عمى أسس عممية وا 

  باإلنسان بوجو عام إلى التمتع بالصحة النفسية .

 نفسية :مستويات الصحة ال 2-3

 لمصحة النفسية مستويات متتالية لمحصول عمى التوازن ، وىذه المستويات ىي : 

 المستوى الدفاعي :  2-3-1

ففيو يمارس اإلنسان مظير الحياة دون جوىرىا ، ويستمر يدافع عن نفسو وبقائو وقيمتو 
طالق قدراتو لتغييرى ا وىذا االجتماعية الثابتة أكثر مما يسعى إلى معرفة طبيعتيا وا 
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المستوى يتصف بو أغمب الناس وخاصة في المجتمعات البدائية و التقميدية و المختمفة ، 
ويتمتع بو األغمبية لذلك ال ينبغي أن ينتقص توازن الفرد عند ىذا المستوى ، ولعل ىذه 

لمصحة النفسية في المجتمعات  في مناقشتو Lambo" المبو" المستوى ىو ما أشار إليو 
 قائال :النامية 

" أ، مفيوم التقبل و التالؤم االجتماعي ىو أبرز عالمة لتقويم الصحة النفسية في 
 المجتمعات التقميدية " .

 المستوى المعرفي :  2-3-2

وىنا يعرف اإلنسان أكثر فيدرك كثيرا من دوافعو وغرائزه ، كما يدرك القيم االجتماعية من 
واضحة قد ال يحتاج إلى كثير من الحيل حولو ، ويتقبل ىذا وذلك ،وبيذه الرؤية ال

الدفاعية إذا اعتبرنا أن معرفة في بعض صورىا دفاع ضد البصيرة األعمق ، وىو يصل 
 إلى درجة من الراحة و التالؤم .

ال تثير قدراتو الخالقة لمعمل الجديد و التغيير ، فيكون ىدفو أساسا في ىذه المرحمة ىو 
المناقشة العقمية أو القراءة ، ويصل إلى ىذا المستوى من الراحة و المذة و اليدوء وربما 

التوازن بالمعرفة وربما باالستبصار الذاتي عن طريق معمم أو كتاب أو صديق أو محمل 
 . (75-74، الصفحات 2002)محمد عودة ، كمال إبراىيم، أو طبيب 

 المستوى اإلنساني : 2-3-3

ن وصف اإلنسان كما ينبغي أن يكون إال أنو ال ينطبق عمى ندرة من  ىذا المستوى وا 
الناس في المرحمة الحالية لتطور اإلنسان ، وىذا المستوى ىو  غاية تطور اإلنسان كنوع 
و اإلنسان كفرد ، ألنو امتد معنى التكيف إلى اىتمام اإلنسان بوجوده زمانيا كمرحمة من 

لماضي بالمستقبل ومكانيا كفرد من البشر في كل مكان وأصبحت النوع البشري تصل ا
راحتو وصحتو ال تتحقق إال بأن يساىم طوليا في التطور وعرضيا في مشاركة الناس 
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الميم ومحاولة حميا بالتغيير و العمل بالتالي حقق إنسانيتو وتوازنو عمى أرقى مستوى 
 .(332، صفحة 3777)عبد الحميد أذلي ، لمصحة النفسية و الحياة 

 أهداف الصحة النفسية :  2-4

تيدف الصحة النفسية عمى مساعدة األفراد األسوياء عمى التعديل و التغيير من 
سموكياتيم وفقا لمخبرات التي مروا بيا و الخبرات السابقة وتمكنيم من النجاح ومواجية 

 مصاعب  الحياة و المواقف الجديدة ، وتكمن أىم أىداف الصحة النفسية فيما يمي : 

العقمية و االنحرافات الخمقية لما ليا من أثار  مكافحة االضطرابات النفسية و .3
 مدمرة تيدد اإلنسانية .

انتشار مبادئ الصحة النفسية ونشر الوعي الصحي بصفة عامة و الوعي النفسي  .2
 خاصة لألفراد حتى يساعد ذلك عمى الوقاية من األمراض و االنحرافات الخمقية .

تجنب العوامل االجتماعية التي تؤدي غمى سوء التوافق سواء كان في المنزل أو  .1
 المدرسة أو المصنع أو المستشفى ... الخ 

تساعد المدرسة عمى خمق جيل من الشباب السوي ، المرح ، المقبل عمى الحياة  .2
 المنتج المتوافق مع 

 المجتمع القادر عمى تحقيق ذاتو وحل مشكالتو

ألساليب التربوية مع األفراد سواء كان الفرد سويا أم مريضا ، ناجحا أم غير إتباع ا  .3  
 ناجح ، ذكيا أم غبيا .

تساعدنا الصحة النفسية عمى الفيم  الصحيح لشخصية الفرد و العوامل المؤثرة في . 4
نموىا ، وكذلك القدرة عمى تحديد المشكالت السموكية التي تنتج عن اضطرابات 

 الشخصية .

ساعدنا عمى التعامل مع الحقائق بشكل قوي عن طريق وضع أىداف مقبولة  ت. 5
 ومناسبة يمكن تحقيقيا في تشعير الفرد بالنجاح و الرضا عن الذات .
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دراكو النفعالو ومعرفة . 6 تساعد الفرد عمى االستقاللية الفردية و اإلحساس بالمسؤولية وا 
المحيط مع الوعي الكامل باتخاذ عواقب تصرفاتو وتعامالتو  مع مجتمعو و العالم 

 (Horton , B et Hunkl, 1982, p. 168)القرارات 

 مظاهر الصحة النفسية : 2-5

إن لمصحة النفسية مؤشرات ومظاىر تدل عمييا ، ويتوافر العديد منيا لدى الفرد الذي 
بعضيا ذاتية يشعر بيا الفرد وبعضيا األخر يتمتع بدرجة مرتفعة من الصحة النفسية ، 

 خارجية يدركيا اآلخرون .

  Emotioal stablityاالتزان االنفعالي :

وىو حالة االستقرار النفسي ، إذ يرون أن الفرد مزود بالقدرة عمى االستجابة لممثيرات 
 المختمفة وىذه القدرة ىي سمة الحياة .

حديثو عن مسممات نظرية التحميل النفسي بأن ويشير عبد السالم عبد الغفار في معرض 
الجياز النفسي يعمل دائما بغية الوصول إلى حالة اتزان  ، أي الوصول إلى حالة اتزان ، 
أي الوصول إلى مستوى منخفض من االستشارة قدر اإلمكان ، ويرى فرويد أن حالة 

 االستشارة وعدم االتزان وتخفيض مستوى االستشارة ىي حالة سارة .

ويفسر االتزان االنفعالي كمظير من مظاىر الصحة النفسية بأنو حالة نفسية تكمن وراء 
شعور اإلنسان بالطمأنينة و األمن النفسي و االكتفاء الذاتي ، وىذا يتحقق بما يستطيع 

 القيام بو من أوجو النشاط المختمفة بغية تحقيق حاجاتو وأىدافو في الحياة .   

 

 

 Achievement motivationالدافع إلى اإلنجاز : 
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يعتبر الدافع إلى اإلنجاز من الدوافع الميمة في السموك اإلنساني ، ومظيرا أساسيا من 
مظاىر الصحة النفسية ، فقد اىتم بدراسة عدد من المشتغمين بدراسة دافعية السموك ، 

اإلنجاز بأنو : الرغبة أو االستعداد لمقيام بعمل معين بأسرع وأحسن ما  "مواري"وعرف 
 يمكن  .

وىكذا نفيم أن الدافعية من المفاىيم األساسية لمصحة النفسية ، ويعد الدافع عمى اإلنجاز 
ذو عالقة خطية مع ما يتصف بو الفرد من صحة  نفسية ، فقد اتفق المشتغمون في ىذا 

يمتمك قوة اإلرادة و التصميم ويسعى لمقيام بأعمال صعبة حتى  المجال أن الفرد الذي
يؤكد شخصيتو ، ويمارس نشاطو بطريقة استقاللية وثقة بالنفس في سبيل انجازه أعمالو، 
 ويحاول الوصول إلى مستوى مرتفع في مجال معين من مجاالت الحياة فيو ذلك الفرد

 الذي يمتمك مستوى عال من الصحة النفسية .

 : Mental giftednessق العقمي : التفو

أكد المتحدثون عن الصحة النفسية ، أن الطاقة العقمية لإلنسان تعد مظيرا من مظاىر 
شباع حاجاتو وتنمي قدرتو عمى  صحتو النفسية ، تمك الطاقة تساعده عمى تحقيق ذاتو ، وا 

ات التي التفكير المنظم بحيث يستجيب لألحداث و الموضوعات و األشخاص وحتى األزم
 يتعرض ليا استجابة تكاممية تعبر عن خصائص شخصيتو السوية .

إن ظاىرة التفوق العممي بدأ االىتمام بدراستيا بأن شعور المجتمعات البشرية بحاجتيا 
الممحة إلى تحسين أوضاعيا من جية ، وبناء شخصية أبنائيا بناء نفسيا سميما من جية 

ون من إسيامات عممية وعممية لخدمة وتطوير ثانية ، لما سيقوم بو ىؤالء المتفوق
 مجتمعاتيم .

 وقد تطرق عبد الحميد محمد الشاذلي لبعض من مظاىر الصحة النفسية ونذكر منيا 

 القدرة عمى التكيف االجتماعي وتكوين عالقات سميمة . .3

 مدى نجاح الفرد في عممو ورضاه عن نفسو . .2
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 مدى امتثالو وتمسكو باألخالق الكريمة ، .1

 ة بالنفس و باآلخرين .الثق .2

 اإلدارة القوية و األىداف الواضحة . .3

 القدرة عمى ضبط الذات وتحمل المسؤولية . .4

 الواقعية في الطموح و األىداف . .5

 معايير الصحة النفسية :  2-6

إلى أىم المعايير الميمة في عمم النفس نذكر    Hofstaetterهوفشتتر " تطرق " 
 منيا :

 : المعايير اإلحصائي 

يقوم ىذا النوع من المعايير عمى  مدى تكرار  أو توزع سموك ما في مجتمع من 
" جرس المجتمعات أو في عينة منو ويتم تمثيل ىذا التوزع أو التكرار في توزيع 

وتطمق عمى المجال المتوسط في ىذا التوزع تسمية المدى الطبيعي أو  غاوس" ،
متوسط ىنا المتوسط الحسابي المدى المتوسط أو السوي حيث يساوي المجال ال

 مضافا إليو االنحراف المعياري .

و الممارسة العيادية أو الصحة النفسية ال يكفي الركون إلى معيار واحد من ىذه المعايير 
نما ترتبط مع  كما نوىنا سابقا من المؤكد أن المعايير المختمفة ليست عن بعضيا وا 

 تتر "بعضيا بطريقة تفاعمية وعميو يصف " براند ش

أيضا أن تحص عمى  وجود عالقة متبادلة بين المعايير الوصفية و المثالية الوظيفية 
 معمومات بواسطة الوسائل اإلحصائية حول وجود تغير ما 

 بعض التناوالت النظرية المفسرة لمصحة النفسية  : 2-7
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ومظاىرىا تعددت التناوالت النظرية التي اىتمت بتقديم تفسير لمفيوم الصحة النفسية 
 األساسية وفيما أىم مقومات ىذه النظريات النفسية :

 المدرسة التحميمية : 2-7-1

 " Horney" و " Erikson"و  " Adlerو"  "Freud" وسيتم عرض وجيات نظر من

في الصحة النفسية  ، يرى  "فرويد "أن الفرد الذي يستطيع أن يحقق الصحة لذاتو ىو 
ذلك الشخص القادر عمى منح الحب و العمل المنتج عموما ، وتمثل الصحة النفسية في 
القدرة عمى مواجية الدوافع البيولوجية و الغريزية و السيطرة عمييا في ضوء متطمبات 

مثل في قدرة األنا عمى التوفيق بين مطالب اليو و األنا األعمى الواقع االجتماعي ،كما تت
، ويضيف بأن اإلنسان ال يستطيع أن يصل إال إلى تحقيق جزئي لصحتو النفسية ألنو 
في صراع دائم بين محتويات اليو ومطالب الواقع ، كما أكد ايضا عمى دور العوامل 

إلنسان خير وأن المجتمع غير االجتماعية في تحقيق الصحة النفسية ، وأوضح أن ا
التسمطي يعمل عمى بناء شخصية منتجة قادرة عمى الحب وعمى توظيف إمكانيتيا ، 

 (32، صفحة 2000)حنان عبد الحميد العناني، وتحقيق الحق و العدل 

 المدرسة اإلنسانية :  2-7-2

تبدو الصحة النفسية عند المفكرين اإلنسانيين في مدى تحقيق الفرد إلنسانيتو تحقيقا كامال 
ويختمف األفراد فيما يصمون غميو من مستويات من حيث اإلنسانية  الكاممة ، وىكذا 

أبراهام ماسمو " و يخالفون في مستويات صحتيم النفسية ، ومن رواد ىذه المدرسة نجد" 
 يما يمي وجية نظر كل منيما في ىذا المجالف " كارل روجرز "

يرى " ماسمو" أن لإلنسان حاجات متنوعة ، وأن ىذه الحاجات تتنوع ىرمية منيا ذات 
 المستوى األدنى و األخرى  ذات المستوى األعمى .

يضم المستوى األول الحاجات الفسيولوجية و الحاجة إلى األمن و السالمة ، فإشباع 
عر الفرد باألمان ، وعندىا سيحاول إشباع المستوى األعمى من الحاجات الجسمية تش
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الحاجات التي يطمق عمييا الحاجات االجتماعية منيا الحاجة إلى الصداقة و العطف و 
 الحنان و التحصيل وتحقيق الذات الذي يعد الغاية العظمى في ىرم 

الحاجات بطريقة  " ماسمو"  وتتحقق الصحة النفسية عندما يتمكن الفرد من إشباع ىذه
 سوية  ويحقق إنسانيتو الكاممة .

 المدرسة السموكية : 2-7-3

ترى ىذه المدرسة أن السموك متعمم من البيئة  ، وأن عممية التعمم تحدث نتيجة لوجود 
الدافع و المثير و االستجابة ، بمعنى إذا وجد الدافع و المثير حدثت االستجابة ) السموك 

 المثير و االستجابة ال بد من التعزيز . ( ولكي يقوي الربط بين

أما إذا تكررت ىذه األخيرة دون تعزيز كان ذلك عامال عمى إضعاف الربطة بينيا وبين 
المثير أي إضعاف التعمم ، وتقرر ىذه المدرسة أن الناس يقومون بسموك سوي معين 

الصحة النفسية عند  ألنيم تعمموا أن يتصرفوا بيذا الشكل نتيجة التعزيز ، لذلك فإن مفيوم
السموكيين يتحدد باستجابات مناسبة لممثيرات المختمفة حيث تكون ىذه االستجابات بعيدة 
عن القمق و التوتر ، ويتمخص مفيوم الصحة النفسية وفقا ليا المنظور في القردة إلى 

 اكتساب عادات تتناسب مع البيئة التي يعيش فييا الفرد ومتطمباتيا .

 المعرفية :المدرسة  2-7-4

تتضمن الصحة النفسية من جية نظر أصحاب ىذه المدرسة القدرة عمى تفسير الخبرات 
بطريقة منطقية تمكن الفرد من المحافظة عمى األمل واستخدام ميارات معرفية مناسبة 
لمواجية  األزمات وجل المشكالت ، وعميو فالشخص المتمتع بالصحة النفسية قادر 

ة معرفية مناسبة لمتخمص من الضغوط النفسية ويحيا عمى فسحة عمى استخدام إستراتيجي
 من األمل وال يسمح لميأس بالتسمل إلى نفسو .
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فاإلنسان يقع صريع المعاناة و االضطراب نتيجة لخمل في نظام المعتقدات ، أما  
الشخص المعافى فيو ذلك الذي يتمتع بنظام معتقدات واقعي في النظرة إلى الذات و 

ن و الدنيا ، و ينتج عن ىكذا نظام واقعي عقالني سيادة التفكير اإليجابي في اآلخري
، 2002)د/ مصطفى خميل الشرقاوي، الموقف الحياتية ، كما في الوقت من الذات 

 . (22-21الصفحات 

رغم اختالف المدارس التي اىتمت بتقديم مفيوما لمصحة النفسية ، إال أنو يمكن إيجاز 
 أىم مظاىرىا فيما يمي : 

 التوفيق بين الدوافع البيولوجية و متطمبات الواقع االجتماعي . -

 القدرة عمى الحب و العمل المنتج .  -

 التغمب عمى الشعور بالنقض و العيش مع اآلخرين .  -

 مواجية مشكالت مختمف مراحل النمو .  -

 إدراك الذات و تحقيقيا .  -

 تعمم عادات تتالءم مع البيئة االجتماعية .  -

 تحقيق الفرد إلنسانيتو و تكوين مفيوم إيجابي عن الذات .  -

 استخدام استراتيجيات معرفية و ميارات مناسبة و منطقية .  -

 لحياتية . سيادة التفكير اإليجابي تجاه الذات و المواقف  -

يتضح مما تقدم أن الصحة النفسية تتحقق بتحقيق التوافق البيولوجي ، و النفسي و  -
 االجتماعي و المعرفي ، و التوافق مع متطمبات البيئة الخارجية. 

 مشكالت الصحة النفسية :  2-8
اتسم ىذا العصر بمجموعة من الظواىر الضاغطة التي أثارت و التوتر لدى الفرد ، و 
لم يقصر ىذا األثر عمى ذات الفرد بل امتد إلى  خارجو حيث اضطربت العالقة بينو و 
بين الوسط الذي يحيط بو و يتعامل معو ، و قد استجوبيا الموقف تحديد ىذه الظواىر 

الشروط الالزمة لكي يتم التوافق بين الفرد و نفسو من لمتعرف عمييا حتى يمكن وضع 
 جية ، و بينو و بين العالم الخارجي من جية . 
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أخرى إلعادة التوازن أو الصحة النفسية لو ، و قد تفشل أساليب إلى أنواع مختمفة من 
 . (305، صفحة 3744)كامل محمد عويضة ، المشكالت و االضطرابات الصحية 

تعني اضطرابات الصحة النفسية انحراف السموك عن المستوى العادي ما يجعمو غير سوي 
في إطار المجتمع الذي يعيش فيو الفرد ، عموما ما يصنف كتاب التشخيص األمريكي 

(DSM  السموك غير السوي إلى ستة فئات رئيسية  و ىي : النقص العقمي ، و )
االضطرابات العقمية عضوية المنشأ و االضطرابات الذىانية التي ال ترجع إلى أسباب 
عضوية ، و االضطرابات العصابية ، و االضطرابات الشخصية و االضطرابات 

ات بشيء من التفصيل ، و مع النفسجسدية و سنتناول فيما يمي مختمف ىذه االضطراب
، صفحة 3776)رمضان محمد القذافي، إظيار المؤشرات العامة لإلضطراب و مظاىره 

31) . 

أىم االضطرابات العصبية القمق ، و اليستيريا ، و المخاوف المرضية ، و الوسواس ،   
اضطرابات الشخصية في شكل عدم قدرة  االكتئاب و األعصاب في حين تتجمى مظاىر

الفرد عمى التوافق و سوء عالقاتو مع اآلخرين ، و شعوره بالقمق ، و تكرار نفس األسموب 
السموكي المنحرف الذي لم يؤدي إلى نتيجة من قبل و ذلك من أجل التغمب عمى مشاكمو 

 .(245، صفحة 2002)بشرى إسماعيل، 

و يذىب الكثير إلى أن السموك المنحرف يرجع إلى فشل عممية التنشئة االجتماعية التي 
لم تساعد الطفل في أن يكتسب القيم الخاصة بالمجتمع ، و التي تكون فشل لديو ما 
يسمى بالضمير و األنا األعمى ، و من أىم ىذه االضطرابات نميز الشخصية غير 

 .(334، صفحة 3744)كامل محمد عويضة ، االجتماعية ، اإلدمان 

و تشير االضطرابات النفس جسدية إلى مجموعة من األمراض التي تنتج من أسباب 
نفسية بينما تتخذ أعراضيا شكال جسديا ، و من تمك األسباب التعرض لمقمق ، و الصراع 

األزمات ، و المشكالت و الضغوط النفسية ، كما ، الفشل اإلحباط الحرمان ، النبذ ، 
تصيب ىذه االضطرابات األعضاء التي يتحكم فييا الجياز العصبي الذاتي و ىي 
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تصيب أحد أجيزة الجسم نتيجة ضغوط نفسية متراكمة و تترك آثارا فسيولوجية ، و أجيزة 
الدموية و القمب الجسم التي تظير فييا ىذه االضطرابات منيا الجياز اليضمي األوعية 

، الجياز التنفسي ،  و الجمدي و البولي و التناسمي ، محدثة بذلك أمراض الحساسية و 
الربو ، و ارتفاع ضغط الدم ، و الطفح الجمدي ، و قرحة المعدة و مرض السكري 

 ............. الخ 

من خالل ما تقدم يتضح مدى تعدد مشكالت الصحة النفسية و أنيا ليست وقف عمى     
نوع واحد فيي تختمف من حيث مظاىرىا العيادية ، و شدتيا و خطورتيا و عوامميا 
السببية ، كما أنيا قد تمس القدرات العقمية ، أو الجوانب النفسية ، أو النفسية االجتماعية 

 أو جوانب نفس جسدية . 

 الصحة النفسية و التوافق :  2-9
و يرتبط مفيومنا لمصحة النفسية بمفيومنا لمتوافق ، و يمكن أن نعرف التوافق بأنو العالقة 
المرضية لإلنسان مع البيئة المحيطة بو ، و ليذا التوافق جناحان ىما المالئمة أو التالؤم 

Adaptation   و الرضاSatisfaction   و التالؤم يرتبط بالبيئة المادية و مطالب ،
الواقع بجميع جوانبيا االجتماعية أو الثقافية أو البيولوجية و الطبيعية ن و ال يتحقق التوافق 
أو ال يكون كامال إال إذا صاحب ىذا التالؤم " رضاء " اإلنسان و إحساسو بالسعادة و 

الذي تنتابو حالة من التوتر نظرا ألنو لم التقبل النفسي ليذه البيئة المحيطة ، فالطالب 
يستذكر دروسو أو يخشى الرسوب في االمتحان ، يمجأ إلى تخفيض ىذا التوتر عن طريق 
تنظيم وقتو و التعرف عمى أنسب األساليب إلستعاب و تييئة الجو من حولو و التييؤ لو ، 

، و يخفف من التوتر  و ىو في ىذه الحالة يتواءم  مع الظروف و ىذا يحقق لو باإلشباع
، عمى أنو إذ لم يصاحب ىذا التالؤم شعور بالقناعة و الرضا عما يفعل ، فإن توافقو لن 
يكون كامال و سيضل اتزانو مفقودا و من ناحية أخرى ، فإن نفس ىذا الطالب قد يأخذ 
و وعدا من أستاذه بأنو سينجح في االمتحان عمى أي حال و قد يسعده ىذا و يرضيو إال أن

نظرا الفتقاره إلى التالؤم بمعنى أنو لم يقم بمجيود في ىذا الصدد سيضل توافقو ناقصا و 
سيضل مفقودا أيضا ، و الواقع أن حالة " الرضا " التي تؤكد عميو في تعريفنا لمتوافق لم 
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تنتو إلييا التعريفات السابقة لمتوافق أو عمى األقل لم تشر إلييا بوضوح بينما تركز عمى 
 التالؤم فحسب ، وكأمثمة عمى ذلك ما يمي : جانب

التوافق أمر فردي كما ىو جماعي أيضا ، فالفرد يالئم نفسو لمجماعة يرفض بعض  -
األشياء ويغير بعضيا األخر ، ولكنو من خالل توافقو ىذا ، وليس منفصال عنو فإن 

ن نفسو وبين الفرد يتالءم أيضا لمعالم األوسع بخبراتو الضرورية ، فالتوافق بينو وبي
مكانية لموصول إلى حالة من  البيئة التي تشمل كل ما يحيط بالفرد من مؤثرات وا 
االستقرار النفسي و البدني و التكيف االجتماعي وقد يرجع عدم اإلشارة إلى عامل " 
"الرضا " في ىذه التعريفات وغيرىا إلى عدم إدراك أىمية ىذا العمل في تحقيق التوافق 

"فالرضا النفسي " ىو حالة نسبية من اليدوء والسترخاء الذىني و  الكامل لإلنسان
النفسي مصحوبة بشعور سار نتيجة إشباع أو تحقيق ىدف ما تحقيقا كميا في موقف 

 .(13-10، الصفحات 2002)د/ مصطفى خميل الشرقاوي، تفاعمي 

 اإلحباط وأسبابه : 2-11

عادة باإلحباط الحالة التي تواجو الفرد حينما يعترضو عائق وحينما تكون خبراتو نقصد 
 السابقة وعادتو المألوفة غير كافية أو غير قادرة عمى إشباع دوافعو وتحقيق أىدافو .

فالخادم الجائع المحبوس في البيت الذي غاب عنو سيده مدة طويمة قد يحاول اشباع 
األماكن المألوفة لو في المنزل ،فإذا لم يجد الطعام حيث الجوع بالبحث عن الطعام في 

ذا كانت الحالة الطارئة جديدة في خبرتو ولم يسبق لو أن اعتاد عمييا  اعتاد أن يجده،وا 
 وجدت التي نسمييا إحباطا .

 العوائق المادية :  - أ

 إذا تعطمت سيارتك في الطريق وأنت متجو إلى ميعاد ىام بحيث ال تستطيع الوصول إلى
المكان الذي تريد الوصول إليو في الميعاد المحدد فإنك تصادف في ىذه الحالة عائقا 
ذا اردت البحث عن أوراق ىامة في درج مكتبك ووجدت  ماديا يمنعك من تحقيق رغبتك وا 
الدرج مغمقا والمفتاح ضائعا فمم تستطع فتح الدرج فإنك تصادف أيضا عائقا ماديا و ىو 
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تستطيع فتحو بسيولة ، ويقابل اإلنسان عادة في حياتو اليومية كثيرا الدرج المغمق الذي ال 
 من مثل ىذه العوائق المادية التي تختمف أىميتيا باختالف الظروف.

ومن أمثمة العوائق المادية اليامة التي تعوق إشباع حاجات اإلنسان ودوافعو حوادث 
اعة وجدب األرض و الخسائر الحريق و الزالزل وىياج البراكين و الفيضانات وتمف الزر 

 المادية.

 العوائق االجتماعية :  - ب

تنشأ أغمب العوائق االجتماعية اليامة من تصرفات وأعمال بعض األشخاص اآلخرين 
، فتربية  األطفال تقتضي دائما تدخل الوالدين في كثير من شؤونيم و الحد من 

الضارة ، وقد يؤدي التنافس حريتيم نوعا ما ،ومنعيم من بعض التصرفات المعيبة أو 
االجتماعي بين الشباب إلى حرمان كثير منيم من الحصول عمى وظيفة معينة بسبب 
تفوق شخص أخر عمييم ، وقد يحب شاب فتاة ويريد الزواج منيا ولكنيا تفضل 
شخصا عميو ، وقد يرغب طالب في الحصول عمى مكافأة معينة ولكن طالبا أخر 

 ذه المكافأة .يتفوق عميو ويحصل عمى ى

وينشأ كثير من العوائق أيضا من القيود والنواىي التي يرفضيا المجتمع ومن التقاليد و 
العادات التي تتمسك بيا الحضارة التي ينشأ فييا الفرد ، فقد يحب شاب فتاة معينة 
ويريد الزواج منيا ولكن تقاليد أسرتو تفرض عميو أن يتزوج من فتاة أخرى من أسرتو 

 مة مثال .كابنة ع

كما يحدث أحيانا في الريف المصري أن ىذا الشاب يجد في التقاليد االجتماعية عائقا 
 يمنعو من تحقيق إحدى رغباتو اليامة .

ن  إن العادة في طمب مير كبير من الزوج قد تعوق كثيرا من الشباب عن الزواج ، وا 
ق كثير من رغباتين التقاليد المجتمع الشرقي المحافظ تعوق  بعض الفتيات عن تحقي
 الخاصة كالحرية الشخصية ، و حرية اختيار الزوج أو المينة . 



 الصحة النفسية                                        الفصل الثاني                  

 
52 

و قد تكون القوانين أيضا من عوامل اإلحباط في بعض الحاالت فالقانون مثال ال 
يسمح بدخول الطمبة إلى بعض كميات الجامعة بدون الحصول عمى درجات معينة و 

 واج من أجنبيات . ال يسمح أيضا لرجال السمك السياسي بالز 

 العوائق االقتصادية :    -ج

تقوم الناحية االقتصادية بدور كبير في اإلحباط ، فكثير من الفقراء ال يستطيعون 
الحصول عمى الغذاء الكافي أو المسكن المالئم و قد يعجز البعض بسبب دخوليم 
الصغيرة عن تحقيق أماليم في الحياة ، و قد تسبب قمة الدخل حرمان الكثيرين من 

د يكون الفقر سببا في حرمان كثير من الشباب التمتع بوسائل الترفية و التسمية و ق
 من الزواج . 

 العيوب الشخصية :   -د

إن العيوب و النقائص الشخصية من أىم أسباب اإلحباط لكثير من الناس ، و قد 
تكون ىذه العيوب و النقائص بدنية أو عقمية أو نفسية و من أمثمة العيوب البدنية قبح 

ختمفة التي تعوق بعض الناس عن إشباع كثير من المنظر و العاىات البدنية الم
دوافعيم و رغباتيم فالشخص قبيح المنظر مثال قد ينفر منو الحصول عمى أصدقاء قد 
يكون القبح عائقا يمنعيم من الزواج  و قد يكون ضعف البنية أو ضعف القمب عائقا 

تيم يمنع بعض الشباب عن مشاركة زمالئيم في األلعاب الرياضية أو في رحال
الترفييية و قد يكون ذلك أيضا عائقا يمنع بعض األفراد عن إشباع دافع إثبات الذات 
و السيطرة ، و بخاصة إذا ما عجزوا عن الدفاع عن أنفسيم في بعض الظروف التي 
تستمزم الصمود في وجو أشخاص آخرين و الدفاع عن النفس و من أمثمة العيوب 

قدرات العقمية الخاصة حيث يفشل الطالب في العقمية قمة الذكاء أو ضعف بعض ال
تحقيق طموحو العممي لقمة  ذكائو و لعجزه عن التحصيل  و قد يفشل الطالب في 
تحقيق رغبتو في دخول كمية اليندسة مثال لضعفو في الرياضيات ، و قد تكون قمة 

 الكفاءة سببا في عدم تولى الفرد بعض األعمال اليامة . 
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لنفسية الخجل و الخوف فقد تسبب ىذه الحاالت كثيرا من ومن أمثمة العيوب ا 
المشكالت لبعض األفراد فتعوقيم عن تحقيق كثير من رغباتيم ، فقد يمنع الخجل 
بعض األفراد عن االشتراك في بعض الحفالت االجتماعية ، و قد يكون الخوف عائقا 

 ال مفيدة .يمنع بعض األفراد عن اإلقدام عمى مشروعات ىامة أو القيام بأعم

 الصراع النفسي :    -ه

و قد يحدث اإلحباط بسبب وجود تناقض أو تعارض بين رغبتين أو أكثر من رغبات 
الفرد ، و تعرف ىذه الحالة بالصراع النفسي ، فقد يتقدم لفتاة خطيبان كل منيما 
جذاب و ذو مستقبل باىر و لكل منيما ميزات حسنة ، فتجد الفتاة صعوبة في تفضيل 

ىما عمى اآلخر ، و تشعر بصراع يعوقيا عن االختيار فترة من الزمن ، و قد أحد
يشعر الشاب برغبة في االستقالل عن والديو و لكنو قد يشعر في نفس الوقت برغبة 
في االعتماد عمييما فينشأ عن ىاتين الرغبتين المتعارضتين صراع نفسي ، و قد تقع 

تعارض مع التقاليد االجتماعية و المثل الفتاة في حب رجل متزوج و تجد أن ذلك ي
 الخمقية . 

 نتائج اإلحباط :  2-11

حينما يحبط سموك اإلنسان بسبب وجود عائق ما يمنعو عن الوصول إلى ىدفو و إشباع 
دافعو فإنو يقوم عادة بكثير من المحاوالت المختمفة التي تيدف إلى التغمب عمى العائق و 

بع دافعو و المحاوالت التي يقوم بيا اإلنسان لمتغمب إلى الوصول إلى اليدف الذي يش
عمى ما يعترضو من عوائق كثيرة و متنوعة ، و يمجأ اإلنسان عادة في أول األمر إلى 
طرق مباشرة لمتغمب عمى العوائق التي تعترضو فإذا فشمت ىذه الطرق المباشرة في حل 

 المباشرة .المشكمة فإنو يمجأ عادة إلى كثير من الطرق األخرى غير 

 : خـاتمة
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يعتبر مجال الصحة النفسية من أكثر مجاالت عمم النفس إثارة الىتمام الناس ، سواء  
المعاقين أو غيرىم من األسوياء ، والوصول إلى مستوى مناسب من الصحة النفسية أمر 
مرغوب فيو من الناس جميعا ،فمسنا نعمم عن شخص يرغب في حياة نفسية غير صحيحة 

. 

ففي ىذا الفصل تطرقنا إلى مفيوم الصحة النفسية ، و التطور التاريخي لالىتمام بيا ، 
 وكذلك مختمف اتجاىاتيا ، مستويات ـ أىدافيا وأىمية دراستيا . 

كما قمنا بالتطرق إلى مختمف مظاىر الصحة النفسية ، معاييرىا ، ومختمف النظريات 
 ة النفسية .المفسرة لمصحة النفسية ومختمف مشكالت الصح

كما تناولنا مفيوم التوافق ، واالتجاىات األساسية لمتوافق ، و النظريات المفسرة لمتوافق 
 ومختمف أساليبو ، وأخيرا الصحة النفسية وعالقتيا بالتوافق .

وما يمكن استخالصو من خالل ما أشرنا إليو أن الصحة النفسية عمم يستطيع أن يقدم 
يجابية متكيفة مع نفسيا ومع مجتمعيا قادرة عمى تجنب كل الكثير نحو تحقيق شخصيات إ

ما يعصف بحياتيم ويسبب ليم االضطراب و القمق ،كما أنيا تعني بمساعدة األفراد عمى 
تأدية أدوارىم في الحياة أحسن صورة ، مما يجعميم في حالة من الرضا و السعادة و الثقة 

 بالنفس .
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 تمهيد 

لمشرؼ والعرض والكرامة، فقد  فيي رمزأعطى اإلسالـ لممرأة مكانة سامية في الحياة 
واألحاديث تحث عمى احتراـ ػ كياف  و اآلياتوردت العديد مف النصوص الشرعية 

وىي  عنصر ففعاؿ في المجتمع و ىي الركيزة األولى التي تبنى عمييا األسرة،  المرأة.
 بيذه الركيزة أمر االىتماـوىي  أخت الرجؿ تشاركو في الحقوؽ والواجبات، لذلؾ فإف 

تكرار  فيالحظ في عصرنا الراىفخروج بأسرة بالصورة المشرفة والمثالية، ل مفترض
أي  ال يخمو منوقديمة  ظاىرةي محزف األسى فيلضد المرأة، مما يدعو نؼ حوادث الع

التاريخ رافقت المسار التاريخي ا جذور عميقة في ظاىرة عريقة ليا مجتمع، كما أني
 .مرأةلم
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 : العنف يمعان 3-1

 عمـ في والسيما ىاما حيزا شغؿ العنؼ مفيـو أف نجد العممي التراث إلى بالرجوع
 العنؼ حوؿ النظرية التصورات تبذؿ فتعد ،...والسياسة والقانوف االجتماع وعمـ النفس
 .والبحث الدراسة مجاالت بتعدد

 المغوي السياؽ حيث مف سواء مختمفة منطمقات مفالعنؼ  مفيوـ تناوؿ ويمكف
 .والمادية والمفظية النفسية آثاره حيث مف ، أووالقانوني

 :المغوي المعنى 3-1-1

 الرفؽ، ضد وىو بو، الرفؽ وقمة باألمر الخوؼ" :بّأنو "العرب لساف" في العنؼ يعرؼ
، صفحة 9111)إجالؿ إسماعيؿ حممي ،  والمـو التقريع ىو والتعنيؼ الشيء، وأعنؼ
 وعتب ةاألم تعنيؼً  وعنفو قوتو، أي وانشبابو عنؼ وىو أولو، الشيء واف وعنؼ (91

 العنؼ أف يعني عميو،مما

)أبو الوفا محمد أبو الوفا،  آخر شخص ضد القوة استخداـ في متمثال الرأفة ضد
 (90، صفحة 0999

 :منيا سمات إلى تشيرViolent" والصفة " :لممرأة واالغتصاب األذى إلى يشير كما

 .طبيعي وغير التييج أو االنفعاؿ وشديد وقاٍس وصارخ وشديد عنيؼ
 العنؼ . أعماؿ مف الناشئ الموت إلى يشير "Violent death"واصطالح 

 :االصطالحي المعنى 3-1-2

 جذور ليا "Violence"كممة أف "Etymologie"االصطالحات  أصوؿ عمـ يؤكد
 .والقوة العضالت تعني والتي"L’IS"بمعنى حيث جاءت قديمة، إغريقية

 يعني والذي "Violentia"كممة مف جاء فقد "Violence"لكممة الالتيني المقابؿ أما
 سبيؿ عمى المعاصرة الفرنسية المعاجـ في جاء ما إلى وبالنظر عدائي أو عنيؼ طبع

 : عرؼ فمقد  Le Robertالمثاؿ 
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 أو القوة باستخداـ رغبتو ضد التصرؼ عمى ما،إلرغامو شخص عمى الضغط ّأنو- 
 .التيديد

 .العنؼ بو يمارس الذي الفعؿ أنو- 

 .العواطؼ عف الفوضوي لمتعبير الطبيعية المؤىالت - 

 .لمشيء المحتممة غير القوة - 

 .ما لفعؿ الفوضوي المظير - 

 :رئيسييف اتجاىيف لنا تبيف لمعنؼ المختمفة المعاني ىذه

 التعبير طريقة تعني أخرى جية ومف وأحداث، ألفعاؿ تشير "عنؼ" عبارة جية فمف
 .باليواية أو بالفطرة نيؼ طبيعي لعضو أو العاطفة عف أو القوة عف

 ىو تخمب والتي لمنظاـ لمسمـ، اقضا مف العمـ يأتي األولى الحالة في ّأنو نالحظ كما
 تتعدى التي المتسمسمة غير أو الفوضوية القوة ىو الثانية الحالة في أما ما، لسبب تعود

 والمقاييس. القواعد

 :القانوني المعنى 3-1-3

 ويشير حؽ، بغير واستعماليا المادية القوة في فتتمثؿ العنؼ لمفيـو القانونية النظرة أما
)عبد الكريـ قريشي وعبد الفتاح أبي مولود،  عادي وغير شديد ىو كمما إلى المعنى
 اإلكراه" :بّأنو العنؼ بدوي زكي أحمد يصنؼ السياؽ نفس وفي (41، صفحة 3002

 شأنيا مف لمقانوف مطابؽ غير أو مشروع غير استخداما القوة أو الضغط استخداـ أو
، صفحة 4891)أحمد زكي بدوي ،  األفراد مف مجموعة أو ما فرد إرادة عمى التأثير
 عانحو تينتتناز نظري إطار في لمعنؼ تعريًفا الجنائي القانوف فقياء وضع كما (114
 :العنؼ لمفيـو

 بالتركيز المادية بالقوى تأخذ حيث  :التقميدية النظرية
 .الجسدية القوة ممارسة عمى

 فتأخذ المعاصر الجنائي الفقو في والسيادة السيطرة ليا والتي :الحديثة النظرية أما
نما الوسيمة، عمى تركيز دوف اإلرادي، واإلكراه بالضغط  إجبار في متمثمة نتيجة عمى وا 
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، 3000)أبو الوفا محمد أبو الوفا،  معيف صرؼ إتيانت عمى معينة بوسائؿ الغير
 أف مع اإلرادة، إكراه بمعنى أخذىا الحديثة النظرية بيذه يعي ومعذلؾ (09صفحة 
 بعض عف العنؼ نتقاءا عمييا يترتب مما عميو، المجني إرادة ضد ترتكب الجرائـ جميع
 عنؼ جرائـ ّأنيا مع والجرح كالقتؿ عميو، المجني برضا ارتكابيا إلى استنادا الجرائـ

 عرفيا سبؽ ما ضوء وعمى (08، صفحة 3000)أبو الوفا محمد أبو الوفا،  األزؿ منذ
 تعدي صورة في كاف بؿ جسميا، كفيمول الجسموؿ بسالمة مساس بأنو" لبعضا

يذاء  ."وا 
 آخر بشخص المادي اإلضرار في المادية القوى أو الطاقة تجسيد بّأنو آخر يعرفو كما
 بسالمة المساس" :أنو مؤداه المعنؼ تعريؼ نستخمص كمو ذا منو ."آخر شيء أو

، 3000)أبو الوفا محمد أبو الوفا،  والتعديبو اإليذاء إلحاؽ أنو منش عميو المجني جسـ
  (40صفحة 
 أو الجرح إلى يصؿ قد الذي لمعنؼ األدنى الحد ىو والمساس اإليذاء ىذا أف ونالحظ
 .لمعنؼ المعتاد المفيوـ ىو وىذا لو، مدى أقصى وىو القتؿ
 يعبر التي األفعاؿ عف يعبر العنؼ فإف المختصيف رأي حسب العقوبات قانوف في أما
 تعمى وصدما الخوؼ ليـ تسبب والتي أمثالو، نحو اإلنساف وفوضوية العدوانية عف بيا

 .خطيرة األقؿ

 المتبعة الجسدية القوة واستعماؿ العنؼ بيف العالقة عمى يبرىف التعبير ىذا أف نالحظ
 األبدي الجسدي باالعتداء

 كاف سواء القانوف عمييا يعاقب جريمة ىو القانوف رجؿ نظر في العنؼ بأف نجد إذف
 في اثناف يختمؼ ال حيث الحديثة، لنظريةا إلييا أشارت كما اإلرادة بإكراه أو باإلكراه،

 لتحقيؽ العنؼ وسيمة األخير ىذا يعد كما المتعددة العنؼ أوجو مف وجو اإلكراه أف
 .إكراه

جراء لقانوف اىضؿ مف إذف فالعنؼ  باستخداـ إرادتو عف رغما اآلخر الطرؼ يخضع وا 
 .جماعية أو شخصية أىداؼ لتحقيؽ المادية القسر وسائؿ

 :العنف أنماط 3-2
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 والذي « Société et   terrorisme »فيكتابو  « Wiviorka« فيفيوركا وضع
 : وىما لمعنؼ يف أساسي نمطيف 1988سنة نشره

 : خاص عنؼ -2

 : جماعي عنؼ -ب

 : نوعينيما إلى دوره الخاصب العنؼ« Wiviorka« فيفيورك وقسـ

 العمدي الجرح الضرب، العمدي، القتؿ مف كؿ ويشمؿ  : إجرامي عنف 3-2-1
 .أنواعو بشتى الجنسي والعنؼ العمدي، وغير

 حوادث فييا بما المختمفة بأنواعيا الحوادث في يتمثؿ  : إجرامي ال عنف 3-2-2
 .االنتحار عممية في والشروع االنتحار جانب إلى السيارات

 : أنواع إلى وقسميا العنيفة األفعاؿ كؿ بدراسة خاص القسـ ىذا : الجماعي العنؼ أما

 واإلضرابات والثورات كاإلرىاب : السمطة ضد لمواطنيف طرؼ مف موجو عنؼ
 كالعنؼ عمييـ لمضغط الدولة تستعممو المواطنيف ضد موجو آخر وعنؼ والمظاىرات،

 .Gustave nicolas fisher, 1992, p) كالحرب أو االقتصادي العنؼ أو الصناعي

13) . 
 : الفردي العنف 3-2-2-1

 أف الممكف أنيمف  الشؾ الميدد، والفرد الفرد شيء كؿ قبؿ تمس ظاىرة العنؼ إف
 أو الفرد في والنفسي الجسدي تأثيره يمارس العنؼ أف إال تفرضو، أو ما جماعة تعانيو

)برنو فميب بيرو االف يالف دمونكورناتوف ميشؿ لوجاندو فرانسوا  جسده في الميدد ال
 فردي إنتاج عف عبارة يكوف العنؼ مف النوع وىذا (481، صفحة 4891فيو بيير، 

  ما عادة الذي المتسمط الفرد ىو واحد فاعؿ بو يقـو

 ىؤالء نضع فأا يمكنن العنيؼ، السموؾ إلى يميؿ تجعمو معينة بخصائص يتصؼ
 : وىي أساسية فئات ثالث إلى العنؼ مف النوع ليذا المياليف األشخاص

 ،حيث« المتسمط الخمؽ » مصطمح « E.Framm »عمييا  أطمؽ  : األولى الفئة
 خاص اتجاه ولديو« Sadomasochist » بشخصية سادومازونية الشخص ىذا يمتاز



العنف ضد المرأة                                                     ثالثالفصل ال  
 

 
61 

 بو يتميز الذي النوع وىو شخصيتو، مف جزء تعتبر التي والتسمط السمطة نحو
 االنجذاب حالة في وىـ االنتحار عمى نيقدموف الذي االنتحارية النزعة ذوي األشخاص

 .الموت في التفكير دوف الرسالة تنفيذً 

 
 متتابعة وىي نفسيا، وأماـ اآلخريف أماـ ذاتيا لتعزيز العنؼ تستعمؿ  : الثانية الفئة
 دور يممؾ الفئة ىذه في العنؼ أف إال أىدافيا، في األولى الفئة مع بعيد حد إلى

 عنصور الدفاع عمى يعمؿ أنو كما لمفرد، المجتمع خصصو الذي الدور عمى االحتفاظ
 إليو أساءوا الذيف األشخاص ضد توجو عقابية كصيغة العنؼ فييا يكوف حيث الذات

 .« العنؼ ذىنية حسب »

 باعتبارىا ومصالحيـ وحاجاتيـ أنفسيـ حماية إلى يسعوف بأفراد خاصة : الثالثة الفئة
 الغير وحاجات لمطالب اعتبار أي دوف االجتماعي الوجود ىذا في الياـ الوحيد الشيء

 مع المذة مف بدرجة تمتعيـ مع والعنؼ التسمط مف نوًعا الفئة ىذه تمارس خاللو مف
)عزت سيد إسماعيؿ،  ذلؾ تقبؿ يمكنيـ أشخاص نفسية في والخوؼ الفزع إثارة

 .(431، صفحة 4899

 الفردية النفسية يدعـ ال الجماعة قانوف إف الحقيقة في : الجماعي العنف 3-2-2-2
 مجرد أف وذلؾ الجماىير، نفسية عف نتحدث أف لنا إنجاز يحوليا، ّإنو بؿ فحسب،
 تشكيؿ إلى يقود ما حشد في األفراد تجمع ذلؾ ومف الفرد يغير ما، جماعة في التواجد
 لالنفعاؿ خاصة بصورة الخاضعة الجماعية الروح ىو الفرد عمى يعمو جديد كائف

 عنيا فتنشأ التقمب وسرعة المسؤولية وانعداـ والتعصب، باليقينية تتسـ واإلجماع
 .« الجماعي العنؼ » العنؼ مف جديد بنمط تتميز نوعية تصرفات
نما الفراغ مف ينشأ ال أّنو أساس عمى الجماعي العنؼ  البيئة إلى نتيجة يتواجد وا 

« Baran »  الظيور عمى ساعدتو التي االجتماعية عرؼ فقد. 

 االجتماعية المتغيرات بطبيف قدر ّأنو نجد حيث ذلؾ مف أبعد إلى ذىب فمقد

« Marmot »  عناصره بكؿ الفقر رأسيا عمى نجد المتغيرات ىذه واالقتصادية، أما 
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 اإلحباط إلى األشخاص مف الفئة ىذه تدفع والتي غيرىا، والبطالة كالجيؿ المختمفة
 . (43، صفحة 4899)عزت سيد إسماعيؿ،  الييجاف إلى وبالتالي

 : السياسي العنف 3-2-2-3

 التي فيي الضغط، ممارسة عمى الجسدية السمطة مبدئيا تحتكر الدولة أف الواقع في
 يريده الذي النظاـ منو أكثر ىي نظاميا النظاـ وتفرض القتؿ تحظر وتعاقب، تقاضي
 .المواطنيف مجموع

 « السمطة لعبة »  ب يسمى ما إطار في الدولة تحتكره السياسي العنؼ أف فنالحظ

 أف أيضا لمدولة يعود ولذا الضاغطة، الجماعات لعبة تظيره عنؼ عمى تنطوي والذي
 عمى السياسي فالعنؼ، عمييا تسيطر قوى بأيدي لعبة تكوف ال أف شريطة الحرب تقرر
 لجوء األشياء، أو األفراد ضد ومدمًرا كبيًرا لجوء القوة إلى المجوء » : ىو التقريب وجو
 أو الحكـ نظاـ في السياسة في تغيير اإلحداث موجو القانوف يحظرىا قوة إلى

 وربما المجتمع في األفراد وجود في تغييرات إلحداث موجو أيًضا فّإنو ولذلؾ أشخاص،
 كما (414، صفحة 4891)عبد الكريـ محفوظ ، عيسى طنوس،  أخرى مجتمعات في

 األشياء أو األفراد ضد مدمر أو كبير لمقوة استعماؿ » : ّأنو عمى نعرفو أف يمكننا
 وفي السياسية المناىج في تغيير إلحداث وموجو القانوف قبؿ مف محظورة قوة استعماؿ
)عبد الكريـ  المجتمع في تغييرات إحداث ثمؿ ومف نظاميا أو الحكومة أشخاص

 عمى التعريؼ ىذا ويشمؿ، (413، صفحة 4891محفوظ ، عيسى طنوس، 
 تغييرات إحداث إلى العنؼ مف النوع ىذا ييدؼ أي أمريكا، في العنصرية االضطرابات

 أعينيـ نصب وضعوا وىقد فاعؿ يكوف أف يشترط ال الحكومة، أو السياسة في معينة
 .التغيير ىذا إلحداث محددة أىداًفا

 
 العف عميو يمارس الذي بالموضوع الضرر إلحاؽ ىو : المادي العنف 3-2-2-4

)عبد اإللو بمعزيز،  األمف في أو المصالح في أو الحقوؽ في أو البدف في زيائًيا ففي
 مف األدوات ببعض العنيؼ الشخص استعانة » : ب يعرؼ كما (31، صفحة 3000
جباره لمتيديد كأسموب عميو المعتدى عمى جسمي ضرر إلحاؽ أجؿ  الخضوع عمى وا 
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 عميو يطمؽ كما (31، صفحة 3002)عبد الكريـ قريشي وعبد الفتاح أبي مولود، 

 المعتدي طرؼ مف مباشرة عميو المعتدى جسـ عمى يقع الذي ’الجسدي العنؼ »
 يمكف أي والجماعة الفرد لدى الحياة يمسحؽ مما ذلؾ، عمى تساعده وسائؿ باستخداـ

 .القتؿ حد إلى يصؿ أف
  )المفظي (المعنوي العنف 3-2-2-5 

 مما بجماعة أو آخر بفرد واإلىانة والشتـ السب طريؽ عف معنوية أضرار إلحاؽ وىو
)عبد الكريـ قريشي  مضاد بعنؼ الرد في والرغبة والدونية باإلحباط يشعروف يجعميـ

 (31، صفحة 3002وعبد الفتاح أبي مولود، 

 بمف الضر ىذا يكوف وقد لديو، مقدًما يكوف قد فيما لو المعرض يصيب قد ّأنو كما
 الشعور تدمير إلى يؤدي كما الجسدي المادي العنؼ ممارسة نحو مرحمة العنؼ

 .العار و بالذؿ الشعور وينمي الذاتية بالكرامة

 : الشرعي العنف 3-2-2-6

 يرفع الذي النحو عمى إلقرارىا أو الحقوؽ النتزاع القوة استعماؿ أنواع مف نوع ىو
 واستعماؿ والسيادة األرض واستعادة االحتالؿ لطرد القوة استعماؿ ذلؾ ومف الظمـ،
 .االجتماعي الظمـ لكؼ العنؼ

 ّأنو أي الحقوؽ اغتصاب واقع مف متأتاة العنؼ مف النوع ىذا عية أنشر إذف فنالحظ
 قد ما وىو سممية، بطريقة الحقوؽ ىذه عمى الحصوؿ تعذر حالة في منو البد أسموب
 مستعممو أف ،أي(31، صفحة 3000)عبد اإللو بمعزيز،  أرضو احتمت شعب يفعمو

 .حؽ ذي غير عميو يقع الذي وأف حؽ صاحب

 : المشروع غير العنف 3-2-2-7

 عنؼ، بدوف ينتزع ألف قابؿ حؽ انتزاع أو مزعوـ بحؽ لالحتفاظ لمقوة استعماؿ كؿ ىو
 بو تقـو ما أو  بمعارضييا، وتنكيؿ قمع مف متسمطة دولةو تمارس ما جممتو وفي

 لنفسيا تزعـ فالسمطة .المجتمع وضد الدولة ضد مسمح عنؼ مف المعارضة الجماعات
 .القوة غير وسيمة تجد ال ينؼ اآلخر مطالب متجاىمة سواىا دوف الحكـ شرعية

 لفرض أو النتزاعيا ال والقوة العنؼ غير تجد فال حقوًقا لنفسياا تر بدورى والمعارضة
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 ألف بالتالي قابمة وّأنيا مشتركة الحقوؽ مادامت شيء يبرره ال ّأنو أي .بيا االعتراؼ
 (31صفحة ، 3000)عبد اإللو بمعزيز،  الجميع صالح يراعيـ نحو عمى توزع

 :المقنع العنف 3-2-2-8

 المأزؽ بحؿ المتراكمة عدوانيتو مسؤولية تحمؿ مف اإلنساف يتمكف ال عندما يحدث
 يخشى والذي عميو المفروض القمع وطأة تحت بالمداراة توازنو يتيدد الذي عنيا الناتج
 مف الخارج مف المفروض القمع حدة ازدياد مع المقنع العنؼ يشيع أي .فعمو ردود

 القمع ومنو ثانية، ناحية مف لو التصدي عف بالعجز اإلنساف إحساس وازدياد ناحية،
 الذات عمى يرتد قد المقنع والعنؼ مواطنييا عمى الديكتاتورية السمطة تفرضو الذي
 عمى الخارج إلى يتوجو أو التدميرية الذاتية والميوؿ وخيا  الرض لسموؾ أشكاال متخًذا
 (430)مصطفى حجازي، صفحة  سمبية مقاومة شكؿ

 : بالعنف المرتبطة المفاهيم بعض 3-3

 تتداخؿ التي المتغيرات إلى اإلشارة دوف ودينامياتيا العنؼ ظاىرة دراسة لنا يمكف وال
 .حدى عمى منيا كؿ وسنتناوؿ واالضطياد والقير واإليذاء والغضب القوة مثؿ معيا

 :القوة مفهوم 3-4

نو عمى إليو يشر لـ أحًدا أف ولو العنؼ في يساىـ عامؿ القوة إف ّّ  مستقؿ، متغير ّأ
 سواء اآلخريف، في التحكـ ويفترض ما شخص إرادة فرض عمى القدرة ىي والقوة

 .ومادية نفسية جسدية، مصادر مف لديو ما عمى بناء شرعية، غير أو شرعية بطريقة
 ."اآلخريف سموؾ في التحكـ عمى القدرة"  ّأنيا عمى القوة ماكسفيبر عرؼ وقد

 كاف إذا حتى إرادتيـ يفرضوف الذيف ىـ األقوياء األشخاص أف "Mills"ميمز ويرى
 .(41، صفحة 4888)إجالؿ إسماعيؿ حممي ،  اآلخروف يقاوميا

 قدرة كؿ" :بّأنيا االجتماعية العمـو مصطمحات معجـ في بدوي أحمد .د يعرفيا كما
     (411، صفحة 4891)أحمد زكي بدوي ،  أثًرا تحدث أف يمكنيا
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 عمى الدافع بمعنى والقوة سمبيا، أو إيجابيا األثر ىذا كاف إذا عما النظر بغض وىذا
 الداخمية، العضوية األحواؿ عمى ويعتمد "Inner-force"داخمي كدافع ىنا :نوعيف
 .واالجتماعية الطبيعية البيئة أحواؿ عمى ويعتمد  "External -forceالخارجي والدافع

 :العنف نظريات 3-5

 السياسية والممارسة االجتماعية لمنظرية األزلية المشاكؿ إحدى ىي العنؼ مشكمة
 الفكر في األوؿ الصؼ إلى العنؼ مشكمة بروز في غرابة  ثمة وليس البشرية،

 وتعددت ىذا الحادة، الصراعات مف الراىنة المرحمة ىذه في والفمسفي االجتماعي
 : منيا ونذكر الظاىرة ليذه المفسرة النظريات

 : اإليتولوجية النظرية 3-5-1

 العمـ ذلؾ تعني والتي اإليتولوجية النظرية رائد ادلورنز كونر أف ىنا اإلشارة المفيد مف
 .الطبيعة بيئة في الواحد النوع أفراد بيف السائدة السموكية األنماط يدرس الذي

 االنتقاء عمميات جمعف فطرينا استعداد ّأنو لورنز ييرى العدواف لمسموؾ تفسيره  وفي
 فرص أف نجد لذلؾ واألقوى األصمح اختارت التي ىي الطبيعة أف أي الطبيعية،
 أعضاء بيف العدواف يشيع السبب ليذا البقاء، عمى المالحظة بيدؼ تزداد العدواف
 لعؿ وظائؼ لو والتنافس العدواف ىذا فإف اإليتولوجية نظر وجية ومف الواحد النوع
  أبرزىا

 .« الصيد منطقة أو الطريدة » الحيوي المجاؿ عف الدفاع -

 .الغذاء عف البحث -

 .الوظيفي التوازف لتحقيؽ الجماعة ضمف المرتبطة المكانة -

 .التزاوج -

 عمى لمحصوؿ أو دفاعية ألسباب يعود المختمفة األجناس بيف والقتاؿ النزاع ىذا أف أي
 تبدأ العدوانية الطاقة أف وذلؾ العدواف، استثارة في البيئية لممنبيات باإلضافة الطعاـ،
 عمى طبًعا وىذا وتتحرر، تنطمؽ حتي معيف الحد وصولو وبمجرد الكائف داخؿ بالتجمع

 االقتراب الطعاـ، عمى التزاحـ أبرزىا ولعؿ ذلؾ، عمى ساعدىاي ناس بيـ مف يكوف أف
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 ويستخمص العدواف االستثارة ضروريً  شرًطا المنبو يعد وبذلؾ اإلقميمية، المنطقة مف
 : أىميا أمور عدة القتاؿ في الحيوانات سموؾ عمى المستفيضة دراستو مف لورنز

 إلى لورنز رأي في تعود وحقًدا وشراسة عنًفا تتفجر التي بعدوانيتو اإلنساف مأساة أف
 أف حيث الحيوانات، عند توجد والتي الغريزية الكوابح اف فقد أي النزوي، التكيؼ فقدانو
 بو يقوـ طقسي السموؾ منخؿ سعممو بحيمار ىميمكا يضبط ىو يقابؿ عدواني ميؿ كؿ

 إلى األقوى عدوانيتو فتتحوؿ واالستسالـ الرضوخ طابع ويأخذ األضعؼ الحيواف
 .مسالمة

 ىذه أف المشكمة ولكف والحضارية، الخمقية الكوابح اإلنساف لدى محمو حؿ والذي
 .الحيواف شأف ىو كما عدوانيتو ضد تحصنو التي الفعالية درجة بعد لمتصؿ

 في وضعتو الحية الكائنات كؿ فوؽ اإلنساف تقتب التيار العوامؿ نفس أف نجد وبيذا
 تكيؼ بروز قبؿ المحيط مع حدث النزوي التكيؼ فقداف بالخطر، محفوفة وضعية
 .مضموف حضاري

 العدواني لمسموؾ العناف إطالؽ كثيًرا يسيالف المذاف اليجـو وموضوع العدو بعد -
 صدوره ينشطف أ اإلمكاف في كاف التي المثيرة الوضعيات عف بعيًدا اإلنساف جعمت
 .أخرى حاالت في القتؿ ضد

 ليست ّأنيا أي تستثار، حتى لمنبو بحاجة ليست فيي تمقائية غريزة العدوانية -
ذ تمقائًيا، تتحرؾ فيي محيط خارجي مثير عمى مباشر فعؿ رد مجرد  فرصة المتجد وا 
 .ممموس بشكؿ تيبط إثارتيا عتبة فإف لمتفريغ

 المشترؾ العدواف مف نوع وىو المناضؿ الحماس ىناؾ ذلؾ مف العكس عمى -
 خاصة ظروؼ في تنطمؽ غريزية استجابة إلى ويستند االنتماء، إلى بالحاجة يرتبط
)مصطفى حجازي،  سواء حد عمى واإلنساف الحيواف لدى ويظير الجماعة، عف لمدفاع

 مف غريزًيا المقننة الستجابة شكال األولى الحالة في تتخذ ّأنيا غير (491صفحة 
 لإلنساف، متعددة وأىداؼ بموضوعات لمتعمؽ قابؿ فّإنو واليدؼ، الموضوع حيث

 ومما .الحيواف عدوانية عف اإلنساف عدوانية يميز ما أىـ مف ىو الحقد أف لذلؾ إضافة
 بخصوصي النظر  اىو وناتج نيؤيد والذي لورنزا منو نطمؽ التي اآلراء أف داللة لو
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 أف مبدأ مف انطالقا السائد الفكري بالمناخ كبير حد إلى تأثرت قد ومستقبمو اإلنساف
 .المحيطة الظروؼ نتاج ىي نظرية أية النظرية

 اإلنساف عف التشاؤمية األفكار مف بالكثير محممة لورنز نظرية تكوف أف الطبيعي ومف
 مف ينتظره وما

 النظرية ىذه فيو انبثقت الذي الفكري المناخ في النظر أمعنا ولو مظمـ، مستقبؿ
 بكثير عصفت التي االقتصادية واألزمات اإلقميمية الحروب فيو شاعت ناًخا وجدناىـ

 بيف االجتماعي القمؽ مف حالة شيوع عف الفض البشرية، المجتمعات اقتصادات مف
 مستقبؿ أف مفادىا تشاؤمية أفكار تشيع أف الغريب مف ليس المنطؽ ليذا ووفًقا األفراد،
 .الغموض مف كثير يكتنفو العالـ في اإلنساف

 : النفسي التحميل نظرية 3-5-2

 أفعاؿ دو لشرح النفسي التحميؿ طريقة يستخدموف التخصيص عمى وأتباعو فرويد كاف
 مف العديد وحؿ لشرح شاممة وسيمة الطريقة ىذه ويعتبروف لمناس، االجتماعي سموؾ
 التي النظرية والبداىة (492، صفحة 4893)سحر سعيد،  والمجتمع اإلنساف مشاكؿ
 التصورات مف منيا كبير قسـ في مستعارة لمعنؼ السيكولوجية المفاىيـ دعاة إلييا يمجأ

 الذي لفرويد النفسي التحميؿ في المصبوغة البشري سموؾ أفعاؿ دو لطبيعة المثالية
 .المحدد العامؿ يرى

 

 اعتقاده وفي الالمنطقية اإلنساف وميوؿ الفطرية الاّلوعي غرائز ىو البشري السموؾ
 (493، صفحة 4893)سحر سعيد،  أعمالو كؿ أساس ىي لإلنساف النفسية الحالة

 : تعبيره حد وعمى بطبعو، شرير وىو عاجز، سمبي كائف اإلنساف أف يرى فيو

 الشدة مف الدرجة ليذه شريًرا اإلنساف جعؿ الذي والسبب ،« لإلنساف ذئب اإلنساف »
 المسؤولة ،وىي« الطاقة مف بّأنو نظاـ تشبيو يمكف اإلنساف أ،ّ فرويد يرى كما والقسوة

 إلى ذلؾ بعد بدنيـ تتحوؿ في والتوتر اليياجأ إثر تنشأ فيي العدواني، سموكو عف
 لتجد آخر مكاف إلى تتجو فقد ما مكاف في الطاقة ىذه أعيقت فإف مختمفة، أماكف
 « الطاقة »  األخيرة ىذه حبس أف ذلؾ التنفيس، أو التوزيع فيو ليحدث منفذا لنفسيا
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 ثـ ومف التوتر إلى يؤدي الذي األمر وىو كبتا، يولد ربما التفريغ مف ليا السماح وعدـ
 بمكاف اإلشارة مف البد ّأنو كما، (493، صفحة 4893)سحر سعيد،  والعنؼ العدواف

 سماىا الحياة التي غريزة عمى تركز األمر بداية في كانت الفرويدية النظرية أف إلى
 والعالقات الحضاري االجتماعي البناء عف المسؤولة الغريزة وىي EROS إيروس

 .واإلبداع اإليجابية اإلنسانية
 سماه الحياة غريزة جانب إلى آخر غريزًيا مفيوما أدخؿ الحقة سنوات في ّأنو غير
 عمميات عف بدورىا المسؤولة وىي« THANATOS »  تاناتوسالموت  غريزة

 نفسيا عف الغريزة ىذه عبرت وقد اآلخريف، وموت لمحضارة والتخريب التدمير
ما الذات، بتدمير وذلؾ الداخؿ إلى موجية تكوف أف إما فيي بمظيريف،  أف تكوف وا 

 مف اإلنساف يحيط بما الضرر أو األذى لحؽ عدواني شكؿ عمى الخارج إلى موجية
 الموت وغريزة الفرد، وأماف بقاء تؤمف الحياة غريزة أف يعني وىذا موجودات أو أفراد
 .مجموعة لمعنؼ أو العدواف أو والتخريب الذاتي الفناء إلى تؤدي

 صراع في الحياة لنزوة الممثمة الجنسية الطاقة وىو « الميبيدو » أف فرويد رأي ومف
 األكبر القسـ بتوجيو وذلؾ الموت لجمنزوة ىي الميبيدو فميمة الموت، غريزة مع مفتوح
 نادرة حالة في إال وتجداف وال وخارجًيا داخمًيا متفاعمتاف فالنزوتاف الخارج، إلى منيا
 إليو اإلشارة الضروري مف آخر أمر (491)مصطفى حجازي، صفحة  صاؼٍ  بشكؿ
 بشكؿ ينحيويتيف كطاقت أثيرىما سانت النزوتينالتمار ىاتيف ىو

 أمو مف الرضيع موقؼ » الوالديف مع العالقات في الطفولة منذ ترتكزاف نيما خاـ،
 تربط عندما الحاقد الغضب حاالت أقصى مع الحب درجات أقصى ضمف متجاذبيت

 إذف نالحظ (499)مصطفى حجازي، صفحة  األب تجاه الحاؿ وكذلؾ غباتو، األمر
 ولد اإلنساني أف عمى يجمعوف فروي رأسيـ وعمى النفسي التحميؿ نظرية أصحاب أف

 مشتقات أىـ مف ىي الجنسية الغريزة وأف والموت، الحياة غريزتي عبيف صرا ولديو
 غريزة فتعمؿ الموت، غريزة مشتقات أىـ مف ىي العدواف غريزة وأف الحياة، غريزة

 نحو الفرد فيتجو الحياة، غرائز معيا فتصارع لذاتو، الفرد غريزة تدمير عمى العدواف



العنف ضد المرأة                                                     ثالثالفصل ال  
 

 
69 

 األشياء، وعمى اآلخريف عمى عدواف فيشكؿ العدواف، غريزة إلشباع بديمة موضوعات
 .التنافسية الرياضية األنشطة ممارسة في إعالؤىا يتـ أو
 الطبقي الماركسية الصراع نظرية 3-5-3
 Carl Marksكارلماركس  نموذج : الكالسيكية -أ

 النظرية وىي والتاريخ لممجتمع المادي لمتطور آخر وجًيا الطبقي الصراع نظرية تعد
 القائمة الطبقية المجتمعات في االجتماعي التغير عوامؿ لتفسير ياغتيا تمتص التي
 .االستغالؿ عمى

 وتؤدي السائدة، اإلنتاج عالقات عمى أساًسا ماركس عند االجتماعية الطبقات وتعبر
 طبقتيف وجود إلى الفردية الممكية عمى تقـو التي الطبقية تاالمجتمع في العالقات ىذه

 :أساسيتيف

 .اإلنتاج وسائؿ تممؾ مستغمة طبقة -

 المستغمة لمطبقات قصًرا تبيعًيا التي العمؿ قوة سوى تممؾ ال مستغمة طبقة -
 او اجتماعي الصراع يكوف الطبقتيف، ىاتيف بيف المتناقضة والمصالح لألىداؼ ونتيجة
 اإلنتاج عالقات تغيير إلى االجتماعية الثورة خالؿ ومف النياية في يؤدي حيث نفسًيا
 الطبقية عف امتيازاتيا تتنازؿ أف يمكف ال المستغمة فالطبقة السائدة، الممكية لشكؿ

)عمي  حتمًيا ماركس أي فير الثورة خالؿ مف إجبارىا يكوف ولذلؾ االجتماعية،
 (419، صفحة 4889الحوات، 
 وفًقا أو األساسية اإلنتاج وسائؿ مف أفرادىا الموقع وفؽً  إذف االجتماعية الطبقة وتتحدد
 خالؿ مف ودورىا موقعيا تحدد المستغمة الطبقة اإلنتاج عممية في تمعبو الذي لمدور
 أساس ىو الطبقي الصراع أف ماركسرأي  في والحصيمة اإلنتاج، الوسائؿ ممكيتو
، صفحة 4889)عمي الحوات،  الرأسمالية الطبقية المجتمعات في االجتماعي التطور
 لمطاقة الحقيقية الممثمة المستغمة بّأنيا الكادحة الطبقة ماركس اعتبر كما، (418

 تحسيف أجؿ مف والمجتمع الفرد تحريؾ عمى القابمية ليا الصناعي المجتمع في التقدمية
 .والحضاري والصناعي االقتصادي وضعيـ
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 أحد تمثؿ أنيا عمى الصراع ظاىرة إلى ينظر ماركس أف أيًضا نالحظو أف يمكف وما
 أو إغفاليا يمكف يوال اإلنساف المجتمع في موجودة وّأنيا البشرية، الطبيعة أوجو

 الصراع أف أي مسبباتو، إشباع يتـ بعدـ يتوقؼ الصراع أف يرى ّأنو كما إىماليا،
 .المستغمة عمى المستغمة الطبقة انتصار بعد ينتيي الطبقي

 لمواقع تحميمو خاصة ماركس عند الطبقي الصراع نظرية أحدثتو الذي القوي التأثير رغـ
 المترتبة واالجتماعية النفسية المشاكؿ إلى إشارتو وخاصة شمولًيا تحميال االجتماعي

 قممت جوىرية انتقادات النظرية ىذه واجيت فقد اإلنتاج، وسائؿ في العامؿ مكانة عف
 :أىميا ومف قيمتيا مف

 تحوؿ التي الميكانيكية المادية النزعة سيطرة أف رغـ اإلنسانية الواجية وراء تسترىا
، 4889)عمي الحوات،  الروحي جانبو مف وتجرده اإلنتاج آلة في ترتيب إلى اإلنساف
 يكوف أف بالضرورة ليس آخر إلى لممجتمع معيف نموذج مف التغير، (413صفحة 
 مادًيا يكوف أف يمكف ال االجتماعي فالتغير وعموما أخرى، عمى طبقة النتصار نتيجة

)عمي   "الدينية - الروح القومية"  ومتداخمة متشابكة عوامؿ بمتحكمو فقط، واقتصادًيا
 تنبؤات ىو أيًضا النظرية ىذه ييدـ إنما وأخيًرا، (412، صفحة 4889الحوات، 
 فقد والفناء الفساد طاليا أف تمبث لـ طبقت حيف وحتى مطمًقا، صدؽ لمت التي ماركس
 ال الشيوعية لممؤسسة عبد إلى الرأسمالية لممؤسسة عرقو ىو جيد بيع مف العالـ حولت

ف وحتى يومو، قوت يجد أف يستطيع  ىو نفس تذؿ طويمة طوابير في فيو وجده وا 
 رأس نظرية وال ماركس نظرية ال ّأنو والواقع .بالمتسوؿ أشبو وتجعمو مف كرامتو تنقص

 ىو والحؿ والجوع، الفقر مشكمة وحؿ المجتمع إلصالح أساًسا تشكؿ أف الستطاعت ما
 ومشاركة كؿ بعدالة األرض خيرات في اإلنساف أخيو مشاركة قبوؿ اإلنساف يتعمـ أف
)عمي  والسياسية واالجتماعية االقتصادية معانييا بأوسع الكريمة الحياة في فرد

 (411، صفحة 4889الحوات، 
 "Ralf Darhendorf"دارندروف رالف نموذج  :المحدثة  -ب

 مًعا، والماركسية الوظيفية البنائية لمنظرية نقد مف لممجتمع نظريتو في دارندورف تنطمؽ
 الطويائي، التحميؿ ىذا مف الخروج ضرورة ويرى اليوتوبيا، مجتمع نظريات واعتبرىا
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 المجتمع، لتحميؿ والماركسية الوظيفية البنائية أدوات نفس تقريًبا يستخدـ نجده ذلؾ ومع
 واحدة، لعممة فوجيا فيما واحد آف في والصراع والنظاـ التوازف يقبؿ أف ذلؾ ومعنى

 االقتصادي المضموف ذو الطبقي الصراع ضوء في المجتمع وجود يتصور ال ّأنو كما
نما المادي،  والصراع التغير مشكالت نحو االجتماع عمـ توجيو إعادة ضرورة يرى وا 
 المجتمعات في خاصة وبصفة "المجتمع"  االقتصادي البناء عمييا ينطوي الذي والقير
 إمبري تفنيد ونظريتو عممو يرى أف ّأنو إال بالصراع قبولو ورغـ الشمولية، أو الكمية

عالف الماركسية لمنظرية قيودحض  .االجتماعي الفكر متاحؼ في وحفظيا نيايتيا وا 
 يعتر ّأنو بمعنى وظيفًيا بنائًيا منظوًرا حقؽ يمي ماركس منظور مف دارندورف فينطمؽ
 مف الصراع ذا يستبدلو ولكنو فييا، لمتغيير مصدر وىو النظـ كؿ في الصراع فبوجود
 والسياسة، والقوة السمطة عالقات أجؿ مف بالصراع االقتصادي اإلنتاج عالقات أجؿ

 الرأسمالية بعد ما مجتمع يسميو الذي المجتمع أسس دارندورف يحدد ىذا مف وانطالًقا
Post capitalisme society  ،(431، صفحة 3000)جوناثاف تيرنر 

" فيقولو  مف تكوف منيا كؿ الروابط، مف تعددية عمى الرأسمالية بعد ما مجتمع ينطوي
 تكوف حيث السمطة، خارج واألخرى السمطة في إحداىما متعارضتيف مجموعتيف
 (419، صفحة 4889)عمي الحوات،  جماعات أشباه وتكوف كامنة مصالحيما

"Quasi-groupe"  وتصبح المصمحة تتحمى حيث مصمحة جماعات تصبح لكنيا 
أف دارندورف يرى كما واضحة ظاىرة : "  تتقابؿ نادرتاف وسيمتاف ىما والسمطة القوة

 الرئيسياف المنبعاف فيما ثـ ومف المنسقة، والروابط الفرعية الجماعات بسببيما وتتنافس
 لتنظيـ انعكاس النياية في الصراع وىذا التنظيمية األنماط داخؿ والتغير لمصراع
 منسقة، رابطة أي داخؿ السمطة عمى بالحصوؿ يتعمؽ ما في األفراد أدوار مجموعة

 ىذا يممكو لما مباشرة دالة تعتبر دور أي في المتأصمة الموضوعية المصالح أف حيث
 أي (431، صفحة 3000)جوناثاف تيرنر،  اآلخريف أدوار تفوؽ وقوة سمطة مف الدور
 في يقتصر كاف فبينما الوقت، نفس في عقد ظموـمن صراع ىو ىنا الصراع أف

"  اإلنتاج وسائؿ يممؾ مف أف حوؿ ماركس حسب المجتمع االقتصادية القوة  يحكـ "
الراىف المجتمع في يشكؿ فّإنو سياسًيا  (  الروابط مف مجموعة الرأسمالية بعد ما مجتمع
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اآلخر والبعض القمة البعض تمثؿ "القاع"   رأس عمى يكوف فمف صحيح، والعكس ،
 فالكراسي فيصفو  المساء في يصبح أف يمكف صباًحا المؤسسة في اإلدارة مجمس
 كما (418، صفحة 4889)عمي الحوات،  السكني الحي لمجمس اجتماع في العادية
 فييا، واليؤثر األخرى المجاالت عف معزوؿ الصناعي المجاؿ في الصراع أف يضيؼ
 وأوقؼ مجاالتيما حدود في وجعميما الصناعي والصرع لمصناعة تنظيمي عزؿ فأحدث
.األخرى المجاالت عمى تأثيرىما  

 يرث ال الولد أصبح أيف "Social mobility"االجتماعي الحراؾ إلى باإلضافة ىذا
)عمي الحوات،  حياتو طواؿ االجتماعية طبقتو في البقاء عمى مجبًرا يعد ولـ أبيو، مينة

 والصراع، فبالغير يعتر دارندورف أف نالحظ سبؽ ما خالؿ مف (490، صفحة 4889
 األخير ىذا أف حيث وأسبابو، دوافعو بعث في ماركس عف يختمؼ الوقت نفس وفي
نما أبًدا، طبقًيا ليس  بعض يمارسيا التي والسيطرة التحكـ عمميات عف ناشئ ىو وا 

 عف يخرج ال فّإنو دارندورف عند الصراع ذىب فميما اآلخر، البعض عمى األفراد
 كما إذف فيو الصناعي، مالي الرأس النظاـ واستقرار بتوازف االلتزاـ وىي معينة، حدود
)عمي  والثبات لمتوازف كطريؽ صراعية جدلية منيجية بنائيب وظيفي سابًقا إليو أشرنا

 (490، صفحة 4889الحوات، 
 

 الصراع" نظرية وخاصة االجتماعية، النظرية إثراء في أسيـ قد دارندورف أف الشؾ
 حتى تقريًبا، المجتمعات كؿ في وانعكاًسا مضموًنا ليا نجد أف يمكف التي "االجتماعي

 موجود والنفوذ السمطة عمى فالصراع رأسمالية، أو صناعية المجتمعات ىذه لمتكف لو
 يستطع لـ ولكنو االقتصادية، طبيعتيا عف النظر بغض اإلنسانية الجماعات كؿ في
 لمتعد المعاصرة الرأسمالية الصناعية المجتمعات أغمب بأف مقنعة براىيف يقدـ أف

 عالمية منظومة بشكؿ وسعت بموت الرأسمالية التز فيي رأسمالية، بعد مجتمعات
 عمى لمبرىنة عميو يعتمد الذي المجتمع أف كما العالمي، االحتكار وجو أخذت اقتصادية
 الذيف يضـ يزاؿ ال ماركس عنو تحدث الذي الرأسمالي المجتمع شأف شأنو نظريتو
 دارندورف كاف ماذا في تحديد جدا عمينا صعب ىي أف كما .يممكوف ال والذيف يممكوف
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 نظرية أصحاب مف أو  "والتكامؿ التوازف نظرية" الوظيفي البنائي االتجاه أصحاب مف
 (494-490، الصفحات 4889)عمي الحوات،  والحركة التغير" الصراع

 :والمحاكاة التقميد نظرية 3-5-4

 عمى فعؿ رد بمثابة فكانت المطبوع، المجـر عف لمبروزو آراء النظرية ىذه عاصرت
 أنصارىا ومف« Lacassane« الكساني الفرنسي الطبيب وزعيميا اآلراء، ىذه تطرؼ
 « Dur Kheim« .دروكايم Gabriel «  »Tarde يالتارد غابر نذكر

 حسب يشمؿ الذي االجتماعي الوسط إلى الجريمة المدرسة ىذه صاحب يرجع حيث
 في واضطرابات واالجتماعية والثقافية والتكوينية والمناخية الطبيعية العوامؿ األخير ىذا

 الخ…العصبية الوظائؼ

ف الكساني وآراء  وقع ّأنو إال لمبروزو، نظرية في المغاالة وجو عف كشفت قد كانت وا 
 إلنتاج األساسي العامؿ االجتماعي الوسط اعتبار في غالى حيث الخطأ ذات في

)عمي عبد الوسط  ىذا لمكونات ثابًتا تحديًدا يقدـ لـ وّأن عمى فضال اإلجرامي، السموؾ
 (94، صفحة 3000القادر القيوجي ، 

 الوسط إلى اإلجرامي السموؾ إرجاع في الكساني مع يتفؽ فّإنو يالتارد غابر وآراء
 عف كشؼ لمف أو فيو الفرد، عمى الوسط ىذا تأثير في يبحث ّأنو إال االجتماعي،

 لـ السرقة أو القتؿ جرائـ مرتكبي غالبية » أف ويرى « المحترؼ المجـر » نموذج
نما طفولتيـ، منذ رقابة أو اإلشراؼا يخضعو   الحقيقية المدرسة فكانت ألنفسيـ، تركوا وا 
 تتمؼ عضوية بمالمح يتميزوف أّلنيـ ال محترفيف مجرميف وأصبحوا الشارع ليـ بالنسبة

نما غيرىـ، عف )عمي عبد  اليومية حياتيـ في جوىري كسموؾ اإلجراـ اختاروا ألنيـ واّ 
 (93، صفحة 3000 القادر القيوجي ،

 

 المجتمع في تؤدييا التي بالوظيفة اإلجرامي سموكيا يرتبط كفئة ىنا أف نالحظ كما
 األساسي العامؿ أف تارد يعتبر لذلؾ إضافة.« المينييف المجرميف » فئة عميا وأطمؽ
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 مصدره كاف أيا وتصرفاتو، اليامة اإلنساف فأعماؿ ،« التقميد » التقميد ىو لإلجراـ
 .غيره يقمده وقد التذكر، أو العادة بحكـ نفسو اإلنساف يقمد فقد االقدرة،
 طبيعة حسب طبعا تختمؼ وىي المجتمعات، كافة في عامة ىذه التقميد وظاىرة

 ظاىرة فإف المصالح وتتشابؾ تتعدد أيف الكبيرة المجتمعات ففي األفراد، بيف العالقات
 أف نالحظ السبب وليذا الصغيرة، المجتمعاتبعكس  ومتجددة واضحة تبدو التقميد

 الكبيرة المجتمعات في وتتشعب تكثر ّأنيا حيف ففي المجتمعات، حسب تختمؼ الجريمة
 .الصغيرة المجتمعات في عموًما وثابتة ظيوًرا أقؿ ّأنيا نجد
 : لمتقميد قوانيف ثالثة تارد صاغ ولقد

 .مقتربيف كانوا كمما ظيوًرا أكثر بصورة البعض بعضيـ يقمدوف األفراد أف : األول

 .دواليؾ وىكذا الغني والفقير الكبير، الصغير فيقمد األعمى يقمد األدنى أف : الثاني

 منيا الحديث يقمد اإلنساف فإف « الموديالت« و « األذواؽ » تعارض حالة في : الثالث
 . (92، صفحة 3000)عمي عبد القادر القيوجي ،  القديـ
 والنفسية، العضوية العوامؿ إلى اإلجرامي السموؾ يرجع ال تارد أف لنا يتضح سبؽ مما
نما  تقوـ والتي والتحريض واإلرشاد وجيو كالت : االجتماعية النفسية العوامؿ إلى يرده وا 
 .التقميد ظاىرة عمييا

 وبصفة األخيرة السنوات في األمريكية المتحدة الواليات في صدى تارد آلراء وكاف
 .سندرالند األمريكي واإلجراـ االجتماع عالـ لدى خاصة

 مف لفئة بالنسبة تفسيًرا يصمح قد اإلجراـ احتراؼ أف اآلراء ىذه عمى يؤخذ ذلؾ ومع
 المجرمة، الفئات لبقية بالنسبة يصمح ال ولكف فقط، الجريمة معتادي وىـ المجرميف،

 التصرؼ نشأة عف تفسيرا تقدـ ال تارد بيا جاء الذي التقميد ظاىرة أف ذلؾ إلى يضاؼ
 (91، صفحة 3000)عمي عبد القادر القيوجي ،  تقميده تـ الذي األوؿ

 « Anomie« الالمعيارية النظرية 3-5-5
 طؽ مف ألف الييف باألمر ليس نقديا تحميال الالمعيارية في دوركايم نظرية تحميؿ إف
 عالوة العالـ، ىذا مؤلفات مف معيف جزء في واضح نحو عمى يحدد لـ النظرية ىذه
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 معالجة الفكرة ىذه المعالجة فصؿ أو كتاب مف جزء أو كتاًبا يخصص لـ ّأنو عمى
 .متكاممة

 االجتماع لعمـ متعددة مياديف عمى الفكري باالنفتاح تميز لالمعيارية تحميمو أف كما
 أدؿ وليس بوضوح، يحدد لـ لممصطمحات استخدامو وحتى والعمؿ واألسرة كاالقتصاد

 « Anomie » الالمعيارية مصطمح استعماؿ عمى يقبؿ دوركايم أف مف ذلؾ عمى
 وتقسيـ العمؿ  » الالمعياري االنتحار » فيقوؿ كصفة لو استخدامو بقدر كاسـ

 دوركايم نظرية في محورية فكرة تمثؿ الالمعيارية كانت فقد ذلؾ ،ومع« الالمعياري
 السموؾ ولفيـ االنحراؼ، لتحميؿ نظرية كأداة استخدميا ّأنو كما .السوسيولوجية

 مف المختمفة بأبعادىا الفكرة ليذه مدلو باستخالص القياـ يحتـ مما عاـ بوجو اإلنساني
 (48، صفحة 3000)سامية محمد جابر،  العمؿ وتقسيـ االنتحار : ينشييرينيما مؤلؼ

 تصيب اضطراب حالة إلى تشير دوركايم فينظرية  » الالمعيارية » أف تبيف وقد
 أو اقتصادية أزمات عف تنجـ التي التسيب أو النظاـ انعداـ مف حالة أو النظاـ،
 الالمعيارية تشير أو االنحراؼ، إلى فيو تؤدي الذي الوقت نفس في أسرية،  كوارث

 أو منظمة غير العمؿ تقسيـ عممية في األعضاء بيف فييا العالقات تكوف حالة إلى
 ومف المتبادؿ، واعتمادىا استمرارىا وفي البعض بعضيا مع اتصاليا في منسقة غير
)سامية محمد  لالنحراؼمظيرا  تكوف أي انحرافية مظاىر عف الحالة ىذه تكشؼ ثـ

 بيف االجتماعي التماس غياب أف دوركايم يرى حيث،  (30، صفحة 3000جابر، 
 وظيفة اضطراب إلى يؤدي قد مشتركة أىداؼ إبعاده مفي معو نتج الذي األفراد

 ذلؾ عمى يترتب وقد االجتماعي، التحمؿ مف حالة إشاعة إلى يفضي وربما المجتمع،
 الطرؽ وابتكار اآلخريف عمى التحايؿ قبيؿ مف مقبولة غير سموكية أنماط تشيع أف

لى والنفوذ الجاه وراء الناس وجري القانوف عمى لمتحايؿ المناسبة  مف المزيد اكتناز وا 
 .الثروة

لى الجريمة معدالت ازدياد إلى كمو ذلؾ يؤدي وقد  االجتماعي الحراؾ اضطراب وا 
 دوف أخرى مينة مف أو آخر اجتماعي مستوى مف األفراد حركة تغدو بحيث لألفراد،
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 رتبة  إلى تنزؿ قد متقدمة رتبة تحتؿ ما في وقت كانت التي فالمينة معيار، أو مينة
 .معيف معيار يحكميا ال وغيرىا االجتماعية المستويات أف بمعنى دنيا

 

 المجتمع، في الشائعة الحالة ىي تصبح الالمعيارية أو المعايير فقداف فإف لذلؾ وتبعا
 في يجري كمما وأف االجتماعي، السموؾ معايير غياب مف األخير ىذا يعاني وبذلؾ
 بكؿ الجريمة ارتكاب السيؿ مف غدو في قانونية غير أو شرعية غير بطريقة جري ىي

 .الرادع غياب بسبب وىذا أشكاليا

 االجتماعي التنظيـ ميمة أف دوركايم يرى المجتمع في العدواف حدة مف ولمتخفيؼ
 لتحقيقيا، األساليب أو الوسائؿ عف البحث ذلؾ بعد ثـ الفرد أىداؼ تحديد في تكمف
 معدالت تقميؿ لب في الفرد أىداؼ لتحقيؽ الالزمة الوسائؿ تتيسر أف أخرى بعبارة

 حتى األفراد أىداؼ لخدمة الوسائؿ كافة تسخير مف أوال البد إذف، والعنؼ الجريمة
 في والعنؼ الجريمة تفشي وبالتالي  الالمعيارية شيوع مف الحد الفرد يضمف

 .المجتمعات
 : والالمعيارية االجتماعي التركيب نظرية 3-5-6

 المستوى عند يقؼ لـ ولكنو الالمعيارية عف دوركايم أفكار بتطوير ميرتون ـاق لقد
 مف تتألؼ مجتمع أي ثقافة أف البداية منذ افترض فمقد ،دوركايم عنده وقؼ الذي

 مف ومجموعة ثقافي، ضغط أو اجتماعي إجبار وذات مشروعة ثقافية أىداؼ مجموعة
 الطموحات في تحقيؽ بإتباعو لألفراد وتسمح الثقافة نتيجة مشروع ىو ما نيا السمـ

 ثقافة تتيحيا ال التي وىي المشروعة غير السبؿ مف الثانية والمجموعة واألىداؼ،
 خصائصيـ ينفي المتبايف األفراد مف مجموعة مف يتألؼ فالمجتمع قوانينو، وال المجتمع

مكانياتيـ، واالقتصادية االجتماعية  السبؿ بموغ في متباينيف يجعميـ الذي األمر وا 
 وبيذا،  (211، صفحة 4888)نبيؿ رمزي ،  المشروعة أىدافيـ لتحقيؽ المشروعة

 تفسير بخصوص دوركايم طرحيا التي النظرية عمى تعديالت أدخؿ قد أنو نالحظ
 فيو ولذلؾ المجتمع، ينشئيا ظاىرة العنؼ أف حوؿ معو يتفؽ ّأنو حيث العدواف، ظاىرة
 التنظيـ في الحاصمة االنحراؼ لحاالت تفسيره عند االجتماعي النظاـ عمى يركز
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 النظاـ بؿ إف انحرافو عف مسؤوال ليس الفرد أف بذلؾ يعني وىو االجتماعي،
 ويحدث سموؾ األفراد، في الحادث االنحراؼ وزر يتحمؿ الذي ىو برمتو االجتماعي

 تحقيؽ عف االجتماعية النظـ تقرىا التي الوسائؿ تعجز عندما نظره وجية مف العدواف
 الحاصؿ التوازف عدـ حالة أياف (311، صفحة 3009)جماؿ معتوؽ،  الفرد أىداؼ

 أف وطالما والتشريعات، لمنظـ الفرد لمخالفة يقود قد الذي ىو والوسائؿ األىداؼ بيف
 عف البحث إلى باألفراد يدفع ذلؾ فإف التوازف غياب مف يعاني االجتماعي النظاـ
 .التوازف حالة لبموغ منيـ سعًيا وذلؾ مشروعة غير تكوف ما غالًبا والتي أخرى وسائؿ
 يعيشيا التي لألوضاع طبيعية استجابة ىما والجريمة االنحراؼ أف ميرتون فيرى وعميو

بيف  والتوتر التجاذب اتجاه محتممة استجابات أو أفعاؿ ردود خمسة ميز وقد األفراد،
 ىذه لتحقيؽ لألفراد المتاحة والوسائؿ اإلمكانيات وقمة عمييا والمتفؽ السائدة القيـ

 إليو أشرنا وأف سبؽ كما أشكاؿ خمسة أفعاؿ الردود ىذه وتأخذ والرغبات الطموحات
 _ االنتماء عممية _  الطقوس التعمقب – عممية  _ االبتكار  - : يمي كما نذكرىا

 .األشكاؿ ىذه أكثر االبتكار يكوف وقد الثورة، عممية _  االنسحاب عممية
 الفرد يعجز عندما يقصد ولكنو العقمية، العممية بوصفو باالبتكار ىنا يقصد ال ّأنو كما
 لتحقيؽ مشروعة غير تكوف ما عادة التي الوسائؿ بعض يبتكر أىدافو تحقيؽ عف

 بعض تحقيؽ سبيؿ في القانوف عمى يتحايؿ أو الرشوة يقدـ كالذي مشروعة أىداؼ
 ووسائؿ الفرد أىداؼ بيف العالقة تنظـ التي المعايير غياب أف إذف واضح .أىدافو

 ىذه في الخمؿ حالة بمعالجة األفراد يبدأ عندما الالمعيارية،بتفشي  وتنذر تحقيقيا،
 الذكر، السالفة االجتماعية السوية غير االنحرافية األشكاؿ أحد إلى استناًدا العالقة
 مف لعؿ االجتماعي التنظيـ في الالمعيارية شيوع عمى نستدؿ تجعمنا مؤشرات وثمة
 : أىميا

 .بحاجاتو مكترثيف غير المجتمع قادة بأف الفرد إحساس1-

 .التضاؤؿ ثمة ومف بالتراجع أخذت الحياة في أىدافو بأف الفرد إحساس2-

 التي الحاالت في االجتماعي اإلسناد إليو يقدـ الذي الشخص بغياب اإلحساس 3-
 .اإلسناد ىذا مثؿ تقتضي
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 .الحياة معنى بفقداف اإلحساس  -1

 يعد لـ ثـ ومف العطاء، عمى قادًرا يعد لـ االجتماعي النظاـ بأف الفرد إحساس -1
  الفرد لدى اإلنجاز تدني إلى يدفع ما وذلؾ اإلنجاز، إلى الفرد دفع عمى قادًرا

 العدواف ولعؿ اجتماعيا، مقبولة غير سموكية أنماط تشيع أف المتوقع مف سبؽ ومما
 .السموكية األنماط ىذه أحد يكوف قد والعنؼ

 :الفارق االختالط المتفاوتة المخالطة نظرية 3-5-7
 سندرالند األمريكي العالـ ىو النظرية ىذه صاحب أف في النظرية ىذه وتتمخص

 مدة أطوؿ مخالطة منحرفيف وأقراف ألصدقاء الفرد مخالطة عف ينتج اإلجرامي السموؾ
 كوف في منحرفيف، غير أقراف أو ألصدقاء مخالطة مف أثًرا وأشد استدامة وأكثر

 .السوية المجموعة عمى الغمبة نفسو في المنحرفة لممجموعة
 مشجعة التجاىات تعرضوا ألنيـ مجرميف يصبحوف الناس بعض أف سندرالند وذكر
 كؿ ليس وأف الجريمة، تعارض التجاىات تعرضيـ مف أكثر الجرائـ مف معينة ألنواع

 أقوى، تأثيره كاف كمما االرتباط طاؿ فكمما األثر، نفس ليا واالحتكاكات االرتباطات
 شخصية مجموعات خالؿ مف لمو يتمتع اإلجرامي غير السموؾ مثؿ إلجرامي فالسموكا
، صفحة 4888)محمد ناجح ،  شخصية غير مصادر مف تعممو مف أكثر حميمية

 الذيف الفرد أصدقاء مالحظة بمجرد ّأنو النظرية ىذه أفكار بيف مف ّأنو كما، (90
 الفرد كاف إذا ما نعرؼ بينيما، بالمقارنة ونقـو يعارضونيا ال والذيف الجريمة يعارضوف
 الدافعة العوامؿ تغمب إلى يرجع اإلجرامي السموؾ أف يرى حيث أمال، مجرما سيصبح

 .القانوف احتراـ إلى الدافعة العوامؿ عمى الجنائي القانوف احتراـ عدـ إلى

نما يورث، ال اإلجرامي السموؾ أف مؤداىا أساسية مقدمة عمى سندرالند نظرية وتقـو  وا 
 الوراثة بأثر يعترؼ ال فيو وبذلؾ التعمـ، طريؽ عف الفرد يكتسبو أي مكتسب، ىو

 السموؾ واكتساب األسوياء لغير الفرد مخالطة إلى اإلجرامي السموؾ يرجع ّأنو حيث
 النظرية ىذه تسمية جاءت ىنا مف السوية، الجماعة عف وابتعاده منيـ، الشاذ

 بينو يفرؽ اتصاال السوء برفقاء الفرد اتصاؿ أف أي  "الفارؽ االختالط" أو "باالتصاؿ
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 التي النقاط أىـ نستنتج ىذا مف (91، صفحة 4888)محمد ناجح ،  األخيار وبيف
 :النظرية ىذه جوىر حوليا يتمحور
 السموؾ تعمـ عمى يساعد ما أف كما التقميد، أو بالتعمـ يكتسب اإلجرامي السموؾ

 ويصبح شخصية، روابط أفرادىا بيف تربط صغيرة جماعات داخؿ يتـ ّأنو اإلجرامي
 .احترامو عوامؿ عمى القانوف مخالفة عوامؿ تتغمب عندما مجرما الفرد بذلؾ

 : العنف ضد النساء

جميع الممارسات التي ُتمارس عمى العنؼ ضد النساء ُيعّرؼ العنؼ ضد النساء بأنو 
النساء والفتيات وتسبب األذى سواء النفسي أو الجسدي أو الجنسي، أو التيديد بالقياـ 

بمثؿ ىذه األفعاؿ أو تقييد حرية المرأة وحقيا باالختيار والقياـ بإجبارىا عمى أي 
ي، ومف الجدير ممارسة أو قرار دوف إرادتيا التاّمة، إنو عنؼ قائـ عمى النوع االجتماع

بالذكر أف العديد مف المؤسسات االجتماعية والعالمية والحركات الحقوقية ُتسّمط الضوء 
)عالية أحمد ضيؼ اهلل،  وتولي االىتماـ لحقوؽ المرأة ومناىضة العنؼ ضّدىا

 .(00-09الصفحات 

 :مفهوم العنف ضد المرأة 3-6

ضد المرأة العنؼ في المغة يعني الخرؽ باألمر، وُيقاؿ شخص عنيؼ أي  مفيوـ العنؼ
لـ يكف رفيقًا في أمره، واعتنؼ األمر أي أخذه بشدة. ومف صور العنؼ ىو العنؼ 

ضد المرأة، حيث يمكف تعريفو بأنو أي عمؿ أو سموؾ ُيرتكب بحؽ المرأة )سواء كانت 
أو مف غير قصد، حيث ُيمحؽ الضرر أختًا، أو أمًا، أو ابنة، أو حتى زوجة( بقصد 

المباشر واألذى النفسي، أو الجسدي، أو الجنسي بيا. وَيشمؿ العنؼ أيضًا أشكاؿ 
السموؾ واألفعاؿ الفردية والجماعية تجاه المرأة والتي ُتمحؽ ضررًا بيا وتُقّمؿ مف شأنيا 

كما يؤدي وقدرىا في المجتمع، ويحرميا مف المشاركة وممارسة حياتيا بشكؿ طبيعي، 
العنؼ ضد المرأة إلى حرمانيا مف ممارسة حقوقيا المنصوصة في القانوف. ووسائؿ 
العنؼ ضد المرأة متعددة، فقد يكوف عف طريؽ التيديد، أواالستغالؿ، أو الخداع، أو 
التحرش، أو اإلنقاص مف إمكانيات المرأة العقمية أو الجسدية، وقد يكوف عف طريؽ 



العنف ضد المرأة                                                     ثالثالفصل ال  
 

 
80 

 Defining violence against) يؿ مف احتراميا لذاتياإىانة كرامتيا أو التقم

women and Girls, 2018) 

 أرقام ودراسات حول العنف ضد النساء

% مف النساء حوؿ العالـ قد تعّرضف لمعنؼ 53ُتشير بعض اإلحصائيات إلى أّف  
% 09الجسدي أو النفسي أو كمييما أثناء حياتيّف، وكما أنيا تشير إلى أف ما يقارب 

مف النساء والفتيات تعّرضف لمعنؼ الجنسي أو الجسدي أو كمييما مف قبؿ شركائيف 
دراسات تشير إلى أف النساء المواتي تعّرضف في عالقاتيـ وزيجاتيـ. كما أف ىناؾ 

لعنؼ مف قبؿ شركائيف أكثر عرضة مّرتيف لإلصابة باإلجياض عند الحمؿ، وأكثر 
عرضة مرتيف لإلصابة باالكتئاب أيضًا، كما أنيّف أكثر عرضة لإلصابة بفيروس 

     .نقص المناعة المكتسب

 : عوامل ُتسهم في التعّرض لمعنف ضد النساء 3-7

ىناؾ بعض العوامؿ الُمرتبطة بالقوانيف والبيئات والحياة االجتماعية لمنساء التي تزيد 
 :مف خطر تعّرضيا لمعنؼ مثؿ

العقوبات القانونية الضعيفة تجاه العنؼ ضد النساء والتياوف في مسألة العنؼ المبني -
 عمى النوع االجتماعي. 

طتو عمى حساب وجود المرأة وجود عادات في المجتمعات ترفع مف قدر الرجؿ وسم-
 وقدرىا. 

 الرفض لفكرة المساواة بيف الجنسيف وتبّني المجتمعات لمجرائـ المسّماة بجرائـ الشرؼ. -

 .انخفاض في توّفر الوظائؼ المدفوعة األجر لمنساء وغياب دور التمكيف المادي ليفّ -

 : أسباب العنف ضد المرأة 3-8

قد يتشّكؿ العنؼ عادًة بسبب الحرماف النفسي كالشعور باإلحباط، واإلحساس بالظمـ،  
التعرُّض لضغوط مختمفة، فقد يمجأ الفرد لمعنؼ بسبب عدـ القدرة عمى تحقيؽ ذاتو  أو
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وُيعتبر العنؼ حينيا وسيمًة مف أجؿ حسـ الصراعات لصالحو، ويرى البعض أف 
المجتمع واإلدارة في وضع قوانيف وتعميمات مف العنؼ ضد المرأة يظير نتيجة فشؿ 

شأنيا ضبط سموؾ األفراد، ويرى آخروف أف العنؼ ىو سموٌؾ ُيمكف أف يكتسبو ويتعممو 
 الفرد كباقي السوكيات واألنماط األخرى.

وقد ظيرت العديد مف النظريات التي تُفسر ظاىرة العنؼ، ونذكر فيما يأتي أىـ ىذه 
 النظريات:

 
 

 :نظرية التعمم االجتماعي 3-8-1

تنص ىذه النظرية عمى أف األفراد قد يتعمموف ويكتسبوف ظاىرة العنؼ عف طريؽ  
مالحظة سموؾ اآلخريف، وُتعتبر األسرة المصدر األساسي لتعميـ سموؾ العنؼ، حيث 
يتعمـ األبناء أفعاؿ آبائيـ ويقمِّدونيا، فقد يروف أف العنؼ ىو الحؿ في مواقؼ معينة 

 وب.والطريقة الوحيدة لتحقيؽ المطم

: يرى أصحاب ىذه النظرية أف العدواف يظير نتيجة نظرية اإلحباط والعدوان 3-8-2
وجود اإلحباط، وأف اإلحباط ينتج عف الحرماف، وىذه الحرماف يؤدي إلى العنؼ 

الجسدي؛ ألف العنؼ ُيمثؿ استجابًة لوجود حرماف. عمى سبيؿ المثاؿ، يشعر الزوج 
ويعاني مف فقداف الموارد المادية بحالة مف  غير القادر عمى سد احتياجات عائمتو

الضغط واإلحباط، الذي يدفعو مع مرور الوقت إلى ممارسة أشكاؿ مف العنؼ مع 
 أسرتو أو األشخاص المحيطيف بو.

: ترى ىذه النظرية أف سموؾ العنؼ يظير نظرية الثقافة الفرعية لمعنف 3-8-3
 مثؿ السمطة والرأي.نتيجة تبني القيـ الثقافية المتعمقة بالعنؼ 

 :أنواع العنف ضد المرأة 3-9
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تتعّدد أشكاؿ وأنواع العنؼ ضد المرأة بسبب تنوع المجتمعات، ونذكر فيما يأتي أىـ  
 ىذه األنواع:

: ُيعتبر العنؼ الجسدي مف أكثر أنواع العنؼ انتشارًا العنف الجسدي 3-9-1
لركؿ، أو الصفع، ويتـ ذلؾ ووضوحًا، ويتمّثؿ باالعتداء عمى المرأة بالضرب، أو ا

 بواسطة أعضاء الجسـ أو باستخداـ أداة معينة مثؿ السكيف أو العصا. 

: وىو النوع األكثر تأثيرًا عمى الصحة النفسية لممرأة، ويمكف العنف النفسي 3-9-2
أف يكوف عنفًا لفظيًا أو غير لفظي، ويكوف العنؼ المفظي بشتـ المرأة بألفاظ بذيئة 

 أماـ اآلخريف. وجرح كرامتيا

 كما يكوف العنؼ النفسي بالسخرية منيا وتحقيرىا وعدـ إبداء أي اىتماـ بيا.

: ويتمثؿ ىذا النوع مف العنؼ بالسيطرة والتحكـ بالموارد العنف االقتصادي 3-9-3
المادية التي تستحقيا المرأة بيدؼ إذالليا، وقد يكوف بحرمانيا أو إجبارىا عمى العمؿ، 

 ف اإلرث.أو أخذ حقيا م

: وىو ممارسة الجنس مع المرأة بالقوة ودوف رضاىا، العنف الجنسي 3-9-4
جبارىا عمى القياـ بأفعاؿ ُمخّمة وغير أخالقية.  وا 

ويتمّثؿ بحرماف المرأة مف حقوقيا الصحية مثؿ التطعيـ،  العنف الصحي: 3-9-5
أو حرمانيا منو،  والعالج، والغذاء المناسب، وقد يكوف بإجبارىا عمى الحمؿ واإلنجاب

 ومنعيا مف مراجعة الطبيب في أثناء الحمؿ أو اإلنجاب.

وىو منع المرأة مف مشاركة المجتمع واالنخراط بو،  العنف االجتماعي: 3-9-6
كمنعيا مف زيارة أىميا، وعائمتيا، أو صديقاتيا، وقد يكوف أيضًا بإجبارىا عمى ترؾ 

 الدراسة وحرمانيا مف التعميـ. 

 : العنف عمى المرأةآثار  3-11
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يّتخذ العنؼ ضد المرأة أبعادًا سمبيًة عمى نفسية المرأة وأوضاعيا العاطفية 
 واالجتماعية، ونذكر فيما يأتي اآلثار الناتجة عف العنؼ ضد المرأة: 

: يؤدي العنؼ ضد المرأة إلى شعورىا باإلحباط ونوع مف الكآبة اآلثار النفسية -أ
 إلى أنيا قد تفقد ثقتيا واحتراميا لنفسيا.والعذاب النفسي، باإلضافة 

يؤدي العنؼ الجسدي إلى إلحاؽ الضرر واألذى بجسـ المرأة،  اآلثار الجسدية: -ب
 مثؿ الرضوض، والكسور، والخدوش، وقد يصؿ إلى إجياض الحمؿ إذا كانت حاماًل. 

تؤدي إلى : وىي التي تؤثر في المرأة، واألسرة، والمجتمع، حيث اآلثار االجتماعية -ج
ارتفاع معدالت الطالؽ، باإلضافة إلى عدـ تربية األبناء تربية سميمة نفسيًا واجتماعيًا 

 نتيجة التفكؾ األسري، وقد يميؿ األبناء إلى العنؼ والقياـ بتصرفات عدوانية. 

: فالمرأة المعنفة لف تتمكف مف االنخراط في سوؽ العمؿ، وقد اآلثار االقتصادية -د
 وجود إعاقة في مظاىر التنمية االقتصادية. يؤدي ذلؾ إلى 

 : الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة 3-11

تتعّرض المرأة بجميع المجتمعات إلى أنواع وأشكاؿ مختمفة مف العنؼ وانتياؾ 
لحقوقيا، مما يسبب ليا المعاناة النفسية والجسدية، باإلضافة إلى تمزؽ نسيج المجتمع 

بكاممو؛ لذا ظيرت العديد مف الجيات ومنظمات حقوؽ اإلنساف التي ُتطالب بوقؼ 
ُأطمؽ شعار "فمنتحد إلنياء العنؼ ضد  9009ظاىرة العنؼ ضد المرأة، ففي عاـ 

المرأة" الذي ييدؼ إلى إجبار البمداف والدوؿ عمى وضع قوانيف وطنية مف شأنيا 
 .ضمف معايير حقوؽ اإلنساف الدوليةالقضاء عمى جميع أشكاؿ العنؼ 

كما تيدؼ ىذه القوانيف إلى تجريـ العنؼ ضد المرأة ومعاقبة الجناة باإلضافة إلى دعـ 
 وتمكيف الضحايا وتعزيز ثقتيـ بنفسيـ
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 :خــاتمة
ا عرضن خالؿ مف لنا تبيف ما وىو البشرية، قدـ قديمة العنؼ ظاىرة أف القوؿ يمكف
 نتيجة دائما كاف ّأنو وكيؼ الزمف، عبر العنؼ تاريخ بيا مر التي المراحؿ ألىـ

 .المجتمعات بيا مرت التي الفترات بعض في العقالنية النعداـ

 مفيـو مع وتتداخؿ مرتبطة عديدة معاني ىناؾ أف الفصؿ ىذا خالؿ مف لنا تبيف كما
 مختمفة نواحي مف العنؼ معاني تعدد إلى إضافة الخ،..... القوة، مفيـو منيا العنؼ
 تناولت التي والنظريات. وسوسيولوجية سيكولوجية قانونية، اصطالحية، لغوية،

 الظاىرة. ىذه والتحميؿ بالدراسة

 

الفصؿ أىـ التعاريؼ العنؼ ضد المرأة  وأىـ  النظريات  ىذا في أيضا وتناولنا 
عوامؿ و  آثار العنؼ عمى المرأة , أنواع العنؼ ضد المرأةالمتعمقة بيذا األخير و 

 ُتسيـ في التعّرض لمعنؼ ضد النساء

 
 

 

 
 



منهجية البحث واإلجراءات الميدانية الفصل األول                                     

 
88 

 منهج البحث: 1-1

المنيج العممي المستخدم في إنجاز ىذه المذكرة ىو المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى 
تحديد العالقات بين المتغيرات ومحل قياسيا وىو جمع المعمومات التي يمكن فيما بعد 

وتفسيرىا ومن ثمة الخروج باستنتاجات منيا، ويستعمل االستبيان كأداة بحث تحميميا 
يعتبره تقنية فعالة ووسيمة عممية لجمع المعمومات والبيانات والمباشرة من مصدرىا 

 .األصمي

 مجتمع وعينة البحث: 1-2

بالمركز الوطني الستقبال  نساء ضحايا العنف منعينة البحث في مجموعة  تمثمت 
 وكان إختيار عينة البحث بطريقة قصدية أي العمدية. و نساء ضحايا العنف الفتيات

 متغيرات البحث:  1-3

تكتسي مرحمة تحديد متغيرات البحث أىمية كبيرة كي تكون فرضية البحث قابمة 
لمتحقيق ميدانيا، أنو البد من العمل عمى صياغة وتجميع كل متغيرات البحث بشكل 

 سميم ودقيق.

 النشاط الرياضي الترويحيتقل يتمثل في: المتغير المس -
 الصحة النفسيةالمتغير التابع يتمثل في:  -

 مجاالت البحث: 1-4

  :نساء ضحايا العنفمن  30ويتمثل في المجال البشري  
  :المركز الوطني الستقبال الفتيات و نساء ضحايا العنفالمجال المكاني 

 بمستغانم
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  المركز الوطني الستقبال الفتيات و نساء الدراسة الميدانية في مؤسسات أجريت
 بمستغانم ضحايا العنف

 :المجال الزمني 
 22غاية الى  2012ديسمبر  22كانت بداية القيام بيذه الدراسة في الفترة الممتدة بين 

 . 2012مارس 
 أدوات البحث: إستمارة استبيانية، الزيارات الميدانية، التجربة اإلستطالعية 1-5

 مة:األداة المستعم
اإلستبيان: قمنا بإعداد إستمارة استبيانية أساسها مبني عمى الفرضية العامة  1-5-1 

المقترحة والغرض من هذا هو الوصول إلى نتائج موضوعية والتحقق من صحة الفرضية 
 ثالثة محاور وتضمن االستبيان  المطروحة أثناء التحميل والمناقشة.

 المحور األول: الضغوطات األسرية -1

 ال أبدا أحيانا غالبا دائما العبـــارات
اشعر بالضغط لوجود الخالفات المتكررة بين أفراد  -1

 أسرتي
    

     يضايقني تحمل أمي مسؤولية األسرة -2
     يضايقني تدخل أقاربي في حياتنا الخاصة -3
     تعاممني والدتي بقسوة -4
     ال أىتم بتنظيف غرفتي -5
     يستخدم أخي الكبير القوة في فرض أراءه عمينا  -6
أشعر بالضيق لالستخدام أقاربي العنف الكالمي أو  -7

 جسدي معا
    

     ال أتحمس كثيرا لمظيور في مناسبات أىمي  -8
الخالفات األسرية ىي المسيطرة عمى عالقتنا داخل  -9

 األسرة
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  االجتماعيةالضغوطات المحور الثاني:  -2

 ال أبدا أحيانا غالبا دائما العبـــارات
     ال يوجد أي تعاون بيني وبين زمالئي -1
     أميل عمى العنف عند المعب مع زمالئي -2
     تعاني أسرتي من ضعف المساندة االجتماعية -3
     أحالمي عن الزواج وبناء أسرة تراجعت كثيرا -4
     أحس بان مكانتي بين الناس تدلت  -5
     أشعر بالضيق عند تمبية المناسبات االجتماعية  -6
     أشعر وكأنني متسول عند تقدم مساعدة ألسرتي  -7

  الضغوطات االنفعاليةالمحور الثالث:  -3

 ال أبدا أحيانا غالبا دائما العبـــارات
ممارسة النشاط الرياضي  تتحسن حالتي المزاجية أثناء -1

 داخل المركز
    

 بحسن في السموك  ممارسة النشاط الرياضي اشعر بعد  -2
 المقيمات في المركز لزميالتامع 

    

     اشعر بالثقة بالنفس اثتاء ممارسة النشاط الرياضي -3
أنا سريعة البكاء واشعر بالضيق واإلكتئاب في معظم  -4

 األحيان
    

     معظم األوقات بالحزن أشعر في -5
     تتقمب حالتي المزاجية بين السعادة والحزن دون سبب ظاىر -6
     ال أشعر بأىمية وجودي في الحياة -7
     أشعر بالضغط والحمول -8
     أشعر بضعف عام في جسمي  -9
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 الدراسة االستطالعية: 1-5-2

دور النشاط الرياضي الترويحي على الصحة  من خالل دراستنا حول موضوع "

تحكيم االستبيان و دكاترة قصد بأساتذة واتصمنا "العنفالنفسية لدى نساء ضحايا   

 األسس العممية لالستبيان: 
 من نساء ضحايا العنفخمسة عمى  تم توزيع أسئمة االستبيان: الثباتو  الصدق -
   الدراسات اإلحصائية:  1-6

  المجموع الكمي  100 0بالنسبة المئوية = عدد اإلجابات طريقة اإلحصاء /
 لمعينة.

 ت م 2مج)ت ش . ت م( =2طريقة : كا / 
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 :المعالجة اإلحصائية لنتائج المحول االول الخاص بالضغوطات االسرية

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

  الخيارات

 

 العبارات

 دائما غالبا احيانا

  دال

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.22 

00.2. 

 

 االولى التكرار 4 .2 6
 %النسبة 01,11 66,66 .2

 دال
0.2. 

 الثانية التكرار .0 06 4
 %النسبة 11.11 01.11 01.11

 غير دال
1.2. 

 الثالثة التكرار 0 01 02
 %النسبة 06.66 41.11 .4

 دال
00.2 

 الرابعة التكرار 4 6 .2

 %النسبة 01.11 .2 66.66

 دال
06.1 

 الخامسة التكرار .2 2 1

 %النسبة 66.66 6.66 26.66

 دال
22.6 

 السادسة التكرار 4 24 2

 %النسبة 01.11 .1 6.66

 دال
22.6 

 السابعة التكرار 24 4 2

 %النسبة .1 01.11 6.66

 دال
10 

 الثامن التكرار .. 0 20

 %النسبة .. 06.66 11.11

 دال
00 

 التاسع التكرار 0 .2 0

 %النسبة 06.66 66.66 06.66
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة االولى من المحور االول :

 االولى من المحور االول ( يوضح نتائج العبارة01 جدول رقم ) 

 اشعر بالضغط لوجود الخالفات المتكررة بين أفراد أسرتي ( :1العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 

 

00.2. 

 العبارة  التكرار 4 .2 6

 النسبة 01.11 66.66 .2 االولى

( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم واحد من المحور  10ٌظهر من خالل الجدول رقم )    :التحلٌل 
االول لالستبٌان الذي ٌمثل الضغوطات االسرٌة ، حٌث ان عشرون مستجوب ٌشعرون بالضغط  

لوجود خالفات متكررة بٌن افراد اسرهم ، و ستة مستجوبٌن احٌانا ٌشعرون بالضغط  و اربعة 
لتحدٌد  2مال اختبار حسن المطابقة كاٌشعرون دائما بالضغط لذات السبب ، و من خالل استع

( ، و هً اكبر من  02,21المحسوبة بالقٌمة )  2االجابة النهائٌة للعبارة االولى فقد قدرت كا
( عند درجة حرٌة   2،55القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  ( 2 ) ، ما (  0,0,و مستوى داللة )  

لصالح التكرار االكبر المتمثل فً ٌشٌر الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات 
عشرون مستجوب اقرو انهم غلبا ٌشعرون بوجود ضغط نتٌجة الخالفات المتكررة بٌن افراد 

 االسرة .      

:االستنتاج   

كما هو موضح  المستجوبون ٌشعرون غالبا بالضغط لوجود خالفات متكررة بٌن افراد اسرهم -
. فً الشكل البٌانً

 

ة( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة االولى من محور الضغوطات االسري10شكل بٌانً رقم )  

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 من المحور االول : الثانيةعرض و مناقشة نتائج العبارة 

 من المحور االول الثانية( يوضح نتائج العبارة  20جدول رقم ) 

 اشعر بالضغط لوجود الخالفات المتكررة بين أفراد أسرتي ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 
0.2. 

 العبارة  التكرار .0 06 4

 النسبة 11.11 01.11 01.11 الثانية

من المحور  اثنان( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم  12 ٌظهر من خالل الجدول رقم )   :التحلٌل 
بمضايقة  مستجوب ٌشعرون ستة عشرغوطات االسرٌة ، حٌث ان االول لالستبٌان الذي ٌمثل الض

 ٌشعرون دائما  عشرةو   بمضايقةمستجوبٌن احٌانا ٌشعرون  أربعة، و  مسؤولية األسرة االمتحمل 
لتحدٌد االجابة النهائٌة  2اختبار حسن المطابقة كا لذات السبب ، و من خالل استعمال ةبمضايق

( ، و هً اكبر من القٌمة الجدولٌة المقدرة  7,21المحسوبة بالقٌمة )  2فقد قدرت كا ثانٌةللعبارة ال
( عند درجة حرٌة   2،55ب )  ( 2 ) ، ما ٌشٌر الى وجود فروق (  0,0,و مستوى داللة )  

مستجوب اقرو انهم  ستة عشرلح التكرار االكبر المتمثل فً ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصا
.      مسؤولية األسرة االمبمضايقة تحمل غلبا ٌشعرون بوجود   

 :االستنتاج 

. كما هو موضح فً الشكل البٌانً مسؤولية األسرة االمبمضايقة تحمل  المستجوبون ٌشعرون غالبا  -  

 

ةمن محور الضغوطات األسري الثانية( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  10 شكل بٌانً رقم )  

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 من المحور االول : الثالثةعرض و مناقشة نتائج العبارة 

 من المحور االول الثالثة( يوضح نتائج العبارة  20جدول رقم ) 

 اشعر بالضغط لوجود الخالفات المتكررة بين أفراد أسرتي ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 غير دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 
1.2. 

 العبارة  التكرار 0 01 02

 النسبة 06.66 41.11 .4 الثالثة

من المحور  ثالثة( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 10ٌظهر من خالل الجدول رقم )   :التحلٌل 
بمضايقة  مستجوب ٌشعرون ثالثة عشرغوطات االسرٌة ، حٌث ان االول لالستبٌان الذي ٌمثل الض

خمسة  و   بمضايقةمستجوبٌن احٌانا ٌشعرون   اثنى عشر، تدخل األقارب فً حٌاتهم الخاصة

لتحدٌد  2استعمال اختبار حسن المطابقة كا لذات السبب ، و من خالل ةبمضايق ٌشعرون دائما 

من القٌمة  أقل( ، و هً  .1.2المحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كا الثالثةاالجابة النهائٌة للعبارة 

( عند درجة حرٌة   2،55الجدولٌة المقدرة ب )  ( 2 )  ، ما ٌشٌر الى(  0,0,و مستوى داللة )  
التكرار االكبر المتمثل فً  احصائٌة بٌن االجابات لصالحوجود فروق ذات داللة عدم  ثالثة عشر

.      الخاصة تدخل األقارب فً حٌاتهمبمضايقة مستجوب اقرو انهم غلبا ٌشعرون بوجود    

:االستنتاج   

. كما هو موضح فً الشكل البٌانً مسؤولية األسرة االمبمضايقة تحمل  المستجوبون ٌشعرون غالبا  -  

 

ةمن محور الضغوطات األسري الثالثة( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  10 شكل بٌانً رقم )  

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة الرابعة من المحور االول :

 من المحور االول الرابعة( يوضح نتائج العبارة  20جدول رقم ) 

 

 تعاممني والدتي بقسوة ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 
00.2 

 العبارة  التكرار 4 6 .2

 النسبة 01.11 .2 66.66 الرابعة

من المحور أربعة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 10ٌظهر من خالل الجدول رقم )   :التحلٌل 
بمعاممة  مستجوب ٌشعرون  عشرون غوطات االسرٌة ، حٌث انلالستبٌان الذي ٌمثل الضاالول 

لذات بسوء  ٌشعرون دائما  أربعةو بمعاممة والدتيم بقسوةٌشعرون  غالبامستجوبٌن  ستة ، ووالدتيم بقسوة 

فقد  رابعةاللتحدٌد االجابة النهائٌة للعبارة  2السبب ، و من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كا

( عند  2،55من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  اكبر ( ، و ه00.2ًالمحسوبة بالقٌمة ) 2قدرت كا

( 2 )درجة حرٌة   ، ما ٌشٌر الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة (  0,0,و مستوى داللة )  
ٌشعرون أحٌانا مستجوب اقرو انهم  عشرون بٌن االجابات لصالح التكرار االكبر المتمثل فً 

 بمعاممة والدتيم بقسوة.

:االستنتاج   

 كما هو موضح فً الشكل البٌانً والدتيم بقسوة بمعاممة أحٌاناالمستجوبون ٌشعرون  -

 

 من محور الضغوطات األسرٌةلرابعة ا( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  10شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 : عرض و مناقشة نتائج العبارة الخامسة من المحور االول

 من المحور االولخامسة ( يوضح نتائج العبارة  20جدول رقم ) 

 ال أىتم بتنظيف غرفتي ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 
06.1 

 العبارة  التكرار .2 2 1

 النسبة 66.66 6.66 26.66 الخامسة

:التحلٌل   

من المحور االول خمسة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 12ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

، ٌهتمون بتنظٌف غرفهم مستجوب   عشرون غوطات االسرٌة ، حٌث انلالستبٌان الذي ٌمثل الض

لذات السبب ، و من خالل  غالبا ٌهتمون اثنانواحٌانا ٌهتمون بتنظٌف غرفهم مستجوبٌن ثمانٌة و

المحسوبة  2فقد قدرت كالخامسة التحدٌد االجابة النهائٌة للعبارة  2استعمال اختبار حسن المطابقة كا

و  ( 2 )( عند درجة حرٌة   2،55من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  اكبر هً( ، و06.1بالقٌمة )

، ما ٌشٌر الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح (  0,0,مستوى داللة ) 

 دائما ٌهتمون بتنظٌف غرفهم.مستجوب اقرو انهم  عشرون التكرار االكبر المتمثل فً 

:االستنتاج   

 كما هو موضح فً الشكل البٌانًٌهتمون بتنظٌف غرفهم المستجوبون  -

 

 من محور الضغوطات األسرٌة ةالخامس ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة 10شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما 
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة السادسة من المحور االول :

 من المحور االول السادسة( يوضح نتائج العبارة  20جدول رقم ) 

 يستخدم أخي الكبير القوة في فرض أراءه عمينا ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 22.6 

 العبارة  التكرار 4 24 2

النسبة 01.11 .1 6.66 السادسة
% 

المحور من ستة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 10ٌظهر من خالل الجدول رقم )   :التحلٌل 
ٌستخدم  مستجوب  أربعة عشرون غوطات االسرٌة ، حٌث اناالول لالستبٌان الذي ٌمثل الض

م الكبٌر القوة فً ٌستخدم أخٌهدائما مستجوبٌن أربعة و،  أخٌها الكبٌر القوة فً فرض أراءه علٌها
ل استعمال لذات السبب ، و من خال م الكبٌر القوةٌستخدم أخٌهما   غالبا اثنانو فرض أراءه علٌهن

المحسوبة بالقٌمة  2فقد قدرت كاالسادسة لتحدٌد االجابة النهائٌة للعبارة  2اختبار حسن المطابقة كا
( عند درجة حرٌة   2،55من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  اكبر هً( ،و22.6) ( 2 ) و مستوى  

االجابات لصالح التكرار ، ما ٌشٌر الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن (  0,0,داللة ) 
الكبٌر القوة فً  مٌستخدم أخٌه اغالب انهممستجوب اقرو  عشرون  أربعة و االكبر المتمثل فً

 فرض أراءه

:االستنتاج   

 كما هو موضح فً الشكل البٌانً الكبٌر القوة فً فرض أراءه مٌستخدم أخٌه المستجوبون -

 

من محور الضغوطات األسرٌة ةالسادس ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة 10شكل بٌانً رقم )  

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة السابعة من المحور االول :

 ( يوضح نتائج العبارة السابعة من المحور االول 20جدول رقم ) 

 أشعر بالضيق لالستخدام أقاربي العنف الكالمي أو جسدي معا ( :0العبارة )

 الداللة
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
المحسو 

 بة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 22.6 

 العبارة  التكرار 24 4 2

النسبة .1 01.11 6.66 السابعة
% 

من المحور االول لالستبٌان الذي ٌمثل  السابعة( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 17ٌظهر من خالل الجدول رقم )   :التحلٌل 

،  ٌشعر بالضٌق لالستخدام األقارب العنف الكالمً أو جسدي معا مستجوب  أربعة عشرون الضغوطات االسرٌة ، حٌث ان
أحٌانا ٌشعر بالضٌق  واثنان غالٌا ٌشعر بالضٌق لالستخدام األقارب العنف الكالمً أو جسدي معامستجوبٌن وأربعة 

لتحدٌد  2لذات السبب، و من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كا لالستخدام األقارب العنف الكالمً أو جسدي معا

 2،55من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  اكبر ( ،وه22.6ًالمحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كاالسابعة االجابة النهائٌة للعبارة 

جة حرٌة  ( عند در ( 2 ) ، ما ٌشٌر الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح (  0,0,و مستوى داللة )  
انهم دائما ٌشعر بالضٌق لالستخدام األقارب العنف الكالمً أو مستجوب اقرو  عشرون  أربعة و التكرار االكبر المتمثل فً

 جسدي معا

:االستنتاج   

 كما هو موضح فً الشكل البٌانً ٌشعر بالضٌق لالستخدام األقارب العنف الكالمً أو جسدي معا المستجوبون -

 

 

 

من محور الضغوطات األسرٌة ةالسابع ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة 10شكل بٌانً رقم )  

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة الثامنة من المحور االول :

 من المحور االول الثامنة( يوضح نتائج العبارة  20جدول رقم ) 

 ال أتحمس كثيرا لمظيور في مناسبات أىمي ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 10 

 العبارة  التكرار .. 0 20

النسبة .. 06.66 11.11 الثامنة
% 

من المحور ثمانٌة   ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم10ٌظهر من خالل الجدول رقم )   :التحلٌل 
ال  مستجوب  خمسة و عشرون غوطات االسرٌة ، حٌث اناالول لالستبٌان الذي ٌمثل الض

ال تتحمس كثٌرا للظهور فً غالبا مستجوبٌن خمسة و،  تتحمس كثٌرا للظهور فً مناسبات أهلها
لتحدٌد االجابة النهائٌة للعبارة  2، و من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كا مناسبات أهلها

(  2،55من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  اكبر هً( ،و10المحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كا الثامنة

( 2 )عند درجة حرٌة   ، ما ٌشٌر الى وجود فروق ذات داللة (  0,0,و مستوى داللة )  
تتحمس ال مستجوب  عشرون  خمسة و احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار االكبر المتمثل فً

 كثٌرا للظهور فً مناسبات أهلها

:االستنتاج   

 كما هو موضح فً الشكل البٌانً الكبٌر القوة فً فرض أراءه مٌستخدم أخٌه المستجوبون -

 

من محور الضغوطات األسرٌة ةالسادس ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة 10)شكل بٌانً رقم   

 

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة التاسعة من المحور االول :

 من المحور االول التاسعة( يوضح نتائج العبارة  20جدول رقم ) 

 الخالفات األسرية ىي المسيطرة عمى عالقتنا داخل األسرة ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 
00 

 العبارة  التكرار 0 .2 0

 النسبة 06.66 66.66 06.66 التاسعة

من المحور تسعة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 15ٌظهر من خالل الجدول رقم )   :التحلٌل 
الخالفات األسرٌة مستجوب   عشرون غوطات االسرٌة ، حٌث اناالول لالستبٌان الذي ٌمثل الض

الخالفات األسرٌة هً ما  دائمامستجوبٌن  خمسة ، و هً المسٌطرة على عالقتهم داخل األسرة
السبب ، و من خالل استعمال  نا لهم نفساحٌا  خمسةو المسٌطرة على عالقتهم داخل األسرة

المحسوبة بالقٌمة  2فقد قدرت كا التاسعةلتحدٌد االجابة النهائٌة للعبارة  2اختبار حسن المطابقة كا

( عند درجة حرٌة   2،55من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  اكبر ( ، و ه00ً) ( 2 ) و مستوى  

، ما ٌشٌر الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار (  0,0,داللة ) 
الخالفات األسرٌة هً المسٌطرة على غالبا أن مستجوب اقرو انهم  عشرون االكبر المتمثل فً 

 عالقتهم داخل األسرة

:االستنتاج   

كما  داخل األسرةالخالفات األسرٌة هً المسٌطرة على عالقتهم غالبا أن ٌشعرون  المستجوبون  -
 هو موضح فً الشكل البٌانً

 

 من محور الضغوطات األسرٌةالتاسعة ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  10شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 :المعالجة اإلحصائية لنتائج المحول الثاني الخاص بالضغوطات االجتماعية

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

  االجابات

 

 العبارات

 دائما غالبا احيانا

  دال

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

...0 

 

 

 

 

 

 

0.22 

 االولى التكرار .. 0 20 10

 %النسبة .. 06.66 11.11

 دال
10 

 الثانية التكرار .. 0 20

 %النسبة .. 06.66 11.11

 غير دال
0 

 الثالثة التكرار 00 .0 0

 %النسبة .0 11.11 06.66

 دال
20.1 

 الرابعة التكرار 2 21 0

 %النسبة 6.66 06.66 06.66

 دال
00 

 الخامسة التكرار 0 .2 0

 %النسبة 06.66 66.66 06.6

 دال
2.1 

 السادسة التكرار 1 .0 00

 %النسبة .0 .0 06.66

 دال
06.1 

 السابعة التكرار 2 1 .2

 %النسبة 6.66 26.66 66.66
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة األولى من المحور الثاني :

 من المحور الثاني األولى( يوضح نتائج العبارة  21جدول رقم ) 

 ال يوجد أي تعاون بيني وبين زمالئي ( :1العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 

 العبارة  التكرار .. 0 20 10

 النسبة .. 06.66 11.11 األولى

  :التحلٌل 

 الثانًمن المحور واحد ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 10ٌظهر من خالل الجدول رقم )   
ال ٌوجد أي مستجوب   خمسة وعشرون ، حٌث اناالجتماعٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض
، و من   ٌوجد أي تعاون بٌنه وبٌن زمالئهال غالبامستجوبٌن  خمسة ، و تعاون بٌنه وبٌن زمالئه

 2فقد قدرت كا األولىلتحدٌد االجابة النهائٌة للعبارة  2خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كا

 )( عند درجة حرٌة   2،55من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  اكبر ( ، و ه10ًالمحسوبة بالقٌمة )

، ما ٌشٌر الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات (  0,0,و مستوى داللة )  ( 2
ال ٌوجد أي تعاون بٌنه وبٌن مستجوب  عشرون  خمسة و لصالح التكرار االكبر المتمثل فً

 زمالئه

كما هو موضح  ال ٌوجد أي تعاون بٌنه وبٌن زمالئهاحٌانا  ٌشعرون المستجوبون  -:االستنتاج 
 فً الشكل البٌانً

 

 من محور الضغوطات اإلجتماعٌةاألولى ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  10شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة الثانية من المحور الثاني :

 الثانيمن المحور  الثانية( يوضح نتائج العبارة 11جدول رقم ) 

 أميل لمعنف عند المعب مع زمالئي ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 
10 

 العبارة  التكرار .. 0 20

 النسبة .. 06.66 11.11 الثانية

:التحلٌل   

 الثانًمن المحور إثنان ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 11ٌظهر من خالل الجدول رقم )   
ٌمٌلوا  للعنف مستجوب   خمسة وعشرون ، حٌث اناالجتماعٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

، و من ٌمٌلوا  للعنف عند اللعب مع زمالئهم غالبامستجوبٌن  خمسة ، و عند اللعب مع زمالئهم
 2فقد قدرت كا الثانٌة لتحدٌد االجابة النهائٌة للعبارة 2خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كا

 )( عند درجة حرٌة   2،55من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  اكبر ( ، و ه10ًالمحسوبة بالقٌمة )

ٌن االجابات ، ما ٌشٌر الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة ب(  0,0,و مستوى داللة )  ( 2
ٌمٌلوا  للعنف عند اللعب مع  مستجوب عشرون  خمسة و لصالح التكرار االكبر المتمثل فً

 .زمالئهم

كما هو موضح  ٌمٌلوا  للعنف عند اللعب مع زمالئهماحٌانا ٌشعرون  المستجوبون  -:االستنتاج 
 فً الشكل البٌانً

 

 من محور الضغوطات االجتماعٌةالثانية ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  11شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة الثالثة من المحور الثاني :

 الثانيمن المحور  الثالثة( يوضح نتائج العبارة  12جدول رقم ) 

 تعاني أسرتي من ضعف المساندة االجتماعية ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دالغير  

 

2 

 

...0 

 

0.22 
0 

 العبارة  التكرار 00 .0 0

 النسبة .0 11.11 06.66 الثانية

:التحلٌل   

 الثانًمن المحور ثالثة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 12ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

هم من ٌعانوا أسرمستجوب  خمسة عشر ، حٌث اناالجتماعٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

هم من ضعف المساندة ٌعانوا أسر غالبامستجوبٌن  عشرة، و ضعف المساندة االجتماعٌة

، و من خالل استعمال اختبار حسن و خمسة مستجوبٌن أحٌانا ما ٌعانون من السبب االجتماعٌة

 ( ، و ه0ًالمحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كا الثالثة لتحدٌد االجابة النهائٌة للعبارة 2المطابقة كا

، ( 0,0,) و مستوى داللة ( 2 )( عند درجة حرٌة   2،55من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  أقل

 وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار االكبر المتمثل فً عدم ما ٌشٌر الى

 .هم من ضعف المساندة االجتماعٌةٌعانوا أسر مستجوب عشر خمسة 

كما هو موضح فً  هم من ضعف المساندة االجتماعٌةٌعانوا أسر المستجوبون  -:االستنتاج 
 الشكل البٌانً

 

 من محور الضغوطات االجتماعٌةالثالثة ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  12شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة الرابعة من المحور الثاني :

 الثانيمن المحور  الرابعة( يوضح نتائج العبارة 13جدول رقم )

 أحالمي عن الزواج وبناء أسرة تراجعت كثيرا ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 
20.1 

 العبارة  التكرار 2 21 0

 النسبة 6.66 06.66 06.66 الثانية

:التحلٌل   

 الثانًمن المحور أربعة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 13ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

أحالمهم عن  مستجوب ثالثة و عشرون  ، حٌث اناالجتماعٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

أحالمهم عن الزواج وبناء أسرة  أحٌانامستجوبٌن  اثنانو،  الزواج وبناء أسرة تراجعت كثٌرا

ار حسن ، و من خالل استعمال اختبو مستجوبان دائما ٌعانون من نفس السبب تراجعت كثٌرا

( ، و 20.1المحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كا ةالرابع للعبارةلتحدٌد االجابة النهائٌة  2المطابقة كا

) و مستوى داللة ( 2 )( عند درجة حرٌة   2،55من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  أكبر هً

التكرار االكبر وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح  ، ما ٌشٌر الى( 0,0,

 .أحالمهم عن الزواج وبناء أسرة تراجعت كثٌرا مستجوب ثالثة وعشرون  المتمثل فً

كما هو موضح فً  أحالمهم عن الزواج وبناء أسرة تراجعت كثٌرا المستجوبون  -:االستنتاج 
 الشكل البٌانً

 

 الضغوطات االجتماعٌةمن محور الرابعة ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  13شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة الخامسة من المحور الثاني :

 الثانيمن المحور  االخامسة( يوضح نتائج العبارة  14جدول رقم ) 

 أحس بان مكانتي بين الناس تدلت ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 
00 

 العبارة  التكرار 0 .2 0

 النسبة 06.66 66.66 06.6 لخامسةا

:التحلٌل   

 الثانًمن المحور خمسة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 14ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

حسوا بان مكانتهم بٌن  مستجوب عشرون  ، حٌث اناالجتماعٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

وخمسة مستجوبٌن  حسوا بان مكانتهم بٌن الناس تدلت أحٌانامستجوبٌن  خمسةو،  الناس تدلت

لتحدٌد االجابة  2، و من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كادائما ٌعانون من نفس السبب

من القٌمة الجدولٌة  أكبر ، و هً(00المحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كا الخامسة للعبارةالنهائٌة 

وجود  ، ما ٌشٌر الى( 0,0,) و مستوى داللة ( 2 )( عند درجة حرٌة   2،55المقدرة ب ) 

 مستجوب عشرون  فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار االكبر المتمثل فً

 .تدلتحسوا بان مكانتهم بٌن الناس 

كما هو موضح فً الشكل البٌانً حسوا بان مكانتهم بٌن الناس تدلت المستجوبون  -:االستنتاج   

 

 من محور الضغوطات االجتماعٌةالخامسة ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  14شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة السادسة من المحور الثاني :

 الثانيمن المحور  السادسة( يوضح نتائج العبارة  15جدول رقم ) 

 أشعر بالضيق عند تمبية المناسبات االجتماعية ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 2.1 
 العبارة  التكرار 1 .0 00

النسبة .0 .0 06.66 السادسة
% 

:التحلٌل   

 الثانًمن المحور ستة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 15ٌظهر من خالل الجدول رقم )   
ٌشعرون بالضٌق  مستجوب سبعة عشر  ، حٌث اناالجتماعٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

ٌشعرون بالضٌق عند تلبٌة المناسبات  غالبامستجوبٌن  عشرو،  عند تلبٌة المناسبات االجتماعٌة
، و من خالل استعمال اختبار حسن و ثالثة مستجوبٌن دائما ٌعانون من نفس السبب االجتماعٌة

، و (2.1المحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كا السادسة للعبارةلتحدٌد االجابة النهائٌة  2المطابقة كا

) و مستوى داللة( 2 ) ( عند درجة حرٌة 2،55قدرة ب ) لممن القٌمة الجدولٌة ا أكبر هً
وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار االكبر  ، ما ٌشٌر الى( 0,0,

  .ٌشعرون بالضٌق عند تلبٌة المناسبات االجتماعٌة مستجوب سبعة عشر  المتمثل فً

كما هو موضح فً  المناسبات االجتماعٌةٌشعرون بالضٌق عند تلبٌة  المستجوبون  -:االستنتاج 

 الشكل البٌانً

 

 من محور الضغوطات االجتماعٌةالسادسة ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  15شكل بٌانً رقم )

 تحٌانا

 غالبا

 دائما



عرض و تحليل النتائج                                                ثانيالفصل ال  

 
109 

 عرض و مناقشة نتائج العبارة السابعة من المحور الثاني :

 الثانيمن المحور  السابعة( يوضح نتائج العبارة  16جدول رقم ) 

 أشعر وكأنني متسول عند تقدم مساعدة ألسرتي ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 06.1 
 العبارة  التكرار 2 1 .2

النسبة 6.66 26.66 66.66 السابعة
% 

:التحلٌل   

 الثانًمن المحور سبعة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 16ٌظهر من خالل الجدول رقم )   
وكأنهم ٌشعرون  مستجوب عشرون  ، حٌث اناالجتماعٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

 وكأنهم متسولون عند تقدمٌشعرون  غالبامستجوبٌن  ثمانٌةو،  متسولون عند تقدم مساعدة ألسرتهم
، و من خالل استعمال اختبار حسن و مستجوبان دائما ٌشعرون من نفس السبب مساعدة ألسرتهم

(، 06.1المحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كاالسابعة  للعبارةلتحدٌد االجابة النهائٌة  2المطابقة كا

) و مستوى داللة( 2 ) ( عند درجة حرٌة 2،55لمقدرة ب ) من القٌمة الجدولٌة ا أكبر هًو
وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار االكبر  ، ما ٌشٌر الى( 0,0,

 وكأنهم متسولون عند تقدم مساعدة ألسرتهمٌشعرون  مستجوب عشرون  المتمثل فً

كما هو موضح  وكأنهم متسولون عند تقدم مساعدة ألسرتهمٌشعرون  المستجوبون  -:االستنتاج 
 فً الشكل البٌانً

 

  ٌةاعمن محور الضغوطات االجتمالسابعة ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  16شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 :المعالجة اإلحصائية لنتائج المحول الثالث الخاص بالضغوطات االنفعالية

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

  االجابات

 

 

 دائما غالبا احيانا

  دال

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

...0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.22 

 االولى التكرار 0 22 1 20.1
 %النسبة 06.66 01.11 .0

 دال
00 

 الثانية التكرار 0 .2 0
 %النسبة 06.66 66.66 06.66

 دال
01.1 

 الثالثة التكرار 0 01 0
 %النسبة 06.66 .6 21.11

 دال
0..6 

 الرابعة التكرار 0 .0 00

 %النسبة 06.66 11.11 .0

 دال
2.1 

 الخامسة التكرار 2 01 00

 %النسبة 6.66 41.11 .0

 دال
00.2 

 السادسة التكرار 6 .2 4

 %النسبة .2 66.66 01.11

 غير دال
0 

 السابعة التكرار .0 00 0

 %النسبة 11.11 .0 06.66

 غير دال
2.4 

 الثامن التكرار 1 04 1

 %النسبة 26.66 46.66 26.66

 دال
2.1 

 التاسع التكرار 1 .0 00

 %النسبة .0 11.11 06.66
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة األولى من المحور الثالث:

 ثالثالمن المحور  األولى( يوضح نتائج العبارة 10جدول رقم )

 أصبح لدي شعور بأنني امرأة فاشمة   ( :1العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 

 

20.1 

 العبارة  التكرار 0 22 1

النسبة 06.66 01.11 .0 األولى
% 

:التحلٌل   

 الثالثمن المحور واحد ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 07ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

تتحسن حالتيم  مستجوب إتنان و عشرون  ، حٌث ان االنفعالٌةلالستبٌان الذي ٌمثل الضغوطات 
دائما أصبح لدٌهم مستجوبٌن  وخمسة،  المزاجية أثناء ممارسة النشاط الرياضي داخل المركز

و ثالثة  ممارستيم النشاط الرياضي داخل المركز حالتيم المزاجية تتحسن أثناءشعور بأن 

لتحدٌد  2، و من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كامستجوبٌن احٌانا ٌعانون من نفس الشعور

من القٌمة الجدولٌة  أكبر (، وه20.1ًالمحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كاللعبارة األولى االجابة النهائٌة 

وجود فروق ذات داللة  ، ما ٌشٌر الى( 0,0,و مستوى داللة) ( 2 )( عند درجة حرٌة  2،55المقدرة ب ) 

تتحسن حالتيم المزاجية أثناء  مستجوب إتنان و عشرون  احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار االكبر المتمثل فً
 .ممارسة النشاط الرياضي داخل المركز

 هو موضح فً الشكل البٌانً لدٌهم شعور بأنهم نساء فاشلٌن كما المستجوبون أصبح -:نتاج االست

 

  من محور الضغوطات االنفعالٌة ولى األ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  00شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة الثانية من المحور الثالث:

 ثالعبارة الثانية من المحور الثال( يوضح نتائج 10جدول رقم )

 أشعر بالقمق في معظم األحيان ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 
00 

 العبارة  التكرار 0 .2 0

النسبة 06.66 66.66 06.66 الثانية
% 

:التحلٌل   

 الثالثمن المحور اثنان ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 00ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

بعد أصبح ٌشعرون  مستجوب عشرون ، حٌث ان االنفعالٌةلالستبٌان الذي ٌمثل الضغوطات 
مستجوبٌن  وخمسة،ممارسة النشاط الرياضي بحسن في السموك مع الزميالت المقيمات في المركز

 بعد ممارسة النشاط الرياضي بحسن في السموك مع الزميالت المقيمات في المركز دائما ٌشعرون

، و من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة و خمسة مستجوبٌن احٌانا أصبح لدٌهم نفس الشعور

من  أكبر (، وه00ًة )المحسوبة بالقٌم 2فقد قدرت كاللعبارة الثانٌة لتحدٌد االجابة النهائٌة  2كا

، ما ٌشٌر ( 0,0,و مستوى داللة) ( 2 )( عند درجة حرٌة  2،55القٌمة الجدولٌة المقدرة ب ) 
 عشرون  وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار االكبر المتمثل فً الى

 .ت في المركزبعد ممارسة النشاط الرياضي بحسن في السموك مع الزميالت المقيماٌشعرون 

 هو موضح فً الشكل البٌانً كما ٌشعرون بالقلق فً معظم األحٌان المستجوبون -:االستنتاج 

 

  الثانٌة من محور الضغوطات االنفعالٌة ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  00شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة الثالثة من المحور الثالث:

 ثالثالمن المحور  الثالثة( يوضح نتائج العبارة 10جدول رقم )

 أجد صعوبة في النوم ( :0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 01.1 
 العبارة  التكرار 0 01 0

النسبة 06.66 .6 21.11 الثالثة
% 

:التحلٌل   

لالستبٌان الذي ٌمثل  الثالثمن المحور ثالثة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 05ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

،  يشعرون بالثقة بالنفس اثتاء ممارسة النشاط الرياضي مستجوب ثمانٌة عشر ، حٌث ان االنفعالٌةالضغوطات 

يشعرون و خمسة مستجوبٌن دائما ،  يشعرون بالثقة بالنفس اثتاء ممارسة النشاط الرياضياحٌانا مستجوبٌن  وسبعة
لتحدٌد االجابة  2، و من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كا بالثقة بالنفس اثتاء ممارسة النشاط الرياضي

 2،55من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  أكبر (، وه01.1ًالمحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كاللعبارة الثالثة النهائٌة 

وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات  ، ما ٌشٌر الى( 0,0,و مستوى داللة) ( 2 )( عند درجة حرٌة 

 .يشعرون بالثقة بالنفس اثتاء ممارسة النشاط الرياضي ثمانٌة عشر لصالح التكرار االكبر المتمثل فً

 هو موضح فً الشكل البٌانً كما صعوبة فً النوم ٌجدونالمستجوبون  -:االستنتاج 

 

 الثالثة من محور الضغوطات االنفعالٌة( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة  00شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة الرابعة من المحور الثالث:

 ثالثالمن المحور  الرابعة( يوضح نتائج العبارة 02جدول رقم )

 أنا سريعة البكاء واشعر بالضيق واالكتئاب في معظم األحيان( 0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 0..6 
 العبارة  التكرار 0 .0 00

النسبة 06.66 11.11 .0 الرابعة
% 

:التحلٌل   

 الثالثمن المحور أربعة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 21ٌظهر من خالل الجدول رقم )   
سرٌعٌن البكاء  مستجوب خمسة عشر ، حٌث ان االنفعالٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

سرٌعٌن البكاء  غالبامستجوبٌن  عشرة و،  وٌشعرون بالضٌق واالكتئاب فً معظم األحٌان
، و و خمسة مستجوبٌن دائما لدٌهم نفس الشعور وٌشعرون بالضٌق واالكتئاب فً معظم األحٌان

 2فقد قدرت كاالرابعة  للعبارةلتحدٌد االجابة النهائٌة  2من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كا

 ( عند درجة حرٌة 2،55لمقدرة ب ) من القٌمة الجدولٌة ا أكبر هً(، و6..0المحسوبة بالقٌمة )

وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات  ، ما ٌشٌر الى( 0,0,) و مستوى داللة( 2 )
سرٌعٌن البكاء وٌشعرون بالضٌق  مستجوب خمسة عشر  لصالح التكرار االكبر المتمثل فً

 .واالكتئاب فً معظم األحٌان

هو  كما بالضٌق واالكتئاب فً معظم األحٌانسرٌعٌن البكاء وٌشعرون المستجوبون  -:االستنتاج 

 موضح فً الشكل البٌانً

 

  الرابعة من محور الضغوطات االنفعالٌة ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة 01شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة الخامسة من المحور الثالث:

 ثالثالمن المحور  الخامسة( يوضح نتائج العبارة 01جدول رقم )

 أشعر في معظم األوقات بالحزن( 0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 2.1 
 العبارة  التكرار 2 01 00

النسبة 6.66 41.11 .0 الخامسة
% 

:التحلٌل   

 الثالثمن المحور خمسة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 20ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

ٌشعرون فً معظم  مستجوب خمسة عشر ، حٌث ان االنفعالٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

و مستجوبان  ٌشعرون فً معظم األوقات بالحزن غالبامستجوبٌن ثالثة عشر و،  األوقات بالحزن

لتحدٌد االجابة النهائٌة  2، و من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كاهم نفس الشعوردائما لدٌ

لمقدرة ب من القٌمة الجدولٌة ا أكبر هً(، و2.1المحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كاالخامسة  للعبارة

وجود فروق ذات داللة  ، ما ٌشٌر الى( 0,0,) و مستوى داللة( 2 ) ( عند درجة حرٌة 2،55) 

ٌشعرون فً  مستجوب خمسة عشر  احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار االكبر المتمثل فً

 .معظم األوقات بالحزن

 هو موضح فً الشكل البٌانً كما ٌشعرون فً معظم األوقات بالحزنالمستجوبون  -:االستنتاج 

 

  الخامسة من محور الضغوطات االنفعالٌة ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة00شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة السادسة من المحور الثالث:

 ثالثالمن المحور  السادسة( يوضح نتائج العبارة 00جدول رقم )

 تتقمب حالتي المزاجية بين السعادة والحزن دون سبب ظاىر( 0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 00.2 
 العبارة  التكرار 6 .2 4

النسبة .2 66.66 01.11 السادسة
% 

:التحلٌل   

 الثالثمن المحور ستة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 22ٌظهر من خالل الجدول رقم )   
تتقلب حالتهم المزاجٌة  مستجوب عشرون ، حٌث ان االنفعالٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

تتقلب حالتهم المزاجٌة بٌن السعادة  دائمامستجوبٌن و ستة ، بٌن السعادة والحزن دون سبب ظاهر
، و من خالل استعمال و أربعة مستجوبٌن احٌانا لدٌهم نفس اإلحساس والحزن دون سبب ظاهر

المحسوبة بالقٌمة  2فقد قدرت كاالسادسة  للعبارةلتحدٌد االجابة النهائٌة  2تبار حسن المطابقة كااخ

و مستوى ( 2 ) ( عند درجة حرٌة 2،55لمقدرة ب ) من القٌمة الجدولٌة ا أكبر هً(، و00.2)

وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار  ، ما ٌشٌر الى( 0,0,) داللة
تتقلب حالتهم المزاجٌة بٌن السعادة والحزن دون سبب  مستجوب عشرون  االكبر المتمثل فً

 .ظاهر

هو  كما تتقلب حالتهم المزاجٌة بٌن السعادة والحزن دون سبب ظاهرالمستجوبون  -:االستنتاج 
 موضح فً الشكل البٌانً

 

  السادسة من محور الضغوطات االنفعالٌة  ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة00شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة السابعة من المحور الثالث:

 ثالثالمن المحور  السابعة( يوضح نتائج العبارة 00جدول رقم )

 

 ال أشعر بأىمية وجودي في الحياة( 0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دالغير 

 

2 

 

...0 

 

0.22 0 
 العبارة  التكرار .0 00 0

النسبة 11.11 .0 06.66 السابعة
% 

 

:التحلٌل   

 الثالثمن المحور سبعة ( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 20ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

ال تشعر بأهمٌة  مستجوب خمسة عشر ، حٌث ان االنفعالٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

و خمسة  فً الحٌاة اوجودهال تشعر بأهمٌة  دائمامستجوبٌن و عشرة  فً الحٌاة اوجوده

لتحدٌد  2، و من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كامستجوبٌن احٌانا لدٌهم نفس الشعور

من القٌمة الجدولٌة  أقل هً(، و0المحسوبة بالقٌمة ) 2قدرت كافقد السابعة  للعبارةاالجابة النهائٌة 

وجود عدم   ، ما ٌشٌر الى( 0,0,) و مستوى داللة( 2 ) ( عند درجة حرٌة 2،55لمقدرة ب ) ا

 مستجوب خمسة عشر  فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار االكبر المتمثل فً

 .فً الحٌاة اوجودهال تشعر بأهمٌة 

 :االستنتاج 

 هو موضح فً الشكل البٌانً كما فً الحٌاة اوجودهال تشعر بأهمٌة المستجوبون  -
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة الثامنة من المحور الثالث:

 ثالثالمن المحور  الثامنة( يوضح نتائج العبارة 00جدول رقم )

 

 أشعر بالضغط والخمول( 0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دالغير 

 

2 

 

...0 

 

0.22 2.4 
 العبارة  التكرار 1 04 1

النسبة 26.66 46.66 26.66 الثامنة
% 

 

:التحلٌل   

 الثالثمن المحور ثمانٌة  العبارة رقم( الذي ٌناقش نتائج 20ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

ٌشعرن بالضغط و  مستجوب أربعة عشر ، حٌث ان االنفعالٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

ٌشعرن بالضغط و الخمول وثمانٌة مستجوبٌن دائما لدٌهم نفس  أحٌانامستجوبٌن الخمول و ثمانٌة 

فقد الثامنة  للعبارةحدٌد االجابة النهائٌة لت 2، و من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كاالشعور

( عند درجة  2،55لمقدرة ب ) من القٌمة الجدولٌة ا أقل هً(،و2.4المحسوبة بالقٌمة ) 2قدرت كا

وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن عدم   ، ما ٌشٌر الى( 0,0,) و مستوى داللة( 2 ) حرٌة

 ٌشعرن بالضغط و الخمول. مستجوب أربعة عشر  االجابات لصالح التكرار االكبر المتمثل فً

 :االستنتاج 

 هو موضح فً الشكل البٌانً كماٌشعرن بالضغط و الخمول المستجوبون  -
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 عرض و مناقشة نتائج العبارة تسعة من المحور الثالث:

 ثالثالمن المحور  التاسعة( يوضح نتائج العبارة 00جدول رقم )

 في جسمي أشعر بضعف عام( 0العبارة )

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 دائما غالبا احيانا

 

 دال

 

2 

 

...0 

 

0.22 2.1 
 العبارة  التكرار 1 .0 00

النسبة .0 11.11 06.66 التاسعة
% 

:التحلٌل   

 الثالثمن المحور تسعة  ٌناقش نتائج العبارة رقم( الذي 22ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

ٌشعرون بضعف عام  مستجوب سبعة عشر ، حٌث ان االنفعالٌةغوطات لالستبٌان الذي ٌمثل الض

وثالثة مستجوبٌن دائما  ٌشعرون بضعف عام فً جسمهم غالبا مستجوبٌنو عشرة  فً جسمهم

 للعبارةلتحدٌد االجابة النهائٌة  2ابقة كا، و من خالل استعمال اختبار حسن المطلدٌهم نفس الشعور

 2،55لمقدرة ب ) من القٌمة الجدولٌة ا أكبر هً(،و2.1المحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كاالتاسعة 

وجود فروق ذات داللة احصائٌة  ، ما ٌشٌر الى( 0,0,) و مستوى داللة( 2 ) ( عند درجة حرٌة

ٌشعرون بضعف عام فً  مستجوب سبعة عشر  فًبٌن االجابات لصالح التكرار االكبر المتمثل 

 .جسمهم

 هو موضح فً الشكل البٌانً كما ٌشعرون بضعف عام فً جسمهمالمستجوبون  -:االستنتاج 

 

 التاسعة من محور الضغوطات االنفعالٌة ( ٌوضح اجابات العٌنة حول العبارة00شكل بٌانً رقم )

 احٌانا

 غالبا

 دائما
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 مناقشة الفرضيات:

 مناقشة الفرضية األولى: -0

النشاط الرياضي الترويحي دور في تقميل الضغوط االسرية لدى النساء ضحايا * 
 العنف .

" لمنتائج المتحصل 2بعد المعالجة اإلحصائية واستخدام "النسبة المئوية" و "كا -
عمييا بغرض إصدار أحكام موضوعية، فقد أظيرت النتائج أن ىناك فروق 

الترويحي دور في تقميل النشاط الرياضي ذات داللة إحصائية تؤكد أن 
 الضغوط االسرية لدى النساء ضحايا العنف .

(  الموضحة 09( )08( )07( )60) (05( )04( )02( )01وىذا ما تبينو الجداول ) 
 في المحور األول ومنو نستنتج أن ىذه الفرضية قد تحققت.

 وبالرجوع إلى الدراسات المشابية ومجموعة من المصادر العممية المتخصصة من
النشاط الرياضي الترويحي دور في تقميل الضغوط خالل ما توصمت إليو الدراسات ان 

 .االسرية

وبناءا عمى ما تم ذكره من عرض وتحميل ومناقشة لإلجابات نستنتج القول أن الفرضية 
 الجزئية األولى قد تحققت.
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 مناقشة الفرضية الثانية: -0

الضغوط االجتماعية لدى النساء ضحايا  النشاط الرياضي الترويحي دور في تقميل* 
 العنف .

" لمنتائج المتحصل عمييا 2بعد المعالجة اإلحصائية واستخدام النسبة المئوية" و "كا
قصد إصدار أحكام موضوعية، فقد أظيرت النتائج أن ىناك فروق ذات في بحثنا 

االجتماعية  النشاط الرياضي الترويحي دور في تقميل الضغوطداللة إحصائية تؤكد ان 
( 60( )60( )60( )62( )60وىذا ما تبينو الجداول )لدى النساء ضحايا العنف .

 ( الموضحة في المحور الثاني أن ىذه الفرضية قد تحققت.60)

وبالنظر أيضا إلى عدة دراسات مشابية ومجموعة من المصادر العممية من خالل ما 
 .بالنسبة لنساء ضحايا العنف توصمت إليو دراسة

 نستطيع القول أن فرضيتنا الجزئية الثانية قد تحققت.
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 ة:لثمناقشة الفرضية الثا -0

النشاط الرياضي الترويحي دور في تقميل الضغوط االنفعالية لدى النساء ضحايا * 
  .العنف

" لمنتائج المتحصل عمييا 2بعد المعالجة اإلحصائية واستخدام النسبة المئوية" و "كا
قصد إصدار أحكام موضوعية، فقد أظيرت النتائج أن ىناك فروق ذات في بحثنا 

النشاط الرياضي الترويحي دور في تقميل الضغوط االنفعالية داللة إحصائية تؤكد ان 
( 60( )60( )60( )62( )60وىذا ما تبينو الجداول ).لدى النساء ضحايا العنف

 ة في المحور الثالث أن ىذه الفرضية قد تحققت.( الموضح60( )60)

وبالنظر أيضا إلى دراسات مشابية ومجموعة من المصادر العممية المتخصة من 
 خالل ما توصمت إليو دراسة.

 نستطيع القول أن فرضيتنا الجزئية الثانية قد تحققت.

قة أي أنو فقد توصمنا إلى أن الفرضية العامة محق ات الثالثونتيجة لتحقيق الفرضي 
النشاط الرياضي الترويحي دور في تحسين من الصحة النفسية لدى النساء ضحايا 

وبالنظر أيضا إلى عدة دراسات مشابية ومجموعة من المصادر العممية العنف 
 البدني النشاط ممارسة تأثير": نايل زروق المتخصة من خالل ما توصمت إليو دراسة

 ،دراسة حركيا المعاقين لدى النفسي الضغط من التقميل في المكيف التنافسي الرياضي

 أسماء بوقصارة و" العاصمة بالجزائر المتحركة الكراسي عمى السمة كرة لنوادي وصفية
 بالمركز مطمقات حاالت لثالثة ميدانية دراسة لدييا الذات تقدير و المرأة ضد العنف أثر

 صعب وضع في ىن من و العنف ضحايا النساء و الفتيات الستقبال لمنساء الوطني

 بمستغانم.
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 االقتراحات:

العمل عمى وضع حصص توعوية البراز اىمية ممارسة الرياضة و فوائدىا من  -
 الجانب البدني و النفسي و االجتماعي.

 تقديم الدعم و يد المساعدة خاصة من الجانب النفسي. -

تخصيص برنامج ترويحي ترفييي و عالجي يسمح و يعمل عمى تخفيف  -
 المعانات و تحسين الحالة النفسية لمنساء ضحايا العنف.

 إعادة النظر في الوقت المخصص لممارسة النشاط الرياضي الترويحي. -

توفير اإلمكانيات الالزمة بالمؤسسات والتي تساعد في عممية ممارسة النشاط  -
 الرياضي في ضروف مريحة.

 برمجة دورات تحسيسية لمحد من العنف ضد المرأة وكيفية تحقيق السعادة.   -
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 خــالصة عـامة:

وفي ختام بحثنا وبعد االطالع عمى نتائج الدراسة التي حاولنا من خالليا تسميط 
لنشاط الرياضي الترويحي دور في تحسين من االضوء قدر المستطاع عمى أىمية 

 اء ضحايا العنف .الصحة النفسية لدى النس

توصمنا فييا إلى عدة حقائق يشيدىا ىذا الموضوع بالذات في الوقت الراىن والتي 
تتمحور في ضرورة توفير حمول واضحة تدفع إلى الترويح عمى نفوس الضحايا و ىذا 

من خالل ممارسة النشاط الرياضي الترويحي و تأىيمين و توعيتيم و جعميم أقوياء 
ج  و تطوير التنمية الشخصية و الثقة بالنفس ومن ىنا أتت الفكرة قادرين عمى االندما

 األساسية لبحثنا.

لنشاط وبناءا عمى االستبيان الذي قمنا بو، وبعد تحميل ومناقشة النتائج وجدنا أن ا
،  الرياضي الترويحي دور في تحسين من الصحة النفسية لدى النساء ضحايا العنف

فرصا واستعدادات أكبر لتطوير  لنساء ضحايا العنفيح ىذا األمر الذي من شانو أن يت
 مستوياتيم و اكتساب الثقة و إعادة البسمة عمى وجوىيم و اندماجيم في المجتمع.

لنساء ضحايا وفي االخير يجب إحاطة ىذا الموضوع باالىتمام والعناية الالزمتان 
وسيمة لمترويح  و مدى نجاعة ممارسة النشاط الرياضي الترويحي كونيا أكبر العنف

 عمى نساء ضحايا العنف و يوفر لين الراحة النفسية.  
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 ملخص الدراسة:

لنشاط الرياضي الترويحي في تحسين اأىمية تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى 
من خالل  وضع استراتجيات لمتقميل و  الصحة النفسية لدى النساء ضحايا العنف

التخفيف من ىذه الظاىرة  و مساعدة النساء المواتي تعرضن الى مختمف انواع العنف  
و تخطيط مزاولة بإنشاء مراكز مختصة لتأىيمين و رعايتين و حمايتين من خالل 

 بحيث استعممت الطالبة في ىذه الدراسة الى المنيج الوصفي رياضيبرنامج ترويحي 
إمراة ضحايا العنف و تم توزيع استبيان يضم ثالثة محاور  03عمى عينة متكونة من 

عمى نساء بحيث أظيرت نتائج الدراسة الى أىمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي 
باإلضافة إلى األىمية  الصحة النفسية و يوفر لين الراحة ويحسن ضحايا العنف كونو 

 . واالجتماعيةن النواحي البدنية والعقمية في التنمية الشاممة لمشخصية م

الصحة النفسية في و أىمية النشاط الرياضي الترويحي  مدىترى الطالبة و أخيرا 
تقميل من الضغوطات النفسية لدى نساء ضحايا العنف و مساعدة ىذه الفئة من 

 المجتمع.
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Résumé de l'étude:  

souligner l’importance des activités Le but de cette étude est de 

sportives de loisirs visant à améliorer la santé mentale des 

femmes victimes de violences, en élaborant des stratégies 

réduisant et atténuant ce phénomène et en aidant les femmes 

en créant des centres  victimes de diverses formes de violence,

spécialisés dans leur réadaptation, leur prise en charge et leur 

protection à travers Un programme de loisirs sportifs dans lequel 

 l'étudiante a utilisé, dans cette étude, l'approche descriptive sur un

es de violence. ainsi qu'un échantillon de 30 femmes victim

questionnaire comportant trois axes: les résultats de l'étude ont 

montré l'importance des activités sportives de loisir pour les 

femmes victimes de violence, du fait qu'il leur améliore et procure 

insi que l'importance dans le le repos et la santé mentale, a

développement global de la personnalité des aspects physiques, 

mentaux et sociaux. 

comprend l’importance des sports de loisirs et  tudiante Enfin, l’é 

de la santé mentale pour réduire le stress psychologique des 

composante de la s de violence et aider cette femmes victime

société 
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:انتحهٍم   

( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم واحد من المحور االول  10)  ٌظهر من خالل الجدول رقم   

لالستبٌان الذي ٌمثل الضغوطات االسرٌة ، حٌث ان عشرون مستجوب ٌشعرون بالضغط  

احٌانا ٌشعرون بالضغط  و اربعة لوجود خالفات متكررة بٌن افراد اسرهم ، و ستة مستجوبٌن 
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، ما (  0,0,و مستوى داللة )  ( 2 )( عند درجة حرٌة   2،55القٌمة الجدولٌة المقدرة ب ) 

لصالح التكرار االكبر المتمثل فً ٌشٌر الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات 

عشرون مستجوب اقرو انهم غلبا ٌشعرون بوجود ضغط نتٌجة الخالفات المتكررة بٌن افراد 

       االسرة .

:االستنتاج   

كما هو موضح  المستجوبون يشعرون غالبا بالضغط لوجود خالفات متكررة بيه افراد اسرهم -

. في الشكل البياوي  
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من المحور االول  اثنان( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم  12 ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

بمضايقة تحمل  مستجوب ٌشعرون ستة عشرغوطات االسرٌة ، حٌث ان لالستبٌان الذي ٌمثل الض
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لتحدٌد االجابة النهائٌة للعبارة  2اختبار حسن المطابقة كا لذات السبب ، و من خالل استعمال

( ، و هً اكبر من القٌمة الجدولٌة المقدرة ب )  7,21المحسوبة بالقٌمة )  2فقد قدرت كا ثانٌةال

، ما ٌشٌر الى وجود فروق ذات (  0,0,و مستوى داللة )  ( 2 )( عند درجة حرٌة   2،55
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. الشكل البياويكما هو موضح في  مسؤولية األسرة االمبمضايقة تحمل  المستجوبون يشعرون غالبا  -  
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من المحور االول  ثالثة( الذي ٌناقش نتائج العبارة رقم 10ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

بمضايقة  مستجوب ٌشعرون عشر ثالثةغوطات االسرٌة ، حٌث ان لالستبٌان الذي ٌمثل الض
 خمسةو   بمضايقةمستجوبٌن احٌانا ٌشعرون  اثنة عشر، و  الخاصة هماقار  في حياتاألتدخل 

لتحدٌد  2لذات السبب ، و من خالل استعمال اختبار حسن المطابقة كا ةبمضايق ٌشعرون دائما 

من القٌمة  أقل( ، و هً  .102المحسوبة بالقٌمة ) 2فقد قدرت كا الثالثةاالجابة النهائٌة للعبارة 

، ما ٌشٌر (  0,0,و مستوى داللة )  ( 2 )( عند درجة حرٌة   2،55الجدولٌة المقدرة ب ) 

ثالثة وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االجابات لصالح التكرار االكبر المتمثل فً عدم الى 

 .      الخاصة هماقار  في حياتاألتدخل بمضايقة مستجوب اقرو انهم غلبا ٌشعرون بوجود  عشر

:االستنتاج   

الشكل كما هو موضح في  الخاصة هماقار  في حياتاألتدخل  بمضايقة المستجوبون يشعرون غالبا  -

. البياوي  

 

 

ةمن محور انضغوطاث األسري الثالثة( ٌوضح اجاباث انعٍنت حول انعبارة  10 شكم بٍانً رقم )  

 

 احٌانا

 غالبا

 دائما



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخاص بالضغوطات االجتماعيةالمعالجة اإلحصائية لنتائج المحول الثاني 
الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 

 العبارات
 دائما غالبا احيانا

  دال
 
 
 

 
 
2 

 
 
 
 

 
 

.0.0 

 
 
 
 
 

 
0022 

 االولى التكرار .. 0 20 10

 %النسبة .. 06066 11011

 دال
10 

 الثانية التكرار .. 0 20

 %النسبة .. 06066 11011

 غير دال
0 

 الثالثة التكرار 00 .0 0

 %النسبة .0 11011 06066

 دال
2001 

 الرابعة التكرار 2 21 0

 %النسبة 6066 06066 06066

 دال
00 

 الخامسة التكرار 0 .2 0

 %النسبة 06066 66066 0606

 دال
201 

 السادسة رالتكرا 1 .0 00

 %النسبة .0 .0 06066



 دال
0601 

 السابعة التكرار 2 1 .2

 %النسبة 6066 26066 66066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المعالجة اإلحصائية لنتائج المحول الثالث الخاص بالضغوطات االنفعالية
الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

  االجابات
 

 دائما غالبا احيانا 

  دال
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
.0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
0022 

 االولى التكرار 0 22 1 2001
 %النسبة 06066 01011 .0

 دال
00 

 الثانية التكرار 0 .2 0
 %النسبة 06066 66066 06066

 دال
0101 

 الثالثة التكرار 0 01 0
 %النسبة 06066 .6 21011

 دال
00.6 

 الرابعة التكرار 0 .0 00

 %النسبة 06066 11011 .0

 دال
201 

 الخامسة التكرار 2 01 00

 %النسبة 6066 41011 .0

 دال
0002 

 السادسة التكرار 6 .2 4

 %النسبة .2 66066 01011

 غير دال
0 

 السابعة التكرار .0 00 0

 %النسبة 11011 .0 06066



 دال غير
204 

 الثامن التكرار 1 04 1

 %النسبة 26066 46066 26066

 دال
201 

 التاسع التكرار 1 .0 00
 %النسبة .0 11011 06066

 



 اإلجـابـات:

 الضغوطات األسريةالمحور األول:  -1

 

 

 

 

 

 
 

 2كـا % ال أبدا أحيانا غالبا دائما العبـــارات
اشعر بالضغط لوجود الخالفات المتكررة بين أفراد  -1

 أسرتي
04 20 06    

    04 16 10 يضايقني تحمل أمي مسؤولية األسرة -2
    12 13 05 يضايقني تدخل أقاربي في حياتنا الخاصة -3
    20 06 04 تعاممني والدتي بقسوة -4
    08 02 20 ال أهتم بتنظيف غرفتي -5
    02 24 04 يستخدم أخي الكبير القوة في فرض أراءه عمينا  -6
أشعر بالضيق لالستخدام أقاربي العنف الكالمي أو  -7

 جسدي معا
24 04 02    

    25 05  ال أتحمس كثيرا لمظهور في مناسبات أهمي  -8
الخالفات األسرية هي المسيطرة عمى عالقتنا داخل  -9

 األسرة
05 20 05    



  الضغوطات االجتماعيةالمحور الثاني:  -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2كـا % ال أبدا أحيانا غالبا دائما العبـــارات
    25 05  ال يوجد أي تعاون بيني وبين زمالئي -1
    25 05  عند المعب مع زمالئي أميل غمى العنف -2
    05 10 15 تعاني أسرتي من ضعف المساندة االجتماعية -3
    05 23 02 أحالمي عن الزواج وبناء أسرة تراجعت كثيرا -4
    05 20 05 أحس بان مكانتي بين الناس تدلت  -5
    17 10 03 أشعر بالضيق عند تمبية المناسبات االجتماعية  -6
    20 08 02 أشعر وكأنني متسول عند تقدم مساعدة ألسرتي  -7



 الضغوطات االنفعالية المحور الثالث:  -3

 

 

 2كـا % ال أبدا أحيانا غالبا دائما العبـــارات
تتحسن حالتي المزاجية أثناء ممارسة النشاط الرياضي داخل  -1

 المركز

05 22 03    

بعد ممارسة النشاط الرياضي بحسن في السموك   مع  اشعر -2
 الزميالت المقيمات في المركز

05 20 05    

    07 18 05 اشعر بالثقة بالنفس اثتاء ممارسة النشاط الرياضي -3
أنا سريعة البكاء واشعر بالضيق واإلكتئاب في  -4

 معظم األحيان
05 10 15    

    15 13 02 أشعر في معظم األوقات بالحزن -5
تتقمب حالتي المزاجية بين السعادة والحزن دون سبب  -6

 ظاهر
06 20 04    

    05 15 10 ال أشعر بأهمية وجودي في الحياة -7
    08 14 08 أشعر بالضغط والخمول -8
    17 10 03 أشعر بضعف عام في جسمي  -9



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 معهد التربية البدنية والرياضية 

 استمارة صدق المحكمين: 

 في النشاط البدني الرياض ي الترويحيتكممة لمحصول عمى شهادة الماستر ل.م.د في 
تحكيم هذه الخاصة بالمذكرة اليشرفني أساتذتي الكرام أن أضع بين يديكم استمارة 

"  دور النشاط الرياضي الترويحي على الصحة النفسية لدى نساء ضحايا العنف المكممة بعنوان: "
من أجل النظر نساء ضحايا العنف بالمركز الوطني الستقبال الفتيات و نساء ضحايا العنف عند 

 في مدى مطابقتها واستفائها لمغرض المطموب في الدراسة.

األخير تقبموا مني أساتذتي فائق التقدير واالحترام ولكم مني جزيل الشكر وفي 
 واالمتنان.

                                                    : الطالبة  من إعداد

  بطاهر مريم 

 التوقيع رتبةال األساتذة المحكمين
   
   
   
   
   
   
   



 التفريغ في العبارات:

 الضغوطات األسريةالمحور األول:  -1

 ال أبدا أحيانا غالبا دائما العبـــارات
اشعر بالضغط لوجود الخالفات المتكررة بين أفراد  -1

 أسرتي
    

     يضايقني تحمل أمي مسؤولية األسرة -2
     يضايقني تدخل أقاربي في حياتنا الخاصة -3
     تعاممني والدتي بقسوة -4
     بتنظيف غرفتيال أهتم  -5
     يستخدم أخي الكبير القوة في فرض أراءه عمينا  -6
أشعر بالضيق لالستخدام أقاربي العنف الكالمي أو  -7

 جسدي معا
    

     ال أتحمس كثيرا لمظهور في مناسبات أهمي  -8
الخالفات األسرية هي المسيطرة عمى عالقتنا داخل  -9

 األسرة
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الضغوطات االجتماعيةالمحور الثاني:  -2

 ال أبدا أحيانا غالبا دائما العبـــارات
     ال يوجد أي تعاون بيني وبين زمالئي -1
     مى العنف عند المعب مع زمالئيعأميل  -2
     تعاني أسرتي من ضعف المساندة االجتماعية -3
     أحالمي عن الزواج وبناء أسرة تراجعت كثيرا -4
     أحس بان مكانتي بين الناس تدلت  -5
     أشعر بالضيق عند تمبية المناسبات االجتماعية  -6
     أشعر وكأنني متسول عند تقدم مساعدة ألسرتي  -7

 

 الضغوطات االنفعالية المحور الثالث:  -3

 ال أبدا أحيانا غالبا دائما العبـــارات
ممارسة النشاط الرياضي داخل  تتحسن حالتي المزاجية أثناء -1

 المركز

    

اشعر بعد ممارسة النشاط الرياضي بحسن في السموك   مع  -2
 الزميالت المقيمات في المركز

    

     اشعر بالثقة بالنفس اثتاء ممارسة النشاط الرياضي -3
     أنا سريعة البكاء واشعر بالضيق واإلكتئاب في معظم األحيان -4
     معظم األوقات بالحزن أشعر في -5
     تتقمب حالتي المزاجية بين السعادة والحزن دون سبب ظاهر -6
     ال أشعر بأهمية وجودي في الحياة -7
     مولحأشعر بالضغط وال -8
     أشعر بضعف عام في جسمي  -9

 



 اإلجـابـات:

 الضغوطات األسريةالمحور األول:  -1

 2كـا % العبـــارات
   اشعر بالضغط لوجود الخالفات المتكررة بين أفراد أسرتي -1
   يضايقني تحمل أمي مسؤولية األسرة -2
   يضايقني تدخل أقاربي في حياتنا الخاصة -3
   تعاممني والدتي بقسوة -4
   ال أهتم بتنظيف غرفتي -5
   يستخدم أخي الكبير القوة في فرض أراءه عمينا  -6
   أشعر بالضيق لالستخدام أقاربي العنف الكالمي أو جسدي معا -7
   ال أتحمس كثيرا لمظهور في مناسبات أهمي  -8
   الخالفات األسرية هي المسيطرة عمى عالقتنا داخل األسرة -9

 

  الضغوطات االجتماعيةالمحور الثاني:  -2

 2كـا % العبـــارات
   وبين زمالئي ال يوجد أي تعاون بيني -1
   أميل غمى العنف عند المعب مع زمالئي -2
   تعاني أسرتي من ضعف المساندة االجتماعية -3
   أحالمي عن الزواج وبناء أسرة تراجعت كثيرا -4
   أحس بان مكانتي بين الناس تدلت  -5
   أشعر بالضيق عند تمبية المناسبات االجتماعية  -6
   عند تقدم مساعدة ألسرتي  أشعر وكأنني متسول -7
 



 الضغوطات االنفعالية المحور الثالث:  -3

 2كـا % العبـــارات
   تتحسن حالتي المزاجية أثناء ممارسة النشاط الرياضي داخل المركز -1
اشعر بعد ممارسة النشاط الرياضي بحسن في السموك   مع الزميالت  -2

 المقيمات في المركز

  

   اشعر بالثقة بالنفس اثتاء ممارسة النشاط الرياضي -3
   أنا سريعة البكاء واشعر بالضيق واإلكتئاب في معظم األحيان -4
   أشعر في معظم األوقات بالحزن -5
   تتقمب حالتي المزاجية بين السعادة والحزن دون سبب ظاهر -6
   ال أشعر بأهمية وجودي في الحياة -7
   بالضغط والخمولأشعر  -8
   أشعر بضعف عام في جسمي  -9
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