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 كلمة شكر

  .ى سعة صدرها وتوجيههامأتقدم بالشكر والتقدير الخالص والعرفان إلى األستاذة المشرفة بمعباس نادية ع

هذه المذكرة وأخص كما ال يفوتني أن أشكر كل صديقاتي وزميالتي المواتي قدمن لي يد المساعدة إلنجاز 

 .بالذكر مريم وخديجة

 وأشكر الحاالت عمى صبرهم وسعة صدرهم.

 . ودويدي سامية حمزاوي زهية  األستاذةكذلك أشكر أساتذة لجنة المناقشة 
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 اإلهداء

 

  إلى من كانت سببا في وجودي أمي العزيزة

 إلى أستاذتي المحترمة بمعباس نادية

 بعيد إلى إخواني وأخواتي وبنات أختي وكل األهل من قريب أو

 إلى صديقاتي ورفيقات دربي فاطمة، عايدة وشريفة 

 في مجال عمم النفس إلى كل زميالتي 

 العزيزة شفاعة.إلى طالبات الحي الجامعي خاصة الصديقة 

لى كل من أكن لهم المحبة والمودة واإلحترام  وا 

 أهدي ثمرة نجاحي.
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 ملخص الدراسة

نسمط الضوء ونمفت االنتباه حول موضوع العذرية وعالقتو بتقدير من خالل دراستنا المتواضعة   

وىذا بيدف معرفة  ،مة بالحي الجامعي نموذجا عمى ذلكالذات لدى الفتاة وكانت الطالبة الجامعية المقي

مقياس تقدير الذات لكوبر سميث، وقد نوع العالقة بين العذرية وتقدير الذات مستخدمين ليذا الغرض 

اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج العيادي والمتمثل في دراسة الحالة، والمقابمة، والمالحظة من أجل 

قامة   0022تأكيد صحة الفرضيات أو نفييا، وقد تمت ىذه الدراسة باإلقامة الجامعية لمبنات "شمومة" وا 

 سرير"ليطا" عمى أربع حاالت.

 كاآلتي: النتائج التي تحصمنا عمييا فكانت

 يوجد تأثير لفقدان العذرية عمى تقدير الذات لدى الطالبة الجامعية.أي تم إثبات الفرضية العامة  -

لم يتم إثبات الفرضية الجزئية األولى مما يؤكد عدم وجود تأثير لممحيط اإلجتماعي عمى تقدير الذات لدى  -

 الطالبة الفاقدة لمعذرية.

الفرضية الجزئية الثانية بمعنى يوجد تأثير لممحيط األسري عمى تقدير الذات لدى الطالبة الفاقدة  تم إثبات -

 لمعذرية.
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 المقدمة

لى  لى كل من يجمعنا بيم رباط العمم وا  لى زمالئنا الطالب وا  نقدم ىذه الدراسة إلى جميع من ييتم بالعمم وا 

جميع المدرسين والدارسين والقراء، وىذه الدراسة ىي بعنوان تقدير الذات لدى لفتاة الفاقدة لمعذرية وقد تم 

  .تقسيميا إلى خمس فصول

الفصل األول ىو عبارة عن مدخل إلى الدراسة وجاء فيو عمى التوالي: اإلشكالية، الفرضيات، دواعي 

 التعاريف اإلجرائية، وأخيرا صعوبات الدراسة. اختيار الموضوع، أىداف الموضوع، 

: نظرة مفيوم الذات والذي جاء فيوأوال:  :أما الفصل الثاني فكان بعنوان تقدير الذات وقد تم تقسيمو إلى

الذي جاء و تقدير الذات ذات. ثانيا: تاريخية في مفيوم الذات، مفيوم الذات، مكونات الذات، ومظاىر ال

فيو: مفيوم تقدير الذات، نشوء تقدير الذات وتطوره، العوامل المؤثرة في تقدير الذات، ونظريات تقدير 

 رق بين مفيوم الذات وتقدير الذات. الف . وثالثا:الذات

ل الثالث فكان بعنوان العذرية وقد تم تقسيمو إلى: أوال: غشاء البكارة والذي جاء فيو: تعريف أما الفص

غشاء البكارة، أنواع غشاء البكارة، وظيفة غشاء البكارة، تمزق غشاء البكارة، أسباب تمزق غشاء البكارة 

ثانيا: العذرية وجاء فييا:  قبل الزواج، ترقيع غشاء البكارة، غشاء البكارة االصطناعي وطريقة استخدامو،

تمام إلعذرية المرأة في الموروث الثقافي، ورقة إثبات العذرية شرط تعريف العذرية، تعريف فقدان العذرية، 

عقد الزواج في الجزائر، وتوقيف شيادة العذرية في الجزائر، وثالثا: الشرف والذي جاء فيو: مفيوم الشرف، 

 مفيوم الشرف في اإلسالم، الفرق بين الشرف الغربي والشرف العربي اإلسالمي، وجرائم الشرف. 

الدراسة االستطالعية، تعريفيا، أما الفصل الرابع فكان حول اإلجراءات المنيجية لمدراسة وقد جاء فيو: 

اإلطار الزماني والمكاني لمدراسة، وصف الحاالت  ،أدواتيا. والدراسة األساسية وجاء فييا: العينةأىدافيا، 

وصعوباتيا. وأخيرا الفصل الخامس وجاء فيو: عرض الحاالت، مناقشة الفرضيات  المدروسة، منيج الدراسة

كون في المستوى المرغوب ونأمل من اهلل كم ىذه الدراسة ونتمنى أن تأيديسوف نضع بين  وتحميل النتائج. 
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حتوي عميو من عناصر وأىداف ا، ولم نقصر فيما توتجميعي نيمل أو نقصر في كتابتيا عز وجل أننا لم

 .متعددة
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I. :تشيد المجتمعات العربية حراكا اجتماعيا سريعا ضمن المعطيات االجتماعية الحديثة بفعل  اإلشكالية

التغير الذي مس البنى األساسية والجوىرية في البناء التقميدي، محدثا ضروب تفكير ومعامالت سموكية 

بين التقميدي  االزدواجيةتعبر أحيانا عن  اعادة ما تعبر عن التغير الجذري، كم السموكياتجديدة. ىذه 

 اعتباروالحديث. من بين ىذه األنماط، ذلك التحول الذي مس "مفيوم العذرية" مفيوما وممارسة عمى 

المرأة مقياسا لو، ومحاولة تنميط واقعيا وفق مؤشرات التحديث المنبثق من الطرح الوضعي لمثقافة 

ال سيما لواقع الحياة الجنسية عند  الغربية، فقد كانت ليذه الرؤى تناقضات مع المنطق العرفي التقميدي،

المرأة التي تأثرت بالثقافة الغربية تقميدا، كذلك بسبب التقدم العممي والطبي بشكل أساسي، لعل أبرز 

ىي تمك الطالبة الجامعية الباحثة عن ىوية ذاتية خاصة  ،ة عن ىذه المرأة التي تعيش االزدواجيةاألمثم

بر في عمقيا عن واقع التصورات المختمفة وفي أغمب األحيان عن بيا، في ىندسة اجتماعية جديدة، تع

 منطق الجماعة التقميدية.

لمعذرية  قيمة كبيرة جدًا في بعض الديانات الوثنية القديمة حيث وجد ما يعرف بعذارى المعبد  

بتواًل بحسب التقميد  المسيح فقد عاش المسيحية . وأيضا ليا أىميتيا في الديانةعذارى اإللية فستال مثل

كانت العذرية  من  والكاثوليكية األرثوذكسية الكنسي، ووجدت عمى مر التاريخ حركات رىبانية لمكنائس

عن  المسيح حيث تحدث العيد الجديد نذور رىبانيا إلى جانب الطاعة والفقر. بل أن ذكرىا ورد في كتاب

اء البتول وذلك كما جاء في تمقب بالعذر  المسيحأم  مريم " كما أن اهلل أناس نذروا العفة في سبيل

ان بأنيا ولدت ابنيا وىي عذراء لم يمسيا رجل، وتذىب انطالقًا من اإليم واإلسالمية المسيحية الديانتين

 حتى وفاتيا. عذراءالكنائس التقميدية بأنيا بقيت 

وترى العديد من أبدا،  لذي لم يقم بعالقة جنسيةحالة أو صفة تطمق عمى الشخص اوالعذرية ىي  

الثقافات أن فقدان العذرية يكون فقط عن طريق اإليالج بين الذكر واألنثى. ومع أن العذرية ىي حالة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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تصف كل من الرجل والمرأة، إال أنيا ثقافًيا وداللًيا مرتبطة بالمرأة فقط. وتضع العديد من المفاىيم الثقافية 

ديًدا لعذرية الفتاة، مما جعميا ترتبط بمفاىيم مثل: النقاء والدينية، قيمة وأىمية كبيرة ليذه الحالة، وتح

العذرية بمفيوم الشرف أنتج ط اونظرا الرتب .غشاء البكارة والشرف، وأساطير وخرافات عممية حول طبيعة

، والذي يرى عمى أنو دلياًل عمى عذرية الفتاة ليمة الدُّخمة. وبالرغم من منديل الشرف ىذا المفيوم تقميد

لعمم بأن عدم خروج الدم بعد أول إتصال جنسي ليس دلياًل عمى عدم عذرية الفتاة، حيث تختمف تأكيد ا

، إذا جريمة الشرف العديد من النساء تتعرضن لمقتل تحت مسمىبين النساء، إال أن  غشاء البكارة طبيعة

نيا ال تزال مستمرة لم تثبت عذريتيا عن طريق المنديل. ورغم أن ىذه العادة توقفت في مناطق كثيرة، فإ

، العنف الجنسي وحديثًا تطور تقميد "منديل الشرف"مما أدى إلى نشوء شكل آخر من أشكال .حتى اليوم

كل ذلك حتى تثبت لو أنيا شريفة بالرغم   ، الذي قد يطمبو الشاب من خطيبتو،كشف العذرية وىي ظاىرة

صدق أنو من المعروف أن الشرف صفة تمّس النفس والروح والخمق، فيو يعني الكرامة والنزاىة وال

واألمانة والمروءة والشجاعة واإلحسان وغيرىا من القيم التي تتظافر مع بعضيا لتسمو باإلنسان وتضعو 

في مرتبة التقدير واإلجالل والتوقير، ومن المعروف أيضا أن ىذا التعريف ورد شامال ألنو يخص اإلنسان 

الحصول عمى الكثير من الدراسات خالل بحثنا عن الدراسات السابقة تم و  أيا كان جنسو، ذكرا أو أنثى.

التي بحثت في موضوع تقدير الذات والتي ال يمكن حصرىا إال أنو لم نتمكن من العثور عمى درسات 

مذكرة  ث تتعمق بيذا األخير ومن بينياتربط تقدير الذات بمفيوم العذرية لذا اكتفينا بالبحث عن بحو 

وقد كان التركيز فييا عمى أىمية العذرية عند الطالبة  2002/2002لمطالبة غانم ابتسام لمسنة الجامعية 

 مسؤوليةاالجتماعي لمعذرية، وتحميل الفتاة  عمييا والتصور المحافظةالجامعية، ومدى حرصيا في 

الحفاظ عمى الشرف لوحدىا، كما كان التركيز عمى المنظور الديني ألىمية غشاء البكارة. وكانت النتيجة 

بقى دائما محل لمجدل بالنظر إلى مختمف التحوالت والتغيرات وتبعا لمظروف ىي أن موضوع العذرية سي

 التحديث. أنماطاإلجتماعية المتغيرة وتداخل عوامل ثقافية واجتماعية تقميدية مع 

https://genderation.xyz/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://genderation.xyz/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://genderation.xyz/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://genderation.xyz/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://genderation.xyz/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://genderation.xyz/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://genderation.xyz/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://genderation.xyz/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://genderation.xyz/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://genderation.xyz/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://genderation.xyz/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://genderation.xyz/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ولقد كان ىذا البحث ذو  2002أما البحث الثاني فقد كان لمطالب إبراىيم موسى أبو جزر لسنة  

من جانب ديني، بعيدا عن مختمف اآلراء الفكرية واالجتماعية وحتى عن صبغة دينية تناول الموضوع 

رأي المرأة في حد ذاتيا رغم أنيا صاحبة الموضوع، وكان اليدف من ىذا البحث رسم حدود حرية المرأة 

في إطار شرعي حسب رأي الفقياء و األئمة األربعة، مع التركيز عمى خطر االنفتاح عمى العالم الغربي 

 ر منو.والتحذي

وقد جاء فيو البعد  2012لمطالبة بوزيدي سوالف لسنة  بعنوان إشكالية الشرف لدى المرأةبحث  

السوسيولوجي لمفيوم الشرف ومفيوم الجسد لدى المرأة وكل ذلك يصب في بوتقة واحدة وىي نظرة 

 المجتمع لجسد المرأة وعالقتو بالشرف.

أما باقي البحوث فكان التركيز فييا عمى العالقات الجنسية داخل إطار شرعي وأىميتيا في  

رساء  بحث حول المحبة بين األزواج. ومن بين ىذه البحوث  أواصرالمحاظة عمى النسل البشري وا 

وعزة عالقتيا بالطالق في المجتمعات المحافظة لمطالبين عباسة محمد وحاج سميمان بو الممارسة الجنسية 

من إعداد  الجنسيةبعنوان الحب بين الرؤية النفسية والرؤية  بحث آخرو ، 2002/2002لمسنة الجامعية 

 .2002/2010الطالبتين لعبيدي زينب ومرادي سمية لمسنة الجامعية 

تيا وشرفيا حسب الموروث الثقافي االجتماعي فمن البدييي أن يؤثر ذلك وبما أن عذرية الفتاة ترتبط بعف

إما سمبا أو إيجابا حسب طريقة تعامل كل فتاة مع المشاكل الحياتية اليومية ومع تقديرىا لذاتيا عمى 

إمكانية التكيف مع البيئة اإلجتماعية التي ، وبالتالي النظرة الدونية التي تتعرض ليا من المحيطين بيا

دة قد ال تكون خالية من وتخطي تمك المرحمة العصيبة من حياتيا واالنتقال إلى مرحمة جديتعيش فييا 

الذكريات األليمة إال أنيا أقل حدة ىذا أقصى أمنياتيا في تمك المحظات المريرة إال أنو وبعد فترة وجيزة 

 تبدأ في التأقمم مع الوضع وبناء أحالم جديدة كسائر أقرانيا من بنات جنسيا.
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األخرى المنشودة. فميما تعمم الشخص تقدير الذات ميم جدا من حيث أنو ىو البوابة لكل أنواع النجاح 

طرق النجاح وتطوير الذات، فإذا كان تقديره لذاتو وتقييمو ليا ضعيفا فمن ينجح في األخذ بأي من تمك 

و تقدير الذات ال يولد  .الطرق لمنجاح، ألنو يرى نفسو غير قادر وغير أىل وغير مستحق لذلك النجاح

 .تجاه التحديات والمشكالت في حياتوامع اإلنسان، بل ىو مكتسب من تجاربو في الحياة وطريقة رد فعمو 

وائية، الخوف من التحدث وىناك عالمات تظير عمى الشخص ذو التقدير المنخفض لمذات، منيا االنط

لنقد منيم، بل إن العنف والعدوانية وعدم تقبل ، إتعاب النفس في إرضاء اآلخرين لتجنب سماع اعمى المأل

 .النقد ىي صور من ضعف تقدير الذات، ألنيا عممية ىروب من مواجية مشكالت النفس

بع من النفس؛ إذ أن الحياة ال تأتي كما نريد فالشخص الذي يعتمد عمى تنإن حقيقة االحترام والتقدير 

العوامل الخارجية التي يستمد منيا قيمتو وتقديره وبالتالي يفقد اآلخرين في تقدير ذاتو قد يفقد يومًا ىذه 

معيا ذاتو، لذا البد أن يكون الشعور بالتقدير ينبعث من ذاتك وليس من مصدر خارجي ُيمنح لك. 

واالختبار الحق لتقدير ذواتنا ىو أن نفقد كل ما نممك، وتأتي كل األمور خالف ما نريد ومع ذلك ال نزال 

ونقدرىا ونعتقد أننا ال زلنا محبوبين من قبل اآلخرين. فمو اخترنا ألنفسنا التقدير وأكسبناىا نحب أنفسنا 

 .االحترام فإننا اخترنا ليا الطريق المحفز لبناء التقدير الذاتي

II.  :تساؤالت الدراسة 

 ؟طالبة الجامعيةعمى تقدير الذات لدى التأثير فقدان العذرية ىل ل التساؤل الرئيسي:

 تساؤالت فرعية: 

 ؟الفاقدة لمعذرية عالقة بالمحيط اإلجتماعي الطالبةىل لتقدير الذات لدى  -

 ؟الفاقدة لمعذرية عالقة بالمحيط األسري طالبةىل لتقدير الذات لدى ال -
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III. :فرضيات الدراسة 

 .يوجد تأثير لفقدان العذرية عمى تقدير الذات لدى الطالبة الجامعية الفرضية الرئيسية:

 فرعية:فرضيات 

 يؤثر المحيط اإلجتماعي عمى تقدير الذات لدى الطالبة الفاقدة لمعذرية.  -

 يؤثر المحيط األسري عمى تقدير الذات لدى الطالبة الفاقدة لمعذرية. -

IV.  :أسباب ودواعي إختيار الموضوع 

 من بين الدوافع التي كانت وراء اختيار موضوع العذرية نذكر: دوافع ذاتية:

 بالطالبات المقيمات بالحي الجامعي والالتي تعرضن لفقدان العذرية. نااحتكاك -

 ومن بين الدوافع الموضوعية لدينا:  دوافع موضوعية:

 تباين اآلراء حول عالقة العذرية بالشرف. -

 الرغبة في توضيح الفرق بين غشاء البكارة والعذرية. -

 نفسو. لفعلة دون الرجل رغم اشتراكيما في اتوجيو أصابع االتيام لممرأ -

 تباين التصورات االجتماعية واختالفيا من مجتمع آلخر. -

 تكمن أىمية الدراسة في:أهمية الدراسة: 

 معرفة مدى مصداقية مقياس تقدير الذات لكوبر سميث. -

 تطبيق الدراسات النظرية في المجال الميداني. -
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V. وتوضيحات نظرية ودراسات  بحثنا ىذا من تعاريف في من خالل ما قمنا بو  :أهداف الدراسة

 نية اتضح لنا وجود نمطين من األىداف وىما أىداف نظرية وأىداف ميدانية:اميد

 األهداف النظرية: 

 تحديد مفيوم الذات وتقدير الذات. -

 التعرف عمى النظريات التي تطرقت لتقدير الذات -

 محاولة تحديد مفيوم العذرية. -

 إثراء الجانب المعرفي والعممي. -

 الميدانية:األهداف 

 إصال المفاىيم العممية لمعذرية إلى طالبات الجامعة. -

 التعرف عمى مدى إلمام الطالبات بموضوع العذرية والثقافة الجنسية عموما. -

 تطبيق مقياس تقدير الذات لكوبر سميث. -

VI.  :التعاريف اإلجرائية 

ىو التقييم الذي تضعو الطالبة لنفسيا انطالقا من شعورىا نحو ذاتيا، بما في ذلك  تقدير الذات: (1

وتعبر عنيا بالدرجة التي تحصل درجة إحتراميا وقبوليا ليا في إطار تفاعميا مع المحيطين بيا، 

عمييا الطالبة من خالل إجابتيا عمى مجموعة من العبارات الواردة في مقياس تقدير الذات لكوبر 

 بما يتضمنو من أبعاد خاصة ب:  سميث

ويقصد بو التقييم العام الذي تضعو الطالبة لذاتيا الكمية وخصائصيا العقمية  :تقدير الذات العام ( أ

 واإلنفعالية والسموكية والجسدية.
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ويقصد بو الذي تضعو الطالبة لنفسيا انطالقا من كفاءتيا اإلجتماعية،  تقدير الذات اإلجتماعي: ( ب

 بالقبول اإلجتماعي.ومدى شعورىا 

 وىو اإلتجاه التقييمي الذي تكونو الطالبة عن ذاتيا في المحيط الجامعي. تقدير الذات في العمل: ( ت

 وىو اإلتجاه التقييمي الذي تكونو الطالبة عن ذاتيا في المحيط األسري. تقدير الذات األسري: ( ث

غشاء  ال تقترن سالمة العذرية ىي عدم ممارسة الجنس بأشكالو مع شخص آخر لذلك العذرية: (2

لدى  أو تمزقو غشاء البكارة بالعذرية، لكن من الناحية الفنية، يتم تعريف "فقدان العذرية" بغياب البكارة

 الطالبة.

VII. :من المؤكد أن ىناك صعوبات واجيتنا في إعداد ىذه المذكرة خاصة لما  صعوبات الدراسة

 لمموضوع من حساسية في مجتمع محافظ ومن بين ىذه الصعوبات نذكر: 

عدم وجود المراجع التي تناولت موضوع العذرية من الناحية  قمة المراجع التي تناولت موضوع العذرية. -

 النفسية.

 العذرية من الناحية النفسية.المراجع التي تناولت موضوع  قمة -

الجانب عمى تشابو الكتب التي تمحورت حول موضوع العذرية من خالل طرحيا لمموضوع وتركيزىا  -

ىمال الجوانب األخرى  .االجتماعي وا 

صعوبة الوصول إلى الحاالت رغم كثرتيا وذلك راجع لحساسية الموضوع وتخوف بعض الطالبات من  -

 اكتشاف أمرىن.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 تمييد: 

يعد تقدير الذات من الموضوعات الميمة في ميدان عمم النفس، واإللمام بو من جميع جوانبو  

لمذات والتعامل السميم معيا،  ا أن التأكيد عمى الجانب اإليجابي سيمد القاريء  برؤية حقيقية لماىيتو، كم

لو األثر الكبير في رؤية الذات، ويمكن استخداميا كإستراتيجية في تعديل السموك إذ يمكن أن نقمل أو 

نطفيء السمبيات من خبلل التأكيد عمى اإليجابيات، لذلك يمكن القول أن فيم الذات فيما حقيقيا واعيا لو 

 لوضوح والغنى في كيفية التعامل والتنشئة الصحيحة لمفرد.دور فعال في إظيار رؤية جديدة تتسم با

 الذات:

لم يعرف اإلنسان الذات كما عرفيا في الوقت الحاضر من حيث  نظرة تاريخية في مفيوم الذات: (1

كونيا مصطمحا نفسيا لو دالالتو، فبل توجد لغة في العالم سواء كانت قديمة أم حديثة وعمى اختبلف 

واستخدمت ألفاظا مثل أنا، ونفسي، ولي التي تدلل كون النفس، لذا فإننا نجد جذور ىذا الحضارات إال 

المفيوم قديمة جدا حيث تشير المصادر واألبحاث إلى أن بدايتيا قبل الميبلد عمى الرغم من اختبلف 

ن بعض األفكار السائدة في الوقت الحاضر والتي ترجع أصوليا إلى ىوميروس الذي م يز بين المفيوم، وا 

الجسم المادي والوظيفة غير المادية لمكائن اإلنساني والتي أطمق عمييا فيما بعد بالنفس أو الروح، وأحيانا 

 بالذات أو األنا.

ن مفيوم النفس قد أدخمو سقراط حيث أدرك المعنى الدقيق لمعبارة المنقوشة عمى معبد دلفي  وا 

 (.01، ص2102"أعرف نفسك".)محمد كاظم الجيزاني، 
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أما المخطوطة اليندية التي يرجع أصميا إلى القرن األول قبل الميبلد فتذكر: النفس تمجد نفسيا، 

وىي أيضا قد تكون العدوة الوحيدة لنفسيا، وليذا وال تعتقد أنيا دنيئة أو سيئة وتعد النفس صديقة لنفسيا، 

لك ألنيا تستند إلى أساس فيي تكبح نفسيا بنفسيا، وحينما تضل فيي تقير نفسيا، وىي أيضا تخضع وذ

 ال يتزعزع.

 فمن خبلليا نشعر أن اإلنسان كان يفكر في سموكو فالنفس تفكر وتختار وتقيم.

وفي الدين اإلسبلمي الحنيف جاءت النفس في آيات عدة من القرآن الكريم ففي قولو تعالى:" 

 (.35ت، اآليةسنرييم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسيم حتى يتبين ليم أنو الحق")سورة فصم

وفي قولو تعالى:" ونفس وما سواىا، فاليميا فجورىا وتقواىا، قد أفمح من زكاىا، وقد خاب من 

 (.1،01،،،0دساىا" )سورة الشمس، اآليات 

ووصفيا جل شأنو بصفات عدة مثل ) النفس المطمئنة، النفس الموامة، والنفس البصيرة، والنفس 

 األمارة بالسوء(.

ن مسعود "يا إبن مسعود أكثر من الصالحات ى اهلل عميو وسمم في وصيتو إلب صموقال رسول اهلل

والبر، فإن المحسن والمسيء يندمان، يقول المحسن ياليتني ازددت من الحسنات، ويقول المسيء قصرت" 

 وتصديق ذلك قولو تعالى:" وال أقسم بالنفس الموامة".

إلى الحق قال:" معرفة النفس" إلى أن  وعنو صمى اهلل عميو وسمم لما سئل عن معرفة الطريق

 (21، ص2102)محمد كاظم الجيزاني، قال: فكيف الطريق إلى ذلك؟ قال: اإلستعانة بالحق عمى النفس.

 وأن النظرية اإلسبلمية في السموك اإلنساني تجد األفراد عمى نمطين ىما:
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 نمط يوصف بأنو ظالم لنفسو. ( أ

 نمط يزكي نفسو. ( ب

النمطين من السموك يقفان عمى طرفي نقيض، فالنفس الزكية ال يمكن أن ومن الواضح أن ىذين  

تكون ظالمة لنفسيا، وكذلك النفس الظالمة لنفسيا ال يمكن أن تكون نفس زكية، والغريب في األمر أن 

 ىذه النفس فييا اإلستعداد إلى أن تكون ظالمة لنفسيا، وفييا اإلستعداد أيضا لمتزكي.

عرب والمسممون بموضوع النفس، فقدم إخوان الصفا مفاىيم بشأن طبيعة الالمفكرون وقد إىتم 

العبلقة بين النفس والجسد، حيث ذكروا أنو يمكن التعرف عمى ماىية النفس من خبلل ما يظير من 

، الكبد أفعاليا في الجسد، ألنيا تسكن فيو، وقد قسموا النفس إلى ثبلثة قوى ىي: النباتية ومسكنيا

نما تعمل بشكل متكامل.والحيوانية ومس  كنيا القمب، والناطقة ومسكنيا الدماغ، وىي ليست متفرقة وا 

 المعرفية لمنفس البشرية.ا يرى مفيوم الذات عمى أنو الصورة ونجد الفيمسوف ابن سين

ىي: النفس المميمة، والنفس الموامة،  ( فيقول أن لمنفس أربع واجيات0000-،013أما الغزالي )

والنفس األمارة بالسوء، ويقول أن النفس البشرية تولد صفحة بيضاء خالية من أي  والنفس البصيرة،

 (.20، ص2102)محمد كاظم الجيزاني، نقش.

وظير مبدأ الثنائية في أوروبا الغربية في القرن السابع عشر، وكان الفيمسوف الرياضي الفرنسي 

وح أو النفس في كتابو المعروف" مباديء ( قد إىتم بمسألة الثنائية بين الجسم والر 0131-0311ديكارت)

" حينما أطمق مقولتو الشييرة " أنا أفكر إذن أنا موجود" وىذا يعني أنو ال يمكن إنكار 0111الفمسفة عام 

 وجود الشخص مازال التفكير واقعا.

 وىذا ما يدلل عل أن ىناك تفاعبل ميكانيكيا بين العقل والجسم.
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 الذات كجوىر مفكر.وديكارت أول من ناقش المدرك أو 

وقد تكمم بعد ذلك المفكرون عن مفيوم الذات بكونو الروح تارة واعتباره الذات تارة أخرى أمثال 

(، وتوماس 0011(، وىيوم )01،3 -0035(، وجورج بيركمي )0152 -0011جون لوك)

 ،2102،(.)محمد كاظم الجيزاني،0،5(، وكانت )0،21(، وجيمس ميل )،000 -0،21براون)

 (.22ص

خبلل التاريخ الطويل لتساؤل اإلنسان حول أسباب سموكو، أثيرت ونوقشت مرارا  مفيوم الذات: (2

وتكرارا مسألة الوسيط النفسي الذي ينظم ويرشد ويضبط سموك اإلنسان. وربما كان أشير المفاىيم ذيوعا 

ية عن وجود كينونة داخمية تصوغ مصير اإلنسان ىو مفيوم الروح ووفقا ليذا المفيوم فإن الظواىر العقم

تعتبر مظاىر لجوىر معين يختمف كمية عن الجوىر المادي. والروح في نظر الفكر الديني خالدة وحرة 

وذات أصل إالىي. وبظيور عمم النفس العممي ظيرت النزعة إلى الرفض الحازم لفكرة الروح أو أي 

 (.50ص ،0111كالعقل أو األنا أو اإلرادة أو الذات.)عبد الفتاح دويدار، وسيط نفسي آخر 

دراك الفرد يا الشخصية، والتي توفر المعنى إلالتي تقوم عمي باعتبار أن مفيوم الذات ىو النواة 

الذات خضع لمتباين بحسب وجيات لنفسو من النواحي الجسمية والعقمية واالجتماعية، فإن تعريف مفيوم 

 نظر عمماء النفس، وذلك عمى النحو التالي:

منظم ومتعمم لممدركات الشعورية، والتصورات  عن تكوين معرفي( بأنو عبارة 0111عرفو زىران)

والتعميمات الخاصة بالذات، يبموره الفرد ويعده تعريفا نفسيا لذاتو، ويتكون مفيوم الذات من أفكار الفرد 

 الذاتية والمحددة األبعاد.

مفيوم الذات بأنو مجموعة اإلعتقادات حول أنفسنا وخصائصنا  (Hamachek ويعرف ىمشاك)

الفريدة، وسموكنا فيما يتصل بجوانب الذات الجسدية واإلجتماعية واإلنفعالية والعقمية، ويرى أن ىذه 



 تقدير الذات                                           الفصل الثاني                                        

 

22 
 

اإلعتقادات تتضمن بعدا تقييميا سمبا أو إيجابا، ويحدد ىذا البعد التقييمي أىم جوانب مفيوم الذات وىو 

 ت.تقدير الذا

أن مفيوم الذات يعد مفيوما افتراضيا شامبل يتضمن جميع   (Jersild.1993)ويرى جرسيمد 

ر عن خصائص جسمو، وعقمو، وشخصيتو، ويمثل معتقداتو، تي تعباألفكار والمشاعر عند الفرد وال

 وقيمو، وقناعاتو، كما يشمل خبراتو السابقة وطموحاتو.

ف مفيوم الذات بأنو: "المجموع الكمي لممشاعر فإنو يعر   (Demoulin.1998)أما ديمولين 

االيجابية والسمبية لخبراتنا في الحياة"، ويرى ألبورت بأن الذات تمثل جوىر الشخصية التي تؤثر بشكل 

و أن مفيوم الذات يمثل أحد المفاىيم األساسية التي توضح معالم  بالغ عمى سموك الفرد وتصرفاتو

 الشخصية.

ي يعززىا الفرد لنفسو ص التئمفيوم الذات أنو المجموع الكمي لمخصا (Rogers)ويعرف روجرز

دراكات عبر تجارب الفرد في بيئتو، وتتأثر بشكل خاص ية والسمبية التي تتعمق بيذه اإليجابوالقيم اإل

 (.11، ص2101بالتعزيز وباألشخاص الميمين لديو.)عايدة ذيب عبد اهلل محمد، 

دات، التصورات واإلفتراضات التي يكونيا الفرد عن عتقمجموعة المرفو كوبر سميث عمى أنو ويع

ميند عبد السميم عبد ) ذاتو أي أنو نظرة الشخص عن نفسو كما يتصورىا وينظميا في األنا األعمى

 (.50العمي:ص

ن مفيوم الذات كما يستخدمو األدباء المتخصصون عامة ىو مجموعة من الشعور بالعمميات إ

 (.،0، ص01،0)سيد خير اهلل،  تدل عنيا بواسطة سموك ممحوظ أو ظاىرةالتأممية التي يس

كون مفيوم الذات بمثابة تقييم الشخص لنفسو ككل من حيث ي عن طريق ىذا التعريف الشكمي

مظيره وأصولو وكذلك قدراتو ووسائمو واتجاىاتو وشعوره حتى يبمغ كل ذلك ذروتو حيث تصبح قوة موجية 

 (.02، ص2113العمرية، لسموكو )صبلح الدين 
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ويتكون مفيوم الذات من فكرة االنسان عن نفسو في عبلقتو بالبيئة، كما يتولى بدوره تحديد 

السموك الذي يمارسو الشخص ومستواه. وينظر الفرد الى الذات الظاىرية عمى أنيا حقيقة بالنسبة لو، فيي 

ماال يستجيب لمبيئة  معيا، بحيث نجده غالباالتي تحدد طريقة استجابتو لممواقف المختمفة التي يتعامل 

نما لكيفية إ  (.211، ص0115مضان محمد القذافي، دراكو بيا )ر الموضوعية وا 

رأى ويميام جيمس أن ىناك نظامين لمذات ىما: الذات التجريبية والذات العارفة  مكونات الذات: (3

 واستكماال لتقسيم ويميام جيمس لمكونات الذات فيناك:

 وتعني شكل الفرد وىيئتو كما يتصورىما وكما يظن أنيما يبدوان لآلخرين. مية:الذات الجس ( أ

وتعني الصورة أو الجانب الذي يدركو اآلخرين عن الفرد في مواقع إجتماعية معينة : الذات اإلجتماعية ( ب

كفرد  أو ىي الصورة التي يعتقد الفرد أن اآلخرين يرونو عمييا أو ىو الكيفية التي يدرك بيا الفرد ذاتو

 ويقوم بعبلقات اجتماعية وقيادية إيجابية في المواقف اإلجتماعية المختمفة.

 وتعني إدراك الفرد لمجوانب الممتزمة بالقيم والمثل واألخبلق النابعة من الدين. الذات األخالقية: ( ت

وتعني إدراك الفرد لما يعانيو من قمق وخوف وأعراض عصابية تؤثر عمى سموكو  الذات العصابية: ( ث

 (.52ميند عبد السميم عبد العمي: صاآلخرين)التوافقي في عبلقاتو ب

 أن مفيوم الذات يتكون من العناصر التالية: 0110ويرى ب.رماكندليس

 .الكفاءة العقمية 

 .الثقة بالذات 

 .اإلعتماد عمى النفس 

 .الكفاءة الجسمية من حيث القة والجمال 

 .بناء الجسم والجاذبية 
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  الذكرية واألنثوية.درجة النمو في الصفات 

 .الخجل واإلنسحابية 

 (.11، ص01،1نايفة محمد قطامي، محمد برىوم: يف اإلجتماعي)التك 

استطاع عمماء النفس التمييز بين ثبلث مظاىر لمذات يشير إلييا محمد جمال يحياوي : مظاىر الذات  (4

 عن ويميام جيمس في:

بما في ذلك المبلبس وكذا مختمف الممتمكات والتي تتضمن مختمف المظاىر الجسمية  الذات المادية: ( أ

 التي يتمتع بيا الفرد.

وتشمل الصورة اإلجتماعية التي يسعى الفرد إلى الوصول إلييا، واألدوار التي يقوم  الذات اإلجتماعية: ( ب

 بيا اتجاه اآلخرين.

ة، كما تتصل وتتضمن مختمف القيم والمثل والعقائد الراسخة في ذىن الفرد بصفة دائم الذات الروحية: ( ت

بالكفاءة الشخصية لمفرد وقدرتو عمى التحصيل المعرفي واإلستفادة والخبرة، ونمو تفكيره اإلبتكاري، ورأيو 

في نفسو ومدى رضاه عنيا، ومحاولة تدعيم الجانب الخمقي واإلعتماد عمى النفس. فالذات إذن تحتوي 

لبعضيا البعض، فيي تحتوي عمى عمى ذات مادية وذات إجتماعية وذات روحية ىذه الذات مكممة 

 (.310، ص2115محمد جمال يحياوي: لذات)تحقيق وتقبل وتقدير ا

ىناك أراء متعددة ذكرت أبعاد مفيوم الذات ويعبر ويميام جيمس أول من ذكر أبعاده  أبعاد الذات:  (5

 وىي:

 بالذات المدركة.الذات كما يعتقد الفرد بوجودىا في الواقع، وىو ما اصطمح عميو بين عمماء النفس   ( أ

 الذات كما يرونيا اآلخرون وىي تقابل ما اصطمح عميو الذات اإلجتماعية.  ( ب

 الذات كما يتمنى الفرد أن يكون عميو وىي تقابل ما اصطمح عميو بالذات المثالية.  ( ت
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وأضاف جيمس بعدا آخر سماه بالذات الممتدة ويمثل كل ما يمتمكو الفرد، وما يشترك بو مع اآلخرين 

 لعائمة، الوطن، العمل.مثل ا

أما كولي فذكر الذات المنعكسة وىو تصور الفرد لما ىو عميو من خبلل انعكاس ذلك من اآلخرين، 

والذات اإلجتماعية وىي الخبرات الناتجة من خبلل انضمام الفرد مع المجموعة كأن يكون في نادي 

 (.31، 2111معين، طائفة دينية، حزب... )قحطان أحمد الظاىر، 

فيقول أنو يمكن أن تنشأ لمفرد عدة ذوات تمثل كل منيا مجموعة من اإلستجابات  Meadأما ميد 

مستقمة بدرجة أو أخرى، ومكتسبة من مختمف الجماعات اإلجتماعية، فقد تنمو لدى الفرد مثبل ذات 

 .عائمية تعكس اإلتجاىات التي تعبر عنيا أسرتو، وذات مدرسية تعكس اتجاىات معمميو وزمبلئو

فتتسم بالبساطة والوضوح حيث ذكر الذات الذاتية وىي مايعتقده الفرد  Landholemأما أبعاد لندىولم 

 عن ذاتو وىي ليست ثابتة.

والذات الموضوعية وىي ما يعتقده اآلخرون في الفرد، بينما ذىب مورفي إلى ذكر الذات المثالية 

بين ثبلثة أبعاد لمذات وىي الذات البنائية وىي بمثابة المؤثر  Cattelوالذات المحيطة، وقد فرق كاتل 

 المنظم الرئيسي الذي يمارس تأثيره في السمات الدينامية في تفاعميا والذات المثالية ثم الذات العقمية.

 أن الذات تتكون من األبعاد اآلتية: Symmondsويعتقد سيموندس 

 .كيفية إدراك الفرد لنفسو 

 ن نفسو.معتقدات الفرد ع 

 (.33تقييم الفرد لنفسو)قحطان أحمد الظاىر،المرجع نفسو،ص 

 .األساليب السموكية التي يحاول الفرد بيا تقوية ذاتو والدفاع عنيا 
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 ويرى اسماعيل أن أبعاد الذات:

 .الذات الواقعية كما ىي في الواقع 

 .الذات المثالية ما يتمنى الفرد أن يكون عميو 

  توفر مفيوم الذات عند اآلخرين.الذات العادية أي من حيث 

أما فرنون فقد ذىب إلى أن الذات مكونة من عدد من المستويات اإلدراكية في تكوين الشخص  

الذاخمي متدرجة من مستوى أعمى إلى أدنى وفقا لما يتضمنو من محتويات شعورية وال شعورية، كما يقول 

تتجمع حوليا األجزاء األخرى والتي تتكون من الذات أن كل فرد لديو ذات مركزية تعد بمثابة النواة التي 

اإلجتماعية، والذات الشعورية الخاصة، والذات البصيرة، والذات العميقة، وقد تتعارض ىذه األجزاء فيما 

 (.31، ص2111ل)قحطان أحمد الظاىر، بينيا ولكنيا تسعى دائما إلى الوحدة والتكام

I.  :تقدير الذات 

 يتحدد من خبلل الموازنة بين الطوح والواقع.مفيوم تقدير الذات:   (1

فتقدير الذات يعد أحد أىم المفاىيم المرتبطة بشخصية اإلنسان، وقد انتشر استخدامو في العديد  

( الذي يعتبر من أوائل 0،12تعود جذور مفيوم تقدير الذات إلى كتابات ويميام جيمس)من كتب ومقاالت 

عمم النفس، وأخذ مكانتو ث عبر عنو أنو شعور بقيمة االنا الذي العمماء المؤسسين ليذا المفيوم، حي

بسرعة في كتابات الباحثين والعمماء إلى جانب عدد من المصطمحات الخاصة بالذات، وأصبح منذ أواخر 

 الستينات وبداية السبعينات أكثر جوانب مفيوم الذات انتشارا من حيث الدراسة.

وانب دراستو، فقد تعددت التعريفات التي شممتو، فعرفو ونظرا لخصوبة ىذا المفيوم وتعدد ج 

 ( بأنو اتجاىات الفرد الشاممة سمبية كانت أم ايجابية نحو نفسو.0113روزنبرج )
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( إلى أن تقدير الذات يعكس مجموعة من االتجاىات واإلعتقادات 0110وأشار كوبر سميث ) 

بو فيما يتعمق بتوقع النجاح والفشل، والقبول، وقوة  التي يكونيا الفرد عن نفسو عندما يواجو العالم المحيط

الشخصية، فتقدير الذات وفق سميث يتشكل من خبلل الحكم الذي يصدره الفرد عمى نفسو متضمنا 

 اإلتجاىات التي يرى أنيا تصفو عمى نحو دقيق. 

ن ( ىو عبارة عن مدرك أو اتجاه يعبر عن إدراك الفرد لنفسو وع0101وعند مصطفى فيمي ) 

قدرتو نحو كل ما يقوم بو من أعمال وتصرفات، ويكون ىذا في إطار حاجاتو اإلستقبللية والحرية والتفوق 

 والنجاح.

( عمى أنو الثقة بالنفس والرضا عنيا واحترام الفرد لذاتو وإلنجازاتو واعتزازه 01،2ويعرفو إيزاكس ) 

 ة ما يجعمو ندا لآلخرين.واقتناع الفرد بأن لديو من القدر برأيو وبنفسو وتقبمو ليا 

( ىو وعي الفرد بالمزايا أو نواحي القوة أو المحاسن التي يمتمكيا أو يتميز 01،1تعريف كامبل ) 

بيا من وجية نظر وال يقصد بالمزايا أو نواحي القوة أو المحاسن ارتباطيا دائما بالجوانب اإلجتماعية 

بتقدير ذاتو أو تقييم نفسو عمى أنو دكتاتوري أو أنو عدواني المرغوبة، إذا قد يقوم أحد الحكام الرياضيين 

 مثبل وقد تكون الدكتاتورية أو العدوانية جوانب غير مرغوب فييا اجتماعيا.

( عمى أنو مجموعة من االتجاىات والمعتقدات التي يستدعييا 01،3وعرفو عبد الرحيم بخيت ) 

ن تقدير الذات يعطي تجييزا عقميا إلسجابة الشخص الفرد عندما يواجو العالم المحيط بو، ومن ىنا فإ

طبقا لتوقعات النجاح والقبول والقوة الشخصية، وبالتالي فيو حكم الشخص اتجاه نفسو وقد يكون ىذا 

 (.21،ص،211الحكم التقديري بالموافقة أو الرفض.)محمد جمال عبد المنعم، 

يضعو الفرد لذاتو بناءا عمى التباعد أو  ( تقدير الذات بأنو التقييم الذي،،01ويعرف الورونس ) 

( وعميو فإن تقدير الذات 13(، ص0101عبد المنعم حنفي: لمثالية )التطابق بين صورة الذات والذات ا
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وفق"الورونس" يتكون من خبلل العبلقة الجدلية بين الذات المثالية وصورة الذات، وىذه العبلقة الجدلية 

 التقييم إما في اإلتجاه اإليجابي أو السمبي.ىي التي تمنح الذات القدرة عمى 

 

 مفيوم الذات

 

 صورة الذات                           تقدير الذات                       الذات المثالية 

 ( يوضح النموذج النظري لتقدير الذات وفق الورنس1الشكل رقم )

التقييم الذي يقوم بو الفرد نحو ذاتو، بحيث ( إلى أن تقدير الذات ىو 0112ويشير سيد سممان ) 

 ىذا التقدير يعكس شعوره بالجدارة والكفاية.

( بأن تقدير الذات يعبر عن اعتزاز األفراد بأنفسيم وثقتيم بيا، ،011ويرى أشرف عبد القادر ) 

ءة، والثقة في ويرتبط بقدراتيم واستعداداتيم وانجازاتيم العممية والعممية، بحيث يجعميم يتميزون بالكفا

 مدركاتيم، وأحكاميم، واإلعتزاز بردود أفعاليم واستنتاجاتيم.

( بأن تقدير الذات ىو مجموع المشاعر والقناعات التي يكونيا الفرد 2115وتوضح مريم سميم ) 

 عن ذاتو، وأن تقدير الذات يبنى عمى ما يعتقده الفرد وما يشعر بو إزاء صورتو لنفسو.

( أن تقدير الذات ىو مجموعة اإلتجاىات والخبرات التي يتبناىا الفرد 2111)وتذكر إيمان كاشف 

عن ذاتو من خبلل تفاعمو مع األشخاص المحيطين بو، بحيث تكون ليذه اإلتجاىات والخبرات تأثيرا عمى 

 .(10،ص0101ي: عبد المنعم حنفموكية.)صورتو اإلنفعالية والس
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األكاديمية األمريكية لطب األطفال أن تقدير الذات ال يعتبر فطري تشير  الذات وتطوره: تقديرنشوء   (2

المنشأ، إنو شيء يبدأ الطفل تعممو سريعا بعد الوالدة من خبلل الخبرة المتعمقة بالظروف، ومن خبلل 

التعامل مع اآلخرين والتفاعل مع العالم. فكل من األحداث المحببة وغير المحببة ليا تأثير قوي ومباشر 

عتقدات الفرد األساسية، وىذه التأثيرات تتبلشى مع الزمن، ولكن أثرىايبقى، فكمما زاد عدد الخبرات عمى م

السمبية المتطرفة لمفرد ازداد التأثير السمبي عمى تقدير الذات. وكمما زاد عدد الخبرات الجيدة كان التأثير 

 اإليجابي أقوى عمى تقدير الذات.

النفسية لمفرد الحاجة إلى تقدير الذات، متضمنا أمرين األول: وضع ماسمو في ىرم الحاجات  

الحاجة إلى التقدير الذاتي، الثاني: تقدير اآلخرين، ويتضمن التقدير الذاتي: الشعور بالكفاءة، والميارة، 

ط ، واإلستقبللية، والحرية، فإحساس الفرد بالقيمة الذاتية وكفايتو وقدرتو عمى التغمب عمى اإلحباواإلنجاز

ومشكبلت الحياة المختمفة، تساعده عمى استعادة توافقو النفسي واستمراه عند مواجية الضغوط 

واإلحباطات المختمفة، واعطائو حرية التعبير والمناقشة تجعمو يشعر بالقيمة والكفاءة والقدرة عمى 

 المواجية.

عن نفسو. في حين أن  وىكذا فمقدار محبة اإلنسان لنفسو، يعتمد إلى درجة كبيرة عمى مايعتقده 

ازدياد حدة اضطراب العبلقات بين الشخصية تحول دونتوافق الفرد مع نفسو ومع اآلخرين، مما يؤدي في 

 (00ص، 2101ايدة ذيب عبد اهلل محمد، النياية إلى خمل أو تدني في تقدير الفرد لذاتو.)ع

والتقدير من اآلخرين. ويتصل  ويرى ماسمو أن تقدير اآلخرين يتضمن التقبل، والمنزلة اإلجتماعية 

بظروف التنشئة اإلجتماعية والظروف التي تربى فييا الفرد ونشأ، فأسموب التنشئة الوالدية ىو منأكثر 

العوامل المؤثرة عمى تقدير الذات، فاألىل المتعاطفون والمساندون مع وضع بعض القواعد والحدود لسموك 

بي لمطفل، في حين أن األباء الذين يتحكمون ويعاقبون أبنائيم يساىمون في تكوين تقدير ذات إيجا
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أوالدىم كثيرا يعطونيم رسالة بأنيم ال يستحقون الثقة، وغير قادرين عمى اتخاذ قرار جيد، فيشعر الطفل 

فممعبلقة بين الوالد والطفل نأثير كبير عمى تقدير الذات، فالشخص بالنقص ويكون تقديره لذاتو منخفضا، 

نخفض يحمل معو إحباط والديو الذين ينتقدانو بشكل قاس عندما يفشل، وال يفخران بو وال ذو التقدير الم

يحصل عمى قبوليما إال عند نجاحو، نتيجة لذلك ال يستطيع تقدير نجاحو، أما الشخص الذي يتمتع 

ين بتقدير ذات مرتفع يكون أبواه يحبانو ويفخران بنجاحو، وفي إحدى الدراسات التي درست العبلقة ب

مراىقا التينيا، أظيرت النتائج أن تقدير  521الوالدين وتقدير الذات عند المراىقين عمى عينة تكونت 

دير الذات لئليناث بسموك األم فقط، ويرى الذات لؤلوالد يتأثر بكل من سموك األم واألب، في حين يتأثر تق

اآلخرين لمفرد، وشعوره بأنيم يتقبمونو،  فتقديرلذاتو،  روزينبرغ أن تحفيز اآلخرين لمفرد يرفع من تقديره 

ويدركون منزلتياإلجتماعية ويقدرونو يرفع من تقديره لذاتو، أما عندما ال يحظى الفرد بتقدير اآلخرين فإنو 

 يشعر باإلحباط والضعف والنقص.

لذي يدركو الفرد أيضا من اآلخرين، والذي يعكس وىكذا يتضح أن تقدير الذات، ىو ذلك التقدير ا 

مشاعر الثقة والكفاءة والفاعمية والتقبل اإلجتماعي واإلحساس بالقيمة، وبالتالي فإن أفعال األفراد تؤثر 

بطرق متعددة، وىذه األفعال بدورىا تشكل الواقع اإلجتماعي. فيعمل تقدير الذات كمقياس داخمي لقياس 

أن الرفض اإلجتماعي يمكن ان العبلقات بين األشخاص، فالشيرة قد تسبب ارتفاع تقدير الذات في حين 

يتسبب بيبوطو ولذلك يزداد تقدير الذات وينقص عبر مراحل الحياة، فالتقمبات في تقدير الذات تعكس 

التغيرات في البيئة اإلجتماعية وكذلك النضوج. فالتجارب التي يمر بيا األفراد تؤثر بيم بالطريقة نفسيا، 

(، ويكون في قمتو في ،0، ص2101ة ذيب عبد اهلل محمد، دحيث يزداد تقدير الذات مع تقدم العمر)عاي

ومنزلة مما يعطييم شعورا مرحمتي الرشد والستينات، ففي ىذه المرحمة تزداد مناصبيم التي يشغمونيا قوة 

بالقيمة الذاتية. في حين ينخفض تقدير الذات في مرحمتي الشيخوخة والمراىقة، وقد يكون ىناك شيء 
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كتأثير التغيرات اإلجتماعية والفيزيائية التي تطرأ عمييم والتي تؤثر سمبا عمى تقدير مشترك بين المرحمتين

 الذات.

ويشير كل من مكاي وفانينغ إلى أن ىناك عامبل آخر يتخمل العبلقة بين تقدير الفرد لذاتو  

غير تقديرنا وظروفو في الحياة، وىو الذي يحدد قدر ما يمتمكو المرء من تقدير الذات وىو أفكاره حيث يت

لذاتنا بتغير مفيومنا لذواتنا وبإختبلف المواقف أيضا، فقد يقدر الفرد نفسو بدرجة كبيرة في عبلقاتو 

باآلخرين، ويقدر نفسو بدرجة منخفضة في المواقف التي تطمب ذكاءا وتفكيرا، ويقدر نفسو بدرجة متوسطة 

الذات، وبالتالي فإن أفضل طريقة  ال يكون عرضة لمقمق والصراع وتيديدفي أداء عممو وذلك حتى 

إلكتساب تقدير الذات ىي معرفة الفرد لذاتو وتقبميا مما يؤدي إلى تقدم نوعية عبلقاتو، ولن يتحمل الذينبل 

يعاممونو بشكل جيد، ألنو سيشعر بأنو يستحق معاممة أفضل ولن تكون قيمتو مرتبطة بمزاج اآلخرين، 

ما يعرف أنو صحيح لو، وليس إذا كان شخص آخر يحبو أم ال،  ولكن عمى أساس إختياراتو وبناءا عمى

ويعتبر تقدير الذات جزءا من مفيوم الذات الذي يمكن تعريفو بأنو الطريقة التي ينظر بيا الفرد إلى نفسو، 

حيث أن مفيوم الذات يشمل كل الطرق التي يقارن بيا األشخاص أنفسيم مع اآلخرين وتشمل المقارنات 

قمية واإلجتماعية في حين يعتبر تقدير الذات بعدا من أبعاد مفيوم الذات)عايدة ذيب عبد اهلل الجسمية والع

 (.01ص ،2101مد، مح

ىناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في الذات، والتي  العوامل المؤثرة في تقدير الذات: (3

 تؤدي إلى تقدير ذات مرتفع أو منخفض لدى األفراد، وىي: 

فمقد ثبت أن درجة تقدير الذات لدى الفرد تتحدد بقدر خموه من القمق أو  بالفرد نفسو:عوامل تتعمق  ( أ

عدم اإلستقرار النفسي بمعنى أنو إذا كان الفرد متمتعا بصحة نفسية جيدة، ساعد ذلك عمى نموه نموا 
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رتو عن ذاتو تكون طبيعيا ويكون تقديره لذاتو مرتفعا أما إذا كان الفرد من النوع القمق غير المستقر فإن فك

 منخفضة وبالتالي ينخفض تقديره لذاتو، حيث يرتبط ذلك ببعض العوامل المتعمقة بالفرد ذاتو نذكر منيا: 

 :إن متغير الجنس يعد من المتغيرات الميمة التي تؤثر في تقدير الذات، فيو يحدد إلى حد ما  الجنس

في تعامل الوالدين مع أبنائيم، حيث يعطيان الرعاية أساليب المعاممة الوالدية، حيث قد نرى الفرق واضحا 

والعناية واإلىتمام لمولد أكثر منو لمبنت بالمجتمعات العربية خاصة، وقد يكون العكس لدى بعض 

المجتمعات األخرى، فيناك العديد من الدراسات التي بحثت حول مفيوم الذات وارتباطو بالجنس نذكر 

(، دراسة أندروز 0100( دراسة حامد عبد السبلم زىران)51، 2102-2100منيا: )عبد العزيز حنان، 

 (.0112)(، دراسة عروق ادريس صالح محمد 0101)

 :الحيوية في تشكيل مفيوم الذات والتي تتضمن تعد الناحية الجسمية من المصادر  الناحية الجسمية

ليا تأثير إيجابي في رؤية  بنية الجسم ومظيره وحجمو، فطول الجسم وتناسقو ومظيره ومبلمحو الجميمة

ن، كذلك يعد الفرد  لنفسو ألن ذلك يدعو غالبا إلى استجابات القبول والرضا والتقدير والحب واإلستحسا

النضج الجسمي لمذات الجسمية عنصرا ميما في مفيوم الذات، لذلك فإن البموغ المبكر لمبنات لو تأثير 

المتأخر. ومن الدراسات التي أظيرت العبلقة بين مفيوم  إيجابي في مفيوم الذات بدرجة أكثر من البموغ

(، ودراسة 0113(، ودراسة النيال وكافي )0130الذت والنضج الجسمي نذكر دراسة موسن وجونز )

 (.01،0أوباكور )

 :إن العبلقة بين مفيوم الذات والتحصيل قوية ووثيقة إذ يمكن القول أنو كمما زاد  التحصيل األكاديمي

أحدىما أثر في الثاني بشكل إيجابي، وتشير الدراسات إلى أن األفراد ذوي التحصيل المنخفض غالبا ما 

ى تكوين أن يكونوا مشاعر سمبية اتجاه أنفسيم، في حين يميل األفراد ذوو التحصيل العالي إليميمون إلى 

مفاىيم ومشاعر إيجابية. ويمكن أن نستشيد ببعض الدراسات التي تطرقت لدراسة ىذه العبلقة منيا دراسة 

 (.،010(، دراسة روجرز وزمبلئو )01،3(، دراسة يعقوب ابراىيم وبمبل رمزي )،،01ستريت )
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 :وىي إحدى سمات  أشارت كثير من الدراسات إلى أن مفيوم الذات يتطور مع التقدم في السن، السن

مفيوم الذات، لكنو يتطور بدرجات متفاوتة لعوامل متعددة كالجنس والصف اإلجتماعي والتعمم والقدرات 

العقمية وغيرىا. فعممية التقدم في السن عممية حتمية، و أن مفيوم الذات يتبع ذلك مادام ىناك زيادة في 

التي يعيش فييا. ومن الدراسات تكيف مع البيئة المعارف والخبرات التي يمر بيا الفرد أثناء محاولتو ال

( 0101التي أجريت في ىذا الجانب حول العبلقة بين مفيوم الذات والعمر منيا: دراسة الربد ومولر )

معرفة التغيرات التطورية التي تحدث لمفيوم الذات وتقدير الذات لدى الطبلب والتي ىدفت إلى 

االول حتى الصف التاسع، وتوصمت الدراسة إلى أن تقدير الميكسيكيين األصميين الجدد من الصف 

. كذلك دراسة مارش وكرافين (1،1، ص0110ممدوحة محمد سبلمة:الذات يختمف من صف آلخر.)

(. حيث أن التقييم لمذات يزداد تمايزا مع تقدم 0112(، ودراسة ادريس صالح محمد )0111وديبوس )

باختبلف مجاالت التفاعل، ويتطور ذلك التقييم وفقا لمبلحاظات النمو، بحيث تكون ىناك تقييمات مختمفة 

 المرء عن ذاتو، والدراكو كيفية رؤية اآلخرين لو.

 :ب البيولوجي إن السموك اإلنساني ىو نتاج لعوامل داخمية وخارجية تتعمق بالجان السموك اإلنساني

واء كان سويا أو غير سوي إذ أن في ىذا الصدد أن السموك متعمم سالسموكيين  واإلجتماعي. حيث يقول

البيئة األولى التي يعيش فييا الفرد تشكل سموكو بشكل أساسي وفق متغيراتيا الكثيرة ويمكن القول أن 

ىناك ارتباطا وثيقا بين السموك ومفيوم الذات، فالذيت يتسمون بالسموك المقبول لدييم مفيوم ذات إيجابي 

ييم مفيوم ذات سمبي. ومن الدراسات التي بحثت في العبلقة بين بينما الذين يتسم سموكيم بالسمبية لد

(، كذلك دراسات عربية كثيرة ،،01(، ستراوس وآخرون )01،0مفيوم الذات والسموك نذكر: دراسة إيو )

 (.0101نذكر منيا: دراسة محمد أنور الشرقاوي )

الظروف التي تربى ونشأ وىي متصمة بظروف التنشئة الغجتماعية و  عوامل تتعمق باليئة الخاجية: ( ب

 فييا الفرد وكذلك نوع التربية ومنيا: 
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 :يحتاج الطفل في مراحل نموه المختمفة إلى جو أسري ىادي ومستقر وأيضا لمتقبل في  الرعاية األسرية

حيث تعتبر األسرة أسرتو والمجتمع، فقد يؤدي شعوره بالرفض لتكوين مفيوم خاطيء عن ذاتو وتقديره ليا.

البيئة األساسية لنشأة ونمو تقدير الذات لدى الفرد، فقد توصمت العديد من الدراسات إلى أن الدعم الوالدي 

ومنح اإلستقبلل والحرية لؤلبناء مرتبط بطريقة إيجابية بالتقدير المرتفع لمذات لدى األبناء، فعندما يثق 

( إلى 0101فإن ىذا يزيد من تقديره لذاتو. وأشار س ببلك )األب واألم باإلبن ويعتبرانو شخصا مسؤوال 

مدمنين عمى المشروبات ظيور تقدير ذات منخفض عند األطفال من والدين مطمقين أو 

( أن ليؤالء 0112. في نفس اإلطار وجد بروبك وبير )(1،0، ص0110ممدوحة سبلمة: الكحولية.)

أو مقياس جات مرتفعة في إختبار اإلنييار ل باك األطفال نظرة سمبية حول أنفسيم ويتحصمون عمى در 

 األنييار لؤلطفال.

 وليا دور كبير في تقدير الطفل لذاتو، حيث يكون تأثيرىا في تكوين تصور الطفل عن ذاتو   :المدرسة

واتجاىاتو نحو قبوليا أو رفضيا، كما أن لنمط النظام المدرسي والعبلقة بين المعمم والتمميذ  يؤثر تأثيرا 

حثت في ذلك منيا ىاما عمى مستوى مفيوم التمميذ عن نفسو. وقد تطرقت العديد من الدراسات التي ب

 (.01،5(، دراسة ىاروب )0100دراسة دانزيك )

ويتمثل ذلك في المكانة اإلجتماعية وضالة النجاح  عوامل ناشئة عن المواقف الجارية والمجتمع: ( ت

والفشل، والشعور باإلختبلف عن الغير، والترفع أو الرفض من قبل اآلخرين، وصرامة المثل والشعور 

( أن تقدير الذات يتأثر بالظروف المحيطة بالفرد، فإذا كانت 0113وى بنيس )نج بالذنب...الخ. وتذكر

تحترم الذات اإلنسانية وتكشف عن قدرتيا وطاقتيا يصبح تقدير الذات إيجابيا، أما مثيرات البيئة إيجابية 

اإلختبلفات غذا كانت البيئة محبطة فإن الفرد يشعر بالدونية، وبالتالي يسوء تقدير الفرد لذاتو وقد ترجع 

بين األفراد عند تقييميم ألنفسيم إلى اختبلفاتيم في تركيز انتباىيم عند تمثميم ألنفسيم، فاألشخاص ذوو 
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المرتفع لذواتيم ىم من يؤكدون قدراتيم أو جوانب قوتيم، أما  (،1،2، ص0110ممدوحة سبلمة: التقدير)

 .(1،1، ص0110ممدوحة سبلمة: ة) ذوو التقدير المنخفض فيم يركزون عمى عيوبيم وصفاتيم السيئ

 ىناك عدة نظريات حاولت تفسير تقدير الذات ومنيا: نظريات تقدير الذات: (4

تدور أعمال روزنبرغ حول محاولتو دراسة ونمو وارتقاء  :Rosenberg(1989)نظرية روزنبرغ  ( أ

المحيط بالفرد، وقد اىتم سموك تقييم الفرد لذاتو، وسموكو من زاوية المعايير الزائدة في الوسط اإلجتماعي 

روزنبرغ بصفة خاصة بدراسة تقييم المراىقين لذواتيم ووسع دائرة اىتمامو بعد ذلك حيث شممت ديناميات 

تطور صورة الذات اإليجابية في مرحمة المراىقة، واىتم بالدور الذي تقوم بو األسرة في تقدير الفرد لذاتو، 

الذي يتكون في إطار األسرة وأساليب السموك اإلجتماعي  وعمل عمى توضيح العبلقة بين تقدير الذات

المبلحق لمفرد فيما بعد، كما اىتم بشرح وتفسير الفروق التي توجد بين الجماعات في تقدير الذات مثل 

تمك التي بين المراىقين الزنوج والمراىقين البيض، والتغيرات التي تحدث في تقدير الذات في مختمف 

يج الذي استخدمو روزنبرغ ىو اإلعتماد عمى مفيوم اإلتجاه باعتباره أداة محورية تربط مراحل العمر. والمن

 .(1،ص، 0101غنيم سيد: )بين السابق والبلحق من األحداث والسموك.

واعتبر روزنبرغ أن تقدير الذات مفيوم يعكس اتجاه الفرد نحو نفسو، وطرح فكرة أن الفرد يكون 

ن الفرد نحوىا الذات إال أحد ىذه الموضوعات ويكو  اتجاه نحو كل الموضوعات التي يتفاعل معيا، وما 

ما بعد عاد ال يختمف كثيرا عن اإلتجاىات التي يكونيا نحو الموضوعات اإلخرى، ولكنو في اتجاىا

واعترف بأن اتجاه الفرد نحو ذاتو ربما يختمف ولو من الناحية الكمية عن اتجاىاتو نحو الموضوعات 

 األخرى.

دراسة لتقدير الذات أما أعمال سميث فقد تمثمت في  :Cooper Smith(1981) نظرية كوبر سميث ( ب

بر سميث أن يربط أعمالو في عند أطفال ما قبل المدرسة الثانوية، وعمى عكس روزنبرغ لم يحاول كو 

تقدير الذات بنظرية أكبر وأكثر شموال، ولكنو ذىب إلى أن تقدير الذات مفيوم متعدد الجوانب، ولذا فإن 
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عمينا أن ال ننغمق داخل منيج واحد أو مدخل معين لدراستو، بل عمينا أن نستفيد منيا جميعا لتفسير 

ميث بشدة عمى أىمية تجنب وضع الفروض غير الضرورية. األوجو المتعددة ليذا المفيوم، ويؤكد كوبر س

ذا كان تقدير الذات عند روزنبرغ ظاىرة أحادية البعد بمعنى أنيا اتجاه نحو موضوع نوعي، فإنيا عند  وا 

كوبر سميث أكثر تعقيدا ألنيا تتضمن كبل من عمميات تقييم الذات، وردود الفعل أو اإلستجابة الدفاعية، 

ذا كان تقدير ا لذات يتضمن اتجاىات تقييمية نحو الذات فإن ىذه اإلتجاىات تتسم بقدر كبير من وا 

العاطفة، ويميز كوبر سميث بين نوعين من تقدير الذات: تقدير الذات الحقيقي ويوجد عند األفراد الذين 

بالفعل أنيم ذوو قيمة وتقدير الذات الدفاعي، ويوجد عند األفراد  (،11، ص0101غنيم سيد: ن )يشعرو 

، ولكنيم ال يستطيعون اإلعتراف بمثل ىذا الشعور والتعامل عمى أنيم غير ذوي قيمةالذين يشعرون 

أساسو مع أنفسيم ومع اآلخرين، وقد ركز كوبر سميث عمى خصائص العممية التي تصبح من خبلليا 

اإلجتماعية ذات عبلقة بعممية تقييم الذات، وقد افترض في سبيل ذلك أربع مختمف جوانب الظاىرة 

 مجموعات من المتغيرات تعمل كمحددات لتقدير الذات وىي: النجاحات، القيم، الطموحات والدفاعات.

ويذىب كوبر سميث إلى أنو وبالغم من عدم قدرتنا عمى تحديد أنماط أسرية مميزة بين أصحاب الدرجات 

وأصحاب الدرجات المنخفضة في تقدير الذات من األطفال، فإن ىناك ثبلثا من حاالت الرعاية العالية 

 الوالدية تبدو مرتبطة بنمو المستويات األعمى من تقدير الذات وىي: 

 تقبل األطفال من جانب األباء 

 .تدعيم سموك األطفال اإليجابي من جانب األباء 

 بير من جانب األباء.إحترام مبادرة األطفال وحريتيم في التع 

نالت أعمال زيمر شيرة أقل من سابقتييا وحظيت بدرجة أقل من الشيوع : Ziller(1973) نظرية زيمر ( ت

واإلنتشار وىي في نفس الوقت أكثر تحديدا وأشد خصوصية، فزيمر يرى أن تقدير الذات ماىو إال البناء 

إال ويؤكد أن تقييم الذات ال يحدث في معظم الحاالت،  (،10، ص0101غنيم سيد: ت،)اإلجتماعي لمذا
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بأنو تقدير يقوم بو الفرد لذاتو ويمعب دور في اإلطار المرجعي اإلجتماعي، ويصف زيمر تقدير الذات 

المتغير الوسيط، أو أنو يشغل المنطقة المتوسطة بين الذات والعالم الواقعي، وعمى ذلك فعندما تحدث 

اإلجتماعية، فإن تقدير الذات ىو العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي  تغيرات في بيئة الشخص

ستحدث في تقييم الفرد لذاتو تبعا لذلك. وتقدير الذات تبعا لزيمر مفيوم يربط بين تكامل الشخصية من 

ناحية وقدرة الفرد عمى أن يستجيب لمختمف المثيرات التي يتعرض ليا من ناحية أخرى ولذلك فإن افترض 

 أن الشخصية التي تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة في الوسط اإلجتماعي الذي توجد فيو.

يرى ألبورت أن الذات ىي لب الشخصية، بل ىي لب كيان الفرد ووجوده،  :Alport ورتنظرية ألب ( ث

وفكرة الذات تنمو وتتطور وتمر بمراحل متعددة في نموىا وتطورىا. والطفل يكتسب الشعور بالذات بشكل 

تدريجي خبلل السنوات األولى من حياتو، وفي مرحمة السنتين األولين من العمر فإن الطفل يستقبل 

انطباعات من العالم الخارجي ويستجيب ليذه االنطباعات دون أن تكون ىناك وسيطة بين ىذه 

ألولى ىو ويذىب ألبورت إلى أن أول مظير لفكرة الذات في ىذه المرحمة ا االنطباعات وىذه االستجابات.

بأن لو جسما وأن ىذا الجسم جسمو ىو، كما تأخذ فكرة ىوية الذات في التطور وفي ىذا اإلحساس 

الصدد تمعب المغة دورا ىاما، كما يبدأ الطفل في السنة الثانية والثالثة من العمر في محاولة إثباتو لوجوده 

السنوات األولى من حياة الطفل عند  وتقديره لذاتو، وعمى ذلك فالمظاىر المميزة لنمو فكرة الذات في

 ألبورت ىي: 

 .المظير األول: اإلحساس بالذات الجسمية 

 .المظر الثاني: ىوية الذات واستمرارىا 

  المظير الثالث: تقدير الذات. أما مرحمة ما قبل المدرسة ومرحمة الطفولة المتأخرة تتميز في نظر ألبورت

 ث اإلولى وىذه المظاىر ىي: بمظاىر جديدة باإلضافة إلى المظاىر الثبل

 .المظر الرابع: إمتداد الذات واتساعيا 
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 .المظير الخامس: صورة الذات 

 .المظير السادس: الذات المنطقية العاقمة 

وأخيرا تأتي مرحمة المراىقة حيث يشير ألبورت إلى البعد السابع في تكوين الذات وىو "الجوىر  

المميو" حيث يتميز ىذا المظير باإلتجاه والقصد المعرفي مما يساعد عمى تحديد أىداف الفرد حيث تكون 

ل الذاتي وتقدير في مستوى طموحاتو وبما يتفق مع قدراتو واستعداداتو وىي مرحمة بارزة في االستقبل

 (.12، ص0101غنيم سيد: الذات)

II. :إن الكثير من الباحثين يخمطون بين مفيوم الذات  الفرق بين مفيوم الذات وتقدير الذات

وتقدير الذات عمى الرغم من وجود فرق كبير بينيما حتى ولو أنو يوجد ترابط  بين كبلىما، فقد أوضح 

اإلدراكي من شخصية الفرد فيي الصورة اإلدراكية التي يكونيا كميمس أن مفيوم الذات يتعمق بالجانب 

 عن ذاتو.

أما تقدير الذات فيتعمق بالجانب الوجداني منيا حيث يتضمن اإلحساس بالرضا عن الذات أو 

عدمو، فتقدير الذات نابع عن حاجات أساسية من حاجات اإلنسان أشار إلييا العديد من النظريين في 

أمثال ماسمو حيث نظم اإلحتياجات عمى شكل ىرم لموصول إلى تحقيق الذات مجال عمم النفس من 

الواقع في قمة اليرم، فإشباع الحاجات األساسية الفيزيولوجية مثل: النوم واألكل وشعور الفرد باألمان 

 واإلنتماء وشعوره بتقديره لذاتو يؤدي إلى تحقيق ذاتو.

لفرد نحو ذاتو، فنموىا ناتج من تفاعل الفرد مع البيئة إن تقدير الذات عند الفرد ىو بمثابة اتجاه ا

المحيطة بو بوجو عام ومع من يتفاعل معيم بوجو خاص، فاألم ليا عبلقة وتأثير بارز عمى بناء الذات 

عند األبناء خاصة في السنوات األولى من عمرىم، فعندما يشعر الفرد بقيمتو وأىمية الدور الذي يقوم بو 
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في المجتمع، وأن يمقى تقدير واستحسان الغير نحو ما يقوم بو من عمل فيذا بالتالي  سواء في البيت أو

 يشبع عند الفرد حاجتو لتقدير ذاتو.

فحسب عبد الحافظ فإن مفيوم الذات عبارة عن معمومات عن صفات الذات، بينما تقدير الذات 

مذات بينما تقدير الذات فيو فيم يوم الذات يتضمن فيما موضوعيا أو معرفيا لفتقييم ليذه الصفات، فم

 .(11، ص01،2عبد الحافظ:  انفعالي لمذات يعكس الثقة بالنفس.)

  خالصة الفصل:

من خبلل ما تطرقنا إليو في ىذا الفصل خمصنا إلى أن ىناك اختبلف واضح بين مفيوم الذات 

لمفرد ووعيو بذاتو بينما تقدير تام بالجانب اإلدراكي  حيث أن مفيوم الذات مرتبط ارتباط ، وتقدير الذات

ذات  الذات قد تبين لنا أنو مرتبط  بالجانب الشعوري ومجموعة األحاسيس لدى الفرد، إذ أن ىناك تقدير

 مرتفع وتقدير ذات منخفض فإذا كان الفرد  مدركا لذلك كان ىذا ما يعرف بمفيوم الذات.
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تعتبر العذرية مف أىـ المواضيع التي ليا أىمية بالغة في المجتمع العربي، إال أف الحديث فييا  تمهيد:

يعد مف الطابوىات التي ال يسمح بالخوض فييا أو االستفسار عنيا، ربما ألنيا ترتبط مباشرة حسب 

 ى غشاء البكارة، المفيـو السائد في العالـ العربي اإلسبلمي بجسـ المرأة، خاصة ذلؾ الغشاء الذي يسم

كما أف لعذرية المرأة اتصاؿ مباشر بمفيـو الشرؼ لدى الرجؿ الشرقي، ىذا ما أثقؿ كاىؿ المرأة  

وقيد حريتيا لتصبح بذلؾ خاضعة لقوانيف المجتمع، غير قادرة عمى اتخاذ قراراتيا في جميع أمور حياتيا، 

أخييا وزوجيا وجميع أفراد عائمتيا، وليذا فحسب العادات والتقاليد السائدة جسـ المرأة ممؾ ألبييا و 

 . اسنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى موضوع العذرية مع توضيح أىـ الجوانب التي تتعمؽ بي

I. :غشاء البكارة  

ىو غشاء رقيؽ مؤلؼ مف أنسجة رقيقة يقع عمى فوىة الميبؿ يسّد مدخؿ  تعريف غشاء البكارة:  (1

البعض ، وفي منتصفو فتحة دائرية صغيرة يمر منيا دـ  الميبؿ مف الخارج ، وليس في الداخؿ كمؿ يظف

  ).8: ص2009)إبراىيـ موسى أبو جزر،الحيض كؿ شير

يرتبط مفيـو العذرية في المجاؿ الطبي بغشاء البكارة، وىو عبارة عف قطعة نسيجية   

رية النساء وغشاء ناعـ غير كامؿ يحرس ويغمؽ جزئيا الفتحة الخارجية لمميبؿ، وسبلمتو رمز لمشرؼ وعذ

 (.46: ص2009 -2008في كثير مف أنحاء العالـ)ابتساـ غانـ،

غشاء البكارة يغشى فتحة الفرج الظاىرة، يكاد يسدىا)...( ولـ تعرؼ لو وظيفة سوى أنو   

يميز البنت عف الثيب، وليست إليناث الحيوانات غشاء بكارة، وارتبط وجوده بأنثى اإلنساف)عبد المنعـ 

 (.428:ص2002حنفي، 
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في برنامج في فمؾ الممنوع عمى قناة وي يسحرقد المغربية الطبيبة النسائية بينما  

France24  عنواف الحمقة العذرية: غشاء الشرؼ أـ غشاوة التقاليد؟ أكدت أف غشاء البكارة ال يرتبط فقط

نما يوجد أيضا لدى بعض الحيوانات الثديية كأنثى) الفرس، ال  فيؿ والحيتاف(.بأنثى اإلنساف وا 

نما ىو عدة أنواع ، وليس  أنواع غشاء البكارة: (2 ليس غشاء البكارة نوعًا واحدًا لدى جميع الفتيات ، وا 

 ىناؾ مف غشاء يشبو غشاء آخر ، فيو ذو أشكاؿ يصعب تعدادىا ونذكر منيا:

الغشاء اليبللي ، % مف البنات يأخذ الغشاء شكبًل ىبلليًا لذا يسمى 75ويوجد لدى  الغشاء الهاللي: ( أ

 . أما بقية الفتيات فيكوف الغشاء عندىف مف حيث الشكؿ والثقوب الموجودة فيو مختمفًا اختبلفًا كمياً 

نما متعرجة  :الغشاء المتعرج ( ب وىو الغشاء ذو الفتحة المتعرجة ، حيث ال تكوف الفتحة دائرية ومنتظمة وا 

 .عضو الرجؿ أصغر قميبًل مف المعتاد بحيث يحدث االتصاؿ الجنسي دوف تمزؽ ، خاصة إ ذا كاف

  وىو الغشاء ذو الفتحات الصغيرة المتعددة كػ الغرباؿ الذي يتمزؽ بسيولة وبدوف ألـ.الغشاء الغربالي: ( ت

وىو غشاء ذو فتحتيف ) الغشاء المفصوؿ ( أو بفتحة واحدة ولكنيا  غشاء بكارة ذو حاجز وسطي: ( ث

 . صغيرة جداً 

 . النادرة تولد البنت بغشاء سميؾ يحتاج لعممية جراحيةكما أنو في بعض الحاالت 

تولد البنت بغشاء بكارة سميؾ ومسدود بالكامؿ ، أي حيث في حاالت نادرة  ويوجد الغشاء المسدود: ( ج

ـ ال تطاؽ عر الفتاة عند حموؿ موعد الحيض بأالبدوف فتحة في وسطو لكي يخرج منيا دـ الحيض ، فتش

 . عممية جراحية لفتح ثغرة في الغشاء إجراءفي أسفؿ البطف بسبب تجمع الدماء في الميبؿ مما يستدعي 

، الشقوؽ الموجودة عمى حافتيو وىو غشاء طبيعي عادي ، يمتاز عف غيره بكثرة الغشاء المطاطي: ( ح

يتمزؽ ، مف ىنا كاف تشبييو بدوف أف  والتوسعويسمى أيضًا " الغشاء المشرشر " ولو قدرة عمى التمدد 

 (.17:ص1990)نواؿ السعداوي، بالمطاط
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أية أىمية فيزيولوجية أو  األنثىمف الناحية الطبية ، ليس لغشاء البكارة عند : وظيفة غشاء البكارة (3

بيولوجية ، وليس ىناؾ مف ضرر عمى صحة الفتاة سواء وجد الغشاء أـ لـ يوجد أو إذا كانت فتحتو 

 . دائرية متعرجة أو منتظمة

 اإلفرازاتإف كؿ ما ييـ الطبيب أف تكوف ىناؾ فتحة في غشاء البكارة تسمح بمرور دـ الدورة الشيرية و 

تتـ إزالة الغشاء مع . ال تتجمع في حوض الفتاة وتسبب ليا مشاكؿ صحية الرحمية إلى الخارج حتى

 (.22ب س: ص)نواؿ السعداوي، ، أي مع حدوث أوؿ جماع جنسي اإليبلجحدوث 

يحدث تمزؽ لغشاء البكارة عادة في أوؿ جماع بجزئو الخمفي عمى أحد جانبي  تمزق غشاء البكارة: (4

ذا كاف الغشاء مف النوع اليبللي يحدث التمزؽ في الجانبيف، فيترؾ الغشاء منقسـ إلى  الخط المنصؼ، وا 

ذا حد الممزقة الحمراء وىي متورمة ومؤلمة، وتشفى  ث الكشؼ بعد الجماع تشاىد الحوافيثبلثة أقساـ، وا 

، وتكرر الجماع يحدث تمزقات أخرى بغشاء إلتئاـالتمزقات في خبلؿ أسبوع وتبقى بصفة نيائية بدوف 

في فتحة الميبؿ، بينما ينشأ عف الوالدة إتبلؼ تاـ لمغشاء المذكور، وال يبقى منو إال قطع  البكارة، وتمددا

 صغيرة حوؿ فتحة الميبؿ تسمى الزوائد اآلسية.

 أسباب تمزق غشاء البكارة قبل الزواج: (5

 شرعية مع الفتاة بإرادتيا أو بغير إرادتيا. حدوث عبلقة جنسية غير ( أ

طقة الفرج ومف بينيا غشاء البكارة، وكمثاؿ ليذه الحوادث )السقوط أو وقوع حادث أدى إلى إصابات بمن ( ب

)إبراىيـ موسى أبو جزر، الوثب العنيؼ أو التصادـ الجسدي الذي يشمؿ منطقة البكارة عمى جسـ صمب(.

 (.11المرجع السابؽ:ص

الدراجة، العادة العنيؼ، ركوب الخيؿ، السقوط أثناء ركوب  الباليواأللعاب الرياضية العنيفة مثؿ )رقص  ( ت

 سالسرية المستخدـ فييا إدخاؿ أجساـ صمبة بما فييا األصابع...الخ(.)إبراىيـ موسى أبو جزر، نف

 (.12المرجع:ص
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 يتـ تجديد غشاء البكارة عف طريؽ ثبلث عمميات مختمفة وىي: غشاء البكارة: ترقيع (6

الذي قد يكوف سببو اعتداء جنسي، ويجب أف تتـ العممية بعد  غشاء البكارة خياطة التمزؽ الحاصؿ في ( أ

 االعتداء مباشرة لتسييؿ عممية الشفاء.

حيث يتـ وضع غشاء مف دوف تغذية دموية، وأحيانًا يتـ وضع كبسوؿ مف _ عممية تجميؿ كاممة  ( ب

 الجيبلتيف لمادة صناعية تشبو الدـ. يتـ عمؿ ىذه العممية بأياـ قميمة قبؿ الزواج.

استخداـ جزء مف جدار الميبؿ، مع تغذيتو الدموية، لعمؿ غشاء بكارة جديدة. يتـ نصح المرضى بعدـ  ( ت

أشير بعد ىذه العممية. ويوجد حؿ آخر وىو غشاء البكارة  3مدة قد تصؿ إلى ممارسة العبلقات الجنسية ل

 .$300$ إلى 100الصناعى أو الصينى و يتكمؼ ثمنو مف 

 :ما هو غشاء البكارة الصناعي (7

ىو نسيج صناعي طبي صغير الحجـ ، و بشكؿ كبسولة توضع داخؿ فتحة الميبؿ ، و تبدأ بالتمدد 

بكارة صناعي يحاكي الغشاء الطبيعي ، عند الجماع يتمزؽ ىذا الغشاء خبلؿ ثواني و تشكؿ غشاء 

 الصناعي و ينزؿ بعض الدـ تمامًا كما يحدث عند تمزؽ غشاء البكارة الطبيعي .

 غشاء البكارة اإلصطناعي: إستخدامطريقة  (8

بيبة أو يمتاز منتج بيوتي فيرجف ) غشاء البكارة الصناعي ( بسيولة التركيب و ال يحتاج لمساعدة ط

مراجعة عيادة نسائية ، عند إخراج كبسولة الغشاء مف مغمفيا الخاص توضع بشكؿ فوري داخؿ فتحة 

الميبؿ ، تبدأ الكبسولة بالتفاعؿ مع اإلفرازات الميبميو و تبدأ بالتمدد و التشابؾ و اإللتحاـ مع أنسجة 

 الميبؿ مف الداخؿ ليتشكؿ غشاء بكارة صناعي .

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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II. :العذرية 

ىي حالة أو صفة تطمؽ عمى  (Virginity )باإلنجميزية: َبَكاَرة أو َبُتوليَّة أو عذِريَّة العذرية:تعريف  (1

وترى العديد مف الثقافات أف  ((Virgin.Michel dileoالشخص الذي لـ يقـ بعبلقة جنسية )الجماع( أبدا 

فقداف العذرية يكوف فقط عف طريؽ اإليبلج بيف الذكر واألنثى. ومع أف العذرية ىي حالة تصؼ كؿ مف 

الرجؿ والمرأة، إال أنيا ثقافًيا وداللًيا مرتبطة بالمرأة فقط. وتضع العديد مف المفاىيـ الثقافية والدينية، قيمة 

حديًدا لعذرية الفتاة، مما جعميا ترتبط بمفاىيـ مثؿ: النقاء والشرؼ، وأساطير وأىمية كبيرة ليذه الحالة، وت

 .(عالجاممعجـ المعاني ).غشاء البكارة وخرافات عممية حوؿ طبيعة

عّرؼ معجـ المعاني الجامع العذرية بأنيا: اسـ مؤنث منسوب إلى ُعْذرة، وتعني: عفيؼ ، طاىر  

:  ْذرةمف عُ   مصدر صناعيّ ـ المغة العربية المعاصر بأنيا: . وُيعرفيا معجمثالّي ، ال أَثَر لمشَّيوة فيو ،

"ُعْذَرة الفتاة ، أي كونيا عذراء". أما تعريؼ ويعرؼ معجـ المغة المعاصر البكارة عمى أنيا:  . بكارة

 (.معجـ المعاني الجامع)المعجـ الغني فيو: "الِغشاُء الشَّّفاُؼ في َفْرِج ، َمْيِبِؿ الَفتاِة.

يوجد تأويبلت عديدة لمعنى فقداف العذرية، مف بينيا التأويؿ التقميدي، والذي  تعريف فقدان العذرية: (2

ف فقط مف خبلؿ إيبلج قضيب الرجؿ في ِميبؿ المرأة، وخروج الدماء مف يقوؿ أف فقداف العذرية يكو 

 (. Technical virginity' becomes part of teens' equation.10/19/2005 ) الِميبؿ

ولكف يختمؼ الكثيروف حوؿ ىذا التعريؼ، فيرى البعض أف  .اغتصاًبا سواء كاف ذلؾ برضى المرأة أو

نسيف "أي شكؿ مف أشكاؿ فقداف العذرية ال يكوف مف خبلؿ اإليبلج فقط، بؿ مف خبلؿ ممارسة كبل الج

الجنس المتعددة. كما يرى البعض أف االغتصاب ال يفقد الناجية عذريتيا، ففقداف العذرية ىو "حالة" قائمة 

-متى/https://raseef22.com/life/2017/05/16 ) اإلنساني، وليست "فعؿ" جسدي بحت. نتيجة التقارب

 (. /عذريتو؟-الرجؿ-يفقد

https://genderation.xyz/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://genderation.xyz/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8/edit?redlink=1
https://raseef22.com/life/2017/05/16/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%9F/
https://raseef22.com/life/2017/05/16/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%9F/
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تضع العديد مف المجتمعات أىمية كبيرة لعذرية المرأة، وتنعكس ث الثقافي: عذرية المرأة في المورو  (3

ىذه األىمية في إرتباط المصطمع داللًيا بالمرأة فقط. كما يرتبط بمفاىيـ مثؿ النقاء والشرؼ، فُيرى فقداف 

 المرأة عذريتيا عمى أنو حدث ينتج عنو فقداف المرأة "براءتيا" و "نقائيا.

المرأة بمفيوـ "الشرؼ"، في كثير مف المجتمعات، خاصة الشرقية. وأنتج ىذا كما ترتبط عذرية  

لفتاة ليمة الدُّخمة. وبالرغـ مف تأكيد ، والذي يرى عمى أنو دليبًل عمى عذرية امنديؿ الشرؼ المفيـو تقميد

العمـ بأف عدـ خروج الدـ بعد أوؿ إتصاؿ جنسي ليس دليبًل عمى عدـ عذرية الفتاة، حيث تختمؼ 

، إذا جريمة الشرؼ بيف النساء، إال أف العديد مف النساء تتعرضف لمقتؿ تحت مسمى غشاء البكارة طبيعة

أف ىذه العادة توقفت في مناطؽ كثيرة، فإنيا ال تزاؿ مستمرة لـ تثبت عذريتيا عف طريؽ المنديؿ. ورغـ 

، وىي العنؼ الجنسي حتى اليوـ.حديثًا تطور تقميد "منديؿ الشرؼ" ونشأ شكؿ آخر مف أشكاؿ

، أو يطمبو رجاؿ األمف مف المتظاىرات ، الذي قد يطمبو الشاب مف خطيبتو، أوكشؼ العذرية ظاىرة

 نور الديف شبيطة، أسطورة غشاء البكارة()  .نائب بإجرائو لمطالبات المتقدمات لدخوؿ الجامعة يطالب

كاف عقد الزواج سابقًا في الجزائر ال  :ة شرط إلتمام عقد الزواج في الجزائرورقة إثبات العذري (4

 التي عرفيا مؤخرًا قانوف األسرة ُيبـر إاّل بتقديـ الفتاة لورقة إثبات العذرية لممأذوف، إاّل التغيرات

، فأصبح عقد القراف يتـ بدوف أف تضطر الفتاة إلثبات عذريتيا لممأذوف قامت بإلغاء ىذا الشرط الجزائري،

وعمى الرغـ مف إلغاء ىذا اإلجراء واستبدالو بتقديـ ورقٍة تُثتب خمو  ولمشخص الذي تريد الزواج منو.

جود األمر مف األساس أدى الطرفيف مف أّيٍة أمراٍض قد تؤثر عمى العبلقة الزوجية واستمراريتيا، إاّل أف و 

إلى زرع ىذا الشرط في العقمية الجزائرية، مما يعني بأنو وحتى يومنا ىذا، تطمب العائبلت مف الفتيات 

الجزائريات المقببلت عمى الزواج تقديـ وثيقة إثبات العذرية وذلؾ حتى ال يتـ التشكيؾ في شرفيف، ففي 

  ”.رجولتو“ يارتيا وقدرة الرجؿ الجنسية ىي مف تحددالعقمية الشرقية ُعذرية المرأة ىي مف تحدد ط

https://genderation.xyz/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://genderation.xyz/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://genderation.xyz/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://genderation.xyz/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://genderation.xyz/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://genderation.xyz/wiki/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_2011
https://genderation.xyz/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81_%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/edit?redlink=1
http://www.middle-east-online.com/?id=221395
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 توقيف شهادة العذرية في الجزائر: 

أوقفت المصالح الطبية في الجزائر، منح شيادات العذرية، تنفيذا لتعديبلت جرى إدخاليا مؤخرا عمى 

 .قانوف األسرة

رشيد بمحاج، وقاؿ رئيس مصمحة الطب الشرعي، في مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة،  

 .إف شيادات العذرية كانت مطموبة بكثرة لمفتيات الراغبات في الزواج

ويمـز أزواج جزائريوف في بعض مناطؽ الببلد، زوجاتيـ المستقبميات بإطبلعيـ عمى شيادات  

 .تثبت أنيف ال يزلف محتفظات بعذريتيف

القضاء، وذلؾ في التحقيقات  وبموجب التغيير األخير، لـ تعد شيادة العذرية تعطى إال بأمر مف 

المرتبطة بالفتيات المغتصبات أو الضالعات في شبكات إجرامية، وفؽ ما ذكرت صحيفة الشروؽ 

 .الجزائرية

ويقوؿ بمحاج إف تجميد شيادات العذرية في الجزائر مف شأنو أف يضمف خصوصية وحرية أكبر  

 .لممرأة، فضبل عف مراعاة حرمتيا

شيادة العذرية في الوقت الحالي ال تعطى إال بأمر مف الجيات القضائية وأضاؼ البروفسور أف  

بالنسبة إلى التحقيقات التي تشمؿ الفتيات المغتصبات والياربات مف البيت والمنخرطات في شبكات 

 .إجرامية
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وطمبت منظمة الصحة العالمية قبؿ سنتيف مف العديد مف دوؿ العالـ أف يتـ القضاء وبشكؿ  

جراء فحوصات إثبات العذرية لمفتيات، ومف جية أخرى، كشفت منظمة حقوؽ اإلنساف أف نيائي عف إ

 .بمداف شماؿ إفريقيا والشرؽ األوسط ىـ األكثر استخداما ليذا النوع مف االختبارات في العالـ

وأثارت شيادات العذرية الكثير مف الجدؿ في الجزائر فبعد أف كانت العروس في وقت مضى  

ىي األمور اليـو تنقمب رأسا عمى عقب، وأصبح العريس يشترط س والمسكف عمى العريس، فياالممب تشترط

 .عمى عروسو إحضار شيادة إثبات العذرية، حتى يتسنى لو التأكد مف عفة زوجتو المستقبمية وطيارتيا

وعمى الرغـ مف أنيا ليست شرطا مف شروط الزواج المعروفة عند العاـ والخاص، إال أف طمب 
جاؿ ليذه الشيادة جعؿ الكثير مف الحقوقييف الجزائرييف يؤكدوف عمى أف ىذه الشيادة ال تقع الر 

ضمف اإلطار القانوني وليست إجبارية بؿ ىي مجرد استثناء يقـو بو بعض األزواج قبؿ عقد 
قرانيـ المدني، فما ىو مطموب في عقد الزواج إجراء فحوصات طبية لمعرفة إف كاف الزوجاف 

احتراما لمخصوصية الجزائر توقؼ شيادة  ).بالصحة وال يعانياف مف أمراض معديةيتمتعاف 
 (.2016/03/30األربعاء  العذرية

III. :الشرف 

 فهوم الشرف:م (1

 الشرؼ ىو العمو والمجد) معجـ المعاني الجامع(.لغة: 

 شرؼ الشخص: عمت منزلو، سما قدره، شرؼ بأبائو، أصؿ شريؼ.)قاموس المعجـ الوسيط(. -

، وتصرفاتو أفعالو الناس بو بناء عمى ثقة ، ومدىالمجتمع تقيـ مستوى الفرد في صفة ىو :اصطالحا

أو ىو أف تدافع عف حؽ  ،الذي يتمتع بو الفرد اجتماعيا النبؿ ، وفي تمؾ الحالة تصؼ مدىنسبو وأحيانا

أو عرقيا، \أو سياسيا و\أو ال عقائديا و\أو عقائديا و\أو جنسيا و\أو اجتماعيا و\المستضعفيف اقتصاديا و

وأف تكوف صادقا في ىذا الدفاع إيمانا منؾ بحؽ الجميع في الحياة الكريمة والحرة والعادلة. عدمو: أف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%84
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أو \أو ال عقائديا و\أو عقائديا و\أو جنسيا و\تماعيا وأو اج\تستقوي عمى مف ىـ أضعؼ منؾ اقتصاديا و

 .أو عرقيا\سياسيا و

الحميدة، كما يستدؿ بو عمى نقاء السريرة واألمانة المادية  األخبلؽ كما يعد الشرؼ مف 

والسمب  والقتؿ واالغتصاب كالسرقة وأيضًا البعد عف األفعاؿ اآلثمة أو التي يجرميا المجتمع،واألخبلقية، 

ف ك  .انت تختمؼ مف مجتمع آلخر ومف ثقافة إلى أخرىوالنيب ، وا 

كما تمنح بعض الجامعات والمعاىد درجات عممية شرفية لشخص ما، نتيجة إلنجازات ىذا  

الشخص الكبيرة في مجاؿ تمؾ الدرجة حتى لو لـ يقدـ بحثا رسميا أو طمبا لبللتحاؽ بتمؾ الجامعة لنيؿ 

 .(2018-06-27، االسترجاع، 2017نوفمبر  15شرؼ،)). الدكتوراة الفخرية الدرجة، مثؿ

أنو صفة تمّس النفس والروح والخمؽ، فيو يعني الكرامة والنزاىة وتعرفو فاطمة عنتر عمى  

والصدؽ واألمانة والمروءة والشجاعة واإلحساف وغيرىا مف القيـ التي تتظافر مع بعضيا لتسمو باإلنساف 

وتضعو في مرتبة التقدير واإلجبلؿ والتوقير، ومف المعروؼ أيضا أف ىذا التعريؼ ورد شامبل ألنو يخص 

أيا كاف جنسو، ذكرا أو أنثى، لكف مف المؤسؼ أف المجتمع يعّرؼ الذكر الشريؼ بكونو الرجؿ اإلنساف 

الذي يكسب قوت يومو بعرؽ جبينو، بينما يعرؼ األنثى الشريفة بأنيا المرأة التي لـ تقـ قط عبلقات 

 (.2008فاطمة عنتر، مامعنى الشرؼ،.)عاطفية مع الرجاؿ

تعرض مفيـو الشرؼ لتشوييات جوىرية وتحريفات خطيرة مفهوم الشرف في الثقافة العربية:  (2

أكثر مف أي مفيـو آخر، أدت في النياية إلى تفريغو مف مضامينو واستبدالو بمفيـو جديد مختمؼ ومغاير 

ما لترسيخ تفوؽ تماما لممفيـو األصمي، وقد جاء ىذا التشويو ليمنح المعنى الجديد دورا وظيفيا يسعى دو 

 الرجؿ وتعميؽ أخطائو وشروره عمى شماعة المرأة، وكذلؾ تثبيت انتصارات قيـ الذكورة وتثبيت امتيازاتيا.

فإذا كاف مفيوـ الشرؼ مفيوما نسبيا تختمؼ تعبيراتو وشروطو مف مجتمع آلخر، إال أف كثيرًا مف  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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فكر إنساني أف يتجاوزىا أو يغفميا، وعمى المعاني اإلنسانية تندرج تحت ىذا المفيوـ، وال يستطيع أي 

 فاطمة عنتر، الشرؼ(.).رأس ىذه المعاني يأتي الصدؽ والعدؿ وعمؿ الخير

تقوؿ نواؿ السعداوي: " أعتقد أننا في حاجة إلى أف نفيـ جيدا ماذا نعني بكممة شرؼ؟ مف ىو 

ذا كاف الشرؼ ىو الصدؽ مثبل فإف الرجؿ الصادؽ يصبح شريفا وكذلؾ المرأة  اإلنساف الشريؼ؟ وا 

الصادقة تصبح شريفة، إف المقاييس األخبلقية التي يضعيا المجتمع ال بد أف تسري عمى جميع 

أفراده، بصرؼ النظر عف الجنس أو الموف، أو الطبقة اإلجتماعية. فإذا كاف المجتمع يؤمف بالعفة 

لمجتمع، أما أف تسري عمى في الجنس. كقيمة خمقية فبلبد أف تسري ىذه القيمة عمى جميع أفراد ا

جنس دوف الجنس اآلخر أو عمى طبقة دوف الطبقة األخرى فيذا يدؿ عمى أف ىذه العفة ليست 

نما ىي قانوف فرض  (.40د س : ص)نواؿ السعداوي،  اإلجتماعي القائـ.النظاـ و قيمة أخبلقية وا 

ذا كاف الرجاؿ ىـ السادة في المجتمع دعوا النساء إلى اإللتزاـ بقي ـ الشرؼ والعفة ليضمنوا وا 

 خضوعيف عمى حيف ينطمؽ الرجاؿ مبيحيف ألنفسيـ اإلستمتاع بكؿ ما حرموه عمى النساء.

ويخفي المجتمع الدوافع اإلقتصادية واإلستغبللية مف وراء ىذه القيـ ويسوؽ دوافع أخبلقية منيا 

عمى المرأة يرد المجتمع لماذا يفرض العفة وحدىا الشرؼ والفضيمة والعفة، وحينما نسأؿ المجتمع 

بأف ىذا طبيعي ألف المرأة غير الرجؿ، وأف الطبيعة ىي التي صنعت كؿ الفروؽ بيف المرأة والرجؿ 

وليس المجتمع. وحينما نسأؿ المجتمع ماىي الفروؽ بيف الرجؿ والمرأة يصيح قائبل أنيا فروؽ 

في رحميا جنينا. ونسي المجتمع  ضخمة جدا، أحدىا أف المرأة ىي التي تحمؿ ثمرة العبلقة الجنسية

أف الحمؿ والوالدة لـ يصبحا قيدا عمى المرأة إال بفعؿ المجتمع حيف قرر أف الجنيف الذي ينمو في 

نما ىو مف حؽ الرجؿ وحده، يمنحو إسمو  أحشائيا ويتغذى مف دميا ولحميا ليس مف حقيا وا 

كـ عميو المجتمع باإلعداـ وىو مازاؿ ، أوال يمنحو إسمو فيحفيصبح طفبل شرعيا ويعترؼ بو المجتمع

 (.41وليدا يرضع ) نواؿ السعداوي، نفس المرجع: ص
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يقوؿ العقاد عف المرأة كقوة مسوقة الرجؿ كقوة عاممة "خمؽ الرجؿ لؤلمر والمرأة لمطاعة" ىذا مف 

ناحية أما عندما نتحدث عف معادلة اإللتحاـ في المعادلة الجنسية، فإف األمر يختمؼ تماما، 

والمقصود ىنا وجود المرأة والرجؿ داخؿ مركب القوة الجنسية التي تترجـ بالحاجة البيولوجية مف 

جية والحاجة النفسية واإلجتماعية. مف ىذا التبايف بيف الطرفيف تطرح المرأة كعنصر يتوجب عميو 

طاؽ مراعاة شروط العرؼ والديف واألخبلؽ في خمؽ جنسية، وكؿ عبلقة تعقدىا المرأة خراج ن

: 2014بوزيدي سوالؼ، القانوف اإلجتماعي ىي مساس بشرؼ الرجؿ والقبيمة وكؿ األقارب.)

 (.113ص

يقوؿ الكاتب الياباني نوبواكي  الفرق بين الشرف الغربي والشرف العربي اإلسالمي: (3

نوتوىارا العرب يعانوف مف عقدة الشرؼ. فيـ يخافوف مما يسمونو العار. وىذا الشعور قديـ قدـ 

العربي في شبو الجزيرة العربية. يتخذ وعي الشرؼ ووعي العار أشكاال مختمفة في سموؾ العربي 

صفة إيجابية يفتخر بيا  فيما يخص الكرامة نفسيا. الشرؼ ىوبدءا مف المظاىر الخارجية وانتياءا 

اإلنساف الذي يحمؿ صفة الشرؼ ولمشرؼ معايير معينة تختمؼ مف مجتمع إلى آخر لكنيا بصورة 

أو الصدؽ أو عدـ عامة تصب في صفة النزاىة والقياـ بعمؿ بطولي أو الدفاع عف حؽ اآلخريف 

ا مازاؿ متعمؽ بغشاء السرقة الخ. أما مقاييس الشرؼ عند العرب والعالـ اإلسبلمي في يومنا ىذ

البكارة لممرأة حتى وىي حورية تسكف جنة اهلل يوصؼ بأنيا بكر لـ يمسيا أي مبلؾ في الجنة ألنيا 

تنتظر اإلنساف الصالح الذي مف نصيبو الجنة لكي يفض بكارتيا. ابتبلىا اهلل بشرؼ بيف شعوب 

 تعرفت عمى اهلل بطريقتيا الخاصة. 

سة تحتؿ مرتبة اآللية ثـ أصبحت المدنسة وفرضت عمييا قيود عبر التاريخ كانت المرأة مقد 

مف قبؿ رجاؿ الديف سواء الييودية أو المسيحية أو اإلسبلمية. اإلسبلـ بقي متمسكا بما ورثو مف 

سنة يرفض اإلنساف المسمـ أف يضيؼ حقائؽ لمحقيقة التي  1500صفات الشرؼ مف أكثر مف 
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وأخييا وزوجيا ية تتحمؿ المرأة عبأ صفة الشرؼ لعائمتيا عرفيا قبؿ قروف. في المجتمعات العرب

وأباىا فإف عبثت بغشائيا خبلفا لما حدده ليا المجتمع الذكوري يكوف عار عمى العائمة وقد تفقد 

 لجاحظ يقوؿ نعجتي ويقصد بياحياتيا ىذه النعجة كما كاف يشير الرجؿ إلى زوجتو في أياـ ا

 .زوجتي

ا يريد أف يشتـ شخصا آخر يطعنو بشرؼ أمو وأختو. كمما حدثت العربي مونرى العربي عند 

عف الغرب وعدالتو ومساواتو بيف المرأة والرجؿ واحترامو لممرأة يرد عميؾ العربي بأف الغرب مجتمع 

فاسد وعندما تبحث عف الفساد معو تراه يصب كؿ السموؾ اإلجتماعي في بوتقة واحدة وىي ماتحت 

نما لوحدثت الغربي عف الشرؼ يتكمـ عف إحتراـ حقوؽ اآلخر وعدـ التدخؿ بالشؤوف الحزاـ لممرأة بي

سمعة الخاصة لمفرد وكؿ إنساف حر بما يختاره لحياتو في طريقة العيش سواء كاف رجبل أو إمرأة. 

الرجؿ أو المرأة تتمثؿ في عمميـ لممجتمع مف تقديـ عمـ ونشاطات تطوعية لمساعدة نيضة المجتمع 

مرأة، غشاء البكارة ال يخطر عمى بالو كقياس لشرؼ مف يحبيا. قياسو أف تكوف إ يحب رجئل وعندما

مخمصة لو أثناء العبلقة، تتفيمو تجاىد معو في الوصوؿ إلى ىدؼ معيف في حياتيـ. يحكي ليا 

مغامراتو وتحكي ليا مغامراتيا والعبلقة تبدأ مف البداية خالية مف الكذب والنفاؽ. الغرب ينظر 

ئلنسانية ويحاوؿ أف يمنع أي معاناة يعاني منيا اإلنساف ويبذؿ جيدا في سبيؿ توفير سبؿ الراحة ل

 لكي يتمتع اإلنساف في ىذه الحياة وال متعة في ىذه الحياة إال بالحرية والعدالة.

ي مقاييس العار بيف أفراد المجتمع عند الغرب؟ مثبل مف العار عمى اإلنساف أف ال ماى 

يعمؿ ويطمب ماال مف األخريف مف العار أف ال يقوـ بأي عمؿ تطوعي وىو يطمب المساعدة مف 

الآلخريف مف العار أف يكذب اإلنساف مف العار أف ترى أحد أفراد المجتمع يقـو بعمؿ خاطيء 

 تبم  السمطات عنو ومف العار أف تؤذي حيوانا. يوجد إختبلؼ بيف المؤمف الغربي وضد القانوف وال

نما يعتمد  وبيف المؤمف العربي في مفاىيـ كثيرة في الحياة، الغربي ال يعتمد عمى اهلل في حياتو وا 
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نما عمى جيوده بغض النظر عف إيمانو، الغنى أو الفقر أو المرض ىي ليست مف مقدرات اهلل  وا 

اإلنساف وعميو أف يسعى مف أجميا بينما العربي يعتبر أنيا مقدرات اهلل. وىؿ نعتبر المنافؽ  ىي مف

شريؼ ألف إبنتو أو أختو حافظت عمى عذريتيا؟ ىؿ ىو شريؼ إف فقد عذريتو وىي غير شريفة إف 

يـ كفرد فقد عذريتيا؟ في ببلد الغرب فقداف العذرية يتساوى بيف المرأة والرجؿ ألنيـ ينظروف لكؿ من

 واحد وىو اإلنساف ال فرؽ بيف اإلثنيف.

يحتؿ الديف حيزا كبيرا مف وقت اإلنساف وجيوده لدى الشعوب العربية أحيانا يفوؽ وقتو مع  

العمـ ورغـ ىذا لـ تتصؼ الشعوب العربية بالعدالة واإلنسانية. الشعوب في المجتمعات العربية 

منشغموف ينشغموا بإختراع أي إعجاز كما يفعؿ الغرب، منشغموف بإثبات اإلعجاز القرآني لكنيـ لـ 

مرأة بجانبو في  كيؼ يفصموف الرجاؿ عف النساء في أماكف كثيرة، بينما الغربي منشغؿ ىو وا 

المختبر العممي يحاوالف إيجاد لقاح لمرض معيف وحتى بعض األحياف يسيروف مع بعض في نفس 

عمى األرض ومف ثـ يواصوف العمؿ وال يحصؿ  المختبر وقد يرتاح أحدىـ عمى األريكة واآلخر

شباع  شيء. لقد أدرؾ الغرب الحاجة البيولوجية وأف المرأة ستجد طريقة ما لئلجتماع بالرجؿ وا 

إذا لماذا ىذا النفاؽ والشرؼ المزيؼ خمؼ رغبتيا إنيا الحاجة البالونية ال شيء يقؼ أماميا 

 الكواليس.

كؿ المجتمعات، ىذا ىو سر تطور المجتمات تحرير المرأة ىو أساس التطور في   

الغربية في العمـ وفي الحقوؽ اإلنسانية والحيوانية، عند الغرب أف يحس بالذنب عند إيذائو إنساف 

 ر المرتبط بالجنس وخاصة المرأة.اتنظـ ىذا المجتمع وليس مفيـو الع آخر وىناؾ قوانيف

والجنس أو الحراـ ىي  في المجتمعات التي يرتبط الشرؼ بالعار أو العيب  

مجتمعات تضع معايير لمشرؼ ومف يخالفيا ىو عار عميو وعيب في سموكو ولو عقاب في الحياة 

ومابعد الموت أي جعموا العار أزليا. إنو مجتمع تنعدـ بو الثقة، إنو مجتمع ترىيب اآلخر لمسيطرة 
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ىيـ الخاطئة وخوفو مف عميو، إنو يعيش في خوؼ مستمر مف مجتمعو الذي تقولب عمى ىذه المفا

لو الغائب ال نعمـ إف كاف قد أنزليا دستورا لمشرؽ ونسى أف يحاسب الغرب، أقوؿ عار عمى مف اإل

ال يفكر بالمنطؽ وعار عمى مف يرىب اآلخر ويحرمو مف لذة الحياة ويمنعو مف حرية إختيار 

ار عمى كؿ مف حياتو، عار عمى كؿ دجاؿ يدرؾ دجمو ويستمر بو  مف أجؿ مصالح خاصة، وع

 سكت عف الحؽ ولـ يتكمـ.

عف جرائـ الشرؼ رغـ وجودىا وذلؾ بسبب قمة  الجزائر يقؿ الحديث في: جرائم الشرف (4

يريد التقصي عف مثؿ ىذه الجرائـ أف المعمومات الرسمية الخاصة بحجـ ىذه الظاىرة. وعمى مف 

يتوجو إلى صفحات الجرائد اليومية، والتي تتضمف أخبارًا كثيرة عف عقوبات مختمفة تصدرىا 

المحاكـ بحؽ أناس ''ثأروا'' لشرفيـ مف منظور الشرعية التي يمنحيا ليـ المجتمع، لكف القانوف 

في القضايا المتعمقة بالشرؼ عف غيره مف  الجزائري يدينيا بشدة وال يأبو لمسماىا. ال تختمؼ نظرة

الشعوب العربية حيث يعد المساس بكرامتو غمطة ال تغتفر ألف الشرؼ خط أحمر ال يجب االقتراب 

ؤل الجرائد اليومية والتي تتميز أغمبيا بالعنؼ الشديد منو. ونسمع يوميا عف جرائـ الشرؼ التي تم

الذي يؤدي في أغمب األحياف إلى الموت وبأبشع الطرؽ، فمف قتؿ األزواج لزوجاتيـ إلى اعتداء 

اآلباء واألشقاء عمى بناتيـ تختمؼ طرؽ القتؿ وأساليبو لكنيا تتستر تحت غطاء واحد أال وىو غسؿ 

تشيد مختمؼ مناطؽ الوطف دوف استثناء حوادث مف ىذا النوع، العار تحت مسمى جرائـ الشرؼ و 

تتكرر يوميا يمعب فييا الرجؿ دور حامي الشرؼ بكؿ بسالة ويسقط جميع القوانيف لينفذ حكـ 

المجتمع الذي يمزمو بضرورة محو ىذا العار حتى ال تبقى سيرة عائمتو تموكيا ألسنة السوء لعقود 

 .ويغفؿ أي شي إال تمويث سمعة العائمة وتمطيخ شرفياطويمة، فالمجتمع تعود أف ينسى 

تتحكـ العادات والتقاليد وأحكاـ المجتمع في حدوث كثير مف حوادث الشرؼ، حيث تعتبر الغيرة 

بحيث تنمو أولى بذور الشؾ في نفس  الجزائر والشؾ مف أىـ أسباب حدوث جرائـ الشرؼ في

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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الرجؿ خاصة إذا كاف زوجا، لتتحوؿ حياتو إلى كابوس مرعب يحوؿ حياتو إلى جحيـ خاصة إذا 

تداولت ألسنة الناس سمعتو. ويتحوؿ الشؾ إلى وقود يحرؾ بقوة صاحبو لمتعجيؿ باالنتقاـ وانتياز 

مرأة أي حؽ لمدفاع عف نفسيا. ولؤلسؼ، فإف أغمب أقرب فرصة لتنفيذ حكمو الذي ال يعطي ال

قضايا الشرؼ والجرائـ المقترفة باسمو تفتقر إلى الدليؿ القاطع وتبنى في الغالب عمى الظف رغـ أف 

 أغمب الظف إثـ كما جاء في الحديث الشريؼ.

 :خيانة الرجل ال تصنف ضمن الجرائم األخالقية ( أ

يقـو بدور غاسؿ العار، بؿ يعطيو كافة الصبلحيات لتنفيذ  ال يمقي المجتمع الموـ عمى الرجؿ الذي

حكمو عمى المرأة التي وضعتو في ىذه المواقؼ المحرجة، لذلؾ ال ينظر إلى ىذا الشخص بنظرة 

االزدراء بؿ يعتبرونو بطبل لـ تخنو شجاعتو في تنفيذ حكـ المجتمع القاسي. ويرى عبد الجميؿ 

عمى المرأة دوف إعطائيا الفرصة لسماع رأييا أمر شائع في طالب جامعي أف تنفيذ حكـ اإلعداـ 

الوحيدة المعنية بيذه الظاىرة، وحوادث القتؿ التي  الجزائر كثير مف المجتمعات العربية وليست

غبة المجتمع وتنفيذا إلرادتو فيو الذي يدفع الرجؿ إلى ارتكاب مثؿ ىذه نسمعيا يوميا ىي نتاج لر 

ف لـ يفعؿ فسيعد في قائمة المغضوب عمييـ إلى األبد ويفترض بو أف يمشي مطأطأ  الجرائـ وا 

الرأس ، كما يضرب عمى أسرتو حصارا كامبل ومتعدد الجوانب فتقؿ عبلقاتيـ بغيرىـ أو تنعدـ في 

ا صديقو ىشاـ فيرى أف الكثير مف حوادث الخيانة الزوجية تصؿ إلى حد كثير مف الحاالت. أم

القتؿ أما الحوادث التي تتسبب فييا البنات فتتعرض فييا الفتاة إلى الضرب المبرح وتنتيي بزواجيا 

وبعدىا تأتي مرحمة المقاطعة التي تفرضيا العائمة كنوع مف االنتقاـ النفسي والمعنوي. وبالنسبة 

تؿ والتنكيؿ بالجثث فأغمبيا يقوـ بيا األزواج خاصة الذيف يمسكوف زوجاتيـ بالجـر لحوادث الق

المشيود ويضيؼ ىشاـ: '' شخصيا ال يمكنني أف أتصور نفسي في موقؼ مثؿ ىذا ألني ال أدري 

ما يمكنني فعمو في تمؾ المحظة لكني ال أخفي أنني يمكنني في تمؾ المحظة أف أرتكب جريمة ما'' . 
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ماء االجتماع أف التمييز الواقع عمى المرأة راجع إلى طبيعة المجتمع الذكورية والذي يفضؿ ويرى عم

الذكر عمى األنثى، وىو ال يجـر القتؿ المبرر بالدفاع عف الشرؼ بؿ ويعتبر الجاني بطبًل، بينما 

ائـ يجّرـ السرقة إذ يراىا مف نواقص الرجاؿ وقد ساىمت ىذه النظرة الضيقة في زيادة حدة جر 

الشرؼ في المجتمعات العربية خاصة المنغمقة منيا. وحتى القوانيف التي تصدرىا المحاكـ لـ تتمكف 

مف إيقاؼ أو الحد مف جرائـ القتؿ والتي قد تصؿ إلى اإلعداـ والمؤبد، وأخفيا عشروف سنة سجنا، 

ة لكؿ مف سولت كؿ ىذا لـ يوقؼ جرائـ الشرؼ التي مازالت ولحد اليـو ترتكب حتى دوف أدلة كافي

 (.(، جرائـ الشرؼ2008-11-13سياـ حواس) ). ليا نفسيا الدوس عمى شرؼ العائمة.

 :الشرف من الناحية القانونية ( ب

إف جرائـ الشرؼ مف الناحية القانونية ىي تمؾ الجرائـ التي تتنافى مع األخبلؽ والديف، فالشرؼ ىو 

عمييا ويحبذ ىنا تسميتيا بجرائـ االعتداء عمى قيمة اجتماعية و أخبلقية، ولذلؾ يجب عدـ التعدي 

 :الشرؼ لذلؾ نجد كممة أو مفرد شرؼ ترتبط بعدة أنواع مف الجرائـ فيناؾ

 جرائـ الدفاع عف الشرؼ - 1

 الجرائـ المخمة بالشرؼ - 2

 جرائـ االعتداء عمى الشرؼ - 3

 فنجد أنو تكمـ عف جرائـ الشرؼ في القسـ الخامس مف قانوف العقوبات الجزائري أما بالنسبة لممشرع

تحت تسمية االعتداءات عمى  2مكرر  303.إلى غاية المادة  296وذلؾ في المواد مف  الجزائري

فشاء األسرار مف الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني  شرؼ واعتبار األشخاص وعمى حياتيـ الخاصة وا 

 .والمعنوف بالجنايات والجنح ضد األفراد

 ما ىي القضايا المخمة بالشرؼ والتي يترتب عنيا عقوبات خاصة؟

لدينا كؿ مف جريمة القذؼ  الجزائري نوف العقوباتالقضايا المخمة بالشرؼ حسب ما ورد في قا
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ؽ.ع فيو كؿ إسناد عمدي وعمني واقعة محددة تستوجب عقاب  296والتي نصت عمييا المادة 

 .واحتقار مف أسندت إليو

 6و ىي الحبس مف شيريف إلى  298بة المقررة لجريمة القذؼ فقد حددتيا المادة أما بالنسبة لمعقو 

دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ويؤدي صفح الضحية  50.000إلى  25.000أشير وبغرامة مف 

 .إلى وضع حد لممتابعة

إال أنو يشدد العقوبة بسبب القذؼ الموجو إلى شخص أو عدة أشخاص بسب انتائيـ إلى مجموعة 

دج  50.000إلى  5.000رقية أو مذىبية أو ديف معيف بالحبس مف شير إلى سنة و بغرامة مف ع

 .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

متى ارتكبت ضد األشخاص  كّيؼ جرائـ القذؼ الجزائري و مف خبلؿ ذلؾ يتبيف لنا أف المشرع

مف  الجزائري عمى أنيا جنح وذلؾ ما يمكننا استقراؤه مف خبلؿ العقوبات المقررة كما أف المشرع

ف الجاني يكوف اليدؼ مف ورائو منو ويعرؼ السبب عمى أنو كؿ سموؾ يصدر م 297خبلؿ المادة 

ىو خدش شرؼ المجني عميو أو اعتباره ويشترط حتى تقوـ جريمة الّسب أف تتوفر عمى ركف 

 298قد نّص عمييا في المادة  الجزائري العمنية، أما بالنسبة لمعقوبات المقررة ليا فنجد أف المشرع

أشير وبغرامة مالية مف  6أياـ إلى  5مكرر والتي حدد ليا عقوبات حبس تتراوح مف خمسة 

 .دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف 50.000إلى  5.000

في حالة ما إذا كاف السب  299وشّدد العقوبة كما ىو الحاؿ بالنسبة لجرائـ القذؼ مف خبلؿ المادة 

إلى  10.000يا إلى فردا أو عدة أفراد بالحبس مف شير إلى ثبلثة أشير وبغرامة مالية مف موج

 .دج كما يضع صفح الضحية حّدا لممتابعة 25.000

وبالتالي كّيفت ىي األخرى عمى أساس أنيا جنحة متى ارتكبت في جريمة الوشاية الكاذبة )الببلغ 

ؼ عمى أنيا كؿ إسناد لواقعة غير صحيحة تستوجب الكاذب( وكما تدؿ عمى ذلؾ تسميتيا فإنيا تعر 
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عقوبة مف أسندت إليو إلى السمطات وما يميزىا عف كؿ مف جريمة القذؼ والّسب ىو الكذب 

 .واإلفتراء

مف ؽ.ع والتي تتمثؿ في الحبس مف ثمانية أشير إلى خمس  300ولقد نّصت عمى عقوبتيا المادة 

ا يجوز لمقاضي في ىذه الحالة أف يأمر بنشر دج كم 15.000إلى  500سنوات وبغرامة مف 

الحكـ أو ممخص منو في جريمة أو أكثر عمى نفقة المحكوـ عميو، ومف خبلؿ إطبلعنا عف نص 

 .ؽ.ع نجد أف المشرع كّيؼ ىذه الجريمة ىي األخرى في إبطاؿ الصفح 300المادة 

 و ماذا عف العقوبات أيضا ؟

 1مكرر  303مكرر والمادة  303ي نصت عمييا المادة المساس بالحياة الخاصة لؤلشخاص والت- 

مف قانوف العقوبات والتي تتحقؽ مقاتيا التقاط أو تسجيؿ ونقؿ مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية 

بغير إذف صاحبيا ورضاه أو التقاط صور أو أي تسجيؿ في مكاف خاص بغير رضى صاحبو أو 

ميور والغير أي وسيمة كانت التسجيبلت أو التقاط أو الوضع أو السماح بأف توضع لدى الج

 .الوثائؽ المتحصؿ عمييا

 1مكرر  303مكرر و 303أما بالنسبة لمعقوبة المقررة ليا فمقد أدرجيا المشرع ضمف المادتيف 

دج في حالة  300.000إلى  50.000سنوات وبغرامة مالية مف  3أشير إلى  6والتي تكوف مف 

 .إرتكاب أحد األفعاؿ المنصوص عمييا سابقا ما إذا كاف اليدؼ مف ورائيا ىو

كما يعاقب عمى مجرد الشروع فييا ويضع صفح الضحية فييا حدا لممتابعة. كما يجوز لممحكمة 

أف تحظر عمى المحكوـ عميو مف أجؿ الجرائـ المنصوص عمييا  2مكرر  303مف خبلؿ المادة 

الحقوؽ المنصوص عمييا في ممارسة حؽ أو أكثر مف  1مكرر  303مكرر و 303في المادة 

سنوات، كما يجوز ليا أف تأمر بنشر حكـ اإلدانة طبقا  5لمدة ال تتجاوز  1مكرر  9المادة 

 مف قانوف العقوبات 18لمكيفيات المبينة في المادة 
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 ىؿ تتساقط العقوبات بالتقادـ؟

والتي تكوف حسب ما  تكوف مدة التقادـ في الجرائـ فتطبؽ عمييا األحكاـ الخاصة بالتقادـ في الجنح

مف قانوف اإلجراءات الجزائية بمرور ثبلث سنوات كاممة مف يـو ارتكاب  8ورد في نص المادة 

 .الجريمة

 ىؿ سمطة القاضي مطمقة أـ مقيدة في تكييؼ القضايا المطروحة أمامو عمى أنيا قضايا شرؼ؟

د العقوبة فييا أو تخفيفيا ودائما تبقى السمطة التقديرية لمقاضي في تكييؼ قضايا الشرؼ وتشدي

وذلؾ تبعا لمظروؼ التي ارتكبت فييا وطبيعة الشخص الذي ارتكبو فيما إذا كاف مف معتادي 

 .اإلجراـ أو لسبب لديو سوابؽ قضائية ويمكف تشديد العقوبة إلى الضعؼ في حالة العود

 و الدوؿ األوربية و العربية ما ىي قراءتكـ ؟ بالجزائر كمقارنة بيف قضايا الشرؼ

عات سواء األوروبية منيا مع غيرىا فنجد أف جميع التشري الجزائر لو قمنا بمقارنة جرائـ الشرؼ في

 .أو العربية يعاقب عمى ىذا النوع مف الجرائـ ضد األشخاص

الجرائـ فنجدىا في تزايد مستمر شأنيا شأف باقي أنواع  الجزائر أما بالنسبة لتزايد جرائـ الشرؼ في

 (.(، جرائـ الشرؼ2008-11-13سياـ حواس)).عمى الرغـ مف تصدي المشّرع ليا الجزائر في
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اجتيد أحد الباحثيف مف خبلؿ ما تطرقنا إليو في ىذا الفصؿ مف مفاىيـ، نجد أف كمما  خالصة الفصل:

في البحث عف موضوع العذرية، وجد نفسو مجبورا في البحث عف مفيـو الشرؼ، ألنيما ال يمكف أف 

ينفصبل عف بعضيما في مجتمعنا العربي، كما أنو ال بد مف التطرؽ إلى الفرؽ بيف الشرؼ العربي 

عرفة األسباب والعوامؿ الكامنة والشرؼ الغربي، ألنيما متناقضاف تماما، إضافة إلى ذلؾ مف الضروري م

 وراء تبايف ىذه التعاريؼ المرتبطة بالعذرية، ولماذا ال يمكف فصؿ ىذه المفاىيـ عف بعضيا؟

خبلصة القوؿ أف الببلد العربية تعتمد عمى فكرة الشرؼ كمقياس لتحديد ماىو مقبوؿ اجتماعيا  

الشرؼ مف أجؿ المحافظة عمى المكانة  وما يعتبر مرفوض والذي يؤدي إلى العقاب أي ما يعرؼ بجرائـ

 اإلجتماعية.
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بعد دراسة الجانب النظري الذي أعطانا لمحة عامة وعممية عن مفيوم العذرية وتقدير الذات  تمهيد:

لدى الفتاة الفاقدة لمعذرية، نتطرق اآلن إلى الجانب التطبيقي من أجل التعرف عمى الحاالت التي من 

البايات والمعمومات  شأنيا أن تخدم موضوع البحث، وذلك ألن الدراسة الميدانية ليا دور ميم في جمع

قصد إثبات الفرضيات المطروحة أو نفييا، ولقد استفدنا كثيرا من الجانب النظري في الجانب التطبيقي 

مما أدى إلى تسييل إجراء المقابالت العيادية مع الحاالت واستعمال كل من المالحظة العيادية والقياس 

 .النفسي لمعرفة مستوى تقدير الذات لدى عينة الدراسة

I. :الدراسة االستطالعية 

كدراسة أولية وىي صورة مصغرة لمدراسة  ةتعتبر الدراسة االستطالعيتعريف الدراسة االستطالعية:  (1

التي يتم من خالليا التعرف عمى عينة البحث أو مجتمع الدراسة ككل وعمى مكان إجراء المقابالت وذلك 

 من أجل تطبيق األدوات المستخدمة في الدراسة األساسية.

أربع حاالت، ثالث حاالت من الحي الجامعي لمبنات شمومة وحالة تم إجراء الدراسة االستطالعية عمى 

 – 02إلى غاية  0281 – 20 -81سرير "ليطا" في الفترة الممتدة من 0022واحدة من الحي الجامعي 

20 – 0281. 

 أهداف الدراسة االستطالعية:  (2

 .تحديد الظروف التي جرت فييا الدراسة 

 .جمع المعمومات الكافية عن الحاالت 

 .تحديد الدراسة األساسية 

 .أخذ فكرة عن مدى استجابة العينة ألداة البحث 
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 .التأكد من التصور العام لمبحث 

 إجراءات الدراسة: (3

 لتحقيق أىداف الدراسة والتأكد من صحة فروضيا استخدمت الباحثة األدوات التالية: أدوات الدراسة: 

ادثة، تتم بين بين المعالج والمفحوص في مواقف مواجية وىي شكل من أشكال المحالمقابمة العيادية: 

غايتيا الحصول عمى معمومات واقعية عن العميل، والعمل عمى حل المشكالت التي يواجييا أو ىي 

حوار بين الفاحص والمفحوص، ييدف لمتوصل إلى معرفة عميقة حول كل المعطيات النفسية 

اإلجتماعية والمعرفية، فيي أداة من أدوات البحث العممي تمعب دورا في مجال التشخيص والعالج و 

 (.02: ص0282-0280النفسي)بن لزرق عواد وبوزيان الجياللي، 

أخرى وىي ىي أداة أساسية لدراسة السموك اإلنساني في مواقف يتعذر استخدام المالحظة العيادية: 

سموكية معينة، وتسجيميا ثم ربطيا بما توصل إليو من نتائج التي استعمل فييا مشاىدة الفاحص لجوانب 

 (.08أدوات أخرى)بن لزرق عواد وبوزيان الجياللي، نفس المرجع: ص

وىي وسيمة جد ميمة ألنيا تكشف لنا وقائع حياة الحالة، وتعتبر أساسية لجمع دراسة الحالة: 

عالقتيا وماضييا وحاضرىا ومشاعرىا، بحيث تعتبر المجال المعمومات عنيا وتعطينا فيما شامال خالل 

بمعرفة اتجاىات الحالة من خالل جمع معمومات أكثر دقة حتى نتمكن من الذي يسمح لؤلخصائي 

 (.18: ص0282-0280التشخيص الجيد ليا)غرمول حميمة، 

 عبارة: 25مقياس كوبر سميث لتقدير الذات النموذج المصغر 

لقياس االتجاه نحو الذات اإلجتماعية العائمية، وىو الحكم  8602سنة  ىو مقياس أمريكي صمم

الشخصي لمفرد نحو نفسو والصورة الصادقة التي يكونيا الفرد عن نفسو تعتمد بالدرجة األولى عمى تقديره 

 لذاتو، ويحتوي المقياس عمى أربع مقاييس فرعية ىي: 
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 .الذات العامة 

 .الذات اإلجتماعية 

 .العمل 

  والوالدين.المنزل 

فقرة معدة لقياس تقدير الذات، وىي  08ويحتوي عل بعدين تنطبق وال تنطبق، وعدد فقراتو  

 .80الصورة الخاصة بالكبار الذين يتجاوزون سن ال

  :منيا العبارات السالبة ذات األرقام 

0-0-0-2-82-80-80-88-80-82-81-08-00-00-02-08. 

  :والعبارات الموجبة ذات األرقام 

8-2-8-1-6-88-82-86-02. 

 يقدم الفاحص ورقة اإلختبار لمحالة ويعطي التعميمة التالية: تعميمة تطبيق اإلختبار: 

ىذا المقياس، فيمايمي مجموعة من العبارات إجابتك عمييا سوف تساعدني  اليوم سوف نقوم بملء 

( xاخل المربع عالمة )في معرفة ما تحب وما ال تحب، إذا كانت العبارة تصف ما تشعر بو عادة فضع د

( داخل المربع في خانة xفي خانة "تنطبق"، أما إذا كانت العبارات ال تصف ما تشعر بو فضع عالمة )

نما اإلجابة الصحيحة ىي التي تعبر بيا عن  "ال تنطبق"، وال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة وا 

 (.10)غرمول حميمة، نفس المرجع:صشعورك الحقيقي

 الخطوات التالية:  بإتباعدرجات مقياس كوبر سميث  عمى يمكن الحصولطريقة التصحيح: 

 ( 8إذا كانت اإلجابات "ال تنطبق" عمى العبارات السالبة نمنحو)( 2، أما إذا كانت إجابتو تنطبق نمنحو .) 

 ( أما إذا كانت اإلجابة ال 8إذا كانت اإلجابة عمى العبارات الموجبة تنطبق نمنحو ،)( 2تنطبق نمنحو.) 
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  2يمكن الحصول عمى الدرجة الكمية لممقياس بجمع عدد العبارات الصحيحة وضرب التقدير الكمي في. 

 مستويات تقدير الذات: 

 .22 -02درجة منخفضة:  -8

 .02 -22درجة متوسطة:  -0

 .12-02درجة مرتفعة:  -0

 كما يحتوي رائز تقدير الذات لكوبر سميث عمى أربعة مقاييس فرعية المتمثمة في الجدول التالي:  

 المقاييس الفرعية  أرقام العبارات الدرجة الخام

 الذات العامة  1-3-4-7-11-12-13-15-18-19-24-25 12

 الذات االجتماعية 5-8-14-21 14

 المنزل والوالدين 6-9-11-16-21-22 16

 العمل 2-17-23 13

  (.16)غرمول حميمة، نفس المرجع:ص

 عبارات مقياس تقدير الذات لكوبر سميث:

داخل المربع المناسب الذي يبين مدى ×( يمي مجموعة من العبارات حول نفسك ضع عالمة)  فيما

موافقتك عمى العبارات التي تصفك كما ترى نفسك، أجب عن كل عبارة بصدق وليس ىناك إجابة 

 .أو خاطئة صحيحة

 /تنطبق ال تنطبق العبارات

  ال تضايقني األشياء عادة.  -8

  أجد من الصعب عميا أن أتحدث أمام مجموعة من الناس.  -0
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  أود لو أستطيع أن أغير أشياء في نفسي.  -0

  ال أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي.  -2

  يسعد اآلخرون بوجودىم معي.  -8

  لمنزل.أتضايق بسرعة في ا  -0

  أحتاج وقتا طويال كي أعتاد عمى األشياء الجديدة.  -2

  أنا محبوب بين األشخاص من نفس سني.  -1

  تراعي عائمتي مشاعري عادة.  -6

  استسمم بسيولة.  -82

  تتوقع عائمتي من الكثير.  -88

 . من الصعب جدا أن أضل كما أنا  -80

  تختمط األشياء كميا في حياتي.  -80

  يتبع الناس أفكاري عادة.  -82

  ال أقدر نفسي حق قدرىا.  -88

  أود كثيرا لو أترك المنزل.  -80

  أشعر بالضيق من عممي غالبا.  -82

  مظيري ليس وجييا مثل معظم الناس.  -81

  إذا كان لدي شيء أريد أن أقولو فإنني أقولو عادة.  -86

 . تفيمني عائمتي  -02

 . معظم الناس محبوبون أكثر مني - 08
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  أشعر عادة كما لو كانت عائمتي تدفعني لعمل األشياء.  -00

  ال ألقى التشجيع عادة فيما أقوم بو من األعمال.  -00

 . أرغب كثيرا أن أكون شخصا آخر  -02

 . ال يمكن لآلخرين االعتماد عميا  -08

II.  :الدراسة األساسية 

باإلتصال بإحدة الطالبات والتي تنتمي إلى إحدى المنظمات الطالبية، من أجل  ناقام: حاالتال (1

مساعدتيا في الوصول إلى طالبات من األحياء الجامعية بمستغانم والالتي فقدن عذريتين، وقد اقترحت 

لبحث، أربع حاالت، وذلك لتوفرىا عمى الشروط الالزمة لموضوع ا تنااختار  ناىذه الطالبة عدة أسماء إال أن

 08سنة و 00أي كمين طالبات باألحياء الجامعية فقدن عذريتين برضاىن وقد كان سنين يتراوح مابين 

، ومع تكرار المحاولة مرات نالمقابمة بحجة عدم معرفتين لسنة، إال أنين رفضن في البداية إجراء ىذه ا

 ف جيدة.أخرى تم إجراء المقابالت مع كل واحدة منين في غرفتيا الخاصة وفي ظرو 

 اإلطار الزماني والمكاني: (2

  :تم إجراء الدراسة الميداينة لثالث طالبات من الحي الجامعي لمبنات "شمومة" وطالبة من مكان الدراسة

 سرير"ليطا" بوالية مستغانم. 0022الحي الجامعي لمبنات 

  :28-08إلى  0281-28-81يوم في الفترة الممتدة من  82تم إجراء المقابالت لمدة زمن الدراسة-

0281 . 

 .0281-28-08إلى  0281-28-81الحالة األولى: من 

 .0281-28-02إلى  0281-28-08الحالة الثانية والثالثة: من 

 .0281-28-08إلى  0281-28-01الحالة الرابعة: من 
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 منهج الدراسة:  (3

المناىج العممية لقد تم استعمالنا لممنيج العيادي في ىذه الدراسة والذي يعد من المنهج العيادي: 

 المستعممة في الحاالت الفردية وذلك وفق ما يخدم الظاىرة المراد دراستيا وفيميا فيم أعمق وأشمل

 المقابمة العيادية نصف موجهة : 

ىي التي تعتمد عمى قدرات االخصائي الذي يقوم بيا من خالل خمق جو مالئم من الثقة المتبادلة و  

 .ابي و المستقل . كما تعتمد عمى شخصية االخصائي النفساني و خبرتوالمشجعة من أجل التفاعل االيج

  خالصة الفصل:

تطرقنا في ىذا الفصل لمدراسة الميدانية المتمثمة في اإلجراءات المنيجية لمدراسة االستطالعية واألساسية، 

السيكومترية فقد اشتمل عمى نتائج الدراسة االستطالعية، واليدف منيا ىو التعرف عمى الخصائص 

ألدوات الدراسة، ومدى صالحية استخداميا في الدراسة األساسية، كما اشتمل عمى التعريف بمنيج 

الدراسة و أدوات الدراسة ،  والتي يتم عمى ضوءىا تفسير النتائج و مناقشتيا، وىذا ما سنتطرق إليو في 

 الفصل الموالي ليذه الدراسة.
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 ومناقشة الفرضيات وتحميل النتائج. ن ىذا الفصل عرض الحاالت االساسيةيتضم تمهيد:

 حاالت:عرض ال

 : الدراسة النفسية لمحالة األولى (1

 البيانات األولية: ( أ

 .. ساالسم : م

 .سنة 22السن : 

 .الجنس : أنثى

 .متوسطةالرتبة بين اإلخوة : 

 .عزباء :الحالة المدنية

 .شمف :السكن

 التعميمي: السنة أولى ماستر.المستوى 

 .متوسط االقتصادي:المستوى 

 .سنوات 3مدة فقدان العذرية: 

 سيميولوجيا الحالة: ( ب

 ، كانت محجبة.قصير القامة، نحيفة، بيضاء، عيون كبيرة وسوداء: المورفولوجيةالبنية 

 المغة: لغتيا واضحة 

 سريعة االنفعال والغضب.االنفعال: 

 



 الفصل الخامس                                                    عرض النتائج ومناقشة الفرضيات

 

68 
 

 السموكات الغريزية: ( ت

 الشيية: لدييا فقدان لمشيية.

 النوم: قميمة النوم ليال ونوم في فترة الصباح.

 المزاج: مزاج متقمب، سريعة البكاء.

 ومنسجمة مع موضوع الحوار.األفكار: أفكار مترابطة 

 في الجدول التالي سنقوم بتوضيح سير المقابالت مع الحالة األولى. :سير المقابالت ( ث

 مكان إجرائها هدفها مدتها تاريخها المقابمة

كسب الثقة  دقيقة55 11-55-8511 1

 وجمع البيانات

الحي الجامعي 

 شمومة

الحي الجامعي  الجانب العالئقي دقيقة55 11-55-8511 8

 شمومة

حياتها في  دقيقة55 85-55-8511 3

 الجامعة 

الحي الجامعي 

 شمومة

استعمال  دقيقة45 81-55-8511 4

 قياسمال

الحي الجامعي 

 شمومة 

 

، عزباء وطالبة جامعية بدون سنة، المقيمة بشمف 22العمر  البالغة من .سالحالة م :المقابمة تحميل ( ج

عمل، رتبتيا بن اإلخوة الثانية بين أخوين، مستواىا المادي متوسط، كان فقدانيا لمعذرية منذ حوالي ثالث 

سنوات، ما يمكن مالحظتو عمى الفتاة مريم من صفات مورفولوجية شكمية يمكن توضيحيا فيمايمي: 
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، لباسيا يضاء وعينين سودوين، لغتيا سميمة واضحةقصيرة القامة، نحيفة وضعيفة البنية، ذات بشرة ب

 مرتب ألوانو متناسقة.

فنجد بأنيا تتميز بفقدان الشيية، نوم قميل، ومزاج متقمب مع سرعة البكاء، أما بالنسبة لسموكاتيا الغريزية 

 لدييا ميل لتقميد الشخصيات الغربية في األفالم.

تتميز عالقاتيا مع أفراد عائمتيا بالتوتر والصراع الدائم خاصة عندما تحاول مريم إثبات ذاتيا ويتجسد 

وجود صراع داخمي بويمكن تفسير ذلك ذلك في قوليا:" كل ما نبغي ندير حاجة وال غير نيدر ينوضولي" 

وىو ما ولد لدييا كبت من بين رغباتيا النفسية ومجاراة المجتمع بما يمميو عمييا من عادات وتقاليد 

الضروري أن يجد مخرجا إلى ساحة الشعور، أما ما يالحظ عمى الجانب العالئقي بعد انتقاليا إلى الحي 

الجامعي فيتسم بوجود ذلك الفضاء الذي يسمح بالتعبير عن كافة الرغبات المحظورة إجتماعيا حيث 

 أصبحت تعبر عن رغباتيا بسموكات جنسية أمام الناس.

ت عمى شاب والذي كان سببا في انحرافيا جراء فقدانيا لعذرتيا وعمى ن من نتائج ىذه الحرية أن تعرفوكا

إثر ما حدث قامت الحالة بنزع الحجاب واتخاذ طريق جديدة إلشباع رغباتيا وكان مقصدىا بطبيعة الحال 

مكن تبرير ىذا السموك بما المالىي الميمية حيث كانت تختار لنفسيا في كل مرة رجال بديال عن سابقو، وي

قالتو في المقابمة:" درك نقدر ندير كما نبغي ما عندي حتى حاجة نخسرىا بكيت وعزل روحي عمى الناس 

 ودرك عييت أصال المي صرى صرى".

الممزوج بالالمباالة الذي أدى وجراء ىذه المعاناة الكبيرة التي ولدت عند مريم حالة من الشعور باإلحباط 

الذات العمل تساوي  فشل ذريع في الدراسة، كانت نتيجة مقياس كوبر سميث في درجة تقديربدوره إلى 

 00%، بنسبة 3من  0الصفر

أما بالنسبة لما يتعمق بتقدير الذات األسري نتيجة لمتوتر القائم بين الحالة وأسرتيا فقد كانت نتيجة مقياس 

 تقدير ذات منخفض. وىو ما يدل عمى%  33333، بنسبة 2/6تقدير الذات تساوي 
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أما بالنسبة لتقدير الذات اإلجتماعي فيمكن القول بأن الطالبة وبفعل العوامل األسرية والصراع القائم 

بينيما فقد انعكس ذلك بشكل آخر حينما أرادت الفتاة أن تبرىن عمى ذاتيا وان تجد لنفسيا من يحترميا 

وىذا مايبرر ويفسر ارتفاع في تقدير الذات ويقدر ذاتيا فعقدت العديد من العالقات اإلجتماعية 

 .%100، بسبة 4/4إلجتماعي و الذي كانت نتيجتو ا

جة تقدير الذات أما عن عالقة الحالة بالعالم الخارجي وفيما يتعمق بتأثرىا وتأثيرىا في األشياء فنجد أن در 

 .%50، بنسبة 6/12العام يساوي 

 أي بين المتوسط والمرتفع. 75%، بنسبة 60تساوي مالي لمحالة كانت درجتو وتقدير الذات اإلج

 : الدراسة النفسية لمحالة الثانية (8

 البيانات األولية: ( أ

 .. باالسم: أ

 .سنة 25السن: 

 .الجنس: أنثى

 .الرتبة بين اإلخوة: متوسطة

 .الحالة المدنية: عزباء

 .السكن: تسيمسيمت

 المستوى التعميمي: السنة الثانية ماستر.

 اإلقتصادي: ضعيفالمستوى 

 سنوات 4مدة فقدان العذرية: 

 سيميولوجيا الحالة: ( ب
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 ء متوسطة الجمال، ذات عيون عسمية، غير محجبة.البنية المورفولوجية: قصيرة، نحيفة، سمرا

 لغتيا واضحة وبسيطة. المغة:

 االنفعال: انفعاالتيا عادية.

 السموكات الغريزية: ( ت

 الشيية: شيية عادية.

 جدا. النوم: نوميا قميل

 المزاج: كثيرة الضحك تتعرض لنوبات من البكاء أثناء تعاطييا لممخدرات.

 األفكار: أفكارىا مترابطة.

 في الجدول التالي سنقوم بتوضيح سير المقالبالت لمحالة الثانية.سير المقابالت:  ( ث

 مكان إجرائها هدفها مدتها تاريخها المقابمة

كسب الثقة  دقيقة 65 81-55-8511 1

 البياناتوجمع 

 اإلقامة الجامعية

 شمومة

 اإلقامة الجامعية  الجانب العالئقي دقيقة 55 88-55-8511 8

 شمومة

 اإلقامة الجامعية الحياة الجامعية دقيقة 55 83-55-8511 3

 شمومة

4 

 

 اإلقامة الجامعية تطبيق المقياس دقيقة 35 84-55-8511

 شمومة
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سنة، الساكنة في تسيمسيمت، طالبة جامعية بدون  25البالغة من العمر  .بالحالة أ :المقابمة تحميل ( ج

ضعيف جدا، كان فقدانيا لمعذرية منذ أربعة المادي ثالثة بين أربعة إخوة، مستواىا عمل، تحتل المرتبة ال

، جمال متوسطسمرار البشرة، ية مايمي: قصر القامة، النحافة، إسنوات، من صفاتيا المورفولوجية الشكم

 لباس أنيق.و

أما السموكات الغريزية فتتميز ب: نوم قميل جدا، كثرة الضحك لكن أثناء تعاطييا لممخدرات تتعرض 

 مترابطة منسجمة مع موضوع الحوار.لنوبات من البكاء، رغم ذلك إال أن أفكارىا 

اء من الناحية الفكرية بساطة األبكما أن لفتتميز بالالمباالة وعدم اإلىتمام، وأما عالقتيا مع أفراد عائمتيا 

امال رئيسيا في عدم وعي الفتاة ىذا من جية ومن جية أخرى العامل المادي المتدىور والثقافية كان ع

ا الوحيد تغيير وضعيا المادي وتحسين مستواىا المعيشي بأي طريقة كانت إذ تمخص يفأصبح بذلك ىم

عمى ىذا كان الزم نبعد عمى دارنا ونشوف مفيوم ذلك في قوليا:" والدينا ما قامو بينا حتى في حاجة 

 حياتي".

تعرفت عمى صديقات يمكن اعتبارىن بطريقة أو  ،وبعد انتقاليا إلى الجامعة ودخوليا الحي الجامعي

والذي حممت منو ثم أجيضت وقد تركيا  ،بأخرى سببا في تعرفيا عمى شاب مدمن مخدرات من مستغانم

ء، حجتيم في ذلك أنيا فتاة منحرفة ال تميق بو، ىذا ما أدى بعد ذلك تحت ضغوط أىمو وبعض األصدقا

بيا إلى أن تسمك طريق الضياع حيث أصبحت تفضل الخروج مع رجال كبار في السن من أجل كسب 

ىا من إال أن األقدار شاءت أن ذلك شاب تقدم لخطبتيا لينقذالمال غير مبالية برأي المحيط اإلجتماعي 

 و.عالم الضياع الذي غرقت في

مع الحالة توصمنا إلى  ونتائج مقياس تقدير الذات لكوبر سميث أجريناىاومن خال ل المقابالت التي 

 التحميالت التالية:
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فبالنسبة إلى الجانب التفاعمي مع الدراسة نجد أن الحالة لم تحظى بالفشل بل كان لدييا مستوى دراسي 

حسب  %66366بنسبة  2/3والتي تساوي مميز إلى حد ما وىذا ما توضحو الدرجة المتحصل عمييا 

 مقياس كوبر سميث في المقياس الفرعي الخاص بالعمل.

وىو كنتيجة إلىمال األسرة لمحالة  %33333بنسبة   2/6نتيجتو كانت بينما تقدير الذات األسري فقد 

 وىو ما يمكن أن يفيم عمى أنو تقدير ذات أسري منخفض.

وفيما يتعمق بالجانب اإلجتماعي فيمكن مالحظة العالقات اإلجتماعية العديدة والتي تعبر عن نتائج 

 الحالة لدييا تقدير إجتماعي مرتفع.ومنو يصح القول أن  %75بنسبة  3/4المقياس والمتمثمة في 

بالنسبة لمستوى تقدير الذات العامة والذي يخص العالقة القائمة بين الحالة ومحيطيا الخارجي بما يحممو 

من ظروف وتغيرات وتأثيرات ال مفر منيا فإنما يظير عمى الحالة ىو درجة عمى من المتوسط في تقدير 

 .%66366بنسبة  8/12اد عمى مقياس كوبر سميث يساوي الذات العامة والتي نتيجتيا باإلعتم

ونستخمص من جممة ما تقدم أن الحالة تتمتع بمستوى معين من تقدير الذات والذي يتراوح بين متوسط 

 .%75بنسبة  60ياس كوبر سميث والتي تشير إلى ومرتفع حسب ما وضحتو النتيجة لمق

 : الدراسة النفسية لمحالة الثالثة (3

 البيانات األولية:  ( أ

 . ن االسم: ك

 .24السن: 

 الجنس: أنثى.

 الرتبة بين اإلخوة: الثانية.

 الحالة المدنية: عزباء.
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 السكن: تسيمسيمت.

 المستوى التعميمي: السنة الثانية ماستر.

 متدىور.المستوى اإلقتصادي: 

 سنوات. 5مدة فقدان العذرية: 

 سيميولوجيا الحالة:  ( ب

المورفولوجية: متوسطة الطول، نحيفة نوعا ما، سمراء، ذات شعر أسود، متوسطة الجمال، غير البنية 

 محجبة.

 المغة: لغتيا واضحة وسمسة.

  عدوانية. سموكاتياتستعمل ألفاظ جنسية، االنفعال: سريعة االنفعال، 

 السموكات الغريزية:  ( ت

 الشيية: تتناول أدوية فتح الشيية.

 .والنوم طوال النياروم: السير ليال الن

 المزاج: متقمبة المزاج ) أحيانا مزاج عصبي وأحيانا ىادئة(.

 األفكار: أفكار مترابطة، ال تخرج عن موضوع الحوار.

 في الجدول التالي سنقوم بتوضيح سير المقابالت لمحالة الثالثة.: سير المقابالت ( ث

 مكان إجرائها هدفها مدتها تاريخها  المقابمة

كسب الثقة وجمع  دقيقة 55 81-55-8511 1

 البيانات

 الحي الجامعي 

 شمومة
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 الحي الجامعي  عالقاتها قبل الجامعة دقيقة 55 88-55-8511 8

 شمومة

 الحي الجامعي  عالقاتها الجامعية  دقيقة 45 83-55-8511 3

 شمومة

 الحي الجامعي  تطبيق المقياس دقيقة 35 84-55-8511 4

 شمومة

 

سنة، الساكنة في تسيمسيمت، عزباء، طالبة جامعية  24البالغة من العمر ك. نالحالة : المقابمة تحميل ( ج

بدون عمل، في الرتبة الثانية بين ثالث أخوات، مستواىا المادي متدىور، كان فقدانيا لمعذرية منذ خمس 

ل، نحيفة نوعا يمكن مالحظتو من صفات مورفولوجية يمكن حصره في مايمي: متوسطة الطو  سنوات، ما

، لغتيا واضحة إال أنيا سريعة اإلنفعال ما، ذات بشرة سمراء، وشعر أسود، متوسطة الجمال وغير محجبة

 إذ تبدو عدوانية وكثيرا ما تستعمل ألفاظ جنسية.

أما بالنسبة لسموكاتيا الغريزية فنجد بأنيا تتميز بفقدان لمشيية حيث تتناول أدوية فتح الشيية وزيادة 

م قميل) السير ليال والنوم في النيار(، لدييا مزاج متقمب بين اليدوء والعصبية، أما أفكارىا فتبدو نو  الوزن،

 متسقة ومنسجمة.

، األخت الكبرى قد توفت منذ حوالي خمس سنوات ومنفتحة مع أختينالفتاة في عائمة فقيرة  قد تربت ىذه

 األخت، وىي موقفيا وارتدت الحجاب الشرعيغرى سارت في طريق الضياع ثم تراجعت عن واألخت الص

الوسطى والتي كانت تساعد عائمتيا في مصاريف البيت حيث كانت تبيع الجرائد وأكياس البالستيك في 

. ىذه الظروف ساىمت كثيرا في تبمور شخصيتيا العدوانية والمنفتحة عمى المحيط اإلجتماعي األسواق
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ا:"أنا مممي كنت صغيرة عايشة حرة ندخل وقت مانبغي بمختمف شرائحو وىذا ما صرحت بو في قولي

 ونخرج وقت ما نبغي ونخالط كامل الناس المي يبغوني والمي يكرىوني".

وبعد دخوليا الجامعة توفت أختيا الكبرى، في ىذه الفترة تعرفت عمى شاب مدمن مخدرات والذي أشفق 

شافني نبكي عمى أختي وقف معايا وساندني عمى حاليا وقد ساندىا كثيرا عمى حد قوليا:" في المول كي 

أي أنو تخمى عنيا بعدما أفقدىا عذريتيا وىذا الشي المي خالني نتعمق بيو بصح من بعد سمح فيا"، 

تختار طريق الضياع ألن ليس لدييا ما تخسره كما جاء في قوليا:"ماعندي حتى أن إال  يافمكان أمام

 د وحياتي نعيشيا كما نبغي".حاجة نخسرىا عمى ىذا ما نحير حتى في واح

عكس   أن بعد مالمسة خمجات نفسيا يتضحتبدو ىذه الفتاة من الوىمة األولى ذات تقدير ذات مرتفع إال

ذلك وقد بدى ذلك جميا في قوليا:"ماكاش بنت ما تغمطتش والمي تشوف روحيا عميا راىي دايرة كثر مني 

 بصح أنا واضحة وصريحة وىما منافقين". 

إلى تقدير الذات الدراسي فإن اإلنشغال بمحاولة تحصيل أكبر قدر من المال إلصالح الوضع بالنسبة 

المادي ألسرة الحالة أدى بيا إلى إىمال الجانب العممي والمعرفي والذي يستمزم عنو تدىور وانخفاض 

أعطى نتيجة  كبير في تقدير الذات الدراسي وىذا متحصمنا عميو عند تطبيقنا لمقياس تقدير الذات والذي

 كتقدير ذات منخفض. %33333بنسبة  1/3

أما فما يخص تقدير الذات األسري فبفعل الحرية المطمقة التي تتمتع بيا الحالة فإنو ال وجود ألي شكل 

من أشكال التوتر داخل األسرة وىذا ما يجدر بو أن يؤسس لتقدير ذات أسري عالي حيث كانت النتيجة 

 .%83333بنسبة  5/6المحصل عمييا تساوي 

في ومن الناحية اإلجتماعية فإن تفاعل الحالة مع األسرة كما سبقت اإلشارة إلى ذلك قد ولد عندىا مزيدا 

مسبقة  وافتراضاتعمى ىذا المجتمع والتكيف معو سريعا دون الحاجة إلى أي مقدمات  لالنفتاحالرغبة 
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ونسبة  3/4ر سميث مرتفعا بنتيجة وىذا ما جعل مستوى تقدير الذات اإلجتماعي حسب مقياس كوب

75% . 

ال تحسن التعامل مع األوضاع حيث أنيا  بأنياأما بالنسبة لتقدير الذات العامة فالمالحظ عمى الحالة 

غالبا ما تفشل في التعبير عن أغراضيا بسبب تسرعيا في اتخاذ القرار إلى جانب اإلفراط في تحصيل 

 5/12نخفاض في مستوى تقدير الذات العامة والتي نتيجتيا عدد أكبر من األصدقاء وىذا ما يفسر ا

 حسب مقياس كوبر سميث. %41366بنسبة 

 64وخالصة ما سبق أن الحالة تتمتع بتقدير ذات مرتفع نظرا إلى النتيجة المحصل عمييا والتي تساوي

 حسب مقياس كوبر سميث. %80بنسبة 

 الرابعة: اةيالدراسة النفسية لمح (4

 البيانات األولية:  ( أ

 . تباالسم: 

 .23السن: 

 الجنس: أنثى.

 الرتبة بين اإلخوة: الكبرى.

 الحالة المدنية: عزباء.

 السكن: غميزان.

 تعميمي: السنة الثانية ماسر.المستوى ال

 المستوى اإلقتصادي: متدىور.

 مدة فقدان العذرية: عامين.
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 سميولوجيا الحالة: ( ب

 الطول، متوسطة الوزن، ذات عيون عسمية، بيضاء وجميمة.البنية المورفولوجية: متوسطة 

 المغة: تتميز لغتيا بسرعة الكالم.

 االنفعال: عصبية جدا.

 السموكات الغريزية:  ( ت

 الشيية: حسب المزاج.

 نوم قميل ) سير في الميل والنوم صباحا(.

 المزاج: متقمبة المزاج وكثيرة البكاء.

 األفكار: أفكارىا منسجمة.

 في الجدول التالي سنقوم بتوضيح سير المقابالت مع الحالة الرابعة.سير المقابالت:  ( ث

 مكان إجرائها هدفها مدتها تاريخها المقابمة

 الحي الجامعي جمع البيانات دقيقة 65 81-55-8511 1

 )ليطا(8855

 الحي الجامعي يقئالجانب العال  دقيقة 45 81-55-8511 8

 )ليطا(8855

 الحي الجامعي الحياة الجامعية دقيقة 45 35-55-8511 3

 )ليطا(8855

 الحي الجامعي تطبيق المقياس دقيقة 35 31-55-8511 4
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 )ليطا(8855

 

سنة، المقيمة بغميزان، عزباء بدون عمل، الكبرى  23تبمغ من العمر  .تالحالة ب :ممخص المقابمة ( ج

بين إخوتيا، مستواىا المادي متدىور، كان فقدانيا لمعذرية منذ سنتين، من صفاتيا المورفولوجية: متوسطة 

 الطول والوزن، بيضاء جميمة ذات عيون عسمية، سريعة الكالم، عصبية.

 م وبشيية حسب المزاج، كما تتميز بمزاج متقمب وكثرة البكاء.تتميز سموكاتيا الغريزية بقمة النو 

حاول تتميز عالقتيا بأفراد عائمتيا باالنسجام إال أن ما يعكر صوف ىذه العالقة ىو المسؤولية التي ت

العائمة دائما أن تكمفيا أياىا وىذا ما يتضح من خالل قوليا:" أنا الكبيرة في خوتي ودايما يقولولي دبري 

راكي تشوفي الحالة كي دايرة" وتقع ىذه الفتاة دائما كضحية داخل المجتمع القاسي الذي ال يقدر عمينا 

أنوثتيا، رغم ذلك فقد حاولت الفتاة جاىدة أن تسمك طرقا شرعية لكسب المال، فأصبحت طالبة جامعية 

تكافيء باريزة  بالحي الجامعي تطمب العمم بجد رغبة في الحصول عمى عمل مناسب، إال أن األقدار لم

بوظيفة مناسبة بل برجل غير مناسب حيث تعرفت عمى شاب من تيزي وزو يعمل بمستغانم ومن نفس 

مع العمم أنيا لم تكن تعمم بذلك في البداية، ومع مرور الوقت استطاع ىذا سنيا وقد كان مدمن مخدرات 

:" لقيت فيو الرجل المناسب وقمت الشاب أن يكسب قمب الفتاة وأن يستعطفيا وىذا ما عبرت عنو في قوليا

باالك يبدلمي حياتي" وبوعود كاذبة استسممت الفتاة إللحاح الشاب ففقدت عذريتيا وبعد ذلك قام بخيانتيا 

 مع صديقاتيا وفضحيا أمام الجميع مما أدى بيا إلى اإلعالن عن إنحرافيا.

محاولة اليروب من أية مسؤولية كانت،  تتميز الجوانب العممية والتفاعمية عند الحالة بتدىور شديد بسبب

ونظرا لممعاناة الشديدة التي لحقت بالفتاة فنجد أنيا قد حاولت بإىماليا الدراسي التخمص من كافة القيود 
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وكل ما ذكر يفسر بجالء النتيجة  والوىم ياإلجتماعية والنفسية وىذا ما أدى بيا إلى التيو بين الحقيق

 .%00بنسبة  حسب مقياس كوبر لتقدير الذات ( بنسبة0)المترتبة عن ذلك والتي تساوي الصفر

ويتسم تقدير الذات األسري بكونو في درجة متوسطة حيث أن الفتاة ال تكره العائمة بل الطريقة التي 

ة بل من سجن أفكارىا، وعمى ىذا األساس تفرضيا عمييا، كما أنيا ال تحاول اليروب من كنف األسر 

 .%50بنسبة  3/6توصمنا من خالل تطبيق مقياس كوبر سميث عمى الحالة إلى نتيجة 

خاصة وأنيا تحاول الحصول عمى البديل عن  ممحوظبينما يتميز الجانب اإلجتماعي لمحالة بارتفاع 

إجتماعية متبادلة تفيد في عممية التواصل  األسرة التي لم تكن كافية لمبناء العاطفي فجعميا تقيم عالقات

ورغبة منيا في إشباع معطياتيا الشعورية من خالل جممة من الروابط وىو ما يبرر النتيجة التي تؤكد 

 . %75بنسبة  3/4عمى البعد اإلجتماعي لمحالة والتي تقدر ب 

الفاعل الرئيسي داخل الوسط أن الحالة عادة ما تمعب دور أما فيما يخص تقدير الذات العامة فنالحظ 

اإلجتماعي كمحاولة لمخروج من اإلنطوائية واإلنفتاح عمى العالم والبرىان عمى الذات وىذا ما تعبر عنو 

والتي نحكم عمييا حسب مقياس كوبر سميث عمى أنيا في حدود  %58333بنسبة  7/12النتيجة 

 المتوسط.

مفاده أنيا قد حازت عمى تقدير الذات بصفة بينية  وبصورة عامة يتأسس لدينا انطباع حول ىذه الحالة

باإلعتماد  %75بنسبة  60حيث تتراوح بين متوسط ومرتفع، وفقا لمنتيجة التي بين أيدينا والتي تقدر ب 

  عمى مقياس تقدير الذات لكوبر سميث.
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 مناقشة الفرضيات عمى ضوء النتائج: 

I. :تأثير لفقدان العذرية عمى تقدير الذات لدى الطالبة  وجودعمى تنص الفرضية العامة  الفرضية العامة

 الجامعية.

 :عمى ضوء النتائج ومناقشة الفرضيات وتطبيق مقياس تقدير الذات لكوبر سميث تم التوصل إلى

  الحالة األولى:

، يبدو  أن ذلك %75بنسبة  60حسب المقياس نالحظ تقدير ذات بين المتوسط والمرتفع بقيمة تقدر ب 

راجع لعمم الطالبة بالمقياس ووضوح عباراتو مما أدى بيا إلى إظيار مقاومة أثناء اإلجابة عمى عبارات 

المقياس، لكن حسب المقابالت الحظنا تقدير ذات منخفض وكمثال عمى ذلك قوليا:" صعيب بزاف كي 

رضية العامة بالنسبة لمحالة األولى أي ومنو يمكن القول أنو تم إثبات الفالواحد يغمط غمطة ما تتصمحش" 

 يوجد تأثير لفقدان العذرية عمى تقدير الذات لدى الطالبة الجامعية.

 الحالة الثانية: 

بنسبة  60حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث نالحظ تقدير ذات بين المتوسط والمرتفع تقدر ب 

 حيث تقدم زواجياالحالة يبدو ذلك راجع إلى وىذا ما يتناسب مع نتائج المقابالت التي أجريت مع  75%

ذلك الشاب لخطبتيا، ومنو يمكن القول أنو لم يتم إثبات الفرضية العامة لمحالة الثانية أي ال يوجد تأثير 

 لفقدان العذرية عمى لتقدير الذات لدى الطالبة الجامعية.

 الحالة الثالثة: 

 64الفرضية العامة ليذه الحالة حيث كانت النتيجة  حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث لم يتم إثبات

إال أن حسب المقابالت التي تم إجراؤىا الحظنا تقدير ذات منخفض رغم تظاىر الحالة  %80بنسبة 

ة من خالل سموكاتيا العدوانية وردات بعكس ذلك من خالل سموكاتيا وطريقة حديثيا أي أنيا تتظاىر بالقو 
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بدا ذلك جميا في غضبيا عند سؤاليا إن كانت نادمة عمى ما حدث حيث ردت  فعميا السريعة المتيورة وقد

قائمة:" شادرت أنا حتى نندم ما قتمت ما سرقت ىو المي راح يندم عميا لخاطرش ماراحش يمقى وحدة كيفي 

ومنو يمكن القول أنو تم إثبات الفرضية العامة أي يوجد تأثير لفقدان العذرية عمى  تصبر عمى عيوبو".

 تقدير الذات لدى الطالبة الجامعية.

 الحالة الرابعة: 

وىذا ما يعبر عن تقدير ذات  %75حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث وبنسبة  60تقدر النتيجة ب 

بين المتوسط والمرتفع نظرا لمقاومة الطالبة أثناء اإلجابة عمى عبارات المقياس بينما خالل المقابالت 

الحظنا تقدير منخفض كما جاء في قوليا:" نستاىل أن المي ثقت فيو بصح درك بعد ما طفرت والناس 

ن القول أنو تم إثبات الفرضية العامة ليذه الحالة أي كامل سمعوا بيا ما بقاتش حاجة تيمني". ومنو يمك

 يوجد تأثير لفقدان العذرية عمى تقدير الذات الطالبة الجامعية.

 الفرضية العامة لكل الحاالت:

حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث  61أما بالنسبة لمفرضية العامة لكل الحاالت فقد كانت بقيمة 

حنا فيما سبق أن ذلك راجع لوضوح عبارات المقياس ومقاومة الطالبات لكن وقد أو  %76325وبنسبة 

حسب تحميمنا لممقابالت ال حظنا انخفاض نسبي في تقدير الذات مما يؤكد إثبات الفرضية العامة 

 لمحاالت أي يوجد تأثير لفقدان العذرية عمى تقدير الذات لدى الطالبة الجامعية.

II.  :الفرضيات الجزئية 

 ألولى: الحالة ا

لقد الحظنا ارتفاع في تقدير الذات اإلجتماعية حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث بنتيجة تقدر ب  -

تريد أن لكن حسب تحميل المقابالت كانت النتائج عكس ذلك حيث أن الطالبة ال  %100وبنسبة  4/4
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عاك في المول كما أكدت أنيا تخشى مواجية الناس في قوليا:" رفضت نحكي ميعمم بقصتيا أحد 

لخاطرش خفت تكوني من الناس المي ما يدسوش السر أنا حتى واحد ما سامع بيا غير صحباتي"  وبذلك 

يمكن القول أنو تم إثبات الفرضية الجزئية األولى أي يؤثر المحيط اإلجتماعي عمى تقدير الذات لدى 

 الطالبة الفاقدة لمعذرية.

 2/6ظ انخفاض في تقدير الذات األسرية بقيمة تقدر ب حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث نالح -

يال والديك المي وىذا يتوافق مع تحميمنا لممقابالت كما جاء في قول الطالبة:"  % 33333ونسبة تقدر ب 

رباوك ما قدروش يفيموك كيفاش راح يفيموك الناس". إذا حسب كل النتائج تم إثبات الفرضية الجزئية 

 محيط األسري عمى تقدير الذات لدى الطالبة الفاقدة لمعذرية.الثانية بمعنى يؤثر ال

 الحالة الثانية: 

  3/4حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث نالحظ ارتفاع في تقدير الذات اإلجتماعية بقيمة تقدر ب  -

من خالل سموكاتيا الحظناه طيمة السنوات الماضية ما مع وىذا يتناسب   %75وبنسبة تقدر ب 

الطالبية وتنشيطيا وتقديميا لمحفالت التي تقام في اإلقامة الجامعية أي لم يم التنظيمات في ومشاركاتيا 

إثبات الفرضية الجزئية الثانية بمعنى ال يؤثر المحيط اإلجتماعي عمى تقدير الذات لدى الطالبة الفاقدة 

 لمعذرية.

 2/6حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث بنتيجة تقدر ب  نالحظ انخفاض في تقدير الذات األسرية -

حيث أن الطالبة تنتمي لعائمة بسيطة في وقد جاء ذلك موافقا لتحميل نتائج المقابالت  %33333وبنسبة 

مستواىا الفكري والثقافي كما تتميز بالالمباالة وعم اىتماميم بالحاجات النفسية لمطالبة. من خالل ذلك 

لفرضية الجزئية الثانية والتأكيد عمى وجود تأثير لممحيط األسري عمى تقدير الذات لدى كمو تم إثبات ا

 الطالبة الفاقدة لمعذرية.
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 الحالة الثالثة: 

حسب مقياس تقدير الذات  %75وبنسبة تقدر ب   3/4بقيمة تقدر ب  الذات نالحظ ارتفاع في تقدير -

السنوات السابقة وخالل إجراء المقابالت حيث يظير وىذا يتوافق مع ما تم مالحظتو خالل لكوبر سميث 

لدى الطالبة تقدير ذات عالي ال يمكن أن يتأثر بالمحيط اإلجتماعي وذلك ألنيا معتادة عمى مواجية 

وتحدي المجتمع منذ الطفولة فقد كانت في صغرىا تساعد عائمتيا ماديا إذ كانت تقوم ببيع األكياس 

واق وفي سنوات الجامعة تمكنت من االنضمام إلى المنظمات الطالبية البالستيكية والجرائد في األس

وىذا يؤكد عدم إثبات الفرضية الجزئية األولى ال  والمشاركة في تنشيط الحفالت في اإلقامات الجامعية

 يؤثر المحيط اإلجتماعي عمى تقدير الذات لدى الطالبة الفاقدة لمعذرية.

نالحظ ارتفاع في تقدير الذات األسرية لدى الطالبة بقيمة تقدر حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث  -

الحظنا عكس ذلك وقد جاء ذلك في إال أن حسب تحميل نتائج المقابالت  %83ونسبة تقدر ب  5/6ب 

قوليا:" كاين والدين ميما دير عمى جاليم مايقرولكش بالخير ودايما يشوفوا الطفل خير من الطفمة"، ونظرا 

أن والدييا يفضالن لو أنيما أنجبا ذكورا بدل اإليناث. إذا من خالل ىذه النتائج تم  لذلك استخمصنا

التوصل إلى أن تقدير الذات األسرية لدى الطالبة منخفضة وما جاء في المقياس ماىو إال ىروب من 

جد تأثير الحقيقة ومقاومة اإلحساس بالضعف لذلك استنتجنا أنو تم إثبات الفرضية الجزئية الثانية أي يو 

 لممحيط األسري عمى تقدير الذات لدى الطالبة الفاقدة لمعذرية.

 الحالة الرابعة: 

 %75حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث وبنسبة ¾ نالحظ تقدير ذات إجتماعية مرتفعة تقدر ب  -

من الناحية وىذا يتوافق نسبيا مع ما جاء في المقابالت حيث الحظنا ارتفاع في تقدير الذات لدى الطالبة 
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لم اإلجتماعية فيي ال تيتم لما يقال وترى أنو ليس لدييا ماتخسره أو ما تخشى فقدانو لذا من الواضح أنو 

تأثير لممحيط اإلجتماعي عمى تقدير الذات لدى يوجد ال تم إثبات الفرضية الجزئية األولى بمعنى أنو ي

 الطالبة الفاقدة لمعذرية.

حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث وبنسبة  3/6بقيمة تقدر ب نالحظ تقدير ذات أسري متوسط  -

ىذا عمى غرار ما جاء في المقابالت حيث كان تقدير الذات األسري منخفضا من خالل ما جاء  50%

بال دراىم ما يبغوكش والبنت دايما ما فيياش الفايدة ال خاطرش في قوليا:" حتى والديك وأقرب الناس ليك 

إذا من خالل ما سبق قد تم إثبات الفرضية الجزئية الثانية أي يوجد تأثير  ييم دايما".ما تقدرش تصرف عم

  لممحيط األسري عمى تقدير الذات لدى الطالبة الفاقدة لمعذرية.

 الفرضيات الجزئية لكل الحاالت:

لكوبر حسب مقياس تقدير الذات  3325/4أما تقدير الذات اإلجتماعية لكل الحاالت فقد كانت نتيجتيا 

ىذا ما يفسر ارتفاع في تقدير الذات اإلجتماعية الذي الحظناه من خالل  %81325سميث وبنسبة 

المقابالت أي أنو لم يتم إثبات الفرضية الجزئية األولى مما يؤكد عدم وجود تأثير لممحيط اإلجتماعي 

 عمى تقدير الذات لدى الطالبة الفاقدة لمعذرية.

لكل الحاالت فقد كان منخفضا حسب مقياس تقدير الذات لكوبر سميث بقيمة وأما تقدير الذات األسرية 

 وقد جاء ذلك فيما توصمنا إليو من خالل المقابالت وبذلك تم إثبات %49399وبنسبة  2/6تقدر ب 

 الفرضية الجزئية الثانية بمعنى يوجد تأثير لممحيط األسري عمى تقدير الذات لدى الطالبة الفاقدة لمعذرية.
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 خاتمةال

ميما تعددت مضامينيا واختمفت مجاالتيا فإنيا تستمزم ضرورة الخروج بنتيجة  لبحوث الميدانيةإن ا

تعكسيا. فتعد دراسة الذات وتقديرىا من الموضوعات اليامة في عمم النفس وذلك إلعتبارىا متغير 

 سيكولوجي يتضمن العديد من أساليب السموك.

 .طالبةالذات وفقدان العذرية لدى ال معرفة طبيعة العالقة بين تقديروكان اليدف من ىذه الدراسة 

أن إال  سمبا طالبةيؤثر عمى تقدير الذات لدى ال والنتيجة التي توصمنا إلييا كان مفادىا أن فقدان العذرية

و ال يوجد تأثير لممحيط ير آلخر، فما الحظناه ىو أنألخرى ومن متغ طالبةىناك تفاوت في النتائج من 

اإلجتماعي عمى تقدير الذات لدى الطالبة الفاقدة لمعذرية بينما الحظنا وجود تأثير لممحيط األسري عمى 

 تقدرييا لذاتيا 

ىذا مفاده أن الوسط األسري لو أثر كبير في ارتفاع تقدير الذات أو انخفاضو، فإذا لم يكن لمفتاة أىمية 

مية لممحيط اإلجتماعي وتقديره ليا، ىذا من خالل النتائج المتوصل إلييا في ىذه بين أفراد عائمتيا فال أى

والتي تبقى نتائج نسبية وغير ثابتة لذا يمكن إجراء بحوث أخرى تأخذ ىذا الموضوع في عينة  الدراسة

 أخرى وفي ظروف أخرى.
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 توصيات وإقتراحات:

  ىناك ندرة في الدراسات حولو.البحث في موضوع العذرية أكثر فرغم أىمتو إال أن 

 .رصد العوامل المؤثرة في تقدير الذات واإلستفادة منيا نظريا وتطبيقيا 

  بدل التركيز عمى التصور اإلجتماعي ليذا اإلىتمام بالجانب النفسي لدى الفتياة الفاقدات لمعذرية

 الموضوع.

 .التكفل النفسي واإلجتماعي لمفتيات الفاقدات لمعذرية 
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