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 اهداء
 اهدي هذا العمل الى

 روحي ابي رحمه اهلل

الحميدة ،الى من نسيت وجودها بوجودنا. ألخالقالى من عممني   

 الى اخي العزيز صادق واختي فاطمة.

 الى الى استاذتي الفاضمة والكريمة بمعباس نادية.

كل من تصمني به صمة القرابة ،كما ال انسى اساتذتي االفاضل وزمالئي طمبة عمم النفس العيادي  الى
.2ماستر  

 اليكم جميعا اهدي جهدي العممي المتواضع هذا مع خالص احترامي وتقديري لكم جميعا.
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 إهداء

 نىأْذي ثًزة ْذا انعًم انًتٕاضع ا

 انتً سٓزث نتزٌحًُ ، إنى انشًعت انتً  تحتزق نتضًء دربً ،  انقهب انصبٕر ٔ انصذر

 عًزْا نُا.نٍت حفظٓا هللا ٔ أطال فً دعٕاتٓا سز َجاحً ، " أيً " انغا انحٌُٕ ، 

 إنى يٍ كاٌ َبزاسا نطزٌقً ٔ سٓز عهى تزبٍتً ، ريش انتضحٍت " أبً " انغانً ٔ سُذي فً

 انحٍاة  حفظّ هللا  ٔ أدايّ فخزا نُا .

 إنى أخٕاتً " َبٍهت ، جًٍهت ، ٌاسًٍٍ ، أسًاء ، إسًٓاٌ " ٔ أخٕاتً " أيٍٍ " ٔ " ٌاسٍٍ "

 .جاحً بُظزاث األيم ٔ انفخزأشكزْى عهى يٕاقفٓى انُبٍهت ألَٓى تطهعٕ نُ

 بٍ بادٌسبجايعت عبذ انحًٍذ ا 7102ـ  7102 خاصت دفعتإنى كم طهبت عهى انُفس انعٍادي 

 بانذراست ٔ إنى صذٌقتً انتً رافقتًُ طٍهت إعذاد ْذا انعًم  ٔ سيالئً  إنى كم سيٍالتً

 أشكزْا عهى صبزْا ٔ تعأَٓا يعً ."  سٌُب " عبذ هللا تانًتٕاضع

 بتساو ، سعاد ،  سًٍزة ، سٍْت ، إًٌاٌ "بسًتً " حُاٌ ، كهثٕو ، اإنى صذٌقاتً سز 

 .ٔ إنى كم يٍ دعًًُ يٍ قزٌب أٔ بعٍذ 

 .ْذِ نًست ٔفاء يًُ إنٍكى
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كرـة شـلمـك  

نشكر اهلل عزوجل عمى كرمو اذ وفقنا في مسيرة البحث التمام ىذه الدراسة التي نرجع وان تكون ىذه الدراسة 
كل من ساىم في انجاز ىذا العمل  عونا ومرجعا يعتمد عميو من ياتي بعدنا ونتقدم بالشكرات الخاصة الى

 المتواضع من قريب او من بعيد ونخص بالذكر كل من:

بتوجيياتيا القيمة فترة انجازه.'التي اشرفت عمى ىذا العمل ولم تبخل عمينا ''بلعباس نادية'الفاضمةاالستاذة   

كل موظفي مركز نساء وفتيات ضحايا العنف ومن ىن في وضع صعب الذين ساعدونا خالل فترة  الى
 عممنا ىذا وبالخص المختص النفسي ومديرة المركز.

 الى كل من امد لنا يد المساعدة الى الوصول الى المركز.

بن باديس_مستغانم. الى اساتذتنا عمم النفس العيادي والصحة العقمية واداري وموظفي جامعة عبد الحميد  

202 8 .2ماستر الى خرجي دفعة عمم النفس العيادي والصحة العقمية   

ان نكون قد وفقنا في انجاز ىذا العمل.الى كل ىؤالء نقول لكم جزاكم اهلل عنا خير الجزاء ونسال اهلل   
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 ملخص الدراسة:

من خالل دراستنا لهذا الموضوع الذي يتمحور حول تقدير الذات لدى االمهات العازبات والذي حاولنا االلمام 
وقياس تقدير الذات لديها من خالل  به واالحاطة بكل جوانبه بهدف التقرب من االم العازبة ومعرفة معاناهتا

جممة من الخطوات،حيث قمنا في البداية بصياغة اشكالية  تطبيق مقياس ''كوبر سميث''متبعين في ذلك
وعميها اقترحنا مامدى تقدير الذات عند االمهات العازبات؟، البحث والتي كانت عمى النحو التالي:''

 الفرضيات االتية :

 الم العازبة باختالف السن.يختمف تقدير الذات عند ا

 يختمف تقدير الذات عند االم العازبة باختالف المستوى التعميمي.

 يختمف تقديرالذات عند االم العازبة ياختالف المكانة االجتماعية.

واجرينا دراستنا عمى عينة تتكون من اربع حاالت بالمركز الوطني لمنساء وفتيات ضحايا العنف ومن هن في 
في ذلك عمى المنهج العيادي المرتكز عمى المقابمة والمالحظة مع تطبيق مقياس تقدير الذات  وضع معتمدين

الذات ''لكوبر سميث'' وبعد تحميل المقابالت وعرض نتائجها وتفسيرها باالضافة الى نتائج مقياس تقدير 
 النتائج التالية:كانت 

 باختالف السن ةبالعاز  األماليختمف تقدير الذات عند 

 باختالف المستوى التعميمي ةالعازب األماليختمف تقدير الذات عند 

 ة باختالف المكانة االجتماعيةبالعاز  األماليختمف تقدير الذات عند 

 

Abstract : 

The recent study talks about self esteem of single mothers .The aim of this study 
are know the risen why the single mothers be suffering and to approach to 
measure self esteem for them by apply a scale of” coper smith” followed by that 
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series of steps then we formulated the problematic which is (how self esteem of 
single mothers?), accordingly we proposed hypotheses: 

Self esteem at single mother vary by age. 

Self esteem at single mother vary by the level of education. 

Self esteem at single mother  vary by social status. 

The sample of this study was (04) cases in national center for women and girls 
victims of violence and who are in a difficult situations, next to reach this study 
we have selected, clinical approach witch based on the interviewe, observation 
and self esteem scale’’CoperSmith’’.After analyzing the interview and to present 
and interpret their findings in addition to results of self esteem scale’’Coper 
Smith’’ the results were the following: 

The self esteem at single mother doesn’t vary by age. 

The self esteem at single mother doesn’t vary by level education. 

The self esteem at single mother doesn’t vary by social status. 
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 مقدمة:

زبات من الظواىر التي عرفت تطورا وانتشارا واسعا خصوصا في االونة اتعتبر ظاىرة االميات الع        
فيي تكشف عن عالقة جنسية غير شرعية نتيجتيا حمل محرم الذي  نقاش وجدل ، مثلاالخيرة ، بحيث تعد 

او الفتاة لوحدىا ، فتبقى في زاوية االقصاء من طرف المجتمع تتمقى كل انواع  المرأةتحمل كل اعباؤىا 
مدنية  مؤسسةالسب والشتم لوجود طفل او عدة اطفال  غير شرعيين معيا بدون عقد زواج مبرم من طرف 

الذي كان من وراء  الخطأفي حين يمذ العديد من الرجال بالفرار بعد الوقوع في ىذا عترف بيم،او دينية غير م
الغير  واالنفتاححدوثو عدة اسباب وعوامل كالتالي:التفكك االسري ،التنشئة االجتماعية،وضمور الوازع الديني 

 السميم عن طريق االعالم ووسائل االتصال....الخ.

بين اىتماماتنا لضرورتو في كشف ظاىرة االميات العازبات والعوامل المسببة ليا لذا كان ىذا الموضوع من 
ومعرفة مامدى تقدير الذات لديين،اي مقدار الصورة التي ينظرن بيا الى انفسين ، ىل ىي عالية ام 

فتقدير الذات ميم جدل من حيث انو اساس كل انواع النجاح اذا تعمم الشخص طرق النجاح  ،ةمنخفض
وطور ذاتو دائما لذا كان تقدير لذاتو وتقييمو ليا ضعيف فمن ينجح باالخذ باي تمك الطرق لمنجاح النو يرى 

قة رد فعمو نفسو غير قادر وغير مؤىل لذلك وتقدير الذات مكتسب من تجارب الشخص في الحياة وطري
 اتجاه المشكالت والتحديات التي تواجيو في حياتو .

فظاىرة االميات العازبات تعد واحدة من تمك التجارب التي تمر بيا الفتاة بعد ان تقع ضحية عالقة غير 
نتيجتيا طفل غير معترف بو مما يجعميا في انطوائية والخوف من التحدث امام الناس وتجنب سماع  شرعية

صورة من ضعف تقدير الذات لذا اخترنا ىذا الموضوع المتمثل في اقدير الذات عند االميات  النقد وىي
 العازبات وقمنا بتقسيم عممنا ىذا الى مجموعة فصول:

الفصل االول: مدخل الى البحث يضم اشكالية الدراسة، اىمية الدراسة، اىدافيا،عرض الدراسات السابقة وكذا 
 المفاىيم االجرائية .

التفصيل حول المتغير ولما لو من اىمية الثاني :تقدير الذات حيث عممنا عمى توفير قدر كافي من  الفصل
متناوال التعريفات والنظريات التي بحثت في مفيوم تقدير الذات وابعاده ،مستوياتو واىميتو والعوامل التي 

 تءثر في تقدير الذات.
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يضم ما استطعنا جمعو.من معمومات لقمة المراجع عن  الفصل الثالث:يتناول سيكولوجية االم العازبة حيث
يتعمق بو من خصائص وعالقتو بالدين ا ىذا المتغير ''االميات العازبات''من تعريفات وكذا عرض كل م

 والمجتمع واالسرة باالضافة الى االسباب والعوامل المساىمة فيو .

ستطالعية ،والذي شمل عرض ''االدوات من اما الفصل الرابع فيو فصل االجراءات المنيجية لمدراسة اال
مالحظة ،مقابمة عيادية ،المنيج العيادي،دراسة حالة،مقياس تقدير الذات لكوبر سميث''عمى غرار ذلك يتم 
االطالع عمى العينة المدروسة وخصائصيا ضمن االطار الزماني والمكاني ثم يميو اخيرا الفصل الخامس 

روج بتوصيات البحث.خلفرضيات اين تم القمنا فيو بعرض النتائج ومناقشة ا  

 

 



مدخل إلى الدراسة                                          الفصل االول  
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 :اإلشكالية-1

   عدة ظواىر اجتماعية غير أخالقية  عرف مجتمعنا الجزائري في اآلونة األخيرة إنتشار          

 وحتى االطفالالنساء ،خاصة الشباب   مست بمبادئو و شممت مختمف الفئات العمرية ،، وسموكات انحرافية 

إذا أنجبت أطفاال في إطار  ، فالمرأة باعتبارىا الركيزة األساسية في بناء المجتمع و المساىمة في تطوره

المؤسسة الزواجية المشروعة و اتبعت أساليب التربية الناجحة ، أما إذا أقامت عالقة جنسية خارج إطار 

إلى المساس ببنية المجتمع و إحداث الخمل في فيي تؤدي بذلك  ، الزواج نتج عنيا أطفاال غير شرعيين

التي ىي غالبا ما تكون شابة و في أحيانا أخرى قاصرة  ة من ىنا جاء مصطمح األم العازب و، نظامو 

ربما كان شريكيا  ،ض األحيان و مدفوعة بالحب غالبا قطعت خطوة نحو العالقة الجنسية ، مرغمة في بع

باستراتيجية الفرار تحت ضغط المجتمع الذي يدين بشدة أي عمل يتعارض يقاسميا ىذا الشعور و لكنو يموذ 

ة و تتعرض إلى كل أنواع لذا تبقى ميمش ،مع ثوابتو األخالقية و الدينية ، فيتم إنكار المراة و المولود معا

مى جتماعي الغير مبني عء التطبع االو جتماعي و ىناك عدة أسباب لظيور األم العازبة منيا سالالعقاب ا

مساىمة وسائل اإلعالم عامة و األنترنت خاصة في تدىور األخالق  ،و المبادئ األخالقية و الدينية  القيم

يعوضيا الحنان  خصوصا في فترة المراىقة ، مما يجعميا ترتمي في حب شخصالحرمان العاطفي لموالدين 

 فيكون لدييا شعور باإلحباط ، فيكون نتيجتيا طفل غير شرعي يسبب ليا اإلحتقار و النبذ اإلجتماعي 

و تدىور تقديرىا لذاتيا ، فتشعر أنيا فقدت مكانتيا سواءا داخل أسرتيا أو في مجتمعيا و أصبح ال قيمة ليا 

ومن ىذا السياق ىناك عدة دراسات سابقة تطرقت إلى ىذه الظاىرة نذكر من بينيا ما يمي : دراسة 

 ""ستريتمان
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نت و تقدير الذات و الحمل خارج اطار الزواج ، تك عمى العالقة بينتيدف إلى التعرف  ''( 7891)    

منين لديين طفال واحدا   57سنة أكثرىن من  43 _ 41( مراىقة تتراوح اعمارىن بين  39العينة من ) 

 .عمى األقل

أما أدوات الدراسة فتتمثل في ثالثة مقاييس لتحديد مستوى الميارات المعرفية ، أميات عازبات  و جميعين  

لتقدير الذات ومن خالل النتائج التي توصمت إلييا " كوبر سميث " عن طريقة القراءة و الرياضات ، مقياس 

 قات خمصت إلى عدم وجود عالقة بين تقدير الذات و األمومة خارج إطار الزواج عند المراى ، الدراسة

ركزت عمى التعرف عمى العالقة بين الحمل خارج إطار ( 7887)  "بولتر"و "لبموتنيك  "و ىناك دراسة

 الزواج 

تجاىات نحو التحكم في الوقائع الحياتية و االو مجموعة من العوامل النفسية التي شممت تقدير الذات و 

تجاىات نحو األسرة و المدرسة ، تمثمت أدواتيا فيما يمي : المقابمة المقننة و المحكمة بمجموعة األسرة و اال

و توصمت إلى  ،لمتحكم في الوقائع الحياتية " روتر " ، مقياس " لروزنبرغ "من األسئمة ، مقياس تقدير الذات 

، ال توجد عالقة بين ارج إطار الزواج لمذات يرتبط باحتمال منخفض لمحمل خالنتائج اآلتية : التقدير العالي 

التحكم في الوقائع الحياتية و بين الحمل خارج إطار الزواج ، لم تتوصل التقديرات إلى الدليل عمى وجود 

طار الزواج و بين اتجاىات األميات نحو األسرة او الدور الجنسي ، تميل إرتباط دال بين الحمل خارج ا

حتمال حدوث الحمل خارج اطار الزواج غير أن تأثير ىذه اتعميمية العالية إلى التقميل من التوقعات ال

التوقعات التعميمية العالية الى التقميل من احتمال حدوث الحمل خارج إطار الزواج غير أن تأثير ىذه 

و بين الحمل خارج  لالتوقعات ذات داللة إحصائية ، ال يوجد ارتباط دال إحصائيا بين االتجاىات نحو العم

حتمال الحمل خارج إطار الزواج بطريقة غير مباشرة ، حيث االتقدير العالي لمذات يقمل من إن  إطار الزواج 

 عمى خمق توقعات و طموحات أكاديمية عالية وفي المجتمع الجزائري ىناك الدراسة الوحيدة أنو قد يساعد 
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ما أم عازبة تتراوح أعمارىن (  75) عينة الدراسة من، تكونت  (7811)  " بوسبسي "و بن سونة " ل" 

 " مصطفى باشا الجامعي " من مصمحة الوالدة و أمراض النساء بمستشفى إختيارىن   سنة تم  75_  41بين

و خمصت الدراسة إلى وجود عالقة بين  ، أما أدوات الدراسة فتمثمت في المقابمة العيادية و إختبار الروشاخ

زبة و جممة من العوامل اإلجتماعية و اإلقتصادية مثل : المستوى اإلجتماعي و اإلقتصادي ظاىرة األم العا

عندما تعيش الفتاة في وضعية تتسم بتصدع العالقات العائمية و كذلك وجود عالقة بين ىذه ، البسيط 

 دية و الحديثة الظاىرة و عوامل التغير اإلجتماعي التي حصمت في المجتمع و إلى الصراع بين القيم التقمي

، كما خمصت الدراسة إلى وضع صورة نموذجية لألم العازبة في الجزائر تتمحور في السيكوباتية اإلنحرافية 

، في خضم ىذه الدراسات  لمفتاة المتزنة الحامل من دون قصد  الفئة ذات الشخصية العصابية أو الذىانية

السابقة فإننا نستنتج أن الدراسات الغربية ىي التي تناولت موضوع دراستنا لكن بنظرة مختمفة ، بحسب ميزات 

المجتمع الغربي ليذه الظاىرة أما في مجتمعنا الجزائري فيناك العادات و التقاليد التي تحكم تمك البيئة و نظرة 

التي ركزت عمى جانب العوامل و األسباب وراء  ( 7811) بوسبسي " "و " لبن سونة " دراسة وحيدة 

ظاىرة إنشار األميات العازبات ، أما نحن فنحاول من خالل دراستنا الوقوف عمى تقدير الذات عند األم 

 ''ما مدى تقدير الذات عند األمهات العازبات ؟ ''اإلشكالية التالية :العازبة من خالل طرح 

 ليتفرع عنيا التساؤالت التالية : 

 :التساؤالت الفرعية 7-7

 ختالف السن ؟ تقدير الذات عند األم العازبة با ىل يختمف ػ

 ختالف المستوى التعميمي ؟تقدير الذات عند األم العازبة با ـ ىل يختمف

 ؟ جتماعيةتقدير الذات عند األم العازبة باختالف المكانة اال ـ ىل يختمف
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 األم العازبة منخفض . ت عنديكون تقدير الذاالفرضية العامة : -2

 ػ الفرضيات الجزئية : 

 ختالف السن .تقدير الذات عند األم العازبة با ـ يختمف

 ختالف المستوى التعميمي تقدير الذات عند األم العازبة با ـ يختمف

 . جتماعيةتقدير الذات عند األم العازبة باختالف المكانة اال يختمف .

 األهداؼ :-3

 ـ التقرب من األم العازبة و التعرف عمى معاشيا النفسي ومدى معانتيا اليومية .

 ع الجزائري .ار األميات العازبات داخل المجتمشتنعمى ظاىرة االتعرف 

 ـ قياس تقدير الذات عند األميات العازبات من خالل تطبيق مقياس " كوبر سميث " . 

 ـ البحث في فروض الدراسة و التأكد من صحتيا ، إثباتيا أو نفييا . 

 دوافع إختيار الموضوع : -4

ـ معاينة الباحث لعينة البحث و التقرب منيا من خالل الميدان الدراسي و اإلتجاه نحو المنيج العممي لكشف 

 الظاىرة .

 لإلنتباه . ـ ظاىرة األميات العازبات ضمن الظواىر األكثر تعقيدا و لفتا

 أهمية الموضوع :  -
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ألنو ضمن الدراسات عنصر فعال و ميم في المجتمع .  ـ الموضوع يكتسي أىميتو من أىمية المرأة ألنيا

في  ىتمام ، لحساسية الموضوع ألنو يدخل ضمن المواضيع الطابوالتي لم تحظ بالقدر الكاف من اال القميمة

 المجتمع ألنيا من ضمن الدراسات المحتشمة التي تناولت الحياة الجنسية .

 ـ إنو يتناول الحمل أو الوالدة خارج إطار الزواج . 

 نعاكاسات طبية و إجتماعية عمى األم . اجتماعية غير مقبولة و ليا اـ يعالج ظاىرة نفسية و 

 :المفاهيم اإلجرائية -6

التي يعطييا الفرد لنفسو من خالل معرفتو لذاتو وتقييمو ليا ،سواء كانت ىذه  ىو تمك الصورةتقدير الذات:

الصورة ايجابية او سمبية .وىي تتحدد من خالل الدرجة المرتفعة او المنخفضة لمقياس تقدير الذات ''لكوبر 

 سميث''.

من اختالف المكانة بالرغم ىي تمك المراة او الفتاة التي انجبت طفال بطريقة غير شرعية االم العازبة:

 سنة.97_43والتي ترواحت اعمارىن مابين االجتماعية 

 صعوبات البحث:_ 1

 قمة المراجع بالمغة الفرنسية والمغة العربية. _7_1

 صعوبات في ايجاد الحاالت بالمركز نظرا لرفض بعض الحاالت في البداية اجراء المقابالت. _2_1
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 تمييد3

ن جيل اإلمن نعم اهلل عمى العبد أن ييبو ا نسان نفسو وعدم معرفتو لمقدرة عمى معرفة ذاتو وا 

تكسبنا لتي تجاه أنفسنا ىي افالمشاعر واألحاسيس التي نممكيا ابقدراتو ويقمل من قيمتيا تسقط نفسو، 

بقدر ما تزداد ثقتنا بيا وبقدر  تجاه ذواتنا،المشاعر اإليجابية التي نممكيا ا زديادالشخصية القوية بقدر ا

 السمبية التي نممكيا إتجاه ذواتنا بقدر ما تقل ثقتنا بيا .زدياد المشاعر ا

 الذات1-3

 مفيوم الذات1-1-3

الشخصية ، والتي توفر المعنى إلدراك الفرد لنفسو عتبار أن مفيوم الذات ىو النواة التي تقوم عمييا با

 جتماعية ،فإن تعريف مفيوم الذات خضع لمتباين بحسب وجياتعقمية واالمن النواحي الجسمية وال

 نظر عمماء النفس وذلك عمى النحو التالي:

صة بأنو عبارة عن تكوين معرفي منظم ومتعمم لممدركات والتصورات والتعميمات الخا :زىرانعرفو 

بالذات ،يبموره الفرد ويعده تعريفا نفسيا لذاتو، ويتكون مفيوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المنسقة 

عتقادات حول أنفسنا وخصائصنا الفريدة مفيوم الذات ىو مجموعة اال ىمشاكوالمحددة لؤلبعاد.حسب 

والعقمية أو يرى أن ىذه فعالية نب الذات الجسدية واالجتماعية واالفيما يتصل بجوان، وسموكنا 

ويحدد ىذا البعد التقييمي أىم جوانب مفيوم الذات  ، عتقادات تتضمن بعدا تقييميا سمبا أو إيجابااال

 . )92 3 0212عايدة ذيب عبد اهلل محمد ،(وىو تقدير الذات 
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فسو التي يعزوىا الفرد لن ،  مفيوم الذات أنو المجموع الكمي لمخصائص (ROGERS)ويعرفو روجرز 

وتتأثر بشكل خاص ، دراكات عبر تجارب الفرد في بيئتو بية والسمبية التي تتعمق بيذه االوالقيم اإليجا

ويمكن تعريف مفيوم الذات بأنو الفكرة الكمية التي كونيا الفرد عن  ،بالتعزيز وباألشخاص الميمين لديو

مكاناتو المختمفة و إدراكو  لنظرة اآلخرين إلى ىذه القدرات نفسو من خالل نظرتو إلى قدراتو وا 

 ( . 02 3 0212عايدة ذيب عبداهلل محمد،(.  واإلمكانات

إن مفيوم الذات كما يستخدمو األدباء المتخصصون عامة ىو مجموعة من الشعور والعمميات التأممية التي 

بمثابة  الذاتيكون مفيوم  عن طريق ىذا التعريف الشكمي، يستدل عنيا بواسطة سموك ممحوظ أو ظاىرة 

تجاىاتو وشعوره، حتى يبمغ قدراتو ووسائمو و ا وكذلك وخمفيتو وأصولو ككل من حيث مظيره تقييم الفرد لنفسو

 لكننا نعتقد ىنا أن وعي الشخص الشعوري و تفكيره  ، لسموكو كل ذلك ذروتو حيث تصبح قوة موجية

حكم في مستوى آدائو وفعمو ، بينما ال يمكننا أن و إحساسو تقوم جميعا بصفة أساسية بالتوجيو وبالتنظيم وبالت

ننكر أن بعض الناس يتصرفون دون أن يعرفو سبب تصرفيم فيذا النشاط الشعوري يفرض وجود بعض 

نبتغييا سنتناول الشخص الذي يعي أفعالو  ،  أمراض عقمية تمك التي توجد بنسبة قميمة بين الناس واألىداف

 ال نشير إلى األشخاص الذين يستفرقون في نشاط ال طائل من ورائو ويعرف ماذا يفعل؟ وسوفوسموكو 

 .)11بيمول3 واالين و آخرون ،فوزي (

 الذات3 تعريف0 -1

"ذات الشيء" وىي مؤنث و ذات الشيء نفس الشيء أو عينو  من  الذات مأخوذةالتعريف المغوي 1-0-13

عمى الجسم وغيره والشخص ال   )1201(جميل صميبة وىي مرادفة لكممة نفس ، وتطمق الذات حسب 

 باإلنجميزية .  SELF ة وبالفرنسي SOI، وىي الذات المرادفة ل الجرجانييطمق اال عمى الجسم عند 
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المصطمح كما ذكرنا سالفا في الديانات القديمة ، ثم مر  ظير بداية إستعمالالذات اإلصطالحي1-0-03

-جيمس ويميامبالمرحمة الفمسفية عمى غرار كثير من المعارف النفسية ثم دخل إستعمالو عمى يد "

1202WILLIAME JAMES"  فحدده إجرائيا فيما أسماه بالذات التجريبيةEMPIRICAL SELF 

 ربعة عناصر مرتبة ترتيبا تنازليا وىي :تتضمن الذات التجريبية عند ويميام جيمس أ

 وتضم التفكير والوجدان ... 3SPIRITUAL SELFالذات الروحية _ ا(

 وىي كل األشياء التي نممكيا . MATERIAL SELFالذات المادية 3  _ ب(

 وتتكون من كيفية نظرة أعضاء األسرة و األصدقاء إلينا SOSIAL SELF الذات اإلجتماعية3_ ج(

تظير لدى الطفل والمراىق من خالل إىتمامو بنظافتو ومظيره  BODY SELF الذات الجسمية 3 _ د( 

 .) 345 0212ناصر ميزاب،(الجسمي، ويعتبر ذات أىمية في ىذه المراحل النمائية 

اتو ومالمح شخصيتو يظير من خالل فالذات ىو ذلك المفيوم الذي يكونو الفرد عن نفسو ، بتحديد توجي

 الفرد باآلخرين وتأثره باألحكام التي يتمقاىا منيم .حتكاك ا

 تطور مفيوم الذات والعوامل المؤثرة فيو 3 1-2

يتطور مفيوم الذات من الخبرات الجزئية والمواقف التي يمر بيا الفرد في أثناء محاولتو لمتكيف مع البيئة 

ت السموكية المختمفة ، وذلك بناءا عمى المحيطة بو . ومثل ىذه الخبرات ىي التي يترتب عمييا نمو التنظيما

عممية التعمم ولكن أثر ىذه المواقف والخبرات ال يتوقف عند مجرد نمو تنظيمات سموكية خاصة أو دوافع 

نفعالية اإلدراكية عمى ىذا رد كمو عن طريق تعميم الخبرات االولكنو يتعدى ذلك فيشمل الف ، فردية منعزلة

 . )305 0212عايدة ذيب عبد اهلل محمد،(الفرد . مما يؤدي في النياية إلى تطور مفيوم عن الذات ككل 
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وبذلك قد يختمف ، ومفيوم الذات يتطور ويتغير تبعا لتغير خبرات الفرد ومواقفو في فترات زمنية مختمفة 

ختالف الخبرات ليا في مرحمة زمنية أخرى وذلك ال مفيومو مفيوم الفرد لذاتو في مرحمة زمنية معينة عن

حول المرحمة الخامسة من مراحل النمو النفسي وىي مرحمة  ريكسوناوتحدث والمواقف التي يمر بيا الفرد .

ضطراب اليوية والتي تغطي فترة المراىقة ، حيث تعتبر ىذه باليوية ، والتغمب عمى الشعور با تطوير الشعور

ففي ىذه المرحمة تقترب الطفولة من نيايتيا وتبدأ  ، المراحل الصعبة والحساسة في حياة األفراد المرحمة من

و يجب عمى المراىق أثناءىا أن يتخمى عن خصائص الطفولة بمراحميا المختمفة والبدء بتكوين  ، المراىقة

 ىوية خاصة بو ، تحدد موقعو في ىذا العالم .

إن مفيوم الذات يتشكل منذ الطفولة وعبر مراحل النمو المختمفة وفي ضوء محددات معينة حيث يكتسب 

الفرد خالليا وبصفة تدريجية فكرتو عن نفسو أي أن األفكار والمشاعر التي يكونيا الفرد عن نفسو ويصف 

تجاىات لتعزيز و العقاب و ااعي وأساليب اجتماالجتماعية و التفاعل اال بيا ذاتو ىي نتاج أنماط التنشئة

جتماعي لؤلسرة والنجاح الفرد مثل الوضع االقتصادي و اال جتماعية يمر بياو ا نفعاليةاالوالدين وخبرات 

والفشل ، ويشكل الفرد مفيوم ذاتو من خالل الخبرات التي يمر بيا في مراحل تطوره المختمفة ، ويتبين مما 

ستكشاف أجزاء ة األولى التي يبدأ فييا الطفل باتكوين منذ المحظسبق أن مفيوم الذات يبدأ في عممية ال

كتشاف األمور الجديدة في عممية مستمرة ما دام الفرد مستمرا في ا جسمو، و أن تطور ىذا المفيوم عممية

أن عوامل كثيرة تؤثر في مفيوم الذات النمو وىي تؤدي إلى تغيير في مفيوم الذات لدى الفرد.وخالصة القول 

  إليوا ما ىو داخمي كالقدرة العقمية التي تؤثر في تقييم الفرد لذاتو ومنيا ما ىو خارجي كنظرة اآلخرين مني

 .)304 0212اهلل محمد،  عايدة ذيب عبد (

جتماعي وباألشخاص الذين بيئية ،فالطفل يتأثر في نموه اال أي أن مفيوم الذات يتأثر بعوامل وراثية وعوامل

عمى مدرستو وأسرتو ووطنو وتنعكس يتعامل معيم وبالمجتمع الذي يعيش في إطاره وبالثقافة التي تسيطر 
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نفعالية و عمى شخصيتو المتطورة ، إذ يتصل الفرد خالل عمى سموكو و أنشطتو العقمية واال ثارىذا التعاملا

 عايدة ذيب(السموكي كالرفاق والجيران واألسرة و المدرسة تطوره بجماعات مختمفة تؤثر في نموه وتوجييو 

 .)04 02123عبداهلل محمد،

 شكال مفيوم الذات3أ 1-5

لى منظومة معقدة من العمميات الجسدية والنفسية المميزة لمفرد ولمذات خمسة الذات مفيوم فرضي يشير إ

 جوانب أساسية ىي :

 وتتضمن الجسد وفعاليتو البيولوجية . الذات الجسدية 3 1-5-1

 وتتضمن األفكار والمشاعر والسموك . الذات كعممية 3 1-5-0

وتتألف من األفكار التي يعتقدىا الفرد والسموك الذي يقوم بو وذلك  3 جتماعيةالذات اال 1-5-2

 استجابة لآلخرين في المجتمع ويبدو ذلك واضحا في األدوار التي يقوم بيا األفراد .

 ويشير إلى الصورة التي لدى المرء عن ذاتو. مفيوم الذات3 1-5-5

،ويرى وىي ما يطمح أن تكون عميو الذات  وتشكل ىذه الجوانب كال متكامال  الذات المثالية 3 1-5-4

 :آخرون أن ىناك أربعة أشكال يمكن تمييزىا لمذات 

: ويعبر عنيا المفظ أنا في المغة العربية وغالبا ما يتبعيا فعل أو شعور أو  الذات أو األنا الفاعمة 1-5-9

 سموك أو إدراك ، فنقول: أنا أرى أو أنا أحب أو أنا أريد أو أنا أعتقد.

وغالبا ما نستخدم لفظ األنا في حالة وقوع الفعل لييا ويكون الفعل  الذات أو االنا المنفعمة3 1-5-0

 قالولي ، أخبروني، وصفوني ، ىاتفوني وما ؟ إلى ذلك.من قبل اآلخرين مثل : 
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وىي األنا المتعالية عن الواقع وفييا جوىر الثقافة ، أي القيم والضمير  الذات المثالية 3 1-5-1

 والمعايير والجوىر الروحي او الدين.

تكون ردود  جتماعية  ووقف المحدد بعناصره المادية و االوىي األنا في الم الذات الموقفية3 1-5-2

 ، ويرى آخرون أنو يمكن تحديد أشكال مفيوم الذات كما يمي:أفعال األنا مباشرة ألن المؤثرات مباشرة 

يشير ىذا المفيوم  إلى تصور الفرد لتقويم اآلخرين لو معتمدا في جتماعي 3مفيوم الذات اال 1-5-12

 .)3122 1221صالح محمد أبو جادو ،(ذلك عمى تصرفاتيم وأقواليم 

ويتكون من المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد أن اآلخرين يتصورونيا ويتمثميا الفرد من 

 خالل التفاعل اإلجتماعي مع اآلخرين .

 بأنو إتجاىات (SHAVELSON BOLUS; ويعرفو شافمسون ألكاديمي 3مفيوم الذات ا 1-5-11

الفرد ومشاعره نحو التحصيل في مواضيع معينة يتعمميا ذلك الفرد أو ىو تقرير الفرد عن درجاتو أو عالماتو 

في اإلختبارات التحصيمية المختمفة ،ويشير إلى السموك الذي يعبر فيو الفرد عن نفسو من حيث قدرتو عمى 

 يؤدون الواجبات أوالميام نفسيا . التحصيل وآداء الواجبات األكاديمية بالمقارنة مع اآلخرين الذين

ويتكون من المدركات والتصورات التي تحدد خصائص الذات كما  مفيوم الذات المدرك3 1-5-10

 .)3122 1221، صالح محمد أبو جادو (تنعكس إجرائيا في وصف الفرد لذاتو وىو عبارة عن إدراك المرء

 

 مستويات الذات3 1-4

 أنو يمكن تركيزمستويات الذات في ثالث مستويات رئيسية : عبد الفتاح دويداريرى 
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يضم ىذا المفيوم عددا من مفاىيم الذات مثل: مفيوم الذات الواقعي :ىو  مفيوم الذات العام 3 1-4-1

ما يعبر عنو الشخص ويشمل كل المدركات والتصورات التي تحدد الذات الواقية كما تنعكس إجرائيا في 

 وصف الفرد لذاتو كما يدركو ىو .

ورة التي يعتقد أن تشمل المدركات والتصورات التي تحدد الص جتماعي 3مفيوم الذات اال 1-4-0

  .جتماعي مع اآلخرينتمثميا الفرد من خالل التفاعل االاآلخرين في المجتمع يتصورونيا ، ي

ىو المفيوم المدرك لمذات المثالية كما يعبر عنيا الشخص ويشمل 3  مفيوم الذات المثالي 1-4-2

 صورة الشخص الذي يود أن يكون عمييا . المدركات والتصورات التي تحدد

عن ذاتو والتي دفعت إلى منطقة  وىي أفكار الفرد الميددةمفيوم الذات المكبوت 3 1-4-5

 .شعورويحتاج التواصل إليو إلى التحميل النفسياال

شعوري السري الشخصي جدا من خبرات الذات الوىو يختص بالجزء ال مفيوم الذات الخاص3 1-4-4

أو مخجمة أو مؤلمة ، غير مرغوب فييا إجتماعيا ومعظم محتويات مفيوم الذات الخاص ، خبرات محرمة 

دويدار عبد الفتاح ،  (  ال يجوز اظيارىا أو كشفو أمام الناس  " عورة نفسية "ويعتبر ىذا المفيوم بمثابة 

1220  352( . 

 ابعاد الذات 3 1-9

المركبة و المؤلفة من من خالل ما سبق ذكره يمكن القول أن مفيوم الذات يشمل كل ما يدركو الفرد بصوره 

نفعالية و رؤية اآلخرين لو ، كذلك رؤيتو بما وخصائصو الجسمية و العقمية و اال تفكيره عن نفسو وتحصيمو

 يتمنى أن يكون عميو .
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 أول من ذكر أبعاده وىي  ويميم جيمسوىناك آراء متعددة ذكرت أبعاد مفيوم الذات ويعتبر 

 صطمح عميو من عمماء النفس بالذات المدركة .الواقع ، وىو ما ا فرد بوجودىا فيالذات كما يعتقد ال-(أ

 جتماعية .ونيا اآلخرون وىي ما تقابل ما اصطمح عميو الذات االالذات كما ير -ب(

 صطمح عميو بالذات المثالية .لفرد أن يكون عميو وىي تقابل ما االذات كما يتضمن ا-(ج

ويمثل كل ما يمتمكو الفرد ) THE EXENDED SELF ( وأضاف جيمس بعدا آخر سماه بالذات الممتدة-د(

 وما يشترك بو مع اآلخرين مثل: العائمة ، الوطن ، العمل .

وىو تصور الفرد لما ىو عميو    ( REFLECTED SELF )   فذكر الذات المنعكسة  ( COOLY )أما كولي

الخبرات الناتجة من خالل وىي SOSIAL SELF)  (جتماعيةانعكاس ذلك من اآلخرين والذات االمن خالل 

 انضمام الفرد مع المجموعة كأن يكون في نادي معين ، طائفة دينية ، حزب ...

 جتماعي ومفيوم الذات المثاليوم الذات المدرك ومفيوم الذات االفذكر أبعاد مفيBURNS )   (بيرنزأما 

 .  )40-345  0212قحطان أحمد ظاىر ، )

 كثر األبعاد التي أكد عمييا المتخصصون ىي : نستخمص مما ذكر أن أ

يتكون مفيوم الذات من المدركات والتصورات التي تحدد خصائص الذات وىي عبارة عن إدراك  1-9-1

 .الفرد لذاتو ويشمل اإلدراك جسمو ومظيره وقدراتو وقيمو ومعتقداتو وطموحاتو 

عميو سواءا من الناحية الجسمية أو العقمية وىو ما يتمنى المرء أن يكون  مفيوم الذات المثالي 1-9-2

 .)341 0212قحطان احمد ظاىر ،   (أو جميعيا 
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فيتأثر  ، وفي األخير يمكننا القول أن ىذه األبعاد ال تكون مستقمة عن بعضيا حيث تؤثر بعضيا البعض

اإلجتماعي ويتأثر مفيوم مفيوم الذات النفسي بمفيوم الذات الجسمي ومفيوم الذات المدرك بمفيوم الذات 

 جتماعي .المثالي بمفيوم الذات المدرك واالالذات 

 3)توكيد الذات (تحقيق الذات  1-0

 سوف نتطرق في ىذا السياق إلى عرض األساليب التي يمكن لمفرد أن يتعمدىا لتحقيق ذاتو والتي تمكنو من

 تحقيقو لذاتو بصورة أسرع و أكف.

لتركيز االنتباه عمى ذاتو كموضوع  ميل الفرد بالذات بشكل عام إلىيشير الوعي  3الوعي بالذات-(أ

ويتمثل دور ىذا األسموب في عممية التنمية الذاتية في قيام الفرد بالتوصل إلى تبيان لمياراتو  ، جتماعيا

تطمب التركيز عمى تنميتو بشكل مكثف فقد يكون في حاجة  عن إضعافيا و الذي التوكيدية المتنوعة يكشف

 المشاعر الودية ، ويحدد في المقابل المتوسط منيا والمرتفع ميارة توجيو النقد أو التعبير عن ماسة فقط لزيادة

 حتاج جيدا مماثال .والذي ا

 الفرد لسموكو الخارجي أو الداخمي في المواقف المتنوعة فضال عن االنتباه مالحظة 3المراقبة الذاتية-(ب

نتباه كامال مثاال راقبتو وليس بالضرورة أن يكون االداء ومعمى مالحظة اال تجة عنو أي القدرةلمعواقب النا

 .)3202  1221طريف شوقي فرج ،    (لممالحظة 

القدرة عمى نقد الذات بدال من لوميا عمى ما حدث ، تعتبر من سمات مرتفعي  3التحميل النقدي-(ج

منطقية تيدف إلى تطويرالفرد وحثو عمى تالشي  وىناك فرق واضح بين ىاتين العمميتين فاآلولى  التوكيد

صالح أوجو القور في سموكو ، من حيث أن ا نفعالي تتمثل غايتيا الرئيسية في لثانية ذات طابع اأخطائو وا 

 عقاب الشخص عمى ما أتى .
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 ك عن طريق عممية التوسط المعرفي عممية لمحكم ىي التي تساعد عمى تنظيم السمو 3تقييم الذات -(د

فاإلنسان يعي ذاتو و يحكم عمى فعمو عمى أساس األىداف التي وضعيا لنفسو ، وكذلك تقدير أي مدى 

 مكانات المناسبة .االتتوفر 

ن تشكل نماذج قد تقنع المالحظة الدقيقة لمممارسات التوكيدية لآلخري المالحظة النشطة لآلخرين 3-(ه

تعديالت عمى مت نشاىده منيم بما يتناسب مع ظروفنا قتناء بيا ، ولكننا ندخل العديد من الالفرد  باال

3  1221طريف شوقي فرج ،  (وخصوصية الموقف التي تواجييا وىو ما يمكن تسميتو باإلقتداء الرشيد 

202 ( . 

 إن ما يحدث الفرد بو نفسو يسيم في تشكيل سموكو في المواقف التي يواجييا سواءا 3 الحوار الذاتي -(و

 كان يتسم بالتوكيد أم ال .

رونة بوصفيا قدرة إبداعية محورية ذات وجيين ، يتمثل األول في الم تتضمن المرونة التوكيدية 3 -(ز

 النظر لممشكمة أو الموضوع الواحد من أكثر من زاوية إي تعدد المناظير ، والثاني  في القدرة عمى التالئم

 .السريع عمى ما يطرأ عمى المواقف من تغيرات أي الطواعية 

إن الرغبة في تنمية التوكيد عمل يسير إما المشروع في إحراز تقدم  المصابرة والمثابرة مع الذات 3 -(ج

فيو محفوف بالصعوبات و المشقة ويتطمب قدرا مرتفعا من المثابرة المتمثمة في بذل  ، فعمي في تمك العممية

 (.20231221طريف شوقي فرج،  (من الجيد لفترات طويمة واإلستمرار في ذلك  المزيد

 " روجرز"" و  "ماسمويحتل تحقيق الذات مكانة محورية لدى عمماء النفس اإلنسانيين وخاصة في تصورات 

 و يرون أن اإلنسان يولد ولديو إستعداد قوي أن يكون منطقيا ممثال لذاتو .
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فقد  ،يرتبط تحقيق الذات عنده بإشباع ما يسميو بالحاجات األساسية  ماسمو 3عند  تحقيق الذات -(أ

إفترض أن ىناك تنظيما دفاعيا مندرجا من الحاجات قاعدتو الحاجات العضوية وقمتو تحقيق الذات في شكل 

نتماء باحتياجات األمن والسالمة ثم احتياجات االىرمي يبدأ بالحاجات الفيزيولوجية كالجوع والعطش مرورا 

حترام الذات في قمة اليرم ، وبعد تحقيق كل ىذه التقبل من المجموعة ، وصوال إلى احتياجات اعتبار واو 

الخصائص  ماسموكتفاء الذاتي .وقد عدد قيق ذاتو ليصل إلى أسمى مراحل االالحاجات يجاىد اإلنسان لتح

العامة التي تصف األفراد الذين يتميزون بقدر مرتفع من تحقيق الذات ، يتصفون بقدرة عالية عمى التعبير 

ندماج مع الخبرة التي الي من تقبل الذات يميمون إلى االالتمقائي، ينجذبون نحو الغموض ، يتصفون بقدر ع

 تتطمب التحدي .

 ياتو إن الميل إلى تحقيق الذات ىو قوة دافعة لدى كل فرد في ح تحقيق الذات عند كارل روجرز 3-(ب

إحساسا بالمسؤولية من الناحية لتزاما و ويزداد استقالال ، و إلى أن يصبح أكثر اتدفعو إلى أن يمتاز 

ستخدام النزعة إلى تحقيق الذات كإطار رات الكائن الحي تتعرض لمتقويم بابحيث أن جميع خب ، جتماعيةاال

... يطمق روجزر عمى ىذه الطريقة من طريق التقويم لخبرات الفرد عممية التقويم العضوية ، أما  مرجعي

الخبرات المضادة لمنزعة إلى تحقيق الذات فيي غير مرضية ، وبالتالي فإن الفرد يتجنبيا وينيييا ، إن عممية 

ق خبراتو وميمو نحو تحقيق الذات التقويم العضوية إذن تخمق نظاما لمتغذية الرجعية ، يتيح لمفرد أن ينس

جتماعية تؤدي إلى الراحة و مع مفيوم الذات ومع المعايير اال وعمى ذلك فإن الخبرات التي تتفق و تتطابق

الذات أو  التخمص من التوتر كما تؤدي إلى التوافق النفسي ، أما تمك التي ال تتفق مع الذات ومع مفيوم

رك عمى أنيا تيديد ، و عندما تدرك الخبرة بيذا الشكل تؤدي إلى إحباط جتماعية تدتتعارض مع المعايير اال

 )341 1222جابر عبد الحميد جابر ،  (ر و القمق وسوء التوافق مركز الذات و إلى التوت

 رئيسية لمفرد الذي يحقق ذاتو وىي : روجرزسمات وقد حدد
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 الحقيقة بسيولة ويتقبميا .الشخص الذي يحقق ذاتو لو إدراك مناسب لمذات ويتعامل مع -ا(

 .معني بالدفاع عن األمر الراىنليذا الشخص رغبة أن يكون جزءا من عممية التغيير و إنو غير ميتم و -ب(

 ليذا الشخص وجية نظر إيجابي نحو نفسو وثقة متزايدة بقدراتو ولو طموحات واقعية .-ج(

التكامل الشخصي ويخضع تجاربو الجديدة خبرات ، مستو عال من نفتاحو  لمليذا الشخص بسبب ا-د(

 لمتقويم الموضوعي .

نطالق من ذاتو .بحيث يمتد ف مع اآلخرين ، ألنو قادر عمى االلدى الشخص شعور قوي بالتعاط-ه(

 (.341 1222 جابر عبد الحميد ، (مفيومو لمذات ليشمل عائمتو وأصدقاؤه وأفراد مجتمعو 

 3تقدير الذات_ 0

وقد يشتد الشعور ، يعتبر الشعور بالذات وتقديرىا أمر طبيعي في اإلنسان  الذات 3مفيوم تقدير  1_0

بالذات فيبدو في ضروب من الثقة بالنفس أو قد يتضعف فيبدو في مشاعر النقص و اإلحساس بعدم 

 الكفاءة.

ية وتتصل الذات بجميع الخصائص المميزة المتعمقة بالشخص بما في ذلك صورتو الجسمي و إحساسو بيو 

 الذات وتقدير الذات و إمتداد الذات و التفكير العقمي و المعرفة 

من اشير الباحثين الذين  " zilerزيمر "و " cooper smith "وكوبر سميث  " rosenbergروزنبرج "ويعتبر 

أن ىناك أشخاص ليم تقدير ذات مرتفع مفترضين في المقابل أن ىناك  بإعتبار ، طوروا ىذا المفيوم وناقشوه

و إنطالقا من ىذا المنظور أقيمت بحوث تجريبية ساىمت ، أشخاصا يتمتعون بتقدير ذات ضعيف أو واطئ 

سواءا كانت ثقافية او  ، في توضيح العالقة بين مستوى تقدير الذات عند الفرد وبين مميزاتو الشخصية 

 .)325 1222شويمل ، سامية (  . وجدانية
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 تعريف تقدير الذات3 0-0

: ىو إتجاىات الفرد نحو ذاتو والتي ليا  rogers(1959) زتعريف تقدير الذات عند روجر  0-0-1

 ( .305 0221محمد جمال ، (مكنون سموكي آخر إنفعالي

الذات لكوبر سميث يعتبر تقدير " cooper smith"  تعريف تقدير الذات عند كوبر سميث 3 0-0-2

افظة عمييا حمن أشمل و أىم التعريفات ، حيث يصفو بأنو تقييم صفة الفرد لنفسو وبنفسو ويعمل عمى الم

عتقاد الفرد بأنو قادر و يوضح مدى اتجاىات الفرد اإليجابية أو السمبية نحو ذاتو كما ير الذات اويتضمن تقد

ستخدام األساليب رة ذاتية ينقميا الفرد لآلخرين بابة خبيكون تقدير الذات بمثا وكفء ، وبيذا ىام وناجح

 التعبيرية المختمفة .

بأنو إتجاىات الفرد الشاممة  ''rozenberg (1978) "3 تعريف تقدير الذات عند روزنبرج 0-0-5

يعطي نفسو ذو قيمة  نحو نفسو ، وىذا يعني أن تقدير الذات المرتفع معناه أن الفرد سالبة كانت أو موجبة

و أو رفض الذات أو إحتقار الذات وأىمية ، بينما تقدير الذات المنخفضة يعني عدم رضا الفرد عن نفس

 (. 304  0212)محمد جمال ، 

شعر بيا الفرد اتجاه نفسو ودرجة ىو الطريقة التي ي  (2001) سيد أبو زيد تقدير الذات عند  2-2-5

الحصول عمى الحب و التقبل يرتبط حترامو لنفسو وتقبمو لذاتو ويرتبط تقدير الذات باليوية الشخصية ألن ا

 .)304 0212ل ،امحمد جم (حتقار باليوية الفاشمة اليوية الناضجة ، بينما يرتبط االرتباطا مباشرا با

 نظريات تقدير الذات3 0-2

 ومن أىميا :ىناك عدة نظريات حاولت تفسير تقدير الذات 
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رتفاع   rosenberg(1989) نظرية روزنبرغ3 0-2-1 تدور أعمال روزبرغ حول محاولتو دراسة نمو وا 

ىتم وقد ا، جتماعي المحيط بالفرد ية المعايير الدائمة في الوسط االسموك تقييم الفرد لذاتو وسموكو من زاو 

 .)311 0212عبد اهلل محمد،  ذيبعايدة (روزنبرغ بصفة خاصة بدراسة تقييم المراىقين لذواتيم 

ىتم ت اإليجابية في مرحمة المراىقة واىتمامو بعد ذلك حيث شممت ديناميات تطور صورة الذاووسع دائرة ا

ي بالدورالذي تقوم بو األسرة في تقدير الفرد لذاتو وعمل عمى توضيح العالقة بين تقدير الذات الذي يتكون ف

ىتم بشرح وتفسير الفروق التي توجد كما ا، ماعي الالحق لمفرد فيما بعد تجإطار األسرة وأساليب السموك اال

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

 (.311 0212عايدة ذيب عبداهلل محمد ،)ف مراحل العمر دير الذات في مختمفي تق

داة محورية تربط بين السابق و ىو االعتماد عمى مفيوم االتجاه باعتباره أ زنبرج "" رو ستخدمووالمنيج الذي ا

و نفسو تجاه الفرد نحأن تقدير الذات مفيوم يعكس انبرغ روز عتبر ، و االالحق من األحداث و السموك 

ال أحد ىذه وما الذات إ ، تجاه نحو كل الموضوعات التي يتفاعل معياوطرح فكرة أن الفرد يكون ا

تجاىات التي يكونيا نحو الموضوعات وىا اتجاىا ال يختمف كثيرا عن االالموضوعات ويكون الفرد نح

يختمف ولو من الناحية الكمية عن تجاه الفرد نحو ذاتو ربما و لكنو فيما عاد و اعترف بأن ا ، األخرى

 .تجاىاتو نحو الموضوعات األخرى ا

فقد تمثمت في دراسة لتقدير  كوبر سميثأما أعمال  ( cooper smith 19813)نظرية كوبر سميث 0-2-0

أن يربط أعمالو في  سميث كوبرلم يحاول  روزنبرغوعمى عكس ، الذات عند أطفال ما قبل المدرسة الثانوية 

ولكنو ذىب إلى أن تقدير الذات مفيوم متعدد الجوانب ولذا فإن عمينا  ، تقدير الذات بنظرية أكبر وأكثر شموال

أن ال ننغمق داخل منيج واحد أو مدخل معين لدراستو بل عمينا أن نستفيد منيا جميعيا ، و يؤكد كوبر 

ظاىرة أكثر تعقيدا ألنيا سميث بشدة عمى أىمية تجنب وضع الفروض غير الضرورية ، إنيا ظاىرة عنده 
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ية و إذا كان تقدير الذات يتضمن ستجابة الدفاعاالال من عمميات تقييم الذات وردود فعل أو تتضمن ك

بين  بر سميثكو تجاىات تتسم بقدر كبير من العاطفة ، ويميز ىات تقييمية نحو الذات فإن ىذه االتجاا

أنيم ذوي قيمةوتقدير  نوعين من تقدير الذات، تقدير الذات الحقيقي ويوجد عند األفراد الذين يشعرون بالفعل

 . (311 0212عايدة ذيب عبد اهلل محمد، ) الذات الدفاعي

 عتراف بمثل ىذا الشعورقيمة  ، و لكنيم ال يستطيعون اال ويوجد عند األفراد الذين يشعرون أنيم غير ذوي

خالليا ن و قد ركز عمى خصائص العممية التي تصبح م  أنفسيم و مع اآلخرينو التعامل عمى أساسو مع 

فترض في سبيل ذلك أربع يم الذات ، وقد اجتماعية ذات عالقة بعممية تقيمختمف جوانب الظاىرة اال

 مجموعات من المتغيرات تعمل كمحددات لتقدير الذات وىي : النجاحات والقيم والطموحات و الدفاعات

 (.311  0212) عايدة ذيب عبد اهلل محمد ،  

نالت أعمال زيمر شيرة أول من سابقتييا وحظيت بدرجة أقل من  3(ziller 1973نظرية زيمر 3 ) 0-2-2

وىي في نفس الوقت أكثر تحديدا و أشد خصوصية فزيمر يرى أن تقدير الذات ما ىو  ، نتشاروع و االالشي

لحاالت إال في اإلطار المرجعي جتماعي لمذات و يؤكد أن تقييم الذات ال يحدث في معظم االبناء االإال 

تماعي ، و يصف زيمر تقدير الذات بأنو تقدير يقوم بو الفرد لذاتو ويمعب دور المتغير الوسيط ، أو أنو جاال

ا تحدث تغييرات في بيئة الشخص يشغل المنطقة المتوسطة بين الذات والعالم الواقعي وعمى ذلك عندم

دث في تقييم الفرد لذاتو تبعا جتماعية فإن تقدير الذات ىو العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي ستحاال

و التقدير طبقا لزيمر مفيوم يربط بين تكامل الشخصية من ناحية و قدرة الفرد عمى أن يستجيب ، لذلك 

رجة فترض أن الشخصية التي تتمتع بدو لذلك فإن ا ، ض ليا من ناحية أخرىلمختمف المثيرات التي يتعر 

 10 -311  0212) عايدة ذيب عبد اهلل محمد ، توجد فيوي جتماعي الذعالية من الكفاءة في الوسط اال

). 
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نستنتج مما تناولتو النظريات المفسرة لتقدير الذات مدى تأثير األسرة و التنشئة الوالدية في نمو ىذا المفيوم 

 بحيث يتأثر إلى حد كبير من المؤثرات الخارجية ) البيئة و أساليب التنشئة الوالدية (. لدى الفرد

 :تقدير الذات ونشوءه تطور مفيوم  -2-5

الطفل تعممو  تشير األكاديمية األمريكية لطب األطفال أن تقدير الذات ال يعتبر فطري المنشأ ، إنو شيئ يبدأ

سريعا بعد الوالدة من خالل الخبرة المتعمقة بالظروف و من خالل التعامل مع اآلخرين و التفاعل مع العالم 

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

 لكفاءة و الميارة و اإلنجازالتقدير الذاتي و الثاني تقدير اآلخرين ، يتضمن التقدير الذاتي الشعور با

يتصل خرين يتضمن التقبل و المنزلة االجتماعية و ستقاللية و الحرية ، و يرى ماسمو أن تقدير اآلو اال 

جتماعية و الظروف التي تربى فييا الفرد و نشأ، فالعالقة بين الوالدين و الطفل ليا تأثير بظروف التنشئة اال

والديو الذين ينتقدانو بشكل قاس كبير عمى تقدير الذات فالشخص ذو التقدير المنخفض يحمل معو إحباط 

ند نجاحو ، نتيجة لذلك ال يستطيع تقدير عندما يفشل ، و ال يفتخران بو و ال يحصل عمى قبوليما إال ع

نجاحو ، أما الشخص الذي يتمتع بتقدير ذات مرتفع يكون أبواه يحبانو و يفخران بنجاحو ، وىكذا يتضح 

 أيضا أن تقدير الذات ىو ذلك التقدير الذي يدركو الفرد أيضا من اآلخرين و الذي يعكس مشاعر الثقة و

 ( . 300  0212اهلل محمد ،  ) عايدة ذيب عبدجتماعي و اإلحساس بالقيمة الكفاءة و الفاعمية و التقبل اال

يزداد تقدير الذات و ينقص عبر مراحل الحياة، فالتجارب التي يمر بيا األفراد تؤثر بيم بالطريقة نفسيا حيث 

لتي يكون في قمتو في مرحمتي الرشد و في الستينيات بسبب أنيم يزدادون قوة و منزلة بحسب المناصب ا

يشغمونيا ، في حين ينخفض تقدير الذات في مرحمتي الشيخوخة و المراىقة و قد يكون ىناك شيء  مشترك 

 جتماعية و الفيزيائية التي تطرأ عمييم و التي تؤثر سمبا عمى تقدير الذات ين المرحمتين كتأثير التغيرات االب

 (.300 0212، عايدة ذيب عبداهلل محمد) 
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 تؤثر في تكوين تقدير الذات 3العوامل التي  -2-4

 ىناك نوعان من العوامل التي تؤدي إلى تكوين تقدير الذات مرتفع أو منخفض ىما :

بالقدرة فقد ثبت أن درجة تقدير الذات لدى الفرد تتحدد   عوامل تتعمق بالفرد ذاتو )عوامل ذاتية (0-4-13

الفرد متمتعا بصحة نفسية جيدة ساعد ذلك عمى  ستقرار النفسي بمعنى أنو إذا كانخموه من القمق أو عدم اال

 (3159  0210) بشير معمرية ،  نموه نموا طبيعيا

ما إذا كان الفرد من النوع القمق و غير المستمر فإن فكرتو عن ذاتو تكون و يكون تقديره لذاتو مرتفعا ، أ

 لذاتو .منخفضة ، و بالتالي ينخفض تقديره 

جتماعية و وىي متصمة بظروف التنشئة اال ة (3الخارجية )عوامل خارجيعوامل تتعمق بالبيئة  0-4-0

 الظروف التي تربى و نشأ فييا الفرد ، و كذلك نوع التربية ومنيا :

 ىل تسمح لو بالمشاركة في أمور العائمة ؟.-

 ىل يقرر لنفسو ما يريد ؟.-

 ىل نظرة األسرة ألصدقاء الفرد نظرة محبة أو عداوة ؟.-

 تكون اإلجابة عن ىذه األسئمة موضوعية و إيجابية بقدر ما تؤدي إلى درجة عالية من تقدير ذاتووبقدر ما 

 (.3159 0210) بشير معمرية ،  

يتعمق األمر  منيا ما ىو داخمي أي، ستخالصو أن ىناك عوامل تؤثر في تقدير الذات لدى الفرد ما يمكن ا

جتماعية و التربية ارجي أي عوامل خارجية كالتنشئة االىو خستقراره النفسي و منيا ما بالفرد نفسو و مدى ا

 الوالدية .
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 مستويات تقدير الذات 3 0-9

من خالل عرضنا لمختمف تعاريف تقدير الذات ، إن ليذا المفيوم ثالث مستويات ، يتميز كل مستوى 

 (1290سميث ) كوبر بخصائص تؤثر عمى شخصية الفرد و سموكو ومنيا عمى تفاعمو داخل المجتمع وجد 

أنفسيم  أن ىناك مستويات ثالثة لتقدير الذات إذ يتوضح أن األشخاص ذوي تقدير الذات المرتفع يعتبرون

فضال عن أن لدييم فكرة محدودة و كافية بما يظنون صوابا  ، حترام و التقديرأشخاصا ىامين يستحقون اال

ذوو التقدير السمبي لمذات يرون أنفسيم غير كما أنيم يممكون فيما طيبا لنوع الشخص الذي يكونو بينما 

فعل أشياء يودون فعميا ، يعتبرون أن ما يكون لدى اآلخرين أفضل  عونيميمين و غير محبوبين و ال يستط

 (322 0215) إدريس زغيدي ،  .النوعينمما لدييم ، و يقع الفرد ذو التقدير المتوسط لمذات بين ىذين 

 أىمية تقدير الذات0-03

يحتل تقدير الذات مكانو ميمة في دراسات عمم النفس الحديث إذ يعد إدراك الفرد لذاتو محددا لسموكو في 

المستقبل فنجده يستمر في تنمية و تطوير قدراتو و إمكاناتو ، عندما يكون متقبال لذاتو ، أما إذا فقد ىذا 

ندرج تقدير الذات بين أكثر سمات الشخصية التقبل فإنو يستخدم معظم طاقاتو في اليدم أكثر من البناء ، و ي

 التي تمت دراستيا عبر العقود الماضية من اإلعتقاد بأنو مسؤول عن عدد كبير من المشكالت الشخصية 

تحقيق تحسن في الحالة العامة لؤلفراد ، ووفقا  و اإلجتماعية ، و بالتالي قد يؤدي إرتفاع تقدير الذات الى

لمبعض ال يوجد حكم أو تقييم أكثر أىمية و قيمة بالنسبة لمفرد من التقدير الذي يحممو ىو لذاتو كما ال يوجد 

أيضا عامل أكثر حسما في اإلرتقاء النفسي و في مستوى الدافعية ، أكثر من التقدير الذي يحممو الفرد لذاتو 

أكثر من مجرد غياب المرض النفسي كما  " odoherty "" " أودوىارتي لصحة النفسية كما يرى ، وتعني ا

باإلرتفاع أو اإلنخفاض تبعا لشكل  تعني أيضا العالقة الجيدة مع الذات ومع اآلخرين و مع اهلل ، كما تتحدد

بتقدير الذات العالقة بين  تعمقةوفي ىذا اإلطار يناقش عددا من الدراسات الم ،أو طبيعة النظر الى الذات 
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  r- skager and kersat " " كيرست "و  ل "سكجر"نخفاض تقدير الذات و القمق ، ويعد تقدير الذات وفقا ا

تقدير الذات بالمشاعر اإليجابية ،  متغيرا مركزيا فيما يتعمق بشعور الفرد باإلضطراب ، كذلك يرتبط إرتفاع"

ل : إذ يشير عددا من الدالئل إلى وجود عالقة إيجابية بين إنخفاض تقدير الذات و المشاعر السمبية مث

  .(  51_322  0229جمعة ،  )مايسة.اإلكتئاب

 بين تقدير الذات و مفيوم الذات 3الفرق  0-1

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

و تشمل المقارنات ، حيث أن مفيوم الذات يشمل كل الطرق التي يقارن بيا األشخاص أنفسيم مع اآلخرين 

) عايدة ذيب  أبعاد مفيوم الذات  في حين يعتبر تقدير الذات بعدا من ، الجسمية و العقمية و اإلجتماعية

 . (302  0212عبذ اهلل محمد ، 

 خالصة الفصل 3 

تجاىات سعت إلى تحديد الذات حسب مفيوميا النفس بدراسة مفيوم الذات فكل االىتم العديد من عمماء لقد ا

يكتسب من  الخاص ، حيث يمر الفرد لتكوين مفيومو لذاتو منذ الطفولة وعبر مراحل النمو المختمفة التي

خالليا و بصورة تدريجية فكرتو عن نفسو ،تتدخل فييا عدة مفاىيم : من تصور الذات توكيد الذات ، تقبل 

يو يسعى إلى الذات ، تقدير الذات.فتقدير الذات من المتطمبات النفسية األساسية التي يحتاجيا كل إنسان ف

قبل اآلخرين فيكون مميئا بالمشاعر السمبية إذاتعرض إلى اإلىانة و التحقير من و  ،الحصول عمى تقدير

 اتجاه ذاتو و بالتالي يكون تقديره لذاتو منخفضا . 

ىانة أما إذاتعرض إلى اإل، لذاتو مرتفع من طرف اآلخرين لتنمو لديو المشاعر اإليجابية فيكون تقديره حترام ا

 .و بالتالي يكون تقديره لذاتو منخفضا تجاه ذاتون فيكون مميئا بالمشاعر السمبية او التحقير من قبل اآلخري
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 : تمييد

 تعتبر ظاىرة األميات العازبات من الطبوىات اإلجتماعية التي أثارت جدال كبيرا في المجتمعات      

، تكون إمرأةالعربية و باألخص داخل المجتمع الجزائري فيي تعد نتاج لعالقة غير شرعية بين رجل و 

طفولة غير شرعية )مسعفة( لذا من الميم أن يأخذ ىذا الموضوع بصيب من البحث و التعمق في نيايتيا

 أسبابو خمفياتو و اآلثار الناجمة عن ىذه الظاىرة و ىو ما سنتطرق إليو 

 في ىذا الفصل مع تبيان الخصائص المرتبطة بو .

  المرأة و الجنس 8 -1

 8 مفيوم الجنس 8 1-1

8  0222 عبد المنعم الحنفي ("ىو الحالة التي يكون عمييا الفرد من حيث أنو ذكر أو أنثى sex"الجنس 

16(. 

الجنس ليس خاصية البموغ و النزوة الجنسية ال تخص األطفال في مرحمة البموغ بل ىي حاضرة معو منذ 

 ) 8077 0223فيصل عباس ،  (الوالدة قبل أن تتمحور حول األعضاء الجنسية الحقا 

و منو نستنتج أن الجنس موجود لدى أغمب الناس و ىو يمثل المقاء الفيزيولوجي بين إثنين الذكر و األنثى 

حيث تسبقو مجموعة من العمميات النفسية و الجسدية و الذىنية و اليرمونية تميزه عن باقي الوظائف 

 األخرى .

  8 مصطمحات متعمقة بالجنس 8 1-0

األعضاء التناسمية إلتقاء طبيعيا سواء أن يكون كميا أو جزئيا ، أو أن يبمغ  ىو إلتقاء : اإلتصال الجنسي

 (132ت 8 -ب.  ) إيياب عبدشيوتو أوال يبمغ ذلك و ليس بشرط أن يترتب عمى الفعل تمزيق غشاء البكارة 

الالإرادية : حيث تمر الرعشة الجنسية عند المرأة بمراحل متتالية من اإلنقباضات المنتظمة   اليزة الجنسية
في كل ما يتعمق بالمتعة و الجنس أي أن العضالت و األنسجة السميكة المحيطة بالميبل و كذلك بعض 
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ىناك مرحمتين لمذروة عند الرجل خروج السائل  -عضالت الحوض تثور و تحتقن بالدم فتزداد إستثارة 
مة واحدة فقط لميزة الجنسية حيث تبدأ المنوي من مكان إختزانو و قذفو إلى الخارج ،أما في المرأة فيناك مرح

ثانية لتخمق  2.6عضالت الحوض و منطقة العانة و الشرح و عضالت الميبل في اإلنقباض المنتظم كل 
أو الرعشة أو اليزة الجنسية كذلك فإن الرحم ينقبض لكن معظم النساء ال يشعرن  orgasmما يسمى ب 

 -824  0227)خميل فاضل ، داخل الرحم أثناء اليزة  ميق دفين ممتد فيعبذلك لكنين يشعرن بإحساس 
42 ) 

ىي التي تيسر نموا نحو النضج الجنسي و تساعده عمى تشكيل الفرد الصحيح جنسيا  : التربية الجنسية 

مفيوما و سموكا ، و تؤكد التربية الجنسية عمى تصحيح المسار الجنسي لكي يؤتى داخل إطار الزواج و 

ليس خارجو و تساعده عمى تزويد الناس بالمعمومات الجنسية و تساعده عمى تطوير نضجو الذىني و 

 (. 811  0222) عبد المنعم الحنفي ، فسي و العقمي الن

ىو مالحظة طبيعية جنسية غير مرغوبة أو مطموبة و يمكن أن يكون التحرش شفاىيا  : التحرش الجنسي

 ( . 852  0227أمل سالم العواودة ،  -) دأو جسديا 

قة ال تناسمية أي ىي عالقة جنسية بين شخصين من جنسين مختمفين و لكنيا عال : اإلنحراف الجنسي

عالقةغير طبيعية و ىو إستعداد شاذ عبارة عن نكوص إلى مرحمة سابقة من تثبيت اليدين و تتمثل في كف 

 . ( 53-51 02238)فيصل عباس ، و تعطيل النمو السوي  و تفكك النشاط الجنسي السوي 

ضح بنوعيتو العمني و غير ىو سموك عمدي يخل بالحياء و يتسع ىذا التعريف لمفعل الفا : الفعل الفاضح

عمني و يبرز الركن المشترك وىو الركن المادي و يحقق حق المعتدي عميو ) وىو لمس الجاني أحد أعضاء 

المجنى عميو بإحدى حواسو ( سواء كان جميور الناس أم كان شخصا معينا و ىو جريمة عمدية حتى إن 

                            (.   105ت 8  -المطمب ب)إيياب عبد إختمفت عناصر القصد المتطمب في كل منيما 

 438إتصال جنسي كامل بين رجل و إمرأة دون رضاىا و قد نصت عمى ىذه الجريمة المادة  :اإلغتصاب

 ( . 12)إيياب عبد المطمب،ب،ت 8من قانون العقوبات 
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 8 أىمية المرأة في نظر المجتمع 8  1-1

المجتمع عمى إنجابيا لألطفال فإن بحيث أن برود المرأة الجنسي ال يحول ترتكز أىمية المرأة في نظر  -

 دون إنجابيا لألطفال فإن المجتمع ىنا ال ييتم ببرودىا و يقابمو ببرود أشد .

اإلنجاب ىو كل ما ييم المجتمع ألثره المباشر عمى مصمحتو اإلقتصادية و أوضح دليل عمى ذلك ىو ما  -

سل أو إطالقو بدون تحديد ، فعندما يعاني المجتمع من نقص في السكان و يحدث في حالتي تحديد الن

بالتالي في األيدي العاممة الالزمة لإلنتاج فإنو يكرس جيوده إلكتشاف وسائل زيادة اإلخصاب و عالج 

أسباب العقم عند النساء فإذا ما زادت األيدي العاممة عن حاجة اإلنتاج و ىدد المجتمع إقتصاديا بزيادة 

 (  813  1772) نوال السعداوي ،  منع الحمل و تعقيم النساءالسكان فإنو يكرس جيوده إلكتشاف وسائل ل

8 0227جاك أندريو،فالخصوبة تعد مركز إىتمام الفئة اإلجتماعية من خالل إىتماميم بتناسميا الخاص )

01.)          

 المرأة و الشرف 8 1-2

يعد الشرف من االخالق الحميدة فيو يمعب دور في رفع قيمة الفرد ، و اإلعتماد عمى الشرف ىو مساس 

بقيمة و كرامة الشخص .فالشرف بالنسبة لمرجال يعد مسألة و المرأة وحدىا فإذا كان الرجال ىم السادة في 

 . ( 800  1772،  )نوال السعداويالمجتمع دعوا النساء إلى اإللتزام بقيمة الشرف و العفة 

و مفيوم الشرف عند المرأة يرتبط بمفيوم العفة إذ يجب عمى الفتاة أن تظل عذراء ، أو بكراء إلى حين تتزوج 

و عمييا بعد ذلك أن تبقى عذراء بتفكيرىا و تعبيراتيا خاصة في عالقتيا بالجنس اآلخر فالعفة ىي قيمة 

المرأة بمجموعة من القواعد و آداب السموك و التي من خالليا تحافظ عمى القيمة و  الشرف و ىو إلتزام

 (. 031.  8030 1776شكري ،  )عمياءضبط النفس عن الشيوات بأن تظل عذراء إلى أن تتزوج 

فالشرف ىنا متوقف عمى المرأة وحدىا التي تحمل ىذا الشرف ليس بالمعنى اإليجابي أن يتم تشريفيا كحاممة 

يذا الشرف بل بالمعنى السمبي حيث تحاسب عمى األخالق إذا أساءت ليذا الشرف ، فقد حممت المرأة ل
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تاريخيا و ال زالت تحمل ليذه المحظة من إنفتاح العالم الثقافي و السياسي و الديني أعباء التفكير الذكوري 

قد تعرض الحرية الجنسية عند  المتسمط أنيا موضوع لمتعة الرجل و ال يحق ليا أن تستقل عنو بالمتعة و

المرأة العديد من المعارضين في حين تم تعيير المثقفات و الكاتبات و الشاعرات لمجرد مطالبتين بحقوقين 

أو تعبيرىم عن أفكارىن و ىذا ىو المقياس الحقيقي لمفكر المعارض و الحديث سياسيا في حجم تبنيو لمحقوق 

و نسق قوانين و مفاىيم الشرف التي ال تنسجم مع عمميات التفكير  الجنسية لممرأة و مساواتيا مع الرجل

 (1680226)عبد الصمد الدبايمي، العقالني 

و من ىنا نستنتج أن المجتمع حمل المرأة منذ التاريخ مسألة الشرف وحدىا بالرغم من مشاركة الرجل ليا في 

لية في ذلك بل نص إلى المساواة في الحكم إرتكاب الخطيئة إلى أن الفكر المعارض لم يحمميا وحدىا المسؤو 

 بين الطرفين فكل منيما مسؤول عن فعمتو و إعطاء الحق لممرأة مثل الرجل .                                                      

 العالقات الجنسية المبكرة و مخاطرىا عمى الفتاة 8  1-3   

جنسية فإننا نريد بيذه العالقة كل إتصال جسماني بين شخصين إذا أردنا أن نحدد مرادنا من العالقة ال

 بواسطة غشاء مخاطي عمى األقل . 

و لذلك فيذه العالقة ال تختصر عمى العالقة الضميبمية و إنما تشمل كذلك لعق البظر و لحس القضيب و 

يا ممارسات يعيشيا اإلتيان من الدبروحك القضيب ما بين الفخذين المعروف بعبارة " التشيات " و ىي كم

 الشخصان بإعتبارىا إتصاالت جنسية .

من الفتيان الالتي سبق لين إقامة إتصال  46.76بالمغرب  3122لقد وجدت الغالبية العظمى عام  -

ىو التاسعة عشرة و بضعة أشير لكن  جنسي حيث وجد السن المتوسط لين عند قيامين بيذا اإلتصال

حسب المعطيات فإن الفتيان األصغر سنا يعرضن اإلتصال الجنسي في سن أكبر من السن الذي عرفتو 

الفتات الالتي يكبرىن سنا .و يكون شريك الفتاة في ىذا الحال يماثميا في السن و يكون في معظم األحيان 

انيا أو من أبناء عمومتيا .......الخ أو زميل ليا في الفصل يكبرىا من محيطيا القريب كأن يكون من جير 
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الدراسي ، و نادرا جدا ما يكون ىذا الشريك الذي تتعرف عميو الفتاة من محيطيا الميني و ما أكثر ما يحاول 

 العشير في ىذه الحالة أن يستغل ميزان القوة كأن يكون رئيسيا أو أستاذىا أو مكمفا بتوظيفيا كذلك يمكن أن

 (  830 0211.) سمية نعمان جسوس ، يكون ىذا الرجل ممن تمقتيم الفتاة في الشارع أو المقيى ...الخ 

و لكن الرجل يبقى يطارد سواء كانت فتاة أو إمرأة مستخدما في ذلك شتى الطرق مرة الحب الجارف و مرة 

ثق بو الفتاة يقول عنيا المجتمع أنيا الوعود بالزواج و مرة التفاني في اإلخالص إلى األبد .... الخ و حينيا ت

سقطت و إذا عدرييا و لم يتزوجيا يحكم عمييا المجتمع بعدم الشرف و يقضي عمييا و عمى مستقبميا و 

 . (02، 1772)نوال السعداوي ، مستقبل طفميا 

 و الالتي لم يكن لين إتصال جنسي فسبب المخطورات مما يدل عمى أنين يعشن صراعا بين رغباتين و

تربيتين ، و أما الفتيات الالتي خضن تجربة جنسية فإنين يسقطن ىذا النوع من الدوافع ، لكي أتحرر من 

العقد أو "لكي أكون في مستوى زوجي " الذي لم يحرم نفسو يوما من أن يكون لديو تجارب جنسية أو من 

د . سمية نعمان جسوس  )أجل التوازن النفسي أو من أجل التوازن الزوجي داخل البيت في المستقبل 

،0211  834  .42 ) . 

و من ىنا نستخمص أن الطيش و الالمباالة ليس ىما الدافع من أن يمنعا الفتيات من أجل أن يعشن في  

الجيل و فقدان الثقة في الذات و عند الحديث عن المشكالت المتصمة بالعالقات الجنسية ىي عزلة فرضيا 

يتيح لمرجل كل الرخص و يضع كل المسؤولية عمى المرأة و يحمميا الشعور  عميين المحيط اإلجتماعي

 .بالذنب وحدىا 

 8 اإلسالم و الجنس 8 1-4

من الميم أن نمايز اإلسالم عن سائر الديانات السماوية فقد خمق اهلل زوجين إثنين من سائر المخموقات ، و 

رعي الذي يحصل فيو الجنس ، و ىو الذي من كل شيء خمق زوجين و النكاح ىو اإلطار الديني و الش

 ينظم العالقات الجنسية ، و ما يطرأ عمييا من قطائع و من تبدالت و ما ينجم عنيا من تبعات عممية .
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و إذا كان اإلسالم قد شجع عمى النكاح فألن فيو ثالثة أمور ىامة أوال ىذه األمور أنو يمكن لممؤمن 

عو إلى التكاثر و فعل اإلنجاب في بدايتو رمز و داللة عمى القدرة اإلستمرار في األرض فاإلسالم دين يد

 . " سورة المؤمنون و لقد خمقنا اإلنسان من ساللة من طين لقولو تعالى "اإلالىية الخارقة 

التتويج الضروري لحياة المؤمن " ىن لباس لكم و  و في القرآن الكريم كذلك تنويو بالمذة الجنسية ، بإعتبارىا

 .  165سورة البقرة أنتم لباس لين " 

فالنساء تعتبر لذة ضرورية لممجيود العقمي ،فإن النفس ممول و ىي عن الحق نفور النو عمى خالف طبعيا 

وقات قويت و فمو كمفت المداومة باإلكراه عمى ما يخالفيا جمعت و تابت و إذا روحت بالذات في بعض األ

نشطت  و في اإلستئناس بالنساء من اإلستراحة ما يزيل الكرب و القمق و يروح القمب و لكن اإلسالم ينيي 

في المقابل بشدة عن اإلمتناع عن النكاح فقد عده الرسول صمى اهلل عميو و سمم فإن عميو أن يمتنع أي 

ي في األخير تذوقا أوليا لمممذات التي يوعد بيا إتصال جنسي و إال يخرج إلى الزينى و يعد اإلمتناع الجنس

 ( 15- 802  0211جسوس  ، انم) سمية نعالمؤمنون في  الجنة  

و من ىنا نستخمص أن فعل الجنس المشروع فعل إيماني و الفعل بالجسد من األمور التي ينص عمييا  

 اإلسالم و لكن من باب الحالل .

 

 االم العازبة0-8

 العازبات 8 تعريف األميات  0-1

 : مكونة من لفظين " األم " في المغة األصل أم الكتاب أم القرى ، و العزب أي عدم التزوج و التخفي . لغة

: تعني إنجاب ولد خارج إطار الزواج سواء كان اإلنجاب نتيجة ممارسة جنسية بالتراضي أو  إصطالحا

 .األميات العازبات (.0212.  ) الكبير الداديسيتصاب أو باإلستغالل الجنسيغباإل
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و ىي تشير إلى المرأة التي تحمل من الرجل غير زوجيا أي بدون عقد زواج شرعي ، و يدعى طفميا  

  (  boucebci . 81760  122) عندئذ بالطفل الالشرعي و ىذه المرأة ىي فتاة بكر لم يسبق ليا الزواج 

 8 مفيوم األميات العازبات 8  0-0

ات ىم النساء المنحرفات أو األميات  المنحرفات أي المرأة التي تنحرف و تقع في خطيئة األميات العازب

الزنا و تنجب من جراء ذلك أو األميات الباغيات أو البغيات لقولو تعالى عمى لسان مريم                                  

 . 02سورة مريم آية "    َبِغّياً  َأكُ  َوَلمْ  َبَشرٌ  َيْمَسْسِني َوَلمْ  ُغاَلمٌ  ِلي َيُكونُ  َأنَّى  " قالت 

و البغي في المغة طمب البغية قال في األساس بغت فالنة بغاء و ىي يعني مطموب لمرجال و منو تكون 

 (  05ت 8  .ب.د)الزمشخري الكشاف  النسوة طالبات لمرجال باغيات ليم و ظالمات ألنفسين و ألبنائين 

العازبة ىي التي تنجب األطفال أو تحمل عن طريق عالقة غير شرعية أي و من ىنا نستخمص أن األم 

 خارج إطار مؤسسة الزواج و ذلك برضاىا أو دون رغبتيا . 

  8مصطمحات متعمقة بالمفيوم 2-18

 األمومة 8  0-1-1

ر : ىي نظام تعمو فيو مكانة األم عمى مكانة األب و يضيف الدكتور يوسف القرضاوي " ال شك أن خي لغة

وصف يعبر عن األم و عن حقيقة صمتيا بطفميا في لغة العرب ىو " الوالدة " و سمى األب " الوالد " مماثمة 

لألم الحقيقية ، أما األب في الحقيقة لم يمد إنما ولدت إمرأتو فالوالدة إذن أمر ميم شعر بأىميتو و جعموه 

 نفس مطمئنة " . . 0210،  محمد الميديمحور التعبير عن األمومة و األبوة و البنوة " 

و من تنجبيم و ترعاىم من األبناء و البنات و ىذا ىو  : ىي عالقة بيولوجية و نفسية بين إمرأة إصطالحا

تعريف األمومة الكاممة التي تحمل و تمد و ترضع " عالقة بيولوجية و تحب و تتعمق و ترعى " عالقة نفسية 

" و ىذا ال ينفي أنواعا أخرى من األمومة األقل إكتماال كأن تمد المرأة طفال و ال تربيو فتصبح في ىذه الحالة 
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، نفس  0210) محمد الميدي ، ة بيولوجية فقط أو تربي المرأة طفال لم تمده فتصبح أمومة نفسية فقط أموم

 مطمئنة ( .

و من ىنا نستخمص أن األمومة مبنية عمى عالقة األم مع الطفل و تكون ىذه العالقة بيولوجية و نفسية و  

 ذلك مرتبط بغريزة األمومة .

من أقوى الغرائز لدى المرأة السوية و ىي تظير لدييا في الطفولة  : ىي غريزة غريزة األمومة0 -0-1

المبكرة حين تحتضن عروشتيا و تعتني بيا و تكبر معيا ىذه الغريزة و تكون أقوى من غريزة الجنس ، فكثير 

من الفتيات يتزوجن فقط من أجل أن يصبحن أميات و دائما لديين حمم أن يكون لين طفل يعتنين بو و لو 

ذه الغريزة القوية لعزفت معظم النساء عن الزواج و الحمل و الوالدة و غريزة األمومة أقوى من الحب ال ى

)جينية  و ىرمونية( ، أما الحب فيو حالة نفسية  إال أن الغريزة ليا جذور بيولوجية Maternal loveاألمومي 

يا سوية  ء آخر فإنيا في حالة كونأقل عمقا من الغريزة ، و المرأة حين تخير بين أمومتيا و بين أي شي

 8 نفس مطمئنة (.0210،  ) محمد الميدي   دتختار األمومة بال ترد

: كممة قدسية بحكم إرتباط المولود باألم البيولوجيا إذ يتكون في رحميا و يتغذى من دميا ، ثم  األم0-1-1

 1770، ) فايز قنطار  داأصبح راشعنيا حتى أن ينشأ معتمدا عمييا في كتفيا و تحت رعايتيا وال ينفصل 

 847 . ) 

و األم تمثل طور األمومة الناضج حيث ترى طفميا بصورة منفصمة لو إحتياجاتو و أفكاره و  مشاعره 

الخاصة و وجوده في الحياة ليس من أجل إشباع إحتياجاتيا النفسية و لكن من أجل نفسو و تطوره الخاص 

 ( . 8114  1763)د. مرفت عبد الناصر ، بو 

 . only mother0222. (ىي األم التي تنشأ طفال أو أطفاال بمفردىم دون شريك  : أم عزباء0-1-2

Mr .Duayne  ( 
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 only . )و تعني أرممة أو مطمقة أو غير متزوجة و بصفتيا وحيدة بإستقالليا المالي و اإلجتماعي 

mother 0211 Harlen kuling. )  

و ىو مصطمح أطمقو العممانيون و من يريد إشاعة الفاحشة في المجتمع عن طريق التخفيف من وقع 

   ( . 8203  0226) مسعود فوزي ، إستعمال األلفاظ المناسبة كزانية و عاىرة أو داعرة 

  8 أنواع األمومة 8 0-2

إبنيا ألي سبب من أسباب  و ىي األم التي حممت و ولدت فقط ثم تركت  : األمومة البيولوجية 0-2-1

و ىي أمومة قوية و عميقة لدى األم فقط ، و لكنيا ليست كذلك لدى اإلبن أو البنت ألن األبناء ال يشيدون 

األمومة البيولوجية و إنما يشيدون األمومة النفسية و لذلك إىتم القرآن بالتوصية باألم و التذكير باألمومة 

: " و وصينا اإلنسان بوالديو حممتو أمو وىنا عمى وىن و  لقولو تعالىء البيولوجية التي لم يدركيا األبنا

 . 11سورة لقمان ، آية فصالو في عامين " 

و ىي األم التي لم تحمل و لم تمد و لكنيا تبنت الطفل بع فراقو من أمو  : األمومة النفسية 0-2-0

مومة يحبيا الطفل أكثر مما يحب األمومة البيولوجية فربتو و أحاطتو بالحب و الحنان حتى كبر ، و ىذه األ

البيولوجية النو أدركيا و وعاىا و استمنع بيا و االمومة النفسية سواء كانت جزءا من االمومة الكامنة أو 

 مستقمة بذاتيا ، تقسم إلى قسمين:

 ة و تشمل الحب و الحنان و العطف و الود و الرعاية و الحماية و المالحظ : األمومة الراعية -2

 و المداعبة و التدليل .

 و تشمل النقد و التوجيو و التعديل و األمر و النيي و السيطرة و القسوة أحيانا  : األمومة الناقذة -3

 و في األحوال الطبيعية يكون ىناك توازن بين قسمي األمومة فنرى األم تعطي الرعاية و الحب و الحنان  

 أحيانا ، أما في األحوال المرضية فنجد أن ىذا التوازن معقود و في نفس الوقت تنتقد و توجو و تعاقب 

 فيميل ناحية الرعاية الزائدة و التحميل أو يميل ناحية النقد المستمر و القسوة و السيطرة .
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و ىي األم التي حممت و ولدت و أرضعت و رعت الطفل حتى األمومة الكاممة " بيولوجية و النفسية "8

 (1767معاصرة ،  )فتاوىاألمومة فيي كما يصفيا الدكتور يوسف القرضاوي كبر و ىي أقوى أنواع 

المعانات و المعايشة لمحمل أو الجنين تسعة أشير كاممة يتغير فييا كيان المرأة . كمو تغيرا بقمب نظام 

وىن حياتيا رأسا عمى عقب و يحرميا لذة الطعام و الشراب و الراحة و اليدوء إنيا  الوحم و الغثيان و ال

 طوال مدة الحمل ... و ىي التوتر و القمق و الوجع و التأوه و القمق عند الوالدة و ىو الضعف و التعب

 و اليبوط بعد الوالدة إن ىذه الصحبة الطويمة ، المؤلمة المحببة لمجنين بالجسم و النفس و األعصاب  

 و المشاعر ىي التي تولد االمومة و تفجر نبعيا بالعطف و الحب و الحنان فيذا يمثل جوىر األمومة 

 8 نفس مطمئنة(. 0210) محمد الميدي ،  

  الحرمان من االمومة و أثره عمى الصحة النفسية 8 0-3

لما كانت األمومة غريزة بمثل ىذه القوة كان الحرمان منيا شديد القسوة عمى المرأة العقيم فيي تشعر أنيا 

حرمت من أىم خصائصيا كإمرأة ، و ميما حاولت أن تعوض ىذا النقص فإنيا في النياية تشعر بفراغ 

ض اإلضطرابات النفسية أو ىائل و تشعر أن الشيء يمكن أن يمأل ىذا الفراغ بداخميا و لذلك تظير أعرا

النفس جسمية  بكثرة حتى تجد ليا مخرجا و المخرج يمكن أن يكون بتبني طفل تمنحو حب األمومة أو 

التسامي بغريزة األمومة من خالل رعاية األيتام أو الحمل في دور حضانة االطفال أو رعاية أطفال العائمة أو 

لمرأة و ىي حين تتفتح تزين الدنيا بأرق و أرقى عواطف البشر غيرىا و ىكذا ترى األمومة من أقوى الغرائز ا

 .مطمئنة ( 8 نفس 0210) محمد الميدي ، 
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 8 العوامل المؤدية لظاىرة األميات العازبات 8  0-4

 من بين أبرز أسباب إنتشار ظاىرة األميات العازبات في المجتمع و الدين تتمثل في : 

 عوامل النفسية 8  -أ

: و تتمثل في إنخفاض المستوى الثقافي و األخالقي ،و يبدو  الفتاة لألشباع العاطفي في األسرة إفتقار -

أن اإلنجاب السفايا يرتبط من ذلك بسمات مرضية في شخصية المرأة المسافحة ، فالعصابية عند ىذا النوع 

ع السيكوباتي كأن يكن بغايا من النساء غالبا ما يكون ليا نمط الشخصية المنبسطة و الكثيرات منين من النو 

) عبد المنعم الحنفي ، و يقمن عالقاتين الجنسية و يتجردن لكل رجل و قد يكن بين جوع جنسي ال يشبع 

 ( . 123. 8122 ص  1770

: تأتي األم العازبة من وسط عائمي يتميز بالتفكك و اإلضطراب  الحاجة إلى األمن و اإلستقرار العاطفي -

لعاطفي خاصة عندما يكون األبوين غير متفاىمين أو منفصمين أو وفاة أحدىما مما يولد و عدم اإلستقرار ا

جو عائمي مشحون بالتوتر بين أفراده مما يجعل الفتاة أكثر حرمان و بالتالي تعوض حرمانيا العاطفي بأن 

)عبد بوالتيم تبحث عن الحنان خارج البيت و تجد في المذة الجنسية ما يخفف عنيا في أحضان الشباب و ق

 ( . 8124  1770المنعم الحنفي ، 

 عوامل ثقافية تربوية 8  -ب

: أي غياب بما يسمى بالتربية الجنسية في العائمة بمفيوميا الموضوعي في الوقت  غياب التربية الجنسية

الذي يحتاج فيو األطفال إلى حب اإلستطالع و معرفة بعض المسائل المتعمقة بالجنس اآلخر ،فإنعدام 

التربية الجنسية في المنظومة التربوية تجعل من الشباب جاىال لخفايا التربية الجنسية و عواقبيا فالجيل 

المنتشر في مناطق عديدة من الدول جعل الفتاة تعيش في عزلة بعيدة عن إنفتاح الثقافات و عرضة لموقوع 

 (. 8202  1776) خيري خميل الجميمي، في دائرة الضياع 
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ع الديني بسبب تحديات العولمة و ضعف التوعية الدينية المؤساتية التي تنمي األمن الروحي ضمور الواز  -

و األخالقي داخل المجتمع و اإلنفتاح عمى العالم عن طريق اإلعالم و وسائل اإلتصال الحديثة و األفالم 

 المدبمجة 

 عوامل سوسيو إقتصادية و ثقافية 8  -ج 

لمجتمع المدني عمى العالج بدل الوقاية ليذه الظاىرة و إعتماد عمى سياسة مثل الفقر و األمية و إعتماد ا

  ( 823  0212،  ) مميكة نايت األشقرالتكتم و التستر عمى الظاىرة مما يزيد من إنتشارىا و تفاقم الظاىرة 

 عوامل أسرية 8 -د 

إنحراف سموك الفتاة ألنو يؤدي : إن تفكك و تصدع الروابط األسرية يعتبر عامال ميما في  التفكك األسري

بيا إلى الشعور بالوحدة و األلم و اإلحباط فالعوامل األسرية ليا تأثير كبير عمى شخصية الفتاة حيث يظير 

الفرق واضحا إذا تمت المقارنة بين فتاة تعيش في جو أسري مضطرب إذا نظرنا إلى الخالفات اليدامة التي 

قيا الزوجين معا و الناتجة عن أسباب متعددة و ىذه الخالفات ال تشعر تتضمن المعايير و القيم التي يعتن

الفتاة باألمن داخل األسرة و ىذا ما يدفعيا إلى البحث عن مصادر خارجية تمتمس منيا ما إفتقدتو من أمن 

 17768) خيري خميل الجميمي ، داخل األسرة مما يكمف لدييا سموكا عدوانيا أو معاديا لمقيم المجتمعية 

120.121 . ) 

فالتفكك األسري ىو الذي يوقع عدد من الفتيات من الحرمان في الدفئ العائمي و التعمق بأول شخص يمنحيا 

 ( . 822  0212) مميكة نايت األشقر ،العطف و الحب و اإلىتمام 

 األم العازبة في اإلسالم 8  0-5

خالق العامة لممجتمع سواء بشكل طوعي " مجتمع النبوة عمى قدسيتو و طيارتو عرف وقوع حوادث ماسة باأل

بإرادتيا "أو بكيفية قصرية ، و من ثم ال ينبغي أن تستغرب وقوع مثل ىذه الوقائع في مجتمعات المسممين 

الراىنة ، لبعد المسافة بينيا و بين زمن المجتمع و أيضا لخضوعيا لمؤشرات محيطية ضاغطة .فالنبي 
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تكاممين وفعالين إزاء مثل ىذه النوازل ، األول منيج الحكمة و صمى اهلل عميو و سمم وظف منيجين م

التصبر ،أما المنيج الثاني فيو منيج الرحمة اإلنسانية و الذي إتبعو النبي عمى المذنبة و كذا حمميا الذي 

في أعشائيا ، فمم يقم عمييا الحد بمجرد العمم بالجريمة و إنما أىميا إلى أن وضعت حمميا و فطمت 

  8 األم العازبة ( 0215،  ) محمد إكيجحوالي ثالث سنوات  وضيعيا

و منو نستخمص أن المجتمع اإلسالمي األول كان سباقا لفكرة تأسيس مركز اإليواء ليؤالء النساء " األميات 

أبنائين و بالتالي فإنو من الجدل و من الشريعة تأسيس بعض المراكز إليواء أمثال  العازبات " و إحتضان

 ىؤالء النسوة و ال يمكن النظر إلييا عمى أنيا طريقة تشجع إنتشار الرذيمة في المجتمع .

 8 األم العازبة و عائمتيا 8  0-6

ن الروابط  العائمية و العائمة في فاألميات العازبات خاصة  المراىقات منين ال يمكنين بسيولة التحرر م

بعض المجتمعات األوروبية تبقى مسؤولة عن الفتاة إلى سن الرشد ، و إذا عرفت حمل الفتاة خارج إطار 

الزواج فإنيا ترفض ىذا السموك منيا إلى أن تمجأ بعض الفتيات إلى ترك عائمتين لعدم تحممين اإلىانات من 

العائالت من تقوم بالتخمص من األم العازبة بأخذىا إلى مركز األمومة طرف الوالدين و ىناك فئة أخرى من 

لمتخمص منيا و ىناك من يقوم بطردىا نيائيا من البيت دون مقابمتيا مرة أخرى ألنيا تؤثر عمى اإلخوة و 

 ) 107،  0227لسات نعيمة ، (الذين يعيشون تحت سقف واحد 

ية إال أن الحمل الغير الشرعي غير مقبول في المجتمعات و من ىنا نستنتج أنو بالرغم من الحرية الجنس

سواء األوروبية أو العربية فيم ينظرون إلى المرأة أنيا مصدر اإلنجاب و تربية األطفال و لكن في إطار 

 شرعي يتماشى مع قوانين المجتمع.

 8 وضعية األم العازبة في الجزائر   0-7

نظرا لنقص المراجع في ىذا الموضوع لظاىرة األميات العازبات ، إعتمدنا عمى مالحظتنا الخاصة من خالل 

 ما نراه في مجتمعنا و من خالل التربص الذي قمنا بو في المركز .
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فالمجتمع الجزائري مثمو مثل باقي المجتمعات العربية يرفض حمل المرأة و إنجابيا خارج إطار مؤسسة 

و يولي أىمية كبيرة لمسألة الشرف و النسب و األصل و بالعالقة بين الرجل و المرأة فالمرأة في  الزواج ،

المجتمع الجزائري معروفة كزوجة و أم شريفة، فالطفل الغير الشرعي ييدد العائمة و يمحق الفضيحة بالفتيات 

ن طرف أحد أفراد عائمتيا و يسبب عزلين و ىروبين من المنزل ، و في بعض األحيان تؤدي إلى القتل م

ألنيا تمطخ شرف العائمة و العار ، إال أن القانون الجزائري يحمي ىذه الفئة من االميات من خالل أطر 

قانونية ، و ذلك باإلعتماد عمى جممة من اإلتفاقيات الدولية المبرمة في إطار الدفاع عن حقوق اإلنسان ، 

إجتماعي إليواء ىؤالء النسوة من بينيا " المركز الوطني إلستقبال حيث أنشأت الدولة الجزائرية مراكز إسعاف 

 في وضع صعب بوالية مستغانم التابع لمديرية النشاط اإلجتماعي ىن النساء و الفتيات ضحايا العنف و من

Direction de l’Action Sociale    بحيث يتكفل بيا فترة حمميا و ييتم بالطفل الذي تمده ، و يتكفل

و لكن يتم تحويمو إلى مركز الطفولة المسعفة بعد التخمي عن الطفل نيائيا ، و يبقى في رعاية ذلك  بو أيضا

المركز إلى أن تتقدم عائمة ألخذه بعد إجراءات قانونية ، و من ثم تبقى األم العازبة في المركز لتحقيق 

عمى التصدي لموضعيات الشدة  مستويات عالية من الصحة النفسية و التوافق النفسي و اإلجتماعي و العمل

 و إعادة إدماجيا إجتماعيا أو مينيا و الصمح العائمي أو الزواج.
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 8إحصائيات حول ظاىرة االم العازبة في المجتمع الجزائري " والية مستغانم كنموذج " منذ 0-7-1

  إفتتاحو 8

 األميات العازبات  السنة 

3122 11 

3123 21 

3124 24 

3125 17 

3126 23 

3127 21 

3128 23 

 

 .يمثل احائيات االميات العازبات في والية مستغانم 21جدول رقم 
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 8 منحنى يوضح إحصائيات ظاىرة االميات العازبات في والية مستغانم 8 0-7-0

 

 1مالحظة8

 3124الى غاية 31222االميات العازبات في المركز من سنةخالل المنحنى التالي نالحظ ارتفاع عدد  من

 حالة.25الى21زيادة عدد الحاالت من 

حاالت ويعود ىذا الى الشروط  7حالة الى 25الحاالت منلوحظ انخفاض  3125الى غاية  3124من سنة

زويجيم او اعادة االدارية بالمركز التي تتمثل في التكفل النفسي والطبي و االجتماعي لالميات العازبات كت

 الصمح مع عائمتين.

 ارتفع عدد الحاالت بالمركز وىذا راجع الى انتشار ظاىرة االميات العازبات. 3126الى  3125من سنة 

.23الى  21ارتفع عدد الحاالت من  3128الى  3127من سنة 

                                                           

  . 8112المركز الوطني إلستقبال النساء و الفتيات ضحايا العنف و منهن في وضع صعب والية مستغانم  -1
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 خالصة الفصل 8 

ما يمكن قولو في نياية ىذا الفصل و لفيم حقيقة ظاىرة األميات العازبات مسمطا الضوء عمى معنى األمومة 

يات نظر المجتمع ، األسرة و اإلسالم بالنسبة لممرأة و األم العازبة ، و و معنى األم العازبة مع عرض وج

لفيم ىذه الظاىرة أكثر تم التطرق إلى أىم العوامل المساعدة عمى ظيور مثل ىذه العالقات الغير الشرعية و 

 في األخير الكشف عن واقع األميات العازبات في الجزائر و باألخص والية مستغانم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                                              االجراءات المنهجية
 

 

54 

 تمهيد:

بعد ان تطرقنا لمجانب النظري بعناصره سنتناول في ىذا الفصل الذي يعتبر اولى الفصول التطبيقية ويتمثل   

الذي يتكون من تقنيات او ادوات من  في االجراءات المنيجية ،والمنيج الذي اعتمدناه ىو المنيج العيادي

 اجل الوصول الى نتائج تخدم بحثنا تتمثل في:دراسة حالة.المالحضة العيادية  والمقابمة العيادية.

- االجراءات المنهجية لمدراسة:  1  

ىي مجموعة طرق ووسائل التي يستخدميا الباحث من اجل اعداد بحثو .وىي تشمل عمى خطوات يتبعيا 

 الجراء بحثو.

 1- الدراسة االستطالعية:1

 كانت دراستنا االستطالعية في المركز الوطني لمنساء والفتياة ضحايا العنف ومن ىن في وضع صعب .قمنا

باختيار الحاالت التي نحتاجيا في بحثنا وذلك بعد اخذ الموافقة من مديرة المركز وبمساعدة من مختص 

نفساني.وقع اختيارنا عمى اربع حاالت فقط في وضعية االم العازبة وىي العينة الوحيدة الموجودة بالمركز 

 .باالضافة الى ذلك تم تحديد تاريخ اجراء المقابالت مع الحاالت.

ف الدراسة االستطالعية: اهدا 2-1 

 تتمثل اىداف الدراسة االستطالعية في :

 _التعرف عمى الميدان الذي سنطبق فيو بحثنا.

التقرب والتعرف عمى عينات البحث وتعريف باحالقيات مينتنا بان ىذا البحث اليخدم سوى البحث العممي _

 وسيكون في سرية تامة.
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 1- مكان ومدة الدراسة االستطالعية:3

لمنساء ''0202اوكتوبر  20سبتمبرالى 52 "منبالمركز الوطني تم البدء في اجراء ىذه الدراسة االستطالعية

 32الى11والفتيات ضحايا العنف ومنين في وضع صعب بطريقة مقصودة.وقد تجاوزت اعمارىن من بين 

 سنة.

 1- 4 ادوات الدراسة االستطالعية:

الذي يتضمن: تقنية دراسة حالة حيث انيا المجال الذي  المنهج العيادياستعممنا في دراستنا االستطالعية 

قدر كبير من المعمومات الدقيقة حتى يتمكن من اصدار حكم صحيح نحو الحالة ومن يتيح لالخصائي جمع 

المعمومات ما ياتي من مناقشة مباشرة مع المريض وتتضمن المعمومات طبيعة المشكمة او المشكالت 

عر المصاب واتجاىاتو ورغباتو وميولو واالحباطات التي يتعرض ليا اما مصادر المعمومات وظروفيا ومشا

المنتقاة تكون من الوالدين او االساتذة او الزمالء ...الخ وكذلك االختبارات النفسية الى جانب المعمومات 

محمد  )اديبالصحية التي يقدميا الطبيب والمعمومات الخاصة باالسرة وظروف تنشئة الحالة

.(933:5331خالدي،  

كما تعرف عمى انيا االطار الذي ينظم ويقيم فيو االخصائي كل المعمومات التي يحصل عمييا من الفرد 

.)حسن وذلك عن طريق المالحظة_المقابمة_السيرة الشخصية_االختبارات السيكولوجية_الفحوص الطبية

.(121: 1111المعطي، مصطفى عبد  

وقد عرف الدكتور حامد عبد السالم اعتمدنا في بحثنا عمى المقابمة العيادية المقابمة العيادية: 1-9-1

زىرامن المقابمة عمى انيا الوسيمة االولى في الفحص والتشخيص وىي عالقة اجتماعية ديناميكية .وجيا لوجو 

الزمة اي بين المعالج والمفحوص في جو نفسي يسودة الثقة المتبادلة بين الطرفين بيدف جمع المعمومات ال

.(12:1112)عبد الباسط محمد غانم،انيا عالقة يتم فييا التفاعل االجتماعي  
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تعتبر من الوسائل العممية التي يستند عمييا البحث العممي بصفة عامة وىذه المالحظة العيادية: 1-9-5

باسط محمد )عبد الالمالحظات تتم بطرق بسيطة وباستعمال بعض الوسائل وليا جوانب ايجابية واخرى سمبية

(.11:1112حسن،  

وخصص سميث'' ''لكوبرتم االعتماد في الدراسة الميدانية عمى تقدير الذات مقياس تقدير الذات: 1-9-3

ىذا المقياس لقياس تقدير الذات.وليذا المقياس اتجاه تقييمي نحو الذات في المجاالت االجتماعية االكاديمية 

عبارة معدة لقياس تقدير الذات بحيث ان 02العائمة والشخصية.يتكون المقياس من ،باالضافة الى)العممية(

 ىناك عبارة سالبة واخرى موجبة يتم االجابة عمى بنوده باحد البديمين :''تنطبق''،''التنطبق''.

_الدراسة االساسية:5  

اساسية كالتالي:التاكد من توفر العينات التي نريد دراستيا في بحثنا قمنا باجراء دراسة  بعد  

تختمف المناىج باختالف المواضيع فمكل منيج مميزات،وخصائص ووظائف التي منهج الدراسة:1_5

يستخدميا كل باحث في ميدان تخصصو.فالمنيج باختالف نوعو ىو تمك الطريقة التي يتبعيا الباحث من 

الذات عند االميات العازبات اجل الوصول الى نتيجة معينة.وباعتبار موضوع دراستنا يحاول قياس تقدير 

دراستنا لمحاالت ويراد بو الطريقة التي يتبعيا الباحث في الدراسة  وىو منيجاستخدمنا المنيج العيادي.

المستعممة لكتشاف الحقيقة ، فطبيعة الموضوع تدفعنا التباع المنيج العيادي او كما يسمى دراسة حالة او 

لة وىي احدى الطرق المستخدمة في العالج والتشخيص بحيث منيج دراسة السيرة او منيج تاريخ الحا

تتضمن دراسة دقيقة وخميقة لتاريخ الحالة واحاطة تامة لظروف حياتو في المركز او البيت او بين 

(18: 1115.)محمد القريب عبد الكريم ،االصدقاء  

والفتياة ضحايا العنف ومن ىن تمت الدراسة االساسية في المركز الوطني لمنساء مكان ومدة الدراسة:5_5

حيث انشا ىذا المركز طبقا لممرسوم التنفيذي  35.33.5311الى 31.35.5311في وضع صعب بتاريخ 
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فتح ابوابو في شير 51.33.5311الموافق ل  1931ربيع الثاني22المؤرخ في  69_02رقم

ى اساس تكميف سنة عم22_11،يتضمن فئات من نساء وفتيات تتراوح اعمارىن مابين5311نوفمبر

''او شخصي من مديرية او عمى اساس تحويل من مؤسسات وطنية متخصصة او طمب من مديرية النشاط  

DAASعمى اساس التقرب الشخصي بالنسبة لمحالت. االجتماعي''   

سريرا ومن ميامو :االصغاء واالستقبال _التوجيو_التكفل  93ىذا المركز لديو قدرة استعاب في حدود  

بي و االجتماعي،التكوين العممي والميني _الصمح العائمي او الزواج_اعادة االدماج االجتماعي النفسي الط

 _اعادة االدماج الميني.

(حاالت من المركز الوطني لمنساء والفتياة 4وليذا الغرض قد تم اختيار )عينة الدراسة االساسية:3_ 5

سنة في وضعية ام عازبة.52الى  06تتراوح اعمارىن ما بين ضحايا العنف ومن ىن في وضع صعب   

حاالت من المركز الوطني لمنساء وفتياة ضحايا  4وليذا الغرض قد تم اختيار ادوات الدراسة االساسية:9_5

سنة. 52الى06العنف ومن ىن في وضع صعب .تتراوح اعمارىن من   

المالحظة العيادية(.،المتمثمة في)المقابمة نصف موجية  استخدمنا في دراستنا ىذه التقنية،دراسة حالة وادواتيا  

المفحوص التكمم عن موضوع مايكون محدد من طرف  التي يطمب من ىيالمقابمة نصف موجهة: 5-9-1

الفاحص وفي ىذا المجال بالذات يترك لممفحوص الحرية في التعبير والبناء الذاتي وتبقى الحرية لمفاحص ان 

 يعيد المفحوص.

شعر باالرتياح والتقميل من خوفو جعمنا نختار ىذا النوع من المقابمة بيدف كسب تقة المريض وجعمو وىذا ما

 حتى يتمكن من الحديث عن مشكمتو بكل حرية وىو مطمئن.
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ىي مالحظة الفاحص لممفحوص اثناء الحوار واليدف منيا تسجيل اىم المالحظة الموجهة: 5-9-5

.االضطرابات التي تظير عند المريض   

تتم عن طريق دراسة السموك الظاىري لمحالة بصورة موضوعية كجمع المالحظة الغير موجهة: 5-9-3

المعمومات فيما يخص طريقة الكالم كخصائص السموك المباس_الحركات_والمالمح الدالة عمى بعض 

(.27:0622المؤشرات السيميائية لمحالة )عمار بوحوش،   

المعمومات والبيانات عن الحاالت بطريقة مباشرة وغير مباشرة. حيث اتبعنا ىذه المعمومات بيدف جمع  

مقياس تقدير الذات ل''كوبر سميث'': 5-9-9  

.0692عام. صمم ىذا ىذا المقياس من طرف الباحث االمريكي ''كوبر سميث''  

لى العائمة وليذا المقياس اتجاه تقيمي نحو الذات في المجاالت االجتماعية، االكاديمية)العممية(.باالضافة ا

 والشخصية،يحتوي ىذا المقياس عمى اربعة مقاييس فرعية ىي:

 الذات العامة.

 الذات االجتماعية.

 المنزل والوالدين.

 العمل.

فقرة معدة لقياس تقدير  02ويحتوي عمى بعدين ''تنطبق''،''التنطبق''.وعدد فقراتو  

''.منيا العبارات السالبة ذات 09عشر ''الذات وىي الصورة الخاصة بالكبار الذين يتجاوزون من السادسة 

 االرقام:
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0_5_9_2_02_00_05_02_09_02_07_00_00_05_04_02.  

 والعبارات الموجبة ذات االرقام:

0_4_2_7_6_00_04_06_02.  

 تعميمة تطبيق االختبار:

عمييا سوف تساعدني في معرفة  فيما يمي مجموعة من العبارات واجابتك ،اليوم سوف تقوم بمال ىذا المقياس

 (x)نضع داخل المربع عالمةتشعر بو ا تصف م تاذا كانت العبارا.""تنطبق "في خانةما تحب وال تحب 

والتوجد خانة ''التنطبق'' فيداخل المربع  ''  x اما اذا كانت العبارات ال تصف ما تشعر بو فضع عالمة''   

الصحيحة ىي التي تعبر بيا عن شعورك الحقيقي. ايجابات صحيحة واخرى خاطئة وانما االجابة  

 طريقة التصحيح:

باتباع الخطوات التالية:''كوبر سميث'' يمكن الحصول عمى درجات مقياس   

(.2(،اما اذا كانت اجابتو تنطبق تمنحو)0اذا كانت االجابات ''التنطبق''عمى العبارات السالبة تمنحو)  

(.2(،اما اذا كانت االجابة التنطبق تمنحو)0الموجبة تنطبق تمنحو)اذا كانت االجابة عمى العبارات   

  4.  x التقدير الكمي يمكن الحصول عمى الدرجة الكمية لممقياس بجمع عدد العبارات الصحيحة وضرب   

 مستويات تقدير الذات:

التالي.ثالثة فئات لمستويات تقدير الذات عمى النحو ''كوبر سميث'' يظير مقياس تقدير الذات ل  

 الرقم المستوى الفئة
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(02_42)  20 درجة منخفضة 

(42_92)  20 درجة متوسطة 

(92_72)  25 درجة مرتفعة 

 

 كما يحتوي رائز تقدير الذات ل''كوبر سميث'' عمى اربعة مقاييس فرعية متمثمة في جدول الموالي:

 المقاييس الفرعية ارقام العبارات الدرجات الخام

00 0_5_4_2_02_00_05_02_07_06_04_02  الذات العامة 

24 2_7_04_00  الذات االجتماعية 

29 9_6_00_09_02_00  المنزل والوالدين 

25 0_2_05  العمل 

 

(139:5338،)عبد الرحمن العيسوي  

 خالصة الفصل:

يعتبر ىذا الفصل الذي يمثل االجراءات المنيجية الجانب االىم الذي يساعدنا في الجانب الميداني لدراستنا 

والذي خصصنا فيو اوال التعريف بالدراسة االستطالعية.اليدف منيا كيفية اختيار عينة البحث كما تطرقنا فيو 

لمدراسة .لمتعريف بعينة البحث التي من شانيا الى التعريف بالمنيج الذي يخدمنا والمجال المكاني والزماني 

ان تخدم موضوعنا ثم ادوات البحث المستخدمة من دراسة الحالة والمقابمة العيادية والمالحظة العيادية 

فيذا الجانب الميم من الدراسة بدوره يساعدنا كثيرا في جمع كل ''كوبر سميث''.ومقياس تقدير الذات ل 

.عرض النتائج ومناقشتيا وصوال الى التشخيص المناسبالمعمومات الميمة من اجل   
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 عرض النتائج:-1

 الحالة االولى1-1

 البيانات العامة لمحالة االولى:1-1-1

 أاالسم :

 ن:المقب 

 أنثى الجنس :

  سنة 91السن :

 تيارت السكن :

  أم عازبة الحالة اإلجتماعية :

  متوسطالرابعة  المستوى التعميمي :

 متوسط  المستوى المعيشي:

  ذكور 20إناث و  20  عدد اإلخوة :

 الخامسة و األخيرة  ترتيبيا بين اإلخوة :

 لم تعاني من أية أمراض. سوابق مرضية لمحالة :

 بيانات وسوابق مرضية لمعائمة:

 يعاني من ضغط الدم . حالتو الصحية : متقاعد، مينة االب : 
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  ال تعاني من أية مشاكل صحية .حالتيا الصحية : ، ربة بيت  مينة االم :

 السيميائية العامة لمحالة :

 جسميا ممتمئ ، تبدو أكبر من سنيا  البنية الجسدية :

 مرتبة و نظيفة  وضعية الثياب :

معتدلة في الجموس مع وضع اليدين خمف البطن بسبب آالم الحمل ألنيا في األشير :وضعية الجموس

 األخيرة 

 متقمبة المزاج وجو  ) اإليماءات ( : مالمح ال

 المغة مفيومة وواضحة .المستوى المغوي : 

يظير عمى الحالة مزاج متقمب ، تارة تبتسم و تارة أخرى تظير عمييا مالمح الجانب الوجداني العاطفي : 

 الحزن و الكآبة .

 جتماعي العالئقي : الجانب اال

 عالقة جيدة مع األب : 

 .عالقة قوية يسودىا العطف و المحبة مع األم : 

 عالقة غير جيدة مع مع األخ األكبر و األخت ىي األقرب إلييا ،و ال بأس بيا مع باقي اإلخوة مع اإلخوة : 

 عالقة تواصل وتفاعل مع صديقة طفولتيا الوحيدة ، ال تحب تعدد الصداقات مع األصدقاء : 

 حادثة و إزدادت تدىورا منذ إلتحاقيا إلى المركز .عالقة مضطربة منذ المع األىل و الجيران : 
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 سيميولوجية النشاط العقمي و الذىني لمحالة :

 الفيم .أثناء اإلصغاء ، سيولة في  إنتباهجيد أثناء الحديث و  تركيزلدييا 

 مترابطة ، تعطي أجوبة متناسقة مع األسئمة المطروحة .األفكار : 

 وواعية باألحداث من حوليا . إدراك غير مضطربالوعي و اإلدراك : 

 سترجاع األحداث التي مرت بيا في الماضي .ذاكرتيا قوية الالذاكرة : 

 تتسم الحالة بالبطئ في الحركة بسبب ثقل وزنيا .الجانب الحس الحركي : 

عمى الحالة   قمنا بإجراء الدراسة العيادية: ) أ ن ( مع الحالة االولى سير المقابالت يمثل( 11رقم ) جدول 

سنة و المتواجدة بالمركز الوطني لمنساء والفتيات ضحايا العنف ومن ىن  91) أ ن ( التي تبمغ من العمر 

( حصص وىذا ما سنعرضو  20في وضع صعب بمستغانم ، من خالل القيام بعدة مقابالت موزعة عمى) 

  بالتفصيل في الجدول الموالي :

 منيا اليدف مدتيا  تاريخيا  المقابالت 

 ـ التعريف بدورنا كأخصائيين نفسانيين د 91 فيفري 29 11المقابمة 

 ـ جمع البيانات األولية عن الحالة . 

 و المرضي لمحالة . الطفوليـ التعرف عمى التاريخ  د 51  فيفري 20 10المقابمة 

 االجتماعية سرية والتعرف عمى العالقات االـ  د 01 فيفري 21 10المقابمة 

 لمحالة .

ـ التعرف عمى األسباب التي أدت بالحالة إلى  د 52 فيفري  90 10المقابمة

 وضعية األم العازبة .
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 تطبيق مقياس تقدير الذات كوبر سميث . د 02 فيفري 91 10المقابمة 

نحو رف عمى تصور الحالة لذاتيا و تطمعاتيا ـ التع د 52 فيفري 00 10المقابمة 

 .المستقبل 

 تقديم بعض التوجييات و الدعم النفسي لمحالة .

 

 ولى : عرض المقابالت لمحالة األ 1-1-0

فيفري ، كان اليدف األساسي من وراء إجراء ىذه المقابمة ىو  29تمت ىذه المقابمة بتاريخ ولى : المقابمة األ 

جتماعي و ، السن ، المستوى الدراسي و اال مجمع المعمومات األولية عن الحالة ) أ ن ( فيما يتعمق باإلس

 المعيشي ... الخ ، كما قمنا بالتعريف بدورنا كأخصائيين نفسانيين إلى جانب توضيح أخالقيات المينة 

ننا لم نتمقى أية صعوبات في التواصل مع الحالة إذ تجاوبت معنا ألول كمحاولة لكسب ثقة الحالة ، حيث أ

م أكثر بالمعمومات الخاصة بالحالة وبالمحيط الذي عاشت فيو ، من بين باإللماوىمة ، مما سمح لنا 

ضطرابات في الحركة ، خطوات متثاقمة ، بطئ في الحركة ، تظير اض التي ال حظناىا عمى الحالة : ااألعر 

 كتشافيا لمحمل .رت بيا و اعمييا مالمح الحزن والقمق خاصة  أثناء الحديث عن المراحل الصعبة التي م

د ، خصصت ىذه المقابمة  51دامت حوالي  0292فيفري  20جرت ىذه المقابمة بتاريخ قابمة الثانية : الم

و المرضي لمحالة ، حيث عندما طرحت عمييا السؤال المتعمق  الطفولي مع الحالة ) أ ن ( لمعرفة التاريخ 

ستقرار سواءا مع الوالدين االش في جو عائمي يسوده اليدوء و بمعرفة أحداث طفولتيا أ جابت أنيا كانت تعي

طفمة المدلمة لألسرة خصوصا من أو اإلخوة ، كانت متحررة في لباسيا و في عالقاتيا بصديقاتيا ، كانت ال

أنيا  جانب األم التي كانت أقرب إلييا كثيرا مقارنة بباقي األفراد أما عن الجانب المدرسي فأخبرتنا الحالة
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ما تراجع مستواىا الدراسي في السنة الرابعة ية و المتوسطة ، لكن سرعان بتدائكانت متفوقة في دراستيا اال

 ليا إلى مؤسسة أخرى مما جعميا تترك الدراسة .انتقالقة مع األساتذة و المسؤولين و امتوسط بسبب سوء الع

ما صرالي  الحمد هلل راني شافيةلم تكن تعاني الحالة من أية أمراض أو حوادث معينة في طفولتيا لقوليا : " 

حسب المعمومات التي قدمتيا لنا الحالة كانت والدتيا طبيعية ،النمو عادي ، أما حتى مرض في صغري " ، 

وفقدان الشيية مما أثر عمى نفسية الحالة فيي تشعر في  في الوضع الحالي فصرحت أنيا تعاني من األرق

 إلى التواجد داخل المركز .  غالب األحيان بالقمق و الحزن بسبب وضعيا الحالي الذي دفع بيا

د ، كانت مخصصة ىذه  01دامت حوالي  0292فيفري  21جرت ىذه المقابمة بتاريخ المقابمة الثالثة : 

 جتماعي .القة الحالة بمحيطيا األسري و االالمقابمة لمعرفة طبيعة ع

 عندما طرحنا عمييا سؤالنا التالي :  ئقي لألسرة  أجابت الحالةفيما يخص الجانب العال

عالقتي نورمال مع األسرة تاعي مما ىي القريبة ليا بزاف  "كيف ىي عالقتك مع أسرتك ؟ أجابت : 

أشارت أن عالقتيا بأبييا ال بأس بيا،  في تواصل جيد معو أما بالنسبة لعالقتيا مع تفيمني وواقفة معايا " ،

داء مستمر مع أخييا األكبر بسبب عناده و رفضو لوضعيا الحالي التي فذكرت أنيا في شجار و ع ، إخوتيا

جتماعية فظير لنا شاكل ، أما من ناحية العالقات االىي عميو اآلن ، أما بقية اإلخوة لم تواجو معيم أية م

تصال واحد مع صديقة قاتيا كانت مؤقتة وىي حاليا عمى اأن الحالة ال تحب تعدد الصداقات ، معظم صدا

جتماعي ، أصبحت العالقات مضطربة بينيا وبين المحيط االحدة منذ أيام طفولتيا لم يعد ىناك تواصل وا

 حتقار التي تتمقاىا من اآلخرين .ب وضعيا الذي آلت إليو و نظرة االستيزاء و االبسب

 أما داخل المركز فيي في تواصل جيد مع زميالتيا المقيمات داخل المركز .

د ، خصصت لمتعرف  52ستغرقت حوالي ، ا 0292فيفري  90تمت ىذه المقابمة بتاريخ  المقابمة الرابعة :

عمى األسباب التي أدت بالحالة إلى وضعية األم العازبة ، بعد التقرب من الحالة أكثر و كسب ثقتيا طرحنا 
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افتتحت كالميا  لتحاق بيذا المركز و بالوضع الذي آلت إليو،تنا حول األسباب المؤدية إلى االعمييا تساؤال

بعبارات الحزن والندم و عالمات األسى بادية عمى وجييا كان سببيا االغتصاب العنيف الذي تعرضت لو 

من قبل جارىا األربعيني الذي كان يكن ليا الحب منذ طفولتيا حسب اعتقادىا ، أخبرتنا أنيا جد نادمة 

" راني ندمانة بزاف لي أمنت فيو و  خصوصا بعد أن وثقت فيو ألنو كان يعدىا بالزواج حيث قالت :

 . أعطيتو الفرصة باش يقرب مني ويصرى لي يصرى " 

عادت ثة أشير بسبب الخيانة الزوجية ،مباشرة من زوجيا األول الذي لم يدم زواجيا بو سوى ثالفبعد طالقيا 

و إغوائيا و التقرب منيا أكثر فأكثر  تصال بيارور بضعة أشير ، بدأ المعتدي فااللمنزل والدىا وبعد م

الحالة في  ستطاع أن يقتحم منزليا رفضت وبعد محاوالت عديدة منو اطمب منيا أن يزورىا في بيتيم لكن

 و ىنا كانت نقطة بداية معاناتيا . ، غتصبيا بكل عنف رغما عنيا أين فر بعد ذلك غياب أفراد أسرتيا و ا

دقيقة ، تم التطرق فييا  02، دامت حوالي  0292فيفري  91قابمة بتاريخ جرت ىذه المالمقابمة الخامسة : 

 إلى تطبيق الرائز " كوبر سميث " لتقدير الذات .

 ولى ) أ ن( :ض نتائج " كوبر سميث " لمحالة األ عر -ا

1 0 0 0 0 0 7 8 9 11 11 10 10 

- + + - + + - + + - + + + 

 

10 10 10 17 18 19 01 01 00 00 00 00 

+ - - - - - + + - - + - 
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 جدول تنقيط عبارات الرائز " كوبر سميث ".

 الدرجة المتحصل عمييا    العبارات السالبة  العبارات الموجبة اسم الحالة   

 111            10              10        "أ "  

  

 تصنيف نتائج الرائز " كوبر سميث ".

 مستوى تقدير الذات          الفئة                  

 درجة مرتفعة لتقدير الذات       (81ـ  01)           

 

 ولى ) أ ن ( : ل نتائج " كوبر سميث " لمحالة األ تحمي -ب

من خالل تطبيق رائز تقدير الذات " لكوبر سميث " عمى الحالة " أ " و بعد تحميل السمم ، وجدنا أنيا 

 ( و عميو فالدرجة المتحصل  عمييا ىي 01وبة و التي قدر عددىا ب ) تحصمت عمى عدد كبير من األج

وىذا يعني أن درجة تقديرىا لذاتيا مرتفعة  22 – 02تصنيف الفئة من  ( درجة و ىي تنتمي إلى  922)  

تخاذ قراراتي بنفسي " ، "  ن العبارات : " ال أجد صعوبة في او يظير لنا ذلك من خالل إجابتيا بال تنطبق ع

أحتاج وقتا طويال لكي أعتاد عمى األشياء الجميمة " ، " أستسمم بسيولة " ، " أود كثيرا لو أترك المنزل " ، 

" نحب نولي لمدار بصح نتقمق كي نشوف يما حزينة مين ظير بعض التناقض حيث قالت :رغم ىذا ي

دما تفكرت أنيا بعيدة عن عن و كذلك مالمح الحيرة و القمق الذي ظير عمى الحالةتسمع ىدرة الناس " ، 

 عائمتيا بسبب الخطأ و أن ىذه أول مرة تقضييا فييا أوقاتيا بعيدة عن أىميا .
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( دقيقة ، كان 52، و التي دامت حوالي ) 0292فيفري  00أجريت ىذه المقابمة بتاريخ المقابمة السادسة : 

تقديم بعض التوجييات و الدعم النفسي اليدف منيا معرفة تصور الحالة لذاتيا و تطمعاتيا نحو المستقبل مع 

لمحالة ، فبعد سؤالنا عن حالتيا و شكرىا عن مدى تجاوبيا وصبرىا معنا من أجل إتمام المقابالت عمى 

المقابالت السابقة ، أما عن نظرتيا لذاتيا فصرحت أنيا  حالة في تحسن أفضل من أحسن وجو ، بدت ال

مل كل المسؤولية عمى عاتق المعتدي عمييا جنسيا و ىي تشعر وال ذنب ليا فيما حصل ليا بل تحمظمومة 

" تحشاتمي بزاف كي ىدرت معاه بالندم النيا وضعت ثقتيا بو و سمحت لو باإلقتراب منيا في قوليا : 

كما أبدت تمسيا بالجنين الذي في أحشائيا و أنيا ستعمل ما ووثقت فيو ، غدر بيا اهلل غالب مش بيديا " ، 

 إلعتناء بو ، ألنو فينظرىا ال دخل لو فيما حصل ليا باستطاعتيا ل

أما دورنا نحن فتجمى في التخفيف عن الحالة ومحاولة إقناعيا بنسيان ما حدث معيا في الماضي ، و قد 

 تجاوبت معنا حين أكدت لنا أنيا مستعدة لنسيان ما وقع ليا و العودة إلى بيت أىميا بعد وضع الجنين

 .و نسبو إلى والده،  كما تأمل في أن تجد رجال تؤسس معو بيتا مستقبال  

 إستنتاج عام حول الحالة األولى :

ل عمى قمق كبير تعانيو من من خالل المقابالت التي أجريتيا مع الحالة ، الحظت أن وضعية الحالة تد

ا ، و ىذا ما إقتراب موعد والدتيجراء مكوثيا داخل المركز و كذا بسبب الحمل في أشيرىا األخيرة ، مع 

تجاه مستقبل حمميا يتزايد فانعكس ذلك عمى عدة جوانب : النفسية ،الفيزيولوجية ، اجعل خوفيا و قمقيا 

 المعرفية و السموكية لدييا و ىي كالتالي :

 الجوانب النفسية : التوتر و الخوف و القمق من مجريات الحمل و ما سيحدث ليا . 

 ولوجية : ثقل في الجسم ، بطئ في الحركة ، آالم عمى مستوى الظير و البطن بسبب الحمل .الجوانب الفيزي
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الجوانب المعرفية : تشتت في اإلنتباه من حين آلخر مع فقدان القدرة عمى التركيز بسبب التعب و كثرة 

 التفكير .

الحالة تمتاز بتقدير ذات ىذا باإلضافة إلى نتائج مقياس تقدير الذات " لكوبر سميث " الذي أشار إلى أن 

( ، باإلضافة إلى أقوال الحالة التي بدت واثقة  22ـ  02وىي تنتمي إلى الفئة )  922مرتفع بمغت درجتو 

يمنحيا مزيدا  ا بجانبيا  و دعميم ليامن نفسيا ، رغم الوضع الذي تعيشو داخل المركز ووقوف افراد  عائمتي

نتظار مولودىا الذي ال تحممو أي ذنب فيما جرى ليا من فبعد انتظار وضع المولود امن القوة و ىي في 

ستنتجناه في نالحظ أن ىناك تناقض من خالل ما اننا أخذ حقيا من المعتدي عمييا ، إال تسعى إلى أن تأ

قة ، أنيا حزينة و تشعر بالندم بسبب تأثرىا بالنظرة السمبية التي يراىا بيا خالل المقابالت السابأقوال الحالة 

أفراد محيطيا من حوليا ، و الندم عمى عدم وعييا في الفترة الماضية حين وثقت في المعتدي عمييا الذي 

 .ا يزيدىا ذلك الشعور لوما لنفسي كان السبب في تشوه سمعتيا أمام أقاربيا ، فتركت المنزل حتى ال

 :  الحالة الثانية 9-0

 البيانات األولية لمحالة الثانية :  1-0-1

 خاإلسم : 

 عالمقب : 

 أنثىالجنس : 

 سنة 02السن : 

 شمفالسكن : 

 أم عازبةجتماعية : الحالة اال
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   السنة أولى إبتدائي المستوى التعميمي :

   ال بأس بو المستوى المعيشي :

   25 عدد اإلخوة :

  ما قبل األخير خوة :االترتيبيا بين 

  نقص في النظر  سوابق مرضية لمحالة :

  بيانات و سوابق مرضية لمعائمة :

  ال يعاني من أية أمراض حالتو الصحية : فالح ،  مينة األب :

  ال تعاني من أية أمراض حالتيا الصحية : ما كثة في البيت ، ينة زوجة األب : م

 السيميائية العامة لمحالة : 

  جسميا نحيف ، ىزيمة ، تبدو أصغر من سنيا بكثير  البنية الجسدية :

  غير مرتبة يظير عمييا بعض البقع . وضعية الثياب :

  معتدلة في الجموس ، تطأطأ رأسيا من حين آلخر  وضعية الجموس :

  بتسامة تخفي ورائيا حزن تظير عمييا الكآبة مع ا مالمح الوجو ) اإليماءات ( :

 لغة بسيطة مع عدم ترابط في الجمل و المعاني . المغوي :الجانب 

 تبدو عمييا مالمح الحزن و اليدوء .الجانب الوجداني العاطفي : 

 جتماعي العالئقي : الجانب اال
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 عالقة سيئة تسودىا العداوة.مع األب : 

 عالقة غير جيدة تسودىا العداوة .مع زوجة األب : 

 تصال مع باقي اإلخوة .ا خ األكبر و ال يوجدعالقة وطيدة مع األمع اإلخوة : 

ال يوجد لدييا أصدقاء ، ال تحب تكوين الصداقات بسبب عزلتيا في البيت و تدخل األىل في صدقاء :مع اال

 ذلك .

مع وضعيا ، أما األىل فال يوجد  عالقة جيدة مع الجيران نتيجة تعاونيم و تعاطفيممع األىل و الجيران : 

  وفاة األم .تصال معيم منذ ا

 سيميولوجية النشاط العقمي و الذىني لمحالة : 

بسبب تدني  الفيمأثناء الحوار ، تصغي إلى الكالم جيدا ، لدييا صعوبة في نتباه اكبير و تركيز تبدي 

 مستواىا الثقافي.

 غير مترابطة األفكار : 

 جدا بظروفيا وواعية سميم لألحداث ، إدراكيا تمتاز بالسرعة في الكالم ، كما لدييا تسارع في اإلجابة ، 

 .سترجاع األحداث و تذكر األشخاص و المواقف قوية في اذاكرتيا 

 تتسم الحالة بالثبات في مكان واحد ، قميمة الحركة بسبب إعاقة في البصرالجانب الحس حركي : 

 .) حوالء (  

  

 سير المقابالت لمحالة الثانية ) خ ع ( :( 10رقم ) جدول 
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تواجدة بالمركز الوطني سنة و الم 02قمنا بإجراء الدراسة العيادية عمى الحالة ) خ ع ( التي تبمغ من العمر 

فتيات ضحايا العنف ومن ىن في وضع صعب بمستغانم من خالل القيام بعدة مقابالت موزعة عمى لمنساء و 

 : ( حصص وىذا ما سنعرضة بالتفصيل في الجدول الموالي 20) 

 اليدف من المقابالت  مدتيا  تاريخيا   المقابالت

ـ التعريف بدورنا كأخصائيين نفسانيين و كسب  د  10 فيفري  10 11المقابمة 

 .الثقة 

 ولية عن الحالة .ـ جمع البيانات األ 

 ـ التعرف عمى التاريخ الطفولي و المرضي  د  00 فيفري 11 10المقابمة 

عمى العالقات األسرية و االجتماعية ـ التعرف  د  00 فيفري 10 10المقابمة 

 لمحالة .

ـ التعرف عمى األسباب التي أدت بالحالة إلى  د  01 فيفري 01 10المقابمة 

 وضعية األم العازبة . 

 ـ تطبيق مقياس تقدير الذات " لكوبر سميث " . د  01 فيفري 00 10المقابمة 

ـ التعرف عمى تصور الحالة لذاتيا و تطمعاتيا  د  01 مارس  10 10المقابمة 

 نحو المستقبل . 

 ـ تقديم بعض التوجييات و الدعم النفسي لمحالة 
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 ممخص المقابالت لمحالة ) خ ع ( :  عرض 1-0-0

سم ، لقب ت األولية عن الحالة ) خ ع ( من اكان اليدف األساسي منيا ىو جمع البياناالمقابمة األولى : 

الخ ، كما قمنا بالتعريف بدورنا نحن كأخصائيين نفسانيين إلى جانب توضيح أخالقيات مينتنا من السن ... 

 أجل كسب ثقة الحالة ، حيث أننا لم نجد أي صعوبة في التواصل مع الحالة نظرا ألنيا تتكمم بكل  حرية 

لبيانات األولية و تبحث عمن يصغي إلى ما بداخميا ، ىذا ما ساعدنا عمى جمع أكبر قدر ممكن من ا

الخاصة بالحالة و بمحيطيا الذي عاشت فيو ، ىذا و قد تمكنا من مالحظة مجموعة من األعراض عمى 

 : كالقمق عند الحديث عن أسرتيا ووالدىا ، الحزن بسبب تواجدىا لفترة طويمة بالمركز ،الذىول الحالة 

 .و الحيرة مما ستؤول إليو مستقبال 

د كانت بيدف معرفة التاريخ  51فيفري ، دامت حوالي  92جرت ىذه المقابمة بتاريخ الثانية : المقابمة 

 فولتيا بأنيا عاشت أسوأ المحظات " خ ع "، أجابتنا عن السؤال المطروح حول طالطفولي و المرضي لمحالة 

مر سوءا عدم و ما زاد األ، لم تعش طفولتيا كباقي أقرانيا ألنيا تربت يتيمة محرومة من حنان و عطف األم 

تزوج ثانية بعد وفاة أم زداد جفاؤه حين يا الذي طالما عامميا بقسوة و ايا الرعاية والحب المفقود من أبيتمقي

" ما عشتش طفولة مميحة مراة أخرى زرعت بينو و بين أبناءه العداوة و الكراىية أين قالت لنا : الحالة با

 عيشنا في العذاب بعد ما ماتت أمنا ".نسمحموش كيما الناس وحيدة ، حتى بويا ىو السبب ما 

 بتدائية بسببة في السنة األولى من المرحمة االأما عن مستواىا التعميمي فتبين أن الحالة تركت مقاعد الدراس

   التي عاشتيا الظروف المعيشية المزرية   التي سببت ليا صعوبة في التعمم  و كذلك  ، عاقة  في النظر إ

و بإخوتيا منذ وفاة  عتناءه بيا دراسة من طرف أبييا و عدم اعمى التشجيع بمزاولة ال و عدم حصوليا

 والدتيم.
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 منذ صغرىا . أنيا لم تكن تعاني من أية أمراض أما من ناحية الجانب الصحي فأخبرتنا الحالة

خصصت دقيقة  01مدتيا حوالي  و التي كانت 0292فيفري  91تمت ىذه المقابمة بتاريخ المقابمة الثالثة : 

جتماعي ، فيما يخص الجانب العالئقي القة الحالة بمحيطيا األسري و االىذه المقابمة لمعرفة طبيعة ع

ا حيث قاما بطردىا خارج المنزل األسري أجابت الحالة أن عالقتيا سيئة منذ البداية مع أبييا و زوجة أبيي

أحيانا و تعمل كخادمة بيوت عند العائالت من أجل الحصول عمى األكل و كسب لقمة  فكانت تتسولن

تيا شبو منعدمة ، أما و ازدادت العالقة سوءا منذ أن أدخمت إلى المركز ، عالقتيا بباقي إخو  ، العيش

مونيا حينما و يدعيساعدونيا  اائم مع جيرانيا ألنيم كانو ة فذكرت أنيا كانت في تواصل دجتماعيعالقتيا اال

 طردت من المنزل .

، كان اليدف  دقيقة 52، استغرقت حوالي  0292فيفري  02جرت ىذه المقابمة بتاريخ المقابمة الرابعة : 

 زبة ، فبعد كسب ثقة الحالة أكثردفعت بالحالة إلى وضعية األم العا سباب التيمنيا التعرف عمى األ

ر لمعرفة األسباب  التي كانت وراء الوضع الحالي ، فأجابتنا و ارتياحيا لمحديث معنا ، أردنا الغوص أكث 

غتصاب من أحد الحدث المأساوي ، أنيا تعرضت لال بعد صمت طويل و تنيد بسبب معاناتيا أثناء تذكر

الشبان ليال عندما كانت تنام لوحدىا في بيت قصديري بجانب منزل والدىا عندما طردىا من المنزل فقالت 

 . السبة نتاعي رماني لبرى وخالني وحدي وصرى لصرى فيا "  " بابا ىولنا : 

وىذا بعد طالقيا من زوجيا األول الذي دام زواجيا منو مدة ستة أشير فقط ، أعادت الحديث لنا عمى أنيا 

اغتصبت بطريقة بشعة و مستمرة بعدما خطفيا المعتدي بعيدا إلى بيتو ثم عاد بيا و تركيا في نفس المكان 

بعدما انتيى من فعمتو الدنيئة ، كانت الحالة تقطع كالميا بالصمت الطويل و البكاء تارة ا منو الذي أخذى

ألنيا تتألم عندما تتذكر ما حصل معيا  فيي تبرئيا نفسيا وتعتبر أنيا ال دخل ليا في ذلك ألنيا لطالما 

 حافظت عمى نفسيا وكانت  حريصة عمى شرفيا .
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دقيقة ، تم التطرق  02، استغرقت حوالي  0292فيفري  05جرت ىذه المقابمة بتاريخ المقابمة الخامسة : 

 .فييا إلى تطبيق مقياس الرائز " كوبر سميث " لتقدير الذات 

 عرض نتائج اختبار " كوبر سميث " لمحالة الثانية ) خ ع ( : 

11 10 10 10 10 10 17 18 19 11 11 10 10 

+ + + - - + + + - - + + + 

 

10 10 10 17 18 19 01 01 00 00 00 00 

+ - + + + + - + + + + + 

 نقيط عبارات الرائز " كوبرسميث ":جدول ت 

 الدرجة المتحصل عمييا  العبارات السالبة  العبارات الموجبة إسم الحالة 

 111 10 19 خ ع 

 

 تصنيف نتائج الرائز" كوبر سميث ":

 مستوى تقدير الذات  الفئة    

 درجة مرتفعة لتقدير الذات  ( 81ـ  01) 
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 تحميل نتائج " كوبر سميث " لمحالة الثانية ) خ ع ( : 

) خ ع ( ، بعد تحميل السمم وجدنا أنيا  تقدير الذات  " لكوبر سميث "  عمى الحالة  من خالل تطبيق رائز

 ( و عميو فالدرجة المتحصل عمييا ىي 01تحصمت عمى عدد كبير من األجوبة و التي قدر عددىا ب ) 

وىذا يعني أن درجة تقديرىا لذاتيا مرتفعة و يظير لنا  22-02( ، وىي تنتمي إلى تصنيف الفئة من 922) 

رغم  ة " ، " ال اقدر نفسي حق قدرىا "ن العبارات : " استسمم بسيولذلك من خالل إجابتيا ب" ال تنطبق " ع

 ىذا يظير بعض التناقض من خالل نتائج اإلختبار و أقوال الحالة أثناء المقابالت ، حين صرحت : 

، و كذلك تبين من خالل المقابالت لوميا الكبير لوالدىا ننسى ونتقبل لي صرى معايا "  " صعيب عميا باش

 إلى تشتت العائمة بسبب عصيان وظمم لوالدىا .و أرجعت األمر 

لنا أن الحالة في وضع أفضل مما  بدى  0292مارس 20تمت ىذه المقابمة بتاريخ المقابمة السادسة : 

ال ذنب ليا بالنسبة لوضعيا الحال و أنيا كانت عميو سابقا ، أما بالنسبة لنظرتيا عن ذاتيا فأجابتنا أنيا 

مظمومة في حق شرفيا و ىي تحمل كل المسؤولية لوالدىا الذي تخمى عنيا و تركيا تواجو متاعب الحياة 

غتصاب ألنيا كانت وحيدة لم تجد من بره السبب وراء تعرضيا لعممية االالشاقة لوحدىا في الشارع ، فيي تعت

غتصاب األليم أو تحدثت عنو وىذا ما تجمى في ينتابيا الحزن كاما تذكرت حدث االيقف بجانبيا ويحمييا ، 

 قوليا :

أنيا ال  ، أما عن تطمعاتيا نحو المستقبل فأخبرتنا الحالة" مارانيش حابة نتذكر قاع وش صرى معايا "  

غتصاب الشنيع كثر خاصة بعد أن رفضو ليا بعد االتنوي العودة إلى منزل والدىا ، ألنيا حتما ستعاني أ

 في قوليا : المركز إلى  الذي تعرضت لو و أدخمت  بسببو
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لى كما أنيا ال تفكر في العودة إ" منيش حابة نولي لمدار معندي حتى واحد ومكاش لي يرحم فيا ؟ "  

حتقار بشتى األنواع ولم تكن تحصل عمى راتبيا الشيري المستحق عندما ألنيا تعرضت لمعنف و االالعمل 

 كانت تعمل كخادمة بيت عند بعض األسر .

حاولنا التخفيف عن الحالة و إقناعيا بطي أحداث الماضي األليم الذي وقع ليا أبدت تجاوبا وىي تأمل في 

 ويعوضيا عمى مافاتيا ، تبني معو بيتا زوجيا ينسييا في جراحيا . أن  تجد الشريك المناسب الذي يحتوييا 

 إستنتاج عام حول الحالة الثانية ) خ ع ( : 

من خالل المقابالتالتي أجريناىا مع الحالة ، الحظنا أن الحالة تعاني من قمق و حزن و إكتئاب بسبب 

لمركز وو ضعت حمميا ، و إزداد ألميا إنقطاع  اإلتصال مع عائمتيا و إبتعادىا عنيم منذ أن إلتحقت با

أكثر ألنيا لم تأخذ حقيا من أب المولود الذي لذ بالفرار و لم يتابع قضائيا ألنيا لم تستطع التعرف عميو و ال 

تحمل أية معمومات عنو كدليل من أجل تقديمو لمعدالة ليأخذ جزاءه تاركا إياىا تعيش في دوامة غيرت مجمرى 

 زبة رغما عنيا ، انعكس ىذا عمى جوانب عديدة : حياتيا ، لتصبحأم عا

الجوانب النفسية : التوتر ، الخوف ، القمق بسبب وضعيتيا كأم عازبة و إبتعادىا عن طفميا منذ والدتو فمم 

 تعش فترة أمومة طبيعية كباقي األميات و تخمي أسرتيا عنيا و عدم إعتراف  أبييا بيا .

 إعاقة في النظر ، قمة النشاط و فقدان الحيوية . الجوانب الفيزيولوجية : 

الجوانب المعرفية : تشتت في اإلنتباه من حين آلخر ، عدم القدرة عمى الربط بين األحداث ، ينتابيا بعض 

 السيو من حين آلخر . 

ذات " الجوانب المغوية : عدم القدرة عمى التعبير بسبب صعوبة في فيم الكالم ، أما نتئج مقياس تقدير ال

( ،  22ـ  02في حدود  الفئة )  922لكوبر سميث " فبينت أن الحالة لدييا تقدير ذات مرتفع بمغت درجتو 
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ىذا باإلضافة إلى أقوال الحالة التي الحظناىا  في المقابالت التي أكدت عمى ثقة الحالة بنفسيا ، فيي ال 

ث اإلغتصاب تأمل في العيش حياة كريمة و تنظر لنفسيا نظرة إحتقار و ال تحمل نفسيا مسؤولية وقوع حاد

      ىنيئة مستقبال إذا وجدت  من يفيميا . 
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)ا.ح(: لثةتقديم الحالة الثا  3_1 

 1-3-1 البيانات االولية لمحالة)ا.ح(:

:حاالسم  

:االمقب  

25سنة :السن   

:انثىالجنس  

:الريفالسكن  

:ام عازبة الحالة االجتماعية  

اميةالمستوى التعميمي:  

:متوسطالمستوى المعيشي  

:خمسة ذكور وانثىعدد االخوة  

الرتبة الخامسةترتيبها بين االخوة:  

اعاقة بصريةسوابق مرضية لمحالة:  

 بيانات وسوابق مرضية لمعائمة:

:متوفيمهنة االب  

:ربت بيتمهنة االم  

/ :الحالة الصحية لالب   

:ارتفاع ضغط الدمالحالة الصحية لالم  

 السيميائية العامة لمحالة الثالثة:

:سمينةالبنية الجسدية  
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ب.وعمى حسب مقاس جسميا وشعرىا مرت :مالبسيا نظيفةالهندام  

:ثابتة مع تركيز نظرىا نحو االسفل والمعب باصابع يدييا اثناء الكالم.وضعية الجموس  

لغة مفيومةالمستوى المغوي:  

: تظير عمييا حالة من القمق والتوتر واالرتباكالجانب الوجداني العاطفي  

:عالقتيا جيدة مع االم واخييا االصغر الذي يمييا،ومع االقارب.ولم يكن لدييا الجانب االجتماعي العالئقي
 اصدقاء في حياتيا السابق)منعزلة عن العالم الخارجي'المحيط'(

:االنتباه والتركيز السميم.ولدييا افكار مترابطة.سيميولوجية النشاط العقمي والذهني لمحالة  

:تتسم الحالة بكثرة الحركة والنشاط بالرغم من االعاقة البصريةركيالجانب الحس ح  

)ا.ح(:الثالثة (:يمثل سير المقابالت لمحالة3جدول رقم)  

 عدد المقابالت تاريخيا المدة اليدف من المقابالت
 التعريف بدورنا

كاخصائيين نفسانيين وكسب 
 الثقة.

 جمع البيانات االولية عن الحالة

 المقابمة االولى 4/02/2018 15د

التعرف عمى التاريخ الطفولي 
 والمرضي لمحالة.

 المقابمة الثانية 7/2/2018 45د

التعرف عمى العالقات االسرية 
 واالجتماعية لمحالة

 المقابمة الثالثة 9/2/2018 35د

التعرف عمى االسباب التي ادت 
 بالحالة الى وضعية االم العازبة

الرابعة المقابمة 13/2/2018 40د  

تطبيق مقياس) تقدير 
 الذات(لكوبر سميث

 المقابمة الخامسة 19/2/2018 30د

تصور الحالة لذاتيا وتطمعاتيا 
 نحو المستقبل.

تقديم بعض التوجييات والدعم 
 النفسي لمحالة.

 المقابمةالسادسة 26/2/2018 40د
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   )ا.ح(: لثالثةممخص المقابالت لمحالة اعرض  1-3-2

15.4/02/2018د. المقابمة االولى:   

في ىذه المقابمة قمت بجمع البيانات االولية عن الحالة بعد ان عرفتيا بدوري  كاخصائية نفسانية مع 
الحالة في سرية تامة ،وذلك من اجل كسب ثقتيا ،ولكن الحالة  توضيحي الخالقيات المينة وان كل ماتقولو

كانت جد متفيمة ، وكان التواصل معيا سيال،ولم اتمقى اي صعوبة في ذلك،وىذا ساعدني كثيرا في جمع 
معمومات اكثر عنيا والتي كانت حول السن والمستوى الثقافي والمعيشي واالسم باالضافة الى معمومات 

ومينة االب واالم....الخ.وىنا الحظت نوعا من التوتر والقمق ظاىرا عمى الحالة وذلك  اخرى كعدد االخوة
،ومن ىنا اتضح ''توحشت ما''عن طريق المعب باصابع يدييا وتحريك رجمييا اثناء الحديث وتردد كثيرا كممة 

د خصصت ىذه لي ان الشخص االقرب لمحالة ىو اميا ،وىذا اثر فييا كثيرا ،لمن لم ارد ان اتعمق ،فق
 المقابمة لمبيانات االولية فقط،وساتعرف عمى ذلك في القابالت الموالية.

45.7/2/2018 د   المقابمة الثانية:    

ىذه المقابمة لمتعرف عمى التاريخ الطفولي والمرضي لمحالة،بحيث صرحت الحالة انيا تعاني من خصصت 
ة االصدقاء فمم يكن لدييا اصدقاء في طفولتيا لكونيم اعاقة بصرية منذ طفولتيا اي منذ الوالدة ،اما من ناحي

يعيشون في سكن ريفي بعيدا عن المدينة ولم يكن لدييم جيران فقط االقارب ،وكانت الحالة التخرج من 
''انا نقعد مع ما بزاف ،ومنخرجش وحدي ،خاوتي مايبغوش المنزل اال برفقت اميا،وىذا يتضح في قوليا

من خالل االسئمة التي وجيتيا لمحالة كيف تتعايش مع ىذه االعاقة من اجل و  واالخرجت نخرج مع ما''
معرفة االضطرابات النفسية الي تعاني منيا الحالة ،فتضح ان الحالة تتعايش مع ىذه االعاقة البصرية ،فقط 

 ىميا الوحيد ان تتحسن اوضاعيا وترجع الى بيتيا واسرتيا.

 المقابمة الثالثة:9/02/2018. 35د

كانت ىذه المقابمة مخصصة لمتكمم عمى طبيعة العالقة مع محيطيا االجتماعي واالسري ،بحيث صرحت 
االخص اميا بعمى انيا كانت تعيش في اجواء عائمية ىادئة ومستقرة ،وكانت محبوبة من طرف اخوتيا و 

مميحة  فها مهيشو ''ماما كانت مميحة معايا بزاف،وتشاركني في كل مواضيعي ،اي حاجة نشالقولي
ومايقولويش  ''خاوتي احبوني،كما اكدت الحالة عن المعاممة الحسنة من طرف اخوانيا وجاء في ذلك نقمها''
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وفي كل مرىة تكرر الحالة ، الحاجة لنحوس عميها يشروهالي ،وانا نطيبمهم واش احبو،عزيزة عميهم بزاف''
من ماتمر بو الحالة من ظروف التوتر  'وبالرغموس نشوف ما'،نحوس نرجع لدارنا'ح''ن)ا.ح(نفس العبارة 

والقمق حول وضعيا الحالي اال ان مازال لدييا امل في الرجوع الى بيت اىيا ،في حين اكدت الحالة انيم 
يعيشون في سكن ريفي بعيدا عن المدينة بحيث لم يكن بجانبيم سكان فقط عميا وعائمتو ، كما تصرح ان 

ت الوحيدة والتي كانت تيتم بالعائمة والمطيعة الخوتيا بنمونيا لكونيا الالعالقة كانت بينيم جيدة وكانو يحتر 
ومن ىنا في لخير وديما اقولو ليما عندك طفمة وحدة وهي لقايمتمك بالدار ''غير ''يهدرو عميا بالبيت لقوليا

 نرى بان الحالة كانت لدييا عالقات تفاعمية مع العائمة واالقارب.

40.13/02/2018د المقابمة الرابعة:   

بعد االندماج مع الحالة وكسب ثقتيا اكثر،خصصت ىذه المقابمة لمعرفة االسباب التي ادت بالحالة الى 
 وضعية االم العازبة ،وقبل ان تصرح الخالة بذلك الحظت الحزن الظاىر عمى وجييا دون االبتسامة ،وتقول

وحسب قول الخالة انيا ا ونبعد عمى  ما''''ماشي غمطتي ، مكانش عالبالي بمي توصل بيا حتى لهن
تعرضت العتداء جنسي من طرف اخييا االكبر الذي كان ينوميا بواسطة مخدر وذلك عن طريق كاس 

عصير كي التشك بو الحالة ،واستمر عمى ذلك كم من مرى عمى ممارسة الجنس معيا في اوقات غياب االم 
''خطرى كرقدني اخوىا االكبر ،لقوليا  فت فيو الحالة فعل واالخوة عن المنزل ،اال ان جاء اليوم الذي كش

واستمر يمارس فطنت بيه وصبتوا امارس معاي الجنس .وكقمتموا واش راك دير؟قمي اسكتي وال نضربك''
عمييا الجنس بالرغم من ان الحالة اشتكت الى اميا ولم تصدقيا،فصمتت الحالة عمى ذلك الوضع التي 
انحطت فيو امام قسوة اخوىا االكبر وخوفيا منو الى ان بدات تظير اعراض الحمل حتى كشف امرىا 

يا امام غضب اخوتيا ورفضيا ليا ورفضتيا العائمة ولم يصدقيا احد خاصة االم التي لم تستطع مساعدة ابنت
ولكن الحالة حممت لممرة ''انا حكمولي ثمث سنين وخويا سبع سنين ''.وحكم عمييا بالسجن حسب قوليا 

الثانية بعد خروجيا من السجن ،وذلك عن طريق اخو صديقتيا الذي وعدىا بالزواج وان يرجعيا لعائمتيا 
وافقت الحالة وفعمت ذلك برضاىا ،وفي النياية وجدت نفسيا مقابل ان تسمم لو نفسيا وتمارس معو الجنس ،ف

في مركز االيواء الخاص بالنساء المعنفات،بعدما رفضيا الشاب بعد فعمتو ولم يوفي بوعده.ومن ىنا نرى بان 
الحالة حممت من اخوىا في المرة االولى بدون رضاىا وفي المرة الثانية فعمت ذلك برضاىا مقابل ان تاسس 

الحالل لكي ترجع تقبميا عائمتيا مجددا وتراىا بنظرة طيبة لكن غدر بيا الزمان مرة اخرى ووجدت  عائمة في
نفسيا في مشكل اخر مما يزيد االمر تعقيدا في رجوعيا الى اىل بيتيا مما زادىا حيرة وقمق عمى وضعيا في 

 المستقبل.
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 المقابمة الخامسة: 19/02/2018 .30د

قياس تقدير الذات،حيث كانت الحالة متقبمة ومستعدة الجراء المقياس بعدما ىذه المقابمة قمت بتطبيق م
شرحتو ليا وبسطتو حسب قدراتيا المعرفية وذلك من اجل اخذ فكرة عن المعاناة التي تعيشيا الحالة وتقيميا 

ا كان وذلك من اجل معرفة تقدير الذات اذ''ينطبق،الينطبق''عن ذاتيا ويكون باستجابات القبول او الرفض
 عالي او منخفض بالنسبة لمحالة وبعد تطبيقو تحصمنا عمى النتائج التالية:

:الثة_عرض نتائج اختبار الحالة الث  

 

 

 _جدول تنقيط عبارات الرائز كوبر سميث:

 اسم الحالة العبارات الموجبة العبارات السالبة الدرجة النتحصمة

 )ا.ح( 12 13 111

 

 _تصنيف نتائج الرائز كوبر سميث:

 الفئة مستوى تقديرالذات
(81_61) درجة مرتفعة لتقدير الذات  

 

 

 الرقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 عبارات + + + _ + _ + + _ + + _ +

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 

_ + _ + + _ _ _ _ _ + _ 
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 _تحميل نتائج الرائز كوبر سميث:

،وعميو 69والتي يقدر عددىا ب وجدنا انيا تحصمت عمى عدد من االجوبة ''كوبر سميث''بعد تطبيق مقياس 
'وىذا يعني ان درجة لتقدير ذاتيا مرتفعة '81_61''،وتنتمي الى تصنيق الفئة111فالدرجة المتحصل عمييا 

''مظهري و فسيالعبارات''الاجد صعوبة في اتخاذي قراراتي بنعن ''التنطبق''ويتجمى ذلك من خالل ايجاباتيا
،مما يزيد ثقتيا بنفسيا ،وقوليا اثناء ''ارغب كثيرا لو اكون شخصا اخر''ليس وجيها مثل معظم الناس ''و

.فيذا يدل ''نحوس نزوج وندير الدار كما النسا،ونبدى كل خطرى ندي والدي ونزور العايمة نتاعي ''المقابمة
عمى ان الحالة تحاول ان تخفي اخطائيا وتجرب اشياء جديدة اكثر ايجابية تساعدىا في حياتيا نحو االفضل 

 كتكوين اسرة كي تشعر انيا تحدث فرقا في المجتمع مثل اقرانيا.وىذا يزيد احتراما ذاتيا.

د84.  26/ 02/2018 المقابمة السادسة:   

تصور الحالة لذاتيا،وكيف تتطمع نحو مستقبميا ولتقديم بعض  خصصت ىذه المقابمة االخيرة لمعرفة
التوجييات والدعم النفسي لمحالة،ونظرا لمظروف التي مرت بيا الحالة مع عائمتيا والمشاكل التي واجيتيا في 

السجن بسبب حمميا الغير الشرعي من اخوىا،والحمل الثاني الذي غدرىا فيو اخو صديقتيا الذي كان 
الحالة نفسيا غير قادرة وغير مؤىمة عمى ارضاء عائمتيا مرى اخرى وعاجزة عن مواجية ىذه برضاىا ترى 

 المشكمة التي سببت ليا الجروح الداخمية والتي تمنعيا من رؤية عائمتيا .

فنظرة االحتقارالتي خصت بيا الحالة من طرف عائمتيا المحافظة،ادخمتيا في خوف وقمق مستمر وجعميا 
نيا قامت بسموك غير اخالقي لقول الحالة''تشعر بالذنب وا  

وىذا يدل عمى حاسة روحي درت حاجة منيش مميحى وراني نصمي بزاف وندعي ربي افرج عميا''اني 
بصورة طيبة مما يجميا ترى نفسيا بصورة سيئة .في حين  ضعف تقدير الحالة لذاتيا الن عائمتيا التراىا

الحالة لدييا امل في المستقبل بان تتغير حياتيا وذلك بان تحقق امنيتيا بالزواج وان تؤسس عائمة في الحالل 
لكي تكون ليا فرصة في التقرب من عائمتيا وباالخص اميا،مما حاولت رفع مستوى الشجاعة عند الحالة كي 

الموقف وتعمل عمى الوصول الى حل ايجابي يساعدىا في تغيير النظرة نحو نفسيا وذلك بالحديث تواجو ىذا 
االيجابي عن النفس انيا غالية وعزيزة وليا قدر عالي عند صاحبيا وبالتالي فان حبيا وحب الخير ليا 

تضعفيا.يدعوان الى الثقة بالنفس وىذا يساىم في تخمييا من اي عيوب قد تنقصيا من قدرىا او   
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 استنتاج عام حول الحالة الثالثة:

من خالل المقابالت التي قمت بيا توصمت الى ان الحالة تعيش في وضعية توتر وقمق لكونيا ام عازبة مما 
اثر عمييا نفسيا وتجد نفسيا عاجزة عن مواجية ىذه المشكمة التي تمنعيا من رؤية عائمتيا مجددا،مما ادى 

ن عدة جوانب منيا فيزيولوجية،وجوانب نفسية وسموكية .ىذا الى ظيور اضطرابات م  

اعاقة بصرية وضيق في التنفس.ب الفيزيولوجية:ن_الجوا  

قمق وارتباك._الجوانب النفسية:  

السذاجة_الجوانب السموكية :  

المقابمة ،،بحيث  وىذا مااكدتو المالحظة والمقابمة العيادية من خالل اقوال وتعابير وايماءات سجمت اثناء
وجدنا الحالة تعاني من قمق وتوتر دائم نتيجة الحرمان العاطفي الذي تفتقره عن وسطيا العائمي من خالل 

التجربة االليمة التي عاشتيا والتي كانت سبب الصراعات والضغوطات التي تشعرىا بالنقص والذنب وتجعميا 
لم تتييا نفسيا واجتماعيا لمعيش فيو وىذا عكس  اخرتنظر الى ذاتيا بنظرة سمبية،ووجدت نفسيا في عالم 

 نتائج اختبارتقدير الذات التي تبين ان لدييا تقدير الذات عالي.

  تقديم الحالة الرابعة)غ.ي(: 1-4 

 البيانات االولية لمحالة)غ.ي(: 1-4-1

ي االسم:  

غ المقب:  

  79السن:

انثى الجنس:  

الريف السكن:  

ام عازبةالحالة االجتماعية:  

اميةالمستوى التعميمي:  
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متوسطالمستوى المعيشي:  

ثالثة ذكور واربع بناتعدد االخوة:  

الرتبة الرابعةترتيبها بين االخوة:  

اليوجدسوابق مرضية لمحالة:  

 بيانات وسوابق مرضية لمعائمة:

:بطالمهنة االب  

ربت بيتمهنة االم:  

جيدةالحالة الصحية لالب:  

جيدةالحالة الصحية لالم:  

 السيميائية العامة لمحالة)غ.ي(:

بدينة الجسم وتبدو اكبر من سنياالبنية الجسدية:  

مالبس مرتبة ونظيفة ومحتشمةالهندام:  

ثابتة مع مسك االيدي اثناء الكالموضعية الجموس:  

لغة مفيومة مع التمعثم اثناء الحديالمستوى المغوي:  

:يمثل ير المقابالت لمحالة)غ.ي(:4_جدول رقم  

من المقابالتاليدف   عدد المقابالت تاريخيا المدة 
التعريف بدورنا كاخصائيين 

نفسانيين وكسب الثقة من اجل 
 سيولة التعامل مع الحالة.

 جمع البيانات االولية عن الحالة.

 المقابمة االولى 6/02/2018 15د

التعرف عمى التاريخ الطفولي 
 والمرضي لمحالة.

الثانية المقابمة 10/02/2018 45د   
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معرفة العالقات االجتماعية 
 واالسرية لمحالة.

 المقابمة الثالثة 15/02/2018 35د

معرفة االسباب التي ادت بالحالة 
 الى وضعية االم العازبة

 المقابمة الرابعة 20/02/2018 40د

تطبيق مقياس)تقدير الذات (لكوبر 
 سميث

 المقابمة الخامسة 24/02/2018 30د

تصور الحالة لذاتيا التعرف عمى 
 وتطمعاتيا نحو المستقبل.

اقتراح بعض االرشادات والتوجييات 
لتخفيف من حدة القمق والدعم 

 النفسي لمحالة.

 المقابمة السادسة 02/03/2018 40د

 

 ممخص المقابالت الحالة الرابعة)غ.ي(:عرض  1-4-2

د:59.  6/02/2018 المقابمة االولى:   

تميزت ىذه المقابمة بحسن التجاوب واالتصال مع الحالة،وذلك بعد التعريف بدوري كاخصائية نفسانية وان 
كل ماتقولو في سرية تامة،وكان ىدف ىذه المقابمة جمع البيانات االولية عن الحالة،وبناء عالقة ثقة من اجل 

ئمة الموجية بالرغم من تبسيطيا سيولة التعامل معيا،، بحيث الحالة كانت لدييا صعوبة في فيم االس
وشرحيا ليا حسب معرفتيا باالضافة الى ذلك الحظت الحزن الظاىر عمى وجييا مع البكاء اثناء 

''اني باغيا نشوف الحديث،وكانت تتحدث كثيرا عن ابنتيا التي لم يسمح ليا المركز بان تقيم،لقوليا
قمت بجمع المعمومات االولية عن الحالة المتمثمة في فتوقفت عند ىذه النقطة ولم اتعمق كثيرا فقط بنتي''

السن والمستوى الثقافي ......الخ.وسيتم التعرف عمى ذلك خالل المقابالت االخرى عن طريق التاريخ 
 2018 الطفولي والمرضي لمحالة واالسباب المؤدية لذلك.

 المقابمة الثانية:/45.10/02د

الطفولي والمرضي لمحالة ،وحسب ماصرحت بو الحالة انيا كانت ىدفت خذه المقابمة لمتعرف عمى التاريخ 
تعيش طفولتيا طبيعة بين افراد عائمتيا وكان لدييا اصداقاء من جيرانيا.ولكن لم تحظى بالتعميم في المدرسة 

مثل اقرانيا ،وكانت فقط تيتم بشؤون المنزل مثل جمب الحطب وتمبية كل مايطمبو والدييا منيا،اما بالنسبة 
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تاريخ المرضي فالحاة تعاني من االم في الظير ومرض الكمى بحيث تاكد الحالة انيا كانت بصحة جيدة لم
قبل ان تتطمق من زوجيا السابق وحدث ليا ىذا نتيجة خروجيا من منزل والدييا بعد ان حممت ووضعت 

،واليم الوحيد الذي يقمقيا الطفمة،ولكن الحالة تتعايش مع ىذا المرض بالرغم من االالم التي تمنعيا من النوم
 ىو حال ابنتيا كيف تعيش بعيدة عنيا،وما ينتظرىا في المستقل.

2018/ 02/ 35.15د المقابمة الثالثة:   

خصصت ىذه المقابمة لمتعرف عمى العالقات االسرية واالجتماعية لمحالة وكذا االشخاص الميمين في 
''حنا في العايمة نتاعنا ديما مشاكل نب العائمي لقوليا حياتيا ،كانت سمبية حسب اقوال الحالة مثال من الجا

،خوتي لكبار مايتفاهموش مع والديا ،وكل واحد ساكن وحدو مع والدو،وكل مانجي لدارنا كندابز مع راجمي 
''كنت روح بزاف  اما عالقتيا مع اخوتيا كانت جيدة لقوليالول.والديا اقولولي نتي ظالما اقعدي في دارك''

عميا تحبني بزاف وتشدني عندها وتقمي انا ربيمك بنتك ونقريهالك |،وختي  مزوجة .متبغيشعند ختي ال
''اما بالنسبة لالشخاص االخرين كانت لدييا عالقات حميمة تخدم وتبعتمي الدراهم وتسقسي عميا الصغيرى

نتعممو ندخمو  صغار .قاتمي ''كانت عندي صحبتي جي عندي وروح عندها ممي كنامع صديقتيا لقوليا
 خياطة .وانا مابغيتش ودوك هي زوجت وراهي تخدم عمى روحها وانا راني ندمانا لمدرتش حرفة لعمري''
ومن ىنا نستنتج ان الحالة كانت تعيش عالقة اسرية سيئة وفي مشاكل متكررة سواء مع الزوج السابق او 

.الناحية المادية والمعنوية الوالدين المذان يحمالنيا المسؤولية وكانت عالقتيا وصديقتيا سواء من  

40.20/02/2018د المقابمة الرابعة   

ىدفت ىذه المقابمة لمتعرف عمى االسباب التي ادت بيا الى وضعية االم العازبة .في بداية المقابمة لم تظير 
 لي الحالة سبب انجاب الطفمة ،فقط كانت تخفي ىذا االمر باسم انيا مطمقة وانجبتيا من زوجيا االول .لكن

بعد التقرب منيا اكثر .صرحت الحالة انيا تعرضت لالغتصاب اثناء خروجيا من منزل والدييا قبل ان 
''كنت قاعدى في بحيث كانت تتسول وتبيت في الشارع حسب قوليا  يطمقيا زوجيا بسبب خصاميا معو

، ايا دخمت الطريق ونطمب،كانت مقابمتني ريستورو،عيطولي زوج ليجان صغار، قالولي ارواحي نفطروك
عندهم فطرت وقعد واحد منهم يمعب معايا وياكل الياغورت من يديا،وكيجيت رايحى قمي معندك وين تباتي 
اقعدي هنا عندنا نشوفولك وين تباتي ،من بعد بيتني مع صاحبو فموطو وكيكنا راقدين اغتاصبني وغدوة 

''اني فرحانة جبت طفمة ا حسب قوليالكن الحالة غير حزية والتشعر بالذنب لماحدث لي منداك حاوزوني''
ىذا  ومن خاللغير صغيرة وشابى، ثمن سنين انا وراجمي ماولدتش وكجبتها فرحو قاع بها نتاع الدار''
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نرى بان الحالة ترى نفيا عادية كام مثل االميات المتزوجات ومتقبمة لوضعيا الذي زرع في نفسيا االمل من 
بنتيا.جديد وفقط ما يشغل تفكيرىا مستقبل ا  

د74.  24/02/2018 المقابمة الخامسة:   

في ىذه المقابمة تم تطبيق مقياس تقدير الذات بعدما شرحتو شرحا مفصال حسب القدرة المعرفية 
''ينطبق لمحالة،وكانت في تجاوب معنا وذلك من اجل تقييميا عن ذاتيا ويكون باستجابات القبول او الرفض

اذا كان عالي او منخفض بالنسبة لمحالة وبعد تطبيقو تحصمنا عمى 'من اجل معرفة تقدير الذات الينطبق'
 النتائج التالية:

 _عرض نتائج اختبار الحالة الرابعة:

 الرقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 عبارات _ + + + _ + + + + + + _ +

 

 _جدول التنقيط عبارات الرائز كوبر سميث:

الدرجة المتحصل 
 عميها

 اسم الحالة  العبارات الموجبة العبارات السالبة

 )غ.ي( 16 19 111
 _تصنيف نتائج الرائز كوبر سميث:

 الفئة  مستوى تقدير الذات

(81.61)  درجة مرتعة لتقدير الذات  

 

 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
+ + + _ + + + _ _ _ _ _ 
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 _تحميل نتائج الرائز كوبر سميث:

'' 25''وجدنا انيا تحصمت عمى عدد من االجوبة والتي يقدر عددىا ب '' كوبر سميث ''بعد تطبيق مقياس 
وىذا يعني ان درجة لتقدير  ''81.61''،ةتنتمي الى تصنيف الفئة''111''وعميو فالدرجة المتحصل عمييا 

اقدر نفسي حق تقديرها''و''اود كثيرا ''ال عن عبارات''التنطبق'' ذاتيا مرتفعة ويتجمى ذلك من حالل ايجاباتيا
)نربي بنتي وحدي ندير البوسيبل عمى ومما يزيد منثقتيا بنفسيا قوليا اثناء المقابالت المنزل'' لو اترك
فالثقة بالنفس ىي نتيجة لتقدير الذات ، فمن اليممك تقديرا لذاتو فانو اليممك الثقة بالنفس.ورغم ىذا جالها(

)كون نصيب الدار تائج الختبار واقوال الحالة اثناء المقابالت والمتمثمة في قوليايظير بعض التناقض بين ن
.''اود كثيرا لو اترك المنزل''16رقموىذا اليتوافق مع العباراة قاع منقعدتش فيها(  

د84.  02/03/2018: المقابمة السادسة   

،ولتقديم بعض التوجييات والدعم خصصت ىذه المقابمة لمعرفة تصور الحالة لذاتيا وتطمعاتيا نحو المستقبل 
النفسي لمحالة ،بحيث توصمنا الى ان الحالة مقتنعة بذاتيا ومتقبمة لوضعيا الحالي لمعيش مع ابنتيا اما 

''راني متنيا ربي ايجيبمي نظرتيا نحو المستقبل فيي تامل ان تبني اسرة من جديد وتنجب ايضا اوالد،لقوليا
وىذا يدل عمى ان تقدير الذات ونزيد نجيبمها ختها وال خوها لونسها'' عميا انا وبنتي ولد الحالل ليستر

عالي عند الحالة، باالضافة الى ذلك حاولت تدعيم الحالة ببعض النصائح والمتمثمة في الحديث االيجابي ، 
بل انيا مازالت في قمت شبابيا وبامكانيا اعطاء فرصة اخرى لنفسيا بالزواج مجددا وتكوين اسرة في المستق

مع تجنب التفكير السمبي والمحافظة عمى الحالة الميزاجية لدييا الن اي تقمب في الميزاج يؤدي الى االكتئاب 
والقمق والذي لديو عالقة بموم الذات ،فعند ازدياد القمق والحزن فينا تقدير الذات يقل، فضعف تقدير الذات 

 ينمو بسبب كثرة اليروب من مواجية المشاكل.

حول الحالة الرابعة: استنتاج عام  

الحظنا ان الحالة لدييا مزاج مكتئب وحزين جراء افتقادىا  التي اجريناىا مع الحالةمن خالل المقابالت 
البنتيا التي انجبتيا بطريقة غير شرعية ،مما يتزايد خوفيا وقمقيا عمى حال ابنتيا ومستقبميا لنعكس ذلك 

والمعرفية والسموكية والنفسية لدييا وىي كالتالي: عمى الجوانب الفيزيولوجية  

 _الجوانب النفسية:مزاج مكتئب مع الحيرة واالرتباك والبكاء.

 _الجوانب الفيزيولوجية:االم في الظير،ضيق في التنفس،مرض الكمى.
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 _الجوانب المعرفية:تشتت االنتباه وعدم القدرة عمى التركيز.

 _الجوانب السموكية:انطوائية.

نتيجة ماسجمناه اثناء المقابمة العيادية والمالحظة  ومقياس تقدير الذات''كوبر سميث''، وجدنا ان الخالة  وىذا
مقتنعة بوضعيا كام عازبة ومايشغل في تفكيرىا الدائم بماسيحدث ليا الحقا ىي وابنتيا مع الخوف المتفاوت 

في المركز ورغم عيشيا في وسط يرفض مما ادى الى شعورىا بالضيق والحزن وااللم طيمة فترة تواجدىا 
الظاىرة )االميات العازبات(الى انيا تنظر الى نفسيا بصورة جيدة وتتحمل النتائج وتحما نفسيا مسؤولية 

 رعاية وتربية ابنتيا.

 خالصة الجانب التطبيقي:

الت العيادية لقد كان اليدف من الدراسة معرفة تقدير الذات عند االميات العازبات وذلك من خالل المقاب
وتطبيق مقياس كوبر سميث من اجل الوصول الى تقييم يوضح توقعات االم العازبة عن نفسيا والصورة التي 

 ترسميا عن ذاتيا واالجابة عن االشكالية المطروحة ''مامدى تقدير الذات عند االميات العازبات؟''.

تقدير ذات  ميات العازبات لدييملقد وجدنا ان لديين تقدير ذات عالي ،وىذا اليعني ان جميع اال
مرتفع.بحيث ارتفاع تقدير الذات اةانحفاضو اليمكن ارجاعو الى عامل واحد والذي ىو فقدان الشرف المتمثل 

في االم العازبة بل يمكن ان تتداخل فيو عدة عوامل لتعطينا تقدير الذات عالي او منخفض، اي يرى ذاتو 
مق بالفرد نفسو او البيئة المحيطة بو ودرجو تاثيرىا السمبي او بصورة واضحة  او عكس ذلك والتي تتع

االيجابي والتي تتمثل في العامل االسري _ االضطرابات النفسية ''كاالكتئاب _الخجل_ 
 العالقاتالعاطفية........الخ''.

عات مما يمعب تقدير الذات)منخفض_متوسط_مرتفع(دورا اساسيا فيما اذاكان الفرد سوف يضع لنفسو توق
 تقوده الى االسوء او توقعات اخرى تمنحو مزيدا من الثقة بالنفس لمواجية المواقف االجتماعية .

 وفي االخير تبقى نتائج بحثنا نسبية وال نستطيع تعميميا الن دراستنا اعتمدت عمى اربع حاالت.
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 مناقشة الفرضيات : -2

تأكيد تبعناىا في دراستنا الميدانية و ىذا من أجل لفرضيات من الخطوات اليامة التي اعتبار أن مناقشة ابا

 األميات العازبات " "فترضنا في دراستنا ىذه التي موضوعيا " تقدير الذات عند الفرضية أو نفييا ، و لقد ا

فرضية رئيسية و ثالثة فرضيات جزئية ومن ثم اإلجابة عنيا عن طريق إتباعنا لمنيج دراسة الحالة الذي  

تمخصت " ، و  لكوبر سميثيعتمد عمى المالحظة العيادية ،المقابمة العيادية  و مقياس تقدير الذات " 

 مناقشتيا فيما يمي : 

  " تقدير الذات عند األم العازبة منخفض "التي مفادىا  مناقشة الفرضية العامة :  1- 2

 فبعد إجراء المقابالت العيادية النصف موجية و تطبيق مقياس تقدير الذات " لكوبر سميث " 

الفتيات ضحايا العنف و من ىن في  توصمنا إلى أن الحاالت األربعة المتواجدة بالمركز الوطني لمنساء و

وضع صعب لديين تقدير ذات مرتفع ، ظير ذلك من خالل نتائج المقابالت حيث أن الحالة األولى  لدييا 

ثقة عالية بنفسيا إلى جانب وقوف عائمتيا بجانبيا ألنيا ال تحمل نفسيا مسؤولية ذلك ، أما الحالة الثانية 

لحالة من خالل المالحظة العيادية  عند الحديث عن وضعيتيا بسبب التي ظيرت عمى ا فرغم مالمح الحزن

و معانتيا في الحياة المختمفة ، إال أنيا تمتمك نظرة إيجابية عن ذاتيا و ال تعتبر عدم مساندة والدىا ليا 

" قوليا نفسيا مختمفة عن اآلخرين  أما بالنسبة لمحالة الثالثة أبدت تفاءليا في تكوين أسرة مستقبال من خالل 

، أما بالنسبة لمحالة الرابعة فأكدت أنيا قادرة نحوس نكون عائمة في المستقبل باش نزور أهمي و يما " 

 ت بقوليا : حشقات الحياة في المستقبل  حيث صر عمى تحمل المسؤولية و م
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تطبيق مقياس تقدير الذات "  و أيضا من خالل " نربي بنتي وحدي وحدي و ندير البوسيبل عمجالها " 

  لكوبر سميث " و تصنيف نتائجو حسب مستويات محددة ، توصمنا إلى أن الحاالت لديين تقدير ذات مرتفع

 فئة تنتمي إلى وحسب جدول الفئات  لتصنيف تقدير الذات  ، فإنيا    111تحصمن عمى الدرجة ف

 ستنتجنا أن تقدير الذات ال يتأثر بوضعية الحاالت كأميات عازبات و ىذادرجة و من ىنا  ا ( 81ـ  61) 

(  ىدفت إلى  التعرف عمى 1987)  " لستريتمان "عتمدناىا في بحثنا ما أكدتو الدراسة السابقة التي ا

ا مراىقة ، تراوحت أعمارىن م 39الذات و الحمل خارج إطار الزواج ، تكونت العينة من   العالقة بين تقدير

عمى األقل ، و جميعين أميات عازبات  منين لديين طفال واحدا %  75 سنة أكثرىن من   19ـ  14بين 

ئج التي توصمت إلييا الدراسة خمصت إلى عدم وجود عالقة بين تقدير الذات و األمومة افمن خالل النت

 ريقة القراءة و الرياضيات بإستخدام مقياس  لتحديد مستوى الميارات المعرفية عن ط  الزواج إطار خارج

باإلضافة إلى مقياس " كوبر سميث " و ىي نفس النتيجة التي توصمنا إلييا في دراستنا ، إال أننا نمتمس أن 

 ىذه الظاىرة قد مست جوانب أخرى من الجوانب اإلنفعالية  ، تمثمت في ظيور نوع من الخوف و القمق 

المقابمة و ىذا ما أكدتو نتائج الدراسة  وتحميل المضمون  ، و اإلرتباك عند الحاالت  من خالل المالحظة

قمق عند األميات العازبات و التي تحققت من  التي توصمت إلى وجود ،  ( 2112لمميوح خميدة ) السابقة 

 عمى جانب نمط من جوانب الشخصية  ىذا باإلضافة إلى التأثير، خالل المالحظة و معادلة القمق  لمروشاخ 

من خالل المقابالت  ، تمثمت في  ظيور اإلنطوائية عند الحالة الرابعة ، أكد ذلك أقوال الحالةتتمثل في 

نغالق الذات مع وجود عالقات سطحية و غير حيوية مع اآلخرين و ىذا ما أكدتو نتائج الدراسة السابقة " ا

من خالل  ، العازباتنطوائية لدى األميات " التي توصمت إلى وجود نزعات ا 2112لمميوح خميدة ، 

ث نطوائية متفاوتة بين الحاالت حيار الروشاخ الذي بين وجود نزعات االوسائل اإلكمينيكية المتبعة و كذا إختب

 نغالق و كذا نزعة اال ،  النغالق عمى الذاتنبساط و اأن ىناك صراع خفيف بين نزعة االنطواء و اال
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نغالق عمى الذات و من ق عمى الحياة الداخمية أكثر من االنغال، و نزعة االو العيش داخل العالم الداخمي 

 " تقدير الذات منخفض عند األميات العازبات " لم تتحقق ىنا نستنتج أن الفرضية العامة التي تنص عمى أن 

 مناقشة الفرضية الجزئية اآلولى :  2- 2

 ختالف السن  " عند األم العازبة با تقدير الذات " يختمفتنص الفرضية عمى أنو 

من خالل  عتماد عمى نتائج المقابالت العيادية التي بينت أن الحاالت لديين تقدير ذات مرتفعأين تم اال

التي أظيرت إيماءات و تعبيرات التي توحي بالثقة بالنفس ، ىذا باإلضافة  أقوالين و كذا المالحظة العيادية

و ىي الدرجة التي تنتمي إلى الفئة  ،011إلى نتائج مقياس تقدير الذات " لكوبر سميث " الذي بمغت درجتو 

التي و ىي الحالة اآلولى ، التي دلت عمى أن تقدير الذات مرتفع عند الحاالت المدروسة ، (  01ـ  01) 

و نفس ، سنة  82الثالثة التي يتراوح سنياسنة و كذا الحالة  80سنة و الحالة الثانية التي تبمغ 03تبمغ 

الشيء عند الحالة الرابعة و ىي األكبر سنا بين الحاالت المدروسة ، ومنو فتقدير الذات ال يتأثر بعامل 

 ية لم تتحقق . السن عند األميات العازبات و بالتالي نقول أن الفرضية الجزئ

 مناقشة الفرضية الجزئية الثانية :  3- 2

 ختالف المستوى التعميمي " تقدير الذات عند األم العازبة با "يختمفالتي تنص عمى أنو 

عتمدنا فييا عمى نتائج مقياس تقدير الذات  " لكوبر سميث " الذي وضحت فبحسب دراسة الحالة التي ا

عتمدنا ( ، و كذا ا 01ـ  01) و ىي تنتمي إلى الفئة 011تو نحو تراوحت درجوجود تقدير الذات مرتفع ، 

المستوى التعميمي ختالف في ا عمى نتائج المقابمة العيادية و المالحظة فتبين أن الحاالت المدروسة لديين

ميمي غير أما الحالة الثانية فيي ذات مستوى تع، حيث أن الحالة اآلولى مستواىا التعميمي الرابعة متوسط 

أما الحالة الثالثة و الرابعة فيما أميتان ، لكن تبين أن ، بتدائي المرحمة اآلولى  من  التعميم اال كاف في
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الحاالت  لديين طريقة تفكير واحدة تمثمت في النظرة اإليجابية نحو المستقبل ، إذن فتقدير الذات ال يتأثر 

 و بالتالي فإن الفرضية الجزئية الثانية لم تتحقق . بعامل المستوى التعميمي عند األميات العازبات ،

 ة الثالثة : يمناقشة الفرضية الجزئ 4- 2

 "  جتماعيةير الذات عند األمهات العازبات باختالف المكانة اال" يختمف تقدالتي تتمثل في أنو

و مقياس تقدير الذات ، تبين أن تقدير  ستعممناىا كالمالحظة ، المقابمة العياديةمن خالل األدوات التي ا

جتماعية و ىذا ما أكدتو نتائج  دراسة " تفع عند الحاالت بالرغم من وجود اختالف في مكانتين االالذات مر 

م العازبة و جممة من التي خمصت إلى وجود عالقة بين ظاىرة األ،  (1977) ،بن سونة " و " بوسبسي "

عندما تعيش الفتاة في ، قتصادي البسيط ية مثل : المستوى االجتماعي و االقتصادالعوامل االجتماعية و اال

جتماعي ن ىذه الظاىرة و عوامل التغير االبي كذلك وجود عالقة وضعية تتسم بتصدع العالقات العائمية ، و

و إختبار  ستخدام المقابمة العياديةبين القيم التقميدية و الحديثة باالصراع و  ، التي حصمت في المجتمع 

 جتماعية و إنما جممة العواملالمكانة اال ختالفج أن تقدير الذات ليس لو عالقة باالروشاخ ، ومنو نستنت

لم  ، و ىذا ما يؤكد أن الفرضية الجزئية الثالثةجتماعية ليا عالقة بظاىرة األم العازبة االقتصادية و اال

       تتحقق . 
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 التوصيات:

في ظل ماتناولناه من خمفية نظرية ونتائج تطبيقية حول بحثنا المتمثل في تقدير الذات عند االميات العازبات 
 نقدم مجموعة من االقتراحات الميمة منيا:

،العازبات واسبابيا بشكل اوسع وادقالقيام ببحوث ودراسات حول االميات  (  1 

عمل برامج ارشاد وتوعية تنمي تقدير تالذات لدى الفتاة تجنبيا من الوقوع في االنحرافات السموكية. و   

(_تعميم القيم االجتماعية والثقافية والتربية االخالقية والجنسية لالطفال منذ صغرىم النيا تعتبر عامل في 2
مايدور في المجتمع من متغيرات.قدرة الفرد عمى مجابية   

 (_تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى االبناء اتجاه افعاليم خصوصا لدى الفتاة وتوعيتيا بدورىا المستقبمي3
 وبدورىا االمومي الميم.

(_ان الفتاة عنصر ميم في المجتمع فيي ام لمجتمع مستقبال يجب تيياة كل اسرة وتوعيتيا وتبصيرىا بيذه 4
 االىمية.

_التركيز عمى الجانب العاطفي لدى االبناء وخصوصا لدى الفتاة كونيا اكثرطمبا لمرعاية العاطفية اكثر (5
 من الذكر.

(_التبكير بالزواج لمفتيات ولمشبان عامل ميم يقي الوقوع في ىذة المشكمة ويجنب اخطارىا.6  

مراكز خالل بناء مؤسسات او (_توفير لين الدعم النفسي واالجتماعي من اجل ادماجين في المجتمع من 7
 ليذه الفئة ومساعدتيا مينيا حتى التقوم االميات العازبات باحتراف الدعارة وافات اخرى.

(_استخدام التشريع ووضع قوانين صارمة والتزام الرجل بتحمل المسؤولية مع المراة واجبارة عمى االبوة 8
 والتكفل باالم والطفل او عقوبة السجن''الصارمة''.

ورنا كاخصائيين نفسايين نقترح دراسات اخرى عمى الباحثين بالبحث في ىذا الموضوع والتعمق في وبد
خمفياتو وابعاده من ناحية المستوى الثقافي ،التعميمي ومن ناحية السن،الن دراساتنا اقتصرت عمى اربع 

نسبية فال نعمميا عمى حاالت ولم تثبت ىذه الفرضيات من دراسات اخرى لكون النتائج التي توصمنا الييا 
 حاالت المجتمع االخرى،فميذا يجب االخذ في ىذا الموضوع بجدية والتوسع في اكثر.
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 خاتمة:

تعد دراسة الذات وتقديرىا من الموضوعات اليامة في عمم النفس وذلك العتبارىا متغير سيكولوجي يتضمن 
من النساء والفتيات المواتي  العديد من اساليب السموك.فمن خالل الدراسة التي قمنا بيا عمى الحاالت االربعة

 ىن في وضعية ام عازبة.

ان االميات العازبات يظير لديين تقدير ذات مرتفع وال يوجد اختالف في تقدير الى توصمت نتائج دراستنا 
 ذات لديين،سواء من ناحية المستوى التعميمي،السن،المكانة االجتماعية.

في جوانب اخرى من الناحية النفسية كالخوف ،القمق  ية تؤثر عمى االميات العازباتعكما ان ىذه الوض
 ،االنطوائية.....الخ..

فمن خالل االعتماد عمى المنيج العيادي الذي يرتكز عمى نتائج المقابمة العيادية نصف الموجية وكذا 
مقياس تقدير الذات ل''كوبر سميث''فمنيم تم تحديد النتائج المتحصل عمييا وىذه النتائج تبقى خاصة 

المحددين لذا اليمكننا تعميم النتائج عمى جميع الياالت .وعميو  االشخاص المعنيين وفي المكان والزمانب
يبقى موضوع االميات العازبات موضوع غاية في االىمية ،وفي االخير نام الن يبقى المجال مفتوح من 

 خالل دراسات اخرى اكثر تعمقا.
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 دليل المقابلة:

 ا(_ المعلومات االولية حول المعنين بالدراسة:

االسم والسن،الجنس،المستوى التعميمي ،المستوى المعيشي،المستوى الميني،الحالة االجتماعية لمحالة،بيانات 
لمعائمة....الخ.وسوابق مرضية   

التاريخ الطفولي:ب(_  

 _ىل كنت طفل مرغوب فيو؟

 _كيف كانت تعاممك اسرتك عندما كنت طفمة؟

 _ماىي االشياء التي تمنيتيا في صغرك ولن تتحصمي عمييا؟

 ج(التاريخ الطبي:

 _ىل تعرضت الى اصابة ا حادثة ما من قبل؟

 _ىل عانيتي من امراض عضوية؟

 _متى ذلك؟

العائمة مرض وراثي؟_ىل لديك في   

 _ماىي مدة ظيوره؟

 _كيف تتعايشي مع المرض؟

 _ىل سبق ودخمتي الى المستشفى من قبل؟

 د(الوضعية والحياة العائلية:

 _ىل الوالدين يعيشان سويا؟

 _ىل ىما عمى عالقة جيدة؟
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 _كيف ىي عالقتي مع الوالدين؟

 _كيف ىي عالقتك مع االخوة؟

العائمية والحمل االشرعي؟ىل يوجد اتصال بين الحياة _  

 _ىل توجد حالة مشابية بالسرة؟

 _ىل توجد امراض نفسية او عقمية في االسرة؟

 ه(الحياة االجتماعية:

 _كيف ىي العالقة مع االصدقاء؟

كيف ىي العالقة مع الجيران؟_  

 _كيف ىي العالقة مع االقارب؟

 و(الحياة الجنسية:

 _في اي ظروف تم ىذا الحدث؟

ذلك برضاك او تعرضت لالغتصاب مثال؟_ىل فعمتي   

 _كيف عشتي تمك التجربة؟

 _ماىي ردود الفعل اثناء معرفة الحمل؟

 _ ماىي ردت فعل االسرة؟

 _كيف كانت حادثة الحمل بالنسبة لك؟

 _ماىي الوسيمة التي لجاتي الييا الخفاء الحمل ؟بعيدا عن االسرة والمجتمع.

لخبر؟_كيف كانت ردة فعل االم اثناء تمقي ا  

 _ىل ترجع المسؤولية الى والد الطفل؟

 _ىل احسستي انك الوحيدة المسؤولة النك تركتو يغريك؟
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 _ماىي الصورة التي وضعتيا لو في مثمي ىذه الوضعية؟

 _ماىي الصورة التي وضعتيا ليذا الطفل؟

 _ىل ستحتفظي بالطفل او تتخمين عنو؟

 _ما العبرة من ىذا الحدث الذي مررت بو؟

ة:ة الحلميو(الحيا  

كيف ىي طبيعة النوم واالحالم اذا كانت تتك _  

 _كيف تنظرين الى المستقبل؟

 _ماىو اكثر شيئ تريدين تحقيقة في المستقبل؟
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 مقياس تقدير الذات:

x) داخل المربع المناسب  فيما يمي مجموعة من العبارات حول نفسك،ضع العالمة )   
الذي يبين مدى موافقتك عمى العبارات التي تضعك كما ترى نفسك ،اجب عمى كل عبارة بصدق 

 ''تنطبق''،''التنطبق''.

 الرقم العبارات تنطبق التنطبق
    1  ال تضايقني االشياء عادة.  
 2 اجد من الصعب عميا ان اتحدث امام زمالئي في العمل.  
 3 اود لو استطيع ان اغير اشياء في نفسي.  
 4 ال اجد صعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي .  
 5 يسعد االخرون وجودهم معي.  
 6 اتضايق بسرعة في المنزل.  
 7 احتاج وقتا طويال كي اعتاد عمى االشياء الجميمة.  
 8 انا محبوب بين االشخاص من نفسي سني.  
 9 تراعي عائمتي مشاعري عادة.  
 10 استسمم بسهولة.  
 11 تتوقع عائمتي مني الكثير.  
 12 من الصعي جد اضل كما انا.  
كمها في حياتي. تختمط االشياء    13 
 14 يتبع الناس افكاري عادة.  
 15 ال تقدر نفسي حق تقديرها.  
 16 اود الكثير لو اترك المنزل .  
 17 اشعر بالضيق من عممي غالبا.  
 18 مظهري ليس وجيها مثل معظم الناس.  
 19 اذا كان لدي شيئ اريد ان اقوله فانني اقوله عادة.  
 20 تفهمني عائمتي.  
 21 معظم الناس محبوبين اكثر مني.  
 22 اشعر عادة كما لو كانت عائمتي تدفعني لعمل اشياء.  
 23 ال القى تشجيع عادة فيما اقوم به من اعمال.  
 24 ارغب كثيرا ان اكون شخصا اخر.  
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 25 ال يمكن الخرون االعتماد عمي.  
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