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الفصل األول
(المبحث األول)
مدخل
التوافق النفسي واالجتماعي مع متطلبات البيئة الطبيعية واإلجتماعية هو الهدف الرئيسي لجميع فررو علر

الررنفب برررورم عامررة ،ويتضررم إشرربا الفرررد لتاجاتررس النفسررية ،وتقبلررس لتاتررس واسررتمتاعس بعجتررات اجتماعيررة
تميمة ومشاركتس في األنشطة االجتماعية ،وتقبلس لعرادات وتقاليرد وتري مجتمعرس ممرا يعنري اسرتمتاعس بتيرام
خالية م التوترات والرراعات واألضطرابات النفسية(سفيا .)2010 ،

ويمكر فه ر عمليررة التوافررق م ر خررجا عمليررات يساسررية هرري الديناميررة وترررور األشررخا

ونمررط التجررار ،

وديناميررة الررتات المنبعقررة ع ر العجتررات مررع النرراب ،الترري تعمررا بجيجابيررة لتمايررة الررنفب م ر القلررق يو تعمررا
بسلبية لتتماشى مع العقافة السائدم التي تكو مغايرم لرغبة الفرد(.)Sulivan,2013

يعررد الكررائ الترري وبيئتررس متغي ر ار يساسرريا يتطلر
وهتا التغيير المناس

كررا منهمررا تغيي ر اًر مناسررباً إلبقررال واسررتقرار العجتررة بينهمررا

هو التوافق يو المؤامرة ( ،)Adaptationوالعجترة المسرتمرم بينهمرا هري التوافرق الرت

بشير إلى تالة االستقرار التي يبلغهرا الكرائ  .والتوافرق النفسري واالجتمراعي موضرو يشرغا تير ًاا كبير ًار مر

الدراسات والبتوث النفسية،ألهميتس في تيام الناب فالتوافق لريب مرادفراً للررتة النفسرية فتسر
األكعر بأنس الرتة النفسية بعينها (المغربي.)1992،

برا يرجعرس

يعتبررر التوافررق النفسرري واالجتمرراعي مرادفراً للرررتة النفسررية تيررث تتمعررا م رراهر الرررتة الجسررمية فرري خلررو
يعضررال الجس ر مر األم ر ار

والعلررا والتشرروهات وتيامهررا بو ائفهررا ،ممررا يسرراعد الفرررد علررى ي يسررل نتررو

مواتررف التيررام المختلفررة سررلوكًا يرردا علررى تكيفررس م ررع نفسررس ومررع ا خ رري  ،يمررا الرررتة النفسررية تالررة مر ر
االكتم رراا الجس ررمي والنفس رري واالجتم رراعي ل رردل الف رررد ،تعك ررب خل ررو الف رررد مر ر الم ررر

العقل رري يو النفس رري،

وتشير الرتة النفسية بأنها عل التوافق النفسي الرت يهردف إلرى تماسر الشخررية ووجودهرا ،وتقبرا الفررد
على هتا شعوره بالسعادم والراتة النفسية (الخالد .)2001،

لتاتس وتقبا ا خري  ،لس بتيث يترت

يتررف المتوافرق نفسرريًا واجتماعيرًا بأنررس شخررية متكاملررة ترادرم علرى التنسرريق بري تاجاتررس وسرلوكس الهررادف
وتفاعلس مرع بيئترس ،متررفًا بتناسرق سرلوكس ،ومنسرجمًا مرع معرايير مجتمعرس دو التخلري عر اسرتقجليتس ،مرع
تمتعس بنمو سلي غير متطرف في انفعاالتس ومساه في مجتمعس (فهمي.)1979 ،

ينشررأ سررول التوافررق عنرردما تتعررار

اإلنسرا اجتمراعي بطبعرس ،وي يغلر
النفسررية معررا االكتئررا

تاجررات الفرررد ورغباتررس مررع الواتررع ،وم رع تاجررات ورغبررات ا خ رري  ،ي
مشراكلس ناتجرة عر انفررالس عر مجتمعرس ،ويررتبط بربع

واالنط روال والكررت

األمر ار

الضررار واالنت ارفررات السررلوكية .وغيررر تل ر تررنعكب كلهررا بشرركا

سرلبي علررى تيررام اإلنسررا ويسررتس وعملررس ود ارسررتس ومسررتقبلس ،وال يخلررو شررخ
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فرري تياتررس مر سررول التوافررق

ولكر يختلررف فرري القرروم واألعررر مر شررخ
التي ل ترتى إلى درجة االضط ار

خررر ،ولهررتا يج ر

اإلهتمررا بجميررع ترراالت سررول التوافررق تتررى

المرضى ،بالرعاية النفسية واإلجتماعية (الخالدل.)2001،

تقرردير الررتات يعنرري مقرردار الرررورم الترري ين ررر فيهررا االنسررا الرري نفسررس ،فرراتا كررا تقررديره لتاتررس وتقييمررس لهررا
ضرعيفا فلر يرنجي فرري االخرت برا مر الطرررق للنجرا النرس يررر نفسرس غيرر ترادر وغيررر اهرا وغيرر مسررتتق
لتل النجا  .وبالتالي هو مه م تيث انس البوابس لكا انوا النجا اإلجتماعي.

تقرردير الررتات ال يولررد مررع االنسررا بررا هررو مكتسر

مر تجاربررس فرري التيررام وطريقررة رد فعلررس تجرراه التتررديات

والمشركجت فرري تياتررس ،ايضرا هررو التقيرري االيجرابي والبنررال الررت يقرو بررس الفرررد بنفسرس لتاتررس ومها ارتررس ومررد
نجاتررس او فشررلس فرري تتقيررق اهدافررس الترري وضررعها لنفسررس وانجا ااتررس ي وررروا الفرررد الرري مسررتو عررالي م ر

إتت ار التات والعقة التاتية والقدرم علي إعبات التات اجتماعيا ونفسيا في شتي المجاالت (رايغ)2017،
اهرم متعددم الجوان

إ الجريمة

تات يعر ضار بالمجتمع فجرتباط الجريمة بالمجتمع إرتباط طبيعي بمعني

ينس تينما كانت هنا تيام إجتماعية ولو كانت في يبسط رورم توجد جريمة وترة تابيا وهابيا التري وردت
فرري الق ررل الك رري يررردق معرراا تيررث ترراا تعررالي ي( ويتررا علرريه نبررأ بنرري لد بررالتق إت ترب را تربانررا فتقبررا م ر
يتدهما ول تقبا م االخر تاا التتلن تاا إنما يتقبا اهلل مر المتقري ( ) 27لرئ بسرطت يرد لتقتلنري مرا ينرا
بباسط يد إلي التتلن إني اخاف اهلل ر العالمي ( )28إني اريد ي تبوي بأعمي ويعم فتكرو مر يررتا
النار وتل جاال ال رالمي ( )29فطوعرت لرس ن فسرس تترا يخيرس فقتلرس فأرربي مر الخاسرري ( )30سرورم المائردم
االيات م ()30-27
م ر تل ر الترري اررربي العرردوا والجريمررة متررداوال برري البشررر كمررا انررس اررربي يم ر ار يترردت يوميررا برري النرراب .
فالجريمة ليست شريئا مطلقرا بمعنري ينهرا تردا علري فعرا عابرت وتو يورراف مترددم ولكنهرا شر نسربي ترتتك
فيس عواما كعيرم منها الاما والمكا والعقافة .
ولقررد ته ر

بع ر

العلمررال معررا لررومبرواو إلرري هنررا

تكم في شرخ

الفررد مرتكر

يؤكد ي االسبا

المؤدية إلرتكا

روفررا معينررة تضررافرت معهررا عوامررا شخرررية يو تاتيررة

الجريمرة تعلقرت بتكوينرس النفسري تيرث تضرطر شخرريتس  ،وايضرا رل اخرر
ا لجريمة تتمعا في يسبا

بيئية يو إجتماعية يو إتترادية يو سياسية .

وتر الباتعة بأهمية تناوا موضو هته الدراسة ومعرفة العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات
الفراد العينة ناالل السجو مرتكبي الجرائ في والية الخرطو .
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أهمية الدراســة
ترجررع يهميررة ه رته الد ارسررة إلررى يهميررة المتغي ررات الترري تناولتهررا الباتعررة وهرري التوافررق النفسرري واالجتمرراعي
وتقدير التات.

األهمية العلمية

رس ررات الس ررابقة بررالرغ مر ر كع ررم الد ارس ررات السررابقة الت رري يطلعررت عليهر را الباتعررة ف رري
 نرردرم الد االتوافر ررق النفسر رري واالجتمر رراعي وفر رري تقر رردير الر ررتات ،إال ينهر ررا ل ر ر تجر ررد ي د ارسر ررة تجمر ررع يو تتنر رراوا
المتغيررات العجعررة فرري د ارسررة واترردم ،وتلر يميررا الد ارسررة التاليررة م ر الد ارسررة السررابقة خارررة فرري
المجتمعات التي تتميا باإلضطرابات السلوكية.

األهمية التطبيقية

 تتمعرا فرري إمكانيررة اإلسررتفاده مر الد ارسررة التاليررة فرري الوررروا إلررى نتررائت يمكر االسررتفادم منهررا فرريمعالجة بع

إشكاليات التوافق النفسي في مجاا الدراسة.

 والمسررراهمة فر رري إعر ررداد وسرررائا وتائيرررة وتائير ررة تتبنر رري منرررت وتر ررت مبكرررر تبررردي بوتاير ررة األتر ررداث م ر راالضطرابات النفسية والسلوكية.

 وبتبني فكرم الدفا االجتماعي التي ترمي إلى رفع وسائا الرعاية االجتماعية والتنشئة السليمة.أهداف الدراسة
تهدف الدراسة للتعرف على العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات لدل ناالل السجو ي
 .1السمة العامة للتوافق النفسي واالجتماعي لدل ناالل السجو .
 .2السمة العامة لتقدير التات لدل يفراد العينة.
 .3العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات لدل يفراد العينة.
 .4العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعًا لمتغير العمر.

.5العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعًا لمتغير النو (تكر ،ينعى).

.6ا العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعاً لمتغير المستول التعليمي.

 .7العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعاً لمتغير نو الجريمة (يمواا ،ضد النفب،

جرائ يخرل).

 .8العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعًا لمتغير التالة االجتماعية.
 .9العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعًا لمتغير المهنة.

 10العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعاً لمتغير السك .
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مشكلة الدراسـة
م خجا المتكور اعجه نبعت فكرم هته الدراسة ومشكلتها المتمعلة في د ارسرة التوافرق النفسري واالجتمراعي

وعجتت ررس بمتغي ررر تق رردير ال ررتات والس ررلو اإلج ارم رري ل رردل عين ررة مر ر

نر راالل بعر ر

المؤسس ررات العقابي ررة

(السجو ) بوالية الخرطو  .وتتمعا مشكلة هته الدراسة في اإلجابة على السؤاا التالي ي
ماهي العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات لدل ناالل السجو بوالية الخرطو ؟

ويمك رياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت ا تيةي

 -1ما هي السمة العامة للتوافق النفسي واالجتماعي لدل ناالل السجو ؟
 -2ما هي السمة العامة لتقدير التات لدل يفراد العينة ؟
-3ما هي العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات لدل يفراد العينة ؟

 -4ما هي العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعاً لمتغير العمر؟

 -5ما هي العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعاً لمتغير النو (تكر ،ينعى) ؟
 -6ما هي العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعاً لمتغير المستول التعليمي ؟

 -7مررا هرري العجتررة برري التوافررق النفسرري واالجتمرراعي لرردل يف رراد العينررة تبع رًا لمتغيررر نررو الجريمررة (يم رواا،

ضد النفب ،جرائ يخرل) ؟

 -8ما هي العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعاً لمتغير التالة االجتماعية ؟
 -9ما هي العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعاً لمتغير المهنة ؟

 -10ما هي العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي لدل يفراد العينة تبعًا لمتغير السك ؟
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فروض الدراسـة
ا تيةي

بنالًا على يهداف ومشكلة الدراسة تمت رياغة واعداد الفرو

 .1السمة العامة للتوافق النفسي واالجتماعي لدل ناالل السجو تتس باإلنخفا
 .2السمة العامة لتقدير التات لدل يفراد العينة تتس باإلنخفا

.

.

 .3توجد عجتة طردية بي التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات لدل يفراد العينة.

 .4توجد فروق تات داللة إترائية في للتوافق النفسي واالجتماعي تبعاً لمتغير العمر.
 .5توجد فروق تات داللة إترائية في للتوافق النفسي واالجتماعي تبعًا لمتغير النو

 .6توجد فروق تات داللة إترائية في للتوافق النفسي واالجتماعي تبعًا لمتغير المستول التعليمي.

 .7توجد فروق تات داللة إترائية في للتوافق النفسي واالجتماعي تبعًا لمتغير نو الجريمة (يمواا ،ضد
النفب ،جرائ يخرل).

 .8توجد فروق تات داللة إترائية في للتوافق النفسي واالجتماعي تبعاً لمتغير التالة االجتماعية.
 .9توجد فروق تات داللة إترائية في للتوافق النفسي واالجتماعي تبعاً لمتغير المهنة.

 .10توجد فروق تات داللة إترائية في للتوافق النفسي واالجتماعي تبعًا لمتغير السك .
حدود الدراسـة

الت رردود المكانيرررة هر رري المؤسسرررات العقابيرررة فر رري والي ررة الخرطر ررو وتشر ررما سرررج يمررردرما للرجر رراا والسر ررج
االتتاد بالخرطو بتر (كوبر) .باإلضافة الى سج يمدرما للنسال (دار التائبات).

واخت ررارت الباتع ررة مجتم ررع الد ارس ررة مر ر ه ررته الس ررجو وتلر ر لق ررر المس ررافة  ،والعين ررة متات ررة بالنس رربة ل رردار
التائبات وبس جرائ ويجناب مختلفة .وسج الخرطرو بترر كروبر مرتكبري جررائ ضرد الرنفب  ،وضرد المراا
ومخدرات وما إلي تل م الجرائ الكبيرم في ن ر الباتعة .
التدود الامانية كانت اإلجرالات الميدانية لهته الدراسة م مايو ( )2015إلى ديسمبر (.)2016

ونتائت هته الدراسة مرهونة بالتدود التي تمت فيها وبالمنهت المستخد وبالعينة التي اختارتها الباتعة فقط

مصطلحات الدراسـة
التوافق النفسـي ))Psychological Adjustment
ج لهررا ،مررع التترررر النفسرري م ر
هررو تالررة م ر االت ر اا الررداخلي للفرررد بتيررث يكررو ارضرريًا ع ر نفسرريس متقررب ً

الترروترات والر رراعات الترري ت ررتبط بمشرراعر سررلبية ع ر الررتات ،وتالررة االت ر اا الررداخلي يمك ر ي يررراتبها

التعاما اإليجابي مع الواتع والبيئة (الشتومي.)1990 ،
التوافق االجتماعي ))Social Adjustment
هررو تكيررف الشررخ

ببيئتررس االجتماعيررة فرري مجرراا مشرركجت تياتررس مررع ا خ رري الترري ترجررع إل رى عجتتررس

بأسرتس ومجتمعس .ومعايير بيئتس االتترادية والسياسية والخلقية( .وفائي.)1997 ،
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التعريف اإلجرائي للتوافق النفسي واالجتماعي في هته الد ارسرةي هرو الدرجرة التري يتررا عليهرا المسرتجي
في المقياب الت المستخد .

تقدير الذات ()Self Esteem
ارطجتاً هو الشعور والوعى بكينونرة الفررد وينمرو الرتات ،وينفررا تردريجياً عر المجراا اإلد اركري وتتكرو
بيئة التات نتيجة للتفاعا اإليجابي مع البيئة (اه ار .)1997 ،

التعريررف اإلج ارئرريي تقرردير الررتات فرري هررته الد ارسررة هررو الدرجررة الترري يترررا عليهررا المسررتجي

فرري مقيرراب

تقدير التات المستخد .
الجريمة:
هي كا فعا يعات

عليس القرانو وينتهر القري والمعرايير االجتماعيرة انتهاكراً ررارخاً يتجراوا ترد التسرامي،

يضرراف ييض راً ينهررا كررا فعررا يضررر يو يهرردد بالضرررر للشخرررية اإلنسررانية فرري وجودهررا الفرررد يو تقوتهررا

األساسية(العيسو .)1984 ،

التعريررف اإلج ارئرري للجريمررة :ي سررلو يرتكر

مخالفررة أل نر

مر نرررو

القررانو الجنررائي السرروداني

لسنة (.)1991
مرتكبي الجرائ ي ه األفراد الموجودي في السجو إلتترافه جريمة م الجرائ .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
المبحث األول
(التوافق النفسي واالجتماعي)
مقدمة:
األدبيررات والمفرراهي الخارررة بالد ارسررة ،ويتتررو هررتا الفرررا علررى

فرري هررتا الفرررا تقررو الباتعررة بعررر

يربعة مباتث هيي

 .1التوافق النفسي واالجتماعي.
 .2تقدير التات.

 .3السلو اإلجرامي.
 .4الدراسات السابقة والتعليق عليها.
أوالً :التوافق النفسي

تعريف التوافقي

ف رري اللغ ررة العربي ررةي ير ررا تواف ررق ( فع ررا) تواف ررق ،تواف ررق عل رري ،تواف ررق ف رري ،يتواف ررق ،توافق ررا ،فه ررو متواف ررق،
والمفعوا متوافق عليس ،وتوافقت اراؤه بمعنى إتفقوا تفاهموا.

توافق التاضرو في االمري تقاربوا ،يو كانت اراؤه فيس واتده .وتوافقت وجهرات الن رري تألفرت وانسرجمت
وتوافق مع متطلبات التيام ي تكيف معها.

التوافق هو تطابق وتآلف وانسجا تجل وتساول تناس  ،وتجانب كما جال في معج المعاني الجامع
المرل مسل الجماعة ويتر ما عنده م شتوت في

والمعج الوسيط .والتوافق في الفلسفة هو ي يسل
االخجق او التررف ( .عدب ويخرو )2002 ،
مصطلح التوافق()Adaptation

إرطجتاً التوافق يعني التقار واالتفاق ،تطابق يفكار ورغبات يو عواطف يو ميوا .ويعني السلو
التوافقي في عل النفب ي

التوافق يشير إلى ال جان

سلو يمك الفرد م التوافق مع بيئتس بطريقة فعالة ومناسبة ،ومرطلي

النفسي م نشاط اإلنسا وسعيس للتعاما المر مع مطال

التيام فالتوافق

مفهو إنساني .يما التكيف يشما الكائ التي عامة اإلنسا والتيوا والنبات إتا البيئة التي يعيش فيها
البد للكائ التي ي يتكيف مع البيئة كي يتمك م العيش فيها(الخالد .)2001 ،
ومرطلي التوافق يشتما على نوعي م العملياتي
 .1تجؤ الفرد مع روف معينة.
 .2تغيير ال روف يو البيئة لتناس

مطال

الفرد وتجئ تيمتس(عبد الخالق.)1993 ،
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مفهوم التوافق:
مفهرو التوافررق اسررتعير مر البيولوجيررا ،وترجررع يررولس وجررتوره فرري علر األتيررال ( ،)Biologyإلررى التراكير
والعمليرات البيولوجيرة الترري تسرها بقررال األنروا  .بمعنرى ي الخرررائ

البيولوجيرة للكائنررات العضروية يمكر

ي يسرتمر وجودهرا فري الطبيعرة .تيررث يتردث تعرديا لردل الكرائ العضررو

فري البنرال يو الو يفرة ليررتجل

مررع تدرتررس علررى البقررال فرري بيئررة جديرردم يو مختلفررة .تيررث يترردث تغيررر عضررو فرري شرركا الجسر يو فرري ي

و يفة م و ائفس تتى يربي تاد اًر على البنال واالستمرار .فهو عملية تفاعرا دينراميكي مسرتمر بري الفررد

ونفس ررس ،وبيئرررة الفررررد ونفس ررس ،وبيئرررة الفررررد الماديرررة واالجتماعي ررة التر رري يسر ررعى مر ر خجلهرررا ليشر رربع تاجاتر ررس
البيولوجية والسيكولوجية ،ويتقق مطالبس المختلفرة ،إلرضرال تاترس ومجئمترة للجماعرة التري يعريش بري يفرراده
()Lazarus,1976

يفسرررر علمر ررال الر ررنفب كر ررا السر ررلو اإلنسر رراني م ر ر المفهر ررو البيولر رروجي بورر ررفس توافقرررا مر ررع مطال ر ر
وض ررغوطها ،وه ررته المطالر ر

التير ررام

نفس ررية اجتماعي ررة بت ررد تاته ررا ،وتتض رري ف رري ر ررورم عجت ررة متبادل ررة ب رري الف رررد

وا خ رري  .وتررؤعر برردورها فرري التكرروي السرريكولوجي ل رس .ويعنرري السررلو الت روافقي فرري عل ر الررنفب ي سررلو
يمك الفرد م التوافق مع بيئتس بطريقة فعالة ومناسبة (الخالد .)2001 ،

مفهررو التوافررق عنررد شرروبي هررو السررلو المتكامررا الررت يتقررق للفرررد يترررى تررد م ر إسررتقجا اإلمكانيررات
الرماية واالجتماعية التي يتفرد بها اإلنسا وهري القردرم علرى اسرتخدا الرمروا واعتمراده فري مرتلرة الطفولرة

علررى الغيررر وهررتا يررؤدل إلررى إشرربا تاجاتررس وتاجررات الغيررر وهررتا التوافررق يتميررا بالضرربط الررتاتي والتقرردير
للمسؤولية الشخرية واالجتماعية.
إ مفهررو التوافررق يمعررا كررا يشرركاا النشرراط الترري يبررتلها الفرررد م ر يجررا تتقيررق دوافعررس وبلررو يهدافررس وا
النتيجة التي يتورا إليها الفرد تمعا التوافق ،الرت ترد يكرو سريئاً يو طيبراً بقردر مر الجهرود التوافقيرة التري
بررتلها الفرررد عنرردما تتترروا هررته الجهررود إلررى إشرربا تاجررات الفرررد وا االررة تالررة الترروتر النفسرري .والتترررر م ر
اإلتباطات والرراعات التي تواجس الفرد.

المفهررو العررا للتوافررق بأنررس تالررة م ر الت رواؤ واالنسررجا برري الفرررد وبيئتررس ونفسررس  ،وتبرردو فرري تدرت رس علررى
إرضررال يغل ر

تاجاتررس وتررررفس تررررفًا مرضرريًا إاال مطال ر

البيئررة الماديررة واالجتماعيررة .ويتضررم التوافررق

تدرم الفرد على تغيير سلوكس وعاداتس عندما يواجس موتفاً جديداً ،يو مشركلة ماديرة يو اجتماعيرة يو خلقيرة يو

رراعاً نفسياً  ،تغيي اًر يناس

هته ال روف الجديدم .فجتا عجرا الفررد عر إتامرة هرتا الترواؤ واالنسرجا بينرس

وبي بيئتس ونفسس تبا ينس سيل التوافرق يو معترا الررتة النفسرية ،ويبردو سرول التوافرق فري عجرا الفررد عر

تا مشكجتس اليومية على اختجفها (الخالد .)2001 ،
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تعريف التوافق عند علمـاء النفس
تقد الباتعة تعاريف العلمال للتوافق النفسي وفقا للتسلسا الامنى م

المتغيرات التي طريت على التعريف وهيي

األتد الى األتدث لمتابعة

في عا ( )1935عررف لرورانب التوافرق بأنرس تردرم الفررد علرى ي يتكيرف تكيفراً سرليماً وي يتروال مرع بيئترس

االجتماعية يو المادية يو المهنية يو مع نفسس ،وا عملية التوافق هي ديناميكية و يفيرة فهرو الموالمرة بري
تاج ر ر ررات الفرر ر رررد ومطال ر ر ر ر

البيئ ر ر ر رة ،ومكوناتهرر ر ررا المادي ر ر ررة ،واالجتماعيرر ر ررة والقيميرر ر ررة .ويعتمرر ر ررد علر ر ر ررى تل ر ر ر ر

مكيجنرد) )MecLandفري فرضريتس فري تفسرير التوافرق علرى مبردي التغيرر الرت يتردث فري سرلو الفرررد وي
هررتا التغييررر يتررأعر بمسررتول التاجررة للتتررريا بمعنررى ي التوافررق عمليررة مرتبطررة بعجتررة طرديررة مررع مسررتول
التاجرررة للتترر رريا وتعر رررف هرررته ال ر رراهرم بأنهرررا القر رردرم علر ررى تكر رروي عجتر ررات مرضر ررية بر رري المر رررل وبيئتر ررس

االجتماعية والنفسية .

في عا ( )1957تناوا كاتا ( )Cattelعجث مرطلتات في هتا اإلطار وهيي
 .1التوافق يعني إنسجا الفرد مع التيا االجتماعي الت يعيش فيس.

 .2التكيررف يعنرري العمليررات النفسررية البنائيررة كالتريررة مررع الضررغوط والر رراعات النفسررية ،وهررو ييض رًا يعنرري
إنسجا البنال الديناميكي المستمر للفرد.

 .3التكاما يعني تكاتف وتآار كا طاتات الفرد في سبيا تتقيق هدف معي .

ويعرررف سرروبر( (Supeف رري عررا ( )1957مفه ررو للتوافررق بأنررس المتر ررلة الكليررة يو التركيب ررة المكونررة مر ر
األن روا يو الجوان ر

الخارررة للتكيررف وللتوافررق م ر خررجا م ه رري يعب ر ار ع ر نفسررهما فرري مواتررف التيررام

المختلفة التي يوجد فيهما الفرد سوال في األسرم يو العما يو في غيرهما ،وهماي
 .1التوافق التاتيي والت يتعلق بالتن ي النفسي التاتي للفرد.
 .2التوافق االجتماعيي ويعني بالعجتات التاتية وبا خري .

ويش ررير فهم رري ( )1961الم ررتكور ف رري الخال ررد ( )2001ال ررى إ التواف ررق ه ررو الس ررلو الس ررول الن رراتت عر ر
تتقيررق مواجهررة واتعيررة للمشرركجت الترري تتضررم التوافررق برري رغبررات الفرررد ويهدافررس مر جهررة وبرري التقررائق

المادية واالجتماعية التي يعيش وسطها م جهة عانية.

وعررف مر كينري( (MC Kinneyفري عرا ( )1960المرتكور فري الخالرد ( )2001التوافرق بأنرس سلسرلة
م ر عمليررات التوافررق الترري يعرردا فيهررا الفرررد سررلوكس فرري سرربيا االسررتجابة للموتررف المرك ر

الررت ينررتت ع ر

تاجاتررس م ر ناتيررة ،وتدرتررس علررى إشرربا ه رته التاجررات م ر ناتيررة يخرررل ،ويرررل ي اإلنسررا ليكررو سرروياً

ينبغي ي يكو توافقس مرناً ،وي يمتل القدرم على تقدي استجابات متنوعة تجئ المواتف المختلفة.
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تعاريف التوافق المذكورة في عبدالخالق ( )1993
تعريف عاتا في عا ()1971ي التوافق هو العجتة التي تتدث بي الفرد ومتيط س وتل تي ترضى
دوافعس وتوافاه.

إلى ي يغير

تعريف ايدا ()1974ي يعرف بأنس العملية الديناميكية المستمرم التي يقرد بها الشخ
سلوكس ليتدث عجتة يكعر توافقاً بينس وبي البيئة.

تعريف فهمي في عا ()1975ي ي التوافق النفسي عبارم ع تل العمليات الدينامية المستمرم يهدف بها
الفرد إلى ي يغير سلوكس ليتدث يكبر توافق بينس وبي نفسس م جهة وبي البيئة م جهة يخرل.
ويعرف برونو( (Brunoفي عا ( )1977التوافق بأنس عملية إنسجا بي الفررد وبيئترس بغيرة تتقيرق مطالبرس

واشبا تاجاتس المختلفة وانهرا تلر العمليرة التري تتطلر
إنسجا بي ما يطمي إلى تتقيقس م مطال
ويعرف اه ار

وبي

التغيررات الضررورية فري سرلو الفررد ليتقرق عجترة

روف بيئتس المتغيرم.

في عا ( )1979التوافق عملية دينامية مستمرم تتناوا السلو

واالجتماعية بالتغير والتعديا تيث يتدث تواا بي الفرد وبيئتس.

والبيئة الطبيعية

تعريف برو ( (1983( )Brounبأنس االنسجا مع البيئة ،ويشما القدرم على إشبا يغل
ومواجهة مع

تاجات الفرد

المتطلبات النفسية واالجتماعية.

تعريف نجاتي ()1988ي بأنس هو النشاط الت يقو بس الكائ التي ويؤد إلى إشبا الدافع.
باإلنسا

تعريف داؤود ()1988ي التوافق هو مفهو خا

في سعيس لتن ي تياتس ،وتا رراعاتس

ال إلى ما يسمى بالرتة النفسية يو السوال يو االنسجا
ومواجهة مشكجتس م إشبا واتباطات ورو ً
والتناغ مع التات ومع ا خري في األسرم وفي العما.

تعريف الدليمي( )1991بأنس عملية تفاعا اإلنسا باستمرار مع بيئتس المادية واالجتماعية وهتا التفاعا
يكو م خجا عملية ديناميكية مستمرم .عبدالخالق ( )1993
ع رررف الخال ررد ( )2001مفه ررو التواف ررق بأن ررس وس رريلة اإلنس ررا لتتقي ررق غايات ررس واش رربا دوافع ررس مر ر خ ررجا
تفاعلررس المررر م ررع مطال ر

المناس

التيررام المتغير ررم ،تتررى يكف ررا لنفسررس الت رواا  ،والبن ررال البيولرروجي والس رريكولوجي

وهو مرطلي التآلف والتقار فهو نقي

التتالف والتنافر.

وتررر كامررا ( )2008ي كررا مجرراالت التيررام الترري تفررر إليهررا عل ر الررنفب ،يمك ر الن ررر إليهررا م ر ااويررة
التوافق يو عد التوافق ،فهنا التوافق التسي التركي ،وتوافق العقا والواترع التربرو  ،المهنري واالجتمراعي
والرر ررتي والنفسر رري تير ررث ي كر ررا مواتر ررف التير ررام فر رري جمير ررع مجاالتهر ررا تعير ررر السر ررلو وتتطل ر ر

والشخرررية هرري نتررار الخب ررات بهررته المواتررف وهرري الترري ترردر وتسررتجي

التوافر ررق.

بتوافررق يو بعررد توافررق .وبمررا ي

الفرد هو وتردم جسرمية نفسرية اجتماعيرة لرتل فرأ البنرال البيولروجي يرؤعر فري الشخررية فري عمليرة التوافرق
كما تؤعر فيس ال روف االجتماعية التي عاشها الفرد.

11

يعررف سرفيا ( )2010التوافرق بأنرس إشرربا الفررد لتاجاترس النفسرية وتقبلرس لتاتررس واسرتمتاعس بتيرام خاليرة مر
الت رروترات والرر رراعات واألمر ر ار

النفس ررية واس ررتمتاعس بعجت ررات اجتماعي ررة تميم ررة ومش رراركتس ف رري األنش ررطة

االجتماعية وتقبلس لعادات وتقاليد وتي مجتمعس ،وهو مفهو خرا

باإلنسرا لتن ري تياترس وترا ررراعاتس

ومواجهة مشكجتس ،مر إشربا واتباطرات ورروالً إلرى الررتة النفسرية يو السروال يو االنسرجا والتنراغ مرع
التات ومع ا خري في األسرم والعما.

تفسير مدارس علم النفس للتوافق النفسـي

التحليل النفسـي
تعتبرر ن ريررة التتليرا النفسرري مر يشرهر الن ريررات التري تناولررت تفسررير التوافرق النفسرري .مر خررجا التنرروي
المغنطيسر رري والت ر ررداعي الت ر ررر وتفس ر ررير االت ر ررج  .وير ررر فروي ر ررد( )Freudف ر رري ع ر ررا ( (1933ي المت ر ررر
االساسرري لسررلو االنسررا هررو الغ ارئررا الفطريررة الجشررعورية الترري تكررو مخانررة علرري شرركا يفكررار ومخرراوف
ورغبررات مكبوتررس ال يعيهررا االنسررا ولكنهررا تعررد المتركررات االتررو لسررلوكس ،وتررد خريطررة تتتررو علرري عررجث

عنارر تكو الشخرية وهيي
 .1الهوي منبع الغرائا البشرية
 .2االناي هو الشخ

نفسس وهي الطبقة الفارلة بي الهو واالنا االعلي

 .3االنررا االعلرريي هررو الض رمير والغ ارئررا الموجرروده إتا رررعدت الرري الهررو يررت اشررباعها دو الن ررر إلرري ا
اعتبارات اخجتية ودينية .ولتل يوجد االنا االعلي الت يقف رتي

بي الفرد وغرائاه.

يؤكرد فرويررد علررى وجرود ا نررا القررادرم علرى خلررق االتر اا بري ا نررا العليررا وا نرا السررفلى وعلررى الررغ مر ينررس
يرل ي التيا الدفاعية تؤدل إلى إتداث نو م التوافق واستخدامها واالعتماد عليها م تبا الفرد.
ويفسررر( )1950( )Frommالمررتكور فرري ارجرري ( )2001معنرري التوافررق عنررد فرويررد إسررتنادا علررى الرردافع
لألمر النفسري والردافع للتريرة ،وهرري دوافرع يتسر بهرا النراب وي الخيررار بري هرتي الردافعي شرىل ال يمكر

تجنبس ،با يبقي كا منهما ينمو مع نمو الفرد االنفعرالي .يمرا النمرو العقلري فيرؤد إلرى وجرود تاجرات مهمرة
هي االرتباط التجاوا والهوية واإلطار المرجعي .ويرل فرو ي الفرد ليتقق التوافق البد ي يوفرق بري هرته
التاجات وبي

رروف التيرام التري يعيشرها ،ونتيجرة لهرتا التوفيرق يتقرق الفررد السرمات الخلقيرة والتري يطلرق

عليها بالسمات المنتجة إت تمعا الفرد المتوافق.

يؤكررد( (1951) (Ragersالمررتكور فرري كامررا ( )2008علررى إ عمليررة تتقيررق الررتات مفس ر اًر التوافررق

السررلي علررى ينه را تطررابق برري الررتات والخب ررم ،والررت يقررود إلررى ترميررا دتيررق للخب ررات يررؤدل برردوره إل رى نمررو

إيجرابي يجعرا اإلنسرا يفكرر بواتعيرة ويتقبرا خب ارترس كلهرا مر دو تهديرد يو تلرق .ولكر تكررت ))Horney
ف رري ع ررا ( )1952إ الق رروم االجتماعي ررة وليس ررت البابولوجي ررة ه رري الت رري ت ررؤعر ف رري الشخر ررية .وي مفه ررو

التوافررق يعررد المتررور الررت ترتكررا عليررس عجتررات الفرررد مررع نفسررس ومررع ا خ رري وي التوافررق يتتقررق عنرردما
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يكررو لرردل الفرررد رررورم مبنيررة علررى يسرراب تقرروي واتعرري لقد ارتررس وامكانياتررس ويهدافررس وعجتاتررس مررع ا خ رري
مما تاود الفرد الشعور بالتكاما ع االتت ار

ال إلى ما يسمى بتتقيق التات.
مع التات وا خري ورو ً

ير ( )Alportفي ( )1961ي سلو الفرد التوافقي يتجدد منرت الطفولرة مرع هرور الرتات وتلر فري شركا
ميكانيامات تدفعس إلى تعل يشركاا معينرة مر السرلو تتتروا هرته الميكانامرات إلرى يهرداف مسرتقبلية تتردد
سلو الفرد.

وتك ررر لدل ررر( )Adlerف رري ع ررا ( )1991ي للتواف ررق م هر رري هم ررا التواف ررق الس ررو والتواف ررق غي ررر الس ررو
ويسررتدا عليهررا م ر خررجا متابعررة واتعيررة المعررابرم م ر يجررا تتقيررق التوافررق لرردل الفرررد .وترردد فرري المنتنرري
النفسري يربعرة ينمراط توافقيرة األوا منهرا موجر

ويطلرق عليرس نمرط التيرام السرلي المنبعرق مر الخبررم العائليررة

وينماط عجعة غير موجبة وهي نمط السيطرم والتك ونمط األخت ونمط التجن .

ترردد( )2013( ) Sulivanمفهومررس للتوافررق م ر خررجا تالررة الضرريق والترروتر لرردل اإلنسررا  ،فهررو يرررل ي
التوتر يؤد دو اًر بار اًا في سلو الفرد وينشأ التوتر مر مرردري همرا التاجرات البيولوجيرة وفقردا األمر
النفسرري واالجتمرراعي ويمك ر فه ر التوافررق م ر خررجا عمليررات يساسررية هرري الديناميررة وترررور األشررخا

ونمررط التجررار كمررا ترردد ي ديناميررة الررتات المنبعقررة ع ر العجتررات مررع النرراب ،وم ر يه ر الررديناميات الترري
تررؤدل لفه ر التوافررق إمررا ي تعمررا بجيجابيررة لتمايررة الررنفب م ر القلررق  ،وامررا ي تعمررا بسررلبية تتماشررى مررع
العقافة السائدم التي تكو مغايرم لرغبة الفرد.

ثانيا :المدرسة المعرفية

تعتب ررر المدرس ررة المعرفي ررة مر ر الم رردارب التديع ررة ف رري علر ر ال ررنفب بري ررادم الع ررال النمس رراو

ج ررا بياجي ررس

) )Pigetوترردرب هررته المدرسررة المعررارف والعمليررات العقليررة الترري تررتتك بشرركا اساسرري فرري السررلو  .ويعررد
كا م االد ار والرتعل والقردرم علري ترا المشركجت والرتاكرم واالنتبراه واللفرة واالنفعراا مر النرواتي التري تر

بتعهررا بشرركا جيررد .وتؤكررد ه ررته المدرسررة علررى يهميررة الررروابط الموج ررودم برري سررلوكيات االف رراد ،وكررا مر ر
افكاره وخبراته السابقة وتدراته العقلية معا اساليبه في التفكير والتتكر واالد ار .

وتختلرررف المدرس ر رة المعرفير ررة ع ر ر الس ر رلوكية فر رري كونه ر را ال تأبر ررس بالعجتر ررات بر رري السر ررلوكيات ونتائجهر ررا ،او
باالعمرراا المتعلمررة ع ر طريررق المشرراهدم وغيرهررا ،تيررث ي البشررر يفكرررو ويرردركو ويتررتكرو وا جميررع

هررته االمررور يج ر

ي يررت إسررتنتاجها ممررا يقولررس النرراب ،يو يقومررو بررس ولرريب م ر مجرررد مشرراهدم سررلوكه

ال رراهر  ،ولهررتا فررا يرررتا
ع

المدرس رة المعرفيررة يلجرراؤ إلرري إسررتخدا لفررة وتعررابير وارررطجتات تختلررف

تل التي يستخدمها السلوكيو بدال م الرتكل المعيرر واالسرتجابة والتعايرا فرانه يتكلمرو عر الرتاكرم

واالد ار واالنتباه والمعني وتن ي االفكار(عدب)2002 ،
ين ر ) )Pigetإلى ي التوافق م خجا عمليتي المؤائمة (تغيرر فري الفررد) والتمعيرا (معالجرة البيئرة) وتعرد
العمليات المعرفية التي ينميهرا الفررد يسراب كرا شرىل فري تياترس بمرا فري تلر الخبررات االنفعاليرة والدافعيرة

واالجتماعية.
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يعتق ررد( )Festingerب ررأ النش ررود المعرف رري( )Cognitive Dessonanceيت رردث تال ررة مر ر الت رروتر ل ررد

اإلنسا تتتوا فيما بعد إلى توم دافعة إلعادم التو اا الرت يهردف إلرى جعرا المردركات فري ترواا وانسرجا
وبمقتضاها يمك تتقيق عملية التوافق .المتكور في عبد الخالق ( )1993
هن ررا ينم رراط توافقي ررة متع ررددم يمارس ررها الف رررد إاال الموات ررف المختلف ررة الت رري يتع ررر

له ررا ش ررافر )(Shaffer

وشوب ( )Shobenويضع تل األنماط التوافقية ضم خمب مجموعات هيي

 .1التوافق ع طريق الدفا ي وهو نمط توافقي يبدو في العدوا يو العورم ضد ا خري .
 .2التوافررق عر ر طريررق اله رررو ي ويبرردو ف رري إنسررتا
ويدا هتا النمط التوافقي على نق

الف رررد يو هروبررس مر ر الخب ررات الت رري تعيررر الرر ر ار

النشاط االجتماعي عند الفرد.

 .3التوافررق ع ر طريررق الخرروفي الررت يتضررم مخرراوف الفرررد نتررو موضررو معرري فيميررا إلررى الكبررت نتررو
تل الموضو .
 .4التوافق ع طريق المر ي ويطلق على هتا النمط بالعرا
 .5التوافق ع طريق القلقي يلجأ لس الفرد للتخل

النفسي.

م متاعبس فجنس ي ا تلقًا ومجهدًا ومتوت ًار.

وهررته األنمرراط م ر التوافررق ال تقلررا ترردم الترروتر ب ررا ترردا علررى مشرركجت توافقيررة يرررع

تلهررا (الخال ررد ،

.)2001
تررد يمررارب الفرررد فرري تالررة شررعوره بالفشررا فرري تياتررس ،وفقررد إترردل تاجاتررس االجتماعيررة ،يسررالي

كعي ررم وهنررا

يكو في موتف يدعو إلى إعرادم التوافرق مرع واتعرس الجديرد ،فجمرا ي يسرتعيد توافقرس عر طريرق البترث عر

يسبا

الرعوبات وكيفية معالجتها ،يو يتدث التوافرق عر طريرق االسرتغراق فري يترج اليق رة يو الشركول
الفشرا ،وهرته ررور يخررل للتوافرق ألنهرا ال

الدائمة م يع ار

وهمية ،يو إلقرال اللرو علرى ا خرري بسرب

(Adjustment

 ،) Substilareوهك ررتا تك ررو األنم رراط التوافقي ررة يو عملي ررات التواف ررق البديل ررة تك ررو ال

ترضرى تاجررة الفررد االجتماعيررة للنجرا والتقرردير ويطلرق عليهررا بميكانيايمرات التوافررق يو التوافرق التعويضرري
شررعورية ،ويلجررأ إليهررا الفرررد وال يتعمررد خرردا ا خ رري  ،تيررث يكتشررف نموتج راً سررلوكيا يقلررا م ر انفعاالتررس

ويمنتس إتساسًا غامضًا بالتخفيف م التوتر ،وهرو ال يردر مررد ًار يو معنرى ردود الفعرا لديرس ويكرو تلقرًا
إلعبات توافقس وفي الوتت تاتس ال يعرف كيف يفعا تل .

وتــري الباحثــة  :إ التوافررق يعنرري العمليررات النفسررية البنائيررة ،ي إشرربا الفرررد لتاجاتررس النفسررية ،وتقبلررس
لتاتررس ،واسررتمتاعس بتيررام خاليررة م ر الترروترات والر رراعات واألم ر ار

النفسررية ،وي يكررو

ترراد اًر علررى تررا

المشراكا وتتقيررق الرررتة النفسررية ي هرو القرردرم علررى تررا الترروتر والررراعات مكونراً عجتررات مرضررية برري

الم رررل وبيئت ررس ،فر ررالتوتر يلعر ر
والغض ر

دو ًار بر ررار ًاا ف رري تير ررام الف رررد وس ررلوكس الشخرر رري مم ررا يجعلر ررس سر رريع االنفعر رراا

فينشررىل العدوانيررة وم ر ع ر المشرراكا الس رلوكية نتيجررة تفاعررا برري سررلو الفرررد واشررباعس لتاجاتررس

النفسية واالجتماعية مما يؤد إلى سول التوافق.
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أبعاد ومجـاالت التوافق
يرل عبد الخالق في عا ( )1993إ التوافق يرف السلو  ،والسلو التروافقي يعنري ترواؤ وانسرجا بري
الفرررد ونفسررس يو بينررس وبرري مجتمعررس كمررا إ مضررمو التوافررق ال يتتقررق بشرركا مطلررق فرري مختلررف جوان ر

التيام ،وتعدد مجاالتس ومنهاي
.1التوافق الدراسيي

ويتضم نجا المؤسسة التعليمية في و يفتها والتواؤ بي المعل والطال
عجر ما ينج م مشكجت كالتخلف الدراسي والغيا
.2التوافق المهنيي
يشير إلى االنسجا بي
والتدري

معرفيًا وانفعالياً واجتماعياً مع

ج ع عجر المشكجت السلوكية.
والتسر فض ً

العاما وعملس ،ويتتقق تل

بعدم طرق يهمها تس اختيار المهنة المجئمة

على يدائها بشكا جيد وتقبلها بقبوا تس ورضا الفرد عنها واالتتتا بها ومتاولة االبتكار فيها

مع تكوي عجتات إنسانية راضية مرضية مع الامجل والرؤسال.
.3التوافق األسرر ي

يعني ي تسود المتبة واالتت ار والتعاو بي يفراد األسرم ،على يساب ينها سك ومودم ورتمة.
يرل اه ار في( )1998إ ي يه مجاالت التوافق هيي
 .1التواف ررق الشخر رريي تتقي ررق الس ررعادم م ررع ال ررنفب ،والرض ررا عنه ررا ،واش رربا ال رردوافع الداخلي ررة الفطري ررة،
والعضر رروية والفسر رريولوجية والمكتسر رربة ويتضر ررم التواف ر ررق لمطال ر ر

النمر ررو فر رري مراتلر ررس المتتابع ر ررة(علي،

.)2015
 .2التوافق التربو ي وتلر عر طريرق مسراعدم الفررد فري اختيرار المرواد الد ارسرية والمنراهت فري ضرول تد ارترس
وميولس للتتقيق النجا الدراسي.

 .3التواف ررق المهن رريي ويتض ررم االختي ررار المناسر ر
والنج ررا فيه ررا ،ووض ررع العام ررا المناسر ر

للمهن ررة ،واالس ررتعداد علمير راً ومهنير راً ،والش ررعور بالرضر ررا

وفقر راً إلمكانات ررس وللمجتم ررع  ،وبم ررا ي الف رررد عب ررارم عر ر وت رردم

جسمية نفسية اجتماعية كتل إ البنال البيولوجي يؤعر في الشخررية وفري عمليرة التوافرق كمرا ترؤعر

فيس ال روف االجتماعية التي عاشها (سيد اتمد.)2015 ،

 .4التوافق االجتماعيي ويتضرم السرعادم مرع االلتر اا بأخجتيرات المجتمرع ،ومسرايرم المعرايير االجتماعيرة،
وتواع ررد الض رربط والتفاع ررا االجتم رراعي الس ررلي وتتم ررا المس ررؤولية االجتماعي ررة والعم ررا لخي ررر الجماع ررة،

وتعديا القي مما يؤدل إلى تتقيق الرتة النفسية (علي.)2015 ،

إتفررق البرراتعي علررى ي الم رراهر المتعررددم للتوافررق يمك ر ضررمها لتشرركا عنارررر بعررد التوافررق النفسرري
واالجتماعي األساسي  ،كما تتضم عملية التوافق عجعة مستويات يوردها كاما في ( )2008كاألتي:
 .1المستول البيولوجي
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يشير إلى التغيير فري ال رروف ينبغري ي يقابلرس تغيرر وتعرديا السرلو  ،إ الكائنرات التيرة تميرا إلرى تغييرر
م ر يوجررس نشرراطها فرري اسررتجاباتها لل ررروف المتغي ررم فرري بيئاتهررا بمعنررى البررد للكررائ الترري ي يجررد طرت رًا

جديدم إلشبا رغباتس ي ي التوافق يتس بالمرونة المستمره مع ال روف المتغيرم.
 .2المستول االجتماعي

يعنري عجترة تسرنة برري الفررد والبيئرة وهرو تغييررر لألفضرا .ويررل لرورانب شررافر إ التيرام هري سلسرلة مر
عمليات التوافق التي يعردا فيهرا الفررد سرلوكس فري سربيا االسرتجابة للموترف المركر

الرت ينرتت عر تاجترس

وتدرتررس علررى إشرربا هررته التاجررات وليكررو اإلنسررا متوافق رًا ينبغرري ي يكررو لديررس القرردرم علررى اسررتجابات

منوعة تجئ المواتف لتتقيق دوافعس.

ويرررل روش ( )Rushي الشررخ

المتوافررق هررو الررت يسررل وفق راً لألسررالي

العقافيررة السررائدم فرري مجتمعررس

وعلررى هررتا ينبغرري ي يكررو الفرررد يكعررر مرونررة ،مررع تابليررة للتشرركيا ،فررجتا ت روافرت فيررس هررته السررمات يك رو
شخراً متوافقاً توافقاً تسناً وسرعة التوافق بي األفراد ترجع إلى الفروق الفردية.

تكررر كررا م ر وود ودوونالررد(  )Wood Warth and Donaldي الفرررد يتوافررق فرري عجتتررس مررع البيئررة

بأيتادث تغيي ًار لألتس بقدر المستطا وتل أل التوافق يتضم ي
 .1تغيرات في البيئة نفسها.

 .2تغييرات في عجتات الفرد بها.

التوافق على المستول االجتماعي هو عملية دينامية ،واد ار الدينامية بي الفررد والبيئرة ،وي عمليرة التوافرق
إنمررا هرري يسررلو الفرررد الررت يشررتر فرري تكوينررس كررا م ر البيئررة وعمليررة التطبيررع االجتمرراعي ،أل التوافررق
يعنرري ينررس عجتررة تسررنة برري الفرررد والبيئررة ،وهررو تغييررر لألتسر يو هررو طريقررة الفرررد فرري تررا مشرراكلس ،وفرري

تعاملررس مررع النرراب ،بمعنرري ي ي سررلو يررردر مر الفرررد ،هررو نررو م ر التوافررق .فررالفرد يولررد مرراوداً بررأنوا
مر ر األس ررتعدادات الجسرررمية والعر رربية والنفس ررية ،وكلهرررا تتت ررار لتهرررتي

تي ررث تق ررو األس ر ررم بج ررال ويقر ررو

االترراا واالتتكرا بررالمجتمع برالجال ا خررر ،بمعنرى ي البيئررة تقرد المررادم الخرا والعقافررة والقري والمعررايير.

وتقرو األسررم بعمليررة التطبيرع االجتمرراعي( .)Socializationوبفضرلس تتعرردا دوافرع الفرررد ويتكرو ضررميره،
ويكتسر ر

خبر ررات ،ومعلوم ررات ومه ررارات وعواط ررف واهتمام ررات ،ويتخ ررت تيمر رًا ومعتق رردات وانتي ررااات وس ررمات

خلقية ،كما يقع ع عادات واتجاهات وسمات يخررل ويتخرت الفررد منرت عهرد مبكرر مر تياترس يسرلوباً خارراً

فرري تعاملررس مررع النرراب وفرري تررا مشرركجتس وهررتا األسررلو إنمررا هررو التوافررق العررا  .فسررول التوافررق يرجررع إلررى

الر ار بي الدوافع يوالى إتباطها(كاما.)2008 ،
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 .3المستول السايكولوجيي

يشررير إلرى إد ار طبيعررة الررراعات النفسررية الترري يعيشررها الفرررد فرري عجتاتررس االجتماعيررة والبيئيررة  ،وا هررتا
الر ار بتولد معس توتر وتلق ،ويهدف الفرد ألترداث توافقرس لخفر

التروتر وا االرة يسربا

القلرق ،فهويرغر

فرري إشرربا دوافعررس اعتم رراداً علررى البيئررة ،وال يس ررتطيع ي يشرربع جميررع رغبات ررس ،يشرربع بعضررها ،عل ررى ي ال
يسررمي لسنسررا تتقيررق يترررى

تطغررى دوافررع معينررة علررى بقيررة الرردوافع تتررى يتتقررق التوافررق والتكامررا الررت

تدر م اسرتغجا إمكانياترس الرمايرة واالجتماعيرة فري إطرار دينري وتيمري  .إ الكائنرات التيرة تميرا إلرى ي

تتررتف بتالررة م ر االت ر اا الررداخلي ،والر ر ار رررفة مجامررة للسررلو ي ي كررا فعررا يشررما التضررتيات
والخسارم (كاما.)2008 ،

يعرف ( )Smithالتوافق بأنس إشبا عا للتاجات النفسية ،بمعني توفر تردر مر الرضرا القرائ علرى يسراب
واتعري ،كمرا يرؤدل إلرى التقليررا مر اإلتبراط والقلرق والترروتر الرت يتعرر
العررا للشررخ

لرس الفرررد ،ويتقرق نرو مر الرضررا

ككررا يكعررر م ر اسررتناده إلررى إشرربا دافررع معرري علررى تسررا

تتقيق التوافق مع ا خري  ،والشخ

الرردوافع األخرررل ،ويقررو علررى

المتوافق توافقًا ضعيفًا هو غير الرواتعي وغيرر المشربع ،برا الشرخ

المتبط الت يميا إلى التضتية باهتمامات ا خري  ،هو غير سو ً يهت فقط بجشبا رغباتس الخارة.
الشررخ

تس ر التوافررق هررو الررت يسررتطيع ي يقابررا العقبررات والر رراعات بطريقررة بنررالم تتقررق لررس إشرربا

تاجاتررس ،وال تعرروق تدرتررس علررى اإلنتررار ،لررتل فررج توافررق الفرررد يهرردف إلررى خف ر

القلرق ،إ الفرررد يرغر

الترروتر ،وا االررة يسرربا

فري إشرربا دوافعررس وا هررتا اإلشربا يعتمررد علررى البيئرة وال يسررتطيع ي يشرربع رغباتررس

كلهررا ،وانمررا يترراوا إشرربا بعضررهاعلى ي ال تطغ رى دوافررع معينررة علررى بقيررة الرردوافع تتررى يتتقررق التوافررق
والتكاما الت يسمي للفرد استغجا إمكانياتس الرماية واالجتماعية (كاما.)2008 ،
معينات التوافق

 .1التواف ررق بور ررفة عملي ررة ( (Processي يش ررير ه ررتا االس ررتخدا إل ررى التواف ررق مر ر تي ررث و يف ررة دينامي ررة
وعمليررة نشررطة مسررتمرم ،والتوافررق بورررفة عمليررة يعنررى كيررف يتوافررق الفرررد يو الن راب برررورم عامررة فرري
ا روف متباينة وما الت يؤعر في هتا التوافق؟

 .2التوافررق مر تيررث هررو إنجرراا( )Achievementويشررير هررتا االسررتخدا إلررى كفررالم التوافررق فين ررر إليررس
بوررفة إنجررا اًا يتققررس الفرررد يمررا جيرد وامررا سرريىل ،وكيررف يمكر عرجر و تتسرري سررول التوافررق ؟ (عبررد
الخالق.)1993 ،
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ثانياً :التوافق النفسـي

هرو العمليررة الديناميررة المسررتمرم الترري يقررو بهررا الفرررد مسررتهدفًا تغييررر سررلولكس ليترردث عجتررة يكعررر توافقرًا بينررس

وبري نفسررس ،وبينرس وبرري البيئرة ،مر جهرة يخرررل يشرير التوافررق النفسري إلررى االنسرجا مررع البيئرة الترري تشررما
كررا المررؤعرات واإلمكانيررات للتررروا علررى االسررتقرار النفسرري وتتكررو ه رته البيئررة م ر عررجث جوان ر

البيئررة

الطبيعيرة الماديررة والبيئرة االجتماعيررة عر الفررد ومكوناتررس واسررتعداده وميولرس وفكرتررس عر نفسرس ،ويشررما القرردرم
على إشبا يغل

تاجرات الفررد ،ومواجهرة المتطلبرات الجسرمية واالجتماعيرة ،وهرو مفهرو خرا

باإلنسرا

ال لمررا يسررمى
فرري سررعية لتن رري تياتررس  ،وتررا ر رراعاتس ومواجهررة مشرركجتس م ر إشرربا واتباطررات ،ور رو ً
بالررتة النفسررية يو السروال يو االنسررجا والتنرراغ التررا مررع الررتات ومررع واالشررخا

(سيد يتمد.)2015،

او ا خرري فرري األسررم

يتناوا التوافق النفسي النواتي التاليةي
 .1نواتي فيايائيةي معا درجة الت اررم.
 .2نواتي بيولوجية وفسيولوجيةي معا تغيير شكا الكائ يو لونس يو تعديا بع
 .3نواتي نفسيةي معا تعديا اإلد ار التسي شدم ووضوتاً ،بتس

و ائفس.

تيمة المنبس وداللتس وتك ارره.

 .4النواتي االجتماعيةي معا تطوير دوافعس وتعديا سلوكس مع مستويات مجتمعس.
التوافق النفسـي والتكيف
يرل بع

علمال النفب ي ي تعريف للتوافق ينطو على الكلمرة األ التوافرق( )Adaplationيشرير الرى

التكيف ( .)Adjustmentورغ ارتباط التوافق النفسي بمفهو التكيف إال ي هنا مر يررل ينهمرا يختلفرا
على يساب العمليات البيولوجية هي نشراط تكيفري .يقابرا متطلبرات البيئرة الماديرة واإلجتماعيرة .يمرا السرلو

الت يقابا متطلبات البيئة االجتماعية فهو نشاط تروافقي .وهنرا مر يررل ي التوافرق مررادف للتكيرف علرى

اعتبر رار ينهمر را يم ررعج من ررو اًر و يفير راً فالس ررلو ينبغ رري ي يفهر ر باعتب رراره متاول ررة للتكي ررف م ررع التاج ررات
الجسمية يو توافقاً للمتطلبات السيكولوجية.

يرل يلري ( )Allenي التوافرق يشرير إلرى فهر اإلنسرا لسرلوكس ويفكراره ومشراعره لمواجهرة ضرغوط ومطالر
التيام اليومية وعلى هتا األساب فالخطوات األساسية في عملية التوافق هيي

 .1وجود دافع يدفع اإلنسا إلى هدف خا

.

 .2وجود عائق يمنع م الوروا إلى الهدف ويتبط إشبا الدافع.
 .3تيا اإلنسا بأعماا وتركات كعيرم للتغل
 .4الوروا لتا يمك بس التغل

على العائق.

على العائق ويؤد إلى الوروا للهدف واشبا الدافع.

إ هنررا ينرراب يو يف رراد ال يسررتطيعو ي يتغلب روا علررى العوائررق الترري تعترضرره ويررؤد إلررى ابتعرراده ع ر
يهدافه األرلية ويعانو م اإلتباط .
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التواف ررق الشخر رري بأن ررس مجموع ررة مر ر االس ررتجابات المختلف ررة الت رري ت رردا عل ررى تمت ررع الف رررد وش ررعوره ب رراألم

الشخررري .كمررا تتمعررا فرري اعتمرراده علررى نفسررس واتساسررس بقيمتررس وشررعوره بالتريررة فرري توجيررس السررلو دو
سرريطرم الغيررر والشررعور باالنتمررال والتترررر م ر الميررا إلررى االنف رراد والخلررو م ر األع ر ار

العرررابية وكررتل

شعوره بتاتس يو برضاه ع نفسس وبخلوه م عجمات االنتراف النفسي (تمدل)1987 ،
التوافق الحسن

معنررى التوافررق التس ر ينررس سررلو يكررو فيررس التفاعررا برري الفرررد ومتيطررس وبيئتررس وبرري نفسررس .وتدرت رة علررى
إشبا تاجاتس ودوافعس بطريقة ترضية وترضى المتيطي بس .ويسعى الفرد إلرى اسرتمرار الترواا بينرس وبري

متيطس ،وتد يكرو التوافرق مناسربًا فيرؤد إلرى الترواا وال ارترة النفسرية ،وترد يكرو غيرر مناسر
فقدا االت اا النفسي(تمدل)1987 ،

ويكو التوافق التس على مستويي يوردها ابو طال

فينرتت عنرس

في عا ( )2009بالتاليي

 .1شخريي يشير إلرى الترواا بري الو رائف المختلفرة ويترتر

عليرس ي تقرو األجهرام النفسرية بو ائفهرا

دو رراعات.

 .2اجتمراعيي بمعنري إنشررال عجترة منسررجمة مرع البيئررة التري يعريش فيهررا ويترأعر التوافررق االجتمراعي بمرردل
االنسجا الداخلي في الشخرية.
مظاهر التوافق النفســي الحسن
يجريت العديد م الدراسات لمعرفة م اهر التوافق التس  ،ويه تل الم اهر كانتي
 .1العجتة الرتية مع التاتي وتتمعا في األبعاد التاليةي

 فه التاتي ي يعرف المرل نقاط الضعف ونقاط القوم لديس. تقبررا الررتاتي ي ي يقبررا اإلنسررا تاتررس بجيجابياتهررا وبنقرراط ترررورها وي ال يرفضررها أل رف ريؤد إلى رف

ا خري والفشا في التوافق.

 -تطوير ال تاتي ويكو تل بتأكيد جوان

القوم ومتاولة التغل

الررتات

على القرور والضعف.

 .2المرونررة :بررأ يترراوا الفرررد دائم راً ي يجررد برردائا للس رلو الررت يفشررا فرري الوررروا للهرردف ويمك ر ي
ينررف ع الموتف كلية إتا وجد الهدف يو المشكلة يعلى م مستول إمكاناتس.

 .3الشرعور براألم ي يشرعر الفررد المتوافررق إيجابيرًا براألم والطمأنينرة برررفة عامرة ويسرعى لترا المشرركجت
وااالة مرادر الر ار والتهديد لكا تدود إمكاناتس وضم رؤية متبررم لواتعس (كفافي.)1989 ،

 .4اإلفادم م الخبررمي يتضرم تعرديجً فري السرلو عنرد الضررورم بنرالاً علرى الخبررات الترى يمرر فيهرا الفررد
فكا موتف يمر بس يضيف إلى خبرتس مما يجعلس يكعر تدرم على مواجهة المواتف ا تية.

 .5التناس ر ي يعنررى عررد المبالغررة ومواجهررة الموتررف بمررا يقتضرريس وخارررة فرري المجرراا االنفعررالي والم هررر
السرلي فري االنفعراا وي تكررو تساسرية الفررد االنفعاليررة متناسربة مرع مرا تسررتدعيس ال رروف التري تترريط
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بس ،وي تبقى ضم تدود تتكمرس تتكمراً متناسرباً مرع مسرتول نمروه العرا ويشرعر الفررد السرول بالسررور
والتا والدهشة ويرير بقدر متناس

مع المعيرات التي يعارتها (كفافي.)1989 ،

 .6معرفرة اإلنسرا لنفسررس ولتردود إمكاناترس العقليررة والنفسرية والجسرردية ،إت القر اررات التري يتخررتها تعتمرد فرري
تنفيتها على تدرات الفرد التاتية.
 .7تقبا اإلنسا لتاتس وشعوره بالرضا ع التات فمهو التات اإليجابي يجعا الفرد واعقراً مر نفسرس ويرفرع

.8

م مستول دافعيتس للعما واإلنجاا.

الفرد للمؤعرات الجديدم بطريقة مجئمة (جبريا.)2009 ،

المرونة تعني ي يستجي

العوامل المساعدة على التوافق الحسن:
ي التوافررق التس ر يتطل ر

مهررارم م ر جان ر

الفرررد ف رري تررا مشرركجت التيررام اليوميررة الترري تفرضررها علي ررس

الضررغوط الخارجيررة والتاجررات الداخليررة ،كمررا يتطل ر

ردر مناسررباً م ر الضرربط االنفعررالي ،ويمك ر الفرررد م ر
تر اً

الررتتك بررالقلق والترروتر والخرروف والغض ر  ،لكرري يفكررر بطريقررة سررليمة مناسرربة ويتطل ر

ييض راً القرردرم علررى

الضربط الررتاتي الررت يمكر الفررد مر مقاومررة اإلغررال نترو إشرربا تاجررة معينررة فرري التاضررر إال ينررس يررؤد
إلى يضرار بالغة في المستقبا (.)New man, 1981
هنا مجموعتي م العواما التي تساعد على التوافق التس ي
.1العواما الخارة بالشخ

يتطل ر

ي

التوافررق التس ر ي يكررو الفرررد علررى درجررة مناسرربة م ر الكفررالم فرري التعامررا مررع مشرركجت التيررام

اليومي ررة .ومج رراالت الكف ررالم ( )competenceتتض ررم المه ررارات اإلجتماعي ررة ،وتعتم ررد كف ررالم الف رررد عل ررى
عواما داخلية معا الو ارعرة التري يتملهرا الوضرع الم ااجري العرا  ،والمواهر

الخاررة الموجرودم لديرس ومسرتول

التكال ،وهته العواما ال تعما وتدها إنما تتفاعرا مرع عوامرا يخررل هري المررادر المتاترة للفررد فري البيئرة
التي يعيش فيها (رابر.)2009 ،
.2العوامل الخاصة بالبيئة:
تشما البيئة جميع العنارر التي تؤعر في الفرد وتتضم العواما البيئية ما يليي

 .1الموارد االتترادية المناسبة إلشبا التاجات الفيسولوجية األساسية لدل الفرد.
 .2الجو األسر القائ على االهتما والتقبا واالستجابة لتاجات األف ارد واشراكه في إتخات الق اررات.

يرل جبريا في عا )  (2009إ العواما التي تساعد علي التوافق التس هيي

 .1إش رربا التاج ررات األولي ررة الفس رريولوجية مع ررا التاج ررة إل ررى الطع ررا والشر ر ار والن ررو وال ارت ررة ،والتاج ررات
العانويرة االجتماعيرة والتاجررات النفسرية معررا التاجرة إلرى االنتمررال والتر
ويؤد إشبا هته التاجات إلى خف

والتقرردير والنجرا واالسررتقرار.

التوتر الناج ع عد إشباعها والى التوافق النفسي.
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 .2إكتس ررا

الف رررد الع ررادات يو المه ررارات المناس رربة الت رري تس رراعده عل ررى إش رربا تاجات ررس وي ررت إكتس ررا

العادات والمهارات م خجا البيئة وهي تنمي كفالم الشخ

ه ررته

فري التعامرا مرع مشركجت التيرام وتنمري

لديس شعو ًار بالكفالم.

سـوء التوافق

معنررى التوافررق السرريل هررو عجررا الفرررد ع ر إشرربا تاجاتررس بطريقررة ترضرريس وترضررى ا خ رري  .والفشررا فرري

التوافررق ه ررو ع ررد تتقي ررق االتر ر اا ب رري الف رررد ومتيطررس ال ررتاتي واالجتم رراعي وي ررنعكب ف رري فش ررلس ف رري إش رربا

تاجاتررس .يعرريش اإلنسررا فرري بيئررة ماديررة واجتماعيررة متغي ررم ،وكعي ر ًار مررا تواجهررس مشرركجت تتتررداه ،فيوجررس

سلوكس ليتقق رغباتس ويرلي م يمره ،وا تياتة سلسلة مترلة التلقات م متراوالت التوافرق ،ولقرد عردا
اإلنسررا مر سررلوكس منررت يتررد العرررور وتتررى ا

تبعراً لمتغيررات البيئررة الماديررة و ررروف البيئررة الطبيعيررة

معا طبيعة المنرا ونوعرس وتررمي المسرك وشركلس العرا وتغييرر المجبرب وفقراً الخرتجف الفرروا ،وتبرديا
نو المأكا تبعراً لكرا مر البيئرة ودرجرة التر اررم ،وكعير اًر مرا يكرو إد ار كرا هرته المطالر

يمر اًر عسري اًر وبعيرد

المنراا ،فررج لر يوفررق الفررد لجررأ إلرى تررا وسرط ويفضررا ترضرية وتسرروية ،فرج يخفررق إررابتس يعر ار

التوافق( جبريا )2009

سررول

مجاالت سوء التوافق:
هري سرول التوافررق المهنري وسرول التوافررق األسرر يو الد ارسري يو الررديني وسرول التوافرق فرري ا مجراا يكررو
لررس رررداه فرري مجرراالت يخرررل ،ال اإلنسررا وترردم جسررمية نفسررية إتا اضررطر جان ر
سائر جوانبها ،فغالبًا ما تجتمع ضرو سول التوافق لردل الشرخ

منهررا اضررطربت لررس

علرى اخرتجف شردتها و هورهرا ،بمعنري

ي سول التوافق المختلف فرو يو يغرا تتفر م شجرم سول التوافق العا (راجي.)1999 ،
يواجررس الفرررد تغي ررات فرري متيطررس الررتاتي يو فرري متيطررس االجتمرراعي ،فقررد يتوافررق معررس توافق راً ناجت راً ،يو تررد
يفشررا فرري عمليررة التوافررق فيترررا سررول توافررق ،كمررا تررد يمررر الفرررد بترراالت نفسررية تررد تواجهررس فرري المواتررف

الجديرردم دو ي يسررتطيع تررا مشرركجتس يو االختيررار ب ري برردائا متعارفررة فيررس وهنررا تمررر الشخرررية بترراالت

ر ار داخلي وتعاني م القلق .إ عملية التوافق مركبة م عنرري يساسي يمعج طرفري خرط متررا
إتدهما الفرد بدوافعس وتاجاتس وتطلعاتس ،وعانيهمرا البيئرة الطبيعيرة واالجتماعيرة المتيطرة بهرتا الفررد بمرا لهرا
م ضوابط وموارفات وما تشما م عوائق (مخيمر)1974 ،المتكور في راجي (.)1999
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أسباب سوء التوافق النفسـي
اوردها مرطفي ()2015
 .1الضغوط النفسيةي

شرردتها ومرررادرها وتكرارهررا ونوعيتهررا ،وتجررار المرررل فرري التيررام ،كلهررا عوامررا تررؤعر فرري تل ر  ،وتختلررف
األتساس رريب المرتبط ررة باض ررط ار س ررول التواف ررق ،يو التواف ررق ،اختجفر راً كبير ر اًر مر ر درجاته ررا وت رردتها وتب رراي

خبر ررات األفر رراد ال ررتي يتعرض ررو له ررا ،واتا لر ر ير ررا إل ررى خفر ر

الت رروتر وا اال ررة القل ررق ال ررداا عل ررى المعان ررام

والمكابرردم فعنرردها يكررو الفرررد سرريل التوافررق أل السررلو الت روافقي لر يفلرري فرري تتقيررق الغايررة والوررروا إلررى
تالة االرتيا والرضا.
 .2اإلضطرابات النفسيةي

التروتر واالتر اا هري دورم التيرام النفسرية التري يعيشرها الفررد وسرعيس

إ القيا بنشاط إلشبا التاجرة وخفر

للتوافررق المسررتمر .فررجتا كررا القلررق هررو يسرراب المشرركلة فررج الفرررد يررربي خائفراً عررربياً مع ر الوتررت ،وفرري
تالررة إتتر ار سررول التوافررق باالكتئررا

فررج االنفعرراالت الم ارفقررة تكررو يكعررر ترردم فت هررر علررى الفرررد يع ر ار

معا التا البكال واإلتساب بالعجا يما ي شيلو فقدا األما اإلتساب باليأب .
 .3عد التواا بي الدوافع والرغباتي

كم ررا يتع رري عل ررى الف رررد ي يق رري تواانر راً ب رري دوافع ررس ورغبات ررس إتا تر ررارعت  ،ف ررجتا ش ررعر الف رررد التاج ررة إل ررى

االنجاا( )Need for Achievementالتي تترت عليرس ي ينكر
لررس .ممررا الش ر فيررس ي ا لشررخ

علرى عمرا معري لينجراه فري امر متردد

الررت يتس ر بدرجررة مرتفعررة م ر الرررتة النفسررية لديررس ترردره يفضررا علررى

المواجهررة الناجتررة للمشرركجت واسررتفادم يكبررر ممررا سرربق م ر خي ررات ومرونررة فرري سررلوكس وترردره علررى تنويررع
استجاباتس تتى تجئ المواتف الجديدم كا تل مما يتريي لرس المواجهرة الموفقرة لمردل واسرع مر المشركجت

فيكو النجا تليفس والرتة النفسية م نريبس .
 .4األامات النفسيةي

 .1إ عجررا الفرررد ع ر تخفير ف م ر يامتررس النفسررية بطرررق واتعيررة يو عر طريررق التيررا الدفاعيررة ،لجررأ إلررى
يسررالي

ومترراوالت شرراتم لتررا يامتررس منهررا المررر

النفسرري يو العقلرري يو السررايكوباتي يو اإلج ر ار  ،ي

األامات النفسية ال تتكري تررة سرول التوافرق فهري ال تخبرر لمراتا يررمد بعر
وهنرا يجر

النراب وينهرار لخررو

االلتفرات إلررى ماضري الفرررد كلرس إلررى وراعترس ونررو تربيترس فرري الطفولرة المبكررم ومرا تعررر

لررس

مر ررردمات انفعاليررة ومررا اكتسرربس مر عررادات واتجاهررات رررالتة يو غيررر رررالتة للتوافررق فمر ابتلررى

بو ارعررة معيبررة وتربيررة طائشررة تترربط تاجاتررس األساسررية وتخلررق فرري نفسررس ضررروباً م ر الر رراعات تترروا
دو تكامر ررا شخرر رريتس  ،كر ررا يدنر ررى إلر ررى االنهير ررار يمر ررا الشر رردائد واألامر ررات م ر ر غي ر رره ،وا تكامر ررا
الشخرية شرط ضرور للرتة النفسية والتوافق السلي  ( .مرطفي)2015 ،
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مظاهر سوء التوافق النفسي
س ررول التواف ررق يجع ررا اإلنس ررا يم ررا ه ررار مر ر المجتم ررع ،يو عال ررة عل ررى المجتم ررع ،يو ع رراجا عر ر مس ررايرم

المجتمررع ،وتختلررف م اهرسررول التوافررق العررا فرري الشرردم والعنررف ولكنهررا تشررتر فرري مع ر يع ارض رها وهرري
االض ررطرابات النفس ررية الت رري تجع ررا الف رررد غريبر راً عر ر نفس ررس وعر ر الن رراب ويك ررو خطر ر اًر عل ررى نفس ررس وعل ررى

ا خري  ،ويضطر المجتمع إلى عالة واإلشراف على عججرس .ترد ترؤد العمليرة التوافقيرة إلرى نتيجرة تسرنة

اونتيجررة سرريئة  ،وهررته العمليررة عمليررة نفسررية واترردم فرري كررج التررالتي ونتك ر عليهررا تكمرري مختلفرري فرري
الطريق الت تسلكس والنتيجة التي تنتهي إليها (كفافي )2009 ،ومنهاي
 .1تلة إنتار الفرد العملي والو يفي .نسبة للشعور بالتعاسة الشخرية وعد الشعور بالسعادم والرضا.
 .2مشاكا سلوكية معا التبوا الج إراد

يو السرتة يو الهر

واالنترافات الجنسية يو اإلدما يو اإلج ار .

م البيت .واإلضطرابات السيكوباتية

 .3عد فه المرل لتاتسي فه التات عاما وم هر يساسي في التوافق عندما يبالغ الفرد في تدراتس التي
تقوده إلى الفشا في تي وعد تتقيق التات .

 .4الجمود ونق

ألنماط السلو

المرونةي ويعود السلو الجامد إلى عد تدرم الفرد على إيجاد يسالي

عند فشلها في تتقيق غاياتس ،لجستجابة للمتغيرات الجديدم في البيئة ،مما يعني

ضعفا في االستفادم م الخبرات والمواتف التي مر بها اإلنسا .

 .5رف

سلوكية بديلة

التاتي م الم اهر التي تد تؤدل إلى الر ار والقلق ،وهنا

والضعف في عبات الشخرية.

التات

ارتباطًا بي رف

 .6عد تتما المسؤولية ي ترتبط المسؤولية ارتباطًا وعيقًا بالنضت العقلي واالنفعالي ،معني ي الفرد ل
يرا إلى النضت االجتماعي والوجداني فيعاني م التيرم واالرتبا

تجعلس عرضة للر ار النفسي والقلق واالضط ار  ،ويؤد

يما المواتف التي يواجهها،

عد القدرم على إتخات القرار وضعف

االستقجلية(الطتا )1987 ،
تري الباحثة يو تؤيد فهمي ( )1979في ي التوافق الن فسي هو تل العملية الديناميكية المستمرم التي
يهدف بها الفرد إلي ي يغير م سلوكس ليتدث عجتة اكعر توافقا بينس وبي نفسس م جهس ،وبينس وبي

البيئة م جهة يخر والبيئة تمعا كا المؤعرات واالمكانيات للتروا علي اإلستقرار النفسي والبدني في
معيشتس ولهته البيئة عج ث جوان

هي البيئة الطبيعية  ،والمادية ،والبيئة اإلجتماعية  ،ع

الفرد

ومكوناتس واستعداداتس وميولس  ،وفكرتس ع نفسس.

ييضا تر الباتعة ي م كلمة التوافق النفسي يتبادر الي الته التوافق بمعناه العا الواسع والت

يشما جميع مجاالت تيام الفرد الشخرية واالجتماعية  ،ي تدرتس علي التكيف مع المطال

والتاجات

الداخلية والخارجية  ،وتتما المسئوولية والشعور بالسعادم والراتة النفسية  ،والرضا ع التات  ،والتمتع
باالم النفسي  ،وتدرتس علي مواجهة التتديات واالامات  ،ومشاعر اإلتباط  ،والضغوط بانواعها
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المختلفة  ،ومعرفتس لقدر نفسس وتدر ا خري واتترامه  ،والتتلي بالخلق القوي  ،والخلو م االع ار
المرضية النفسية والعقلية .

ثانيا :التوافق االجـتماعـي
يتوافررق اإلنسررا تبع راً للعررادات والتقاليررد واألع رراف والق رواني الترري تررن

تيررام النرراب وعجترراته ومعررامجته .

وم ناتية يخرل فج اإلنسا يعدا م شكلس ويتوافق مرع تاترس يو مجتمعرس عنردما تنشرط دوافعرس وتتطلر

اإلشرربا

فررج شررعر بررالجو يو العطررش البررد م ر الشرربع واالرت روال .واتا نشررطت لديررس التاجررة إلررى االنتمررال

اإلجتماعي فأنس يشعر برغبة في ي يجتمع مع رفاق يو خجفس.
تعاريف التوافق النفسي المذكورة في ابو طالب ()2009
يعرررف وار ( )Warrenفرري عررا ()1934ي إ التوافررق االجتمرراعي هررو تغييررر سررلو الفرررد بتيررث ي ه رره
يما الجماعة التي يعيش بينها لكي ينسج معها.

يعرف جود ()1973ي التوافق االجتماعي علرى ينرس عمليرة إكتسرا

وتبنري ينمراط مر السرلو مجئمرة للبيئرة

وتغيراتها وتكوي عجتة نفسية طبيعية بي الفرد وبيئتس.
يعررف فهمرري ()1979ي التوافررق االجتمرراعي بأنرس ترردرم الفرررد ي يعقررد ررجت إجتماعيررة ارضررية مرضررية مررع
م يعاشرونس يو يعملو معس م الناب.

وورررفس روجرررا()1979ي الشررخ

المتوافررق إجتماعيررا هررو الشررخ

بي يفعالس وتيمس وتليا الشعور بالقلق والتوتر وتقل

نفسس.

الرررادق مررع نفسررس غيررر المتنررات

المراار هرو المرر المسريطر علرى ترررفاتس الواعرق مر

وعرررف اه ر ار ()1980ي التوافررق االجتمرراعي السررعادم مررع ا خ رري وااللت ر اا بأخجتيررات المجتمررع ومسررايرم
المعررايير االجتماعيررة وتواعررد الضرربط االجتمرراعي وتقبررا التغييررر والتفاعررا االجتمرراعي الس رلي والعمررا لخيررر
الجماعة وتعديا القي مما يؤدل إلى تتقيق الرتة االجتماعية.

تعريف دافيدو ()1983ي التوافق االجتماعي هو متاولة التوفيق بي متطلبات التات والبيئة.
وورف الهابط ()1987ي الشخ

المتوافق اجتماعيا ينرس الشرخ

الرت يتررف بعرد العدوانيرة واإلتبراط

وهو الت يشعر بجشبا تاجاتس النفسية ويشعر بالرضا ع تاتس.

تعريف التكريتي ()1989ي للتوافق االجتمراعي هرو القردرم علرى إتامرة عجترات اجتماعيرة طيبرة مرع ا خرري
علررى يسرراب االتت ر ار والتقرردير المتبررادا وعررد الشررعور بالخجررا يو االت ررار فرري التعامررا معه ر واهتمامررس
بالمشاركة االجتماعية .ابو طال

()2009

يعرف عبد الخالق ( :)1993التوافق االجتماعي بأنس تس التوافرق مرع ا خرري فري المجراالت االجتماعيرة
التي تقو علرى العجترات التواريرة بري األفرراد يهمهرا ويتضرم نجرا الفررد فري عجتاترس االجتماعيرة ارضرية

مرضررية ي يرضررى عنهررا ويرضررى ا خرري بهررا ويسررعد الطرفررا لهررا وتتسر هررته العجتررات بالتعرراو والت ر
والتسامي واإليعار والعقة واالتت ار والتقبا وي يكرو علرى وفراق ووئرا مرع جميرع مر تولرس مر البشرر ،وي
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يكرو متوافقراً مررع الجماعرات التري ينتمرري لهرا كاألسررم واألررردتال والرفراق وي يكرو متروائ اومنسرج معهر
في كا لت ة

..

يع رررف ارج رري ( )1999التواف ررق االجتم رراعي ه ررو تال ررة تب رردو ف رري متاول ررة الف رررد عل ررى عق ررد ر ررجت ارض ررية
مرضية مع م يعامله م الناب وتدرتس على مجارام تواني الجماعة.
يع رررف س ررليما ( )2000التواف ررق االجتم رراعي بأنرررس ه ررو العم ررا عل ررى توترررد وجه ررات الن ررر واألفك ررار فر رري
المجتمع وتتقق تداً يدنى م التفاه المتبادا المشتر فيما يتعلق باألوضا االجتماعية.

عرف الخالد ( )2001التوافق اإلجتماعي بأنس مجموعة م االسرتجابات المختلفرة التري تقرو علرى يسراب

شررعور الفرررد برراألم االجتمرراعي والترري تعبررر ع ر عجتات رس االجتماعيررة .كمررا يتمعررا فرري معرفت رة لمها ارت رس

االجتماعية المختلفة والتترر م الميوا المضادم للمجتمع والعجتات األسرية الطيبة والعجترات البيئيرة فري
متيط البيئة المتلية واتباعس للمستويات االجتماعية واكتسابس لها.
يضاف سليما ()2005ي السلو االجتماعي لألفراد والجماعات في إطار متوافق مع التغيير االجتماعي.

ويعر رررف سر ررفيا ( )2010التوافر ررق االجتمر رراعي بأنر ررس اسر ررتمتا الف ر ررد بعجتر ررات اجتماعير ررة تميمر ررة تترر ررف

ب رراالتت ار والتق رردير والعط ررال المتب ررادا إلش رربا تاجات ررس االجتماعي ررة ومش رراركتس االجتماعي ررة وتقبل ررس لع ررادات
وتقاليد وتي وافكار وتواني وين مة مجتمعة.

تــري الباحثــة :

إ التوافررق االجتمرراعي والتوافررق النفسرري والشخررري ه رو األسرراب فرري كررا ين روا التوافررق

االجتمراعي التري تعتمررد علرى التفاعرا برري الفررد والبيئررة المتيطرة برس  ،ينررس القردرم علرى إتامررة عجترات طيبررة
مع يفراد يسرتس  ،ويردتائس في العما يساب هته العجتات المتبرة والمرودم والتقردير واالتتر ار المتبرادا بري
الناب وتقبلس لنفسس ولآلخري م تولس .
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معايير ومظاهر التوافق االجتماعي:
يمترراا التوافررق االجتمرراعي بمجموعررة م ر المعررايير والم رراهر السررلوكية الت ري ترردا علررى النضررت االجتمرراعي

للفرد ويه الم اهر السلوكية للتوافق اإلجتماعيي
 .1الراتة النفسية وما يترت

عليها م رتة جسمية.

 .2الكفاية في العما واإلنتار.

 .3وضو مفهو التات وفكرم المرل ع نفسس.
 .4تقبا التات وتقبا ا خري .
 .5ي تكو يهداف الفرد واتعية تتماشى مع يهداف الجماعة.
 .6القدرم على ضبط النفب وتتما المسؤولية.
 .7شعور الفرد بالمسؤولية االجتماعية.
 .8ميلس إلى مسايرم الجماعة.
 .9تدرتس على تكوي عجتات مبنية على العقة المتبادلة.

.10

اإلتساب بالمودم واإللفة.

.11

الميا إلى التفاني في كا يمر يه الجماعة.

.12

القدرم على التضتية وخدمة ا خري (المغربي.)2010 ،

خصائص الشخصية المتوافقة اجتماعياً

يتر ررف الف رررد المتواف ررق نفس رريًا واجتماعير رًا بأن ررس ال ررت يتمت ررع بشخر ررية متكامل ررة ،ت ررادرم عل ررى التنس رريق ب رري

تاجاته را وس رلوكها وتفاعله را مررع بيئته را وتتمررا عنررال التاضررر م ر يجررا المسررتقبا ،والترري تترررف بتناسررق

سرلوكس وعررد تناتضرس ومنسررجماً مررع معرايير مجتمعررس دو التخلرري عر اسررتقجليتس ومتمتررع بنمرو سررلي وغيررر
متطرف في إنفعاالتس ومساه في مجتمعس(سفيا .)2010 ،

ويرل الداهر والعبيد ( )1994م يه السمات التي تشير الشخرية المتوافقة هيي
 .1العبوت االنفعالي واتسا األفق.
 .2مفهو التات يتطابق مع واتعس كما يدركس ا خرو .
 .3المسؤولية االجتماعية.
 .4المرونة.
 .5االتجاهات اإليجابية وتمعا نسق للقي اإلنسانية معا ت
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الناب التعاطف اإليعار الرتمة والشجاعة.

ورف ماسلو في عا ( )1940المتكور فري الرداهر والعبيرد ()1994الشرخ
تل الشخ

الت يترف بالتاليي

المتوافرق إجتماعيرا بأنرس

 .1يمتل خبرات روتية.
 .2تقبا التات وا خري ومتيطس
 .3يمتل روتاً مرتة .

 .4لس عجتات تميمة يقدر ا خري .
 .5يفرق بي الغاية والوسيلة.
 .6لس تي واتجاهات تترف بالشموا.
 .7لديس استقجا تاتي.

 .8متمركا توا المشكجت وليب توا تاتس.
 .9يقاو االمتعاا للعقافة السائدم والخضو لها.

.10

يتوتد مع البشر يجمع.

.11

مولع باالبتكار

وضررع كولمررا ( )1969المررتكور فرري الطتررا (  )2009برربع

السررمات الشخرررية الترري تشررير إلررى التوافررق

االجتماعي السو منهاي
 .1مفهو التات اإليجابيي يفه الفرد نفسس ويكو تقييمس لتاتس موضوعياً ويقبا تاتس ويتترمها.
 .2إد ار الواتع ي ويتتقق بجد ار الفرد لتاتس ولبيئتس إدراكاً يتس بالواتعية.
 .3وتدم الشخرية ي وتتررها م الرراعات والقلق والضغط النفسي.
 .4القدرم على مواجهة مشاكا التيام.
 .5االستقجلية بالعقة بالنفب وضبط التات واتخات القرار المستقا.
 .6تتقيق التاتي عبر تنمية إمكانات الفرد إلى يترى درجة ليستخد ترداتس بفعالية.
وتد تا كا م شافر وشوب بتتديد العواما التي تسه في تتقيق التوافق االجتماعي السول منهاي
 .1تبوا التات والرضا عنها واستخدا القدرات على يتس وجس.
 .2وجود رتة جسمية مناسبة.
 .3تبوا ا خري والتوافق اإليجابي معه ووجود عجتات رداتة ومودم.
 .4المساهمة في النشاطات والخدمات االجتماعية.
 .5القدرم على اتخات الق اررات والتنفيت الواتعي لها.
 .6التعبيير المناس

والفعاا وخارة ع المواه  .الطتا ( )2009
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وترى الباحثة أن سمات الشخصية المتوافقة اجتماعياً هي التي تتصف بـ:
 .1الشخرية التي لها عجتة تميمة طيبة مع ا خري و مرتة.
 .2القدرم على مواجهة المشكجت اليومية.
 .3تليا الشعور بالنق
 .4غير متقل

والقلق والتوتر واإلتباط.

الماار.

 .5مر غير متسلط.
 .6متتر لتاتس ولآلخري .
 .7عجتاتس الشخرية االجتما عية تائمة على يساب المتبة والمودم والتقدير لتاتس ولآلخري .
 .8مبد ويميا إلى االبتكار.
 .9يتس بعقة عالية في نفسس وفي تدراتس.
 .10مراعي لمشاعر ا خري وعد تجريته واتراجه .
 .11متفاني في ي عما يؤكا إليس.

قياس التوافق النفسي واإلجتماعي

تستخد لتتديد درجة توافق الفرد يسرالي

ويدوات ،تنوعرت مرا بري االسرتبيا  ،وتلر عر طريرق تقردي التقرارير

لمعرفررة وتتليررا تد ارتررس واسررتعداده وميولررس اهتماماتررس سررماتس درجررة اضررطرابس ،مجت ررة سررلوكس فرري المواتررف
الفردية يو الجماعية ،سوال م الناتية الرتية ،يو عجتاتس االجتماعية (اه ار .)1998 ،
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المبحث الثاني
تقديـر الـذات

تعريف الذات

في اللغة العربية ي تات الشيل تعني تقيقتس وماهيتس ،ويقاا في تاتس ا في نفسس ،وتات يعني نفب.

تقدير (اس ) مردر تدر ،تقدير عما وانس ،فني يستتق التقدير ويستتق التفضيا ،ي لس تيمتس تقدي ًار
لجهوده يإعترافا وعرفانا .تات (اس ) بمعني راتبة  ،مؤنث (تو) يعني علي تات ا ،هته فتام تات خلق

وجماا .انكار التات تضتية الشخ

برغباتس .واكتشاف التات تتقيق التورا إلي تفه ومعرفة التات

واالعتماد علي التات هو االستقجا في ال ار
تطوير يو تتسي إمكانات الشخ

مصطلح الذات:

والمت

والعقة بالتات الشعور بالقدرم التاتية وتتقيق التات هو

لتاتس هو الشخ

األناني(عدب واخرو )2002 ،

تعرررف الررتات بانهررا الشررعور والرروعي بكينونررة الفرررد وينمررو الررتات وينفرررا ترردريجيا ع ر المجرراا االد اركرري

وتتكو بيئة التات نتيجة للتفاعا االيجابي مرع البيئرة ،وتتكرو

الرتات مر عجعرة عناررر وررف اإلنسرا

لتاتس كما يترورها ،وكما يراه ا خرو وكما هو يريد ي يكو (اه ار )1998 ،

مفهوم الذات

عرف جورر ميد ( )G. Meadفي عا ( )1934المرتكور فري خيرر ( )2004مفهرو الرتات بأنرس الن را
الديناميكي للمفاهي والقري واألهرداف والمعرا والتري تقررر الطريقرة التري يسرل بهرا الفررد ،بمعنرى ي الرتات ال

تقترر على جس الفرد فقط وانمرا تتضرم كرا مرا يردخا فري مجراا تياترس مر الماديرات والمعنويرات كمرا
تتضر ررم األفكر ررار وا رال والمعتقر رردات ،هر ررو نشر رراط موترررد مرك ر ر

اإلتسر رراب والتر ررتكر والترر ررور والشر ررعور

والتفكير وتعتبر نوام الشخرية.
وتنقس التات إلىي

 .1ذات واقعية :هي تات تقيقية يو فعلية ،تمعا مستول األفكار.
 .2ذات مثاليــة :هرري تات تطلعيررة ،ي تمعررا مررا يطمرري الفرررد ي يكررو يو يررربي ،فررالمفهو الررت يكونررس
الفرررد ع ر مجموعررة التن يمررات السررلوكية الترري تررردر عنررس نتررو البيئررة المتيطررة للمجتمررع الررت يعرريش
فيس ،يو هو بنال معرفري يتكرو مر يفكرار اإلنسرا عر مختلرف نرواتي شخرريتس ،فمهومرس عر جسرده

يمعا التات البدنية ،ومفهومس ع بنائرس العقلري يمعرا مفهرو الرتات المعرفيرة يو العقليرة ،ومفهومرس عر
سلوكس االجتماعي يمعا للتات االجتماعية.

تتكو التات م خجا التفاعا االجتماعي وتنمرو للفررد تات عائليرة وتات مدرسرية وتات مهنيرة ،وتتطرور
التات م خجا العجتات االجتماعية مما يؤد إلى تكوي تات سلبية عند الفررد ،التوافرق االجتمراعي هرو

تكوي معرفي من

موتد ومتعل للمدركات الشرعورية والتررورات والتعميمرات الخاررة بالرتات يبلروره الفررد
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ويعتبرره تعريفراً نفسرياً لتاتررس كمررا توجرد عجتررة وطيرردم بري اإلد ار الررتهني ومفهرو الررتات إ مررا يتفروه بررس كرا
واتررد منررا نررابع م ر مفهومررس لتاتررس ،ويتررأعر مفهررو الررتات بررالمؤعرات والمعلومررات الترري يتلقاهررا م ر ا خ رري

والترري تشرركا برردورها رررورم الررتات وتترردد هويررة الشخرررية ،إ ردود يفعرراا ا خ رري وطريقررة تعررامله مررع
الفرررد وردود يفعرراله تررؤعر فرري تشرركيا رررورم الررتات وفرري تقرردير الررتات اللررتي يشرركج برردورهما المكونررات
الرئيسية لمفهو التات (خير .)2004،

أنواع الذات طبقاً لمفهوم الذات هي :كما أوردها زهران ( )1998

 .1التات الواتعيةي عبارم ع إد ار الفرد لقدراتس وامكاناتس ويدواره.
يرها ا خري .
 .2التات االجتماعيةي هي التات كما ا
 .3التات اإلدراكيةي عبارم ع تن ي لجتجاهات التاتية.

 .4التات المعاليةي هي مفهو الفرد كما يود ي يكو  ،وتبعاً لتل فالفرد يمل عدم توات منهاي
 التات كما يعتقد تقيقة بما هو كائ عليس. التات كما يتمنى ي تكو عليس. -التات كما يراها ا خري .

تد ير جيمب ي هنا ن امي للتات هماي
 .1التات التجريبية.
 .2التات العارفة.

وتد ميا كاتا بي يبعاد للتاتي
 .1التات البنائيةي وهي تقابا ا نا كعملية يو كتفاعا.
 .2التات التأمليةي بقسميها الواتعي والمعالي.

ي .التات الواتعية يو الفعليةي وهي رؤية الفرد لنفسس يو إت ارره لها.
 .التات المعاليةي وهي الفرد كما يود ي ير نفسس (جيمب).
وفي دراسات (ستينب) تكر ي هنا عمانية يبعاد للتات هيي

 .1البعد المساتي للتات.

 .2بعد التات المدركة الواعية.
 .3تنو الفئات المختلفة داخا التات.
 .4العقة بالنفب.

 .5تكاما االنماط.
 .6االستبرار تطابق التات مع الواتع.
 .7عبات مفهو التات.
30

تقبا التات تطابق التات المدركة والتات المعالية .زهران ( )1998
ميا لندهول في عا ( )1940المتكور في عبده (  )2002بي الرتات التاتيرة والرتات الموضروعية ،فتتكرو

الرتات التاتيرة مر تلر الرمرروا التري يعري الفررد نفسررس مر خجلهرا ،ومرا يعتقرده الفرررد عر نفسرس .يمرا الررتات
الموضرروعية فهرري تشررير إلررى مررا يعتقررده ا خرررو ع ر الفرررد وكلمررا كانررت المسررافة كبي ررم برري الررتات التاتيررة
وال ررتات الموض رروعية يدل إل ررى تش ررويس تات الف رررد عر ر نفس ررس وكلم ررا تل ررت المس ررافة ر ررفيرم يدل إل ررى تر ررور
رتيي للفرد ع نفسس.

ويعتقد روجرا في عا ( )1951ي التات يمك ي تتأعر بعجعة مفاهي هيي
 .1التاجة إلى االعتبار اإليجابي.
 .2التاجة إلى اعتبار التات.
 .3شروط التقدير.

ويرل تشودوركوف ( )1954ا الفرد يبني تاتاً واتعية في ضول ما يراه ا خرو وتورا إلرى ينرس كلمرا ااد
االتف رراق ب رري ور ررف الش ررخ

لنفس ررس وور ررف ا خر رري ل ررس ت ررا ال رردفا اإلداك رري وارتف ررع مس ررتول التواف ررق

الشخرري وكلمرا ااد االتفراق بري ورررف الشرخ

لنفسرس وتقيري ا خرري لرس اادت كفايرة توافقرس الشخررري.

ويعرررف تامررد اه ر ار ( )1967مفهررو الررتات بأنررس تكرروي فرضرري مررن

موتررد ومررتعل للمرردركات الشررعورية

والتر ررورات والتعميم ررات الخار ررة بال ررتات ببل ررورم الف رررد ويعتب ررر تعريفر راً نفس ررياً لتات ررس ،وير ررتبط مفه ررو ال ررتات
بمجموعة م المفاهي وهيي

 -1عاطفـة اعتبـار الـذات :وهري انت را مرا لردل الفررد مر عواطرف .وانت را هرته العواطرف فري بنائهرا فرري
وتدم تتوجها عاطفة اعتبار التات وهي العاطفة التي تدورتوا فكرم الفرد عر نفسرس والتري تأخرت الرتات
كموضو لها والتي تتدد درجة تكاملها للفرد.
 -2تأكيد الذاتي يميا الفررد إلرى تأكيرد تاترس بردافع التقردير واالعترراف واالسرتقجا واالعتمراد علرى األشريال
والرغبة في القيادم ويدفع تأكيد التات إلى تتسي الرتات وتاجترس إلرى التقردير تدفعرس إلرى السرعي دائمراً

إلتراا المكانة والقيمة االجتماعيرة ويعمرا ترافا توكيرد الرتات علرى إشربا الفررد للنجرا الرت تققرس

في مها تيادية معينة.
 -3تحقيــق الــذات :يعنرري تتقيررق الررتات ي يك رو مفهررو الررتات يم ر ًار واتعرًا ويترراوا الفرررد تتقيررق إمكاناتررس
الكافيررة بكررا مررا يتتررار لررس م ر طرررق .ويمعررا هررتا المفهررو الرردافع الرئيسرري الررت يسررعى الفرررد لتتقيقررس

ويتميا األفراد المتققو لتواته با تيي
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 .1ي له اتجاهاً واتعياً.

 .2ينه يتقبلو ينفسه وا خري – والعال الطبيعي كما ه عليس.
ال م تمركاه توا ينفسه .
 .3ينه يتمركاو توا المشاكا بد ً
 .4ينه يتسمو باالستقجا التاتي توا ا خري .

 .5ي لديه خبرم ع يمة لسبدا واالبتكار(عبده )2002

الصفات المكونة لمفهوم الذات

يمعا مفهو الرتات الفكررم التري يتملهرا الفررد عر نفسرس فهرو مجموعرة الررفات التري يطلقهرا عر نفسرس فري
مجاالت متعددم وخارة تل الرفات التي يعتبرها مهمة وم امعلتها ي
 .1الرفات الجسسمية ي معا وسي نتيا سمي ضخ رغير التج .

 .2الرفات المرتبطة بالقي االجتماعيةي معا عادا شريف متعاو متسامي مخل
 .3رفات تتعلق بالقدرات العقليةي معا تكي غبي موهو
 .4رفات تتضم الجوان

خلوق كري .

مجتهد المع كعير النسيا مستفت.

االنفعالية ي معا تاد االنفعاا مااجي متا هاد ل خجوا عربي.

يعتبر مفهو ال تات عند لوي هو بمعابة المنطقة الروتية التي تتدد المعتقدات تجاه الرنفب ،كمرا ينرس عامرا
يساسري وهررا يرتتك فرري كرا السررلو البشرر  ،وييضراً مفهرو الررتات يعرد بمعابررة البراروميتر الررت يعبرر عر

الشخرية السوية  ،يعرد النروام التري تقرو عليهرا الشخررية كوتردم مركبرة ديناميكيرة وهرو يتكرو مر تجرار

الفرد واتتكاكس بالواتع م ناتية ،وكنتيجة الهتمامس وللعجتات االجتماعية .اه ار ()1998

تكر سيموندب ( )1985إ مفهو التات عبارم ع مجموعة مر العمليرات هري اإلد ار والتفكيرر والترتكر
المسرؤولة عر تطرروير وتنفيررت خطررة عمررا للوررروا إلرى إشرربا البواعررث الداخليررة ،وينمررو مفهررو الررتات لرردل

الفرررد بتقييمررات ا خ رري لررس وخارررة تقيمررات المهمرري لديررس معررا األ

األ والمعلمرري واألررردتال المق رربي

واألترار  .ويعتبررر مفهررو الررتات مر العنارررر الهامررة فري الشخرررية إت ي فكررم الفرررد عر نفسررس تترردد إلررى
درجة بعيدم سلو الفرد وواتعيتس لجنجاا وتكيفس(اه ار .)1998 ،

مكونات مفهوم الذات :

وتتكو التات م يربعة جوان

هامة هيي

 .1كيف يدر الفرد نفسس؟
 .2ما يعتقده ينس نفسس؟
 .3كيف يقي نفسس؟

 .4كيف يعاا نفسس
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ابعاد مفهوم الذات :

 .1العجتة العائلية المتوفقة.
 .2توم عاطفة التات.
 .3التوافق الشخري التا .
 .4التطابق بي التات المدركة والتات المعالية (عبده )2002

معينات الذات :

يستعما مرطلي التات لمعنيي هماي
 .1تر رررف ال ررتاتي بأنه ررا اتجاه ررات الش ررخ

ومش رراعره عر ر نفس ررس ،تي ررث إن ررس يعن رري اتجاه ررات الش ررخ

ومش رراعره ومدركات ررس وتقييم ررس ل ررنفب الموض ررو وبه ررتا المعن ررى تك ررو فكر ررم ال ررتات فكر ررم الش ررخ

عر ر

نفسس.ويطلق عليس التات كموضو ).(Self as object
 .2تغيرر الررتاتي عر مجموعررات العمليررات السرريكولوجية التري تتكر السررلو والتوافررق ويطلررق عليررس الررتات
كعمليررة (  ) Self as processفالررتات هرري فاعررا بمعنرري ينهررا تتكررو م ر مجموعررة نشرريطة م ر
العمليات كالتفكير والتتكر واإلد ار (عبده .)2002

مفهوم الذات العام والخاص:
هنا يربعة مستويات مختلفة م المعرفة لمفهو التات يو النفب وهيي
 .1النفس المرئية:

تتترول علررى معلومررات معروفرة للررنفب ولآلخرري تيرث ينهررا متاتررة لسطررج وإلمكانيررة المشرراركة والمسرراتة
ف رري ه ررتا الجرررال تب رردو رر رغيرم فر رري التع رررف عل ررى الطررررف ا خ ررر وتتس ررع بمشررراركة يكع ررر مر ر المعلومر ررات
الشخرية مع الطرف ا خر.
 .2النفس غير المرئية:
تسرمى الرنفب العميرال وتتترو علرى معلومرات خاررة يتررا عليهرا الطررف ا خرر ولكنهرا غيرر معروفرة
للشررخ

نفسررس مررعجً عنررد تفضرريا يتررد األبنررال عنررد األ

معروف لأل

ي هررر تل ر ال شررعورياً فرري سررلو األ

فيكررو

فيدعى معاملة األبنال بالمساوام ولكنس معروف لجب .

 .3النفس المخبأة:
يتت ررو ه ررتا الج ررال عل ررى معلوم ررات شخر ررية وخار ررة ج رردًا ال تس ررمي بمش رراركتها م ررع الط رررف ا خ ررر فه رري
معروفررة للررنفب وغيررر معروفررة لآلخ رري تيررث ينرس ال يمكر

لآلخرري اإلطررج علررى مكنونررات الررنفب وتقررا

المسافة مع مرور الام وتطور العجتة مع الطرف ا خر(جبريا.)2009 ،
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 .4النفس المجهولة:
تتترو علرى معلومرات غيرر معروفرة للرنفب وغيررر معروفرة لآلخرري

ومر الطبيعري كبرت يو تجاهرا بعر

المعلومات ع النفب ال يتمك ا خرو م إدراكها في األتواا العادية وتكو مساتة هرتا الجرال ررغيرم
ج ررداً وال يمكر ر االط ررج عليه ررا إال مر ر خ ررجا الع ررجر النفس رري يو الت رردريبات النفس ررية .ومر ر ه ررتا يتب رري ي

نمروتر نافرتم جوهررار بمفهرو الرتات وعجتررة الفررد مررع ا خرري ويوضري مرردل انفتاترس يو مرا يسررمي برس فرري
االنفتا على ا خر مما يساعد على فه تطور العجتة مع ا خري (خير .)2004 ،
تعريفات مفهوم تقدير الذات()Self Esteemي

توجد تعريفات عديدم لتقدير التاتي
يعرف كارا روجرا  )1951( K.Rogerتقردير الرتات تاجرة إيجابيرة ضررورية وانهرا هري التاجرة األساسرية
واالتتر ار والتعرراو والردفل والتر

اإليجابية ا تية م ا خري .

وي مشراعر الكفررالم والقابليرة وينمررو تقردير الررتات مر خررجا االتجاهررات

ويع رررف كات ررا  )1957( Cattleتق رردير ال ررتات بأن ررس تكر ر ش ررخ

يق ررع عل ررى بع ررد يو متر ررا يتر رراو ب رري

اإليجابية والسلبية.

ويعرررف بخيررت ( )1985تقرردير الررتات ينررس مجموعررة االتجاهررات والمعتقرردات الترري يسررتند عليهررا الفرررد عنرردما
را عقلي راً يعررد الشررخ
يواجررس العررال المترريط بررس فررج تقرردير الررتات يعطررى تجهير اً

النجا والقبوا والقوم الشخرية.

لجسررتجابة طبق راً لتوتعررات

ويعرررف روانبيرررر  )1991( Rosenbergالمررتكور فرري عبررد اهلل عسرركر تقرردير الررتات بأنررس اتجاهررات الفرررد
الشاملة سالبة كانت ي موجبة نتو نفسس.
وي رررل كام ررا ( )1993تق رردير ال ررتات بأن ررس ن ر ررم الف رررد واتجاهات ررس نت ررو تات ررس وم رردل تق رردير ه ررته ال ررتات مر ر
الجوان

المختلفة كالدور والمركا األسر والمهني وبقية األدوار التي يمارسها في مجاا العجتة بالواتع.

وي رررل س ررليما ( )1999ي تق رردير ال ررتات مفه ررو ير ررتبط بتكام ررا الشخر ررية الت رري تتمت ررع بدرج ررة عالي ررة مر ر
التكاما وتت ى بتقدير تات عالي .
يعرف كروبر سرميث ( )Smithفري الخالرد ()2001ي إ تقردير الرتات هرو تكر الفررد علرى تاترس ويتضرم

االتجاهررات اإليجابيررة والسررلبية نتررو تاتررس ويوضرري مرردل اعتقرراده بأنررس تررادر ومه ر ونرراجي وكررفل ي تكمررة
على درجة كفالتس الشخرية.
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ن ريات مفهو التاتي

 -1ن رية كارا روجرا ( )C.Rogers

يرررل ي مفهررو الررتات يج ر

ي ين ررر إليررس فرري إطررار تشرركيا مررن

ومررر  ،م ر اإلد اركررات الشررعورية ع ر

ال ررتات .و يتك ررو مر ر إد ارك ررات الف رررد الخار ررة وتد ارت ررس ،والم رردركات والمف رراهي عر ر ال ررتات ف رري عجتاته ررا
با خري وعجتاتها بالبيئة والقي التي تدر على ينها مرتبطة مع هته الخبرات واألهداف والمعا.

وتقررو الن ريررة علررى ال اهريررة والكليررة تيررث تتكررو الشخرررية م ر الكررائ العضررو الررت يسررتجي

ككررا

وال ررت تترك ررا في ررس جمي ررع الخبر ررات مر ر الناتي ررة النفس ررية وتش رركا مجموع ررة الخبر ررات يو الم رردركات المج رراا
ال رراهر الررت ال يعرفررس إال الشررخ

نفس رس وي الشررخ

يسررتجي

للبيئررة ويتتررو المجرراا ال راهر علررى

مدركات الفرد الشعورية وي المدركات هي م يه متددات السلو خارة لدل األسويال.
كما وضع روجرا في ن ريتس مجموعة م النقاط تتمعا على النتو التاليي
 .1تفاعا الفرد مع المتيط الخارجي ومع ا خري يؤد إلى تكوي التات.

 .2يتوتف تفاعا الفرد مع العال الخارجي وفقًا للخبرم وادراكس يمعا الواتع لديس.
 .3يكو تفاعا الفرد مع متيطس بشكا كلي ومن .
 .4يفضا م يدر سلو الفرد هو شعوره التاتي.

 .5إ سلو الفرد يهدف إلى متاولة إشبا تاجتس.
 .6يك ررو الس ررلو المس ررتهدف مر ررتوباً بجتس رراب ع رراطفي وش رردم الطاف ررة تعتم ررد عل ررى يهمير رة الس ررلو ف رري
المتاف ة على الفرد وايادم نشاطس.

 .7يناضا الفرد م يجا إعرال خبراتس واالستفادم لتتقيق تواانس.
 .8اإلد ار الكلي يربي مكوناً لتات الفرد.

 .9الفرد يعيش في عال متغير م خجا خبراتس .
 .10القي المرتبطة بتات الفرد هي جال م مكونات التات.
 .11الخب ررات الت رري عايشررها الفر ررد ت رردر وتررن

فتر رربي له ررا معنررى وتر ررتبط بال ررتات يو تهمررا لع ررد وج ررود

عجتة تربطها بمكونات التات.
 .12األسالي
 .13بع ر

السلوكية التي يختارها الفرد تكو متوافقة مع مفهو التات.

ين روا السررلو تنررتت ع ر خب ررات الفرررد وال تكررو غيررر متوافقررة مررع مفهررو تاتررس وال يررتمك م ر

التتك بها.
 .14الخبرات ال تتوافق مع مكونات تات الفرد وتعتبر مهددم لكيانس.
 .15سول التوافق ينتت عندما يفشا الفرد في استيعا
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وتن ي الخبرات التسية والعقلية التي يمر بها.

 .16التوافرق النفسرري يررت عنرردما يررتمك الفرررد مر اسرتيعا
يتجل مع مفهو التات.

.17

الخب ررات المتوافقررة مررع الررتات تفت ر

وتس رتوع

جميررع خب ارتررس التسررية والعقليررة واعطائهررا معنررى
وتعمررا علررى اتتوائهررا وتايررد م ر ترردرم الفرررد علررى

تفه ا خري وتقبله .
.18

إادي رراد اس ررتيعا

الف رررد لخب ارت ررس يس رراعده عل ررى اس ررتبداا تيم ررة وتر ررتيي بعر ر

لتكوي منهجاً يو سلوكاً لديس (عبده.)2002 ،

المف رراهي الخاطئ ررة

 -2نظرية فسينج وكومبز(:)Shyg and Combs
لقد استخدمت الن رية مرطلي المجاا ال اهر

يشير إلى البيئة السيكولوجية وي سرلو الشرخ

يتتردد

بمجالس ال اهر للكائ التي نفسس .تيث ي مفهرو الرتات يتكرو مر يجراال للمجراا ال راهر التري تتميرا

ع طريق الفرد كخرائ

متدودم وعابتة ي ي المجاا ال اهر يتدد السلو .

ويتميررا مفهررو الررتات بتتديررد الكيفيررة الترري يتررررف بهررا الفرررد ويرررل فسررينت وكررومبا يعتقرردا تبرروا فك ررم ي
الرروعي سررب

السررلو  .وي مررا يعتقررده المرررل ومررا يشررعر بررس يترردد مررا سرروف يفعلررس .ويؤكررد علررى ينررس تاجررة

إنسانية يساسية واتدم يستطيع الفرد بموجبهرا فهر السرلو اإلنسراني والتنبرؤ برس وهرته التاجرة هري المتاف رة
علررى الررتات ال اهريررة وتأكيررد ورفررع تيمتهررا.إ اإلد ار الشخررري يترردد السررلو فررج السررلو دائم راً معقرروا

وهررادف وي الفرررد يختررار طريقررة السررلو األكعررر فاعليررة فكررا سررلو يترردد المجرراا اإلد اركرري .ويرررل كررومبا

ي الررنفب تتكررو م ر إد ار يتعلررق بررالفرد وهررتا اإلد ار لررس لعررار تيوي رة وهامررة علررى سررلو الفرررد كمررا يوجررد

اخر رتجف ب رري الن ر رريتي فيس ررنت وك ررومبا ال ي رردخج العوام ررا االس ررتنباطية الت رري يلج ررأ إليه ررا الش ررخ

وال

يعتقدا ي المجاا ال اهر ومفهو التات هما مررادر السرلو برا هنرا عوامرا بيولوجيرة وتيويرة ترد ال
تتدخا في مفهو التات ومع تل الضغط على السلو وتوجيهس (خير )2004 ،
 -3نظرية الذات عن جورج ميد(:)G. Mead

يعتبر جورر ميرد الرتات باعتبارهرا موضروعاً يو سرماه الروعى الشرعور بالرتات ي الروعي يو الشرعور اسرتجابة

ا ينهررا مجموعررة األل ر والسرررور والتفكي ر ير ينهررا مجموعررة العمليررات السرريكولوجية .يمررا الرروعي بالررتات فهررو
إد ار الررتات كموضررو بمعنرري اتجاهررات الشررخ
فكرم الشخ

ومشرراعره نتررو نفسررس واد اركررس لنفسررس وتقيمررس لهررا يو هرري

ع نفسس كمررا يرررل ميررد الررتات بأنهررا تتضررم جررانبي منفرررلي وه ر ا نررا المررتكل ومفهررو

الررتات يو الررتات االجتماعيررة وي للفرررد عرردم مفرراهي للررتات مفهررو الررتات الجسررمي ،ومفهررو ال رتات تس ر
الدور الت يمارسس الفرد ،والتات االجتماعية تتضم عدم يدوار وجميع الررفات التري ي ارهرا الفررد فري تاترس
عنررردما يتفاعر ررا مر ررع ا خر ررري  ،والرر ررفات التر رري يمك ر ر مجت تهر ررا وورر ررفها وي شر رريل ت ر رراه فهر ررو مفهر ررو

تاتي(خير .)2014 ،
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أشكال مفهوم الذات:
 .1مفه ررو ال ررتات االجتم رراعيي ويش ررير ه ررتا المفه ررو إل ررى تر ررور الف رررد لتقير ري ا خر رري ل ررس معتم رردًا عل ررى
تر رررفاته ويتر رواله ويتك ررو مر ر الم رردركات والتر ررورات الت رري تت رردد الر ررورم الت رري يعتق ررد ي ا خر رري

يترورونها عنس .
 .2مفهررو الررتات األكر راديميي يعرررف بأنررس اتجاه ررات الفرررد ومش رراعره نتررو التتررريا ف رري مواضرريع معين ررة
يتعلمها تل الفرد يو هو تقرير الفرد ع درجاتس وعجماتس في االختبارات التتريلية.

 .3مفهو التات المدر ي تيث يتكو م المردركات التررورات التري تتردد خررائ

الرتات وترنعكب فري

ورف الفرد لتاتس وهو عبارم عر إد ار المررل لنفسرس علرى تقيقتهرا وواتعهرا ولريب كمرا يرغبهرا ويشرما
هتا اإلد ار م هره وجسمس وتدراتس ودوره في التيام(مرطفى.)2004 ،

 .4مفهو التات المعاليي يسمى هتا المفهو بتات الطمرو وهرو عبرارم عر التالرة التري يتمنرى ي يكرو
عليهررا الفرررد س روال كررا مررا يتعلررق منهررا بالجان ر

النفسرري ي الجسررمي ي كليهمررا مع راً معتمررداً علررى مرردل

سريطرم مفهرو الرتات المرردر لردل الفررد ويتكررو مر المردركات والتطرورات الترري تتردد الررور المعاليررة
التي يود الفرد ي يكو عليها.

 .5مفهررو ال رتات المؤتررتي هررو مفهررو غيررر عابررت يملكررس الفرررد لفت ررم وجي رام ع ر يتجشررى بعرردها وتررد يكررو
مرغوبر راً في ررس يو غي ررر مرغ ررو في ررس تسر ر
.)2004

الموات ررف والتغير ررات الت رري يج ررد الف رررد نفس ررس إااها(مرر رطفى،

أنواع مفهوم الذات:
وم يه ينوا مفاهي التات التي تتدث عنها العلمال عجعة هيي
 -1مفهوم الذات اإليجابي:
يتمعررا ف ري تفعيررا الفرررد لتاتررس ورضرراه منهررا وت هررر لكررا م ر يتعامررا مررع الفرررد يو يتت ر بررس ويكشررف عنهررا
يس ررلو تعامل ررس م ررع ا خر رري ال ررت ي ه ررر في ررس دائمر راً الرغب ررة ف رري اتتر ر ار ال ررتات وتق ررديرها والمتاف ررة عل ررى
مكانتها االجتماعية ودورها ويهميتها والعقة الواضتة بالنفب والتمسر بالك ارمرة واالسرتقجا الرتاتي ممرا يعبرر
عر تقبررا الفررد لتاتررس ورضراه عنهررا ويعرود تبرروا الرتات مر لديرس مفهررو إيجرابي عر تاترس إلررى معرفرة الررتات

والتبرر بها.

 -2مفهوم الذات السلبي:
وي هر في نمطي ي
 تكو فكرم الفرد ع نفسس غير منت مة تيث ال يكو لدل الفرد إتساب بعبات تاتس وتكاملها واليعرف مواط الضعف والقوم لديس مما يشير إلى سول التكييف.

 -يترف بالعبات والتن ي ويقاو التغيير.
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وفي النمطي ي معلومات جديدم ع التات تسب
وهنا نوعي م السلبيةي

القلق والشعور بتهديدات التات(الخالد .)2001 ،

 .1ي هر عد القدرم على التوافق مع العال الخارجيي بتيث يعتقد ينرس لريب علرى مسرتول ا خرري يو ينرس
متما بالمشاكا والهمو يو ينس يشعره بعد االستقرار النفسي في تياتس.
 .2ي هر فري شرعور الربع

مرنه بالكراهيرة مر ا خرري تيرث يعبرر عر تلر بأنرس يشرعر بعرد تيمترس يو

عد يهمية يو ينس غير مقدر م ا خري

 .3مفهو التات الخا

مهما فعا.

يشير إلى فه التات كما هي عليس م وجهة ن رر الشرخ

وتتضرم مخاوفرس

ومشاعره المترلة بعرد األمر ونقراط الضرعف التري ال يعتررف بهرا ألترد وهرته تتضرم باإلضرافة إلرى
الجوان

السلبية جوان

إيجابية (عبد الخالق.)2009 ،

تكوين مفهوم الذات:
يبرردي الفرررد فرري تكرروي مفهررو مترردد لتاتررس منررت اللت ررة األولررى مر تياتررس تيررث يبرردي تجميررع المعلومررات ع ر

نفسس وع ا خري المتيطي بس وعر البيئرة التري يعريش فيهرا وينتمري إليهرا ليكرو نتيجرة تفاعلرس واتتكاكرس
وتعاملس مع المتيط االجتماعي الت يعيش فيس الكعير م المشاعر العواطف واإلتساب التري تترراك يومراً

بعررد يررو ويررتعل كيررف يخفررف مر لالمررس ويت اانررس وكيررف يتغلر

علررى المررراع

والعقبررات الترري تواجهرس فرري

التيررام وي ردر مررا يشررعره بال ارتررة النفسررية ومررا يشرربع دوافع رس ويسررتعير ميولررس ويسررتدعى انتباهررس وتتكررو تات
اإلنسا مع إجمالي كا ما يمك لس ي يسمى بس نفسس م مكونات النفب واالنفعاالت التري ترد تعيرهرا تلر

افترضر رري يعبر ررر ع ر ر
ا
المكونر ررات والترر رررفات التر رري تنر ررتت ع ر ر االنفعر رراالت .إ مفهر ررو الر ررتات هر ررو مفهر ررو
خرر ررائ

والجسدية.

الشر ررخ

ورر ررفاتس كمر ررا ير رردركها فر رري الجوان ر ر

التعليمير ررة واالجتماعير ررة واالنفعالير ررة واألخجتير ررة

مفهو التات يتضم عجعة مكوناتي
 .1الجانب اإلدراكي:
ويشررير إل ررى الطريقررة الت رري يرردر به ررا المرررل نفس ررس ويشررما ر ررورم الشررخ

عر ر م ه رره الجس ررد وتر رروره

لسنطبا الت يتركس لدل ا خري ويتضرم الررورم التري لديرس عر مردل جاتبيرة ويهميرة األجراال المختلفرة

ع جسده وتل م تيث تأعيرها على سلوكس وم تيث االعتبار الت تعطيس إياه في يعي ا خري .
 .2الجانب المفهومي:
ويعني ترور الفرد لرفاتس المميام تد ارترس مرواط ضرعفس ويررولس يفكراره وطموتاترس فيمرا يتعلرق بالمسرتقبا
ويسمى على هتا الجان

مفهو التات النفسي ويشما التوافق للتيام ورفات األمانة والعقة.

 .3الجانب الموقفي:
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يعنرري مشرراعر المرررل نتررو تاتررس واتجاهاتررس ولفرراق المسررتقبا ،مشرراعره ترروا يهميتررس واتجاهات رس نتررو االعت رااا

بتاتس يو تأنيبها والشعور بالخجا منها وهتا يعكب تناعاتس ومدل تبولس وتقديره لتاتس (بخيت)1985 ،

التسلسل الهرمي لمفهوم الذات
إ مفهررو الررتات يترردد الهويررة الشخرررية الترري ي ارهررا الفرررد فرري تاتررس ويتكررو هررتا المفهررو مر مجموعررة م ر
االعتقررادات والمبرراد ل والق رري والتوجيهررات الشخرررية .ويعتب ررر مفهررو الررتات بمعاب ررة لليررة ديناميكيررة تيوي ررة

ومسررتمرم تابلررة للتطررور والتعررديا .كمررا يتتررول مفهررو الررتات علررى عرردم مكونررات تتمعررا فرري طبقررات تسلسررا
هرمرري ففرري تمررة الهررر يوجررد المفهررو العررا للررتات ،وهررو عبررارم عر مجموعررة المعتقرردات الترري يتخررتها الفرررد
لنفسس ويتبناها ومر الررع

تعرديلها يو تغييرهرا ألنهرا ترسرخت بداخلرس مرع مررور الرام وفري الطبقرة التاليرة

المكونا الرئيسيا لمفهو التات وهماي

 .1رورم التات ( )Self Imageوهي الرورم العقلية التي يراها الشخ

لنفسس.

 .2تقدير التات ()Self Esteemي وهي مشاعر واتجاهات الفرد نتو نفسس وكيف يقي تاتس.

وتليهررا عجع ررة عنارررر فرعي ررة وه رري مفهررو ال ررتات الجسررد واالجتم رراعي والنفس رري المسررتمدم مر ر المكون ررات

األساسية (الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية) لتكاما اإلنسا .
وفري تاعردم الهررر توجرد المجموعرة التفررريلية المتعلقرة بمفهررو الرتات وهري االختجفررات المواررفات المعرفررة
الهوايات والبيئة والقي واإلررار والتعاما(عبد الخالق.)2001 ،

تعريف توكيد الذات:

هررو ترردرم الفرررد علررى التعبيرلف رًا وس رلوكًا ع ر مشرراعره ويفكرراره ول ارئررس اتجرراه األشررخا
والمطالبة بتقوتس التي يستتقها دو

ل يو عدوا ويتضم عدم يمور منهاي

االتتر والتقدير م ا خري .
ا
 .1التروا على
 .2التعبير ع التات بشكا رريي وببساطة.
 .3التعبير ع مشاعر الغض

بدو توتر.

 .4الشعور بالراتة وعد التوتر بمواتف جديدم غير معتاد عليها.
 .5التوارا مع ا خري بشكا رريي ومباشر.
 .6التمتع بالتقوق الشخرية دو سل

تقوق ا خري (خير .)2004 ،
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والمواتررف م ر تولررس

ماهية التعبير عن الذات؟
تررد يترردث ي شخر رًا مررا غيررر تررادر علررى مواجهررة موتررف مررا ،يو تتديررد هرردف مررا ،يو مقابلررة ينرراب مررا يو

البدل في توار ما ،السب

في تل يعود إلى ي الشرخ

يملر الهويرة الخاررة برس والتري تميراه عر غيرره،

وهتا معنى التعبير ع التات .فالتعبير ع التات هو تدرم الشخ

على خلق هوية خاررة برس تميراه عر

غيره يستطيع م خجلها ي يواجس ا خرري بكرا عقرة بعيرداً عر الخروف واالضرط ار النفسري ،وتبردي عمليرة

تكوي شخرية الفرد يو هويتس م األسرم فهنا يسرم تنشيل فرردًا تراد ًار علرى تتمرا تبعرات ترررفاتس بكرا

عقة  ،ويسرم طمست شخرية الفرد وجعلتس غير تادر على مواجهة تتى تاتس ،فاألسررم التري تقروا يو تسرمع
ألبنائهررا يعرف ر ترراد اًر علررى ي تتق رق تات ر وي تررنجي وي تواجررس مسررتقبل بكررا عقررة ،وع ر يس ررم ال يسررمع

رعور بررالتا
الفرررد فيهررا إال انررت غبرري فاشررا يبلررس هررته الكلمررات الجارتررة الترري تولررد فرري شخرررية األبنررال شر اً

واالضطهاد على ينفسه تجعله يشخارراً غيرر سرويي

منطروي علرى ينفسره غيرر ترادري علرى مواجهرة

المواتف تنعكب على شخريتس الفرد ويفكاره وتدراتس (عبد الفتا .)1987 ،

خصائص تقدير الذات:

 .1تقدير التات هو تقيي الفرد لتاتس القائ على رورم التات التي يرسمها لنفسس.
 .2ويستدا على تقدير التات الطريقة التي يتررف بها المرل.
 .3تقدير التات هو سمة متغيرم تكو دائماً خارة للتأعيرات الداخلية والخارجية ويتباي تبعاً للمواتف.
 .4ييضاً تقدير التات يتنو تبعاً للتجار والمشاعر الطيبة يو السيئة (خضر.)2004،

ابعاد تقدير الذات :

 .1التقدير الماد ي للتات وهو م هر القدرات البدنية التي تتمعا في جس الفرد وبيئتس وومتلكاتس.
 .2يدال تقدير التاتي وهو األدال في العما والمها األخرل.

 .3ال ررتات الروتي ررةي تتمع ررا ف رري المي رروا النفس ررية ومجم رري الشخر ررية والمه ررارات الكجمي ررة والموات ررف
واألفكار االجتماعية.
 .4التقدير العا للرتات هرو الكيفيرة التري يشرعر بهرا المررل إاال نفسرس فرالمرل يمكر ي يكرو لديرس تقردير
عرا مرتفرع للرتات وفري نفرب الوتررت تقرديره لهرا فري جانر
عا بسب

يو بعرد معرري ترد يكرو متبراً لتاترس بوجررس

نجاتس المهني ومتبوبًا م الناتية االجتماعية(اه ار .)1998 ،

 .5تقدير التات االجتماعييهو تقدير العجتات الشخرية كالعجتة بأفراد األسررم والعجترة باألشرخا

المهمرري فرري تياتررس  ،والررتوات االجتماعيررة منررت الطفول رة عبررر م ارتررا النمررو المختلفررة علررى ضررول

متررددات معينررة ،يكتس ر

الفرررد خجلهررا فكرتررس ع ر نفسررس ،فاألفكررار والمشرراعر واالتجاهررات الترري

يكونهر ررا الفر رررد ع ر ر نفسر ررس ويرر ررف بهر ررا تاتر ررس ،هر رري نتر ررار ينمر رراط التنشر ررئة االجتماعير ررة ،والتفاعر ررا
االجتم رراعي ويس ررالي

العر روا

والعق ررا  ،واالتجاه ررات الوالدي ررة ،وموات ررف خبر ررات إدراكي ررة واجتماعي ررة
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وانفعاليررة يمررر بهررا الفرررد والرردور االجتمرراعي والوضررع االجتمرراعي واالتتررراد ومواتررف اإلتبرراط

والرر ار  .تيرث ي الرتات تنمرو وتتغيررر نتيجرة للتفاعرا المسرتمر فالررتات فيهرا مر عناررر المعرفررة
المن مة الشعورية للفرد ع نفسس وهي يفكار الفرد التاتيرة عر نفسرس داخليرًا وخارجيرًا (عبرد الفترا ،

.)1987

إ مفهو التات المدركة وعنارر تكوي التات تنمرو فري شرعور الفررد مرع خب ارترس وينمراط سرلوكس وترروراتس

باإلضررافة إلررى الررتات المدركررة والررتات االجتماعيررة الررتات المعاليررة الترري تمررت
التوافق واالت اا والعبات ،وتنمو نتيجة للنضت والتعل  ،والمركا الت تنت

ترري ا خ رري وتسررعى إلررى

تولرس كرا الخبررات التري تتردد

سلو الفرد ع طريق تعمي الخبرات االنفعالية اإلدراكية وتؤدل في النهاية إلى مفهرو عرا للرتات يرنعكب

على سلو الفرد بمرا يمكر مجت ترس وجميرع الخبررات التري يمرر بهرا الفررد يعنرال عمليرة التنشرئة االجتماعيرة
تؤعر في عملية تقيي التات فجتا كانت هرته الخبررات مؤلمرة فري يغلبهرا كرا مفهرو الرتات سرالباً ،فرجتا كانرت
هررته الخب ررات مريتررة يكررو مفهررو الررتات إيجابي راً وبررتل تس ر التوافررق .وينمررو مفهررو الررتات تس ر

المعاملررة الترري يلقاهررا الطفررا م ر والديررس معلميررس المتيطرري بررس وم را يتلقرراه م ر ع روا
عقا

يو مررا يتعررر

نوعيررة

لررس م ر

فيتعل ما لس وما عليس وما يمك ي يعملس وما ال يمك عملس.

ويشررار جررورر ميررد لكرري يترردث اإلد ار السررلي للررتات يج ر

ي تكررو هنررا هرروم برري إمكانررات الفرررد الفعليررة

وفكرم اإلنسا ع تاتس .وينبغي ي يتدث االتساق بي إد ار الفررد لتاترس واد ار ا خرري لرس ولتاترس وتترى
يؤد هتا االتساق إلى تكوي مفهو سلي ع التات (بخيت.)1985 ،

المكونات األساسية لتقدير الذات
 .1الكفرالم التاتيرةي معناهرا تمترع المررل بالعقرة برالنفب وايمانررس بأنرس ترادر علرى التوافرق والتعامرا مرع التتررديات
األساسية في التيام.

تيمة الرتاتي تعنري تبروا المررل لنفسرس مر غيرر شررط يو تيرد وي يكرو لديرس شرعور بأنرس يهرا للتيرام وجردير
بالسعادم وي لس شأ ويهمية فيها
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السمات العامة لمن لديهم تقدير منخفض لذاتهم:
 .1ال يتبو المغامرم.

 .2يخافو م المنافسة والتتديات.
 .3ساخرو .
 .4ال يتسمو بالتس .

 .5يفتقرو إلى رو المبادرم.
 .6خجولو .
 .7مترددو .
 .8يفتقرو إلى تبوا التات.

 .10يشعرو بأنه غير جديري بالت .

 .11يلومو ا خري على جوان

تروره الشخرية.

 .12تدني طموتاته (خضر.)2004 ،

من مظاهر ضعف تقدير الذات:

 .1الترريتات الشفهية معا ينا غبي لست وسيمًا ينا فاشا.
 .2المبالغة في التباهي بالتات.

 .3التساسية المفرطة للنقد السلبي.

 .4اإلتجا ع التعبير ع األفكار.
 .5المشقة في تبوا المجامجت.
 .6سهولة التأعير با خري .
السمات العامة لمن لديهم تقدير ذات مرتفع:

 .1ال يعتقد الفرد ينس يفضا ويسمى م ا خري .
 .2الشعور بالرضا ع التات واالعتااا بها ولكنس ال يعني االستعجل يو االعتااا بالتات.
 .3جديرو بالتيام.
 .4واعقو بأنفسه .

 .5يقبلو ينفسه دو تيد يو شرط.
 .6يسعو للتتسي المستمر لتاته .
 .7يشعرو بالسج مع ينفسه .

 .8يتمتعو بعجتات شخرية واجتماعية طيبة.
 .9مسئولو ع تياته .
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 .10يتعاملو مع اإلتباطات بشكا جيد.
 .11يتسمو بالتس .

 .12اجتماعيو وانبساطيو .
 .13متبو

ومتبوبو .

 .14موجهو تاتياً ( .خضر )2004

يقرروا مرروريب رواينبرررر تلمررا تجررد يشخار راً لررديه تقرردير مرتفررع للررتات يتسررمو بالفطرسررة واتتقررار ا خ رري

السمو واالستعجل على الناب .وليب م سرمات مر لرديه تقردير تات مرتفرع ي يشرعروا برأنه معراليو يو
كاملو با ه يتعرفو على نقاط ضعفه يو جوان

تقدير الذات والصحة النفسية:

تروره ويسعو لتغييرها لألتس .

تقدير التات يعراا مر إتامرة عجترات شخررية واجتماعيرة طيبرة فتقري عجترات اجتماعيرة تويرة وجيردم البرد
للف رررد ي يك ررو متبر رًا لتات ررس وكلم ررا ااد تب ررس لتات ررس ااد تب ررس لآلخر رري  .وا اتتر ر ار الم رررل لتات ررس ه ررو يس رراب
اتترامس لآلخري فاألشخا

التي يتمعو بقدر عراا مر تقردير الرتات ال ين ررو إلرى ا خرري بتسرد يو

راعر خري (د س رري بريج ررا).
بريب ررة وت ررتر وهر ر يكع ررر تعاونر راً وتماسر راً وتس ررماً واتت ارمر راً وم ارع ررام لمش ر ا

ويررتبط تقردير الررتات بشرركا كبيررر برراألدال الررو يفي الفعرراا .واألفرراد الررتي يلتمسررو المسرراعدم السررايكولوجية

يعترفرو بررأنه يعرانو مر مشرراعر الدونيرة وتشررير األبتراث إلررى ضررعف تقردير الررتات يررتبط بشرركا ملتررو
باالكتئا

والقلق والتوتر والعربية والنراو إلرى العدوانيرة والخجرا وتلرة الشرعور بالرضرا عر التيرام .وهنرا

إرتبرراط برري ضررعف تقرردير الررتات والسررلوكيات المرردمرم كتنرراوا الكتوليررات وتعرراطي المخرردرات واالضررطرابات
الغتائية واالنتتار ،ويعد ضعف تقدير الرتات سربباً رئيسراً لمع ر العلرا والمشركجت االجتماعيرة والشخررية

(الخالدل.)2001 ،

تــري الباحثــة  :إ الررتات االنسررانية يمك ر ي ترررا إلررى يعلررى م ارتررا النمررو النفسرري والتقرردير المرتفررع إتا
تامت األسرم بدورها المنوط لها  ،إت ي هنا الكعير م المشكجت التري تواجرس الفررد وترؤد إلرى إنخفرا
تقرردير الررتات لررديه وهرري ترجررع إلررى يسرربا

اإليجابي للتات في األسرم.

مختلفررة لهررا عجتررة بأسررالي

التنشررئة االجتماعيررة ونمررو التقرردير

وم خجا التقدير ال تب يتلقاه االب م والديس ومدرستس ويرردتائس وهرته هري النمراتر الررغيرم التري يتلقرى
تيمس وعاداتس منهرا وعاداترس منهرا ،فرجتا كرا التقردير الرت يشرعر برس مر هرته النمراتر إيجرابي يشرعره برالقبوا

االجتمرراعي م ر ا خ رري  ،واتتررامه لررس وينمررو لديررس التقرردير المرتفررع للررتات واتا كررا غيررر تلر كررا تقررديره
لتاتس منخف

.

إ التاجة لتقدير التات تعد م يه التاجرات الجامرة للنمرو النفسري والسرو والتوافرق النفسري واالجتمراعي
والرتة النفسية للفرد ولتل يهمية تقدير التات وهنال الكعير م العواما االجتماعيرة والشخررية والدينيرة
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الترري تررؤعر عليررس بالسررل

يو اإليجررا

وم ر هررتا األعررر يأخررت الفرررد خرائرررس ويرررل رررورم نفسررس والتاجررة

لتقدير التات ت هر عند مرا يشرعر النراب ينهر متبوبرو ويمتلكرو الشرعور باالعتمراد ،فتنشرأ لرديه التاجرة
لجتت ر ار  ،فه ر يتترراجو لجتت ر ار م ر ينفسرره فيمررا يسررمى بقيمررة الررتات ،ويتترراجو لجتت ر ار م ر ا خ رري

على شكا منالة يو تقدير يو نجا إجتماعي ،يو شهرم ،وما إلى تل .
بمعنى ي هنا نوعا م تاجات االتت ار والتقدير للتات ،تقدير الرتات الرت يمنترس الفررد لنفسرس ،وتقردير

واتت ار ا خري الت يمنتس ا خرو لس.
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المبحث الثالث
الجريمة والسلوك اإلجرامي
تعريف الجريمة في اللغة:
ي يرا كلمة جريمة في اللغة بمعنى م جر ي

كس

وتطع تعني الكس

او

المكروه غير المتب

غير المستتس لتل كلمة (جر ) ويراد منها التما على فعا تما إع  .كما في تولس تعالى (وال يجرمنك

شنآ تو على إال تعدلوا يعدلوا هو يتر للتقول) (المائدم ا ية  .)89ي ال يتملنك تمج إعماً بعضك
على تو إال تعدلوا معه وم هتا تطلق كلمة جريمة على ارتكا

.)2001

كا ما هو مخالف للتق (سيد يتمد،

وم هتا يعبت ي الجريمة في معناها اللغو تنتهي إلى ينها فعا األمر الت

ال يستتس  ،وتيعما كانت

يوامر الشريعة كلها مستتسنة بمقتضى تك الشار وبمقتضى اتفاتها مع الفعا السلي فج معرية اهلل
تعالى تعد جريمة لتل ترر الفقهال ي الجريمة هي فعا ما نهى عنس وتر ما يمر اهلل تعالى بس ي ينها

فعا متر معات

على فعلس ،يو تر يمر معات

لكا م يخالف يوامره ونواهيس.

على تركس .وهتا التعريف تائ على ي اهلل ترر عقاباً

مفهوم الجريمة في نظر الشريعة اإلسالمية:
كا معرية وارتكا

مت ورات شرعية اجر اهلل عنها ،وبهتا التعريف يكو معنى الجريمة تريباً م

معنى اإلع والخطيئة أل كا منهما ينتهي إلى عريا اهلل في ا خرم.

التعريف القانوني للجريمة:
هو ي سلو يرتك

مخالفة أل ن

م نرو

القانو .

مفهوم السلوك اإلجرامي:
يعرفس مرطفى فهمي ( ) 1979بأنس السلو

المضاد للمجتمع ويشما التمرد والتخري  ،واإلشاعات

والعريا (عريا السلطة) وكتل يشما جرائ الغش والتاوير والنر

واالختجب والرشوم والقتا.

يعرف ربيع ولخرو ( )1990السلو اإلجرامي بأنس هو ي سلو مضاد للمجتمع وموجس ضد مرلتتس
العامة ،يو هو ي شكا م يشكاا مخالفة المعايير األخجتية التي يرتضيها مجتمع معي  ،ويعات

عليها

القانو  ،واتا كانت الجريمة هي مسمى الفعا اإلجرامي كا السلو اإلجرامي هو ممارسة هتا الفعا.

ويشير المغربي ( )1996ينس لي ب م الضرور ي تكو الشدم يو العنت في الناعات الغرياية هي
السب

دائماً في السلو اإلجرامي ولكنها في رييه عاما رئيسي تسب

السلو المنترف يو المضاد

للمجتمع.

ويشير عبد السج ( ) 2000ي سعد ججا يعرفس بأنس فشا في إيجاد التواا بي الفرد ونفسس وبيئتس
فينترف في سلوكس انترافًا يفرق بينس وبي م يسمو بالسويي يو العاديي فيربي شاتًا يو منترفًا يو
ما شابس تل والجنو واإلج ار هما م ينوا السلو المنترف.
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تعرفس مدرسة التتليا النفسي السلو اإلجرامي بأنس سلو مرضي إتا كا راد اًر ع شخرية مضطربة

مريضة في تكوينها األساسي ع

نفسيًا فهو يرل ي

شخرية المري

األساب ما هو إال داللة وتعبي ًار ع رراعات نفسية م نو خا
ير

كا فعا إجرامي على هتا

تدفع براتبها إلى الجريمة.

(فرويد) إ كا إنسا يولد وهو ماود بمجموعة م النااعات الغرياية ،ولك األفراد يختلفو فيما

بينه م
يتعار

تيث شدم تل

لتدفعه إلى سلو

الناعات ومقاومتها وعججها ،فهي تشتد عند البع

مع مقتضيات القانو .

يشار سرور ( ) 1963إلى تعريف الجريمة بأنها هي فعا يخرر ع العواطف األخجتية في المجتمع
اإلنساني كعواطف الشفقة واألمانة واالستقامة والنااهة.

يعرف ربيع ولخرو ( ) 1990ي الجريمة هي سلو ينته القواعد األخجتية التي وضعت لها الجماعة
عليس م ضرر على

جاالات سلبية تتما رفة الرسمية .يو هي السلو الت تترمس الدولة لما يترت
المجتمع.

يعرف سجمة ( ) 1993الجريمة بأنها ما هي إال تعبير ع انعدا شعور التضام االجتماعي لدل الفرد

والت يفسره عد تاود الفرد بالقي والقواعد االجتماعية الجامة لريانة الجماعة.
تعريف الجريمة بأنها هي كا فعا ضار بالغير يو بمرلتة تتعلق بس والت ي هر منس التكوي العضو
والنفسي للفرد غير متفق لتيام الجماعة.

يوضي السمر ولخرو ( )1993إلى ي الجريمة هي كا متاولة م جان

بع

األفراد المنترفي

تتنافي مع تي المجتمع وما شيده م معايير ون .
تعريف لخر يشير إلى ي الجريمة هي كا فعا يضر يو يهدد بالضرر للشخرية اإلنسانية في وجودها

الفرد يو تقوتها األساسية.

يوضي عبد السج ( )2000ي يوا متاولة لتعريف الجريمة م وجهة ن ر علمال االجتما ترجع إلى
(دور كاي ) وتد عرف الجريمة تعريفًا اجتماعياً باعتباره الفعا الت يقع بالمخالفة للشعور الجماعي.
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التعريف المعتمد أخيراً هو نو م
فالمجتمع هو الت

ينوا

يتدد ماهية السلو

االجتماعية التي رسمها لنفسس .وعلى تل

الخرور ع
السو

تواعد السلو

وما هية السلو

التي يرسمها المجتمع ألفراده

المنترف يو اإلجرامي وفق القي

فالجريمة نسبية تختلف م مجتمع خر وم عرر خر

فؤاد البنات في العرر الجاهلي ل يك يعتبر سلوكاً إجراميًا في تل الوتت بينما اعتبر جريمة بمجيل

اإلسج (عبد السج .)2000 ،

النظري ات التي تفسر أسباب السلوك اإلجرامي:

وكانت يولى المتاوالت لتفسير السلو اإلجرامي على يد لومبرواو وتلت هته الن ريات مختلفة تتاوا

كا منها تأكيد تفسيرها وسوف يت بتث هته الن ريات واالتجاهات تبعًا للنتو التاليي
 .1الن ريات النفسية في تفسير السلو اإلجرامي.

 .2الن ريات االجتماعية في تفسير السلو اإلجرامي.
 .3الن ريات البيولوجية في تفسير السلو اإلجرامي.

 .4الن ريات االتترادية في تفسير السلو اإلجرامي.
 .5االتجاه اإلسجمي في تفسير اإلجرامي.
 .6االتجاه التكاملي في تفسير اإلجرامي.

 .7الن ريات الجغرافية في تفسير السلو اإلجرامي.
يوالًي الن ريات النفسية في تفسير السلو اإلجراميي
نظرية التحليل النفسي:

يفسر العال سيجوند فرويد هته الن رية تفسير نفسي يقو على عواما تتكو خجا مراتا تطور
الشخرية خارة مرتلة الطفولة التي تعتبر تجر الااوية في توجيس مرير الفرد ومستقبا رتتس النفسية

والعقلية وي مخ تلف االتجاهات النفسية األساسية للفرد تتكو خجا هته الفترم ولكنها تندعر بي طيات
الشعور لتربي بواعث كامنة ومتركات ال شعورية للسلو .
إ التتليا النفسي هو التفسير لبع

األشخا

التي تبدو جرائمه على درجة م التعقيد وعد وضو

البواعث التقيقية التي تدال تدفع الفرد يو غيره م األشخا

الرتكا

الجريمة في األتواا االعتيادية.

وتد يشار يلكسندر إلى ي هنال مجرمي يكو سب

إرتكابه للجريمة يرجع إلى دوافع ال شعورية خفية

اإلجرامي .لتل

اإلجرامي بمقتضى هته التفسيرات

ال يمك كشفها إال بالتتليا النفسي .ولهته المدرسة (مدرسة التتليا النفسي) تفسيرات متعددم في مجاا
سب

وطبيعة الجريمة يو السلو

تريلة رراعات ال شعورية عاطفية تادم يتعر

يكو السلو

لها الفرد في فترم مبكرم م تياتس (السيد.)1998 ،
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وتس فرويد النفب البشرية يو العقا البشر إلى عجعة مرات

وهيي

المرتبة األولىي النفب ت ات الشهوم (التات الدنيا) ويرما لها بالرما ) (IDوالت

يعني هو وتتو هته

المرتبة م النفب على االنسياق ورال الشهوات وارضال الغرائا بأية طريقة ممكنة بغ

الن ر ع

اعتبارات المعا والقي والمباد ل النبيلة.
المرتبة العانيةي التات الشعورية يو التسية (العقا) ويرما لها بالرما ) (Egoويعنى (األنا) وهي مجموعة
م الملكات العقلية المستمدم م

رغبات النفب بعد تهتيبها وفقًا لمقتضيات التيام الخارجية وتتمعا
التواا بي

و يفة هته المرتبة م النفب بالسعى نتو إيجاد نو م

الميوا الفطرية واالستعدادات

الموروعة م جهة وبي متطلبات البيئة الخارجية م المعا العليا والقي واألخجق والعادات والتقاليد فهي

بمعابة الكابي بالنسبة للمرتبة األولى.

المرتبة العالعةي التات المعالية (الضمير) ويرما لها بالرما ) (Super egoالت

يعني (األنا العليا)

تتجسد هته المرتبة بمجموعة المعا والتقاليد والعادات ال موروعة ع األجياا السابقة وكتل المكتسبة م

البيئة االجتماعية التالية وتعما هته المرتبة (األنا العليا) على متوري م جهة رد المرتبة األولى
(هو ) ع

االنفجت م

مقتضيات البيئة الخارجية وم

جهة يخرل تعد (األنا) بالقوم الجامة للقيا

بو يفتها المباشرم في رد وكبي وجما المرتبة األولى م النفب .وييضاً تتكفا بمراتبة (األنا) في يدال

و يفتها وي تقرير في يدال هته الو يفة( .نجاتي.)2001 ،

يشير فرويد الى إ السلو اإلجرامي يتوتف على مدل العجتة بي األتسا العجعة للنفب اإلنسانية فجتا
تغلبت الشهوات والميوا الفطرية ،فج السلو يكو منترفًا وتكو الشخرية غير ناضتة ،يما إتا تغلبت

المعا والقي الموروعة وتتك الضمير والعقا كا السلو تويمًا وكانت الشخرية وم هنا يشير فرويد
إلى ي المجر هو تل

الفرد الت

يخفق في تروي

دوافعس يو فشا في ترعيدها في ينماط سلوكية

مقبولة ،لتل نجد إ السلو اإلجرامي في ير فرويد هو تعبي اًر سلوكياً مباش اًرع دوافع غرياية كامنة يو

هي تعبي ًار ع رغبات مكبوتة ممنوعة تينًا لخر .يو بعبارم يخرل السلو اإلجرامي هو نتيجة سول تكيف
األنا العليا بسب

ما تعرضت لس هته التات م رراعات تادم جرت بي الهو واألنا العليا(طس.)1993 ،

ثانياً :النظريات االجتماعية التي تفسر السلوك اإلجرامي (:)Social Theory

االتجاه االجتماعي في عل اإلج ار هو االنرراف ع الفرد ،للمجتمع الت يعيش فيس بتعًا ع العواما

المؤدية إلى وتو الجريمة ،وعل اجتما الجريمة نشأ في العرر التديث متمرك اًا توا دراسة االنتراف
باعتباره خروجاً ع

القواعد والمعايير التي تددها المجتمع للسلو  ،مستهدفاً إيجاد ن رية اجتماعية

تفسيرية للسلو اإلجرامي ،وعليس يمك دراسة االتجاه االجتماعي م خجا الن ريات التي تناولت هتا

الجان بوجس عا وتد كانت هته الن ريات ن ريات تدي مة ون ريات تديعة(لا سعود )1988 ،تنقسم إلى
ثالثة أقسام:
 .1نظرية التفكك االجتماعي ( )Social disorganization
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مفهو التفك

إ

ن ريتس ي

االجتماعي يشما

يكبر تجمع للمجرمي

واهر اجتماعية وعقافية عديدم ،وتد افتر

والجانتي

يكو في يماك

تتس بالتفك

شو ) (showفي

االجتماعي بتيث يربي

المجتمع الكلي لهته األماك مفككًا ،تضعف رتابتس على يعضائس وينعد تكاما الن

ولهتا فجنس م المتوتع ي تربي األنماط اإلجرامية شائعة فيس وتنتقا بسهولة م شخ

االجتماعية فيس،
خر ،وهتا

المجتمع مقارنة بالمجتمعات تات الت ار االجتماعي ،تليلة السكا تكعر فيس الجرائ باستمرار كما ينس
تمارب فيس درجة م درجات االتتكا العقافي بي المجتمعات التقليدية والمجتمعات المتتررم وهتا م
إلى تعطيا يسالي

شأنس ي يؤد

الضبط االجتماعي التي تعوق عملية التآلف االجتماعي (خليفة،

.)1995
.2

رات

نظرية الصراع الثقافي : Cultural Conflict

هته الن رية هو والتر ميللر يعني الر ار العقافي الرراعات بي العنارر العقافية في القي

والعادات والتقاليد وم يشكاا الر ار العقافي ،الر ار بي الطبقات االجتماعية داخا المجتمع الواتد،
والر ار

بي

تي بع

الجماعات كجماعات المهاجري

والجماعات المتلية ،وبي

المجتمع العا ،

والر ار بي تي األجياا المتعاتبة ،كما يتدث الر ار العقافي عندما يخضع الر ار العقافي عندما

يخضع الفرد لبع

القواعد التي تتعار

مع تواعد المجتمع العا  .وهنا طرق عديدم لتتقيق القي التي

تت ي بها هته العقافة ،منها ما يوؤد إلى الجريمة ومنها ما ال يؤد بالضرورم إلى الجريمة ،والقي التي

يتجس نتوها السلو اإلجرامي مستمدم مباشرم م عملية التنشئة االجتماعية(ربيع ولخرو .)1995 ،
 .3نظرية الوصم االجتماعي)(The Social Labelling Theory
تدد ليمارت المتكور  1985تقو هته الن رية على فرضي يساسيي في اإلنتراف االجتماعيي

 -1يعتبر االنتراف اهرم نسبية غير عابتة ،تتتدد في إطار الجماعة التي ينشأ فيها الفرد ،التي تعتبر
بع

ينوا السلو خروجاً على تواعدها ومعاييرها ،فيور فاعلها بالخرور على تواعد الجماعة

ومعاييرها.

 -2ال يت االنتراف م خجا موتف واتد ،با نتيجة لمجموعة م المواتف وال روف االجتماعية،
فاالنتراف هو عملية اجتماعية تت بي طرفي  ،ما يقو بس الشخ

المجر م فعا منترف م

جهة ،واستجابة ا خري م الفعا المجر م جهة يخرل ،وي فعا منترف يخرر بس راتبس ع

تواعد ومعايير الجماعة ،يور راتبة باالنتراف (ججا.)1985 ،
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 .4نظرية التقليد االجتماعي ()The Theory of Social Imitation
يرل جابريا عارد إ المجتمع يتأعر الفرد فيس باألنماط واألنشطة السلوكية السائدم الت يعيش ف يس تيث
إ اإلنسا كائ اجتماعي يخضع في سلوكس ونمط تياتس لقواني المجتمع ويعرافس وتقاليده ،وبالتالي فج

الجريمة تنتشر بمقتضى عملية التقليد ،ويت بي فرد ولخر وم جيا إلى لخر وم المدنية إلى القرية،
وتد وضي عارد عجعة تواني للتقليد األوا ي األفراد يقلدو بعضه برورم يكعر كلما كانوا متقاربي

والعاني ي الرئيب يقلد مرؤوسس ،والعالث في تالة تقار األتواق والنماتر ،ال يتورط الفرد في الجريمة
نتيجة ميوا تات يروا عضوية نفسية ،با يقع فيها بسب
والتتري

مؤشرات اجتماعية نفسية كالتوجس واإلرشاد

واإليعاا(ربيع ولخرو .)1995 ،

 .5نظرية االختالط التفاضلي : Differential Association Theory
يمعا هته الن رية العال األمريكي يدوي ساالند  Edwin Sutherlanتيث كا يكعر دتة في تتديد
االنتقاا بالنسبة للسلو

اإلجرامي وبني ن ريتس على فرضيتس سماها االختجط التفاضلي التي وضي

يبعاده( .مدبولي.)1990 ،
تتمثل نظرية في اآلتي:
 -1ال يولد المجر بطبيعتس مجرمًا وانما يكتس
تل شأ م يتعل ترفة يو رناعة.

السلو اإلجرامي ع طريق التعل م الغير ،شأنس في

 -2تت عملية التعل ع طريق االتراا المباشر با خري سوال بلغة التخاط

العادية يو ع طريق

اإلشارم والتقليد.

 -3ينماط السلو المختلفة والمفاهي والمواتف ،التي يجدها الفرد في مجتمعس في السنوات األولى م
عمره غالباً ما ترسخ لديس منهت ملتا يتبعس مدل تياتس.

 -4يعتبر اإلنسا مجرمًا عندما تغل

االتجاهات الدافعة لسج ار على العواما المانعة وهو بتل يشير

إلى دور التنشئة االجتماعية ،في تكوي اتجاهات ميوا الشخ

(مدبولي.)1990 ،

 .6نظرية التعلم االجتماعي):(The Social Learning Theory

وضتت هته الن رية ي

التعل يت بالنموتر ،والتعايا للكعير م

اإلجرامي وباندو ار ( )Banaduraرات
باادياد ونق

الن رية ،يرل ي

السلو

السلوكيات وم

ضمنها السلو

العدواني يتعلمس الفرد ويتأعر فيس

التعايا والتعي واالنطفال والنمتجة والتقليد ،والسلو العدواني إتا ما اتبع بتعايا إيجابي

كا تل دافعاً توياً لايادتس في المستقبا ،وتد يكو التعايا اإليجابي مادياً يو بالتشجيع يو السكو وعد

التتدث ع األخطال التي ترتك .

ج سلبيًا يكو الهدف م ورائس إنطفال
يشار متروب عبد الخالق ( )1999إلى ي التغايا تد يأخت شك ً

ا لسلو العدواني لعد مجئمتس للواتع يو للمعايير االجتماعية ويكو تل بالعدوا يو ست
كا التعايا السلبي تويًا وتاسياً كلما يدل تل إلى إنطفال السلو .
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المكافأم وكلما

ثالثاً :النظريات البيولوجية في تفسير السلوك اإلجرامي:

تتجس الن ريات البيولوجية يساسًا إلى دراسة المجر سوال م الناتية العضوية يو النفسية يو العقلية ولتا
فج األسبا

التي تؤد

.)1980

للسلو اإلجرامي وفقًا لتل الن ريات تختلف م فرد او شخ

كما تختلف بالنسبة للشخ

م تل

خر(متمد،

الواتد م تالة إلى تالة وفقاً الختجف تأعير ال روف عليس ،وعلى الرغ

فج ينرارها اختلفوا فيما بينه توا مدل توم تأعير كا م العواما الشخرية ورجتا يهمية

بعضها على البع

ا خر.

النظريات البايولوجية التي تفسر السلوك اإلجرامي:
ابتدال م لومبرواو ،ون رية هوتو ع ن رية د توليو متمد
يشهر ا رال في نطاق االتجاه البيولوجي،
ً
(.)1980
 .1نظرية لومبروزو()LOMBROSO

تمعا ن رية لومبرواو األساب للمتاه
يستات للط

البيولوجية في تفسير السلو اإلجرامي إت يعد رائد كا لومبرواو

الشرعي والعربي بجامعة بافيا وطبيبًا بالجيش اإليطالي وتد يتاتت لس خدمتس في الجيش

مجت ة الجنود تيث تبي لس ي األشرار يرسمو وشمات ورسو تبيتة على يجسامه  .ويكد لومبرواو
على يهمية األسبا

البيولوجية في تفسير السلو اإلجرامي وتد فسر نتائجس ع عل اإلج ار بطبيعة

المجر وليب طبيعة الجريمة هي التي يتعي ي تؤخت في االعتبار في تفسير السلو اإلجرامي بنال على
تل

فجنس يرل ي اإلن سا يولد وسمات الجريمة مطبوعة على جسمس ،ومعا هته السمات تختلف فهي

اندفاعية فطرية طبيعية تجعلس يكعر م غيره اندفاعًا نتو ارتكا
كما اتضي م تشريي جعث كعير م المجرمي وجود عيو

الجريمة (الدور ولخرو .)1998 ،

في تكوينه الجسماني وهكتا عندما فت

جماج كعيري منه الت شتوتاً في األسنا وفي الطاتة االتتمالية وفي تج الجبهة األمر الت انتهى

بس إلى التقرير بأ المجر وتش بدائي فيس رفات موروعة ترجع إلى ما تبا التاريخ اإلنساني لتل فهو

بتس

تكوينس يعيش في مجتمع غير مجتمعس فتبدو تررفاتس شاتم ن ًار ألنس ال يستطيع ي يتكيف مع

المجتمع الت

يعيش فيس ويطلق على هتا الوتش اس (اإلنسا المجر ) .ويشير لومبرواو إلى و ائف

األعضال الداخلية للمجر هو نمط يو نو معي م البشر يتميا ع غيره برفات خارة عضوية

ونفسية يمعا ارتدادًا نتو خرائ

يجعلس منقاد تتمًا إلى ارتكا

اإلنسا البدائي األوا وي هتا الشتوت هو الت

يفسر إجرامس با

الجرائ ( .الدور .)1984 ،

تاوا العال لومبرواو ي يجمع مجمي االنتجا في اإلنسا المجر م الناتية العضوية فردها إلى عد

انت ا شكا الجمجمة ،وانتدار الجبهة ،وضخامة الفكي  ،وبروا ع ا الوجنتي  ،والشتوت في تج
األت ني  ،وفرطتة يو اعوجار في األنف ،وشتوت في تركي

األسنا  ،وعيو

في التجويف الردر ،

وكعرم وتنو تجاعيد البشرم والطوا المفرط في التراعي وكعافة شعر الريب والجس  .يما م الرفات
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النفسية للمجر فمنها ضعف اإلتساب باألل وعد اإلتساب بالتيام يو الخجا والغرور واإلندفا في

التررف  ،وسهولة اإلعارم والقسوم وانعدا الشفقة واالستخفاف بالقواني والقواعد الموضوعة ورفضس العما
بها ونقرا الواا الديني ،والنضور المبكر للغريام الجنسية والميا إلى التشاؤو وت

العودم إلى القواني

البدائية( ربيع.)1993 ،
وتد تورا العال لومبرواو إل ى تل

يرسمس المجرمو على يجسامه والت
الوشمية وبتاتها .وا تل
وعلى األخ

الرفات النفسية م خجا مجت اتس ع كعرم وجود الوش الت

ج م خجعة الرسو
يعد م م اهر عد اتتفاله باألل فض ً

الرفات م شأنها ي تجعا المجرمي يرتكبو في سهولة ويسر جرائمه

جرائ الد والجنب .ييضًا تورا لومبرواو بتل

مطبو باإلج ار مدفو إليس ،ي

إلى فكرتس ع المجر بأنس شخ

ي المجر يولد مجرماً بتك عواما وراعية انتقلت إليس فجعلت منس يتد

شوات الناب وي المجتمع يعطيس الفررة لممارسة يعمالس اإلجرامية فهو مجر بالفطرم يو مجر بالميجد
(ربيع .)1998 ،
 .2نظرية هوتون (.)HOTON

تا العال ( هوتو ) يستات االنعروبولوجي في جامعة هارفارد بعر

خجرة يبتاعس ع المجر األمريكي

عا ( )1939فقد يعبت م خجا دراستس على مجموعة مكونس م ( )3873سجي يمريكي وتارنها
بمجموعة يخرل مكونس م ( )3203مواط عاد ووج د ينس ال توجد فرو بي المجرمي وغير المجرمي
ويرل ي السب

الرئيسي لسج ار هو نق

بيولوجي في اإلنسا تيث يعاني المجر م نق

في النمو

بالمقارنة مع االشخا

العاديي في (الطوا والوا ) كما ي شكلس الخارجي غير مرضي وفسر الرلة

الوطيدم بي هتا النق

في النمو والسلو االجرامي بأ معا هؤالل التي يعانو ضعفًا في الجس

والعقا يعيشو في روف بيئية غير مناسبة ويعانو م رعوبة في التوافق االجتماعي مما يجره إلى

اإلج ار (خلف.)1986 ،

تد تعرضت ن رية هوتو لنقد شديد م جان

كعير م العلمال ويه هته االنتقاداتي

 -1اختار هوتو عينة م بي المجرمي المسجوني وهؤالل ال يمعلو سول المجرمي ال اهري فقد
افتر

هوتو ي السجو واإلرجتيات تض كا المجرمي والمتكو عليه والواتع غير تل

ج ع
فجنها ال تض غير نسبة ضئيلة منه وفض ً

األشخا

تل

فجنس يوجد خارر السجو

التي ارتكبوا العديد م الجرائ با الخطير منها.

كعير م

 -2المجموعة الضابطة اختيرت م فئات تليلة ومناطق مختلفة وهتا االختجف تد يكو لس يعره يكعر
وضوتاً في اختجف الرفات التي تميا المجرمي ع بعضه .

 -3ييضًا ل يوضي هوتو الوسيلة التي ترج بها الرفات الجسدية للمجرمي .
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دليا واضي على ي الرفات االنترافية ترجع إلى الرفات الوراعية وتدها فقد

 -4ل يقد هوتو ي

يكو بعضها مردره الوراعة تقًا ولك م العابت ي جانبًا كبي ًار منها يرجع إلى عواما يخرل
نابعة م البيئة كسول التغتية ،وعد مجئمة المسك  ،و روف العما.

 -5إ ن رية هوتو ركات على العواما الفردية ويغفلت ع تأعير كا العواما البيئية يو االجتماعية
يدفع لسج ار (الدور ولخرو .)1984 ،

واالتترادية كس

 .3نظرية دي توليو:
يعد د

توليو م يبرا علمال اإلج ار اإليطاليي  ،تيث يعلق يهمية التكوي البيولوجي للمجر باعتبار

ي لس رلة وعيقة بارتكا

الجريمة ،وتد نادل بن ريتس التكوي اإلجرامي ،إت اعتبر الشخرية المردر

األوا للسلو اإلجرامي ووافق لومبرواو بوجود مجر بالتكوي ولكنس ل يعتبر تل

دليجً كافياً لسج ار ،

با البد م توافر عواما مركبة (شخرية واجتماعية) معلجً تل بأ اإلنسا القول البنية يستطيع كبي

جما ناواتس ،ويكبي الجريمة ،ويبعد ع ارتكابها وتد انتقا تدريجياً م المجر التتمي بالتكوي إلى فكرم

المجر االجتماعي ويشير د

توليو إلى ي في دواخا كا إنسا الخير والشر إلى جواا نواا األنانية

والعدوا والجنب تككم استعدادات وميوا طيبة تشده إلى فعا الخير وت

الغير وتقود البع

إلى

درجات م النبا والسمو رفيعة(تسني.)1982 ،
يعني تل ي كا إنسا يها لفعا الخير والشر على السوال فالميوا الغرياية في يعماق الفرد الفرد تبرر

بأ الجريمة في تل األعماق غافية .وم ال يجر م الناب بفعلس يجر على األتا بفكرم سوال في تالة
يق ة يو في تالة منامس ،وم الناب م يفجر ميولس الغرياية في هيئة يفعاا مشروعة م وجهة الن ر
القانونية ،وي

في العديد م

تك

رريتة .ويقوا د توليو ي بع
لها توية فه م تل

رورها بدائا إجرامية ومنه م

األفراد ال يجرمو أل بواعث اإلج ار لديه غير ملتة وي مقاومته

تادرو على التوافق مع واتع يمره ومطال

ترر لها تعرف في بع

يفجر ع

تل

بأفعاا إجرامية

األتيا بهتا التواا القائ بي األسبا

تياته  ،غير ي هنا

روفًا ال

والكوابي فتجعا دوافع اإلج ار توية

يو طاغية يو تجعا الرمود لها ضعيفًا واهنًا يو تتدث األعري معًا فيسقط الفرد في الجريمة لعجاه ع

التوافق مع مطال

تياتس االجتماعية(متمد.)1975 ،

يختا التواا بي دوافع اإلج ار وموانعس نتيجة التفاعا بي شخرية معينة و روف بيئية معينة .فاإلج ار
عمرم روف فردية واجتماعية تقتر ببعضها بنسبة متفاوتة غير ي د توليو يجعا لل روف الفردية يو

البيولوجوية يهمية بالغة فهو يؤكد ي عمة يشخارًا لديه ميا يو استعداد لسج ار يتوفر لدل غيره م

الناب والدليا يو يية تل ي عدد كبي اًر م الناب تتف به ال روف الخارجية وتلت عليه بنفب ومع
تل فأغلبه يسل منها وتلة منه تستجي

اإلج ار في هتا الشأ يشبس المر

لها فترتك

الجريمة.

فالناب جميعًا يتعرضو في تياته ألم ار

فجنه جميعاً ال يرابو بها وانما يرا

عديدم معدية ومع تل

بها م كا منه على استعداد لتل بتك تكوينس ،كتل الشأ
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لدل الفرد يجعلة يتا تدرم م غيره على الرمود في

بالنسبة لسج ار فهو يعتمد يساساً على تكوي خا

وجهس ومقاومة إغرائس ويكعر استعدادًا لتقبلس واالستجابة لس ولتل

عرفت ن رية د

توليو باس ن رية

التكوي اإلجرامي(تسني.)1964 ،
وخجرة ير

د

توليو ي علة اإلج ار تكم في شخرية الفرد كما تكم في البيئة وهو يتلا سب

الغج ار إلى عواملس األ ولية وهي عواما تكوينية ويعني بها االستعداد السابق لسج ار وعواما مهيئة

يقترر دورها على إيقا االستعداد اإلجرامي واعارتس(تسني.)1964 ،
رابعاً :النظريات االقتصادية التي تفسر السلوك اإلجرامي:
ير يرتا

هته الن رية ي ال روف االتترادية هي التي تدفع الفرد للسلو اإلجرامي ويبرا هنا

اتجاها رئيسيا هماي
.1

العواما االتترادية كالفقر والبطالة واتتراف

االتجاه األواي ربط بي السلو اإلجرامي وبع

الجريمة واألامات االتترادية ،وم يشهر الدراسات في إيطاليا تامت على الفرضيات التي تربط
الجريمة بالفقر ،تيث يفتقد البع
يفتر

ي

ي الفقرال ه اللتي يرتكبو جرائ يكعر م غيره  ،تيث كا

الجريمة تاداد بجادياد الفقر وكانت الدراسات االتترادية تعتمد على نوعي

المعلومات ،إتدهما المعلومات اإلترائية الجنائية التي شتما على بيا عدد األشخا
تب

م

اللتي

عليه في جرائ مختلفة وبي م يدينوا م هؤالل في المتاك المختلفة وعدد م يرسا منه

لقضال مدم العقوبة بالمؤسسات اإلرجتية ،وغالباً ما تشير هته اإلترائيات ي جميع المجرمي
ينتمو إلى طبقة اتترادية منخفضة يقا فيها دخا الفرد ع المتوسط(الفولة.)2003 ،

.2

االتجاه العانيي هو االتجاه االشتراكي في تفسير الجريمة ،ويقو هت االتجاه على نقد الن ا
الريسمالي وكشف عيوبس وبيا مسأو وطبيعة المجتمع الريسمالي الت يقو في رييه على اهرم
االستقجا الطبقي الت يؤد بدوره إلى مختلف المشكجت االجتماعية ،فهتا االتجاه كشف النقا

ع مساولل الن ا الريسمالي م ناتية وشد االنتباه إلى يسبا

اهرم اإلج ار م ناتية يخرل،

وتكر ينها تعال للر ار الطبقي ،ويؤخت على الن رية االتترادية ينها يعطت العواما االتترادية
يهمية كلية في سب

الجريمة ،وهتا غير مطابق للواتع ،إتا ي هنال العديد م الفقرال ل يرتكبوا

جرائ ومعله م العاطلي ع العما ويرتا
وبالتالي فج
تقليد

الدخوا المتدنية ،يو م مرو اًر بأامات اتترادية،

التركيا على عجتة اإلج ار باألوضا

االتترادية المتدهورم ينطو على مفهو

لسج ار أل اإلج ار ينتقا م جريمة إلى يخرل وم وضع اتتراد

إلى لخر ،وبجان

اإلج ار التقليد والمتولد ع يوضا اتترادية في طريق التتس إ ل تك متتسنة (الساعاتي،
. )1983
يما يرتا

االتجاه العاني فج الواتع كتل يختا تفسيراته للسلو اإلجرامي تيث معدا الجريمة الااا

عاليًا في العديد م البلدا التي غيرت ن امها االتتراد
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م ريسمالي إلى إشتراكي .ويبي تل

ي

االنتراف والسلو اإلجرامي متجاما مع كا ن ا اتتراد

ومع كا يسلو

م يسالي

التك  ،ومع

كا تن ي سياسي وفق روفس ومعطياتس وسيادم مساره العقافي واالجتماعي(رمضا .)1972 ،

تختلف الباحثة مع هته الن رية إت تعتبر الجريمة يتد إف اراات الفقر فت هر بأشكالها المختلفة كدافع
التروا على الطعا واالتتياجات األخرل تد يدفع الفقرال إلى إرتكا
يعتبر الفقر م يتد يسبا

الجريمة تيث ي الفقر السب

الجرائ المختلفة.

األوا والمه في السلو اإلجرامي وت

العورم

والجشع إال ي هته العجتة ليست على اإلطجق بينما هي عجتة نسبية تيث ي هنال دراسات يجريت
تدا على ي الفقر وتده ال يؤد
يك الفقر السب

واإلنتراف السلوكي كما تكر هيلي ي  %7.1م تاالت اإلج ار ل

الرئيسي فيها وته

بع

العلمال إلى الربط بي تاالت العرال المفاجيل السريع م

ناتية وبي الجريمة م ناتية يخرل وتل ما الت س لومبرواوفي ي العروم المكتسبة على عجا إ ل

تك مدعمة بخلق ومعا عليا دينية ،تكو مرد ًار للسول وال للخير كتعاطي المسكرات ع يهول في طريق

الجريمة (الساعاتي.)1983 ،

خجرة القوا ي العجتة بي الفقر والجريمة وترتبط بالتاجة للكسال والطعا والدوال والتي في سبيا

الوروا إلي ها تد يلجأ األفراد الرتكا
الماد

الجريمة أل الفقر والجريمة وجها لعملة واتدم مع تأكيد ي الفقر

المعروف ليب هو وتده سببًا في تدوث الجرائ تيث ي هنال الفقر العقافي واألخجتي يجرده

م كا القي والفقر لفة سلبية في المجتمع(سليما .)2005 ،
خامساً :المنظور اإل سالمي في تفسير السلوك اإلجرامي:
م خجا العر

السابق للمتاوالت التي جالت لتفسير يسبا

هته الن ريات في تفسير العلمي للجريمة ويسبا

األم ار

السلو اإلجرامي ل تفلي ي ن رية في

االجتماعية المختلفة ،ألنها يغفلت ع جائية

يساسية وهي العواما الدينية في تفسير الجريمة واالنتراف والى تل يشار (الرنيع.)1998 ،

ي إلت اا الفرد بالدي تتمًا سيؤد إلى تميا سلوكس وتعاملس مع م تولس بجيما وربر وعبات ولتا م
ال يتس برفات المجتمع اإلسجمي وال يضعو شر اهلل نر

يعينه في التعاما مع الناب تتمًا

الشيطا

يو هول النفب األمارم بالسول ،يو

سيندرر إلى عال الجريمة ،م وجهة ن ر اإلسج ي األسبا
إنتراف ع

الفطرم ،وضعف اإليما  ،المؤد

االنتراف ع بيئة الفرد التي يعيش فيها.

إلتبا

التي تدفع الفرد للسلو اإلجرامي هي

التشريع اإلسجمي يتث على البعد ع السلوكيات المضادم للمجتمع ،وتد بي اإلسج ي التيام تت
بمراعام تواعد السمال التي فطر الناب عليها وتل بعد
ِ
(يا يَي َّ ِ
َت َّا اللَّسُ لَ ُك ْ َوال
لم ُنوا ال تُ َت ِّرُموا طَيَِّبات َما ي َ
ُّها التي َ َ
َ َ
االية ( .)87فاالعتدال هو نو م العدوا واإلج ار الت

االعتدال على الناب إت يقوا سبتانس وتعالىي
تَ ْعتَ ُدوا إِ َّ اللَّ َس ال ُي ِت ُّ اْل ُم ْعتَِدي َ ) (سورم المائدم)
يقع م اإلنسا على يخيس اإلنسا  .ويؤكد تل

عودم في عا ( ) 1998بقولس ي القانو م رنع البشر ،يما الشريعة فهي م عند اهلل تعالى وكا م
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الشريعة والقانو يتمعا فيس بججل رفات رانعس ،فالقانو م رنع البشر ويتمعا فيس نق

البشر

وعجاه وضعفه  ،يما الشريعة فرنع اهلل وتتمعا فيها تدرم الخالق وكماا ع متس واتاطتس بما كا وما
يا لِ َكلِم ِ
ِ
ِِ
ِ
سيكو ( َلهُ اْل ُب ْش َرل ِفي اْل َتَي ِام ُّ
ات اللَّ ِس ۚ َتلِ َ ُه َو اْل َف ْوُا اْل َع ِ ي ُُ )(.
الد ْنَيا َوفي ا ْ خ َرم ۚ َال تَْبد َ َ
ُ
سورم يونب االية (.)64
يستند عودم في تل

رفة القواني

على ي

الوضعية في ينها تواعد مؤتتة تضعها الجماعة لتن ي

شؤونها وسد تاجتها فهي تواعد متأخرم ع الجماعة يو هي في مستو الجماعة اليو ومتخلفة ع

الجماعة غدًا ،أل القواني ال تتطور بتطور الجماعة ،فهي تواعد مؤتتة تتفق مع تالة الجماعة المؤتتة
وتستوج

التغيير كلما تغيرت الجماعة ،يما الشريعة فقواعد وضعها اهلل على سبيا الدوا  ،كاألفعاا التي

ترمها الوتي تد ترمها لتاتها ،فهي تعد في ن ره انتهاكًا لعبادتس وتيمس في ي

السلو اإلجرامي في التشريع اإلسجمي إلى مجموعة م العواما منها ما ينس
للبيئة الخارجية الفاسدم الت

يؤد

اما ومكا  .ويرجع

للفرد ،ومنها ما ينس

للسلو اإلجرامي في المجتمع اإلسجمي ،ويه هته العواما ويشدها

تأعي ًار هو فقدا يو ضعف الواا الديني لدل األفراد(عودم.)1998 ،
العواما التي تنس

للفرد وتؤد بس للوتو في السلو اإلجراميي

 .1إنحراف الفطرة:
الكفر هو الم هر األساسي لجنتراف ع الفطرم ،وم ع يعد منبع الجرائ فالكافر يرتك

باهلل وهي يع

جريمة الشر

الجرائ التي ال يغفرها اهلل لعباده ،يما ما دونها تتت مشيئة اهلل تعالى إ شال عات

وا

شال غفر وتجاوا ،تاا تعالىي (إ اهلل ال يغفر ي يشر بس وال يغفر ما دو تل لم يشال وم يشر
باهلل فقد افترل إعمًا ع يمًا) النسال (( )48ربيع ولخرو .)1994 ،
 .2ضعف اإليمان:

يعد ضعف اإليما م يسبا

إرتكا

الفرد للجرائ وتل توم اإليما تقر اإلنسا م المولى عا وجا

كما تاا تعالىي (التي تاا له الناب إ الناب تد جمعوا لك فأخشوه فااده إيماناً وتالوا تسبنا اهلل

ونع الوكيا) لا عم ار ( .)173وتوم اإليما تكو بطاعة اهلل وترالم القرل والعما على ما جال بس
رسولنا الكري  .وتد ورد ع رسوا اهلل (

) يتاديث تبي ي اإلنسا تيث يرتك

كالانى والسرتة وشر الخمر يكو في تالة م ضعف اإليما .

جريمة م الجرائ

رول اإلما البخار في رتيي ع يبي هريرم رضى اهلل عنس ي الرسوا رلى اهلل عليس وسل تااي (ال
ياني إال الااني تي ياني وهو مؤم  ،وال يشر الخمر تي يشر وهو مؤم  ،وال يسرق تي يسرق
وهو مؤم ) فضعف اإليما م يه األسبا

التي تقود األفراد إلى الوتو في الجرائ المختلفة رغيرها

كبيرها (ربيع ولخرو .)1994 ،
ترى الباحثة ي ي

جريمة م الجرائ مردها إلى ضعف اإليما سوال كا دافعها يو باععها نفسي ،يو

اتتراد  ،يو اجتماعي يو ي دوافع يخرل يساسها ضعف اإليما وعد القدرم على السيطرم على النفب
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أل الفرد السو يو الشخرية السوية تادرم على تروي

الروتية ،وما تقو الشخرية بجرتكا

هيجا النفب وتهتي

السلو بتقوية الجوان

الجريمة إال شخرية مرضية عاجام ع تاكية نفسها بسب

توم

ضغط النفب عليها وانعدا مقاومة الشخرية لها .ويقوا سبتانس وتعالىي (ونفب وما سواها* فألهمها
فجورها وتقواها* تد يفلي م اكاها* وتد خا
 .3إتباع هوى النفس:
م األسبا

التي تؤدل إلى ارتكا

م دساها) الشمب (.)10 -7
فيها اتبا هول النفب األمارم بالسول .تاا تعالىي

الجرائ والترد

(إ النفب ألمارم بالسول) يوسف ( ) 53والسعي لتلبية شهواتها ع طريق المسال
القرل الكري كيف تاد إتبا هول النفب اإلنسا إلى إرتتكا

المترمة .وتد بي

يوا جريمة تتا في تاريخ البشرية عندما

تتا تابيا يخاه طاعة لنفسس وارضال لشهوتس ،تاا تعالىي (فطوع لس نفسس تتا يخيس فقتلس فأربي م

الخاسري ) المائدم ( .)30وكتل
واالغترا

فج

شهوم الجنب تد تقود الفرد المنقاد لهول نفسس لجرائ الانا

واللواط وغيرها م الجرائ الجنسية المختلفة.ييضاً تقود شهوم الماا للسرتة واالعتدال بينما

تقود شهوم السيطرم وت

التمل إلى جرائ القتا إلى غير تل

يوتعتس ال متالة في تباا الجريمة( .المنرور.)2001،

م الشهوات التي إتا إنقاد لها اإلنسا

سادساً :النظريات التكاملية في تفسير السلوك اإلجرامي:
بعد استع ار

االتجاهات المختلفة البيولوجية واالجتماعية واالتترادية والجغرافية ،يتضي ي

االتجاهات ل تستطي ع ي تضع يسبا

مقنة تؤكد رتة تفسيرها ألسبا

تعرضت ي م هته االتجاهات إلى انتقادات تادم وموضوعية ،ي

السلو

هته

ودوافع السلو اإلجرامي ،وتد

م هته الن ريات ال ترلي لتفسير

اإلجرامي سوال كانت بيولوجية يو جغرافية يو اجتماعية ترجع الى عواما التطبع والتنشئة

االجتما عية يو عواما نفسية ترجعس إلى عواما ال شعورية كالشعور بالتن

يو النق

 ،لتا فج ال ير

المقبوا هو األخت بالن رية التكاملية يو العواما المفردم في تفسير السلو اإلجرامي(العيسو .)1997 ،

يكد عبد السج علي ( ) 2000هتا االتجاه عندما تكر ي بتث ال اهرم اإلجرامية م تبا باتعي في
مختلف المجاالت هو يمر طبيعي ن ًار لتشع

ال اهرم واترالها بمجاالت العلو المختلفة م اجتماعية

ونفسية وعضوية.
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ليشما جوانبها االجتماعية والفردية ،بعد بوضع عدم

إ بتث اهرم اإلج ار بتعاً علمياً يتعي ي يتشع

اعتبارات هيي

 .1وجو استبعاد ي تفسير ل ل اهرم يبني على فكرم العاما الواتد يو السب

الواتد بمعني ي ن رية

واتدم تات طابع واتد ل تستطيع ي تقد تفسي ًار شافيًا ورتيتاً وعلميًا في الوتت تاتس للمشكلة

متا البتث.

 .2إتبا األسلو

التكاملي في بتث ال اهرم اإلجرامية بمعني ي التالة متا البتث يج

د ارستها بمعرفة يخرائي

في األم ار

ي تت

النفسية والعقلية والبيولوجية وجميع العلو األخرل التي

تترا بالمشكلة.

هته الن رية ترجع السلو اإلجرامي إلى مجموعة عواما متضافرم متفاعلة متداخلة ،متشابكة م العواما
الوراعية واالجتماعية والنفسية والتربوية .كما ير سعد المغربي ينس ال وجود في الواتع لن رية سليمة
ج ،وتعتمد على جان
متكاملة يمك ي تفسر السلو اإلجرامي تفسي ًار كام ً

إت ال وجود

واتد م الجوان

لخط فارا بي الفرد والبيئة ،با ي التفاعا بينهما يبلغ تد كبير يجعا شخرية اإلنسا نتار تفاعا

مستمر بي النواتي العضوية والنفسية(المغربي ولخرو .)1967 ،
نتيجة لفشا الن ريات المختلفة في وضع تفسير مانع جامي ،يتيط بكا ينوا وينماط السلو  ،وبكا
ينوا

المجرمي

والجانتي ،

هر اتجاه جديد يناد

يرتابس بتعدد عواما االنتراف وتكاملها ،وهتا

االتجاه يطلق عليس اتجاه العواما المتعددم يو الن رية التكاملية في تفسير السلو اإلجرامي .بؤرم هته
الن رية تدور توا التأكيد على ي االنتراف يو اإلج ار ال ينشأ ع عاما واتد ،وانما هو نتار مجموعة
م العواما التي تتكاما فيما بينها لتعاا في النهاية الموتف االنترافي يو إرتكا

الجريمة.

يتبني سعد المغربي ولخرو ( )1967يضافا جائية خارة هي ينس باإلضافة إلى الن رم الشاملة للعواما
المختلفة للسلو اإلجرامي على يساب وتدم وكا متفاعا ،فأنس ينبغي في رييهما الن ر لكا العواما
المسببة لس ،مع تتديد األه مية النسبية لكا عاما م هته العواما تس

كا تالة فردية على تدا،

لمعرفة يهمية هتا العاما ومساهمتس في إتداث السلو  .وتتى تتمك الباتعة م

تشخي

ال اهرم

السلوكية تشخيريًا دتيقًا ومواجهة كا عاما م عواما السلو بما يستتقس م عناية وتدبير واجرالات
عججية ووتائية مختلفة ومناسبة لكا تالة ولكا فئة م فئات األم ار

االجتماعية .وتد وجس إلى هتا

االتجاه نقداً كبي اًر ،إت ينس يدرب الجريمة ع طريق تفسير لعدد كبير م األفكار واألسبا
يهمية في تفسير الجريمة دو ي تقد ي

التي تعد تات

دليا على يعر هته التأعيرات ويكعرها توم ويهمية .وهتا يعني

عد وجود ن رية على اإلطجق فهنال تاالت مختلفة يختلف كا منها ع ا خر .ورغ ي هتا االنتقاد
فيس جان

كبير م الرتة والعلمية ،إال ي مفهو السلو والجريمة ،وتعدد األفراد القائمي بها واختجفه

في الجنب والعنرر والسجلة والمهنة ومستويات التفكير والتعلي والدخا والمنالة االجتماعية كا هته

متغيرات لها دور نسبي مع كا شخ

وكا جريمة(سجمة.)1978 ،
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سابعاً :النظريات الجغرافية في تفسير السلوك اإلجرامي:

هته الن رية تربط بي السلو اإلجرامي والوتائع الجغرافية الطبيعية في البيئة ،فقد تكر مونتيسكو ي

الجرائ تاداد كلما اتتر الموتع الجغرافي م خط االستوال ،وي إدما الكتوا يايد كلما اتجهنا نتو

القط

الشمالي ،وتاداد الجريمة كلما اتجهنا جنوباً تيث المنا التار ،وتاداد جرائ األمواا كلما اتجهنا

شماالً تيث المنا البارد ،وجرائ العنف تايد بشكا كبير في فرا الريف وتقا في فرا الشتال ،بينما
تقا جرائ األمواا في الريف وتايد في الشتال .هتا وتد يكد العال اإليطالي لومبرواو في دراستس ي

هنال إرتباط بي الطقب البارد والطقب الدافيل م ناتية ،والسلو م ناتية يخرل ،تيث تاداد جرائ
العنف في فرا الريف عنها في فروا السنة الباردم تاداد جرائ األمواا (رشوا .)1995 ،
ترتبط الجريمة وتتغير معدالت تدوعها بتغير درجة الت اررم تيث يجت ي التغيرات المناخية وتقلبات الجو
كعي اًر ما يكو لها دور في انقبا
تيث ي هر تل

النفب يو إنشراتها ،كما تؤعر على الو ائف العضوية والنفسية للفرد،

في تالة الماار والطاتة الجسدية واإلنتار الفكر  ،وتد يتدث تقل

الجو لدل فرد جهااه

العربي ضعيف المقاومة خلا طار ل في و ائف جسمس العضوية يو العربية ،يتجلى في يتيانس تررفات
شاتم تد ترا إلى تد الجريمة (رشوا .)1995 ،
بع

الباتعي يرو ي الطقب ال يؤعر على الجريمة في تاتها وانما يؤعر في طابعها فتتتوا م العنف

عند اشتداد درجة الت اررم إلى التتايا والخديعة عند البرودم .تعتمد الدراسات الجنائية إلى تد معقوا على
العاما البيئي والجغرافي تيث نجده يتددو الجرائ وفقاً للمنا

يو التضاريب ويقسمونها على فروا

السنة ،وتد وضع العال الكسا تقويماً يو ما يسمى بنتيجة اإلجرام بيناً فيس ي الشهور م ينايرالى مايو هي
يكعر شهور السنة م تيث إادياد جرائ تتا األطفاا ،في تي ياداد القتا واالعتدال الجنسي في شهر
يوليو ،وتاداد جرائ الخطف واالغترا
شهر ديسمبر في تي ياداد إرتكا

المرتكبة ضد األطفاا مابي شهر مايو الى يغسطب ،بينما تقا في
الجرائ ضد الراشدي في شهر يونيو ،ويقا معدلها في شهر نوفمبر

وتعد شهور ديسمبر ويناير م يكعر شهور السنة تيث تاداد معدالت إرتكا
ويؤخت على هته الن رية ا عتمادها على يسالي

للمعلومات للتورا لنتائت تات عجتة سببية ،وهتا غير

مقبوا في الدراسات العلمية ،إضافة إلى عد تدرتها على توضيي يسبا
بع

الجرائ ضد المجتمعات.

إرتفا الجرائ يو انخفاضها في

المناطق يو األوتات بشكا علمي مقبوا(رشوا .)1995 ،

خالصة القول ترى الباحثة إ العواما الجغرافية تد يكو لها يعرها غير المباشر إتا اجتمعت مع عواما
يخرل بمعني ينها لوتدها ال تؤد إلرتكا

الجريمة ،أل الجريمة ال ترتك

اجتماعية يو اتترادية.
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إال بدوافع ويسبا

إما نفسية ،يو

األسباب النفسية الرتكاب الجريمة:
إ

كا جريمة البد ي

ي كم

ورالها دافع وعاما نفسي ،تتى في جرائ السياسةالتي يعد مرتكبيها

مسؤولو مسئولية جنائية ع فعله  ،وجرائ االنتقا واألخت بالعأر ،تائمة على عقيدم نفسية خاطئة ،تيث

يقع المجر نفسس بشرعية عملس.
وتتى الجرائ التي تقع بمت
 .1عورات الغض

الردفة نجد ا تاالت نفسية تراتبها معاي

العارمة.

 .2النوبات الهستيرية.
 .3فقدا الشعور.
 .4الخلا العا في الشخرية.

 .5االنفعاا الشديد مما يعطا الو ائف العقلية فيعوتس التفكير السلي بالنسبة لألسويال – يو العقجل.
الجريمة دو وعي ،يو إد ار  ،بتتري

 .6الخلا يو الضعف العقلي يو ي إرتكا

الغير به  ،وسهولة

استخارته  ،وتسخيره واستمالته (العيسو .)1992

بمعنى ي تتكمس غرائاه وشهوتس ضعيفًا ييضًا مما يندفع إلى إشباعها دو تقيد بالقي االجتماعية فيتورط

بتل في يفعاا إجرامية إضافة إلى ي الضعف العقلي يؤد
اإلفادم م تجاربس الشخرية وتدبر عوات

إلى فقد القدرم على النقد التاتي والعجاع

فعلس وتمعا األضرار التي تلتقها الجريمة بالفرد تاتس وتويس

وشعوره بغرور ال مبرر لس وهتا تتليا لنفسية نات

التكال ويعني تل ينس تتوافر لديس العواما المضادم

لسج ار إاال ما يرد إلى فكرم م يفعاا إجرامية فيندفع إلى إرتكابها دو تدبر لعواتبها ي
التمييا بي الخطأ والروا

ويقف إد ار عوات

 .7إادوار الشخرية ،تد يرتك

الفرد بع

ال ستطيع

عملس  ،يو فه نوايا ا خري .
الجرائ يعنال تقمرس شخرية إجرامية ،فيندفع بكا تواه

إلشبا تاجاتس التي يشعر بها سوال كانت جنسية يو مادية ،فج يستطيع ي يؤجا إشباعها  ،وال

يهت بالمسئولية ،وال يتأعر بالمد يو الت يو ال يتعل م العقا
ضميره ل ينمو النمو الكافي الت يجعلس يتاس

 .8األم ار

نفسس على تنوبس وخطاياه.

ج يو سببًا م األسبا
العقلية والنفسيةي عام ً

التهني والنفسي يشما جميع جوان

وال يخشاه .وعلى تد تفسير فرويد

المؤدية للجريمة تيث ي المرضي العقلي يو

الشخرية م اإلدارم والتفكير ويفقد المري

القدرم على إد ار

الواتع إدراكاً رتيتاً وتسلمس إلى الهجوييب ويوها تمنعس م تدبير شؤونس وع التوافق االجتماعي
فاألم ار

العقلية تد تدفع براتبها إلى استخدا العنف او الجرائ وخارة جرائ العنف كالقتا

والشرو في القتا يو التهديد بالقتا يو الضر المسب

األتل الجسي يو االغترا

الجنسي يو

االنتتار (الرنيع.)1996 ،
ِ
وتاا تعالىي (وما يُب ِّر ِ
الن ْفب َأل ََّمارمٌ بِالس ِ َّ
ور َّر ِتي ٌ ) (سورم،
ئ َن ْفسي ۚ إِ َّ َّ َ
ََ َ ُ
ُّول إِال َما َرت َ َربِّي ۚ إِ َّ َربِّي َغفُ ٌ
َ
يوسف االية (.))53
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يرل بع

العلمال ي األسبا

النفسية هي المسئولية ع إرتكا

الفرد للجرائ  ،فالقاعدم النفسية ترل ي

السلوكية بتيث تتجس هته األسالي

نتو تتقيق هدف معي ع تتوتف إتا

كا سلو يردر م الفرد يكو وراله دافع يو سب
إلردار سلسلة م األسالي

فالدافع يو السب

هو القوم التي تجعا الفرد ينشط

تتقق الهدف وللدافع و يفتي في الشخرية تجعا الفرد يستطيع التكيف والتوافق في المجتمع سوال على
مستول السوال يو األسوال.

الو يفة األولى هي تنشيط السلو والعانية هي توجيس للسلو الوجهة الخارة بتتقيق الهدف يو الو يفة
طرديًا مع درجة النشاط يو الطاتة المبتولة التي يقو بها

األولى للدافع نجد فيها ي شدم الدافع تتناس

الفرد .ب معنى ينس كلما ااد الترما م الوروا للهدف ااد النشاط المبتوا والعكب.

يما الو يفة العانية للدافع نجد فيها النشاط يو الطاتة المبتولة ال تبتا عشوائيًا با تكو موجهة توجيهًا

خاراً لتتقيق الهدف المنشود فالمجر ال ينشط سلوكس في ي

طريق يو سبيا ولكنس ينشط اتجاه

التروا على رفقتس المشبوهة وم ع التروا على اللتم والسعادم السلبية.

الفرد يقو بجشبا تاجاتس النفسية بأسلو

مرضى وطريقة غير شرعية وغير سوية فبمجرد انتهائس م

هته الرفات يتب الفرد بالبهجة والسرور والسعادم السلبية على المستول المرضي (التعاسة) على
المستول السو فهو يشبس الكافر في مأكلس ومشربس وتمتعس بالنع في التيام وردق المولى عا وجا إت
يقوا (والتي كفروا يتمتعو ويأكلو كما تأكا األنعا والنار معول له )(سورم متمد ،االية(.))12
وردق الرسوا الكري (

) إت يقوا (المؤم

يأكا في معي واتد والكافر يأكا في سبعة يمعال)

(الراضي.)1990 ،
 .9الغيرم ويعرفها سجمة ( )1993هي فقدا المتعة تينما يتقاسمها مع الشخ

ا خر دو تل فهي

تختلف ع التسد يو التقد فجتا كا غيور على ما يمل فهو تسود لما يملكس ا خرو  .لتل فج
الغيرم للفرد باعتبار ينها تدفعس إلى المتاف ة على يمتلكس بينما التقد يو التسد هو ضرر مت

وهنا

ال

يستفيد منس يتد ولك يجت ي الطبع التسود يمك ي ينشأ عنس الطبع الغيور.
إرتباط كبير بي الغيرم والت

فالت

عجتة عنائية ويتتوا إلى غيرم بمجرد ينس يتواجد عنرر

سوال تقيقة ي اتتماا ي مجرد وه وم تبا الشخ
الغيرم وخارة جرائ القتا والقتا بسب

وفي يتيا كعيرم يرتك

النسال الجرائ بدافع

الغيرم هو رورم م رور التترر النفسي فهو عبارم ع انفجار

في الطاتة العربية نتيجة للقول العاطفية وما راتبها م

معانام ويل  .والغيرم تد تكو عادية يو

مرضية فالغيرم العادية الطبيعية تتواجد يسبابها في الواتع يما الغيرم المرضية فتتواجد تيث ال تقو
األسبا

الفعلية في التقيقة يو الواتع.
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األتيا ترتك

تبدو هته الجرائ يكعر تأع ًار بالمتيط االجتماعي والعقافي وجرائ الغ يرم في يغل

مع سبق

اإلررار وا كانت تنفت استجابة لتالة لنية ُملتة تعبر ع مشاكا مامنة كالغيرم بي األاوار .وتعتبر
الغيرم سببًا م يسبا الوتو في اإلج ار خارة عند العنرر النسائي وهي شبيهة بالتسد والش والتقد
يو الشعور بالنق

والغيرم التي تقود إلى إرتكا

الجريمة هي غيرم مرضية وتؤد

البريرم وتؤد ييضًا إلى تررفات بعيدم ع الوعي واإلد ار وتسب
 .10االنتقا ي يخطر دوافع إرتكا

الجريمة هو االنتقا الت

للعتا

وتعمي

األتل يو الموت (تسي .)1998 ،

يكو منشأه الغيره ويؤد

لجريمة القتا

العمد.
ويشير عبد اهلل ( ) 2000اختلف العلمال في تفسير االختجف بي جرائ المريم وجرائ الرجا ونسبة كا
منها إلى اإلج ار الكلي .فأرتا

الن رية البيولوجية يرجعو تل إلى ي الخرائ

التي تمياه بها المريم ع الرجا وتل يرجع لسلوكها الت

البيولوجية والنفسية

يختلف ع سلو الرجا أل المريم يضعف

بنية م الرجا .لكنها تتفوق على الرجا في مجاالت يخرل معا الربر وتوم التتما.

وتد تار الباتعي بي يعضال المريم ويعضال الرجا معا الطوا والوا  ،سوال كانت األعضال الداخلية

معا القل

والكبد والطتاا والرئتي

والم خ يو األعضال الخارجية معا الطوا والقامة والوا وتناس

األعضال وتد وجدوا ي نسبة توم المريم إلى توم الرجا تساول النرف .ولتل ترروا ي جرائ المريم هي
نرف عدد جرائ الرجا ولك هتا م ناتية الجرائ التي تتطل

توم جسمانية.

وطبيعة المريم البيولوجية تختلف ع طبيعة الرجا فبينها يميا الرجا إلى النشاط ونجد ي طبيعة المريم
تنترر في إنجا

األبنال وتربيته وتهيأم الجو المناس

لتقدي مايد م

العطال للتفا

على كيا

األسرم ولتا نجد ي جرائ المريم تنترر في الجرائ التي ال تتس بالعنف كالقوادم وتل لسهولة إترالها

بالبنات الراغبات في عجتات غير شرعية وسهولة الجمع بينه وبي الرجاا الراغبي في تل  .وم يمعلة
جرائمها التي ال تترا بالعنف كالقتا بالس وهته الجريمة غالبًا ما تكو

الفعا.هنا

جرائ تتفوق فيها المريم على الرجا معا جرائ االتتياا اإلجها

الخمور وغيرها .وتتطل

عجتة وعيقة بمرتك
الجرائ الجنسية وجرائ

نوعًا م التكال والدهال وتتى ي ال مريم في جرائ العنف معا القتا فجنها ال

تستعما العنف إنما تستعما وسيلة يخرل كالتسم (فتو .)2000 ،
نجد ي المريم منت نشأتها وفي يغل

مراتا تطورها العمر تت ى بتماية ال يتمتع بها الرجا فهي منت

نعومة ي افرها متا عناية كا األسرم .ع إنها متا عناية اوجها ع يبنائها فهي متاطة بالعناية م

الرجا في جميع يطوارها التياتية فهي غير مت تاجة إلى مواجهة المجتمع مباشرم والتعر

لتأعير العواما

التي تقود لسج ار .
يقوا بع

العلمال ي الفرق بي إج ار الراجا واج ار المريم هو ي المجتمع يرات

ويهت بتركاتها وسكناتها .وي المريم في يغل

المرام يكعر م الرجا

مراتا تياتها ال تواجس المجتمع لوتدها فهي دائماً في

تماية م يواجس عنها رعوبات التيام فهي إتاً متدودم التركة داخا المجتمع ولتا فج ميلها نتو
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يواجس المجتمع منت نعومة ي افره .وتد علا لومبرواو تلة

اإلج ار دائمًا يكو يتا نسبة م الرجا الت

جرائ المريم إلى طبيعة المريم وتكوينها البيولوجي واعتبر إ مع

المجر بالردفة ال الميجد يو تورط

في تل

النسال م المتتما ي يتمل رفات

الجرائ نتيجة لتروي

الرجاا له

يو نتيجة لرغبات

جامتة (تسي .)1998 ،
األسباب االجتماعية إلرتكاب الجريمة:
إ األسبا

يو العواما االجتماعية لها دور نشأم االنتراف فاألشخا

التي يعيشو في مناطق تدني

المستول المعيشي يتعرضو لمعايير اجتماعية مختلفة ويعاشرو نماتر سيئة م الامجل وتؤعر في
ج لجنتراف .فالجريمة واالنتراف مرتبطا بشخرية الفرد التي
شخرية األفراد التي ه مستعدو ير ً
تشما تكوينس البدني والعقلي واالنفعالي وهي م ال واهر االجتماعية كا هته العواما تد تقود الفرد

إلرتكا

الجريمة .فالنشأم األسرية والتفك

األسر وضعف رتابة األسرم على يبنائها واهماا الوالدي
مستول تعلي الوالدي وانخفا

وتقريره في رعايته وتوجيهه التوجيس السلي وكتل انخفا
دخا األسرم وسول األتواا السكنية والجيرم والرفقة والهجرم م

االجتماعية (متمود.)1996 ،
عندما يلجأ الفرد لطرق با

مستول

الريف إلى المدينة وضعف الروابط

اإلجر واالنتراف ع الطريق القوي  ،يكو التخلى ع القي الدينية واتجس
ا

إلى تتقيق دوافع وغايات بطرق غير مشروعة وهنا

دوافع فطرية موروعة معا الدافع الجنسي وهنا

دوافع مكتسبة معا شر الخمر وتعاطي المخدرات وهنا دوافع شعورية يفط إليها ويدركها وهنا دوافع
ال شعورية ال يعرفها الفرد وال يشعر الفرد وال يدركها وكتل عد إكتراث كا عضو م يعضال األسرم
إلى تداعي العجتات داخا األسرم يو

با خر وتاالت الطجق والهجر بي الوالدي م شأنها ي تؤد

ممارسة ر األسرم يو يتد يفرادها سلو منترف كجدما الخمور يو المخدرات بتل يعجا الوالدي ع

تاويد يبنائه بقواعد اجتماعية مناسبة مما يدفعه تدريجيًا إلى الجنو لعد وجود الرتابة األسرية (متمود،

.)1996

ييضًا م العواما االجتماعية العجتات األسرية يو (العجتة بي الاوجي ) ي
متقاربي

بقدر اإلمكا

في المستول العقافي والتعليمي واالجتماعي واالتتراد

والعادات والتقاليد والديانة والعمر والشخرية والميوا والطبا وتل
والتهتيبي لدل يبنائها على يكما وجس فجتا يرا

الخلا بع

ي يكونا متعادلي يو
والطبقي واألخجق

تتى يمكنها القيا بواجبهما التربو

هته العنارر بات م المتتما ي ينشأ

األبنال في كنف ورعاية يسرم تكعر فيها المشاتنات والمشاجرات وعد االستقرار مما يكو لس إشارم
النفسية السئية على شخرية األبنال في المستقبا .وتد تتتقق هته العواما ومع تل تضطر شخرية
األبنال وينترف سلولكه ويرتمو في يتضا الخطيئة والرتيلة لجها األبوي يو إتداهما باألسلو
التربو السلي في تنشئتس (الدور .)1998 ،
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الجريمة تختلف باختجف المجتمعات والعقافات والعادات والتقاليد

خجرة ال قوا ترل الباتعة ي يسبا

المميام لمجتمع م مجتمع لخر .ييضًا ليب هنا تاعدم عابتة لألسبا

ويرجع تل للفروتات الفردية بي شخ
واجتماعية مع بعضها البع

التي تقود الفرد إلرتكا

ولخر لتل فج الجريمة ما هي إال نتيجة لتضافر يسبا

تقود الفرد إلرتكا

تصنيف مرتكبي الجرائم

ي هر ترنيف المجرمي في مضمو ن رية د

الجريمة

نفسية

الجريمة.
توليو م يشهر الن ريات البيولوجية التديعة في عل

اإلج ار وتد يبرا هته الن رية وسماها ن رية التكوي اإلجرامي يو ن رية االستعداد اإلجرامي وتتجس تل
الن رية إلى القوا بأنس على الرغ م كو الجريمة برفة عامة تتدث نتيجة تفاعا بي نفسية اإلنسا
كعاما داخلي وبي ال روف البيئية يو االجتماعية كعاما خارجي.

يعبتت الن رية ي هنا يفراداً لديه استعداداً إجرامياً يو تكويناً إجرامياً ال يتوافر لدل ا خري بمعنى ي
ال روف االجتماعية التي تعير فيه الناعة اإلجرامية وتدفعه إلى إرتكا

بالنسبة لألشخا

الجريمة ال تتدث نفب األعر

العاديي فهته ال روف الخارجية تكو بمعابة معيرات كاشفة كميوله اإلجرامية ويرتبط

هتا المي ا لديه بتكوي

عضو

ونفسي خا

يمياه ع

ي

فرد عاد

ويختلف هتا االستعداد

اإلجرامي م يولئ المجرمي باختجف ينواعه .
ميا د توليو بي رورتي رئيسيتي لجستعداد اإلجرامي وهي استعداد إجرامي يريا واستعداد إجرامي

عار  .األوا يتس بالعبات واالستمرار ويرجع إلى التكوي العضو والنفسي للشخرية الفردية ،وتد
يطلق د

توليو على المجرمي التي يتوافر لديه االستعداد اإلجرامي األريا رفة المجرمي بتك

تكوينه  .وهتا التكوي اإلجرامي وفقًا لهته الن رية ت هر لعاره على الفرد في س مبكرم (عبد الستار،
 )1975المتكور في الدور (.)1998

تد تس متمد ( )1975بتك تكوينه إلى خمب فئات على يساب وجس الشتوت في التكوي اإلجرامي ي
 )1المجر بالتكوي (م النرو العراد )ي وهرؤالل يتميراو بخررائ
اإلد ار واإلرادم والشررعور وتغل ر

بيولوجيرة ونفسرية معينرة معرا ضرعف

الم راار والخلررا فرري طريقررة التفكيررر والتك ر وملكررة النقررد وه ر تررابلو

لسعارم بسهولة وعد االمتعاا للقرواني والكرت

اإلدعرال والميرا إلرى العنرف وعرد القردرم علرى ررد القروم

الشررعورية الدافعررة إلررى فعررا السررول والقرررور عر التمشري مررع مقتضرريات التيررام االجتماعيررة لررتل فه ر
يرتكبو يخطر في ينوا الجريمة ويخرجو ع المألوف م الناتية الجنسية.

 )2المجر بالتكوي تو النمو النات

ي ويتميا هتا النو باالندفا

وعررد تابليررة الخضررو أل ن ررا  .ييض راً يتميررا بررنق
يس رربا

والتهور والعاوف عر كرا عمرا مرن

فرري و ائفررس العضرروية والنفسررية يعررود يمررا إلررى

موروعرررة يو مكتسر رربة فمر ر خرائررررس العضر رروية ب ررطل وخمر رروا يغلبرررا عل ررى نشررراط الو ر ررائف

الداخلية ألعضائس ن ر جاد تول يفوق المستول العرادل وتساسرية مفرطرة يتقلبرات الجرو ومناعرة ضرد

األم ار

وتابلية لمواجهة المشقات باإلضافة إلى بررود فري العاطفرة يمرا خرائررس النفسرية نقر
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نمرو

ملكة التفكير والنقد والتخيا ونق

والمسرتغا والمنتررف

في النمو الخلقي وينتمي إلى هته الفئرة اللر

جنسيًا والمعتدل على الغير بشراسة.

العنارررر

 )3المجررر بررالتكوي تو االتجراه السرريكوباتي السرربكوباتية تعنررى شررتوت الشخرررية وانترراف بعر

المكونررة لهررا ممررا يررنعكب علررى مجموعهررا وعلرى مررا يررردر ع ر ررراتبها م ر تررررفات وي ررتبط بشررتوت
الشخر ررية ات ررتجا ف رري الق رري األخجتي ررة واالجتماعي ررة .ويطل ررق عل ررى الس رركوباتي إر ررطجتاً المجن ررو

معنوي راً وله ر نمرراتر مررنه م ر يتميررا برررعف عقلرري ومررنه م ر هررو واتررع تتررت تسررلط معرري
مرتكب ر ررو الس ر رررتة ومرتكب ر ررو جر ر ررائ ا دا

يو االعت ر رردال عل ر ررى األش ر ررخا

ومررنه

ب ر رردافع االنتق ر ررا إ المج ر ررر

السبكوباتي ال يكو مجرمًا بالتكوي إال إتا تميا بفقدا التب األخجتي.

تكروينه اإلج ارمري إضرافة إلرى تلر إررابته تالرة جنرو

 )4المجرمو المجاني ي هرؤالل مجرمرو بتسر

المج رراني المج رررمي ال ررتي هر ر بت ررب األر ررا ي تك رروينه العض ررو والنفس رري ليس ررو مج رررمي
الجنرو ال التكروي اإلج ارمري السرابق علرى الجنرو هرو سرب
م ر مرضرره العقلرري ااا سررب

ولكر ر

الجريمرة بمعنري إتا شرفا هرؤالل المجرمرو

إج ررامه وعررادوا يناس رًا عرراديي  .يمررا المجرمررو المجرراني إتا شررفوا م ر

جنونه يربتوا مجرمي عاديي أل استعداده لسج ار موجود بتس

التكوي .

 )5المجرر بررالتكوي تو االتجرراه المخررتلطي وهررو تلر المجررر الررت تتجمررع لديررس خرررائ
النمررو النررات

واتررد فرري الشررتوت النفسرراني فيجمررع برري خرررائ

مررع خرررائ

يكعررر مر اتجرراه
االتجرراه السرريكوباتي

فيكو سلوكس اإلجرامي مترفاً بالعنف والفسراد فترردر عنرس اشرد الجررائ خطرورم ويكعرهرا غموضراً كمرا
لديس خرائ

القرور في نمو ملكة التفكير والنقد والتخيا.

االستعداد اإلجرامي العار

فهو وليد عوامرا داخليرة ويخررل بيئيرة تعترر

علرى اإلمسررا بامررا شررهواتس وناواتررس ورغباتررس فينرردفع إلررى إرتكررا

الفررد فتضرعف مر تدرترس

يفعرراا مضررادم للمجتمررع وتتمعررا هرته

العوام ررا فر رري االنفع رراا الشرررديد يو الي ررأب البرررالغ يو اإليت ررال الرررتاتي وي رراوا هرررتا االس ررتعداد اإلج ارم ر ري
العرضي باواا االنفعاا  ،ويتجس د توليو إلى ترنيف المجرمي العرضي إلى الفئات ا تيةي
ال ررت يرتكر ر

 .1المج ررر العرض رري الرر ررفي وه ررو الش ررخ
استعنائية متضة ل يتوتعها.
 .2المجر العرضي الشائعي وهو شخ

ال تليل ررة األهمي ررة دفعت ررس إليه ررا ررروف
يفع ررا ً

ال يكو لديس استعداد سابق لسج ار ولك لديس نقر

فري الرواا

الخلقي بضعف كروابي اإلجر ار عنرده يميرا سرلوكس وجهرة ال اجتماعيرة إلرى عرد التجراو مرع المجتمرع
وتررد يرتك ر

الج ررائ تليلررة األهميررة وج ررائ االعترردال علررى األمررواا برررفة خارررة وتررد يرتك ر

ج ررائ يشررد

خطورم ويتتوا إلى مجر معتاد على اإلج ار .
 .3المجررر العرضرري العرراطفيي وهررتا الشررخ
وضبط النفب فيندفع إلى إرتكا

تعررور لديررس ترراالت عاطفيررة تضررفعف لديررس القرردرم علررى تمررع

الجرائ وعلى األخ
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جرائ الد (الريفي.)1971 ،

يشرير د توليرو إلرى ي د ارسررة شخررية الفررد توجررس إلرى وجرود التكروي اإلج ارمرري لردل هرتا الفرررد ترد ركرا فرري
دراستس للشخرية على عجعة نواتي هيي
 .1الناتية األولىي هي يعضال الجس الخارجية لمعرفة إتا كانت عادية ي شاتم.
 .2الناتيررة العانيررةي هرري و ررائف األعضررال الداخليررة كالجهرراا الرردور والجهرراا التنفسرري والجهرراا الهضررمي
والجهرراا البررولي التناسررلي والجهرراا العررربي ويف ر اراات الف رررد المختلفررة ومرردل تأعيرهررا فرري تالررة الش ررخ
النفسية.
 .3الناتية العالعة هي الناتية النفسية ويراد بها تياب درجة نشاط الغرائاوالتاجات التي تتولد عنها وتدر هته
التاجات بمجت ة سلو الفرد نفسس (عروت )1971 ،المتكور في متمد (.)1980
بعر ررد د ارسر ررة شخرر رريات المجر رررمي م ر ر هر ررته الن ر رواتي تورر ررا د تولير ررو إلر ررى ي التكر رروي اإلج ارمر رري يتمير ررا
بالخرائ

ا تيةي

 .1م ناتية يعضال الخارجيةي إ المجر بتك التكوي يكو مراباً بعيو عضوية.

 .2مر ناتيررة األعضررال الداخليرةي إ المجرررمي بتكر تكروينه عيررو فرري الجهرااي الرردور والبررولي وخلررا
في إف اراات الغدم الدرتية يضط ار
 .3يمررا الناتيررة النفسررية يتمي ر ا بخرررائ

في الجهاا العربي (التشنت).
نفسررية معينررة كالشررتوت فرري الغري رام الجنسررية والشررتوت فرري غري رام

التمل التي تؤد إلى االستيجل على يمواا الغير دو وجس تق والشتوت في غريام القتاا والردفا وهرو
يؤد إلى إرتكا

الجرائ التي تقع على تق التيام كالقتا يو سجمة الجس كالضر يو الجر  .ييضراً

تتجلررى هررته الخرررائ

فرري شررعور الفرررد باالرتيررا يعق ر

إرتكررا

الجريمررة وفرري ضررعف التعلررق بالمعررا

العليررا لألخجق.ويخي ر اًر فررج العوامررا المنفررتم يو المتركررة للسررلو اإلج ارمرري فهرري الترري ترردفع إلررى تفجيررر

الطاتة اإلجرامية والخرور بالفعا اإلجرامي إلى مجاا الشرو والتنفيت الفعلي (بنهنا .)1983 ،

ومن هنا تري الباحثة إ ناالل السجو والمتكرو علريه مر واترع المجتمرع السروداني مقردري وترابلي وواعقري

بأنفسره لهر إتسراب بالتقبررا االجتمرراعي الرت يعطرريه اإلتسراب بالتقرردير العررالي لرتاته وإلمكانيرراته  .والبعررد

ع القلق والمخاوف االجتماعية فالناالل في السرجو ال يعرانو مر مشراعر اإلتسراب بالخجرا يو الدونيرة يو
التهمرريش ويتمتع ررو ف رري السررجو بعجت ررات اجتماعي ررة طيبررة  ،يتع رراملو م ررع اإلتبرراط بش رركا جي ررد ال يبوم ررو
ينفسه على ينه إرتكبوا ي جريمة م الجرائ وكأنها ل تك .
ويشعرو بأنه يشبعوا جميع رغباته ومتطلعي نتو المستقبا برورم كبيررم ولهر اعتقراد برأنه يفضرا ويسرمى
م ا خري  ،ويشعرو بالرضا ع تاته  ،ومعتاي بها.
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المبحث الرابع
الدراسات السابقة
في هذا المبحث
يتنرراوا هررتا المبتررث الد ارسررات السررابقة الترري تناولررت موضررو التوافررق النفسرري واالجتمرراعي وعجتتررس بتقرردير

التات لمرتكبي الجرائ ناالل السجو .
تاولت الباتعة في هتا المبتث عر

بع

الدراسات التي لها رلة بموضو الدراسة.

درسرات عربيرة يو يجنبيرة يو متليرة ولر تتتررا علرى د ارسرة واتردم
وتد واجهت الباتعة ررعوبة فري وجرود ا

كلية تات الرلة المباشرم بموضو الدراسة في المكتبات السودانية.

وتلر ر ينه ررا لر ر تج ررد وال د ارس ررة وات رردم ال عربي ررة وال متلي ررة وال يجنبي ررة تتنر راوا التواف ررق النفس رري واالجتم رراعي
وعجتتررس بتق رردير ال ررتات يو التواف ررق النفس رري واالجتم رراعي وعجتتررس بالس ررلو اإلج ارم رري فق ررد وجه ررت التواف ررق
النفسرري واالجتمرراعي وعجتتررس بمتغيررر لخررر وتقرردير الررتات وعجتتررس بمتغيررر لخروالسررلو اإلج ارمرري وعجتتررس

بشيل لخر.

كما تضم هتا المبتث تعليق الباتعة على الدراسات السابقة م تيث السرمات المميرام لهرا ويوجرس االلتقرال
واالخررتجف برري الد ارسررة التاليررة والد ارسررات السررابقة واالسررتفادم منهررا ،وموتررع الد ارسررة التاليررة م ر الد ارسررات

السابقة.

تتناوا الباتعة عر

الدراسة في متاورها الرئيسية وهي كا تيي

 .1عنوا الدراسة ،اس الدارب ،وتاريخ إجرائها.
 .2يهداف الدراسة

 .3عينة الدراسة ومنهجها.
 .4األدوات المستخدمة.
 .5النتائت.
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أوال :الدراسات السودانية
 -1دراسة محمدين ( : )1996بعنوان جرائم النساء في السودان.
هــدف هــذه الدراســة تسررليط الضررول علررى يسرربا

ومسررببات ج ررائ النسررال وال رربط برري افت ارضرريات الدارسرري

ونترائت البراتعي والعلمرال .تكونرت عينررة الد ارسرة التري وترع عليهرا االختيررار مر مجتمرع السرجينات بسررج ي

درمرا واختررررت الد ارسررة علررى ( )75نايلرة .يعبتررت الد ارسررة ي هنررا عجترة وعيقررة برري السر والجريمررة إت

ي مرتلررة الشرربا

تمعررا تورم سررنا اإلج ر ار بالنسرربة للم رريم وتقررا ترردريجياً كلمررا تقررد بهررا العمررر ،ييض راً ي

هنال ر عجتررة وعيقررة جررداً برري األميررة تيررث ي الجريمررة تقررا كلمررا اادت فررر
الردخا المترردنى لررس يعرر كبيررر فرري إرتكرا

الررتعل  ،ي الفقررر ومسررتول

الجريمررة بالنسرربة للنسرال .يخير ًار ي يكعررر الجررائ وسررط النسررال هرري

جرائ التعاما في الخمر .وي نسبة المجرمات م المتاوجات واألراما يعلى م بقية الفئات.
 -2دراسة حسين ( :)1998بعنوان المرأة والجريمة األسباب والدوافع.
هرردفت الد ارسررة إلررى معرفررة األسرربا

والرردوافع الت ري ترردعو الم رريم إلرتكررا

الجريمررة وعجتررة تل ر بررال روف

االتتر ررادية واالجتماعيرررة واألخجتي ررة والنفسر ررية .وتكون ررت عينرررة الد ارسرررة مر ر الن ر رايجت الت رري وتر ررع عليهر ررا
االختيار م مجتمع سج النسال برأ درمرا سرج األبري

وترد بلرغ تجر عينرة الد ارسرة علرى ( )75نايلرة

م ر مجمررو ( )700نايلررة ت ر اختيرراره عش روائيًا .واسررتخد الباتررث فرري د ارسررتس االسررتبانة والمقابلررة لجمررع

المعلومات .ويعبتت الد ارسرة ي وجرود عجترة وعيقرة جرداً بري ال رروف االتتررادية واالجتماعيرة التري تعريش
المرريم تترت لهرا والجريمرة ،ييضراً وجرود ارتبراط بري العمرر والمسرتول التعليمري والمهنرة والبيئرة االجتماعيررة
وجرائ النسال.

 -3دراسة زكريا (  :)2000بعنوان جرائم النساء وفقاً لإلحصائيات الجنائية في والية الخرطوم
هدفت الدراسة إلى تسليط الضول على يسبا

ومسرببات جررائ النسرال والرربط بري النترائت التري وررا إليهرا

الدراسو والباتعو والعلمال في مسببات الجريمرة ودوافعهرا .معرفرة نوعيرة الجررائ المرتكبرة بواسرطة النسرال

وتجمها ونسبتها وتل لوضع البرامت الكفيلة لمعالجة الجريمة والمجهرودات التري تبرتا للوتايرة والترد منهرا.
تكونت عينة الدراسة م السجينات النايجت لسج ي درمرا للنسرال واتترررت الد ارسرة علرى ( )77نايلرة
واس ررتخد البات ررث ف رري د ارس ررتس االس ررتبيا لجم ررع البيان ررات وتلل ررت البيان ررات بواس ررطة التتلي ررا اإلترر ررائي

) . (SPSSيعبتررت نتررائت هررته الد ارسررة ي هنررا تفاوت رًا واضررتًا برري يف رراد العينررة فرري شرردم مرريله واتجرراه
لممارسة السلو اإلجرامي ،وي الفقر يتول دافع الرتكا

والجريمررة إت ي مرتلررة الشرربا

الجريمة لدل النسرال وي هنرا عجترة بري السر

تمعررا تروم اإلج ر ار بالنسرربة للم رريم وتقررا كلمررا بهررا العمررر ترردريجياً وي هنررا

جررائ يكعرر انتشرا اًر مر غيرهرا معرا جررائ السركر ررناعة الخمرور وتلر للتوجرة االتتررادية .األميرة وعررد
ج جعلهر يرواجه الرررعا
امتهرا كعير ًار مر النسرال لمهر ترردر علرريه دخر ً
دفررع به ر إلررى ارتكررا

األسبا

الجريمررة .سررول األت رواا االتترررادية م ر عررا

القوية التي تدفع المريم للجريمة.
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الماليرة واالجتماعيررة كررا تلر

خررر وارتفررا التكرراليف المعيشررية م ر

 -4دراسة علي ( : )2005بعنوان دوافع السلوك اإلجرامي وعالقته باألمن النفسي وتقدير الذات.
يهدف البتث للتعرف على دوافع السرلو اإلج ارمري مر خرجا المقيراب الرت يعدترس الباتعرة لهرتا الغرر ،
تياب الشعور باألم النفسي وتقدير التات لدل ناالل السجو بواليرة الخرطرو  ،والتعررف علرى العجترة بري

دوافررع السررلو اإلج ارمرري وتقرردير الررتات لرردل ن راالل السررجو بواليررة الخرطررو والعجتررة برري األم ر النفسرري
وتقدير التات لدل ناالل السرجو بواليرة الخرطرو  ،والتعررف علرى الفرروق فري دوافرع السرلو اإلج ارمري لرد

ن ر راالل السر ررجو بوالير ررة الخرطر ررو تعر ررا لمتغير ررر النر ررو  ،نر ررو الجريمر ررة ،ترر ررنيف الناير ررا (عائر ررد يوا م ر ررم)
والمستول التعليمي لدل ناالل السرجو بواليرة الخرطرو  ،تمعلرت عينرة الد ارسرة فري ( )300نايرا مرنه ()83

إنر رراث و( )217تكر ررور ت ر ر اختيارهر ررا بالطريقر ررة العش ر روائية البسر رريطة .اسر ررتخدمت الباتعر ررة المر ررنهت الورر ررفي
اإلرتب رراطي .وتور ررلت نت ررائت الد ارس ررة ال رري س رريادم ال رردوافع االتتر ررادية بر ررورم مرتفع ررة ف رري دواف ررع الس ررلو

اإلج ارمرري بينمررا درجررة سرريادم الرردوافع االجتماعيررة والنفسررية والسياسررية بدرجررة يدنررى م ر الوسررط ،يتس ر ن راالل
السجو بوالية الخرطو بأم نفسي منخف

للرتات،

 ،يتس ناالل السجو بواليرة الخرطرو بتقردير مرنخف

توجررد عجتررة إرتبرراط طرررد برري الرردوافع االتترررادية للسررلو اإلج ارمرري والشررعور برراألم النفسرري لرردل ن راالل

السجو مع وجود إرتباط ضعيف غير داا بري الردوافع االجتماعيرة والنفسرية والشرعور براألم النفسري لردل
ن راالل السررجو بواليررة الخرطررو  ،وال توجررد عجتررة إرتبرراط برري دوافررع السررلو اإلج ارمرري وتقرردير الررتات لرردل
نر ر راالل الس ر ررجو بوالي ر ررة الخرط ر ررو  .ال توج ر ررد ف ر ررروق ف ر رري دواف ر ررع الس ر ررلو اإلج ارم ر رري تع ر ررال لمتغي ر ررر الن ر ررو

(تكور،إنرراث) وتر ررنيف النايررا (عائ ررد ،يوا م ررم) ،كم ررا يوجررد إرتب رراط برري الش ررعور برراألم النفس رري وتق رردير
،جنسية ،يخرل) وفروق تعال لمتغير المستول التعليمي.

التات تعال لمتغير نو الجريمة (يمواا،يشخا

 -5دراسة قسـم السـيد ( :)2006بعنـوان األسـباب النفسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية الرتكـاب الجريمـة
لدى المرأة كما تدركها نزيالت السجون في عدد من واليات السودان
تهرردف الد ارسررة إلررى التعرررف علررى األسرربا
متوسررط األسرربا

الترري ترردفع الم رريم الرتكررا

الجريمررة ،التعرررف علررى الفررروق فرري

االتترررادية واالجتماعيررة والنفسررية الترري ترردفع المرريم الرتكررا

للمقيرراب ،التع رررف عل ررى الفررروق ف رري األس رربا

الت رري ترردفع المر رريم الرتك ررا

الجريمررة والمتوسررط الفرضرري

الجريمررة تبعر راً لمتغير ررات العم ررر،

ومهنة المريم ،والمسرتول التعليمري ،واسرتخدمت الباتعرة المرنهت الوررفي ،ولتقرت معالجرة البيانرات إتررائيًا

مر خررجا برنررامت التررا اإلترررائية  . SPSSوتكونررت عينررة البتررث مر ( )192نايلررة ( )130نايلررة مر

سج يمدرما و( )47م سج األبي
فررروق دالررة إترررائية فرري األسرربا
ارتبرراط موج ر

االتترررادية واالجتماعيررة والنفسررية الرتكررا

داالً إترررائياً برري العمررر واألسرربا

إترائيًا بري المسرتول التعليمري ويسربا
الجريمرة عجترة عكسرية .توجرد فرررو

الرتكا

و( )30مر سرج كسرج .وتوررلت نترائت الد ارسرة الري انرس توجرد

إرتكرا

االتترررادية الرتكررا

الجريمررة عنررد الم رريم .يوجررد

الجريمررة .يوجررد إرتبرراط سررال

الجريمرة بمعنرى ي العجترة بري التعليمري ويسربا

مر األسربا

داالً

إرتكرا

(االتتررادية ،االجتماعيررة ،والنفسرية) التري تردفع المرريم

الجريمة والمهنة.
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 -6دراسة حسن ( )2016بعنوان :مرضى الفصام وعالقتهم بإرتكاب الجريمة في السودان
تهرردف الد ارسررة إلررى د ارسررة العجتررة برري مرضررى الفرررا وارتكررا

الجريمررة فرري السررودا  .بلررغ تج ر العينررة

( )113مرنه ( )108تكرور ( )5إناث.اسررتخدمت الباتعرة المررنهت الوررفي التتليلري .النتررائت التري تورررلت
إليهررا الباتعررة ال توج ررد عجتررة تات داللررة إتر ررائية برري مرض ررى الفرررا وارتكررا

الجريم ررة فرري الس ررودا ،

ومرضى الفرا يتا إرتكاباً للجرائ م عامة السركا فري السرودا  .توجرد عجترة تات داللرة إتررائية بري

نو الفرا ونو الجريمة المرتكبة م الفراميي في السرودا  .تعتبرر جريمرة القترا هري يكعرر الجررائ التري
يرتكبها الفراميو في السودا  ،توجد عجتة تات داللة إتررائية بري متغيرر العمرر وارتكرا

الجريمرة فري

السودا .

الدراسات العربية:

-1دراسة عبد الحميد( :)1983بعنوان العالقة بين تقبل الذات والتوافق النفسي

هرردفت الد ارسررة إلررى معرفررة العجتررة برري تقبررا الررتات والتوافررق النفسرري لرردل طررج
العينررة ( )90م ر ط رج

كليررة ا دا

الجامعررات .وبلررغ تج ر

جامعررة القرراهرم وكليررة التربيررة بجامعررة عرري شررمب ،اسررتخد الباتررث

اختبررار مفهررو الررتات للكبررار ،م ر إعررداد الباتررث واختبررار هيررو بررا للتوافررق ،األسررالي

المسررتخدمة التررا

اإلترررائية للعلررو االجتماعيررة  .SPSSوكانررت يه ر النتررائت الترري تترررا عليهررا هرري وجررود عجتررة موجبررة
بي تقبا التات وتقبا ا خري والتوافق النفسي.
 -2دراسة حنتول( : )2004بعنوان عنوان الدراسة :دراسة أنماط السلوك اإلجرامـي فـي مرحلـة الرشـد
وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية لدى عينة من المودعين في سجون المنطقة الغربية

ته رردف الد ارس ررة للكش ررف عر ر طبيع ررة م رردل االرتب رراط ب رري ه ررته المتغير ررات بأنم رراط الجريم ررة ل رردل عين ررة مر ر

المرودعي فرري سرجو المنطقررة الغربيرة .تقررو الد ارسررة التاليرة علررى يسراب المررنهت الوررفي السررببي المقررار
واالرتبرراطي .تشررما عينررة الد ارسررة علررى عرردد ممعررا للمررودعي فرري سررجو المنطقررة العربيررة بالمملكررة العربيررة

السعودية تبعًا ألنماط السلو اإلجرامي ،ومجمرو العينرة ( )737مرودعي فري سرجو المنطقرة ()104

جريم ررة القت ررا )142( ،جريم ررة السررررتة ( )387جريم ررة المخ رردرات جريمرررة الج ررنب ( )12جريم ررة الرشر رروم،
هررت نترائت الد ارسررة وجرود فررروق تات داللرة إترررائية فري متوسرطات درجررات السريكوباتية لرردل عينرة مر

المجرررمي تعررال إلررى االخررتجف فرري ينمرراط السررلو اإلج ارمرري للمرتك ر  .تيررث كانررت الفررروق لرررالي القتررا
م بي ينماط السرلو اإلج ارمري المتمعرا فري السررتة الرشروم الجنسرية المخردرات .يشرارت النترائت إلرى وجرود
فررروق فرري متوسررطات درجررة السرريكوباتية عنررد تول السررلو اإلج ارمرري (الجنسررية) ونمررط السررلو اإلج ارمرري

(الرشرروم) وتل ر لرررالي نم ررط السررلو اإلج ارمرري الجنس ررية .ييض راً وجررود ف ررروق تات داللررة إترررائية ف رري
متوس ررطات درج ررات العدواني ررة تع ررال إل ررى اخ ررتجف ف رري ينم رراط الس ررو اإلج ارم رري الجنس ررية ونمط رري الس ررلو

اإلج ارم رري (الس رررتة والرش رروم) .وج ررود ف ررروق تات دالل ررة إتر ررائية ف رري متوس ررطات درج ررات متغي ررر الس رريطرم
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تع ررال إل ررى االخ ررتجف ف رري نم ررط الس ررلو اإلج ارم رري القت ررا .ونمط رري الس ررلو اإلج ارم رري (الس رررتة والرش رروم )

لررالي جررائ القتررا .وي هنررا فروترًا تات داللررة إترررائية برري نمطري السررلو اإلج ارمرري الجنسررية ونمطرري

السرلو اإلج ارمرري (السرررتة والرشرروم) وتلر لرررالي تول السررلو اإلج ارمرري الجنسررية .وجررود فررروق برري نمررط
الس ررلو اإلج ارم رري المخ رردرات ونمط رري الس ررلو اإلج ارم رري الس رررتة الرش رروم وتلر ر لر ررالي الس ررلو اإلج ارم رري
المخردرات .وجرود فرروق تات داللرة إترررائية فري متوسرطات درجرات متغيرر ترروم ا نرا تعرال إلرى االخررتجف

فري نمرط السرلو اإلج ارمرري المخردرات وبري ينمرراط السرلو اإلج ارمري األخررل القتررا السررتة الرشروم الجنسررية
وتل لرالي السلو اإلجرامي المخدرات.
التعليق على الدراسات السابقة:
ته ررت الد ارس ررات النفس ررية والتربوي ررة بد ارس ررة العوامر را الت رري ت ررؤعر عل ررى التتر رريا الد ارس رري فب ررالرغ مر ر كعر ررم

البتوث والدراسات في العرال فمرا االرت التاجرة ماسرة إلرى إجررال البتروث والد ارسرات .وبمرا ي تقردير الرتات
ي ررؤعر ت ررأعي اًر كبير ر اًر عل ررى التواف ررق النفس رري واالجتم رراعي فهر رتا يت ررت إجر ررال الماي ررد مر ر الد ارس ررات ف رري الس ررلو

اإلج ارمري وبررفة خاررة تتبرع الباتعرة للد ارسرات السرابقة تروا موضرو بتعهرا وجردت ي الد ارسرات السررابقة

تنقس إلى يربعة يتسا هيي

 .1دراسات تتناوا التوافق النفسي واالجتماعي.
 .2دراسات تتناوا تقدير التات.

 .3دراسات تتناوا رلة تقدير التات بالتوافق النفسي.
 .4دراسات تتناوا السلو اإلجرامي.
وتعر

الباتعة تل الدراسات بالطريقة ا تيةي

 .1المشكلة التي تبتعها.

 .2منهت البتث م تيث األدوات المستخدمة.
 .3المعالجة اإلترائية.
 .4يه النتائت التي تورا إليها البتث.
 .5رلة الدراسة بدراسة الباتعة التالية.
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تعتبر الدراسات السابقة للبتث هتا بمعابرة االنطرجق التري ينطلرق منهرا وتلر بمقارنرة وتلر بمقارنرة نتائجهرا

ج ودراسة نواتي القرور.
التي تورلت إليها تتلي ً

أوجه االلت قاء واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .1كا الدراسات السابقة العربية واألجنبية ل تك لها ررلة مباشررم بموضرو البترث والمجتر عرد وجرود
د ارسررة متليررة تناولررت موضررو البتررث علررى تس ر

يجعا هته الدراسة إضافة للمكتبة السودانة.
 .2مع

عل ر الباتعررة فرري المكتبررات السررودانية األمررر الررت

الدراسات مركام على نو واتد والقليا منها على النوعي .
الد ارسررات األسرالي

 .3اسرتخدمت بعر

اإلتررائية معررا تتليرا التبراي األترراد  ،واختبرار (ت) ومتوسررط

واتد ومعاملي االرتباط بيرسو والفاكرونبا .

 .4اتفقت مع

الدراسات السابقة على ي رورم التات تؤعر على التوافق النفسي واالجتماعي.

 .5يجت ر ر ي الد ارسر ررات السر ررابقة بعضر ررها تنر رراوا مفهر ررو الجريمرررة بشر رركا عر ررا م ر ر خر ررجا تنر رراوا بع ر ر
الجريم ررة بينم ررا تناول ررت الد ارس ررة التالي ررة التواف ررق النفس رري واالجتم رراعي

المتغير ررات ودوره ررا ف رري إرتك ررا

وعجتتس بتقدير التات.

 .6جررالت الد ارسررة التاليررة لسررد الررنق

فرري الد ارسررات الترري تناولررت الجريمررة والسررلو اإلج ارمرري وعجتتررس

بالتوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات.

 .7يتضي مر خرجا اسرتع ار

الد ارسرات السرابقة ي هنرا اخرتجف فري تجر العينرات ،فربع

الد ارسرات

كررا تجر ر العينررة كبي ررر مع ررا د ارسررة عاي رردم يتمررد خليف ررة ( )2012الت رري يرررا فيه ررا تج ر العين ررة الر رى
( .)1000وف ري د ارسررة منررى لد يبكررر يوسررف فرري عررا ( .)1997كررا تج ر العينررة فرري ( )400وفرري
د ارسرة وفراق رررابر علري ( )2005كانرت العينررة تشرما ( .)300بينمرا الد ارسررة التاليرة موضرو البتررث

اشتملت على عدد ( )347نايا ونايلة مواعي على سجو والية الخرطو .
استفادة الباحثة من الدراسات السابقة في التالي:
 .1يعر الجان

الن ر واختيار المقاييب المناسبة وتطبيقها على عينة الدراسة ،واختيار المنهت األكعر

مجئمة وهو المنهت الورفي.

 .2اختيار العينة المناسبة واختيار واضافة متغيرات ل تبتث يو يت تناولها في الدراسات السابقة.
 .3ساعدت الدراسات السابقة البا تعة في اختيار األسالي
عينة الدراسة.

72

والمعالجات اإلترائية التي تتناس

مع

الفصل الثالث
منهج واجراءات الدراسة
تمهيد:
تناولت الباتعة في هته الفرا اإلجرالات المنهجية التي اتبعت في سرير الد ارسرة مر تيرث المرنهت وررف
المجتمر ررع االرر ررلي وشرررر األدوات المسر ررتخدمة فر رري جمر ررع البيانرررات ،وورر ررف طريقرررة إختبارعينر ررة الد ارسر ررة
وورررف تجمهررا ،واج ررالات التطبيررق الميررداني وينتهرري الفرررا بتوضرريي االسررالي

االترررائية المسررتخدمة

لمعالجة البيانات.
منهج الدراسة

اتبعررت الباتعررة فرري هررته الد ارسررة المررنهت الورررفي التتليلرري ،وهررو المررنهت الررت يهرردف إلررى ورررف مررا هررو

كائ وتفسيره .ويقو على وررف ال راهرم موضرو الد ارسرة مر خرجا تنراوا يبعادهرا المختلفرة تترى ترربي
واضتة ممك تتليلها م خجا عالهرا مر ال رواهر األخررل المتشرابهة ( ارجري .)1999 ،تررل الباتعرة ي

المررنهت الورررفي هررو األنس ر

لهررته الد ارسررة ألنررس ت ر اسررتخدامس فرري مع ر الد ارسررات السررابقة ويتناس ر

مررع

يهداف الدراسة التالية.
مجتمع الدراسة
يقر ررد بر ررالمجتمع جمير ررع األف ر رراد يو األش رريال يو العناررررر الرررتي لرررديه خر ررائ

واتررردم مشر ررتركة ممك ر ر

ج م ر األعمرراا وكلهررا عنارررر تخضررع للقيرراب
مجت تهررا ،ويمك ر ي تكررو هررته العنارررر جماعررة يو عم ر ً

(يبرو عرج  .)1999 ،ييضراً هرو جميرع العناررر تات العجتررة بمشركلة الد ارسرة التري يسرعى الباترث إلررى ي

يعم ر عليهررا نتررائت الد ارسررة .ومجتمررع الد ارسررة التاليررس هنررا يعنررى الررتي ارتكب روا ج ررائ معينررة يودت به ر إلررى
توتيررع عقوبررات نرررت عليهررا الق رواني ويودع روا بسررببها فرري المؤسسررات العقابيررة ومجتمررع الد ارسررة هررو الن راالل

بسج الرجاا بأمدرما وسج الخرطو بتر كوبر .وسج دار التائبات للنسال.

الدرسررات السرابقة الترري تر تطبيقهررا بواليرة الخرطررو  ،يشرارت إلررى
وترد كرا اختيررار هرتا المجتمررع أل غالبيرة ا
ينهررا تعتبررر النمرروتر المرررغر لكررا والي رات السررودا  ،وبالتررالي يتوتررع ي يمعررا ن راالل ون رايجت هررته السررجو

تمعيجً نسبياً لناالل واليات السودا األخرل.

عينة الدراسـة

يع رررف عبي رردا ف رري ( )1999العين ررة بأنه ررا عب ررارم عر ر مجموع ررة جائي ررة مر ر مجتم ررع الد ارس ررة ي ررت اختياره ررا
بطريقة معينة واجرال البتث عليها وم ع استخدا النتائت وتعميمها على كاما مجتمع الدراسة.
وتد شملت عينة الدراسة على ( )347نايا منه ( )127نايلرة مر سرج دار التائبرات بأمردرما و()100

نايررا م ر سررج الرجرراا بأمرردرما و( )120نايررا م ر سررج الخرطررو بتررر كرروبر .ت ر اخيترراره بالطريقررة
ا ففة
العش روائية البسرريطة ) (Simple random Sampleتتصففا علنةنففة علنيففاعبةة علبسففة ة موعةففا
جزبةة ن عل ت ع عألصلي ومح م نفةن لةفا ع فل عل صفة (عالت فاخ) لتكتفاة منةنفة فن تلف ،عل ت فع،
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وي كففن علحصففاخ لففى ةنففاة يففاعبةة مسففة ة ما ففتن اخ جففوعوخ عأل ففوع علنيففاعبةة و تا ف عل ففوعوخ
علتالةة في وصا ةنة علوةع ة ( بةوعة .)1999
متغيرات عينة الدراسة
أو ًال  :متغير النوع

م المجت

جدوا رت ( )1يوضي متغير النو
الرت

النو

التكرار

النسبة المئوية

1

تكر

220

63.4%

2

انعى

127

36.6%

3

المجمو

347

100.0%

م الجدوا اعجه نجد ا ( )220م افراد العينة م التكور ،ويمعلو توالى

( )% 63.4و( )127فردًا م االناث بنسبة مئوية ( )%36.6م العدد الكلي ( )347فردًا .
كما موضي في الشكا يدناهي

شكا رت ( )1يوضي متغير النو

250

220

200

127

150
100
50
0

انثى

ذكر
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ثانياً :متغير العمر

جدوا رت ( )2يوضي متغير العمر
الرت
1

الفئات العمرية

136

39.2%

2

42 - 30

144

41.5%

3

65 - 42

67

19.3%

347

100.0%

4

م

التكرار

 30 - 18سنة

النسبة المئوية

المجمو

مر المجتر مر الجرردوا اعررجه ا مع ر افرراد العينررة مر الفئررة العمريرة مر ( 30إلررى  )42سررنة تيررث
بلررغ عرردده ( )144فرررداً بنسرربة مئويررة ( )% 41.5و  136فرررداً اعمرراره م ر (18إلررى  )30سررنة بنسرربة
مئوية ( % )39.2م العدد الكلي ( )347فردًا .
كما يوضي الشكا يدناهي

شكا رت ( )2يوضي متغير العمر

160

136

144

140
120

67

100
80

60
40
20
0

-

-

-
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ثالثاً :المستوى التعليمي

جدوا رت ( )3يوضي متغير المستول التعليمي
التكرار

النسبة المئوية

المستول

الرت
1

يمي

117

33.7%

2

عانو

126

36.3%

3

جامعي

104

30.0%

4

المجمو

347

100.0%

التعليمي

م ر المجت ر م ر الجرردوا اعررجه ا مع ر اف رراد العينررة عررانويي

تيررث بلررغ عرردده ( )126فرررداً بنسرربة

مئوية ( )% 36.3و ( )117فردا اميي بنسبة مئوية ( )% 33.7م العدد الكلي ( )347فردًا .
كما يوضي الشكا يدناهي

شكا رت ( )3يوضي متغير المستول التعليمي

140

117

126
104

120
100
80
60
40

20
0

امي

ثانوي
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جامعي

رابعاً  :متغير المهنة

جدوا رت ( )4يوضي متغير المهنة
الرت

المهنة

التكرار

النسبة المئوية

1

مو ف

71

20.5%

2

عاما

41

11.8%

3

اعماا ترم

179

51.6%

4

ال اعما

56

16.1%

5

المجمو

347

100.0%

م المجت م الجدوا يعرجه ا مع ر افرراد العينرة مهنرته يعمراا تررم تيرث بلرغ عردده ( )179فررداً

بنسبة مئوية ( )% 51.6و( )71فردا مو ف بنسبة مئوية ( )% 20.5م العدد الكلي ( )347فرداً .
كما يوضي الشكا يدناهي

شكا رت ( )4يوضي متغير المهنة
179

180
160

140
120
100

71

80

56

41

60
40
20

0

موظف

اعمال حرة

عامل

خامساً :متغير الحالة االجتماعية
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ال اعمل

جدوا رت ( )5يوضي متغير التالة االجتماعية
الرت

المهنة

التكرار

النسبة المئوية

1

اعا

122

35.2%

2

متاور

148

42.7%

3

ارما

24

6.9%

4

مطلق

53

15.3%

5

المجمو

347

100.0%

م المجت م الجدوا اعجه ا مع

افراد العينة متاوجي تيث بلغ عدده ( )148فرداً بنسربة مئويرة

( )% 42.7و( )122فرردا اعرا بنسربة مئويرة ( )%35.2مر العردد الكلري ( )347فررداً.
يوضي الشكا يدناهي

شكا رت ( )5يوضي متغير التالة االجتماعية
160
140

148

122

120
100

53

80
60

24

40

20
0

اعزب

ارمل

متزوج
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مطلق

كمرا

سادساً :متغير السكن

جدوا رت ( )6يوضي متغير السك
الرت

السك

التكرار

النسبة المئوية

1

تضر

264

76.1%

2

ريف

83

23.9%

3

المجمو

347

100.0%

م المجت م الجدوا يعجه ي ( )264مر يفرراد العينرة مر التضرر بنسربة مئويرة ( )%76.1و()83
فرداً م الريف بنسبة مئوية ( )%23.9م العدد الكلي ( )347فرداً.
كما يوضي الشكا يدناهي

شكا رت ( )6يوضي متغير السك
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سابعاً :متغير نوع الجريمة
عل قم
1
2
3
4
5

جدوا رت ( )7يوضي متغير نو الجريمة
علنسبة عل ئاية
علتك عة
عاع عل ي ة
40.3%
140
ج عبم و عل اخ
10.1%
35
ج عبم و علن ل
19.6%
68
ك و كوةعة
30.0%
104
ج عبم عخ ى
100.0%
347
عل اع

مر المجت ر م ر الجرردوا يعررجه ي مع ر جرررائ اف رراد العينررة ضررد المرراا تيررث بلررغ عرردده ( )140فرررداً

بنسر رربة مئوير ررة ( )%40.3و( )104فرررردا ج ر ررائ اخررررل بنسر رربة مئويرررة ( )%30و( )68فر رررداً ج ر ررائ سر رركر
ومخدرات بنسبة مئوية ( )%19.6م العدد الكلي ( )347فرداً .
كما يوضي الشكا يدناهي

الشكا رت ( )7يوضي متغير نو الجريمة

140
140

104

120
100

68

80

35

60
40

20
0
جرائم ضد المال

جرائم ضد النفس

سكر و مخدرات
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جرائم اخرى

أدوات الدراسـة
األدام هرري الوسرريلة يو الطريقررة الترري تسررتخد فرري جمررع المعلومررات الجامررة لمعالجررة مشرركلة الد ارسررة التالي رة

والتتقق م رتة فروضس والوروا إلى يهدافس.

اسرتخدمت الباتعررة عردد مر األدوات فري جمررع المعلومرات والبيانررات الجامرة الختبررار فررو

الد ارسررة علررى

النتو التاليي

مقيرراب التوافررق النفسرري واالجتمرراعيي الررت يعررده هيررو بررا فرري عررا ( )1934وترجمررس ( متمررد ععمررا

نجاتي) وتد ت تطبيقس على البيئة السودانية في كعير م الدراسات ،وسها التطبيق والترتيي.
مقي رراب تق رردير ال ررتاتي مر ر إع ررداد متم ررد عم رراد ال رردي إس ررماعيا ( )1961ال ررت تر ر تطبيق ررس عل ررى البيئ ررة
السودانية في كعير م الدراسات.
أوالً مقياس التوافق واالجتماعي

ورف المقيابي

يتكو المقياب في رورتس األولية م ( )67فقرم ،كما يوضي الجدوا رت ()8
رت البعد

اس البعد

عدد العبارات

1

التوافق النفسي

32

2

التوافق االجتماعي

21

3

التوافق الرتي

14

ولك إختارت الباتعة عجث يبعاد يساسية عدد عباراتها( )34ين ر ملتق رت (.)4
وت ررد ارع ررت الباتعرررة عن ررد ر ررياغة العبرررارات ي تك ررو واضرررتة وس ررهلة تس ررها معالجتهرررا وتتلي ررا نتائجهر ررا

وتفسر رريرها بدتر ررة باسر ررتخدا يدوات التتلير ررا اإلتررررائي ول ر ر ير ررت إبعر رراد االسر ررتبيا للمبتر رروعي ترر ر راً علر ررى

التروا على إجابة موضوعية تس
طريقة التصحيح:

الواتع تفادياً م تأعير عنونة األجاال عليه .

اتبعت الباتعة في الترتيي طريقة ليكرت وتل لسهولتها وتضم االستجابات (دائمراً -يتيانراً – يبرداً) وتر
مني المفتو

( )3درجات إتا كانت إجابتس بدائمًا و( )2درجة إتا كانرت إجابترس بأتيانرًا إضرافة إلرى درجرة

واتردم إتا كانرت ب ر يبرداً وتلر فري تالرة البنرود اإليجابيرة بينمرا يرت عكرب التررتيي فري تالرة عبرارات البنررود
السالبة وكا توايع الدرجات كالتاليي

 -1الدرجات  1-2-3للعبارات الموجبة
 -2الدرجات  3-2-1للعبارات السالبة.
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إجراءات الصدق والثبات
للتتقق م إجرالات الردق والعبات لمقاييب الدراسة تامت الباتعة باإلجرالات التاليةي
أوال :الصدق))Validity

يعرفس يبو عج ( )2001إلى ي الردق يعتبرر يهر خاررية مر خروا

القيراب ويشرير إلرى االسرتدالالت

الخارررة الترري تخرررر م ر درجررات المقيرراب م ر مناسرربتها ومعناهررا وفائرردتها وتتقيررق ررردق المقيرراب معنرراه
بتجميررع األدلررة الترري تؤيررد معررا هررتا االسررتدالا .وغالبررا مررا نقرروا بررا لجختبررار ررردتا اهريررا اتا ارتبطررت

الفقرات على نتو عقجني بالغر

المدر لجختبار.

األساس ررية لجختب ررارات والمق رراييب ألن ررس يش ررير إل ررى ت رردرم االختب ررار يو

يع ررد ر رردق المقي رراب مر ر الخر ررائ

المقيرراب ل قيرراب مررا وضررع لقياسررس ،وبالدرجررة الترري يكررو فيهررا ترراد ار علررى تتقيررق يهررداف متررددم .وتررد تتقررق
للمقيرراب التررالي عرردم ين روا م ر الررردق م ر خررجا التتليررا المنطقرري لمتتررول االختبررار اسررتنادا إلررى يرال

الخبرال في الميدا (.)Kaplan‚ 1982
الصدق الظاهري()Face Validity
وهو ردق المتكمي

تامرت الباتعرة بعرر

المقيراب علرى عردد مر اخترارري علر الرنفب والقيراب

النفسي بلغ عدده ( )10متكمي ين رر ملترق رتر ( )9مر عردم جامعرات تملرة الردكتواره فري علر الرنفب
والتربية لمعرفة لرائه  .بهدف فت

العبرارات وتتديرد مردل مجئمتهرا للمقيراب والتعرديا فيهرا باإلضرافة يو

التررتف يو التعررديا لتررربي يكعررر مجئمررة لطبيعررة الد ارسررة ويهرردافها .ولطبيعررة العينررة الترري سرريطبق عليهررا
المقيراب كمررا طلبررت الباتعررة مر كررا متكر تقيرري كرا عبررارم مر عبررارات المقيرراب فرري رررورتس المبدئيررة مر

تيرث ررجتية العبرارم لقيرراب مرا وضرعت لقياسررس مر تيرث سررجمة اللغرة ووضرو المعنررى ومعرفرة يريرس فرري

مدل مجئمة خيارات اإلجابة وجالت تريلة الردق ال اهر والتتكي كالتاليي
 -1تغير رياغة المقياب م ريغ استفهامية إلى ريغ تقريرية.
 -1تتف بع

العبارات.

 -2تعديا في رياغة بع

العبارات.

-3تعديا خيارات اإلجابة م تنطبق وال تنطبق إلى (دائمًا – يتيانًا  -يبدًا).

والتامت الباتعة بالتوجيهات والتعديجت المقترتة منه  ،وكانت النتيجة كالتاليي

يوضي الجدوا رت ()9العبارات التي ت تتفها م تبا المتكمي .

1
2
3
4
5

ةقم
21
8
10
23
28

علنباةعة عل حذوفة
هل ن علسةل لة ،أن تكان القة صوعقة ع أف ع عل نل عآلخ ؟
هل يضايق ،عليناة مالك ل؟
هل تحسو عآلخ ين ماأل ا لى عأل اخ علتي ق ت مةا؟
هل أعت يع علك ل؟
هل ةناك شويوتا علحسا ةة؟
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جدوا رت ( )10يوضي العبارات المعدلة م تبا المتكمي في مقياب التوافق النفسي واالجتماعي
رت

العبارم تبا التعديا

العبارم بعد التعديا

1

ها تكعر يتج اليق ة

2

كعي اًر ما يتل وينا مستيق

هررا شررعرت مررم برغبررة شررديدم فرري كع ررم المشرراكا تجعلنرري يشررعر بررالهر
الهر م البيت

م البيت

3

هر ر ررا تمر ر ررر علي ر ر ر علي ر ر ر فت ر ر ررات يشعر بالضيق
تشعر فيها بالضيق

4

ها تشعر بالوتدم تتى ولرو كنرت يشعر بالوتدم تتى وسط ا خري
مع الناب

5

ها تشعر بعد تروفر التر

والرود افتقد الت

التقيقي في منالي

التقيقيي في بيتك
6

هررا تجررد رررعوبة فرري االسترسرراا يج ررد ر ررعوبة ف رري الن ررو تت ررى إتا لر ر
فرري النررو تتررى إتا ل ر تك ر هنررا

تك هنا ضوضال تاعجني

8

ها يضايق الشعور بالخجا

يضايقني شعور بالخجا

10

ها تتسد ا خرري باألسرف علرى هر ررا تشر ررعر باألسر ررف علر ررى األعمر رراا

ضوضال تاعج

16

األعماا التي تمت بها؟

التي تمت بها.

ها يعير النقد كعي اًر

ها يؤعر علي النقد

وبنررالاً علررى تلر التوجيهررات تمررت إعررادم رررياغة مقيرراب التوافررق النفسرري واالجتمرراعي فرري رررورتس المبدئيررة

يتكو م ( )29عبارم.
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 /2الصدق البنائي ):(Construct Validity
يقرررد بالررردق البنررائي معرفررة إرتبرراط العبررارات مررع بعضررها داخررا المقيرراب ،وييض رًا إرتبرراط كررا بعررد مررع

مجمررو العبررارات الكليررة .يعتمررد هررتا األسررلو علررى مرردل تمعيررا بنررود العبررارات تمعرريج جيرردا للمجرراا الم رراد
تياسرة ،وكررتل الترواا برري هرته الفررو يو الميررادي بتيررث يكررو مر المنطقرري ي يكررو متتررول االسررتبيا
رررادتاً طالمررا ينررس يشررما جميررع عنارررر الموضررو المطلررو تياسررس ويمعلهررا .ولررتل فررج التررروا علررى

ررردق اإلسررتبيا م ر خررجا هررتا األسررلو يتوتررف علررى تتديررد المجرراا الم رراد تياسررس تتديرردا جيرردا ع ر بنررال

مجموعة م العبارات تغطي هتا المجاا.
ردق اإلتساق الرداخلى يعنري مردل اتسراق كرا فقررم مر فقررات اإلسرتبانة مرع المجراا الرت تنتمري إليرس هرته
الفقرم .ويمك تسا

االتساق الرداخلي لسسرتبيا وتلر مر خرجا تسرا

معرامجت االرتبراط بري كرا فقررم

م فقرات مجاالت اإلستبيا والدرجة الكلية للمجاا نفسرس ،وكلمرا كانرت األبعراد متجانسرة فيمرا تقريب كانرت
درجة اإلتساق في ما بينها.
لمعرفررة ررردق اتسرراق الفق ررات مررع الدرجررة الكليررة بالمقيرراب بمجتمررع الد ارسررة التاليررة ،تامررت الباتعررة بررججرال

دراسة استطجعية بتطبيق رورم المقياب المعدلة بتوجيهات المتكمي والمكونة مر ( )30فقررم علرى عينرة
يولية تجمها ( )30مفتوراً ت اختياره بالطريقة العشوائية م مجتمع البتث التالي.

تامرت الباتعررة بأسررتخدا معامررا ارتبرراط بيرسرو ( )Pearson correlation coefficientبعررد ترررتيي

االستجابات لمعرفة درجرة إرتبراط العبرارات مرع بعضرها داخرا اإلسرتبيا  .وايضرا إرتبراط كرا بعرد مرع الدرجرة
الكلية لألستبيا  .كما يوضي الجدوا التاليي
جدوا رت ( )11يوضي ردق االتساق الداخلي لمقياب التوافق النفسي واالجتماعي
قةاس علتاعفق
علبنو
1
2
3
6
7
8
10
11
12
13
14

علتاعفق علن سي
عإلةتباط علبنو
15 .326
23 .413
24 .441
25 .414
26 .534
27 .514
.551
.528
.485
.412
*-.166

عإلةتباط
.535
.470
.345
*.034
.543
.324
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علتاعفق عاجت ا ي
عإلةتباط
علبنو
.478
4
.494
5
.602
9
.561
16
.466
17
.453
18
.286
19
.420
20
.315
21
.457
22

يجت

م الجدوا السابق ي معامجت ارتباطات جميع الفقرات دالة إترائيًا عند مستول (،)0.05

مما يعني إنها تتمتع بردق إتساق داخلي تو  .ما عدا الفقرات المشار اليهاباا* وهي فقرات رفرية

وسالبة االرتباط لتل رات الباتعة ا تتتف تتى ال تؤعر في عبات المقياب.
جدوا رت ( )12يوضي العبارات المتتوفة بعد ردق االتساق الداخلي
رت العبارم

اس العبارم
كعي ًار باالنفلون اا

14

يرا

25

علي النقد كعي اًر
يؤعر َّ

وهكتا يربي مقياب التوافق النفسي واإلجتماعي بعد إجرالات الردق يتكرو مر ( )27عبرارم ملترق رتر
( .)5ويربي المقياب رالي للتطبيق.
ثانيا :الثبات()Reliability
المقرود بعبات المقياب هو ضما التروا على نفب النترائت تقريبراً إتا يعيرد تطبيرق االسرتبيا يكعرر مر

مررم علررى نفررب المجموعررة مر األف رراد تتررت ررروف متماعلررة ،يومرردل االتسرراق فرري اإلجابررة علررى اإلسررتبيا

م تبا المستجي

إتا ت تطبيق اإلستبيا نفسس عدم مرات في نفب ال روف(ربيع.)1998 ،

منطق العبات هو مدل تياب االختبرار للمقردار التقيقري للسرمة التري يهردف لقياسرها .فهرو يعنري االتسراق يو
الدت ررة ف رري القي رراب ،والعب ررات ه ررو النس رربة ب رري التب رراي التقيق رري والتب رراي الكل رري ،ويعتم ررد عل ررى ال ررام كعب ررات

اإلعررادم والرررور المتكافئررة والمتتررو يو المضررمو يقرررد بمفهررو العبررات خلررو المقيرراب مر األخطررال غيررر
المنت مة التي تشو القياب ي مدل تياب االختبار للسمة المراد تياسها (عج .)2002 ،
يتتار المقياب العابت ي يترف بواتدم يو يكعر م الرفات التاليةي

 .1ينس موعوق بس ويعتمد عليس.

 .2االستقراري لو كررت عملية القياب على نفب الشخ

ي هرت درجاتس استقرار.

 .3الموضوعيةي يترا على نفب الدرجة إياً كا اإلخترا
يستخرجت الباتعة معاما العبات بالطرق التاليةي

النفسي الت يطبق االختبار.

.1االختبار واعادم تطبيق االختباري
يت في هته الطريقة تطبيرق االسرتبيا علرى عينرة اسرتطجعية مررتي بينهمرا فرارق امنري مدترس يسربوعا  ،عر

تسررا

معامررا االرتبرراط بر ي إجابررات المفتوررري فرري الم ررتي  ،فررجتا كررا معامررا االرتبرراط مرتفعررا فررا هررتا

يكررو مؤش ر ار علررى عبررات االسررتبانة وبالتررالي علررى رررجتية ومجئمررة هررته االسررتبانة ألغ ر ار
عملت الباتعة على إعادم تطبيق المقياب على عينة عشوائية م ( )30م ناالل السجو .
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الد ارسررة .وتررد

م ماايا طريقة إعادم تطبيق اإلختباري

 ترلي لجستبيانات تات الفقرات الرغيرم ،يو تليلة العدد. -ترلي إليجاد عبات االستبيانات المتعددم األبعاد معا المقاييب المستخدمة في الدراسة.

.2معاما يلفا كرونبا ()Alpha Chronbachي
والت م خجلس نتس

معاما التمييا لكا سؤاا تيث يت تتف السرؤاا الرت معامرا تمييراه ضرعيف يو

فبين ررت نت ررائت ه ررتا اإلجر ررال النت ررائت
س ررال  .تام ررت الباتع ررة بتطبي ررق المعادل ررة عل ررى بيان ررات العين ررة األولي ررة ،إل
المعروضة بالجدوا التالىي
جدوا رت ( )13يوضي نتائت معامجت العبات لمقياب التوافق النفسي واالجتماعي
المقاييب الفرعية

عدد الفقرات

الخرائ
العبات

السايكومترية
الردق التاتي

التوافق النفسي

15

.770

.877

التوافق االجتماعي

10

.776

.880

م الجدوا يعجه وجدت الباتعة ي معاما العبات لبعد المقياب كانرت ( )776-770ممرا يردا علرى إ
المقياب يتمتع بعبات عالي .ويربي في رورتس النهائية للدراسة
ثانياً :مقياس تقدير الذات:

م ر إعررداد متم ررد عمرراد ال رردي إسررماعيا ( )1961الررت تر ر تطبيقررس عل ررى البيئررة السررودانية ف رري كعيررر مر ر
الدراسات .يتكو المقياب في رورتس األولية م ( )38عبارم ملتق رت (.)6

وصف المقياس:
يعرردت الباتعررة مقيرراب تقرردير الررتات فرري رررورتس المبدئيررة م ر ( )28عبررارم ،يجررا

ع ر كررا بنررد منهررا بأتررد

(دائماً – يتياناً  -يبداً) ملتق رت ( .)7وتد راعت الباتعة عند ررياغة العبرارات ي تكرو واضرتة وسرهلة
تسها معالجتها وتتليا نتائجها وتفسيرها بدتة باسرتخدا يدوات التتليرا اإلتررائي ،ولر يرت يبعراد المقيراب

للمبترروعي ترر راً علررى التررروا علررى إجابررة مووضرروعية تس ر
عليه .

الواتررع تفادي راً م ر تررأعير عنونررة األج راال

طريقة التصحيح:
اتبعررت الباتعررة فرري الترررتيي طريقررة ليكرررت وتل ر لسررهولتها وتضررم االسررتجابات (دائمراً -يتيان راً – يبررداً).

وت ر مررني المفتررو

( )3درجررات إتا كانررت إجابتررس برردائماًو( )2درجررة إتا كانررت إجابتررس بأتيان راً إضررافة إلررى

درجرة واتردم إتا كانررت بررأبداً وتلر فري تالررة البنرود اإليجابيرة ،بينمررا يرت عكررب التررتيي فرري تالرة عبررارات
البنود السالبة وكا توايع الدرجات كالتاليي
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 -1الدرجات  1-2-3للعبارات الموجبة

 -2الدرجات  3-2-1للعبارات السالبة.
إجراءات الصدق والثبات لمقياس تقدير الذات:
تامت الباتعة باإلجرالات التالية الردق ال اهر تامت بعر

المقياب في رورتس المبدئيرة والمكونرة مر

( )28عبررارم علررى مجموع ررة م ر المتكمرري إخترار رري عل ر ال ررنفب والقيرراب النفسرري .ال ررتي بلررغ ع رردده
( )10متكمرري لمعرفررة لرائهر فرري عبررارات التعررديا يو التررتف يو اإلضررافة بهرردف فتر

العبررا ارت وتتديررد

مرردل مجئمتهررا للمقيرراب والتعررديا فيهررا لتررربي يكعررر مجئمررة لطبيعررة الد ارسررة ويهرردافها والعينررة الترري يطبررق
عليها المقياب.
كانت نتيجة تتكي الردق ال اهر هيي
 .1تعديا بع

العبارات.

 .2تتف بع

العبارات.

والتامت الباتعة بالتوجيهات والتعديجت المقترتة منه كما توضي الجداوا التاليةي

جدوا رت ( )14يوضي العبارات المعدلة م المتكمي مقياب تقدير التات

ةقم
2
3
4

علنباةة قبل علتنويل
 .1أشن مال ا ن لةاتي عاجت ا ةة
 .2أشففن مففوعني ضففا هفففام فففي علا فف علفففذ
أ ةش فةه.
 .3أشن مال ا ن ظة عليكصي

علنباةة منو علتنويل
أشن أعني ةع ي ن لةاتي عاجت ا ةة
أشن موعني شكصةة ها ة في و ي
أشفففففن مفففففوعني ةع فففففي فففففن ظةففففف
عليكصي

جدوا رت ( )15يوضي العبارات المتتوفة م تبا المتكمي في مقياب تقدير التاتي
رقم العبارة

العبارة

11

يكره التواضع الت يشعرني بالتلة.

بنالًا على تل التوجيهات تمت إعادم ررياغة مقيراب تقردير الرتات بررورتس المبدئيرة ين رر ملترق رتر ()7
يتكو م ( )27عبارم.

عانيا :صدق االتساق الداخلي للفقرات لمقياس تقدير الذاتي

ررردق االتسرراق الررداخلي للفق ررات ) )Internal Consistencyلمعرفررة ررردق إتسرراق الفق ررات مررع الدرجررة
الكلي ررة بالمقي رراب المعدل ررة بتوجيه ررات المتكم رري والمكون ررة مر ر ( )27فقر ررم عل ررى عين ررة يولي ررة تجمه ررا ()30
مفتورًا ت اختياره بالطريقة العشوائية م مجتمع الدراسة التالية.
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لتسا

معامجت االرتباط بي كا فقرم والدرجة الكلية للفقرات في البعد التابعرة لرس باسرتخدا معامرا إرتبراط

بيرسو ( )Person correlation coefficientوكانت معامجت االرتباط للعبرارات علرى درجرة عاليرة ممرا
يعني ينها تعبر ع إتساق داخلي لس معنى كما يوضي الجدوا رت (  ) 16التاليي
جدوا رت ( )16يوضي معامجت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لمقياب تقدير التات
بمجتمع الدراسة التالية ( =)30
تقدير الذات
البند

اإلرتباط

البند

اإلرتباط

البند

اإلرتباط

1

.137

11

.326

21

.523

2

.297

12

.294

22

.516

3

.241

13

.401

23

.247

4

.249

14

.395

24

.172

5

.202

15

*.009-

25

.375

6

.223

16

.315

26

*.183-

7

.268

17

.110

27

*.028-

8

.216

18

.328

28

.543

9

*.038

19

10
يجت

.432

20

.288
.314

م الجدوا السابق ي معامجت ارتباطات جميع الفقرات دالة إترائيًا عند مستول (،)0.05

وا جميع الفقرات تتمتع بردق إتساق داخلي تو  .عدا في يربع فقرات هي المشار اليها باا* وهي

فقرات رفرية وسالبة االرتباط .لتل ريت الباتعة ي تتتف تتى ال تؤعر في العبات .وهكتا يربي عدد
فقرات المقياب ( )24فقرم

جدوا رت (  ) 17يوضي العبارات السالبة والرفرية المتتوفة بعد ردق االتساق الداخلي م مقياب
تقدير التات
9

يشعر ينني ال يرلي لشيل.

15

يكره التواضع الت يشعرني بالتلة.

26

يشعر ينني يتقق كا يهدافي.

27

يتردد تبا القيا بأ عما.

وهكتا يربي المقياب في رورتس النهائية بعد إجرال الردق والعبات يتكو م ( )24عبارم.
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معامالت الثبات لمقياس تقدير الذات:
لمعرفة العبات للدرجة الكلية للمقياب في رورتس النهائية المكونة م

( )24فقرم في مجتمع البتث

التالي ،تامت الباتعة بتطبيق معادلة يلفا كرونبا ( )Alpha Chronbachعلى بيانات العينة األولية،
فبينت نتائت هتا اإلجرال النتائت المعروضة بالجدوا التالىي
إل

جدوا رت ( )18يوضي نتائت معامجت العبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية بمقياب الدراسة.
عل قايةل عل

ةة

تقوي علذعة

و
عل ق عة
24

علكصابص علسايكا ت ية
علصوق علذعتي
(أل ا م وعباخ)
.897
.806

وبعد إجرالات الردق والعبات للمقياب تيث كانت النتيجة ي المقياب يتمتع بعبات عالي وهو (.)806
وهكتا اكتما تتكي المقياسي
الميداني.

وم

ع عملت الباتعة على إجرالات الدراسة الميدانية يو التطبيق
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إجراءات الدراسة الميدانية
بعد إجرالات الردق والعبات للمقياسي  ،اتبعت الخطوات التالية في تنفيت إجرالات الدراسة الميدانيةي
 .1تتديد المشكلة التي تسعى الدراسة لمعرفتها.

 .2جمع المعلومات تات الرلة لموضو الدراسة مما يوفر دراسات عربية يو يجنبية ول تتوفر ي
دراسات سابقة بدرجة الدكتواره بأغل

الجامعات في والية الخرطو يو مركا الدراسات يو

الجهات تات الرلة بالموضو معا معهد البتوث االجتماعية والجنائية على تد عل الباتعة.

 .3ترمي يداوات الدراسة وتنفيتها والتأكد م رجتيتها لجستخدا مع البيئة السودانية ومجئمتها
لعينة الدراسة.

 .4إجرالات الردق والعبات للتأكد م

رجتية المقياب وتمتعها بالموارفات السيكومترتية

المقبولة.
 .5بديت إجرالات التطبيق بأخت خطا

إدارم كلية الدراسات العليا في الجامعة إلى إدارم

م

السجو في والية الخرطو وم ع ييضًا خطا

كا سج على تدا بدلًا بدار التائبات سج

يمدرما للنسال ويليس سج يمدرما للرجاا ويخي ًار سج الخرطو بتر (كوبر) للرجاا.

 .6تبا البدل في إجرالات التطبيق الميداني مقابلة الضابط يو الضابطة مدير يو مديرم السج ،
لعر

الخطا

ونسخة م المقياب وابدال ال ير

ووجهة الن ر وترديق الخطا

باإلمضال

عليس وتوجيس الباتعة إلى المشرفة االجتماعية تتى تتيي الفررة لمقابلة الناالل يو النايجت.

 .7واجهت الباتعة رعوبة شديدم لمقابلة النايجت في دار التائبات بالرغ م

دور المشرفة

االجتماعية الفعاا في مساعدم الباتعة لمقابلة النايجت.

 .8فبديت الباتعة في إجرالات التطبيق الميداني بتقدي نفسها ألفراد العينة ،مع شر األهداف
العامة للدراسة ،والتأكد على ي هته األسئلة بغر

البتث العلمي ،مع ترالم متأنية لسرشادات

العامة لسجابة على االستمارم ،والتأكد م اإلجابة على جميع الفقرات ،وعد تر ي
دو اإلجابة عليها.

 .9كا التطبيق برورم فردية وشفاهة ألفراد العينة م األميي وبع

األفراد التي يرع

عبارم
عليه

اإلجابة بمفرده على عبارات المقياب تيث تقو الباتعة بتوضيي وشر األسئلة الرعبة.
 .10وواجهت الباتعة رعوبة بأ النايا يو النايلة بمعنى ي اإلجابة على السؤاا بعد ام طويا
جداً م طرت س مما ي هر يو يوضي يو يبدل عد الرغبة في اإلجابة مما يؤخر عملية مال

االستمارات ،ويدل تل

إلى استغراق مدم طويلة ورلت إلى شهور خارة في دار التائبات

بأمدرما وسج الخرطو بتر (كوبر) وتل

بتجة كعرم الدراسات عليه .
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لعد تعاو المشرفات االجتماعيات والنايجت

 .11بعد الشر لتعليمات ويهداف المقياب بمتابعة م الباتعة ع يت جمعس منه مرم يخرل بعد
التأكد م إكماا اإلجابة على عبارات المقياب.

 .12تبا ي

تخو

الباتعة في عملية التفريق تامت بمراجعة كا يدام للتأكد م

مدل إكتماا

البيانات واإلجابات الواردم عليها ولقد ت استبعاد عدد ( )13استمارم لعد اكتماا البيانات
وبهتات تناترت االستمارات م ( )360الى ( )347استمارم.

 .13بدي التتليا اإلترائي بمعالجة البيانات بواسطة التاس

ا لي ببرنامت التامة اإلترائية

للعلو االجتماعية ). (SPSS) (Statistical pakage for Social Science
بنالًا على فرو

ويهداف الدراسة ت استخدا المعادالت اإلترائية التاليةي

 -1معاما االرتباط الفا كروبنا لتتقق م الردق والعبات.

 -2معاما اإلرتباط الخطي (بيرسو ) لمعرفة العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات.
 -3اختبار (ت) لمتوسط مجتمع واتد ،لمعرفة السمة العامة للمتغيرات النفسية موضو الدراسة.

 -4معاما االرتباط العامي بيرسو لمعرفة اإلرتباط بي التوافق النفسي واالجتماعي والعمر والمهنة
والمستول التعليمي.
 -5اختبار(ينوفا) لتتليا التباي ا تاد

لمعرفة داللة الفروق في التوافق النفسي واالجتماعي تعال

لمهنة النايا يو النايلة.
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الفصل الرابع
عرض ومناقشة النتائج
تعر

الباتعة في هتا الفرا النتائت التري توررلت إليهرا وفقراً لفررو

الد ارسرة ،والتفسرير الرت تامرت برس

لهته النتائت على ضول اإلطار الن ر والدراسات السابقة.
الفرض األول:
الت ين

على السمة العامة للتوافق النفسي واالجتماعي لدل ناالل السجو تتس باالنخفا

وللتتقررق م ر هررتا الغررر

.

ت ر اسررتخدا اختبررار (ت) لمجتمررع واتررد لمعرفررة السررمة العامررة للتوافررق النفسرري

واالجتماعي.
وكانت النتيجة كما يوضي الجدروا رت ( )19اختبار (ت) لمجتمع واتد لمعرفة السمة العامة للتوافق.
المقياب

تج

العينة

المتوسط
المتكي

الوسط

التسابي

االنتراف
المعيار

تيمة

(ت)

درجة

القيمة

الترية االتتمالية

التوافق
النفسي

السمة
347

30

6.90513 28.6225

-3.716-

346

تتميا

.000

باالنخفا

التوافق
االجتماعي

النتيجة

السمة
347

20

3.73520 20.6254

3.119

346

تتميا

.002

باالرتفا

شر الجدواي

التوافق النفسيي م الجدوا ي عجه والت يوضي اختبرار (ت) لمعرفرة مرا اتا كانرت مقيراب التوافرق النفسري
واالجتماعي يتس باالنخفرا

 .ونجتر ي

تري ( ت) ( )-3.716-القيمرة اتتماليرة ( )0.000وهري اترا

م ( )0.05مما يدا علرى وجرود فرروق تات داللرة إتررائية برالرجو للوسرط التسرابي نجرد ()28.6225
وهو اتا م المتوسط المتكي ( )30مما بينت السمة العامة للتوافق النفسي تتس باالنخفا

.

التوافق االجتماعيي م الجدوا يعجه نجتر ي تري (ت) ( )3.119بقيمرة اتتماليرة ( )0.002وهري يترا
مر ر ر ( )0.05مم ر ررا ي ر رردا عل ر ررى وج ر ررود ف ر ررروق تات دالل ر ررة إتر ر ررائية وب ر ررالرجو للوس ر ررط التس ر ررابي نج ر ررده
( )20.6254يتر ررا م ر ر المتوسر ررط المتكر رري ( )20ممر ررا يتضر رري السر ررمة العامر ررة للتوافر ررق االجتمر رراعي تتس ر ر
باالرتفا .

تفسير نتيجة الفرض األول:
بالنسبة للتوافق النفسي:
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والنتائت جالت على تس

توتعات الباتعة إتا هرت السمة العامة للتوافق النفسي تتس باإلنخفا

.

ول تجد البا تعة ي دراسة تتفق مرع هرته النتيجرة لرتا تفسررها الباتعرة علرى ضرول الن ريرات المختلفرة لتفسرير
التوافق النفسي واالجتماعي .
 .1التوافررق النفسرري هررو مجموعررة المررؤعرات الداخليررة الترري تررؤعر فرري تررأتل الفرررد بالنسرربة للبينررة الخارجيررة وتررد
تكررو مجموعررة متعررددم ومتداخلررة فتتجمررع هررته المررؤعرات والرردوافع الترري تترردد السررلو الفرررد الررت يعكررب
التيررام النفسررية بجميررع جوانبهررا .فهررو مجموعررة م ر السررلوكيات والتررررفات الشخرررية الترري تتبررع م ر نفررب

الفرد وتواجس الفرد في مسيرتس الطويلة دوافع ومهيجرات تدفعرس باالتجراه السرلبي ،وتجرره االرتكرا

الكعيرر مر

التماتررات واألخطررال تيررث يكررو مجرررد م ر نررور العقررا فررالفرد يعرريش الر ر ار الرردائ مررع هررته الرردوافع منررت
لت ة إدراكس واتيعابس إلى لخر لت ة في مسيرتس التياتية.

 .2ترل الباتعة ي يسبا

انخفا

التوافق النفسري عوامرا بيئرة اجتماعيرة للفررد تاجرات البرد مر إشرباعها

ليكر ررو متوافق ر راً إال ي إشر ررباعها البرررد ي يكر ررو برر ررورم اجتماعير ررة وال ش ر ر فر رري ي ال ر ررروف االجتماعير ررة
واألسر ررية الس رريئة كالتفكر ر األس ررر  ،وال ررروف االتتر ررادية الس رريئة والتغير ررات السر رريعة تمع ررا عوام ررا لس ررول

التواف ررق .ييضر رًا ب ررالرغ مر ر ي التواف ررق النفس رري س ررمة يو خار ررية نفس ررية ف ررج تلر ر ال يعن رري ع ررد تأعيره ررا

بالمتغيرات النفسية األخررل .إت ي هنرا عوامرا نفسرية كعيررم تسراعد علرى التوافرق التسر يو تايرد مر تردم
سررول التوافررق .فاالضررطرابات النفسررية عوامررا وم رراهر لسررول التوافررق وتعتبررر عوامررا مسرراعدم علررى إتداعررس

ومنهررا االنفعرراالت الشررديدم الغيررر مناسرربة للموتررف تيررث يكررو لهررته االنفعرراالت الغيررر متواانررة يعرهررا السرريل
م الناتية النفسية واالجتماعية ،وعد فه المرل لتاتس يو التقدير السال

للتات يمك ي يكو سرببًا لسرول

التوافق .كما يمك ي تعوق تدم الفرد على تتديد يهرداف مناسربة ممرا يعنري الفشرا فري تتقيرق يهرداف هرته

األهداف وهتا يمكر ي يضراعف مر سرول التوافرق النفسري واالجتمراعي والتعرر
وهتا بدوره يؤد إلى انخفا

لمايرد مر االضرطرابات

التوافق النفسي.

 .3ترررل الباتعررةي ي هنررا عجتررة برري الخلررا العقلرري والتوافررق النفسرري ليسررت رابطررة سررببية ،وانمررا الخلررا
العقلرري يررؤعر علررى الجوان ر

النفسررية واالجتماعيررة المترررلة بتيررام الفرررد وهررتا التررأعير ربمررا يررؤعر علررى توافقررس

النفسري وفروق كرا هرتا وتا فالشخررية السروية ترادرم علرى ترروي
الجوان ر

هيجرا الرنفب وتهرتي

الروتيررة ومررا يقررو بررتل إال شخرررية مرضررية عرراجام ع ر تاكيررة نفسررها بسررب

عليها وانعدا مقاومة الشخرية لها.

 .4يما بالنسبة للتوافق االجتماعي نجد ي التوافق االجتماعي يو الشخ

السرلو بتقويرة

ترروم ضررغط الررنفب

المتوافق اجتماعياً هرو الشرخ

القررادر علررى التنسرريق برري تاجاتررس وسررلوكس وتفاعلررس مررع بيئتررس ويتتمررا عنررال التاضررر م ر يجررا المسررتقبا
مترفًا بتناسق سلوكس وعد تناترس ومنسجمًا مع معايير مجتمعس دو التخلي ع اسرتقجليتس مرع تمتعرس

بنمو سلي  .ي اإلنسا اجتماعي بطبعرس ومشراكلس ناتجرة عر انفررالس عر مجتمعرس وال يخلرو شرخ

فري

تياتس م سول التوافق ولك اختجف مستول التوافق ،وبمعنى لخر ي التوافق االجتماعي هو شرعور الفررد
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بالتررأتل والمؤامررة مررع مجتمعررس الرررغير ،برردلاً م ر األس ررم ونهايررة بررالمجتمع بأكملررس م ر يررردتال الد ارسررة يو

العما وغير تل م العجتات االجتماعية األخرل.
الفرض الثاني:
الت ين

على السمة العامة لتقدير التات لدل يفراد العينة تتس باالنخفا

وللتتقق م هتا الغر
عل قةاس
تقوي
علذعة

.

ت استخدا اختبار (ت) لمجتمع واتد لمعرفة السمة العامة لتقدير التات.

جدوا رت ( )20اختبار (ت) لم جتمع واتد لمعرفة السمة العامة لتقدير التات.
علنتة ة
علقة ة
ةجة
قة ة
عاعح عف
علا
ل م عل تا
(ة) علح ية عالت الةة
عل نةاة
علحسامي
علنةنة عل حكي
تقوي علذعة
الي
48
347
.000
346 4.104 7.19430 49.5850

شر الجدواي

مر ر المجتر ر مر ر الج رردوا اع ررجه وال ررت يوض رري اختب ررار (ت) لمعرف ررة م ررا اتا كان ررت تق رردير ال ررتات يتسر ر
باالرتفررا ونجت ر ا ترري ت كانررت ( )4.104بقرري اتتماليررة ( .)0.000وهرري اتررا م ر ( )0.05ممررا يرردا
علرى ررتة الفرر

القائرا انررس توجرد فرروق تات داللرة اترررائية وبرالرجو للوسرط نجرده ( )49.5850اتررا

م ر المتوسررط المتكرري ( .)48ممررا يعب ررت عررد رررتة الفرضررية (تقرردير ال ررتات لرردل ن راالل السررجو يتسر ر

باالرتفا )

تفسير نتيجة الفر

العانيي

 .1جالت هته النتيجة على عكب توتعات الباتعة إتا ي هرت السمة العامة لتقدير الرتات لمرتكبري الجررائ

تتس باالرتفا .

 .2تقرردير الررتاتي يعنرري مقرردار الرررورم الترري ين ررر فيهررا اإلنسررا إلررى نفسررس هررا هرري عاليررة ي منخفضررة.
وتقردير الررتات ال يولررد مررع اإلنسررا بررا هررو مكتسر

والمشرركجت فرري تياتررس ،فالتعامررا بكررا الت ر

مر تجاربررس فرري التيررام وطريقررة رد فعلررس تجرراه التتررديات

والتشررجيع ،وتكليررف الفرررد بمهمررات يسررتطيع إنجااهررا فتكسرربه

تقدي اًر وعقرة فري نفسرس ،وهنرا عجمرات ت هرر علرى الشرخ
والخرروف م ر التترردث علررى المررأل ،واتعررا

تو التقردير المرنخف

الررنفب فرري إرضررال ا خ رري لتجن ر

للرتات منهرا االنطوائيرة،
سررما النقررد مررنه  ،بررا ي

العنررف والعدوانيررة وعررد تقبررا النقررد هرري رررور م ر ضررعف تقرردير الررتات ألنهررا عمليررة هرررو م ر مواجهررة

مشكجت النفب ،بنمو تقدير الرتات وبتطرور مر خرجا عمليرة عقليرة تتمعرا فري تقيري الفررد لنفسرس واتساسرس
بأهميتس وجدارتس ،والعقة بالتات تنبع م نفب الفرد م مواتف التيام المختلفة.
 .3وم ر ر يبررررا سر ررمت األشرررخا

يررررتا

المرتفر ررع لتقررردير الرررتات الهررردول والسر رركينة التمررراب والعايمر ررة،

الرراتة والقدرم على التعبير ،اإليجابية والتفاؤا ،االعتماد على النفب ،العجتات االجتماعية والتفا .
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 .4ييضراً ترررل الباتعررة ي تقرردير الررتات يمعررا تجر اًر يساسررياً فرري بنررال شخرررية الفرررد ويعنرري التقيرري الر رريي

للنقرراط التسررنة والسرريئة لرردل الفرررد ،ييض رًا رضررا الفرررد ع ر نفسررس .وتتفررق الباتعررة مررع مررا يشررار إليررس تامررد

اه ر ار ( )2001ي التاجررة لتقرردير الررتات تعررد م ر يه ر التاج رات الجامررة للنمررو النفسرري السررو والتواف ررق
النفسي واالجتماعي والرتة النفسية للفرد وهنا الكعير مر العوامرا االجتماعيرة والشخررية والدينيرة ترؤعر
عليررس بالسررل

يو اإليجررا

وم ر هررتا يأخررت الفرررد خرائرررس ويرررل رررورم نفسررس  .ولررتا فقررد يتررداخا مفهررو

تقدير التات ويرتبط بالرتة النفسية مباشرم وهو يتأعر سلباً يو إيجابراً ويترداخا مرع إشربا تاجرات اإلنسرا

األساسررية .فدرجررة إتسرراب وشررعور الفرررد بتقرردير تات عررالي ويسررلو تياتررس وتوافقررس ومرردل إشرربا تاجاتررس
األساسية يو االجتماعية يو النفسية .فجشبا التاجة يتقق تقدير التات وتد تكو هته التاجة خارة.

وتتفررق ه ررته النتيج رة م ررع د ارس ررة نس رري الس ررر تس ر ( )2016ف رري ين ررس السررمة العام ررة لتقرردير ال ررتات لنر راالل
السجو تتس باالرتفا .
الفرض الثالث:
الت ين

علىي

توجد عجتة طردية بي التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات لدل يفراد العينة م ناالل السجو .
وللتتقررق م ر هررتا الغررر
وتقدير التات.

ت ر اسررتخدا اختبررار بيرسررو لمعرفررة العجتررة برري التوافررق النفسرري واالجتمرراعي

جدوا رت ( )21إختبار بيرسو لمعرفة العجتة بي التوافق النفسي وتقدير التات
المتغير
األبعاد
التوافق النفسي
تقدير التات

تقدير التات
القيمة

والداللة

االرتباطية

االترائية

**.456

.000

**.480

.000

النتيجة

توجد عجتة إرتباطية

طردية بي المتغيري

شر الجدواي

يجت ر ر م ر ر الجر رردوا اعر ررجه ا تيمر ررة االرتبر رراط فر رري بعر ررد التوافر ررق النفسر رري كانر ررت ( )0.456والقيمر ررة

االتتمالية لها بلغت ( )000.وهي اتا م ( )0.05وهي تيمة دالة اترائية على وجرود عجترة ارتباطيرة
موجب ررة ب رري التواف ررق ال ررنفب وتق رردير ال ررتات ،كم ررا ان ررس تيم ررة االرتب رراط ف رري بع ررد التواف ررق االجتم رراعي كان ررت
( )0.480والقيمة االتتمالية لها بلغت ( )0.000وهي اتا مر ( )0.05وهري تيمرة دالرة اتررائية علرى
وجود عجتة ارتباطية موجبة بي التوافق االجتماعي وتقدير التات.
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وتسررتنتت مر تلر وجررود عجتررة إرتبرراط طرررد برري التوافررق النفسرري واالجتمرراعي وتقرردير الررتات ،بمعنررى ينررس

كلما ارتفع يو توافق الفرد نفسيًا واجتماعيًا ارتفع تقدير التات والعكب رتيي.

مناقشة الفرض الثالث:

وضعت الباتعة هته الفرضية وراغتها بنال على الفه العا للتوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات.
ولك ر النتررائت جررالت علررى توتررع م ر الباتعررة إت ي هرررت العجتررة االرتباطيررة الطرديررة برري التوافررق النفسرري

وتقدير التات والتوافق االجتماعي وتقدير التات للفرد مرتك

الجريمة.

ول تجد الباتعة ي دراسة تتفق يو تختلف مع نتيجة هته الفرضرية ولرتا سروف تفسررها الباتعرة علرى ضرول
الن ريات المفسرم للتوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات.
وترل الباتعة ي العجتة واضتة بي التوافق النفسي وتقدير التات فالفرد المتوافق مع نفسس هرو الفررد الرت

يكررو تقررديره لتاتررس مرتفع.وهررو الررت يسررتطيع ي يقابررا العقبررات والر رراعات بطريقررة بنررالم تتقررق لررس إشرربا
تاجاترس .وكمرا ورد فري تروا نبيرا سرفيا ( )2010ي التوافرق يعنري العمليرات النفسرية البنائيرة واشربا الفرررد
لتاجاتررس النفسررية وتقبلررس لتاتررس واسررتمتاعس بتيررام خاليررة م ر الت روترات والر رراعات واألم ر ار

النفسررية .وي

يكو الفرد تراد ًار علرى ترا المشراكا وتتقيرق الررتة النفسرية والترد مر التروترات والررراعات مكونرًا عجترا
مرضررية برري الم رررل وبيئتررس ف ررالتوتر يلع ر

االنفعراا والغضر

دو اًر بررار اًا ف رري تيررام الف رررد وسررلوكس الشخررري مم ررا يجعلررس سر رريع

ومر عر العدوانيرة والمشرراكا السرلوكية وشررر المخرردرات والمسركرات الررت تررته

بالعقررا

تررؤد إلررى سررول التوافررق .ومر هنررا ي هررته النتيجررة طبيعيررة ومتوتعررة أل المترررلة األساسررية لتقرردير الفرررد
لتاتس تأتي م توافقس النفسي والتد م الررراعات والتروترات فرجتا فشرا فري إتساسرس بتقرديره لتاترس ألسربا
ت ررد تعم ررا مجتمع ررة يو منف ررردم ف رري إنخف ررا

تق ررديره لتات ررس ب ررا تق رردير ا خر رري ل ررس .فجتس رراب الف رررد بالتقب ررا

االجتم رراعي يعطي ررس إتس رراب بالتق رردير الع ررالي لتات ررس وإلمكانيات ررس ولمها ارت ررس تعطي ررس فرر ررة لتك رروي عجت ررات
اجتماعية تميمة وطيبة مرضية لس ولغيره واعقاً بنفسس موجهاً لتاتس.

فالعجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات ت هرر واضرتة كمرا تتفرق هرته النتيجرة مرع متطلبرات

وواتع عينة الدراسة فالنايا يو النايلة يقضى عقوبتس ويشعر بجنخفا
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في الشعور بتقدير التات.

الفرض الرابع:
الت ين

على إرتباط موج

م هتا الغر

بي التوافق النفسي واالجتماعي ألفراد العينة تبعرًا لمتغيرر العمرر .وللتتقرق

ت استخدا إختبار بيرسو لمعرفة العجتة بي التوافق النفسي والعمر.

جدوا رت ( )22إختبار بيرسو لمعرفة العجتة بي التوافق النفسي والعمر
المتغير
األبعاد
التوافق النفسي
التوافق
االجتماعي

العمر
القيمة

والداللة

االرتباطية

االترائية

-.080-

.138

-.054-

.314

النتيجة
ال توجد عجتة إرتباطية بي المتغيري
ال توجد عجتة إرتباطية بي المتغيري

شر الجدواي
يجت ر م ر الجرردوا اعررجه ا تيمررة االرتبرراط فرري بعررد التوافررق النفسرري كانررت ( )-0.080-والقيمررة
االتتماليررة لهررا بلغررت ( )0.138وهرري اكبررر م ر ( )0.05ممررا يرردا علررى عررد جررود عجتررة ارتباطيررة برري

التواف ررق النفس رري ومتغي ررر العم ررر ،كم ررا ان ررس تيم ررة االرتب رراط ف رري بع ررد التواف ررق النفس رري كان ررت ()-0.054-

والقيم ررة االتتمالي ررة له ررا بلغ ررت ( )0.314وه رري اكب ررر مر ر ( )0.05مم ررا ي رردا عل ررى ع ررد وج ررود عجت ررة
ارتباطية بي التوافق االجتماعي و متغير العمر .
مناقشة نتيجة الفرض الرابع العمر والتوافق:

تختلف هته النتيجة مع دراسة كا مر متمرود ( )1996وموسرى ( ) 2004إت يشرارت هرته الد ارسرات إلرى

ي هنررا عجتررة وعيقررة برري العمررر والتوافررق النفسرري واالجتمرراعي إت ي مرتلررة الشرربا
وتيويته ررا تتر روافر ل ررديها الف ررر

تمعررا يور نشرراطها

واإلمكاني ررات للعط ررال وب ررتا الجه ررد ،وي كب ررار السر ر يف ررر

عل رريه الوات ررع

االجتماعي ضرورم التتلي باألخجق التميدم وعد اإلكتراث وتاداد توم سيطرته على ينفسه وشهواته .

ي الس هو مؤشر التكليف لسنسا
الشرربا

وتوضي مدل نضجس وتفاعلس مع التيام م تولرس ولرتل فري مرتلرة

تقررا فيهاالتجربررة واإلدر وتررد تكررو يكعررر م ارتررا عمررر اإلنسررا مليئررة بررالععرات ولررتل كلمررا تقررد

الس إاداد اإلنسا تجربة وتفاعجً مع التيام.

إت ي يعر ررد الس ر ر او العمر ررر م ر ر الخرر ررائ

الفردير ررة الهامر ررة التر رري تمير ررا الشخرر ررية س ر روال م ر ر الناتير ررة

الفسيولوجية يو النفسرية تيرث يمرر اإلنسرا بم ارترا متنوعرة ومتفاوترة  ،تبردي يولهرا بمولرده عر يقطعهرا مرتلرة
تلو مرتلة تتى يبلغ غايتس  ،ويمر كا إنسا بهته المراتا تتى تنتهي تياتس تري يقردر لرس ي يعريش إلرى
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نهاية الشيخوخة ،وم جهة يخرل فرج البنيرة تتغيرر تبعراً للسر ولريب تلر مقترر اًر علرى مرا يررت
في الس م االنتقراا مر

رروف اجتماعيرة إلرى رروف يخررل برا يمترد كرتل إلرى مرا يررت

التقرد

التقرد فري

الس ر م ر اخررتجف مرردل اسررتجابة الفرررد لتررأعيرات المررؤعرات الخارجيررة وهررته التغي ررات جميعهررا س روال كانررت
عضرروية يو نفسررية ،وس ر المراهقررة والشرربا

عنررد الفرررد همررا يكعررر الم ارتررا ترروم وتيويررة وانفعرراالً والمراهقررة

برررورم خارررة تتميررا باضررطرابات نفسررية وعررد اسررتقرار عرراطفي وتقلبررات فرري الم راار وتلررة المبرراالم وانرردفا

نتررو الجررنب واسررتجابة لسغررال وضررعف القرردرم علررى ضرربط الررنفب والررتتك فرري األهروال والميرروا والرغبررات.
فالفرد يختلف براختجف الم ارترا العمريرة مر الطفولرة يو المراهقرة يو الشربا

يو النضرت يو الكهولرة بررورم

خاررة ايررادم يو نقررا بم ارتررا معينرة مر عمرر اإلنسررا وتقرا فرري مرتلرة النضررت لمرا يتسر برس المرررل مر

هدول وتدرم على كبي جما العواطف واألهوال والناوات الغير شرعية.

98

الفرض الخامس:
الت ين

علىي

هنررا فررروق تات داللررة إترررائية بري التوافررق النفسرري واالجتمرراعي ألفرراد العينررة تبع رًا تعررال لمتغيررر النررو .
وللتتقق م هتا الغر

ت استخدا اختبار(ت) لعينتي غير متساويتي لمعرفة الفروق في النو .

جدوا رت ( )23إختبار (ت) لعينتي غير متساويتي في التج لمعرفة الفروق في النو
المتغيرر
التوافق

النفسي

مجموعتي

تج

الوسط

االنتراف

تيمة

درجة

القيمة

المقارنة

العينة

التسابي

المعيار

(ت)

الترية

االتتمالية

ذكر

220

28.6545

7.08389

127

28.5669

6.61119

ذكر

220

20.9864

3.98224

انعى

127

20.0000

3.18229

انعى
التوافق
االجتماعي

االستنتار
التوجر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررد

345

.114

.910

ف ر ر ررروق ف ر ر رري
متغير النو
توجد فروق
فر ر رري متغير ر ررر

345

2.386

.018

النر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررو

لر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررالي
التكور

شرح الجدول
يتضرري م ر الجرردوا اعررجه م ر التوافررق النفسرري انررس بلغررت تيمررة (ت) ( )345وتيمررة اتتمالي رة ()0.910
وهرري اكبررر مر ر ( )0.05وم ر التواف ررق االجتمرراعي يتضرري ايض ررا انررس بلغ ررت تيمررة (ت) ( )2.386وتيم ررة
اتتماليرررة ( )0.018وهر رري اتر ررا م ر ر ( )0.05وبر ررالرجو للوسر ررط التسر ررا

للتوافر ررق االجتمر رراعي ا الوسر ررط

التسرابي للررتكور اكبرر مر الوسررط التسرابي لسنرراث ممرا يعبررت رررتة الفرر

القائررا انرس توجررد فررروق تات

داللة اترائية في التوافق النفسي والتوافق االجتماعي تعال لمتغير النو لرالي التكور.

ي هررت نتيجرة الجرردوا ينرس ال توجررد فرروق تات داللررة إتررائية فري النررو بالنسربة للتوافررق النفسري اختلفررت
ه ررته النتيج ررة م ررع د ارس ررة ر ررالي ( )1999ين ررس توج ررد ف ررروق تات دالا إتر ررائية ب رري الع رراديي مر ر البن رري
والبنررات ضررعاف السررمع فرري التوافررق االنفعررالي ييضراً اختلفررت مررع د ارسررة الرشرريد ( )2003فرري ينررس ال توجررد

فروق التوافق النفسي واالجتماعي تعال لمتغير النو .

وتعرال الباتعرة هررته النتيجرة إلرى التطررور العلمري والتكنولرروجي جعرا دور المرريم ال يقررا عر دور الرجررا أل
الم ر رريم وخارر ررة الم ر رريم السر ررودانية فر رري توجر ررة إعبر ررات تاتهر ررا وتر رردراتها ،فر ررالمريم بتس ر ر

تركيبتر ررس البيولوجير ررة

وخواررره األنعوي ررة يتعرضر ر إلجه رراد انفع ررالي يكع ررر مر ر الرج ررا وتق ررف المر رريم جنبر راً إل ررى جنر ر
وتتعر

م ررع الرجر را

لنفب الضغوط والمشكجت .ومشاركة الاوجة يو األخرت وتتمرا يعبرال التيرام وانرررافها إلرى العمرا
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ومسرراهمتها فرري إدارم البيررت تر ررور يكعررر فاعليررة يت رردث تت روالً فرري الو ررائف داخ ررا العائلررة بتك ر الور ررف
رررورم الرراور يو األ

االجتمراعي للمرريم وال شر ي غيرا

األمررر النراهي وتلرروا رررورم المشرار لررس يعررر تررو

في دور األ يو األخت في تربية يبنائها وتعليمه وتتميله المسؤوليات وكتل وهو المه ررورم المر يرم تتغيرر
لرردل يبنائهررا يو يخواتهررا .واعتبررار ينهررا ل ر تعررد التررابع للرجررا بررا المشررار وبررديهي القرروا ي لهررتا التترروا يعررار
إيجابير ررة فر رري تعاير ررا شخرر ررية الم ر رريم واتت ر ر ار الرجر ررا لهر ررا ال تتس ر ر بر ررس م ر ر تر رردرات خار ر رة ومير رروا وسر ررمات
شخرية .ويترت

على عملها ومشاركتها للرجا وترمانها يو تقديرها في مهمتها األولرى وهري األمومرة والتوفيرق

بي مغريات العما خارر المنراا وتنينهرا كاوجرة وي ويخرت كرا هرته األسربا

تعتبرهرا الباتعرة يسربا

منطقيرة

لعد وجود فروق بينها وبي الرجا ألنها تقو وتمارب نفب األعبرال برا ضرعف األعبرال التري يقرو بهرا الرجرا
با ويقومو بأدوار متساوية بينه .
يما بالنسبة للتوافق االجتماعي توجد فروق دالة إترائية لرالي التكور.
تفسررر الباتعررة هررته النتيجررة وفررق مررا يشررار إليررس كررا مر الرردور ( )1998خلررف ( )1986تسررني ( )1982إ
التوافق االجتماعي يعني ال رروف االجتماعيرة التري تمعرا غايرة األهميرة ألنهرا تشركا الوسرط الرت يترعرر فيرس
الفرررد ويش ر

ويخض ررع للتوجهررات واألوامررر والنر رواهي م ر تب ررا األس ررم.وي ضررعف ال ررروابط والقرري االجتماعي ررة

وضررعف التكافررا والتقاليررد برري يف رراد األس ررم فالنشررأم األس ررية والتفك ر األسررر وضررعف رتابررة الوالرردي واهمرراا
الوالدي وتقريره في رعاية يبنائه وتوجيه التوجيس السلي .
إ العواما االجتماعية معا التقليد االجتمراعي ويعر ره واضري ال يتترار إلرى برهرا فاألبنرال فري األسررم يتطلعرو
إلى سلو األبويي وتررفاته على ينه معا يعلى وتدوته في التيام فجتا كا كجً م األبرويي يو إترداهما

معجً سريئاً كرا يكونرا مر ال منخررطي فري اإلجر ار يو مر المردمني علرى المسركرات يو المخردرات يو المعتراد

على القمار يو م العاطلي يو م المشردي يو م الممارسي نشاط منراف لألخرجق والفضرائا كرجدارم منراا
للدعارم يو لع

القمار يو لعر

األفج المخلة باألد .

فض ر ررج عر ر ر تلر ر ر فق ر ررد ير ر رردر مر ر ر األ

تررفات ال يخجتية فتكرو نمروتر لألبنرال ومر هرتا القبيرا عرد اتتر ار الفررائ

واأل

الدينيرة سروال بعرد يدائهرا يو

بج هررار السررخرية فمر يلتررا بهررا وعررد م ارعررام يتكررا الرردي واألخررجق التميرردم فينشررأ األبنررال فرري كنررف ورعايررة
وت رردوم عائلي ررة س رريئة بعي رردي تمامر راً عر ر األخ ررجق والق رري والمع ررا وتع ررالي ال رردي فينتسر ر

األبن ررال عل ررى التنش ررئة

األسرية.

إ العجتررات األس ررية يو العجتررة السرروية برري الرراوجي ي ي يكونررا متعررادلي يو متقرراربي بقرردر اإلمكررا فرري
المسررتول العقررافي والتعليمرري واالجتمرراعي واالتتررراد والطبقرري واألخررجق والعررادات والتقاليررد والديانررة والعمررر
الشخررية والميرروا الطبررا تترى يمكررنه القيررا بواجبهمرا التربررو والتهررتيبي لردل يبنررائه علرى يكمرا وجررس فررجتا
ير ررا

اخل ررا بعر ر

ه ررته العنار ررر ب ررات مر ر المتتم ررا ي ينش ررأ األبن ررال ف رري كن ررف ورعاي ررة يسر ررم تكع ررر فيه ررا

المشاتنات والمشاجرات وعد االستقرار مما يكو لس لعاره النفسية السيئة على شخرية األبنال في المستقبا.
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الفرض السادس:
الت ين

علىي

توجرد فررروق فرري التوافررق النفسري والتوافررق االجتمرراعي ألفرراد العينررة تبعرًا لمتغيررر المسررتول التعليمرري .للتتقررق
ت ر اسررتخدا اختبررار (ينوفررا) تتليررا التبرراي االتررادل لمعرفررة الفررروق فرري متغيررر المسررتول

م ر هررتا الغررر

التعليمي.

جدوا رت ( )24إختبار (ينوفا) تتليا التباي االتادل لمعرفة الفروق في متغير المستول التعليمي

المتغير

مردر

مجمو

درجة

متوسط

تيمة

التباي

المربعات

الترية

المربعات

(ف)

1183.019

2

591.510

بين
التوافق
النفسي

المربعات
داخل
المربعات
المجموع
بين

التوافق
االجتماعي

المربعات
داخل
المربعات
المجموع

15314.526

344

16497.545

346

12.014

2

44.519

توجد فروق في

13.28
7

4815.283
4827.297

346

.000

التعليمي لرالي
يمي

6.007
13.998

متغير المستول

ال توجد فروق
.429

344

االتتمالية

النتيجة

.651

في متغير
المستول

التعليمي

شر الجدواي
يجتر مر جرردوا تتليررا التبراي ا القيمررة االتتماليررة تسرراو ( )0.000وهري يتررا مر مسررتول المعنويررة

( ) 0.05فرري التوافررق النفسرري ممررا يرردا علررى انررس توجررد فررروق تات داللررة اترررائية فرري التوافررق النفسرري كمررا
نجتر انرس فري التوافرق االجتمرراعي القيمرة االتتماليرة تسراو ( )0.651وهرري اكبرر مر ( )0.05ممرا يرردا
على ينرس ال توجرد فرروق تات داللرة اتررائية فري التوافرق االجتمراعي وبمرا انرس توجرد عجترة بري المقياسري

فا وجرود فرروق معنويرة فري اترد المقياسري يروعر علرى السرمة العامرة للعجترة بينهمرا وبالترالي توجرد فرروق

تات دالل ررة اتر ررائية ف رري الس ررمة العام ررة للعجت ررة ب رري التواف ررق النفس رري والتواف ررق االجتم رراعي تع ررال لمتغي ررر
المستول التعليمي لرالي األميي .
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مناقشة نتيجة الفرض السادس:
تتفق هته النتيجة مرع د ارسرة وفراق ررابر ( )2005فري ينرس توجرد عجترة ارتبراط عكسري بري دوافرع السرلو
اإلجرامي والمستول التعليمي بمعنى كلما ارتفعت دوافع السلو اإلجرامي كلما تا المستول التعليمي.

وتتفررق هررته النتيجررة مرع د ارسررة كررا مر رجررال ععمررا ( )2006متمرردي ( )1996موسررى ( )2004تسرري
()1998و اكريا ( )2000إت يشارت هته الدراسات إلى األميري هر يكعرر مريجً لممارسرة الجريمرة فري تري

ي التي ت وا بتعلي جامعي وفوق الجامعي تكاد تنعد الجريمرة فري وسرطه تمامراً نتيجرة الروعي والعقافرة

والتعلي  .وجالت هته النتيجة على تس

عكب توتعات الباتعة.

التعلي متغي ًار يساسيًا في فه وادار القي واألعراف والتقاليد ومضمونها وفلسرفتها ويعتبرر هرو الطريقرة التري

مر خجلهرا التر ار االجتمراعي مر سرل ي يعرجه ،كمرا يتقرق يبعراداً اتتررادية تروفر دخرجً مناسرباً ويسرها

القيرا بنشراطات التيررام المختلفرة بمعنرى ينرس يمكر ي يتقرق بعررد اتترراد مرؤعر فرري تيرام األسررم .وهررتا ال
يعنرري ي غيررر المتعلمرري ال يترررل علررى وضررع تيرراتي يفضررا وهررتا برردوره يررؤدل إلررى تماس ر واسررتقرار
األس ررم أل المنطررق العقجنرري يمك ر ي يسررود،ي الوضررع التعليمرري غالب راً مررا يكررو مررنخف
الممكر ر ي يك ررو ال رردخا م ررنخف
العينة مجتمع الدراسة يغلر

أل ف ررر

العم ررا ض رريقة يو مت رردودم تسر ر

وبالتررالي م ر

علر ر الباتعة.خار ررة ف رري

الجررائ المنتشررم فري السرجو لفئرات يميرة يو متردودم التعلري معرا بيرع الخمرور

والدعارم وممارسة البغال ،وتقا عند فئات المتعلمي معا الشيكات والتاوير.

وتفسررر هررته النتيجررة بعررد تمس ر الفرررد بتعررالي الرردي الترري تايررد مر مسررتول رررتتس النفسررية وتسرراعده علررى
التغل ر

علررى كعيررر م ر مشرركجتس النفسررية وبالتررالي يكررو متوافررق اجتماعي رًا ،إ التعلرري تهررتي

وم ر شررأنس

غرررب القرري االجتماعيررة وانمائهررا وهررو بررتل تخلررق القرردرم علررى ضرربط الررنفب ويلقر تيمررة التيررام االجتماعيررة
ويوجررس إلررى السررلو المطررابق للقررانو وهررو كررتل يلطررف م ر ترردم الطبررع وخشررونتس .فللتعلرري تررأعي اًر مادوج راً
علررى ال رراهرم اإلجراميررة ويمنررع م ر ارتكررا

يخرل ،فالتعلي يغرب لدل الشخ

الجريمررة فرري بع ر

األت رواا ويرردفع إلررى ارتكابهررا فرري يت رواا

تقديب القي االجتماعية والخلقية يلطف م تردم طبعرس ويجعلرس يكعرر

تآلف راً م ررع المجتمررع ويجعل ررس يفسررر مغ رراير للتيررام عر ر رؤي ررة الفرررد الغي ررر مررتعل ف ررالفرد المررتعل يتق ررق تات ررس

والهدف المنشود فيجعلس راضي ع نفسس ولس القدرم ويجدر ي يتعاما مرع الجمهرور ويترا كافرة المشركجت
الترري تواجههررس بتكمررة وتررأني ،فررالتعلي يمك ر الفرررد م ر اسررتقجا مها ارتررس وتد ارتررس وابداعاتررس وميولررس ويفكرراره
وهواياتس في كافة مناتي التيام.ييضاً يكسبس العقة في نفسس مقد اًر لتاتس ولم تولس.
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الفرض السابع:
علررى إنررس توجررد فررروق فرري التوافررق النفسرري والتوافررق االجتمرراعي ألف رراد العينررة تبع رًا لمتغيررر نررو

الررت يررن

الجريمرة .وللتتقرق مر هررتا الغرر

تر اسرتخدا اختبررار (ينوفرا) تتليرا التبراي االتررادل لمعرفرة الفرروق فرري

متغير نو الجريمة.
جدوا رت ( )25يوضي إختبار (ينوفا) تتليا التباي االتادل لمعرفة الفروق في متغير نو الجريمة
مردر

مجمو

بي المربعات

المتغير

التباي

درجة

متوسط

المربعات

الترية

المربعات

212.287

3

70.762

16285.258

343

47.479

المجمو

16497.545

346

بي المربعات

37.724

3

12.575

4789.572

343

13.964

4827.297

346

التوافق

داخا

النفسي

المربعات

التوافق

داخا

االجتماعي

المربعات
المجمو

تيمة

(ف)
1.490

االتتمالية

.217

النتيجة
ال توجد فروق

في متغير نو
الجريمة

.901

.441

ال توجد فروق

في متغير نو
الجريمة

شر الجدواي
يجتر مر جردوا تتليررا التبرراي ا القيمرة االتتماليررة تسراو ( )0.217وهرري اكبررر مر مسررتول المعنويررة

( )0.05في التوافق النفسي مما ي دا على انس ال توجد فروق تات داللرة اتررائية فري التوافرق النفسري كمرا
نجتر انرس فري التوافرق االجتمرراعي القيمرة االتتماليرة تسراو ( )0.441وهرري اكبرر مر ( )0.05ممرا يرردا
على انس ال توجد فروق تات داللة اتررائية فري التوافرق االجتمراعي وبمرا انرس توجرد ال توجرد فرروق معنويرة

في اتد المقياسي فانس ال توجد فروق تات داللة اترائية في السمة العامرة للعجترة بري التوافرق النفسري
و التوافق االجتماعي تعال لمتغير الجريمة.
مناتشررة نتيجررة الفررر

السررابعي ل ر تجررد الباتعررة ي د ارسررة تتفررق يو تختلررف مررع نتررائت هررته الد ارسررة ولك ر

يمكر تفسررير تل ر بنررالاً علررى انتش رار الج ررائ بأنواعهررا المختلفررة .لررتا لجررأت إلررى األدبيررات واإلطررار الن ررر
لسد العغرم.
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الجدوا رت ( )26يوضي نو الجرائ المرتكبة م ناالل السجو عينة الدراسةي
الرت
1

نو الجريمة
جرائ ضد الماا

التكرار
140

النس

المئوية

%40.3

2

جرائ ضد النفب

35

%10.1

3

ُسكر مخدرات
جرائ يخرل

68

%19.6

104

%30.0

347

%100

4

المجمو

وتررل الباتعرة وتؤيرد العررال فرويرد فري ي الجريمررة تنشرأ نتيجرة عررد التوافرق بري األنررا والبييردو سرب
طاتررة األخيررر الترري تعبررت عنررد الطفولررة وعلررى تل ر ال تسررتطيع األنررا التغل ر

ضررعف

علررى اإلتباطررات يو الضررغوط

المرتبطرررة بر رراللهو واألنر ررا العلير ررا فاالضرررطرابات النفسر ررية لهر ررا عجتر ررة مباش ر ررم بالجريمر ررة بسر ررب

خلر ررا عقلر رري،

إضررط ار الشخرررية المعاديررة للمجتمررع يو الشخرررية السرريكوباتية وي هررر هررتا النررو م ر االضررطرابات فرري

ر ررورم المي ررا المتك رررر المس ررتمر للعن ررف تج رراه الغي ررر وتخرير ر
اإلتساب بالتن

الممتلك ررات واالنخر رراط للس ررطو والس رررتة دو

يو الشرعور بالشرفقة عنرد إيقرا األتل برالغير ،وترأتي يشرد ويبشرع الجررائ فري المجتمرع مر

وجه ررة ن ررر الباتع ررة نتيج ررة تع رراطي المر رواد المخ رردرم المت ررورم وش ررر الكتولي ررات بكاف ررة ينواعه ررا ،وهن ررا

اضررطرابات نفسررية يخرررل يتررا إرتباط رًا بالجريمررة كالفرررا  ،والضررجالت المرضررية ،واإلكتئررا

النفسرري ،الررت

لس عجتة خطيرم في تدوث االنتتار.

والتوافررق االجتمرراعي م ررتبط بالعوامررا االجتماعيررة كررالفقر والجهررا واالادتررا السرركاني – والتفك ر األسررر -
إضافة إلى اإلتباط.

العاما الديني وم وجهة ن ر الباتعة .هو مر يترول العوامرا ويتواهرا – أل الشرخ

للجريمة لرلتس الوعيقة باهلل .واتتدائس بسنة المرطفى عليس الرجم والسج .
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المتردي يترا إرتكابرًا

الفرض الثامن:
الت ين

علىي

إنس توجد فروق في التوافق النفسي والتوافق االجتماعي ألفراد العينة تبعًا لمتغير التالة االجتماعية.
للتتقررق م ر هررتا الغررر

ت ر اسررتخدا اختبررار (ينوف را) تتليررا التبرراي االتررادل لمعرفررة الفررروق فرري متغيررر

التالة االجتماعية.

جدوا رت ( )27إختبار (ينوفا) تتليا التباي االتادل لمعرفة الفروق في متغير التالة االجتماعية

المتغير

التوافق
النفسي

مردر

مجمو

درجة

متوسط

تيمة

التباي

المربعات

الترية

المربعات

(ف)

بي المربعات

692.770

3

داخا

230.92
3

15804.775

343

المجمو

16497.545

346

بي المربعات

19.023

3

6.341

4808.273

343

14.018

4827.297

346

المربعات

التوافق

داخا

االجتماعي

المربعات
المجموع

االتتمالية

النتيجة
توجد فروق في

5.012

.002

46.078

متغير التالة
االجتماعية لرالي
متاور

.452

.716

ال توجد فروق في
متغير التالة
االجتماعية

عرض نتيجة الفرض الثامن:
يجت ر م ر جرردوا تتليررا التبرراي ا القيمررة االتتماليررة تسرراو ( )0.002وهرري اتررا م ر مسررتول المعنويررة

( )0.05فرري التوافررق النفسرري ممررا يرردا علررى انررس توجررد فررروق تات دالل رة اترررائية فرري التوافررق النفسرري كمررا
نجتر انرس فري التوافرق االجتمرراعي القيمرة االتتماليرة تسراو ( )0.716وهرري اكبرر مر ( )0.05ممرا يرردا
على انرس ال توجرد فرروق تات داللرة اتررائية فري التوافرق االجتمراعي وبمرا انرس توجرد عجترة بري المقياسري

فا وجرود فرروق معنويرة فري اترد المقياسري يروعر علرى السرمة العامرة للعجترة بينهمرا وبالترالي توجرد فرروق
تات داللة اترائية في السمة العامة للعجتة بي التوافق النفسي والتوافرق االجتمراعي تبعراً لمتغيرر التالرة

االجتماعية لرالي المتاوجي .

مناتشة نتيجة الفر

العام ي

مر الجرردوا والررت يوضرري تتليررا التبرراي لمعرفررة التفاعررا برري التوافررق النفسرري واالجتمرراعي ومتغيررر التالررة
االجتماعي ررة يجتر ر وج ررود ف ررروق تات دالل ررة إتر ررائية ب رري التواف ررق النفس رري والتال ررة االجتماعي ررة لر ررالي
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المترراوجي بينمررا ال توجررد فررروق تات داللررة إترررائية فرري التواف رق االجتمرراعي والتالررة االجتماعيررة.وتختلف
هته النتيجة مع دراسة النور ( )2015ال توجد فروق تات داللة إترائية فري التوافرق النفسري واالجتمراعي

تبعرًا لمتغيررر التالررة االجتماعيررة .وتفسررر الباتعررة هررته النتيجررة توجررد فررروق تات داللررة إترررائية فرري التوافررق

النفسي تبعاً لمتغير التالرة االجتماعيرة التالرة االجتماعيرة والراوار هرو اسرتقرار نفسري وخاررة إتا رراتبس
توافقاً اواجياً بي الطرفي مما يدفع الفرد إلى تقدير تاتس لتا فرج التالرة االجتماعيرة لهرا ترأعير علرى التوافرق

النفسي فالفرد المتاور يتميا بسمات شخرية جيدم وا م يساسيات التوافرق والرضرا النفسري عمرا يقرو برس
الفرد م يعماا متا اتت ار ا خري ويوله األفراد المقربي لديس وال سريما الراور يو الاوجرة ومر الطبيعري
ي يت ررأعر التواف ررق النفس رري بالتال ررة االجتماعي ررة .ف ررالفرد المتواف ررق نفس رريًا يتمت ررع بقب رروا المجتم ررع المتمع ررا ف رري
الراوار باعتبرار ي األفرراد المتراوجي تررد يكرو تقرديره لرتاته وينترابه الشررعور برأنه تققروا جرال كبيرر مر

يهرردافه بمررا فيهررا الرراوار وتكرروي األس ررم وانجررا
الضغوط للتخل

م األسبا

األبنررال واإلتسرراب بالمسررئولية تجرراه هررته األس ررم وتتمررا

التي تؤد إلى هور المشكجت األسرية.
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الفرض التاسع:
على إنس توجد فروق تات داللة إترائية في التوافق النفسري والتوافرق االجتمراعي ألفرراد العينرة

الت ين

تبع رًا لمتغيررر المهنررة .للتتقررق م ر هررتا الغررر

ت ر اسررتخدا اختبررار (ينوفررا) تتليررا التبرراي االتررادل لمعرفررة

الفروق في متغير المهنة.

جدوا رت ( )28يوضي إختبار (ينوفا) تتليا التباي االتادل
لمعرفة الفروق في متغير المهنة

مردر

مجمو

درجة

متوسط

تيمة

التباي

المربعات

الترية

المربعات

(ف)

بي المربعات

993.648

3

331.216

التوافق

داخا

النفسي

المربعات

15503.897

343

45.201

المجمو

16497.545

346

بي المربعات
عخل
عل مناة
عل اع

21.877

3

7.292

4805.420

343

14.010

4827.297

346

المتغير

التوافق
االجتماعي

7.328

االتتمالية

.000

النتيجة
توجد فروق في
متغير المهنة

لرالي مو ف

.521

.668

ال توجد فروق في
متغير المهنة

شر الجدواي
يجت ر م ر جرردوا تتليررا التبرراي ا القيمررة االتتماليررة تسرراو ( )0.000وهرري اتررا م ر مسررتول المعنويررة
( )0.05في التوافق النفسي مما يدا علرى انرس توجرد فرروق تات داللرة اتررائية فري التوافرق النفسري كمرا
نجتر انرس فري التوافرق االجتمرراعي القيمرة االتتماليرة تسراو ( )0.668وهرري اكبرر مر ( )0.05ممرا يرردا
على انرس ال توجرد فرروق تات داللرة اتررائية فري التوافرق االجتمراعي وبمرا انرس توجرد عجترة بري المقياسري

فا وجرود فرروق معنويرة فري اترد المقياسري يروعر علرى السرمة العامرة للعجترة بينهمرا وبالترالي توجرد فرروق
تات داللررة اترررائية فرري العجتررة برري التوافررق النفسرري و التوافررق االجتمرراعي تعررال لمتغيررر المهنررة لرررالي

المو في .

مناتشة نتيجة الفر

التاسعي

وتختلررف مررع د ارسررة رجررال ععمررا ( )2006فرري وجررود فررروق تات دالررة إترررائية فرري األسرربا
إلرتكا

االتترررادية

الجريمة لرالي المريم التى تمته األعماا الترم .وبالنسبة للتوافق النفسري توجرد فرروق تات داللرة

إترائية في التوافق النفسي واالجتماعي تعال لمتغير المهنة لرالي المو في .

107

ي بع

المه وخاررة المو فرات فري را ال رروف المعاشرة فري السرودا فري مجتمرع تتعارضرس رروف

تاسرية ،فالضرائقة الماليررة والمعاشرة  ،أل مهنرة المو ررف تردر برردخا عرالي يفري االتتياجررات األوليرة بمعنررى
ينهررا تررد تلبرري اتتياجررات وتتررر م ر يخرررل فيكررو للترمررا دوره الفعرراا ،خارررة إتا ل ر تترروفر الضررروريات
التياتية فيتفا تل على سول التوافق نسبة لعد إشبا االتتياجات خارة في العنرر النسائي.
ييض راً افتقرراد االطمئنررا واالسررتقرار النفسرري واالتتررراد وعررد االتتنررا بالمسررتول المعيشرري والتطلررع لتيررام
يتس هتا بدوره يؤد إلى سول التوافق النفسي واضطرابات يو الر ار الت ينشرأ بري المو رف ومغريرات

الو يفة تؤد إلى وجود فروق في التوافق النفسي.
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الفرض العاشر:
علىي

الت ين

توجد فروق تات داللة إترائية في التوافق النفسي واالجتماعي ألفراد العينة تبعًا لمتغير السك .

للتتقق م هتا الغر
متغير السك

المتغيرر

ت استخدا اختبار (ت) لعينتي غير متساويتي في التج لمعرفة الفروق في

جدوا رت ( )29يوضي إختبار (ت) لعينتي غير متساويتي في التج

مجموعتي

تج

تضر

المقارنة

الوسط

االنتراف

العينة

التسابي

المعيار

264

27.7235

6.52542

التوافق
النفسي

التوافق

االجتماعي

تيمة

(ت)

الترية

االتتمالية

تور فروق
-

83

31.4819

4.441- 7.33079

تضر

264

20.6288

3.57517

ريف

83

20.6145

4.22776

ريف

درجة

القيمة

االستنتار

345

.000

في متغير
السك لرالي
الريف

ال توجد
.030

345

.976

فروق في
متغير السك

شر الجدواي لمعرفة الفروق في متغير السك
يتضرري مر ر الجرردوا اع ررجه انررس بلغ ررت تيمررة (ت) ( )-4.441-وتيم ررة اتتماليررة ( )0.000وه رري اتررا مر ر
( )0.05فرري التوافررق النفسرري ممررا يرردا علررى وجررود فررروق معنويررة وبررالرجو لألوسرراط التسررابية نجرردها ا
التضررر بوسررط تسررابي ( )27.7235والريررف بوسررط تسررابي ( )31.4819ويتضرري ايضررا انررس بلغررت تيمررة
(ت) ( )0.030وتيمررة اتتماليررة ( )0.976وهرري اكب رر م ر ( )0.05فرري التوافررق االجتمرراعي وبالتررالي نقبررا
الفر

القائا انس توجرد فرروق تات داللرة اتررائية فري السرمة العامرة للعجترة بري التوافرق النفسري والتوافرق

االجتماعي تعال لمتغير السك لرالي الريف.

109

تفسير نتيجة الفرض العاشر:
وجررالت هررته النتيجررة علررى تس ر

توتعررات الباتعررةي ل ر تجررد ي د ارسررات تتفررق يو تختلررف مررع هررته الد ارسررة

لتل ترل الباتعةي
إ طبيعة السك لدل الفرد يمك ي تؤعر بشكا يو برآخر علرى ررتتس النفسرية بررورم عامرة وعلرى توافقرس

النفسرري واالجتمرراعيعلى وجررس الخرررو

باعتبررار ي هنالر بعر

العوامررا يمكر ي تترروا دو التررروا

إل ررى تتقي ررق األه ررداف المرج رروم ل رردل الف رررد عل ررى المس ررتول الشخر رري مم ررا ي ررؤد تلر ر ب ه ررور العدي ررد مر ر
المشكجت النفسية التي يمك ي تتمعا في شكا تاالت مر القلرق واإلتبراط والتروتر والتري بردورها ترد تقلرا
م مستول الشعور باألم النفسي والعقة بالنفب وبجنخفا

هته الم راهر يمكر ي يرنخف

معهرا التوافرق

وبالتررالي تسررول التالررة النفسررية للفرررد وتررد ت هررر عليررس عجمررات سررول التوافررق النفسرري،وكعير م ر الد ارسررات
يك رردت ي التواف ررق النفس رري الس ررو يب رردي بمت رراوالت مختلف ررة لتخط رري الر ررعوبات وت ررا األام ررات ،ومواجه ررة
العوائ ررق والمش رراكا النفس ررية والتغلر ر

عليه ررا بأس ررالي

المشاكا النفسية كالتوترات والمخاوف واله والغض
وتخلر ر

تمكر ر الف رررد مر ر التغلر ر
والقلق واالكتئا .

عل ررى األنر روا المختلف ررة مر ر

الباتع ررة إل ررى ي ع ررد الرض ررا عر ر التي ررام وتأعيره ررا عل ررى الف رررد مر ر تي ررث التواف ررق ووج ررود تل رروا

للمشرراكا الترري تواجههررا ،فررجتا كانررت هررته التيررام يو البيئررة معقلررة بعررد الرضررا فررج تل ر يررنعكب علررى توافررق

الفرد بالسل

وتدني تدرترس علرى إيجراد تلروا للمشراكا التري يواجههرا ومر عر ال ترألف وال تعرايش مرع البيئرة

الترري يعرريش بهررا وبالتررالي يفقررد الفرررد القرردرم علررى االنسررجا فينعررد اسررتمتاعس بالتيررام وم رراهر البيئررة الجميلررة
المتيطة بس.
وا الشخ

الرت تشروه تد ارترس علرى ترا المشراكا ومواجهتهرا ،مر السرها عليرس ي يسرل سرلوكاً عردوانياً،

وم ع سول التوافق يو انخفا

التوافق النفسي.

ييضًا يهمية الوروا إلى الموارد األساسية للتيام في البيئة الرتية السرليمة معرا المأكرا والمشرر وغيرهرا
م التاجات األساسية.
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الفصل الخامس
(خاتمة الدراسة)
فرري ه ررتا الفرررا س ررتقد الباتعررة ملخرر رًا للنتررائت الت رري تورررلت إليه ررا فرري ه ررته الد ارسررة ،م ررع تنرراوا بعر ر
التوريات التي م شأنها ي تسه في تا ومعالجة مشكلة الدراسة.
كما تقد الباتعة عر

لبع

المقترتات لدراسات مستقبلية في نفب مجاا الدراسة.

وفي ختا هرتا الفررا تقرو الباتعرة بعرر

كافرة المررادر والم ارجرع العربيرة والمترجمرة واألجنبيرة والرسرائا

والدوريات ،والمراجع المقتبسرة مر الشربكة الدوليرة (االنترنرت) التري اسرتعانت بهرا الباتعرة فري د ارسرتها .ومر
ع تعر

المجتق في خاتمة الفرا.

نتائج الدراسة
تورلت الباتعة إلى النتائت ا تيةي
 .1السمة العامة للتوافق النفسي لناالل السجو تتس باالنخفا
باالرتفا .

 .والسمة العامة للتوافرق االجتمراعي تتسر

 .2السمة العامة لتقدير التات لدل يفراد العينة تتس باالرتفا .
 .3توجد عجتة طردية بي التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير التات لدل يفراد العينة.
 .4توجد عجتة إرتباطية بي التوافق النفسي واالجتماعي ألفراد العينة ومتغير العمر.

 .5توج ررد ف ررروق تات دالل ررة إتر ررائية ف رري العجت ررة ب رري التواف ررق النفس رري واالجتم رراعي ألفر رراد العين ررة تبعر راً
لمتغير النو .

 .6توجد فروق تات داللة إترائية في العجتة بي التوافق النفسي واالجتماعي ألفرراد العينرة تبعرًا لمتغيرر
المستول التعليمي لرالي األميي .

 .7توج ررد ف ررروق تات دالل ررة إتر ررائية ف رري للعجت ررة ب رري التواف ررق النفس رري واالجتم رراعي تبعر راً لمتغي ررر ن ررو
الجريمة.

 .8توجررد فررروق تات داللررة إترررائية فرري العجتررة برري التوافررق النفسرري واالجتمرراعي تعررال لمتغيررر التالررة
االجتماعية لرالي المتاوجي .
 .9توجررد فررروق تات داللررة إترررائية فرري العجتررة برري التوافررق النفسرري واالجتمرراعي تعررال لمتغيررر المهنررة
لرالي المو في .

.10

توجد فروق تات داللة إترائية في العجتة بي التوافق النفسري واالجتمراعي تعرال لمتغيرر السرك

لرالي الريف.
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التوصيات:
م ر خررجا نتررائت هررته الد ارسررة فخرجررت الباتعررة بالتوررريات التاليررة الترري يمك ر ي يكررو عون رًا لألس ررم فرري

تنشررئة جيررا مع رافى ومتوافررق نفسرريًا واجتماعي رًا فجبررد م ر ترروفير الجررو األسررر األم ر المس رتقر الررت يتقررق
اإلشبا العاطفي واالستقرار النفسي الت يبعث التوافق والرضا النفسي.

 .1وضع برامت إرشرادية نفسرية تطروير مسرتول الخردمات النفسرية وتروفير عيرادم نفسرية ويخررائيي نفسريي
واجتمرراعيي مررؤهلي لمسرراعدم مرتكبرري الج ررائ علررى تتقيررق يعلررى ترردر م ر التوافررق النفسرري ولتجن ر

الكعير م السلوكيات المنترفة.
 .2االهتم ررا بالمتاضر ررات والن رردوات الت رري تتن رراوا اإلض ررطرابات النفس ررية واالنفعالي ررة ف رري الم ارت ررا العمري ررة
المختلفة ،وكتل االهتما ببرامت التوعيرة الوتائيرة المسرتمدم مر العقافرة والتربيرة الدينيرة اإلسرجمية التري

يتمتع بها المجتمع السوداني.

 .3االهتمررا بررالتعلي برررورم عامررة والترردري

المهنرري تتررى يسررتوع

الفاتررد التربررو الررت تررد يرررل السررلو

اإلجرامي تا لمشكلتس التعليمية ،ممرا يسرمي لرس تعلري ترفرة ومهرارم معينرة تسراعد الفررد علرى النجرا

وايجرراد فررر
الجها سب

عمررا تتناس ر

مررع اسررتعدادات وامكانيررات وميرروا النايررا يو النايلررة مرتك ر

الجريمررة أل

في اإلنتراف والجريمة.

 .4تتسري ال رروف المعيشرية لألسررم بتروفير التاجرات األساسرية مرأو ومأكرا ومشرر وملربب أل عرروام
هرته التاجررات تجعرا الفرررد يسررعى إلرى توفيرهررا بطرررق غيرر مشررروعة كالسرررتة واالتتيراا والغررش ،وتلر
أل ( )%40م الجرائ المرتكبة هي جرائ ضد الماا.
 .5االهتما بالمتاوجي أل مسئولياتس متعددم ومختلفة.
 .6خلررق البيئررة الرررالتة الترري يتربررى ويترعررر فيهررا النشرريل باالسررتفادم م ر تعررالي ديننررا التنيررف وعاداتنررا
السمتة.

 .7ترروفير فررررة النمررو السررو لكررا عنارررر الفررر

السررابع الشخرررية فرري الطفولررة وترروفير جررو عرراطفي

رتي في األسرم مع توجيس نمو الفرد الروتي والديني والخلقي.

 .8البررد م ر ض ررورم االنفتررا علررى نشررر التعلرري ممررا يرروفره مر غرررب القرري النبيلررة وسررط المجتمررع ألهميررة
تل في تهتي

النفوب.

 .9اكتشرراف ا لميرروا اإلجراميررة فرري وتررت مبكررر والقضررال عليهررا تبررا اسررتتفالها وعررد القرردرم فرري السرريطرم
عليها.

.10

تفعيررا دور دير روا الاك ررام ب رردع الفئررات الفقير ررم والمتتاج ررة ودعر ر األسررر المنتج ررة – وتلر ر لت رروفير

وسائا اإلنتار لكس

العيش الشريف.
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مقترحات لدراسات مستقبلية:
في ضول الخبرم التي تكونت لدل الباتعة م الدراسة التالية يمك اتت ار الدراسات ا تيةي
 .1د ارسررة فرري التوافررق النفسرري واالجتمرراعي لرردل كررا فئررات المجرررمي بتس ر

ين روا الج ررائ كررا علررى

تدا.
 .2إجررال د ارسرة يو د ارسرات معرا هررته بعينرة يكبرر مطبقرة فري كررا واليرات السرودا فري متاولرة إلجررال
مقارنات في المتغيرات.

 .3إجرال دراسة ع تقدير وعجتتس بالسلو اإلجرامي لدل مرتكبي الجرائ .
 .4إجرال دراسة ع األم ار

النفسية المرتبطة بالجريمة لدل ناالل المؤسسات الجنائية والمرتات.

 .5دراسة المشكجت النفسية واالجتماعية التي يعاني ناالل السجو مرتكبي الجرائ .
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قائمة المصادر والمراجع
المصادري
القرآن الكريم.
والسنة النبوية
المراجع العربية :
.1

إبر رراهي  ،موس ررى كمر راا()1981ي تعريف ررات الر ررتة النفس ررية ف رري اإلس ررج وعلر ر ال ررنفب(ط.)2ال رردار
العالمية للكتا

.2

اإلسجمي /الريا

.

يبو عج  ،رجال متمود ( )1991التتليا اإلترائي للبيانات باستخدا  – SPSSالطبعة العانية.

.3

يتمد ،سهير كاما ()2008ي الرتة النفسية للطفا المراهق (ط .)1دار الاهرال /الريا

.5

إسماعيا ،متمد عماد الدي ()1959ي الشخرية والعجر النفسي .دار النهضة العربية /القاهرم.

.6

لا س ررعود ،عب ررد ال رررتم ()1988ي تفس ررير الجريم ررة عر ر طري ررق الرج ررو لألدل ررة الش رررعية والتر رراث

.7

بخيررت ،عب ررد الرررتي ()1985ي دور الج ررنب فرري عجتت ررس بتقرردير ال ررتات ،ورتررة مقدم ررة فرري بت رروث

.4

.8

.

إستاق ،نجية ()1988ي دراسة مقارنة بي الجنسي في سيكولوجية الجريمة .جامعة عي شمب.

اإلسجمي .العبيكا  .الريا

.

المؤتمر األوا لعل النفب /الجمعية المررية للدراسات النفسية/القاهرم.

البنرداا دافيردوف ()1983ي مردخا إلرى علر النفسري .ترجمرة سريد الطروف يبرو تطر

وبخيرت خر اا /

دار ماكجرو.الواليات المتتدم األمريكية.
.9

بهنا  ،رمسيب ()1983ي المجر تكوينًا وتقويمًا .مطبعة يطلب .القاهرم.

 .10تشودوركوف ()1954ي التتريا الدراسي وعجتتس بتقدير التات.

 .11التكريتري ،واعررق عمررر()1989ي بنررال مقيرراب التوافررق النفسري واالجتمرراعي لرردل طلبررة الجامعررة (بنررال
وتطبيق) ،ماجستير منشور .كلية ا دا  /جامعة القاهرم.
 .12عروت ،ججا ()1971ي اإلج ار والعقا .
 .13جبري ررا ،ناي ررس تم رردل -يب ررو طالر ر
الاهرال – الريا

– ر ررابر ()2009ي الر ررتة النفس ررية والع ررجر النفس رري – دار

-الشركة العبية المتتدم للتسويق.

 .14ججا ،سعد ()1985ي عل النفب االجتماعي ،دار المعارف القاهرم.
 .15جميا ،نجي

()2001ي المريم الجريمة.

 .16تس ر  ،نس رري السررر()2015ي مرضررى الفرررا وعجتررته بجرتكررا

الجريمررة فرري السررودا  .دكت رواره

عل نفب– جامعة الرباط الوطني /الخرطو .
 .17تسني ،متمود نجي

()1982ي دروب في عل اإلج ار وعل العقا .
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 .18تسني ،متمود نجي ()1964ي البيئة اإلجرامية .القاهرم.

 .19تسر رري  ،إب ر رراهي يتمر ررد()1998ي الم ر رريم والجريمر ررة األسر رربا

والررردوافع .رسر ررالة ماجسرررتير منشر ررورم.

يكاديمية الشرطة /الخرطو .
 .20تنتوا،يتم ررد بر ر موس ررى ()2004ي د ارس ررة ينم رراط الس ررلو اإلج ارم رري ف رري مرتل ررة الرش ررد وعجتته ررا
ببع

المتغيررات الشخررية لردل عينرة مر المرودعي فري سرجو المنطقرة الغربية.رسرالة ماجسرتير

منشورم .جامعة ي القرل /مكة.
 .21الخالد  ،يدي

متمد ()2001ي الرتة النفسية .الدار العربية للنشر والتوايع .القاهره.

 .22الخالد  ،يدي

متمد()1976ي المشكجت اإلرشادية.الجامعة المستنررية .بغداد.

 .23الخالد  ،يدي

متمد()2001ي الرتة النفسية(ط )1الدار العربية للنشر والتوايع  /القاهرم.

 .24خلف ،متمد()1986ي مباد ل عل اإلج ار (ط.)3
 .25خليفة ،يتمد عبد الرتم ()1995ي دراسات في تفسير القرل الكري  ،جامعة األاهر القاهرم.

 .26خي ررر  ،يس ررامة ()2004ي تط رروير ال ررتات إد ارير رًا /يكاديمير رًا /اجتماعير رًا .دار ال اري ررة للنش ررر والتواي ررع.
عما .

 .27داؤود عايررا ()1988ي الرررتة النفسررية والتوافررق .و اارم التربيررة والمديريررة العامررة لسعررداد والترردري
ودارالنرر للطباعة .بغداد.

 .28داؤود ،عايا والعبيد  ،كا

 .29الداهر رالي والعبيد كا

()1995ي عل نفب الشخرية .مطبعة التعلي العالي .بغداد.
()1994ي الشخررية والررتة النفسرية .دار الكنرد للنشرر والتوايرع

األرد .

 .30الدليمي ،تس عليو ()1989ي التوافق الشخري واالجتماعي للمرشدي التربوبيي في العراق.
 .31الدور  ،عدنا ولخرو ()1984ي يسبا

األوا(ط)3

الجريمرة وطبيعرة السرلو اإلج ارمري .الكترا

تات السجسسا /الكويت.

 .32د سي ،بريجا()2004ي تطوير التات إداريًا يكاديميًا إجتماعيًا.

 .33راجي ،يتمد عات ()1998ي يروا عل النفب .ط( ،)11دار المعارف .القاهره.
 .34راجي ،يتمد عات ()2001ي الرتة النفسية .الهيئة المررية العامة للكتا  .اإلسكندرية.
 .35ارج رري ،لسر رريا عل رري()2001ي التوافرررق النفس رري لرررد الفت ررام الجامعيرررة وعجتت ررس بالتالرررة االجتماعير ررة
والمستول االتتراد والمعدا التراكمي .جامعة ي القرل – مكة المكرمة.

 .36ال ارض رري ،يس ررامة متم ررد ()1990ي يع ررر العوام ررا الوراعي ررة والتكويني ررة عل ررى تي ررا الس ررلو اإلج ارم رري،
مخترر الدراسات األمنية (ر )4المركا العربي للدراسات األمنية والتدري  /الريا

 .37رشاد ،موسى()2006ي سيكولوجية الشرم العربي( .ط)1عال الكت  .القاهرم.
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.

 .38رشر روا  ،تس رري عب ررد التمي ررد ()1995ي الجريم ررة /د ارس ررات ف رري علر ر االجتم ررا  .المكتر ر
التديث .القاهرم.

الج ررامعي

 .39رمضا  ،عمر السيد()1972ي دروب في عل اإلج ار  .دار النهضة للطباعة والنشر ،بيروت.
 .40اه ار تامد ( )1967عل النفب االجتماعي ،الرتة النفسية والعجر النفسي – الطبعة الرابعة.
 .41اه ار تامد ( )1977عل النفب النمو – الطفولة والمراهقة.

 .42اه ار تامد ( )1978عل النفب االجتماعي ،الرتة النفسية والعجر النفسي – الطبعة العانية.
 .43اه ار تامد ( )1980عل النفب االجتماعي ،الرتة النفسية والعجر النفسي – الطبعة العالعة.
 .44اه ار تامد ( )1997عل النفب االجتماعي ،الرتة النفسية والعجر النفسي.
 .45اه ار  ،تامد ()1998ي الرتة النفسية والعجر النفسي .عال الكت

(ط )2القاهرم.

 .46الساعاتي ،سامية ()1983ي الجريمة والمجتمع .دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت.
 .47سرررور ،يتمررد فتترري ()1963ي يسررب عل ر الررنفب الجنررائي .دار الاه ر ار للنشررر والتوايررع .عمررا
األرد .

 .48سفيا نبيا ()2010ي مدخا إلى عل النفب االجتماعي المعارر .المكت

الجامعي التديث.

 .49سفيا  ،نبيا رالي()2010ي برمجة مقياب التوافق النفسي ويعره على بع

المتغيرات شبكة

العلو النفسية والعربية.

 .50سفيا  ،نبيا()2004ي المخترر في الشخرية واإلرشاد النفسي .إبتداا للنشر والتوايع .القاهرم.
 .51سجمة ،فاروق عبد الفتا ()1967ي مقارنرة نمرو الرتكال ونمرو تقردير الرتات فري الطفولرة والمراهقرة/
.52

مجلة كلية التربية )3 (.جامعة الاتاايق.

سجمة ،مامو متمد()1967ي إج ار العنف /يروا عل اإلج ار (ط )1القاهرم.

 .53سجمة ،مامو متمد()1978ي يروا عل اإلج ار والعقا  ،دار الفكر العربي .القاهرم.
 .54سجمة ،مامو متمد()1993ي إج ار العنف (ط)1

 .55س ر ر ررليما  ،تس ر ر رري عب ر ر ررد ال ر ر رررتم ()2000ي الفق ر ر ررر ودواف ر ر ررع الجريم ر ر ررة .مجل ر ر ررة العل ر ر ررو الجنائي ر ر ررة
االجتماعية(  )11الخرطو .
 .56س ررليما  ،سر ررنال متمرررد ()2005ي التواف ررق الاواجر رري واسرررقرار األس ر ررم مر ر من ر ررور إسر ررجمي نفسر رري
اجتماعي .عال الكت .

 .57سوليفا  ،لويب هنر ()2013ي الموسوعة المعرفية الشاملة،
 .58الس رريد ،متم ررد عب ررد ال رررتم ()1998ي ن ري ررات الشخر ررية /دار من ررابر للطباع ررة والنش ررر والتواي ررع/
القاهرم.

 .59الشتومي ()1990ي التتفيا والدافعية وتطبيق مبادئهما في الميدا التربو .
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 .60الر ررنيع ،ر ررالي بر ر إبر رراهي ()1996ي العجت ررة ب رري مس ررتول الت رردي والس ررلو اإلج ارم رري .جامع ررة
اإلما متمد ب سعود اإلسجمية/

 .61الريفي ،عبد الفتا ()2017ي اإلج ار والعقا .
 .62الطتا ( )1987م تضايا القرل واللغة والتغيرات الروتية في الوتف في اللغة العربية.
 .63العامر  ،سلول تس ()1974ي التوافق النفسري واالجتمراعي للمفررر عرنه  .رسرالة ماجسرتير .كليرة
ا دا  .جامعة عي شمب /القاهرم.

 .64عبد الباتي ،ايدا ()1974ي التفكير االجتماعي ونشأتس وتطوره ،مطبعة السعادم .القاهرم.
 .65عبررد التميررد ،جررابر()1983ي العجتررة برري تقبررا الررتات والتوافررق النفسرري لرردل طررج
جامعة القاهرم وكلية التربية جامعة عي شمب .القاهرم.

كليترري ا دا

 .66عبد الخالق متروب()1999ي عل النفب الجنائي.
 .67عبد الخالق ،متروب ()1993ي يروا الرتة النفسية (ط )2دار المعرفة الجامعية .القاهرم.
 .68عبد الرتي  ،بخيت ()1985ي مقياب كوبر سميث لتقدير التات .دار مرال /المينا.

 .69عبد الستار ،فواية()1957ي مباد ل عل اإلج ار وعل العقا ( ،ط )3اإلسكندرية.
 .70عبد الفتا  ،فاروق سجمة ( )1987مقارنة نمو التكال ونمو تقدير التات ،في الطفولة والمراهقة،
دراسة مجلة كلية التربية ،جامعة الاتاايق.

 .71عبد الهاد  ،السيد ()2002ي يسب ويدوات القياب واالختبارات النفسية (ط )1دار الفكر العربي/
القاهرم.
 .72عبدالرتم عدب ونايفة القطامي()2002ي مباد عل النفب(ط)2

 .73عبيدات ،متمد يبو نرار ( )1999منهجية البتث العلمي ،القواعد المراتا والتطبيقات ،عما ،
دار وائا للطباعة والنشر ،الطبعة العانية.
 .74عد السمر ولخرو ()1993ي مباد ل عل اإلج ار  .مكتبة النهضة المررية .القاهرم.

 .75عسكر ،عبد اهلل ()1991ي اختبار تقدير التات للمراهقي والراشدي  .األنجلو المررية القاهرم.
 .76عج  ،رج الدي ()2002ي القياب والتقوي التربو النفسي ويساسياتس وتطبيقاتس المعاررم.
دار الفكر العربي .القاهرم.
 .77علي وفاق رابر ()2005ي دوافع السلو اإلجرامي وعجتتس باألم النفسي وتقدير التات رسالة
دكتوراه منشورم جامعة النيلي  .كلية ا دا

عل النفب .الخرطو .

 .78علي ،سيد يتمد()2015ي الرتة النفسية والعجر النفسي ،دار الاهرال .الريا

.

 .79علي ،عبد السج ()2001ي يروا علر الرنفب الجنرائي وتطبيقاترس العمليرة( .ط)1مكتبرة النهضرة
المررية /القاهرم.
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 .80عم ررر المخت ررار ،متم ررد خض ررر()2004ي العجت ررة ب رري الجم ررود وتق رردير ال ررتات ل رردل عين ررة مرر ررية
وعمانية .مجلة دراسات نفسية (  )14القاهرم.

 .81عر ررودم ،عب ر ررد القر ررادر()1998ي التشر ر رريع الجنر ررائي اإلس ر ررجمي مقارنر ررة بالق ر ررانو الور ر ررفي( .ط )14
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوايع /بيروت.
 .82عو

متمد()1975ي مباد عل اإلج ار وعل العقا

(ط )2اإلسكندرية.

 .83العيسررو عبررد الرررتم ()1992ي د ارسررة مقارنررات االتجاهررات الجررانتي وغيررر الجررانتي نتررو الررتات
ونتو ا خري – مجلة عل النفب – القاهرم.
 .84العيسو  ،عبد الرتم ()1984ي الناعة العدوانية ومدل إنتشرارها وعجتتهرا بربع
المداي الجامعية ،بيروت.

المتغيررات .دار

 .85فررراخر ،عاترررا ()1971ي يسرررب البترررث العلمر رري فر رري العلر ررو السر ررلوكية .الطبعرررة ( )2دار الشر رررف.
القاهرم.

 .86فرر ،عبد القادر طس ()1993ي عل النفب تضايا العرر( .ط )5دار المعارف /القاهرم.
 .87فرو  ،إري فرو ()1950ي التتليا النفسي والديني.
 .88فهمي ،سمية يتمد ()1961ي مجاالت الرتة النفسية .القاهرم.
 .89فهمي ،مرطفى()1979ي عل النفب االجتماعي ،مكتبة النجاتي (ط)3
.90

الفولة ،تسي علي()2003ي عل النفب الجنائي اإلطار والمنهجية .دار الفكر العربي .القاهرم.

 .91تس ر السرريد ،رجررال ععمررا متمررد ()2006ي األسرربا

النفسررية واالجتماعيررة واالتترررادية الرتكررا

الجريمة كما تدركها نايجت السجو في عدد م واليات السودا  .جامعة النيلي  /الخرطو .

 .92كامررا ،وتي ررد مرررطفى()2004ي عجت ررة تقرردير ال ررتات بررالقلق االجتم رراعي لرردل األطف رراا ض ررعاف
السمع .مجلة دراسات نفسية ( )14القاهرم.
 .93كامررا ،وتي ررد مرررطفى()2015ي عجت ررة تقرردير ال ررتات بررالقلق االجتم رراعي لرردل األطف رراا ض ررعاف
السمع.

 .94كفافي ،عجل الدي ()1987ي الرتة النفسية (ط )1هجر للطباعة والنشر والتوايع /القاهرم.
 .95ك رروبر س ررميثي مفه ررو ال ررتات وعجتت ررس ب ررالنواتي االبتكاري ررة للطف ررا – المجل ررة المرر ررية للد ارس ررات
.96

النفسية – القاهرم.

متمد شتاتة ربيع ولخررو ()1990ي علر الرنفب الجنرائي /دار غرير

للطباعرة والنشرر والتوايرع.

القاهرم.
 .97متمد رايغ ( )2017تقدير التات.
 .98متمد ،عو

( )1980مباد ل عل اإلج ار – مؤسسة العقافة االجتماعية ،اإلسكندرية.

 .99متمود ،خلف اهلل متمدي ()1996ي جرائ النسال في السودا  .يكاديمية الشرطة /الخرطو .
118

 .100مخيمر ،رج ()1974ي مدخا إلى الرتة النفسية .مكتبة األنجلو مررية .القاهرم.

 .101مدبولي ،متمد ججا()1990ي الجريمة وانتراف األتداث .دار العقافة العربية /القاهرم.
 .102مرس ررى عب ررد التمي ررد ()1985ي الر ررتة النفس ررية وس رريكولوجية التكي ررف .مكتب ررة األنجل ررو المرر ررية،
القاهرم.
 .103المغربي ()1992ي اإلنسا وتضاياه النفسية.

 .104المغربي ،سعد ()1993ي اإلنسا وتضاياه النفسية .مطبعة القاهرم.
 .105المغربي ،سعد والسيد يتمد الليعي()1967ي الفئات الخارة ويسالي

رعايتها (المجرمو ) (ط.)2

مكتبة القاهرم.

 .106منرور ،عبد المجيد سيد يتمد()2001ي السلو اإلجرامي والتفسير اإلسجمي.
 .107ميللر ولخرو ي سيكولوجية العدوا .
 .108نج رراتي ،متم ررد ععم ررا ()1988ي كت ررا
القاهرم

الدافعي ررة واالنفع رراا(.ط )1دار الش ررروق للنش ررر والتواي ررع/

 .109نجاتي ،متمد ععما ()2001ي القرل وعل النفب(ط )6دار الشروق /القاهرم.
 .110الهابط ،متمد السيد ()1985ي التكيف والرتة النفسية .المكت

الجامعي التديث.القاهرم.

 .111الهابط ،متمد السيد()1987يدعائ رتة الفرد النفسية .المكت

الجامعي التديث .القاهرم.

 .112هورني ()1952ي سيكولوجية الشخرية.

 .113هروا ولنررتر ()1978ي ن ريرات الشخرررية .ترجمرة يتمررد فرر ولخرررو  .الهيئرة المرررية للتررأليف
والنشر.القاهرم.

 .114يوسف القاضي ولخرو ()1981ي اإلرشار النفسي والتوجيس التربو  .دار المريخ للنشر/القاهرم.
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ملتق رت ()1
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعرة الربرراط الوطني

كلية الد ارسات العليا

التاريخ:

/

2015 /م
الموضوع :صحيفة االستبانة

بحث مقدم لنيل دكتواره الفلسفة في علم النفس
بعنــوان التوافـــق النفســـي واالجتمــاعي وعالقتـــه بتقـــدير الــذات لـــدى مرتكبـــي الجــرائم فـــي واليـــة
الخرطوم
هته االستبانة موجهة لألخوا واألخوات ناالل السجو .
والباتعة إت تشكرك على تعاونك وتعق في استجابتك الكريمة يرجى كرري تفضرلك بمرال االسرتبانة

بوضرع عجمررة (√) يمررا االختيرار الررت ينطبررق علير مررع تأكيرردنا برأ المعلومررات الترري سرتدلو بهررا تكررو
في غاية السرية ول تستخد إال ألغ ار

هتا البتث.
وجزاكم اهلل خيراً،،،،

مقدم الطلب
الباحثة /رجاء عثمان محمد قسم السيد
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ملتق رت ()2
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعرة الربرراط الوطني

كلية الدراسات العليا

التاريخ:

/

2016 /م

السيد_____________________________ /
المحترم،،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
الموضوع :تحكيم صحيفة االستبانة
باإلشارم إلى الموضو يعجه مرفق لسيادتك رتيفة االستبانة بعنوا ي
( التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى مرتكبي الجرائم في والية الخرطوم)
لنيل درجة الدكتواره الفسلفة في علم النفس من جامعة الرباط.

يرجررو شرراكرم إب رردال رييك ر فرري ه ررته االسررتبانة المرفقررة مر ر تيررث رررجتية الفقر ررات يو إضررافة يو ت ررتف يو
تعديا يو إعادم رياغة وكا ما ترونس مناسباً تتى تتقق الدراسة الهدف المنشودم.
وجزاكم اهلل خيراً،،،،

مقدم الطلب
الباحثة /رجاء عثمان محمد قسم السيد
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ملحق رقم ()3
التوافق النفسي واالجتماعي برورتس االولية
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ملحق رقم ()4
التوافق النفسي واالجتماعي برورتس المبدئية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

عايا  /عايرتي نايلة السجو

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
س ررتجدي ب رري ي رردي مجموع ررة مر ر العب ررارات الت رري ت ررد تنطب ررق علير ر ب رردرجات متفاوت ررة يرج ررى ترالته ررا بدت ررة

والتأشير عليها بعجمة (√) يما االختيار الت ينطبق علي وهكتا لجميع العبارات يو الفقرات.

نود إعجم بأنس ال توجرد إجابرة ررتيتة يو خاطئرة – كمرا نرود إعجمر برأ إجابتر لر يطلرع عليهرا يترد
البتررث العلمرري لررتا ال تاجررة لكتابررة اسررم وتأكررد ي إجابت ر متررا تقرردير منررا

سررول الباتعررة فقررط وألغ ر ار
واتت ار .

 .1العمري
( 30 -18
 .2المستول التعليميي
يمي

(

( 42 -30

)

عانو

)

(

( 65 -42

)

جامعي (

)

)
)

 .3المهنةي
مو ف (

ال يعما (

عاما (

)
)

يعماا ترم (

)

)

 .4التالة االجتماعيةي
(

)

يعت

مطلق (

)

 .5نو الجريمةي

متاور (

يرما

)

جرائ ضد الماا

(

)

جرائ ضد النفب (

)

جرائ ُسكر ومخدرات

(

)

(

)

جرائ يخر
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(

)

مقياس هيوم م .بل للتوافق النفسي واالجتماعي والصحي
 .2شعرت مرم برغبة شديدم في الهر م البيت ؟

تنطبق (
تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

 .1ها تكعر يتج اليقضة ؟

 .3ها تمر علي فترات تشعر فيها بالضيق؟

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

 .4ها تشعر بالوتدم تتى ولوكنت مع الناب؟

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

 .5ها تشعر بعد توفر الت

والود التقيقيي في بيتك ؟تنطبق (

)

)

)

ال تنطبق (

)

ال تنطبق (

 .6ها تجد رعوبة في االسترساا في النو تتى إتا ل تك
تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

هنا ضوضال ترعج ؟

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

ألوا مرم؟تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

) ال تنطبق (

)

 .7ها ينت سريع البكال؟

تنطبق (

 .8ها يضايق الشعور بالخجا؟
 .9ها تجد رع وبة في بدل التديث مع شخ

)

ال تنطبق (

 . 10ها تتسد ا خري باألسف على األعماا التي تقو بها؟تنطبق (
 .11ها ينت سريع الغض ؟

تنطبق (

 .12ها تشعر ين تعيب؟

تنطبق (

)

تنطبق (

)

 .13ها يضايق الشعور بالنق

؟

تنطبق (

 .14ها تعتبر نفس عربيًا نوعاً؟
 .15ها يجر شعور بسهولة؟

تنطبق (

 .16ها يعير النقد كعي ًار؟

 .17ها ينت سريع االنفعاا؟
 .18ها تتقل

تالت الوجدانية بي السعادم والتا
اهر؟

دو سب

م ا خري

ي يساعدو ؟

)

ال تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

)

تنطبق (

)

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

) ال تنطبق (

 .22ها م الرع

 .23ها ينت سريع الخجا؟
 .24ها تكتس

يردتال جدد بسهولة؟

 .25ها تميا إلى ي يكو ل عدد تليا م األردتال
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)

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

تنطبق (

علي ي تتك يما الجماهير؟

)

ال تنطبق (

 .21ها م السها علي ي تكو عجتات رداتة مع يفراد
الجنب ا خر؟

ال تنطبق (

ال تنطبق (

)
)

تنطبق (

 .19ها عجتت بوالدي عجتة طيبة عادم؟
 .20ها تجد ينس م السها ي تطل

)

)

ال تنطبق (

)

)

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

المقربي ؟

 .26ها تميا إلى البقال في المؤخرم على الهامش في
األماك العامة؟

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

 .27ها تتردد في الدخوا لغرفة منفرداً إلى غرفة يكو بها
 .28ها عينا شديدتا التساسية ؟

تنطبق (
تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

يفراد يتتدعو ؟

 .29ها ينت كعي ًار ما تشعر بالردا ؟

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

تنطبق (

)

ال تنطبق (

)

 .30ها تشعر ين متع
 .31ها ترا

جدًا في نهاية اليو ؟

كعي اًر باألنفلوناا؟

تنطبق (

 .32ها تضعف همت بسهولة؟
 .33ها تستعما ن ارات؟
 .34ها يربت بمر

يو طفي جلد معا يرابع

القدمي يو التروق؟
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)

)

ال تنطبق (

ال تنطبق (

)

)

ملتق رت ()5

التوافق النفسي واالجتماعي برورتس النهائية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
األ  /األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
بي يدي بتث بعنوا ي التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بتقدير الـذات لـدى مرتكبـي الجـرائم
بسجون والية الخرطوم.
* اختار  /اختار اإلجابة التي تناسب علمًا بأنس ال توجد إجابة رتيتة يو خطأ.
* هته الدراسة ألغ ار

البتث العلمي فقط.

* ال تاجة لكتابة اسم .
ولكم منا كل الشكر والتقدير،،،،
 .1النو ي
 .2العمري

تكر (

( 30 -18
 .3المستول التعليميي
يمي

(

ينعى

)
)

(

( 42 -30
عانو

)

(

)
( 65 -42

)

جامعي (

)

)
)

 .4المهنةي
مو ف (

ال يعما (

عاما (

)
)

يعماا ترم (

)

)

 .5التالة االجتماعيةي
(

)

يعت

مطلق (

)

 .6نو الجريمةي

جرائ ضد الماا

متاور (

يرما

)

(

)

جرائ ضد النفب (

)

(

)

(

)

جرائ يخر

جرائ ُسكر ومخدرات
الواليةي _______________________________________
اس السج ي __________________________________
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(

)

مقياس التوافق النفسي واالجتماعي في صورته النهائية
الرقم

دائماً

العبارة

.1
.2

كعي اًر ما يتل وينا مستيق

كعرم المشاكا تجعلني يشعر بالهر م البيت

.3

يشعر بالضيق كعي ًار

.4

يشعر بالوتدم تتى وسط ا خري
التقيقي في منالي

5

يفتقد الت

.6

يجد رعوبة في النو تتى إتا ل يك هنا ما ياعجني

.7

إنني سريع البكال

.8

يضايقني شعور بالخجا

.9

يجد رعوبة في بدل التديث مع شخ

.10

إنني سريع الغض

.11

يشعر بأنني تعيب

.12

يضايقني الشعور بالنق

.13

يجر شعور بسهولة

.14
.15

يؤعر علي النقد كعي اًر
تتغل

.16

عجتتي بأردتائي عجتة طيبة عادم

.17

م السها ي يكو عجتات رداتة مع يفراد الجنب ا خر

ألوا مرم

تالتي الوجدانية بي السعادم والتا دو سب

اهر

.18

م الرع

.19

م السها ي تطل

.20

م السها ي اكتس

.21

يميا إلى ي يكو لدل عدد تليا م األردتال المقربي

.22

يميا إلى البقال في المؤخرم يو على الهامش في األماك العامة

.23

كعي اًر ما يشعر بالردا

25

يرا

.26

كعي اًر باألنفلون اا

كعي اًر ما استعما ن ارات طبية

.24

.27

ي يتكل يما الجماهير

يشعر بأنني متع

م ا خري ي يساعدو
يردتال جدد

جداً في نهاية اليو

يعاني م يتد األم ار

المامنة (ضغط  -سكر )
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أحياناً

أبداً

ملتق رت ()6

مقياب تقدير التات برورتس االولية
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ملتق رت ( )7

مقياب تقدير التات برورتس المبدئية
الرقم
.1

دائماً

العبارة
تنقرني العقة في نفسي

.2

يشعر ينني ار

.3

يشعر بأنني شخرية هامة في وسطي

.4

ينا راضي ع م هر الشخري

.5

يت ى باتت ار الناب بالدرجة التي تليق بي

.6

سوف يتقق ما يريد في مستقبا ييامي

.7

يضع يهدافي لتكو في مستول إمكاناتي

.8

يشعر بأنني يتا م ا خري

.9

يشعر بأنني ال يرلي لشيل

.10

يها بسهولة في المنافسات ألني ال يعق بقدراتي

.11

يميا إلى التقليا م شأ نفسي

.12

ع تياتي االجتماعية

يمتنع ع يدال بع

تدراتي

األعماا التي ال تناس

المباد ل التي تقودني إلى النجا

.13

اعتنق بع

.14

يشعر بأ لوجود تيمة

.15

يكره التواضع الت يشعرني بالتلة

.16

يرغ

.17

في يكو شخرًا لخر

يشعر بالترر عندما ير ا خري ال يرغبو في وجود معه

.18

يجد رعوبة في طر األفكار التي اتتنع بها

.19

يشعر باالرتبا عندما يكلف بالقيا بعما ما

.20

يشعر بأني غير تادر على تو يف تدراتي في ي مجاا

.21

يجد رعوبة في استشارم ا خري

.22

يشعر بأنني يكره نفسي

.23

يشعر بالقلق والخوف عندما يدخا مكا بس جمع م الناب

24

استطيع يدال ي شيل برورم جيدم

.25

يشعر بأنني ناضت

.26

يشعر بأنني يتقق كا يهدافي

.27

يتردد تبا القيا بأ عما

.28

يبالغ في تقدير نفسي
135

أحياناً

أبداً

ملتق رت ()8

مقياب تقدير التات برورتس النهائية
الرقم

دائماً

العبارة

.1

تنقرني العقة في نفسي

.2

يشعر بالرضا ع تياتي االجتماعية

.3

يشعر بأنني شخرية هامة في الوسط الت يعيش فيس

.4

ينا راضي ع م هر الشخري

.5

يت ى باتت ار الناب بالدرجة التي تليق بي

.6

سوف يتقق ما يريد في مستقبا ييامي

.7

يضع يهدافي لتكو في مستول إمكانياتي

.8

يشعر بأنني يتا م ا خري

.9

يها بسهولة في المنافسات ألني ال يعق بقدراتي

.10

يميا إلى التقليا م شأ نفسي

.11

يمتنع ع يدال بع

األعماا التي ال تناس

.12

اعتنق بع

.13

يشعر بأ لوجود تيمة

تدراتي

المباد ل التي تقودني إلى النجا

في يكو شخرًا لخر

.14

يرغ

.15

يشعر بالترر عندما ير ا خري ال يرغبو في وجود معه

.16

يجد رعوبة في طر األفكار التي اتتنع بها

.17

يشعر باالرتبا عندما يكلف بالقيا بعما ما

.18

يشعر بأني غير تادر على تو يف تدراتي في ي مجاا

.19

يجد رعوبة في استشارم ا خري

.20

يشعر بأنني يكره نفسي

.21

يشعر بالقلق والخوف عندما يدخا مكا بس جمع م الناب

.22

استطيع يدال ي شيل برورم جيدم

.23

يشعر بأنني ناضت

.24

يبالغ في تقدير لنفسي
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أحياناً

أبداً

ملتق رت ()9
أسمــاء المحكمين
وفقاً للحروف األبجدية
وتد ت إنشال مقياب وفقاً رال المتكمي ا تية يسمائه ي

 .1د .إخررج
التربو .

تس ر عشرريرية – يسررتات مسرراعد جامعررة الخرطررو – كليررة التربيررة – تس ر عل ر الررنفب

 .2د .يس ررمال سر ررار ال رردي ف ررتي ال رررتم – يس ررتات مش ررار – جامع ررة الخرط ررو – كلي ررة ا دا
النفسي.
 .3د .يما بدر النور – جامعة الاعي األاهر – كلية التربية – تس عل النفب.
 .4د .تر بدر – جامعة األتفاد للبنات – كلية عل النفب وريا
 .5د .سعاد موسى – جامعة األتفاد – كلية عل النفب وريا

األطفاا.

األطفاا.

 .6د .رديق متمد يتمد يوسف – يستات مساعد – جامعة النيلي – تس عل النفب.
 .7د .طيفور البيلي  -ي .مشار – جامعة الرباط الوطني – عل النفب.
 .8د .علي فر – ي .مشار  -جامعة السودا – كلية التربية عل النفب.
 .9د .فضا المولى عبد الرتم الشيخ – جامعة الخرطو – تس عل النفب التربو .

 .10د .منى عابدي عبد الرتم – جامعة األتفاد – كلية عل النفب وريا
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األطفاا.
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