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English Abstract 
 

The study aimed at identifying the psychological and social 
adjustment among the orphans according to the care type practiced 
on the orphans' institutions.  

The sample has been chosen from different orphan institutions 
in Gaza Strip. The sample was 169 orphan.  

The study used test of personal and social harmony prepared 
by Ali Al-Deeb 

 
The study relieves the following results: 

1. There are significant differences in the standard of social and 
psychological adjustment, which can be related to the type of care. 
     These difference were in favor of educational care.  

2. There are also significant differences between two groups of 
general education pupils and special education pupils, in favor of 
the second group. 

3. There is no significant difference between the children of 
martyrs differences between the children of martyrs and others in 
the average of adjustment. 

4. There is no significant difference related to gender between girls 
and boys except the psychology dimension, which was in favor of 
boys. 

   The study recommends the necessity of paying more 
attention to this group of society and the necessity of having 
qualified educators to educate and take more care of them.  
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  مقدمــة

، ) دون سن البلـوغ     ( تعتبر مرحلة اليتم من المراحل الحرجة التي يمر بها األطفال           
حيث يكونون بحاجة ماسة للرعاية الوالدية واألسرية ، لما لها من دور أساسي فاعل في البناء                
النفسي واالجتماعي لشخصياتهم في حاضرهم ومستقبلهم، ولما لها من أهميـة فـي تـوافقهم               

وكما هو معروف أن الرعاية األسـرية       . واالجتماعي في جو المتغيرات المحيطة بهم       النفسي  
الطبيعية تشكل الجزء األكبر من حياة األطفال اإلرشادية والتوجيهية، حيث أن مرحلة الطفولة             
هي مرحلة التأسيس للحياة ، وهي مرحلة التلقي واالستقبال من الطفل للتوجيهات واإلرشـادات   

دين ، فأي خلل قد يطرأ على األسرة فإنه حتماً سيؤثر على األطفال إن لم يوجـد                 من قبل الوال  
  . البديل المناسب الذي يوازي الخلل الحاصل

واألسرة الطبيعية هي المؤسسة األولى لرعاية األطفال الرعاية الـصحيحة بأقطابهـا            
ربية السليمة كمـا أن     ، وهي المكان الطبيعي للت    )  األخوة واألخوات    - األم   -األب  ( الطبيعية  

السنوات األولى التي يقضيها الطفل في أسرته لها تأثيرها الكبير على الطفل وعلـى صـحته                
النفسية في طفولته وعندما يكبر، ولها تأثيرها الكبير أيضاً على قدرة الطفـل علـى التوافـق                 

  ) . 45 : 1980على ،( والتكيف مستقالً 

ماعية التي تسهم في تكوين شخصية أبنائها، ولها        وتعتبر األسرة من أهم العوامل االجت     
الدور األكبر في التأثير في مجاالت التوافق النفسي المختلفة للفرد أو سوء التوافق، حيث يكون               
األبناء شديدي التأثير بالتجارب المؤلمة والخبرات الصادمة كالطالق أو الموت، وأن تماسـك             

ى حياة األبناء، وتخلق جواً يساعد على النمو النفسي         األسرة ووجود الوالدين لهما دور كبير عل      
  ) . 28: 1996دسوقي ،( السليم لألبناء وتماسك وتكامل شخصياتهم 

ويعد وجود األبوين مطلباً أساسياً وجوهرياً في التنشئة األسرية الطبيعة للطفل وخاصة            
هم عظيمة ال توازيهـا  األب ، ألن األب هو المثال المحتذى بالنسبة ألبنائه ، وصورته في نظر  

عظمة ، فهو مثال للقوة والرجولة؛ ألنه يحمي أطفاله ، وهو مثال للعطف؛ ألنـه يحتـضنهم ،      
فمن  .  وهكذا   …وهو مثال للحب؛ ألنه يتقرب منهم، وهو مثال للتربية؛ ألنه يوجههم ويرشدهم           
س أبنائه، ممـا  هنا تكمن أهمية وجود األب الذي يساعد على غرس هذه القيم والمفاهيم في نفو         

يؤهلهم للتوافق اإليجابي مع ذواتهم أوالً، ثم مع محيطهم الذي يشمل األسرة والمدرسة والبيئـة     
االجتماعية بصفة عامة ، ولهذا كانت التوجيهات القرآنية واألحاديث النبويـة لـألب تحملـه               

  . مستقيماًمسئولية أبنائه وتوصيه بعدم اإلفراط أو التفريط في تربيتهم حتى يظل بناؤهم 
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وعندما يتوفى األب الموجه والمربي ؛ يطرأ خلل وتصدع في بناء األسرة ، حيـث أن       
فقدان األب يعد كارثة أسرية كبيرة على األبناء ، ولكن من الممكن التخفيف من وطأة الكارثـة    

لوا نوعاً ما ، عبر الرعاية المساندة والنشاطات المتنوعة والمستمرة لهؤالء األطفال إلى أن يص             
لمرحلة البلوغ والنضج التي تعتبر نهاية مرحلة اليتم ، حيث يبدأ الفرد باالستقالل بحياته التـي            

  .يختارها لنفسه

وقد اهتم اإلسالم باأليتام، أشد االهتمام حيث إن التوجيهات القرآنية لرعايـة األيتـام              
تـضان األيتـام    واالهتمام بهم تربو على ثالثة وعشرين موضعاً ، تدعو في مجملها إلـى اح             

ورعايتهم والمحافظة على حقوقهم وأموالهم ومراعاة حاجاتهم االجتماعية والنفسية ، بـل لقـد        
وبالوالدين إحساناً وبذي   :" قرن اهللا تعالى اإلحسان بالوالدين باإلحسان إلى اليتامى قال اهللا تعالى          

 إال اهللا وبالوالدين إحساناً وبذي      ال تعبدون "وقال أيضاً  ) 36: النساء  " ( القرىب واليتامى واملساكني    
واإلحسان إلى اليتيم ال يكون بتغطية جوانبه المادية مـن          ) 83:البقرة"(القرىب واليتامى واملساكني  

جوع وعطش فحسب ، إنما تشمل إشباع حاجاته النفسية وإشباع جوعـه وعطـشه األبـوي                
"        تامى قل إصـالح هلـم خـري         ويسألونك عن الي  : " والعاطفي وإصالح أمره كله قال اهللا تعالى        

فالجماعة المـسلمة مكلفـة أن ترعـى    : ، ويعلق سيد قطب على اآلية بقوله       ) 220: البقرة  ( 
مصالح الضعفاء فيها ، واليتامى بفقدهم آبائهم وهم صغار ضعاف أولـى برعايـة الجماعـة                

  ) .232: 1980قطب ، ( وحمايتها ، رعايتها لنفوسهم وحمايتها ألموالهم 

  

فال إصالح لليتيم إال بتغطية الجوانب التي اعتراها الـنقص أو القـصور ، ألن األب                
المتوفى لم يكن في حياته موضع اإلطعام فحسب ، وإنمـا فـي موضـع إشـباع الرغبـات                   
والحاجات اإلنسانية ألطفاله ، ومجمل التوجيهات القرآنية التي تحدثت عن اليتامى إنمـا هـي               

ر كسرهم وتعويضهم بعض ما فقدوه في األمور المادية والمعنويـة          توجيه شامل لتساهم في جب    
ومن هنا تبرز عظمة هذا الدين التي تحافظ على البنية االجتماعية ألفراده أياً             . على حد سواء    

كانوا ، صغاراً أم كباراً ، ضعافاً أم أقوياء محققة التكافل االجتماعي والتضامن المجتمعي بين               
 ، وذلك لعظم المصيبة التي أصيبوا بها بفقدهم الركن األساسـي للبنـاء              أفراده وخاصة لأليتام  

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم     " األسري وهو األب ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
متفـق  " وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمـى             

المسلم يتكاتف ويتضامن لنصرة بعضه بعضاً وخاصـة األيتـام          فالمجتمع  ) 99:النووي  (عليه  
وبذلك يكون اإلسالم قد سبق كل النظريات الحديثة التي تنادي باالهتمام بهذه الـشريحة مـن                
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المجتمع ، وجعل لهم حظاً وافراً من االهتمام والرعاية حتى يحفظ علـيهم ذواتهـم المـستقلة                 
  . ل حياة أسرية هانئة وتوافقهم السليم في واقعهم الجديد في ظ

ويكتسب األطفال توافقهم من البيئة المحيطة بهم ، وخاصة البيئة األسـرية الـسليمة،              
ويعتبر التوافق من العمليات الدينامية التي تسير جنباً إلى جنب مع مراحل النمو المختلفة، بـل                

الطفل وعلى صـحته  إن السنوات األولى التي يقضيها الطفل في أسرته لها تأثيرها الكبير على        
النفسية في طفولته وعندما يكبر ولها تأثيرها الكبير أيضاً على قدرته على التوافـق والتكيـف                

، وعليه فإن أي تصدع في األسرة، وخاصة وفاة أحـد الوالـدين      )45: 1980علي،  ( مستقبالً  
 علـى   سيؤثر على توافق األبناء وقد أشارت الدراسات الحديثة أن فقـدان األب يـؤثر سـلباً               

أظهرت النتائج أن األطفال الـذين تغيـب عـنهم    ) 1959( األطفال، ففي دراسة لين وسوري     
آباؤهم أظهروا نسبة أكبر من عدم النضج وتكيفاً ضعيفاً مع الرفاق ، كما أظهرت نتائج دراسة                

أن األطفال متغيبي األب يبدون سمات اجتماعية وعاطفية في سوء          ) 1976( كورجين والوس   
أن وفـاة األب فـي      ) Horan   ، 1990( كذلك أكد هـوران     ) 53 : 1998رمضان ،  (التوافق

الطفولة قـد تؤثـر تأثيـراً سلبياً علـى مـستقبل األطفـال الـوظيفي وعالقـتهم األسـرية        
  ). 3 : 1994زهران، (وسعادتهم العامة 

ومن المعلوم أن أسلوب الرعاية أيضاً يؤثر على األطفال وعلـى حيـاتهم الحاضـرة              
كما أن الرعاية المؤسساتية    . لمستقبلة ، فالرعاية االستبدادية تختلف عن الرعاية الديمقراطية       وا

  .تختلف عن الرعاية األسرية الطبيعية

وقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود عالقة ارتباطية بـين نمـط التنـشئة وشـكل            
هـوم إيجابي عن نفسه    الرعاية التـي يتلقـاها اليتيـم وبيـن توافقـه وتكيفـه وتكوينـه لمف        

إلى نتيجة مؤداهـا وجـود أثـر ذو داللـة           " عباس"كما توصلت دراسة    ). 1985: عكاشة  ( 
إحصائية لمتغير نوع الرعاية التي يتلقاها اليتيم على القائمة الكلية لمفهومه عـن ذاتـه كمـا                 

ـرية أشارت الدراسة إلى أن الفروق جاءت لصالح األيتام الذيـن يعيشـون فـي رعايـة أس            
  ) .1980:عباس ( ويقـدم لهـم برنامج مساند خاص ) طبيعية ( ممتـدة 

عن وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين أطفـال    " قاسم " كما كشفت نتائج دراسة  
 1994قاسـم ،    ( األسر البديلة وأطفال المؤسسات في مفهوم الذات لـصالح األسـر البديلـة              

نت طبيعية أو بديلة من شأنها أن تؤدي إلى نتـائج           بمعنى أن الحياة في أسرة سواء كا      ). 301:
وبطبيعة الحال فإن الحياة األسرية الطبيعيـة       . أفضل لأليتام من  الذين يعيشون في مؤسسات         

  . حتى لو كانت تعاني من مشكالت أفضل بكثير من الحياة األسرية البديلة 
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ـ كما أن نوع الحرمان له أثر على األطفـال فلـيس المحـروم هـو مـن ف                  د أبـاه  ق
عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين         ) 1993يونس ، ( فقط، فقد كشفت دراسة     

المحرومين بالطالق والمحـرومين بالوفـاة، لـصالح المحـرومين بـالطالق فـي التكيـف              
الشخصي واالجتماعي والعناصر المكونـة لكـل منهـا؛ بمعنـى أن الحرمـان مـن أحـد                  

ه بالطالق ، ذلك أن الطفـل غالبـاً مـا تتـاح لـه               الوالدين بالوفاة أشد وطأة من الحرمان من      
  .فرصة رؤية المحروم منه سواء كان أباً أو أماً 

  

  : مشكلة الدراسة 
يعيش الطفل حياته الطبيعية في أسرته التـي تتحمـل مـسئولية رعايتـه وحمايتـه                
وتنشئته تنشئة سلبية خالية من التـوترات والـصراعات، وتـساعده علـى إكـسابه القـدرة                 

أمـا فـي حالـة وفـاة األب         . في حالة وجود أبـاه    . لتوافق النفسي واالجتماعي السليم   على ا 
فإن خلالً قد يطرأ على األسرة وقـد تلحـق أضـراراً جـسيمة باألبنـاء تتنـوع مـا بـين                   
التوتر، والقلق، والحزن، واالكتئاب، إلى ضعف فـي النمـو الجـسمي والعقلـي والنفـسي                

لـضرر االقتـصادي والمـالي الـذي ينـشأ بـسبب            وغيره من المظاهر ، هذا فضالً عن ا       
فقدان المعيل ، وفي هذه الحالة فاألطفال األيتام بحاجـة ماسـة إلـى المـساعدة والمـساندة                  
من المجتمع المحيط سواء أكانـت المـساعدة فرديـة أو مؤسـساتية لتـوفير جـو نفـسي                   

ـ            سات واجتماعي مناسب لهؤالء األيتـام ، وتنتـشر فـي قطـاع غـزة العديـد مـن المؤس
االجتماعية المساندة لأليتام ، بعضها يعتمـد أسـلوب الرعايـة اإليوائيـة والـبعض اآلخـر         
يعتمد أسلوب الرعاية التعليميـة، والـبعض يعتمـد أسـلوب الرعايـة الماليـة ، ومجمـل                  
هدف هذه المؤسسات المـساندة إكـساب األطفـال األيتـام الجـو النفـسي واالجتمـاعي ،                  

قاء بالطفل اليتيم ومنحه درجـة مناسـبة مـن التوافـق النفـسي              وإيجاد جو من التقبل واالرت    
  : واالجتماعي،وعلى هذا األساس فإن مشكلة البحث تتحدد في التساؤل الرئيسي التالي

هل توجد عالقة بـين أسـاليب الرعايـة فـي مؤسـسات رعايـة األيتـام وبـين                   
  التوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من األيتام ؟ 

   

  :  التساؤل الرئيس فقد صاغ الباحث األسئلة الفرعية التالية ولإلجابة على
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   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفـسي واالجتمـاعي بـين               . 1
متوسطات درجات أطفال مجموعات الدراسة، تعزي لنوع الرعاية التي يتلقاها          

  ) . اجتماعية ، تعليمية ، بدون ( الطفل اليتيم 
ات داللة إحصائية في التوافق النفـسي واالجتمـاعي بـين              هل توجد فروق ذ    . 2

متوسطات درجات كل من مجموعتي أطفال الرعاية التعليمية الخاصة والتعليم          
  .العام 

   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفـسي واالجتمـاعي بـين               . 3
  .بيعية متوسطات درجات كل من أبناء الشهداء، وبين أقرانهم المتوفين وفاة ط

   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفـسي واالجتمـاعي بـين               . 4
ذكر ( متوسطات درجات كل من أطفال مجموعات الدراسة تعزي إلى الجنس           

  ) .  أنثى -

  : أهداف الدراسة 
  : تهدف الدراسة لتحقيق ما يلي 

 الرعايـة  التعرف إلى الفروق في التوافق النفسي واالجتماعي تعزى إلى نمـط     -1
  ) .اجتماعية، تعليمية ، بدون (التي يتلقاها اليتيم 

التعرف إلى الفروق في التوافق النفسي واالجتماعي بين أطفال كل من الرعاية             -2
  .التعليمية الخاصة والتعليم العام 

التعرف إلى الفروق في التوافق النفسي واالجتماعي وفقـاً لنـوع وفـاة األب               -3
   .)استشهاد ، وفاة طبيعية (

ذكر ( التعرف إلى الفروق في التوافق النفسي واالجتماعي وفقاً لمتغير الجنس            -4
  ) . أنثى -

  
  : أهمية الدراسة 

تشير الدراسات التي تناولت موضوع األطفال إلى أهمية الجو األسري الطبيعـي فـي       
ات، وتكوين مفهوم إيجـابي للـذ     . إكساب الطفل القدر األكثر من التوافق النفسي واالجتماعي         

تعتبر اإلطار األساسي لعملية البنـاء      ) األب ، األخوة واألخوات     ( وعليه فإن األسرة بأقطابها     
وفي حال فقدان األب أو الوالدين، فأنه يتوجب علـى اليتـيم أن             . النفسي واالجتماعي لألطفال  
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اندة يعيش مع أمه أو في أسرته الممتدة ، أو يعيش في أحد دور األيتام،  أو يتلقى رعاية مـس                   
ومن المنتظر أن يشبع اليتيم حاجاته النفسية واالجتماعيـة         . خاصة في إحدى مؤسسات األيتام    

والمالية في واقعه الجديد حتى يظل سوياً، ويتوجب على المؤسسة الجديدة أو األسرة الجديـدة،       
 أفتقده  التي سيلتحق بها اليتيم أن توفر له الجو األفضل لحياة كريمة، وتعوضه القدر األكبر مما              

ومن هنا فإن أهمية الدراسـة  . عند وفاة والده، وتعمل على توافقه النفسي واالجتماعي ما أمكن      
  :  الحالية تبرز في عدة نقاط 

 دراسة شريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني وهم األطفال األيتام ، الذين يحتـاجون إلـى       -1
  .  عطف وحنان ورعاية قدر أكبر من الرعاية واالهتمام لتعويضهم بعض ما فقدوه من

 الوقوف على واقع المؤسسات الراعية لأليتام، من حيث دورها في إكساب الطفل اليتـيم               -2
  .القدر األكبر من التوافق النفسي واالجتماعي

 تمثل الدراسة الحالية محاولة هادفة للمساهمة في تعزيز الجوانب اإليجابية في مؤسـسات           -3
 الظواهر السلبية التي تشكل عائقاً لأليتام في تـوافقهم       رعاية األيتام وتطويرها ، والحد من     

  . الطبيعي 

  . تكشف الدراسة عن مستوى التوافق بين األيتام وعالقته بالواقع الذي يعيشون فيه -4

قد يستفيد من هذه الدراسة الدارسون، والمهتمون، ومراكز الطفولة التي تعني بموضـوع              -5
  . األطفال 

د زيارته لبعض مؤسسات رعاية األيتام حيث عـاين عـن           تأكدت أهمية البحث للباحث بع     -6
قرب واقع الحرمان الذي يعيشه هؤالء األيتام وضرورة إيجاد جو إيجابي مناسـب لهـذه               

  . الفئة المهمة والتي ال يعلم بهم وبظروفهم إال قليل من المهتمين وبعض المحسنين 
  

  : مصطلحات الدراسة 
الفيـروز  ( هـو فقـدان األب قبـل سـن البلـوغ            واليتم  . اليتم هو االنفراد  : اليتيم  
ويعرف الباحث الحالي اليتيم في دراسته بأنـه مـن فقـد أبـاه بالوفـاة          ) 193:أباذي، ب،ت   

ويتلقى رعاية في أحد مؤسـسات رعايـة األيتـام اإليوائيـة أو التعليميـة أو يعـيش فـي                    
  . أسرته الطبيعية ويتعلم في المدارس العامة 
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هي أحـد أسـاليب الرعايـة التـي يتلقاهـا اليتـيم فـي               : مة  أساليب الرعاية العا  
قطاع غزة وهي أسلوب الرعاية اإليوائية وهـي أن يتلقـى اليتـيم رعايـة شـاملة ويعـيش          
في أحد دور األيتام الموجودة في قطاع غزة ، وهـي معهـد األمـل لأليتـام ومؤسـسة دار           

  . الكرامة لرعاية أبناء الشهداء واأليتام 

وهي أن يتلقـى اليتـيم رعايـة تعليميـة فـي مـدارس           : التعليمية  أسلوب الرعاية   
خاصة باأليتام مثل مدرسة الصالح الخيرية ألبنـاء الـشهداء ومدرسـة خديجـة لليتيمـات                

  .التابعة لجمعية الصالح اإلسالمية 

وهي أن يتلقى اليتيم رعاية في أسـرته الطبيعيـة    : أسلوب الرعاية األسرية الطبيعية     
  . ويتلقى رعاية تعليمية سواء كانت خاصة أو في المدارس عامة التي يعيش فيها

يعرف الباحث الحالي التوافق بأنه المسايرة اإليجابيـة        : التوافق النفسي واالجتماعي    
  .للظروف الجديدة التي تطرأ على اإلنسان بحيث يتصرف تصرفات طبيعية تجاه المستجدات 

ي يحصل عليها الطفل اليتيم بعد اسـتجابته  هو الدرجة الت  : التعريف اإلجرائي للتوافق    
  . الستبانة التوافق النفسي واالجتماعي التي أعدها الباحث 

  

  : حدود الدراسة 
م 2001/2002أجريت الدراسة على األطفال األيتام في العـام الدراسـي           : حدود زمانية    . 1

  . م 15/10/2001م إلى 15/9/2001وذلك من 

ى األطفال األيتام الذين يعيشون أو يتلقون رعايـة فـي    أجريت الدراسة عل  : حدود مكانية    . 2
  : : أحد مؤسسات رعاية األيتام، واأليتام الذين ال يتلقون رعاية في 

معهد األمل لأليتام ، مؤسسة دار الكرامة لرعاية أبناء الـشهداء واأليتـام ، مدرسـة                 -
  ، )  اإلناث -الذكور ( الصالح الخيرية ألبناء الشهداء واأليتام بقسميه 

  .مدارس وكالة الغوث ، والمدارس الحكومية في المعسكرات الوسطى ومدينة غزة  -

  

  : الحد اإلحصائي -3

  : استخدم الباحث عدة أساليب إحصائية للوصول إلى النتائج وهي 
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   One Way Anovaتحليل التباين األحادي  . 1

  . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  . 2

  .مدى توكي المعياري  . 3

   .  T. Test" ت " اختبار  . 4

   . Uاختبار مان ويتني  . 5
  

  :  أدوات الدراسة 
علـي الـديب    . تحددت أداة الدراسة باختبار التوافق النفسي واالجتماعي من إعداد د         

والتي قام الباحث الحالي بإجراء بعض التعديالت عليها لتتناسب مع المرحلة العمريـة عينـة               
  . عليها الدراسة، وإجراء معامل صدق وثبات

  

  :منهج الدراسة 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والـذي يـتم مـن خاللـه التعـرف علـى           
ظاهرة ما ووصف الوضع الحـالي لهـا عـن طريـق جمـع البيانـات الختبـار صـحة                    

  . الفروض التي افترضها الباحث 
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v  
   تعريف التوافق -
   النظريات المفسرة للتوافق -
   العوامل المؤثرة في التوافق -
   أبعاد التوافق -
   مؤشرات التوافق -
   محكات التوافق -
   سوء التوافق وعوامله -
   الحيل التوافقية-
   األسرة ودورها -
   الحرمان وآثاره-

 

v  
   تعريف اليتيم-
   اليتيم في القرآن الكريم والسنة -
   رعاية األيتام في اإلسالم -
   األيتام والمحرومين في القانون الدولي -

 

v  
   أساليب رعاية األيتام المتبعة دولياً -

   مؤسسات الرعاية المحلية و أساليبها -

 
 

 



   

                                                         
11

   : Adjustment التوافق -أوالً 
  : : تعريف التوافق 

ـ  ( االتفاق والتظاهر : التوافق يعني   . أ • ، وكلمـة التوافـق    )390 :3الفيروز أبـادي جـ
بين الشيئين موافقة أي الءم بينهما ، والتوافق أن يسلك المـرء مـسلك    مأخوذة من وافق 

   ) 1047: 1972نيس وآخرون،أ( الجماعة ويتجنب ما عنده من شذوذ في الخلق والسلوك

رغم كثرة التعريفات لمفهوم التوافق إال أنها بصفة عامة تـصب  : التوافق اصـطالحاً   . ب •
عملية المواءمة والمـسايرة وعـدم      "في اتجاه واحد، وتشير في غالبها إلى أن التوافق هو           

ء مـن   ، وسنتناول تعريفات التوافق بـشي     " التنافر والشذوذ عن الجماعة أو عن المحيط        
  . التفصيل بعد التعرف على الفرق بينه وبين التكيف 

  :  Adjustmentوالتوافق  Adaptation أوجه االختالف بين التكيف  •

بعد اإلطالع على األدب السيكولوجي في التوافق والتكيف،  يرى الباحـث أن هنـاك               
 ، فـإذا ذكـرت      تداخالً في التعريفات ، حيث إن بعض الباحثين ذكرها بنفس المعنى والمفهوم           

مستويات للتوافق عند أحدهم ذكرها آخر بمستويات التكيف ، إال أن بعض البـاحثين ميـزوا                
أن التكيـف يعنـي الـسلوك    ) Moura and Kluchon( مورا وكالكهون ( وفرقوا بينهما فيرى 

الذي يجعل الكائن حياً وصحيحاً وفي حالة تكاثر، كما أنه  ينمى وبغير الطرق الموروثة فـي                 
،  بمعنى أن لفظة التكيف عندهما  تستخدم للداللة على مفهوم عـام              ) نظرية الغرائز   (لسلوكا

يتضمن جميع ما يبذله الكائن الحي من نشاط لممارسة عملية الحياة فـي محيطـه الفيزيقـي                 
أي أنهمـا  ) نظرية الـتعلم  ( بينما يؤدي التوافق إلى ظهور العادات ويغير منها . واالجتماعي  

عـوض  ( للداللة على الجانب السيكولوجي من نشاط الكائن الحـي          " التوافق  " فظ  يقصران ل 
1996 : 12.(   

عملية ديناميكية مستمرة يهدف بها الشخص لتعديل       " أن التكيف   " نعيم الرفاعي "ويرى  
،  بمعنى أنه ينطوي على أداء وفاعلية تتحقق         "سلوكه ليحدث عالقة أكثر توافقاً بينه وبين البيئة       

ويرى الدريني أن التكيـف اصـطالح        ). 33 : 1997الرفاعي ، (ل االتزان مع البيئة     من خال 
نقله السيكولوجيون عن البيولوجيا، وأصبح ينطبق على الحياة السيكولوجية أكثر مـن الحيـاة              

   ) . 437 : 1983الدريني ( الفيزيقية 
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ن التكيف يعني بين التكيف والتوافق ذلك أ)  Karl Garson( كما يفرق كارل جارسون 
عند البيولوجيين أي تغيير في بناء الكائن الحي أو وظيفته تجعله قادراً على البقاء واسـتمرار                
نوعه، وعندما ينجح الكائن الحي في تكيفه ،عندئذ يمكن القول بأنه متوافق  وإذا فـشل فإنـه                  

ـ              و تكيـف   سيء التـوافق ، ويالحظ أن تكيف الكائن الحي بالمعنى البييولوجـي إنمــا هـ
   ) . 13، 12، 1996عوض( آلـي 

أن التوافق هو األسلوب الذي بواسطته يصبح الشخص أكثر كفاءة في           " المليجي"ويرى  
عالقته مع بيئته ، أما في حاالت الصراع النفسي أو المشكالت الخلقية فإن الفرد يعـدل مـن                  

ذا مـا يطلـق عليـه       سلوكه وعـاداته واتجاهاته ليوائم الجـماعة التـي يعيـش بينها ، وه         
   ) .386- 385 : 1971المليجي ، ( بالتكيف 

فيتناول ثالث مصطلحات هي التكيـف ، والتوافـق ، والتكامـل ،             " ريموند كاتل "أما  
أما التوافق فيعني العمليـات    . محاوالً تحديد مفهوم كل منها ، فالتكيف يستخدم بمعنى اجتماعي         

كاثف وتآزر كل طاقات الفرد في سبيل هدف معـين  النفسية البنائيـة ، والتكـامل يعني مدى ت   
   ) . 14 : 1996عوض ،( 

ويرى الباحث الحالي أن التكيف يتعلق بالجانب البيئي لحياة اإلنسان، فاإلنسان يتكيـف         
مع البيئة التي يعيش بها سواء أكانت البيئة الفيزيقية أو البيئة االجتماعية، فيعدل مـن سـلوكه                

ه لتحدث عملية التكيف ، أما التوافق فله بعد نفسي أكثر ، ويدل على              ويعدل من البيئة من حول    
غاية الوجود اإلنساني ووسيلته فـي  ) أي التوافق ( االستسالم والرضا الداخلي لإلنسان ، وهو       

فمـن  " ومصدر التوافق األساسي اتباع ما أمر اهللا واجتناب ما نهى عنه لقوله تعالى. آن واحد   
-124:طـه  ( "  يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضـنكا     اتبع هداي فال يضل وال    

فاتباع الهدى واإليمان يؤدي إلى الراحة النفسية وعدم التوتر، وبالتالي التوافـق مـع              )   124
والتكيف والتوافق مطلوبان لحياة اإلنسان ومن غير الممكـن أن يوجـد         . النفس ومع الجماعة    

ا يكمل اآلخر ، فالتكيف مقدمـة للتوافـق ، والتوافـق    أحدهما بدون اآلخر ألن كل واحد منهم      
  . يتضمن ويشمل التكيف 

   -: تعريفات علماء النفس للتوافق  •
وتشير أدبيات الدراسة أن التوافق مستمد أصالً من علم البيولوجيا ، وقد استخدم هـذا               

ه البيئـي   المصطلح في مجاالت علم النفس، والتي تشير إلى أن اإلنسان يسعى إلى جانب توافق             
إلى أن يتالءم ويتوافق مع ظروفه االجتماعية والنفسية التي تحيط به، والتي تتطلب أن يقـوم                
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بمواءمات بيئية وظروف الحياة نفسها ، كما تحتاج إلى قدر من الذكاء والحنكـة االجتماعيـة                
  .التي تمكنه من العيش في هذا الوسط ، والجو البيئي واالجتماعي بدون صراعات 

أن التوافق النفسي عملية دينامية مـستمرة تتنـاول الـسلوك والبيئـة         " زهران"ويرى  
: زهـران ( بالتغيير والتعديل حتى يحدث التوازن بين الفـرد والبيئـة     ) الطبيعية واالجتماعية (

أن التوافق هو الرضا بالواقع الـذي يبـدو هنـا واآلن            " مخيمر"في حين يرى     ).  1977،29
ن في سعي دائب ال يتوقف لتخطي الواقع الذي ينفتح للتغيير مـضياً             مستحيالً على التغيير ولك   

به قدماً فقدماً على طريق التقدم والصيرورة ، فالتوافق ديالكتيكية تزاوج النقيـضين وائـتالف           
بين المألوف والجديد ، بين جهاز العادات وأنسقة الذكاء بين الجمود والمرونة ، بـين سـلبية                 

(  ما يستحيل على التغيير، واإليجابية في ابتكار لما ينفتح على التغيير           االستسالم والتسامح تجاه  
   ). 2 -1979،1:مخيمر

وهذا يعني أن التوافق ال يتوقف أمام المتغيرات البيئية المحيطة باإلنسان فحسب وإنما             
المسايرة اإليجابية المتبادلة بين الفرد ومحيطه بحيث يحـدث التـوازن ، وبالتـالي يـستطيع                

ان أن يعيش حياته الطبيعية والشخصية المتوافقة التي تتميز باإليجابية والمرونة والتوازن            اإلنس
  .في آن واحد

في تعريفه لعملية التوافق أنها عملية سلوكية أو مجموعة ردود الفعـل            " مياسا"ويشير  
 استدعت حصولها تغيرات معينة أصابت المحيط الذي يوجد فيه الفرد وهدفها، توفير التـوازن           

  ) . 24 : 1997مياسا، ( والتالؤم بين الفرد وهذه التغيرات 

وسيلة أكثر مـن  " في تعريفه للتوافق حيث أكد أنه  )  Kablan(وإلى ذلك أشار كابالن 
كونه غاية فالحياة سلسلة من التغيرات والتحديات، ونتيجة لذلك فالناس في عملية تغير مستمرة              

للتكيف، وهذه التغييرات هي جزء ال يتجزأ مـن النمـو           ويتبنون تقنيات جديدة واستراتيجيات     
  ) .kablan 1984 : 3" ( والتطور 

حيث يرى أن التوافـق يتـضمن عالقـة الفـرد      )  Richard( وهذا ما أكده ريتشارد 
بمحيطه، حيث إن الفرد المتوافق يتصرف بطريقة توافقية مع محيطه الذي يعـيش فيـه فـي                 

  ) . Richard , 1984 , 4 (نطاق األسرة والعمل والمدرسة 

إذن فالعملية تبادلية ما بين الفرد ومحيطه ، إال أن المحيط قد يستعصي على التغييـر                
والتعديل فهنا تبرز الشخصية المتوافقة في قدرتها على المسايرة اإليجابية التي ال تنطوي على              

على مجابهـة ظـروف     االستسالم المطلق للواقع ، والذي يدل على االنهزامية ، وعدم القدرة            
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الحياة الصعبة ، ولكن الشخصية المتوافقة هي التي تواجه الواقع الصعب الذي يحيط باإلنسان               
  .بالحكمة والحنكة والذكاء 

التوافق بهذا المعنى مرهون بمـستوى نمـو        " حيث يرى أن    " الدريني"وهذا ما يؤكده    
بح الفرد قادراً على السيطرة على      الوظائف النفسية كاإلدراك والتجريد والثقة بالنفس بحيث يص       

وعلى هذا   ) . 37 ،   1983: الدريني  " ( دوافعه وعلى توجيهها بما يتالءم مع البيئة الخارجية       
أن التوافق خاص باإلنسان في سعيه لتنظيم حياتـه وحـل صـراعاته             " الطيب"األساس يرى   

لـصحة النفـسية أو     ومواجهة مشكالت حياته من إشباعات وإحباطات وصوالً إلى ما يسمى با          
االنسجام والتناغم مع الذات ومع اآلخر ، في األسرة في العمل وفي التنظيمات التـي ينخـرط         

   )29 : 1994الطيب ، ( فيها فالتوافق مفهوم إنساني 

هـو الـشعور    " التوافق بشيء من اإليجاز بقوله عن التوافـق         " عبد اللطيف "ويعرف  
لحل لصراعات الفرد في محاولته التوفيق بين رغباتـه         النسبي بالرضا ، واإلشباع الناتج عن ا      

   ) . 82 : 1990عبد اللطيف ، " ( وظروفه المحيطة

هو حالة من التواؤم واالنسجام بين الفـرد وبيئتـه ،           " راجح"والتوافق من وجهة نظر     
تبدو في قدرته على إرضاء أغلب حاجاته ، وتصرفه تصرفاً مرضـياً إزاء مطالـب البيئـة                 

االجتماعية ، ويتضمن قدرة الفرد على تغيير سلوكه وعاداته تغييـراً يناسـب هـذه               المادية و 
   ) . 470 : 1982راجح ، " ( الظروف الجديدة

القدرة على إقامة عالقات اجتماعيـة مـع اآلخـرين          " التوافق بأنه   " الزيادي"ويعرف  
ية أخـرى القـدرة   مثمرة وممتعة تتسم بقدرة الفرد على الحب والعطاء هذا من ناحية ومن ناح     

على العمل المنتج الفعال واستثمار الطاقات الشخصية استثماراً يتسم بالكفاءة الذي تجعل مـن              
فـالتوافق بهـذا     ) .  227 : 1987الزيـادي ،    "( الفرد شخصاً نافعاً في محيطه االجتماعي       

هة تكـون   المعنى يتضمن قدرة الفرد على مواجهة المتغيرات المحيطة وهذه المواجهة والمجاب          
بالوسطية واالعتدال بال إفراط وال تفريط ، والذي يدلل على تمتع اإلنـسان بـصحة نفـسية،                 

فيمـا يـرى    . ويتطابق هذا التعريف مع التعريفات السابقة وال يختلف عنها من حيث الجوهر           
ـ " أن التوافق السليم والتكيف النفسي    " أحمد" ة ينجم عن استغالل الفرد طاقاته العقلية في مواجه

المشكالت االجتماعية واالعتراف بالواقع ومواجهته، ومحاولة التغلب على المشكالت وعـدم           
  ) .307 : 1998أحمد، " ( الهروب منها
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ويرى الباحث أن مجمل التعريفات السابقة يصب في اتجاه واحد ، وال تنفـك قـدرات          
كيف مـع البيئـة ويكيفهـا       اإلنسان الذاتية في عملية التوافق عن البيئة من حوله ، فاإلنسان يت           

حسب قدراته وإمكاناته ومتطلباته ، وهذه العملية ال تقف عنـد زمـن معـين وإنمـا تتميـز                   
بالدينامية، وأن أي توقف يعني اإلحباط والفشل وسوء التوافق ، كما أن قدرة اإلنـسان علـى                 

لك إمكانيات  الحياة في جماعة واالنخراط في جماعات جديدة تعني قدرته على التوافق، وأنه يم            
  . ذلك الذاتية التي تؤهله للتوافق الحسن حسب المستجدات 

  

غير أن هذا ال يعني دائماً مـسايرة الواقـع والتوافـق معـه ، فقـد يكـون الواقـع           
فهـل  .. االجتماعي سلبياً ، فمثالً قـد يمـارس مجتمـع مـا الكـذب أو الـسرقة أو الزنـا         

ـ         إن التوافـق بهـذا الـشكل       .. ون متوافقـاً    ينخرط اإلنسان في هذا الواقع ويسايره حتى يك
ولكـن التوافـق الحقيقــي فــي هـذا الواقـع يكـون              .. يكون سلبياً ودليل على العجز      

ــذين : " باجتنــاب هــذه الموبقــات ومفاصــلة أصــحابه ، لقولــه تعــالى  وإذا رأيــت ال
)  68: األنعـام " (يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتـى يخوضـوا فـي حـديث غيـره                

نت اآليات توجه لإلعراض عن الـذين يخوضـون فـي آيـات اهللا بألـسنتهم فكيـف              فإذا كا 
إن المجتمع هو نفسه غير المتوافـق وغيـر سـوي ويحتـاج إلـى               .. بمن يمارس الضالل    

فالتوافق اإليجابي هو الـذي يـسعى إلـى التغييـر والتعـديل             . تعديل في القيم وفي السلوك      
 ولـيس حـسب الواقـع المحـيط فحـسب، ومـن             حسب القيم العليا التي يؤمن بها المجتمع      

ناحية أخرى فإن التوافق الحقيقي هو المـسايرة لنظـام الكـون والنـاموس اإللهـي باتبـاع                
  .الهدى والبعد عن الضالل والفحشاء واتباع هدي األنبياء والمرسلين والمصلحين

  

ومن التعريفات السابقة يرى الباحث أن التوافـق عمليـة كليـة يقـوم بهـا الفـرد                  
شعورياً وال شعورياً لمواجهة ظروفه الحياتيـة الطبيعيـة والطارئـة علـى نحـو إيجـابي                 

مراعيـاً حاجاتـه النفـسية واالجتماعيـة والبيولوجيـة بمـا يتفـق              ) ال إفراط وال تفريط     (
وحاجات المجتمع من حوله وقيمه وعاداته وتقاليـده وبمـا يحفـظ علـى اإلنـسان توازنـه                  

  .الداخلي والخارجي 

عريف اإلجرائي للتوافـق، فهـو الدرجـة التـي يحـصل عليهـا الطفـل علـى           أما الت  -
  .اختبار التوافق الشخصي واالجتماعي 
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  : النظريات المفسرة للتوافق  •
  ) التقليدية (  مدرسة التحليل النفسي -1

الهـو         ( أن الشخصية تتكون من ثالثة أجهزة نفسية هــي   )  Freud( يرى  فرويد 
 )Id ( واألنا) Ego (واألنا األعلى )Super -Ego (  وال بد أن تعمل هذه األجهزة جميعها في ،

تعاون فيما بينها لكي تحقق التوازن واالستقرار النفسي للفرد واألنا القوية التـي نمـت نمـواً                 
سليماً هي التي تستطيع التوفيق بين األجهزة النفسية أما األنا الضعيفة هي التي تخضع لسيطرة               

ئذ يسود مبدأ اللذة ويهمل مبدأ الواقع وما يطلبه األنا األعلى ، فيلجأ الفرد فـي هـذه                  الهو عند 
الحالة إلى تحطيم العوائق والقيود، وهكذا يصبح السلوك منحرفاً وقد يأخذ أشكاالً عدوانية كما               
أن األنا الضعيفة قد تخضع لتأثير األنا األعلى فتصبح متزمتة عاجزة عن إشـباع الحاجـات                

سية وتوازن الشخصية فتقع فريسة للصراع والتوتر والقلق مما يؤلـف مجموعـة قـوى        األسا
ضاغطة تكبت الدافع وتزج به في أعمال الالشعور، وهذا ما يؤدي إلـى ظهـور األعـراض          

  ).60: 1982عباس، (المرضية التي تعبر عن موضوع الكبت ذاته في صور آليات دفاعية 

 فرويد ، هو الذي تكون عنده اآلنـا بمثابـة           كما أن الشخص الحسن التوافق في نظر      
المدير المنفذ للشخصية ، أي هو الذي يسيطر على كل من الهو واألنا األعلى ويـتحكم فيهـا                  
ويدير حركة التفاعل مع العالم الخارجي تفاعالً تراعي فيه مصلحة الشخصية بأسرها وما لهـا       

احية أخرى فإن التوافق الجيد عند      ، هذا من ناحية، ومن ن      ) 30 : 1990الديب  ( من حاجات   
الفرد يكون بإدراكه الشعوري لدوافعه وتكيفها لمطالب الواقع ، ويرجع فرويد سـوء التوافـق               
إلى مرحلة الطفولة بخبراتها المؤلمة التي تعرض لها الطفل في مراحله األولـى والتـي لهـا                

  .عامل أساسي في تشكيل الشخصية 
  

  : يدة مدرسة التحليل النفسي الجد-2

ينظر مجددو التحليل النفسي إلـى توافـق الشخـصية بنظـرة مغـايرة لمـا يـراه                  
فرويد فهم يميلون إلى عدم التركيـز علـى اآلثـار الـسلبية للمجتمـع علـى الفـرد بـل                     
يهتمون باآلثار اإليجابية لتلك العالقة، وهذا التركيز علـى أهميـة المجتمـع فـي صـياغة                 

بالتفـاؤل فيمـا يتعلـق بإمكـان تعـديل الـسلوك فـي           السلوك وتشكيله هو الذي يسمح لهم       
   ) . 56 :1990السوداني،( مراحل الحياة المقبلة
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أن السلوك يتحدد على نحو أولي بالدوافع االجتماعية بالرغم من أنه لـم             " أدلر"ويرى  
هـو  ) التوافق  (يعتبر اإلمكانية االجتماعية فطرية ، ولقد كان الكفاح من أجل التفوق والرفعة             

دافع االجتماعي الذي ركز عليه أدلر كتعويض عن مشاعر الدونية ، كما يـرى أن حـدوث                 ال
السلوك المرضي عن طريق مبالغة الفرد في إظهار شعوره بالدونية والرغبة فـي التفـوق ،                
غير أن النتيجة النهائية هي وجود قوة دافعية أساسية في كل الكائنات اإلنسانية بحيـث تفـسر                

   ) . 51 : 1994الزعبي ( لتقدم االجتماعي النماء الفردي وا

أن التوافق الذي يقود إلى السواء والالتوافق الذي يقـود  )  Horney" ( هورني"وترى 
إلى العصاب يرجعان إلى عملية التنشئة االجتماعية، وفي ضوء ثقافة ما وعليـه يعـد سـوء                 

عطـي أهميـة كبيـرة للحقـائق        التوافق بمثابة عدم أو قلة التوافق في العالقات اإلنسانية ، وت          
  .االجتماعية والبيئية في التأثير وتطور شخصية الفرد

 وترى أن الهدف األساسي من التحليل النفسي هو إثارة قوى الفرد البناءة الموجـودة              
  ) . Kaplan & stein , 1984:4( عنده لتساعده في التخلص من مشاكله من تضارب األفكار لديه

أن اإلنسان يحتاج إلى اإلحساس باالنتماء ألخيـه اإلنـسان          ) Froum" ( فروم" ويؤكد  
وباإلحساس بالقدرة على اإلبداع واالبتكار وأن يكون سيد الطبيعة وليس ضحية مستسلمة لهـا              

ويحتاج إلى فلسفة وعقيدة في الحياة ، ويدل رأي فروم على أنه            . ،وأن يشعر باالستقالل الذاتي   
شباع للحاجات التي ذكرها بصرف النظـر عـن الثقافـة أو            إذا لم يحقق اإلنسان نوعاً من اإل      

   ) . 118 : 1985مرسي ، (المجتمع الذي يعيش فيه فإنه سيعاني من اضطرابات انفعالية 

إلـى أن الشخصيـة السويـة تتحقـق إلـى المـدى الـذي         " فـروم"كمـا أشـار   
جــي يجعلـه سـعيداً      يظهر فيـه الشخـص اتجاهـاً منتجـاً وأن اتصـاف الفـرد باإلنتا        

   )118 : 1985مرسي، ( ومتمتعاً بالصحة النفسية 

يأتي عبر التفاعل مع المجتمع، وأن نمو الفرد يبدأ منذ          " فروم"كما أن التوافق في نظر      
لحظة انفصال الوليد عن جسد أمه، وأن الطفل يبقى متحداً وظيفياً مع أمه أو مع مـن ينـوب                   

استعدادات ومن خالل تربيته باختيار عالم خارج نفسه وتمييز         عنها ويبدأ الطفل بما ولد به من        
   ). 57 : 1994الزعبي ، ( األشياء بعضها عما بعض 

فالفرويديون الجدد يؤكدون على الواقع االجتماعي في إكساب عملية التوافق إلى جانب            
  .عوامل أخرى مساعدة لهذه العملية
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  :المدرسة السلوكية 

أن الشخص يتعلم السلوك من خالل تفاعله مع البيئة، وعلى          تفترض المدرسة السلوكية    
هذا األساس يجب وصف األشخاص بكائنات استجابية ويستجيبون للمثيرات التي تقـدمها لهـم     

القاضـي  ( البيئة وفي أثناء تلك العملية تتكون أنماط من السلوك ، والشخصية في نهاية األمر               
   ) .210 : 1981وآخرون ، 

واقف البيئية لها دور في تشكيل شخصية اإلنسان وتوافقه ، ولذلك يجب            وعليه، فإن الم  
  Dollerd & Millerأن يدرك السلوك على أنه خاص بموقف بعينه كما يـرى دوالرد وميللـر   

أننا نكتسب شخصياتنا بالطريق نفسها التي نكتسب بها أنماطنا الـسلوكية وذلـك مـن خـالل           
اعية تعد مصدراً رئيسياً للتدعيم ، وتلعب دوراً رئيـسياً فـي            الدافعية والتدعيم ، وبيئتنا االجتم    

تكوين شخصياتنا ، فاألطفال يتعلمون النطق الصحيح للكلمات من خالل االستجابات الناجحـة             
   ) . 74 : 1994الزعبي ، ( التي يتم تدعيمها من قبل الوالدين والمحيطين 

  

عن مثير واستجابة ، وأن عـدم       كما أكد السلوكيون على أن السلوك بصفة عامة ناتج          
التوافق في هذه العالقة قد يكون ناتجاً عن مصدر المثير ، بحيث عجز هـذا المـصدر عـن                   

 أي الـشخـص    -توصيل ما يريده بالشكل الصحـيح ،وقـد ينتـج عن مستقبـل المثيــر            
 ،  وهذا السبب إما نقص معرفي أو عيب انفعالي أو عيب اجتمـاعي           -الـذي يقوم باالستجابة    

وقـد يـرجع عدم السواء عن عوامل خارجية كحدوث ضوضاء أو أي معوقـات خارجيـة               
   ) .57، 56: 1991سمارة، ( أخرى 

فالتوافق عند السلوكيون يتأتى عن طريق البيئة االجتماعية والبيولوجيـة المحيطـة ،             
  .بحيث أننا نكتسبه عن طريق هذه المثيرات والمنبهات التي تعطي استجابات مناسبة

  : المدرسة اإلنسانية 
يرى أصحاب المدرسة اإلنسانية، وعلى رأسهم روجرز صاحب نظريـة الـذات ، أن        
اإلنسان لديه القدرة على قيادة نفسه والتحكم فيها، وعزى أنواع السلوك اإلنساني كافة إلى دافع               

لماديـة  والشخصية عند نتاج للتفاعل المستمر بين الذات والبيئـة ا         .. واحد وهو تحقيق الذات     
واالجتماعية ، فهي ليست ساكنة بل هي دائمة الحركة والتغيير ، والـسلوك اإلنـساني عنـده               

  ).  232 : 1981القاضي، وآخرون، ( يعمل بشكل كلي موحد إيجابي نحو هدف تحقيق الذات 

  : ويقرر روجرز أن معايير التوافق، تكمن في ثالث نقاط 
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  . اإلحساس بالحرية -أ 

  . لى الخبرة  االنفتاح ع-ب 

  ).  89 : 1990عبد اللطيف ، (  الثقة بالمشاعر الذاتية -جـ 

أما ماسلو فيؤكد على أهمية تحقيق الذات في تحقيق التوافق السوي الجيـد، ووضـع               
  : معايير للتوافق منها 

  . اإلدراك الفعال للواقع  -

  .قبول الذات  -

  .التمركز حول المشكالت لحلها  -

  .االستقالل الذاتي  -

  .قات االجتماعية القوية العال -

  .الخلق الديمقراطي  -

  ) 90 -89 : 1990عبد اللطيف ، ( التوازن أو الموازنة بين أقطاب الحياة المختلفة  -
  

أما سوء التوافق عند أصحاب المدرسة اإلنسانية، فينـشأ عنـدما ال تـستطيع الـذات      
 أو حـسب سـلم ماسـلو    مواجهة الواقع أو إشباع حاجاتها سواء إشباع الحاجات بصفة عامة،        

للحاجات اإلنسانية، وإخفاقها المستمر في ذلك فلن يكون هناك توافق وإشباع للحاجة إال عنـد               
إشباع ما قبلها من حاجات، فعلى سبيل المثال من المحال أن يحقق المرء ذاتـه قبـل إشـباع                   

  .وهكذا .. حاجاته الفسيولوجية أو حاجاته لألمن 
  

  

  : النظرية المعرفية 

أصحاب النظرية المعرفية أن طريقة الفرد في معالجة محيطه تؤدي إلى توافقـه             يرى  
 يأتي عبر تفاعل الشخص مع عالمه المحـيط بـه    Kelly كما يرى كيلي . فالتوافق الشخصي

تعتمد هـذه   . بالطريقة نفسها التي يتفاعل بها مع العالم ، حيث يقوم بوضع الفروض واختبارها            
 يتخذه الفرد في تنظيم خبـرته وتغيـيرهـا، أمـا الـشخـص          الفروض على األسلوب الذي   
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الذي يعاني من تهديد ما فإنه يشعر بأن تغييراً أساسياً على وشك الحدوث في جهازه التكـويني         
   ). 82-81 : 1994الزعبي ( 

 فيرى أن التوافق يأتي عبر معرفة اإلنسان لذاته وقدراته Albert Ellisأما ألبرت إليس 
ها والتوافق حسب إمكانياته المتاحة وأن كل إنسان يمتلك القـدرة علـى التوافـق               والتكيف مع 

 -الذاتي ، وعلى هذا األساس فقد أكد عبر خبراته مع المرضى أن يوضح لهم امتالك القـدرة            
 على التوافق ، فقد أكد على أهمية تعليم المرضـى النفـسيين كيـف               -عبر الحديث الداخلي    

مشكالت وأن يوضح للمريض أن حديثه مع ذاته يعتبـر مـصدراً            يغيرون تفكيرهم في حل ال    
الضطرابه االنفعالي ، وأن يبين له كيف أن هذه األحاديث الذاتية غير منطقيـة وأن يـساعده                 
على أن يستقيم تفكيره حتى يصبح الحديث الذاتي لديه أكثر منطقية وأكثر فاعلية وبالتالي غير               

   ) .69 : 1991سمارة ، ( باطي ال تكيفي للذات مصحوب بانفعاالت سلبية أو بسلوك إح

كما رأى أصحاب هذا المذهب أن لإلنسان حرية في اختيار أفعاله التي يتوافق بها مع                 
نفسه ومع مجتمعه وهو يقبل على اختيار السلوك المقبول اجتماعياً ويتوافق توافقاً حـسناً مـع               

رض لضغوط بيئية ، فالطفـل ال ينحـرف وال   نفسه ومجتمعه وال يتوافق توافقاً سيئاً إال إذا تع       
يعتدي إال إذا شعر بضغوط في األسرة والمدرسة وتعرض للظلم وشعر بالتهديد وعدم التقبـل                   

   ). 91 ، 1988مرسي ( 

ترى المدرسة المعرفية أهمية قدرة الفرد الذاتية والمعرفية في إكسابه التوافـق فكلمـا            
ر التي تتناسب مع الواقع المحيط ؛ كلمـا كـان قـادراً علـى     كان الفرد متعلماً ومكتسباً األفكا  

  .التوافق السليم

  

  : النظرة اإلسالمية 

تميزت النظرة اإلسالمية لألشياء بالنظرة الوسطية االعتدالية التي ال إفراط فيها ، وال             
تفريط ، وهي موجودة ومتجددة عبر العصور وقد سبقت كل النظريات الوضعية في نظرتهـا               

ن كونه إنسان وخليفة اهللا في أرضه ، وقد حث اإلسالم علـى التوافـق الحـسن مـع                   لإلنسا
الجماعة، وبين الطريق إلى ذلك فأمره باجتناب الحسد والتباغض وسوء الظن والخـصومة ،              

ال تباغضوا وال تحاسـدوا وال تدابــروا وال تقـاطعوا           :" قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم       
متفـق عليه  " ، وال يحـل للمسلم أن يهجـر أخـاه فـوق ثالثـة أيام         وكونوا عباد اهللا إخواناً     

، ويرى الباحث أن الحديث يحث بصورة إجمالية إلى التوافق الحسن           )478: 1993النووي،  ( 
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وأمر اإلسالم الفرد بااللتزام بالجماعة وبمعاييرها العليا ، والخضوع         . مع النفس ومع الجماعة     
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وأويل األمر منكم           : " القواعد السلوك الحسن فيه   

   )103: آل عمران " ( واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا : " وقال أيضاً  ) 59:النساء "( 

ولكن لم يجعل اإلسالم توافق اإلنسان مع نفسه ومجتمعه توافقاً قائماً ، على الخـضوع     
نسخة متكررة في البردعة االجتماعية، بل جعله توافقـاً مـسئـوالً قائمــاً    اآللي، ولم يجعله    

علـى بصيـرة وإرادة الفـرد، الـذي ألـزمه بـصالح نفسـه وصالح الجماعة في ضوء            
   ) . 93 : 1988مرسي ،( شرع اهللا 

ونظر اإلسالم إلى مالمح شخصية المسلم كأساس لتوافقه مع مجتمعه مثل حسن الخلق             
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعـضه    : "  واأللفة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          والتواضع

والتربية اإلسالمية تنشد غرس مجموعة من العادات السليمة التي ترتكز على دعـائم             " بعضاً  
وأسس مستمدة من القيم األخالقية والروحية ، والتكيف النفسي ما هو إال محصلة هذه العادات               

بالفرد وتجعل طرائقه في الحياة متسمة بطابع االتزان والهدوء والثبات االنفعـالي ،         التي تسمو   
فالفرد الذي نمت بين جنبات نفسه تلك القيم األخالقية والروحية هو فرد لديه عادات التـدريب                
الذاتي والتوجيه الذاتي والتحكم الذاتي فتكون لديه القدرة والوسائل على ترويض دوافعـه بمـا        

   ) 149: 1970فهمي ، ( ه التكيف السليم ييسر ل
  

وأوامر اهللا عز وجل لإلنسان ونواهيه له في حقيقتها دعوة للتوافق واالتزان والفضيلة             
والبعد عن االنحراف واالختالف والرذيلة ، فمجمل الدعوة اإلسالمية هي للتحلي بهذه األمـور   

عليه وسلم أكد هذه القـضية فـي        التي تعني مكارم األخالق بل إن سيدنا محمـد صلـى اهللا           
ومكارم األخالق كثيرة وتدل في مجملها على اتـزان         " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق      " قوله  

  .اإلنسان االنفعالي وتوافقه النفسي واالجتماعي 

والقرآن الكريم يدعو دائماً إلى وضع ميزان لألمور حتـى تـستقيم أمـور اإلنـسان                
"     وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليـزان        ..أال تطغوا يف امليزان     .. ان  والسماء رفعها ووضع امليز   "

فاهللا عز وجل وضع ميزان الحق للحياة ، فعلى اإلنسان أال يغالي وال يطغى              )  9- 7الرحمن  ( 
، ويقيم الوزن كما أمر رب العزة سبحانه وتعالى بالقسط ، فإن فعل فإنه يكون متوافقاً مع ربه                  

 ومع محيطه ومع نواميس الكون ، وإال فال توافق وال استقامة وسيكون التخبط فـي               ومع نفسه 
  . الحياة الدنيا والخسران المبين في اآلخرة 
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  : تعقيب 
يرى الباحث أن مدارس علم النفس ونظرياته تبحث في توافق الشخصية حـسب مـا               

فيد منها ، فأمـا نظريـة       يراه صاحب النظرية وال ينظر إلى إيجابيات النظريات األخرى فيست         
التحليل النفسي الفرويدية فتنظر إلى التوافق حسب قدرة األنا على المواءمة بين الهو التي تمثل               
الغريزة الجنسية واألنا األعلى التي تمثل المثل والقيم فكيف مـن الممكـن إذا كانـت أعمـال       

وفـي  . اإلنسان وسلوكه   اإلنسان غريزية جنسية لألنا األعلى أن يحكم أو يسيطر على دوافع            
نفس الوقت يرى فرويد أن األنا الضعيفة هي التي تخضع لألنا األعلى فتصبح متزمتة عـاجزة   
فكيف يكون ذلك ؟ إن سيطرة األنا األعلى في نظر الباحث هـي سـيطرة القـيم والمبـادئ                   

 العليـا وال  واألنا عند صاحبها تكون متوافقة مع متطلبات المجتمع القيمية ومبادئه  .. واألخالق  
  .تكون عاجزة خاضعة إن سايرت األنا األعلى 

وأما مدرسة التحليل النفسي الجديدة، فرغم قرب آرائهـا مـن المدرسـة الـسلوكية               
واإلنسانية إال أنها ظاهراتية في آرائها، ألنها تعتمد على واقع اإلنسان االجتماعي ، فال يخرج               

ئه، واكتسابه لهذه القيم والمبادئ وعملـه فـي         سلوك اإلنسان عن المجتمع وآرائه وقيمه ومباد      
  .حدودها، وهذه إيجابية في نظر الباحث 

أما المدرسة السلوكية فتنظر إلى أنماط سلوك الفرد على أنها رد فعل ألنمـاط سـلوك    
البيئة االجتماعية من حول اإلنسان ، وإن اإلنسان يختار السلوك الذي يراه مناسباً حسب درجة               

 ، ويرى الباحث أن كثيراً من أعمال اإلنسان قد تأتي نتيجة لمثير إال أنه لـيس                 استثارة المثير 
كل مثير أياً كان له استجابة ، وأيضاً ليست كل استجابة وراءهـا مثيـر ، فمـثالً اسـتجابة                            

نتيجة مثير معين ، فديننا اإلسالمي يجعل الغضب جمرة من نـار مـن الممكـن                ) الغضب  ( 
لـيس الـشديد   ) " صلى اهللا عليـه وسـلم     ( وقال  ..  أو بالجلوس أو بغيره      إطفاؤها بالوضوء 

   ) .235 : 1993النووي ، " ( بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 

وتتفق المدرسة اإلنسانية إلى حد ما مع النظرة اإلسالمية، ألنها تنظـر إلـى سـلوك                
سعى اإلنسان بهذه الطاقـات واإلمكانـات إلـى         اإلنسان كإنسان ، وأنه مزود بطاقات معينة ي       

تحقيق ذاته ، إال أنه من غير المعقول أن يكون كل سلوك لإلنسان من ورائه تحقيق الـذات ،                   
فقد يعمل اإلنسان العمل ابتغاء وجه اهللا ال يريد جزاء وال شكوراً من أحد فهنا يكون قد حقـق                   

  . برضا اهللا يؤدي إلى رضاه عن نفسه ذاته بإرضاء ربه وليس بإرضاء ذاته وشعور الفرد 
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كما تميزت النظرة اإلسالمية بالوسطية واالعتدال بل إنها تحتوي أيضاً على إيجابيات            
نظريات علم النفس ونظرياته ، وتنظر إلى توافق اإلنسان حـسب مـدى مرضـاة اهللا عنـه                  

ـ             صـلى اهللا   ( ولومرضاة الناس أيضاً عن هذا اإلنسان ومرضاة اإلنسان عن نفسه لقول الرس
" استفت قلبـك وإن أفتـاك النـاس وأفتـوك           : " ألحد الصحابة الذي جاء يسأله      ) عليه وسلم   

فاإلنسان يملك أن ينظر إلى األشياء النظرة الموضوعية إن جرد نفسه مـن هواهـا ، وذلـك                  
اماً تحقيقاً لمهمة العقل الذي زوده اهللا به ، وكثير من اآليات تنبه إلى اسـتخدام العقـل اسـتخد     

، وقولـه  " أفـال تعقلـون   : " سليماً بالتفكر في مخلوقات اهللا وصنيع فعله منهـا قـوله تعالى   
  .، وآيات كثيرة غيرها "فلوال تذكرون : "تعالى 

  

  العوامل المؤثرة في عملية التوافق 
من غير الممكن أن يتم عملية التوافق عند الفرد إال إذا توافرت عدة عوامـل وأسـس         

  : د على هذه العملية ومن الممكن وضع هذه العوامل واألسس ضمن الفئات التالية تساعد الفر

  : إشباع الحاجات األولية والنفسية االجتماعية  -1

وهي الحاجات التي لم يكتسبها الطفل من بيئته عن طريق الخبرة والمـران والـتعلم               
 يعتمد في إثارتـه علـى       وإنما هي استعدادات يولد الطفل مزوداً بها ،وهذا النوع من الحاجات          

الحاجات الجسمانية الداخلية الفسيولوجية كالحاجة إلى الطعام والشراب واإلخـراج والراحـة            
   ) . 42 : 1990الديب ، (والنوم 

وتعتبر إشباع هذه الحاجات أساس في حياة الكائن وبقاء نوعه فمن غيـر الممكـن أن              
أو جديدة بدون إشباع لهذه الحاجـات       نطلب من اإلنسان أن يتوافق ويتكيف في ظروف معينة          

األساسية ويرتبط بالحاجات الجسمية الحاجات النفسية االجتماعية مثل الحاجـة إلـى التقـدير              
وإن إشباع هذين النوعين من الحاجات ذو مكانة هامة         .والحب واالحترام والحاجة إلى النجاح      

اإلشباع غدا الشخص ميـداناً لحالـة   في عملية التوافق فإن لم تنل هذه الحاجات قدراً كافياً من    
من التوتر ومع الزيادة في التوتر تأتي الزيادة في تدهور االتزان االنفعـالي ويلـي ذلـك أن                  

   ) . 26 : 1997مياسا ، ( تضعف قدرة الشخص على الوجود وإلى التوافق الحسن 
  

 الفـرد   ويشير جبريل إلى أن التكيف يكون حسناً أو سيئاً تبعاً لمدى إشـباع حاجـات              
الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية فإن لم تنل هذه الحاجات قدراً كافيـاً مـن اإلشـباع فـإن                 
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الشخص يصبح في حالة من التوتر والخلل في االتزان االنفعالي فيلجأ إلى وسـيلة ال يقرهـا                 
  ) 56 :1994هواش ، . ( المجتمع من أجل إشباع حاجاته مما يؤدي إلى سوء تكيفه 

  

  : حاالت الجسمية الفيزيولوجية الخاصة على التوافق  تأثير ال -2

تعتبر اإلعاقات الجسمية بأنواعها السمعية والبصرية واألعضاء أحد العوامل األساسية          
في عملية التوافق سواء أكانت اإلعاقة وراثية أم مرضية ، وتشير بعض الدراسـات إلـى أن                 

تعكس إمكانية التفسير فيما بين األفراد مـن        إمكانية التغير فيما بين األفراد للخصائص النفسية        
خصائص عضوية كما أن علم النفس الفارقي أسند االستعدادات وسمات الشخصية المقترحـة             

، ويشير بعض العلمـاء إلـى أن         ) 57 : 1996بيرون ،   ( إلى خصوصيات بيولوجية محددة     
ة التوافـق ، فالقـصر      المظاهر الجسدية الخاصة التي تكون نابية عن المألوف تؤثر في عملي          

المفرط أو البدانة الزائدة تجعل الشاب يدرك أن ذلك ليس مما يؤثره الناس وأن ذلك قد يكـون                  
   ) . 27 : 1997مياسا ، ( مصدر فشله في منافسة اجتماعية 

وكذلك بالنسبة للناحية الفسيولوجية فزيادة إفرازات الجسم الداخلية أو نقصانها يـؤدي            
ويـشير  . والشعور بالقلق ، وبعضها يؤدي إلى السمنة الزائدة أو النحافـة      إلى نوع من التوتر     

الباحث إلى أن كثيراً من أصحاب اإلعاقات غالباً ما يكونون في انزواء عن المجتمـع ولـيس                
لهم أي نشاط يذكر إال فيما يتعلق ببعض المؤسسات التي قد تهتم وتفتح مجاالً معيناً لهـم ، إال                 

  .ن توافقهم االجتماعي والنفسي ضعيفاً إلى حد ماأنه وبصفة عامة يكو

كما أن الخصائص النفسية ترتكز مباشرة على خصائص جسمية، والتي هي انعكـاس             
لها، وأن هذا االفتراض يطرح أن إمكانية التغيير بين األفراد للخصائص النفسية تعكس إمكانية              

كله األقصى بين هاتين اإلمكـانيتين  التفسير فيما بين األفراد للخصائص العضوية ، فالتوافق بش  
، بمعنـي   )56 : 1996بيرون ، ( للتغير يجري التأكيد عليه إلى حد ما عنصراً مقابل عنصر         

  . صحة جسيمة تساوي صحة نفسية وتوافق 

  : الطفولة وخبراتها  -3
تعتبر سني الطفولة األولى من العوامـل األوليـة فـي تـشكيل شخـصية الطفـل،                 

 من التكيف الـسليم فـي مـستقبل حياتـه، لـذلك وجـب علينـا أن                  وفي تمتعه بأكبر قسط   
نتفهم أحسن السبل للتعامل مع الطفل في مراحل نمـوه األولـى، لكـي نـضمن لـه نمـواً                    

 ) 79: 1997فهمـي،   ( سليماً متطوراً محققاً لحاجاتـه العـضوية والنفـسية واالجتماعيـة            
 .  
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طـه لتكـون شخـصاً      ويمر الطفل بخبرات مختلفة تتفاعل كلهـا مـع شـروط محي           
فريداً يحمل آثار محبة الوالدين السمحة أحياناً وآثـار الحرمـان أحيانـاً أخـرى ، ويحمـل                  
آثار صدمة فزع مفاجئ مر بهـا فـي يـوم مـن أيـام الطفولـة ، وتكـون هـذه قاعدتـه           
الرئيسية حين يمر في شبابه على ظروف تدعوه للتوافق ولهـذا نـرى نزوعـاً عنـد مـن                    

التوافق ألن يبحـث أوالً عـن حيـاة الطفولـة والخبـرات الـسابقة               يعمل في حاالت سوء     
   ) . 28 : 97مياسا ، ( لدى من يعالجه 

وقد أشارت الدراسات إلى أن فقدان األب في سـنى الطفولـة المبكـر أعظـم أثـراً              
من فقدانه في المراهقة أو في مرحلة الـشباب ، حيـث إنـه فـي الـسنى األولـى يكـون                      

ألب وعطفه وبالتالي يؤدي إلـى توافقـه وانـسجامه مـع واقعـه ،               بحاجة أكثر إلى حنان ا    
في حين أن فقدان األب يؤدي إلـى فقـدان الحنـان والعطـف ممـا يـؤثر فـي سـلوكه                      

وعلى هذا األساس فإن خبـرات الطفولـة أيـاً كانـت لهـا دورهـا البـارز فـي                   . وتوافقه
ـ                ة أو تـدليالً    تشكيل شخصيته  سواء أكانـت ضـغوطاً يعيـشها الطفـل بخبراتهـا المؤلم

  .زائداً تشكل لديه االتكالية واالعتماد على الغير 

  -:األزمات االجتماعية والكوارث  -4
تتنوع هذه األزمـات والكـوارث فبعـضها أزمـات أسـرية اجتماعيـة كحـدوث                
تصدع في األسرة نتيجة الطالق أو الموت ، وقد تكـون كـوارث طبيعيـة مثـل الـزالزل                   

  .ا ينتج عنها من قتل وتشريد وتخريب أو كوارث إنسانية مثل الحروب م

ويرى عبد الـستار إبـراهيم أن العالقـات االجتماعيـة ال تـسير دائمـاً بيـسر ،                   
وعلى حسب ما نتوقع فقد تتعرض حيـاة األفـراد والتغيـرات اجتماعيـة مفاجئـة وغيـر                  

ونلخـص آثـار    . محسوبة مؤدية إلى تغيرات سلوكية سيئة في حيـاة األفـراد والجماعـة              
   -:زمات في نقطتين هذه األ

أنها تعجل بظهور بعـض االضـطرابات النفـسية والعقليـة للـذين لـديهم اسـتعداد                   - أ
  .لالضطراب

أنها تخلق اضـطراباتها الخاصـة التـي تـشمل الوظـائف البدنيـة فـضالً عـن                     -  ب
  ) . 197 : 1985إبراهيم ، ( االضطرابات النفسية والعقلية المؤقتة أو الدائمة 
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ني المعاصر فإن النكبـات واألزمـات التـي يواجههـا الـشعب             وفي واقعنا الفلسطي    
الفلسطيني وبخاصة األطفال الذين يرون بأم أعيـنهم القتـل والتـشريد والـدمار والخـراب                

ومردودات ذلـك النفـسية والجـسدية علـيهم وانعكاسـاته علـى         . في األرواح والممتلكات    
بات األطفـال للمواقـف   توافقهم وتكامل شخـصيتهم ، وتـشير الدراسـات إلـى أن اسـتجا            

حيـث تظهـر عالمـات التعـب        . الصعبة ، بـشكل عـام بتماثـل  ردود فعـل الكبـار               
واإلرهاق والحزن وفقدان الشهية إضافة إلى مشاكل فـي النـوم ، ومـزاجهم يكـون غالبـاً               
أكثر قابلية لالستشارة ، وقد يـشكو األطفـال بـشكل متكـرر مـن آالم جـسدية ، وعلـى                   

يزداد مقارنة بنمـوهم  الجـسدي العـام وهـؤالء األطفـال يالحـظ               األغلب فإن وزنهم ال     
لديهم غالباً تدهور في نتائجهم المدرسية النابع من عـدم قـدرتهم علـى التركيـز واالنتبـاه                  

   ) 3-2 : 2001: يونيسيف (

 إذاً فاألزمات التي يمر بها األطفال لها تأثيرهاً السلبي علـى نمـو األطفـال النفـسي          
ماعي في حاضرهم ومستقبلهم سواء كانت األزمات طبيعيـة مثـل الكـوارث             وتوافقهم االجت 

  .  والزالزل أو اجتماعية مثل الطالق والوفاة أو بسبب الحروب 

يتضح لنا مما سبق أن العوامل األربعة من عوامل التوافق وأسسه تؤثر فـي توافـق                
ذه العوامل اجتماعاً سلبياً    اإلنسان في حياته االجتماعية والنفسية على حد سواء، ولو اجتمعت ه          

على إنسان ما  فإنها تشكل مجتمعة عوامل أساسية في الالتوافق والالسواء وبالتـالي التـوتر                
  .والقلق وأمراض نفسية أخرى 

فمن واجب اآلباء أو من يقوم مقامهم أن يدركوا هذه القضايا، ويساعدوا أطفالهم علـى     
يم الخبرات المناسـبة عبـر التربيـة الـصحيحة          تحقيق القدر األكبر من إشباع الحاجات وتقد      

  . واإلرشاد السليم حتى يتحقق لهما لقدر األكبر من التوافق والصحة النفسية

ولكن يجب عليهم أال يبالغوا في مساعدتهم إلى الحد الذي يجعل األطفال يفقدون القدرة              
دون على أنفـسهم فـي      على االستقالل عنهم ، فيجب أن يسارع اآلباء مثالً لجعل أبنائهم يعتم           

تناول الطعام، وفي لبس مالبسهم بأنفسهم وفي المحافظة على لعبهم وأدواتهم وترتيبها بأنفسهم             
   ) . 172 : 1969القوصي ، ( وفي قيامهم بأنفسهم بواجباتهم التي يكلفونها في المدرسة 

  

كه يكتـسب  وينبغي أيضاً،  أال يترك الطفل الكتساب خبرته بنفسه، ولكن يمكننا أن نتر      
كثيراً منها عن طريق خبرته المباشرة ، ومن أهم المواقف تلك التي يكون فيها خطـر علـى                  
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حياة الطفل أو صحته، فال بد لنا من أن ننبه الطفل في هذه المواقف وأمثالها، إلى مـا يجـب                    
   ) . 177 : 1969القوصي ، ( عليه عمله وعلينا أن نعوده أن يطيعنا طاعة تامة 

ث أنه، ومن المهم أن يبعد األطفال عن جو األحداث المؤلمة والشديدة التي             ويرى الباح 
إن شاهدها فستظل محفورة في الالشعور عنده، وتسبب له القلق والتـوتر والـشرود الـذهني             

وينصح علماء النفس باأللعاب المسلية لألطفال      . وغيره ، والتقليل من مشاهدة العنف ما أمكن         
ناك العديد من البرامج التي من الممكن أن تقـدم لهـم حتـى ال               وقت الحروب واألزمات وه   
  .يشعروا بالخوف واالرتباك 

وهذه العوامل بعضها مكتسبة ذاتياً يستطيع أن يؤديها الطفل بمفرده، واآلخـر يعتمـد              
على اإلرشادات الموجهة من اآلباء والمسئولين والمؤسـسات المختـصة إلشـباع الحاجـات            

  . ات السارة والتخفيف من الخبرات المؤلمة األساسية وإكساب الخبر

فبذلك يكون اكتساب الخبرات متبادل بين الخبرة الشخصية الذاتية واإلرشادات األبوية           
واألسرية واالجتماعية ويكون اإلعداد للحياة وبالتالي القدرة على حـل المـشكالت والتوافـق              

   .اإليجابي معتمداً على قدراته وخبراته الذاتية والمتعلمة
  

  : أبعاد التوافق ومجاالته 
على الرغم من وجود تداخالت بين العلماء والمهتمين في ميدان التوافق وهذا التداخل             
يشمل التداخل في التعريفات كما يشمل التداخل في العناوين والموضوعات فهناك من العلمـاء              

 يـشمل بعـدين     من ذكر األبعاد ويقصد المجاالت وهناك من فعل العكـس ، إال أن التوافـق              
 والتوافق االجتمـاعي   Psychology of adjustmentرئيسيين هما التوافق الشخصي أو النفسي 

Social Adjustment    
  

  : التوافق الشخصي : أوالً 

يعتبر التوافق الشخصي البعد األساسي والمجال األول من مجاالت التوافق حيث أنـه             
تي ينظر بها إلى نفسه التـي بـين جنبيـه وإلـى             يعمل على الصعيد الذاتي للفرد والطريقة ال      

  .المجتمع من حوله

ويتضمن التوافق الشخصي السعادة مع النفس والرضا عن النفس ، وإشـباع الـدوافع              
والحاجات الداخلية األولية الفطرية والعضوية والفسيولوجية والثانوية والمكتسبة ، ويعبر عـن            
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 التوافق لمطالب النمو في مراحله المتتابعـة         سلم داخلي حيث ال صراع داخلي ويتضمن كذلك       
   ) .29 : 1977زهران ، ( 

وهذه األمور ال تتأتى إال بوجود القدرة الذاتية لدى الفرد وبوجود الحـوافز المناسـبة               
  .للمتطلبات الذاتية والشخصية 

أن التكيف الشخصي هو أن يكون الفرد راضياً عن نفسه ، غيـر             ) فهمي  ( فيما يرى   
ا ، أو نافر منها ، أو ساخط عليها أو غير واثق بها ، كما تتسم حياته النفـسية بـالخلو          كاره له 

من التوترات والصراعات النفسية التي تقترن بمشاعر الذنب والقلـق ، والـضيق والـنقص                
   ) .21 : 1970فهمي ( والرثاء للذات 

ل باألمن الذاتي   أما بالنسبة للتوافق الشخصي عند األطفال فيعتمد ذلك على شعور الطف          
  : والشخصي وهذا يتضمن 

  .إشباع دوافعه وحاجاته  -

  .اعتماد الطفل على نفسه وعلى قدر من الثبات االنفعالي وإحساسه بقيمته  -

  .شعور الطفل بحريته في أن يقوم بقسط في تقرير سلوكه واختيار أصدقائه  -

  تحرر الطفل من الميل لالنفراد وبالتالي االنطواء واالنعزال  -

و الطفل من األعراض العصابية أي أنه ال يشكو من المظاهر التي تدل على االنحراف               خل -
الديب ،  (النفسي كعدم القدرة على النوم بسبب األحالم المزعجة أو الخوف أو البكاء الكثير            

1990 : 40. (  

  

  ) :الشخصي ( أبعاد التوافق النفسي 
  ) :الصحي (  التوافق الجسمي -1

 وسالمته من األمراض والعيوب الجسمية مصدراً أساسـياً مـن           تعتبر صحة اإلنسان  
مصادر الصحة النفسية ، ووجود عيب أو مرض أو خلل في التكوينات الجسمية تـؤدي إلـى                 

وليس من شك أن الخلل كلما كان كبيراً كان تأثيره          . خلل في الوظائف الجسمية وتعطل أدائها       
ة المختلفة ، ذلك أن التكوين البيولـوجي لـيس          أعمق وأوسع مدى إذ يمتد إلى الوظائف النفسي       

بمنفصل عن التكوين النفسي بل إنهما معاً يكونان وحدة متكاملة ، ذلك أن اإلنسان الفرد وحدة                
ويرتبط التوافق الصحي أيضاً بتوافق اإلنسان الدراسـي        ). 46: 1996عوض  ( جسمية نفسية   
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أو . الـصم : ان بإعاقـة جـسمية، مثـل      وتأخره ، فقد يرجع التأخر الدراسي إلى إصابة اإلنس        
صعوبة السمـع، أو ضعف األبـصار ، حيـث يـصعب عليـه متابعـة المـدرس سـمعياً                   

  ).54 :1989الطيب (وبصرياً

ويرى الباحث أن تمتع اإلنسان بالصحة والعافية ، والسالمة من العيوب الجسمية دليل             
 على البسيطة ، حيث إن الرسـول  على أنه يمتلك الكثير، وقد حيزت له الدنيا، وأنه خير الناس    

من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده عند قـوت يومـه              "عليه الصالة والسالم يقول     
فالمعافاة فـي البـدن      ). 1044: 1988صحيح الجامع،   ". ( فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها    

ع العلـم أن األطفـال      م. والجسم خير ما يملك اإلنسان ويساعد اإلنسان على توافقه في الحياة          
ألن الطفـل تكـون     . أكثر تأثراً من الكبار إن كانوا يعانون من مشاكل أو إعاقـات جـسمية             

استعداداته أكبر وطموحاته في تزايد ويحب أن يمارس ما يمارسه األقـران وينافـسهم فـي                 
كيفـه مـع    الجري واللعب والتعليم، فإن كان معاقاً جسمياً فإن ذلك غالباً ما يؤثر في توافقه وت              

  . محيطه 

   : التوافق مع الذات-2
بمعنى أن تكون فكرة اإلنسان عن نفسه وعن ذاته حقيقية، تعبر عن قدراتـه الذاتيـة،          

  ). رحم اهللا امرءا عرف قدر نفسه ( وفي هذا يقول الرسول عليه الصالة والسالم 

 ، يكـون  فإذا كان مفهوم الذات عند اإلنسان يتطابق مع واقعة أو كما يدركـه اآلخـر   
متوافقاً ، وإذا كان مفهوم الذات لديه متضخماً أدى به هذا إلى الغرور والتعـالي ممـا يفقـده                   
التوافق مع اآلخر ، كما قد يتسم فرد ما بمفهوم ذات متدن عن الواقع أو عن إدراك اآلخـرين                   

هـذا  وتضخيم ذوات اآلخرين ويؤدى به     ) واإلحساس بالنقص   ( له، وهنا يتسم سلوكه بالدونية      
  ) . 33: 1994الطيب، (أيضاً إلى سوء التوافق 

وفكرة المرء عن نفسه هي نمط إدراكه لذاته، وعندما يريد الفرد أن ينقل إلى اآلخرين               
جوهر مفهومه لذاته، فإنه في العادة ال يقدم هذا المفهوم في كلمة واحدة ، بل في مجموعة من                  

   ) .126 : 1987غنيم ، ( العبارات التي يصف بها ذاته 

وبالتالي فإن الفرد المتوافق ذاتياً هو الذي يستطيع أن ينجح في إشباع حاجاته وتحقيق              
أماله والوصول إلى مستوى الطموح الذي وضعه لنفسه ضمن إمكانياته، أما اإلنسان الذي يجد              
صعوبة  في تقبل ذاته، والذي ال يستطيع أن يشبع حاجاته وتحقيق أماله، والذي يعـاني مـن                  



   

                                                         
30

وصراعات نفسية وال يتوافق شخصياً وانفعالياً واجتماعياً هو اإلنسان .  Frustrationsطات إحبا
   ).60: 1994عباس، (الالسوى

فإدراك اإلنسان لذاته تنبغي أن يكون في حدودها وحسب قدراتها والزيـادة فيهـا أو               
.  مـع الـذات    النقصان في إدراك الفرد لذاته يؤدى إلى سوء التوافق الذاتي أو سوء التوافـق             

  . وتجعله يعيش في عالم آخر سواء عالم الكبر أو عالم الدونية 

: أن التوافق الذاتي عند الشخص نتمثل في ثالث نقاط مهمـة            ) Kablan(ويرىكابالن  
. والثانية تشمل احترام حقوق اآلخرين      . األولى تشمل فهم اإلنسان لحاجاته الشخصية الفردية        

  ) .   ,Kablan1984( سامح لمواجهة ظروف الحياة والثالثة تشمل المرونة والت
  

  :  التوافق االنفعالي-3
من سمات الشخص السوي أن يكون متوافقاً انفعالياً، ويعني مدى ما يتمتع به الطالـب               
أو الفرد من قدرة على ضبط النفس، وتحمل موافق النقد واإلحباط مع القدرة علـى الـسيطرة              

 ) 20 : 1996دسـوقي   ( الطمئنان بعيداً عن الخوف والتوتر      على القلق ، والشعور باألمن وا     
والـذي  ).  Emotional Stability( ويفسر بعض العلماء التوافق االنفعالي بالثبات االنفعالي 

يعتبر من أهم السمات التي تميز الشخص المتوافق ،والتي تتمثل في قدرته على تناول األمـور      
 األحداث التافهة ،ويتسم بالهدوء والرزانة ،عقالني فـي         بأناة وصبر وال يستفز وال يستثار من      

إلـخ  ………مواجهة األمور ، يتحكم في انفعاالته خصوصاً انفعال الغضب  ،الخوف ، الغيرة       
في ظل بيئة أسـرية هادئـة   ) تكتسب ( وال يولد الشخص حامالً لهذه السمة ولكن تنمو معه         . 

ها ،وكذا الحال في مواقف الحياة التـي يواجههـا          فيها التعاطف والثقة بالنفس بين األفراد داخل      
، ونقيض االنفعال االطمئنان وهو اطمئنـان القلـب وسـكينته          )32 : 1994الطيب ،   ( الفرد  

ورضاه بحاله أياً كانت، وهذا ال يتحقق إال إذا امتأل القلب إيماناً باهللا وثقة بعدلـه ورحمتـه ،                   
ا أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفـسكم إال يف            م: " ورضاه بقضائه وقدره ، قال اهللا تعالى        

  )119 : 1983مرسي ، ). ( 22: الحديد" ( كتاب من قبل أن نربأها 

  

وعلى هذا األساس، فإن الباحث يرى أن التوافق االنفعالي يتمثل في عدة اتجاهـات ،               
 المواجهـة   قدرة الفرد في مواجهة المؤثرات النفسية مثل االنفعاالت كالخوف والقلق ، وهـذه            

تتسم بالتوازن، فال يوجد إنسان ال يخاف أو ال يصاب بالقلق أحياناً ، ولكن الخـوف أو القلـق       
ينبغي أن يكون على قدر المؤثرات الخارجية ويحاول اإلنسان تجاوزها ، فمـن هنـا يبـرز                 
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نفعالي التوافق أو االتزان االنفعالي ، ويرى الباحث أيضاً أن خير ما يكسب اإلنسان االتزان اال              
هو شرع اهللا عز وجل، ألنه يدعو إلى االتزان وعدم التسرع، كما أنه يدعو إلى الصبر علـى                  

  .البالء والتسامح إلى جانب دعوته لعدم الغضب ألنه قطعة من النار 
  

  : التوافق االجتماعي -ثانياً 

يعتبر التوافق االجتمـاعي امتـداد طبيعـي للتوافـق الشخـصي أو النفـسي ، وإن                 
إلنسان توافقه النفسي، فإنه حتماً لـن يـستطيع التوافـق مـع الجماعـة أو األسـرة أو                   فقد ا 

المدرسة التـي يعـيش فيهـا ، والتوافـق االجتمـاعي يتـضمن الـسعادة مـع اآلخـرين                    
وااللتزام بأخالقيات المجتمع ومـسايرة المعـايير االجتماعيـة واالمتثـال لقواعـد الـضبط               

السليم والعمـل لخيـر الجماعـة ، والـسعادة الزوجيـة            االجتماعي وتقبل التغير االجتماعي     
   ) . 29: 1977زهران " ( الصحة االجتماعية " مما يؤدي إلى تحقيق 

وهذا ما نسميه بعملية التطبيع االجتماعي، الذي يتمثل بقدرة اإلنسان على الحياة فـي              
االجتماعية التـي   إلى أن التطبيع االجتماعي يتم داخل إطار العالقات         " فهمي"جماعة ، ويشير    

يعيش فيها الفرد ويتفاعل معها سواء كانت هذه العالقات في مجتمع األسـرة أو المدرسـة أو                 
الرفاق أو المجتمع الكبير بصفة عامة ، والتطبيع االجتماعي الذي يحدث في هذه الناحيـة ذو                

تماعي السائد  طبيعة تكوينية؛ ألن الكيان الشخصي واالجتماعي للفرد يبدأ باكتساب الطابع االج          
في المجتمع من اكتساب للغة؛ وتشرب لبعض العادات والتقاليد السائدة وتقبل لبعض المعتقدات             

   ). 23 : 1970فهمي ، ( ولنواحي االهتمام التـي يؤكد عليها مجتمعه 

في تعريفه للبعد االجتمـاعي، الـذي يتمثل عنده بتوافق الـفرد         " الهابط"وهذا ما أكده    
. فـي بيئتـه االجتمـاعية بمـا يسودهـا مـن أعـراف وتقاليد اجتماعية          مـع اآلخريـن   

إلى أن التوافق االجتماعي يتمثل فـي قـدرة         " عباس"ويشير   ) . 25-22 : 1993الهابط ،   ( 
   ) . 60 : 1994عباس ، ( الفرد على إقامة عالقات اجتماعية وفعالة ومشبعة مع الغير 

دى األطفال فإنه يعتمد أساساً على شعور الطفل باألمن         أما بالنسبة للتوافق االجتماعي ل    
  : االجتماعي، ويتضمن ذلك 

  .مدى استمتاع الطفل بعالقاته االجتماعية  -

فهم الطفل للمستويات االجتماعية أي إدراكه لحقوق اآلخرين وإخـضاع بعـض رغباتـه               -
 .لحاجات الجماعة 
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  . تنوع نشاطه وميوله  -

  .الحياة اليومية مدى كفاءته في مواجهة مشكالت  -

  .اكتسابه للمهارات االجتماعية أي أنه يظهر مودته نحو اآلخرين  -

  .تحرر الطفل من الميول المضادة للمجتمع وعدم التشاجر مع اآلخرين  -

عالقة الطفل بأسرته أي أن له عالقة طيبة مع األسرة ويشعر بأن األسرة تحبه وتقدره كما                 -
  .يشعر في كنفها باألمن واالستقرار 

عالقة الطفل بالبيئة االجتماعية من جيران وأصحاب دون أن يكـون شـعوره سـلبياً أو                 -
   ) . 41 : 1990الديب ( عدوانياً 

ويرى الباحث أن استمتاع الطفل مع بيئته االجتماعية ، وتوافقه معها أمر نسبي وليس              
عى البيئـة   مطلقاً؛ ألن ميول ورغبات األطفال في سنواته األولى قد تكون غير مناسـبة فتـس              

األسرية من حوله والمشتملة األبوين واألخوة واألخوات  إلى توجيه رغبات األطفال نحو مـا               
هو مناسب ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن اتجاه األسرة وميولها ورغباتهـا وطريقـة                 
حياتها تؤثر في ميول ورغبات األطفال وبالتالي توافقهم االجتماعي ، وفـي هـذا المجـال ال                 

نسى حديث الرسول صلى اهللا عليـه وسلـم الذي يؤكـد دور األســرة فــي تــوجيه                ن
مـا مـن مولـود إال يـولد على الفطرة ، فأبواه يهـودانه أو ينصرانه            : " األطفال فيقـول   

كما أن ترك الطفل بدون توجيه أو إرشـاد قـد           ).  1007: السيوطي، ب ت    " ( أو يمجسانه   
وعليه كانت على عاتق اآلباء بالدرجة األولى توجيـه  .  غير المناسبةيؤدي إلى اختيار الصحبة 

التي يتوافق معها والتي تتوافق ومتطلبات المجتمع أو األسرة،         . اختيار الطفل للصحبة المناسبة   
كما أن على عاتق من يقوم مقام اآلباء في حال غيابهم مسئولية أكبر لتغطية              . التي يعيش فيها    

  . تحدث في حال غياب اآلباء لسبب أو آلخر جوانب القصور التي 

  :أبعاد التوافق االجتماعي 
  :  التوافق األسري -1

تعتبر األسرة البيئة األولى التي يعيش في كنفها الطفل ، والتي تسعى إلى تحقيق األمن               
ومن آياته أن خلق لكـم      : " والطمأنينة ألفرادها وتغرس فيهم المودة والرحمة حيث قال تعالى          

، فغاية الحياة األسـرية      )21الروم  " (أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة         من  
  . المودة والرحمة ، والتوافق وعدم التنافر 
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فالتوافق األسري على هذا األساس يعني ما بداخل األسرة من تناغم وانـسجام وخلـو         
اآلباء أو على مستوى األبنـاء ،       األسرة من االنفعاالت والمشاحنات، سواء كانت على مستوى         

وبقدر ما تكون ظروف التنشئة االجتماعية في األسرة  سليمة، وتتم في جو نفسي واجتمـاعي                
يتسم باألمان والتماسك والتضامن، بقدر ما يكون ذلك عامالً محدداً لتكيف الطفـل فيمـا بعـد             

   ). 26 : 1970فهمي ، ( 
ير مرضية أو هابطة أو عدائية للسلوك ، فـإن مـن            أما إذا كانت األسرة تقدم أمثلة غ      

شأن ذلك أن يشوب نمو الطفل االضطراب وكثير مـن حـاالت عـدم التكيـف والـشذوذ ،                   
ومشكالت السلوك تنشأ عن األب أو األم اللذين تعوزهما الكفاية، كما أن ثالثة أرباع األطفـال               

السائد فيه ال يبعث على الشعور      الذين يعانون من عدم التكيف ينحدرون من أسر يكون المناخ           
 االنحـراف ، متاعـب الـسلوك ،         -باألمن، وينتج عن ذلك عديد من العثرات االجتماعيـة          

   ) .9 : 1978موكو ، .( إلخ .. األمراض العقلية ، وعدم التكيف االجتماعي 
فالتربية األسرية لها دورها األساس في تكيف الطفل وتوافقه األسري، ولها دور أيضاً             

ي ضبط الغرائز التي هي محل االضطراب والتوتر وسبب مباشر لـه ، ويـرى فرويـد أن                  ف
الهدف الرئيسي للتربية هو تعليم الطفل ضبط غرائزه، إذ من المحال أن نمنحه حريـة تامـة،               

ولو قام علماء نفس الطفل بتجربة هذه الحريـة         . وأن نسمح له بأن يطيع كل نزعاته دون قيد          
 الكثير لكنها تجعل حياة اآلباء أمراً ال يطاق كما أنها تضر باألطفال أنفسهم              لتعلموا منها الشيء  

ضرراً بليغاً في حياتهم الحاضرة، وفي مستقبل أيامهم، لذا يتعين على التربية أن تشق طريقها               
  ) . 140: 1952فرويد، (إطالق العنان للغرائز أو خنقها وإحباط مسعاها: بين محظورين

ظرة اإلسالمية للتربية األسرية أو التربية بصفة عامة حيث التوجيـه           وهذا ما أكدته الن   
واإلرشاد إلى جانب إفساح المجال للطفل للتعبير عن آرائه وأفكاره، التي غالباً ما تكون مـرآة             

  . صادقة عما بداخله وانعكاس لما تعلمه من أسرته والمجتمع من حوله
بد أن يشعر الفرد بالحـب واالنتمـاء        وحتى يكون هناك توافق بين الفرد وأسرته، ال         

ألسرته وشعوره بالدفء والعالقات الحميمة واعتزازه بهذه األسرة، التي ينتمي إليها ويـشارك            
ويتبادل األخذ والعطاء فيها ومعها، فال ينتظر أن يأخذ فقـط مـن             . في تحمل المسئولية فيها     

  . األسرة بل يعطيها أيضاً حتى يتحقق االنتماء
  :  المدرسي  التوافق-2

تعتبر المدرسة المحضن الثاني في األهمية بعد األسرة، فهي النواة األساسـية الثانيـة              
وال بد أن تكون العالقة المتبادلة بين الفرد        . التي تشكل شخصية الفرد وتؤثر فيه إلى حد كبير          

  . وهذه المؤسسة عالقة توافقية إيجابية 
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 حالة رضا عن إنجازه األكـاديمي مـع رضـا    ويعد الفرد متوافقاً مدرسياً إذا كان في    
المؤسسة التعليمية عنه سواء في أداءه األكاديمي أو في عالقاته مع مدرسيه وزمالئه والعاملين              

  ) . 86 :1996دمنهوري ، ( بالمؤسسة التعليمية 

كما أن للتوافق االجتماعي المدرسي السوي آثار إيجابية تعود على الفرد فيكون سعيداً             
 وتتهيأ له الفرص لتعلم األنماط االجتماعية المقبولة والمهارات، التي تسهل وصوله إلـى       آمناً ، 

عالقات اجتماعية بارزة ضمن وجوده في المدرسة وتعلمه منها لهذه األنماط وهذه المهـارات              
  . وذلك حسب استعداداته وقدراته ومهاراته 

برتـه فيمـا إذا كانـت    أن تكيف الطفل المدرسي يتوقف على خ "  Cher"ويؤكد شير 
إن التكيف يختلف في    : الحياة المدرسية تعتبر نقطة تحول في تطوره االجتماعي أم ال إذ يقول             

الحاالت الفردية تبعاً لما إذا كان الطفل قد دخل أوالً مدرسة الحضانة أو روضة أطفال أو أيـة       
   ) . 157 ، 156:  1986الشرقاوي ،( مدرسة تمهيدية أخرى، وهذا يسهل التكيف االجتماعي

وللتوافق المدرسي مؤشرات تتمثل في بناء الفرد عالقـات حميمـة مـع األصـدقاء               
واألقران في المدرسة ،وشعوره أنه محبوب بينهم ، وتبادل االحتـرام معهـم ، ولديـه ثقـة                  

وتعاونه ، معهم ورغبته في المشاركة مع زمالئه في النـشاطات     ) مدرسين وطلبة   ( باآلخرين  
ة التي تقيمها المدرسة وتعاونه مع اإلدارة واحترامه للنظام والتعليمـات المدرسـية                      االجتماعي

   ) . 138  :1990السوداني ، ( 

ومجموع هذه المؤشرات مترابطة مع بعضها البعض تشكل التوافق المدرسـي عنـد             
فقي الذي سيؤدي   الفرد، وأي خلل في واحدة منها، سيؤثر في غيرها سلباً ، وبالتالي الخلل التوا             

  . إلى سوء التوافق الدراسي والمدرسي 
  

  : التوافق مع المجتمع -3
يعتبر علماء النفس أن التوافـق االجتمـاعي يقـصد بـه تـالؤم الفـرد وسـلوكه                  

ــاعي     ــف االجتم ــصبح التكي ــذلك ي ـــه ، وب ــع ومتطلبات ــروف المجتم  Socialلظ

Adjustment      ئـة االجتماعيـة والوفـاء     حالة تـالؤم للمجتمـع الـذي يعـيش فيـه أو البي
  ) . 184 :1985العيسوي، ( لشروطه ومتطلباته 

  

ويرى الباحث أن التوافق األسري والتوافق المدرسي يندرج تحت التوافق مع المجتمع            
ألن األسرة والمدرسة هي مجتمع اإلنسان الطبيعي الذي يؤثر ويتأثر به ، فاألسرة هي النـواة                



   

                                                         
35

نية ، وهي مجتمع الطفل األولى وبالتالي من غير الممكن فصل           األولى والمدرسة هي النواة الثا    
أي  منها عن اآلخر ، فالذي تسوء عالقاته األسرية وتكون ملؤهـا التـوترات والمـشاحنات                 
ستؤثر حتماً في توافقه الدراسي والمدرسي ، وتؤدي به إلى القلق والتوتر وشرود الذهن وقـد                

  . تؤدي إلى الفشل المدرسي 

 الطفل باألمان في المجتمع الذي يعيش فيه فإنه يكـون سـعيداً آمنـاً ،                وعندما يشعر 
وتتهيأ له الفرص لتعلم األنماط االجتماعية المقبولة والمهارات التي تسهل وصوله إلى عالقات             
اجتماعية بارزة ، ويكون عن نفسه فكرة مناسبة نتيجة تقبل اآلخرين له ، ويساعده ذلك في أن                 

جه انتباهه إلى العالم الخارجي وأن يهتم باألشخاص واألشـياء الخارجـة         يكون حراً في أن يو    
     ) . 157 : 1987الشرقاوي، ( عنه ويحقق ما يتوقعه المجتمع منه 

التوافق مع المجتمع على ضوء تصرف الفـرد      ) 219 : 1990السوداني ،   ( ويعرف  
ع مراعاة حقوقهم ويتحمـل     في ضوء القيم التي يؤمن بها المجتمع ، ويتفاعل مع اآلخرين ، م            

المسئولية االجتماعية ويتحرر من الميول المضادة للمجتمع ويحاول تغيير الظواهر السلبية كما            
  . يتصف بالمرونة واتساع األفق في عالقاته االجتماعية 

يرى الباحث أن مجاالت التوافق وأبعاده الشخصية واالجتماعية بمتغيراتها مرتبطة مع           
متداخلة ومن الصعب فصلها ، فالتوافق الشخصي مثالً أو الـذاتي، كمـا             بعضها البعض بل و   

يحلو للبعض تسميته هو المؤشر األول وهو المنطلق للتوافق العام ، فلن يكون هنـاك توافـق                 
اجتماعي إن فقد اإلنسان توافقه الشخصي ألن الشخصية المتوافقة باستطاعتها أن تكيف الواقع             

كما أن العيوب الجسمية أو اإلعاقات ليس بالضرورة أن تـؤثر           . وتتكيف معه حسب إمكاناتها   
على توافق اإلنسان فكثير من الناس متفوقين ومتوافقين مع ذواتهم ومع مجتمعهم ، بل متفوقين              
دراسياً رغم ما بهم من إعاقات ، ألنهم يمتلكون القدرة الذاتية بل الدافعية والطمـوح للتوافـق                

رى فال ننسى حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصـحاب         هذا من ناحية ، ومن ناحية أخ      
إذا ابتليت عبـدي بحبيبتيـه،      " اإلعاقات بالتوافق حيث قال عليه السالم إن اهللا عز وجل يقول            

، والحبيبتـان همـا      )436:العسقالني ، ب ت     ( رواه البخاري   " فصبر، عوضته منهما الجنة     
صبر على اإلعاقة ويكون متوافقاً مع ذاته كما هي فله          العينان ، ويفهم من هذا الحديث أن من ي        

رضوان اهللا وجنته ، ومن ناحية ثالثة فإن األطفال المحرومين من آبائهم أو أمهاتهم بالوفاة فإن                
اإلسالم يأمر باحتضانهم أو كفالتهم ومئونتهم حتى يتوافقوا مع الظرف الجديد الذي آلـوا إليـه     

  . لذاتي واالجتماعي على حد سواء وبالتالي يتمكنوا من التوافق ا
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  : مؤشرات ومظاهر الشخصية المتوافقة 
تتميز الشخصية المتوافقة بمجموعة من المظاهر والمؤشرات السلوكية ، التـي تـدل             
على النضج ومن الممكن اعتبارهما صـفات للشخـصية المتوافقـة، ومـن هـذه المظـاهر                

  :  والمؤشرات 
  

  : انياته تقبل الفرد الواقعي لحدود إمك-  1
بمعنى أن يكون اإلنسان راضياً عن نفسه وعن إمكانياته التي يتصف بها ، علـى أال                
يكون هذا الرضا سلبياً ، بل يحاول جاهداً التغيير إلى األفضل من غيره وإلى األحسن في ذاته                 
ضمن اإلمكانات والقدرات، التي يتصف بها على أال يحمل نفسه ما ال تطيق لقوله تعالى فـي                 

ألن تحمل المشاق قد يـؤدي  " ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به     " اء المؤمنين في القرآن الكريم      دع
  . إلى النكوص وبالتالي الالسواء والتوتر 

ونجد أن بعض الناس لهم بصيرة ال بأس بها بأنفسهم، ويفهمون ذواتهم فهماً واقعياً أو               
اإلحباط والفشل ، ويـساعد علـى اإلنجـاز         قريباً من الواقع، وهذا يهيئ لهم تجنب كثير من          

ويالحظ أن كثيراً من الناس يبالغون في تصور قدراتهم ويتوهمون أنفـسهم            . والتوافق السليم   
كما يحاول البعض اآلخر أن يهون من شأن نفسه ويركـز علـى             . أكثر مما يستطيعون فعالً     

سي أو على التعامل النـاجح مـع   وهذا أيضاً ال يساعد كثيراً على توافقه النف    . عيوبه ونقائصه   
   ). 22 ،21 : 1998أحمد ، ( اآلخرين 

أن الشخص الناضج يعرف مدى ما تتحمله طاقته وما يتسع له وقته من             " فهمي"ويرى  
حينما يدرك  أن األمر فوق طاقته ، إنه يوازن بين عمله ولهـوه ،              " ال  " مسئوليات، إنه يقول    

أن مـن مؤشــرات   " عباس"فيمـا يرى  ). 99 : 1970فهمي ، " ( فيعطـي كل ناحية حقها 
التـوافـق قـدرة الفـرد علـى اإلنتــاج المعقــول فـي حـدود ذكائــه وحيويتــه           

، ويرى الباحث أن اإلنسان الواقعي مع حدود إمكاناتـه           )61 : 1994عباس ،   (واستعداداته    
س ذلك اإلنسان المغـالي     مرشح للنجاح والتوافق، وبالتالي التعاطي مع األمور بواقعية ، وعك         

  .بإمكاناته وقدراته سرعان ما يعرض للفشل وبالتالي لإلحباط وعدم التوافق
  

  ) :الفسيولوجية والنفسية ( اإلحساس بإشباع الحاجات األساسية -   2

من غير المعقول، أن يكون اإلنسان جائعاً، أو يشعر بعدم إشباع حاجاته الفسيولوجية ،              
توافقاً مع من حوله فمن مؤشرات التوافق والصحة النفـسية الـشعور           ثم يكون مستقراً متزناً م    
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بإشباع هذه الحاجات األولية بالدرجة األولى ، وحتى يتوافق الفرد أيـضاً مـع نفـسه ومـع                  
اآلخرين، فإن أحد مؤشرات ذلك أن يحس بأن حاجاته النفسية مشبعة، ويتمثـل ذلـك فـي أن       

ي ، فالفرد الذي لم يشبع حاجاته لألمـن والـذي ال            يشعر الفرد بدرجة مناسبة من األمن النفس      
   ) . 61 : 1994عباس ، (يشعر باالستقرار ال يستطيع أن يواجه الحياة بمشكالتها وصعوباتها 

كما يتضمن الشعور باألمن إحساسه بأنه محبوب من اآلخرين، وأن لديه القدرة علـى              
ديه، فإن هـذا يعـد بمثابـة أحـد          الحب ، وإذا ما أحس الفرد بأن كل هذه الحاجات مشبعة ل           

   ). 32 ، 31 : 1994الطيب ، ( المؤثرات المهمة لتوافقه 

ومن عوامل الشعور باألمن عند األطفال حـسن المعاملـة والتربيـة، حيـث تـشير             
الدراسات النفسية في مجال الطفولة أن إساءة معاملة الطفل وعدم مساعدته على إشباع حاجاته              

نحراف األبناء ، سواء كانت اإلساءة عن طريق رفض الوالدين للطفـل       تشكل عامالً مهماً في ا    
أو عن طريق عدم إشباع حاجاته النفسية ، فخلو حياة الطفل من الحـب والحنـان يمكـن أن                   
يعرقل مسيرته النمائيـة ، فمـن حـق الطفــل علــى أبــوية أن يحـسـن تــربيته                

   ) . 42 : 2000ياسين وآخرون ، ( ويحـسن تسميته 

حسن التربية هنا، يعني إكسابه العطف والحنان واألمن وتزويده الدائم بها كالطعـام             و
وعلى هذا األساس فإن شعور اإلنسان باألمن وإحـساسه  .. والشراب والكساء على حد السواء     

  . بتقبل اآلخرين وعطفهم وحنانهم يشير إلى توافقه وتكيفه

  : توافر مجموعة من سمات الشخصية اإليجابية-  3
إلنسان الذي يتميز بالتوافق والسواء تتوافر لديه مجموعة من سمات الشخصية التي            وا

  . تدل على توافقه وعلى صحته النفسية، ومن هذه السمات 

وهو القدرة على تناول األمور بأناة وصبر فال يستفز، وال يستثار من            : االتزان االنفعالي     - أ
ني في مواجهة األمور يتحكم في انفعاالتـه  األحداث التافهة ويتسم بالهدوء والرزانة ، عقال    

   ) 32 : 1994الطيب ، .. ( خاصة انفعال الغضب والخوف 

وهو من المؤشرات الهامة التي تشير إلى التوافـق فتـصور           : القدرة على ضبط الذات       -  ب
اإلنسان المتوافق ومفهومه لذاته متوازناً مع إمكاناته وقدراته ، فهو لديه القدرة على ضبط              

على إدراك عواقب األمور ، ألنه يستحضر في ذهنه جميع النتائج التي يحتمـل أن               ذاته و 
تترتب على أفعاله في المستقبل ، وكلما زادت القدرة على ضبط الذات كلما قلت الحاجـة                

  ).113 : 1970فهمي ، ( إلى الضبط الصادر من سلطة أخرى خارجة من الذات 
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هذه السمة أن يحس الفرد بمسئوليته إزاء اآلخـرين         المقصود ب : لمسئولية االجتماعية       ا    -ج
ومـن  ) أي يهتم بالغير  ( وإزاء المجتمع بقيمه ومفاهيمه وفي هذه الحالة يكون الشخص غيرياً           

ثم يبتعد عن األنانية ، ويتمثل في سلوك الفرد االهتمام بمجتمعه والدفاع عنه وحماية منجزات               
   ) . 33 :1994الطيب ، ( إلخ .. وة هذا المجتمع وعدم التفريط في مصادر الثر

وقد حث اإلسالم على هذه المسئولية االجتماعية، التي تؤكد علـى كينونـة الـشخص     
المـسلم أخـو   " وانتمائه لمجتمعه وتوافـقه مع متطلبات الجماعة فقال عليه الصالة والـسالم        
متفـق عليـه     " المسلم ال يظلمه وال يسلمـه ، ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجتـه               

   ) 104 : 1993النووي ط (

هذا باإلضافة إلى مجموعة أخرى من السمات  التي تدل على التوافق واالتزان منهـا               
    : على سبيل المثال ال الحصر 

   اتخاذ أهداف واقعية -

  .  القدرة على التضحية وخدمة اآلخرين -         

  . الشعور بالسعادة وعدم التوتر والقلق -         

   المرونة أمام متطلبات الحياة وعدم التطرف-
  

  ): نسق قيمي ( توافر مجموعة من القيم  -5
تعتبر القيم من المعايير العليا، التي يتبناها كل مجتمع، ويؤمن بها ويحققها في أفـراده،     

ألن اإلنسان مفطور على الخير والصالح، وبعضها مكتسبة يكتسبها         . وبعض هذه القيم فطرية   
جة اشتراكه في نشاط المجتمع ، وهذه القيم أيضاً تنبثق من أهداف المجتمـع العليـا ،          الفرد نتي 

ولكي يصل المجتمع إلى غاياته فإنه يقوم بغرس قيمه واتجاهاته ، كما يـضع المعـايير التـي     
تعمل كضوء كشاف ييسر للفرد انتقاء واختيار استجاباته للمثيرات، وفي المواقف االجتماعيـة             

، ويؤكد عبـد الغفـار   )80 : 1990الديب ، ( ين على التوازن والتوافق مع المجتمع    وبالتـالي يع 
أن القيم والمعايير االجتماعية هي جميع ما تتفق عليه الجماعة          ، و ) 62 ، 61: 1976عبد الغفار،   (

 وأصبحت المعـايير االجتماعيـة   …وتقبله من أساليب سلوكية إلى اتجاهات اجتماعية إلى قيم      
 لتحديد العادي من السلوك ، تسليماً بأن الصحة النفسية السليمة لفرد ما تظهـر               تستخدم كمحك 

  .في التزام الفرد بهذه المعايير 
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ويرى الباحـث أن توافـر هـذه القيـم مؤشـر واضح علـى عـدم التنافـر مـا             
 بين الفرد ومجتمعه، ومظهر من مظاهر توافقه السليم مع محيطه الذي يعيش فيه ، سواء تميز               
هذا الواقع بالقسوة واأللم فيحتاج من الشخص إلى قيمة الصبر ، أو كان هـذا الواقـع يـسيراً          
سهالً محبوباً لإلنسان فنجـد منه قيمة الشكر ، فهـو شاكـر صابر محتسب ال يجــزع وال              

عجباً ألمر المؤمن إن أمره كله لهو       " يخنع ، وفي هذا المجال يقـول الرسـول عليه السـالم          
وليس لك ألحد إال للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضـراء                 خير ،   

أن من مظـاهر  " أحمد"، فيما يرى )  23 : 1993النووي ط ( رواه مسلم . )صبر فكان خيراً له     
التوافق في الطفولة استشعار العالقات االجتماعية السليمة والتمتع بهـا، والنظر إلى المجتمـع             

 وروح وديــة واإلقبـال علـى السيـر فـي الحيــاة بأمــل وطموحــات         باطمئنـان
  ).348 : 1998أحمد ، ( واقعية 

إن الشخصية المتوافقة من الممكـن التعـرف عليهـا مـن خـالل ظاهرهـا فـي                  
المحكات العملية ، فالذي يتقبل ذاته في حدودها ويـسعى إلـى تطويرهـا حـسب قـدراتها،                  

 القصور عنده وال يبـاهي وال يغـالي بنفـسه ، كـل هـذا                وفي الوقت نفسه يعترف بنواحي    
ويـرتبط بـذلك اإلحـساس بإشـباع        . مؤشر على التوافق والتناغم مع النفس ومع المحـيط          

الحاجات الداخلية، ألن الذي يقدر ذاته فإنه يشبع حاجات مـا فـي نفـسه، ويـشعر بـاألمن                   
 فيكـون اإلنـسان متزنـاً       واالطمئنان ، وبالتالي يتصف اإلنسان بسمات شخـصية إيجابيـة،         

انفعالياً ولديه القدرة على ضبط ذاته ويتحمل المـسئولية فـي المجتمـع ،كمـا أنـه يـؤمن                   
بقيم ومبادئ ومثل عليا يحققها في واقعه العملـي وهـذه المؤشـرات مترابطـة ومجتمعـة                  
مع بعضها ، وأي خلل فيها يؤدي إلى خلـل فـي أخـرى، وبالتـالي يختـل التوافـق عنـد         

بدأ مؤشرات عكسية تشير إلـى الالتوافـق والالسـواء، ومـن ناحيـة أخـرى                الشخص، وت 
فإن هذه المؤشرات مترابطة ومتناسقة، ومن غيـر الممكـن أن يتـصف اإلنـسان الـسوي                 
بواحدة وتنقصه األخرى ألن ذلـك يـؤدي إلـى عـدم التـوازن أو الخلـل ، وعلـى هـذا            

تناسـق وتـرابط واتـزان فـي     األساس فإن اإلنسان المتوافق تجتمع فيه هـذه المؤشـرات ب          
  .وقت واحد 

  :محكات التوافق 
رغم صعوبة وضع ميزان ثابت للحكم على الصحة النفسية لإلنسان أو لتوافقه، إال أن              
علماء النفس حاولوا وضع محكات أو معايير عامة من الممكن الحكم من خاللها على صـحة                

راً للسلوك اإلنساني التوافقي بـصفة      اإلنسان النفسية وتوافـقـه، وهذه المحكات قد تكون معيا       
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ولكن . عامة، إال أنها غير ثابتة في كل زمان ومكان، فقد يصلح معيار ما في بالدنا اإلسالمية               
وقد يكون المعيار المثالي ضرب من الخيال عند الـبعض          . يكون نقيضه في الدول األوروبية      

  : محكات هي  وهكذا ، وهذه ال…إال أنه معيار واقعي عند البعض اآلخر 
  

  :لمحك المثالي ا -1
  ذلك أنهـا تطلـق أحكامـاً خلقيـة علـى        Valuationalالنظرة المثالية نظرة قيميه

 وغير الكـاملين ،وهـي تـستمد أصـولها مـن األديـان المختلفـة ،                 -المثاليين-الكاملين  
ويعرف المثاليين الشذوذ بأنه االنحراف عن المثـل األعلـى أو الكمـال ، ومعيـار الحكـم                  

ــالي ع ــا هــو مث ــاده عــن الكمــال أو عم ــرد أو ابتع . نــدهم هــو مــدى اقتــراب الف
وينظر أصحاب المنحى المثالي إلـى اإلنـسان نظـرة كمـال وتمـام              ). 67: 1996عوض،(

في التكوين والسلوك ، وجعلوا السواء في طبـع الـنفس بالرضـا والحـب والعفـو دائمـاً                   
الهـا ، واتـساق أقوالهـا ، وأفعالهـا      وفي خلوها من التوتر واأللم والصراع وفي كمـال أفع         

وتكامل أفكارها ومشاعرها ، وفي خلوها مـن األخطـاء والعيـوب والنقـائص واعتبـروا                
   ) .154 : 1988مرسي ، ( ما دون ذلك انحرافاً 

  : المحك الذاتي  -2
عندما يريد إنسان ما أن يحكم على سـلوك مـا بالـشذوذ أو الـسوية فإنـه يعـود                    

ولـذلك فـإن هـذا المحـك ذاتـي أو شخـصي ،              ) ه الشخصي   حكم(إلى إطاره المرجعي    
ألنه يعتمد على األطر المرجعية لألفراد ، ومع ذلـك فإنـه يـصلح فـي بعـض الحـاالت                    
كمحك جيد في التمييز بين الصور السوية والصور الالسـوية مـن الـسلوك ، حيـث إنـه                   

ويمتـاز  . ) 43 :1990كفـافي ،  (يتضمن جزءاً ال بأس به من الموضـوعية رغـم ذاتيتـه             
المعيار الذاتي بسهولة تطبيقه وشيوعه عند عامـة النـاس ، فكـل إنـسان يـصف سـلوكه                   
. وسلوك غيره بالسواء أو االنحـراف بحـسب مـا يـراه فـي ضـوء إطـاره المرجعـي            

ويلقي هذا المعيار القبول من المتخصصين في الصحة النفـسية ألنـه يقـوم علـى أسـاس                  
تـه فـي اختيـار الـسلوك الـذي يحقـق لـه التوافـق              مسئولية اإلنسان عن أفعاله ، وإراد     

الشخصي وتكامل الشخـصية وهمـا محكـان جيـدان للحكـم علـى الـسلوك بالـسوية أو          
   ) .156 : 1988مرسي ، (االنحراف 
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  :المحك اإلحصائي  -3
النظرة اإلحصائية نظرة موضوعية فهي ال تصدر أحكاماً قيمية عن السواء أو الشذوذ             

روه أو ما هو محبوب ، إنما تعطي أهمية التدرج والنسبية في الدرجـة     فال تنظر إلى ما هو مك     
فالشخص السوي هو من ال ينحرف كثيراً عن المتوسط أو هو المتوسط ، والمنحرف هو مـن              

ويعتبر كفافي أن المحك اإلحصائي يكاد      ). 66 :1996عوض،(…يبعد عن المتوسط أو الشائع    
ن الناس ، ويعتمد المحك اإلحـصائي علـى درجـة    أن يكون الصياغة الرقمية لما هو سائد بي   

تكرار السلوك وشيوعه بين أفراد الجماعة ، فالسلوك الذي يصدر من أكبـر مجموعـة مـن                 
األفراد يكون سلوكاً سوياً أما السلوك الذي يصدر من جانب أفراد قليلين فهو سلوك غير سوي                

دقيق فرغم أنه يعطي دالالت     ويرى الباحث أن المحك اإلحصائي غير        ) 44 : 1990كفافي ، (
فتكرار الـسلوك ال يعنـي أنـه    . رقمية إال أنه ال يعطي تفسيراً لدالالت أخالقية أو اجتماعية         

وقد يكون القليل هـو األقـرب فـي    . معيار وقد ال يكون المتوسط هو المعيار األقرب للصحة  
  . بعض الظروف وذلك حسب الواقع اإليماني والقيمي 

  : المحك االجتماعي . 4
هذا المعيار، إنما هو معيار نسبي ذلك أنه يـرى أن الـشخص الـسوي هـو الـذي                   
يسـاير سلوك وقيم ومعـايير وقـوانين مجتمعـه، وكمـا نعـرف فـإن قـيم المجتمعـات                   
وقوانينها ومعاييـرها تختلف اختالفاً ظاهراً بعـضها عـن بعـض، كمـا تختلـف أهـداف                 

ــضـاً  ــارض أي ــل وتتع ــات ب ــوض ،   (المجتمع ــك  ) . 67 :1996ع ــوم المح ويق
االجتمـاعي علـى أســاس القبـول االجتمــاعي ، فالـسلوك الـذي يتفــق مـع المعــايير       
االجتماعية يكون سلوكاً سوياً أما السلوك الذي ال يتفـق مـع هـذه المعـايير فهـو سـلوك                   
شاذ أو غير سوي ، والمعيـار االجتماعي مفهوم يـشير إلـى مـا يقبلـه المجتمـع مــن                    

وغيرهـا مـن العوامـل التـي تحـدد سـلوك األفـراد              . واعد وعادات واتجاهات وقـيم      ق
  ).       48 :1990كفافي،(

وقد وجهت انتقادات للمحك االجتماعي ذلـك أن المجتمعـات تختلـف فيمـا بينهـا                
في القيم واالتجاهات، فهناك مسلكيات اجتماعيـة شـاذة فـي نظرنـا نحـن المـسلمين، إال                  

وتتبـاين المجتمعـات فيمـا بينهـا فـي أمورهـا االجتماعيـة        . خـرين  أنها مقبولة عند اآل  
والعقائدية وبالتالي تختلـف فـي الحكـم علـى الـسلوكيات فيهـا كـل حـسب مرجعيتـه                   

  .وعقائده



   

                                                         
42

  :  المحك اإلسالمي -5
لقــد جــاء اإلســالم ليعطــي اإلنــسان تــصوراً واضــحاً لكــل مــا فيــه خيــر 

 لـصالحه فـي الـدنيا واآلخـرة ألن     فيتبعه ، وكل مـا فيـه شـر فيبتعـد عنـه ، وذلـك          
اهللا عز وجل يعرف مـا فيـه خيـر ورشـاد لإلنـسان ويعـرف مـا فيـه شـر وفـساد                        

  : ويشير مرسي إلى أن المعيار اإلسالمي يتميز بعدة ميزات منها . له 

قيامـه علــى قواعــد تناســب فطــرة اإلنـسان الخيــرة ، ويــدركها عقلــه الــسليم     .  أ
ــسلوك ا  ــالمي ال ــار اإلس ــط المعي ــد رب ــسلوك  فق ــسن ، وال ــل الح ــسوي بالفع ل

المنحــرف بالفعــل الــسيء أو القبــيح ، وجعــل حــسن الفعــل أو قبحــه مرهــونين 
ــسنه اهللا    ــا ح ــسن م ــة فالح ــرد أو رضــا الجماع ــوى الف ــه ، ال به ــم اهللا في بحك

  . والقبيح ما قبحه اهللا 

ــان ،      .  ب ــان أو المك ــاختالف الزم ــف ب ــة ال تختل ــسلوك ثابت ــد لل ــه قواع تقديم
ــ ــالل  موضــوعية ال تت ــشريع الح ــل ت ــات ، وجع ــراد أو المجتمع ــر األف أثر بتغي

  . والحرام من سلطة اهللا عز وجل وحده

ــن  .  جـــ ــصها م ــة واإلحــصائية ، وخل ــة واالجتماعي ــايير الذاتي ــزات المع ــع مي جم
ــرد     ــصيب الف ــد ت ــي ق ــرض ، الت ــز والم ــساد والتحي ــصب والف ــوى والتع اله

 علـى سـلوكياته اإلراديـة       والجماعة ، فقـد جعـل اإلسـالم الفـرد المـسلم حكمـاً             
ظاهرهــا وباطنهــا ، بمعنــى أنــه ذاتيــاً يــستطيع أن يحكــم علــى أفعالــه لقــول  
النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم ألحـد الـصحابة الـذي جـاء يـستفتيه عـن البـر ،                       

جئـت تـسأل عـن البـر ، اسـتفت قلبـك ، البـر مـا                  " فقال عليه الصالة والـسالم      
واإلثـم مـا حـاك فـي الـنفس وتـردد            اطمأنت إليه الـنفس واطمـأن إليـه القلـب           

  " في القلب وإن أفتاك الناس وأفتوك 
وجعل التقبـل االجتمـاعي محكـاً للـسلوك، فالـسلوك الـسوي هـو الـذي يتفـق                   
ــه وتقاليـــده وأعـــرافه الـــتي ال تتعـــارض   مــع قــيم المجتمــع اإلســالمي وعادات

   ) 168: 1988مرسي،.( مـع حكم اهللا عز وجل

ــال  ــث أن اإلس ــرى الباح ــساني،   وي ــسلوك اإلن ــي لل ــزان الحقيق ــو المي م ه
ألنه يقـوم علـى مـا فيـه مـصلحة الفـرد والجماعـة فـضالً عـن رضـا اهللا عـز                        

فاإلسـالم جـاء ليجعـل اإلنـسان يتوافـق مـع نـواميس الكـون التـي تـسبح                    . وجل  
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ــوازن وأي   ــة بانتظــام وت ــه فــي حركــة دائب ــه ، وتتحــرك ل بحمــده ، وتخــضع ل
فكـذلك اإلنـسان أي خلـل فـي سـلوكه التـوافقي           . خلل فيها قـد يـؤدي إلـى الـدمار         

وأمـا اسـتقامته   . مع نظـام الكـون اإللهـي قـد يـؤدي بـه إلـى الهـالك والالسـواء                
ــق      ــاغم والتناس ــى التن ــل عل ــذا دلي ــوني فه ــاموس الك ــاً للن ــه وفق ــا أراد ال كم

  .والتوافق

من مجمل المحكات السابقة يرى الباحث أن سلوك اإلنسان ليس مجرد ما يـؤمن بـه                
اتياً أو محصلة للمثل العليا فقط ، كما أنه ليس مجرد قيمة رقمية أو إحصائية تعطـى ألدائـه       ذ

حتى تحكم عليه بالتوافق أو عكسه ، وإنما ميزان من المعايير والمثل العليا الواقعية التي يؤمن                
ـ                  ك بها الفرد ذاتياً حسب ما أراد اهللا عز وجل ويستطيع تطبيقها ، فـالميزان الحقيقـي والمح

وأقيمـوا  " األساسي للشخصية المتوافقة هو الميزان الذي وضعه اهللا لإلنسان حتى يقيم سلوكه             
، وخسران الميزان بالزيادة والنقـصان فيـه        ) 9: الرحمن  " ( الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان      

ـ           . على حدا سواء   سان أما الوسطية واالعتدال والقسط فهو السلوك المحمود الذي أراده اهللا لإلن
  . في كافة أفعاله وعبادته

  : سوء التوافق والعوامل المؤثرة فيه 

يرتبط التوافق ارتباطاً وثيقاً بتحقق حاجات اإلنسان الفسيولوجية والبيولوجية والنفـسية           
على حد سواء ، فإذا ما طرأ ما يمنع تحقيق اإلنسان لحاجاته هذه فقد ينـشأ عنـه اضـطراب        

ساس فإن علماء النفس يرجعون سوء التوافـق إلـى عـدة            وتوتر وسوء توافق وعلى هذا األ     
  : عوامل منها

  

  : عدم إشباع الحاجات الجسمية والنفسية  -1

ذلك، ألن عدم إشباع الحاجات النفسية والجسمية يؤدي إلى اخـتالل تـوازن الكـائن               
 أفضل  الحي، مما يدفع الكائن إلى محاولة استعادة اتزانه ثانية ، فإذا تحقق له ذلك حقق توازناً               

ويقـسم عبـاس    ). 439 : 1983الـدريني، ( ، أما إذا لم ينجح فيظل التفكك والتوتر بـاقيين        
  : عوض الحاجات التي يسعها اإلنسان لتحقيقها إلى 

الحاجة إلى الطعام والماء واألكسجين ، والحاجة إلى اإلخراج والحاجة إلـى المحافظـة                .  أ
ئة ، أما الدافع الجنسي ودافع األمومة ،        على درجة حرارة الجسم ، ووقايته من أخطار البي        

  . فهي حاجات تكفل بقاء النوع 
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وهي دوافع ثانوية فيكتسبها الفرد خالل عملية التطبيـع االجتمـاعي           : الدوافع المكتسبة     . ب
وهـذه الدوافـع تسـاعـد على استمرار العـالقات اإلنـسانيـة واالجتمــاعية ، أن            

القلـق واالغتــراب والتعــاسة وفقــدان       عـدم إشباعهـا يـؤدي إلـى الشعـور ب     
  ).56 :1996عوض، . (األمن 

  : الضغوط البيئية واألزمات االجتماعية  -2
يتفق علماء النفس على أن الخبرات المؤلمـة التـي يتعـرض لهـا اإلنـسان فـي                  
الطفولة مسئولة عـن تنميـة العوامـل المهنيـة لالنحرافـات النفـسية ، ففرويـد يرجـع                   

 فـي الرشـد إلـى الـصراعات التـي لـم تحـل فـي الطفولـة ،                    االضطرابات النفـسية  
والفرويديون الجدد يعتبرون اضطراب عالقة الطفـل بوالديـه فـي مرحلـة الطفولـة مـن                 
أهم عوامل االنحرافات النفـسية ، أمـا أصـحاب المدرسـة الـسلوكية فيـذهبون إلـى أن                   

لمـة ألخطـاء فـي    االضطرابات النفسية والعقلية واالنحرافـات الـسلوكية ، سـلوكيات متع      
   ) . 238 : 1988مرسي ، ( عملية التنشئة االجتماعية ، خاصة في مرحلة الطفولة 

فالتوافق مرهون بالخبرات السارة أو الخبرات المؤلمة في الطفولة، وفي أي مرحلـة              
أو اجتماعيـة         ) ماليـة   ( عمرية ، فعندما يمر اإلنسان بأزمات شديدة سواء كانت اقتـصادية            

كمـا أن   . ، فإن ذلك يؤدي إلى االضـطراب والتـوتر والقلـق            ) انفصال   - وفاة   - طالق( 
الحروب ومشاهدة مظاهر العنف والقتل إحدى العوامل التي تؤدي إلى اضـطراب الـسلوك ،               

  . وكثير من الدراسات أثبتت ذلك 
  

  : اإلعاقات الجسمية  والنفسية والعقلية  -3
ألوف تؤثر في عمليـة التوافـق ، فالقـصر         فالمظاهر الجسدية الخاصة النابية عن الم     

المفرط أو البدانة الزائدة ليس مما يؤثره الناس ، وقد يكون ذلك مصدر فـشل فـي منافـسة                   
اجتماعية ، ويكون في ذلك إمكان شعور بالنقص وإثارة االضطرابات في التوافق ، ومثل ذلك               

ما قد يكون في وجهه مـن       وجود إعاقة في الظهر أو في الرجلين أو في البصر والسمع ، أو              
المليجـي  "ويـشير    ). 27 : 1997مياسـا ،    ( قبح وكدمات تؤدي إلى اضطرابات سـلوكية        

إلى أن من عقبات التوافق القدرة غير الكافية ألداء النشاطات بكفاية سـواء كانـت               " وآخرون
جسمية أو عقلية أو اجتماعية ، ويضرب أمثلة على ذلك منها ضعف الصحة وشـذوذ الـشكل           

قصور في أجهزة الحس كالسمع أو العمى وغيرها ، وفي مجموعة القدرات العقلية انخفاض               و
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الذكاء وسوء االستعدادات ، وعدم القدرة على أداء العمل المدرسي ، أو مزاولة األعمال التـي       
   ) . 395 : 1971المليجي وآخرون ، ( تتطلب استخدام الذهن 

س مباشر لسوء التوافق ، وإن كـان هنـاك          ويرى الباحث، أن هذه العوامل تعتبر أسا      
عوامل أخرى إال أنها ال تنفك أن تكون مندرجة تحت واحدة من هذه العوامل ، أو قـد تكـون         
عوامل غير مباشرة مثل القلق ، ألن القلق كخوف مبهم ال يعرف له سبب مباشر كعالقة لسوء                 

اً ما يكون نتيجة وليس سبباً فقـد        التوافق قد يندرج تحت واحدة من العوامل السابقة ، ألنه غالب          
يكون نتيجة لعدم إشباع اإلنسان حاجاته األساسية ، أو قد يكـون سـبب أزمـة اجتماعيـة أو      
اقتصادية ، أو عجز الفرد عن تحقيق أهدافه فهذه تسبب القلق وشرود الذهن وبالتـالي عـدم                 

والعقلية تكون قدرته علـى     التوافق مع البيئة من حوله وبقدر قدرات اإلنسان العمرية والنفسية           
المواجهة ولذلك فإن األطفال أكثر عرضة لإلصابة بسوء التوافـق إن أصيبـــوا بأحــد               
عوامل ســوء التوافق أو بكلها ، وذلك بسبـب عـدم النضـج وعــدم القـدرة علــى                

  .مواجهة األزمات التي تصيب المحيط 
  

  : Defense Mechanismsالحيل التوافقية  
ن حياته الطبيعية بأمان واطمئنان مشبعاً حاجاته ودوافعه عند استثارتها ،           يعيش اإلنسا 

ويؤجل إشباع بعض هذه الحاجات والدوافع لسبب أو آلخر لحين تمكنه من إشـباعها ، وقـد                 
يلغي أو يعطل إشباع دوافع أخرى لعدم إمكانيته إشباعها ، وقد ينشأ عـن تعطيـل أو تأجيـل            

اإلنسان باإلحباط والفشل ويتولد عنده القلق والتوتر والـصراع ،  إشباع هذه الدوافع إلى شعور      
) ميكانزمات الـدفاع    ( فيلجأ اإلنسان ال شعورياً إلى بعض الحيل التي تسمى بحيل التوافق أو             

  . لتنفس عن اإلنسان بعض مظاهر دوافعه التي ال يمكن إشباعها 
هـدف إلـى الـدفاع عـن        وميكانزمات الدفاع كما يبدو من اسمها ،حيل أو أساليب ت         

   ) . 358 : 1990كفافي ،( داخل الفرد أو خارجه  -الشخصية ضد أي تهديد 
أن الحيل الدفاعية هي عبارة عـن أنـواع مـن           " محمد عماد الدين إسماعيل   " ويرى  

السلوك أو التصرفات التي ترمي إلى تخفيف حدة التوتر النفسي المؤلم وحاالت الضيق، التـي               
الة اإلحباط مدة طويلة بسبب عجز اإلنسان عن التغلب على العوائق التـي      تنشأ من استمرار ح   

  ) . 51 :1998أحمد ،(تعترض إشباع دوافعه 
وتنقسم ميكانيزمات الدفاع إلى دفاعات ناجحة ، وهي التي تعمل على إعالء الـدوافع              

اشـلة  ودفاعـات ف  . الجنسية والعدوانية خاصة، وتصرف طاقاتها إلى أهداف اجتماعية مقبولة        
وهي التي ال تنجح في تحقيق اإلعالء أو إعـادة االتـزان إلـى الفـرد، وفـي حـال فـشل           
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الميكانيزمات فشـالً كامالً في أداء وظائفها فإن الطريق يكـون مفتوحـاً أمـام األعـراض                
  ).185 : 1984كفافي، ( المرضية 

 غيـر   أن الحيل الدفاعية أو التوافقية هي إجـراءات آليـة شـعورية           " الديب"وترى    
مقصودة يقوم بها الطفل للتخلص من التوتر الذي ينجم من أزمته النفسية، وما ترتب عليها من                
إحباط وهي إجراءات ال توافقية ، أي أنها ال تستهدف حل المشكلة بل الخالص من القلـق أو                  

وإن تجنبه ، وقد سميت بالحيل الدفاعية ألنها تدفع عن الفرد عائلة القلق ، وتهبه راحة وقتيـة                  
   ) . 198 : 1990الديب ( تكن راحة وهمية ، حتى ال يختل توازنه 

وقد اعتبر علماء النفس أن التوافق الناتج عن الحيل النفسية الدفاعية توافق مؤقت فـي       
معظم المواقف ، ألن الحيل ال تحقق األهداف المحبطة وال تحل الصراع ، إنما تشبع حاجـات        

وهذا ما يجعلها كالعقاقير المـسكنة تخفـف مـن آالم           . ع  ثانوية تولدت عن اإلحباط والصرا    
  .المرض وال تعالجه فتعود اآلالم بعد زوال تأثيرها 

  : وسوف يستعرض الباحث بعض الحيل التوافقية، التي لها عالقة باألطفال 
  :  Projectionاإلسقاط   -1

ات أو هو إحدى الحيل الالشعورية التي تهدف إلى إلصاق ما في داخل الفرد من صـف              
مشاعر أو دوافع أو رغبات أو أفكار غير مقبولة من قبل األنا إلى أشياء أو أشخاص خارجيـة     

يلصق الفرد صفة من صـفاته الـسيئة        " اإلسقاط أنه   "  كفافي" ويعرف   ) 53 :1998أحمد  ( 
وغير المقبولة باآلخرين كوسيلة للتخلص منها ألن اإلسقاط عملية دفاعية مثـل غيرهـا مـن                

 التي تهدف إلى طرد األفكار والمشاعر التي إن ظهرت في شعور الفرد كـان مـن                 العمليات
   ) . 379 :1990الكفافي"(شأنها أن تسبب له الكدر أو الشعور باالمتهان والحط من قيمة الذات

ويرى الباحث أن هذا الميكانزم يقوم به األطفال باستمرار، وذلك بسبب كثرة االحتكاك             
فإن قام الطفل بفعل أشياء غير مقبولة كالكذب، مثالً فإنـه سـرعان مـا     باألقران والمنافسين،   

   …يسقطها على اآلخرين فيقول فالن يكذب وال يقول الصدق وهكذا 
   Rationalizationالتبرير  -2

التبرير هو الميل الالشعوري الختالق أسباب غير األسـباب الحقيقيـة التـي تـؤذي               
نفسها ، والتبرير صـفة شـائعة لـدى المرضـى           شعورنا وما يتضمن ذلك من خداع النفس ل       

فعندما يواجه الفرد موقفاً ال يستطيع فيه أن يتصرف تصرفاً عاديـاً            . واألصحاء على السواء    
أو أن يذكر األسباب الحقيقية وإال فقد احترامه لنفسه واحترام الناس له ، فيذكر أسـباباً زائفـة        

ـرف علـى النحـو الـذي ذهـب إليـه  تخفف من لوم الفرد لنفسـه إزاء اضطـراره للتص     
   ).55 ،54 : 1998أحمد ،( 
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وترى أن التبرير هو محاولة لالعتذار عن السلوك الذي يتميز بأنه غير مرغـوب أو               
غير مقبول ، فيبرر الفعل ، أو الرأي أو الشعور ، أو الموقف باختالق أسباب مقبولة بدالً مـن     

ف الطفل لنفسه أو لآلخـرين باألسـباب الحقيقيـة          األسباب الحقيقية وليس من السهل أن يعتر      
  ).201،202 :1990الديب،(لسلوكه فيلجأ إلى مثل هذا األسلوب وهو التبرير

  

   Identificationالتوحد أو التقمص  -3
فبينما يتخلص الفرد فـي اإلسـقاط مـن الـصفات المكروهـة              وهو عكس اإلسقاط،  

لمحببـة إلـى نفـسه أو المكملـة     بإلصاقها بغيره ، فإنـه في الـتقمص يمـتص الـصفات ا           
لشخصيته من فرد آخر، وهـو فـي هذا يشبع حــاجاته فـي تقـدير الـذات وتأكيــدها                  

أن الـتقمص هـو أن يجمـع الفـرد ويـستعير            " زهران"ويرى   ). 348 : 1978يونس ، ( 
ويتبنى وينسب لنفسه ما في غيره مـن صـفات مرغوبـة، ويـشكل نفـسه علـى غـرار                    

فات، أي أن الفرد يتوحـد أو ينـدمج فـي شخـصية شـخص               شخص آخر يتحلى بهذه الص    
آخر أو جماعة أخرى بـهـا صفات مرغوبـة ال توجــد لـدى الفـرد ،وهــكذا نجـد                  
أن التقمص فيـه تـسلـيـم ضمــني بالنقــص وأنـه تكميــل للنــقص لكــنه ال                   

   ) .39 :1997زهران،(شعوري 
  

  :  Repressionالكبت  -4
ية الرئيسية التي تلجأ إليها األنا الشـعورياً لمواجهـة          يعتبر الكبت بمثابة اآللية الدفاع    

أنواع الصراع الذي قد يؤدي مكاشفتها بها إلى إيذائها ، وتستبعد عن طريق هذه العملية تلـك                 
الرغبات ، الحفزات ، واألفكار التي تتعارض مع مفهوم الفرد عن نفسه وذلـك يـدفعها إلـى           

 استرجاع هذه المحتويات حتى تبقـى بعيـدة عـن           الالشعور ، وتعتبر هذه العملية بمثابة كف      
  ). 131: ب ت  عبد الغفار ،( الشعور وبذلك تجنب الفرد مشاعر القلق 

ومن أهم الرغبات التي تتعرض للكبت الرغبات الجنسية غير المـشروعة والرغبـات    
غبـات  العدائية تجاه الذات وتجاه اآلخرين خاصة تجاه الوالدين واألصدقاء واألقربين ألنهـا ر            

محرمة أو سخيفة أو غير منطقية تفسد عالقة الشخص بنفسه وبغيره،ويرى محمد ومرسي أن              
  :الكبت له مستويات ، وهي

  
  

يتم فيه نقل الرغبات من الشعور إلى ما قبل الشعور فينساها الفـرد     : كبت سطحي   - أ
في اللحظة الحاضرة،لكنه يستطيع تذكرها بشيء من الجهد واسـتعادتها فـي أي             

  . هولةوقت بس
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يتم فيه نقل الرغبات من الشعور إلى الالشعور ، فينساها الفـرد وال           : كبت عميق   - ب
يستطيع تذكرها بإرادته مهما بذل من جهد، ألنه دفنها فـي منطقـة بعيـدة عـن              

محمـد  (اإلدراك والـوعي، بـسبب مـا تحملـه مـن اآلالم وتهديـدات الـذات       
   ).161 ،60 : 1986ومرسي،

  :  Sublimationاإلعالء أو التسامي  -5
هو االرتفاع بالدوافع التي ال يقبلها المجتمع وتصعيدها إلى مستوى أعلـى أو أسـمى               

   ) 39 : 1997زهران ،( والتعبير عنها بوسائل مقبولة اجتماعياً 
ويعتبر اإلعالء من الحيل الدفاعية الناجحة والمقبولة ألنه يهتم بتحويل الطاقة النفـسية             

ع على إشباعها قيوداً إلى أهداف وإنجازات أخرى يقبلها المجتمع          المرتبطة بدوافع يضع المجتم   
، بحيث تصبح هذه الدوافع التي يعتبرها المجتمع وهو دوافع جنسية وعدوانية وقد جردت من                

 وهذا يعني أنها لـم تعـد تـشكل خطـراً علـى      …طاقتها أو من جزء كبير منها غير ملحة      
ويـرى علمـاء     ). 369 : 1990كفافي ، (  الفرد   الشخصية أو الذات ولم تعد تثير القلق لدى       

النفس أن اإلعالء ليس مجرد سلوك مقبول اجتماعياً، وإنما يتعدى ذلك إلـى سـلوك إبـداعي           
  . ملفت للنظر بل داعٍ أيضاً لإلعجاب 

  : Regressionالنكوص  -6
وهي عملية تـقـهـقر تصيب الفرد فيرتد إلى مرحلة سابقة ، ويحدث عـادة عنـدما    

فرد بموقف فيه تهديد يثير القلق الشديد ، وهذا الموقف قد يكون صراعاً داخليـاً بـين        يواجه ال 
دوافع الفرد ، وقد يكون خارجياً بمعنى عوائق بيئية يشعر الفرد أمامها بعجـزه فيلجـأ إلـى                  

   ) . 348 : 1978يونس ( استجابات غير ناضجة أو طفلية تسيء إلى تكيفه 
 العودة أو الردة أو الرجوع أو التقهقر إلى مستوى          هو" ويعرف زهران النكوص بأنه     

غير ناضج من السلوك ، وتحقيق نوع من األمن والتوافق حين تعتـرض الفـرد مـشكلة أو                  
شيخ يـسلك سـلوك   : ويضرب أمثلة على ذلك منها  ). 41 : 1997زهران ،  ( موقف محبط   

مراهقة ، وطفل كبير يعـود      مراهق بعد أن كان قد أقلع عنه ، وامرأة راشدة تسلك سلوك فتاة              
  . إلى التبول الالإرادي بعد أن يكون قد تم ضبطه كما في حاالت الغيرة عند ميالد طفل جديد 

   :  Compensation التعويض -7
عملية سيكولوجية أو حيلة دفاعية، يلجأ إليها المرء بقصـد التغـلب علـى الشعـور            

مد إلى إحراز التفوق في ميدان آخر أو اتبـاع          بالضعف أو الدونية أو عدم المقدرة ، بحيث يع        
نمـط ثان من السلوك ، فالتعويض هو إخفاء الصفة  غير المستحبة تحـت ستــار صفــة    

   ). 47 : 1994عيسوي ،( مستحبـة واإلفراط من تضخيمها 
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ويحدث التعويض في األصل في المجال العضوي ، بمعنى أن اإلنسان الذي يـصاب              
بصار أو السمع مثالً فإن اهللا تعالى يعوضه بشيء آخر أو قدرة أعلى في              بعجز ما سواء في اإل    

مجال آخر ، فاألعمى مثالً يعوض بحدة السمع ، والذي ال يسمع يعـوض بقــوة اإلبـصار                 
 والتعويض في المجال النفسي هو أسلوب من أساليب األنا الالشعوريـة التي تلجـأ              …وهكذا  

 فقـد يلجـأ قصيـر القامــة إلظهــار        …الشعورية  إليها في مواجهة ضغط المحتويات ال     
   ) . 135: عبد الغفار ، ب ت  ( …السيطـرة والتسلـط بصورة مبالغ فيها 

  

  :  Displacement اإلبدال أو النقل أو اإلزاحة -8
هو إعادة توجيه االنفعاالت المحبوسـة نحـو أشـخاص أو موضـوعات أو أفكـار                

كـار األصـلية التـي سـببت االنفعـال ، وعـادة             غير األشخاص أو الموضـوعات أو األف      
تكون األشخاص أو الموضوعات أو األفكـار التـي تـزاح إليهـا االنفعـاالت هـدفاً آمنـاً                   
على األقل أكثر أمناً من الهـدف األصـلي واالنفعـال المـزاح غالبـاً مـا يكـون انفعـال               

ــتم اإلبــدال أو اإلزاحــة بــسبب قــو ). 44 : 1997زهــران ،( كراهيــة وخــوف  ة وي
المصدر األصلي وعدم تمكين الفرد من التعامل معه مباشرة فمـن يحـبط مـن رئيـسه قـد           
ينزل العقاب بأحد أفراد أسرته ،والتلميذ الـذي يعاقـب مـن معلمـه قـد يتـربص بأخيـه                    
األصغر منه ويعتدي عليه ، والـسيدة التـي تحـبط فـي عالقاتهـا مـع زوجهـا تتـسقط                     

   ). 378 : 1990كفافي ، ( األخطاء ألبنائها ولآلخرين 
مـن الواضـح أن اإلبـدال أو النقـل أو اإلزاحـة يقـع فيهـا الكثيـر منـا وهي             
حيلة ال شعورية قد ينكرهـا اإلنسـان فالذي يغضـب من زوجته فإنه ينزل غـضبه علـى                
عماله أو من يعمل تحت إمرته والمراهق الذي يحـب فتاة وال يستطع المصارحة فإنه ينقـل                

وقديمـاً كان الشعراء يتغنون ببيـت المحبوبة أو مـا حولهـا ويتغـزلون          . ها  حبه لمن حول  
  . بناقتهـا ، أو بأحجار دارها بعد رحيلها ، والقصد هي الفتاة نفسها 

  

  :  Denial اإلنكار -9
هو ادعاء الشخـص عـدم وجـود الحاجـة المحبطـة أو العائـق أو الـصـراع            

الذات ، وبالتالـي يخفــض توتــره وقلقــه ويـشعـر           الحاد ، فال يدرك تهديد تقديـر       
   ) . 149 : 1986محمد ومرسي ، ( باالرتياح ، فاإلنكار تعميه للواقع وخداع للنفس 

واإلنكار عملية أو حيلة شائعة بين الناس ألن اإلنكار من الميكانزمات البـسيطة فـي               
الفرد اإلنكار على المـستوى     وهي شائعة عند األطفال والكبار ، ويمارس        . الدفاع عن الذات    

 فاألم شديدة التعلق بابنها تميل إلى أن تنكـر أيـة            …الالشعوري أو على المستوى الشعوري      
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عيوب أو نقائص فيه ، والفرد نفسه يميل إلى إنكار ما به من قصور أو عيوب أو مـا يقابلـه                    
   ) . 378 : 1990كفافي ،( من فشل 
  

  : Dreams األحالم -10
م إحدى الوسائل األساسية التي يلجأ إليها الشخص إلشباع دوافعه التي تلح            تعتبر األحال 

على طلب اإلشباع ، خاصة إذا كان هذا اإلشباع مستحيالً في عالم الواقع ، ففي األحالم يـرى    
 ) 138: 1999طـه، ( الفرد دوافعه وقد تحققت في صورة حدث يتم أو خبرة يعيشها في الحلم    

 فهي ضرب من التخيـل يلجـأ إليـه الفـرد ، والوظيفـة       Day Dreams، أما أحالم اليقظة 
األساسية ألحالم اليقظة كوسيلة دفاعية هي أن الفرد من خالل هذه األحالم يحقق في الخيال ما              
عز عليه تحقيقه في الواقع ، وعلى هذا فأحالم اليقظة ترتبط ارتباطاً مباشراً وإيجابيـاً بكميـة                 

وأحالم اليقظة حيلة نفـسية    ).  388 ،   387:   1990 ،كفافي   ( اإلحباط التي يصادفها الفرد   
شائعة في جميع األعمار ، لكنها أكثر شيوعاً عند األطفال والمراهقين خاصـة أولئـك الـذين         
يعيشون في ظروف أسرية تعرضهم للحرمان والقسوة مما يجعلهم يهربون من واقـع حيـاتهم       

   ) .163 : 1986محمد ومرسي ، ( المؤلم إلى الخيال 
ويرى الباحث أن كثيراً من الناس وخاصة الذين ال يستطيعون تحقيق طموحاتهم يبنون             
ألنفسهم في الخيال قصوراً من ذهب أو عندما يخلون بأنفسهم فإنهم يخلدون للشرود والسرحان              
الذي يؤهلهم لتحقيق مرادهم فـي الخيـال ، فـي محاولـة للتخفيف مـن حـدة التوتــر،              

 عند الجميع وخاصة المحرومين الذين حـرموا شيئاً ما ، فإنـه يحقــق مــا                وقـد نراها 
  . حـرم منـه في أحالم اليقظة التي تخفف عنه بعض مكبوتاته

  

  : Withdrawal االنسحابية -11
االنسحاب هو الهروب واالبتعاد عن عوائق إشباع الدوافع والحاجات وعـن مـصادر         

   ). 41 : 1997زهران ( الصراع الشديد التوتر والقلق  وعن مواقف اإلحباط و
  : ويأخذ االنسحاب أشكاالً كثيرة أهمها 

فالشخص الذي يجد الصد وعدم التقبل من النـاس يبتعـد           : الهروب من الموقف      - أ
عنهم ، ويفضل الوحدة والعزلة ، والذي يخاف من الفشل يبتعـد عـن التحـديات         

  . والمنافسة 
خص بعدم الكفاءة في المواقف االجتماعية      عندما يشعر الش  : الخضوع واالستسالم     -  ب

  . فإنه يخضع لآلخرين ويصبح اتكالياً ضعيف الشخصية سهل االنقياد واالستسالم 
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ويعاني الشخص االنسحابي من تأخر في نضوج الشخصية ومـن الـشعور بـالنقص              
 والطفل االنسحابي هادئ ، منطوٍ على نفسه خجول سريع البكاء تجرح إحساساته بسهولة ، ال              
يثق بنفسه وال باآلخرين ، ومن عوامل تنمية هذه السمات في الشخصية االنـسحابية ضـعف          
البنية واعتالل الصحة ، ووجود عيوب وعاهات جسمية أو تعرض الطفل للحرمان والمعاملة             

   ) 165 : 1986محمد ومرسي ،( القاسية من والديه ومدرسيه 
  

فرد ، فالذي يفلت من واحدة فإنه يقـع         نالحظ أن حيل التوافق ال تقف عند حد معين لل         
في األخرى ، والذي يتصف بواحدة قد يتصف بثانية وثالثة ، وهذه الحيل قد تكـون واضـحة             
وجلية عند كثير من الناس ، وتمارس بشكل يومي وملحوظ وهؤالء يعـانون مـن حيـث ال                  

ة ، وهـذه    يشعرون بأمراض عصابية قد تكون بسيطة ، وقد تكون متوسطة ، وقد تكون كبير             
درجات التوافق عندهم ، وبعض الناس ال تالحظ عليهم إال نادراً جداً ، حيث أنهـم يتـصفون                
باالتزان واالعتدال وهؤالء من الممكن أن نصفهم باألصحاء نفسياً أو المتوافقين وهم قلة بـين              

  . الناس 

نقـل أو   ال: ويرى الباحث أن بعض الحيل التوافقية تتعارض مع متطلبات اإليمان، مثل          
اإلزاحة فمن غير الممكن أن تسقط غضبك من شخص وتوقعه على آخر، وكذلك التبرير الذي               
غالباً ما يصاحب بالكذب، واإلسقاط الذي فيه اتهام لآلخرين بدون دليـل أو مبـرر ، وهنـاك         
بعض الحيل المقبولة مثل التوحد اإليجابي فتوحد الطفل بوالديه قد يساعده في اكتساب األنماط              

سلوكية اإليجابية للوالدين، وأحالم النوم التي تعتبر تنفيساً عن بعض المـشاعر واآلالم التـي      ال
  . تصيب اإلنسان في حال يقظته، وأحالم اليقظة أحياناً تنفس عن اإلنسان بعض أنواع الحرمان

وبصفة عامة فإن الحيل التوافقية تشعر اإلنسان بالتوافق وتخفف من حدة التوتر وعلى             
ن أن يحاول عدم التمادي في استخدامها ألنها تفسد عليه حياته ، أما استخدامها بـصورة            اإلنسا

معقولة فإنها تدل على التوازن والتوافق النفسي واالجتماعي الـذي يـساعد اإلنـسان علـى                
  . االستمرار في حياته بأمان واطمئنان 

لمـشكلة حتـى   وعلى المهتمين باألطفال مساعدة الطفل االنسحابي على تخطي هـذه ا   
يكسب الطفل الثقة بنفسه ، وباآلخرين كي يستطيع العيش دون الـشعور بـالنقص والدونيـة                
واالتكال على اآلخرين ، وخاصة األطفال األيتام الذين يعانون من فقدان العاطفة والحب ، فإن               

ج هؤالء غالباً ما ينسحبون أمام أقرانهم في بعض المواقف الحرجة ، حتى ال يتعرضوا للحـر               
فعلى المجتمع أن يراعيهم ويساعدهم على تخطي المواقف الحرجة وتعويدهم علـى مواجهـة              

  . األمور باتزان وبالتالي يعيشون حياتهم بصورة طبيعية 
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  : دور األسرة في إحداث عملية التوافق 
تعتبر األسرة الحضن االجتماعي األول الذي ينمو فيه الطفـل وتتحـدد فيهـا معـالم            

  . شخصيته 

سرة دور هام في خلق جيل من المواطنين يتمتع بالصحة النفسية ، وهي بالنـسبة               ولأل
للطفل تعتبر مصدراً هاماً لقيمه واتجاهاته ، كما أنه في السنوات األولى التي يقـضيها الطفـل          
في األسرة ومن خالل خبراته المتنوعة وعالقاته االجتماعية المتعددة والمواقف التـي تقابلـه              

 الذي يـؤثر فـي    Self Conceptمكانياته وقدراته يكون الطفل مدركة عن نفسهويختبر فيها إ
ســلوكه فــي المــستقبل ويــؤثر علــى عالقــة الطفــل بنفــسه وعالقتــه بغيــره مــن  

  ). 225ب،ت:علي(الناس

وتبدأ عالقات الفرد االجتماعية والتي تكسبه الشعور بقيمته وذاته مع أفـراد أسـرته               
ت األولية ينمي خبرته عن الحب والعاطفية والحماية، ويـزداد          حيث أنه من خالل هذه العالقا     

وعيه لذاته،ويزداد نموه بزيادة تفاعله مع المحيطين به وقيامه بدوره الخاص وينمو لديه شعور              
  ).266: 1998أحمد،(بالطمأنينة وعن طريق هذا التفاعل تأخذ شخصيته بالتبلور واالتزان 

 االجتماعي للطفل ونمط تـصرفاته مـن خـالل          ويتم تأثير األسرة في تشكيل السلوك     
التنشئة االجتماعية ، فمن خالل هذه العملية يسعى الوالدان عن طريقها إلى أن يكتسب الطفـل                
أساليب سلوكية منضبطة اجتماعياً وكذلك اكتساب عادات ومعايير وقيم أخالقيـة واتجاهـات             

   ) . 37 : 1997 عباس ،( تتفق مع الثقافة السائدة والمقبولة مع المجتمع 
وقد أكدت كثير من الدراسات أن األسرة هي مجتمع الطفل األول الذي يمنحـه كثيـر             
من أساليب التوافق والتكيف، وتعتبر هذه الدراسات أن الطفل الذي يتكيف تكيفاً صـحيحاً مـع       
العوامل المحيطة طفل مطمئن على حياته متزن في انفعاالته وعواطفه، بينما الذي يفشل فـي               

 وهكــذا تنـشأ     …قامة هذا التكيف فإنه ال يقوى علـى مواجهـة مـشكـالته اليوميــة             إ
ومع أحداث حياته أثنـاء     ) أسرته  ( مشكالت الطفـل السلوكيـة من فشله في توافقه مع بيئته          

   ) . 306 : 1998أحمد، ( عملية التطوير 
ـ       و الـسليم  وبقدر ما يكون هناك تماسك أسري وتنشئة سـليمة يكـون التوافـق والنم

سوء التوافق إلى عدة عوامل منها انعدام الدفء العـاطفي          ) كارن هورني   ( لألطفال، وترجع   
في األسـرة وشـعور الطفـــل أنـه شـخص منبـوذ محـروم مـن الحـب والعطـف               

  . بمعنى أن الجو األسري العاطفي هو الجو التوافقي لألطفال ) 21 :1971فهمي(والحنان
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ذين حرمتهم الظروف من الحياة في كنف األسر نـشئوا          ويؤكد المليجي أن األطفال ال    
في مؤسسات يتأخرون في الكالم عن أقرانهم وتكون مفرداتهم أقـل عــدداً مـن مفـردات                
أقرانهـم الذيـن لم يحرموا من األسر حيـث يحظى األطفـال بقسـط أوفـر مـن العنايـة             

   ) . 217 : 1971المليجي، ( الفردية 
 بتصدع األسرة سواء كان التصدع ناتجاً عن مـوت األب أو            كما أن األطفال يتأثرون   

األم أو كالهما معاً ، أو كان التصدع نتيجة االنفصال بالطالق ، وذلك أن األطفال فـي هـذه                   
   ) . 30 :1998رمضان ،( الحال يجتازون تجربة أليمة نتيجة وجودهم داخل أسرة محطمة 

ا في الغالب توافق ألطفالهـا واألسـرة        فاألسرة المتوافقة على هذا  األساس ينتج عنه       
  .سيئة التوافق ينتج عنها سوء توافق إلطفائها 

  : دور األسرة في تلبية الحاجات النمائية لألطفال 
يعد إشباع حاجات األطفال أحد أهم عوامل التوافق وهي أهم أهداف األسرة ، وهـذه                

ة األسرة متمركزة في األم أوالً،      الحاجات في ازدياد وفي نماء ويتم إشباع هذه الحاجات بواسط         
ثم األب في المركز الثاني خالل قياهما بعملية التنشئة االجتماعية ، فإذا ساعدا الطفـل علـى                 
إشباع حاجاته كافياً في إطار من األمن والحب  والتقبل فإن ذلك ييسر له اكتساب القدرة علـى         

سرة في إشباع حاجات األطفـال  ويؤكد سيد غنيم على دور األ ). 8 :1994هواش ،  ( التكيف  
النفسية إذا أريد له أن ينمو نمواً سوياً ، فكما تعتبر التغذية والظروف الصحية المالئمة أمـراً                 
ضرورياً لنمو جسم سليم ، فكذلك تعتبر الخبرات النفسية المناسبة أمراً ضرورياً كذلك ، لنمـو           

   ) . 117 :1987غنيم ،  ( شخصية سوية متكيفة 
ى تتوفر الخبرات المناسبة لألطفال وجو العطف والمحبـة والحنـان يجـب علـى               ولكن حت 

الوالدين أن يكونا على وعي كامل باألساليب المناسبة لتنشئة األطفال في جو يسوده المحبة والعطـف                
والحنان ، إلى جانب تجنب الحماية الزائدة لألطفال والتدليل المفرط الذي غالباً ما يؤدي إلـى نتـائج                  

ة كما يجب أن تتصف العالقات داخل األسرة بالمودة والتفاهم حتى يقوم كـل مـن األب واألم                   عكسي
بدورهما على أتم وجه وأكمله وقد جعل اإلسالم الوئام أساساً للزواج الصالح ولألسرة المتوافقة حيـث             

" ( م مـودة ورمحـة   ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينك       : " قال اهللا تعالى    
فالمودة والرحمة هي غاية الحياة األسرية وبدونها تتصدع األسـرة وتتعـرض لـشتى        ). 21: لقمان  

  .أنواع الصراعات الذي يؤثر سلباً على األطفال وحاجاتهم ونمائهم 
ولكل من األم واألب دوره المستقل في تلبية االحتياجات كما أن لهما معاً دور متكامل               

  .االحتياجات لتلبية هذه 
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  :دور األم 
األم هي أول من يتعامل مع الطفل منذ األيام األولى لوالدته ، ولهذا كان النطباعـات                
هذا التعامل أثر ال يستهان به في نموه وتوافقه ، وقد أكد معظـم علمـاء الـنفس وأصـحاب                   

  .  الطفلالنظريات المختلفة في النمو النفسي على أهمية دور األم وأثره على تماسك شخصية

أن خطورة دور األم وأهميتـه يتركـز فـي الـثالث سـنوات       Freudفيرى فرويد 
األولى في حياته ، فهي العامل المحدد للنمـو فـي هـذه الفتـرة ، وهـو يؤكـد علـى أن                       
العالقة الثنائية بين الطفل وأمه في هذه المرحلـة هـي أسـاس االسـتقرار النفـسي وهـي                   

 واإلحباطـات التـي يعـاني منهـا الطفـل ، أو إلـى               التي تؤدي إلى تخفيف حدة التوترات     
   ).  96 :1990الديب ، ( اشتعالها وظهور األعراض المزمنة 

. ويشير علي القائمي إلى أن مسئولية األم تـصبح أكبـر وأثقـل عنـد فقـدان األب         
إذ أنها من جانب تعد أماً ويجب عليها أن تفـي بـدور األمومـة المتـضمن لـدور الرقابـة           

طفل بالحنان والعاطفة ، ومـن جهـة أخـرى يجـب  عليهـا أن تمـأل الفـراغ                    ورعاية ال 
   ).593 ،1996: القائمي ( الناجم عن فقدان األب 

وبمعنى آخر يكون دور األم متكامل عند غياب األب ويجب أن تقوم بالكيفية المناسـبة     
  . بالرعاية المالية واالجتماعية والنفسية ألطفالها 

م قد يكون األخطر واألهم في التأثير في الطفولـة المبكـرة            ويرى الباحث أن دور األ    
لمكانتها األقرب للطفل من حيث الحمل والرضاع أوالً ، ثم وجودها الدائم في البيـت بـالقرب      
من أوالدها لمتابعة شئونهم الحياتية والنفسية ، وعلى هذا األساس أمر اإلسالم باختيار الزوجة              

تخيروا لـنطفكم فـإن    " مهم فقد قال الرسول عليه الصالة والسالم        الصالحة للقيام بهذا الدور ال    
  : وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي " فاظفر بذات الدين تربت يداك " وقال " العرق دساس 

  أعددت شعباً طيب األعراق           األم مدرسة إذا أعددتها 

  
  : دور األب 

المعيل وهو المتكفل بجلـب المـال       يعتبر األب عماد األسرة وأساسها األول حيث أنه         
والطعام والكساء ومعه البسمة المرسومة على الشفاه ، ليشكل بناء نفسياً مـع البنـاء المـادي                      

فالبناء المادي من الحاجات األساسية والبناء النفسي ال يقل عنه أهمية            ). 67 :1996عمرو ، ( 
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 يـتقمص الطفـل شـعورياً وال شـعورياً          حيث أن الطفل يعتبر أباه رمزاً للرجولة وكثيراً ما        
  . شخصية األب ، وقد يأخذ عنه الكثير من الصفات ومن أساليب الحياة 

واالبن كما تشير معظم الدراسات صورة متشابهة أو متطابقة ألبيه ألنـه كمـا سـبق          
  . يحاول االبن تقليد أبيه ومحاكاته بقصد وبغير قصد ألنه يرى فيه المثل األعلى 

قليدي لألب خاصـة فـي ثقافتنـا العربيـة يمثـل مركـز الـسلطة فـي                  والدور الت 
األسرة والسيد المطلق في المنزل كانعكاس للتقاليد والقـيم الـسائدة فـي المجتمـع العربـي،        
وبالتالي فإن األبنـاء يميلـون إلـى إدراك األب بوصـفه أعلـى كفـاءة وأكثـر سـيطرة                    

   ). 106 : 1990الديب ، ( وتداخالً عن األم 

ن لألب دوراً رئيسياً فــي تكـوين الـذات العليـا أو ضـمائر أبنائـه عـن                   كما أ 
طريق القدوة الحسنـة والمثـل الـصالح الـذي يـضربه لطفلـه فيقلـده الطفـل بطريقـة                  

   ) .108 : 1990الديب، ( شعورية وال شعورية 

ويرى الباحث أن لألب دوراً مهماً جداً في حيـاة األطفـال، ألنـه يعتبـر الحـامي                  
 من التشرد والـضياع، وال يقتـصر دور األب علـى الناحيـة الماديـة واإلطعـام                  لألطفال

فحسب وإنما يتعداه إلى األمور النفسية والعاطفية ألنه كمـا سـبق يعتبـر المثـال األعلـى                  
لألطفال حيث يقلدونه في أفعاله إن كان خيراً فخيـر ، وإن كـان غيـر ذلـك فقـد يكـون                      

  .ومستقبلهم وباالً على حياة أطفاله في حاضرهم 

مما سبق يتبين لنا أهمية دور كـل مـن األم واألب فـي تنميـة حاجـات األبنـاء                    
وكل منهما يكمـل اآلخـر ، ومـن غيـر الممكـن أن نتـصور أن األم لوحـدها أو األب                      
لوحده يستطيع تسيير أمور األسرة واألبنـاء ، وعلـى هـذا األسـاس كـان التفـاهم بـين                    

 االنفعاليـة والوجدانيـة ، ومـن غيـر الممكـن أن            الزوجين ضرورة ملحة لحيـاة األبنـاء      
يكون هناك توافق وعالقات طيبة في حيـاة األطفـال بوجـود الخالفـات أو التـصدع فـي            
األسرة ، كما أن الحرمان من أحد الوالـدين أو كليهمـا يـؤثر سـلباً فـي حيـاة األطفـال                      

ن كانـت مـستقرة بـدون       إ) أب وأم وأبنـاء     ( فاألسرة المكتملـة البنـاء      . البنائية والنفسية   
خالفات فإنها تنتج أبناء متوافقين ، واألسرة متصدعة البنـاء أو ناقـصة فغالبـاً مـا ينـتج                   

  . عنها عدم توافق لألبناء إن لم يوجد البديل المناسب 
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  : أثر الحرمان من الوالدين على األطفال 
ين معاً سواء كان    قد يتعرض األطفال للحرمان من األب أو األم أو للحرمان من األبو           

أو بالموت فينقلب الجو األسري الذي يعيش في كنفـه الطفـل         ) الطالق  ( الحرمان باالنفصال   
إلى جو اجتماعي غير مستقر ويتميز بالقلق والتوتر واضطراب العالقات االجتماعيـة داخـل              

تظهـر  األسرة ، بل إن الطفل بمفرده يتأثر وتتوتر عالقاته مما يؤدي إلى سوء التكيف وقـد                  
  . عنده مظاهر الالسوية 

وقد ثبت لدى علماء النفس أن الخبـرات المؤلمـة فـي الطفولـة تكتـسب مواقـف               
يدرك فيها الطفل عدم تقبله ، مما يشعره بعدم الطمأنينـة والتعاسـة وكلهـا خبـرات تنمـي                   
فيه االستعداد للقلق وتكوين مفهوم سلبي عن الذات مما يـؤثر علـى توافقـه فـي مراحـل                   

كما يـشير فـاروق جبريـل إلـى أن الحرمـان مـن             ) 18 : 1996دسوقي  ( لتالية  حياته ا 
الرعاية الوالدية هـو أول األسـباب المؤديـة إلـى االضـطراب فـي شخـصية األبنـاء                            

وتتحدد درجـة الـضرر مـن الحرمـان بمـدى العالقـة بـين                ) 173 :1986جبريل ،   ( 
بالـسن التـي يـتم عنـدها الحرمـان ،      قبـل الحرمـان و  ) أو أي منهمـا     ( الطفل ووالديه   

وتختلف باختالف نوع الرعاية البديلـة وحالـة الطفـل الـصحية والظـروف والمالبـسات                
وتـشير الدراسـات إلـى       ). 176 : 1986جبريـل ،    ( المحيطة بالطفل وقـت الحرمـان       

  : أن الحرمان من الوالدين يؤدي إلى نتائج صعبة على الطفل، منها 

  : الذهني واالجتماعي تعطيل النمو الجسمي و -1

تشير معظم الدراسات إلى أن الحرمان من األبوين في الطفولة المبكرة تؤثر على بناء              
وتكاد كل البحوث تتفق على أن مستويات       . الطفل من النواحي الجسمية والذهنية واالجتماعية       

مان من رعايـة    النمو تهبط هبوطاً كبيراً في نهاية السنة األولى من العمر وذلك في حالة الحر             
األم وخاصة عندما ينشأ الطفل في مؤسسة ، وأن مثل هذا التأخر يالحظ أيضاً في السنة الثانية                 
حتى الرابعة ، وكلما طال بقاء الطفل في المؤسسة أي بعيداً عـن البيئـة زاد الهبـوط فـي                    

ور ، وأشار كل من جولد فارب وبولبي إلى أهميـة د           ) 91 :1997فهمي  . ( مستويات النمو   
األم في عملية تطبيع وليدها ، وأنه عندما يعتني بالحاجات الفـسيولوجية األساسـية لألطفـال              
ولكن دون أن يلقوا عالقة مناسبة مع الشخصية التي تقوم محل األم ، فإننا نالحظ تأخيراً فـي                  
نموهم غالبـاً مـا يحدث بصورة عامـة ، وأن حرمان الطفل الصغير لفتـرة طويلـة مـن              

 األم قـد يكـون لـه آثـار خطيرة وعميقة على خصائصـه وشخـصيته وبالتالــي              عناية
   ) . 69 :1987أحمد ،( على مستقبل حياته 
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  ) : اضطراب تكوين األنا واألنا األعلى ( اضطراب النمو النفسي  -2
يعتبر النمو النفسي للطفل أحد نتائج الحياة األسرية السليمة التي يحياهـا الطفـل مـع            

يشير المليجي إلى أن النمو النفسي رهن بظهور عاطفة الحب ألمه وأبيـه فبعـد أن                أبويه ، و  
كانت الرابطة بينه وبين أمه رابطة فسيولوجية محضة ، تصبح رابطة عاطفية مـستقلة عـن                

   ) . 221 :1971المليجي ،( الحاجات الفسيولوجية والمطالب النفعية 

 والثالث تتكون الذات الـشعورية للطفـل        إلى أنه خالل العامين الثاني    " فهمي"كما أكد   
،ويرجع الفضل في تكوين هذه الذات إلى المربية األولى وهي األم ، والـذي يحـدث أن األم                  
تهتم بطفلها فتعطف عليه وتشبع حاجاته الجسمية والنفسية فهي التي تحملـه وتعطيـه الثـدي               

  :وتضمه بين ذراعيها ويمر تكوين ذات الطفل في مراحل 

وتخضع فيه الذات لمبدأ اللذة ، فنجد الطفل يقوم بكل سلوك يحقق له             : األولى  المرحلة  
اللذة ويبعد عنـه األلم ، هـذا هـو المبـدأ الـذي يسيطـر علـى سلـوك الطفــل فـي                

  . العام األول وجزء من العام الثاني 

 سـلوك  نجد فيها األم تبدأ بالقيام بتوجيهات نتيجة عدم رضاها عـن     : المرحلة الثانية   
الطفل الذي يسعى به وراء مبدأ اللذة ، فهي تعاقبه إذا قام بسلوك ال يرضيها ، فنجـد الطفـل                    

   ). 92 :1997فهمي ، ( يعدل في سلوكه وهذا هو التكوين الطبيعي لألنا الشعورية 

من المالحظ أن الحرمان من األبوين يؤثر سلبياً على حياة الطفـل ونمـوه الجـسمي                
خطراً على مستقبله ، ويعطى تصوراً لدى من يقوم مقامهما أن لهم مهمـة              والنفسي مما يشكل    

كبيرة في الحد قدر اإلمكان من هذه الظواهر الخطيرة على هـؤالء األطفـال المحـرومين ،                 
وإعطائهم قدراً مالئماً من الثقة بالنفس والعاطفة الوالدية البديلة عسى أن يتكيفوا مـع الواقـع                

  . ية ويتغلبوا على بعض المشكالت الناتجة عن الحرمان الجديد بشيء من اإليجاب

  :  األيتام والمحرومين -ثانياً 
  : تعريف اليتيم 

الفرد وكل شيء يعـز نظيـره ،    : بالضم هو فقدان األب ، واليتيم       : اليتم  : اليتيم لغة   
   ). 193 الفيروز أبادي ب ت( وهو يتيم ويتمان ما لم يبلغ الحلم ، وجمعه أيتام ويتامى ويتمة 
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أعيـا وأبطـأ ،   : يتم ييتم يتماً انفرد ، ويتم ييـتم يتمـاً ويتمـاً            : وفي المعجم الوسيط  
واليتيم هو الـصغير الـذي فقـد أبـاه مـن اإلنـسان والـذي فقـد أبـاه مـن الحيـوان                                       

   ). 1063 :1972أنيس وآخرون ، ( 

االسم أن يقع علـى الـصغار       من مات أبوه فانفرد عنه ، وحق هذا         : اليتيم اصطالحاً   
إال أنه قد غلب أن يسموا به قبـل أن يبلغـوا مبلـغ              . والكبار لبقاء معنى االنفراد عن اآلباء       

الرجال فإذا ما استغنوا عن كافل وقائم عليهم زال هذا االسم عنهم ، قال رسول اهللا صـلى اهللا               
   ) . 989 :1985حوى ،" ( ال يتم بعد الحلم " عليه وسلم 

المنجـد فـي اللغـة      (حرم، حرماً وحرماناً أي منعه إياه فهو محـروم        : م لغة المحرو
فهو الشعور بعدم وجود أشياء يحتاجها اإلنـسان ويعتبـره          : أما الحرمان اصطالحاً  ،)واألعالم  

  ).Kablan,1984:113(كابالن من أهم عوامل الضغط على اإلنسان التي تشكل عائقاً في الحياة
ث أن الدراسة تبحث في من حـرم العاطفـة والحنـان            ومن وجهة نظر الباحث وحي    

األب ،  ( فإن اليتيم والمحروم هو من فقد أحد والديه         ) األب ، األم    ( الوالدي بفقد أحد الوالدين     
  . أو كليهما بالوفاة قبل سن البلوغ ) األم 

  
  

  : اليتيم في القرآن الكريم والسنة 
  : القرآن الكريم -أوالً 

باليتيم واأليتام بصفة عام حيث ورد ذكرهم في ثالثـة وعـشرين            حفل القرآن الكريم    
موضعاً ، مجملها يرغب باالهتمام باأليتام واإلنفاق علـيهم ودفـع كامـل حقـوقهم الماليـة                 
واالجتماعية ، وآيـات أخـرى تحذر مـن أكل ماله أو عـدم دفع مستحقاتـه أو اإلنقـاص               

وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هـي أحسـن حـىت          :  " منه ومـن هذه اآليات يقـول اهللا تعالى        
   ). 52: األنعام  " ( …يبلغ أشده 

في معرض تفسيره لهذه اآلية أنه على من يتولى اليتيم أال يقرب ماله إال              " قطب"يقول    
بالطريقة التي هي أحسن لليتيم ، فيصونه وينميه ، حتى يسلمه له كامالً نامياً عند بلوغه أشـده          

ليحمي ماله ، ويحسن القيام عليه وبذلك تكون الجماعة قـد         . د قوته الجسمية والعقلية     أي اشتدا 
  .. ) 33 ،1232 : 1980قطب ، ( أضافت إليها عضواً نافعاً، وسلمته حقه كامالً 

"  ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فـإخوانكم            : " ويقول اهللا تعالى    
 شأنه وماله وال حرج من خلط مال الولي بمال اليتيم والمقصود بــ              أي إصالح ) 220:البقرة(
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أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فال بـأس علـيكم            " إن ختالطوهم فإخوانكم    "
إن : وفي هذه اآلية يقول قطب رحمـه اهللا      ). 221 : 1جـ:ابن كثير (ألنكم إخوانهم في الدين     

مجتمع اإلسالمي ، والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مـصالح          التكافل االجتماعي هو قاعدة ال    
واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغار ضعفاء أولى برعاية الجماعة وحمايتهـا ،            . الضعفاء فيها   

   ) .232 :1980قطب ، ( رعايتها لنفوسهم وحمايتها ألموالهم 

فأما اليتـيم   " م ، ويقـول اهللا تعالـى موجهـاً خطابـه لنبيه محمد صلى اهللا عليه وسل          
   ). 9:الضحى " ( فال تقهر

قال المفسرون، أي كما كنت يتيمـاً فـآواك اهللا فـال تقهـر اليتـيم ، أي ال تذلـه ،                      
كـن لليتـيم كـاألب الـرحيم              : وال تنهره وال تهنه ولكن أحن إليه وتلطف بـه، قـال قتـادة         

  ) 651 :3ابن كثير جـ( 

  . بغيرها إال بما يصلحه كما يصلح الرجل ولده فاليتيم ال يهان بكلمة قاسية وال 

وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فـادفعوا            : " ويقول اهللا تعالى    
   ).6: النساء " ( إليهم أمواهلم وال تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكربوا 

ي االهتداء إلى ضبط األمـوال  واالبتالء هو االختبار ، واختبار اليتامى بتتبع أحوالهم ف    
( وحسن التصرف فيها ، والخطاب موجه لألولياء واألوصياء وكل من لـه صـلة باليتـامى                 

   ) . 59 :1996عمرو،

أرأيت الذي يكذب بالـدين فـذلك       " ويقول اهللا تعالى محذراً من المعاملة السيئة لليتيم         
أي يدفعه دفعاً   : الشديد ، قال النسفي     والدع هو الدفع     ). 2 ، 1: الماعون    " ( الذي يدع اليتيم    

عنيفاً بجفوة وأذى، ويرده رداً قبيحاً بزجر وخشونة، وقال ابن كثير أي هو الذي يقهـر اليتـيم     
  ). 6701: 1985حوى، . ( ويظلمه حقه وال يطعمه وال يحسن إليه

خلفهم وليخش الذين لو تركوا من      " ويقول اهللا تعالى موصياً اآلباء بجعل نصيب لأليتام         
   ). 9: النساء " ( ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا قوالً سديداً 

هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصـية تـضر        : قال ابن عباس    
بورثته ، فأمر اهللا تعالى الذي يسمعه أن يتقي اهللا ويوفقه ويسدده للصواب ، فينظر لورثته كما                 

   ). 360 :  1ابن كثير ، مجـ ( ورثته إذا خشي عليهم الضيعة كان يحب أن يصنع ب
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وآيات أخرى كثيرة تحض على االهتمام المالي واالجتماعي والنفسي باأليتام حتـى ال             
  . يضيعوا وتضيع حقوقهم وحتى يكونوا نواة صالحة للمجتمع الذي كفلهم واحتضنهم 

  : اليتيم في السنة النبوية
سنة النبوية والسيرة توجه لالهتمـام باأليتـام ومراعـاتهم          وردت أحاديث كثيرة في ال    

والحفاظ على نفسياتهم وأمورهم االجتماعية بعد فقد معيلهم وتدعو للمحافظة على أموالهم مـن      
  : الضياع حتى ال يكونوا عرضة للهالك ، ومن هذه األحاديث 

ـ : عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال  أنـا  : "  لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  ) . رواه البخاري " ( وكافل اليتيم هكذا ، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينها 

كافـل  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال        
وأشار الراوي وهو مالك بن أنـس بالـسبابة         "  أنا وهو كهاتين في الجنة       -اليتيم له أو لغيره     

   ). 113 :1992ط : النووي " ( رواه مسلم"لوسطى وا

وأورد األيراشي مجموعة من األحاديث النبوية الشريفة، والتي تحض على االهتمـام            
بالنواحي النفسية واالجتماعية والمالية لأليتام، ومن هذه األحاديث أن رجالً شكا للنبي صـلى               

  " لين فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين إن أردت أن ي: " قسوة قلبه فقال له   اهللا عليه وسلم

من ضم يتيماً : "  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس رضي اهللا عنه قال 
فكان في نفقته وكفاه مؤنته ، كان له حجاباً من النار يوم القيامة ، ومن مسح برأس يتيم كـان                    

   ) 69 ،68 : 1980األبراشي ، " ( له بكل شعرة حسنة 

يث األول يدعو إلى المسح برأس اليتيم والذي يدل على العطف والحنان ورقـة              فالحد
القلب تجاه هذا اليتيم الذي حرم العطف والحنان ، وأما الحديث الثاني فيـدعو إلـى اإلنفـاق                  
المالي وهي جانب مهم في حياة الطفل اليتيم حيث ال يكفي مراعاة نفـسية دون سـد حاجاتـه           

ي حاجته وهناك أحاديث أخرى كثيرة في هذا الموضوع ال يتسع المقـام   المالية وكفايته مؤنته أ   
  . لذكرها في هذا الموضع 

  : رعاية األيتام في اإلسالم 
تعتبر رعاية األيتام في اإلسالم من أسمى الغايات وأنبلها ورأينا ذلـك فـي اآليـات                 

  . ذلك القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة التي كانت خير دليل على 
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  : ورعاية األيتام تشمل ثالث نواحٍ رئيسية هي 

  :الرعاية المالية  -1

فقد رأينا اآليات واألحاديث التي تحض على رعاية أموال اليتيم أو اإلنفـاق عليـه ،                
من قبض يتيماً بين المسلمين إلـى      " ومنذ ذلك ما روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال             

هللا تعالى ، أوجب اهللا تعالى له الجنة البتـة ألن يعمل ذنباً ال يغفر              طعامه وشرابه حتى يغنيه ا    
   ). 242 : 1981الخياط ، ( رواه الترمذي " له 

اتجـروا فـي   : " وأخرج مالك في الموطأ أن عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنه قـال        
   ) 195 :1995سويد ، " ( أموال اليتامى ال تأكلها الصدقة 

لسالم على مشاعر األيتام قبل غيـرهم فـي سـد الحاجـات             وقد حرص النبي عليه ا    
وإعطائهم نصيب من أموال الغنائم، فقد ورد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لما أراد تقسيم مـا                  
جاءه من السبي بدأ بأيتام بدر وأعطاهم النصيب األوفر ، وتروى أم الحكم أو ضـباعة ابنتـي     

أصاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         : " ت  الزبير ابـن عبـد المطلـب أن إحداهما قال      
سبياً ، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسـول اهللا صلـى اللـه عليـه وسلم فـشكـونا مـا                 
نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم سـبقكن     

   ). 150 :3سنن أبو داوود ، جـ ( يتامى بدر 

ليتامى من األموال حتى نفدت وهذه الرعاية المالية التي أمــر بهـا             أي أنه أعطى ا   
النبي عليه السالم خير شاهد على ضرورة الرعاية المالية لأليتـام كمــا سـبق ألن علـى                 
الكافل لليتيم الذي يتولى أمواله أن ينميها وال يتركها تأكلها الصدقة وهذه المعاني وردت فـي                 

   . آيات كثيرة من القرآن الكريم
  

  : الرعاية االجتماعية  -2

دعا اإلسالم إلى رعاية األيتام اجتماعياً وضمهم وكفالتهم، ومرت بنا أحاديـث كثيـرة        
  . في كفالة األيتام والكفالة تعني الضمانة والكافل هو الذي يتعهد رعاية الصغير أو اليتيم 

 اهللا وقد روى ابن ماجة في صحيحه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال قـال رسـول       
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المـسلمين  " صلى اهللا عليه وسلم    

  ". بيت فيه يتيم يساء إليه ، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بأصبعيه 
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: وروى أبو داوود عن عوف بن مالك عن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم قــال                  
 مـن زوجهـا فـصبرت علـى ولـدها كهـاتين فـي               ** وآمت  الخدين *أنا وامرأة سفعاء  " 

وزاد أبو داوود ذات منصب وجمال حبست نفـسها علـى يتاماهـا حتـى بـانوا أو                  " الجنة  
   ). 196 : 1995سويد ، " ( ماتوا

فالحديث األول يدعو إلى اإلحسان إلى اليتيم وعـدم اإلسـاءة إليـه إذا كـان اليتـيم                 
  .يعيش في رعاية أسرة بديلة 

حديث الثاني نرى أجـر وثـواب الرعايـة االجتماعيـة مـن األم األرملـة                وفي ال 
التي تأبى الزواج من آخر حتى ترعى أطفالها األيتـام ، وتقـوم علـيهم وهـي أولـى مـن               
غيرها بـذلك وإن توفيـت األم فالرعايـة تكـون لألقـرب فـاألقرب أولـى، وإال فعامـة                    

  . المسلمين من أصحاب الخير والجود 

  : ة الرعاية النفسي -3

ال يكفي أن نطعم اليتيم ونلبي حاجاته المادية من مأكل ومشرب ومسكن فحسب وإنمـا     
تتعدى الرعاية إلى الحاجات النفسية والعاطفية والتي تعتبر من الحاجـات األساسـية لأليتـام،       
فهو بحاجة إلى األمن واالطمئنان وهو بحاجة للحب وبحاجة لالنتماء ، وقـد كانـت تعـاليم                 

ثة على معاملة اليتيم معاملة طيبة ، مراعاة لنفسيته ، ألنه حـين فقـد أبـاه شـعر              اإلسالم حا 
بالحاجة إلى من يحميه ، ويقوي عزيمته ، وأصابه شيء من الذل واالنكسار ، وقد كان يجـد                  
في أبيه داعياً حانياً ، ملبياً لما يريد ، فلما فقده وشعر بالوحشة فكان ال بد من التعويض عليـه                

   ). 241 : 1981الخياط ، (  منطوياً منعزالً ، سيء النظرة للناس لئال ينشأ

ويرى الباحث أن جوانب الرعاية الثالثة مترابطة ويكمل بعضها البعض ، فلن تكـون              
حالة اليتيم االجتماعية جيدة إن لم توفر له الرعاية المالية ولن تفلح الرعايـة النفـسية إن لـم                 

فاإلسالم يكفل لليتيم جوانب الرعاية الثالثة كما مر بنا فـي           . يغطى جانب الرعاية االجتماعية     
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة ، فالمسألة ليست مسألة إطعام وإشـباع والرسـول              
عليه الصالة والسالم عندما أشار إلى أحد الصحابة الذي وجد في قلبه شدة أمره بمـسح رأس                 

ارة تشبع حاجة اليتيم النفسية والعاطفية ولن تشبع معدته ، كما           اليتيم حتى يلين قلبه ، فهذه اإلش      
أن ملء المعدة لن يغني عن إشباع حاجات اليتيم العاطفية، فعلى والة أمور األيتام أن يراعـوا              

                                                
  .  تغير لونها لما تكابد من المشقة :    سفعاء *

  . إذا مات عنها زوجها فأقامت ولم تتزوج :  آمت **
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هذه الجوانب الثالث حتى يكون التكامل في الرعاية، وال يشعر اليتيم بأي حاجة من حاجـات                 
  . ى عنهاالرعاية األساسية التي ال غن

  : حاجات األيتام 
إن حاجات األيتام ال تقتصر على جوانب الرعاية التي سبق ذكرها، بل تتعـداها إلـى            
أمور نفسية خاصة، ألنهم أكثر من غيرهم تأثراً بالمحيط بعد فقدهم آباءهم وقد لخصها القائمي               

  : في النواحي التالية 

  :الحاجة إلى المحبة والحنان  . 1

يم والده أو والدته، أي أنه فقـد منبـع العطـف الحقيقـي والمحبـة         لقد فقد الطفل اليت   
الصادقة، ويجب علينا تلبية حاجته هذه ، بأن نعامل الطفل بكل لطف ، ونداعبه، إذ أن رسول                 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عندما يرى األيتام يجلسهم إلى جانبه أو على فخذه ، ويمسح على                

  . لفرد بعدما يمسح من الشعر بيده رؤوسهم ويقول أن اهللا يؤجر ا

  :الحاجة إلى التعلق والتبعية  . 2

ومعنى ذلك أن الطفل الفاقد لوالدته بحاجة إلى من يناديها بكلمة أماه، وخاصة عنـدما               
يكون مريضاً ويحتاج إلى مراقبة وعناية أكبر، أو أثناء النوم ويبدأ بالبحـث عـن والدتـه أو                  

أن يمتلك من يختاره أباً أو أماً له لكي يتأكد من توفير            لغرض قضاء إحدى حوائجه ، إذ يجب        
  .الحماية له من قبلهم 

  :الحاجة إلى المواساة  . 3

الطفل بحاجة إلى من يستمع آلالمه ويهتم بشكواه ومعاناته التي تواجهه فـي مختلـف            
األحيان، فلو أفصح عن إحدى همومه أن يقروا له بذلك لو طلب منهم االستماع إلى مسألة مـا      
يجب أن يستجيبوا له ، إن اللجوء إلى هذا األسلوب والعمل بهذه المسئولية تجاهه سيؤدي إلـى        

  .إضفاء حالة من الهدوء والسكينة عليه

  :الحاجة إلى الضبط والسيطرة  . 4

صحيح أنه يتيم ، ولكن يجب أن ال تصبح معاملتنا إياه بالعطف والحنـان سـبباً ألن                 
إذ : ي عمل يريده هو وأن أحداً ال يرقبه أو يمانعه في ذلك             يشعر بأنه قادر على اإلقدام على أ      
وبعبارة أخرى فاألساس فـي  " أدبوا األيتام كتأديبكم ألبنائكم  :" قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم     

  .ذلك راعوا اهللا فيهم واعتبروا أنفسكم آباءهم ففي هذه سوف لن تخدش عواطفهم ومشاعرهم
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  :الحاجة إلى التأكيد  . 5

م وبسبب المعضلة الخاصة التي يعانون منها من المحتمل أن يفقـدوا العـزة              إن األيتا 
والثقة بأنفسهم ، وضرورة التربية تستوجب بأن يصار إلى تهيئة مناخ إعادة بناء شخـصيتهم،               
لكي يستعيدوا الثقة بأنفسهم مرة أخرى ، ويرون ألنفسهم أهمية ومكانة تليـق بهـم، حتـى ال                

  .خطريكونوا عرضة لالنحراف وال

  :الحاجة إلى المداراة  . 6

يجب مداراة اليتيم ، كما يجب عدم جرح مشاعره أثناء تربيتـه كما هو حالنا عادة مع                
أطفالنا اآلخرين ، ويجـب أن نـأخذ فـي حسباننـا قلبه الكسير ونعلم بأنه سريع البكاء ، إذ                

بكـى اليتـيم اهتـز      إذا  : " أن بكاءه يهز العرش كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلــم              
  ) .588 :1996القائمي ،" ( العرش

من مجمل الحاجات السابقة لأليتام نرى أنه من غير الممكن تجاوزها والتغاضي عنها             
حتى في حق األطفال غير األيتام، فما بالنا باأليتام ، إن اليتيم بحاجة إلى أنواع الرعاية المادية                 

ابقة الذكر ، حيث أن اإلطعام وحده ال يغنـي عـن          كما أنه بحاجة أشد إلى الحاجات النفسية س       
الحب والمداراة ، والكسوة ال تغني عن المواساة والتقرب إليه كما أن اليتيم بحاجة إلى التأكيـد            

فهو بحاجة ألن يؤكد ذاته في هذا المجتمع فقد فقده المعيـل            " تأكيد الذات   " التي نفهمها بمعنى    
كيد ذاته ، فعند فقده هذا المربي على المجتمع أن يراعي           المربي والموجه الذي يساعده على تأ     

  .هذه الحاجات بكاملها حتى يكون بناء اليتيم النفسي سليماً

  : رعاية األطفال األيتام المحرومين في القانون الدولي 
تحظى رعاية األطفال باهتمام خـاص فـي معظـم دول العـالم ، حتـى أن األمـم                   

طفـال تلـزم بـه جميـع الـدول األعـضاء باحترامـه              المتحدة وضعت ميثاقاً لحقـوق األ     
وتطبيقه في دولها ، وذلك لما لألطفال من دور فاعـل فـي بنـاء مـستقبل العـالم ولـيس                     
: بناء وطنهم فحسب، وقد وضعت ضمانات لألطفال لنيـل حقوقـه ومـن هـذه الـضمانات             
، ضمان حق كل طفل في أن يسجل عنـد والدتـه ، وأن يبـدأ حيـاة خاليـة مـن العنـف             

وتتوفر له التغذية الكافية والمياه النظيفة والرعايـة الـصحية والتحفيـز المعرفـي والنفـسي         
وإال فإنهم سيفشلون في الوفـاء بالتزامـاتهم األخالقيـة والقانونيـة الـواردة فـي اتفاقيـة                  

   ).5 :2001يونسيف ،( حقوق الطفل 
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 الـصحية والنفـسية   وإن وجد العنف في بداية حياة الطفل إضافة إلى خلل في الرعاية    
ومن النصوص التي يـنص عليهـا      . سيؤدي ذلك إلى دمار هذا الطفل جسمياً ونفسياً ومعرفياً          

  : ببنودها الثالثة  ) 3( ميثاق األمم المتحدة لحقوق الطفل في المادة 

    في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال ، سواء قامت بها مؤسـسات الرعايـة               -1
أو الخاصة ، أو المحاكم أو الـسلطات اإلداريـة أو الهيئـات             االجتماعية العامة   

  .التشريعية ، يولي االعتبار لمصالح الطفل الفضلى 

    تتعهـد الـدول األطراف بأن تضمن للطفـل الحمايـة والرعايـة الالزمتــين          -2
لرفاهيته ، مراعية حقـوق وواجبـات والديـه أو أوصيائـه ، أو غيرهـم مـن   

 قانوناً عنـه ، وتتخـذ تحقيــقاً لهــذا الغــرض جمــع     األفراد المسئولين 
  .التدابير التشريعية واإلدارية المالئمة

   تكفل الدول األطراف أن تتقيد المؤسسات واإلدارات والمرافق المسئولة عن رعاية            -3
أو حماية األطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة وال سيما في مجالي            

ي عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل ، وكذلك من ناحية كفـاءة   السالمة والصحة وف  
   ). 66 : 1990يونيسيف ، ( اإلشراف 

  : القانون الخاص برعاية األيتام والمحرومين والضحايا 
من اتفاقية حقوق الطفل والخاصـة باألطفـال      ) 20( وقد نص الميثاق في المادة رقم       

  : المحرومين على 
أو دائمة من بيئته العائلية ، أو الذي ال يسمح لـه ، حفاظـاً        للطفل المحروم بصفة مؤقتة      -1

على مصلحته الفضلى ، بالبقاء في تلك البيئة ، الحق في حمايـة ومـساعدة خاصـيتين                 
  .توفرهما الدولة 

  . تضمن الدول األطراف ، وفقاً لقوانينها الوطنية ، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل  -2
جملة أمور ، الحضانة أو الكفالـة الـواردة فـي           يمكن أن تشمـل هـذه الـرعاية في        -3

القانون اإلسالمي أو التبنـي ، أو عند الضرورة اإلقامة في مؤسسات مناسـبة لرعايـة               
   ). 75  :1990يونسيف ،( األطفال 

فالقانون الدولي يولي رعاية خاصة باأليتام والمحرومين ويعطي الحق لهـذا الطفـل               
أو من يحتضنه أو من المؤسسات الخاصة لرعايته والقيـام          بالعيش في حياة كريمة بين أهله       

  .بأموره في جميع النواحي االجتماعية واالقتصادية والنفسية 
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  :  أساليب رعاية األيتام ومؤسساتها -ثالثاً 
تعتبر رعاية األيتام من أفضل األعمال التي يتقرب بها اإلنسان إلى ربه، وقـد أولـى                

، فكانت التوجيهات القرآنية والنصائح النبوية سالفة الذكر التي         اإلسالم هذا األمر أهمية خاصة    
  .تحض على ذلك وتدفع إليه دفعاً

ورعاية األيتام فردياً واجب ، أما من قبل الدولة فأمر ال بد منه عنـد الحاجـة إليـه،              
هام ولذلك كان إنشاء دور لأليتام أمراً مشروعاً مستحسناً ، وقد اعتبرته القوانين الحديثة من م              

الدولة العامـة، وقـد عنـي المـسلمون القـدامى باأليتـام فرعـوهم فـرادى، ورعـوهم             
جماعات،وأشرفت الدولة على شئونهم، وقام المسلمون بوقف األحباس الكثيرة علـيهم، فمـن             
الواجب على مسلمي اليوم العناية بأيتامهم من رعايتهم وتعلـيمهم وإبعـادهم عـن التـشرد                

 ، وأن   … كإنشاء دور األيتام والمدارس والمالجئ ، وغيرهـا          والضياع بكل وسيلة مشروعة   
كان من األفضل أن يعيش اليتيم في كنف أسرة تقية ، ينشأ مع أبنائها ، ويعامل كما يعاملون،                  
ألن المالجئ ال توجد الحنان كما توجد األسـرة ، مهمـا كـان القـائمون عليهـا رحمـاء                    

  ) 243 :1981الخياط ، .(شفوقين

 أن أسلوب الرعاية الفردية قد تناقص إلى حد كبير حتى أننـا ال نكـاد                ويرى الباحث 
نراه إال نادراً وقد يقتصر على الرعاية المالية عن بعد والتي تشرف عليها مؤسسات الرعايـة   
المالية، وقد انتشر في العصر الحديث مؤسسات كثيرة ومتنوعة لرعاية األيتام والمحـرومين             

ومنهـا  ) البـديل ( ومتقاربة في كثير من النواحي، منها األسـري         بأساليب مختلفة نوعاً ما،     
  : المؤسساتي يستعرضها الباحث فيها يلي 

  : Adaptation) التبني ( األسر البديلة  -1

 وهذا األسلوب غالباً ما يكون لألطفال غير الشرعيين أو اللقطاء الـذين تـدفع بهـم                
أو عائالت غالباً ما تكـون محرومـة   السلطات المختصة أو المؤسسات الخاصة بهم إلى أسر   

ويؤكد المختصون النفسيون على ضرورة انتقال هـؤالء األطفـال إلـى          . من إنجاب األطفال  
وذلك حتى تكون صدمة االنفصال عـن        ). 127: 1959بولبي،  (األسر البديلة في وقت مبكر    

يشون فـي أسـر     وعندنا في قطاع غزة يوجد العديد من األطفال الذين يع         . األم الحقيقية أقل    
تحل هذه األسر محل األسر الطبيعيـة للطفـل مـن جميـع      ) أو أسر كافلة أو متبنية    (بديلـة  

النواحي ، وغالباً ما يدفع هؤالء األطفال ألسر حرمت األطفال أو اإلنجاب لتخفف عن نفسها               
  . ألم الحرمان
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  : Orphanages) دور األيتام ( األسر البديلة  -2

يوائية طويلة األمد لألطفال المحـرومين فـي الطفولـة          وهي مؤسسات تقدم رعاية إ    
 2000وزارة الشـئـون االجتماعيـة ،     (المتوسطة والمتأخرة وتحل محل العائالت الطبيعية       

مؤسسة إيوائية لأليتام العاديين، حيث تقدم لهم الرعاية        ) 19(وعندنا في فلسطين يوجد     ) 28: 
اصة لهم والبعض اآلخر يدرس أطفالها فـي        االجتماعية اليومية ويوجد في بعضها مدارس خ      

  . مدارس عامة ثم يعودون من مدارسهم إلى دور األيتام أو المؤسسة التي يعيشون بها 

  :   Foster careدور الحضانة  -3

وهي الدور التي تحتضن وتربي األطفال اللقطاء أو األطفال المحرومين من الرعايـة       
ت عائلية حادة ، وهذه الدور تقدم الرعاية الوالديـة     الذين تركهم آباؤهم وأمهاتهم بسبب مشكال     

ويوجد في قطاع غـزة دار واحـدة        . للطفل اللقيط أو المحروم على الرغم من اختالف البيئة        
للقطاء ، دون سن السادسة من العمر للجنسين ، ويؤتى بهؤالء األطفال وهم صـغار قـد ال                  

ن في الطرقات أو يلقـى بهـم قـرب    يتعدى عمر الواحد فيهم يوم أو بضعة أيام حيث يوجدو 
المستشفيات أو مراكز التجمع ، فيؤتى بهم إلى هذه المؤسسات لتقـديم الرعايـة الحـضانية                

  .الكاملة لهم إلى أن يقرر مصير هذا اللقيط أين سيعيش 

   :   S.  O. Sقرى األطفال -4
 ، وتقوم هـذه القـرى علـى       )هيرمان جماينر (مؤسس نظام قرى األطفال العالمية هو       

أساس تكوين أو بناء نظام أسرى بحيث يكون بقدر اإلمكان شبيهاً بنظـام األسـرة الطبيعيـة           
،فهناك نوع من اصطناع موقف أسرى بحيث تتوافر فيه عناصر أسرية أساسية، وهذا النظام              

وتقوم هذه القرى على نظـام      ). 27 :  1994هواش،  (يقوم على مفهوم األسرة وحيدة األبوين     
أكثر من يتيم ويمثلون دور األخوة كأخوة البيت الطبيعي وأم تقوم بدور األم             األسر بحيث نجد    

  . الطبيعية ترعى شئونهم وتهتم بهم كما تقوم األم في البيت 

فالطفل الذي ينضم إلى أسرة في القرية يجد كل ما يلزم من األمان والرعاية والمساندة               
يم ثانية إلى جو النظام األسرى الطبيعـي  في مواجهة المتاعب ، فقرى األطفال تعيد الطفل اليت    

والرحم االجتماعي الذي انتزع منه عند فقدانه ألسرته أو عند فشلها في أداء مهمتهـا نحـوه                 
ويوجد عندنا في فلسطين قرية واحدة من قـرى األطفـال فـي بيـت          ). 28: 1994هواش،(

  .رة القادمةكما أن هناك تفكير بإنشاء قرية لألطفال في قطاع غزة خالل الفت.لحم
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  : مؤسسات الكفالة المالية -5
وهي مؤسسات تقدم الكفالة المالية لأليتام الذين يعيشون مع ذويهـم أو مـع أسـرهم                

حيث تقدم لهم مبلغاً شهرياً من المال حتى تستطيع األسـرة التغلـب             . الممتدة أو مع أمهاتهم     
قطـاع غـزة العديـد مـن       وبالتالي الحياة الكريمة، ويوجد فـي       . على الضائقة االقتصادية    

كما أن وزارة الشؤون االجتماعية     .المؤسسات المنتشرة في المحافظات كما سيتضح فيما بعد         
  . تقوم بالمساعدة المالية لمثل هؤالء األيتام 

  

  :مؤسسات رعاية األيتام وأساليب الرعاية المحلية 
 الـوطن   داراً لأليتام تنتـشر فـي محافظـات        ) 21( بصفة عامة يوجد في فلسطين      

يوضح أعداد دور األيتام الموجودة حسب المحافظات ونسبتها المئوية وعدد          ) 1(والجدول رقم 
  . األطفال الموجودين بها 

  ) 1(الجدول رقم 

  يوضح أعداد ونسب دور األيتام اإليوائية واألطفال حسب المحافظات
  

  النسبة  عدد ألطفال  النسبة  عدد دور األيتام  المحافظة

  %4.90  84   %9.52  2  طولكرم

  %3.10  53   %9.52  2  نابلس

   %4.91  84   %9.52  2  رام اهللا

   %4.65  80   %4.76  1  أريحا

   %37.2  638  %33.3  7  القدس

  %6.36  109   %9.52  2  بيت لحم

   %32.61  559  %14.29  3  الخليل

  %6.24  107  %9.52  2  غزة

   %100  1714   %100  21  المجموع
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  : *يتام الموجودة في قطاع غزة وأساليب رعايتها فهي كالتاليأما بالنسبة لمؤسسات رعاية األ

  : معهد األمل لأليتام . 1
 ، وهذا المعهد من المؤسسات اإليوائية التي تتبع النظام المغلـق إال             1949تأسس عام   
في هـذه المؤسـسة     ) المنزلية  ( فيعيش األطفال األيتام حياتهم الطبيعية      . في الناحية التعليمية    

وفي الصباح يذهبون إلى مدارسـهم      . متابعة الجماعية بجميع جوانبها التغذية والمبيت       حيث ال 
التي يدرسون بها مع أقرانهم الطالب العاديين ، ومن ثم يعودون للمؤسسة لممارسـة حيـاتهم               
اليومية من طعام وألعاب ومذاكرة الدروس وحل الواجبات البيتية إضافة إلـى دروس التقويـة       

) 33(يتيماً، وفي قسم اإلنـاث  ) 72(و يعيش في قسم الذكور     .متخصصين  عن طرق مدرسين    
كما أن بإمكان األطفال زيادة أهله وأقاربه في نهايـة األسـبوع وفـي األعيـاد                .يتيمة تقريباً   

ويعمل في معهد األمل فـي قـسم        . ثم العودة إلى المؤسسة     .والمناسبات أيضاً أن رغب ذلك      
ن الجامعيين أصحاب التخصـصات كمـا يوجـد مـشرف           مشرفين معظمهم م   ) 6( الذكور  

 ) 5( اجتماعي يتابع أحوال هؤالء األيتام ويحل مشاكلهم ، أما فـي قـسم الطالبـات فيوجـد        
مشرفات يحملـن الشهادات الجامعية، ويتابعـن الطالـبات فـي حــل الواجبـات ودروس            

كما . مجتمعيـة وإسالمية التقويـة وبرامج متنوعة تقدم لهن بالتعاون مـع مؤسسات محليـة          
  .يوجد مشرفة اجتماعية نفسية تتابع الطالبات وتحل مشاكلهن السلوكية والنفسية

  : جمعية الصالح اإلسالمية -2
 م ، كما وجددت تراخيصها في عهد       1991 ، وجددت نشاطها عام      1978تأسست عام   

يمية لأليتام فبالنـسبة للرعايـة    السلطة الوطنية الفلسطينية ، وتعتبر رائدة الرعاية المالية والتعل        
يتيم من جميع األعمار يتوزعون في قطـاع         ) 3000( المالية فهي تقدم الكفالة لما يقرب من        

غزة ويعيش األيتام حياتهم الطبيعية بين أسرهم الممتدة أو مع أمهم التي بقيت على أيتامها ولم                
  . تتزوج بعد وفاة زوجها 

رسـة ابتدائيـة لألوالد تـضم فـي المرحلـة     مد1999كمـا استحدثت منـذ عـام   
طفلة يتيمة، كما افتتحت مدرسـة       ) 180( يتيماً ،ثم اتسعت لتضم     )  180(األولى من إنشائها    

  . م 2002-م 2001للبنات في العام الدراسي 

                                                
أخذت المعلومات والبيانات عن مؤسسات رعاية األيتام في قطاع غزة عن طريق المقابلة :  مالحظة *

   . الشخصية مع مدراء المؤسسات أو من يقوم بدورهم
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وتقوم جمعية الصالح بمتابعة األيتام عبر التقارير السنوية ونصف سنوية والتي تشرح            
وترسـل هـذه    .. طوراتهم وتقدمهم في التحصيل الدراسي أو تأخرهم وهكذا         أحوال األيتام وت  

  . التقارير إلى الجهات المسئولة أو األشخاص الذين يتولون كفالة هؤالء األيتام 

  : مؤسسة دار الكرامة لرعاية أبناء الشهداء واأليتام الفلسطينيين . 3
م بدعم  1999، أنشأت عام    من المؤسسات شبه الحكومية ، وهي تابعة لمكتب الرئيس          

من الوكالة األسبانية للتعاون الدولي ،وقد تبرعت ببنائه ومـن ثـم أهدتـه لـرئيس الـسلطة                  
ياسر عرفات، ومن أهداف هذه المؤسسة كفالة ورعاية األطفال مـن أبنـاء      / الفلسطينية السيد   

عمل علـى دمجهـم     الشهداء واأليتام الفلسطينيين ، وتنمية وتعزيز النشاطات الموجهة لهم، وال         
وتكيفهم التام في المجتمع ، انطالقاً من مبدأ إعادة الطفل للحياة االجتماعية عضواً نافعاً منتجاً،               
ومساعدته على توسع مداركه وتنمية مواهبه وصقل شخصيته ليكون قادراً على مواجهة وحل             

  . مشاكله 
ناث ما بين السادسة    إ) 19(ذكور و   )24(طفالً ،   ) 43(يبلغ عدد األطفال في المؤسسة      

إلى السادسة عشرة من العمر ، يعيش األطفال حياتهم الطبيعية اإليوائية في هذه المؤسسة ومن               
ثم يقومون في الصباح بالذهاب إلى مدارسهم العادية كباقي الطالب ويسمح للطالب بالـذهاب              

  .  الطبيعية إلى أهليهم وذويهم يوم الخميس ومن ثم يعودون مساء الجمعة لممارسة حياتهم
ويوجد باحث اجتماعي ونفسي في المؤسـسة وممرضـة ، كمـا يـزور المؤسـسة                
أسبوعياً طبيب ، إضـافة إلـى عـدة مـوظفين ومرشـدين لمتابعـة الطـالب والطالبـات                   

 . ومساعدتهم في حل واجباتهم ومتابعة دروسهم وحل مشكالتهم

  :مبرة الرحمة لألطفال -4
التـي تهـتم برعايـة اللقطـاء وتنـشئتهم        وهي المؤسسة الوحيدة في قطـاع غـزة         

حتى سن الخامسة أو أكثر أو أقـل،إلى أن تـأتي إحـدى األسـر لتطلـب أحـد األطفـال                     
   . 1993لتربيته لسبب أو آلخر، وهي مؤسسة أهلية تأسست عام 

وبطبيعة الحال فإن اللقطاء يعاملون معاملة اليتيم الـذي فقـد أبـاه وأمـه، وهـؤالء                
لمؤسـسة ال تتجـاوز أعمـارهم األيـام أو األسـابيع علـى أكثـر                األطفال عند دخـولهم ل    

تعديل، وعليه فإن الرعايـة المقدمـة لهـؤالء األطفـال شـاملة عـن طريـق مـشرفات                    
يقمن مقام األم، كمـا يوجـد فـي المؤسـسة مـشرفة اجتماعيـة               )  مشرفات   6( مختصات  

 -بـول الـالإرادي    الت -مـص اإلبهـام   ( تقوم بمتابعة األيتام وحل مشكالتهم السلوكية مثـل       
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إلى جانـب العنايـة الـصحية المقدمـة عـن طريـق طبيـب          )  االنطوائية -مظاهر الخوف 
  يقوم بمتابعة أمور هؤالء األطفال إضافة إلى أخصائية تعلم نطق 

  :الجمعيات اإلسالمية -5
هـذا باإلضافـة إلى عـدد مــن الجمعيـات اإلسالميــة التـي تتـابع كفالـة                

ماليـة ، حيـث تدفع شـهرياً وبتمويـل مـن أهـل الخيـر لكـل                األيتام مـن الناحيـة ال   
  : يتيـم مبلغاً مـن المال ومن هذه الجمعيات 

  .  الجمعية اإلسالمية في غزة وفروعها في القطاع -
  .  المجمع اإلسالمي وفروعه -
 .  لجان الزكاة في غزة وخانيونس ورفح وبعض مناطق القطاع -

 الراعية لأليتام تكون تخصصية، وكـل واحـدة         ومجمل القول أن نشاطات المؤسسات    
منها تكمل األخرى، إال أن الغالبية العظمى من األطفال األيتام يعيشون في أسـرهم الطبيعيـة              
عند أمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم ، أو في أسرهم الممتدة، وأغلب األهالي يفضلون ذلـك لمـا                

متابعة أمورهم أوالً بـأول، هـذا مـن    يجدوه من أهمية قصوى لوجود أبنائهم بجانبهم، وذلك ل    
ناحية، ومن ناحية أخرى فأن البعض ينظر إلى المؤسسات الراعية لأليتام وخاصـة اإليوائيـة     
نظرة سلبية، ويعتبر أن وجودهم فيها يعتبر عيباً على األسرة، وغير الئق بهـا، وخاصـة إذا                 

يعيشون فـي المؤسـسات     كانت أسرة معروفة، وقد رأى الباحث أن بعض أسر األطفال الذين            
اإليوائية أسراً متصدعة وبعضها غير قائم أصالً،  وخاصـة إذا كـان األب متـوفى ، واألم                  
متـوفاة أو متزوجة في أسرة غريبة أو بعيدة، وعليه فإن األطفال مضطرين ألن يكونوا فـي               

قتـصادية  هـذا المكان الذي يجب أن يوفر لهم كامل أسباب الراحة والرعاية االجتماعيـة واال  
، والغريب أن بعض األيتام الذين يعيشون في هـذه المؤسـسات ال يجـدون مـن                …والنفسية

يزورهم بل وال من يتحسس أخبارهم أو يستدعيهم للزيـارة فــي العطــل واإلجـازات،               
وعندما تحـدث الباحث مع بعضهم وسأل عن أحوالهــم وأهلهـم لـم يجـد إال الدمــوع           

  . ك عندما سئل عن أهله وأحوالهالتـي تنهمـر من هذا أو ذا
أما بالنسبة للمؤسسة الراعية لأليتام، فقد رأى الباحث بصفة عامة االهتمام فـي كافـة        
المؤسسات إال أنها ال تشبع كافة رغباتهم خاصة العاطفية والنفـسية، التـي تعطـي الطفـل                 

 نفـسيته مهيـأة     اإلحساس بالطمأنينة واألمان، وبالتالي يشعر الطفل بالدفء والحنان وتكـون         
  .لمواصلة حياته
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  مقـدمـة 

تنوعت الدراسات التي تناولت التوافق النفسي واالجتماعي، والتـي تناولـت األيتـام             
وقـد قـسم الباحـث الحـالي        . والمحرومين من حيث العينات،واألهداف، ومتغيرات الدراسة     

الدراسات السابقة إلى ثالثة أقسام حسب متغيراتها، وحتى يسهل أخذ الفائدة منها علـى النحـو       
  :التالي

  .سات تناولت أساليب الرعاية والتنشئةدرا -1

  .دراسات تناولت التوافق والتكيف -2

  .دراسات تناولت األيتام والمحرومين -3
  

  : دراسات تناولت أساليب الرعاية والتنشئة -أوالً 
  ) :1980( دراسة عباس 

نوع الرعاية وتأثيره على مفهـوم الـذات كمفهـوم تكيفـي لــدى عينـة مـن                  
  . ردن في األ) األيتام(األطفال

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية أشكال الرعاية من حيث آثارها على تكيـف الطفـل           
اليتيم ، وبالتحديد على مفهومه لذاته كمفهوم تكيفي يتأثر إلى حد كبير بالمؤثرات البيئية وطرق               

  .التنشئة االجتماعية 

التـساوي فـي   طفالً يتيماً من الذكور واإلناث موزعين ب     ) 432( بلغت عينة الدراسة    
 عامـاً   16 – 7أربع فئات ، وقد طبقت على أفراد العينة قائمة مفهوم الذات لألطفال من سن               

 112والتي قام بإعدادها وتطويرها عبد اهللا زيد الكيالني وعلي عباس ، تألفت هذه القائمة من                
:  ، منها    وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج     . فقرة موزعة في ثمانية مقاييس فرعية بالتساوي      

لـصالح  . كان لمتغير نوع الرعاية أثر ذو داللة إحصائية في األداء على قائمة مفهوم الـذات           
  .األيتام الذين يعيشون في رعاية أسرية ممتدة إلى جانب برنامج خاص يقدم لهم

  .كان لمتغير الجنس أثر ذو داللة إحصائية في األداء على قائمة مفهوم الذات لصالح اإلناث  -
  .كن لمتغير العمر أثر ذو داللة إحصائية في األداء على قائمة مفهوم الذات لم ي -
كما أظهرت النتائج مدى أهمية نوع الرعاية التي تقدم لألطفال األيتام من حيـث أثارهـا                 -

على تكيف الطفل البيئية وبالتحديد على مفهومه لذاته كمفهوم تكيفي يتأثر إلى حـد كبيـر                
  .لتنشئة االجتماعيةبالمؤثرات البيئية وطرق ا
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  ) : 1985( دراسة  الريحاني  
  .أثر نمط التنشئة األسرية في الشعور باألمن 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر التنشئة األسرية في الشعور باألمن عند المراهقين             
  . سنة 15 - 12ممن تتراوح أعمارهم بين 

 الحكوميـة التابعـة   طالبـاً وطالبـة مـن المـدارس       ) 450( بلغت عينة الدراسـة     
لمنطقة عمان العاصمة وضواحيها ، وتـم اختيـارهم بطريقـة عـشوائية ، وبعـد إجـراء                  
اختبار التنشئة األسرية على أفراد العينة واسـتخراج النتـائج تـم تقـسيمهم إلـى قـسمين                  

ــسم األول  ــسلطة ، و   ) 226( الق ــشئة األســرية المت ــي نمــط التن ــشون ف  ) 224( يعي
نشئة األسرية المتـسامحة واسـتخدم الباحـث اختبـار ماسـلو للـشعور           يعيشون في نمط الت   

باألمن ، إعداد وتعريب أحمد عبد العزيز سالمة، ومقيـاس التنـشئة األسـرية الـذي أعـده           
  . وطوره فوزي أبو جبل  

  : ودلت نتائج الدراسة إلى 

وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات درجـات أفـراد مجموعـة نمـط                   -
األسرية المتسلطة وأفراد مجموعـة نمـط التنـشئة المتـسامحة علـى اختبـار               التنشئة  

  .الشعور باألمن ، لصالح نمط التنشئة المتسامحة 

وجـــود فـــروق ذات داللــة إحــصائيـة بيـــن الــذكور واإلنــاث فــي اختبــار  -
  . الشعـور باألمن لصالح اإلناث 

  . ي الريف أو المدينة ال توجد فروق ذات داللة تتعلق بعامل مكان التنشئة سواء ف -
  

  ) :1985( دراسة عكاشة 
والشخصية لـدى  ) أساليب الرعاية (  تقدير الذات وعالقته ببعض المتغيرات البيئية  

  .عينة من أطفال اليمن 
هدفت الدراسة إلى معرفة أشكال الرعاية التي يعيش في كنفها الطفل وأثرهـا علـى               

اختالف نـوع الرعايـة ،      :  لعدة متغيرات ، منها      تكيفه وتكوينه لمفهوم إيجابي عن ذاته وفقاً      
وقـد  . التحصيل الدراسي ، العمر الزمني للطفـل        ) أحد الوالدين أو كليهما     ( ونوع الحرمان   

  .طفالً من مدينة صنعاء باليمن ) 197( بلغت عينة الدراسة 
، استخدم الباحث مقياس تقدير الذات لألطفال ، إعداد لويزك وقام بتطـويره لـورنس            

  .تعريب وترجمة الباحث 
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  : توصلت الدراسة إلى ما يلي  

وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي تقـدير الطفـل اليتـيم لذاتـه ، بـين األطفـال              -
ــال   المــودعين بمؤســسة رعايــة األحــداث ، واألطفــال العــاديين ، لــصالح األطف

ـ               . العاديين ام غيـر   في حين ال توجد فروق ذات داللـة بـين األطفـال العـاديين واأليت
  .المودعين في مؤسسات الرعاية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة األطفال األيتام غير المودعين بمؤسـسات              -
  .ومجموعة األطفال المودعين بمؤسسة رعاية األحداث لصالح األيتام 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي األطفال الذين حرموا من أحـد الوالـدين             -
. ومجموعة األطفال الذين فقدوا كال الوالدين لصالح األطفال الذين فقدوا األب          )  األم األب،(

كما وجدت فروق بين متوسطات درجات األطفال الذين فقدوا األم فقط ، وزمالئهم ممـن               
  . فقدوا الوالدين لصالح األيتام الذين فقدوا األم فقط 

الطفل لذاته وبين نجاحه في المدرسـة       كما أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين تقدير          -
  .وتحصيله الدراسي 

  ) : 1993( دراسة دانيال 
أنماط الرعاية األسرية ألطفال المرحلة االبتدائية بعد الطـالق وعالقتهـا بتـوافقهم             

  . النفسي واالجتماعي وتصور لدور الخدمة االجتماعية في هذا المجال 

ية األسرية السائدة لألطفال بعد الطـالق،      هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط الرعا      
  . وأكثر هذه األنماط مالءمة لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي للطفل 

والتعرف على االختالف في التوافق النفسي والتوافق االجتماعي والتوافق العام بـين            
  . األطفال المنتمين إلى أنماط الرعاية األسرية السائدة بعد الطالق 

 إلى وضع تصور للدور الذي ينبغي أن تقوم به الخدمة االجتماعية لزيـادة              كما هدفت 
  . التوافق النفسي االجتماعي ألطفال األسر المفككة 

 )  250( طفالً وطفلة من تالميذ المرحلة االبتدائية منهم         ) 500( بلغت عينة الدراسة    
 إلى نمط الرعايـة األسـرية   ينتمون ) 250(ينتمون إلى أنماط الرعاية األسرية بعد الطالق و      

  .  سنة 12 - 6الطبيعية مع عدة متغيرات تميز بينهم وتراوحت أعمار عينة الدراسة من 

استخدم الباحث مقياس الشخصية لألطفال إعـداد عطيـة هنـا ، اسـتمارة الوضـع                
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االقتصادي واالجتماعي إعداد عبد العزيز الشخص ، واستمارة أنمـاط الرعايـة األسـرية ،               
  . لة الشخصية المقاب

  : وخلصت الدراسة إلى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين ينتمون إلى نمط رعاية كال الوالـدين                -
وبين األطفال الذين ينتمون إلى األنماط المختلفة للرعاية األسرية         ) والمجموعة الضابطة   (

فال الذين ينتمـون إلـى      بعد الطالق في التوافق الشخصي واالجتماعي والعام لصالح األط        
  .نمط رعاية كال الوالدين 

كمـا دلـت النتائج علـى وجـود تفاعـل دال إحصائيـاً فـي التوافق الشخصي بـين              -
  ) . إناث -ذكور ( الجنسين 

  .كما يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة  -
  

  ) :1994( دراسة زهران 
  .مراهقين األيتام وعالقته بأساليب اآلباء في تنشئتهم دراسة الشعور بالوحدة النفسية لدى ال

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين األيتام من كال             
من حيث عالقته بأساليب اآلباء في تنـشئتهم مقارنـة بمـراهقين            )  إناث   -ذكور  ( الجنسين  

اً ومراهقة ممن تتراوح أعمارهم مـا بـين      مراهق ) 172( وتكونت عينة الدراسة من     . عاديين
وقد تم اختيارهم جميعاً مـن      .  سنة نصفهم أيتام األب والنصف اآلخر حاضري األب          11-15

المدارس اإلعدادية بمدينة السويس مع استبعاد كل من تنطبق عليه الشروط التي تـؤثر علـى               
تي تؤثر علـى النتـائج مـع        نتائج الدراسة كما عمدت إلى تحييد تأثير المتغيرات الوسيطة ال         
  .اختالف أفراد العينة من حيث المستوى االقتصادي واالجتماعي 

  : خلصت الدراسة إلى 

أن هناك تأثير دال إحصائياً بين أفراد العينة لمتغير الحالة األبويـة فـي تبـاين درجـات          -
  .الشعور بالوحدة النفسية ، وعدم وجود تأثير دال لمتغير الجنس في هذه الحالة 

عدم وجود تأثير دال إحصائياً لمتغير الحالة األبوية في كل من األبعاد السلبية المتـضمنة                -
في المقياس المستخدم وهي الرفض والتسلط والقسوة والحماية الزائدة وكذلك عدم وجـود             

 .تأثير لمتغير الجنس في هذه الحالة عند أيتام األب
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وية بالنسبة للذكور في كـل مـن األبعـاد          عدم وجود تأثر دال إحصائياً لمتغير الحالة األب        -
  .المتضمنة في المقياس وهي التقبل والديمقراطية والنتائج واالتزان 

توجد عالقات سلبية ودالة بين أساليب األباء السلبية والـشعور بالوحـدة النفـسية لـدى                 -
  .مجموعة الذكور أيتام األب واألساليب السلبية هي الرفض والتسلط والقسوة 

سبة لمجموعة اإلناث يتيمات األب فهناك ارتباط دال وسالب بين كل مـن أسـاليب           أما بالن  -
  . الرفض والتسلط والقسوة واإلحساس بالوحدة النفسية 

كما توجد معامالت ارتباط إيجابية ودالة بين أساليب اآلباء الـسلبية والـشعور بالوحـدة                -
  .النفسية لليتيمات حاضرات األب 

   ) :1996( دراسة حمزة 
  .تنشئة الوالدية وشعور األبناء بالفقدان ال

هدفت الدراسة إلى الكـشف عـن عالقـة نـوع التنـشئة الوالديـة وأثرهـا علـى           
  .شعور األبناء بالفقدان والضياع وعدم الثقة بالنفس وغيرها من الميول العصابية 

مجموعـة  : تلميـذاً قـسمت إلـى  مجمـوعتين           ) 100( تكونت عينة الدراسة من     
تلميذاً بالـصف األول الثـانوي ال يعـانون مـن أيـة مـشاكل                ) 60( ون من   ضابطة وتتك 

تلميـذاً بـنفس المرحلـة لكـنهم يعـانون           ) 40( سلوكية ، ومجموعة تجريبية تتكون مـن        
  .من مشكالت سلوكية 

استخدم الباحـث مقيـاس الـشعور بالفقـدان ، إعـداد الباحـث ومقيـاس التنـشئة           
  .اد الباحث أيضاً الوالدية من وجهة نظر االبن ، إعد

  : ودلت نتائج الدراسة على 
وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين المجمـوعتين لمقيـاس الـشعور بالفقـدان ،                   -

  .لصالح المجموعة التجريبية 
وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين المجمـوعتين لمقيـاس التنـشئة الوالديـة ،                   -

  .مجموعة التجريبية لصالح المجموعة الضابطة وهذا يدل على عدم توافق ال
كما دلت نتائج الدراسة على أن المجموعة التجريبية والتي نعيش في ظروف تنشئة والدية               -

  . قاسية يعانون من القلق والشعور بالذنب وعدم الرضا 
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   ) :1998( دراسة داود ويحيى 
   عالقة استراتيجيات التكيف بمتغيرات التنشئة الوالدية والحالة االنفعالية 

الدراسة إلى التعرف على عالقـة اسـتراتيجيات التكيـف المـستخدمة مـن              هدفت  
قبل الطلبة في الصفوف السابع والثـامن والتاسـع بمتغيـرات الجـنس والـصف والحالـة                 

وأنماط التنشئة الوالدية التـي يتعـرض لهـا الطالـب فـي             ) سوية أو مضطربة    ( االنفعالية  
  . مدارس مدينة الزرقاء في األردن 

طالباً وطالبة من طلبة الصفوف الثالثـة العـاديين          ) 362(  الدراسة من    تألفت عينة 
اختبـار  : والمضطربين انفعالياً ، وقد طبقت على أفـراد العينـة أداتـا الدراسـة ، وهمـا                  

  .استراتيجيات التوافق ، وقائمة اتجاهات التنشئة االجتماعية 

  : توصلت الدراسة إلى 

الذكور واإلناث على ثالث اسـتراتيجيات وهـي        وجود فروق ذات داللة إحصائية بين        -
التعبير عن المشاعر وتجنب المواقف والحركات الجسيمة وعند مقارنـة المتوسـطات            
الحسابية وجد أن اإلناث يلجأن إلى استراتيجيات التعبير عن المشاعر وتجنب المواقف            

  .أكثر مما يلجأ لها الذكور

الب األسوياء وعينة الطلبة المضطربين     وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الط        -
  .انفعالياً على ثالث استراتيجيات ، هي االسترخاء والعدوان وعادات معينة 

كما دلت النتائج أن بعض استراتيجيات التكيف المستخدمة من قبـل الطلبـة تختلـف                -
الب باختالف أنماط التنشئة الوالدية ، فأسلوب التنشئة الديمقراطية نتج عنه من قبل الط            

استراتيجيات الطرق المعرفية ، في حين وجدت عند أسـلوب التنـشئـة المتـسلطـة             
استخدام استراتيجيات التعبير عـن المـشـاعر وتجـنــب المواقــف والعـدوان            

  . وعادات معينة أكثر من أقرانهم 

   ) :1998( دراسة  الشريف 
   S. O. Sطفال القرية النموذجية      أثر أساليب تربيـة األم البديلة على التوافق النفسي أل

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر أساليب تربية األم البديلة على التوافق النفسي ألطفـال              
   . S. O. Sالقرية النموذجية السودانية 

سـنة مـن داخـل    ) 13-6( طفالً يتيماً من الفئة العمرية    ) 30( بلغت عينة الدراسة    
  .األمهات البديالت من داخل القرية القرية كما تم اختيار عينة خاصة من 
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  :توصلت الدراسة إلى 

عدم وجود عالقة ارتباطية بين كل أسلوب من أساليب التربية وأبعاد التوافق التي بحثتهـا                -
  ) . التوافق االجتماعي – التوافق االنفعالي –التوافق الصحي ( لدراسة 

عدد سنوات عمـل  ( ن كل من كما دلت الدراسة على وجود عالقة ارتباطية طردية دالة بي   -
بمعنى أنه كلما زادت عـدد  .وبين كل بعد من أبعاد التوافق      )  مستوى األم التعليمي     –األم  

سنوات عمل األم البديلة وكانت ذا خبرة وكان مستواها التعليمي أعلى كلما كانت درجـات         
  . توافق أبناء القرية األيتام أفضل وأعلى 

  ) :1999(دراسة علي 
 مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لألطفال المودعين في مؤسسات إليواء األطفال            دراسة في 

  .والذين يعيشون مع أسرهم 
وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لألطفال وفقاً            

هم ألساليب الرعاية المتبعة معهم أطفال مودعين في مؤسسات اإليواء وأطفال يعيشون مع أسر            
طالباً وطالبة ممن جرى اختيارهم بطريقـة عـشوائية مـن     )  70( وقد بلغت عينة الدراسة  .

 12 –  8( أي الفئـة العمريـة      ) الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع       ( طالب  
  . وقد طبقت الباحثة مقياس مفهوم الذات للصغار إعداد بيرس هارس ) عام 

  : توصلت الدراسة إلى 
بين )  الرخاء والسعادة    – القلق   –السلوك  ( ود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد        وج -

األطفال الذكور واإلناث المودعين في مؤسسات اإليواء وبين األطفال الـذين يعيـشون    
  .مع أسرهم لصالح الذين يعيشون مع أسرهم 

 واإلنـاث   وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسـي بـين األطفـال الـذكور               -
  .المودعين في مؤسسات اإليواء والذين يعيشون مع أسرهم لصالح الذين يعيشون مع أسرهم

عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين أبعاد مفهـوم الـذات ومتغيـري                -
  .التحصيل الدراسي والعمر لدى األطفال المودعين في مؤسسات اإليواء

   ) :2000( دراسة ياسين والموسوي 
  .ساءة معاملة طفل ما قبل المدرسة وخصائصه النفسية إ

هدفت الدراسة إلى معرفـة األسـاليب الـشائعة إلسـاءة معاملـة طفـل مـا قبـل                
المدرسة وعالقتها بالـسمات والخـصائص النفـسية فـي المجتمـع المـصري والكـويتي                

  . وذلك من وجهة نظر األم 
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 ) 82(تين فرعيتين مختلفتـين و      أماً لتمثيل ثقاف   ) 150(بلغ عدد األمهات المصريات     
مع تمتع أفراد العينتين بشيء مـن       . أماً تم سحبها عشوائياً لتمثل المناطق الخمس في الكويت          

  . التباين في العمر والتعليم وغيره 

قام الباحثان بإعداد اختبار إساءة معاملة الطفل ثم تم اسـتخراج النتـائج واألسـاليب               
  . امترية اإلحصائية البرامترية والالبر

  -: ودلت النتائج إلى 

أن مظاهر وصور إساءة معاملة الطفل كما عبرت عنها أمهات أطفال الثقافـة المحافظـة                -
بينمـا   ) … التهديد   - السخرية - الصراخ   -التأنيب  ( يغلب عليها أشكال اإلساءة العدائية      

 رفض  -خوة  تفضيل األ ( لم تحظ صورة اإلساءة باإلهمال والرفض إال بمعامل شيوع أقل           
   ) … عدم االهتمام -الطلبات 

وعلى العكس تبين أن صورة إساءة معاملة الطفل كما عبرت عنها أمهات الثقافة المتحررة               -
  .يغلب عليها أشكال إساءة اإلهمال والرفض 

وأن األمهات األقل تعليماً هـن أكثـر        . كما تبين أن إساءة المعاملة موجودة عند العينتين          -
  .  األطفال إساءة في معاملة

أن إساءة المعاملة تؤثر سلباً على نفسية الطفل وأداءه مما يشكل عامالً من عوامل القلـق                 -
  . واالضطراب والتوتر الذي قد يؤدي إلى الفشل 

  

  : تعقيب على الدراسات التي تناولت أساليب الرعاية 
قتهـا  من خالل عرض الدراسات السابقة الخاصة بأساليب الرعايـة والتنـشئة ، وعال   

ببعض المتغيرات سواء كانت أساليب الرعاية الوالدية الطبيعيـة ، أو الوالديـة البديلـة ، أو                 
  : أساليب التنشئة فقد تبين التالي 

  :  من حيث األهداف -أ
مجمـل الدراسـات السابقـة كـان هدفها التعـرف إلى أساليب الرعاية والتنـشئة ،           

ـ      ق والتكيـف أو مفهـوم الـذات أو التحصيـل       وأثـرها علـى األطفال مـن حيـث التواف
  . الدراسـي ، أو سلوكيـات األطفـال

ــال   ــة داني ــى   ) 1993( فدراس ــة داوود ويحي ــة  ) 1998( ، ودراس ، ودراس
، تناولت أسلوب الرعايـة وأثـره علـى التوافـق النفـسي أو التكيـف                ) 1998( الشريف  
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الرعايـة والتنـشئة وأثرهـا علـى        أما باقي الدراسـات فتناولـت أسـاليب         . لدى األطفال   
  . نفسياتهم ، أو أدائهم أو مفهومهم لذواتهم أو تحصيلهم الدراسي أو ما شابه ذلك

  :  من حيث العينة -ب
مـا عـدا   ) الطفولـة المتوسـطة والمتـأخرة    ( كان معظم أفراد العينات من األطفال       

  .لة المتأخرة التي تناولت المراهقين حديثي العهد بالطفو) 1994( دراسة زهران 

التــي تناولــت الطفولــة المبكــرة وفقــاً ) 2000( ودراســة ياســين والموســوي 
  . الستجابة أمهاتهم على االختبار المعدة لذلك 

  :  من حيث األدوات -ج 
اختلفت أدوات الدراسات السابقة في بعض متغيراتها واتفقت في البعض ولكنها جميعاً            

. ت مثل اختبار التوافق والتكيف واختبار مفهـوم الـذات          استخدمت االستبانات المعدة للمتغيرا   
  . وبعضها استخدم اختبار أسلوب الرعاية سواء الذي طبق على األطفال أو على أمهاتهم 

  :  من حيث النتائج -د
اتفقت الدراسات السابقة فـي أن أسـاليب الرعايـة والتنـشئة لهـا آثارهـا علـى                  

 مبنيـة علـى الحـب والتقبـل واإليجابيـة ، كلمـا       األطفال ، فكلما كانت التنشئة والرعايـة  
كما تبـين أن أطفـال المؤسـسات أقـل توافقـاً            . كانت المتغيرات إيجابية والعكس صحيح      

وتكيفاً من غيرهم ويتبنون اتجاهات سلبية عن ذواتهـم كمـا أن تحـصيلهم الدراسـي أقـل                  
  . من أبناء األسر الطبيعية 

م وجـود عالقـة ارتباطيـة بـين      عـد ) 1998( كما تبين مـن دراسـة الـشريف         
وقـد عـزى الباحـث نتيجتـه هـذه إلـى            . أساليب رعاية األم البديلة وبين توافق األطفال        

اإلمكانات المتوافرة في قرى األطفال التي تعمل بهـا األم البديلـة مـع األطفـال، حيـث أن          
 قـدر   اإلمكانات جيدة ومتوافرة وتحقق الحياة الكريمة لألطفـال وكمـا أن األمهـات علـى              

مناسب من التأهيل وبالتالي يتحقق التوافق عند األيتـام الـذين يعيـشون فـي هـذه القـرى                   
  . مع األم البديلة
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  : دراسات تناولت التوافق و التكيف  -ثانياً 
   ) :1988( دراسة الكبيسي 

  .قياس التكيف الشخصي واالجتماعي لدى األحداث وعالقته بالمعاملة الوالدية 

لى بناء مقياس للتكيف الشخـصي واالجتمـاعي للفتيـان األسـوياء            هدفت الدراسة إ  
والجانحين والتعرف إلى أساليب المعاملة الوالدية التي يتعرض لها الفتيان األحداث الجـانحون             

ثم الكشف عن العالقة بـين أسـاليب الرعايـة الوالديـة والتكيـف الشخـصي                . واألسوياء  
طالـب مــن    ) 400( غـت عينـة الدراسـة    بل. واالجتماعي لـدى األحـداث الجانحين     

أحداث جانحين وبعد تطبيـق اختبـار       ) 200( أحـداث أسوياء ، منهم      ) 200( العراق منهم   
  :  التوافق من إعداد وتقنين الباحث أظهرت الدراسة

  .أن األحداث الجانحين يتصفون بسوء التكيف الشخصي واالجتماعي  - 

ب معاملة تسلطي قاسي في حين لم يتعرض واحـد  أن األحداث الجانحين يتعرضون ألسلو     - 
  .منهم ألسلوب رعاية زائدة 

أن األسلوب التسلطي وأسلوب اإلهمال يتعرض لهـا الجـانحون بـشكل أكبـر مـن       
  .األساليب األخرى وهذا ما أكدته دراسات مشابهة مما يؤدي إلى سوء التكيف 

مـاعي وبـين    أن هناك عالقة ارتباطيـة سـالبة بـين التكيـف الشخـصي واالجت             
  .أسلوب اإلهمال في المعاملة 

  

   ) :1990(دراسة السوداني 
  .قياس التوافق االجتماعي والنفسي ألبناء الشهداء في المرحلة المتوسطة 

هدفت الدراسـة إلـى بنـاء مقيـاس للتوافـق النفـسي واالجتمـاعي ، وبالتـالي                  
والتعـرف إلـى    . اق  التعرف إلى التوافق النفسي واالجتماعي ألبنـاء الـشهداء فـي العـر            

الفروق بيـن أبنــاء الـشهـداء وأقـرانهم اآلخــرين فـي المــرحلة الـدراسيــة                
  .المتـوسطـة ومتغيرات أخرى 

طالباً وطالبـةً ، تـم اختيـارهم مـن عـدة مـدارس               ) 536( بلغت عينة الدراسة    
  .متوسطة بأسلوب طبقي عشوائي من عدة مدن من العراق 

  



 


  

                                            83       

  

  : وخلصت الدراسة إلى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أبناء الشهداء ، وأقرانهم في التوافـق النفـسي               عدم   -
إذ أن أبناء الشهداء يتمتعون بتوافق نفسي واجتماعي عاٍل ، بسبب الرعايـة       . واالجتماعي  

  . واالهتمام ، الذي يتلقونه ولمكانة أبائهم في المجتمع بعد استشهادهم 

كور واإلناث من أبناء الشهداء فـي التوافـق النفـسي           كما ال يوجد فروق ببين كل من الذ        -
  .واالجتماعي 

  ) :1992( دراسة عتلم 
  دراسة أثر بعض المتغيرات األسرية على التوافق النفسي لألطفال 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تفاعل بعض المتغيرات األسرية التي يمكـن أن              
طفـالً وطفلـة مـن      ) 350( لغت عينة الدراسة    وب. يكون لها أثر على التوافق النفسي للطفل        

 ) 91-90( المقيدين في الصف الخامس من المدارس االبتدائية في طنطا في العام الدراسـي              
  .وتتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والحادية عشر 

  : ودلت نتائج الدراسة إلى ما يلي 

 النفـسي للطفـل وبـين    وجود ارتباطات موجبة دالة إحصائياً بين درجات كل من التوافق     -
  .التوافق الزواجي لألب واألم

وجـود عـالقة دالـة موجبـة بيـن متغـير التوافـق النـفـسي للطفــل وقيمــة              - 
  .الطفل لـدى األب واألم معـاً 

دلت النتائج على أن متوسط درجات توافق األطفال الذين ينتمون إلى أسر متوسطة الحجم               -
ال الذين ينتمون إلى كل من األسرة صغيرة الحجـم          أعلى من متوسط درجات توافق األطف     

  . واألسرة كبيرة الحجم

كما دلت النتائج على عدم وجود عالقة إحصائية بين توافق الطفل وبين متغيرات متعـددة                -
  . جنسه – ترتيبه–منها عمر الطفل 

دلت أيضـاً علــى وجــود عالقـة دالـة موجبـة بـين توافـق الطفـل وبعـض                     -
لـصالح األسـر    )  الثقـافي    –مـستوى االجتمـاعي االقتـصادي       ال(المتغيرات منهــا  

 . األعلى في هذه النواحي
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   ) :1994( دراسة هواش 
فاعلية برنامج الرعاية في قريـة األطفـال فـي األردن فـي التكيـف الشخـصي                 

  واالجتماعي لألطفال األيتام

طفال فـي   هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية برنامج الرعاية المطبق في قرية األ           
  .عمان في األردن في التكيف الشخصي  واالجتماعي ألطفال القرية الملتحقين بها 

طفالً من الذكور واإلنـاث ، تراوحـت أعمـارهم          ) 222( شمـلت عيـنة الـدراسة  
أطفال القرية ، وأطفال من مؤسسات األيتـام  : سنة موزعين على ثالث فئات هي      ) 12-7(بين

تماعية ، واألطفال غير األيتام من الملتحقين بمدارس تقع في المنطقة           تابعة لوزارة التنمية االج   
  .نفسها التي تقع فيها القرية ويرتادها األطفال 

استخدمت الباحثة عـدة أسـاليب فـي جمـع البيانـات والمعلومـات والمقـابالت                
الشخصية والمالحظـة المباشـرة كمـا اسـتخدمت اسـتمارة ألسـاليب الرعايـة لتـسجيل           

، كما استخدمت الباحثة المـنهج الوصـفي التحليلـي التـي يـتم عـن طريقـه              المالحظات  
  .معرفة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والطرق اإلحصائية األخرى 

وقد بينت النتائج فيما يتعلـق ببرنـامج الرعايـة التطبيقيـة والبـشرية أن القريـة                  
م البديلـة التـي يـتم اختيارهـا         يتوفر فيها اإلمكانيات والعناصر األساسية وإعطاء دور لـأل        

وفيمـا يتعلـق بـالفروق فـي مـستوى التكيـف الشخـصي              . بعناية وفق شـروط معينـة     
واالجتماعي ألطفال القرية مقارنة بأطفال مؤسسات األيتـام واألطفـال غيـر األيتـام فقـد                

  . بينـت النتائـج أن الفروق جاءت لصالح أطفـال القرية

فاعليـة ، التـي تـوافرت لقريـة األطفـال فـي             وكشفت النتائج أيضاً أن عناصر ال     
عمان تناظر ، وتضاهي ما هو متوافر في قرية أطفـال أوروبيـة تـوافرت لهـا إمكانـات                   

  .الدعم المالي والمعنوي 

   ) :1996( دراسة دسوقي 
الحـرمان األبـوي وعالقته بكـل مـن التوافــق النفـسي ومفهــوم الـذات             

  .واالكتئاب لدى طلبة الجامعة 

 الدراسة إلى معرفة الفروق بـين مجموعـة األبنـاء المحـرومين مـن األب                هدفت
كمـا هـدف البحـث إلـى     ) التوافق النفـسي ، مفهـوم الـذات واالكتئـاب     ( في متغيرات   
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التعرف على الفـروق بـين الـذكور فـي مجمـوعتين البحـث فـي متغيـرات الدراسـة                
 120غـت عينـة الدراسـة       والفروق بين اإلناث في مجموعتي الدراسة فـي متغيراتهـا ، بل           

بنتـاً   ) 30( بنتـاً ألمهـات مطلقـات ، و        ) 30( من اإلناث مـنهن      ) 60( طالباً وطالبة ،    
( مـن أبنـاء مطلقـات ،          ) 30( ذكـراً مـنهم      ) 60( محرومات من األب بسبب الوفاة ،       

من أبناء المحرومين من األب بسبب الوفـاة ، وجميـع أفـراد العينـة يعيـشون مـع                ) 30
للتوافـق النفـسي ، إعـداد عثمـان         ) بـل   . م.هيـو   ( تهم ، طبقت الباحثـة مقيـاس        أمها

لمفهـوم الـذات ، إعـداد ولـيم فيـتس، ترجمـة وتقنـين               ) تينـسي   ( النجاتي ، ومقياس    
صفوت فرج وسـهير كامـل ، ومقيـاس االكتئـاب ، إعـداد غريـب عبـد الفتـاح عـن                 

  .لالكتئاب ) بك ( الصورة المختصرة لمقياس 

  : الدراسة على عدة أمور منهادلت نتائج
توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي كـل مـن التوافـق األسـري والـصحي                    −

واالجتماعي والكلي واالنفعالي بين مجموعة أبنـاء المطلقـات ومجموعـة األبنـاء             
المحرومين من األب في أبعاد التوافق النفسي والتوافـق الكلـي ، لـصالح األبنـاء                

  . المحرومين من األب
جود فروق ذات داللة إحصائية بين مجمـوعتي الدراسـة مـن الـذكور فـي             عدم و  −

  .التوافق األسري والتوافق الصحي والتوافق االجتماعي
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجمـوعتي اإلنـاث فـي التوافـق األسـري                 −

  .لصالح المحرومات من األب
لمطلقـات ، كمـا     وأثبتت الدراسة وجود فروق دالة في االكتئاب ، لـصالح بنـات ا             −

أثبتت الدراسة أن الحرمـان األبـوي يـسبب االنفـصال أكثـر خطـورة بالنـسبة                 
  . لإلناث عن الحرمان المتأخر 

  ) :1996(دراسة مخيمر 
  . تقدير الذات والتوافق االجتماعي للطلبة أبناء الشهداء بقطاع غزة 
 الشهداء في قطاع    هدفت الدراسة إلى قياس تقدير الذات والتوافق االجتماعي عند أبناء         

طالبـاً وطالبـة مـن أبنـاء      ) 150( طالباً وطالبة منهم   ) 300( غزة ، بلغت عينة الدراسة      
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طالباً وطالبة من أبناء غير الشهداء من المدارس الثانوية استخدم الباحـث            ) 150( الشهداء و   
عـداد محمـود   اختبار تقدير الذات ، من إعداد موسى جبريل ، واختبار التوافق االجتمـاعي إ   

  .الزيادي 

  : خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها 
عدم وجود فروق دالة إحصائياً في تقديـر الـذات بيـن أبناء الشهداء وبـين العـاديين                -

وذلك يـرجع إلـى العطـف والحنان الـذي يتلقونه وشعورهم بـالفخر واالعتــزاز ،             
  .كون آباؤهم شهداء الوطن 

يـن التحصيل الدراسي وكل مـن تقديـر الذات والتوافـق         توجـد عالقـة ارتباطيـة ب    -
  . االجتماعـي للطلبـة أبناء الشهداء 

توجد فروق بين الطالب والطالبات أبناء الشهداء في التوافق االجتماعي وهـذه الفـروق               -
  .لصالح الطالب 

  . كما أنه ال توجد فروق بين الطالب والطالبات أبناء الشهداء في تقدير الذات  -
  ) :1998(سة  الصغير درا

التوافق االجتماعي لدى أبناء الشهداء وعالقته بالتحصيل الدراسـي فـي مرحلـة              
  األساس بوالية الخرطوم 

هدف البحث إلى التعرف على األوضاع النفسية ألبناء الشهداء وانعكاسات قيم ومعاني            
تكونـت  . راسـي   الشهادة على توافقهم مع محيطهم االجتماعي وتأثير ذلك على تحصيلهم الد          

تلميذاً وتلميذة يدرسون بالصفوف السادس ، الـسابع ، الثـامن فـي        ) 60( عينة الدراسة من    
  .من أبناء غير الشهداء  ) 30( أبناء شهداء و  ) 30( المرحلة األساسي منهم 

استخدم الباحث اختبار التوافق إعداد الباحث ، وأخذت درجات الطالب التحصيلية من            
  .تهم نهاية العام سجالت امتحانا

وأسفرت نتائج البحث عن عدم وجود عالقة دالة موجبة بـين التالميـذ أبنـاء الـشهداء                  -
  .والتالميذ أبناء غير الشهداء في درجات التوافق االجتماعي 

عدم وجود ارتباط بين درجات التالميذ أبناء الشهداء في التوافق االجتماعي وبين درجاتهم              -
  .في التحصيل الدراسي 

دم وجـود فـروق ذات داللـة بيـن الذكـور واإلناث مـن التالميذ أبناء الـشهداء             عـ -
  .في درجات التوافق االجتماعي 

عدم وجود فروق دالة موجبة في درجات التحصيل الدراسي بين التالميذ أبنـاء الـشهداء                -
  .والتالميذ أبناء غير الشهداء 
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  ) :1998(دراسة محمد 
  ق الشخصي واالجتماعي والتحصيل الدراسي لألبناء فقدان األم وعالقته بالتواف

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين التالميذ الذين فقدوا أمهاتهم والتالميذ الذين             
لم يفقدوهن من حيث التوافق الشخصي واالجتماعي ، والكشف عن العالقة االرتباطيـة بـين               

اسة ، كما هـدفت الكـشف عـن         التحصيل والتوافق الشخصي واالجتماعي لدى مجتمع الدر      
الفروق في التوافق الشخصي واالجتماعي بين التالميذ والتلميذات الذين فقدوا أمهاتهم ، تكونت             

 السادس بالمـرحلة   – السابع   –تلمـيذاً وتلميـذة من الصف الثامن       ) 120( عينة الدراسة من    
ـ            دوا أمهـاتهــم ،    األساسية من محـافظة سنـدي فـي السودان ، ونصف العينة ممـن فق

  .والنصـف اآلخر لم يفقدوا أمهاتهم
، ترجمـة  ) بـل  .م.هيو(واستخدمت الباحثة اختبار التوافق الشخصي واالجتماعي لـ      

  . وتعريب محمد عثمان النجاتي 
   -: ودلت النتائج إلى التالي 

توفيات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ والتلميذات من أبناء األمهات الم             -
  .في متغير التوافق الشخصي واالجتماعي 

وجود معامل ارتباط سالب بين التوافق الشخصي واالجتماعي للتالميذ الذين فقدوا أمهاتهم             -
  .وبين تحصيلهم الدراسي 

   ) :2000( دراسة اصليح 
  )أبناء الشهداء في قطاع غزة ( التوافق النفسي لدى المحرومين من األب 

الكشف عن مدى التوافق النفـسي لـدى المحـرومين مـن األب             هدفت الدراسة إلى    
وبالتحديد أبنـاء الشهـداء بقطـاع غـزة ، كمـا هدفـت الدراسة إلــى لفــت نظــر               
المعنيين برعاية أمور أبنائهم الشهداء لوضع خطط وبرامج لمساعدتهم ودمجهم في المجتمـع             

  .وتأهيلهم للمشاركة اإليجابية الفاعلة 
من الطلبة أبناء الشهداء المسجلين في المرحلة الثانويـة          ) 104( راسة  بلغت عينة الد  

  . من اإلناث  )48( من الذكور و ) 56( بصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر ، منهم 
. إعـداد د  ( واستخـدم الباحـث اختبـار التوافـق الشخصي واالجتماعي للراشدين        

  .اعي واالقتصادي إعداد الباحث واستمارة المستوى االجتم ) 1988الديب 
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  : دلت نتائج البحث على ما يلي 
وجود فروق ذات داللة إحصائية على أبعاد التوافق بين أبناء الشهداء واألبنـاء العـاديين                -

  .لصالح األبناء العاديين 
في بعد  )  مخيم   -مدينة  ( وجود فروق ذات داللة بين أبناء الشهداء من حيث مكان السكن             -

  . االجتماعي لصالح أبناء المخيم التوافق 
  ) مرتفع منخفض ( عدم وجود فروق في التوافق من حيث مستوى الدخل  -
وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة فـي التوافـق االجتماعي فـي متغيـر الجنس            -

  . لصالح اإلناث ) إناث -ذكور( 

  : تعقيب على الدراسات التي تناولت التوافق 
ت السابقة التي تناولت موضوع التوافـق وعالقتـه بـبعض    من خالل عرض الدراسا 

  : المتغيرات تبين ما يأتي 
  : من حيث األهداف . أ

مجمل الدراسات السابقة كان هـدفها التعـرف إلـى التوافـق والتكيـف الشخـصي           
  فقـدان األب  : واالجتماعي عند األطفال أو المراهقين ، وعالقته بمتغيـرات أسـرية ، مثـل         

، أو عالقتـه بأسـاليب الرعايـة        ) 1997محمـد   ( ، أو فقدان األم     ) 1996 دراسة دسوقي ( 
، ) 1990الـسوداني     ( ، أو عالقته بنوع الوفاة ، مثل االستشهاد          ) 1994هواش  ( وبرامجها  

  ).1998الصغير ( 
  :من حيث العينة . ب

)  1996مخيمر    ( كان معظم أفراد عينة الدراسات السابقة من األطفال ما عدا دراسة            
التي طبقت علـى طـالب      ) 1996دسوقي  ( التي طبقت على طالب المرحلة الثانوية ودراسة        

وأفراد تلك العينات متقاربة ومشابهة إلى      . الجامعة ، كما أن أفراد العينات من الذكور واإلناث          
  .حـد كبير مع عينة موضع الدراسة من حيث العمر ، والفئة المستهدفة 

  : من حيث األدوات . جـ

ستخدمت الدراسات السابقة استبانات واختبـارات التوافـق واسـتخدمت األسـاليب            ا
) اإلكلينيكـي   ( التـي اسـتخدمت األسـلوب       ) 1974(اإلحصائية مـا عـدا دراسـة عزب      

  .للوصول إلى النتائج 
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  : من حيث النتائج . د

 وسلبياً بعدة   مجمل نتائج الدراسات ، التي تناولت التوافق تبين أن التوافق يتأثر إيجابياً           
، ) 1988( ، ودراسة الكبيـسي  ) 1974( نوع الرعاية ، مثل دراسة عزب   : متغيرات ، منها    

ومنها يتأثر بـنوع وفــاة األب مثـل        ) . 1994( ، ودراسة هواش    ) 1995( ودراسة عتلم   
( ، ودراسة الصغيـر    ) 1996( ، ودراسة مخـيمر    ) 1990( وفاته شهيداً كدراسة السوداني     

، حيـث أكـدت نتائج هــذه الدراســات أن         ) 2000( ، ودراســة إصلـيـح    ) 1998
  . أبناء الشهداء أكثر توافقاً من أبناء المتوفين وفاة طبيعية

  

  :دراسات تناولت األيتام والمحرومين : ثالثاً 
   :Lynn & Surry (1959) دراسة لين وسوري

  ) أثر غياب األب على األوالد والبنات ( بعنوان 

  فت الدراسة إلى بيان أثر غياب األب على البنات واألوالد ، بلغت عينـة الدراسـة            هد
طفالً ، وعينة ضـابطة      ) 40( طفالً وأمهاتهم ، قسمت إلى عينة تجريبية تكونت من           ) 80( 

  و  ) 8( طفالً وتمـت مجانسة المجموعتين ، حيث تراوحت األعمار بـين          ) 40( مكونة من   
  بة للمجموعة التجريبية كان األب يغيب عن األسرة مدة ال تقــل عـن      وبالنس. سنوات   ) 9( 
شهور في السنة على األقل أما أفراد العينة الضابطة فقد كان اآلبـاء ال يتغيبـون عـن        ) 9( 

  .األسرة إال للعمل العادي 

وقد دلت نتائج البحث على أن غياب األب ، ليس هو العامل الوحيد الذي يؤثر علـى                 
وطبق استفتاء على األمهـات يهـدف   . حيث إن هناك عوامل ثقافية أخرى مجهولة   األطفال ،   

إلى جمع معلومات من عالقة األم بالطفل وعالقته بالطفل ومستوى نضج الطفل مع رفاقـه ،                
  : حيث أظهرت النتائج 

  . النسبة األكبر من األطفال الذين يتغيب عنهم آباؤهم أظهروا نسبة أكبر من عدم النضج -

تكيفاً ضعيفاً مع الرفاق بنسبة أعلـى       ) الذين تغيب آباؤهم    ( ت المجموعة التجريبية    أظهر -
   ) 1998: رمضان ( ممن أظهرته المجموعة الضابطة 
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  ) :1976(دراسة الدمرداش 
  مفهوم الذات عند األطفال المحرومين من األب

 ، وتكونـت    هدفت الدراسة إلى معرفة مفهوم الذات عند األطفال المحرومين من األب          
  تلميذاً من تالميذ الصف الرابع للـذكور وتتـراوح أعمـارهم بـين            ) 200(عينة الدراسة من    

  : سنة وضمت هذه العينة فئتين رئيسيتين  ) 11 (،  ) 10( 
  .  فئة التالميذ الذكور غير المحرومين من األب كمجموعة ضابطة  -1

  .بية   فئة التالميذ الذكور المحرومين من األب كمجموعة تجري -2

وقد اهتمت الباحثة بتثبيت زمن الحرمان من األب بعد سن الخامـسة ، ألن األطفـال                
الذين يحرمون من األب بعد سن الخامسة ، تكون لديهـم الفرصـة لالحتفاظ بصـورة األب              
بدرجة أو بأخـرى كمـا اهتمـت الباحثـة بمجانسـة العينة ، من حيـث متغيـر الـسن ،                 

  .قتصادي واالجتماعي والذكاء ، والمستوى اال

استخدمت الباحثة اختبار مفهـوم الـذات للصغـار ، واختبار الشخصية لألطفـال ،            
  .إعداد عطية هنا ، واختبار الذكاء المصور ، إعداد أحمد زكي صالح 

  : وقد دلت النتائج على 

وجود فروق دالة بين لمجموعتين الضابطة والتجريبية في متغير تقبل الذات في حـين       
ه ال توجد فروق دالة بين المجموعة الضابطة ومجموعة الحرمان بسبب العمل أو الطـالق               أن
كما لم توجد فروق دالة بين المجموعة الضابطة ومجموعة الحرمان بسبب العمل في الخارج              .

  .في تقبل اآلخرين ووجدت فروق دالة بين المجموعة الضابطة ومجموعة الحرمان بالوفاة 

ة في بعض سمات الشخصية بين أطفال المجموعـة الـضابطة           ووجد فروق ذات دالل   
والتجريبية ، كما وجد أن أفراد العينة التجريبية تعاني كثيراً من الصعوبات النفسية والـسلوك               

  . العصابي 
   ) :1981( دراسة الكيالني وعباس 

  الفروق في مفهوم الذات بين األيتام وغير األيتام 
الفروق في مفهوم الذات بين األيتام الذين يقـدم لهـم           هدفت الدراسة إلى التعرف إلى      

برنامج خاص للرعاية االجتماعية في عينة من األطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في األردن             
   ) .67( وعام  ) 48( والذين نزحوا أثر حرب عام 
  .طفالً من األيتام وغير األيتام من كال الجنسين  ) 333( بلغت عينة الدراسة 
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  : رت نتائج الدراسة وأظه
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األيتام وغير األيتام في جميـع أبعـاد مفهـوم                  - 

الذات، باستثناء بعد القيمة االجتماعية التي دلت نتائجها إلـى وجـود فـروق ذات داللـة       
  .إحصائية لصالح األيتام 

لهم بـرامج رعايـة خاصـة    أن األطفال األيتام الذين يعيشون في كنف أسرة ممتدة وتقدم      - 
  .يتمتعون بمستوى جيد من التكيف ال يقل عن األطفال العاديين الذين لم يفقدوا والديهم 

  . وجود فروق ذات داللة في مستوى التكيف بين الـذكور واإلنـاث ، لـصالح اإلنـاث                   - 
  . كما كان لمتغير العمر أثر واضح وذات داللة إحصائية لصالح األكبر عمراً 

  

   ) : 1986(ريل دراسة جب
  على التفكير االبتكاري والذكاء لألبناء )  األب -األم ( أثر غياب 

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير غياب األم أو األب علـى التفكيـر االبتكـاري           
  . والذكاء لألطفال مقارنة بمجموعة أخرى تعيش مع والدتهم 

 ) 34( حـرومين مـن األم      بلغت عينة الدراسة للمجموعة األولى وهي مجموعة الم       
 تلميذاً وتلميذة أمـا مجموعـة       98تلميذاً وتلميذة في حين بلغت مجموعة المحرومين من األب          
  .تلميذاً وتلميذة  ) 70( التالميذ والتلميذات الذين يعيشون مع األب واألم معاً فبلغت 

  . أحمد زكي صالح : استخدم الباحث اختبار الذكاء المصور إعداد 
  

  : لدراسة إلى عدة نتائج وخلصت ا

وجـود فـروق ذات داللة إحصائية فـي متغيرات التفكير االبتكاري ما عدا األصـالة ،               -
  . بين المحرومين وغير المحرومين ، لصالـح غيـر المحرومين  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المحرومين من األم وقرنـائهم المحـرومين مـن            -
  .ر االبتكاري األب، في متغيرات التفكي

وجود فروق دالة سالبة بين مدة الحرمان ومتغيرات التفكيـر االبتكـاري ، فكلمـا زادت                 -
سنوات الحرمان زادت قدرات التفكير االبتكاري ؛ كلما نقصت سنوات الحرمان قلت قـدرات              

  . التفكير االبتكاري وذلك يرجع إلى أن خبرة الحرمان يمكن أن تزول تدريجياً مع الوقت 
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   ) :1986( سة عبد الرحيم درا
وجـهـة التحكـم وتقبـل اآلخريـن لدى طـالب الجامعـة المحـرومين وغيـر             

  .المحروميـن مـن آبائهـم

هدف البحث هو دراسة وجهة التحكم الداخلي والخارجي وتقبل اآلخرين لدى طـالب             
  .الجامعة المحرومين وغير المحرومين من آبائهم 

طالبـاً وطالبـة ، ممـن تتـراوح          ) 216(  قوامها   وقد تمت هذه الدراسة على عينة     
سنة من طلبة كليتي التربية بالمنـصورة ودميـاط وكليـة اآلداب     ) 22 - 19( أعمارهم بين   

  .بجامعة المنصورة 

  .استخدم الباحث مقياس وجهة التحكم وتقبل اآلخرين من إعداد الباحث  

  : ودلت نتائج الدراسة على ما يلي 

وغيـر  )  ومـن األب    -مـن األب    ( لة إحصائية بين المحـرومين      وجود فروق ذات دال    -
بمعنى .  الخارجي ، لصالح مجموعة المحرومين       -المحرومين في وجهة التحكم الداخلي      

أن الطالب المحرومين يتسمون بوجهة تحكم خارجي يرجعون فيه ما يحدث لهم إلى أمور              
  .  والصدفة وغيره -خارجة عن إرادتهم كالقدر 

فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين المحـرومين مـن األب ، فيمـا يتعلـق              ال توجد    -
  . الخارجي -بمتوسط درجات وجهة التحكم الداخلي 

توجد فـروق ذات داللة إحصائيـة بيـن متوسـط درجـات تقبـل اآلخريـن لكــل             -
وغيــر المرحوميــن ، لـصالح       )  ومـن األم    -من األب   ( من عينتـي المحرومين    

  .غير المحرومين مجموعة 

) مـن األم    ( و  ) من األب   ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين المحرومين           -
  . فيما يتعلق بمتوسط درجات تقبل اآلخرين 

  

   ) : 1987( دراسة أحمد 
الحرمان من الوالدين في الطفولة المبكـرة وعالقتـه بـالنمو الجـسمي والعقلـي               

  . واالنفعالي واالجتماعي 

ت هذه الدراسـة إلـى بحـث موضـوع الحرمـان مـن الوالـدين وعالقتـه                   هدف
  .بجوانب النمو المختلفة في مرحلة الطفولة المبكرة 
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 29( طفـالً    ) 43( تكونت عينـة الدراسـة مـن مجمـوعتين األولـى وشـملت              
، مـنهم لقطـاء     % ) 95( مـن أطفـال الحـضانة اإليوائيـة         )  مـن اإلنـاث      14ذكور و 

وتقـدم لهـؤالء   . كـانوا أطفـاالً مـن ذوي ظـروف خاصـة     % ) 5 (مجهولو الوالدين ، و 
  . الرعاية اإليوائية المناسبة تحت إشراف أمهات بديالت

مـع  )  مـن اإلنـاث   14 ذكـور و  29( طفـالً   ) 43( والمجموعة الثانيـة تكونـت مـن        
  .مراعاة تجانس المجموعتين بقدر اإلمكان 

ومقيـاس فاينالنـد للنـضج      استخدم الباحـث اختبـار سـتانفورد بينيـه للـذكاء ،           
االجتمــاعي ، وبطاقــة تقــويم طفــل الروضــة التــي تــشمل النمــو االنفعــالي والنمــو 

  . االجتماعي
  : ودلت نتائج الدراسة على 

  . عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين مجموعتي الدراسة في النمو الجسمي  -
طفال اإليـواء   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من متوسطات درجات مجموعة أ            -

ومتوسطات درجات مجموعة األطفال ذوي األسر الطبيعية على بعد النمو العقلي لـصالح             
  . مجموعة األطفال ذوي األسر الطبيعية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين على بعد التحصيل الدراسـي لـصالح               -
  .المجموعة الثانية 

ت درجـات المجمـوعتين فـي النـضج         وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطا        -
  . االجتماعي وبطاقة النمو االجتماعي لصالح أطفال األسر الطبيعية 

  

   ) : 1987( دراسة حنين 
  .اليتم وأثره على الحالة الوجدانية والصورة الوالدية لدى المراهق 

هدفت الدراسة إلى التوصل إلى مدى تأثير اليتم المبكر على نمو الطفـل االنفعـالي ،                
وكذلك الصورة الوالدية المـضفاة علـى       . وعلى حالته الوجدانية ، وهو في مرحلة المراهقة         

  . الوالد المفقود ، وبالتالي الوصول إلى صورة واضحة لبعض سمات اليتم

 المقابلـة   –اسـتمارة البيانـات     ( اتبع الباحث المنهج اإلكلينيكي في دراسته بأدواتـه         
 تفهم الموضوع ختبار الرورشاخ  ثم المـنهج المقـارن           –طية   االختبارات اإلسقا  –اإلكلينيكية  

  : حيث قام بمقارنة النتائج التي حصل عليها 
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شخصاً من مدرسيتين ثانويتين من مدينة بكـرة فـي           ) 20( وبلغ العدد الكلي للعينة     
وتم اختيارهم تبعا لتجانسهم في أعمارهم عند فقد أحد الوالـدين والعمـر الحـالي               . الجزائر  

  . مستوى االجتماعي واالقتصادي وال
  : ودلت النتائج إلى 

أن هناك اختالفاً بين المراهقين األيتام ، الذين شكلوا عينـة البحـث ، وبـين المـراهقين              -
العاديين الذين يعيشون مع والديهم وخاصة في المتغيرين األساسـيين بالدراسـة ، وهـي               

  .الحالة الوجدانية  والصورة الوالدية 
تائج أن النمو االنفعالي للمراهق وحالته الوجدانية يتأثر بصدمة االنفصال فـي            كما دلت الن   -

  .الطفولة المتأخرة 

مشاكـل نفسيـة مشتركـة ومتعددة كما كان الفتقاد أحد الوالدين         . أن لأليتـام المراهقين     -
  .تعلق شديد بالوالد الباقي 

اهقة اليتيم الذي فقد أحد والديه      كما أظهرت النتائج أن هناك اختالفاً واضحاً بين مرحلة مر          -
والمراهق الذي يعيش مع والديه وذلك ناتج عن اختالف وتغـير فـي المحيط، وافتقـاده              
لحنـان ورعايـة أحد الوالدين ، مما يؤثر على الناحية الوجدانيـة واالجتماعية ، كما له              

  .تأثير على الطموحات المستقبلية

  ) :Skaia ) 1995دراسة سكايا 
نة نتائج الفحص اإلكلينيكي لألطفال األيتام المعوقين عقلياً واألطفال غير األيتام           مقار(

  .المعوقين عقلياً الحاضرين من أسر 
هدفت الدراسة إلى مقارنة نتائج الفحص اإلكلينيكي السـتجابات األطفـال المعـوقين             

.               عينـة الدراسـة      بلغـت . األيتام ومقارنة النتائج باستجابات األطفال المعوقين غير األيتـام          
سنة ثـم اختيـارهم بعـد تطبيـق اختبـار            ) 14-8( طفالً تراوحت أعمارهم بين      ) 881( 

المجموعة األولى من األيتام اللذين لم      . ثم قسمت العينة إلى مجموعتين      . األمراض اإلكلينيكية   
ماً فـي حـين بلـغ عـدد     يتي ) 272( يكونوا برعاية والديهم منذ الطفولة األولى وبلغ عددهم    

  .طفالً ممن نشأوا في أسر متكاملة أو غير متكاملة  ) 609( المجموعة الثانية 
واستخدم الباحث الفحص اإلكلينيكي ثم قام بمقارنة نتائج الفحص والذي دلت نتائجه إلى وجود              

ـ               ام اختالفات بين نتائج الفحص بين األيتام وغير األيتـام ، حيـث أن نتـائج أثبتـت أن األيت
تضـاعفت عندهـم المـشاكل وذلك بسبب اإلعاقة العقليـة مـن جهـة وبـسبب الحرمـان        

  . النفسي من جهة أخرى 
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  ) :Spigelman  )1991 دراسة سبجلمان
. هدفت الدراسة إلى الكشف عن داللة االكتئاب والتوتر لدى األطفـال المحـرومين              

  . مقارنة بأقرانهم غير المحرومين 
طفـالً ما بيـن ذكـر وأنثى وقسمت إلى مجمـوعتين          ) 108( ة  بلغت عينة الدراس  

  طفلة والمجموعة األخـرى   ) 27( طفالً ، و     ) 27( طفل منهم    ) 54( المجموعـة األولـى   
  .طفلة  ) 27( طفالً ، و  ) 27( ، منهم  ) 54( 

  ) .  Rorschach( استخدم الباحث األسلوب اإلكلينيكي وبالذات اختبار روشاخ 
  :  نتائج الدراسة على عدة أمور منها ودلت

  .سجلت مجموعة المحرومين أعلى معدالت االكتئاب مقارنة بأقرانهم غير المحرومين -1
تميز أداء المحرومين في اختبار الرورشاخ بالخصومة والعدوانية في حين لم توجد هـذه               -2

  . الميزة عند غير المحرومين 
  
  
  
  
  

   ) :Tifany  )1991دراسة 
  األم وانعكاساته على سلوكيات األطفال الحرمان من 

  هدفت الدراسة إلى دراسة أثر الحرمان من األم وانعكاسيات الحرمان على سلوكيات األطفال  

طفالً في عمر المشي وفترة ما       ) 80( أجريت الدراسة على عينة من األطفال قوامها        
شهراً وكـان    ) 34( وسط  شهراً بمت  ) 62( إلى   ) 12( قبل المدرسة وتراوحت أعمارهم بين      

  .آباؤهم يمثلون مجموعات عرقية مختلفة ومن طبقة متوسطة 
مجموعة تعرضت لخبرة الحرمان واالنفصال مرة ،       : تم تقسيم العينة إلى مجموعتين      

  طفالً ، والمجموعة الثانية تعرضت للحرمان أكثر من مـرة وقوامهـا             ) 40( واحدة وعددها   
  . طفالً  ) 40( 

  :  الدراسة إلى أن ودلت نتائج
  .مجموعة الذين انفصلوا مرة واحدة تميزت بزيادة في مستوى النشاط والتفاعل  - 
  .مجموعة الذين انفصلوا عدة مرات يعانون من مشاكل في النوم وتوتر في السلوك واللعب - 
األطفال الذين انفصلوا عدة مرات يعانون من ضغوط نفسية وعدم استقرار ، فـي حـين                 - 

  . ذين انفصلوا مرة واحدة ال يعانون من هذه المشكالت نرى مجموعة ال
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  ) :1991(دراسة عطية  
  دراسة مقارنة لبعض الجوانب النفسية واالجتماعية للطالب األيتام والعاديين 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى بعض الجوانب النفسية واالجتماعية للطـالب األيتـام             
مقارنة مع زمالئهم العاديين الذين     . يمي ، وفهم الشخصية     مثل التوافق النفسي ، والتقدم األكاد     

  .يعيشون مع والديهم 
طالباً من الـصف األول والثـاني مـن المرحلـة            ) 331( تكونت عينة الدراسة من     

من الطالب المتـوفى     ) 101( الثانوية من الجنسين مقسمة إلى أربع مجموعات فرعية ، هي           
( طالبـة و    ) 26( من الطالب المتوفاة والدتهم مـنهم        ) 58 (طالبة ،    ) 41( والدهم من بينهم    

من الطـالب   ) 11( طالبة و  ) 64( من الطالب الذين يعيشون مع كال والديهم ، منهم     ) 161
  .طالبات  ) 3( المتوفى كال والديهم من بينهم 

  : وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها 
 متوفى األم   –عات الحرمان متوفى األب     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجمو        -

 –التفكير األصـيل    /  الحرص   –االجتماعية  :  متوفى األب واألم  عاديين في متغيرات         –
  .. تقدير الذات –العالقات الشخصية 

المكانـة االجتماعيـة ،     : بينما توجد فروق ذات داللة ترجع لنمط الحرمان في متغيـرات           -
  .ات ، والمبادأة والثقة بالنفس التنافس ، والحيوية ، وتقدير الذ

: كما نتج عن الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في متغيـرات                 -
االجتمـاعية والمكانـة االجتماعيـة ، التنافس فـي الخـصومة ، الحـرص ، التفكيـر               

  .األصيل ، العالقات الشخصية 

الجـنس فـي جوانـب      ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين نمـط الحرمـان و               -
شخصية الطالب موضع الدراسة عدا متغيـرات تقـدير الـذات والجاذبيـة االجتماعيـة            

  . والثقة بالنفس 

   :Abdalla  (1992)دراسة 
  .العدوانية كأحد عوامل غياب األب : بعنوان 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى العدائيـة الموجـودة عنـد عينـة مـن المـراهقين                 
  .لهم المراهقين الموجود آباءهم األيتام مقارنة بأمثا

مراهقـاً   ) 90(مراهقاً موجود األب ، و       ) 60(مراهقاً ،    ) 150(بلغت عينة الدراسة    
  . استخدم الباحث اختبار العدوانية للوصول إلى نتائج الدراسة . آباؤهم غائبون 
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  : توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ، منها 

عـداء عنـد المـراهقين متغيـب األب والمـراهقين         وجود عالقة ارتباطيه دالة بين كم ال       - 
  .لصالح المراهقين غائبي األب . حاضري األب 

عدم وجـود عـالقة إرتباط دالة في حجم العداء فـي حالـة غيـاب األب سـبب هـذا                    - 
  ) .  عمل في الخارج - موت –طالق ( الغياب 

ـ  ) ذكـر أو أنثـى      ( وجـود عالقة دالة في حجم العـداء وجـنس المراهـق             -  صالح ، ل
  .اإلناث

وجود عالقة ارتباطيه في حجم العداء بـين المراهـق ذي الوضـع االقتـصادي الجيـد                  - 
  .والمراهق ذي الوضع االقتصادي السيئ لصالح الثاني 

وأشارت الدراسـة إلـى أن الحرمـان األبـوي واالقتـصادي يـؤدي إلـى زيـادة          
  .العدوانية عند المراهقين

  

  :) Nelson C Valliant  ) 1993دراسة  
  .ديناميكية شخصية المراهقين الذكور في حال غياب اآلباء 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن سـمات شخـصية المـراهقين الـذين حرمـوا مـن           
آبائهم والذين يعيشون مع األب البديل والذين يعيشون مـع آبـائهم الحقيقيـين، وقـد بلغـت                  

سـنة ، واسـتخدم      ) 18 -13( مراهقـاً تتـراوح أعمـارهم بـين          ) 60( عينة الدراسـة    
  :ودلت نتائج الدراسة إلى . الباحثان عدة أدوات لقياس سمات الشخصية 

وجـود عالقـات ودالالت االكتئاب ، وتوهـم المـرض ، والـشعـور بالـذنب لـدى               - 
  .المراهقين الذين حرموا من آبائهم 

وجود تشابه إلى حـد مـا بيـن المراهقيـن ، الذيـن يعيشـون مـع آبـائهم ، وبـين                 - 
  .المراهقين الذين يعيشون مع األب البديل 

المراهقين المحرومين من األب ، والمراهقين الذين يعيشون ظروف اجتماعية اقتـصادية             - 
  . صعبة متشابهين إلى حد ما في سمات الشخصية 

  

  
  



 


  

                                            98       

  

  ) : 1993( دراسة يونس 
دراسة عاملية للتكوين النفسي لألطفال المحرومين أسريــاً فــي ضـوء أنمـاط             

  . لفة من الحرمانمخت
هدفت الدراسة إلى التعرف على سمات شخصية األطفال المحرومين أسرياً سواء كان            

كما هدفت إلى الكشف عن البنية العاملية لمتغيرات التكـوين  . هذا الحرمان بالوفاة أو بالطالق     
، النفسي لألطفال المحرومين ومدى اختالفها باختالف المجموعات المستخدمة فـي الدراسـة             

إضافة إلى الكشف عن البناء النفسي الـدينامي لألطفـال المحروميــن أســرياً مرتفعـي                
  . ومنخفضي التوافق 

طفالً من األطفال المحرومين أسرياً والمقيمين بمؤسسات         )425( بلغت عينة الدراسة    
  . الرعاية االجتماعية من عدة محافظات في مصر 
مقياس الشخصية لألطفال من إعداد الباحث      : استخدم الباحث عدة أدوات للدراسة منها       

  . عطية هنا : ومقياس التكيف الشخصي واالجتماعي ، إعداد 
  : وكشفت نتائج الدراسة عن 

وجود فروق دالة إحصائياً بين المحرومين قبل وبعد الخامسة ، لصالح المحـرومين قبـل                -
 …ي ، واالضـطراب     االنطواء ، سوء التوافق االجتمـاع     : الخامسة في السمات السلبية     

  . ولصالح المحرومين بعد الخامسة في التكيف الشخصي واالجتماعي ومتغيراتهما 
وجود فروق دالة إحصائياً بـين المحـرومين بـالطالق والمحـرومين بالوفـاة لـصالح             -

  . المحرومين بالطالق 
يجة تشوه واضطراب البنية النفسية في جانبها الوجداني لدى مرتفعي ومنخفضي التوافق نت            -

افتقاد األمومة الحنونة واألبوة الصادقة واإليداع بالمؤسسات اإليوائية كما تغلغـل عـاملي           
  .  الميل لالنطواء واالستعداد لالضطراب النفسي في جميع أفراد العينة 

  ) :1994( دراسة قاسم 
  مفهوم الذات واالضطرابات السلوكية لألطفال المحرومين من الوالدين 

 التعرف على االضطرابات الـسلوكية ومفهـوم الـذات لألطفـال           هدفت الدراسة إلى  
  .المحرومين من الوالدين والمودعين بالمؤسسات واألسر البديلة 

طفالً وطفلة في ثالث مجموعات ، مجموعة األسـر          ) 120( تكونت عينة البحث من     
طفـالً  )  40( طفالً وطفلة ومجموعة األسر الطبيعية وتتكـون مـن           ) 40( البديلة وقوامها   

  . وطفلة 
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  : استخدم الباحث عدة أدوات منها 
طلعـت منـصور    : اختبار مفهوم الذات لألطفال سن ما قبل المدرسة ، إعـداد             -1

   ) .1981( وحليم بشاي 
 تعريـب  Guire & Richman: قائمة سلوك طفل ما قبل المدرسـة ، إعـداد    -2

  .وتعديل الباحث 
   .Goodenough-Hrris:  اختبار رسم الرجل ، إعداد  -3
  .استمارات لبيانات األطفال ، إعداد الباحث  -4

  : وتوصلت الدراسة إلى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال األسر البديلة ، وأطفال المؤسـسات فـي                -

  .مفهوم الذات ، لصالح أطفال األسر البديلة 
يعية في  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال األسر البديلة ، وأطفال األسر الطب             -

  .مفهوم الذات ، لصالح األسر الطبيعية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من أطفال األسر البديلة ، وأطفال المؤسسات               -

، وبين أطفال األسر الطبيعية ، في بعض أبعاد مفهوم الذات ، لصالح أطفـال األسـر                 
  . الطبيعية 

  

   ) :Ahmad & Mohammed  ) 1996دراسة 
االجتماعية عند األيتام في المالجئ ومراكـز التنـشئة التقليديـة فـي             نمو العاطفة   

  كردستان العراقية 
هدفت الدراسة إلى فحص حالة األيتام ونموهم العاطفي االجتمـاعي فـي كردسـتان              
العراقية ، حيث أخذت عينة الدراسة من نوعيين من الرعاية النوعية األولى من األيتام اللـذين    

لحديثة والنوعية الثانية من اللذين يعيشون في مراكز الرعايـة العاديـة            يعيشون في المالجئ ا   
مع األخذ بعين االعتبار المشكالت     . وقام الباحث بعمل نموذج اختيار ومتابعة األيتام لمدة عام          

استخدم الباحثان القائمـة  . السلوكية وردود أفعال األطفال على الضغوط النفسية التي يعيشونها   
  . مقياس االضطراب العصبي.  باكالسلوكية لشين

  :ودلت نتائج الدراسة إلى 
ولكـن  . وجود تحسن في القدرات ، لدى العينين مع وجود انخفاض في المـشكالت              

تزايدت نقاط المشاكل السلوكية لدى العينة التي أخذت من الملجأ الحديث ، وعاشت في مراكز               
  . العناية التقليديه 
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صاحبة للضغط العصبي لدى عينة أطفال المالجـئ        تزايدت أعراض االضطرابات الم   
أكثر من أطفال المراكز المعتادة وهذا دليل على الجوانب اإليجابية التي تتميز بهـا العـائالت                
القروية في العناية باأليتام ورعايتهم ، حيث أن األيتام يعيشون مع أسرهم ويتـرددون علـى                

  . فتكون الرعاية مزدوجة . مراكز العناية 
  

   :Nakadi & Mukallid ( 2000 ) سة درا
مقارنة تصور الذات وعالقته بالتحصيل األكاديمي في ضوء الجنس والـصف لـدى             

  عينة من طالب المرحلة المتوسطة في دار األيتام في لبنان 

هدفت الدراسة إلى عقد مقارنة لمفهوم الذات وعالقته بالتحصيل األكاديمي لدى عينـة             
الصف ، الجنس ، نمـط العنايـة االجتماعيـة ،           : ات عدة ، مثل     من األيتام في ضوء متغير    

  .الحرمان األبوي أو الحرمان األمومي ، والحرمان من االثنين معاً 

من اإلناث في الـصفوف الخـامس       ) 85( من الذكور و     ) 90( بلغت عينة الدراسة    
  .والسادس والسابع في مدرسة األيتام في أحد مدن لبنان 

) Shavelson : (  ستبيان تصور الذات متعـدد األوجـه ، إعـداد    استخدم الباحث ا
  . والذي يشمل ثمانية أبعاد لتصور الذات 

  :ودلت نتائج الداسة إلى عدة نتائج ، منها 

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات ، تعزى إلى الصف والجنس - 

  .ع الحرمان  عدم وجود فروق ذات داللة في مفهوم الذات ، يعزى إلى نو - 

  .وجود عالقة ارتباطيه من عناصر مفهوم الذات والتحصيل الدراسي  - 

  .وجود عالقة ارتباطيه دالة بين مفهوم الذات العملية وبين التحصيل الدراسي  - 
  

   ) :2000( دراسة شتات 
  .البناء النفس الشخصية الطفل اليتيم 

 الطفل اليتيم كما هدفت     هدفت الدراسة إلى الكشف عن مكونات البناء النفس الشخصية        
إلى التعرف إلى بعض العوامل المؤثرة في ذلك البناء والفروق بين متغيرات الجـنس ونمـط                

  .الرعاية والترتيب الميالدي 
مـودعين بالمؤسـسات     ) 88( طفالً يتيماً ، منهم      ) 194( تكونت عينة الدراسة من     

  يعيشون ضمن أسرهم  ) 106( اإليوائية و 
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: ثة اختبار البناء النفسي من إعداد الباحث، وقائمة مفهوم الذات، إعداد            استخدمت الباح 
  .عبد اهللا الكيالني وعلي عباس

  :خلصت الدراسة إلى عدة نتائج ، منها 
وجود فروق ذات داللة إحصائياً بين الذكور واإلناث في الدرجة الكليـة للبنـاء النفـسي                 - 

  .بوفاة األب من البنات لصالح الذكور مما يدل أن الذكور أقل تأثيراً 
  .عدم وجود فروق بين األطفال األيتام في درجة البناء النفسي تعزى إلى نمط الرعاية  - 
  .عدم وجود فروق بين األطفال األيتام في درجة البناء النفسي ، تعزى إلى الترتيب الميالدي  - 
دي علـى   عدم وجود أثر تفاعل دال بين متغيرات الجنس ونمط الرعاية والترتيب المـيال             - 

  . الدرجة الكلية للبناء النفسي 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية لمفهوم الـذات بـين األطفـال                 - 

  .األيتام، تعزى للجنس والترتيب الميالدي ونمط الرعاية 
  

  : تعليق على الدراسات التي تناولت األيتام والمحرومين والمنفصلين 
ي تناولت األيتام والمحرومين والمنفصلين ، نجد أنهـا         من خالل عرض الدراسات الت    

  : تناولت عالقة عدة متغيرات باليتم والحرمان واالنفصال عن األبوين ، وتبين للباحث ما يلي 
  : من حيث األهداف   . أ

مجمل الدراسات التي تناولت هذا الموضوع هدفت إلى التعـرف إلـى عالقـة اليـتم       
،  ) 1986عبد الـرحيم ،     ( ة اليتم والحرمان بنفسية اليتيم      والحرمان بعدة متغيرات منها عالق    

،  ) 1991سبيجلمان ،   ( ، ودراسة    ) 1991عطية ،   ( ، ودراسة    ) 1987حنين ،   ( ودراسة  
ودراسات تناولت عالقة اليـتم      ) . 2000شتات ،   ( ، ودراسة    )  1993يونس  ،    ( ودراسة  

  ، ودراسـة    ) 1976الدمرداش ،   ( دراسة  : مثل  والحرمان بتوافق األيتام وتقديرهم لذواتهم ،       
ودراسات تناولت اليـتم     ) . 2000نكادي ومقلد ،    ( ، ودراسة    ) 1981الكيالني وعباس ،    ( 

جبريـل ،   ( دراسـة   : والحرمان وعالقته باالبتكار والتحصيل الدراسي والنمو العقلي مثـل          
يـتم والحرمـان بـسلوكيات     ودراسات تناولت عالقـة ال     ) 1987أحمد ،   ( ودراسة   ) 1986

كما أن هناك دراسـات      ) 1992عبد اهللا ،    ( ودراسة   ) 1991تيفاني ،   ( األطفال مثل دراسة    
  . تناولت متغيرات أخرى لها عالقة بالمتغيرات السابقة 

  
  



 


  

                                            102       

  

  : من حيث العينة   . ب
معظم أفراد العينات من األيتام والمحرومين األطفال إال أن بعـضها تنـاول األيتـام               

 ) 1992( ودراسـة عبـد اهللا      ) 1991(ودراسة عطية  ) 1987( هقين مثل دراسة حنين     المرا
  . ومعظم العينات من الذكور واإلناث  ) 1993( ودراسة نلسون 

  : من حيث األدوات . جـ 
تنوعت الدراسات التي تناولت األيتـام والمحـرومين مـن حيـث األدوات بحـسب               

إختبـاراً  : ي تناولت التوافق والتكيف كانـت أدواتهـا    المتغيرات التي تبحثها  ، فالدراسات الت      
خاصاً بها ، والتي تناولت مفهوم الذات ، وشخصية اليتيم ، تناولت اختبارات خاصـة بـذلك                  

 ) 1987( تتناسب مع المرحلة العمرية ، وبعض األدوات كانت إكلينيكية مثل دراسـة حنـين           
   ) . 1990( ودراسة سكايا 

  

  : من حيث النتائج . د
مجمل نتائج الدراسات التي تناولت األيتام والمحـرومين أوضـحت وجـود عالقـة              
ارتباطية بين اليتم والحرمان أو االنفصال وبين متغيرات الدراسة حيث أن اليـتم والحرمـان               

أو صغيراً في السن أثبتـت معظـم   . يؤثر على نفسية الطفل خاصة إلى كان قريب عهد بذلك       
  . لحرمان تؤثر على تحصيله الدراسي وتفكيره وعالقاته باآلخرين الدراسات أن خبرة اليتم وا

  

  : تعليق عام على الدراسات السابقة 
من خالل النظرة العامة الشاملة إلى الدراسات السابقة ، التي تناولت أساليب الرعايـة              

ن ، التـي    والتنشئة وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي عند األطفال األيتام واألطفال العاديي         
الدراسات التي تناولت اليتـيم وأثــره       : تناولت متغيرات أخرى لها عالقة بالموضوع ، مثل         

على األطفال من حيث النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي ، أو الحالـة النفـسية ، أو البنــاء                 
نـد  النفسي ، أو التي تناولت أساليب الرعاية ، وعـالقتها بالتفــوق ، الـذكاء ، التوافـق ع        

  :  األطفـال العادييـن نلحظ ما يلي 
  :من حيث العناوين والموضوعات . أ 

  . كانت العناوين واضحة والموضوعات محددة ، وتقاربت في المتغيرات التي بحثتها 
  : من حيث األهداف واألهمية . ب

يرى الباحث أن أهداف الدراسات السابقة التي تناولت الموضوعات المذكورة واضحة           
 ، وتتناول موضوعات ذات أهمية بصفة عامة لدى األطفال ، وعلـى األيتـام بـصفة       ومحددة
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. خاصة ، وهذه األهداف نابعة من أهمية الموضوعـات التـي تطرقـت إليهـا الدراسـات               
وجاءت أهميـة الدراسـات مـن نوع الشريحـة التي تدرسها وخطورة المتغيـرات علـى              

  .حاضر هؤالء األطفال ومستقبلهم 
  

  :  من حيث العينات .جـ 
. مجمل العينات التي تناولتها الدراسات السابقة من األطفال الذين يشكلون نصف المجتمع 

وهذه العينات مأخوذة من بيئاتها ، التي تعيش فيها سواء كانت البيئة األسرية الطبيعية أو البيئـة                 
 بسهولة استجاباتها لألدوات وتميزت هذه العينات. األسرية البديلة أو المؤسسات أو دور الحضانة 

 عام  12-6حيث إن الفئة العمرية تركزت على الطفولة المتوسطة والمتأخرة          . الخاصة بالدراسة   
ومما يالحـظ علـى العينـات أن        . إال أن بعض العينات تناولت المراهقين ، وطالب الجامعات          

طفالً ، في حين نجد  ) 881( التي بلغت  ) 1990( عينـة دراسة سكايا   : بعضها كبير جداً مثل     
  . فقط  ) 20(  ، بلغت  )1987حنين ، ( أن دراسة 

  

  : من حيث األدوات والمقاييس واألساليب اإلحصائية . د

يتضح من الدراسات أن أدواتها إلى حد ما متقاربة، وتخدم الموضوعات التي تقيسها ،              
 الـذات ، والبنـاء النفـسي ،         اختبارات التوافق النفسي واالجتماعي ، واختبارات تقدير      : مثل  

كما أن بعض االختبـارات اعتمـد علـى    . والحالة الوجدانية ، والذكاء ، والتحصيل الدراسي  
االختبارات االسقاطية أو اإلكلينيكية ، لما لها من دقة في دراسات الحاالت النفـسية كدراسـة                

مـا اعتمـدت    ك ) . 1990( ، ودراسة سـكايا      ) 1987( ، ودراسة حنين     ) 1974( عزب  
المتوسـطات الحـسابية    : للوصول إلى نتائجها األساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية ، مثل          

  . والنسبية المئوية ، والقيمة التائية ، والفائية ، وتحليل التباين األحادي ، والثنائي 
  

  : من حيث النتائج . هـ 

تلفـت فـي بعـضها فقـد        تقاربت نتائج الدراسات السابقة بصفة عامة ، إال أنهـا اخ          
فـي   ) 2000( مـع دراسـة ياسـين والموسـوي          ) 1998( تقاربت نتائج دراسة الشريف     

أن مستوى األم التعليمي له أثر التعليمي على األطفـال ، كمـا أن معـاملتهن لألطفـال لـه                    
أثره على األطفال سـواء فـي التوافـق ، أو فـي تحـصيلهم الدراسـي ، أو فـي فهمهـم               

  .لكلذواتهم أو غير ذ

 تميـزوا بتكيـف   .S.O.Sأن أطفال قرى األطفـال   ) 1994( وكشفت دراسة هواش   
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بمعنى أن رعاية األم البديلـة  ( نفسي واجتماعي أكثر من األيتام الذين يعيشون في مؤسسات ،     
كما أثبتت الدراسة نفسها أنـه ال يوجـد         ). أكفأ من رعاية المؤسسات في منح التكيف لألطفال       

يف بين أطفال مؤسسات األيتام وبين األطفال غير األيتام وهـذه النتيجـة         فرق في مستوى التك   
 ) 1987( ، ودراسة أحمـد      ) 1974( ، ودراسة عزب     ) 1999علي  ( متناقضة مع دراسة    

  مع دراسـة اصـليح      ) 1996( كما تضاربت نتائج دراسة مخيمر     ) . 2000( ودراسة شتات   
م وجود فروق في تقـدير الـذات بـين أبنـاء        ، عد ) مخيمر  ( حيث أثبتت دراسة     ) 2000( 

، وجود فروق ذات داللة في أبعـاد التوافـق   ) اصليح ( فيما أثبتت دراسة    . الشهداء والعاديين 
  . والتي تشمل تقدير الذات ، لصالح العاديين أي غير أبناء الشهداء 

ها كما  وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في صياغة فروض دراسته وتحديد أدات           
استفاد منها في إضافات جديدة لإلطار النظري مثل أبعاد التوافق ومجاالته ، ومن العينة التـي            
تمكن الباحث من استخالص النتائج ومن األساليب اإلحصائية التي مـن الممكـن اسـتخدامها          

  . ومنهج الدراسة الذي يتناسب معها
  

  : فروض الدراسة 

بقة ونتائجها فقد صاغ الباحـث الحـالي فرضـيات          استناداً إلى أدبيات الدراسات السا    
  : دراسته على النحو التالي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي لدى أطفـال عينـة        -1
  ) . بدون – تعليمية –اجتماعية ( الدراسة تعزى لنوع الرعاية التي يتلقاها الطفل 

ـ       -2 ي التوافق النفسـي واالجتماعي بين كل من       ال توجد فــروق ذات داللة إحصائية ف
  .أطفال الرعاية التعليمية الخاصة، وأطفال التعليم العام 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي بـين لـدى أبنـاء                 -3
  .الشهداء وأقرانهم أبناء المتوفين وفاة طبيعية

لنفسي واالجتماعي لدى أطفـال عينـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق ا     -4
  ) . أنثى –ذكر ( الدراسة تعزى لمتغير الجنس 
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  : منهج الدراسة 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على الفروق فـي التوافـق النفـسي              
واالجتماعي بين األطفال األيتام عبـر اختبار مـدى صحــة فـروض الدراسـة التــي                

  .افتـرضها الباحث وفقاً لنتائج الدراسات السابقة 
  :المجتمع األصلي للدراسة

طفالً وطفلـة مـوزعين علـى خمـس         ) 628( دراسة من   يتكون المجتمع األصلي لل   
وهم األيتام الذين يعيشون في     ) أ  -2( مؤسسات ترعى األطفال األيتام كما هو مبين في جدول          

مؤسسات رعاية األيتام اإليوائية في معهد األمل لأليتام ودار الكرامة لرعاية أبنـاء الـشهداء               
يمية في مدرسة الصالح الخيرية ومدرسـة خديجـة         واأليتام ، واأليتام الذين يتلقون رعاية تعل      

لأليتام وأبناء الشهداء، واأليتام الذين يعيشون في أسرهم ويدرسون في مـدارس عامـة مثـل                
  . عاماً 13-10المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث والذين تتراوح أعمارهم بين 

  )أ -2( الجدول 
  وجودين بهايبين مؤسسات رعاية األيتام وعدد األطفال الم

  المجموع  إناث  ذكور  اسم المؤسسة

  105  33  72  معهد األمل 

  43  19  24  مؤسسة دار الكرامة 

  300  -  300  مدرسة الصالح 

  180  180  -  مدرسة خديجة 

  59  26  33  المدارس العامة

  628  232  396  المجموع 

  : عينة الدراسة 
ية من األطفال األيتام وغير األيتـام        قام الباحث بأخذ عينة استطالع     :العينة االستطالعية       . أ

طفـالً  ) 77(من المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة الغوث من الطالب قوامها           
طفلة من صفوف الصف السادس، والسابع ؛ بهدف تقنين          ) 36(طفالً و    ) 41(وطفلةً ،   

كما سيتـضح  ) ياستبانة التوافق النفـسي واالجتماع  (اختبار التوافق النفسي واالجتماعي     
  .فيما بعد في إجراءات الدراسة
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اختار الباحث عينة الدراسة الفعلية من ثالث مؤسسات بطريقة عشوائية          : العينة الفعلية     .  ب
  -: طبقية من طالب الصفوف الخامس والسادس والسابع الموجودين في 

  طفـالً 53معهـد األمـل لأليتام ومؤسسة دار الكـرامة، ويبلـغ عـدد هذه العينـة     . 1
  ) . إناث 23 - ذكور30(

مدرسة الصـالح الخيـرية للذكور ومدرسة خديجة الخيرية لإلناث ، وبلغ عـددهم             . 2
  ) إناث 28 ذكور ، 29(  طفالً 57

الطالب األيتام الذين ال يتلقون رعاية مؤسساتية ويعيشون مع أسرهم ويدرسون فـي              . 3
).  إناث 26 ذكور،   33(  طفالً   59وقد بلغ عددهم    ) وكالة  -حكومية(المدارس العامة   

  .يبين توزيع طالب وطالبات الوكالة والحكومة) ب-2(والجدول رقم 
 طفالً يتيماً ، وقد اختار الباحث هـذه         169فيكون العدد اإلجمالي لعينة الدراسة الفعلية       

  :الفئة العمرية من األطفال لسببين
 المؤسـسات   أن هذه الفئة العمرية من األطفال األيتام متوفرة وموجودة في كافة           -1

حيث أن مدرسة الصالح الخيرية ال يوجد بها أعلى من الصف السابع األساسـي   
عند الذكور وعند اإلناث ال يوجد أعلى من الصف السادس األساسي حيـث أن              

  .المدرسة جديدة 
سهــولة استجابـة هذه الفئـة العمـرية لالستبانــة المعـدة ، ألن أطفـال              -2

طيعوا فهـم فقراتها وبالتـالي فمـن الـصعب         الفئـة العمـرية األقـل لن يست    
  . االستجابة لها

  )ب -2( جدول 
  )  حكومة-وكالة ( يبين عدد األطفال األيتام الذين يدرسون في مدارس عامة 

  نوعها  إناث  ذكور  المدرسة
  حكومية  9    مدرسة التفاح األساسية

  حكومية    9  مدرسة أنس ابن مالك األساسية
  وكالة    9  مدرسة الزيتون األساسية
  وكالة  11    المدرسة المشتركة ب غزة

  وكالة  6    جـ البريج+ المدرسة المشتركة أ 
  وكالة    15  مدرسة ذكور البريج اإلعدادية

  59  26  33  المجموع
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  : أداة الدراسة 
استخدم الباحث اختبار التوافق النفسي واالجتماعي إعداد علـي الـديب ويتكـون                

  .يبين أنواع األبعاد وأرقام العبارات الخاصة بها  ) 3(لجدول رقم االختبار من خمسة أبعاد وا

  يبين أنواع األبعاد وأرقام العبارات الخاصة بها ) 3( جدول رقم 
  

  أرقام العبارات المعبرة  نوع البعد

-75-71-66-61-56-51-46-41-36-31-26-21-11-6-1  البعد الجسمي
79-86-88-90-92-94-96-98-100.  

-76-72-67-62-57-52-47-42-37-32-27-17-12-7-2  يالبعد النفس
80-83-87-89-91-93-95-97-99.  

-73-68-63-58-53-48-43-38-33-28-23-18-13-8-3  البعد األسري
77-81-84.  

-74-69-64-59-54-49-44-39-34-29-24-19-14-9-4  البعد االجتماعي
78-82-85.  

  .70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-5  البعد االنسجامي
  

  :الخصائص السيكومترية لالختيار 
بإيجاد ارتباط بين كل بعد من أبعـاد االختبـار       ) 1988: الديب  ( قام معد االختبار      

الخمسة واالختبار ككل، فقد حسب معامل االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االختبار، وبين               
البة من طلبة كلية التربية بالفيوم، وكان        طالب وط  30الدرجة الكلية له، وذلك على عينة قدرها        

  : معامل االرتباط كالتالي
  .0,78=   معامل االرتباط بين البعد الجسمي والمجموع الكلي لدرجات اختبار التوافق -1   
  .0,83=  معامل االرتباط بين البعد النفسي والمجموع الكلي لدرجات اختبار التوافق -2   
  .0,64=  البعد األسري والمجموع الكلي لدرجات اختبار التوافق  معامل االرتباط بين-3   
  .0,66=  معامل االرتباط بين البعد االجتماعي والمجموع الكلي لدرجات اختبار التوافق-4   
   معامل االرتباط بين بعد االنسجام مع المجتمع والمجموع الكلي لـدرجـات اختبــار -5  

   .0,63=     التوافق 
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  : تبار ثبات االخ
  :) مصرياً ( ثبات االختبار عربياً . أ

تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة إعادة االختبار، وذلك بعد خمـسة عـشر                
 طالباً وطالبةً من كلية التربية بالفيوم، حيث أن هذه الطريقـة            30يوماً من التطبيق األول على      

تساوية األبعاد، وكان الثبات يـساوي      هي التي تصلح في هذه االختبارات، وألن فقراته ليست م         
  ) 117 ، 1988:الديب) (0.766 ( 0.8= 

  ) 118 : 2000النجار، ( : "فلسطينياً " ثبات االختبار محلياً . ب

  :  تم التحقق من ثبات االختبار بالطرق التالية -1
  :ثبات اختبار التوافق النفسي واالجتماعي بطريقة اإلعادة . أ    

فرداً من مجتمـع الدراسـة      ) 40( بيق االختبار على مجموعة من      قام الباحث بتط    
األصلي، وبعد مضي أسبوعين، تم إعادة تطبيق االختبار على نفس المجموعة، واستخدم قانون             
معامل ارتباط بيرسون الستخراج معامل الثبات للدرجات في التطبيقين، حيـث بلـغ معامـل               

  .وصالحيته، وهذا يؤكد ثبات االختبار )0.81( الثبات 
  :ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية. ب   

من ثبات االختبار باستخدام أسـلوب قـسمته إلـى نـصفين            " النجار"تأكد الباحث     
متساويين، بحيث يتكون النصف األول من البنود ذات األرقام الفردية، ويتكون النصف الثـاني              

فـرداً، وتـم   ) 40(  مجموعة تتكون من     من البنود ذات األرقام الزوجية، حيث تم تطبيقه على        
استخراج معامل الثبات لدرجة نصفي االختبار، استخدام معادلة بيرسون، فكانت قيمة الثبـات             

  . ، مما يؤكد ثبات االختبار وصالحيته%)78(
  

  : صدق االختبار 
  ) 117 : 1988الديب ، ( : " مصرياً " صدق االختبار عربياً . أ

  : كثر من طريقة إلثبات صدق االختبار استخدم معد االختبار أ  

عشرة مـن   ) 10( حيث عرض االختبار على لجنة من المحكمين عددها         : صدق التحكيم   . 1
وقد أخذت العبارات التي بلغت نسبة اتفاق المحكمين عليها على أكثر مـن             . أساتذة علم النفس    

رات التي حصلت على أقل     في قياس المفهوم المراد قياسه ، وقد ألغيت أو عدلت العبا          %) 80(
  . من ذلك وأعيد تحكيمها مرة أخرى
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  : الصدق العاملي. 2

  :إلثبات الصدق العاملي في اختبار التوافق  

  مصفوفة معامالت االرتباط للتعرف على مستوى معامالت " الديب"حلـل الباحــث : أوالً 

  .       االرتباط بين أبعاد االختبار الخمس

  حث تحليالً عاملياً لدرجات الطالب على األبعاد المختلفة لالختبار، وذلك  أجرى البا-: ثانياً 

  .           للتعرف على مدى الصدق العاملي لالختبار

  بيـن األرباع األعلى واألرباع األدنى ) ت ( استنتج عن طريق استخــدام قيمة  -

  فق الجسمي،    لدرجات الطالب، على كل بعد من أبعاد االختبار الخمس، وهي التوا

     والنفسي، واألسري، واالجتماعي، واالنسجام مع المجتمع ، أن االختبار قادر على 

  ).118 : 1988الديب، (    التمييز الطرفي 

  ) : فلسطينياً ( صدق االختبار محلياً . ب

  : قام النجار بحساب صدق االختبار بطريقتين  

  : صدق التحكيم . 1

من أساتذة علم النفس والتربيـة، وأعـضاء هيئـة      حيث عرض االختبار على عدد        
التدريس في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة، وجامعة األزهر، وكلية التربية الحكوميـة،             
ومؤسسة برنامج غزة للصحة النفسية، وبناء على آراء لجنة التحكـيم، قـام الباحـث بتثبيـت       

عديل العبارات التي اقترح أربعة أو أكثر مـن         العبارات التي أجمع المحكمون عليها، كما قام بت       
المحكمين تعديلها، ثم قام بعرض االختبار على أربعة من أعضاء التحكيم سالفة الذكر إلبـداء               
مالحظاتهم ورأيهم على االختبار في صورته المعدلة، وقد وافق المحكمون األربعة على جميع             

، ثم قام بإجراء بعــض      "النجـار"  ما عدله    عبارات االختبار، كما قام الباحث الحالي باعتماد      
( التعـديالت على العبارات لتتناسب مع المرحلة العمرية عينة الدراسة كما سيتضح فيما بعـد             

   ) .4أنظر جدول رقم 
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يبين التعديالت التي أجراها الباحث الحالي على استبانة التوافق النفسي  ) 4( جدول رقم 

  واالجتماعي 
رقم 
  العبارة

  العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل

  عندي شعور أن أصدقائي يحبونني  أصدقائي يشعرونني بالمكانة االجتماعية التي كنت أتمناها  9

أهدافي وطموحاتي تتفق بدرجة كبيرة مع أهداف   10
  عندي أهداف وطموحات أتمنى تحقيقها لخدمة المجتمع  المجتمع الذي أنتمي إليه

دت الكآبة تسود حفلة فإنني أستطيع أن أشبع إذا ما وج  19
  فيها روح المرح

  أستطيع أن أدخل السعادة والسرور على زمالئي

  )أو المكان الذي أعيش فيه(أشعر بجو من التفاهم داخل المنزل   أشعر بجو من التفاهم داخل المنزل  38

  )أو من حولي( ثقتي كبيرة بأفراد أسرتي   أثق بأفراد أسرتي  43

ندي شعور بأن رؤسائي في العمل يفضلون أال أكون ع  50
  في أماكن العمل التي يرأسونها

  عندي شعور بأن المسئولين عني يفضلون أن أكون معهم

يسعدني جداً حضور الجلسات العائلية في المنزل مع   53
  والدي وأخواتي

يسعدني جداً حضور الجلسات العائلية في المنزل مع أفراد 
  )عيش معهمأو مع من أ(أسرتي

  أشعر أن زمالئي يسرهم أن أكون معهم  أشعر أن زمالئي في العمل يسرهم أن أكون معهم  82

  
وقـام الباحث الحالي بالتأكد من ثبات اختبار موضع الدراسة وصـدقه وذلـك علـى               

  : النحو التالي 

   :Validityالصدق : أوالً
باحـث الحـالي   قـام ال  :Internal Consistencyصدق االتساق الداخلي . 1  
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار، مـع بيـان مـستوى                بحساب

الداللة في كل حالة، ثم درجة كل فقرة مع مجموع درجات البعد الذي تنتمي إليه هذه الفقـرة،                  
وانتهى بحساب درجة ارتبـاط كـل بعد مـن أبعاد االختبار مع األبعاد األخـرى والدرجـة               

  :لكلية لالختبار، على الترتيبا
  :حساب االرتباطات بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار. أ  

يبين معامالت االرتباط بين درجة كـل فقـرة والدرجـة الكليـة              ) 5(  الجدول رقم   
  :لالختبار، مع بيان مستوى الداللة في كل حالة
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   )5( جدول رقم 

بين كل فقرة من فقرات اختبار التوافق الشخصي واالجتماعي    يبين معامالت االرتباط البينية 
  والدرجة الكلية لالحتبار

  معامل االرتباط  العبارة  رقم العبارة
  ** 0.425  أعاني من نزالت البرد  1
  ** 0.609  ينفذ صبري بسهولة مع اآلخرين  2
  *   0.290  أحب أسرتي إلى درجة كبيرة  3
  ** 0.517  اعية مع زمالئي دائماً أندمج في معظم النشاطات االجتم 4
  ** 0.657  المجتمع الذي أعيش فيه يشبع حاجاتي ورغباتي  5
  *   0.283  تنتابني آالم في عيني  6
  ** 0.345  أجد نفسي مرحاً على غير العادة دون سبب معين  7
  ** 0.712  أتمتع بعالقة طيبة للغاية مع أفراد أسرتي  8
  ** 0.407  الجتماعية التي كنت أتمناهاأصدقائي يشعرونني بالمكانة ا 9

  ** 0.622  .أهدافي وطموحاتي تتفق بدرجة كبيرة مع أهداف المجتمع الذي أنتمي إليه 10
  *   0.242  أعاني من الغازات في معدتي وأمعائي  11
  ** 0.686  من السهل أن يتملكني الغضب  12
  *   0.270  .عالقاتي طيبة مع والدي 13
  ** 0.332  ع جيراني طيبة للغاية عالقاتي االجتماعية م 14
  ** 0.338  إنني سهل االختالط بالناس  15
  *   0.241  أصاب بضيق في التنفس   16
  *   0.245  أفقد ثقتي بنفسي بسهولة  17
  *   0.236  عالقاتي طيبة مع والدتي  18
  ** 0.409  إذا ما وجدت الكآبة تسود حفلة فإنني أستطيع أن أشبع فيها روح المرح  19
  ** 0.560  طيع مجاراة الجو االجتماعي بدرجة كبيرة أست 20
  *   0.232  أصاب بنوبات إغماء في المواقف الصعبة  21
  ** 0.689  أشعر في معظم األوقات بالحزن  22

       0.134///  تنشأ خالفات حادة بيني وبين أخوتي  23
  ** 0.304  أشعر بالحرج عند التعرف على أناس ألول مرة  24
  ** 0.647  تي االقتصادية في المجتمع الذي أعيش فيه أشبع معظم حاجا 25
  ** 0.360  يسهل أن تنتقل إلى عدوى الزكام  26
  ** 0.512  أشعر بالوحدة حتى أثناء وجودي مع الناس  27
  ** 0.438  مشاجراتي قليلة مع أفراد أسرتي  28
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  معامل االرتباط  العبارة  رقم العبارة

  *   0.252   وسائل الترويح والرحالت والحفالت أجد متعة في ممارسة أنواع كثيرة من 29
  ** 0.610  أشعر بالفخر ألنني أنتمي إلى هذا المجتمع  30
 ** 0.437  عيناي شديدة الحساسية للضوء 31

 ** 0.382  حالتي العصبية مستقرة  32

 ** 0.508  يتوافر الحب والوفاق داخل أسرتي  33

 ** 0.347  تي أفضل أن تقتصر حياتي االجتماعية على أفراد أسر 34

  ** 0.476  أشعر بالرضا ألن اآلخرين يفهمون مشاعري  35
  *   0.245  تستلزم صحتي الرعاية الطبية المستمرة  36
  ** 0.313  يصعب علي البقاء في المنزل في حالة مرح  37
  ** 0.576  أشعر بجو من التفاهم داخل المنزل  38

  ** 0.346  أو نواحي النشاط األخرىأشعر بالحرج عندما أتطوع لالشتراك في بعض األلعاب  39

  ** 0.329  أشعر بأن معظم الناس يستمتعون بالتحدث معي  40
  *   0.255  لم أصب أبداً بمرض الربو أو الحساسية  41
  ** 0.529  من السهل إثارتي  42
  ** 0.507  أثق بأفراد أسرتي  43
  *   0.263  أكره النشاط االجتماعي 44
  ** 0.391  عمل إلى التشاجر معهم دفاعاً عن ما أملك في الغالب يضطرني زمالئي في ال 45
  ** 0.386  أسناني في حالة عالج  46

  *   0.238  إنني حساس أكثر من الالزم 47
  ** 0.352  أشعر بالرضا والراحة في المنزل  48
  ** 0.498  ال أمانع في مقابلة الغرباء  49

50 
عندي شعور بأن رؤسائي في العمل يفضلون أن ال أكـون فـي             

  ** 0.620  ن العمل التي يرأسونها أماك

  *   0.279  أشعر بالتعب عندما أنهض من الصباح  51
  ** 0.609  إنني سريع البكاء  52
  ** 0.343  يسعدني جداً حضور الجلسات العائلية في المنزل مع والدي وأخواتي  53
  *   0.257  عالقاتي بزمالئي في الدراسة جيدة جداً  54
  ** 0.296  ال أهتم كثيراً بالناس  55
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  معامل االرتباط  العبارة  رقم العبارة

  *   0.229  أعاني من تصلب في عضالتي  56
  ** 0.425  أحياناً تعاودني رغبة شديدة في الهروب من المنزل  57
  ** 0.546  ظروفي األسرية ممتازة  58
  ** 0.452  أصادق اآلخرين بسهولة تامة  59

60 
 أبكـي بـسبب     أشعر في كثير من األحيان كما لو كنت أريـد أن          

  ** 0.661  القسوة والظلم الذي يعاملني بهما الناس 

       0.145///  أعاني من رض في سمعي  61
  ** 0.543  أيأس بسهولة  62
  ** 0.504  أسرتي توفر لي الجو الصالح للعمل والجد  63
  ** 0.332  أنا محبوب من زمالئي  64
 ** 0.638  أشعر بالراحة واأللفة في هذا العالم الذي أعيش فيه  65

 *   0.241  من النادر أن يصيبني اإلمساك  66

 ** 0.718  أشعر بالضيق واالكتئاب في معظم األحيان  67

 ** 0.346  توجد عالقات طيبة بين أفراد أسرتي وأقاربي  68

  ** 0.331  أتمتع بشعبية اجتماعية بين األصدقاء  69
  ** 0.335  وأستفيد منه عنـدي التسامح والمـرونة ممـا يجعلني أتقبـل نقـد اآلخرين  70
  *   0.235  كنت أمرض بكثرة في طفولتي  71
  ** 0.479  يضايقني شعوري بالنقص  72
  ** 0.570  يسود التفاهم بيني وبين أفراد أسرتي  73
  0.134///   الذي أذهب إليه) أو الكلية-أو المدرسة(أشعر أنني منسجم في العمل  74

  0.011 -///   غالباً ما يغمى علي وأتشنج 75

  ** 0.696  أشعر بالراحة النفسية  76
  ** 0.658  أشعر أنني أكثر سعادة في الحياة العائلية  77

78 
ال أدعى إلى الحفالت أو المهرجانات التي تقيمهـا المدرسـة أو            

  ** 0.404  .المؤسسة أو الزمالء 

  *   0.247  أجد صعوبة في توازني أثناء سيري  79
  ** 0.750  أنا سعيد في حياتي  80
  ** 0.512  ثيراً من وجود خالفات أسرية أعاني ك 81
  ** 0.394  .أشعر أن زمالئي في العمل يسرهم أن أكون معهم  82
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  معامل االرتباط    رقم العبارة

  ** 0.401  من الصعب استثارتي  83

  ** 0.545  أشعـر مـن وقت آلخر بالكراهية نحـو أفراد أسرتي التي أحبها  84

  *   0.229  ئي في الغالب ال يهتم من حولي بآرا 85
  ** 0.336  بسبب المرض ) أو العمل ( أتغيب عن الدراسة  86
  *   0.242  أكون متماسكاً تماماً وهادئاً في المواقف الصعبة 87
  ** 0.324  أشعر معظم الوقت بآالم في رأسي  88
  ** 0.475  تتقلب حالتي المزاجية بين السعادة والحزن دون سبب ظاهر  89
  *   0.228  دي أشعر برعشة في حركات ي 90
  ** 0.689  كثيراً ما تشغلني األفكار إلى درجة ال أستطيع معها النوم  91
  a  تصيبني نوبات صرع  92
  *   0.233  ال أحب االشتراك في المناقشات الدينية  93
  ** 0.336  ينتابني قلق على صحتي  94
  ** 0.523  االهتمام بأوامر الدين وتطبيقها أمر صعب بالنسبة لي  95
  *   0.236  تناسق تماماً مع وزني جسمي م 96
  *   0.259  يشغل الدين جانباً بالغ األهمية في حياتي  97

  0.003 -///  لدي آالم في القلب والصدر 98

  ** 0.334  أعتقد أن الدين والمسجد لهم أعظم األثر في نفسي  99
  *   0.230  أشعر بآالم صحية  100

  صفر= التباين αغير دالة                       /// 0.05ند مستوى دالة ع             *0.01 دالة عند مستوى **   
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) 26(  ، وأن 0.01فقرة دالة عنـد مـستوى    ) 68( يتضح لنا من الجدول السابق أن        
فقرات غير دالة إحصائياً ؛ فيصبح المجمـوع الكلـي          ) 6(، وأن   0.05فقرة دالة عند مستوى     

 عبـارة فقـط،     94مليـة الحـذف في هذا الجـزء       لعبارات اختبـار التوافق النفسي بعـد ع     
   ).3أنظر ملحق رقم(
  :حساب ارتباطات الفقرات مع الدرجات الكلية لألبعاد التي تنتمي إليها. ب
يبين معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات البعـد الجـسمي             ) 6(  الجدول رقم     .1

فقرة الختبار التوافق النفـسي، مـع بيـان    والدرجة الكلية لهذا البعد الذي تنتمي إليه هذه ال 
  :مستوى الداللة في كل حالة 

   )6( جدول رقم 
  يبين معامالت االرتباط البينية بين كل فقرة من فقرات البعد الجسمي والدرجة الكلية للبعد

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
1  *- 0.012   66  0.526 **  
6  0.435 **  71  0.434 **  

11  0.591 **  75  0.380 **  
16  0.409 **  79  0.340 **  
21  0.342 **  86  0.497 **  
26  *0.084   88  0.408 **  
31  0.497 **  90  0.353 **  
36  0.341 **  92   ///A  
41  0.244    *  94  0.476 **  
46  0.359 **  96  0.327 **  
51  0.507 **  98  0.331 **  
56  0.360 **  100  0.463 **  
61  0.538 **      

  
  :ما يلي ) 6( يتضح من الجدول رقم 

لم تحققـا الحـد األدنـى مـن مـستوى الداللـة             ) 26(والفقرة رقم    ) 1( الفقرة رقم    -
 92( اإلحصائية، وبناء على ذلك، فقد قام الباحث بحذفهما، كما يالحظ أن الفقرة رقـم               

قرات البعد الجـسمي حققـت   تباينها يساوي صفراً ، ولذلك تم حذفها، كما أن معظم ف    ) 
 مـع الدرجـة الكليـة للبعـد،     0.01ارتباطات دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من     

  .0.05والتي حققت مستوى الداللة عند )41(باستثناء العبارة رقم
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فقـرة  ) 22(وبذلك يصبح المجموع الكلي لعدد فقرات هذا الجزء في صورته النهائيـة            - 
  .فقط

   )7( جدول رقم 
  امالت االرتباط البينية لكل فقرة من فقرات البعد النفسي والدرجة الكلية للبعديبين مع

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
2  0.622 **  67  0.762 **  
7  0.328 **  72  0.550 **  

12  0.721 **  76  0.741 **  
17  0.241   *  80  0.759 **  
22  0.696 **  83  0.405 **  
27  0.599 **  87  0.256   *  
32  0.293 **  89  0.526 **  
37  0.312 **  91  0.686 **  
42  0.605 **  93  0.285   *  
47  0.278   *  95  0.594 **  
52  0.692 **  97  0.317 **  
57  0.479 **  99  0.336 **  
62  0.585 **      

  0.05  دالة عند مستوى *                                       0.01  دالة عند مستوى **           

  :ما يلي ) 7( يتضح لنا من الجدول رقم 

أغلب فقرات هذا البعد قد حققت ارتباطات دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقـل مـن                 -
 ، 87 ، 47 ، 17(  مع الدرجة الكلية للبعد باستثناء الفقرات التي تحمل األرقـام            0.01

   .0.05وى الداللة عند فقد حققت ارتباطات دالة عند مست ) 93
  

  يبين معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات البعد األسري    ) 8( الجدول رقم .  3

  :     والدرجة الكلية لهذا البعد، مع بيان مستوى الداللة في كل حالة
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   )8( جدول رقم 
  درجة الكلية للبعديبين معامالت االرتباط البينية لكل فقرة من فقرات البعد األسري وال

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
3  0.508 **  48  0.272   *  
8  0.850 **  53  0.462 **  

13  0.295 **  58  0.566 **  
18  0.316 **  63  0.665 **  
23  0.294 **  68  0.391 **  
28  0.602 **  73  0.689 **  
33  0.667 **  77  0.779 **  
38  0.646 **  81  0.550 **  
43  0.603 **  84  0.566 **  

  0.05  دالة عند مستوى *                                       0.01  دالة عند مستوى **           
  :ما يلي ) 8( يتضح من الجدول رقم 

 مـع   0.01أغلب فقرات هذا البعد قد حققت ارتباطات دالة إحصائياً عند مستوى داللة              -
 0.05والتي حققت مستوى الداللة عنـد   ) 48( ة للبعد باستثناء الفقرة رقم      الدرجة الكلي 

، وبذلك   )5( تم حذفها في الجدول رقم       ) 23( مع األخذ بعين االعتبار أن الفقرة رقم        
  . فقرة فقط17يصبح عدد فقرات هذا البعد 

   )9( جدول رقم 
  االجتماعي والدرجة الكلية للبعديبين معامالت االرتباط البينية لكل فقرة من فقرات البعد 

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
4  0.490 **  49  0.534 **  
9  0.334 **  54  0.411 **  

14  0.321 **  59  0.436 **  
19  0.598 **  64  0.537 **  
24  0.421 **  69  0.451 **  
29  0.347 **  74  0.477 **  
34  0.457 **  78  0.449 **  
39  0.554 **  82  0.557 **  
44  0.425 **  85  0.319 **  

  0.05  دالة عند مستوى *                                       0.01  دالة عند مستوى **           
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  :ما يلي ) 9( يتضح لنا من الجدول رقم 

 مـع   0.01جميع فقرات هذا البعد قد حققت ارتباطات دالة إحصائياً عند مستوى داللة              -
،  )5( التي تم حذفها في الجدول رقـم        ) 74( الدرجة الكلية للبعد، باستثناء الفقرة رقم       

  . فقرة فقط17وبذلك يصبح عدد فقرات هذا البعد 
  

   )10( جدول رقم 
  يبين معامالت االرتباط البينية لكل فقرة من فقرات البعد االنسجامي والدرجة الكلية للبعد

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  باطمعامل االرت  رقم الفقرة
5  0.778 **  40  0.438 **  

10  0.743 **  45  0.462 **  
15  0.362 **  50  0.706 **  
20  0.630 **  55  0.340 **  
25  0.778 **  60  0.628 **  
30  0.727 **  65  0.693 **  
35  0.531 **  70  0.451 **  

  0.05                             دالة عند مستوى                   0.01  دالة عند مستوى **          
  

  :ما يلي ) 10( يتضح لنا من الجدول رقم 
جميع فقرات البعد االنسجامي قد حققت ارتباطات دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقـل           -

  . فقرة14 مع الدرجة الكلية للبعد، وعليه فإن عدد فقرات هذا البعد 0.01من 
 92ح عدد فقرات اختبار التوافق النفسي واالجتماعي في صورته النهائيـة            وأخيراً، فقد أصب  

  .فقرة فقط
وبذلك يصبـح عـدد فقـرات اختبار التوافق النفسي واالجتماعي في صورته النهائية           

  .فقرة فقط) 94( 
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   )11( جدول رقم 

  مصفوفة االرتباط البينية ألبعاد اختبار التوافق النفسي واالجتماعي 
  

  بعاداأل
البعد 
  الجسمي

البعد 
  النفسي

البعد 
  األسري

البعد 
  االجتماعي

البعد 
  االنسجامي

الدرجة 
  الكلية

            1.00  البعد الجسمي

          1.00  *   0.233  البعد النفسي

        1.00  ** 0.812  0.048**  البعد األسري

      1.00  ** 0.457  ** 0.640  *   0.276  البعد االجتماعي

  البعد االنسجامي
**- 0.020 

    
0.791 **  0.790 **  0.657 **  1.00    

  1.00  ** 0.873  ** 0.761  ** 0.834  ** 0.935  ** 0.351  الدرجة الكلية

  0.05  دالة عند مستوى *                                                       0.01  دالة عند مستوى ** 
  

  : ما يلي  )11( يتضح من الجدول رقم 

 الخمـسة لالختبـار تـرتبط ارتباطـات جوهريـة، ودالـة إحـصائياً عنـد                 األبعاد -
  . بالدرجة الكلية لالختبار0.01مستوى داللة أقل من 

  :Test of Extreme Groupsصدق المقارنة الطرفية . 2
، وهـذا  U ويتنـي  -قام الباحث باستخدام اختباراً  ال بارامتريـاً هـو اختبـار مـان     

الة العينـات الـصغيرة المتجانـسة وغيـر المتجانـسة علـى       االختبار يمكن استخدامه في ح    
) 12( حد سواء، بغرض المقارنة بين مجموعتين صـغيرتين فـي العـدد، والجـدول رقـم                 

  : يبين ذلك
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   )12( جدول رقم 

  Z ، مع بيان قيمة اختبار U ويتني –يبين صدق المقارنة الطرفية باستخدام اختبار مان 
  

مجموع   عددال  المجموعة  أبعاد التوافق
  التراتيب

متوسط 
  التراتيب

مستوى   Zقيمة   Uقيمة 
  الداللة

  26.92  538.50  20  %27أعلى 
  الجسمي

  14.07  281.50  20  %27أدنى 
71.50  3.491  **  

  30.50  610.00  20  %27أعلى 
  النفسي

  10.50  210.00  20  %27أدنى 
0.00  5.927  **  

  30.23  604.50  20  %27أعلى 
  األسري

  10.77  215.50  20  %27أدنى 
5.50  5.298  **  

  30.42  608.50  20  %27أعلى 
  االجتماعي

  10.57  211.50  20  %27أدنى 
1.50  5.390  **  

  30.50  610.00  20  %27أعلى 
  االنسجامي

  10.50  210.00  20  %27أدنى 
0.00  5.452  **  

الدرجة   30.50  610.00  20  %27أعلى 
  10.50  210.00  20  %27نى أد  الكلية

0.00  5.415  **  

  0.05  دالة عند مستوى *                                                        0.01  دالة عند مستوى **
أن جميع أبعاد التوافق النفسي واالجتماعي قد حققت فروقـاً           ) : 12( يتضح من الجدول رقم     

 ، مما يعني أن االختبار قـد حقـق صـدقاً            0.05بين الحد األدنى واألعلى عند مستوى داللة        
  .تمييزياً عالياً

   :Reliabilityالثبــات : ثانياً
  :Split Half Methodالثبات بطريقة التجزئة النصفية . 1  
قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين مجموع درجات األسئلة الفرديـة، ومجمـوع               

 فقرة، حيـث  100واالجتماعي، والبالغ عددها درجات األسئلة الزوجية الختبار التوافق النفسي    
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وهو دال إحصائياً عنـد مـستوى        0.8166= ر  بلغ معامل ارتباط بيرسون لنصفي االختبار       
 براون لتعديل طول االختبار، األمر الذي يعكـس         – ، ثم استخدم معادلة سبيرمان       0.01داللة  

  . بار على عينة الدراسة الحاليةمستو عال من الثبات يطمئن الباحث إلى إمكان استخدام االخت
  

  :كرونباخ -الثبات بإيجاد معامل ألفا. 2
قام الباحث بتقدير ثبات الصورة النهائية الختبار التوافق النفسي واالجتمـاعي بإيجـاد               

 كرونباخ لكل من األبعاد الخمسة لالختبار، باإلضافة إلى المجموع الكلي ألسـئلة             –معامل ألفا   
  .فسي واالجتماعياختبار التوافق الن

    )13(  جدول رقم 
معامالت الثبات للصورة النهائية الختبار التوافق النفسي واالجتماعي وأبعاده المختلفة 

  بطريقة ألفا كرونباخ

  قيمـة ألـفــا  عـدد الفقــرات  البعـــد  االختبار
  **0.7163  25  البعد الجسمي

  **0.8705  25  البعد النفسي

  **0.8413  18  البعد األسري

  **0.7606  18  البعد االجتماعي

  **0.8624  14  البعد االنسجامي

التوافق النفسي 
  واالجتماعي

  **0.9445  100  الدرجة الكلية

مما سبق، يتبين للباحث أن اختبار التوافق النفسي واالجتماعي يتمتـع بثبـات عـاٍل ؛        
  .األمر الذي يطمئن الباحث الستخدامه على الدراسة الحالية

  : طريقة تصحيح االختبار 
استخدم الباحث طريقة ليكرت في التصحيح بعد أن اختزلت درجات الموافقة أو عدمها إلـى               

حصل علـى  " باإليجاب "  إذا أجاب الفرد - بين بين - ال   -ثالث درجات بدالً من خمس ، وهي نعم         
حصل على درجتـين ،  " بين بين " حصل على درجة واحدة ، " بالسالب " ثالث درجات ، وإذا أجاب     

 عبـارة والدرجـة     25ويشمل اختبار الباحث خمسة أبعاد فرعية ،وهي البعد الجسمي ويتكـون مـن              
 عبـارة والدرجـة     18 درجة ، والبعد األسري ويتكون من        75القصوى التي يحصل عليها الفرد هي       
جتمع ككل ويتكـون   درجة ، وأخيراً البعد االنسجامي مع الم       54القصوى التي يحصل عليها الفرد هي       

 درجة ، ومن المعروف أن العبارة التي يجاب عنها بالسالب           42 عبارة والدرجة القصوى هي      14من  
  ).116 : 1980الديب، ( تحصل على درجة واحدة وذلك في جميع عبارات أبعاد االختبار 
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  :  نتائج الفرض األول وتفسيرها  .1

ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي التوافـق النفـسي              : " ينص الفرض األول على أنه      
 تعليمية  –اجتماعية  ( واالجتماعي بين متوسطات درجات أطفال عينة الدراسة تعزى لنوع الرعاية         

  )  " . بدون –
 لفحص أثر المتغيـر الثالثـي   One Way ANOVAقام الباحث بإجراء تحليل التباين األحادي   

في استجابتهم على األبعاد الفرعية والدرجـة الكليـة الختبـار           ) نوع الرعاية التي يتلقاها األطفال األيتام       (
  :يبين ذلك  ) 14(  التوافق النفسي واالجتماعي المستخدم في الدراسة، والجدول رقم 

  

   )14( جدول رقم 
  رجات األطفال على اختبار التوافق النفسي واالجتماعي حسب نوع الرعاية يبين نتائج التحليل األحادي لد

مجموع   مصدر التباين  األبعــاد
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   Fقيمة  
  الداللة

  137.541  2  275.082  بين المجموعات
  البعد الجسمي  28.079  166  4661.132  داخل المجموعات

    168  4936.213  وعالمجم
4.898  **  

  292.768  2  585.536  بين المجموعات  
  البعد النفسي  40.126  166  6660.855  داخل المجموعات

    168  7246.391  المجموع
7.296  **  

  31.859  2  63.717  بين المجموعات
  البعد األسري  10.021  166  1663.431  داخل المجموعات

    168  1727.148  المجموع
3.179  *  

  40.545  2  81.090  بين المجموعات
  16.320  166  2709.123  داخل المجموعات

البعد 
  االجتماعي

    168  2790.213  المجموع
2.484  ///  

  27.034  2  54.068  بين المجموعات
  13.236  166  2197.104  داخل المجموعات

البعد 
  االنسجامي

    168  2251.172  المجموع
2.043  ///  

1636.68  2  3273.367  بين المجموعات
3  

  320.338  166  53176.089  داخل المجموعات

ية الدرجة الكل
للتوافق 
النفسي 
    168  56449.456  المجموع  واالجتماعي

5.109  **  

  غير دالة ///                          0.05 ≤ ∝  مستوى الداللة *                  0.01 ≤ ∝  مستوى الداللة **
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 < α(أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية عند مـستوى           ) 14( ن الجدول رقـم    يتبين م 
 ، وللتعـرف علـى داللـة      4.898= في البعد الجمسي بين المجموعات ، حيث كانت قيمـة ف             ) 0.01

  : الفروق بين المتوسطات ثم حساب القيمة المطلقة للفروق بين المتوسطات بحسب مدى توكي فتبين ما يلي
بين متوسط الدرجات لمجموعـة أطفـال        ) α > 0.05(وق ذات داللة إحصائية عند مستوى       توجد فر  •

  .الرعاية التعليمية ومتوسط الدرجات لمجموعة أطفال الرعاية اإليوائية لصالح أطفال الرعاية التعليمية
بين متوسط الدرجات لمجموعة األطفـال       ) α > 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •

لذين ال يتلقون أي نوع من أنواع الرعاية، ومتوسط الدرجات لمجموعـة أطفـال الرعايـة اإليوائيـة       ا
  .لصالح األطفال الذين ال يتلقون أي نوع من الرعاية

توجد فروق بين متوسط الدرجات لمجموعة األطفال الذين ال يتلقون أي نوع من الرعايـة ومتوسـط                   •
  .يمية، ولكن هذه الفروق لم ترق إلى مستوى الداللة اإلحصائيةالدرجات لمجموعة أطفال الرعاية التعل

    )15(  جدول رقم 
  يبين المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجات أطفال المجموعات الثالثة 

  على األبعاد الفرعية والدرجة الكلية الختبار التوافق النفسي واالجتماعي
  االنحراف المعياري  الحسابيالمتوسط   العدد  نوع الرعاية  األبعــاد

  5.185  44.660  53  إيوائية
  البعد الجسمي  6.047  47.070  57  تعليمية
  4.578  47.644  59  بدون
  6.403  56.660  53  إيوائية
  البعد النفسي  6.337  61.246  57  تعليمية
  6.270  58.576  59  بدون
  3.383  47.509  53  إيوائية
  البعد األسري  2.617  48.789  57  تعليمية

  3.436  47.475  59  بدون
  4.034  45.456  53  إيوائية
  3.616  46.456  57  تعليمية

البعد 
  االجتماعي

  4.416  44.983  59  بدون
  3.535  37.075  53  إيوائية
  3.509  38.211  57  تعليمية

البعد 
  االنسجامي

  3.846  36.966  59  بدون
  17.493  230.906  53  إيوائية

  الدرجة الكلية  17.915  241.772  57  ليميةتع

  18.237  235.644  59  بدون
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يبـين المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة لـدرجات           )  15( الجدول رقم   
 الذين يتلقون رعاية إيوائية والذين يتلقون رعاية تعليمية وأولئـك الـذين ال              -المجموعات الثالث   

عية والدرجة الكليـة الختبـار التوافـق النفـسي           على األبعاد الفر   –يتلقون أي نوع من الرعاية      
    ).14(  واالجتماعي، وذلك بهدف معرفة اتجاه الفروق في الجدول رقم 

وللتعرف على اتجاه الفروق، ومستوى داللتها لصالح أي من مجموعات الرعاية الـسابقة،             
  :الجداولفقد قام الباحث بإجراء اختبار توكي، مع مالحظة االختصارات التالية في هذه 

  .متوسط الدرجات لمجموعة أطفال الرعاية اإليوائية = 1م

  .متوسط الدرجات لمجموعة أطفال الرعاية التعليمية = 2م

  .متوسط الدرجات لمجموعة األطفال الذين ال يتلقون أي نوع من الرعاية = 3م
  

   :البعد الجسمي: أوالً

    )16( جدول رقم 

  لجسمي على اختبار التوافق النفسي واالجتماعييبين الفروق بين المتوسطات للبعد ا

 = 2م  44.660  = 1م  المتوسطات  
47.070  

 = 3م
47.644  

      -  44.660  = 1م

    -  * 2.410  47.070 = 2م

ي 
سم
الج

عد 
الب

  -   0.574  * 2.984  47.644 = 3م  

  0.05 دالة عند مستوى *            

متوسطات دال إحصائياً عند مـستوى داللـة   أن الفرق بين ال ) 16( يتبين من الجدول رقم  
 وذلك لصالح مجموعة الرعاية التعليمية، وهكذا يمكن القول أنه توجد فـروق دالـة               0.05أقل من   

 بين متوسطات درجات أفراد المجموعات الثالثة في البعد         0.01إحصائياً عند مستوى داللة أقل من       
مية على مجموعة أطفال الرعايـة اإليوائيـة،        الجسمي، وذلك لصالح مجموعة أطفال الرعاية التعلي      

كما أن هذه الفروق أيضاً هي لصالح مجموعة األطفال الذين ال يتلقون أي رعاية علـى مجموعـة            
أطفال الرعاية اإليوائية أيضاً، فيم لم ترق الفروق بين متوسـطات درجـات مجموعـة الرعايـة                 

  .  ة إلى مستوى الداللة اإلحصائيةالتعليمية، ومجموعة األطفال الذين ال يتلقون أي رعاي
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   :البعد النفسي: ثانياً

    )17(  جدول رقم 

  يبين الفروق بين المتوسطات للبعد النفسي على اختبار التوافق النفسي واالجتماعي

  58.576 = 3م  61.246 = 2م  56.660  = 1م  المتوسطات  

      -  56.660  = 1م

    -  * 4.585  61.246 = 2م

سي
النف

عد 
الب

  -  2.669   1.916  58.576 = 3م  

  0.05 دالة عند مستوى *            

أن الفروق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللـة          ) 17( يتبين من الجدول رقم     
 بين مجموعة أطفال الرعاية التعليمية ومجموعة أطفال الرعاية اإليوائيـة، لـصالح             0.05أقل من   

ية، وهكذا يمكن القول أنه توجد فروق دالة إحصائياً عنـد مـستوى             مجموعة أطفال الرعاية التعليم   
 بين متوسطات درجات مجموعات الرعاية الثالثة في البعد النفـسي لالختبـار              0.01داللة أقل من    

  .المستخدم، وذلك لصالح مجموعة الرعاية التعليمية على مجموعة الرعاية اإليوائية فقط
  

   :البعد األسري: ثالثاً

    )18(  م جدول رق

  يبين الفروق بين المتوسطات للبعد األسري على اختبار التوافق النفسي واالجتماعي

  47.475 = 3م  48.789 = 2م  47.509  = 1م  المتوسطات  

      -  47.509  = 1م

    -   1.280  48.789 = 2م

ري
ألس
د ا
لبع
ا

  -  * 1.315  0.0348  47.475 = 3م  

  0.05 دالة عند مستوى *            
  

ـ )  14( يتبين من الجدول رقم   ـ ين دال إحـأن مدى توكي المحسوب للفرق بين المتوسط صائياً ـ
 وذلك لصالح مجموعة أطفال الرعاية التعليميـة، ومجموعـة األطفـال            0.05توى داللة أقل من     ـعند مس 
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الـة إحـصائياً   الذين ال يتلقون أي رعاية، لصالح مجموعة أطفال الرعاية التعليمية ، بينما ال توجد فروق د               
بين أفراد كل من مجموعة أطفال الرعاية اإليوائية ، ومجموعة األطفال الذين ال يتلقون أي رعايـة ، كمـا          
أنه ال توجد فروق ذات داللة بين متوسطي درجات كل من مجموعة أطفال الرعاية اإليوائيـة، ومجموعـة      

لبعد األسري بأنه توجد فروق دالة إحصائياً عند        أطفال الرعاية التعليمية، وهكذا تتضح اإلجابة فيما يتعلق با        
 في متوسطات درجات أفراد مجموعات الرعاية الثالثة في اسـتجاباتهم علـى             0.05مستوى داللة أقل من     

البعد األسري الختبار  التوافق النفسي واالجتماعي، وأن هذه الفروق هي لصالح مجموعة أطفال الرعايـة                
  .  ل الذين ال يتلقون أي نوع من الرعاية فقطالتعليمية، على مجموعة األطفا

  

  

   :الدرجة الكلية: رابعاً

    )19(  جدول رقم 

  يبين الفروق بين المتوسطات للدرجة الكلية الختبار التوافق النفسي واالجتماعي

 = 2م  230.906  = 1م  المتوسطات  
241.772  

 = 3م
235.644  

      -  230.906  = 1م

    -  * 10.866  241.772 = 2م

لية
 الك
جة
لدر
ا

  -  * 6.128  4.738  235.644 = 3م  

  0.05 دالة عند مستوى *            
  

أن الفروق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللـة          )  19(يتبين من الجدول رقم     
، وذلك لصالح مجموعة أطفال الرعاية التعليمية، ومجموعة أطفال الرعاية اإليوائيـة            0.05أقل من   
وعة األطفال الذين ال يتلقون أي رعاية ، لصالح مجموعة األطفال الذين يتلقـون الرعايـة                ، ومجم 

التعليمي، بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً بين أفراد كل من المجموعتين أطفال الرعاية اإليوائية،               
لتوافق النفسي  ومجموعة األطفال الذين ال يتلقون أي رعاية، فيما يتعلق بالدرجة الكلية على اختبار ا             

واالجتماعي؛  وهكذا يمكن القول بأنه توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات أفراد المجموعـات               
الثالثة في استجاباتهم على الدرجة الكلية الختبار  التوافق النفسي واالجتماعي، وأن هـذه الفـروق         

  .هي لصالح مجموعة أطفال الرعاية التعليمية
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وجود فروق في درجات التوافق النفـسي واالجتمـاعي         ) 19( م  يتضح لنا من الجدول رق    
 اإليوائية والتعليمية واألطفال األيتام الذين ال يتلقون أي رعاية مؤسساتية           -بين المجموعات الثالث    

التـي   ) 1980: عباس  ( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة      . لصالح الرعاية التعليمية على المجموعتين    
مفهوم الذات بين أطفال أنماط الرعاية المختلفة، لصالح األيتـام الـذين            أوضحت وجود فروق في     

يعيشون فـي رعايـة أسرية ممتدة، ويقـدم لهـم برنامج خاص مقارنـة مـع أطفـال رعايـة                 
  .المؤسسات اإليوائية

ويعلل الباحث ذلك إلى أن أطفال الرعاية اإليوائية عندما يعودون إلى مكان الـسكن مـن                 
ال يعودون إلى البيت األسري الطبيعي حيث األم واألخوة واألخـوات، أو حيـث              مدارسهم، فإنهم   

األسرة الممتدة مع الجد والجدة أو العم والعمات، وإنما يعودون إلى دار اإليواء التي قـد ال تـشبع                   
بينما طفل الرعاية التعليمية فإنه يتعلم في مدرسة خاصة قد تكـون لهـا              . جميع رغباتهم وميولهم    

ت باألطفال أكثر من المدارس العامة ، ثم يعود إلى أسرته الطبيعية فتكـون عنـد الطفـل                  اهتماما
رعايتين في وقت واحد متميزتين األولى الرعايـة األســرية الطبيعيــة، والثانيــة الرعايـة               

  .التعليمية المتميزة

  .إلى أن الطفل يكون بحاجة ماسة، ألن ينمو في كنف أسرة مستقرة" دسوقي"وأشارت 
 كما أثبتت الدراسات حاجة الطفل إلى أخوة ينمون معه ويشاركونه حياته األسرية، فلكـل              
فرد من أفراد األسرة دوره الذي ال غنى عند لدى كل من الطفل والمراهق لنموه وتشكيل شخصيته                 

  ). 18 :96دسوقي ، ( وإعداده وتهيئته للتكامل والتفاعل والتكيف مع المجتمع 
التي أوضحت وجـود     ) 1987أحمد،  ( دراسة الحالية مع  نتيجة دراسة       كما اتفقت نتائج ال   

فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال الرعاية اإليوائية وأطفال الرعاية األسرية فـي أبعـاد النمـو     
والتحصيل الدراسي، لصالح أطفال الرعاية األسرية على الرعاية        ) الذكاء  ( الجسمي والنمو العقلي    

 إلى جنب دور البيئة في النمو النفسي والعقلي والجسمي          -يؤكد أهمية دور الوراثة     وهذا  . اإليوائية
للطفل، حيث أنه بحاجة إلى بيئة مفتوحة يقوم فيها الطفل بنشاطه، وهذا ما يفتقدها أطفال الرعايـة                 

الطفـل  اإليوائية التي تتميز بالنمطية والنظام الروتيني في الحياة اليومية مما تشكل عائقاً النطـالق           
  .وتفوقه، ومحاولته منافسة أقرانه 

في رسالتها حيث أوضحت أن وجود األبناء في منـاخ          ) 1994عتلم ،   ( ويؤكد ذلك دراسة    
  .غير أبوي من الممكن أن يسبب حدوث قدر من سوء التوافق لديهم

التي أشـارت إلـى     ) 2000(في حين اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة شتات           
جود فروق بين أطفال المؤسسة وأطفال األسر العادية في البناء النفسي تعزي لمتغيـر نمـط           عدم و 
  . الرعاية
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أن تصدع األسرة يؤثر سلبياً على حياة األطفال وموقفه داخـل األسـرة             " رمضان"وبينت  
وبمقارنة هذه األسرة المحطمة باألسرة الطبيعية المتماسكة، سـنجد أنـه ال تتـوافر فـي األسـرة        

  ). 30 :1998رمضان، ( حطمة البيئة المنزلية المستقرة لألطفال الم

وقد تبين للباحث أن غالبية أسر أطفال مؤسسة دار الكرامة لرعاية أبناء الشهداء واأليتـام               
ليست متصدعة إلى درجة كبيرة كباقي المؤسسات، بل إن بعض هؤالء األطفال يعيشون في أسـر                

عية مستقرة وأن أطفال هذه المؤسسة لهم أخوة وأخوات يعيشون          طبيعية وأوضاعهم المالية واالجتما   
في أسرتهم الطبيعية الممتدة أو النووية، فيعتبر ذهاب ابنهم إلى هذه المؤسسة نوع من الترفيه لـيس       

  .إال، وعليه فإن طفل هذه المؤسسة قد يكون أكثر انسجاماً وتكيفاً من غيره

سري الطبيعي لألطفال حتى ينمون أسوياء بـدنياً        وقد أكد علماء النفس على أهمية الجو األ       
  . وعقلياً ونفسياً

ويعلل الباحث عدم وجود فروق بين أطفال المجموعات الـثالث فـي البعـد االنـسجامي                
واالجتماعي إلى أن أفراد المجموعتين اإليوائية والتعليمية ليسوا جدداً على الجو االجتمـاعي، بـل           

وضع القائم، مما يؤكد أن طول فترة المكوث قد تؤدي إلـى نـوع    انخرطوا فيه وأصبحوا متقبلين لل    
من االنسجام ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى،  فإن المجتمع الفلسطيني ككل يتميز باالنسجامية                 
واالجتماعية رغم اختالف الطبقات ونوع الرعاية المقدمة فالكل يعيش ظروفاً صعبة ومتشابهة إلى             

لرعاية اإليوائية يراعون األطفال من هذه الناحية ويعطوهم دفعة جيدة مـن     جانب أن القائمين على ا    
االجتماعية واالنسجام في وضعهم ، مما يؤكد أهمية وجود قائمين مختصين يراعـون احتياجـات               

  .األطفال ورغباتهم لمساعدتهم على التوافق اإليجابي 
  

  : نتائج الفرض الثاني وتفسيرها . 2

ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي التوافـق النفـسي              : " أنهينص الفرض الثاني على     
واالجتماعي بين متوسطات درجات كل من مجموعة الرعاية التعليمية الخاصة، مجموعة أطفـال             

  "التعليم العام في التوافق النفسي واالجتماعي  

ـ       ) ت  ( قام الباحث باستخدام اختبار       ص للتعرف على الفروق بين المتوسطات بغرض فح
أثر نوع الرعاية التعليمية المقدمة لألطفال األيتام عينة الدراسة على متوسطات درجاتهم في اختبار              

  .التوافق النفسي واالجتماعي

يبين متوسطات درجات كل من المجموعتين، واالنحراف المعياري         ) 20(  والجدول رقم   
  .أطفال التعليم العام التعليمية الخاصة في مدرسة الصالح ، ومجموعة ألطفال الرعاية
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   )20( جدول رقم 

للفروق بين متوسطات كل من ) ت ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  مجموعتي التعليم الخاص والتعليم العام على اختبار التوافق النفسي لدى األيتام

أبعاد التوافق   الرقم
  النفسي

المتوسط   العدد  الفئة
  الحسابي

اف االنحر
  المعياري

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

  6.007  47.017  58  تعليم خاص
  الجسمي  1

  5.096  46.252  111  تعليم عام
0.870  ///  

  6.305  61.172  58  تعليم خاص
  النفسي  2

  6.406  57.676  111  تعليم عام
3.404  **  

  2.604  48.759  58  تعليم خاص
  األسري  3

  3.411  47.495  111  تعليم عام
2.682  **  

  3.590  46.483  58  تعليم خاص
  االجتماعي  4

  4.230  44.964  111  تعليم عام
2.453  *  

  3.486  38.241  58  تعليم خاص
  االنسجامي  5

  3.692  36.991  111  تعليم عام
2.169  *  

الدرجة الكلية للتوافق   17.774  241.672  58  تعليم خاص
  18.046  233.378  111  تعليم عام  النفسي

2.865  **  

  غير دالة ///                              0.05 ≤ ∝  مستوى الداللة *              0.01 ≤ ∝  مستوى الداللة **
  

  :من الجدول السابق يتبين انه 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعة أطفال الرعايـة التعليميـة                -
  .ليم العام على البعد الجسمي على اختبار التوافق النفسيالخاصة ومجموعة أطفال التع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعـة أطفـال الرعايـة التعليميـة        -
الخاصة ، ومجموعة أطفال التعليم العام على البعد النفسي لصالح مجموعـة أطفـال الرعايـة           

  ).أطفال مدرسة الصالح اإلسالمية( التعليمية الخاصة 
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وعة أطفـال الرعايـة التعليميـة       توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين متوسطي درجات مجم          -
الخاصة ومجموعة أطفال التعليم العام على البعد األسـري علـى اختبـار التوافـق النفـسي                 

أطفال مدرسة الـصالح  ( واالجتماعي، وذلك لصالح مجموعة أطفال الرعاية التعليمية الخاصة       
  ).اإلسالمية

ل الرعايـة التعليميـة   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعـة أطفـا     -
الخاصة، ومجموعة أطفال التعليم العام على البعد االجتماعي، لصالح مجموعة أطفال الرعايـة           

  ).أطفال مدرسة الصالح اإلسالمية( التعليمية الخاصة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعـة أطفـال الرعايـة التعليميـة        -
ليم العام على البعد االنسجامي على اختبـار التوافـق النفـسي            الخاصة، ومجموعة أطفال التع   

أطفال مدرسة الـصالح  ( واالجتماعي، وذلك لصالح مجموعة أطفال الرعاية التعليمية الخاصة       
  ).اإلسالمية

  بـين متوسـطي درجـات        0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من            -
لخاصة ومجموعة أطفال التعليم العام على الدرجـة الكليـة          مجموعة أطفال الرعاية التعليمية ا    

أطفـال  ( الختبار  التوافق النفسي وذلك لصالح مجموعة أطفال الرعاية التعليميـة الخاصـة               
  ).مدرسة الصالح اإلسالمية

  

يتضح لنا مما تقدم، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات مجموعـة       
لخاصة ، ومجموعة أطفال التعليم العام، لصالح المجموعة األولـى علـى            أطفال الرعاية التعليمية ا   

أبعاد اختبار  التوافق النفسي واالجتماعي، ما عدا البعد الجسمي فإنه ال توجد فـروق دالـة بـين                   
  . المجموعتين 

التـي أكـدت أن األطفـال       ) 1981( وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الكيالني وعباس         
يقدم لهم برنامج رعاية خاصة يتمتعون بمستوى جيد من التكيف ال يقل عن األطفـال               األيتام الذين   

  . العاديين 

ويعلل الباحث الحالي ذلك إلى أن األطفال في مدرسة التعليم الخاصة يتلقون رعاية تعليمية              
مميزة ، ومضاعفة وغير روتينية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن مجموعة أطفال الرعايـة                

تعليمية قد تم انتقاؤهم من بين أقرانهم للدراسة في هذه المدرسة دون غيرهم لما يتمتعون به مـن                  ال
تحصيل دراسي فوق المتوسط، إلى جانب العدد المناسب في الغرفة الصفية، حيث إنها ال تزيد عن                

ـ       . طالباً في كل فصل، مما يهيئ للطالب فرص تعليمية أكبر         ) 30( ام في حين أطفـال التعلـيم الع
وينقص . ينقصهم أدنى ظروف التعليم السليم ، ذلك أن الصفوف مكتظة مما يسبب فرصة تعليم أقل              
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الحاسوب ، وساحات اللعب المناسبة، إضافة إلى الـضرب         : المدارس العامة الكثير من األمور مثل     
  . الذي ما زال يمارسه بعض المعلمين على الطالب، وكذلك إلى روتينية التعليم 

فال المجموعتين يغادرون المدرسة إلى بيوتهم وأسرهم الطبيعية، مما يهيئ لهـم            كما أن أط  
التوافق األسري السليم، إال أن مجموعة أطفال الرعاية التعليمية الخاصة يجدون اهتماماً في البيـت               

مـا  أكثر من أقرانهم في التعليم العام، مما يؤكد أنه كلما زاد االهتمام بالطفل في البيت والمدرسة كل                
أما بالنسبة لعدم وجود فروق في البعد الجسمي        . كان أداؤه أفضل وتوافقه أكثر وإدراكه لذاته عال         

 - المجموعة األولى والثانية     -فيعزو الباحث ذلك إلى أن األسرة الطبيعية التي يعيشها المجموعتان           
 ،أو مؤسسة إيوائية،    تساهم في البناء الجسمي، حيث إن الطفل الذي ال يعيش في رعاية أسرية بديلة             

وأما الطفل الذي يعيش في بيته      . قد يشعر باالكتئاب فيها، أو االغتراب مما يؤثر على نموه الجسمي          
 أو في   -وضمن أسرته الطبيعية التي تضم األم واألخوة واألخوات، أي بين أهله وإخوانه وأخواته              

در ما يكـون التماسـك األسـري        وبق. مما يهيئ له ظروف النمو الجسمي السليم         -أسرته الممتدة   
  .والتنشئة السليمة يكون التوافق والنمو الجسمي السليم لألطفال

 -التعليمية الخاص   ( أما بالنسبة للفروق في البعد االجتماعي واالنسجامي بين المجموعتين          
رعايـة  ، فيرى الباحث أنها نتيجة طبيعية للرعاية المميزة التي يتلقاهـا أطفـال ال             )التعليمية العامة 

التعليمية مقارنة بزمالئهم في التعليم العام، وحيث إن الطفل عندما تهيأ له الظروف المالئمة للتعليم،               
وتشير الدراسات  . فإنه سرعان ما ينسجم فيه، ويتالءم اجتماعياً، وال يشعر باالغتراب في هذا الجو            

طمئن على حياته ، متزن فـي  إلى أن الطفل الذي يتكيف تكيفاً صحيحاً مع العوامل المحيطة طفل م           
انفعاالته ، وعواطفه، بينما الطفل الذي يفشل في إقامة هذا التكيف فإنه ال يقـوى علـى مواجهـة                   

 وهكذا تنشأ مشكالت الطفل السلوكية من فشله في توافقه مع بيئته ومع أحـداث               …مشكالته اليومية 
حث أن أطفال التعليم الخـاص قـد        ، ويرى البا  ) 103: 1998أحمد ،   ( حياته أثناء عملية التطبيع     

تكيفوا مع ظروف جديدة محيطة وهم مطمئنون على حيـاتهم وعلـى مـستقبلهم ، متزنـون فـي            
  .انفعاالتهم وتوافقهم سليم

  

  :نتائج الفرض الثالث وتفسيرها. 3

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسطات درجات أبناء           : " ينص الفرض الثالث على أنه      
  " . وأقرانهم أبناء المتوفين وفاة طبيعية في التوافق النفسي واالجتماعي الشهداء

للفروق بين المتوسطات بغرض فحص أثر الفئة التـي         ) ت  ( قام الباحث باستخدام اختبار     
على متوسطات درجاتهم فـي  )  أبناء لمتوفين وفاة طبيعية    –أبناء لشهداء   ( ينتمي إليها الطفل اليتيم     

  . النفسي واالجتماعياختبار  التوافق
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يبين متوسطات درجات كل من المجموعتين واالنحراف المعيـاري          ) 21( رقم  والجدول  
 للفروق بين المتوسطات، ومستوى الداللة في كل حالة سواء على           )ت  ( لهما، إضافة لقيمة اختبار     

  .األبعاد الفرعية أو الدرجة الكلية الختبار  التوافق النفسي واالجتماعي

   )21( رقم جدول 
للفروق بين متوسطات درجات ) ت ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار 

  كل من فئتي الوفاة الطبيعية وأبناء الشهداء على اختبار التوافق النفسي لدى األيتام

أبعاد التوافق   الرقم
  النفسي

المتوسط   العدد  الفئة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مة قي
  )ت(اختبار

مستوى 
  الداللة

  5.169  46.652  132  الوفاة الطبيعية
  الجسمي  1

  6.291  46.027  37  الشهادة
0.554  ///  

  6.797  58.606  132  الوفاة الطبيعية
  النفسي  2

  5.654  59.838  37  الشهادة
1.118  ///  

  3.276  48.061  132  الوفاة الطبيعية
  األسري  3

  ///  1.071  2.940  47.456  37  الشهادة

  4.333  45.182  132  الوفاة الطبيعية
  االجتماعي  4

  *  2.347  2.764  46.568  37  الشهادة

  3.728  37.288  132  الوفاة الطبيعية
  االنسجامي  5

  ///  0.932  3.414  37.892  37  الشهادة

235.78  132  الوفاة الطبيعية
8  

الدرجة الكلية للتوافق   18.657
237.78  37  الشهادة  النفسي

4  
17.269  0.610  ///  

  غير دالة ///                              0.05 ≤ ∝  مستوى الداللة *
  

يتبين أنه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين مجمـوعتي أبنـاء               ) 21( من الجدول رقم      
لية الختبار  التوافـق  المتوفين وفاة طبيعية، وأبناء الشهداء ، وذلك على األبعاد الفرعية والدرجة الك 

النفسي، باستثناء البعد االجتماعي، حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أبناء المتوفين وفـاة               
  .طبيعية، وبين أبناء الشهداء لصالح أبناء الشهداء

  

يتبين لنا مما تقدم أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين مجموعتي أبنـاء المتـوفين وفـاة                  
الشهداء على الدرجة الكلية الختبار التوافق النفسي واالجتماعي واألبعـاد الفرعيـة            طبيعية وأبناء   

  . باستثناء البعد االجتماعي حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح أبناء الشهداء 
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التي أشارت إلى عدم وجود فروق      )  1998الصغير ،   (وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة       
لتوافق بين أبناء الشهداء وأبناء غير الشهداء في  التوافـق العـام ، إال أن                ذات داللة في درجات ا    

الدراسة الحالية أكدت وجود فروق ذات داللة في البعد االجتماعي، لصالح أبناء الـشهداء، ويعلـل              
الباحث ذلك إلى أن أبناء الشهداء الفلسطينيين يلقون اهتماماً اجتماعياً أكثر ولهم مكانة عاليـة بـين                

راد المجتمع ذلك أن آباءهم شهداء الوطن والقضية، ونظرة الناس إليهم تكون ذا اهتمام بالغ ، مما                 أف
  . جعلهم أكثر توافقاً في البعد االجتماعي 

ويفسر الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في باقي األبعاد إلى الظروف العامة،              
 ناحية أخرى فإن الناس بصفة عامة، تنظر إلى         التي تصيب الجميع في فلسطين هذا من ناحية، ومن        

اليتيم بصفة عامة سواء كان ابن شهيد أو غير ذلك نظرة عاطفية وإنسانية ، ذلك أن اهللا عز وجـل                  
وصى بالمعاملة الحسنة لليتيم أيا كان والده ، ووصى بالمسح على رأسـه وإعطائـه لمـسة مـن                   

العاطفة تعطى لجميع األيتام دون تمييـز، وجميـع         وهذه  . العاطفة والحنان تعويضاً لهم لما فقدوه       
المؤسسات اإليوائية لديها باحثون اجتماعيون أو أخصائيون نفسيون يتابعون هؤالء األطفـال مـن              

  .النواحي االجتماعية والنفسية
كما يفسر الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في التوافق إلـى               

كما أن ابن الشهيد أيـضاً يعتبـر محرومـاً أيـضاً،            .  طبيعية، يعتبر محروماً   أن ابن المتوفى وفاة   
  .فالحرمان واحد فيكون التفارب عند المجموعتين في نواحي التوافق ومتغيراته 

، ودراسـة   ) 1990الـسوداني ،    ( وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من          
وجود فروق ذات داللة بـين أبنـاء الـشهداء واألطفـال     ، اللتين أشارتا إلى عدم  )1996مخيمر،  (

العاديين في مفهوم الذات والتوافق ، ألن اليتيم كما سبق محروم من أبيه الـذي يمنحـه العاطفـة                   
والحنان سواء كان األب شهيداً أم غير ذلك ، وعليه فإنه يتأثر بوفاة أبيـه مهمـا كانـت الرعايـة             

لباحث يرى أن نتائج الدراسـة جـاءت طبيعيـة، ألن اليتـيم     المقدمة له ، وعلى هذا األساس فإن ا 
محروم مهما زينا طبيعة موت أبيه ، ابن شهيد أم ابن غيره، فهو يعاني من وفاة أبيه ألنه محـروم                    

 - ألنه ابـن شـهيد   -من رؤيته ومحروم من عطفه وحنانه ، إال أنه قد تكون المؤثرات الخارجية            
  . مان تخفف بعض الشيء من وطأة هذا الحر

  : نتائج  الفرض الرابع وتفسيرها 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات   : " ينص الفرض الرابع على أنه    . 4
  "في التوافـق النفسـي واالجتماعي  )  أنثى –ذكر ( أطفال عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس 

في ) أنثى-ذكر(عزى إلى الجنس  للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ت        
للفروق بين المتوسطات بغـرض     ) ت  ( التوافق النفسي واالجتماعي، قام الباحث باستخدام اختبار        
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درجات أطفال عينة الدراسة في اختبار  التوافق        على متوسطات   )  أنثى     –ذكر  (فحص أثر الجنس    
ـ    يبـين متوسـطات    ) 22( النفسي واالجتماعي، والجدول رقم      ل مـن المجمـوعتين      درجـات ك

للفروق بين المتوسطات، ومستوى الداللـة      ) ت  ( واالنحراف المعياري لهما، إضافة لقيمة اختبار       
  :في كل حالة سواء على األبعاد الفرعية أو الدرجة الكلية الختبار  التوافق النفسي واالجتماعي

  

   )22( جدول رقم 

للفروق بين متوسطات ) ت ( قيمة اختبار يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و
  درجات كل الذكور واإلناث على اختبار التوافق النفسي لدى األيتام

  

أبعاد التوافق   الرقم
  النفسي

المتوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(اختبار

مستوى 
  الداللة

  5.464  46.054  93  ذكر
  الجسمي  1

  5.349  47.079  76  أنثى
1.228  ///  

  5.388  60.237  93  ذكر
  النفسي  2

  **  2.956  7.477  57.211  76  أنثى

  2.928  48.108  93  ذكر
  األسري  3

  ///  0.785  3.524  47.711  76  أنثى

  3.812  45.667  93  ذكر
  االجتماعي  4

  ///  0.530  4.392  45.263  76  أنثى

  3.452  37.677  93  ذكر
  االنسجامي  5

  ///  0.999  3.901  37.105  76  أنثى

237.74  93  ذكر
  الدرجة الكلية للتوافق النفسي  16.611  2

234.36  76  أنثى
8  

20.195  
1.169  ///  

  

  غير دالة ///                                          0.01 ≤ ∝  مستوى الداللة **

بين الذكور واإلنـاث علـى   يتبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً  ) 22( من الجدول رقم    
األبعاد الفرعية والدرجة الكلية الختبار  التوافق النفسي، باستثناء البعد النفسي، حيث وجدت فـروق    

  .ذات داللة إحصائية لصالح الذكور

، التي أشارت إلى عدم     )1990السوداني،  : ( وتتفق نتائج الدراسة، مع نتائج دراسة كل من       
، )1998الـصغير ،    ( واإلناث في التوافق النفسي واالجتماعي، و     وجود فروق بين كل من الذكور       
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محمد ،  ( التي توصلت إلى عدم وجود فروق في درجات التوافق االجتماعي بين الذكور واإلناث،و            
، التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ والتلميذات في متغيـر          )1998

، التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات        )1986عبد الرحيم ،    (  و التوافق الشخصي واالجتماعي ،   
وعدم وجود فروق   .  الخارجي   -داللة إحصائية بين الجنسين المحرومين في وجهة التحكم الداخلي          

  . بين الجنسين في درجات تقبل اآلخرين 

التـي  ) 1996مخيمـر ،    ( في حين اختلفت نتائج الدراسة الحاليـة مـع نتـائج دراسـة              
  .ت إلى وجود فروق بين الطالب والطالبات في التوافق االجتماعي، لصالح الطالبتوصل

، التـي دلـت     )2000اصـليح ،    ( كما ال تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتـائج دراسـة            
كـذلك  . على وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي التوافـق االجتمـاعي لـصالح اإلنـاث                 

، التـي توصـلت إلـى وجـود         )1982( عبـاس وتـوق     اختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة       
فروق في مفهوم الذات عند األيتام لصالح اإلنـاث ، وقـد عـزى الباحـث تلـك النتيجـة إلـى                      
ظروف التنشئة االجتماعية عند اإلناث التي تختلف أهـدافها عنـد الـذكور حيـث أن المجتمـع                  

  .أكثر تعاطفاً مع اإلناث عنه مع الذكور

 الذكور واإلنـاث متقـاربون فـي درجـة التفكيـر بالحرمـان،              ويرى الباحث الحالي أن   
وهـذه نتيجـة منطقيـة، ذلـك أن الـذكور           . وعليه فلن تختلف درجة الحرمان بين ذكر وأنثـى        

أكثر اختالطاً بغيرهم من اإلناث، كما أنهم يمارسـون أنـشطة أكثـر، سـواء فـي المدرسـة أو                 
 التـي يعيـشونها، وبالتـالي يعيـشون         البيت أو الشارع، مما يجعلهم يتناسون ظروف الحرمـان        

واقعهم الطفولي المملوء بالحيوية والنشاط واأللعاب، أما اإلنـاث فـإن ظـروفهن تختلـف عـن                 
الذكور ، فواقعهن الذي يحتم عليهن البقاء في البيت أكثـر مـن الـذكور وبالتـالي فـإن فـرص        

واقـع الحرمـان الـذي    األلعاب واألنشطة أقل ، وعاطفتهن أكثر ممـا يجعلهـن أكثـر تفكيـراً ب       
  . يعيشونه وبالتالي فإن توافقهن النفسي أقل من الذكور 

وقد حث اإلسالم على االهتمام باإلناث أكثـر مـن الـذكور؛ ألن عـاطفتهن ونفـسيتهن                 
تختلف عن الذكور ، فأقل شيء من الممكن أن يمـس شـعورهن فقـد وصـى الرسـول عليـه                     

حتـى تبلغـا    ) أي بنتـين    ( من عـال جـاريتين      : " الصالة والسالم باالهتمام بالبنات حيث قال       
استوصـوا  : " وأشـار بأصـبعيه الـسبابة والوسـطى ، وقـال أيـضاً              " ، جاء أنا وهو كهاتين      
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، فهذه الوصايا النبوية وغيرها تؤكـد أن عاطفـة اإلنـاث ونفـسياتهن مرهفـة                " بالنساء خيراً     
رمـان؟ بالتأكيـد نفـسية ضـعيفة        أكثر من الرجال أو الذكور فكيف ستكون نفـسياتهن عنـد الح           

مستسلمة ، أما نفسية الـذكور فتكـون أقـوى وأقـل تـأثيراً مـن اإلنـاث بـسبب االخـتالط                      
  .واالنطالق واللعب وتناسي موقف الحرمان

وبصفة عامة فإن األيتام يعتبرون شـريحة مهمـة فـي المجتمـع، فعلـى المجتمـع أن                  
لمؤسـسات فقـط أو ألهـل اليتـيم وأقربائـه ،      يراعيهم ، ويتفقد أحوالهم، وال يترك هذا األمـر ل    

أن يهتمـوا بهـم ويتحسـسوا أحـوالهم، وال يتركـوهم            ) أفراداً وجماعات ( بل على المجتمع ككل   
وهذا األمر ال يقتـصر علـى النـواحي الماديـة ، بـل يتعـداه إلـى               . عرضة للضياع والتشريد  

أحاديـث النبـي عليـه الـصالة        النواحي النفسية والعاطفية، كما أشارت آيات القرآن الكـريم ، و          
والـسالم ، حتـى يـشعر الطفـل اليتـيم بـاألمن واالطمئنـان ، فيعـيش حياتـه الحاضـرة ،           
والمستقبلة في ظل األمل الذي يرجوه ويتطلع إليه، كبـاقي أقرانـه الـذين يعيـشون فـي ظـل                    

 .والديهم هانئين مطمئنين
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  توصيات الدراسة
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة والتي وافقت كثيراً من الدراسات ، يقـدم الباحـث                
توصيات لعلها تكون سبيالً لتحسين أوضاع األيتام في مؤسسات الرعاية بصفة عامـة أو فـي        
أسرهم الطبيعية حتى ينالوا قدراً أكبر من التوافق النفسي واالجتماعي، وبالتالي حيـاة كريمـة        
خالية من الحرمان النفسي والعاطفي ومن التوترات التي من شأنها أن تشكل عائقاً فـي حيـاة                 

  :الطفل اليتيم، ويحدد الباحث التوصيات فيما يلي 
االستفادة من نتائج الدراسة في االهتمام بشريحة األيتام بـصفة عامـة، واالهتمـام باأليتـام                 . 1

 أفضل الطرق لحيـاة سـليمة خاليـة مـن           الموجودين في دور الرعاية بصفة خاصة، لتقديم      
  .التوتـرات، وبالتالي توافق نفسي واجتماعي يعيشه الطفل اليتيم في كنف الرعاية المقدمة له

المساهمة في تقديم رعاية نوعية لأليتام، سواء كانت هذه الرعاية مالية أو تعليميـة أو                . 2
المساندة؛ حتى يتناسى قـدر  إيوائية، والتعامل مع اليتيم معاملة خاصة عبر هذه الرعاية     

  .اإلمكان موقف الحرمان الذي يعيشه
االهتمام باألطفال األيتام الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية اإليوائية، عبر األنـشطة             . 3

، مع األخذ بعين االعتبار المرحلة العمرية       )التعليمية، والتربوية، والترفيهية    ( المساندة  
  . على التوافق مع أقرانه الذين يقاربونه في العمرلليتيم، حيث إن الطفل اليتيم أقدر

لمؤسسات رعاية األيتـام  )  اجتماعية   - نفسية   -شرعية  ( تشكيل هيئة متخصصة عليا      . 4
وبالتـالي تقـديم أفـضل    )  والدينية - والنفسية -المادية (لمتابعة أمور األيتام الحياتية    
  .رعاية متكاملة لهؤالء األيتام 

 أو  -االجتمـاعيين   ( يتام والقائمين عليها توظيف المرشـدين       على مؤسسات رعاية األ    . 5
ذوي الكفاءة العملية والخبرة ، وال يقتصر أمر التوظيف على          ) أو التربويين    -النفسيين  

  .الشهادة العلمية فقط 
متابعة الموظفين والقائمين على شئون األيتام باستمرار وعمل ورشـات عمـل شـبه               . 6

  .لتربية سليمة متكاملة لألطفال األيتام دورية لتزويدهم بأفضل السبل 
التركيز عند التوظيف على المرشدات، وتوكيل أمر رعاية األيتام الذكور الـذين تقـل               . 7

حيـث أن هؤالء األطفال في هذه السن العمرية بحاجة         .  سنوات لهن  10أعمارهم عن   
إلـى عاطفـة وحنـان وحب، واألمهـات البديـالت أو المـرشدات أقــدر فــي    

  .نـح هـذه األمور لألطفالم
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متابعة أمور األيتام باستمرار والنزول إلى مستواهم الطفولي وعدم معاملتهم بقسوة أيـاً            . 8
كان السبب إال إذا اقتضى األمر ذلك بدون إنزال األذى بهم ، وتقديم محفزات لهـؤالء                

ق جـواً  األيتام عند إنجازهم أعمالهم على أحسن وجه ، ألن هذا األمر من شأنه أن يخل         
  .من التنافس الذي يحفز على اإلنجاز السليم وتناسي موقف الحرمان

تزويد مؤسسات رعاية األيتام بوسائل الراحة والترفيه واأللعـاب التعليميـة المـسلية              . 9
الهادفة والترفيهية ، التي تساعد على خلق جو إيجابي لأليتام وذلك من شأنه أن يحببـه          

  .في المؤسسة التي يعيش فيها 
هتمام بالنواحي الدينية واإلسالمية لأليتام ومتابعتهم في تطبيق العبـادات كالـصالة            اال . 10

والصوم وتالوة القرآن وعمل مسابقات دينية في حفظ آيات من القرآن الكريم وتفسيره،             
  .وإعطاء فرصة للتوجيه الديني والمحاضرات ألشخاص من خارج المؤسسة

سسات الرعاية لضرورة وأهمية زيارة هؤالء      توجيه أهالي األيتام الذين يعيشون في مؤ       . 11
) سواء كان ابناً مباشراً ، أو ابن قريـب  ( األيتام ومتابعتهم وحثهم على استقبال أبنائهم      

أيام العطل واإلجازات واألعياد، حتى يدرك هذا الطفل أن له أهالً يهتمون به ويتابعونه              
  .وهذا من شأنه أن يحقق ذات اليتيم وهويته 

البالغ باليتيمات ومتابعة أمورهن من قبل المختصات وإعطـاء روح األمومـة      االهتمام   . 12
من قبل األخوات المختصات ألنهن أكثر من الذكور حاجة لهذه األمور لطبيعة تكوينهن             

  .النفسي وألنهن أكثر تأثراً من الذكور بموقف الحرمان
، حيث إن لكـل  ضرورة فصل األيتام الذكور في مؤسسات الرعاية عن اليتيمات اإلناث   . 13

فئة حاجاته وخصوصيته وخاصة في الطفولة المتأخرة بعد سن العاشرة حيث يقتـرب             
النضج الجنسي والجسمي عند اإلناث ، مما يولد حساسية لوجودهن بين الذكور ، كمـا            

  .أنهن في هذه السن يكن في حاجة لرعاية وتوجيه خاص يختلف عنه عند الذكور
الـذين بلغـوا    ( ضرورة فصل األيتام الذكور كبار السن       متابعة أمور األيتام الخاصة و     . 14

عن األطفال األيتام صغار السن إال في حالة األيتام األخوة ، وتزويـد هــذه               ) الحلم  
 …الفئة بالكتـب الدينية واألشرطة الهادفة وتوعيتـه بأمــور الحــالل والحـرام           

  .وإشغال أوقاتهم بالمفيد
فئة ولدور هذه المؤسسات في تربية األيتام وخلق        عمل توعية عامة في المجتمع لهذه ال       . 15

جو من التنافس للتبرع لهذه المؤسسات حتى تؤدي دورها بأكمل وجـه ، وإن إهمـال                
هؤالء األيتام وهذه المؤسسات سيكون له خطره على األيتام أنفسهم وعلـى المجتمـع              

  .الذين هم جزء منه 
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  اقتراحات لدراسات مستقبلية 

  

 إليه الباحث وما توصلت إليه دراسات سابقة مشابهة فإن الباحـث            بناء على ما توصل   
  : يوصي بدراسات وأبحاث تتناول الموضوعات التالية 

 -والجـنس  -دراسة مفهوم الذات عند األطفال األيتام وعالقته بمتغيرات نـوع الرعايـة          . 1
  .والعمر وغيرها 

الق وأثرهـا فـي متغيـرات    دراسة مقارنة بين أبناء المحرومين بالوفاة والمحرومين بالط    . 2
 -كالـذكاء  ( أو متغيـرات الفـروق العقليـة       ) …ومفهوم الـذات ،     _ كالتوافق  (نفسية  

   ) .…والتحصيل الدراسي 

دراسة تتبعية طولية لأليتام والمحرومين من لحظة اليتم أو الحرمـان ودراسـة مـستوى                . 3
  .ا اليتيم التوافق أو غيرها من المتغيرات حسب المراحل العمرية التي مر به

دراسة التوافق النفسي واالجتماعي عند القائمين على رعاية األيتـام ودراسـة مـستوى               . 4
  .قدراتهم النفسية والعقلية واالجتماعية 

  .دراسة الحاجات النفسية واالجتماعية أو الميول واالتجاهات عند األيتام  . 5

يعيــش فيهــا    دراسة أثر أو عالقة وجود أخوة لليتيم أو أخوات في المؤسـسة التـي                . 6
ودراسة عالقـة الزيـارة المتبادلة بيـن اليتيم وأقاربـه علــى توافقـه وتكيفــه أو              

  .تحقيقه لذاته أو مفهومه لذاته وهويته
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  مراجع البحث
  

  القرآن الكريم : أوالً  
  

  :الكتب والمراجع العربية: ثانياً 

، مكتبـة مـصر    اإلسالم دين اإلنـسانية     ) : 1981(األبراشي ، محمد عطية      −
  . بالفجالة ، القاهرة

 مطـابع الرسـالة ،      اإلنسان وعلم النفس ،   ) : 1985( إبراهيم ، عبد الستار      −
  . الكويت 

 ، كتاب الخـراج     3 ، جزء    2، مجلد   نن أبي داوود    س) : ب، ت   ( أبو داوود    −
  . واألمارة والفيء ، دار الحديث ، القاهرة 

الحرمان من الوالدين في الطفولـة المبكـرة        ) : "1987( أحمد ، سهير كامل      −
، مجلة علم الـنفس   ،  " وعالقته بالنمو الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي     

  عامة للكتاب، القاهرة  العدد الرابع ، الهيئة المصرية ال
، مكتبـة األنجلـو   الصحة النفـسية والتوافـق  ) : 1998( أحمد، سهير كامل    −

  . المصرية ، القاهرة 
علم نفس الطفولة ، األسس النفسية   ): 1998( أحمد، عبد المجيد سيد وآخرون       −

  . دار الفكر العربي، القاهرةواالجتماعية والهدي اإلسالمي ،
دراسة فـي مفهـوم الـذات والتحـصيل     ) : " 1999( أحمد، غادة مصطفى     −

الدراسي لألطفال المودعين في مؤسسات اإليواء لألطفال الذين يعيشون مـع           
  .رسالة ماجستير ، جامعة أم درمان اإلسالمية ، السودان "  أسرهم

، 3،طصحيح الجامع الـصغير وزيادتـه     ):1988(األلبان، محمد ناصر الدين      −
 . شرالمكتب اإلسالمي للطباعة والن
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، دار إحيــاء التـراث      المعجم الوسيط ): 1972( أنيس ، إبراهيم وآخرون      −
  . بيروت-العربي 

، مختصر تفسير ابن كثير ): ب، ت ( ابن كثير ، الحافظ عماد الدين إسماعيل  −
  . تحقيق محمد علي الصابوني، دار ابن كثير للطباعة والنشر

 دراسـة   - لدى المحرومين    التوافق النفسي  ) : " 2000( اصليح ، خالد علي      −
،  رسالة ماجستير ، برنامج الدراسات       " مقارنة ألبناء الشهداء في قطاع غزة       

  . العليا المشترك مع كلية التربية وجامعة عين شمس
، ترجمة الـسيد محمـد   رعاية الطفل وتطور الحب  ) :1959( بولبي ، جون     −

  . خيري ، وآخرون ، دار المعارف، مصر 
 ترجمة فـؤاد شـاهين ،       األطفال وعدم التكيف ،   ) : 1996(بيرون ، روجيه     −

  . منشورات عويدات ، بيروت
على التفكيـر   )  األب   -األم  ( أثر غياب    ) "1986( جبريل ، فاروق السعيد      −

، جامعة المنصورة ، ديسمبر     مجلة كلية التربية    ،  " االبتكاري والذكاء لألبناء    
1986 .   

 ، 11، طكيف ورعاية الصحة النفسية الت): 1992( جبريل ، موسى وآخرون      −
  . جامعة القدس المفتوحة، القدس 

مجلة علم  ،" التنشئة الوالدية وشعور األبناء بالفقدان    ): " 1996( حمزة ، جمال   −
  .  الهيئة المصرية العامة للكتابالنفس 

اليتم وأثره على الحالة الوجدانية والـصورة       ) : "1987( حنين ، رشدي عبده      −
، العدد الثاني، الهيئة المصرية العامة مجلة علم النفس ، "  المراهقالوالدية لدى

  . للكتاب، القاهرة 
 دار الـسالم للطباعـة والنـشر        األساس في التفسير،  ) :1985( حوى، سعيد  −

 . والتوزيع، بيروت 
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 ،مؤسـسة   2، ط المجتمع المتكافل في اإلسالم     ): 1981( الخياط، عبد العزيز     −
  .الرسالة، عمان

أنماط الرعايـة األسـرية ألطفـال       ) : " 1993( ، عفاف عبد الهادي     دانيال −
 -المرحلة االبتدائية بعد الطالق وعالقتهـا بتـوافقهم النفـسي واالجتمـاعي       

، رسالة ماجستير ، معهـد      " وتصور لدور الخدمة االجتماعية في هذا المجال      
  .  جامعة عين شمس -الدراسات العليا للطفولة 

عالقة استراتيجيات التكيف عند الطلبـة      ) : "1999(ون  داوود ، نسيمة و آخر     −
   . 2 ، عدد 26، مجلد مجلة دراسات ،  " بمتغيرات التنشئة الوالدية

 دار الفكـر  المدخل إلى علم النفس ،) : 1983( الدريني ، حسين عبد العزيز      −
  . العربي، القاهرة

ن التوافـق  الحرمان األبوي وعالقته بكل م): " 1996(دسوقي، راوية محمود   −
، الهيئة   مجلة علم النفس   ،" النفسي ومفهوم الذات واالكتئاب لدى طلبة الجامعة      

  .، أكتوبر40المصرية العامة للكتاب ، السنة العاشرة، العدد 
بعض العوامل النفسية االجتماعية ذات الصلة ) : " 1996(  رشاد   -دمنهوري   −

، الهيئـة المـصرية     فس  مجلة علم الن  ،  ) دراسة مقارنة   ( بالتوافق الدراسي   
  . السنة العاشرة - يونية -إبريل ) 38(العامة للكتاب، عدد 

بعض العوامل النفسية االجتماعيـة ذات      ) : "199(  دمنهوري، رشاد صالح     −
 الهيئة المـصرية    مجلة علم النفس ،   . الصلة بالتوافق الدراسي دراسة مقارنة      

  .العامة للكتاب ، القاهرة
سيكولوجية التوافق النفسي في الطفولـة   ) : 1990( زيزالديب، أميرة عبد الع   −

  .،  مكتبة دار الفالح ، الكويت المبكرة 
دراسـات  اختـبار التوافق الشخصي واالجتمـاعي،     ) : 1988( الديب، علي    −

  )  4( ، مجموعة ) 11(، عدد ) 3(، مجلد تربوية
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مصري ، المكتب ال  10 ط أصول علم النفس ،   ) : 1982( راجح ، أحمد عزت      −
  .الحدث للطباعة والنشر ، اإلسكندرية 

" دراسة في سيكولوجية التكيف   "الصحـة النفسية،   ):1987(الرفاعـي، نعيـم    −
  . ، جامعة دمشق 7، ط

،كلية التربية  الصحة النفسية لألبناء    ): 1998(رمضان ، رشيدة عبد الرؤوف       −
  . ، جامعة الزقازيق ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع 

" أثر نمط التنشئة األسرية في الشعور باألمن ) : : 1985( حاني ، سليمان الري −
  . ، المجلد الثاني عشر ، العدد الحادي عشرمجلة دراسات ، 

 - اتجاهاتـه  -نظرياتـه  "اإلرشاد النفسي ، ) : 1994(الزعبي ، احمد محمد    −
  . ، دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر، صنعاء " مجاالته

، عالم  الصحة النفسية والعالج النفسي     ) : 1977( امد عبد السالم    زهران ، ح   −
  .الكتب ، القاهرة

 ،  3، ط الصحة النفسية والعالج النفسي   ) : 1977( زهران ، حامد عبد السالم       −
  .عالم الكتب ، القاهرة

دراسة الشعور بالوحدة النفسية لـدى      ) : "1994( زهران ، نيفين محمد علي       −
، رسـالة   "  الجنسين وعالقته بأساليب اآلباء في تنـشئتهم       المراهقين األيتام من  

  .ماجستير، كلية التربية ، جامعة عين شمس 
، مكتبة  "علم النفس اإلكلينيكي للتشخيص والعالج    ):"1987( الزيادي، محمود    −

  .األنجلو المصرية، القاهرة
، محاضرات في التوجيه واإلرشاد     ) : 1991( سمارة ، عزيز ونمر ، عصام        −

 . الفكر للنشر والتوزيع ، األردن دار 
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قيـاس التوافـق االجتمـاعي    ) : " 1990( السوداني ، يحيى محمد سـلطان       −
رسالة دكتوراه ، كلية التربية     " . والنفسي ألبناء الشهداء في المرحلة المتوسطة     

  . ، جامعة بغداد
منهـج التربية النبوية للطفـل    ):1995(سويد، محمد نـور بن عبد الحفيـظ        −

  .  ، دار ابن كثير، دمشق 5 ط،
  . الجامع الصغير): ت-ب( السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر،  −
رسـالة  " . البناء النفسي لشخصية الطفـل اليتـيم       ) : " 2000(شتات ، سها     −

  .ماجستير ، كلية التربية ، قسم الدراسات العليا ، الجامعة اإلسالمية بغزة 
قياس مؤشرات التوافق االجتمـاعي     ):  " 1986 (الشرقاوي ، مصطفى خليل    −

 5،جامعة المنصورة ، جزء     مجلة التربية " . المدرسي لطفل المرحلة االبتدائية   
   . 6 مجموعة 7، عدد 

أثر أساليب تربية األم البديلة على التوافق       ) : " 1998( الشريف ، أمينة أحمد      −
ستير، جامعة أم درمان ،     ،رسالة ماج  " S.O.Sالنفسي ألطفال القرية النموذجية     

  .السودان
التوافق االجتماعي لـدى أبنـاء      ) : " 1998( الصغير ، نور الهادي عبد اهللا        −

". الشهداء وعالقته بالتحصيل الدراسي في مرحلة األساس بواليـة الخرطـوم          
  . رسالة ماجستير ، كلية التربية، جامعة أم درمان اإلسالمية ، السودان

 عين للدراسات   أصول علم النفس الحديث ،    ) : 1999( طه ، فرج عبد القادر       −
   . والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، القاهرة

مشكالت األبناء مـن الجنـين إلـى        ) : 1989( الطيب ، محمد عبد الظاهر       −
  .، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية المراهقة 

 المعرفـة   دار. مبادئ الصحة النفسية  ) : 1994( الطيب، محمد عبد الظاهر،      −
  الجامعية ،  االسكندرية 
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نوع الرعاية وتأثيره على مفهـوم الـذات        ) : " 1980( عباس ، علي حسن      −
رسالة ماجستير، الجامعـة    " . كمفهوم تكيفي في عينة من األطفال في األردن       

  .األردنية 
.  النظرية والتطبيق  -أضواء على المعالجة النفسية     ) : 1994(عباس ، فيصل     −

  . بناني ، بيروت دار الفكر الل
، دار الفكـر    الشخصية في ضوء التحليل النفـسي     ): 1982( عباس، فيصل    −

  .اللبناني ، بيروت 
وجهة التحكم وتقبل اآلخـرين لـدى   ) : " 1986( عبد الرحيم ، طلعت حسن       −

،  مجلة كلية التربية    ". طالب الجامعة المحرومين وغير المحرومين من آبائهم      
   . 86 فبراير 7 عدد 6جامعة المنصورة ، مجموعة 

دار النهضة . مقدمة في الصحة النفسية   ): ب ، ت  ( عبد الغفار ، عبـد السالم       −
  . العربية، القاهرة 

الـصحة النفـسية والتفـوق      ) : 1990( عبد اللطيف ، مدحت عبد الحميـد         −
  . دار النهضة العربية ، القاهرة . الدراسي

دراسة أثر بعض المتغيرات األسـرية      ) : " 1992( عتلم ، أماني عبد المجيد       −
  .رسالة ماجستير ،كلية التربية ، جامعة طنطا " . على التوافق النفسي لألطفال

 ، دار الفرقـان ،      أساسيات البحث التربـوي   ) : 1992( عدس، عبد الرحمن     −
  .عمان 

ارنة ألثر اإلقامة الداخلية    دراسة مق  ) : " 1974( عزب ، حسام الدين محمود       −
رسـالة  " . على التوافق النفسي للطالب المتفوقين تحصيلياً بالمرحلة الثانويـة        

  . ماجستير، الجمعية المصرية للدراسات النفسية ، الكتاب السنوي 
فتح الباري بشرح صحيح   ،  ) ت-ب( العسقالني، أحمد بن علي ابن أبي حجر         −

  .عربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، دار الفكر ال10مجلد . البخاري
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دراسة مقارنة لبعض الجوانب النفسية واالجتماعية  ) : 1991( عطية ، رأفت  −
، جــامعة   مجلة البحث في التربية وعلم الـنفس        . للطالب األيتام والعاديين  

  .المنيا، العدد الرابع ، أبريل 
لمتغيـرات  تقدير الذات وعالقته ببعض ا    ) : " 1985( عكاشة ، محمود فتحي      −

،المنصورة ،  مجلة كلية التربية    ". البيئية والشخصية لدى عينة من أطفال اليمن      
   . 7 عدد6مج 

 ، دار   2ط. تربية األوالد فـي اإلسـالم     ) : 1978( علوان ، عبد اهللا ناصح       −
  . السالم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

دار السالم .  اإلسالمالتكافل االجتماعي في) : 1983( علوان ، عبد اهللا ناصح  −
  . للطباعة والنشر والتوزيع ، حلب 

 مكتبة  األسس النظرية والتطبيقية للصحة النفسية،    ) ب، ت ( علي ، علي أحمد      −
  . عين شمس ، القاهرة

دراسة في مفهـوم الـذات والتحـصيل        ) : " 1999( علي ، غادة مصطفى      −
ذين يعيشون مـع   الدراسي لألطفال المودعين في مؤسسات اإليواء واألطفال ال       

  . رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم درمان اإلسالمية ". أسرهم 
رسالة ماجستير ،   . تربية اليتيم في اإلسالم   ) : 1996( عمرو ، محمد محمود      −

  . كلية الشريعة ، جامعة اليرموك ، األردن 
دار المعرفـة   . الموجز فـي الـصحة النفـسية      ) : 1996( عوض ، عباس     −

  .، االسكندريةالجامعية
دار . سيكولوجية التنـشئة االجتماعيـة       ) : 1985(العيسوي ، عبد الرحمن      −

  . الفكر الجامعي، القاهرة
 نظرياتها  - قياسها   - محدداتها -سيكولوجية الشخصية ) : 1987( غنيم ، سيد     −

 .دار النهضة العربية ، القاهرة . 
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ترجمـة  . يل النفسي محاضرات تمهيدية في التحل   ) : 1952( فرويد سيجموند    −
  .عزت راجح ، مكتبة مصر ، القاهرة 

  .مكتبة مصر، القاهرة . التكيف النفسي  ) : 1970( فهمي ، مصطفى  −
 دراسـات فـي سـيكولوجية     -الصحة النفسية   ) : 1997( فهمي ، مصطفى     −

  . مكتبة الخانجي ، القاهرة . التكيف
، لقاموس المحـيط  ا -) ب، ت ( الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب      −

  .دار الفكر، القاهرة 
  .  دار النبالء، بيروت األسرة ومتطلبات األطفال ،) : 1996( القائمي ، علي −
مفهوم الذات واالضطرابات الـسلوكية لألطفـال       ) : " 1994( قاسم ، أنسي     −

رسالة دكتوراة ، كلية اآلداب، جامعة ". المحرومين من الوالدين دراسة مقارنة 
  . عين شمس 

اإلرشاد النفسي والتوجيـه    ): 1981" ( وآخرون  "القاضي ، يوسف مصطفى      −
  . ، دار المريخ ، الرياض 11ط. التربوي

  .  ، دار الشروق، بيروت 9، طفي ظالل القران ) : 1980( قطب ، سيد  −
 ، مكتبـة النهـضة      أسس الصحة النفـسية   ) : 1969(القوصي ، عبد العزيز      −

  .المصرية ، القاهرة
قياس التكيف الشخصي واالجتماعي    ) : " 1988( بد الكريم عبيد    الكبيسي ، ع   −

رسـالة ماجستير ، كلية    " . لدى األحداث الجانحين وعالقته بالمعاملة الوالدية       
  .اآلداب الجامعة المستنصرية، بغداد 

 ، هجر للطباعة والنشر،     3 ط الصحة النفسية، ) : 1990( كفافي ،عالء الدين     −
 . القاهرة 
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الفروق فـي مفهـوم      ) : 1981( ، عبد اهللا زيد ، و عباس ، علي          الكيالني   −
   . 1، عدد8، مجلد مجلة دراسات. الذات بين األيتام وغير األيتام

فقدان األم وعالقته بالتوافق الشخـصي      ) :1998( محمد ، إخالص عبد اهللا       −
رسالة ماجستير ، كليـة التربيـة ،        . واالجتماعي والتحصيل الدراسي لألبناء   

  . معة أم درمان اإلسالمية جا
الصحة النفسية في   ) : 1986( محمد، محمد عودة ، ومرسي ، كمال إبراهيم          −

  . دار القلم ، الكويت. ضوء علم النفس واإلسالم
تقدير الذات والتوافق االجتماعي للطلبة أبناء      ) : 1996(مخيمر ، سمير كامل      −

، جامعـة أم درمـان   رسالة ماجستير ، كليـة التربيـة  . الشهداء بقطاع غزة    
  .اإلسالمية ، السودان

مكتبة وهبة، القاهرة   . الشخصية السوية  ) : 1985( مرسي ، سيد عبد الحميد       −
 .  

دار القلم ،   . المدخل إلى علم الصحة النفسية    ): 1988( مرسي، كمال إبراهيم     −
  . الكويت 

 ، دار النهـضة     5 ط النمو النفـسي  ): 199" ( عبدالمنعم وآخرون "المليجي ،    −
  . العربية ، بيروت 

 ترجمة منيـر    التربية الوجدانية والمزاجية للطفل ،     ): 1978(موكو ، جورج     −
  العصرة ، ونظمي لوقا ، دار المعرفة ، القاهرة 

 دار  الصحة النفسية واألمراض النفـسية والعقليـة،      ): 1997( مياسا ، محمد     −
  .الجيل ، بيروت 

ن من كالم سيد المرسلين     رياض الصالحي ): 1993(النووي ، يحيى بن شرف       −
 . دار الجيل ، بيروت . 
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فاعلية برنامج الرعاية في تربية األطفال في       ): " 1994( هواش ، كفاح خالد      −
رسالة ماجـستير،  " . األردن في التكيف الشخصي واالجتماعي لألطفال األيتام 

  . الجامعة األردنية، عمان
فل ما قبـل المدرسـة      إساءة معاملة ط  ): " 2000( ياسين ، حمدي وآخرون      −

  . ، المجلد الرابع عشر )55( العدد . المجلة التربوية " . وخصائصه النفسية 
  .  دار المعارف، القاهرة السلوك اإلنساني ،) : 1978( يونس ، انتصار  −
دراسة عاملية للتكوين النفـسي     ) : " 1993( يونس ، ربيع شعبان عبد العليم        −

رسـالة  "  أنماط مختلفة مـن الحرمـان      لألطفال المحرومين أسرياً في ضوء    
  . دكتوراه، كلية التربية ، جامعة األزهر 

" كيف نحمي أطفالنا في ظروف الخطر إرشادات لألهل       ): " 2001( يونيسيف   −
بالتعـاون مـع وزارة التخطـيط      ) يونيسيف( منظمة األمم المتحدة للطفولة     . 

  . طيني، غزة ، سكرتارية الخطة الوطنية للطفل الفلسوالتعاون الدولي 
منظمة " .  الطفولة المبكرة    -وضع األطفال في العالم     ) : " 2001( يونيسيف   −

 ، عمـان ،     )يونيسيف  ( مكتب األمم المتحدة للطفولة     األمم المتحدة للطفولة ،     
  . األردن 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  اختبار التوافق الشخصي االجتماعي قبل التعديل
  علي الديب/ إعداد الدكتور 

  

  بين بين  ال  نعم  العبارة  الرقم
        أعاني من نزالت البرد    .1
        ينفذ صبري بسهولة مع اآلخرين    .2
        أحب أسرتي إلى درجة كبيرة    .3
        زمالئي دائماً أندمج في معظم النشاطات االجتماعية مع    .4
        المجتمع الذي أعيش فيه يشبع حاجاتي ورغباتي    .5
        تنتابني آالم في عيني    .6
        أجد نفسي مرحاً على غير العادة دون سبب معين    .7
        أتمتع بعالقة طيبة للغاية مع أفراد أسرتي    .8
        أصدقائي يشعرونني بالمكانة االجتماعية التي كنت أتمناها   .9

وطموحاتي تتفق بدرجة كبيرة مع أهداف المجتمع       أهدافي     .10
  .الذي أنتمي إليه

      

        أعاني من الغازات في معدتي وأمعائي    .11
        من السهل أن يتملكني الغضب    .12
        .عالقاتي طيبة مع والدي   .13
        عالقاتي االجتماعية مع جيراني طيبة للغاية    .14
        إنني سهل االختالط بالناس    .15
        التنفس  أصاب بضيق في    .16
        أفقد ثقتي بنفسي بسهولة    .17
        عالقاتي طيبة مع والدتي    .18
إذا ما وجدت الكآبة تسود حفلة فإنني أستطيع أن أشبع فيها              .19

  روح المرح 
      

        أستطيع مجاراة الجو االجتماعي بدرجة كبيرة    .20
        أصاب بنوبات إغماء في المواقف الصعبة    .21
        حزن أشعر في معظم األوقات بال   .22
        تنشأ خالفات حادة بيني وبين أخوتي    .23

   )1( ملحق رقم 
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  بين بين  ال  نعم  العبارة  الرقم
        أشعر بالحرج عند التعرف على أناس ألول مرة    .24
        أشبع معظم حاجاتي االقتصادية في المجتمع الذي أعيش فيه    .25
        يسهل أن تنتقل إلى عدوى الزكام    .26
        اس أشعر بالوحدة حتى أثناء وجودي مع الن   .27
        مشاجراتي قليلة مع أفراد أسرتي    .28
أجد متعة في ممارسة أنواع كثيرة من وسـائل التـرويح              .29

  والرحالت والحفالت 
      

        أشعر بالفخر ألنني أنتمي إلى هذا المجتمع    .30
        عيناي شديدة الحساسية للضوء   .31
        حالتي العصبية مستقرة    .32
        يتوافر الحب والوفاق داخل أسرتي    .33
        أفضل أن تقتصر حياتي االجتماعية على أفراد أسرتي    .34
        أشعر بالرضا ألن اآلخرين يفهمون مشاعري    .35
        تستلزم صحتي الرعاية الطبية المستمرة    .36
        يصعب علي البقاء في المنزل في حالة مرح    .37
        أشعر بجو من التفاهم داخل المنزل    .38
 في بعض األلعـاب     أشعر بالحرج عندما أتطوع لالشتراك       .39

  أو نواحي النشاط األخرى
      

        أشعر بأن معظم الناس يستمتعون بالتحدث معي    .40
        لم أصب أبداً بمرض الربو أو الحساسية    .41
        من السهل إثارتي    .42
        أثق بأفراد أسرتي    .43
        أكره النشاط االجتماعي   .44
في الغالب يضطرني زمالئي في العمل إلى التشاجر معهم            .45

  فاعاً عن ما أملك د
      

        أسناني في حالة عالج    .46
        إنني حساس أكثر من الالزم   .47
        أشعر بالرضا والراحة في المنزل    .48
        ال أمانع في مقابلة الغرباء    .49
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  بين بين  ال  نعم  العبارة  الرقم
عندي شعور بأن رؤسائي في العمل يفضلون أن ال أكـون        .50

  في أماكن العمل التي يرأسونها 
      

        أشعر بالتعب عندما أنهض من الصباح    .51
        إنني سريع البكاء    .52
يسعدني جداً حضور الجلسات العائلية فـي المنـزل مـع              .53

  والدي وأخواتي 
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