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    مقدمة:

أهمیة الزواج من أهمیة األسرة في حیاة اإلنسان، حیث كانت و ال تزال العالقة بین  إن       

رجال السیاسة و الرجل و المرأة موضوعا یجذب اهتمام المفكرین و الفالسفة و األدباء و 

  اإلجتماع، فعبروا عن انطباعاتهم و تصوراتهم كل بطریقته.

و مرجع هذا یعود إلى التغیرات الواضحة التي طرأت على طبیعة األسرة و أهدافها، و        

والتحدیات التي تواجهها، نتیجة للتحوالت اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و التكنولوجیة  إلى المشاكل

ما بعد آخر، كما یرجع هذا االهتمام إلى أن كثیرا من  خبراتنا و عواطفنا و التي تتعاظم عا

  مشاكلنا تمتد جذورها إلى األسرة.

و قد أدرك الكثیرون ممن یعملون لتشخیص مشاكل المجتمع و بناء برامج التغییر و        

ا العصر أمر ال اإلصالح  أن اإلنطالق من تفهم قضایا الزواج و أزمة األسرة و معاناتها في هذ

مفر منه،  إذ ستظل األسرة صاحبة الدور الحیوي في تشكیل الشخصیة و بناء قیم و اتجاهات 

  ).8، ص2009 الخولي، ( سناءاإلنسان.

 أبعد ما تكون عن الجمود، ةو الرباط الزواجي في حاالت توافقه، كأزماته مسیرة دینامكی        

أو التدهور، نتیجة تفاعل وتضافر  اإلستقرار والنماء،إنه حالة من التكون الدائم في اتجاه 

 ).145ص ،2006 (مصطفى حجازي،الذاتیة. و ، و العالئقیة،ةالمتغیرات الخارجی

، أن األزواج غیر Kurdeck) 1991كیردیك (و بینت كثیر من الدراسات منها دراسة           

( كلثوم أدت إلى تحطیم حیاتهم. السعداء  یرون أن مشاكل اإلتصال هي من أهم العوامل التي

  .)2006 ،بلمیهوب

في قولها أن اإلتصال مفتاح نجاح أي عالقة  وداد العیسيكما تشیر إلى ذلك الباحثة        

زوجیة حیث الحظت من خالل تعاملها مع الحاالت الزوجیة في دول الخلیج العربي أن مرد 

 (عبد هللا بن احمد العالف،ملیة اإلتصال.الكثیر من الخالفات الزوجیة یرجع إلى عدم إتقان ع

  .) 236، ص2008

   



في قوله أّن اإلتصال و السكینة و الطمأنینة و  )2010(عبد الكریم بكار و هذا ما أكّده      

الرحمة بین الزوجین هي ما ینبغي أن یسود العالقة بینهما، فإذا غابت هذه المعاني أو ضعفت 

فارغة من المضمون، و ربما تحولت إلى عبء و إلى مصدر صارت الحیاة الزوجیة باهتة و 

 من الهموم المتراكـمة و هناك فیض من الدراسات التي تؤكد أن غیاب اإلتصال بین الزوجین یعدّ 

  ).61ص(.من األسباب األساسیة للشعور بالتعاسة و اإلنفصال و الطالق

اإلتصال الجید أحد مفاتیح أّن Bienvenu  ) (1986 بیانفونوو یرى في هذا الصدد        

  السعادة في الحیاة الزوجیة.

أن اإلتصال   Davideon & Moore (1992)موردافیدون و و یضیف كل من         

الزواجي الجید یجعل التفاعل بین الزوجین إیجابیا، و التوافق بینهما حسنا، أما اإلتصال الزواجي 

  .)168، ص2008كمال إبراهیم مرسي، (الرديء فیجعل التفاعل سلبیا و التوافق سیئا.

فاإلتصال من أهم شؤون و أمور اإلنسان في حیاته و هو ضروري وهام لكل عملیات         

التوافق والفهم التي یتوجب على أفراد المجتمع القیام بها، للمساهمة في استمرار ترابط أفراد 

    ).2، ص2001حیم نصر هللا، عمر عبد الر المجتمع والمحافظة علیه من التصدع و االنحراف.(

هو المشاركة بین شخصین أو أكثر في  ولبورشرام و جوهر اإلتصال اإلنساني في رأي      

المعلومات و األفكار و اآلراء و االعتقادات و العواطف و غیرها من الرسائل التي یرغبون في 

 ).3، ص2001محمد عمر الطنوبي، تبادلها.(

،  1993، (محمد عودةو الجو األسري الذي یبنیه الوالدان  یقوم أساسا على اإلتصال.     

أن  ا). و من ثّم فالعالقة الزوجیة الناجحة تنعكس إیجابا على عالقتهم بالطفل، كم27ص

  الصراع الزوجي یتضمن مشاعر سلبیة توجه مباشرة للطفل.        

العالقة الثنائیة التي تربط الزوجین ذات تأثیر ممیز و  و تؤكد الكثیر من الدراسات أن       

حاسم بالنسبة لتأثیر كل منهما على حدا. و أن قدرة الطفل على التقاط مكونات هذه العالقة في 

أعماقها و أبعادها یّدل على أننا ال نبتعـد على الصواب إذا تعاملنا مع الطفـل و كـأنه یمتلك 

  سیكولوجیة خاصة



نفسي لألسرة یتحقق نتیجة التفاهم و اإلنسجام المتبادل بین الوالدین، و هو ضرورة ال كفالتماس 

  حتمیة للمناخ الوجداني السلیم الذي یحتاج الطفل أن ینشأ فیه.

 لفال أحد ینكر مدى تأثر الطفل بالوالدین، فنمط حیاة كل من الزوجین یعطي الطفل الهیك      

، 1990(توما الخوري، العقلي و السیكولوجي الذي یمكنه من توجیه نفسه خالل مرحلة المراهقة.

  ). 13ص

خبراته السابقة، و تتحدد  افالمراهقة مرحلة عمریة مهمة و فارقة في حیاة الفرد، تتبلور فیه     

تشهد الكثیر من  حاسمة ةعلى أساسها سماته المستقبلیة في المراحل التالیة من حیاته، و هي فتر 

التطورات النمائیة في مختلف جوانب الشخصیة، كما تتزاید فیها مشاكل المراهقین و حاجتهم إلى 

الدعم و المساندة الجتیاز هذه الفترة بنجاح، نظرا لما یواجهونه فیها من متغیرات عدیدة جسمیة، 

إّنما هي في واقع األمر  جنسیة  و معرفیة و انفعالیة، فالمراهقة لیست مجرد مرحلة نمائیة، و

میالد الكائن البشري، و میالد النفس كذات فریدة تعي ألول مرة وجودها المليء في عالم اكتملت 

  ).8ص ،1986مخیمر،  (صالحله أبعاده.

 قو یحتاج المراهقون  في هذه المرحلة العمریة الحاسمة من حیاتهم إلى الشعور بالتواف     

 ,Gartstein et Fagot.( داخل أسرهم في ظل مناخ سوي یتیح لهم فرص مناسبة لإلتصال

2003, p1(.  

فالمناخ غیر السوي یجسد الشعور بالقلق واإلضطراب و عدم التوافق مع أنفسهم  و مع       

 Clark et) المجتمع و میوال عدوانیة اتجاهه كالمجتمع فیكسبهم إتجاهات رافضة لذل

Sheilds, 1997) ..  

(دیكوفیك، أن عملیة اإلتصال تكتسب أهمیتها خالل مرحلة المراهقة. دیكوفیك و یرى في هذا    

  ). 3، ص2002

لذا یؤدي ظهور أي إضطرابات أو مشاكل معوقة لإلتصال داخل األسرة إلى افتقاد الشعور      

سمیرة أبو الحسن، بالتوافق األسري و تعزیز مشاعر التمرد و االستعداد للجناح لدى المراهق.(

  ).194ص ،2005



فال یختلف إثنان على أّنه إذا كانت العالقة بین الوالدین دافئة و حمیمیة و مستقرة أّدى ذلك      

إلیجاد شخصیة متزنة متكاملة عند اإلبن، أما إذا كان عنوان الوسط األسري و خاصة بین 

الوالدین هو الشحناء و الخالفات و الخصومات المستمرة و على مرأى و مسمع اإلبن فإن ذلك 

یؤدي إلعاقة النمو النفسي و العاطفي و اإلجتماعي السلیم لدیه، و تترك الخالفات الزوجیة و 

عدم اإلتفاق بین الوالدین آثارا نفسیة سلبیة تهدد إشباع حاجات اإلبن إلى الحب و تحرمه من 

ة األمن النفسي . و قد ینتج عن ذلك اإلضطرابات النفسیة و الصراعات الداخلیة بسبب  المعانا

و التوتر النفسي الذي یقود في نهایة المطاف إلى ظهور أنماط اإلنحراف و السلوك العدواني 

  .)104، ص2005.(محمد سند العكایلة، المخالف لقیم و أعراف المجتمع السائد

و بناءا على ما سبق سنسعى في هذه الدراسة إلى استقراء مضمون اإلتصال  بین        

و لمعالجة هذا الموضوع تم  فق النفسي  االجتماعي ألبنائهم المراهقین،الوالدین وعالقته بالتوا

  تقسیم هذا البحث كما هو معروف إلى جانبین: جانب نظري و جانب تطبیقي.

حیث تضمن الجانب النظري ثالثة فصول، إضافة إلى الفصل التمهیدي، حیث حاولنا من       

همیته، و أهدافه، إضافة إلى أسباب اختیار خالل هدا األخیر تحدید إشكالیة البحث و كذا أ 

الموضوع، ثم عرض فرضیات البحث  كجواب مؤقت إلشكالیة بحثنا، ثم عمدنا إلى تحدید 

  المفاهیم األساسیة الخاصة بمتغیرات الدراسة.

أما عن الفصل األول من الجانب النظري فقد خصص لإلتصال بدءا بعرض مفهومه،       

مهارات اإلتصال الجید، مع عرض نماذج من اإلتصال و أهم التوجهات عناصره أشكاله، و كذا 

النظریة المفسرة له، و تطرقنا لمختلف عوائق اإلتصال و طرق التغلب علیها. كما سعینا لشرح 

مفهوم اإلتصال الوالدي، و اإلختالف بین الرجل و المرأة في هذه العملیة، مع ذكر عوامل نجاح 

تبیان مستویات الخالفات الزوجیة و شكل اإلتصال فیها، و كانت خاتمة اإلتصال بین الوالدین و 

  الفصل بالتطرق لتأثیر اإلتصال الوالدي على التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهق.

أما فیما یخص الفصل الثاني فقد خصصناه لألسرة بعرض مفهوم األسرة، و تعریف الرباط     

مرأة، و العالقة بین اآلباء و األبناء، و كانت عرض خصائص كل من الرجل و ال الزواجي،

  خاتمة الفصل بتبیان دور الوالدین في تحسین التوافق النفسي و اإلجتماعي للمراهق. 



كما تطرقنا في الفصل الثالث لتعریف التوافق النفسي اإلجتماعي، عالقته ببعض المتغیرات     

ي إحداث التوافق و مختلف النظریات المفسرة مجاالته، إضافة إلى مؤشراته و العوامل األساسیة ف

له ثم تحدید السواء و الشذوذ في التوافق، و كانت خاتمة الفصل بتبیان التوافق النفسي و 

  اإلجتماعي للمراهق.

، و أنماطها. كما تم او الفصل الرابع خصص للحدیث عن المراهقة مفهومها، أزمته      

بین  لراهق و حاجاته و تطرقنا في األخیر لإلتصاالتعرض إلى أهم خصائص النمو عند الم

  الوالدین و تأثیره على توافق المراهق. 

أما الجانب التطبیقي فقد حاولنا من خالله إختبار فرضیات بحثنا، حیث قمنا بتطبیق       

مقیاس اإلتصال، إضافة إلى إختبار الشخصیة الذي یقیس التوافق النفسي اإلجتماعي، ثم قمنا 

إلیها ثم مناقشتها، و في األخیر تم عرض إستنتاج عام و خاتمة و  للنتائج المتوصبعرض ا

  مجموعة من اإلقتراحات   و التوصیات.

  إشكالیة البحث:

یعتبر اإلتصال جوهر الحیاة اإلنسانیة، و یكتسب اإلنسان صفته اإلنسانیة من خالل عملیة      

یمكن ألي بعد إنساني أن یعمل في غیاب أنه ال Hausser  )1996(هوسر لذا یرى  اإلتصال،

   (p 11) ..على أنه نوع من اإلتصال اإلتصال، و أي نسق إنساني یمكن تعریفه

عملیة اإلتصال هي المضلة  أنّ  Virginia Satir ) 1972 (فرجینیا ساتیر ترى  و     

یوجد  أالّ ال یمكن  تفاعالت  و الكبرى التي تغطي كل ما یدور بین األفراد من عملیات و

 و یهدف اإلتصال إلى نقل المعلومات اإلتصال بین البشر ألنه حتى الصمت یعتبر إتصال. و

  ).p 60(عن المشاعر و التفاعل مع اآلخرین.التعبیر  الترویح عن النفس و اإلقناع و

تلقي  تتضمن نقل و و یعتبر اإلتصال عملیة تفاعلیة بین شخصیة تتم داخل سیاق محدود و    

وجهات نظر، و تأثیر و تأثر  حقائق    و إدراك مشاعر و أحاسیس و اتجاهات و أفكار و

باستخدام  وسائط محددة كاللغة و اإلشارات و اإلیماءات و غیرها من أسالیب اإلتصال اللفظي 

غیر اللفظي یهدف منها المرسل التأثیر في اآلخرین لإلستماع له، و التجاوب و اإلتفاق معه،  و

  .) Ellis et Crawfard, 2000, p 28(ق ما یریده منهم.و تحقی



المحور  األسرة كنسق یعد اإلتصال حیاتها و اإلتصال بمثابة القلب ألي نسق، وو یعد      

، بل یحدد أیضا ح خصائص و سمات النسق األسري فقطاألساسي لتفاعالتها، ألنه ال یوضّ 

أن الجو األسري الذي یخلقه  )1993(محمد عودة طبیعة العالقات الموجودة داخله، حیث یرى 

  .)27(ص.الوالدین في األسرة سواءا كان جیدا أو سیئا یقوم أساسا على اإلّتصال

كما یختلف اإلتصال األسري عن أشكال اإلتصال اإلنساني األخرى من حیث شدته العاطفیة     

السیئ داخل األسرة أشد إیذاء و بسبب الطبیعة الحمیمة بین أفراد األسرة، و قد یكون اإلتصال 

 Sanger et(.نتائجه أكثر خطورة على الفرد من نتائج اإلتصال داخل أي جماعة إنسانیة أخرى

al 2002 .p43.(  

و كثیرا ما تظهر نتائج سوء اإلتصال بین الوالدین على أبنائهم، و خاصة من هم في فترة     

هذه  S.Hallها فترة نمو متشعب، و قد وصف المراهقة، كونها فترة توتر نفسي، فضال عن كون

الفترة بأّنها فترة العاصفة أو فترة الزوبعة النفسیة، و هي الفترة التي یكون فیها الفرد غیر مستقر 

  ).153، ص1996مجدي أحمد محمد عبد هللا، (نفسیا   واجتماعیا.

أن اإلتصال في األسرة یكون ملموسا وواضحا في صیغة  Hausser هوسرلذا یرى       

التفاعل المالحظ بین الزوجین أو بین الوالدین و األبناء أو بین اإلخوة، و تعد هذه التفاعلیة 

األسریة القائمة على اإلتصال محددا أساسیا لجمیع عملیات التوافق داخلها، فقد أوضحت كثیر 

ن أن یكون سببا أساسیا في اكتساب األبناء خاصة في من الدراسات أن اضطراب اإلتصال یمك

مرحلة المراهقة  اإلستعداد و المیل للجناح بل و القیام بالسلوكیات الجانحة المضادة للمجتمع 

  ).60، ص1978 ،(سهام جابرفعال.

أن المراهقة هي الفترة التي تتحدد فیها قدرة الفرد  )1999عباس محمود عوض (و یضیف     

  .)141(ص.أو عدم قدرته على التوافق السوي

ومن بین األبحاث المعاصرة التي أكدت على صعوبة و تعقید عملیة التوافق النفسي       

 هانك و أندرسوندراسة  ترات النمو األخرى، نجدفي فترة المراهقة أكثر من ف اإلجتماعي

P.R.Hoenk  N.C.Andreasen (1989)  سنوات للبحث  5حیث قاما بدراسة تتبعیة مدتها

راشد  48مراهق و 52فرد منهم  100الضطرابات التوافق لدى عینة قوامها  ةفي القیمة التنبؤی



على أن  جعلى أنهم مصابین باضطرابات التوافق النفسي اإلجتماعي، و أسفرت النتائ اشخصو 

من   29%المراهقین أكثر عرضة و أسرع إصابة بسوء التوافق من البالغین،  إضافة إلى أن 

من المراهقین كانت لدیهم شكاوي مختلقة، و قد ساءت حالتهم و تعرضوا  58%الراشدین  مقابل 

 عبد الرحمان الخطیب علمالضطرابات أسوأ خالل المتابعة، حیث تزایدت معدالت سوء التوافق.(

  .)1999الدین، 

جتماعي  بالمحیط األسري، فلألسرة تأثیر كبیر اإلو  و یرتبط نمو المراهق و توافقه النفسي     

أن المنزل النابذ ینعدم   J-Baldwin )1980(بلدوین  على تكوین سلوك المراهق، حیث یرى

(نوال فیه التوافق و یتصف بالصراع و الخالفات و یفتقد إلى العالقات اإلجتماعیة الحسنة. 

  . ) 1994 ،محمد عطیة

أن للوالدین دور بالغ األهمیة في   Erikson)1985(إریكسون  و على هذا األساس یرى     

  ).1994محمود عوض، .(عباس تحقیق التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهق

فالعالقة بین الوالدین والقائمة على اإلتصال لها دور كبیر في تحدید شخصیة المراهق،       

أثر  )1984( حامد زهراناإلجتماعي، و لقد لخص و كما لها أثر كبیر في تحقیق توافقه النفسي 

  هذه العالقة في أربع نقاط هي: 

السعادة بین الزوجین تؤدي إلى تماسك األسرة مما یخلق جوا یساعد نمو الفرد إلى شخصیة  ـ

  متكاملة و متزنة.

الوفاق و العالقات السویة بین الوالدین تؤدي إلى إشباع حاجة الفرد إلى األمن النفسي و إلى  ـ

  توافقه اإلجتماعي.

ا یؤدي إلى نمو الفرد نموا نفسیا غیر التعاسة الزوجیة تؤدي إلى تفكك األسرة مما یخلق جو  ـ

  سلیم.

الخالفات بین الوالدین تخلق توترا یشیع في جو األسرة مما یؤدي إلى أنماط السلوك المضطرب  ـ

  ).256(صلدى الفرد كالغیرة و األنانیة و الخوف و الشجار و عدم اإلتزان اإلنفعالي.



المراهق یتأثر إلى حد كبیر  أنّ  مبقوله) 2000(محمود منسي و آخرون وهذا ما أكده      

بالعالقات العائلیة المختلفة التي تهیمن على أسرته في طفولته و مراهقته، و الجو اإلجتماعي 

السائد في عائلته  فأي مشاجرة تنشأ بین الوالدین تؤثر في انفعاالته و تكرار المشاجرات یعیق 

  ).406(ص.اإلجتماعيو اتزانه النفسي 

 Schultheiss et  )1994(شولتیس و  بوستن هذا الصدد كل من  كما یرى في     

Bustein   أن المشكالت الحالیة للطالب  والمراهقین المترددین على مراكز اإلرشاد النفسي

  ).p 154 (و مشاكل اإلتصال داخل األسرة. تتبدو متأثرة باضطرابا

و انطالقا من األهمیة البالغة لمرحلة المراهقة، و الدور الحساس الذي یلعبه الوالدین خالل    

هذه المرحلة من النمو، جاءت فكرة بحثنا لدراسة دور اإلتصال الوالدي في تحقیق التوافق النفسي 

                                                                        .اإلجتماعي للمراهقو 

السائد بین عرفة هل هناك عالقة بین اإلتصال و بالتالي فإننا نود من خالل هذه الدراسة م     

  اإلجتماعي  للمراهق ؟ و الوالدین والتوافق النفسي

     و على هذا األساس یمكن طرح التساؤالت التالیة:         

     ؟هل توجد عالقة بین اإلتصال الوالدي واعتماد المراهق على نفسه  ـ 1

  ؟هل توجد عالقة بین اإلتصال الوالدي و إحساس المراهق بقیمته الذاتیة   ـ 2

  ؟ هل توجد عالقة بین اإلتصال الوالدي و شعور المراهق بالحریة ـ 3 

  ؟هل توجد عالقة بین اإلتصال الوالدي و شعور المراهق باإلنتماء  ـ 4

  ؟هل توجد عالقة بین اإلتصال الوالدي وتحرر المراهق من المیل لإلنفراد  ـ 5

   ؟هل توجد عالقة بین اإلتصال الوالدي و خلو المراهق من األعراض العصابیة   ـ 6 

  ؟المراهق بالمستویات اإلجتماعیة  هل توجد عالقة بین اإلتصال الوالدي واعتراف ـ7

            ؟ هل توجد عالقة بین اإلتصال الوالدي و اكتساب المراهق المهارات اإلجتماعیة   ـ 8



  ؟هل توجد عالقة بین اإلتصال الوالدي وتحرر المراهق من المیول المضادة للمجتمع   ـ 9

 ؟ هل توجد عالقة بین اإلتصال الوالدي و عالقات المراهق في األسرة  ـ 10

  ؟هل توجد عالقة بین اإلتصال الوالدي و عالقات المراهق في المدرسة ـ  11

  ؟هل توجد عالقة بین الوالدي وعالقات المراهق في البیئة المحلیة  ـ 12

  

  فرضیات البحث:

  : الفرضیة العامة 

  عالقة ارتباطیة جوهریة بین اإلتصال الوالدي و التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهق . توجد

  الفرضیات الجزئیة:

  توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین اإلتصال الوالدي واعتماد المراهق على نفسه.  ـ 1

  .ه الذاتیةو إحساس المراهق بقیمت توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین اإلتصال الوالدي ـ 2

  توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین اإلتصال الوالدي و  شعور المراهق بالحریة. ـ 3

  توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین اإلتصال الوالدي و شعور المراهق باإلنتماء. ـ 4

 توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین اإلتصال الوالدي و تحرر المراهق من المیل لإلنفراد. ـ 5

توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین اإلتصال الوالدي و خلو المراهق من األعراض  ـ 6

 العصابیة.

ت توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین اإلتصال الوالدي و اعتراف المراهق بالمستویا ـ7

  اإلجتماعیة. 

توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین  اإلتصال الوالدي و اكتساب المراهق المهارات  ـ 8

 اإلجتماعیة . 



توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین اإلتصال الوالدي وتحرر المراهق من المیول المضادة  ـ 9

  للمجتمع .

  الوالدي وعالقات المراهق باألسرة.توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین اإلتصال  ـ 10

  توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین اإلتصال الوالدي و عالقات المراهق في المدرسة. ـ11

إلتصال الوالدي و عالقات المراهق في البیئة توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین ا ـ12

  المحلیة.

  :ة البحثأهمی

و من طبیعة الظاهرة  ،أهمیة المتغیرات التي تتناولهاتكتسب الدراسة الحالیة أهمیتها من   

فاألهمیة النظریة تتبین فیما یسعى  و بما یحمله الموضوع من تساؤالت. ،التي نسعى لدراستها

إلیه البحث من عرض للنتائج و متابعة للدراسات السابقة في مجال تحدید العالقة القائمة بین 

همیة التطبیقیة سي اإلجتماعي لألبناء المراهقین، أما األاإلتصال بین الوالدین و التوافق النف

 :فنوضحها فیما یلي

دراسة اإلتصال بین الوالدین و الكشف عن آثاره داخل األسرة یوفر معلومات تساعد المرشد ـ 

 النفسي و المختص التربوي  على وضع برامج و إستراتیجیات لتحسین اإلتصال داخل األسرة.

عالقة بین اإلتصال الوالدي و تأثیره على أبنائهم یساعد على تحدید القضایا إن تحدید طبیعة ال ـ

  األسریة النوعیة.

كما تمكن نتائج هذه الدراسة من رسم صورة نفسیة للمراهق یستطیع اآلباء من خاللها إدراك  ـ 

ثمة  منمل على توفیر مطالب النمو السلیم و فیه، و بالتالي الع مأهمیة المشكل، و مدى مساهمته

  .المهمة من حیاتهم تحقیق التوافق النفسي اإلجتماعي ألبنائهم المراهقین خالل هذه المرحلة

  :عأسباب اختیار الموضو 



اإلتصال یعود في األصل إلى مقال نشر في جریدة  عإن سبب اختیاري لموضو   

 مصطفى بن حموش،: الدكتورلصاحبه  557العدد  2002أوت  31، یوم الیومي الشروق

  . وهو دكتور جزائري مدرس بجامعة البحرین." یعاني الجزائري من مشكلة اإلتصال هل ":بعنوان

المقال أبرز أهمیة اإلتصال، و ركز على الفروق الموجودة بین الفرد الجزائري و نظرائه        

ة، لعوامل التاریخیة، الثقافیل العرب في المشرق و الخلیج في عملیة اإلتصال و ذلك بالرجوع

  النفسیة... 

 اخترنا اإلتصال كموضوع نظرا ألهمیته وخالل المقال تبلورت أفكار بحثنا، و  و من      

  .ل األسرة و بالتحدید بین الزوجینحصرناه في مجا

  باإلضافة إلى أسباب أخرى منها:  

فمع المساهمة في إثراء میدان علم النفس بهذا النوع من الدراسات نظرا ألهمیتها و قلتها،  ـ

العمال، بین الوالدین بین المسؤول و البحث وجدنا دراسات حول اإلتصال بین الفرد و الجماعة، 

واألبناء... لكن فیما یخص اإلتصال بین الزوجین و مدى تأثر األبناء به فلم نجد دراسة سابقة 

  تناولته.

مع العلم أن اآلباء  اإلحساس بمشكل اإلتصال داخل األسرة الجزائریة و تأثیر ذلك على األبناء، ـ

، الیستطیعون ممارسته بشكل ین ال یتعلمون اإلتصال من آبائهمهم قدوة األبناء. فاألطفال الذ

  .( فاقد الشيء ال یعطیه ) سلیم،

المراهق غیر المتوافق الیوم هو الشاب أو الرجل غیر المتوافق أو المضطرب أو المنحرف غدا  ـ

اإلجتماعي  للفرد و تحقیق للتوافق و للتوافق النفسي  فمعالجة المشكل من البدایة هو ضمان

  حمایة للمجتمع. ري وـاألس

  أهداف البحث:

إن الهدف الذي یسعى إلیه البحث یعتبر أحد العوامل التي تؤثر في اختیار مشكلة البحث،       

 هدیواللذلك نصبوا من خالل هذه الدراسة للكشف عن مدى إدراك المراهق لطبیعة اإلتصال بین 

  .و اإلجتماعي على شعوره بالتوافق النفسيو مدى تأثیر ذلك علیه و 



  تحدید المفاهیم:

  أوال:اإلتصـال

في باب وصل: الوصلة، اإلتصال، و  البن منظور لسان العربجاء في  اإلتصال لغة:      

و  هو ما اتصل بالشيء، قال اللیث: كل شيء اتصل بشيء فما بینهما وصلة، و الجمع: وصل.

منظور،  إبن.(اإلتصال كلمة مشتقة من مصدر "وصل"، الذي یعني أساسا الصلة و بلوغ الغایة

  .)4851، صبدون تاریخ

   مشتقة من الكلمة الالتینیة   Communicationو كلمة إتصال باللغة اإلنجلیزیة       

Comunis  عاما: جعل الشيء التي تعنيTo make common   أو تقاسمTo share   أو

و یعني ذلك أن لفظ اإلتصال في اللغة اإلنجلیزیة یعني مقاسمة المعنى و  ، To transmitنقل

 Encyclopaedia Britannica, vol جعله عاما بین شخصین أو مجموعة أو جماعات.(

6,  pp 203-204 (.  

إلتصال بأنه أي سلوك یؤدي إلى تبادل ا )AMA(و تعرف مجلة اإلدارة األمریكیة     

  .)Merrihu 1960, p 16(المعنى.

، معنى، أو حالة عاطفیة من أنه إیصال فكرة )1974(زیدان عبد الباقي كما یعرفه    

  ). 31ص (.شخص آلخر، أو من جماعة ألخرى، أو من جماعة لشخص

و هو ، تفاعلیة بین طرفین أو أكثر لنقل رسالة أو انطباع معینو یمثل اإلتصال عملیة        

ي معقد یتضمن متغیرات شخصیة عدیدة خاصة بالفرد و تفاعله مع اآلخرین بكل نشاط إنسان

و نقل ، وجهات نظره لآلخرین و هو وسیلة الفرد لنقل خبراته و آرائه و، اتجاهاتهم مكوناتهم و

و ، و اإلشارات و اإلیماءات لیه من خالل وسائل محددة كاللغة،وجهات نظرهم إ خبراتهم و

 ). 188، ص 2005 سمیرة أبو الحسن،(  رها.ــأوضاع الجسد و غی

في قوله  أن  اإلتصال  عبارة عن عملیة إرسال  )2004(مصطفى عشوي ویؤكد ذلك        

رموز أو رسائل سواءا كانت هذه الرموز شفهیة أو كتابیة. و تعبیر اإلتصال أساس التفاعل 

  اإلجتماعي الذي



اءا كان ذلك بین شخصین أو ختلف المواقف سو یؤدي إلى نشوء عالقات متعددة و متنوعة في م 

   .)293ص.(أكثر

ترى أن عملیة اإلتصال هي المظلة   Virginia Satir)1972فرجینیا ساتیر (أما      

الكبرى التي تغطي كل ما یدور بین األفراد من عملیات و تفاعالت، و ال یمكن أال یوجد 

اإلتصال بین البشر...و یهدف  اإلتصال  إلى نقل المعلومات و اإلقناع و الترویح عن النفس و 

  .)p 60 (التعبیر عن المشاعر و التفاعل مع اآلخرین.

أن عملیة اإلتصال  بین   Ellis et Crawfard )2000إلیس و كروفارد (ضیف و ی      

شخصیة ذات محتوى معین تتم داخل سیاق محدود، و تتضمن نقل و تلقي حقائق، و إدراك 

مشاعر و أحاسیس محددة كاللغة و اإلشارات و اإلیماءات، و غیرها من أسالیب التواصل 

لمرسل التأثیر على اآلخرین لالستماع له أو التجاوب أو اللفظي و غیر اللفظي  یهدف منها من ا

  ).p 28 .(االتفاق معه، و تحقیق ما یریده منهم

أن اإلتصال ضرورة الزمة للحیاة اإلنسانیة و سالمة  )1990(عالء الدین الكفافي و یرى       

  ). 122ص .(الفرد العضویة و النفسیة، و هو عملیة مستمرة من المیالد حتى الممات

یسمح بالتوصل إلى فهم متبادل  كما أن اإلتصال یّمكن الناس من التعرف على بعضهم، و      

یمكن تعریف  وهذه العملیة تتضمن مشاركة األفكار والمشاعر مع الناس بأمانة، و  بینهم،

  :اإلتصال كما یلي

أّنه عملیة دینامیكیة تقوم على التفاعل المستمر بین األفراد وتحدث ضمن إطار نفسي  ـ

  معین.   واجتماعي 

 هو عملیة نقل المعلومات واألفكار من شخص آلخر بحیث تشتمل على استجابة لألفكار ـ

  والمعلومات.

ي على هدف عملیة تفاعل یتفاعل بمقتضاها ویتشارك من خاللها مرسل ومستقبل كما تحو  هو ـ

  ).31، ص2009(فهد خلیل، غرض معین وعادة تسیر باتجاهین .  أو



اإلتصال  ،كثیرة من اإلتصال: اإلتصال مع النفس، اإلتصال الصفي هناك أشكالو       

اإلتصال الجماهیري...و سنركز في بحثنا على اإلتصال الوالدي أي اإلتصال بین اإلداري 

  الوالدین.

مشاعره و رغباته تفاهم التي تنقل أفكار كل منهما و ویقصد باإلتصال بین الزوجین لغة ال       

، تحمل معاني صریحة و غیر صریحة ـ أي لغة التفاهم ـفهي  .اتجاهاته إلى الزوج اآلخر و

وجهة سلبیة إذا  ، وشكل التفاعل و توجهه وجهة إیجابیة، إذا كانت أسالیب اإلتصال جیدةتحدد 

حیث یحدث في الحالة األولى (اإلتصال الجید) التفاهم . نت أسالیب اإلتصال ردیئة مشوشةكا

. و یحدث في الحالة الثانیة (اإلتصال الرديء ي یجذب كل منهما إلى اآلخرالذ، بین الزوجین

 ,Rascke(.المشوش ) سوء التفاهم، الذي ینفر كل منهما من اآلخر، و قد یؤدي إلى الطالق

1986, p77(.  

یهدف بحثنا الحالي إلى دراسة اإلتصال بین الوالدین و تأثیره على  :المفهوم اإلجرائي لإلتصال

، أما التعریف اإلجرائي لإلتصال فیتمثل في الدرجة التي یحصل علیها الزوجین أبنائهم توافق

 على مقیاس اإلتصال المستخدم في الدراسة.

    اإلجتماعيو  : التوافق النفسيثانیا

  التوافق النفــسي: ـ  1

أن التوافق النفسي  یشمل السعادة مع النفس و  )2001( عبد الحمید محمد الشاذليیرى        

عور بالحریة في ـات، و السلم الداخلي، و الشـإشباع الحاجو  الثقة بها و الشعور بقیمتها،

و السعي لتحقیقها و توجیه السلوك، و مواجهة المشاكل الشخصیة و  لألهداف،    التخطیط

و التوافق لمطالب النمو في مراحله  المتتالیة، و هو ما یحقق  ،حلها و تغییر الظروف البیئیة

  ).20ص.(األمن النفسي

لى التوفیق بین دوافعه ه قدرة الفرد ععلى أنّ  )1998( سهیر كامل أحمدو یعرفه       

  ).31ص.(و إرضائها اإلرضاء المتزن ةالمتصارعـ

فإن التوافق النفسي هو الخلو النسبي من اإلنفعاالت    Wilson) 1967(ولسون و حسب      

، و السعادة الشخصي كتفاء، الشعور باإلراعاإلحساس بالذنب و الص القلق و كالخوف و السلبیة



، و بالتالي تقبله لنقط ضعفه حقیقیةفة نفسه بطریقة موضوعیة و القدرة على معر  له أنّ  العامة و

  .)73، ص8العدد.(مجلة سلسلة علوم التربیة، لقدراته إلى أقصى حد ممكن تهو قوته وتنمی

أن التوافق النفسي في أقصى درجاته یعني أن  )1996(مجدي محمد عبد هللا و یرى      

 قدراته و، منتجة في حدود حمة هذه الحیاة عیشة راضیة مرضیةیعیش الفرد في ز 

  ).246ص .(ا یبذله من جهود فهو سیئ التوافق، أما إذا عجز عن ذلك بالرغم مماستعداداته

 المفهوم اإلجرائي للتوافق النفسي:

هو مجموعة العملیات التي تساعد المراهق على تحقیق التوازن النفسي، و تساعده على     

في مواجهة المواقف التي یتعرض هذا في أن یكون واثقا منها معتمدا  علیها  وفهم نفسه، 

كما یظهر التوافق النفسي من خالل میله إلى  لها، و كذا تقبله لنواحي القوة والضعف فیه،

ویتمثل التعریف  التحرر و الواقعیة واإلنتماء و اإلنبساط مع خلوه من األعراض العصابیة.

مقیاس التوافق النفسي  اإلجرائي للتوافق النفسي في الدرجة التي یحصل علیها المراهق على

    اإلجتماعي (في قسمه األول) المستخدم في الدراسة.

  اعي:التوافق اإلجتمـ  2

التوافق اإلجتماعي على أنه حسن التوافق مع  )1993( أحمد محمد عبد الخالقیعرف       

المدرسة، ى العالقات الحواریة بین األفراد في اآلخرین في المجاالت اإلجتماعیة التي تقوم عل

  ).34(ص.یتضمن نجاح الفرد في عقد عالقات إجتماعیة مرضیةو  المهنة األسرة،

ه دینامیكیة مستمرة یهدف بها الشخص إلى أن یغیر على أنّ  مصطفى فهميكما یعرفه      

و بناءا على ذلك الفهم نستطیع أن  .سلوكه لیحدث عالقة أكثر توافقا بینه و بین البیئة

عن محمد ها القدرة على تكوین العالقات المرضیة بیت المرء و بیئته.(بأنّ  ف هذه الظاهرةنعرّ 

  ).13ص ،1996 مصطفى أحمد،

أن التوافق اإلجتماعي هو قدرة الفرد على  )1996(عباس محمود عوضو یضیف      

اس ) و و مرضیة (یرضى عنها الن ة راضیة (یرضى عنها الفرد نفسه )عقد صالت إجتماعی



ذلك أن العدوان من أهم مصادر  ،التسامح ال یسودها العدوان ،م بالتعاونهذه الصالت تتس

  ).29(ص الذنب.

تكیف أن التوافق اإلجتماعي هو العملیة التي ی معجم علم النفس المعاصرو جاء في       

، و داف جماعة ما و توجهاتها القیمیة، و هو نقطة التقاء بین أهبها الفرد مع بیئته الجدیدة

تبني الفرد ألعراف الجماعة و  أهداف فرد ما داخل هذه الجماعة و توجهاته القیمیة وبین 

  ).13، ص1996سعد الفیشاوي، عاداتها و ثقافتها.(

ه قدرة الفرد على أن یغیر من على أنّ  )1996(مجدي أحمد عبد الخالق یعرفه  و      

و الخضوع لإللتزامات  ید،سلوكه كي ینسجم  مع غیره من األفراد، و خاصة باتباع التقال

تضي ، أو یعاني صراعات نفسیة تقعندما یواجه  الفرد مشكلة خلقیة ، أواإلجتماعیة

 ).225ص.(و ذلك  كي یوائم الجماعة التي یعیش في كنفهامعالجتها أن یغیر من عاداته 

  المفهوم اإلجرائي للتوافق اإلجتماعي:

، و یبرز الة من اإلتزان مع محیط الخارجيهو تلك العملیة التي یحقق بها المراهق ح     

، و یظهر كذلك هذا ن أفراد أسرته و مجتمعه بوجه عامهذا من خالل تقبله لآلخرین م

، و الحصول على صفات المهارات اإلجتماعیة اإلتزان  في مدى قدرة المراهق على اكتساب

ة للمجتمع، كاالبتعاد عن الصبر باإلضافة إلى التحرر من المیول المضادو  مــالتفه، الصداقة

التعریف اإلجرائي للتوافق . و یتمثل ین و عدم اإلعتداء على ممتلكاتهمإلحاق الضرر باآلخر 

في الدرجة التي یحصل علیها المراهق على مقیاس التوافق النفسي اإلجتماعي  اإلجتماعي

 (في قسمه الثاني ) المستخدم في الدراسة.

  التوافق العــــــام:ـ  3 

حة ـالصان إلى حد الترادف بین التوافق و ناك ارتباط وثیق قد یصل بعض األحیه   

لعل السبب في ذلك یرجع إلى أن الشخص الذي له توافق جید مع نفسه و بیئته النفسیة و 

  ).82، ص1990 عباس محمود عوض،تمتعه بصحة نفسیة جیدة.( یعد دلیال المتالكه و



فیرون أن التوافق بالمعنى العام هو التطابق  )2000( مأمون الحمرون وآخرون و أما      

في التفكیر والشعور و النیة و التصرف وفق ما تملیه الجماعة و الخلو من اإلختالالت و 

  ).1547ص(التناقض. 

ه مجموع العملیات النفسیة التي تساعد بأنّ   Lazarus)1969(الزاروس و یعرفه         

  ).1998(رمضان القذافي، .المتعددةللتغلب على المتطلبات 

أن مفهوم التوافق یشیر إلى وجود  )1997(عالء الدین كفافي یرى في هذا المعنى  و  

تتضمن القدرة على إشباع معظم حاجات الفرد أو تلبیة معظم  عالقة منسجمة مع البیئة،

ذلك فالتوافق یشمل  جتماعیة، التي یكون الفرد مطالبا بتلبیتها و علىإلا المطالب البیولوجیة و

كل التباینات و التغیرات في السلوك التي تكون ضروریة حتى یتم اإلشباع في إطار العالقة 

  ).36(ص.المنسجمة مع البیئة

ا الفرد حالة من اإلتزان مع هو تلك العالقة التي یحقق بهو التوافق النفسي اإلجتماعي       

 هـتزان من خالل تقبله لآلخرین من أفراد أسرتویظهر هذا اإلو مع المحیط الخارجي  ،نفســه

  )2001 (عبد الرحمان الشاذلي،.مدرسته بوجه عامو 

  المفهوم اإلجرائي للتوافق النفسي اإلجتماعي : 

ما یقیسه مقیاس محمد هنا عطیة الذي  في دراستنا الحالیة التوافق النفسي اإلجتماعي هو       

كالرك  رنست تیج ،ـثورب ویأخذه عن إختبار كالیفورنیا للشخصیة و هو اإلختبار الذي وضعه 

نشره بعد عدة  دلیعا Thorpe; wernest tijes; w.Clarck Louis (1939)  لویس

تعدیالت و یتمیز هذا اإلختبار بأنه یتیح رسم صورة نفسیة للمراهق تتمثل في مخطط نفسي،  و 

  توضح تلك الصورة نواحي التوافق لدیه.

  المراهقـــــةثالثا: 

، 1995 (عبد الغني الدیدي،من راهق الغالم، أي قارب سن الحلم و بلغ مبلغ الرجال. :لغة  

و معناه التدرج نحو النضج  ،)Adolex( الالتیني لالمراهقة مشتق من الفعو مصطلح ).9ص

   ).3، ص1992 هدى محمد قناوي،(.الجنسي و اإلنفعالي و العقلي ،البدني



جاء في المعجم الموسوعي أن المراهقة هي مرحلة من الحیاة تقع بین الطفولة التي  إصطالحا: 

  ).2344، ص2002.(ترجمة وجیه أسعد، تكملها هذه المراهقة و بین سن الرشد

و تدل كلمة المراهقة في علم النفس على مرحلة اإلنتقال من مرحلة الطفولة إلى مراحل        

یتأهب فیها الفرد لمرحلة الرشد، و تبدأ غالبا من سن البلوغ، و قد تختلف بدایتها نمو أخرى من ال

من الناحیة النفسیة و قة فاصلة جتمعات. و هي مرحلة دقیو نهایتها حسب اختالف الم

اإلجتماعیة، حیث یتعلم فیها األطفال تحمل المسؤولیات اإلجتماعیة و واجباتهم كمواطنین في 

  ).49، ص2004 الرحمان الوافي، عبدالمجتمع.(

أن المراهقة  مرحلة عمریة فارقة في حیاة الفرد، تتبلور  )1986(صالح مخیمر و یرى         

خالل المراحل  ـبصورة شبه نهائیة  ـابقة، تتحدد على أساسها سماته المستقبلیة فیها خبراته الس

التالیة من حیاته وهي فترة حاسمة تشهد الكثیر من التطورات النمائیة في مختلف جوانب 

  ).8.( صالشخصیة

  ـةستقاللیلة بحث عن اإلــها مرحـالمراهقة على أن H.Lehalle )1985(لیهال  و یعرف       

سنة تقریبا، فهي تحدیدات غیر دقیقة، ألن  20إلى  12و تبدأ من  .المجتمعفي  إلندماجو ا

ظهور المراهقة و مّدتها تختلف حسب الجنس و الظروف اإلجتماعیة و اإلقتصادیة،  كما تتمیز 

  ).13(ص.بتحدید النشاط الجنسي و نضجه إلى جانب نمو القدرات العقلیة

العام هي فترة زمنیة یمر بها كل إنسان في حیاته، ینمو فیها نموا  و المراهقة بالمفهوم      

فیزیولوجیا و عقلیا وانفعالیا و اجتماعیا و نفسیا، و فیها تتغیر وظائف كل جهاز من و ا ـجسمی

أجهزة الجسم بدرجات متفاوتة في النسب، غیر أن أهم تغیر یحدث فیها هو البلوغ الجنسي، الذي 

  ). 49، ص2004، (زیان سعیدالمة انتقال من الطفولة إلى المراهقة.یعتبر نقطة تحول أو ع

  المفهوم اإلجرائي للمراهقة:

فترة نمو متشعب تتوسط مرحلة الطفولة و الرشد، تتسم بتقلبات مزاجیة ناتجة عن التغیرات      

في نقصد بها  التي تحدث بجسم الفتى أو الفتاة تختلف بدایتها و نهایتها باختالف الجنس. و

  سنة، متمدرسین في الثانویة. 20إلى  15دراستنا  فئة من مراهقي المجتمع الجزائري من 



  

  

  

  

 الدراســات الســابقة :

(I الدراسات السابقة المتعلقة بمتغیر اإلتصـال: ـ 

ه و في حدود إطالع الباحثة على الدراسات السابقة عدم توفر دراسات لقد تبین أنّ           

ول اإلتصال بین األستاذ و وجدنا دراسات تتنا ـبدرجة كبیرة تتناول اإلتصال  بین الزوجین 

  .ضوع بحثنا فقلیل  إن لم نقل نادرا مو أمّ  ـ بین الوالدین و األبناء  ،الطلبة، بین المعلم و التالمیذ

لكنها تثري  و علیه سیتم استعراض دراسات لها عالقة غیر مباشرة مع الموضوع و        

و نسعى من خاللها لالستفادة بما یخدم دراستنا و یثریها و یدعمها ، عالحاجة لدراسة هذا الموضو 

  البراهین. و ةباألدل

  الدراســات العربیـة: ـ 1      

خاصة  ،البحوث األجنبیة في مجال اإلتصالعلى الرغم من االزدهار الواسع الذي شهدته          

دراسات  اإلتصال األسري تعد  فإنّ  ،سري  و تواصل األبناء مع والدیهمفي مجال اإلتصال األ

  ، و فیما یلي بعض الدراسات:ادرة للغایة في الدراسات العربیةمجاال حدیثا و مازالت ن

  :1985یریة حمایة الطفل في الجزائر سنة دراسة مد ـ 1-1

%  66.67حدثا في مراكز إعادة التربیة إلى أن  2963أشارت نتائج الدراسة التي شملت        

 76.67و ظهر أن  ،هم الخصومات الشدیدة بین الزوجینمن أسر الجانحین كان یسود أوساط

 63.33بالالئمة في هذه الخصومات على آبائهم. و كشفت النتائج أن  امن الجانحین قد ألقو % 

ل الضرب مع أمهاتهم أثناء الخصام، و من الجانحین أن آباءهم كانوا یلجئون إلى استعما% 



 ،.(زینب حمیدة بقادةمن الجانحین كانت الخصومات تقع أمام أنظارهم  %91.67اتضح أن 

  .) 94، ص1985

  

  

  باألردن:  )1990(دراسة بشیر البلبیسي  ـ 2ـ  1

عنوانها ظاهرة إنحراف الفتیات القاصرات في األردن، و كشفت نتائج الدراسة أن الخصومة      

و قد  بین الوالدین و المنازعات األسریة تلعب دورا هاما في اندفاع الفتاة نحو السلوك اإلنحرافي،

تقطعة یعانین من الخصومات و المنازعات الم من الفتیات المنحرفات%  67.50ثبت أن نسبة 

و النزاعات  تمن عینة الدراسة كانت الخالفا % 65.75نسبة  و أنّ  .و المستمرة بین الوالدین

، و أن هذه النزاعات أخذت أشكاال متعددة كالشتم أو السب أو ماألسریة بین الوالدین تحدث أمامه

أن مثل هذه التصرفات تترك أثرا سیئا في نفسیة ، و أو الضرب باألیدي أو وسائل أخرى الصیاح

، و القلق الذي تعیشه الفتاة أثناء فترة ل صورة الوالدین في ذهنها من جهةالفتاة نتیجة اختال

  .)188 ، ص2005.(محمد سند العكایلة ، المنازعات و المشاجرات بین الوالدین من جهة أخرى

  باألردن:  1991دراسة محمد المومني سنة  ـ 3ـ 1

قد خلص الباحث إلى  انحراف األحداث في األردن، وتناولت العالقة بین الطالق و         

و هي نسبة عالیة  % 67نسبة األحداث الذین یشاهدون المشاجرات بین الوالدین  نتائج منها

ها أنّ نسبیا، و أن هذا العامل یعتبر من العوامل التي تترك آثارا سیئة في نفسیة الحدث، حیث 

  ). 249، ص 2005، ( محمد سند العكایلةمضطربة قلقة. ةتجعل منه شخصی

  :بالعراق 1981دراسة جعفر عبد األمیر الیاسین سنة  ـ 4 ـ1

من األحداث الجانحین الذین  تحدد الباحث بغداد مجاال لدراسته، أما العینة فتكون        

من أسر األحداث %  36.67نسبة  أن صدرت بحقهم عقوبة الحجز و من نتائج هذه الدراسة

الجانحین كان یسودها الخصام و النزاع بین الوالدین. وقد أوضح أن سبب الخصام بین 

و قد أشارت الدراسة إلى  الخالف حول تربیة األوالد. عصبیة األم و، المجموعتین هو قسوة األب



 63.64حین بنسبة أن حاالت الخصام عند أسر الجانحین كانت تقع على مرأى و مسمع الجان

تقدم یمكن القول أن هناك عالقة طردیة بین حاالت الخصام  و النزاع التي  بناءا على ما و%، 

  ). 265، ص 2005، ( محمد سند العكایلة .وح األحداثـب و جنألتحدث بین األم و ا

  

  ) بمصر:2005دراسة سمیرة أبو الحسن عبد السالم ( ـ  5ـ  1

الكامن لدى عنوانها أنماط التواصل مع الوالدین و عالقتها بالتوافق األسري و الجناح        

، و كشفت نتائجها أن اإلتصال الجید بین الوالدین و أبنائهم المراهقین المراهقین من الجنسین

  یشعرهم بالتوافق األسري .

 األجنبیة: الدراساتـ  2

  Richard Clark et Glenn Shieldzدراسة ریتشارد كالرك و جلین شیلدز ـ 1ـ  2 

)1997:(  

الجناح لدى المراهقین من  أبرزت دراستهما التي تناولت العالقة بین التواصل األسري و      

نحو الجناح  هاإلتجا رتباطیة سالبة دالة بین اإلتصال األسري السوي واالجنسین وجود عالقة 

  ). 192، ص2005، سمیرة أبو الحسن عبد السالم.( لدى أفراد العینة

  :)Monton White  ) 1997دراسة مونتون وایت  ـ 2ـ  2

فقد  جناح األحداث، التواصل األسري و دراسة تتحدث عن العالقة بین أنماط الوالدیة و      

 تاالسلوكاإلتجاه نحو  یة السویة ودالوال أظهرت وجود إرتباط موجب دال بین التواصل الجید و

.( سمیرة أبو الحسن االبتعاد عن اإلنحراف لدى المراهقین من الجنسین اإلجتماعیة اإلیجابیة، و

                        ). 192، ص2005، عبد السالم

 :(1999) Claudio Barbanelli et 2  دراسة كلودیو باربانیلي و آخرین ـ  3ـ  

اإلتصال مع الوالدین إلى وجود  اإلنفعالیة و الكفاءة التي تتحدث عن العالقة بین التنظیم و     

 لواستدخا تعاطي المخدرات و رتباطیة موجبة بین السلوكیات المضادة للمجتمع واعالقة 



بین اضطراب أنماط التواصل األسري لدى المراهقین، بینما ارتبط التواصل و  السلوكیات العدوانیة

.( سمیرة أبو األكادیمیة لدیهم كفاءة اإلجتماعیة وال الجید بارتفاع القدرة على اإلنضباط الذاتي و

    ). 192، ص2005، الحسن عبد السالم

:(2000) Judy Anderews et al2  دراسة جودي أندروز وآخرین ـ  4ـ  

الشعور بالرضا  اإلتصال و كشفت هذه الدراسة أن المؤشرات األسریة المنبئة بالعدوانیة و      

الشعور بالرضا لدى  اإلتصال الجید في تنمیة العالقات التكیفیة ولدى المراهقین عن أهمیة 

 .(ارتفاع مستوى العدوانیة لدیهم المراهقین، كما ارتبط سوء اإلتصال بانعدام التوافق األسري و

  ).192، ص2005یرة أبو الحسن عبد السالم، سم

 )2004                       :(Vongvinath Sisauyhoat - 5  دراسة فونجفیناث ـ

 2سیسویھوت 

سلوكیات الجناح لدى المراهقین، فقد أسفرت نتائجها عن أن  التي أجرتها عن اإلتصال و     

تزاید اتجاه المراهقین نحو القیام بالسلوكیات المضادة للمجتمع یعزى إلى التأثیرات السلبیة لضعف 

  ). 198، ص2005.( سمیرة أبو الحسن عبد السالم، اإلتصال األسري

:(2005)  Deana Davalos et al  2 آخربندراسة دیانا دافالوس و ـ  6ـ   

عن وجود و أسفرت سلوكیات الجناح لدى المراهقین  التي تناولت تأثیر اإلتصال األسري على

ات ــارتباط دال بین التشابه في إدراك المراهقین ألنماط تواصلهم األسري و تماثل نوعیات السلوكی

لدیهم، مع عدم وجود تأثیر دال لمتغیر نوع الجنس على إدراك المراهقین لمستویات الجانحة 

  ). 198، ص2005، سمیرة أبو الحسن عبد السالم( األسري. متواصله

  :)Cathrine Allison Marshal )2001دراسة كاترین الیسون مارشال ـ  7ـ  2 

أشارت هذه الدراسة إلى العالقة بین الجناح و إدراك اإلتصال األسري  لدى المراهقات و       

هذه النسبة آخذة  ، إال أنّ لدى اإلناثه على الرغم من انخفاض نسبة الجناح النتائج أنّ  وضحتأ

اجة ، مما یبرز مدى الحاألخیرة في كثیر من بلدان العالمفي التزاید بشكل ملحوظ في السنوات 

، حیث أظهرت نتائج الدراسة اصة فیما یتعلق بالعوامل األسریةإلى دراسة أسباب هذه الظاهرة، خ

وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین التوافق واإلتصال األسري و بین تجنب المراهقات 



بط للسلوكیات الجانحة المضادة للمجتمع حفاظا على مكانتهن المتمیزة داخل األسرة و على روا

  ).197، ص2005أبو الحسن عبد السالم، ( سمیرة.اإلنتماء األسري القویة لدیهن

  

II( الدراسات السابقة المتعلقة بمتغیر التوافق: ـ 

  الدراسات العربیة: ـ 1 

  باإلسكندریة: )1969(دراسة عبده میخائیل عام  1 ـ 1

 و بمدینة اإلسكندریة،تدور حول مشكالت سوء التوافق عند المراهقین في المدارس  و       

استهدفت هذه الدراسة التعرف على العوامل التي تؤدي إلى اضطراب المراهقین في سیر الدراسة 

 حاجات هؤالء المراهقین، مشاكل سوء التوافق في المنزل و السلوك غیر السوي في المدرسة و و

  طالبا. 90قد تكونت عینة البحث من  و

العوامل التي تسبب سوء  ل هذه الدراسة أن أهم األسباب وقد توصل الباحث من خال و       

إزاء  ةخاصة بطبیعة المعاملة الوالدی و التوافق لدى المراهقین هي تلك المتصلة بالبیئة األسریة،

التراث الثقافي  عوامل أخرى منها العوامل اإلجتماعیة المتصلة باألصدقاء واألندیة وو  أبنائهم

بنیته  و صفات جسده، المتعلقة بدرجة نموه و شخصیة الفرد وإضافة إلى عوامل متصلة ب

  ).44، ص1979.(كمال دسوقي، حالته النفسیة قدراته العقلیة و الصحیة و

  بالكویت: )1974( دراسة محمد عبد القادر محمد علي عام ـ  2ـ  1

استخدم  تدور دراسته حول مشكالت التوافق عند المراهقین الكویتیین من الجنسین، و        

الباحث في دراسته هذه قائمة المشكالت بعد إدخال تعدیالت علیها، فقد صمم إستمارة أولیة 

  تتضمن مجموعة من األسئلة المفتوحة طبقت على مجموعة من األفراد.

مشكلة تندرج تحت الفئات  63بعد استخالص النتائج من اإلجابات حصل على  و       

  الخمس التالیة:



عدم التوافق  الكف اإلنفعالي عدم التوافق األسري، عدم تقبل الذات، (الخوف والقلق،

  ثم أعد إستمارة بعد وضع مقیاس متدرج أمام كل عبارة تمثل مشكلة محددة. اإلجتماعي)،

ختیروا عشوائیا من جمیع الفصول أطالبا  132 طالبة و 113وتكونت عینة البحث من        

قد أسفرت الدراسة  سنة و 18ـ 14الثانویة التي تراوحت أعمارهم بین  من المدارس المتوسطة و

  على ما یلي من النتائج:

ذلك لكبر  و حجم المشكالت الكلیة للتوافق بالنسبة للعینة الكلیة للبنات أعلى منه عند الذكور، ـ 

  مشكالت التوافق خصوصا عند اإلناث. حجم المشكالت النفسیة و

التوافق  جدها تتفق عند الذكور و اإلناث هي مشكلة التوافق األسري وأهم المشكالت التي ن ـ 

  ).194ص، 1980 سعدیة محمد علي بهادر،اإلجتماعي.(

  :)1982(دراسة أنور محمد الشرقاوي عام ـ  3ـ  1

دم ـأنفسهم نتیجة ع ىقام الباحث بهذه الدراسة لتبیان الخطورة التي یشكلها المنحرفون عل      

اضطراب داخل  كذا خطورتهم على حیاة اآلخرین من حیث كونهم عنصر قلق و و توافقهم،

من غیر المنحرفین  30 فردا من المنحرفین و 30حیث اشتملت عینة البحث على  المجتمع،

  یلي: من النتائج الهامة التي توصل إلیها ما ذكورا و إناثا و

بین تصوره لآلخرین إذ أنه  یوجد تباعد واضح بین تصور المنحرف لذاته كما هي في الواقع و ـ

معنى  یشكل أحد أسباب سوء التوافق اإلجتماعي في سلوكه ضمن الجماعة، یشعر بالنقص و

بالتالي یشعر أنه غیر مرغوب  و هذا أن نظرة المنحرف لنفسه هي أدنى من نظرة الطفل العادي،

  السلبیة. ه منبوذ مما یساهم في تشكیل سمات العناد الحاد وأن و فیه،

 عدم المباالة بمطالب الجماعة و عدم النضج اإلنفعالي و یتمیز المنحرفون بعدم المثابرة و ـ

 تدمیر ممتلكات الغیر و یمیلون إلى السرقة و أنهم یكذبون وو ضعف روح المبادرة، كما الكسل 

   ).28ص  ،2005 ي،.(حیاة لموشالخروج عن القانون

  بالجزائر: )2005(دراسة حیاة لموشي عام ـ  4ـ  1



التي تناولت دور مراكز إعادة التربیة في تحقیق التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهقة      

قد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن المراهقة الجانحة تعاني من سوء التوافق النفسي  الجانحة، و

هذا ما یستدعي إدخال مواد و طرق تربویة مالئمة  قبل دخول المراكز، ووالتوافق اإلجتماعي 

إلعادة التربیة و محاولة تنظیم نشاطات ریاضیة و ترفیهیة لصالح هؤالء الجانحین حتى تسهل 

عملیة تكیفهم و اندماجهم اإلجتماعي.و خلصت نتائج الدراسة إلى تحسن التوافق النفسي 

  هذه المراكز.اإلجتماعي للمراهقة بدخولها ل

   

  بالجزائر: )2006(دراسة طاوس وازي ـ  5ـ 1

عالقته باتجاهات المراهق  اإلجتماعي و إذ تمحورت هذه الدراسة حول التوافق النفسي       

  كانت النتائج المتوصل إلیها كما یلي: و نحو الدراسة،

اتجاهاته نحو  المتمدرس واإلجتماعي للمراهق و  موجبة بین التوافق النفسي وجود عالقة قویة، ـ

  اإلجتماعي ارتفع معه اإلتجاه نحو الدراسة.و  الدراسة فكلما ارتفع مستوى التوافق النفسي

اإلجتماعي من و  عدم وجود فروق بین الجنسین فیما یخص العالقة القائمة بین التوافق النفسي ـ

  اتجاهات المراهق المتمدرس نحو الدراسة من جهة أخرى. جهة و

  دراسات األجنبیة:ال ـ 2

  بالوالیات المتحدة األمریكیة: )1981( عام ooKKدراسة كوك  1ـ  2

 و الجانحین، هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق في التوافق النفسي بین األسویاء و      

للتوافق الشخصي على عینة تألفت   Hestonهیستون تطبیق مقیاس  لتحقیق هذا الهدف تمّ 

بعد  و طالبا، 37 حدثا من المحتجزین في إصالحیة اندیانا بالو.م.أ و 37فردا بواقع   74من 

معالجة البیانات إحصائیا توصلت الدراسة إلى تفوق الطلبة األسویاء في التوافق الشخصي على 

  ).64، ص2000ـ  2001 عن عمار عوض فرحان الحسن إحسان محمداألحداث الجانحین.(

  :)1982( عام R.Hoenk et C.Andreasenدراسة اندر یسن وهونیك ـ  2ـ  2



سنوات لبحث القیمة التنبئیة  5بدراسة تتبعیة لمدة  هونیك و اندریسنقام كل من       

هم مصابون من المرضى الذین شخصوا على أنّ  100ضطرابات التوافق لدى عینة قوامها ال

قد أسفرت  و راشدا، 48 مراهقا و 52ذلك بواقع  اإلجتماعي، و باضطرابات التوافق النفسي و

  النتائج على ما یلي:

  من المراهقین لم تكن لهم شكاوي. ℅44 من الراشدین مقابل % 71 ـ

  اضطراباته من البالغین. أسرع إصابة بسوء التوافق و أن المراهقین أكثر عرضة و ـ

ضطرابات تعرضوا ال حالتهم وساءت  و كانت لدیهم شكاوي، %56من الراشدین مقابل  %29 ـ

  حیث تزداد معدالت سوء التوافق كلما زادت الشكاوي. أسوء خالل المتابعة،

تمیزوا  و ،كانوا في حاجة إلى مدة عالج أطولأن األشخاص الذین عانوا من سوء التوافق  ـ

الشخصیة  اإلنطواء و ببعض اإلضطرابات  السلوكیة مثل اإلدمان و اإلكتئاب و

  .)101، ص1990عبد اللطیف،  مدحت عبد الحمید.(یةإجتماعالال

 III  الدراسات السابقة المتعلقة بمتغیر اإلتصال وعالقته بالتوافق:ـ  

 Richard Clark & Gleen Shieldzدراسة ریتشارد كالرك و جلین شیلدز  ـ 1

)1997(:  

(باعتبار الجناح الجناح لدى المراهقین  التي تناولت العالقة بین اإلتصال األسري و       

البة بین اإلتصال األسري س أشارت إلى وجود عالقة إرتباطیة مظهر من مظاهر سوء التوافق) و

، 2005.( سمیرة أبو الحسن عبد السالم،  اإلتجاه نحو الجناح لدى أفراد العینةالسوي و 

  ).  192ص

 : )Catherine  Allison  Marshal)2001دراسة كاترین ألیسون میشال  ـ 2

ه أنّ  ك اإلتصال األسري لدى المراهقات و أشارت إلىالعالقة بین الجناح و إدرا تناولت       

، إلى أن هذه النسبة آخذة في التزاید بشكل ناح لدى اإلناثعلى الرغم من انخفاض نسبة الج

 اجة إلى دراسة أسباب، مما یبرز مدى الحألخیرة  في كثیر من بلدان العالمملحوظ في السنوات ا

، حیث أظهرت نتائج  الدراسة وجود عالقة اصة فیما یتعلق بالعوامل األسریةخهذه الظاهرة، 



إرتباطیة  موجبة دالة بین التوافق و اإلتصال األسري  و بین تجنب المراهقات للسلوكیات 

الجانحة و المضادة للمجتمع حفاظا على مكانتهن داخل األسرة و على روابط اإلنتماء األسري 

  ). 197، ص2005، .( سمیرة أبو الحسن عبد السالملدیهن القویة

  

  خالصة الدراسات السابقة:

قد بدا للطالبة واضحا من خالل مراجعة الدراسات السابقة قلة الدراسات في مجال         

 - اإلتصال بصفة عامة، و االتصال بین الزوجین بصفة خاصة، و عدم وجود  دراسات عربیة 

تناولت اإلتصال بین الزوجین  و عالقته بالتوافق   -فیما استطعنا  التوصل إلیه من دراسات 

إلجتماعي ألبنائهم المراهقین، مما یبرز مدى الحاجة إلى التوجه لدراسة هذا المجال او النفسي 

المهم بصورة أكثر تركیزا وتعمقا بناء على ما تشیر إلیه كثیر من التوجهات النظریة الحدیثة في 

مجال علم النفس، و التي تنادي بأنه ینبغي إعادة صیاغة علم النفس على أساس النجاح أو 

اإلتصال مع اآلخرین، و لیس على أساس الوظائف و االضطرابات الوظیفیة لدى  الفشل في

 .(Heather Lynnea Powell, 2002, p 100)األفراد.

و كشفت لنا معظم الدراسات السابقة سواءا المتعلقة بمتغیر اإلتصال  أو متغیر التوافق        

و عن أهمیة األسرة في كونها مصدر رئیسي  ،للوالدین في التنشئة اإلجتماعیة عن الدور الفعال

للطفل  الكتساب المعرفة والسلوك  و مصدر إلهام بالنسبة إلیه  فعبرها تتشكل نماذج في عقله 

  الروابط التي تسود خارج األسرة.و عن العالقات  

 ففیما یخص الدراسات السابقة الخاصة بمتغیر اإلتصال فقد ركزت على  أهمیة العالقات        

، كما كشفت لنا الدراسات  على أهمیة اإلتصال  ة للنمو و الصحة النفسیة لألبناءاألسریة بالنسب

داخل األسرة و ما یتركه من آثار سلبیة و إیجابیة  ـ حسب نوع اإلتصال  ـ فقد أظهرت البحوث  

اآلباء و أن تأثیر اإلتصال على التركیب النفسي لألبناء یتعدى حدود الروابط  الوجدانیة  بین 

أطفالهم  إلى تشكیل شخصیاتهم وتصرفاتهم  و اتجاهاتهم نحو اآلخرین  و نحو الحیاة بصورة 

  عامة.



و بدا واضحا في الدراسات السابقة أن مظاهر سوء التوافق في معظم األحیان متالزمة        

ه نحوه  مما وج، یتأثر فیها المراهق ألدنى شعور سلبي یرة المراهقة باعتبارها فترة حرجةمع فت

  یقوده إلى العدوانیة، اإلنحراف، الجنوح ...

، فإنها تشیر إلى أهمیة األسالیب السابقة المتعلقة بمتغیر التوافقأما فیما یخص الدراسات        

، إضافة إلى  نمط العالقة بین األم و األب و أثره على ي تستخدمها األسر لتنشئة أبنائهمالت

ت العدید من الدراسات أن سوء التوافق  عند األبناء مرتبط بالصراع بین نفسیة األبناء فقد أثبت

  و كذلك األم و األب، 

أما إذا كان الوسط األسري قائم على األسالیب التربویة السلیمة و  .الخالفات المستمرة بینهما

ا على على التسامح و اإلتصال اإلیجابي و التفاهم ...أدى ذلك إلى اتفاق الوالدین و تفاهمهم

ال لتبرز اإلبن كأحد أطراف ، و تتسع فیه دائرة اإلتصلوب تسوده الدیمقراطیة و التحاوراتباع أس

  ، و هذا ما یضمن تحقیق التوافق النفسي و اإلجتماعي لألبناء.الحوار
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  الفصل األول

  

  

  اإلتصـال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ׃تمهید



إن التفكیر السلیم و التعامل اإلیجابي المبني على حسن اإلتصال و التواصل، أساس كل       

 انطالقة حضاریة تقودنا نحو صیاغة اإلنسان .

و مما ال شك فیه أن التحدث إلى األفراد سواء كانوا أصدقاء أم أعداء، هو أحد المهام        

م الرحمن علّ ":وجل البیان و اإلتصال فقال منا هللا عزّ الواعیة، وعلّ األساسیة في رسم الشخصیة 

  . )4 -  1( الرحمن "مه البیانالقرآن خلق اإلنسان علّ 

هناك العدید من  و دورنا ببساطة یقوم على إرسال رسالة بوضوح و أمانة، بید أنّ       

من مشكالت الیوم إلى سوء  ال، و تعود أسباب كثیرالمعوقات التي تقف في سبیل اإلتصال الفعّ 

  ).5، ص2008(فهد خلیل، اإلتصال مثل مشاكل الطالق، البطالة، عدم إكمال التعلیم .

لهذا سنتطرق في هذا الجانب لتعریف اإلتصال، أسالیبه، أنواعه، مهاراته، و سیتضح فیما        

فیها الفرد باآلخرین  بعد أن اإلتصال عملیة إجتماعیة بالدرجة األولى و هي العملیة التي یتصل

  ویتعاون معهم للمنفعة المتبادلة أو یدخل معهم في صراع و عدم توافق.

    أوال: مفهوم اإلتصال

و  :اإلتصال، في باب وصل الوصلة البن منظور لسان العرباإلتصال لغة كما جاء في       

جمع وصل كل شيء إتصل بشيء فما بینهما وصلة، و ال :هو ما إتصل بالشيء، قال اللیث

  ).4851، ص ابن منظور، بدون سنة (

إبراهیم و اإلتصال كلمة مشتقة من مصدر "وصل" الذي یعني أساسا الصلة و بلوغ الغایة. (      

  )17، ص1993ابوعرقوب ، 

مشتقة أصال من   » Communication « كلمة اإلتصال المترجمة عن اإلنجلیزیة و إنّ      

   »  « Communicar هفعلرك ـالتي تعني الشيء المشت  » « Communis الكلمة الالتینیة

  .)23، ص1992 محمد سید محمد،( ع أو یشیع .ـأي یذی

و یعتبر اإلتصال أساس التفاعل اإلجتماعي الذي یؤدي إلى نشوء عالقات متنوعة و      

  متعددة في مختلف المواقف سواء كان ذلك بین شخصین أو أكثر.



وز ـو اإلتصال عبارة عن عملیة إرسال و استقبال رموز أو رسائل سواء كانت هذه الرم    

  ).193، ص2003(مصطفى عشوي، شفهیة أو كتابیة، لفظیة أو غیر لفظیة. 

ات ـل أو تبادل األفكار و المعلومـه نقل و توصیو یعرف قاموس أكسفورد اإلتصال بأنّ     

 ).18، ص2010اجي، نفاروق .(بالكالم أو الكتابة أو اإلشارات

ه "عملیة نقل المعلومات و التفاهم فیعرف اإلتصال بأنّ  K.Davis  ) 1967( كیت دیفز ا أمّ     

  ).317(ص من شخص آلخر ". 

إلى اإلتصال على أّنه "    Hannak et Thorrel) 1964هاناك وتورل (و ینظر كل من 

العملیة التي یتفاعل بواسطتها األفراد بهدف التكامل بینهم و التكامل بین الفرد و نفسه 

  )400.(ص"

اإلتصال بأنه المجال العریض لتبادل الحقائق و اآلراء   Redfield ) 1953(ریدفیلد و یصف 

  ).3(صبین األفراد. 

فیتوسعان في تعریفهما   Berelson et Steiner  ) 1964ستاینر (بیرلسون و أما         

ر، المعرفة و التجارب، ـل المعلومات و الرغبات و المشاعـه عملیة نقلإلتصال حیث یعرفانه بأنّ 

ا أو باستعمال الرموز و الكلمات و الصور و اإلحصاءات بقصد اإلقناع و التأثیر على ـا شفویإمّ 

  ).21، ص1988نبیل عارف الجروي، السلوك. (

كما أّن اإلتصال یمكن الناس من التعرف على بعضهم، و یسمح بالتوصل إلى فهم         

متبادل بینهم، و هذه العملیة تتضمن مشاركة األفكار و المشاعر مع الناس بأمانة، و یمكن 

  :تعریف  اإلتصال كما یلي

أّنه عملیة دینامیكیة تقوم على التفاعل المستمر بین األفراد و تحدث ضمن إطار نفسي و  ـ

  اجتماعي معین.

     ار ـى استجابة لألفكـر بحیث تشتمل علـهو عملیة نقل المعلومات و األفكار من شخص آلخ ـ

  و المعلومات.



مستقبل كما تحوي على ل و ـهو عملیة تفاعل یتفاعل بمقتضاها و یتشارك من خاللها مرس ـ

  ).31ص ،2009(فهد خلیل، دف أو غرض معین و عادة تسیر باتجاهین. ـه

و وفقا لذلك یعتبر أي إتصال بمثابة وصل أو تواصل بین شخصین، األول یقوم باإلرسال       

و هو المرسل كونه یباشر فعل اإلتصال و ترمیز المعلومات على أساس الهدف الذي یرید 

لغ رسالته بأي وسیلة إلى المستقبل أو المرسل إلیه الذي یفك رموز المعلومات فینتزع إدراكه، و یب

  منها داللة ال تنفصل عن نیة المرسل مما یتصورها المرسل إلیه. 

كالهما المرسل و المرسل إلیه معنیان هنا بوضعیة مشتركة و هما أمام دالالت یحاوالن    

ل منهما شخصیته و تاریخه و ـة لكلیهما...إال أّن لكـهومالتعبیر عنها برموز و إشارات تكون مف

  .) 13، ص 2000( رجاء مكي طبارة، .ه و موقعه أو مواقعه و أدواره و قیمهـمصالح

اإلتصال علم من العلوم اإلنسانیة التي ال غنى ألحد عن معرفتها، فهو حاجة  و یعدّ    

ل المعلومات و األفكار و ـخرین، فیرساجتماعیة ضروریة لكل إنسان یحرص على التفاعل مع اآل

ات و المشاعر و یستقبل الردود علیها، و من علم اإلتصال نتعلم مهارات اإلتصال ـالتوجیه

ال التي تمكننا من اإلتصال باآلخرین بفعالیة تحقق األهداف المرجوة و تعمق العالقات الفعّ 

الیته، فطیب الكالم و حسن من فعّ اإلنسانیة، فنغیر من عاداتنا التي تعیق اإلتصال أو تقلل 

المعاملة و التبسم و كف األذى من مهارات اإلتصال اإلنساني، و تطبیقها في األسرة أمر البد 

  ).18ص ،2011هللا، (یوسف بن عبد منه للتربیة اإلجتماعیة. 

  كیفیة إجراء عملیة اإلتصال ثانیا: 

  :تجرى عملیة اإلتصال كما یلي      

  .إلتصال بأحد األفراد و لهدف معینینوي المرسل ا ـ 1

  ). الخد شكلها ( كلمات، رموز، إیماءات...یقوم المرسل بتحضیر الرسالة و یحدّ  ـ 2

  هاتف ). كتابة، (حدیث،طریقة معینة  عبریبث المرسل الرسالة  ـ 3

  .یستقبل المرسل الرسالة ـ 4



  لرموز و الكلمات و اإلیماءات معان مختلفة.یعطي ا الرسالة، ویقوم المستقبل بفك رموز  ـ 5

  .المستقبل معنى الرسالة (الهدف) یدركـ  6

ة ـا كانت المرجعیة الفكریـكلم ه للرسالة، وـیقوم المستقبل بالتغذیة الراجعة لیدل على مدى فهم ـ 7

.(فهد خلیل أكثرو الثقافیة للمرسل و المستقبل متقاربتین كانت نسبة الموافقة و اإللتقاء و التفاهم 

  ).50ص ،2010 ،زاید

 ثالثا: عناصر اإلتصال اإلنساني

  :ینقسم اإلتصال اإلنساني إلى سبعة عناصر هي

ر ـال و االستجابة (التغذیة الراجعة) و التأثیـل و الوسیلة و بیئة اإلتصـالمرسل و الرسالة والمستقب

الذي  "  Harold Lasswellهارولد السویل " و یمكن توضیح هذه العناصر حسب أنموذج 

  :هيقام بتحدید عناصر اإلتصال عن طریق اإلجابة على األسئلة المعروفة و 

 Who? أي المرسل الذي یقوم بإجراء العملیة االتصالیة لیقول ما یقول،  ؟ من یقول ـ

 (المتصل).

? What Says اإلتصالیة المضمون أو المحتوى الذي یرید قوله عبر العملیة :یقول ؟ أي ماذاـ

 (الرسالة).

In Which Channel ?  القنـاة التي یستخدمها في إجـراء العملیة       :بأیة وسیلة أي ـ

  (الوسیلة).    اإلتصالیة،

To Whom?  المتلقي الذي یتلقى العملیة اإلتصالیة ،(المستقبل). :لمن؟ أي ـ  

With What Effect ?  األهداف التي یرید تحقیقها المتصـل في المستقبل  :؟ أيبأي تأثیر ـ

  .)  Lasswell ,1977, p 48(   (التأثیر المطلوب). 

    

  المتصل (المرسل):ـ 1



هو من یقوم باإلتصال و قد یكون شخصا عادیا أو معنویا (مؤسسة، شركة، وزارة...) و هو      

صالح الطرف الذي یبادر باإلتصال إذ یقوم بتوجیه رسالته إلى شخص أو أشخاص عدیدین.(

   )15، ص2004 خلیل،

ستقبل، الة المتمثلة في األفكار و المشاعر للمـدر عنه الرسـكما أن المرسل هو الذي تص     

د المعاني التي سترسل، و ینبغي أن یكون ـأو المجموعة أو المؤسسة، و یقوم بتحدی رد ـكالف

ا و مؤمنا و ملما بمحتوى الرسالة متمكنا من مادتها، و من طرق اإلتصال و ـالمرسل مقتنع

، بن عبد هللایوسف وسائله، و لدیه علم بخصائص المستقبلین و خلفیتهم العلمیة و اإلجتماعیة.(

  .)39، ص2011

 د أهدافه وو یعتبر المرسل هو المحرك األساسي، و حجر الزاویة لعملیة اإلتصال، یحدّ      

عبود طبیعة الرسالة و لغة الخطاب، و یطلق علیه تسمیة مصدر اإلتصال أو القائم باإلتصال.(

  .)33، ص2009حارث، 

مرسال في حالة إرساله للمعلومات و و في بحثنا یعد أحد الوالدین (سواء الزوجة أو الزوجة ) 

  األفكار و القیم.

    :الرسالة ـ2

الرسالة هي قلب عملیة اإلتصال و حلقة الوصل بین المرسل و المستقبل، و ال یمكن         

لعملیة اإلتصال أن  تتم إال بها، و تتكون من محتوى و تركیب و رموز، و ینبغي على المرسل 

ارات ـد المعاني و الكلمات و العبـلتي تحقق األهداف عن طریق تحدیإختیار الرسالة االتصالیة ا

و األسالیب و األمثلة الواضحة التي ترشد المستقبل لیغیر معلوماته و اتجاهاته و 

  .)40، ص2005قطامي، .(سلوكه

و یشتمل محتوى الرسالة بین الوالدین على المعلومات و األفكار و اآلراء و القرارات و       

ئق و المشاعر و العواطف و المواقف التي یرید كالهما توصیلها إلى اآلخر، في صورة الحقا

  لفظیة أو غیر لفظیة تخص عالقتهما ببعضهما و شؤون البیت و األوالد. 

  



    :(القناة)لوسیلةا - 3

الوسیلة هي القناة التي تتم من خاللها عملیة اإلتصال السمعیة و البصریة كالمقابلة أو       

اإلجتماع أو المحاضرة أو الزیارة أو اإلتصال الهاتفي أو التقریر.واختیار الوسیلة من أهم عوامل 

  .)41، ص2011(یوسف بن عبد هللا،نجاح اإلتصال. 

ها تصنف حسب نوع اإلتصال، إلى إتصال رة إذ أنّ والوسائل (القنوات) لها تصنیفات كثی     

لفظي الذي یتم عن طریق استخدام اللغة المنطوقة أي یكون الكالم هو الوسیلة كما في اإلتصال 

بین شخصین، أو اإلتصال داخل جماعة أو بین الجماعات، و اتصال غیر لفظي، أي عبر 

  ).10، ص2004 صالح خلیل،.( الرموز التي تكون صوریة و لونیة و حركیة أو صوتیة

  :المستقبل ـ4

المستقبل هو من یتلقى الرسالة من المرسل، و یترجمها إلى معنى معین قد یكون مطابقا       

  ).16، ص2006الحموي، .(لما قصده المرسل أو مختلفا عنه

رسالة و في اإلتصال الوالدي یتم تبادل دور المرسل و المستقبل و یتوقف إدراك المستقبل لل      

ه ـة العالقات و التفاعالت بین الجدید و القدیم و على حالتـعلى خبراته السابقة و قدرته على رؤی

  النفسیة و الجسمیة و اإلجتماعیة...

و عندما یستلم المستقبل الرسالة یقوم بتحویلها إلى معنى معین قد یكون هذا المعنى مطابقا      

أحیانا یتم اللبس في فهم محتوى الرسالة أو الغرض منها لما قصده المرسل و قد یكون مختلفا و 

ه من جانب المستقبل مما یعوق عملیة اإلتصال، و على المستقبل التغلب على هذه المعوقات ألنّ 

  ).46، ص2008فهد خلیل، یصبح مرسال فیما بعد.(

    :بیئة اإلتصال ـ5

ارة و ظروف العمل بیئة إتصال. تعد العناصر المحیطة بعملیة اإلتصال كاإلضاءة و الحر        

  ).36ص ،2000 ،ماهر أحمد(



حیث تؤثر في عمل المرسل و طبیعة التلقي و اشتغال الوسیلة و صیانة الرسالة، و تشتمل      

على الظروف الطبیعیة و الفیزیائیة و النفسیة و غیرها و على القائم بعملیة اإلتصال دراسة ما 

  یقلل من التأثیر السلبي للبیئة الخارجیة على اإلتصال.یحیط بالموقف اإلتصالي بحیث 

عملیة اإلتصال یمكن أن تفشل بسبب إفشال عنصر البیئة  و قد دلت التجارب المیدانیة بأنّ      

فاألصوات و الطقس و اإلضاءة و اإلشارات و الصور المصاحبة و الظروف النفسیة و 

قة و الوضوح و في الوقت الفیزیائیة المرافقة البد من تحییدها لضمان وصول الرسالة بالدّ 

  ).37ص ،2009عبود حارث، المناسب.(

ال ـر على عملیة اإلتصـه أن للبیئة المحیطة تأثیـبقول )2008(خلیل فهد و یضیف      

و بالتالي كلما جرت عملیة  ،ق عملیة اإلتصال و تجعلها غیر كاملةیفالتشویش و الضوضاء تع

اسب و بیئة مناسبة و كان هناك فهم مشترك بین المتصلین على الموضوع الذي ـفي وقت من

  ).48(ص.عملیة اإلتصال أكثر فاعلیةیجري اإلتصال حوله كلما كانت 

   :اإلستجابة (التغذیة الراجعة) ـ6

و هي عبارة عن المعلومات التي یحصل علیها المرسل من المستقبل و التي تتمثل في      

ل في أسلوب اتصاله و ا یجعل المرسل یعدّ ردود األفعال، و درجة الفهم، و درجة اإلستجابة ممّ 

  ).43، ص2009عبود حارث، .(ل الرسالة بالشكل الصحیحإلى وصو  وسیلته حتى یطمئن

أي یقصد بها إرجاع األثر الناتج عن عملیة اإلتصال بین المرسل و المستقبل و إرجاع      

األثر یساعد المرسل في معرفة مدى إستجابة المستقبل و هل هي اإلستجابة المطلوبة أم ال ؟ و 

؟ األمر الذي یتیح للمرسل  قصدها المرسل أم ال ؟ وهل هي كما هل في اإلتجاه الصحیح أم ال

  إعادة فرصة تقویم رسائله و وسائله المستخدمة في اإلتصال.

فالغرض من التغذیة الراجعة (إرجاع األثر) هو غلق حلقة اإلتصال و التأكد من فهم     

، 2009فهد خلیل، (المستقبل المعنى الموجود من الرسالة و استجابته برد الفعل المطلوب.

  .)47ص

  



  

  :التأثیرـ 7

السلوكیات  اإلتجاهات و التأثیر هو المحصلة النهائیة لإلتصال حیث تتغیر المعلومات و     

  ).41، ص2005أبو عرقوب، (تتحقق أهداف المرسل.  لدى المستقبلین، و

ا تقدم یتبین لنا أن الهدف من اإلتصال یتمثل في اإلعالم و تغییر المعلومات و و ممّ     

و بیئة  )القناة( المرسل و المستقبل و الرسالة و الوسیلة :عناصره سبعة و هي و أنّ  ،السلوك

  اإلتصال و التغذیة الراجعة (اإلستجابة) و التأثیر.

  :یبین عناصر اإلتصال )1(و الشكل

  

  

  

  بیئة اإلتصال                                                       بیئة اإلتصال            

  یوضح عناصر اإلتصال :)1(مخطط رقم 

  رابعا: أشكال اإلتصال اإلنساني

  :اإلتصال مع هللا ـ1

یختلف عن اإلتصال بالمخلوق حیث أن اإلتصال با�  ـ جل وعال ـ صال مع الخالقاإلتّ      

تعالى یكون من خالل العبادات و الطاعات التي یتقرب بها إلى هللا تعالى، و بها تقوى عالقته 

معه و یستشعر بها محبته سبحانه و محبة هللا تعالى له، فیعیش بطمأنینة و راحة و سعادة نظرا 

متصل با� أن یتأدب معه فیتطهر و یلبس أفضل الثیاب، و و على ال ـ جل وعال ـ لقربه من هللا

یستحضر القلب و یخضع جوارحه و یتذلل أمام هللا تعالى، و من أمثلة اإلتصال اإلنساني، 

  ).46، ص2010، یوسف بن عبد هللا( .الصالة، الدعاء، تالوة القرآن، ذكر هللا تعالى

)وسیلة(قناة اإلتصال رسالة مرسل  المستقبل 

 اإلستجابة

 التأثیر



  

  :اإلتصال مع النفس(اإلتصال الذاتي) ـ 2

اإلتصال مع النفس یتم بین الفرد و ذاته، و ال یحتاج إلى مستقبل و مرسل، فالشخص     

عندما یتكلم مع نفسه فیضحك  و یعاتب نفسه و یحاسبها، و یفكر بصوت، و یبكي إّنما یتصل 

  ).90، ص2005أبو عرقوب، بنفسه.(

ار و تخیالت و و لإلتصال الذاتي تأثیر كبیر على النفس، فما یجول في الخاطر من أفك    

ا یتردد في العقل یترجم عملیا في الواقع، فمن یردد في تأمالت قد یؤثر في واقع الفرد، و ممّ 

  ).52، ص2010 یوسف بن عبد هللا،.(ه كثیر النسیان مثال فسیكون كذلكنفسه بأنّ 

  :اإلتصال اللفظي و غیر اللفظي مع اآلخرین ـ 3

یأخذ اإلتصال اللفظي شكل اإلتصال المنطوق أو المكتوب، كما یأخذ اإلتصال غیر      

اللفظي أشكاال عدة فیكون بلغة الجسد، و اإلشارات و الصمت، و نعمة الصوت و المكان و 

یتمیز اإلتصال غیر اللفظي بأنه عالمي، فاالبتسامة مثال تعني نفس الشيء لكل الناس في 

ها بعد الوالدة مباشرة قبل الكالم و الكتابة، و هو إتصال مفعم بالعواطف، و العالم، كما یبدأ تعلم

أصدق تعبیر عن المشاعر و األفكار و هو األسرع و األكثر وضوحا و إقناعا، و تتحكم فیه 

  )33، ص2005(أبو عرقوب، العوامل البیولوجیة، أّما اإلتصال اللفظي فتتحكم فیه قواعد اللغة.

نسان من خالل تفاعله مع اآلخرین آالف الحركات و اإلیماءات المعبرة، و و قد أوجد اإل    

التي تصاحب و تثري حدیثه، بالرغم من أن اإلشارات تعتبر شائعة اإلستخدام عالمیا إال أن 

الرسالة التي تحملها تلك اإلشارات و اإلیماءات تعتمد باألساس على ثقافة كل بلد، و التي قد 

  ).(Rogrer, 1991, p10صحاب ثقافات أخرى.یساء فهمها من قبل أ

و یتمیز اإلتصال المكتوب بأنه وسیلة إثبات قانونیة یمكن دراستها بإمعان، و الرجوع إلیها     

ا اإلتصال الشفوي فیمتاز بالبساطة و الوضوح ها أقل عرضة للتحریف، أمّ في أي وقت، كما أنّ 

، 2009 ،فهد خلیل.( إزالة الحواجز بین الناسكما یساعد على توطید العالقات اإلنسانیة و 

   ). 37ص



                   

 ،في اإلتصال المكتوب ینبغي أن تكون الرسالة واضحة أنّ  )2005( أبو عرقوب و یضیف     

ا یساعد المستقبل على رؤیة النقاط الطباعة جذابة، األلوان، األرقام، الرسومات، الخرائط، ممّ 

ا اإلتصال الشفوي ینبغي أن یكون و تذكرها و توضع في المكان المناسب، أمّ ة و الرئیسیة ـالمهم

جذابا للمستقبل من خالل طریقة اإللقاء، و لغة اإلشارة و نغمة الصوت، و التكرار و اإلعادة، و 

التوقف أثناء الكالم. ثم تلخیص الرسالة في نقاط تساعد المستقبل على استیعاب الرسالة و 

    .)54( صتذكرها.

  :و یوضح الجدول التالي أشكال اإلتصال اللفظي و غیر اللفظي و األمثلة علیها      

  أشكال اإلتصال األمثلة

المقابلة، اإلتصال الهاتفي، اإلجتماع و 

 المحاضرة.

 1 اإلتصال اللفظي الشفوي

 2 اإلتصال اللفظي المكتوب الصحف و المجالت و التقاریر و المذكرات.

 3 اإلتصال اللفظي اإللكتروني اإللكتروني، و البرید الصوتي، و الرادیو.البرید 

 4 اإلتصال المصور المعارض، الصور، التلفاز و السینما.

 5 اإلتصال بالجسد لغة الوجه و العینین، اإلیماء و نبرة الصوت.

 6 اإلتصال باللمس المصافحة و وضع األیدي، العناق و التقبیل.

 7 اإلتصال الصامت الحركة، اإلشارة.اإلبتسامة، 

  .): یوضح اشكال التواصل اللفظي و غیر اللفظي1جدول رقم (

  :اإلتصال اإلداري ـ 4

ه یأتي تصاالت رسمیة بمعنى أنّ إم بین مدیر المؤسسة و الموظفین و غیرهم من هو ما یتّ       

اعتراف اإلدارة بفاعلیتها و عبر القنوات الرسمیة، و تتوقف فاعلیة اإلتصاالت الرسمیة على 



فائدتها و على توفر الوسائل التي تنقلها، و یتضمن المعلومات و التوجیهات و األوامر من 

            )    34، ص2009( أبو النصر، الرؤساء إلى المرؤوسین.

ات ـر رسمي كالذي یقوم على أساس العالقـال اإلداري أحیانا غیـكما یكون اإلتص     

یة و االتصاالت الشخصیة بعیدا عن السلطة و الرئاسة مما یسهل سرعة وصول اإلجتماع

  ).29، ص2006شریف، الحموي الرسائل. (

  خامسا: نماذج اإلتصال الشخصي  

النموذج هو محاولة لتقدیم العالقات الكامنة التي یفترض وجودها بین المتغیرات التي        

األمثل لفهم الظاهرة و إدراك مختلف عالقات تصنع نظاما في شكل رمزي،  فهو الطریقة 

من أبرز النماذج التي تم  اإلرتباط و التفاعل القائمة على النسق العام للحیاة البشریة. و لعلّ 

  : یة الشخصیة و هیكلة أشكال حدوثهاوضعها لتحدید خصائص الممارسة اإلتصال

                                                                   Shannon et Davisشانون ودفیزنموذج  ـ

                              Rossروس  نموذج ـ

             Rogers et Kinkid  روجرز و كینكیدنموذج  ـ

  Witslawik et Bevin et Jaksonوتزالویك و بیفن و جاكسون نموذج  ـ

  Barnelnedبارنلند نموذج  ـ

  

    : Shannon et Davis شانون و دفیز نموذج ـ 1

  

مصدر 

  المعلومات

  جهاز  

  إرسال

  عالمة    

  مستقبلة

جهاز 

  إستقبال

جهة   

  الوصول



  

  

                                                                                        

                                                                                                                             

  .لإلتصال" Shannon et Davisشانون ودفیز نموذج " ) 2الشكل رقم (یوضح         

مصدر المعلومات یختار الرسالة المرغوبة من   أنّ المعنى الذي یوضحه هذا النموذج هو  و 

منطوقة أو صورا أو أصوات  ، و تضم الرسالة المختارة كلمات مكتوبة أوة رسائل محتملةبین عدّ 

   ثم  ،...إلخ

  

إلى یقوم جهاز اإلرسال بتحویل الرسالة إلى عالمة أو عالمات یتم نقلها من خالل قناة إتصال 

معلومات،  و یقوم جهاز للالشفهي یقوم المخ بدور مصدر ، ففي الحدیث جهاز اإلستقبال

ا العالمة فتتمثل في الصوت و ما یحدثه من ذبذبات تنقل خالل الصوت بدور جهاز اإلرسال، أمّ 

قناة هي الهواء، و یقوم جهاز اإلستقبال بتغییر العالمة المنقولة مرة أخرى إلى رسالة تسلم إلى 

ألعصاب المتصلة بهما بدور جهاز اإلستقبال الذي ینقل جهة الوصول، و تقوم األذنان و ا

  ). 24ص ،1982 ،لطفي راشد .(الرسالة إلى مخ المستقبل

  :Rossروس   نموذجـ 2

  : سیة تشكل محاور هذا النموذج و هيإنطالقا من إفتراضات أسا 1965وضع سنة       

  ر ـرة كالمشاعـالفعلي للفكد المعنى روف معینة تعمل كمؤشر یحدّ ـیحدث اإلتصال من خالل ظ ـ

  و اإلتجاهات و وقت اإلرسال.

  تعتبر الحواس بمثابة القنوات التي تنتقل عبرها الرسالة. ـ

  یفهم المتلقي منبهات الرسالة و یقوم بتفسیرها على ضوء ثقافته. ـ

مصدر 

  الضوضاء



  یستجیب المتلقي للرسالة و یسمى ذلك بالتغذیة الرجعیة. ـ

على تأثیر الثقافة بكل من المرسل و المرسل إلیه و الرموز المستخدمة،  "Rossروس " كما أكدّ  

  و هو ما یسمیه بالمناخ العام أو الظرف اإلتصالي و دوره في تفعیل إستقبال الرسالة و تبادلها. 

  لإلتصال. روس و المخطط الموالي یبین نموذج

                   

  

  

           

.                                                                 )23، ص 1999(دعیبس محمد یسري، .لإلتصال Ross روسنموذج   :)3(شكل رقم

  ـ نموذج روجرز و كینكید:3

لورنس كینكید و  Evertt Rogersإیفرت روجرز قام كل من 1981في سنة     

Lawrence Kinkide " شبكات  بوضع نموذج جدید لإلتصال الشخصي و ذلك في كتابهما

اإلتصال" و یدعى هذا النموذج  بنموذج التالقي، حیث یحدث خالله تفاعل مباشر بین شخصین 

                  Receiverمستقبل

 

        Decoderالرموزمحلل 

                  Messageرسالة  

                   Auditoryسمعیة

                    Visualبصریة 

                               Kinestheticشعور    

                     Senderمرسل  

   Source/ Encoder صانع الرموز/ المصدر

               Feelingsمشاعر

            Attitudesإتجاهات

         Knowledgeمعلومات

                   Symbolsرموز  

                      Langageلغة

                       Voiceصوت

                  Feelingsمشاعر   

                Attitudesإتجاهات

            Knowledgeمعلومات



ال الشخصي بأنه ـأو أكثر باإلتحاد مع بعضهم في رأي أو هدف مشترك، و یعرفان اإلتص

ر هذا في مكان یحدث فیه التالقي بینهم، و یفسّ و هذا   م مشتركـالعملیة التي تؤدي إلى فه

، (ب)مع المشترك  )1(مبالمعلومات  (أ)ه یبدأ بمشاركة المشترك النموذج اإلتصال الشخصي بأنّ 

ثم بعد  (أ)مع  )2(مو هذا األخیر یدرك المعلومات المقدمة له ثم یستجیب بتقاسمه للمعلومات 

عن نفس )3(ممعلوماته الجدیدة و یعبر عن نفسه ثانیة بمعلومات إضافیة  (أ)ذلك یفسر 

ذا یستمر و یتتابع اإلرسال ـعلى هذه المعلومات، و هك (ب)وع، و انطالقا من ذلك یرد ـالموض

س محمد یسري، یب.(دعبین الطرفین إلى أن یقتنعا سویا بالموضوع و یصال إلى فهم مشترك

       ).34، ص1999

  التالي یوضح ذلك :و الشكل 

  

                                       

      2م                                                  

  

  یفهم المشترك (أ)               أ        الفهم المشترك       ب                 یفسر المشترك (ب)               

  یفهم                                      3میفسر                                                             

                                                  ثم ماذا ؟                  4م              ثم ماذا ؟                                 

  یوضح نموذج روجرز و كینكید لإلتصال الشخصي. )4الشكل رقم (

  

  :نموذج وتزالویك و بیفن و جاكسون ـ 4

 Poolبول وتزالویك  " لكل من الفوائد العملیة لإلتصال اإلنسانيتضمن كتاب "    

Witslouik   وبیفنBevin  و دون جاكسونDon Jackson  نموذجا لإلتصال الشخصي

الفكري التصوري للصیرورة التي یتم من خاللها هذا النوع من كان له كبیر األثر على المستوى 



اإلتصال، فلقد صوروا اإلتصال الشخصي بأنه عملیة أخذ و عطاء للرسائل بین األشخاص، و 

هو عملیة قصدیة إلزامیة یحتاجها الشخص للتعامل مع غیره، وقد نظروا له بأنه نشاط تراكمي 

  ).35 ،1999س محمد یسري، دعیبمستمر بین أفراد یعملون تبادلیا.(

              والشكل التالي یوضح ذلك:

                

  

        2 4     6 8       10         

  

  ).35ص ،1999دعیبس محمد یسري، .(یوضح نموذج وتزالویك و بیفن و جاكسون لإلتصال :)5(شكل رقم

  نموذج بارنلند:  ـ 5

نموذجا لإلتصال بین فردین و یركز بشكل خاص على   Barnelnedبارنلندالباحث  وضع    

سمة التعقید التي تمیز هذا النوع من اإلتصال و هو یشیر إلى أن تزاید عملیة التعقید مرتبط 

بظهور شخـص آخر أو عامل ظرفي آخر أثناء عملیة اإلتصال بین فردین، و یجزم الباحث أن 

أحمد رشتي جیهان، .(لوك اإلنسانيمستویات السـمیزة التعقید أصلها میزة بشریة تتواجد على كل 

1975.(  

فعند حدوث اتصال بین شخصین فإن المجال اإلدراكي لكل واحد یتضمن دالالت عامة      

عن الظروف المحیطة به، و هذه الدالالت غیر متطابقة و لیست لها نفس القیمة و ذلك تبعا 

صالي بمجرد بدء التبادل اللفظي الذي یقوم الختالف خلفیة و أهداف كل منهما، و یبدأ تحول إت

أساسا على إدراك وجود الطرف اآلخر و الذي یجعل كل طرف أكثر وعیا بما سیقدم علیه من 

تصرفات، و عند وعي كل طرف بوجود  اآلخر یمكن اعتبار الدالالت السلوكیة رسالة، حیث 

و المنبهات التي ستظهر لآلخر و بتنظیم الدالالت  ـطرفي العملیة االتصالیة  ـ یبدأ كل منهما

التي تحمل الرسائل المحققة للغایة من العملیة االتصالیة، ثم یبدأ كل واحـد منهما بتفسـیر دالالته 

ه هـو اآلخر الـذي یراقبها، وهاتین الخاصیتین هما اإلختیار المتعمد الذي تحدده و منبهاته وكأنّ 



المعاییر التي تقوم علیها الرسائل المتبادلة بین السیطرة على الدالالت، و إسقاط التفسیر في 

حدوث العملیة  فردین، و كل هذا یحدث وفقا لمستویات متفاوتة من التعقید باختالف سیاق

  . اإلتصالیة

  :النظریة المفسرة لإلتصال األسري سادسا: أهم التوجهات

  :  Symbolic Interaction Theoryالنظریة التفاعلیة الرمزیة ـ 1

تركز هذه النظریة على دراسة العالقات األسریة الموجودة بین الزوجین معا، و بینهما و       

بین األوالد، و النظر إلى األسرة باعتبارها وحدة متكاملة من الشخصیات المتفاعلة التي ینبغي 

 ،2005 م،سمیرة أبو الحسن عبد السالخالل العملیات التفاعلیة بین أفرادها.( دراستها من

  ).190ص

  : Orientation.Co Theoryالمشتركنظریة التوجه  ـ 2

 تشیر هذه النظریة إلى وجود عنصرین أساسیین لإلتصال هما:    

                                                 Awarenessعنصر الوعي  ـ

  Agreementعنصر اإلتفاق  ـ

عن قدرة طرفي اإلتصال على فهم تفسیر رسالة   Accuracyقة في التواصل ر الدّ و تعبّ          

الطرف اآلخر، و مناقشة اإلختالفات بینهما بصورة دقیقة و واضحة بدال من تجنب المناقشة، 

 ,Fitzpatriz(مما یزید من قدرة الطرفین على الفهم و اإلدراك المتبادل لمشاعرهما و أفكارهما.

1988,p 41(  

  :Behavior Exchange Modelنموذج التبادل السلوكي  ـ 3

یقرر واضعو هذا النموذج أن األفراد یقیمون عالقاتهم مع بعضهم البعض على أساس       

، و یرون أن التواصل ینطوي على عملیة تبادلیة إیجابیة  Cost and Rewardالعائد التكلفة و

نا و تقلیل تكلفتنا، و أو سلبیة، مما یجعلنا ندخل في التفاعالت التي نستطیع فیها تعظیم فوائد



نسعى دائما إلقامة  العالقات التي نتوقع أن تكون ممتعة و مفیدة، و تجنب العالقات التي یمكن 

  .)Rice, 1993, p 28(أن تسبب لنا أي ألم أو أذى.

  :Transactional Philosophyالفلسفة التفاعلیة ـ 4

أّن هذه الفلسفة من أكثر التوجهات النظریة مالءمة  )1999(عالء الدین كفافيیرى        

                                                                                                                             Peterson et Green; 1999(لدراسة اإلتصال اإلنساني، و تقرر حسب واضعیها 

ه ال ینبغي النظر إلى عملیة اإلتصال بوصفها نموذجا بسیطا للفعل و رد الفعل، بل یجب نّ أ )

فهمها كنسق على المستوى التفاعلي، و حسب هذا المبدأ یصبح من الخطأ التفكیر في أن 

العالقة بین طرفي اإلتصال یمكن أن توجد  بدون أن نأخذ في اعتبارنا كیفیة تفاعل العناصر 

                                                                      .)20ص ،1999 ،عالء الدین كفافي(.ألخرى في النسق اإلتصالي مع بعضهاا

أّن تتابع اإلتصال یؤدي إلى حلقة دائریة للفهم المتبادل من  )Sieburg, 1985; 62(و یضیف

بینما یؤدي سوء التواصل أو عدمه إلى نشوء  خالل حوار واضح و مفهوم، خال من التناقض،

ه یعني عجز الفرد عن توصیل أفكاره إلى اآلخرین أو إساءة ات و األمراض النفسیة، ألنّ ـالصراع

 ).191ص ،2005 عبد السالم، سمیرة أبو الحسناآلخرین لفهم رسائله.(

 

 

  مهارات اإلتصال الجید سابعا:

عّدة مهارات إلتقان اإلتصال الجید و إلقامة العالقات الجیدة مع   Egan 1977 إیكانیورد     

اآلخرین، و ال یمكن أن یتحقق هذا اإلتقان إال باتباع خطوات أساسیة  و فیما یلي أهم هذه 

  المهارات:

  اإلنصات الجید: ـ1

  تشتمل مهارات اإلنصات الجید على المهارات الفرعیة اآلتیة:      

 خر أو األطراف األخرى.اإلنتباه للطرف اآل ـ



اإلستماع لما یقوله الطرف اآلخر، لیس لكالمه فقط بل لما یقوله أیضا بجسمه و حركاته،  ـ

  حركات یدیه و كتفیه و رأسه.

 الفهم الدقیق لما یفكر فیه اآلخرون و لما یشعرون به. ـ

  إبالغ الطرف اآلخر بأّنك تفهم أو تحاول فهم ما یرید إبالغه إلیك. ـ

نالحظ أّن هذه المهارة (اإلنصات الجید) تختلف تماما عن عملیة اإلستماع العادي الذي      

نقـوم به عادة، حیث عادة ما نقع في أخطاء و سوء تفاهم و مشكالت سلوكیة بل و خصومات 

(مصطفى عشوي، في بعض األحیان من جّراء عدم اإلنصات الجید لما یقوله الطرف اآلخر.

  .)294، ص2003

و حسن اإلنصات یساعد المرء في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات التي    

  تساعده في اتخاذ قراراته و تعطیه الثقة بالنفس.

  و هذه بعض النقاط التي تساعد لكي یكون الفرد منصتا متمیزا:     

 هیئ نفسك لعملیة اإلنصات.  -

   إرتبط بالتسلسل المنطقي للمتحدث.- 

  تقاطع المتحدث، و كف عن الكالم أثناء اإلنصات.ال - 

  تطلب من المتحدث أن یسرع. ال ـ

  أنظر حول عیني المتحدث و لیس فیهما و حافظ على تواصل النظر معه. -

  إجعل محدثك یحس أّن ك تستمع إلیه باستخدام تعبیرات الوجه و الرأس والید. ـ

 تجنب التسرع في اتخاذ القرار و االستجابة. ـ

  حاول طرح بعض اإلستفسارات التي تدعم إنصاتك و استیعابك. ـ

حاول أن تستمع إلى األفكار كاملة في شكل جمل متكاملة و أفكار متراصة، و ال تقف عند  ـ

  مجرد إلتقاط الكلمات.

  ركز على ما یریده اآلخرون ال على ما تریده أنت. ـ 

  ).89،ص2008(فهد خلیل زاید، لخص و قارن. ـ



  :اآلخرین(التبلیغ الجید) إجابة ـ 2

تشتمل مهارة التبلیغ على عّدة مهارات فرعیة أیضا تمكن الشخص من تحقیق الهدف الذي      

یسعى إلیه من عملیة اإلتصال، الذي عّرف بأنه عملیة إرسال و استقبال الرموز، فإذا كان 

اإلنصات الجید هو محور عملیة اإلستقبال، فإن التبلیغ الجید هو محور عملیة اإلرسال أثناء 

  اإلتصال.عملیة 

  :و تتمثل المهارات الفرعیة لهذه المهارة فیما یلي    

تتمثل هذه المهارة في إعالم الطرف اآلخر(تبلیغه) بأّنك تصغي إلیه باهتمام، وأنك  :الحضور ـأ

  مهتم بما یقوله.

تقوم هذه المهارة على إعالم الطرف اآلخر، وٕابالغه أنك تفهم مشاعره و أحاسیسه و  :الفهـم ـب

  ه.سلوك

تقوم هذه المهـارة على إشعار الطرف اآلخـر بأّنك تحترمه، و ذلك من خالل  :اإلحترام ـج 

  ).295، ص2004(مصطفى عشوي، اتصـالك و عالقتك به.

  ثامنا: عوامل نجاح اإلتصال اإلنساني

  :یتطلب نجاح عملیة اإلتصال توفر العدید من العوامل نذكر منها ما یلي    

و الهدف األساسي من عملیة اإلتصال هو إیجاد تغییر في  :تحدید الهدف من اإلتصال ـ

اآلخرین و البیئة و الحصول على استجابة و تفاعل بین المرسل و المستقبل. كما أّن وضع 

و الحماس لدیه و  الهدف یجعل المرسل منظما و متوازنا، وأكثر تركیزا و ثباتا، حیث تزید الثقة

ـق النتائــج، و یرتقي بذاته، وینظم أولویاته، فمن خالل تحدید الهدف ینساب كل حقییؤهله إلى ت

شيء بسهولة و یسر. فمعرفة المرسل لهدفه من الرسالة یعینه على توصیل رسالته بشكل واضح، 

(یوسف بن عبد هللا، .و یسّهل علیه اختیار الكلمات المناسبة ألّنه یعرف ما یرید قوله أو كتابته

  ).61ص ،2010

.(ماهر التحكم بالعناصر المحیطة بعملیة اإلتصال كاإلضاءة و الحرارة و ظروف المحیط ـ

  ).36، ص2000 أحمد،



ممارسة المرسل و المستقبل لمهارات اإلبتسامه و تواصل العیون و اإلسترخاء  و التلقائیة و  ـ

  ).61، ص2000(السرحان محمود قطام، العفویة و إظهار اإلهتمام.

التفرغ لإلتصال من الشواغل لدى المرسل و المستقبل و اإلرادة و العزیمة في تحقیق اإلتصال  ـ

  ).106، ص1991النابلسي،و التخطیط الجید له.(

أبو عرقوب، إختیار المحتوى المقنع و الحكیم الذي یراعي الظروف و األحوال و الحاجات.( ـ

  ).150، ص2005

عملیة اإلتصال، و الحرص على أن تكـون األفعال موافقة  اإلهتمام بالحاضر و المستقبل في ـ

لألقـوال، و الثقة باآلخرین وقبولهم، و االهتمام بجمیع قنوات اإلتصال، و االستفادة من التغذیة 

  ).63، ص2010(یوسف بن عبد هللا، الراجعة و إمكانیات المستقبلین.

دة فعالیة اإلتصال و ذلك للقضاء أّن هناك أكثر من طریقة لزیا فهد خلیل زاید و یضیف    

  :على الصعوبات و الحواجز التي تؤثر بشكل سلبي على عملیة اإلتصال و منها

  بث الرسالة برموز سهلة و واضحة مّما یجعل فهمها سهال. ـ  

  أن تكون معاني الرسالة محددة ال تحمل أكثر من معنى. ـ 

  اإلستفادة من ردود الفعل العكسیة للمستقبلین للتأكد من فهمهم لعملیة اإلتصال. ـ 

    أن یكون وقت اإلتصال مالئما.ـ  

الصداقة و الصدق من أهم الركائز التي یجب أن تقوم علیها عملیة اإلتصال و بدونها یفقد  ـ

  اإلتصال معناه.

أو النماذج لكي تتركز الفكرة أو من األفضل ضرب األمثلة أو استخدام وسائل اإلیضاح  ـ

  ).40، ص2008.(المفهوم في ذهن المستقبل

  تاسعا: عوائق اإلتصال اإلنساني و طرق التغلب علیها



تشكل عوائق اإلتصال تحـّد لنجاح عملیة اإلتصال، و تحقیـق أهدافها، لذا البد من معرفتهـا         

  :ها على النحو التاليو التخلص منها أو التقلیل من أثرها و یمكن توضیح

  :عوائق تتعلق باألهداف ـ1 

  :تتمثل عوائق اإلتصال المتعلقة باألهداف فیما یلي      

 إهمال كتابة األهداف، مّما یعیق فهم الرسالة و المراد بها من قبل المرسل و المستقبل. ـ

  ضعف تحدید األهداف، مّما یجعل الرسالة غیر محددة المعالم. ـ

  غموض األهداف، مّما یشكل عائقا لدى المرسل و المستقبل في فهمها و تحقیق مرادها. ـ

  قصور األهداف و عدم شمولها، حیث تهتم بجوانب معینة، و تهمل جوانب أخرى مهمة.  ـ

.                                                                                                                            )65، ص2010یوسف بن عبد هللا، (

  :عوائق تتعلق بالمرسل والمستقبل ـ 2

  :إلى عوائق اإلتصال الخاصة بالمرسل و المستقبل في نقاط هي فهد خلیل زایدأشار     

  تسرع في التقویم أو التعلیق.ال ـ

  إستخدام العبارات التقریریة. ـ

  مقاطعة اآلخرین. ـ 

  الغضب عند المقاطعة أو االستفسار. ـ

  اإلستئثار بالحدیث.  ـ

  أسئلة اإلستدراج. ـ 

  التهكم و السخریة. ـ 

  التركیز على األخطاء.ـ 



  ).41-40، ص2008(المجادلة. ـ

فیما یخص عوائق اإلتصال الخاصة بالمرسل و  )2010( یوسف بن عبد هللاو یضیف     

  :المستقبل

صفات الكبر و العجب و الفضاضة، حیث تعیق اإلتصال بین المرسل و المستقبل، فالمرسل  ـ

  المتكبر ال یسمع لقوله، و المستقبل المتكبر ال یأبه لكالم المرسل.

تقبل، فإذا كان أحدهما غاضبا أو حزینا الحالة المزاجیة العاطفیة التي یمر بها المرسل أو المس ـ

  فإن تلك الحالة تؤثر على الرسالة و التغذیة الراجعة و األثر المترتب علیها.

إستخدام المرسل أو المستقبل لبعض المصطلحات التي ال یحیط المستقبل بها علما و ضعف  ـ

، 2010(.و المستقبلالقدرة التعبیریة الشفویة أو الكتابیة في عرض األفكار  لدى المرسل أ

  ).66ص

و من عوائق اإلتصال الخاصة بالمرسل و المستقبل، التسرع في تفسیر الرسالة و اإلدراك  ـ

اإلنتقائي المفرط بحیث یركز المستقبل على بعض أجزاء الرسالة، و یعطیها تفسیرا یتعارض مع 

  ).104ص ،2004 (قندیل وبدوي،.تفسیرها الحقیقي

  :طرق التغلب على معوقات اإلتصال من جانب المرسل و المستقبل ـ 3  

إلى عدة نقاط للتغلب على معوقـات اإلتصال من جانب  )2010(فهد خلیل زاید تطرق        

  :المرسل و المستقبل و هي

اإللتزام بمبدأ تأجیل الحكم أو التروي و االحتفاظ باالستنتاجات و التعلیقات إلى أن تنتهي  ـ1

مناقشة جمیع األفكار، ثم ال تتوان في توجیه األسئلة اإلستضاحیة حتى في الحاالت التي تشعر 

فیها بإلمامك بكل المعلومات التي تؤكد استیعاب كل النقاط و المسائل كما یراها الطرف اآلخر و 

  لیس كما یحلو لك أن تراها.

لتقریر و الحسـم تدفع اآلخرین للدفـاع       إّن استخـدام العبارات التقریریة، أي تلك التي تفید اـ  2

و المقاومـة، لذلك تحاشى العبارات التقریریة كلما أمكن ذلك، فاستخدامها یؤدي دائما إلى خلق 

  حالة من التوتر و استخدام عبارات مناسبة للتعبیر.



نتائج إّن مقاطعة اآلخرین تشل تفكیرهم، و تسبب لهم االرتباك و تعـوق الحصول على ال ـ 3

المرغـوبة و إن أكثر األضرار التي تنجم عن المقاطعة هو األثر النفسي الذي ینتاب اآلخرین 

فهي تعني لهم عدم اإلكتراث و اإلهتمام بأفكارهم مما یدفع بهم إلى اإلنسحاب و التقتیر في 

  الحدیث.

  :كاإلطالة في مناقشة أخطاء اآلخرین و إظهار عیوبهم یؤدي إلى مضایقتهم لذل ـ 4

  ناقش األخطاء بالقدر الذي یساهم في عدم تكرارها و لیس بقصد التكرار. أ ـ       

  ركز على اإلهتمام بالمستقبل في تعلیقاتك. ـ ب     

  تأكد من إلمامك بكل حقائق الموقف قبل التعلیق.  ج ـ    

  تحاشى العبارات التي تثبت وجود الخطأ لدى اآلخرین.   د ـ     

المجادلة تفسد العالقات الطیبة و تترك إنطباعا بعدم السعادة لإللتقاء كما أّنها تقلل من  ـ 5

  :احتمال عقد المقابالت، و تؤدي إلى تمسك كل شخص برأیه و تصلبه بموقفه لذلك

دع الطرف اآلخر یفرغ الشحنة الكالمیة التي بصدره مع مراعاة حسن اإلستماع له حتى  ـأ 

  .توتره العصبيیمكنك أن تقلل من 

  حّدد نقاط اإلتفاق و نقاط اإلختالف. ب ـ

  إستخدم بعض األسئلة اإلستضاحیة التي قد تؤدي إلى تراجع الطرف اآلخر عن موقعه. ج ـ

  ).43، ص2010خلیل فهد زاید، ركز حدیثك على ما هو الصواب و لیس من هو المحق.( د ـ

    :عوائق تتعلق بالرسالة ـ 4

عدم وضوح الرسالة، لوجود األخطاء العلمیة و اللغویة، و صیاغتها بأسلوب و لغة ال  أـ

یتناسبان مع المستقبل، و كذلك صعوبة البرهنة أو التحقق من الفكرة الغریبة أو القدیمة فیتعذر 

تصدیقها أو تكذیبها       باإلضافة إلى استخدام كلمات و جمل لها أكثر من معنى، و قد عّده 

تشویشا معنویا، مّما یؤدي إلى سوء فهم بین المرسل و المستقبل، و من الصعب  عرقوبأبو 



معرفته أو التخلص منه، فإذا تلفظ المرسل بكلمة(عین) احتار المستقبل بدالالتها اللغویة أهي 

  عین ماء؟ أو العین التي نبصر بها؟ أو الجاسوس؟ 

    ).172، ص2005(أبو عرقوب، 

مّما یؤكد على أهمیة مراجعة الرسالة قبل إرسالها و التأكـد من سالمتها اللغویة و دقة     

  معلوماتهـا  و بساطة ألفاظها.

  الحشو الزائد في الرسالة، و ضعف الترابط المنطقي مّما یشتت المستقبل. ـب  

  نقص المعلومات في الرسالة، مّما یجعل الصورة ناقصة في ذهن المستقبل. ـج 

  التأخر في إرسال الرسالة، أو إرسالها في وقت غیر مناسب للمستقبل مما یؤخر اإلستجابة. ـد  

  ).68، ص2010(یوسف بن عبد هللا، 

  :طرق التغلب على معوقات اإلتصال الخاصة بالرسالة ـ 5

لعدد من القواعد حتى نتغلب على المعوقات التي یمكن أن تحدث  فهد خلیل زایدأشار        

  من جانب الرسالة و هي:

  .تتطلب أن تكون واضحة و منطقیة العرض من حیث تسلسل األفكار :الوضوح أ ـ

  .أي شمول الرسالة لكافة الجوانب كما و كیفا :التكامل ب ـ

بالمعنى و یصیب المستقبل بالملل و االبتعاد عن اإلسهاب الذي قد یخل أي  :اإلیجاز ج ـ

  .الفتور

  أي البعد عن األلفاظ التي تحمل الشك و ازدواجیة المعنى. :التحدید د ـ

  .الصدق أمر له أهمیته في نجاح عملیة اإلتصال  :الصدق و الدقة ه ـ

  :عوائق تتعلق بوسائل اإلتصال ـ 6

  تصنیفها.نقص وسائل اإلتصال و ضعف المهارة في استخدامها، و   ـأ 



  التشویش الذي یطرأ على الوسیلة بسبب المشكالت .  ب ـ

  إستخدام وسائل إتصال غیر مناسبة، فطبیعة اإلتصال هي التي تحدد الوسیلة المناسبة. ج ـ

  .)68، ص2010 (یوسف بن عبد هللا،

  :معوقات اإلتصال الخاصة بالتغذیة الراجعة  ـ 7

إن الغرض من التغذیة الراجعة (إرجاع األثر) هو غلق حلقة اإلتصال و التأكد من فهم      

المستقبل المعنى المقصود من الرسالة، و استجابته برد الفعل المطلوب، إال أن هذه المرحلة قد 

  :تواجه بعض المعوقات منها

ت و التي تعطي مؤشرات عن عدم األخذ بعین اإلعتبار الرسائل غیر اللفظیة أو التلمیحا ـ أ 

  الرسالة.

تركیز المرسل على األهداف و الحاجات التي یسعى إلى إشباعها دون اإلهتمام لحاجات و  ـ ب

  ). 47ص ،2008 (فهد خلیل زاید،.دوافع الشخص المستقبل

  طرق التغلب على المعوقات من جانب التغذیة الراجعة:ـ  8

  تنمیة مهارات اإلنصات. ـ أ  

  تشجیع اإلتصال في اتجاهین في كل المستویات التنظیمیة ألنه یزید التفاهم بین األطراف.  ـب  

اإلنتباه إلى اإلیرادات و اإلیحاءات الصادرة بما یساعد على التحقق من األثر المطلوب من  ـج  

  اإلتصال.

  .)48، ص2005 (فهد خلیل زاید،.التشجیع على النقد البّناءـ د  

  الوالديعاشرا:اإلتصال 

  :تمهیـد  

ال بد للمرء من أن یشعر باإلغتباط لهذا الوعي المتنامي لدى األزواج و الزوجات، حول       

نوعیة العالقة التي ینبغي أن تقوم بینهم، و قد بدأ كثیر من الناس یدركون الیوم أن الذین 



أنفسهم أقدر الناس یستطیعون تحقیق أكبر قدر من السعادة لهم، هم الذین یعیشون معهم، و هم 

على أن یلحقوا بهم أشد أنواع األذى و الشقاء، و لیس هناك من هو أقرب إلى الزوجة من 

 ـعز وجل ـ زوجها، كما أّنه لیس هناك من هو أقرب إلى الزوج من زوجته، و ما أجمل قول هللا 

بینكم مودة و  جعلو  ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیهافي هذا المعنى" 

  ).ـ 21ـ الروم".(ذلك آلیات لقوم یتفكرون في رحمة، إن

إّن التواصل و السكینة و الطمأنینة و الرحمة بین الزوجین هي ما ینبغي أن یسود العالقة      

بینهــما فإذا غابت هذه المعاني أو ضعفت صارت الحیاة الزوجیة باهتة و فارغة من المضمون، 

و ربما تحولت إلى عبء و إلى مصدر من الهموم المتراكمة. هناك فیض من الدراسات التي 

أن غیاب اإلتصال بین الزوجین یعد من األسباب األساسیة للشعور بالتعاسة و االنفصال و  تؤكد

  ).61، ص2010عبد كریم بكار، (الطالق. 

  :مفهوم اإلتصــال الوالــدي ـ 1

أن اإلتصال هو قیام األفراد بإرسال معلومات و إعطاء معان لها، و  )1991ساتیر(ترى      

االستجابة لها على المستوى الداخلي و الخارجي، و بمجرد أن تصبح المعاني غیر متطابقة 

Non  Congruent  و غیر مؤكدة و مشوهة فإّن اإلتصال یتعرض لخلل وظیفي، و یبقى

كافیة إلیضاحها، من جهة أخرى یتحقق أسلوب  كذلك ما لم یكن لألفراد المعنیین مناسبات

كلثوم (اإلتصال الوظیفي المتطابق عندما یكون هناك تناسب بین النیة و نتیجة اإلتصال. 

 ).172، ص2006 بلمیھوب،

و یقصـد باإلتصال بین الزوجین لغة التفاهـم التي تنقل أفكـار كل منهما  و مشاعره و      

تحمل معاني صریحة و غیر  ـأي لغة التفاهم  ـرغباته و اتجاهاته إلى الزوج اآلخر. فهي 

صریحة، تحدد شكل التفاعل و توجهه وجـهة إیجابیة، إذا كانت أسالیب اإلتصال جیـدة،  و 

  یة إذا كانت أسالیب وجهـة سلب

اإلتصال ردیئة مشوشة. حیث یحدث في الحالة األولى (اإلتصال الجید) التفاهم بین الزوجین، 

الذي یجذب كل منهما إلى اآلخر. و یحدث في الحالة الثانیة (اإلتصال الرديء المشوش ) سوء 

  .)Rascke , 1986, p77(.التفاهم، الذي ینفر كل منهما من اآلخر، و قد یؤدي إلى الطالق 



و اإلتصال بین الزوجین یشكل الحبل السري الذي تتغذى منه السعادة الزوجیة، و هو مهم     

لیس لحل المشكالت، و لكـن لمنع وقـوع المشكالت، فمن الواضح أن الفـرد یكره الركود في الحیاة 

 عبد الكریم بكار،(. الزوجیـة و یریدها موَّارة بالحركة و التواصل و األخذ و العطاء و الحوار

  ).64ص  ،2010

فاإلتصال الجید مفتاح سحري لكل عالقة زواجیة إیجابیة، و اإلتصال الرديء من أهم      

  .)35ص  ،1988 .(عمر ماھر محمود،عوامل سوء التوافق و التفكك األسري 

المصاحبة، و یتم اإلتصال بین الزوجین بالكالم و اإلبتسامة و البكاء و الهمس و اللمس و     

و األعمال المشتركة في الترویح عن النفس في أیام الجمعة و العطالت، و في الزیارات و 

 .) Liberman, et al, 1980 , p55 (الرحـالت، و الجوالت و غیره. 

من األزواج و الزوجات یرون أن اإلتصال بین  %100و قد جاء في أحد اإلستطالعات أن     

 ،2010 عبد الكریم بكار،( الزوجین أساسي إلسعادهما، و للتغلب على المشاكل التي تواجههما.

  ).62ص

أن األزواج غیر السعداء    Kurdek )1991ردیك (یك كما بینت عدة دراسات منها دراسة    

كلثوم بلمیھوب، (تي أدت إلى تحطیم حیاتهم. یرون أن مشاكل اإلتصال هي من أهم العوامل ال

   ).62ص، 2006

و یتطلب اإلتصال الجید بین الزوجین أن یكون أحدهما متكلما و الثاني مستمعا، و أن یكون     

عن الرسالة التي یرید توصیلها  حتى یرسلها بصدق  Good expressing المتكلم جید التعبیر

دقیق المالحظة،  و    Good listeningو أمانة،  و أن یكون المستمع حسن اإلنصات 

اإلنتباه للمتكلم و رسالته، و ما تحویه من تعبیرات صریحة و غیر صریحة،  تظهر في نبرات 

فهم الرسالة و ما تحمله من معان الصوت، و وضـع الجسم و حركـاته و تعبیرات الوجه  حتى ت

  مباشرة، و ما وراءها من معان ضمنیة.

و یتضمن اإلتصال بین الزوجین أربع خطوات رئیسیة هي: التعبیر عن الرسالة لغویا أو     

غیر لغوي و استقبالها ثم فهمها، و االستجابة لها برسالة لغویة أو غیر لغویة. و هذا یعني أن 

في اإلتصال الزواجي الجید یقوم على وعي كل من الزوجین بالرسالة التي اإلرسال و اإلستقبال 



یرید أن یوصلها للزوج اآلخر فیحسن التعبیر عنها، و بالرسالة التي یرید الزوج اآلخر توصیلها 

و   Expressing skillإلیه فیحسن اإلنصات إلیها فاإلتصال الجید یتطلب مهارة في التعبیر 

.                                                                             )111، ص1995 إبراهیم مرسي، كمال(. Listening skillمهارة في اإلنصات 

أن اإلتصال السوي بین الزوجین هو الذي یكون متطابقا لفظا و سیاقا.  1967ساتیر وترى      

صادق، غیر  :تصال بین األزواجفقد حّدد أربعة طرق في اإل  Madessonمادسونأّما 

  صادق، مبـاشر غیر مباشر.

    األسئلة الصادقة هي دائما أسئلة مباشرة. ـ

  األسئلة غیر الصادقة قد تكون مباشرة أو غیر مباشرة.  ـ

    األسئلة المباشرة قد تكون صادقة أو غیر صادقة.ـ 

األسئلة غیر المباشرة تكون دائما غیر صادقة، و اإلتصال الجید یتضمن األسئلة الصادقة  ـ

  ). 200ص ،2005 بلمیھوب كلثوم،(والمباشرة.       

و یتضمن اإلتصال بین الزوجین الكالم العادي للتفاهم حول األسرة و التعبیر عن هموم       

الطموحات و الحاجـات و األفكار و اإلنفعاالت  العمل والحیاة،  و اإلفصاح عن اإلهتمامات  و

و غیـرها   و یتأثر التفاعل الزواجي بمستوى الكالم و مضمونه،  و حالة المتكلم و المستمع. 

فعندما یحّدث كل زوج الزوج اآلخر بكالم طیب، و یجده صاغیا إلیه، مشاركا له، و مهتما به، 

یه و یرتبط به، أّما عندما یجده الهیا عنه، متذمرا فإنه یتفاعل معه  تفاعال إیجابیا و یقبل عل

منه، أو محّقرا لما یقول، فإنه ینفر منه، و ینصرف عنه و یسوء التفاهم بینهما و قد یؤدي إلى 

  ).Kitson et Sussman, 1982, p82(اإلنفصال و الطالق.

الكالم مع اآلخر فإن و عندما یقل الكالم المتبادل بین الزوجین، أو یتوقف كل منهما عن        

اإلتصال بینهما یختل، و التفاهم یسوء و التفاعل یضطرب، ألن التوقف عن الكالم یعني 

الخصام و اإلهمال،  أو عدم الرغبة في التفاعل الزواجي، و ِیؤدي إلى تنمیة مشاعر العداوة،  و 

  یثیر الشقاق و الصراع.



بالكالم الطیب، فأمر بالعشرة بالمعروف،  كما حرص اإلسالم على اإلتصال بین الزوجین       

أي على ما تعارف علیه الناس من الكالم الجید، و نهى عن الخصام و جعل الكلمة الطیبة 

ال یحق  :"و قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم " و عاشروهن بالمعروف "،صدقة، قال تعــالى: 

  ).112، ص 1995مرسي،  ".(كمال إبراهیم أیام للمسلم أن یهجر أخاه فوق ثالثة

الكالم غیر الطیب بین الزوجین فیكون أحدهما أو كالهما ثرثارا أّنانا  كذلك عندما یكثر      

منانا لعانا سخاطا، فإن اإلتصال بینهما یختل، و یؤدي إلى اختالفهما و یحول دون ائتالفهما و 

ب الطالق التي ترجع إلى قد ِیؤدي إلى الطالق حیث تبین من بعض الدراسات أن من أهم أسبا

  .)(Rasck, 1982, p102 الزوجة كثرة الشكوى من المرض و البذاءة في الكالم.

لذا حث اإلسالم على أن یكون الكالم بین الزوجین طیبا یرضي المستمع و ال یؤذیه، فنهى      

الرسول علیه الصالة و السالم عن السباب و التقبیح في اإلتصال بین الناس عموما و بین 

األزواج خصوصا.   و أمر رسول هللا صلى هللا علیه و سلم الزوج بعدم سب زوجته أو تقبیحها 

ال تضرب الوجـه و ال تقبح" و وصف من یهین زوجته باللئیم فقال صلى هللا علیه و : " فقـال

  ) .114ص  ،1995، كمال إبراهیم مرسي (".و ما أهانهن إال لئیم  : "سلم

  

  اإلتصــال واإلختـالف بین الرجــل والمــرأة: ـ 2

مهما تحدثنا عـن وجوه االتفاق بین الرجـل و المرأة، و عن وحـدة الثقافة و ما یؤّمنه االعتقـاد      

و التدین من رؤیة مشتـركة، فالحقیقة الناصعـة هي أن هناك اختـالفا في التركیب الجسمي، 

في الحیاة، و النفسي و العقلي بین المرأة و الرجل، و هذا ما أدى إلى تباین الوظائف و األدوار 

تباین الطموحات، التطلعات، و المعارف و الخبرات... و حین یكَون الرجل و المرأة كیانا واحدا 

هو األسرة فإن هذا یعنى تعارض الكثیر من األذواق و الرغبات، و الرؤى و المصالح و 

الت المعاییر... و اإلختالف بین الزوجین یمكن أن یدمر الحیاة األسریة كما یحصل في حا

كثیرة أو یمكن له أن یثري الحیاة األسریة و یكون مدخال للشعور بالتعاون و التكامل، على 

  .)70ص ،2010 عبد الكریم بكار،.(قاعدة" نختلف لنأتلف "



و االختالف بین المرأة و الرجل یخلق إختالفا في أنماط األزواج، و هناك عدة أنماط من     

فات توازنا، فاهتمام الشخص بالتفاصیل قد یوازن تهور و األزواج، و عادة ما تخلق االختال

  :اندفاع اآلخر و هذه األنماط هي

: و یعني أن أحد الطرفین یتذمر و یّلح باستمرار، في حین أن اآلخر المنسحب ـ المطالب/ أ 

  یكون صامتا، و رافضا التحدث عن المشكلة أو منسحبا جسدیا من العالقة.

یعني أن أحد الطرفین یعبر عن شعوره، و اآلخر یعرض أسبابا و  : والمنطقي ـ ب/ العاطفي

  حلوال.

: أحدهما ینتقد بینما اآلخر یدافع عن نفسه، و یشمل التجنب المتبادل و و المدافع ـج/ الناقد 

  اللوم المتبادل و التهدید المتبادل.

  : أحدهما یضغط على اآلخر لیتغیر، و اآلخر یقاوم التغییر. المقاوم ـالضاغط  /د

إّن اإلدراك المشترك الناتج من الّتعرف على األنماط العامة، یوفر للزوجین إدراكا للتخلي      

عن الصراع المبذول في محاولة للنجاح في المناقشات. كما یخلق سیاقا یمّكن للتعاطف أن ینمو 

  ).208، ص2006(كلثوم بلمیھوب، العامة.  فیه بغض النظر عن مشاكلهم

كلمة في  ثالثة عشر أالفو قد دلت إحدى الدراسات على أن المرأة تنطق بما متوسطه      

، أي أن المرأة في أصل فطرتها ثمانیة آالف كلمةالیوم، في حین أن الرجل یلفظ بما متوسطه 

  تمیل للكالم أكثر من الرجل.

من األزواج یعتقدون  %59عات الزوجات و األزواج على أن و دَلَ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ت إحدى استطال    

من النساء  %84أن لدى زوجاتهم قدرا كبیرا من الخبرة في قضایا یحتاجون فیها إلى قرار مقابل 

من النساء أّنهن یستفدن من خبرات أزواجهن في  %76و على الصعید العملي فقد ذكر 

  من األزواج. %47المسائل التي تحتاج إلى قرار، و ذلك مقابل 

و هذا یّدل على أن النساء یثقن بجدوى اإلتصال مع األزواج أكثر من ثقة االزواج بجدوى     

  ). 65، ص2010، عبد الكریم بكاراإلتصال مع الزوجات.(



اإلختالفات بین الجنسین في اإلتصال و الذي    Otannem )1990(أوتنام  كما بینت دراسة  

قات، و أشارت الدراسة أن النساء أكثر إتصاال من الرجال و هذا یؤدي إلى مشكالت في العال

  :لعدة عوامل منها

 النساء یردن التحدث عن مشاعرهن و الرجال یریدون حل المشاكل. ـ

الرجال أقل میال لطرح أسئلة شخصیة و التعلیق أثناء النقاش، بینما تستعمل النساء هذه األمور ـ 

  للحفاظ على استمراریة الحدیث.و بعض األسالیب " هم، هم " 

  :و الذي لخصها فیما یلي Beck باككما أكد هذه الفروق       

  یبدو أن المرأة تعتبر األسئلة كطریقة الستمرار الحدیث، بینما یعتبرها الرجل كطلب للمعلومات. ـ

  تحاول المرأة الربط بین ما قاله الرجل و ما ستقوله. ـ

  لقاعدة، و یبدو غالبا جاهال التعلیق السابق لزوجته.الرجل عموما ال یتبع هذه ا ـ

تعتبر المرأة العدوانیة من الزوج كهجوم یؤدى إلى اضطراب العالقة، بینما یعتبرها الرجل شكال   ـ

  من أشكال الحدیث.

تمیل المرأة إلى التحدث عن المشاعر و األسرار بینما یفضل الرجل مناقشة أشیاء أقل  ـ

  السیاسة .خصوصیة كالریاضة و 

  تمیل المرأة إلى مناقشة المشكالت، تقاسم تجاربها، و منح الشعور باألمان. ـ

الرجل یمیل إلى سماع المرأة كأي رجل، فهو یناقش المشكالت للبحث عن حلول لها بدال من  ـ

  ).267ص ،2006 كلثوم بلمیھوب،. (إظهار االستماع الودي فقط

و من الواضح أن المرأة تظهر قدرة على الكالم و النقاش أكثر من الرجل، و تظهر قدرة       

على الخروج من الموضوع األصلي في الحوار، ثم العودة إلیه بسالسة أكبر مما یظهره الرجل، و 

لهذا فإنه حین یتحاور الزوجان فإن المرأة تكثر من مقاطعة الرجل و تظن أنه لیس في ذلك 

لة، ألنها ال تجد صعوبة في مواصلة حدیثها و التفاهم مع من أمامها، و لو كثرت مشك

المقاطعات و اإلستطرادات، و حین توجه إلى الرجل سؤاال أثناء الحوار و یبطئ علیها في 



الجواب فإنها تستغرب من ذلك، و تسارع في القول: أّنها أفحمته، و لم یعد لدیه ما یقوله، و في 

  تظن أنه من خالل تأخره في الجواب یبحث عن مخرج أو حیلة أو...بعض األحیان 

و هذا راجع لكون المرأة و هي تحاور تستجیب أكثر لعواطفها، و هذا یجعل إطالقها لألحكام     

أسرع و ربما حسمت بعض القضایا الكبرى، كطلب الطالق مثال بسرعة البرق، و لیس الرجل 

  كذلك.

لى المزید من الفهم المتبادل سوف یساعد الزوجین على تجاوز و لهذا فإن الحرص ع       

الصعـاب و األزمات، و الرجل و المرأة كائنان مختلفان و نجاحهما في الحوار یتوقف على فهم 

  ).69ص  ، 2010.(عبد الكریم بكار، كل منهما لطبیعة صاحبه

      :عوامل نجاح اإلتصال بین الوالدین (الزوجین) ـ 3

عملیة اإلتصال تبدأ بالوجه قبل اللسان، و إن اإلبتسامة الطبیعیة هي المفتاح الطبیعي      

  لنجاح عملیة اإلتصال.

و إن الهدف النهائي من عملیة اإلتصـال هو الفهم المشترك الصحیح بین المتصـل و      

ناصر التي تتكون المستقبـل، و یعتمد اإلتصال الفّعال على مدى التناسق و اإلنسجام بین الع

منها عملیة اإلتصـال  و إّن أَي خلل یحدث في أحد مكونات هذه العناصر یؤثر على مجمل 

  العملیة بشكل عام.

وكلما زادت اإلستفادة من التغذیة الراجعة و أتیح لها أن تأخذ مجراها كان اإلتصال أكثر     

فسیة و اإلجتماعیة لألفراد الذین یتم فاعلیـــة، فاإلتصال الفّعال یعتمد على مراعاة الحالة الن

، 2010فھد خلیل زاید، (اإلتصال معهم، و على اختیار الوقت المناسب عند القیام باإلتصال. 

  ).50ص

العالقة الزوجیة بأنها عمیقة جدا، و هَشة جدا، و هي  )2010(عبد الكریم بكار و یصف     

الزوجیة من كثیر من المشكالت، و یطرد عنها تحتاج إلى رعایة دائمة، و اإلتصال یقي الحیاة 

  الركود و الملل.

  كما یرى أن اإلتصال بین الزوجین یحتاج إلى شیئین مهمین كي ینجح:    



  : تحدید الهدف الجوهري من اإلتصال بكل أشكاله بین الزوجین.ألولا

  ر و یعطي.: هندسة اإلتصال و العمل على إخراجه بالشكل المطلوب حتى یستمر و یثمالثاني

أما على صعید تحدید الهدف من اإلتصال، فینبغي أن یكون المقصد األساسي هو تقویة     

العالقة بین عقلین و روحین و مصلحتین ورؤیتین للحیاة عامة، و مستقبل األسرة خاصة، و 

حین تتحسن العالقة بین الزوجین، فإَن هذا یعني تحسن المناخ العام لألسرة، و یعني تفهما 

فضل لرغبات و حاجات كل منهما لصاحبه، و هذا ما یؤدي إلى بناء جو جید من الثقة أ

المتبادلة، و حین یتوفر هذا الجو فإن كثیرا من المشكالت تتبخر من تلقاء نفسها، و ما یتبقى 

  یكون حَله سهال، أو یمكن تحمله و معایشته.

  شمل عدة نقاط و هي:وأّما على صعید هندسة اإلتصال بین الزوجین، فإنه ی     

اإلتفاق على وقت الحوار و المحادثة، و ال یصح إرغام أحد الشریكین على الدخول في حوار  ـ

  ال یریده و إن كانت هناك مشكلة، فالبد من أن یمنحا أنفسهما الوقت الكافي لحلها.

الكریم،  الزوجان هما أقرب شخصین لبعضهما في العالم، و العالقة بینهما تحتاج إلى الخلق ـ

  أكثر من العقل النیر و العلم الغزیر.

و اإلتصال هو عالقة إنسانیة أي هو تأثیر الناس في الناس، و لهذا ینبغي أن یتوقع الزوجان  ـ

من وراء الحوار أن یحدث تغییر في آرائهما و مواقفهما و ال یصح النظر إلى ذلك على أنه نوع 

  من الهزیمة أو عدم النضج في الرأي.

بتعاد كل البعد أثناء اإلتصال عن كل ما یشعر الطرف اآلخر بالدونیة أو اإلهانة، هذا زوج اإل ـ

یقول لزوجته ( لو لم أتزوجك لكنت اآلن عانسا ما بین أهلك...)، و هذه إمرأة تقول لزوجها 

  (أهلي وافقوا علیك شفقة لحالك...).

، فهذا یعطي إنطباعا للطرف اآلخر أن اإلبتعاد عن التنهد و الهمهمة و الغمغمة أثناء الحوار ـ

  الكالم غیر مفید.



اإلبتعاد عن ممارسة الضحیة و اإلنسحاب من الحوار بحجة المحافظة على جو األسرة، أو  ـ

راحة أعصاب الشریك، فهو في نظره یضحي و یتنازل و ال یعرف أنه بذلك یؤذي غیره، و یدفع 

  ).70ص ،2010 (عبد الكریم بكار،.باألمور نحو األسوأ

  اإلتصــال و مستویــات الخالفــات الزوجیــة: ـ 4

الخالفات الزوجیة لیست في مستوى واحـد، من حیث شدتها و مـدتها، فبعض الخالفات      

 )بسیـطة و بعضها اآلخر شدیدة و مزمنة، و تصنف بحسب شدتها إلى أربعة مستویات 

Guerin , et al  1987)  :نلخصها كاآلتي  

  المستوى األول:ـ أ 

التي تحدث بین الزوجین و ال تستمر طویال، و یظــهر فیها  و یشمل الخالفات البسیطة      

و التذمر، و ال یظهر الحقد و االنتقام، و ال النقد و التجریح و اإلهانة، و یسعى كل  الغضب

منهما باآلخر. و ال من الزوجین إلى حّلها دون أن تفسد الود بینهما، و ال تؤثر على ثقة كل 

تؤثر الخالفات من هذا المستوى على التفاعل الزواجي، حیث یظـل المناخ اإلنفعـالي في األسـرة 

  جیدا، و األزمـات قلیلة  و اإلتصال بین الزوجین جیدا، فهي خالفات بناءة یسهل عالجها.

  المستوى الثاني:ب ـ 

لة ( أقل من ستة شهور عادة )، و تغدو تشتد الخالفات بین الزوجین و تستمر مدة طوی      

من النوع الهدام، الذي یثیر الغضب و التذمر و القلق و النفور و العداوة و النقد و التجریح و 

اإلتهامات و الضرب. و مع هذا فإن قنوات اإلتصال بین الزوجین تبقى مفتوحة، و الرغبة في 

أهلها، و مع ذلك تنتظر من یصلحها على التفاهم و حل الخالفات قائمة فقد تغضب الزوجة عند 

  زوجها، فهذه الخالفات و إن كانت هدامة، فإن الرغبة في استمرار الزواج مازالت قائمة.

  المستوى الثالث: ج ـ

تشتد الخالفات الهدامة بین الزوجین، و تستمر مدة تزید على ستة شهور، و تؤدي إلى        

، ونمو الحقد و العداوة، و انتشار الخالفات و كثرة تغیر المشاعر و زیادة الغضب و التذمر

اإلنتقاد و التجریح و اتساع الفجوة بین الزوجین، و اضطراب اإلتصال بینهما، و كثرة الهجر و 



الخصام لمدة طویلة، وتصبح ردود أفعالهما مشاكل، حیث تأخذ شكل الهجوم و الهجوم المضاد 

attack and counter attack جها صعبا.عال مما یجعل  

  المستوى الرابع:ـ د 

تشتد الخالفات الهدامة، بدرجة أكبر منها في المستوى الثالث، و یعم النفور و الحقد و      

الرغبة في اإلنتقام و بالسب و الضرب و اإلهانة ، و تغدو الحیاة الزوجیة جحیما، و یسعى كل 

لخالف إلى القضاء و یوكل من الزوجین إلى الهروب منها  و یرفض الصلح، و یرفع أمر ا

  ).240، ص1995إبراھیم مرسي، (كمال محامیا للدفاع عنه.

اإلجتماعي و تأثیر اإلتصال بین الوالدین (الزوجین) على التوافق النفسي ـ  5

  ألبنائهم المراهقین:

تعتبر األسرة المؤسسة األولى للمجتمع، حیث تقوم باإلنجاب والتنشئة االجتماعیة، و یتأثر       

فیها الصغار بما یجري حولهم من إتصال إجتماعي و یتعلمون من خاللها المخالطة و المعایشة 

، 2010(یوسف بن عبد هللا، فیالحظون ما یقوم به الكبار و یقلدونهم بالكالم و الحركات. 

  ).76ص

ویؤثر الطابع العام لألسرة على شخصیة األبناء و صحتهم النفسیة، فعندما تشبع األسرة      

الحاجات النفسیة ألبنائها، فإنهم یشعرون بأنهم محبوبون كأفراد و مرغوب فیهم و یتلقون الثناء و 

، 2001خلیل تومي، . (المدح، و بث الثقة في نفوسهم و إتاحة الفرصة لهم للتعبیر عن ذاتهم

  ).15ص

وعلیه فإن وجود عالقة إنسانیة طبیعیة بین الزوجین له أهمیة كبیرة، حیث یمكن أن یقدم      

للعالقات األسریة و التفاعل األسري، كما یؤثر الزوجان  االزوجین ألطفالهم نموذجا طیبا سلیم

لطفلیهما هما مفتاح  بهذه العالقة في حیاة الطفل و توافقه النفسي و اإلجتماعي، فالوالدین بالنسبة

، 1999(عالء الدین كفافي،  الحیاة و بذلك یستطیع الطفل مواجهة مستقبله بطریقة أكثر إیجابیة.

  ).99ص

فال یختلف إثنان على أنه إذا كانت العالقة بین الوالدین دافئة و حمیمة و مستقرة أدى ذلك      

إلیجاد شخصیة متزنة متكاملة عند اإلبن، أّما إذا كان عنوان الوسط األسري و خاصة بین 



الوالدین هو الشحناء و الخالفات و الخصومات المستمرة و على مرأى و مسمع اإلبن فإن ذلك 

دي إلعاقة النمو النفسي و العاطفي و اإلجتماعي السلیم لدى الطفل، و تترك الخالفات یؤ 

الزوجیة و عدم اإلتفاق بین الوالدین آثارا نفسیة سلبیة تهدد إشباع حاجات الطفل إلى الحب و 

تحرمه من األمن النفسي. و قد ینتج عن ذلك اإلضطرابات النفسیة و الصراعات الداخلیة بسبب  

ناة و التوتر النفسي الذي یقود في نهایة المطاف إلى ظهور أنماط اإلنحراف و السلوك المعا

  .)104، ص2005سند العكایلة، .(محمد العدواني المخالف لقیم و أعراف المجتمع السائد

أن إضطرابات التواصل األسري تعد   Virginia Satir )1972فرجینیا دساتیر ( وتؤكد    

مؤشرا منبئا باالضطراب الوظیفي لألسرة. لذا یؤدي ظهور أي إضطرابات أو مشاكل معوقة 

لإلتصال داخل األسرة إلى افتقاد الشعور بالتوافق األسري و تعزیز مشاعر التمرد و االستعداد 

  ).194ص ،2005.(سمیرة أبوالحسن، للجناح لدى المراهق

و قد تتضمن المشاحنات و الخالفات و المنازعات األسریة التي تقع بین الوالدین جمیع         

أشكال السلوك الكالمي و الحركي متعدد األنواع و الذي یخلق في البیت بشكل أو بآخر جوا من 

التوتر و القلق و اإلضطراب النفسي بحیث یؤثر كثیرا في حیـاة األبناء، علـى أن غالبیة البیوت 

فیها الخالفـات و المشاحنات و لكنها ال تدوم طویال و ال تخرج عن حدود المناقشة المنظمة  تقع

المهذبة بحیث تنتهي هذه الخالفات بالتسامح و التصافي  و الغفران،  فالبد من أن یبتعد 

الوالدان في مناقشتهما عن األبناء حرصا على حسن التنشئة و حفاظا على التربیة المتوازنة. و 

كانت بعض المشاحنات التي تحصل بین األزواج تدور على مرأى و مسمع األبناء، و ال  إن

تقف عند هذا الحد، بل قد تتجاوزها إلى حـد السب    و الشتم ، أو قد تتطور األمور و تتفاقم 

إلى حد الضرب و اإلیذاء، و ألن األصل أن األبناء یحبون األب و األم على حد سواء فإنهم قد 

حیارى أمام مثل هذه المشاحنات الحادة،  بحیث ال یعرفون كیف یتصرفون، و إلى أي یقفون 

جانب ینحازون، ثم ینتاب األبناء شعور بالقلق و االضطراب و الصراع النفسي أمام هذه 

  ).174، ص2005العكایلة،  (دمحم سند.المواقف

عدم اإلفصاح عنها و یضطر األبناء في نهایة المطاف إلى كبت و دفن مشاعرهم و       

لآلخرین أو ألصدقائهم حتى ال یعرفوا ما یجري و ما یدور داخل بیتهم، و الشك أن الخالفات و 

المشاحنات التي  تعصف بالوسط األسري تعتبر من أشد األجواء تأثیرا في نفسیة و شخصیة 



و إن الحدث، و تبقى ذكرى هذه الخالفات عالقة في ذهن الحدث و تالزمـه طیلة حیاته، 

اصطـدام الحدث و مواجهته للخالفـات و المنازعات األسریة تعتبر من األمور الصعبة و الخطیرة 

  ).174، ص2005( دمحم سند العكایلة، في حسن تكیفه.

فالعالقات بین الوالدین واستقرارها و تصدعها له دور كبیر في حیاة األبناء النفسیة و       

صیتهم، فكلما كانت العالقات یسودها الحب و الوفاق و تنعكس على الجوانب المختلفة لشخ

اإلنسجام أدى ذلك إلى اتفاق الوالدین و تفاهمهما على اتباع أسلوب تسوده الدیمقراطیة و 

التحاور و تتسع فیه دائرة اإلتصال لتبرز اإلبن كأحد أطراف الحوار. و تبرز مشاركة كل طرف 

  فسي سلیم لألبناء إلى حد ما.  (الوالدین و األبناء) و هذا لضمان نمو ن

أّما إذا كانت العالقات تتمیز بالخالفات و التوترات و المشاحنات بین الوالدین، و خاصة      

عندما یشعر بها األبناء و یدركون فإن ذلك یعتبر من العوامل التي تحول بین األبناء و نموهم 

  ).200، ص2008(قدوري یوسف، النفسي السلیم.

طفل من الحضانة حـول توافق   23دراسة على  Baruch باروخد أجرى العالم  و لق       

الوالدین و مدى استقرارهم األسري، و قد كشفت نتائج الدراسة عن مدى توافق األبناء نفسیا، و قد 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن عدم توافق األبناء مرتبط بالصراع بین األم و األب، و كذلك 

.(دمحم سند األسریة المستمرة بینهما، و عدم حل المشاكل األسریة بصورة دیمقراطیةالخالفات 

   ).106، ص2005العكایلة، 

و بالتالي فإّنه یمكن أن تسیر المراهقة بیسر، و عدم وجود صعوبات و مشكالت إذا ما        

ال تحبطه و توتره،  حاول الكبار تهیئة المواقف المفیدة و النافعة أمامه بطریقة سلیمة تشجعه، و

و إتاحة الفرصة الستقاللیته و اعتماده على نفسه، و تحمل مسؤولیات الحیاة، و احترام رأیه و 

وجهات نظره، وهذا األمر بال شك یعمل على النمو اإلنفعالي السلیم و النضج و اإلتزان و 

  ).21، ص 2000عطیة، نوال دمحم. (اكتساب الخبرات في مجاالت متعددة

بقولهم: أن المراهق یتأثر إلى حد كبیر  )2000(محمود منسي و آخرون وهذا ما أكّده       

بالعالقات العائلیة المختلفة التي تهیمن على أسرته في طفولته و مراهقته، و الجو اإلجتماعي 

السائد في عائلته، فأي مشاجرة تنشأ بین الوالدین تؤثر في انفعاالته و تكرار المشاجرات یعیق 

   ).406.(صنه النفسي اإلجتماعي اتزا



حول أثر التفكك العائلي في جنوح   جعفر عبد األمیر الیاسینفهناك دراسة لصاحبها       

حدد الباحث بغداد مجاال لدراسته و عینة الدراسة األحداث الجانحین الذین  1981األحداث سنة 

أسر األحداث الجانحین  من %36.67 صدرت بحقهم عقوبة الحجز و من نتائج هذه الدراسة أن

كان یسودها الخصام و النزاع بین الوالدین. كما أشارت الدراسـة إلى أن حاالت الخصام عند أسـر 

 .% 63.64الجانحین كانت تقع علـى مرأى و مسمع الجانحین بنسبة 

: العالقة بین الطالق و انحراف األحداث في األردن محمد المومنيباإلضافة إلى دراسة        

و قد خلص الباحث من هذه الدراسة أن نسبة األحداث الذین یشاهدون المشاجرات  1991سنة 

و هي نسبة عالیة نسبیا. و إن هذا العامل یعتبر من العوامل التي تترك آثارا  %67بین الوالدین 

 سیئة في نفسیة الحدث،  حیث أّنها تجعل منه شخصیة مضطربة قلقة.

 1990على عینة من األحداث الجانحین في عّمان  بشیر البلبیسيو هناك دراسة للباحث       

من عینة الدراسـة كانت تسـود بین أسرهم المنازعات و المشاجـرات خاصة  %65.75أن نسبة 

 ).188ص  ،2005 .(دمحم سند العكایلة،ببین األم    و األ

و انقالبات جذریة  مرحلة المراهقة بما فیها من خصائص و صراعاتو خالصة القول أّن       

في حیاة الیافع سواءا على الصعید الجسدي أو النفسي تقتضي من األهل أن یتغیروا هم أیضا، 

و أن یغیروا من أسالیبهم و طرائقهم في التعامل مع أبنائهم في هذه المرحلة، علیهم أن یتهیؤوا 

إذ أن اإلتصال  لهذه المرحلة بخلق جو أسري هادئ مبني على حسن اإلتصال بین الوالدین،

 الوالدي الجید ینعكس على حیاة األبناء و یساعدهم على تحقیق توافقهم النفسي و اإلجتماعي.
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  تمهید :  

لقد احتلت األسرة منذ القدم و ال تزال بال المفكرین و الباحثین في جمیع المجاالت من     

األسرة السلیمة أساس المجتمع السلیم)، (األسرة (منطلق أن األسرة الخلیة األولى للمجتمع، 

  السقیمة أساس المجتمع السقیم).

و تكوین األسرة ینطلق من الزواج الذي یلبي المطالب النفسیة و الروحیة و الحاجات الجسدیة    

  للذكر و األنثى، و یثمر أوالدا الذین هم مستقبل األمة.

و بالتالي فإن األسرة هي نقطة البدء في اإلصالح و اإلصحاح النفسي للمجتمعات وخلق    

  ألنه بصالح األسرة ینصلح حال األفراد.الشخصیة المتوافقة هو صالح األسرة، 

  أوال: مفهوم األسرة 

األسرة لغة من األسر و تعني القید أو الربط بشدة و العصب، و تؤخذ أیضا بمعنى الدرع     

الحصین، و بمعنى الرهط و العشیرة، فیقال أسرة الفرد هي أقاربه من قبل أبیه أو هي رهطه أو 

  . )20، ص2008براھیم مرسي، (كمال إعشیرته التي یتقوى بها.



ستخدم كلمة األسرة في اللغة العربیة لنشیر بها إلى الجماعة المكونة من الزوج و نكما     

، 2009سناء الخولي، (ة و األبناء غیر المتزوجین الذین یقیمون معا في مسكن واحد.ــالزوج

  . )40ص

على أّنها   Munis & Sapsford)2000(مونیس وسابفورد و یعرف األسرة كل من     

ة و ـودها المودة و الرحمــجماعة نفسیة لها خصوصیة، تقوم على روابط الزواج و الدم، ویس

  .)23ص ،2008 (كمال إبراھیم مرسي،.الرعایة المتبادلة بین أفرادهاو ة ـالتضحی

المهتمین لباحثین و و یعتبر مفهوم األسرة من المفاهیم التي حظیت باهتمام كبیر من طرف ا    

ختلفوا في تعریفهم لألسرة حسب بنائها أو وظیفتها و نمط معیشتها ، غیر اهم ، إال أنّ بهذا المیدان

  أن معظمهم إتفق على أربعة معاییر أساسیة لألسرة هي :

  معیار الرابطة القانونیة الشرعیة اإلجتماعیة بین رجل و إمرأة اللذین هما الزوجین .  ـ 1

  لوجیة التي هي اآلباء و األبناء .و الرابطة البیو  ـ 2

  .و الرابطة المجالیة و هو اإلشتراك في مجال معیشي واحد و هو الدار أو البیت ـ 3

و الرابطة الوظیفیة و العضویة و هو وجود نوع من التعاون بینهم و اإلحساس و الشعور  ـ 4

  .) 19، ص2008(دمحم بوخلوف، .المشترك بالمسرات و الهموم

  الرباط الزواجي ثانیا: 

الزواج هو تلك العالقة اإلجتماعیة الوحیدة الدائمة بین الرجل و المرأة التي یباركها هللا     

یقول تعالى  .مجتمع األولىها األساس الشرعي السلیم لتكوین األسرة خلیة الانه و تعالى ألنّ ــسبح

عل بینكم مودة و رحمة إن :" و من آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها و ج

  ).21(سورة الروم  ."في ذلك آلیات لقوم یتفكرون 

تلك األحداث هي المیالد الزواج و الموت  ،األحداث الكبرى في حیاة اإلنسان و هو من أهم    

ا الزواج فاإلنسان هو الذي یقرر ، أمّ یحدثان دون أن تكون لنا ید فیهما.أما المیالد و الموت ف

  .)16، ص1986. (عبد الرحمان السید، و متىبمن سیتزوج 



و الزواج أمل الغالبیة العظمى من الشباب ذكورا و إناثا و خاصة في مرحلة العقد الثالث من     

الزواج یمثل قنطرة  و ألنّ  .فق النفسي و اإلجتماعي لدیهمالحیاة  لما یسهم به في تحقیق التوا

و احتیاجات األفراد لتحقیق ذاتهم، و هو  ،كیانهلكي یحافظ على عبور بین احتیاجات المجتمع 

، و هو أحد الشعائر المهمة للعبور من اع توقعات كل من الفرد و المجتمعبناء تأسیسي إلشب

 ،2006 ،كلثوم.(بلمیھوب  تبعیة الطفولة إلى الحریة و المسؤولیة الممیزة للشخص و الراشد

  ).39ص

ى إلى الذي إذا تحقق إشباعه بنجاح أدّ  ،النمولزواج مطلب أساسي من مطالب ا كما أنّ     

فشل في دي الیؤ بینما  و أّدى إلى النجاح في تحقیق مطالب النمو مستقبال. الشعور بالسعادة،

فللزواج إذن  .مطالب الفترات التالیة من الحیاة، و عدم التوافق مع إشباعه إلى نوع من الشقاء

 به في ، و للدور الذي یسهمساسیة في تكوین األسرةو كخطوة أ جتماعیةاهمیته الكبیرة كعملیة أ 

 ،1986 ،.(عبد الرحمان السیداإلجتماعي لكل من الرجل و المرأة و تحقیق التوافق النفسي 

  ).90ص

  خصائص كل من الرجل و المرأة:ثالثا: 

كثیرا ما نسمع عن المساواة بین الرجل و المرأة في كل المجاالت و كثیرا ما نسمع أن المرأة     

اللذین ینادون بمساواة  إال أنّ  قد دخلت جمیع المیادین و عملت فیها و حققت نجاحا باهرا.

 ه البد أن یكون لهم نوع واحد منهناك فوارق فیدعون أنّ  طیف بالرجل یجهلون أنّ لالجنس ال

فبنیة المرأة أخف من بنیة  فهي تختلف عنه من ناحیة الشكل،ــات و الوظائف. التعلیم و المسؤولی

، و هذه الفوارق هي أشد و أقوى من الطاقة لدى اإلناثالرجل و الطاقة الحیویة لدى الذكور 

، 2001،(حفصة أحمد حسن. ذات طبیعة أساسیة من اختالف نوع األنسجة في جسم كلیهما

  .)113ص

و  ،من ثمة البد أن یواجهه كل إنسان ، وختالف الجنسي واقع طبیعي و حتمياإل كما أنّ     

البد أن یقبله و ینمو من خالله باإلنتماء و التكیف و أداء األدوار. و یعني ذلك بوضوح أن 

الذكر و األنثى (الرجل و المرأة) البد أن یضعا في حسابهما بطریقة أو بأخرى وجود الجنس 

من أجل بناء الحیاة واستمرار النوع اإلنساني و تحقیق الشكل األفضل للوجود  اآلخر

  .)11ص 2008الخولي ، .(سناءاإلجتماعي



  :بین الذكور و اإلناث كما أن هناك مجموعة من العوامل تعمل معا لتحدث االختالفات    

فهذه الخالیا تحمل في داخلها الجینات و الكروموزومات الوراثیة  هناك محددات في الخالیا: ــأ

  .الفرد و محددات نوعه ذكر أو أنثىلخصائص 

و من أهم الغدد التي تلعب دورا رئیسیا في صنع اإلنسان تلك  العملیات الفیزیولوجیة للغدد: ــب 

  التي یطلق علیها مصطلح الغدد الجنسیة و الغدد التناسلیة .

، و ن المرأة لیست أقل ذكاء من الرجلتشیر الدراسات إلى أ وق العقلیة بین النوعین:الفر  ــج 

لكن هذا ال ینفي وجود فروق عقلیة أخرى و فروق وجدانیة أیضا فالمرأة أكثر خوفا من الرجل و 

، و نجد أن هناك من یذهب إلى اعتبار لصمود أمام متاعب الحیاة الیومیةلكنها أكثر قدرة على ا

ختالفات الفطریة بین النوعین إنما هي داللة على نقص في المرأة و كمال في أن اإل

  ).218، ص2001حسن، .(حفصة أحمد الرجل

و قال البعض أن هناك دلیال من علم التشریح على تفوق القدرة العقلیة عند الرجال...فالمخ      

رة قائمة إلى أن ــالفك، و ظلت هذه في حجمه من حجم المخ عند النساء عند الرجال أكبر

 بعد موته عندما درس العلماء مخه الذي تبرع به لهم " 1955ـ  1879أنشتاین  "مها ـــحطّ 

ظهرت نظریة جدیدة تقول أن العبقریة ال  ، و من ثمّ جم المألوفأصغر من الح ـالمخ  ـفوجدوه 

و أصبح صغر  ...التجاعید و عمقها في المخ البشريتكمن في ضخامة المخ أو حجمه بل في 

  ). 88ص ،2010 ،.( نافع نوارةبذكائھاحجم مخ المرأة ال عالقة له 

في دراستها حول الشخصیة في الثقافات المختلفة أن الحقائق مرغریت مید و ذهبت      

البیولوجیة المتعلقة بالجنسین لیس لها شأن یذكر في تحدید دورهما و أن األهمیة ترجع للثقافة، 

 Dufrenne) .. الذي یخلق السمات الذكریة و األنثویة في األفراد أي أن المجتمع هو

Michel, 1972, p225) 

إال أن الحقیقة أن هللا لم یخلق إنسانا ناقصا و آخر كامال و لم یفرق بین الرجل و المرأة و     

  لكن شاءت القدرة اإللهیة أن یكون هذا اإلختالف من أجل التكامل و لیس من أجل التفاخر.

  الرباط الزوجي و بروز الحاجة إلى اإلنجاب رابعا: 



ورة و ــــمن الحاالت الشائعة في الرباط الزوجي بروز الحاجة إلى اإلنجاب و إثبات جدارة الذك    

إلعتباریة األنوثة من خالل الوالدیة ذات األهمیة النفسیة على المستوى الشخصي، و األهمیة ا

ها ب و القدرة علیه هو دلیل على جدارة الهویة الجنسیة، إنّ فاإلنجا ،على المستوى اإلجتماعي

ستكمال مقومات الكیان الراشد، و العبور إلى التقدیر و اإلعتراف على المستوى احالة 

 أو بناء ،المكانة اإلجتماعي باكتمال الشخصیة كذلك یبرز في هذا السیاق الحاجة إلى تعزیز

، 2006( مصطفى حجازي،  .حاجة إلى اإلستقرار، أو الالكیان المستقبلي مادیا و مهنیا

  .)145ص

، تعني فترة التحول النفسي و إعادة ترتیب األدوار للتحرك برفق حلة اإلنتقال إلى األبویةو مر     

و التحول من مجرد الحیاة  ،أي تكوین أسرة ،ال أبناء إلى حالة زواج مع أبناءمن حالة زواج ب

 ).266ص ،2009 ،(سناء الخولي .آباء و أمهات في نفس الوقتكأزواج إلى الحیاة كأزواج و 

، و ترتفع مكانة باإلنجاب تكتمل أهداف الزواج أنّ  )1995( كمال إبراهیم  مرسيو یضیف     

 األب  ـالزوج  :وة و األخوة، و یصبح للزوج دوراناألسرة، و تظهر أدوار األمومة و األبوة و البن

األم، و تتسع مسؤولیتهما في الصحة النفسیة، حیث یغدو الزوج  ـ: الزوجة وللزوجة دوران أیضا

مسؤوال عن تنمیة الصحة النفسیة لزوجته و أبنائه و الزوجة مسؤولة عن تنمیة الصحة النفسیة 

  ).22(ص لزوجها و أبنائها.

و مع ما تعرضت له األسرة من نقد و معاداة في المجتمعات الغربیة ال یزال معظم الشباب     

شابا  16524ففي دراسة على  .طفالیتمنون الزواج من أجل بناء األسرة و اإلنجاب و تربیة األ

 الزواج و بناء من األوالد إلى أنّ % 74من البنات و %82في الوالیات المتحدة األمریكیة أشار 

  .ألسرة من أغلى أمانیهم في الحیاةا

منهم  %68شابا في الوالیات المتحدة األمریكیة أیضا أشار  192248و في دراسة أخرى على  

 ,Duvall  &  Miller) .إلى أن الزواج و اإلنجاب هما أساس اإلستقرار في الحیاة األسریة

1985).  

 .(كمالفاإلنجاب و تربیة األطفال من الحاجات األساسیة عند الرجل و المرأة بعد الزواج     

  ).48، ص2008مرسي، إبراهیم 



ها ـــو ینمو الطفل تدریجیا برعایة الوالدین ویصبح عضوا فاعال في جماعة ولد فیها یتكلم لغت     

مسلكها، ویأكل ما تأكل و یشرب ما تشرب و یفكر على طریقتها و یتعود على عاداتها و یسلك 

 ،.(رشید لعبودي وهذا الدور لألب و األم یكاد یكون فطریا و یحب ما تحب و یكره ما تكره...

  .)10ص 2003

عجینة و  ،یزال ذو شخصیة لینة و هو ما فالوالدان هما المهد األول الذي یستقبل الرضیع،    

ي األسرة من إشباع عاطفي و حب و رعایة و حنان طبیعیة  فتتشكل و تنمو بحسب ما یتوفر ف

 ،ى شخصیة األبناء و صحتهم النفسیةو توجیه و إرشاد...و یؤثر الطابع العام لألسرة عل

  فالوالدان یستطیعان برعایتهما و عنایتهما أن یجعال إبنهما فردا نافعا لنفسه و وطنه .

  

  

  

  

  

  

  عالقة اآلبــــــــاء باألبناء خامسا:  

أن التفاعالت الموجودة بین Perris (1987) بریس  یؤكد فریق من السیكولوجیین أمثال    

أفراد األسرة السیما منها عالقة اآلباء باألبناء تكون سببا في تشكیل القابلیة 

ها تحدد األسالیب و اإلستراتیجیات التي یواجه بها كما أنّ  ،من جهة "  Vulnérabilité" للتأثر

  .غط الحیاة و مشاكلها من جهة أخرىاألفراد ضوا 

فاألسرة كمؤسسة أولیة تساهم بقدر واسع في إبراز و تحدید شخصیة الفرد بین اآلخرین، و     

 .(Perron, 1971). قلتمنح له الشعور بالوجود ككائن مست



 هتمام الباحثین وإ إلى أن العالقات األسریة حفلت بالكثیر من  )1984(حامد الفقي  یشیرو     

، و تناولت في المقام األول أهمیة وجود العالقة الدافئة تلك الدراسات الدارسین و تنوعت أهداف

ظهر من تناولت أثر العالقة  في كل م ، وضرورتها لنمو شخصیة أفراد األسرةو  الصحیة،

و  ، و طبیعة العالقة خالل مراحل النمو المختلفة و العوامل اإلیجابیةمظاهر النمو النفسي للفرد

  .یهاالسلبیة التي تؤثر ف

  : أسباب الدراسات األسریة فیما یليو تكاد تنحصر أهم     

ما أكدته الدراسات من تأثیر العالقة بین األبوین و األطفال في نمو شخصیاتهم و في  ــ 1

  مظاهر النمو العقلي و اللغوي و اإلجتماعي و اإلنفعالي لدیهم.

ما أكدته آراء التحلیلیین القدامى و الجدد و غیرهم من تأثیر الخبرات المبكرة في سالمة  ــ 2

  الشخصیة وفي الصحة النفسیة في المستقبل.

تجاهات األسرة و أسالیبها في اوجود النظرة التقلیدیة إلى تأثیر الوراثة األسریة و تأثیر  ــ 3

قتصادي و الثقافي في ذكاء األطفال و إمكاناتهم التنشئة اإلجتماعیة و مستواها اإلجتماعي و اإل

  .و النفسیة و عالقاتهم اإلجتماعیةالعقلیة و الجسمیة 

ما كشفت عنه دراسات الصحة النفسیة من وجود عالقة بین أنماط التفاعل األسري و  ــ 4

العالقات األسریة و بین ما یصاب به األبناء من إضطرابات نفسیة أو ما یتعرضون له من 

  ). 17ص ،1992 ،(أحمد الكندري .نحرافات سلوكیةإ

و لّما كانت األسرة هي البیئة اإلجتماعیة األولى التي یعیش فیها الفرد و یستمد منها      

وافق النفسي و مقومات شخصیته بل حیاته فإن تأثیرها كبیر في المساهمة في إحداث الت

أفراد األسرة یرتبطون بعضهم ببعض  نإو من جهة أخرى ف ،هذا من جهة اإلجتماعي لإلنسان

یصیب أحد أفراد  أي إضطرابف ،دم و األهداف و الغایات المشتركةإرتباطا وثیقا أساسه وحدة ال

  .كس آثاره على باقي األفراد جمیعاتنع ،األسرة

لى التوافق اإلجتماعي سواءا علذلك كثیرا ما نجد حاالت من إنحراف األبناء و عدم قدرتهم       

و  لبیت أو المدرسة ترجع في حقیقتها إلى عدم تمتع األب أو األم بأسباب الصحة النفسیة،في ا



، 2003(نبیلة الشوربجي، ". تصدق الكلمة القائلة "ال یوجد طفل مشكل و إنما آباء مشكلون

  ).184ص

ه نتاج غیر سعید و الطفل المریض هو بدور  ،لمعافى هو نتاج سعید ألسرة سعیدةفالطفل ا    

، حیث توفرت معطیات و أبحاث و دراسات حول مرحلة البدایات في حیاة ألسرة غیر سعیدة

الطفل و كیف توضع فیها أسس الصحة و المرض، و یقصد بهذا التعبیر العالقات األولیة منذ 

و بینه و  ،ما بین الطفل و أمه ما قبل المیالد و بعده في سنوات العمر الخمس األولى الحرجة،

و أجمعت هذه المعطیات على حیویة العالقة األولیة بین الطفل و األم أوال و بینه و  .بین األب

  .)170، ص2006،.(مصطفى حجازي بین أبیه

و تهدف  ،المودة و الرحمةعلى ، عندما تقوم سریة بدءا بالعالقة بین الزوجینو العالقة األ    

یجعل فهذا ، ان الغامر بین الزوجینفئة و الحنإلى تثبیت دعائم األسرة و إیجاد العواطف الدا

 ،1990 ،دمحم .(عقلةاألطفال ینشأون أصحاء أقویاء تمتلئ نفوسهم بالثقة و حب بعضهم بعضا

، لألبناء و یزرع الحقد و البغضاء الخالف بین الزوجین یؤثر على التنشئة اإلجتماعیةو  .)94ص

الشدة یكره نفسه و  و الضغینة في نفوسهم، فالطفل الذي تعلم من والدیه العنف و

  ).218، ص2003،.(الدیهي سعد إبراهیم اآلخرین

فإن ساد المنزل جو عائلي هادئ آمن ینشأ اإلبن و لیس حوله ما یزعجه أو یبدد شعوره     

اإلستقرار، و أي خالف بین األبوین أو أي مظهر من مظاهر عدم الوئام بین الزوجین و باألمن 

مر إتزانه ، و كل عراك بین الزوجین یدّ كان صغیر السنفل على الفور مهما یالحظه الط

   .)96، ص2003 ،(نبیلة الشوربجي.، فیصبح قلقا مضطربانفعالي و یدفعه إلى رد فعل عنیفاإل

  

 دور الوالدین في تحقیق التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهق سادسا: 

التحكم  تدریب المراهق على كیفیةلذا یجب  ،المراهقین فنا و معرفة بطبیعتهم تتطلب رعایة    

و ذلك بغرس الثقة بنفسه و تبصیره بذاته و تعویده  و إبعاد عوامل التوتر عنه، ،في إنفعاالته

و تقبل النقد، و أن یتقبل اآلخرین مثلما یرید أن یتقبله  ،المناقشة و اإلنصاتعلى حسن 

  ).178ص ،1994 ،الجسماني.(عبد العلي اآلخرون



یتأثر في سلوكه و خصائصه النفسیة و اإلجتماعیة بتجاربه المبكرة و بأسالیب فالمراهق      

 ،2006 ،.(رشید لعبوديالتربیة و بنوع العالقة السائدة بین أفراد أسرته و خاصة األبوین

  ).142ص

یتهم و سالمتهم النفسیة، و كذلك فلألسرة دور هام في الصحة النفسیة لألبناء، من حیث سوّ     

إذ یرى بعض الباحثین أن الفرد المریض نفسیا ما هو إال سفیر ألسرته  النفسي،مرضهم 

  .(Batesen, 1956)المریضة، و أن المریض الحقیقي هو أسرته التي یجب أن تخضع للعالج.

  بل یمكنهم من ،ال یجب أن یقلق الوالدین و إن الوقوف على مظاهر و مشكالت المراهقین،    

تجاوز كل مرحلة و البحث عن إتجاهات إیجابیة لمواجهة كل وضعیة مساعدة المراهق على 

  .(Rose Vencent, 1969) .جدیدة

و عدم وجود صعوبات و مشكالت إذا ما حاول الكبار تهیئة  ،فیمكن أن تسیر المراهقة بیسر    

رصة ، و إتاحة الف، و ال تحبطه و توترهالمواقف المفیدة و النافعة أمامه بطریقة سلیمة تشجعه

، و احترام رأیه و وجهات نظره، و و تحمل مسؤولیات الحیاة ،و اعتماده على نفسه الستقاللیته

هذا األمر بال شك یعمل على النمو اإلنفعالي السلیم و النضج و اإلتزان واكتساب الخبرات في 

            ).21ص ،2000 ،.(نوال دمحم عطیةمجاالت متعددة

قین إلى التكیف فتفهم األسرة لطبیعة المراهقة تفهما إیجابیا من شأنه أن یؤول بالمراه    

.(عبد العلي الجسماني و بالتالي الوصول إلى مراتب الشخصیة المتزنة ،اإلجتماعي األمثل

  ).182،ص1994،

یب و لكي یتحقق النضج و التوافق النفسي و اإلجتماعي یجب على اآلباء مراعاة أسال    

التنشئة النفسیة و اإلجتماعیة و التربویة السلیمة حتى تتكون شخصیة المراهق تكوینا سیكولوجیا 

یمكنه من تحمل أعباء و مسؤولیات الحیاة و من القدرة على التفكیر السلیم و حل المشكالت 

 .)22ص ،2000 ،دمحم عطیة.(نوال  التي تواجهه

  وهي:) 1984( حامد عبد السالم زهران و یمكن تلخیص دور الوالدین في النقاط التي ذكرها    

وي) للفرد، و تؤثر في تكوین شخصیته وظیفیا ساألسرة تؤثر في النمو النفسي (السوي و غیر ال ـ

  و دینامیا فهي تؤثر في نموه العقلي و اإلنفعالي و اإلجتماعي.



  تؤدي إلى سعادة الفرد. و ئة نفسیة طیبة للنمواألسرة السعیدة تعتبر بی ـ

نحرافات إلاألسرة المضطربة تعتبر بیئة نفسیة سیئة للنمو، فهي تكون بمثابة مرتع خصب لـ 

  السلوكیة و اإلضطرابات النفسیة و اإلجتماعیة والجناح.

هاما في نموه الخبرات األسریة التي یتعرض لها الفرد في السنوات األولى من عمره تؤثر تأثیرا  ـ

  ).256.(صالنفسي و اإلجتماعي
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  :تمهید

وقد أعطیت لها المكانة  تعد مرحلة المراهقة أحد مراحل الحیاة الهامة بین الطفولة والرشد،     

تكتنفها األوهام  فترة عواطف وتوتر ستانلي هول و تعتبر هذه الفترة حسب المتمیزة في المجتمع ،

حامد .(اإلحباط و الصراع و القلق و المشكالت و صعوبة التوافق و  النفسیة وتسودها المعاناة

  ).289، ص1997الم، ــــــــعبد الس

كما أّن المراهقة ذات طابع بیولوجي إجتماعي في نفس الوقت نظرا للمتغیرات البیولوجیة     

أبو رات اإلجتماعیة التي تتبعها إلى النهایة لكال الجنسین.(الهامة التي تحدث في بدایتها و التغی

  .)72، ص2002 ،بكر محمد مرسي

وكون المراهقة على هذا القدر من التوتر فإّنه یواجه المراهق عدة مشكالت تحول بینه وبین     

تحقیق توافقه النفسي و اإلجتماعي، نظرا للتغیرات التي تطرأ علیه من الناحیة النفسیة العقلیة، 

تحتاج إلى الجنسیة فتنعكس على سلوكاته وتصرفاته إزاء غیره و محیطه، و بالتالي فهذه المرحلة 

  دراسة للتعرف علیها بشكل یسمح للمراهق أن یعبرها بسالم.

 وفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى التعریف بهذه المرحلة و أهم خصائصها و ممیزاتها.    

  :أوال: مفهوم المراهقة

المراهقة بالمفهوم العام هي فترة زمنیة یمر بها كل إنسان في حیاته، ینمو فیها نموا 

ولوجیا و عقلیا و انفعالیا و اجتماعیا و نفسیا، و فیها تتغیر وظائف كل جهاز من جسمیا وفیزی

  ).49، ص2004عبد الرحمن الوافي، (أجهزة الجسم بدرجات متفاوتة في النسب.



  :التعریف اللغوي ـ1

، 1995(عبد الغني الدیدي، من راهق الغالم، أي قارب سن الحلم وبلغ مبلغ الرجال.لغة :     

" ومصطلح المراهقة مشتق من الفعل الالتیني                                         )9ص

Adolescere   " النضج البدنـي و الجنسي و االنفعالي أي "النمو إلى  وومعناه التدرج نح

النضج" و یستخدم علماء النفس هذا المصطلح لإلشارة إلى النمو النفسي و التغیرات التي تحدث 

ترة اإلنتقال من الطفولة إلى الرشد.وهي تفید معنــى اإلقتراب أو الدنو من الحلم. و بذلك أثناء ف

یؤكد علماء فقه اللغة هذا المعنى في قولهم رهق بمعنى غشئ أو لحق أو دنا منه ،  فالمراهق 

  ).272ص 1994(فؤاد البهي السید، .بهذا المعنى هو الذي یدنو من الحلم و اكتمال النضج 

  لتعریف االصطالحي:اـ  2

جاء في المعجم الموسوعي أن المراهقة هي: مرحلة من الحیاة تقع بین الطفولة التي تكملها      

  .)243، ص2001ترجمة وجیه أسعد، هذه المراهقة  و بین سن الرشد. (

أن المراهقة هي مرحلة التحول و االنتقال من  )1996(مجدي أحمد محمد عبد هللا و یرى      

الطفولة إلى الشباب، و تتسم بأنها فترة معقدة من التحول و النمو تحدث فیها تغیرات عضویة و 

نفسیة و عقلیة اجتماعیة واضحة تقلب الطفل الصغیر وتحوله لكي یصبح عضوا في مجتمع 

  .)25ص(الراشدین.

، أن المراهقة هي فترة من النمو   Jean Christoph) 1999(جین كریستوف  ویشیر      

          .) (p208. الطفولة إلى المراهقة من و التي تعتبر قنطرة عبور

المراهقة مرحلة إنتقال ف   D.Origlia et Ouillon )1983(أوریجلیا و ویلون  وحسب      

من الطفولة إلى الرشد، وهي عملیة بیولوجیة و تحول إجتماعي و ثقافي في حیاة اإلنسان، أمور 

  .(p 5) جنب.كلها تسیر جنبا إلى 

فالمراهقة مرحلة من مراحل النمو تمتد من بدایة ،  )1992( عبد الرحمن العیسويوحسب       

فهي مرحلة إنتقالیة یصبح    Maturityحتى اكتمال النضج   Puberty   البلوغ الجنسي 

  ).113ص( بعدها المراهق ناضجا.



بناء عاطفي و فكري للشخصیة و  : فالمراهقة هي مرحلة إعادةالموسوعة النفسیةو حسب      

  ).1.(ص هي عملیة تفردن و هضم للتحوالت الفیزیولوجیة المرتبطة بتكامل الجسد جنسیا

كما تعتبر المراهقة المرحلة التي تسبق وتصل بالفرد إلى اكتمال النضج، وهي بهذا المعنى      

مرحلة التعلیم اإلعدادي سنة، أي أنها تشمل  21عند البنات والبنین حتى یصل عمر الفرد 

تتمیز بكونها مرحلة ینتقل فیها الفرد اإلنساني من طفولة عاجزة تعتمد على  والثانوي والجامعي

الغیر إلى رجولة قادرة تعتمد على النفس، و لما كانت شخصیة الناشئ ستكتمل من حیث النضج 

في بعض فتراتها في هذه المرحلة فال غرابة في أن تكون مرحلة تشكل نهائي وأن تتصف 

  .باالضطراب والتغیر في الجانب النفسي والروحي والعقلي واألخالقي واالجتماعي

  :م مرحلة المراهقة عادة إلى ثالثة مراحل وهي كما یليوتقسّ 

  .14إلى سن  12المراهقة األولى أو المبكرة: تبدأ من سن  - 

  .17إلى سن  14 تبدأ من سن :المراهقة الثانیة أو الوسطى - 

 .21إلى سن  17المراهقة الثالثة أو المتأخرة: تبدأ من سن  - 

أن هذه االختالفات ترجع للمناخ، األعراق،  و   Pierr Daco)2000(بیار داكو یضیفو 

  للبیئة اإلجتماعیة.

و معناها التدرج   Adolescereمشتقة من الفعل الالتیني    Adolescenceفكلمة المراهقة 

نحو النضج البدني و الجنسي و اإلنفعالي و العقلي، و هنا یتضح الفرق بین كلمة مراهقة 

Adolescence  و كلمة بلوغPuberty  فاألخیرة یقتصر معناها على ناحیة واحدة من نواحي

اكتساب النمو و هي الناحیة الجنسیة، فنستطیع أن نعّرف البلوغ بأنه نضج الغدد التناسلیة و 

، 2004(خلیل معوض، معالم جنسیة جدیدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إلى بدء النضج.

   ).23ص 

  وتتمیز فترة المراهقة بخصائص نمو نذكر منها:

  النمو الواضح نحو النضج في كافة مظاهره وفي جوانب شخصیة المراهق.         -



الشكل و الحجم وفي المظهر العام للطفل النمو الجسمي الذي تعتریه تغیرات واضحة في    -

   . المراهق

النمو الجنسي الذي یبدأ مع أول قذف للحیوان المنوي للذكور، وأول حیض لإلناث ذلك بنمو  -

  الغدد الجنسیة واألعضاء التناسلیة.

التقدم نحو النضج العقلي و اإلنفعالي  و اإلجتماعي و القدرة على تحمل مسؤولیة توجیه الذات  -

  .)50، ص 2004، (زیان سعد.ع القدرة على التمكن من التفكیر و اتخاذ القرار بنفسه و لنفسه م

  :ثانیا: أنماط و أشكال المراهقة

یختلف تأثیر المراهقة على األفراد باختالف تأثیر التربیة ومیزاتهم الشخصیة، وبهذا نجد 

السلوكیة السائدة في كل  أن علماء النفس المحدثین وضعوا تقسیم للمراهقین حسب األنماط

  جماعة منهم.

  المراهقة المتكیفة (المتوافقة):ـ 1

هي هادئة نسبیا تمیل إلى االستقرار العاطفي، تكاد تخلو من التوترات اإلنفعالیة الحادة،        

وعالقة المراهق بالمحیطین به عالقة طیبة غالبا، كما یشعر المراهق بتقدیر المجتمع له وتوافق 

                 ).155، ص1972(محمد مصطفى زیدان، یكون أمیل إلى اإلعتدال. المراهق

أن هذه المرحلة تتمیز باالستقرار العاطفي وتكامل  سید محمود الطوابویضیف       

االتجاهات والتوافق مع الذات واآلخرین، و القدرة على تحمل اإلحباط و تجاوز القلق، هذه 

ة األسریة السمحة التي تتسم بالحریة و فهم و احترام رغبات المراهق و المراهقة توفرت لها المعامل

  ).332، ص1993سیادة الجو الدیمقراطي. (

  

                                                                       المراهقة اإلنسحابیة (المنطویة) :ـ 2

لها صورة مكتئبة تمیل إلى اإلنطواء، العزلة، السلبیة، التردد، الخجل، الشعور بالنقص 

الخارجیة و االجتمـاعیة ضیقة و  ـ المراهق ـ وعدم التوافق االجتماعي،  كما تكون مجاالته 



محـــدودة و یصرف جانبا من تفكیره إلى نفسه وحل مشاكل حیاته أو إلى التفكیر الدیني، ویسرف 

االستغراق في الوهمیات، و أحالم الیقظة و تصل في بعض الحاالت إلى حد األوهام و في 

  ).155، ص1972(محمد مصطفى زیدان، الخیاالت المرضیة. 

فإن هذه المراهقة ناجمة عن اضطراب الجو النفسي  )1995عبد الغني الدیدي(وحسب        

مستوى االقتصادي و االجتماعي و نقص في األسرة (سیطرة الوالدین، الحمایة الزائدة، ضعف ال

  .)90(صإشباع الحاجة إلى التقدیر).

  

  

                                 :المراهقة العدوانیة المتمردة ـ3

یكون هنا المراهق متمردا على السلطة األبویة أو السلــطة المدرسیة أو المجتمع 

ومجاراتهم في سلوكهم كالتدخین، وقد یتعلق الخـارجي، ویمیل إلى تأكید ذاته والتشبه بالرجال 

المراهق في هذا الشكل من المراهقة العدوانیة باألوهام والخیاالت وأحالم الیقظة ولكن بصورة أقل 

  ).155، ص1972(محمد مصطفى زیدان، مما سبق.

والخاصیة الرئیسیة التي تمیز هذا النمط هو السخط العام على المعاییر السائدة واإلیمان 

(هدى محمد رورة تغییرها مما یجعلهم یمیلون إلى اإلشراك في المظاهرات أو التخریب.بض

  )153،ص 1992قنــاوي، 

  المراهقة المنحرفة:ـ 4

تمثل الصورة المتطرفة للشكلین اآلخرین (المنسحب والعدواني) نجد في المراهقة المنحرفة 

رفات تقلق المجتمع وتهدده، و یمكن اإلنحراف الخلقي و االنهیار النفسي، إذ یقوم المراهق بتص

  ).156، ص1972(محمد مصطفى زیدان، إدخالها في عداد الجریمة أو المرض النفسي.

أن من سمات هذا النمط أیضا االنتماء إلى أسرة مفككة أو  عبد الغني الدیديویرى 

  ).90ص ،1995(منحلة أخالقیا ومستهترة .



  

  المراهقة مرحلة أزمة ثالثا:

ممن یعتقد أن المراهقة مرحلة أزمة یعیش فیها المراهق مرحلة شقاء نتیجة  هناك الكثیر

لعوامل عدیدة منها مشاعر نقص الكفاءة، ونقص المكانة، ونقص إشباع الحاجات األساسیة، 

 ،عبد الرحمن الوافيوالضغط   األسري، واالجتماعي، وفشل تكوین عالقة مع الجنس اآلخر.(

  ).63ص ،2004

وهو أول من درس المراهقة دراسة علمیة في أوائل القرن العشرین  Stanly Hallویرى       

  ).16، ص1997.(فیصل محمد خیر الزرّاد، على أّنها فترة الشدائد واألزمات والعواطف

أن فترة المراهقة تعتبر من أصعب مراحل عمر اإلنسان  )1993( أحمد أوزري و أشار       

ة في المجتمعات الصناعیة المعقدة،  فهي إذن مرحلة فهي مرحلة معاناة و اضطراب، خاص

  ).21.(صمفزعة وغالبا ما تتجه نحو التخریب والسلوك المضاد للمجتمع

الصراع النفسي الذي یعیشه المراهق في جملة من ) 2003(زیان سعد كما لخص        

  :المظاهر هي

الصراع بین مغریات الطفولة و مغریات الرجولة و متطلباتها، حیث أن الفرد یجتاز مرحلة ال  - 

  یعود فیها طفال وال یكون فیها رجال .

  الصراع بین شعوره الشدید بذاته وشعوره الشدید باالنتماء إلى الجماعة. - 

بین میله إلى التحرر من الصراع بین میله إلى االستقالل ورغبته في اإلعتماد على والدیه، أو  - 

  قیود األسرة و سلطة األسرة.

  الصراع بین الواقع و مثالیة المراهق. - 

  الصراع بین الدافع الجنسي المستیقظ و بین تقالید المجتمع. - 



الصراع الثقافي بین جیله و جیل الماضي فقد یؤثر هذا الصراع النفسي المتعدد المختلف الذي  - 

و في شخصه، وقد یؤدي به إلى تقلبات مزاجیة تبعث فیه الخوف یعیشه المراهق في سلوكه 

  .)63ص(والقلق على حیاته المستقبلیة.

أن كل ما یصادفه المراهق من توترات ومن صراع نفسي قد یرجع "   Meadمید  "وترى       

  إلى عوامل إحباط تعرض لها المراهق في حیاته الیومیة في األسرة وفي المدرسة.

و غیرهم من علماء النفس   سبورت وشارلوت فلیمنجو كما یرى في هذا الصدد كل من       

االجتماعي أن للعوامل االجتماعیة دورها الفّعال في استحداث عوامل" الزوبعة النفسیة"، وٕارساء 

  ).193ص ،1994(عبد العلي الجسماني، أركان الكآبة النفسیة.

لیست أزمة، بل فترة أو مرحلة من مراحل النمو التي یمر بها وهناك من یرى أن المراهقة        

اإلنسان وفیها الكثیر من التذبذب واالضطراب، وهي بذلك تعتبر مرحلة نمو عادي یتجه فیها 

المراهق نحو االكتمال والنضج، وقد یعیش المراهق فیها بعض األحیان صعوبات التكیف والتوافق 

ل المناسبة، فقد یصل إلیها أحیانا و قد الیصل إلیها تارة الذي یؤدي به إلى البحث عن الحلو 

، 2004زیان سعد، أخرى رغم جـهوده و محاوالته التي یبذلها إلشباع حاجاته األساسیة.(

  ).64ص

 رابعا: خصائص النمو عند المراهق

تعتبر المراهقة مرحلة حرجة تتسم بممیزات مختلفة في مراحل النمو، حیث یتضاءل        

ك الطفلي و ذلك بخروج الطفل من مرحلة الطفولة، و الدخول في مرحلة المراهقة التي تبدأ السلو 

معها المظاهر الجسمیة، و الفیزیولوجیة، و العقلیة، و االنفعالیة، و االجتماعیة، و الدینیة، و 

  األخالقیة الخاصة بالمراهق في الظهور و البروز.

  :ومن بین أهم هذه الخصائص نذكر ما یلي

 :النمو الجسميـ 1

إن جسم اإلنسان من المقومات األساسیة في تكوین شخصیته ، لذا كانت التغیرات التي 

تطرأ على الجسم من األهمیة بمكان و هذه التغیرات لیست مهمة في ذاتها بقدر ما هي مهمة 



.(كامل محمد عویضة، من حیث تأثیرها غیر المباشر على شخصیة المراهق و قدراته و سلوكه

  ).118ص 1996

و یتمیز النمو الجسمي بالظهور عند الفتیات قبل الفتیان، و تمر الفتیات بمرحلة تفوق 

یدخل الفتیان  15سنة، و لكن من سن  13 -11مبدئي على الفتیان في الطول وذلك مابین 

مرحلة النمو السریع الذي یمكنهم من التفوق في الطول على الفتیات، أما بالنسبة للوزن فإن كال 

خالل السنوات التي  كلغ 6إلى  4الجنسین یظهر علیه زیادة واضحة فیه، تتراوح هذه الزیادة من 

  ).230، ص2000محمود عبد الحلیم مسني وآخرون، تشكل ذروة النمو.(

النمو الجسمي یتأثر بكثیر من العوامل الوراثیة و البیئیة، فمثال الوراثة التي تنقل إلى  و     

الفرد من والدیه و أجداده و ساللته التي انحدر منها اإلفرازات الغددیة، و جنس الفرد، و سنه، و 

عة النمو نوع تغذیتـه و درجة صحته، و بیئته الجغرافیة، و الثقافیة التي یعیش فیها، كما أن سر 

الجسمي في السنوات األولى من مرحلة الشباب لیس قاصرا على الجهاز العظمي بل تشمــل 

  ).137، ص2003رشید حمید العبودي، القلب و الرئتیــن و المعدة و الحنجرة و الغدة الجنسیة.(

  :النمو الجنسي -2

یرى بعض الباحثین أن التغیرات العضویة و البیولوجیة تسبق عند البنات ظهورها عند        

البنین إّال أّنه البد أن یوضع في االعتبار إختالف البنیان، و المناخ، و التغذیة، و الرعایة 

ودي، رشید العبالصحیة، و غیرها التي لها تأثیر  سواء. فیتقدم أو یتأخر البلوغ و المراهقة. (

  ). 137ص ،2003

لوغ  ـالل عملیة البــذلك من خ فیمكن التنبؤ بالنمو الجنسي عند اإلناث تماما مثل الذكور، و      

ـ 10تمتد مدة البلوغ عند أغلبهن من حوالي  الذي یعرف من خالل حدوث أول طمث لإلناث و و

  .)Maurice Debesse, 1993, p32سنة .( 13

سنة و عملیة البلوغ الجنسي تبدأ عادة بفضل  14ـ 13و بالنسبة للذكور فیمتد البلوغ بین      

نضج عدد من الغدد الصماء، و زیادة إفراز هذه الغدد من الهرمونات تساعد في بروز الصفات 

  ).18ص ،1997محمد فیصل خیر الزراد، الجنسیة لدى الذكر و األنثى.(



  :النمو العقلي ـ3

من أبرز مظاهر النمو العقلي في هذه المرحلة هو نضج القرارات العقلیة مع استمرار نمو      

الذكـاء، كما تنمو أیضا القدرة الفائقة على التعلم و التحصیل و اكتساب المهارات مع نمو 

 اإلدراك و االنتباه و التفكیر، كما یزداد اكتساب المفاهیم المجردة و فهم الرموز و األشیاء

  ).51ص ،2004زیان سعد المعقدة.(

  :النمو اإلنفعاليـ 4

كلما تقدم اإلنسان نحو النضج الجسمي، كلما زاد تبعا لذلك اتزانه االنفعالي و خطا خطوات     

نحو النضج االنفعالي. و انفعاالت المراهق تتأثر أیضا بمدى صحة جسمه و أیضا بمستوى 

، و للتغیرات العقلیة التي تطرأ علیه في هذه المرحلة ذكائه و إدراكه و فهمه للمواقف المختلفة

  ).138ص ،2003رشید العبودي، تأثیر على انفعاالته. (

و تتصف اإلنفعاالت في هذه المرحلة بأّنها انفعاالت عنیفة منطلقة متهورة ال تتناسب مع     

، و یظهر التذبذب مثیراتها و ال یستطیع المراهق التحكم فیها، و ال في المظاهر الخارجیة لها

.( كامل اإلنفعالي في سطحیة اإلنفعال و في تقلب سلوكه بین سلوك األطفال و تصرفات الكبار

  ).153، ص 1996محمد عویضة 

و قد لوحظ أن المراهق في هذه المرحلة یتصف بشدة الحساسیة االنفعـالیة، و سرعة         

أّن المراهق یتأثر بسرعة بالمثیرات  (Jos Peeters ,1998)التـأثر و في هذا الصدد یشیر

  .)p31(.اإلنفعالیة المختلفــة  و ذلك نتیجة الختالل توازنه الغددي أو الهرموني الداخلي 

ویعتبر الحب من أهم مظاهر الحیاة اإلنفعالیة فهو یحب اآلخرین و یحتاج إلى حب        

لتذبذب اإلنفعالي كمــا یالحظ اآلخرین له و تتصف هذه المرحلة بعدم الثبات االنفعالي و ا

التناقض االنفعــالي، و السعي نحو تحقیق االستقالل االنفعالي أو "الفطام النفسي" عن 

  ).139ص ،2003.(رشید العبودي، الوالدین

  :النمو االجتماعي ـ5



یتعرض المراهق في هذه المرحلة من حیاته إلى تغیرات كثیرة من حیث النمو      

االجتماعي،غیر أن تنشئته االجتماعیة تبقى مستمرة في البیت وفي المدرسة على الرغم من 

انتمائه إلى جماعة الرفاق أو الصحبة ،كما یزداد تعلمه واكتسابه قیم ومعاییر وأخالق المجتمع ثم 

االتصال أو العالقات االجتماعیة وینمو لدیه الوعي االجتماعي والمسؤولیة تتسع دائرة 

  ).53ص 2004عبد الرحمن الوافي، االجتماعیة.(

و یتأثر النمو اإلجتماعي السوي في المراهقة بالتنشئة اإلجتماعیة من جهة و النضج من     

ین عالقات إجتماعیة جهة أخرى، و كلما كانت بیئة الطفل مالئمة كلما ساعد ذلك على تكو 

  ).206، ص2000الشیباني، .(بدر إبراهیم مالئمة تساعد تساعد على اتساع دائرة معامالته

إلى وجود إرتباط أحد مهام النمو الصعبة في  )1995محمود الطواب ( السیدو یشیر      

ضا في المراهقة بالتوافق االجتماعي و یجب أن  یكون هذا التوافق مع أفراد الجنس اآلخر أی

عالقات جدیدة لم توجد من قبل، كما على المراهق أیضا أن یقیم عالقات إجتماعیة مع الراشدین 

  ).371صفي التنشئة االجتماعیة و على المراهق أن یقیم توافقات كثیرة و جدیدة.(

و یتصف النمو االجتماعي في المراهقة بمظاهر أساسیة و خصائص تمیزه إلى حد ما عن    

  :ولة و الرشد، و من بین هذه المظاهرمرحلتي الطف

یؤثر هذا المیل على نمط سلوكه و نشاطه و یحاول المراهق أن  :المیل إلى الجنس اآلخر ـ

  یجذب انتباه الطرف اآلخر بطرق مختلفة.

یرید المراهق تأكید ذاته و الشعور بمكانته فهو فخـور بنفسه یبــالغ بأحادیثه  :الثقة و تأكید الذات ـ

  و ألفاظه و في ذكر مستوى تحصیله و العنایة الفائقة بمظهره.

یخضع لهم المراهق في معاییرهم و نظمهم و یتحول بوالئه الجماعي  :الخضوع لجماعة النظائر ـ

  من األسرة إلى النظائر.

أي قدرته على إدراك العالقات القائمة بینه و بین األفراد اآلخرین، قد ینفذ  :اعیةالبصیرة االجتم ـ

  ببصیرته إلى أعماق السلوك و یالئم بین الناس و نفسه.



تزداد آفاق الحیاة اإلجتماعیة لتتابع مراحل النمو و تتسع دائرة  :اتساع دائرة التفاعل االجتماعي ـ

  ).140، ص2003رشید حمید العبودي، جباته.(نشاطه اإلجتماعي و یدرك حقوقه و وا

  

  حاجات المراهقخامسا: 

یرى بعض علماء النفس األخذ بالقول الرامي إلى أن الحاجة هي الموجهة األساسیة لسلوك       

الفرد ال الغریزة، و بهذا یبدو أن سلوك الفرد باإلقبال على الشيء وفقا لمسیس حاجته إلیه و 

  ).40ص ،1994عبد العلي الجسماني، اإلعراض عن ذلك الشيء إنما لعدم رغبته فیه.(

الحاجات النفسیة للمراهق بمثابة الطاقة التي تؤدي به إلى حالة من اإلستثارة الداخلیة تعد      

التي تدفعه نحو القیام بعمل أو سلوك ما من أجل إشباع هذه الحاجات، و إذا اعترض هذه 

الحاجات عقبات سواء كانت متعلقة بالفرد ذاته أو بمحیطه البیئي، و تكرر هذا الفشل في أداء 

األساسیة تظهر على المراهق أعراض سوء التوافق النفسي و االجتماعي، و تــأخذ هذه الحاجات 

األعراض أشــكاال مختلفة، تختلف حسب طبیعة الفرد منها اإلحساس باإلحباط أو قد یسلك طریقا 

  .)56، ص1997محمد فیصل خیر الزرّاد، آخر نحو اإلنحراف او الجنوح والتمرد على السلطة.(

  

حاجات یساهم في تحسین التوافق النفسي و االجتماعي للمراهق و من بین هذه و إرضاء ال

  :الحاجات

    :الحاجة إلى األمنـ 1

األمن من أهم الحاجات الدافعة لسلوك اإلنسان، و  )1994( عبد العلي الجسمانيیرى       

معناها الحاجة إلى الشعور بأن البیئة االجتماعیة صدیقة ودودة تشــعر الفرد بــأن اآلخرین 

یحبـــونه و یحترمونه، بعبارة أخرى الرغبة في األمن معناها حاجة الفرد إلى الشعور بأنه مقبول 

  ).42.(صها في أعماق حیاتنا الطفلیةإجتمــاعیا و هذه الرغبة تكمن جذور 

و تتضمن الحاجة إلى األمن الجسمي و الصحة الجسمیة، الحاجة إلى األمن الداخلي،       

الحاجة إلى البقاء و تجنب الخطر و اآلالم، الحاجة إلى الحیاة األسریة اآلمنة المستقرة السعیدة، 



الدوافع و إلى المساعدة في حل  الحاجة إلى الحمایة ضد الحرمان، و الحاجة إلى إشباع

  ).401، ص1981حامد عبد السالم زهران، المشكالت الشخصیة.(

  :الحاجة إلى حب الوالدینـ 2

إن الحاجة إلى الوالدین الذین یتوفر لدیهما الحب والرعایة حاجة حیویة هامة، و قد       

بهم لهم في وضوح و قوة، أظهرت األبحاث أن األطفال و المراهقین إذا لم یظهر لهم اآلباء ح

فإنهم قد ال یكتسبون تقدیر الذات، و ال یتمكنون من إقامة العالقات البناءة الممتعة مع اآلخرین 

و ال الشعور الواثق المطمئن بهویتهم و ذواتهم، مما ینجر عنه الكثیر من المشكالت المدرسیة و 

أحمد ت الخلقیة من قبیل الجنوح.(فساد العالقات باآلخرین إلى االضطرابات العصبیة و المشكال

  ).468ص 1986 ،عبد العزیز سالمة

  

  

  

  

  

    :الحاجة إلى تأكید الذات ـ3

إن أقوى نوازع اإلنسان و دوافعه هي تلك التي ترمي إلى تحقیق الذات، فالذات إّنما هي       

عبد العلي الجسماني، هدف إنساني و تحقیقها نفسیا و اجتماعیا ینسلك في كیان المرء كـــله.(

  ).310ص 1994

فالمراهق بحاجة إلى تحقیق ذاته التي یشعر بتضخمها و نرجسیتها و كبریائها، و إّن عدم       

، 1993عبد الفتاح دویدار، التأكید لذاته قد یؤدي به إلى التمرد أو إلى اإلنصیاع و الهامشیة.(

  ).80ص



لحاجات النفسیة العلیا عند اإلنسان فهو أن الذات من ا )2004(مصطفى عشوي ویرى       

بحاجة إلى احترام و تقدیر اآلخرین لشخصیته، سواء كان ذلك بفضل سمات جسمیة أو أخالق 

معینة أو أدوار أو مراكز یتمتع بها الفرد في المجتمع، ثم بعد تقدیر الذات یسعى اإلنسان إلى 

مل ما أو أداء دور اجتماعي یستطیع من إثبات و تأكید الذات سواء كان ذلك بالنجاح في أداء ع

 .)142.(صخالله تأكید ذاته

  :الحاجة إلى اإلشباع الجنسيـ 4

و تتضمن الحاجة إلى التربیة الجنسیة، الحاجة إلى إهتمام الجنس اآلخر، و حبه، و      

.(محمد السید الزعبالوي، الحاجة إلى التخلص من التوتر، والحاجة إلى التوافق الجنسي الغیري

  ).59ص ،1998

  :الحاجة إلى اإلنتماءـ 5

قد یؤدي التعارض  بین الحاجــات المختلفة إلى شعـور المراهق بعدم األمان و الطمأنینة         

فرغبته في اإلستقالل المادي و اإلنفعالي قد یتعارض مع حاجته إلى اإلعتماد على الوالدین و 

باألمان یؤدي إلى الحاجة إلى اإلنتماء و الحاجة إلى الحمایة ضد  األسرة  و عدم الشعور

الحرمان من إشباع الدوافع  و عن طریق هذا الدافع یمكن تعلیم المراهق الوالء للوطن و المجتمع 

و األسرة، و یمكن إشباع هذه الحاجات من خالل عضویة المراهق في جماعة الرفاق و إشراكه 

 ،2000محمود عبد الحلیم مسني و آخرون، و الفنیة و العلمیة.( في عضویة الفرق الریاضیة

  ).428ص

  

  :الحاجة إلى التقدیر والشعور بالمكانة االجتماعیةـ 6

إن شعور المراهق بالتقدیر و إحساسه بأن البیئة االجتماعیة تبوئه مكانة إجتماعیة مناسبة       

لنمـوه و إدراكه و تعقله، له تأثیر كبیر على شخصیته و له تأثیر في سلوكه الشخصي و 

  ).7، ص1998محمد السید الزعبالوي، اإلجتماعي، یدفعه إلى صرف جهوده لصالح مجتمعه.(



راهق إلى اإلعتبار اإلجتماعي و التقدیر لهما أهمیة في تقویة نشاطه و تنافسه، مما فحاجة الم

إذا افتقر  ، ومن أفراد أسرته أو زمالئه یجعله یرتاح إلعجاب و تقدیر المحیطین به سواء كانوا

ضاء حاجته إلى التقدیر و المراهق هذه الحاجة فإنه قد یتخذ من العدوان على المجتمع وسیلة إلر 

تقدیره لنفسه و بالتالي  ارتفاعفإحساس المراهق بتقدیر اآلخرین له یؤذي به إلى  ،همیةاأل

  .اإلحساس باألمن و الطمأنینة النفسیة

    الحاجة إلى اإلستقالل: ـ7

 من أبرز مظاهر الحیاة النفسیة في فترة المراهقة رغبة المراهق في اإلستقالل عن األسرة و      

یشعر أنه لم  نتیجة للتغیرات الجنسیة التي تطرأ على المراهق و النفس،میله نحو اإلعتماد على 

مد حــد مـمد السیـمحكبیرة.( یعد طفال قاصرا، كما أنه ال یجب أن یحاسب عن كل صغیرة و

  ).65ص، 1998 الويـالزعب

و تظهر الحاجة إلى اإلستقالل بوضوح عندما یرفض المراهقون أن یسأل عنهم آباؤهم في      

  ).144، ص1999.(عباس محمود عوض، المدرسة

یرغب في التحرر  و وبالتالي یسعى المراهق إلى التخلص من ربط التعلق الطفلي بوالدیه،       

ذلك  فهو یرید أن یبني لحیاته النسق الذي یرضیه و في تكوین شخصیته المستقلة، منهما و

  ).J.Leif  et Paul JUIF, 1978, P 388(  لیبرز شخصیته في األسرة.

وخالصة القول أن للمراهق حاجات كثیرة إضافة لما سبق، منها الحاجة إلى النمو العقلي        

 واالبتكار، الحاجة إلى القیم، الحاجة إلى التقبل اإلجتماعي، الحاجة إلى تكوین صداقات و

إذا أحبطت هذه  كل هذه الحاجات تساهم في نموه نموا سلیما، و عالقات إجتماعیة مع الرفاق و

  توتر حتى یشبع هذه الحاجات . قلق و الحاجات عند المراهق ظل في حالة ضیق و

    :أثره على توافق المراهق نمط اإلتصال بین الوالدین وسادسا: 

اء األمـور و ــاة اإلنسان و على اآلباء و أولیـرجة في حیـإن فترة المراهقة من الفترات الح      

  الشباب في هذه الفترة أن یتعاونوا على إرشاد النشء و توجیههم التوجیه الصحیح.المشرفین على 



و العالقات الطیبة بین الوالدین و اتزانهم النفسي و عالقة الصداقة التي تربطهما بابنهما المراهق 

هذا و لیمأل وقت فراغ المراهق بالریاضة و الهوایات المحببة  .تقیه من الوقوع في األزمات النفسیة

، 1981(إبراهیم عصمت مطاوع، یبعده عن اإلنطواء على النفس. كمایجعله یندمج في المجتمع 

    ).139ص

 ه للعیش في المجتمع وتعدّ  و تعتبر األسرة أو المنزل المؤسسة األولى التي تربي الطفل و     

 لعادات االجتماعیةا التفاعل الیومي مع من حوله من أفراد األسرة بتعلم أنماط السلوك المختلفة و

وعن طریق هذا  ،ونحو اآلخرین االتجاهات نحو الذات  القیم و كما تكون العواطف و ،المقبولة

التفاعل والتجارب المبكرة یتعلم الكثیر من العواطف نحو األشخاص واألشیاء فیتعلم الحب والكره 

سلوكه وفي خصائصه النفسیة  یتأثر المراهق في اإلحترام و والكرم والبخل واإلیثار أو األنانیة و

بنوع العالقة السائدة بین أفراد  بأسالیب التربیة المبكرة و جتماعیة بهذه التجارب المبكرة واإل و

  .)142ص ،2003 ،رشید العبوديخاصة الوالدین.( األسرة و

ویحتاج المراهقون في هذه المرحلة العمریة الحاسمة من حیاتهم إلى الشعور بالتوافق داخل        

أسرهم في ظل مناخ سوي یتیح لهم الفرص المناسبة للتواصل والتعبیر عن مشاعرهم ویزید من 

 اللیاقة یحقق لهم حیاة مثمرة بالصحة و مواجهة متطلبات تلك المرحلة و قدرتهم على الفهم و

  .)9ص ،2001 ،مصطفى سویقالنفسیة .(

الشعور  ویؤدي المناخ غیر السوي إلى خلق الشعور بالقلق واالضطراب لدى األبناء و      

تؤكد كثیر من  و یكسبهم اتجاهات رافضة للمجتمع و ،و مع مجتمعهم بعدم  التوافق مع أنفسهم 

نقص التماسك  ل واصتإلى غیاب اإل الدراسات التي تناولت المراهقة أن أسباب عدم التوافق تعود

  ).  Clarck et Shields, 1997, p 18(   .  األسري وانعدام الدفء العائلي

أن اضطراب اإلتصال داخل األسرة یعد   Virginia  Satir) 1972(فرجینیا ساتیر وتؤكد    

                                                               . )p11(.مؤشرا منبئا باإلضطراب الوظیفي لألسرة

        

  المراهقعلى  رهااآثتصدع الروابط الزوجیة، أنواعها و  سابعا:



في جمیع األحوال، یجّر األطفال إلى الصراعات الزوجیة، و تصیبهم آثارها على الدوام بأشكال 

  كل من الزوجین.مختلفة تبعا لنوع الصراع و مستواه، و مواقف 

أثرها  من خالل ذكره ألنواع تصدع الروابط الزوجیة و) 2006( يمصطفى حجازبین ذلك  و قد

  :األول وهو ناء، حیث یبدأ بالنوعــعلى األب

   التصدع الخفي:ـ 1

الشراكة في  ه قد استنزف على صعید العاطفة وكأنّ  الذي یبدو فیه الرباط الزواجي و و       

تتقلص منطقة التقاطع بین  مع هذا اإلستنزاف یتزاید التباین و على حد سواء وتحقیق األهداف 

ینشأ عنه عالمان تباعد هاتین الدائرتین  و ،یمثل دائرة) دائرتي الرباط الزواجي(كل شخص

  ، كل من الزوجین یبدأ التحرك في فلك خاص به.وجودیان مختلفان

جتماعیة اإل وعلى الرغم من هذا اإلنطواء یحتفظ الرباط الزواجي بمظاهره القانونیة و      

المكانة أو لضروریات مادیة أو لضرورات الحفاظ على مرجعیة أسریة  ألسباب تتعلق بالسمعة و

  .)159ص، 2006 ،مصطفى حجازيلألطفال.(

غیاب  تتمیز بالصمت و و الخفوت وهنا تدور حرب باردة تعرف مراحل التصعید و     

  اإلتصال.

ل الرباط الزواجي إلى نوع تحوّ  ي أن العالقة بهذا الشكل تنطفأ ومصطفى حجاز یضیف و     

اإلبن یلتقط  و حیث یتعذر انفجار الصراع علنیا، ،من التعایش الذي یقتصر على الظواهر

تتراكم في  و الظاهري للوالدین،العدوانیة الكامنة وراء الهدوء  بحساسیته المرهفة واقع الصراع و

تسیطر علیه  و مشاعر الغیظ اتجاه الوالدین، ت النفسیة وباطااإلح الضیق و نفسه حالة القلق و

 ،2003، .(مصطفى حجازيانحسار الحیویة العامة فقدان الدافعیة و اإلنطوائیة و الكآبة و

  .)155ص

في قوله أن الحیاة األسریة السلیمة تهیئ بیئة  )Gresinger, 1999(وهذا ما یؤكده       

 سوء التوافق و جتماعیة طیبة ینمو فیها األبناء نموا سویا بینما یؤدي اضطراب المناخ األسري وإ



تنفیر األبناء من المنزل  الصراعات المستمرة بین الوالدین إلى فقد الشعور باألمن داخل األسرة و

  .)p 139(. في أوساط خارجیة غیر مرغوبة المیل إلى العزلة أو االندماج و

  :فھو مصطفى حجازيأما النوع الثاني الذي أشار إلیه        

  التصدع الصریح:  ـ2 

یتخذ أشكاال متنوعة من  حیث ینفجر الصراع في هذه الحالة إلى المستوى العلني  و       

على  (الزوج عادة) أحد الطرفینالعنف المتبادل أو الذي یمارسه  الشجار و النزاعات الدائمة و

قد یقوم وفاق لفترة من الزمن  و ،زوجان هنا لإلعتبارات اإلجتماعیةال یكترث ال و رف اآلخرـالط

  .)157ص، 2003(اطات المتبادلة بدون بذل الجهد الكافي لحلها.باإلح ثم تتراكم التناقضات و

د هذا الجو المشحون بین الزوجین إلى سوء اإلتصال بینهما أو انعدامه حیث یرى             ومرّ       

Sieburg)(  أن اإلتصال الجید یؤدي إلى تكوین حلقة دائریة للفهم المتبادل من خالل حوار

 واضح أو مفهوم خال من التناقض بینما یؤدي سوء التواصل أو عدمه إلى نشوء الصراعات و

لنفسیة ألنه یعني عجز الفرد عن توصیل أفكاره إلى اآلخرین أو إساءة اآلخرین لفهم األمراض ا

  .)(Sieburg, 1985, p 62                             .رسائله

یث تولد لدیهم حاالت ویمثل جو التوتر النفسي والصراعات المفتوحة تهدیدا جدیا لألبناء ح     

اإلهمال الذي  قلق الهجر المصاحب للتسیب و قلق العدوان، قلق متعدد األلوان، ،من اإلنكسار

  ).16ص، 2003 ،.(مصطفى حجازيقلق تفكك األسرة بانفصال الوالدین یتعرض له

 حیث یرى أن اإلتصال السیئ داخل األسرة أشد إیذاء و Sanger et al)( هوهذا ما أكدّ      

یة ناـاعة إنســداخل أي جمصال ـوء اإلتـورة على الفرد من نتائج سـنتائجه أكثر خط

   (Sanger et al, 2002, p43).أخرى

أن األسرة تلعب دورا بالغا في مساعدة الفرد على ) 1992(هدى محمد قناويكما ترى        

 من أهم المشاكل التي یتعرض لها المراهق في حیاته الیومیة و و تجاوز مرحلة المراهقة بنجاح،

توافقه النفسي اإلجتماعي هي عالقته بالراشدین خاصة مع اآلباء التي تقف عائقا أمام تحقیق 

  )141.(صالصراع  أین یطغى على هذه العالقة طابع النزاع و



العطف بین  وٕاذا كنا نبغي للمراهق نموا عادیا وجب أن یعیش في جو من اإلطمئنان و      

فیه الشجار المتواصل فتظهر ا إذا كان البیت من النوع الذي یسود أمّ  عالم الكبار المحیط به،

آثاره واضحة على شخصیة المراهق ألن هذا الجو یمنعه من الحصول على الحنان الالزم من 

  .)146ص ،1993مة كیال، ــ(باسوالدیه.

  الخالصة

مشاكلها یتبین لنا أن هذه المرحلة  خصائصها و من خالل عرضنا لمفهوم المراهقة و         

تمثل فترة میالد حقیقي لإلنسان لما لها من  ساسة في حیاة الفرد وتعتبر من المراحل الجد ح

لذا فإن مسؤولیة الوالدین  عقبات تعكر حیاة المراهق، و صعوبات و مشاكل و وصیات وــخص

 تزداد نحو هذه الفئة التي تستحق كل العنایة و االهتمام و ذلك بتوفیر الجو األسري المناسب و

.إذ من خالل ذلك یحس المراهق المراهقین أمر في غایة األهمیةت و إرضاء حاجا المالئم.

  بالتالي یتمكن من تحقیق توافقه النفسي االجتماعي. مكانته اإلجتماعیة و بقیمته و

و تعد الثروة البشریة أغلى ما یمكن أن تملكه الدول من ثروات، ألنه من المؤكد أّن قدرة        

ثروات طبیعیة تتحدد في ضـوء مـا لدى أبنائه من رضى  أي مجتمع على استثمار ما لدیـه من

نفسـي و صحة نفسیة تدفعهم إلى بذل مزید من الجهد لتحقیق ذواتهم، و ال یتم ذلك إال بتفهم 

هؤالء األبــناء و معرفة حاجاتهم الجسدیة و النفسیة و اإلجتماعیة، ثم العمل على إشباع هذه 

  الحاجات بصورة معتدلة متوازنة.  

و لقد أدركت الدول المتحضرة أهمیة اإلهتمام بالناتشئة، فسعت إلى توفیر المناخ النفسي      

المالئم لهم، كي یشبوا في بیئــة تستحث ما لدیهم من إمكانات و قــدرات كامنة، و تعمل على 

ة، شحــذها و تحریضها، عن طریق إشباع حاجاتهم، و توفیر البرامج اإلرشادیة النفسیة و التربوی

و المناخ المناسب الستثمار طاقات المراهقین و الشباب على نحو یضمن تنشئة سویة لهم، و 

یضمن لدولهم بالتالي إمكانیة مالحقة اإلنفجار المعرفي، و التقدم الحضاري، و عصر العولمة، 

 ).85، ص2001(أمل األحمد،و تحقیق ما تنشده شعوبهم من تقدم و رفاهیة.
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  تمهید:

د طبیعة و قیمة كل خالله تحدّ فمن  إن تحدید اإلطار المنهجي ضروري ألي دراسة علمیة،     

قة و التسلسل المنطقي لمراحل الدراسة كما بحث، و الضبط السلیم لمنهجیة البحث یضمن الدّ 

  یضمن أیضا مصداقیة النتائج المحصل علیها.

و نحن في هذا الفصل سنتعرض إلى الجانب المیداني  بدءا بالدراسة اإلستطالعیة ثم          

نوع المنهج الذي تصب فیه الدراسة و كیفیة إختیارها، و أخیرا سنقوم بعرض مختلف األدوات 

  المستعملة في جمع البیانات.



و تكاملها مع  ارتباطها و الهدف الرئیسي من  الدراسة المیدانیة هو التأكد من مدى       

ابة على ـو الدراسة التطبیقیة هي أساس كل بحث علمي، إذ تمكننا من اإلج ،الجانب النظري

  .ثم تحلیل البیانات المحصل علیها، د من مدى صحة الفرضیاتحث و التأكـإشكالیة الب

  أوال: الدراسة اإلستطالعیة

ل مرة  بمیدان البحث، كما تتیح لنا الكشف تسمح لنا الدراسة اإلستطالعیة باإلحتكاك ألو       

عن مدى مالئمة اإلختبارات المختارة لطبیعة الموضوع من جهة، و عن الصعوبات التي قد 

  تعیقها في المیدان من جهة أخرى.

ة بقصد ها مرحلة تجریب الدراس:" أنّ في قوله )1984(محمد خلیفة بركات و یشرح ذلك     

و بقصد اختبار مدى سالمة األدوات المستخدمة في البحث و مبلغ ، استطالع إمكانیات التنفیذ

، و هي تستهدف اكتشاف الطریق ار هذه الدراسة صورة مصغرة للبحث، و یمكن اعتبیتهاصالح

  .)73(ص و استطالع معالمه أمام الباحث قبل أن یبدأ التطبیق الكامل للخطوات التنفیذیة ".

  ثانیا: عینة الدراسة اإلستطالعیة

بما أن محور الدراسة هو المراهق المتمدرس، كان مجال بحثنا الثانویات، فقد قمنا بتطبیق      

  مراهق متمدرس. 100اإلجتماعي على -مقیاس التوافق النفسي

نا بند، غیر أنّ  150و رغم كثرة بنود مقیاس التوافق النفسي اإلجتماعي الذي یشمل على     

بموضوع الدراسة و حرصهم على اإلجابة، و لم تكن هناك أي الحظنا اإلهتمام الكبیر للتالمیذ 

  قیود خاصة بزمن اإلجابة كما لم نسجل صعوبات في فهم البنود أو طریقة اإلجابة.

منها تتمیز باالستقرار و الهدوء و العالقة  20أسرة،  40أما مقیاس اإلتصال فتم تطبیقه على 

بالعنف و المشاجرات و العالقة السیئة بین  أسرة الثانیة تتمیز 20الطیبة بین الزوجین، و 

  الزوجین.

و توزیع هذا المقیاس كان بمساعدة األهل و الزمیالت، فكلما نسمع عن أسرة تعاني من فقدان 

شجار و صراخ في حل الخالفات  :الحوار األسري بصمت الزوج أو صمت الزوجة، أو العكس



ألسر. و كان األمر صعبا لما للعالقة الزوجیة و نحاول تطبیق المقیاس على هذا النوع من ا إالّ 

  من خصوصیات فهناك من األزواج من یرفض اإلجابة، و هناك من یقبل المساعدة.

و قد تّطلب تطبیق المقیاس وقتا و جهدا، بعض األزواج نترك لهم المقیاس لإلجابة علیه في 

تواه العلمي متدني، بحیث خر الذي یكون مسالبیت، بعد توضیح الهدف العلمي منه.و البعض اآل

نا لم نضع أي قیود خاصة كما أنّ  یتعذر علیه فهم العبارات نشرح له العبارات و یجیب مباشرة.

 بزمن اإلجابة.

  

  ثالثا: أدوات البحث

I  /  مقیاس اإلتصال األوليPrimary communication inventory:  

  H.J.Locke, F.Sabaght, Mary M.Thomesسباغ و تومس  لوك وللمؤلف: 

ویات ـود المقیاس على خمسة مستـو تتوزع بن عبارة لقیاس اإلتصال الزواجي، 25یتكون من      

. العالمة الكلیة لإلختیار تشیر إلى سالمة اإلتصال أبدا، نادرا، أحیانا، كثیرا، كثیرا جداو هي: 

  بین الزوجین.

  لوكا وداال بإختبار ـا قویـإرتباط و یتمتع إختبار اإلتصال بصدق تالزمي جید، بحیث یرتبط      

للعالقة الزوجیة كما لدیه قدرة على التمییز بین المجموعات المتناقضة، أي مجموعة  واالس و 

  األزواج السعداء و مجموعة األزواج التعساء.

  كما وجد أنه یتمتع بحساسیة للتغیرات التي تحدث بعد التدخل العالجي.

و )، 2006بلمیهوب كلثوم(و استعمل مقیاس اإلتصال الزواجي في رسالة دكتوراه لألستاذة      

زوج  24زوج یشعرون بالسعادة الزوجیة و  24تطبیقه في دراستها اإلستطالعیة على  قد تمّ 

یعانون من التعاسة في زواجهم و قد كانوا جمیعهم من نفس  المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي 

ن العمال. و قد كان متوسط أعمارهم منتصف الثالثینات، فجاء متوسط درجات المتوسط، أي م

ا متوسط درجات األزواج بالنسبة للرجال و النساء بالترتیب، أمّ  105.4و  105.1األزواج السعداء

  للرجال و النساء بالترتیب. 81.1و  81.6التعساء فكان 



مقیاس اإلتصال الزواجي على عینتها األساسیة و التي  بلمیهوب كلثومكما طبقت األستاذة     

 37سنة بمتوسط قدره  66و  18تتراوح أعمارهم ما بین  ،فرد من المتزوجین 400تكونت من 

  سنة .

و كانت نتیجة حساب ثبات مقیاس اإلتصال الزواجي في دراسة األستاذة بلمیهوب كلثوم 

  ها تحققت من صدقه.كما أنّ  0.84الفا=

  تصحیح:طریقة ال

.بحیث أبدا، نادرا، أحیانا، كثیرا، كثیرا جداتتوزع بنود المقیاس على خمسة مستویات و هي:     

تحسب درجة ألبدا و درجتان لنادرا و ثالث درجات ألحیانا، و أربع درجات لكثیرا وخمس درجات 

 5أي یصبح التصحیح من  15، 17، 8لكثیرا جدا ، و یعكس سلم التصحیح بالنسبة للبنود رقم: 

درجة. مجموع الدرجات یشكل الدرجة الكلیة التي كلما ارتفعت كلما دلت على  1درجات إلى 

  سالمة اإلتصال بین الزوجین و العكس صحیح.

II  /:مقیاس التوافق التنفسي اإلجتماعي  

ه كل من أعدّ و هو إختبار الشخصیة و الذي یقیس التوافق النفسي اإلجتماعي، و هذا اإلختبار 

 1986هنا  ود عطیةـمحمام ـو قد ق ،W.Tiegz، و تیجز Clarck، كالرك L.Thorpثورب 

هذا اإلختبار لتحدید أهم نواحي شخصیات  مته و تكییفه على البیئة المصریة، و أعدّ ـبترج

  المراهقین من طلبة المدارس المتوسط و الثانوي.

بند  15یحتوي على بعد دا، و كل بع 12 بندا موزعة على 180و یتكون هذا اإلختبار من 

  .الأو  بنعما تتضمن اإلجابة إمّ 

كما یتشكل اإلختبار من قسمین أساسیین، قسم یقیس التوافق النفسي و القسم اآلخر یقیس التوافق 

  أبعاد. 06اإلجتماعي و كل قسم یحتوي على 

II هدف اإلختبار: ـ1 ـ  

راهق، و التي تدخل في نطاق التوافق ـشخصیة المیهدف هذا المقیاس إلى تحدید نواحي     

ة نواحي من توافق ي و اإلجتماعي و العام، كما أن هذا المقیاس یمكن أن یكشف عن عدّ ـالنفس



ما یكشف عن مدى ـتواجهه. ك التيالمراهق مع نفسه و مع غیره، و مع مشكالته و الظروف 

  رة و البیئة التي یعیش فیها.ـرضاه عن األس

 II د الشخصیة التي یقیسها اإلختبار:اأبع ـ2 ـ  

  من قسمین: "محمود عطیة هنا"یتكون هذا اإلختبار حسب  

  II القسم األول: التوافق النفسي ـ 1 ـ2 ـ  

و یقوم هذا القسم على أساس الشعور باألمن الذاتي أو الشخصي، و یشمل ثمة جوانب من 

  سؤال. 15شخصیة المراهق و كل جانب یحتوي على 

  إعتماد المراهق على نفسه: ـأ

و یقصد به میل الفرد إلى القیام بما یراه من عمل دون أن یطلب منه القیام به و دون اإلستعانة 

مع قدرته على توجیه سلوكه دون خضوع في ذلك ألحد غیره و تحمله المسؤولیة، كما ، رهـبغی

  یتمیز أیضا بالثبات  اإلنفعالي.

  اإلحساس بالقیمة الذاتیة:ـ  ب

توافر لدى الفرد اإلحساس بالقیمة الذاتیة عندما یشعر أن اآلخرین یقدرونه، و أن لدیهم إیمانا 

ه بنجاحه في المستقبل، و حینما یعتقد أن لدیه القدرة على القیام بما یراه غیره من الناس، و بأنّ 

  من اآلخرین. محبوب، و له جاذبیة  و قبول

  الشعور بالحریة الذاتیة: ـ ج

دل في تقریر سلوكه و توجیه ـه بقسط معتـالفرد بإحساس الحریة، عندما یسمح لیستمتع 

ى السماح بأن ـوب فیها علـات و الخطط العامة التي تحكم حیاته، و تشمل الحریة المرغـالسیاس

  دقائه، و أن یكون له مصروف خاص به و له حریة إنفاقه إلى غیر ذلك.ـنختار أص

  :الشعور باإلنتماء ـد



دقائه ـالفرد باإلنتماء، عندما ینعم بحب والدیه و أسرته، و بالتمنیات الطیبة من قبل أصیشعر 

  األوفیاء، و بالعالقات الودیة مع الناس عامة و على عالقات حسنة بمدرسیه.

  التحرر من المیل إلى اإلنفراد: ـهـ 

الواقعي في الحیاة بالمتع أي أن الفرد ال یمیل إلى اإلنطواء أو اإلنعزال، و ال یستبدل النجاح 

الخیالیة أو الوهمیة و ما یتتبعها من تمتع جزئي غیر دائم و الشخص الذي یمیل إلى اإلنفراد 

  یكون عادة حساس وحیدا مستغرقا في نفسه.

  الخلو من األعراض العصابیة: ـو

دم القدرة بمعنى أن الفرد ال یشكو من األعراض و المظاهر التي تشیر إلى اإلنحراف  النفسي كع

على النوم بسبب األحكام المزعجة أو الخوف، و الشعور بالتعب بإستمرار، و فقدان الشهیة، و 

  غیر ذلك من األعراض العصابیة و التوافق السوي یتمیز بالخلو من هذه األعراض.

   II القسم الثاني: التوافق اإلجتماعي ـ 2 ـ2 ـ  

و یقوم هذا القسم على أساس شعور الفرد باألمن اإلجتماعي، و یشمل أیضا ستة جوانب من 

  سؤال. 15شخصیة المراهق، و كل جانب یحتوي على 

  إعتراف المراهق بالمستویات اإلجتماعیة: ـأ

أي أنه یدرك حقوق اآلخرین و موقفه حیالهم، و كذلك یدرك إخضاع بعض رغباته لحاجات 

بعبارة أخرى أنه یعرف ما هو صواب و ما هو خطأ من جهة نظر الجماعة، كما الجماعة، و 

  أنه یتقبل أحكامها برضى.

  إكتساب المراهق للمهارات اإلجتماعیة: ـ ب

ه یبذل من راحته و من جهده و تفكیره أي أنه یظهر مودته نحو اآلخرین بسهولة، كما أنّ 

لبق في معامالته مع معارفه و مع الغرباء، و  اعدهم و یسرهم، و یتصف مثل هذا الفرد بأنهـلیس

  أنه لیس أنانیا، فهو یراعي اآلخرین و یتعاون معهم.

  تحرر المراهق من المیول المضادة للمجتمع: ـ ج



بمعنى أنه ال یمیل إلى الشجار مع اآلخرین أو عصیان األوامر، أو تدمیر ممتلكات الغیر، و 

رین، كما أنه عادل في معامالته لغیره و یتمیز هو كذلك ال یرضي رغباته على حساب اآلخ

  التوافق السوي بالخلو من هذه المیول.

  عالقات المراهق بأسرته:ـ د

أي أنه یكون على عالقات طیبة مع أسرته، و یشعر بأنها تحبه و تقدره، و تعامله معاملة 

تنافى مع الوالدین من حسنة، كما یشعر باألمن و اإلحترام بین أفراد أسرته، و هذه العالقات ال ت

  سلطة معتدلة على األبناء و توجیه سلوكهم.

  عالقات المراهق في المدرسة:ـ هـ

بمعنى أنه متوافق في مدرسته، فهو یشعر أن مدرسیه یحبونه، و یستمتع بزمالة أقرانه، و یجد أن 

بأهمیته العمل المدرسي یتفق مع مستوى نضجه و میوله، و هذه العالقات تتضمن شعور الفرد 

  و قیمته في المدرسة التي یتعلم فیها.

  عالقات المراهق في البیئة المحلیة: ـو

ا ـتوافق توافقا طیبا مع بیئته المحلیة هو الذي یختلط مع جیرانه إختالطأّنه مالفرد الذي یقال عنه 

، و سعیدا، و الذي یفخر و یهتم بما یطرأ على البیئة من تحسینات و الذي یتسامح في معاملته

  ة المرضیة على میله إلحترام القوانین و النظم التي تتصل بالصالح العام.یتشتمل العالقات البیئ

  

II تطبیق اإلختبار: طریقة ـ 3 ـ  

من الممكن إستخدام هذا اإلختبار بطریقة فردیة أو جماعیة، و من الضروري على الباحث أن 

  التعلیمات الخاصة بطریقة اإلجابة.یتأكد من أن كل فرد قد فهم المطلوب منه، و 

و نظرا لطول اإلختبار، یمكن تطبیقه في جلستین، حیث یطبق قسم في كل جلسة، و هذا إجتنابا 

للملل الذي من الممكن أن یحدث جراء طول اإلختبار و بما أن اإلختبار لیس إختبارا لقدرة 

و لكنه إستفتاء عن بعض نواحي المراهق على فهم العبارات، و لیس مقیاس للسرعة في اإلجابة 



سلوك المفحوص لذا یعطى له الوقت الكافي لإلجابة على كل بنود اإلختبار و الذي یتراوح بین 

  دقیقة. 35-45

IIتصحیح اإلختبار: طریقة ـ 4 ـ  

یتم تصحیح اإلختبار عن طریق اإلستعانة بمفتاح التصحیح الوارد في كراسة التعلیمات، و ذلك 

" لإلجابة التي ال "صفرلإلجابة التي تتفق مع مفتاح التصحیح، و درجة  "واحد"بأن یعطي درجة 

  تتفق مع مفتاح التصحیح.

بندا، و بذلك تكون أقصى درجة یحصل  15و المالحظ أن كل جانب من اإلختبار یحتوى على 

  .0درجة و أدناها  15علیها الفرد في أي جانب من جوانب اإلختبار هي 

ة إنتهاء كل ـم درجات البعد الثاني إلى غایـألول اإلعتماد على النفس ثنجمع درجات البعد ا

اد و بالتالي نحصل على درجة معینة لكل بعد و یمثل مجموع األبعاد الستة على درجة ـاألبع

ا بالنسبة و نفس الشیئ بالنسبة للتوافق اإلجتماعي، أمّ  ،درجة في التوافق النفسي 90أقصاها: 

  بارة  عن مجموع درجات القسم األول و الثاني.للتوافق العام فهو ع

  دراسة الثبات رابعا:

 I  ثبات مقیاس اإلتصال ـ :  

ستقرار نتائجه فیما لو طبق على عینة من ایقصد بثبات اإلختبار مدى الدقة أو اإلتساق أو     

   )152ص ،2003 .(مقدم عبد الحفیظ،األفراد في مناسبتین مختلفتین

كما یقصد بثبات اإلختبار أن یعطي نفس النتائج إذا ما استخدم اإلختبار أكثر من مرة تحت     

  ).276، ص 1990.(جابر عبد الحمید، ظروف متماثلة 

و )، 2006بلمیهوب كلثوم(و استعمل مقیاس اإلتصال الزواجي في رسالة دكتوراه لألستاذة     

زوج  24زوج یشعرون بالسعادة الزوجیة و  24تطبیقه في دراستها االستطالعیة على  قد تمّ 

یعانون من التعاسة في زواجهم و قد كانوا جمیعهم من نفس  المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي 

المتوسط، أي من العمال. و قد كان متوسط أعمارهم منتصف الثالثینات، فجاء متوسط درجات 



ا متوسط درجات األزواج لترتیب، أمّ بالنسبة للرجال و النساء با 105.4و  105.1األزواج السعداء

  للرجال و النساء بالترتیب. 81.1و  81.6التعساء فكان 

في  1984 الفا كرونباخل ـولدراسة ثبات مقیاس اإلتصال الزواجي إستخدمت األستاذة معام

   0.84الفا = و كانت النتیجة، اـدراسته

جي على عینتها األساسیة و التي مقیاس اإلتصال الزوا بلمیهوب كلثومكما طبقت األستاذة     

 37سنة بمتوسط قدره  66و  18فرد من المتزوجین ،تتراوح أعمارهم ما بین  400تكونت من 

  سنة .

ألفا كرونباخ دام معامل ــإستخ و لحساب ثبات مقیاس اإلتصال الزواجي في دراستنا الحالیة تمّ 

لإلختبار المكون من درجات مركبة، و ، و الذي یعتبر من أهم مقاییس اإلتساق الداخلي 1984

زدیاد نسبة تباینات البند بالنسبة للتباین الكلي، ایربط ثبات اإلختبار بتباین بنوده، ف ألفا "معامل "

أیضا بالخطأ المعیاري للمقیاس، و  ألفا "یؤدي إلى إنخفاض معامل الثبات، كما یرتبط معامل "

في تباین الدرجات و إستخراج الجذر التربیعي  1-یمكن حساب الخطآ المعیاري للمقیاس بضرب 

  ).214ص  2002(معمریة، له. 

  ب 2ـ مج ح 1  ب  و یتم حساب  ألفا بالمعادلة التالیة :

                                                                                                                             م  2ح           1ب ـ                                               

  = عدد البنود بحیث :      

  مربع اإلنحراف المعیاري  = م 2ح             

  مجموع مربعات إنحرافات البنود. = ب 2مج ح            

بعد تطبیقه على أفراد عینة  25و كانت نتائج حساب ثبات مقیاس اإلتصال الذي عدد بنوده 

  0.80 =ألفا  :الدراسة اإلستطالعیة

 II ثبات مقیاس التوافق النفسي اإلجتماعي: ـ  



و یقاس هذا الثبات إحصائیا بحساب معامل اإلرتباط بین الدرجات التي حصل علیها      

األفراد في المرة األولى و بین نتائج اإلختبار في المرة الثانیة أو بطریقة التجزئة النصفیة لبنود 

اإلختبار، و لقد وجد واضعوه أن معامل الثبات بإستخدام طریقة التجزئة النصفیة و بعد التصحیح 

  تلمیذ كما یلي: 792مع  سبیرمان براون بإستخدام معادلة 

  0.932  التوافــق العـــــــام

  0.898  القسم األول: التوافق الشخصي

  0.873  القسم الثاني: التوافق اإلجتماعي

  

II المصریة البیئة في التوافق النفسي و اإلجتماعي مقیاس التوافقثبات  ـ 1 ـ:  

بحساب معامالت الثبات لإلختبار بطریقة إعادة اإلختبار بفاصل  ""محمود عطیة هنا قام     

  تلمیذا و تلمیذة. 60یوما على عینة متكونة من  15زمني قدره 

و اإلجتماعي  نفسيو الجدول التالي یوضح معامالت الثبات لجمیع أقسام اإلختبار و المجموع ال

  و التوافق العام.

  

  القسم األول

  التوافق النفسي

  معامل

  الثبات

  القسم الثاني

  التوافق اإلجتماعي

  معامل

  الثبات

اإلعتراف بالمستویات  -أ  0.572  اإلعتماد على النفس -أ

  اإلجتماعیة

0.545  

  0.620  إكتساب المهارات اإلجتماعیة -ب  0.815  اإلحساس بالقیمة الذاتیة -ب

  0.720  التحرر من المیول المضادة للمجتمع -ج  0.680  الشعور بالحریة -ج



  0.937  العالقات في األسرة -د  0.771  الشعور باإلنتماء -د

  0.786  العالقات في المدرسة - ه  0.735  التحرر من المیل إلى اإلنفراد -ه

  0.868  العالقات في البیئة المحلیة - و  0.771  الخلو من األعراض العصابیة - و

معامل الثبات لمجموع القسم 

  األول

القسم معامل الثبات لمجموع   0.875

  الثاني

0.830  

  0.907  معامل الثبات لمجموع القسمین

  البیئة المصریة. في مقیاس التوافق): یبین معامالت الثبات لجمیع أقسام  2الجدول رقم ( 

II البیئة الجزائریة: في مقیاس التوافق النفسي و اإلجتماعيثبات  ـ 2 ـ  

بتطبیق اإلختبار على عینة من المراهقین كفیفي البصر أثناء إعداده لرسالة  "حسین دالي"قام 

  الماجستیر و حصل على معامالت الثبات التالیة:

  0.855  التوافــق النفسي

  0.889  التوافق اإلجتماعي 

  0.913  التوافــق العـام

  جزائریة.ال البیئةفي  مقیاس التوافققسام أل): یبین معامالت الثبات 3الجدول رقم ( 

II في هذه الدراسة: التوافق النفسي و اإلجتماعيثبات مقیاس  ـ 3 ـ 

اإلعتماد على طریقة التجزئة  قامت الباحثة بتطبیق مقیاس التوافق النفسي اإلجتماعي، و قد تمّ 

و بعد  (Test – retest)طریقة اإلختبار و إعادة اإلختبار  بدال من (Spilt Half)النصفیة 

  r = 0.69قدر معامل اإلرتباط بـ : (Spearman Brown)حساب معادلة 

المقیاس فسنعرض ثبات كل محور على حدا من خالل الجدول  أما فیما یتعلق بثبات محاور

  التالي:



  القسم األول

  التوافق النفسي

  معامل

  الثبات

  القسم الثاني

  التوافق اإلجتماعي

  معامل

  الثبات

اإلعتراف بالمستویات  ـأ  0.612  النفساإلعتماد على  ـأ

  اإلجتماعیة

0.622  

  0.712  إكتساب المهارات اإلجتماعیةـ  ب  0.540  اإلحساس بالقیمة الذاتیة ـب

  0.666  التحرر من المیول المضادة للمجتمع ـ ج  0.654  الشعور بالحریة ـج

  0.512  العالقات في األسرة ـ د  0.635  الشعور باإلنتماءـ د

  0.514  العالقات في المدرسة ـ ه  0.562  التحرر من المیل إلى اإلنفراد ـه

  0.600  العالقات في البیئة المحلیة  ـو  0.682  الخلو من األعراض العصابیةـ و

البیئة الجزائریة (على  في مقیاس التوافقیبین معامالت الثبات لجمیع أقسام  :)4جدول رقم (

  الدراسة).عینة 

  الصدقدراسة خامسا: 

الصدق هو مدى صالحیة اإلختبار لقیاس ما وضع لقیاسه، و اإلختبار الصادق یكون عادة     

ثابتا، لكن اإلختبار الثابت قد ال یكون صادقا. فإلى جانب ثبات اإلختبار یعتبر صدق  اإختبار 

 ،2003(مقدم عبد الحفیظ، اإلختبار أیضا شرطا ضروریا ینبغي توافره في اإلختبار. 

  .)146ص

و صدق اإلختبار هو أهم صفة تمیز اإلختبار الجید، ألن الرائز غیر الصادق ال یمكن أن ِیؤدي 

  .أي وظیفة

I  صدق مقیاس اإلتصال: ـ  

I دق المقیاس على البیئة الجزائریةصـ 1 ـ:  



، و للتحقق )2006بلمیهوب كلثوم(أستعمل مقیاس اإلتصال الزواجي في دراسة األستاذة      

لجأت الستخدام الصدق المرتبط بالمحك، باعتباره أفضل طرق دراسة الصدق، و من صدقه 

المحك الذي تم استخدامه هو محك المجموعات المتناقضة، حیث یكون هناك فرقا جوهریا له 

اللتین تمثالن طرفي منحنى التوزیع للخاصیة  ،ئیة بین متوسطي درجات المجموعتینداللة إحصا

  التي یقیسها اإلختبار.

و مجموعة  40و قد تمثلت المجموعات المتناقضة في بحثها بمجموعة المتوافقین و عددها      

تطبیق مقیاس اإلتصال الزواجي على المتزوجین  بحیث تمّ  40غیر المتوافقین و عددها 

اإلتصال بالمحكمة ب و كان ذلكالمستقرین و على المتزوجین اللذین هم على حافة الطالق، 

ضور جلسات الصلح التي تعقد مرتین في األسبوع، حیث یحاول القاضي إقناع لموافقتها على ح

الق و بعد انتهاء القاضي من التحدث مع الزوجین، یطلب منهما ـالزوجین بالعدول عن قرار الط

  اإلجابة على مقیاس اإلتصال.

الداللة و بعد المقارنة بین نتائج المجموعتین، كانت الفروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

  ).255ص ،2006 (بلمیهوب كلثوم، 0.001

  

I  قیاس اإلتصال في الدراسة الحالیةصدق مـ  2 ـ:  

التحقق من صدق مقیاس اإلتصال في البحث الحالي عن طریق إستخدام الصدق المرتبط  لقد تمّ 

دم عبد ــ(مقحیث یعتبر الصدق المرتبط بالمحك من أفضل طرق دراسة الصدق . بالمحك،

  ).147ص ،2003 الحفیظ

حیث یكون هناك فرقا جوهریا له  استخدامه، هو محك المجموعات المتناقضة، و المحك الذي تمّ 

داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعتین، اللتین تمثالن طرفي منحنى التوزیع للخاصیة 

  التي یقیسها اإلختبار.

اإلختبار.فاختبار الذكاء مثال یجب أن و التناقض بین المجموعات یصلح ألن یكون محكا لصق 

یمیز بین األذكیاء و األغبیاء و اختبار اإلتزان اإلنفعالي یجب أن یمیز بین العادیین و غیر 

  العادیین.



و مجموعة  20و تمثلت المجموعات المتناقضة في بحثنا هذا بمجموعة األسر السعیدة و عددها 

  .20األسر غیر السعیدة و عددها 

و یسودها الهدوء و التفاهم و  األسر السعیدة تتمیز بالعالقة الجیدة بین الزوجین،حیث أن 

ا األسر غیر السعیدة فتتمیز بالعالقة السیئة بین الزوجین، و یسودها أمّ بین أفرادها.  اإلنسجام

  ات و المشاجرات.ـالخالف

معلومات ترتكز و كان اإلتصال بهذه األسر عن طریق األهل و الزمیالت، الذین ساعدونا ب

  إذا كانت جیدة، أم سیئة، و هل هناك إتصال بینهما. خصوصا على العالقة بین الزوجین:

ثم طبقنا المقیاس على المجموعتین و تطلب منا ذلك جهدا و وقتا، نظرا لخصوصیة العالقة 

خصوصا في األسر غیر  الكثیر من األزواج من رفضوا اإلجابة على المقیاس،الزوجیة فهناك 

  لسعیدة.ا

و بعد المقارنة بین نتائج المجموعتین، كانت الفروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

0.001  

    

II اإلجتماعي:و صدق إختبار التوافق النفسي  ـ  

II مصریةاإلجتماعي في البیئة الو صدق إختبار التوافق النفسي ـ 1 ـ:  

أن مؤلفوا اإلختبار إستدلوا على صدقه من اإلنتقاء الدقیق لعناصره،  محمود عطیة هنا "یذكر "

بحساب  هنا" "محمود عطیةو هذا المعیار في نظرهم هو أكبر ضمانات لصدقه، و قد قام 

على البیئة المصریة بین درجات أجزاء  إختبار التوافق النفسي واإلجتماعيمعامالت صدق 

  اإلختبار.

  معامل اإلرتباط  ها اإلختبارنواحي الشخصیة التي یقیس  

    

  أبعاد

  التوافق

  النفسي

  0.211  اإلعتماد على النفس ـأ

  0.144  اإلحساس بالقیمة الذاتیةـ ب

  0.498  الشعور بالحریةـ ج

  0.455  الشعور باإلنتماء ـد



  0.367  التحرر من المیل إلى اإلنفراد ـ هـ

  0.902  الخلو من األعراض العصابیة - و

  

  أبعاد

  التوافق

  اإلجتماعي

  0.130  اإلعتراف بالمستویات اإلجتماعیة -أ

  0.382  إكتساب المهارات اإلجتماعیة -ب

  0.146  التحرر من المیول المضادة للمجتمع -ج

  0.130  العالقات في األسرة -د

  0.562  العالقات في المدرسة -هـ

  0.197  العالقات في البیئة المحلیة - و

اإلجتماعي في البیئة و یبین معامالت صدق إختبار التوافق النفسي  ): 5جدول رقم ( 

  المصریة.

  

ها منخفضة إدا ما قورنت بمعامالت و یتضح من معامالت اإلرتباط الموجودة في الجدول أنّ      

هذا اإلنخفاض إلى كون إختبارات "محمود عطیة هنا " الصدق إلختبارات القدرات، و یرجع 

منخفضة بالمقارنة مع إختبارات القدرات، خاصة أثناء اإلعتماد على الشخصیة دائما تكون 

  تقدیرات المدرسین إلعتمادهم على المظهر الخارجي للشخصیة.

II اإلجتماعي في البیئة الجزائریة:و صدق إختبار التوافق النفسي ـ 2 ـ  

" بحساب صدق داليحسین أما بالنسبة لصدق اإلختبار على البیئة الجزائریة، فقد قام األستاذ "

وا اإلختبار، و اإلختبار على عینة من المراهقین كفیفي البصر و بنفس الطریقة التي قام بها معدّ 

  حصل إثر ذلك على معامالت الصدق التالیة:

نواحي الشخصیة في كل من تقدیرات المتمدرسین و إختبار الشخصیة للمراحل اإلعدادیة و   

  الثانویة

  معامل اإلرتباط

  بینهما



    

  أبعاد

  التوافق

  النفسي

  0.232  اإلعتماد على النفسـ أ

  0.272  اإلحساس بالقیمة الذاتیة ـب

  0.261  الشعور بالحریةـ ج

  0.375  الشعور باإلنتماء ـد

  0.502  التحرر من المیل إلى اإلنفراد ـ هـ

  0.225  الخلو من األعراض العصابیة ـو

  

  أبعاد

  التوافق

  اإلجتماعي

  0.981  اإلعتراف بالمستویات اإلجتماعیة ـأ

  0.260  إكتساب المهارات اإلجتماعیة ـب

  0.306  التحرر من المیول المضادة للمجتمع ـج

  0.260  العالقات في األسرة ـد

  0.881  العالقات في المدرسة ـهـ

  0.161  العالقات في البیئة المحلیة ـو

  إلجتماعي في البیئة الجزائریةإختبار التوافق النفسي وا): یبین معامالت صدق  6جدول رقم ( 

II اإلجتماعي في هذه الدراسة:و صدق إختبار التوافق النفسي ـ  3 ـ  

حساب الصدق الظاهري إنطالقا من معامالت إرتباط الثبات، و  للتأكد من صدق المقیاس، تمّ 

ذلك بإیجاد الجذر التربیعي لكل جانب و الذي یمثل معامل صدق الجانب نفسه، و الجدول 

  اآلتي یوضح ذلك.

  

  القسم األول

  التوافق النفسي

  معامل

  الثبات

  القسم الثاني

  التوافق اإلجتماعي

  معامل

  الثبات

  0.708  المستویات اإلجتماعیة -أ  0.667  اإلعتماد على النفس -أ

  0.838  المهارات اإلجتماعیة -ب  0.745  اإلحساس بالقیمة الذاتیة -ب



  0.745  التحرر من المیول المضادة للمجتمع - ج  0.728  الشعور بالحریة -ج

  0.660  العالقات في األسرة -د  0.609  الشعور باإلنتماء -د

  0.800  العالقات في المدرسة -ه  0.725  التحرر من المیل إلى اإلنفراد -ه

  0.722  العالقات في البیئة المحلیة - و  0.814  الخلو من األعراض العصابیة - و

  II 0.824معامل الثبات لمجموع القسم   I 0.851معامل الثبات لمجموع القسم  

  0.812معامل الصدق للمقیاس ككل 

(عینة الدراسة  یبین معامالت صدق إختبار التوافق في البیئة الجزائریة ): 7جدول رقم ( 

  الحالیة).

  

  

  الدراسة منهج سادسا:

تعتبر دراستنا بمثابة إستقصاء، إنصب على تناول العالقة بین اإلتصال بین الوالدین و      

  التوافق النفسي واإلجتماعي ألبنائهم المراهقین.

البیانات و تفسیرها و تحلیلها، مّما جعل دراستنا تنصب ضمن و اعتمدنا في ذلك على جمع 

  الدراسات الوصفیة.

ا ـو المنهج الوصفي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، و یهتم بوصفها وصف     

دقیقا و یعّبر عنها تعبیرا كمیا أو كیفیا. فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاهرة و یوضح خصائصها، 

عبیر الكمي فیعطینا وصفا رقمیا یوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها و درجات ارتباطها أّما الت

  ).78، ص1991.(أمین الساعاتي، مع الظواهر المختلفة األخرى



كما أن طریقة الوصف هي أكثر طرق البحث استعماال السیما في المجال التربوي و      

ث بمعطیات و وقائع موضوعیة تساعده في اإلجتماعي ألنه یعتمد على الحاضر و یزود الباح

  التعلیل و التفسیـر و الكشف عن العالقات بین مختلف المتغیرات.

  

    سابعا: مجتمع البحث (العینة األساسیة)

    المجال الزماني و المكاني للدراسة: ـ 1

قمنا بإجراء الدراسة المیدانیة على عینة من تالمیذ الثانویات بكل من والیة:البلیدة،     

  الجزائر،المدیة 

 300نسخة من إختباري البحث في هذه الثانویات، و أسترجعت منها  500حیث تم توزیع 

  نسخة.

لمتعلقة بالحالة و اخترنا الفترة الزمنیة الممتدة من نهایة شهر جانفي لعدة أسباب، خاصة تلك ا

النفسیة للتلمیذ، ال سیما و أن دراستنا تتناول التوافق النفسي واإلجتماعي للمراهق و یمكن حصر 

  هذه األسباب فیما یلي:

إن هذه الفترة بعیدة نوعا ما عن جو اإلمتحانات و النقاط، و ما یترتب عن ذلك من توتر و  ـ

  قلق مما یؤثر سلبا على جو  إجابات التلمیذ.

 یوم. 15كون هذه الفترة جاءت مباشرة بعد العطلة الشتویة أي بعد فترة  اإلستراحة التي دامت  ـ

  مجتمع و عینة الدراسة:  ـ 2

  150(مراهق،  )300(أجریت الدراسة على عینة من تالمیذ المرحلة الثانویة متكونة من       

الذین تتراوح أعمارهم  ،الثانوياألول و الثاني و الثالث ذكور) من طالب الصف  150إناث و 

سنة، من أبناء األسر النوویة الكاملة التي یعیش فیها األب واألم بصورة  20و 15ما بین 

و وقع اختیارنا على ثالث ثانویات من ثالث  .الیتامىو  مستمرة، واستبعاد أبناء المطلقین،

  والیات:



  .والیة البلیدة ،عمر مّالك بدائرة أوالد یعیش ثانویة ـ 

  دراریة، والیة الجزائر.بلدیة الثانویة الریاضیة ب ـ 

  بني سلیمان، والیة المدیة.دائرة ب الشهید بوقرة سي امحمدثانویة  ـ 

ختیار العینة بطریقة عشوائیة، إذ منحنا نفس الفرص لكل تالمیذ الثانویات او قد تم       

بعین اإلعتبار كل من التخصص و المذكورة أعاله بالمشاركة في تطبیق اإلختبار دون األخذ 

  المستوى الدراسي.

  ختیارنا على هذه الفئة لإلعتبارات التالیة:او قد وقع       

  طبیعة الموضوع الذي یتناول اإلتصال الوالدي و عالقته بالتوافق النفسي اإلجتماعي للمراهق. ـ

خترنا عینة العدد، لذلك طبیعة المنهج المتبع في الدراسة یفرض على العینة أن تكون كبیرة ا ـ

  مراهق كي یتسنى لنا اإلحاطة بكل جوانب موضوع الدراسة. 300متكونة من 

و أن یسلم  و قد طلبنا من كل تلمیذ اإلجابة على مقیاس التوافق النفسي اإلجتماعي،      

  مقیاس اإلتصال لوالدیه كي یجیبا علیه.

  

  ثامنا: األدوات اإلحصائیة

  األدوات اإلحصائیة التالیة في إجراءات البحث و تحلیل نتائجه: لقد استخدمنا      

   .Perssonبیرسون معامل اإلرتباط  ـ1

في تحلیل البیانات   « Spss »الحقیبة اإلحصائیة المستخدمة في العلوم اإلجتماعیة  ـ2

  إحصائیا.

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراجع الفصل:

  :الكتب العربیة ـ 1

 المركز السعودي للدراسات، تبسیط كتابة البحث العلمي): 1991الساعاتي ( الكتبأمین  ـ1

   .1991 1ط اإلستراتیجیة،

  ،القیاس النفسي و تصمیم اإلختبارات النفسیة للطالب و الباحثین :) 2002بشیر معمریة (  ـ2
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 : النتائج تحلیل و عرض

، و هذا بعد قیامنا بالمعالجة ض و تحلیل النتائج المتوصل إلیهاسنقوم بعر  هذا الفصل في       

 التساؤالت على اإلجابة من التمكن و الفرضیات، اختبار بغیة البحث و المتماشیةاإلحصائیة 

  :التالیة النتائج إلى التوصل تمّ  قد و البحث، إشكالیة في  المطروحة

I  بالفرضیات الجزئیة:عرض و تحلیل النتائج الخاصة  ـ  

 :األولى الفرضیة ـ 1

ــنفس ق علىـاعتماد المراه و عالقة بین اإلتصال الوالدي وجودتنص هذه الفرضیة على        و .هـ

عالقة للكشف عن ال بیرسون  معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب 

  :المدرجة في الجدول الموالينتائج التوصل إلى ال ، و تمّ اإلرتباطیة  بین المتغیرین



  الداللة مستوى  النفس على االعتماد  المتغیرات

  0.01  0.61  بین الوالدین االتصال

 اعتماد المراهقو  الوالدي االتصال بین بیرسوناالرتباط  معاملحساب  نتیجة ینیب ):8(رقم جدول

  .هنفس على

 و الوالدي االتصالبین متغیر  بیرسون االرتباط معاملحساب  نتیجةالجدول أعاله  یبین          

=r قیمته بلغت حیث ،المراهق لدى النفسعلى  االعتماد یرمتغ �. مستوى  عند دال هو و ��

� 0.01ة ــالدال إحصائیا بین  دالة موجبةأن هناك عالقة ارتباطیة  یمكن القول علیهو   =

  األولى. الفرضیة تحققل على  ما یدّ  هذا و ،هنفس على و اعتماد المراهق الوالديال ـاالتص

  

 

 

  :الثانیة الفرضیة ـ 2

بقیمتھ  المراھق إحساس و الوالدي اإلتصال بین عالقة وجودعلى  الفرضیة ھذه تنص       

للكشف  بیرسون  معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب  و    ةــــــالذاتی

  :نتائج المدرجة في الجدول المواليالتوصل إلى ال و تمّ ، عالقة اإلرتباطیة  بین المتغیرینعن ال

  الداللة مستوى  الذاتیة بالقیمة اإلحساس  المتغیرات

  0.01  0.67  بین الوالدین االتصال

ساس اإلح و الوالدي بین االتصال بیرسون االرتباط معاملحساب  نتیجة ینیب ):9( رقم جدول

  .بالقیمة الذاتیة لدى المراهق

  

 و الوالدي االتصالبین متغیر  بیرسونمعامل االرتباط حساب  نتیجةالجدول أعاله  یبین      

مستوى الداللة  عند دال هو و= r  0.67 قیمته تحیث بلغ ،الذاتیة بالقیمة اإلحساسمتغیر 



0.01� موجبة دالة إحصائیا بین االتصال  ارتباطیة عالقة هناك أن یمكن القول علیه و =

  الثانیة. الفرضیة تحققهذا ما یدل على و  الذاتیة بقیمته إحساس المراهـق و الوالدي

  

  الفرضیة الثالثة:ـ  3

 و، بالحریةالمراهق شعور  و عالقة بین اإلتصال الوالدي وجودعلى الفرضیة تنص هذه       

عالقة للكشف عن ال بیرسون  معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب 

  :نتائج المدرجة في الجدول المواليالتوصل إلى ال ، و تمّ بین المتغیرین اإلرتباطیة

  الداللة مستوى  بالحریة الشعور  المتغیرات

  0.01  0.69  بین الوالدین االتصال

 الشعور و الوالدي االتصال بین بیرسون االرتباط معاملحساب  نتیجة ینیب ):10(رقم جدول

  لدى المراهق. بالحریة

  

 و الوالدي التصالابین متغیر  بیرسون معامل االرتباطحساب نتیجة  أعاله الجدول یبین       

 الداللة مستوىدال عند  هو و= r  0.69 قیمته تحیث بلغ ،لدى المراهق بالحریة الشعور متغیر

0.01�  االتصال بین إحصائیا دالة موجبةأن هناك عالقة ارتباطیة  یمكن القولعلیه  و =

  .ثةالثال الفرضیة تحققما یدل على  هذا وة  ـبالحری المراهق شعور الوالدي و

  الفرضیة الرابعة:ـ  4

     اءـباالنتمالمراهق عور ـش و عالقة بین اإلتصال الوالدي ودـعلى وجتنص هذه الفرضیة       

عالقة للكشف عن ال بیرسون  معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب  و

  :نتائج المدرجة في الجدول المواليالتوصل إلى ال ، و تمّ اإلرتباطیة  بین المتغیرین

  الداللة مستوى  باالنتماء الشعور  المتغیرات

  0.01  0.66  بین الوالدین االتصال



بین االتصال الوالدي و الشعور  بیرسونحساب معامل االرتباط  نتیجةیبن  ):11(رقم جدول

  باالنتماء لدى المراهق .

 متغیر و الوالدي االتصالاالرتباط بیرسون بین متغیر  معامل نتیجةالجدول أعاله  یبین       

ة ـــالدالل مستوىدال عند  هوو    =r 0.66 قیمته تحیث بلغ ،لدى المراهق باالنتماء الشعور

0.01 � إحصائیا بین االتصال  دالة موجبةأن هناك عالقة ارتباطیة  یمكن القول علیه و =

  الرابعة. الفرضیة تحقق هذا ما یدل على و ،باالنتماء المراهق شعور و الوالدي

  :الخامسة الفرضیةـ  5

من المیل  تحرر المراهق عالقة بین اإلتصال الوالدي و وجودعلى تنص هذه الفرضیة       

 بیرسون اإلرتباط معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب  و لإلنفراد 

نتائج المدرجة في الجدول التوصل إلى ال ، و تمّ عالقة اإلرتباطیة  بین المتغیرینللكشف عن ال

  :الموالي

  الداللة مستوى  دلإلنفرا المیل من التحرر  المتغیرات

  0.01  0.62  االتصال نمط

 من التحرر و الوالديبین االتصال  االرتباط بیرسونحساب معامل  ةنتیج ینیب ):12( رقم جدول

  .لدى المراهق لإلنفراد المیل

متغیر  و الوالدي االتصالبین متغیر  بیرسون معامل االرتباط نتیجةالجدول أعاله  یبین       

مستوى  دـهو دال عن و = r 0.62 قیمته تحیث بلغ المراهقدى ـل لإلنفراد المیل من التحرر

�  0.01    ة ــالدالل أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین  یمكن القول علیه و =

  .الخامسة الفرضیة تحقق هذا ما یدل على و ،المیل لإلنفراد الوالدي و تحرر المراهق االتصال

  :السادسة الفرضیةـ  6

من األعراض المراهق  خلو و الوالديبین اإلتصال عالقة  وجودتنص هذه الفرضیة على         

 بیرسون اإلرتباط معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب  و ،العصابیة

التوصل إلى النتائج المدرجة في الجدول  ، و تمّ عالقة اإلرتباطیة  بین المتغیرینللكشف عن ال

  :اليالمو 



  الداللة مستوى  العصابیة األعراض من الخلو  المتغیرات

  0.01  0.63  االتصال الوالدي

بین االتصال الوالدي و الخلو من  االرتباط بیرسوننتیجة حساب معامل  ینیب ):13(رقم جدول

  األعراض العصابیة لدى المراهق .

متغیر  و الوالدي االتصالبین متغیر  بیرسون نتیجة معامل االرتباط أعاله الجدول یبین      

د ـهو دال عن و   =0.63r قیمته بلغت حیث ،المراهق لدى العصابیةاألعراض  من الخلو

� 0.01ة ـمستوى الدالل  إحصائیا دالة موجبةهناك عالقة ارتباطیة  أنّ  یمكن القول علیه و =

  تحقق على یدلما  هذا و العصابیة، األعراض مندي و خلو المراهق الوال االتصال بین

  .السادسة الفرضیة

  

  :السابعة الفرضیةـ  7

بالمستویات  المراهق عترافا  وعالقة بین اإلتصال الوالدي  وجودتنص هذه الفرضیة على       

للكشف  بیرسون  معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب  و، اإلجتماعیة

  :والينتائج المدرجة في الجدول الم، و تم التوصل إلى العالقة اإلرتباطیة  بین المتغیرینعن ال

  الداللة مستوى  بالمستویات االجتماعیة عترافاال  المتغیرات

  0.01  0.62  الوالدي االتصال

عتراف نتیجة حساب معامل االرتباط بیرسون بین االتصال الوالدي و اإل ینیب ):14(رقم جدول

  .المراهقبالمستویات االجتماعیة لدى 

 متغیر و الوالدي االتصالنتیجة معامل االرتباط بیرسون بین متغیر  أعاله الجدول یبین      

ة ــالدالل مستوىد ـهو دال عن و  =0.62rبلغت قیمته  حیث ،االجتماعیة بالمستویات اإلعتراف

0.01  � ال ـموجبة دالة إحصائیا بین االتص ارتباطیة عالقة هناك أن یمكن القول علیه و =

  السابعة. الفرضیة تتحقق علیهو  ،بالمستویات االجتماعیة المراهق عترافا و       الوالدي

  :الثامنة الفرضیةـ  8



ت لمهارال المراهق اكتساب وعالقة بین اإلتصال الوالدي  وجودتنص هذه الفرضیة على        

للكشف  بیرسون  معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب  و، اإلجتماعیة

  :نتائج المدرجة في الجدول المواليالتوصل إلى ال ، و تمّ اإلرتباطیة  بین المتغیرین عالقةعن ال

  

  

  

  

 المهارات إكتساب  المتغیرات

  جتماعیةاإل

  الداللة مستوى

  0.01  0.66  الوالدي االتصال

 كتسابا و الوالدينتیجة حساب معامل االرتباط بیرسون بین االتصال  ینیب ):15(رقم جدول

  .االجتماعیة لمهاراتل المراهق

متغیر  و الوالدي االتصالبین متغیر  بیرسونمعامل االرتباط  نتیجةالجدول أعاله  یبین        

مستوى  عند دال هو و  =0.66r قیمته بلغت حیث المراهق لدى االجتماعیة المهارات كتسابا

�0.01 الداللة  بین إحصائیا دالة موجبةأن هناك عالقة ارتباطیة  یمكن القول علیه و =

 الفرضیة هذا ما یدل على تحقق و ،جتماعیةإللمهارات االمراهق ل كتساباالوالدي و  االتصال

  الثامنة.

  :التاسعة الفرضیةـ  9

من المیول  المراهق تحرر عالقة بین اإلتصال الوالدي و وجودتنص هذه الفرضیة على        

 بیرسون  معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب  و، المضادة للمجتمع

نتائج المدرجة في الجدول التوصل إلى ال ، و تمّ عالقة اإلرتباطیة  بین المتغیرینللكشف عن ال

  :الموالي

 المضادة المیول من التحرر  المتغیرات

  للمجتمع

  الداللة مستوى



  0.01  0.65  الوالدي االتصال

نتیجة حساب معامل االرتباط بیرسون بین االتصال الوالدي وتحرر  ینیب ):16(رقم جدول

  .ة للمجتمعمن المیول المضادالمراهق 

 متغیر بین متغیر االتصال الوالدي و بیرسون معامل االرتباط نتیجةالجدول أعاله  یبین      

 وهو دال عند r= 0.65 قیمته تحیث بلغ المراهقلدى  للمجتمع المضادة المیول من التحرر

�0.01الداللة  مستوى  إحصائیا دالة موجبةهناك عالقة ارتباطیة  أنّ  یمكن القول علیه و =

هذا ما یدل على  ، ومن المیول المضادة للمجتمعالمراهق تحرر  الوالدي  و االتصال بین

  تحقق الفرضیة التاسعة.

  :العاشرة الفرضیةـ  10

  هـبأسرت قــالمراه ةـعالق وعالقة بین اإلتصال الوالدي   وجودتنص هذه الفرضیة على       

عالقة للكشف عن ال بیرسون  معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب  و

  التوصل إلى النتائج المدرجة في الجدول الموالي : ، و تمّ اإلرتباطیة  بین المتغیرین

  الداللة مستوى  أسرتهالمراهق ب عالقة  المتغیرات

  0.01  0.60  الوالدي االتصال

 عالقة و الوالديمعامل االرتباط بیرسون بین االتصال یبین نتیجة حساب  ):17(رقم جدول

  .بأسرته المراهق

متغیر  و الوالدي االتصالبین متغیر  بیرسونالجدول أعاله نتیجة معامل االرتباط  یبین       

�0.01دال عند مستوى الداللة  هو و  =0.60rحیث بلغت قیمته  بأسرته، المراهق عالقة = 

هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین االتصال الوالدي و  أنّ  یمكن القولعلیه  و

  .عاشرةتحقق الفرضیة الهذا ما یدل على  و هـبأسرت المراهق عالقة

  :عشر الحادیة الفرضیةـ  11



عالقات المراهق في و  الوالدي عالقة بین اإلتصال وجودتنص هذه الفرضیة على        

للكشف عن  بیرسون  معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب  و ةــالمدرس

  :نتائج المدرجة في الجدول المواليالتوصل إلى ال ، و تمّ ة  بین المتغیرینـالعالقة اإلرتباطی

  

  

  

  الداللة مستوى  المراهق في المدرسة عالقات  المتغیرات

  0.01  0.66  الوالدي االتصال

وعالقات  الوالدي االتصال معامل االرتباط بیرسون بین یبین نتیجة حساب ):18(رقم جدول

  .المدرسة في المراهق

متغیر  و الوالدي االتصالبین متغیر  بیرسوننتیجة معامل االرتباط  السابقالجدول  یبین      

دال عند مستوى الداللة  هو و  =0.66rحیث بلغت قیمته  المدرسة في المراهق عالقات

0.01� عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین االتصال  یمكن القول أّن هناكعلیه  و =

  تحقق الفرضیة الحادیة عشر.هذا ما یّدل على  ، وفي المدرسة  الوالدي و عالقات المراهق

  : عشر الثانیة الفرضیةـ  12

عالقات المراهق في البیئة  و عالقة بین اإلتصال الوالدي وجودتنص هذه الفرضیة على         

للكشف عن  بیرسون  معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب  و ،المحلیة

  :نتائج المدرجة في الجدول المواليالتوصل إلى ال ، و تمّ عالقة اإلرتباطیة  بین المتغیرینال

  

 بالبیئة المراهق عالقات  المتغیرات

  المحلیة

  الداللة مستوى

  0.01  0.65  الوالدي االتصال



 عالقاتالوالدي و  االتصال بین بیرسون االرتباط معاملیبین نتیجة حساب  ):19(رقم جدول

  .المحلیة بالبیئة المراهق

متغیر  و الوالدي االتصالبین متغیر  بیرسون الجدول أعاله نتیجة معامل االرتباط یبین       

دال عند مستوى الداللة  هو و  =0.66rحیث بلغت قیمته  ،المحلیة بالبیئة المراهق عالقات

0.01� هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین االتصال  أنّ  یمكن القولعلیه  و =

  الفرضیة الثانیة عشر. تتحققبالتالي  ، وعالقات المراهق بالبیئة المحلیة الوالدي و

II :ـ عرض و تحلیل النتائج الخاصة بالفرضیة العامة    

  ـ عرض و تحلیل النتائج الخاصة بالتوافق النفسي: 1

   دي  ـل اإلرتباط بیرسون بین متغیر اإلتصال الوالـو فیما یلي نوضح نتیجة حساب معام        

(اإلعتماد على النفس،  األولى مجموع جوانب التوافق النفسي، و الذي یشمل الفرضیات الستةو 

اإلحساس بالقیمة الذاتیة، الشعور بالحریة، الخلو من األعراض العصابیة، الشعور باإلنتماء، 

  ، و تّم التوصل إلى النتائج المدرجة في الجدول التالي:من المیل لإلنفراد ) تحررال

): یبین نتیجة حساب معامل اإلرتباط بیرسون بین اإلتصال الوالدي و التوافق 20( رقم جدول

  النفسي للمراهق.

 و الوالدي االتصالبین متغیر  بیرسونمعامل االرتباط حساب الجدول أعاله نتیجة  یبین       

دال عند مستوى الداللة  هو و  =0.67rحیث بلغت قیمته  ،المراهق النفسي التوافقمتغیر 

0.01� أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین االتصال  یمكن القولعلیه  و =

  .العامة الفرضیة الجزء األول من تحقق هذا ما یشیر إلى و  قـمراهلل النفسي التوافق الوالدي و

  :اإلجتماعيـ عرض و تحلیل النتائج الخاصة بالتوافق 2

  الداللة مستوى   النفسي التوافق  المتغیرات

  0.01  0.67  الوالدي االتصال



    دي ـل اإلرتباط بیرسون بین متغیر اإلتصال الوالـیلي نوضح نتیجة حساب معام و فیما        

راف (اإلعت الثانیة ، و الذي یشمل الفرضیات الستةاإلجتماعيو مجموع جوانب التوافق 

، بالمستویات اإلجتماعیة، إكتساب المهارات اإلجتماعیة، التحرر من المیول المضادة للمجتمع

، و تّم التوصل للنتائج )ته، عالقاته في المدرسة، و في البیئة المحلیةعالقة المراهق بأسر 

  المدرجة في الجدول التالي:

  

  

): یبین نتیجة حساب معامل اإلرتباط بیرسون بین اإلتصال الوالدي و التوافق 21رقم ( جدول

  اإلجتماعي للمراهق.

 و الوالدي االتصالبین متغیر  بیرسونمعامل االرتباط حساب نتیجة  السابقالجدول  یبین       

وى الداللة ـدال عند مست هو و  =0.65rحیث بلغت قیمته  ،المراهق اإلجتماعي  التوافقمتغیر 

0.01� أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین االتصال  یمكن القولعلیه  و =

 الفرضیة الجزء الثاني من تحقق هذا ما یشیر إلى و  قـمراهاإلجتماعي لل التوافق الوالدي و

  .العامة

  عرض و تحلیل نتائج الفرضیة العامة: ـ 3

و  النفسي التوافق و عالقة بین اإلتصال الوالدي وجود على العامةتنص الفرضیة      

 بیرسون  معاملللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب و  لمراهقل اإلجتماعي

التوصل إلى النتائج المدرجة في الجدول  ، و تمّ عالقة اإلرتباطیة  بین المتغیرینللكشف عن ال

  الموالي :

  

  الداللة مستوى  االجتماعي النفسي التوافق  المتغیرات

  الداللة مستوى   جتماعياإل التوافق  المتغیرات

  0.01  0.65  الوالدي االتصال



  0.01  0.66  الوالدي االتصال

معامل االرتباط بیرسون بین االتصال الوالدي والتوافق  یبین نتیجة حساب ):22(رقم جدول

  .االجتماعي المراهقو فسي الن

  

 و الوالدي االتصالبین متغیر  بیرسونمعامل االرتباط حساب الجدول أعاله نتیجة  یبین       

دال عند مستوى  هو و  =0.66rحیث بلغت قیمته  لمراهقل اإلجتماعي و النفسي التوافقمتغیر 

�0.01الداللة  هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین  أنّ  یمكن القولعلیه  و =

  .العامة الفرضیة تتحقق بالتالي و ،مراهقلل اإلجتماعيو  النفسي التوافق دي وــاالتصال الوال

 

  اإلستنتاج العام:

الختبار الفرضیات التي تقیس اإلتصال الوالدي و عالقته بالتوافق صمم البحث الحالي        

، و مقیاس التوافق عمال مقیاس اإلتصال بین الوالدین، و ذلك باستو اإلجتماعي للمراهق يــالنفس

  اإلجتماعي للمراهق.و النفسي 

  :ص النتائج المتوصل إلیها كما یليیمكن تلخی و    

تضح أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة و قویة بین حیث ا ،تحقق الفرضیة األولى ـ 1

خلق في .أي أن اإلتصال الوالدي السوي یساهم والدي و اعتماد المراهق على نفسهاإلتصال ال

  .هق یساعده على اإلعتماد على نفسهجو أسري للمرا 

 نبی، حیث اتضح أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة و قویة تحقق الفرضیة الثانیةـ  2  

، ا كان اإلتصال بین الوالدین جیدام.أي أنه كلّ و إحساس المراهق بقیمته الذاتیة اإلتصال الوالدي

  .إیجابیا على تقدیر الذات للمراهقأثر ذلك 

، حیث اتضح أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة و قویة بین تحقق الفرضیة الثالثة ـ 3  

هو المراهق الذي  فالمراهق الذي یتمیز بتقدیر الذات .بالحریةالدي و شعور  المراهق اإلتصال الو 

  . یشعر بالحریة  ، ویعتمد على نفسه



تحقق الفرضیة الرابعة، حیث اتضح أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة و قویة بین   ـ 4

 یعتز ،جو أسري سعید فالمراهق الذي ینشأ في .والدي و شعور  المراهق باإلنتماءاإلتصال ال

  .اعت المرحلة المهمة التي یمر بهاباإلنتماء لألسرة التي ر 

، حیث اتضح أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة و قویة بین تحقق الفرضیة الخامسة  ـ 5

مه المراهق الذي ینشأ في جو أسري تحكف اإلتصال الوالدي و تحرر المراهق من المیل لإلنفراد.

  .المجتمع، و یبتعد عن العزلةتصال الجید ینفتح على أساسیات اإل

، حیث اتضح أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة و قویة بین تحقق الفرضیة السادسة  ـ 6

فالمراهق الذي یعتمد على نفسه و  .خلو المراهق من األعراض العصابیةاإلتصال الوالدي و 

  .عن األعراض العصابیةحتما بعیدا  یعتز باإلنتماء ألسرته فإنه یكون یحس بقیمته الذاتیة  و

، حیث اتضح أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة و قویة بین تحقق الفرضیة السابعة ـ  7

مح فاإلتصال الوالدي الجید یس .المراهق بالمستویات اإلجتماعیة  اإلتصال الوالدي و اعتراف

  .عةاآلخرین، و یتقبل أحكام الجمافیدرك حقوق  ،للمراهق باإلنفتاح على العالم

، حیث اتضح أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة و قویة بین تحقق الفرضیة الثامنة  ـ 8

، حساس المراهق باإلنتماء و الحریةفإ .اب المراهق للمهارات اإلجتماعیةاإلتصال الوالدي و اكتس

  .إلجتماعیةو شعوره بتقدیر اآلخرین یسمح له باكتساب المهارات ا

قویة بین  ، حیث اتضح أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة وتحقق الفرضیة التاسعة ـ 9

لذي الهادئ ا يفالجو األسر  .مراهق من المیول المضادة للمجتمعالتحرر  اإلتصال الوالدي و

  .بمراهقة هادئة بعیدة عن العدوان ، یمدنایخلقه اإلتصال الوالدي الجید

یة بین ث اتضح أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة و قو ، حیلفرضیة العاشرةتحقق ا ـ 10

فالمراهق یحب الجو األسري الذي أتاح له الظروف  المراهق بأسرته.اإلتصال الوالدي و عالقة 

  .یحسن عالقاته بأفراد أسرته المالئمة لبناء شخصیته و من ثمّ 



ة موجبة دالة و قویة ، حیث اتضح أن هناك عالقة ارتباطیتحقق الفرضیة الحادیة عشر ـ 11

مع أفراد  ةفالمراهق الذي له عالقات حسن .لدي و عالقات المراهق في المدرسةبین اإلتصال الوا

  .ه لربط عالقات مختلفة في المدرسةأسرته، فإن له الثقة بنفس

، حیث اتضح أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة دالة و قویة بین تحقق الفرضیة الثانیة عشر ـ 12

.أي أن تأثیر اإلتصال الوالدي الجید تظهر عالقات المراهق بالبیئة المحلیة الوالدي و اإلتصال

 .المراهق بعالقات جیدة مع جیرانه ثماره أیضا خارج األسرة و یتجلى ذلك في استمتاع 

 ة ـود عالقة ارتباطیة موجبة دالـ، فقد أظهرت النتائج وجا فیما یخص أبعاد التوافق النفسيأم      

التي  فرضیاتال، و هذا لتحقق جمیع لوالدي و التوافق النفسي للمراهقویة بین اإلتصال اق و

  .تقیس أبعاد التوافق النفسي

، فقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة موجبة یما یخص أبعاد التوافق اإلجتماعيو ف     

فرضیات الو هذا لتحقق جمیع ، للمراهققویة بین اإلتصال الوالدي و التوافق اإلجتماعي  ة وــدال

  التي تقیس أبعاد التوافق اإلجتماعي.

و یظهر من خالل النتائج وجود إرتباط وثیق بین التوافق النفسي و التوافق اإلجتماعي      

، خلوه من األعراض العصابیة و ،إحساسه باإلنتماء ، وفشعور المراهق بقیمته الذاتیةللمراهق 

  .و المحیطین به ،إجتماعیة جیدة مع مقربیه قاتیساعده حتما في ربط عال

ا فیما یخص التوافق العام، فقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة و أمّ      

  .و اإلجتماعي للمراهققویة بین اإلتصال الوالدي و التوافق النفسي 

  :ضوء نتائج هذا البحث یمكن القول و في     

 اإلجتماعي ألبنائهم المراهقین،و  ین مسؤولیة كبیرة لتحقیق التوافق النفسيعلى عاتق الوالد      

حب  ، وجة لألمن و العطف، و اإلستقاللیة، و بحاحاجة إلى من یحترم ذاته و یقدرهافالمراهق ب

   ،إتخـاذ القرارات ،مراهق شجعته على تحّمـل المسؤولیاتهذه األمور إذا وفرت لل . واآلخرین له

  .للمستقبل بنجاح و التخطیط



ق دور كبیر في تشكیل شخصیته و سلوكه، و تكوین ـللبیئة التي یعیش فیها المراه و     

األولى الكثیر من خبراته  واتهیتعلم في سن مراهقو ال ،اتـه و میوله و أفكاره و معتقداتهتجاها

لمعرفي و و العقلي و ا الالزمة التي تساعده على النمو الجسمي و النفسي و اإلنفعالي

إذا توافر الجو األسري المالئم الذي یشبع حاجات الطفل البیولوجیة و  و من ثمّ  ،اإلجتماعي

على العكس من ذلك  ، ولیـم و توافقه النفسي و اإلجتماعيى ذلك إلى تحقیق نموه السالنفسیة أدّ 

ینعكس على فإن ذلك  ،مليء بمواقف الحرمان و الصراعات إذا ساد جو أسري بیئي غیر سلیم و

  مظاهرها.  شخصیة الطفل في جمیع

حتى یكون مثمرا و ذو نتائج إیجابیة على  ، وإلى أهمیة اإلتصال بین الوالدین كما ننوه      

مع  ،أن تكون األقوال مطابقة لألفعال ، و ذلك بالحرص علىآلباء إتقان عملیة اإلتصال الجیدا

  .و اإلستفادة من التغذیة الراجعة ،صالقنوات اإلتو اإلهتمام بجمیع  ،تبادل الثقـة  و اإلحترام

ال  تفاعل بین المرسل و المستقبل، و ستجابة وإو الهدف من اإلتصال الجید هو حدوث       

و  من طرف المستقبل باإلنتباه للمتكلم، : اإلنصات الجید باتباع خطوات منهایتأتى هذا إالّ 

ما یفكر فیه المرسل و ما و الفهم الدقیق ل  ءاته،حركاته و إیما اإلستماع لما یقوله بكالمه و

  .یشعر به

و إذا كان اإلنصات الجید هو محور عملیة اإلستقبال فإن التبلیغ الجید هو محور عملیة      

و ذلك بأن یكون المرسل حسن الكالم جید التعبیر، و تكون  .أثناء عملیة اإلتصالاإلرسال  

  ن معنى.رسالته سهلة واضحة ال تحمل أكثر م

 ،یة إختیار الوقت المناسب لإلتصال، اإلبتسامة و العفویة في الكالمكما یجدر بالذكر أهم     

ما من شأنه إنجاح  سائل اإلیضاح...و كل ضرب األمثلة و استعمال و ،الصـدق و الصداقة

  .عملیة اإلتصال

هذا ما یؤدي  ، ونوالدین متفاهمین منسجمی تعني ،و نجاح عملیة اإلتصال بین الزوجین     

  یضمن لألبناء تحقیق توافقهم النفسي و اإلجتماعي. ،هادئ إلى جو أسري

و ختاما نشیر إلى أن نتائج هذه الدراسة وضحت دور اإلتصال الوالدي في تحقیق التوافق     

أن توسع و تعمق بدراسات هذه الدراسة تحتاج إلى  ، و في رأینا أنّ و اإلجتماعي للمراهقالنفسي 

  .نتطرق لها ، للكشف عن الجوانب التي لممستقبلیة



ور إشكالیة تستدعي ـ، على أن یكون كل تساؤل محو قد ارتأینا طرح بعض التساؤالت     

  و الدراسة منها :   البحث

  ؟وامل المؤثرة في اإلتصال الزواجي ما هي الع ـ

  ؟تصال الزواجي و التوافق الزواجي هل هناك عالقة بین اإل ـ

  ؟األسري  هل هناك عالقة بین اإلتصال الوالدي و التوافق ـ

    هل هناك عالقة بین التوافق الزواجي و التوافق األسري ؟ ـ

  :خاتمة

، و ما یعتریها  من تغیرات لنظري للدراسة على فترة المراهقةسلطنا الضوء في الجانب ا         

ى جوانب التوافق ـا إلـ، كما تطرقناجتماعیةیة و عقلیة و معرفیة و انفعال جسمیة و نفسیة و

 . و أهمیته في هذه المرحلة اإلجتماعي و   النفسي

و الدراسة المیدانیة لهذا البحث كشفت لنا عن دور اإلتصال الوالدي في تحقیق التوافق       

نمو  تحدید سلوك المراهق وعلیه فإن للوالدین دور كبیر في  و ،و اإلجتماعي للمراهقي ــالنفس

  .شخصیته

فقد أكدت الكثیر من الدراسات و البحوث أن األسرة التي تغرس في نفوس أطفالها       

هي األسرة التي تبني  إتجاهات الحب و التقدیر و اإلحترام و الثقة في النفس و في اآلخرین،

، ةس في نفوس أطفالهـا إتجاهات سلبیذلك على العكس من األسر التي تغر  اء وـأشخاصا أسوی

د و الخوف و عدم الثقة في النفس و اآلخرین فهي تبني الشخصیات المنحرفة ــكالكراهیة و الحق

 .و المضطربین إجتماعیا و انفعالیاالجانحة 

الالإنتماء، المخذرات  ،راهقین تتبین في عدم تقدیر الذاتمظاهر الالتوافق لدى الم كما أن      

إعادة النظر في بیوتنا و مؤسساتنا  ، وعة الذاتذلك وجب على الجمیع مراجالعنف...ألجل 

، بین المراهق و دوره ى خلق فجوة بین المراهق و الواقعاإلجتماعیة و التربویة التي أدت إل

  الحقیقي ... 

 ،صنا المجتمع من مشاكل كثیرةكلما خلّ  ،بیرا من الوالدین بهذه المسؤولیةو كلما كان الوعي ك    

یل الذي سیعتمد علیه في اهقي الیوم هم ثروة بشریة هامة و هم الجفال یخفى على أحد أن مر 

  .المستقبل



هم،   ام أبنائـار و الخصام أمـ، و تجنب الشجالوالدین تحسیـن أدائهم اإلتصالي بالتالي على و     

توضیح المشكلة على أوجهها حتى یستبصر كل فرد  ، وو مناقشة مواضیع الخالف بهدوء

، أو یحدث ث أن یتنازل أحد الطرفین عن رأیه، ثم یحدتكون قد خفیت علیه منهاانب التي بالجو 

. و على الوالدین تجنب الشجار و النزاع راء للوصول إلى حل لموضوع الخالفتقارب في اآل

  و األسري و مراعاة لشعور األبناءالذي تعلو فیه األصوات، و تتبادل فیه التهم حفاظا على الج

   

  :إقتراحات

  قتراحات خاصة بتحسین اإلتصال الوالدي:إ ـ 1

ینعم فیها أطفالهم بحیاة هانئة  ، وینعم فیها الزوجان بالسعادة ،من أجل حیاة أسریة سلیمة        

 أخذت بعین اإلعتبار في كل تساعدهم على النمو النفسي السلیم، نقترح نقاطا هامة لوسعیدة 

  :أسرة لتجنبنا الكثیر من المشاكل

 ،الوالدان إلى أسالیب إتصال جیدة یحتكم فیها ،كوین أسر متوافقة زواجیا و أسریاأردنا تإذا  :أوال

ى الزواج الناجح هو الذي یقوم عل و ،أن یدققا في اختیار شریك الحیاة على الشاب و الشابة

ج مع نض ،عیةالتشابه في العقیدة و الثقافة و الخلفیة اإلجتما و ،تقارب السن بین الزوج و الزوجة

  .صیة و القدرة على تحمل المسؤولیةالشخ

الزوجین التعرف  أن یحاول كل من و ،التفاهم هو أساس العالقة الزوجیةأن یكون الفهم و  :ثانیا

كما  ،بتقلیص المسافة بینهما و التقاربهذا ما یسمح  ، وو تحدید طباعه ،على شخصیة اآلخر

  .و التواصل معهالتعرف على شخصیة اآلخر یعطیك أفكارا تساعدك في محاورته  أنّ 

، بل سن عدم النقاش عقب الخالف مباشرة، من المستحخالف بین الزوجین إذا حدث: ثالثا

، فكثیرا من تى یحكما العقل بدال من اإلنفعالعلیهما أن یتیحا لنفسیهما فرصة من الوقت ح

و یمكن التغلب  ،ثم تصبح بسیطة بعد مرور الوقت ،ة حدوثهامشاكل تبدو كبیرة في لحظال

  .علیها



، و مراعاة صحتهم النفسیة خاصة في مرحلة الفات األسریة أمام األبناءتجنب حل الخ :رابعا

المراهقة كما یلزم على الوالدین خلق الجو األسري الهادئ المتزن الذي یسمح لهم بتحقیق التوافق 

  .ـــي و اإلجتماعيالنفس

  :تراحات لتوفیر حیاة أسریة سلیمةإق ـ 2

ا في البلدان األجنبیة و بعض البلدان العربیة تنتشر عیادات اإلرشاد و التوجیه و یعمل به :أوال

، تلجأ إلیها األسر كلما واجهتها مشاكل من النوع الذي ال أخصائیون نفسانیون و اجتماعیون

  .حله في حدود إمكانیاتها األسریة تستطیع

  :  ثل هذه العیادات في بالدنا  یعنيفتوفر م

  .                                                 ألسريتحفیز األسر لتحسین اإلتصال ا ـ

  المساهمة في التخفیف من المشاكل األسریة. ـ

  .نسبة الطالق التي تزید بشكل فضیعالحد و لو نسبیا من  ـ

ت من ورائها سوء اضطرابات الطفولة التي كان الشباب وانحراف  تجنب جنوح األحداث و ـ

  .األجواء األسریة

اء بكل ما یتعلق بمرحلة اآلبو تزوید لوسائل اإلعالم المختلفة دور ریادي في توجیه  :ثانیا

  .عامل معهم عن طریق برامج التوعیةو تثقیفهم بالطرق المثلى للت ،المراهقة

و  ، تحقق لهم أقصى قدر من األمانظروف أسریة سلیمة ألبنائهم على الوالدین توفیر :ثالثا

لشخصیة منذ التاریخ المبكر ألن جذور الجریمة توجد في أعماق ا ،اإلستقرار إبتداءا من الطفولة

  . للفرد

  :إقتراحات من أجل مراهقة متوافقة  ـ 3

الالإنتماء، المخذرات  ،راهقین تتبین في عدم تقدیر الذاتإن مظاهر الالتوافق لدى الم       

إعادة النظر في بیوتنا و مؤسساتنا  ، وذلك وجب على الجمیع مراجعة الذاتالعنف...ألجل 



، بین المراهق و دوره ى خلق فجوة بین المراهق و الواقعاإلجتماعیة و التربویة التي أدت إل

  :لمجتمعا الحقیقي ...لذلك نقترح بعض النقاط التي تساعد على تحسین وضع المراهق في

معاملته بالتي  التقدیر و الحنان و ،الحاجات األساسیة للمراهق كالحب على الوالدین إشباع :أوال

  .و علیهما منح الثقة في نفسه، و تنمیة روح المسؤولیة لدیه ،هي أحسن

 استغالل ، وظهار قدراته و هوایاته اإلبداعیة، و تنظیم وقته إلإستثمار وقت فراغ المراهقثانیا : 

، مضایقة التسكع في الطرقات ،ـ: النوموقت فراغه ب یكن هذا شغل  فإن لم .طاقاته المختلفة

  اآلخرین  أو اإلستسالم للوساوس ...

  : ـذلك ب یلعب المدرس دورا كبیرا في التأثیر في نفسیة التلمیذ و :ثالثا

  .توثیق الصلة بین المدرسة و المنزل ـ

  .المحبة و اإلحترام و التعاونتوفیر جو صحي في القسم یسوده  ـ

  .و توجیه قدراتهم ،هتمام بالفروق الفردیة للمراهقیناإل ـ

 ،سانیین و اإلجتماعیین في المدارس، و تهیئة فرص النجاحزیادة عدد األخصائیین النف :رابعا

  .رسیا من الممكن أن یفشل إجتماعیاألن الفاشل مد

الستثمار طاقات المراهق على نحو یضمن  ،التربویة توفیر البرامج اإلرشادیة النفسیة و: خامسا

 .من أداء دوره الحقیقي في مجتمعه و بالتالي تمكینه تنشئة سویة له،
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