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 شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم عمى اشرف المرسمين خاتم النبيين سيدنا     

 محمد و عمى الو الطيبين وصحابتو األكرمين و التابعين ليم إلى يوم الدين 

 نشكر اهلل عز و جل  الذي أعاننا عمى إتمام ىذه المذكرة.

اعترافا بالفضل ألىمو وعمال لقول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال:" من صنع     
اليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه بو فادعوا لو حتى تروا أنكم قد كافأتموه" 

 رواه أبو داوود وصححو األلباني.

ير" الذي لم يبخل عمي يل والتقدير و االحترام إلى الدكتور "عباس سمأتقدم بالشكر الجز 
بالتوجيو و النصائح و المساعدة ، و إلى كل من قام بالمساعدة من قريب أو بعيد التمام 

 ىذا البحث المتواضع.

 

   

 

 

 

 

 



 

ىداءاإل  

 إلى من انتظروا لحظة نجاحي وتشريفي ليمم" الوالدين الكريمين" 

 إلى من ساعدوني ولم يبخموا عمي بتشجيعيم ودعواتيم

نسانية و اجتماعية جمعتني بيم الدراسة بكمية عموم إ إلى من  

سام، مريم، صميحة، نجالء، بسمة، أمال، بسمة، إلى صديقات عمري: ابت  



 الملخص:

جاء موضوع ىذه الدراسة لمحاولة التعرف على العالقة بين التوافق االجتماعي و الصراع النفسي للمرأة 
رشيد ببرج بوعريريج لتطبيق ىذه الدراسة ، وجاءت ىذه  لحسينباألمومة  مستشفىاختيار العاملة، وتم 

الدراسة تحت التساؤل العام : ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التوافق االجتماعي والصراع 
النفسي لدى ممرضات مستشفى األمومة بلحسين رشيد ببرج بوعريريج؟، وتم االعتماد على المنيج 

جمع البيانات التي تمثلت في استبيانين صممتيم الباحثة لتوزيعيم  و أيضا على أداةالوصفي التحليلي 
تباع المنيج الوصفي لتحليل م إ، للوصول إلى النتائج يت(    ممرضة 031على عينة البحث المتمثلة في 

  .SPSSلجتيا إحصائيا باستخدام برنامج  وتفسير المعلومات وجمعيا ، ثم معا

مع محاولة ربط المتغيرين، حيث تم وضع أبعاد للمتغير األول)األدوار  وتم تطبيق أسلوب المسح الشامل ،
داخل األسرة، الحالة االقتصادية، المعايير االجتماعية، عالقات العمل ( والمتغير الثاني الصراع النفسي 

 وربطو مع عينة المرأة العاملة )الممرضات(

Rèsumè : 

Le sujet de cette ètude est une solution pour identifier la relation entre la 
comptabilite  sosiale et le conflit psychologique de la travailleuse, la maternité 
de blhosin rachid bordj bou arreridj a été  choisie pour réaliser cette étude, 
cette étude relevait de la question de la science  , Existe-t-il des différences 
statistiquement significatives entre le consensus social et la conflit 
psychologique entre les infirmières de la maternité de blhosin rachid bordj bou 
Arreridj   s’appuyait sur l’approche descriptive et analytique mais aussi sur 
l’outil de  collecte de donnes qui a été formée dans deux questionnaires 
conçus par le chercheur  pour les distribuer  a l’échantillon de recherche  de 
130 infirmières  pour atteindre les résultats; 

La méthode d’enquate globale ont été appliquées ,  avec une tentative de 
relier les deux variables, ou les dimensions de la première variable (roles au 



sein de la famille, statut économique ; critéres sociaux, relation de travail) et la 
deuxiéme varible étaient le conflit psychologique et le reliant à l’échantillon de 
femme actives (infirmiéres) 
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 مقدمة



                                                               مقدمة
 

 مقدمة:

المتتة م منة تتم مةمعبتتم يعتتة  ملتتر ح،تتم التتتةةلسال عم تتد ن تتة انيتتعم م تت   ل  تتة الح لتت  يمتت  احتلتت      
ع ايتعتتةم مراتتةا متتر مرتتةدة الاعتتة م ع الت،تتةم زلتتل المتتعلل يتتا ع تت ال نمتتة حتت   ل  تتة الم لتت  يلتتل المتتة م 

الام  لل  يلر يلل يعاء ني بعله تاةلل ".... ز ي ال  ضلر يمت  يةمت  مت نم متر دنتة  ع   ضتل عاضتنم 
م ع اةت،تتتل متتتر عاتتتخ.." نلتتتةعل المتتتة م للامتتت  ع تاتتتةرم م تتتةةنتاة نلتتته اا  متتتر الت ملتتتم االبت تتتة لم ال تتتةمل

عةلحلتتةم االبت تتة لم ع اال تمةيلتتم  حتتع ال،متتم ع ال  تتةيال ع  تتة ة  اتتلف نتتي م تمتتر لمضتت  نلتته يمتت  المتتة م 
ن  تت دة نتتي التالتتلم ع ال،ضتتةء ع ان اةم عالممييتتة  الملتلاتتمال ن،تت    تتةة  عاتتخ   ة عتتة مامتتة ع ضتتةعةلة.

ةعتتتتم نتتتي يتتتل  التالتتتلم ع ال،ضتتتةء ع انح تتتةءا   ر الااتتتم الاةملتتتم متتتر ال يتتتةء عتتتةل اااة تتعا تتت  ع يتتتم متا
ال تتتحةنم عال، تتتةي ال تتتحيال عدتتتدا االلتتتة محتتتعة  ةايتتتت ةال ممتتتة  اتتت   ةايتتتت ة الحةللتتتم تةنتتتا يلتتتل ال يتتتةء 

الاتتتةمع  نتتتي ب تتتةي ال تتتحمال دتتتدم المتتتة م التتتتي تتتتااع  يمتتتع محتتت  ا نتتتي ب تتتةي ال تتتحمال  علعتتتم نة تتت   م  
اا عاةال نتتةلمة م الاةملتتم ملامتتم عةل،لتتةم ع  عاةدتتة  ممةضتتم  م ز اةلتتم ال نلةع اتتة للامتت  للتتد لتت لاة تاتت   نتتي

الت،لل لم لةةل الام  ع  عةدة ناةملتم ال ممتة لللتد لت لاة متةيتم ع زةدتةدال عماة تةم  ايتلم نتةل،لد ع التتعتة 
ع  لضتتتة ي تتت مة ...نتتت  دتتتدا ل تتتتا متتتر لتتتع  ال تتتةاي ال ايتتتي التتت اللي للمتتتة م عيتتتعم تنتتتةض  الميتتتمعللة  

لتتم متتر بلتتع  الم تمتتر التتد، ت،تتلم نلتتهال نت تتعل م عتتةم يلتتل الامتت  يلتتل التعانتتد تتاتتةةخ ةاعتتة  دتتدم الاةم
ددم ال ةايم لمحةعلم ماة  الاعبم علر التعاند اال تمتةيي ع ال تةاي ال ايتي اال تمةيي لاةال لادا  ةء  

لتتت ل المتتتة م الاةملتتتم عةل، تتتةي ال تتتحي ال يل تتتم يلتتتل م معيتتتم متتتر يتتتةمع    علعتتتم  ممةضتتتم  ز اةلتتتم   
 ..... عتمضل  ددم ال ةايم  مر ي م ن ع :عميت ال

م تنلم ال ةايتم ع نةضتلةتاة ع دنتة  دملتم ع  دت ا  ال ةايتم ع الماتةدلم  ا تم  يلتل  تةي : األولالفصل 
 لمتغلةا  ال ةايم ع يةخ عاخ ال ةاية  اليةع،م . ان ةاالم

ع   عاتتة مالتعانتتد اال تمتتةيي الحلتت  تضتتمر تاةلتت  التعانتتد ع  ااع ت تتةع  متغلتتة ال ةايتتم الفصللل النلل   : 
 ماةللة ع مرةدةم ع الاعام  التي تال،ه,  عاة ممم ةاته ع يعاا،ه ع  لضة تاةل  التعاند اال تمةيي 

 تتة ةم تحللتت  عتايتتلة ال تتةاي ال ايتتي ع  تتةد مت ةعل تتة نتتي دتتدا الا تت  ال تتةاي ال ايتتي الفصللل الن للل : 
 . ضةةمز اةته ع 



                                                               مقدمة
 

متر يمت   انيتعملةع اة للام  ع معبت    يعةمت ةب ة لتاةل  الام ال عالمة م الاةملم ع الفصل الرابع:  
 المة م ع عاخ الم ةن  التي تعا ااة.

 نةر الح ل  د ة حع  اال ةاءا  الم ا لم ع ح ع  ال ةايم عايتعلة اة .الفصل الخ مس: 



 

 : اإلطار العام لمدراسة.الفصل األول

  أوال: اإلشكالية.

 ثانيا: فرضيات الدراسة .

 ثالثا: أهداف الدراسة.

 رابعا: أهمية الدراسة. 

 المفاهيم اإلجرائية :خامسا

 والتعقيب عميها الدراسات السابقة: سادسا
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 اإلشكالية: :أوال

، هعربية كانت ام غربية تغيرات وتطورات لم تقتصر عمى مجال دون غير  شيدت المجتمعات الحديثة،      
الجزائري كغيره من االجتماعية وحتى الثقافية والفكرية .والمجتمع  ،بل شممت جل جوانب االقتصادية

المجتمعات شيد ىو اآلخر ىذه الجممة من التغيرات ،ومن أبرزىا خروج المرأة لمعمل بجانب الرجل من أجل 
وخاصة في  العمل معا لتحقيق التنمية في شتى المجاالت ،فقد سطرت المرأة في العصور القديمة والحديثة

أدبية            و وفنانة  ،شاعرة، حيث كانت قاضية، اسطرا من نور في جميع المجاالت واإلسالميةالمجتمعات العربية 
 و طبيبة...الخ

الحاجة  أيفكانت معظم اآلراء مفادىا أن السبب الرئيسي لخروج المرأة لمعمل يتمثل في العامل االقتصادي 
عض منين فقد كان السبب لديين ىو أما الب ،لخروج لمعمل، نظرا لغالء المعيشةبا إشباعياالمادية وضرورة 

ذاتيا  إرضاء، ذلك ألن المرأة بخروجيا لمعمل تحصل عمى ي وراء خروجين لمعمل خارج البيتالعامل النفس
حساسيا بقيمة إنجازاتيا ولكن   يتالءمبتعديل سموكيا بما  إالال يستطيع حميا  إلى مواجية مشكالت اضطرتوا 

لدوافعيا لتكون أكثر فاعمية في المجتمع رغم  إشباعوالظروف الجديدة لكي تحصل عمى حالة إرضاء أو 
 .نفسي واجتماعي انييارتؤدي بيا إلى  أنتواجييا والتي يمكن  التي واالجتماعيةالنفسية  الضغوط

ثر تصمبا في رأييا من المرأة ففي الوقت الذي يرى فيو البعض أن المرأة العاممة تكون قمقة باستمرار، و أك    
غير العاممة، و أنيا تعاني من صراعات بين ذاتيا المثالية و الواقعية، و تعاني من اإلرىاق لقياميا بالعمل 

لألمر بوجية  اآلخروميام البيت، األمر الذي يكون لدييا صراع الدور كأم و زوجة وعاممة، ويرى البعض 
تمتاز باستقالل شخصيتيا و دخميا، وىي أكثر قدرة عمى تمبية احتياجاتيا  نظر أكثر تفاعمية، فالمرأة العاممة

و تربية أطفاليا وتحسين دخل أسرتيا، و تكون أكثر خبرة و اتصاال، إضافة إلى أن  عمميا يرفع من مفيوميا 
مرموقة في عن نفسيا، و تقديرىا لذاتيا، وثقتيا بنفسيا، وقدرتيا عمى مواجية مصاعب الحياة، واحتالل مكانة 

 المجتمع.

 اجتماعيفينشأ سوء التوافق عندما تتعارض حاجات ورغبات اآلخرين ألن اإلنسان  ،وىذا ما يسمى بالتوافق
وىذا الواقع لكي  األناإال وضع مصفاة بين  أماموالواقع الخارجي، فال يبقى  رفالفرد ال يستطيع تغيي بطبعو،
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فيعجز عن بموغ  ،الشعور بالتوتر والقمق إلى، وتجنب الدخول في صراع فيؤدي بو األنايجعمو مقبوال من 
فيحاول الفرد التغمب عمى ىذا  ،اإلحباط الذي يخل بتوازن الشخصيةأىدافو المتعارضة والمتعددة فيقع ضحية 

 الصراع بممارسة بعض اآلليات الدفاعية في محاولة منو لحل صراعو وخفض شدة توتره .

وصراع  اجتماعيأن المرأة العاممة بكل فئاتيا تعاني من صعوبة في توافق  إلىمعظم الدراسات تشير  إن
ميا بعدة أدوار بحيث أنيا تواجو المجتمع إذا كانت المينة تحتاج إلى جرأة أكثر ...،وصراع نفسي لقيا ،نفسي

 . األدوارفتنتج لدييا تعدد  عاممة،، أوالد، أم مثل زوجة

 : ةالعام تالتساؤال

 بمحسين رشيد؟. األمومة ما مستوى التوافق االجتماعي لدى ممرضات مستشفى-

 لدى ممرضات مستشفى بمحسين رشيد؟. ما مستوى الصراع النفسي  -

لدى ممرضات  لصراع النفسيوا االجتماعيبين التوافق   إحصائيةإرتباطية ذات داللة  ىل توجد عالقة-
 بوعريريج؟.والية برج رشيد مستشفى بمحسين 

ممة تعزى إلى المتغيرات ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الصراع النفسي لدى المرأة العا -
  الشخصية؟)السن، الحالة االجتماعية، الخبرة(.

 ت الفرعية:التساؤال

 ؟ىل مستوى التوافق االجتماعي لدى ممرضات بمحسين رشيد ببرج بوعريريج مرتفع-

 ؟النفسي لدى ممرضات بمحسين رشيد ببرج بوعريريج منخفض ىل مستوى الصراع-

و الصراع النفسي لدى ممرضات  األسرةداخل  األدوارىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين -
 بمحسين رشيد ببرج بوعريريج؟ األمومةمستشفى 
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الصراع النفسي لدى ممرضات الحالة االقتصادية و ة ذات داللة احصائية بين ىل توجد عالقة ارتباطي-
 ؟مستشفى األمومة بمحسين رشيد ببرج بوعريريج

اللة احصائية بين المعايير االجتماعية و الصراع النفسي لدى ممرضات دىل توجد عالقة ارتباطية ذات -
 ؟مستشفى األمومة بمحسين رشيد ببرج بوعريريج

العمل و الصراع النفسي لدى ممرضات ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين عالقات -
 ؟ مستشفى األمومة بمحسين رشيد ببرج بوعريريج

الصراع النفسي لدى ممرضات مستشفى األمومة بمحسين ي مستوى إحصائية فىل توجد فروق ذات داللة -
 ؟عزى إلى متغير السنت رشيد ببرج بوعريريج 

لدى ممرضات مستشفى األمومة بمحسين  النفسيىل توجد فروق ذات داللة احصائية عمى مستوى الصراع -
 ؟تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية رشيد ببرج بوعريريج

لدى ممرضات مستشفى األمومة بمحسين  لنفسيىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الصراع ا-
 ؟تعزى إلى متغير الخبرة رشيد ببرج بوعريريج

 ثانيا : فرضيات الدراسة:

 :العامةالفرضية 

 بمحسين رشيد برج بوعريريج مرتفع. األمومة مستوى التوافق االجتماعي لدى ممرضات مستشفى-

 بمحسين رشيد برج بوعريريج  منخفض. األمومة  مستوى الصراع النفسي لدى ممرضات مستشفى-

ممرضات سي لدى توجد عالقة إرتباطية  ذات داللة إحصائية بين التوافق االجتماعي و الصراع النف-
 ببرج بوعريريج. بمحسين رشيد األمومة مستشفى
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فق االجتماعي و الصراع النفسي لدى ممرضات مستشفى بمحسين اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التو -
 رشيد تعزى إلى المتغيرات الشخصية.)السن، الحالة االجتماعية، الخبرة(،

 :الفرضيات الفرعية

 بمحسين رشيد برج بوعريريج  مرتفع. مستشفى األمومة ممرضاتمستوى التوافق االجتماعي لدى -

 بمحسين رشيد ببرج بوعريريج منخفض. مستشفى األمومة مستوى الصراع النفسي لدى ممرضات-

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين أدوار داخل األسرة  و الصراع النفسي لدى ممرضات -
 بوعريريج.مستشفى األمومة بمحسين رشيد ببرج 

توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين الحالة االقتصادية و الصراع النفسي لدى ممرضات مستشفى -
 األمومة بمحسين رشيد ببرج بوعريريج.

توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين المعايير االجتماعية و الصراع النفسي لدى ممرضات -
 ببرج بوعريريج. مستشفى األمومة بمحسين رشيد

توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين عالقات العمل و الصراع النفسي لدى ممرضات مستشفى -
 األمومة بمحسين رشيد ببرج بوعريريج.

لدى ممرضات مستشفى األمومة بمحسين  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الصراع النفس-
 تعزى لمتغير السن. رشيد ببرج بوعريريج

لدى ممرضات مستشفى األمومة بمحسين  توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الصراع النفسي-
 تعزى لمتغير الحالة االجتماعية. رشيد ببرج بوعريريج 

لدى ممرضات مستشفى األمومة بمحسين  سيتوجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الصراع النف-
 تعزى لمتغير الخبرة.يريج رشيد ببرج بوعر 
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 أهداف الدراسة:ثالثا: 

 دراسة تبنى أساسا لمتوصل إلى جممة من األىداف الواضحة والدقيقة. أيإن 

 ببرج بوعريريج. عي لدى ممرضات مستشفى بمحسين رشيدستوى التوافق االجتمامعرفة م-

 متزوجات(  )العازبات ،مطمقات،معرفة اي من النساء المواتي يتعرضن إلى صراع نفسي في العمل كثيرا -

 اإلطالع عمى -

 (.لعاممة)ممرضات مستشفى بمحسين رشيدا المرأةالنفسي لدى  الصراعمعرفة مستوى -

 الكشف عمى االسباب و الدوافع الحقيقية التي تؤدى لمصراع النفسي لدى المرأة العاممة -

 أهمية الدراسة:رابعا: 

 األسرةمما يمعب دورا فعال في حياة  ،العاممةتكتسي الدراسة الحالية أىميتيا في تناوليا لمصراع النفسي لممرأة 
عازبة أم متزوجة  سواءوالمجتمع والتوفيق بين العالم االجتماعي خارجيا والعالم الداخمي المنزل لممرأة العاممة 

وحتى مطمقة  فيذه الدراسة تود البحث عن العالقة الموجودة بين التوافق االجتماعي والصراع النفسي لممرأة 
 ،وتسعى ىذه الدراسة لمكشف عن الحقائق المؤدية لمصراع النفسي لدى المرأة العاممة.

 :المفاهيم اإلجرائية: خامسا

 الفرد وبيئتوىو االنسجام والتوائم بين : التوافق

ىو تكييف الشخص مع بيئتو االجتماعية في مجال مشكالت حياتو مع اآلخرين التي  :االجتماعيالتوافق 
 ترجع إلى عالقتو بأسرتو ومجتمعو.

تمر بيا المرأة العاممة نظرا لرغبتيا في إشباع مجموعة من الدوافع و ىو حالة نفسيو : الصراع النفسي
مع بعضيا البعض، والتي ال يمكن إشباعيا دفعة واحدة، كدورىا ربت بيت  األىداف و الحاجة المتناقضة

 وعاممة خارج بيتيا في آن واحد.
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ىي تمك التصورات و التوقعات المتعارضة التي تنتظر المرأة أو األم أو الزوجة العاممة :األدوار داخل األسرة
االستطاعة تحقيق ىذه المطالب أو االستجابة اتجاه أدائيا ألدوارىا، نتيجة تعدد أدوارىا مع الشعور بعدم 

 لمختمف التوقعات في آن واحد.

 أنيا من تقوم بجيد إرادي تؤجر عميو خارج بيتيا في مؤسسة أو قطاع حكومي أجرا ماديا،  : المرأة العاممة

أىم الركائز التي تبنى عمييا المجتمعات، و تقام عمييا األمم، وتتعمق القيم  المعايير تعد :االجتماعيةمعايير ال
  باألخالق و المبادئ.

 العاممة أو محيطيا. المرأةالوضع المادي  الذي تمر بو عائمة :االقتصادية الحالة

 : الوضع المدني لشخص )متزوج، اعزب، مطمق، ارمل(. الحالة االجتماعية

 ، أو بينيا وبين رئيسيا في العمل,الوضع بين المرأة العاممة و زمالئيا في العملىي : عالقات العمل

 :  الدراسات السابقة :سادسا

 تماعي وعالقتو بمركز الضبطالنفسي واالج التوافق :(2002دراسة عبد اهلل يوسف أبو سكران)
.الخارجي( لممعاقين حركيا في قطاع غزة.سعت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى التوافق النفسي خميا)الد

بمركز  واالجتماعيالنفسي  لممعاقين حركيا لدى عينة الدراسة والتعرف أيضا عمى عالقة التوافق واالجتماعي
ث المنيج الوصفي والتحميمي الباح اتبع.  لممعاقين حركيا لدى عينة الدراسةالضبط )الداخمي. الخارجي( 

حركيا، استخدم  معاقا 163العينة الحقيقية شممت  معاقا أما05لمدراسة من  االستطالعية،حيث تكونت العينة 
بيرسون مع استخدام بعض المقاييس لمنزعة المركزية  ارتباطالباحث األساليب اإلحصائية التالية، معامل 

ي وذلك من أجل المعالجة اإلحصائية لمتوضيح العالقة بين التوافق وتحميل التباين األحاد t.tt.t،واختبار 
-المتوسطات الحسابية )الوسط -وبين الضبط )الداخمي .الخارجي(لممعاقين حركيا  واالجتماعيالنفسي 
و  االجتماعي النفسيالمنوال ( وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية :توجد عالقة بين التوافق -الوسيط 

مركز الضبط ) الداخمي ، الخارجي(  لممعاقين حركيا ،ومن التوصيات التي اقترحيا الباحث ىنا تفعيل قانون 
 المعاقين القاضي بإعطاء المعاق في فرص العمل وفي التعميم والعالج ..



االطار العام لدراسة                      الفصل األول            
 

 
12 

 

ذات المسؤولية االجتماعية وعالقتيا بالصراع النفسي وتوكيد ال  :2012دراسة محمد سامي رباح العجمة.
لدى أرامل شيداء حرب الفرقان في محافظات غزة، قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى 

بغزة ،تحت التساؤل العام لمدراسة: ما  اإلسالميةدرجة الماجستير في قسم عمم النفس بكمية التربية في الجامعة 
أرامل شيداء حرب الفرقان في محافظة مستوى المسؤولية االجتماعية والصراع النفسي وتوكيد الذات لدى 

غزة؟ ،ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الفروق بين متوسطات أفراد العينة في المسؤولية االجتماعية والصراع 
عمل األرممة وعدد األبناء في األسرة ومكان السكن،وليذا  إلىالنفسي وتوكيد الذات والتي يمكن أن تعزى 

في مجال  المسئولينات التي تناولت ىذه الدراسة ، والمساىمة في توجيو نظر البحث أىمية منيا ندرة الدراس
اإلرشاد والصحة النفسية، ،اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي اإلرتباطي . يتكون مجتمع الدراسة 

ييد أرممة ش 105من جميع أرامل شيداء حرب الفرقان في محافظات غزة )شمال، شرق غزة ( والبالغ عددىن 
من أرامل ،والعينة الفعمية تمثل مجتمع الدراسة واستخدام األساليب اإلحصائية ألفا 10،عينة استطالعية 

كرونباخ ، معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ، إن نتائج ىذه الدراسة تمقى الضوء عمى المتغيرات 
لدى أرامل شيداء حرب الفرقان في  الثالثة وىي:المسؤولية االجتماعية والصراع النفسي وتوكيد الذات

محافظات غزة ، فبينت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات الصراع النفسي وبين أبعاد 
المسؤولية االجتماعية لدى أرامل شيداء حرب الفرقان في محافظات غزة ، وعدم وجود عالقة ذات داللة 

بعاد المسؤولية االجتماعية لدى أرامل شيداء حرب الفرقان في إحصائية بين درجات توكيد الذات وبين أ
 محافظات غزة.

القيم االجتماعية و عالقتيا بالتوافق النفسي االجتماعي لدى : 2012/2013دراسة مومن بكوش الجموعي: 
 الطالب الجامعي ، دراسة ميدانية بجامعة الوادي، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس :

ىل ترتبط القيم االجتماعية بالتوافق النفسي -تخصص عمم النفس االجتماعي، تحت التساؤل العام : 
االجتماعي لدى الطالب الجامعي؟ ، ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى عالقة القيم االجتماعية بكل من التوافق 

دى ارتباط القيم بجنس الطمبة النفسي و التوافق االجتماعي و التوافق الصحي و التوافق األسري، معرفة م
اعتمد الباحث في دراستو الحالية إتباع المنيج الوصفي –ذكور و ايناث في مرحمة التعميم الجامعي. 

بجامعة الوادي  و االرتباطي ، يتكون مجتمع الدراسة في طمبة السنة الثانية و الثالثة بمعيد العموم االجتماعية 
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 550كما تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة متكونة من طالب و طالبة ،  113المتكونة من 
طالب و طالبة ، و استخدام األساليب اإلحصائية التالية : معامل االرتباط بيرسون ، معامل االرتباط الثنائي، 

امل مؤثر بالنظر إلى نتائج التي توصل إلييا الباحث يظير جميا الدور اليام الذي تمعبو القيم االجتماعية كع
وحيوي في أداء الطالب الجامعي بوجو عام، ونحو توافقو النفسي االجتماعي بوجو خاص ، حيث ان القيم 

 االجتماعية تسيم بدور فعال وىام في سبيل تأمين و رفع درجة التوافق النفسي االجتماعي.

ة لممرأة العاممة، مذكرة التوافق األسري وعالقتو بالكفاءة الميني(:2013/2014دراسة يعقوب خديجة أسماء)
جاءت ىذه الدراسة تحت التساؤل العام  -5-ماجستير، تخصص إرشاد و الصحة النفسية، جامعة الجزائر

التالي: ىل ىناك عالقة بين تحقيق التوافق األسري و الكفاءة المينية لممرأة العاممة؟. وحيث ىدفت الدراسة 
ة العاممة ومدى تحقيق التوافق األسري، وتحديد العالقة اإلرتباطية لمبحث عمى العالقة بين الكفاءة المينية لممرأ

بين متغيري الكفاءة المينية لممرأة والتوافق األسري وكل من عامل السن، المستوى التعميمي، والكشف عن 
المشاكل التي تتعرض ليا المرأة العاممة عمى مستوى األسري، ومحاولة استخالص معمومات و بيانات تفيد 

يات المعنية في مساعدتيا عمى تحقيق التوافق األسري في ضل الكفاءة الذاتية، اعتمدت الباحثة عمى الج
المنيج الوصفي، وكانت الدراسة عمى نساء عامالت باختالف الفئات العمرية و الحاالت المدنية، وكذا تنوع 

سنة إلى 35تراوح أعمارىن بين)إمراة عاممة ت351أماكن وطبيعة العمل بوالية الجزائر، تضم عينة الدراسة 
من عامة النساء القاطنات بالجزائر العاصمة، تم اختيارىن بطريقة عشوائية، تم اإلعتماد عمى سنة(. 00

تم تحميل  spssاستبيان لقياس التوافق األسري، و استبيان لقياس الكفاءة المينية. ومن خالل برنامج 
خير استنتجت الباحثة أن التوافق االسري وخروج المرأة لمعمل المعطيات باستخدام المنيج الوصفي، و في اال

و بذل جيدىا لتتألق و تتحقق كفاءتيا فيو عالقة طردية وثيقة سواءا كانت زوجة ، أما ، أو ابنة، وىو ما 
يعكس واقع المرأة التي تعيش ضغوطات أسرية أكثر من ذلك سوء توافق أسري مع زوجيا أو أفراد عائمتيا 

 عامة.

 بدافعيةوعالقتو  االجتماعيالتوافق  النفسي : 2015\2014دراسة حاج بن فطيمة حمزة ، يماني يوسف 
 البميدةكرة القدم صنف أكابر لكل من فريق اتحاد  العبياإلنجاز لدى العبي كرة القدم ،بحث متمحور حول 

 إحصائيةعمى عالقة ذات دالة وصفاء الخميس والجمعية الرياضية النسوية لعين الدفمى ،ىذه الدراسة لمكشف 
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وىي الكشف عن  أىميةكرة القدم ،و لمبحث ىذا  العبيبين التوافق النفسي االجتماعي ودافعية االنجاز لدى 
عالقتو الجوانب النفسية واالجتماعية لمشخصية بالدافعية لإلنجاز ومن أىداف ىذه الدراسة ىي معرفة ما إذا 

لالنجاز  ودافعتييم)ذكور .ايناث( في التوافق النفسي االجتماعي كانت ىناك فروق فردية بين الجنسين 
نجاح الالعبين خاصة المتعمقة بالتوافق  اتبع الباحث في  تعيقوالعراقيل التي  والتعرف عمى مختمف المشاكل

العبا ،و استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية 50دراستو المنيج الوصفي التحميمي تتكون عينة الدراسة 
وتوصال إلى عدت   t.tt.tتالية:المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ، معامل االرتباط لبيرسون اختبارال

 والدافعية لالنجاز لدى الالعبين االجتماعيموجبة بين التوافق النفسي  ارتباطيو نتائج منيا وجود عمقة

وعالقتو بالتوافق االجتماعي " دراسة :مستوى الشعور باألمن  النفسي ( 2014دراسة رغداء نعيسة : ) -
مة قدسيا بمحافظة دمشق " ظار خالد بن الوليد لإلصالح في منميدانية عمى عينة من األحداث المقيمين في د

قدمت تحت التساؤل العام اآلتي. : ما مستوى الشعور باألمن النفسي وعالقتو بالتوافق االجتماعي لدى عينة 
خالد بن الوليد لإلصالح في منطقة قدسيا بمحافظة دمشق؟  كانت اىمية  من األحداث المقيمين في دار

الدراسة تتمثل في دراسة العالقة االرتباطية بين األمن النفسي كحاجة أساسية لممراىقين عموما، وألحداث 
التي  المستيدفين بالدراسة عمى وجو الخصوص،والتوافق االجتماعي كواحد من أىم مظاىر الصحة النفسية

الشعور باألمن النفسي ، وايضا تستمد الدراسة أىميتيا من أىمية الفئة التي تناولتيا  ارتفاعكن أن تنجم عن يم
بالدراسة وىي فئة األحداث ، وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الشعور باألمن النفسي لدى األحداث 

البحث عمى مقياس األمن النفسي وفق المقيمين في دار اإلصالح  ومعرفة الفروق في إجابات أفراد عينة 
عمى مقياس التوافق االجتماعي وفق متغير السكن .. اعتمدت الباحثة عمى منيج  وأيضامتغير السكن . 

الوصفي التحميمي .يتكون المجتمع األصمي لمدراسة من األحداث الذكور المقيمين في دار خالد بن الوليد 
ذكرا .تم اختيار عينة البحث بشكل عشوائي  505البالغ عددىم لإلصالح في منطقة قدسيا بمحافظة دمشق و 

معامل الترابط بيرسون و معامالت الثبات  اإلحصائية األساليب واستخدامذكر  . 355بسيط  وتتكون من 
أىمية األمن النفسي في حياة األفراد  إبراز  أىمياتوصيات  إليتوصمت الباحثة  وأخيراوصدق المقاييس . 

تيدف إلى توعيتيم بأساليب  باألحداثوحياة األحداث بصفة خاصة ، عقد برامج خاصة  بصفة عامة ، 
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التغمب عمى الصعوبات التي تعترضيم وتزويدىم بالمعمومات والميارات والخبرات التي تجعميم أكثر قدرة عمى 
 مواجية ىذه الصعوبات أو التوافق معيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



االطار العام لدراسة                      الفصل األول            
 

 
16 

 

 التعقيب:

لقد اخترنا العديد من الدراسات السابقة لتشابييا في متغير من المتغيرات مع دراستنا، فمنيم من ربط     
(، و دراسة حاج بن فطيمة 5531الجموعي)قيم االجتماعية دراسة مومن بكوش التوافق االجتماعي مع ال

و  النفسير باألمن (تحت عنوان مستوى الشعو 5531(،ودراسة رغداء نعيسة)5530،يماني يوسف) حمزة
 الجتماعي.التوافق ا عالقتو بالتوافق االجتماعي، ىذا بالنسبة لمتغير

( تحت عنوان 5535أما بالنسبة لمتغير الصراع النفسي فقط ربطتو دراسة محمد سامي رباح العجمة)    
د العينة وىي دراسة ، و أيضا قمنا بدراسة ترتبط مع دراستنا في تحديالمسؤولية االجتماعية و الصراع النفسي 

 (المعنونة ب التوافق األسري و عالقتو بالكفاءة المينية لممرأة العاممة,5531يعقوب خديجة أسماء)

من ناحية العينات المستخدمة فمعظم الدراسات تم التطرق إلييا في بيئات غير البيئة االجتماعية ، فيناك    
 جة أسماء.من ظم معظم العامالت من النساء كدراسة يعقوب خدي

 أما من ناحية المنيج فقد تم التطرق إلى المنيج الوصفي التحميمي في معظم الدراسات.  

في حين تمت معالة  البيانات في معظم الدراسات باالعتماد عمى اإلحصاءات الوصفية باإلضافة إلى  
 .spss( و الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية t.testمعامل بيرسون و اختبار )

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : التوافق االجتماعي.الثانيالفصل 

 أوال : تعريف التوافق. 

 بعض المفاهيم المرتبطة بالتوافق.ثانيا: 

  : أبعاد التوافق.ثالثا

 نظريات التوافق.رابعا: 

 أنواع التوافق. :خامسا

 مؤشرات التوافق. :سادسا

 عوائق التوافق.سابعا: 

 تعريف التوافق االجتماعي.ثامنا: 

 االجتماعي.: أبعاد التوافق تاسعا

 عاشرا: معايير و مظاهر التوافق االجتماعي.

 إحدى عشر: خصائص الشخصية المتوافقة اجتماعيا.
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 تمهيد:

يتعرض اإلنسان لكثير من الضغوطات في حياتو اليومية، ويبذل العديد من األساليب لمسايرة ىذه الضغوط و 
مواقفيا، فيو حالة التوافق معيا ولذلك يعتبر مصطمح التوافق شديد االرتباط بالشخصية في جميع مراحميا و 

من السواء و االعتدال في جميع جوانب الحياة اإلنسانية المتعمقة بالفرد نفسو أو البيئة و المجتمع الذي يعيش 
فيو، و ذلك باالندماج اجتماعيا و بناء عبلقات سوية مع اآلخرين ، و في ىذا الفصل سنتطرق إلى معرفة 

 كر البعد االجتماعي الذي ىو موضوع بحثنا ىذا.معنى التوافق و أبعاده، ومن أبعاده نختص بذ
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 :تعريف التوافقأوال: 

التوافق ىو السموك السوي الناتج عن تحقيق مواجية  إلىأن( 2001المذكور في الخالدي)(1961يشير فيمي )
المادية و االجتماعية من جية وبين الحقائق وأىدافو التوافق بين رغبات الفرد واقعية لممشكبلت التي تتضمن 

 التي يعيش وسطيا من جية ثانية.

سمسمة من عمميات التوافق التي يعدل فييا الفرد سموكو في سبيل االستجابة لمموقف  :التوافق بأنويعرف      
المركب الذي ينتج عن حاجاتو من ناحية ،وقدرتو عمى إشباع ىذه الحاجات من ناحية أخرى ، ويرى أن 

 تبلءممتنوعة  استجاباتويا ينبغي أن يكون توافقو مرنا ، وأن يمتمك القدرة عمى تقديم اإلنسان ليكون س
 (10ص 2017المواقف المختمفة)قسم السيد،

عرفو الزاروس : التوافق مجموعة من العمميات النفسية التي تساعد الفرد عمى التغمب عمى المتطمبات و 
 (.109ص 1998)القذافي، الضغوط المتعددة

و التوافق ىو: حالة من عبلقة التجانس مع البيئة التي يستطيع الفرد الحصول عمي االشباع لمعظم     
 (.125، ص1998حاجاتو وأن يحقق المتطمبات الجسمية و االجتماعية.)عبد الحميد، 

 ثانيا: بعض المفاهيم المرتبطة بالتوافق:

 التوافق و التكيف:  -1

" المعروفة بنظرية "النشوء و darwinالتكيف مفيوم مستمد من عمم البيولوجيا، كما حددتو نظرية "داروين  
االرتقاء " و يشير ىذا المفيوم إلى أن الكائن الحي يحاول أن يوائم نفسو مع العالم الطبيعي الذي يعيش فيو 

 (.61، ص2000)فوزي، من أجل البقاء.

لجوانب النفسية و االجتماعية و يقتصر عمى الكائن البشري ، بينما التكيف يتعمق وبذلك فالتوافق يتضمن ا   
 و الحيوان. اإلنسانبالنواحي الفيزيولوجية لكل من 

 ولقد أشار محمد عبد الطاىر الطيب بأن ىناك خمطا بين مفيوم التوافق و مفيوم التكيف.  
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فاألول خاص باإلنسان في سعييو لتنظيم حياتو وحل صراعاتو، ومواجية مشكبلت حياتو من إشباعات و 
في البيئة التي يعيش فييا بأنواعيا  اآلخرينمع النفس و  االنسجامإحباطات وصوال إلى السواء و 

 (.64، ص2000فوزي ،، العمل، النادي، جماعة الرفاق (.) األسرةالمختمفة)

 لصحة النفسية:التوافق و ا -2

المبلحظ أن الكثير من المؤلفين و الباحثين يمزجون تقريبا بين الصحة النفسية و التوافق باعتبار أن دراسة 
الصحة النفسية ماىي إال دراسة التوافق ، ويري في ىذا الصدد عبد الحميد شاذلي بأن:" السموك التوافقي ليس 

ي حالة أو مجموعة شروط و التوافق دليل توافقيا". )فوزي، معناه الصحة النفسية، بل ىو أحد مظاىرىا، في
 (.63، ص2000

 التوافق و الموائمة:  -3

ألنو يتناسب الموائمة يقصد بيا ، تكيف الشخص لعممو أي وضعو في العمل الذي يستطيع أن يؤديو بنجاح 
مع ذكائو و قدراتو، و الذي يرضى عنو و يميل إلى ممارستو ألنو يتجانس مع ميمو و مستوى طموحو و 

التأىيل الميني، باإلضافة لمتدريب و –االختيار الميني –فكرتو عن نفسو و يشمل ىذا الميدان التوجو الميني 
 (.113، ص2017مع ظروف عممو.)محمد، التكوين الميني لمعامل حتى يتمكن من إتقان عممو و تكيفو 

 :أبعاد التوافق: ثالثا

تتعدد مجاالت الحياة ففييا مواقف تشير السموك والتي تبرز عمى مستويات مختمفة حين نجد منيا المستوى 
 السيكولوجي . االجتماعيالبيولوجي 

يشترك  "لورانس" والباحث "سين" في القول أن الكائنات الحية تميل إلى أن تغير من : البعد البيولوجي-1
لمظروف المتغيرة في بيئاتيا، أي تغيير ظروف ينبغي أن يقابمو تغيير وتعديل  استجاباتياأوجو نشاطيا في 

تتسم بالمرونة  السموك أنو ينبغي عمى الكائن الحي أن يجد طرق جديدة إلشباع رغباتو فالتوافق ىو: عممية
مع الظروف المتغيرة،أي أن ىناك إدراك لطبيعة العبلقة الدينامكية المستمرة بين الفرد و البيئة .) أحمد ، 

 ( 32،33 ،ص ص 2001
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 : االجتماعيالبعد -2

ىو أسموب الفرد في مقابمتو لظروف الحياة وحل مشاكمو  االجتماعييرى" روش " أن التوافق عمى المستوى 
لذلك ينبغي أن تكون أساليب الفرد أكثر مرونة مع قابمية شديدة لمتشكيل والتوليد أي أن التوافق عممية تشترك 

راجع إلى  في تكوينيا كل عناصر البيئة والتنشئة االجتماعية وأن ىناك فروق في سرعة التوافق بين األفراد
 ية.ق الفردية الثقافالفرو 

 :البعد السيكولوجي3

يقصد بو قدرة الفرد عمى التوافق بين دوافعو المتصارعة أي القدرة عمى حسم ىذه الصراعات والتحكم فييا 
 وتتمثل في: إيجابيابصورة مرضية، والقدرة عمى حل المشاكل بصفة 

  : المسؤولية.قدرة الفرد عمى توجيو سموكو وتحمل االعتماد عمى النفس 

 نو شعور الفرد بتقدير اآلخرين لو، وأنو يرونو قادرا عمى تحقيق النجاح وشعوره بأ:بالقيمة الذاتية اإلحساس
 .قادرا عمى القيام بما يقوم بو

شعور الفرد بأنو قادرا عمى توجيو سموكو وأنو يستطيع أن يضع خطط مستقبمية)حاج  الشعور بالحرية الذاتية:
 ا(38 18ص ص 2014\2015يوسف ،

 رابعا: نظريات التوافق:

 النظرية البيولوجية الطبية: - أ

يقر أصحاب ىذه النظرية أن جميع أشكال الفشل في التوافق تنتج عن أمراض تصيب أنسجة الجسم خاصة 
و الجروح أو الخمل  اإلصاباتاكتسابيا خبلل الحياة عن طريق  أويمكن توريثيا  األمراضالمخ، ومثل ىذه 

وين اليرموني الناتج عن ضغط الواقع عمى الفرد و يرجع الفصل في وضع ىذه النظرية إلى كل من دار 
 ومزل، جالتون، كالمان وغيرىم.
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ذىب أصحاب ىذه النظرية إلى القول بأن الفرد يميل إلى التغيير نوعا ما في أوجو نشاطاتو باستجابة 
التغيير في الظروف المحيطة ينبغي أن يصاحبو تغيير و تعديل في السموك لمظروف المتغيرة في بيئتو، ف

الشخصي أو الجماعي بطبيعة األمر، فالتوافق يتم في ىذه الحالة عمى شكل عممية تتم بالمرونة، وىذا ما 
فيو كل من "لورنيس و شوبين و جالتون"  أصحاب ىذه النظرية ، بينما أدلى كل من "داروين و مندل  اشترك

و كالمان" إلى التصريح بأن التوافق يصاحبو دائما أسباب عضوية، وىذا الخمل العضوي الذي يتمثل في 
الدليل الذي يبرىن عميو فشل الفرد في شتى أشكالو ألن مرد الفشل في توافق الفرد لدييم ناتج عن أمراض 

مكن توارثيا أبا عن جد، و أمراض يتصيب أنسجة خاصة بالمخ، وىذه األمراض و التي ىي في حقيقة األمر 
إكتسابيا خبلل حياة الفرد اليومية عن طريق اإلصابات المختمفة من الجروح و العدوى أو من الخمل اليرموني 
الناتج بدوره عن الضغط  الواقع عمى الفرد، وما أكدت عميو ىذه النظرية ىو أن التوافق في جوىره عممية 

، 2017المثول عميو بكاممو ميما كان نوع سموكو الصارم.)محمد ،مستمرة متصمة، إال أنو ال يمكن لمفرد 
 (.117ص

 النظرية االجتماعية:  - ب

يقر أصحاب ىذه النظرية بوجود عبلقة بين الثقافة و أنماط التوافق فمقد أثبتت أن ىناك اختبلفات في االتجاه 
نحو الخمور بين اليابانيين و األمريكيين، كما ظير االختبلف في األعراض االكمينيكية و األعراض العقمية 

ين . ووضح أصحاب ىذه النظرية أن الطبقات بين األمريكيين و االيطاليين و بين األمريكيين و االيرالندي
في التوافق، حيث صاغ أرباب الطبقات االجتماعية الدنيا مشاكميم بطابع االجتماعية في المجتمع تؤثر 

العميا و ، كما أظيرو ميبل قميبل لعبلج المعوقات النفسية، في حين قام أصحاب الطبقات االجتماعية فيزيقي
، 2017بع نفسي، و أظيرو ميبل أقل لمعالجة المعوقات الفيزيقية.)محمد، الراقية بصياغة مشاكميم بطا

 (.118ص

 ...وغيرىمredlik، ردليك dahman" ، دىمان ferzerومن أشير أصحاب ىذه النظرية "فريزر    

ومن خبلل ما سبق يتضح لنا أن التوافق ىو ظاىرة اجتماعية تحددىا الثقافة و الطبقة االجتماعية التي ينتمي 
و بالتالي ركزت عمى التوافق االجتماعي كأساس لتحقيق التوافق النفسي و ىما شرطان ضروريان إلييا الفرد، 
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، 2017دائم داخل مكان عممو.)محمد،  لحدوث التوافق الميني باعتبار الفرد العامل في تفاعل اجتماعي
 (.118ص

 النظريات النفسي:  -ج  

 :نظريات التحميل النفسي-1    

 فرويدFreud : 

(حيث يمثل اليو األعمىيرى فرويد أن الشخصية فرضيا تتكون من ثبلث منظومات )اليو( ، )االنا( ، )االنا 
ووظيفتو إشباع الغرائز ، ومثل األنا األعمى مبدأ المثل و القيم التي  اإلنسانيظير مع والدة  الذيو المذة 

لدى الفرد بأعمى درجة، في حين  األخبلقييكتسبيا الفرد من خبلل التنشئة ووظيفتيا إشباع الجانب القيمي و 
عيما بشكل األنا مبدأ الواقع و عممو حماية الفرد وىو ما يوازن بين اليو واألنا األعمى و يحاول إشبايمثل 

 متوازن.

فاألنا القوية التي وعميو يعتمد التوافق لدى فرويد عمى األنا ، فاألنا تجعل من الفرد متوفقا أو غير متوفقا ، 
، واالنا األعمى وتحدث توازنا بينيما وبين الواقع، أما األنا الضعيفة فتضعف أمام اليو تسيطر عمى اليو

ية تحاول إشباع غرائزىا دون مراعاة الواقع  أو المثل مما فتسيطر عمى الشخصية فتكون شخصية شيوان
، أما االضطرابو عدم مراعاة الواقع ينعكس عميو سمبا، ومن ثم حدوث إلى  االنحرافيؤدي بصاحبيا إلى 

سيطرة األنا األعمى فتجعل الشخصية متشددة بالمثل إلى درجة عدم المرونة وتكون كبت الرغبات و الغرائز 
 ضطراب النفسي و سوء التوافق.و وىذه الحالة نفسيا تؤدي إلى االضرا لشعور بالذنب المبالغ فيالطبيعية و ن

ومن ثم يعتبر فرويد أن التوافق نادرا لدى اإلنسان، كما يعتبر أن البداية في سوء التوافق غالبا ما ترجع إلى   
مرحة الطفولة و خاصة في السنوات الخمس األولى حينما ينمو األنا بشكل غير سميم ، فالنمو السريع يؤدي 

تر و القمق عن طريق حيل الدفاع البلشعورية، إلى نشوء األنا القوية فيتمكن الفرد من مواجية حاالت التو 
 (119، ص2017)محمد، ولكن إذا بالغ في استخدام الحيل فيصبح غير متوافق.
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 يونغjung: 
يونغ أن مفاتيح التوافق و الصحة النفسية يكمن في استمرار النمو الشخصي دون توقف أو  اعتقدلقد 

أىمية تحقيق التوازن في الشخصية السوية  الذات الحقيقية و اكتشافعطل، كما أكد عمى أىمية 
الصحة النفسية و التوافق السوي يتطمبان التوازن أو الموازنة بين ميولنا  أنالمتوافقة ، كما أقر 

مى ضرورة تكامل العمميات األربع األساسية في ، كما أكد كذلك ع االنبساطيةو ميولنا  االنطوائية
اإلحساس، اإلدراك ، المشاعر و التفكير.)محمد، تغيير الحياة والعالم الخارجي وىي : 

 (.119،ص2017
 فرومFromm : 

 لآلخرينفروم أن الشخصية المتوافقة ىي التي يكون لدييا تنظيم موجو في الحياة، تكون متقبمة  إيريكاعتقد 
و متفتحة عمييم و لدييا قدرة عمى التحمل و الثقة، ولقد أكد عمى مغزى قدرة الذات عمى التعبير عن حب 

 بدون قمق عما يعقب ذلك. لآلخرين

كما أن إيريك فروم ينظر إلى أن لدى اإلنسان اإلحساس بالقدرة عمى الخمق و االبتكار وىو ميال      
الذاتي كونو  باالستقبللعضو في مجتمع و يشعر في الوقت نفسو  لئلحساس باالنتماء ألخيو اإلنسان، وىو

بالوحدة و الشعور بالعزلة ، بسبب انفصالو  إحساسواجتماعي بطبعو وكائن متفرد، وما سوء توافقو إال نتاج 
عن الطبيعة و عن مجتمعو، إذ أن سبب االضطرابات في نظره عدم قدرة اإلنسان عمى إشباع حاجاتو 

 ة لبلنتماء.والسيما الحاج

و الحرية وحضور  االستقبلليةوانطبلقا من ذلك يرى فروم أن الشروط األساسية لمشخصية المتوافقة ىي:    
العقل النقدي، إذ أن السمة االيجابية لمشخصية تتمثل في كون اإلنسان نشيطا و ايجابيا فاعبل، ولديو القدرة 

لمطاقة اإلنسانية عمى نحو يمكنو من استغبلل قدراتو و إمكانياتو بما يتيح لو فرصة   األمثلعمى االستخدام 
 (.120،ص2017النمو في السياق االجتماعي الذي يعيش فيو.)محمد، 
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 النظرية السموكية: -د

يتمثل التوافق لدى السموكيين في استجابات مكتسبة من خبلل الخبرة التي يتعرض ليا الفرد التي تؤىمو     
لمحصول عمى توقعات منطقية، فتكرار إثبات سموك ما من شأنو أن يتحول إلى عادة و عممية توافق 

يبذلو الجيد " ، ال يمكن أن تنمو عن طريق ما Skinner"، "سكينر  Watsonالشخص لدى"واطسن 
 ثابات البيئة.عن طريق تمميحات أو إ آليةالشعوري لمفرد،  ولكنيا تتشكل بطريقة 

 maو الباحث "مايكل ىاوني " a banadwraبندورا" ألبرتأما السموكيين المعروفين أمثال الباحث " 
goney "أن كثير من  اعتبرواتبعده عن الطبيعة البشرية و  آليةتفسير توافق أنو يحدث بطريقة  استبعدوا

 األساسية مزاممة لؤلفكار و المفاىيم  اإلدراكو الوظائف البشرية تتم و الفرد عمى درجة عالية من الوعي 

 (.62،ص2012ميكانيكية.)معاش، آليةبطريقة  اإلنسانأي أن "بندورا" و "ماىوني" رفضوا تفسير 

 :اإلنسانينظرية عمم النفس  -ه

و شعورىم  اآلخرينفي مساعدة األفراد عمى التوافق، وذلك عن طريق تقبل  سانياإلنيتمثل مدخل عمم النفس 
بأنيم أفراد ليم قيمتيم، ومنيا البدء في البحث عن ذاتيم و التداول مع أفكار و مشاعر كانت مدفونة 

 ، و بالتالي تحقيق التوافق السميم.اآلخرينمحاولين الحصول عمى القبول عن 

إلى أن األفراد سيئو التوافق كثيرا ما   Carl rogerz 1951"كارل روجرز" في ىذا الصدد يشير     
يتميزون بعدم االتساق في سموكاتيم، حيث يعرف كارل روجرز بأن "سوء التوافق" تمك الحالة التي يحاول 

أو الوعي، وفي الواقع أن عدم قبول الفرد لذاتو دليل  اإلدراكالفرد فييا االحتفاظ ببعض الخبرات بعيدا عن 
 (. 63، ص2012عمى سوء توافقو و ىذا ما يولد فيو التوتر)معاش، 

إذ أن حسب الباحث "روجرز"  فالتوافق عبارة عن مجموعة من المعايير، تكمن في قدرة الفرد عمى الثقة    
 و االنفتاح عمى الخبرة.بالحرية  اإلحساسبمشاعره، 



 الفصل الثاني                                 التوافق االجتماعي
 

 
26 

أما الباحث "ماسمو" فقد قام بوضع معايير لمتوافق تتمثل فيما يمي: اإلدراك الفعال لمواقع، قبول الذات   
التمقائية، التمركز الصحيح لمذات وىي كميا تؤدي بالفرد إلى التوافق بصفة إيجابية مع نفسو ومع 

 (.91،ص1990)محمود،اآلخرين

فسير عممية التوافق عمى أىمية دراسة الذات و يشدد عمى (  في تاإلنساني)النفسي كما يؤكد ىذا االتجاه 
 لسموك الناتج من طرف الفرد.  أىمية القيم التي تعتبر الحدود الضابطة 

في األخير نستخمص من خبلل ىذه النظريات التي طرحيا عمماء النفس أن كل واحد منيم لو تفسير و   
تحديد لمفيوم التوافق في ضوء منحنى معين، رغم أنيا تتفق أن التوافق النفسي مفيوم أساسي مرتبط 

تباع الحاجات الضرورية، أما  بمقومات الصحة النفسية لمفرد، فالتحميل النفسي يرى أن التوافق ىو الحفاظ وا 
السموكيين فيشيرون إلى أن التوافق ىو بمثابة كفاءة و سيطرة عمى الذات، و يتحقق من خبلل اكتشاف 
الشروط و القوانين الموجودة في الطبيعة و في المجتمع الذي من خبللو يشبع حاجاتو, أما النظرية اإلنسانية 

بالفرد نفسو و تجاربو وخبرات حياتو الواقعية، و النظرة فترى عممية التوافق عمى أنيا حالة وعي خاصة 
الصحيحة تتطمب التكامل ما بين ىذه النظريات وذلك بأخذىا كميا بعين االعتبار لتفسير أو سوء 

 (.63، ص2012ما ىو إال وحدة كاممة)معاش،  فاإلنسانالتوافق،

 خامسا: أنواع التوافق:

 بتعدد وجيات نظر أصحابيا، لذا سنذكر منيا مايمي:لقد تعددت أنواع ومجاالت التوافق العام 

 1 الداخمية الذاتية التي عمى أي تنظيم العبلقات ، : يتعمق بالتنظيم النفسي الذاتيالتوافق الشخصي
ا أو النفور منيا أو السخط عمييا، وتتضمن أساسيا يتحقق لمفرد الرضا عن النفس وعدم كرىو لي

 جوانب التوافق الشخصي ما يمي:
 االعتماد عمى النفس وعدم االستعانة بالغير.-
 االحساس بالقيمة الذاتية وشعور الفرد بتقدير االخرين لو.-
 الشعور بالحرية الذاتية: ويتضمن شعور الفرد بأنو قادر عمى توجيو سموكو.-
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، 2016)تبللي، الشعور باالنتماء: أن يشعر الفرد بأنو مرغوب ومحبوب لدى أسرتو و زمبلئو.-
 (.100ص
 الخمو من األعراض العصابات: كالتعب وعدم القدرة عمى النوم وغيرىا.-

 2- :ويعني االستعداد والقدرة عمى التغير و التعامل مع الظروف االجتماعية التوافق االجتماعي
متغيرات اجتماعية جديدة و القدرة عمى التعايش و االستجابة لمستجداتيا و ما تحفل بو من المختمفة 
مع الجديد الذي يعيش فيو الفرد، بأفراده و عاداتو وتقاليده و القوانين التي تنظم عبلقة مع المجت

 األفراد ببعضيم البعض.
 3-:تبللي، و المحبة. الطمأنينةأن يعيش الفرد في جو عائمي يسوده االستقرار و  التوافق المنزلي(

 (.100،ص2016
األسرة عدم تفيم الوالدين لظروف الشباب و ولعل من أىم المشكبلت التي تواجو الشباب في محيط 

احتياجاتيم و تدخل الوالدين في اختيار األصدقاء وعدم توفر الوسائل المناسبة لبلستفادة من وقت 
 (.69،ص 2012الفراغ في المنزل وفتور العبلقات بين الوالدين و األبناء.)نشادي، 

 4-:صحة وذلك ألن الصحة الجسمية ليا أن يكون الفرد عمى درجة عالية من ال التوافق الصحي
 .صحية لدى الفرد زادت درجة توافقوتأثير كبير عمى سموك الفرد وكمما قمت المشكبلت ال

 5-:ىو التفاعل الثنائي اإليجابي بين الزوجين القائم عمى المحبة و إشباع الحاجات  التوافق الزواجي
رق حياتيما، وىذا لضمان االستقرار األساسية و الثانوية وبدون خبلفات أو اضطرابات حادة تؤ 

 الزواجي.
 6-:ويعني االنسجام بين الفرد العامل و العمل الذي ينشطو و يظير مقدرتو عمى   التوافق المهني

، 2016)تبللي، إقامة عبلقات مينية و إنسانية متميزة و مرضية مع زمبلئو ورؤسائو في العمل.
 (.102ص

 7 االقتصادية، يحدث التغير المفاجئ باالرتفاع أو االنخفاض في سمم القدرات  :االقتصاديالتوافق
اضطرابا في أساليب توافقو الشخصية مع المجتمع، ذلك أن االنخفاض يتطمب من الفرد تكوين 
عادات ورغبات جديدة حيث يمعب حد اإلشباع دورا بالغ األىمية في تحديد شعور الفرد بالرضا أو 
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طريق تعينو لمنسبة بين الحاجات التي لقيت اإلشباع، و تمك التي لم تمق ، وذلك عن اإلحباط
اإلشباع، فإذا غمب عمى الشخص الشعور بالحرمان و اإلحباط، فذلك نتيجة لكون حد اإلشباع عنده 
منخفضا، أما إذا غمب عميو الشعور بالرضا، فذلك نتيجة لكون حد اإلشباع عنده مرتفعا، و بيذا 

وليس من شك أن مرونة الفرد ليا  -الذي يتمثل في شعور الفرد بالرضا –القتصاديايتحقق التوافق 
 (.35-36، ص1996أثر بالغ في تحقيق التوافق االقتصادي.)محمود، 

 مؤشرات التوافق: : سادسا

 عمى مدى توافق الفرد من خبلل مجموعة من المؤشرات نوردىا في اآلتي: االستدالليمكننا 

 الراحة النفسية:  - أ

إن من أىم العوامل التي تحيل حياة الفرد إلى جحيم ال يطاق شعوره بالتعب وعدم الراحة والتأزم من الناحية 
، أو القمق الشديد ، أو  االكتئابالنفسية في أي جانب من جوانب حياتو ، وتتضمن أمثمة عدم الراحة حاالت 

، ولكن ليس معنى الراحة النفسية أن مشاعر الذنب ، أو األفكار والوساوس المتسمطة، أو توىم المرض 
نما  ليصادف الفرد أي عقبات أو موانع تقف في طريق إشباع حاجاتو المختمفة وفي تحقيق أىدافو في الحياة وا 

الشخص المتمتع بالصحة النفسية ىو الذي يستطيع مواجية ىذه العقبات وحل المشكبلت بطريقة ترضاىا 
 نفسو ويقررىا المجتمع 

 اقعية لمحياة :النظرة الو -ب

كثيرا ما نبلحظ بعض األفراد يعانون من عدم القدرة عمى تقبل الواقع المعاش، ونجد مثل ىؤالء األشخاص 
في الصحة النفسية ، وفي  اختبللمتشائمين ،تعساء ، رافضين كل شئ ، وىذا يشير إلى سوء التوافق أو 

 اآلخرينراح و أقراح واقعيين في تعامميم مع المقابل نجد أشخاصا يقبمون عمى الحياة بكل ما فييا من أف
 إذا، (88،ص1999الء األشخاص )الداىري،متفائمين ومقبمين عمى الحياة بسعادة ،وىا يشير إلى توافق ىؤ 

فالواقعية تعني التعامل مع حقائق الواقع وأن ينظر الفرد إلى الحياة نظرة واقعية تدفعو نحو التمذذ بالحياة دون 
 عن اآلخرون . االستقبللالتقميل من قيمتو أو عدم قدرتو عمى 
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 الكفاية في العمل :-ج 

تيم ومياراتيم من أىم دالئل الصحة تعتبر قدرة الفرد عمى العمل واإلنتاج والكفاية فييما وفق ما تسمح بو قدرا
النفسي لئلنسان أو أنو يضر  لبلتزانالنفسية ،وليذا فميس لنا أن ننظر إلى العمل عمى أساس أن فيو تيديدا 

 بصحتو النفسية.

 :مستوى طموح الفرد-د

اإلنجاز لكل فرد طموح وآمال فبالنسبة لممتوافق تكون طموحاتو في مستوى إمكاناتو ويسعى من خبلل دافع 
لتحقيق ىذه الطموحات المشروعة في ضوء مقدرتو عمى تحقيقيا ،فيو ال يضع لنفسو أىدافا صعبة التحقيق 
حتى ال يشعر بالفشل، بل إنو يعمل عمى تحقيق ما يمكن تحقيقو أي أنو يريد ما يستطيع ويستطيع ما يريد 

د فردا آخرا يطمح في أن يصل ويمحق وبالتالي فيو يشعر بالنجاح ولذة تحقيق اإلمكانات ، بينما قد نج
أو  ويحقق مطامح وآمال بعيدة تماما عن إمكاناتو كمن يمجأ إلى المضاربة أو المقامرة ربما بأسرتو أو عممو

 مالو .

 اإلحساس بإشباع الحاجات النفسية: -ه

افق الفرد ،ولكي اإلحساس بإشباع حاجات الفرد النفسية يعد مؤشرا ميما يتمتع الفرد بالصحة النفسية او تو 
يحقق الفرد توافقو مع نفسو ومع اآلخرين ، فإن أحد مؤشرات ذلك أن يحس بأن جميع حاجاتو النفسية األولية 

 منيا والمكتسبة مشبعة .

 األعراض الجسمية : -و

في بعض األحيان يكون الدليل الوحيد عمى سوء التوافق ىو ما يظير في شكل أعراض جسمية مرضية ، 
في  االضطرابالفسيولوجية تكون ناجمة أساسا عن  االضطراباتكوسوماتي يؤكد لنا أن كثيرا من فالطب السي
 ضغط الدم الجوىري، السكري،...الخ(  ارتفاعالنفسية ،ومن أمثمة ذلك )  الوظائف
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 :عوائق التوافق: سابعا

يقصد بيا بعض العاىات والتشوىات الجسمية ونقص الحواس التي تحول بين الفرد  : العوائق الجسمية .1
وأىدافو ،فضعف القمب وضعف البنية قد يعوق الطالب عن المشاركة في بعض األنشطة الرياضية أو 

 .االنسحابواالنطواءالترفييية وتكوين األصدقاء مما يجعمو يشعر بالنقص قد يؤدي بو ذلك إلى 

حركية ، أو أي -يقصد بيا نقص الذكاء أو ضعف القدرات العقمية و الميارات النفس: سيةالعوائق النف .2
خمل في نمو الشخصية والتي قد تعوق الشخص عن تحقيق أىدافو،ومنيا الصراع النفسي الذي ينشأ عن 

 اسب.أي منيا مناسب في الوقتالمن واختيارالتناقض أو تعارض أىدافو وعدم قدرتو عمى المفاضمة بينيما 

يعتبر عدم توفر اإلمكانيات المادية عائقا يمنع كثيرا من الناس من تحقيق أىدافيم :  االقتصاديةالعوائق  .3
خاصة في مرحمة الشباب ، حيث يكون التفكير في التعميم  باإلحباطفي الحياة وقد يسبب ليم الشعور 

 في المستقبل. واالستقراروالعمل 

القيود التي يفرضيا المجتمع في عاداتو وتقاليده وقوانينو وقيمو لضبط يقصد بيا العوائق االجتماعية: .4
السموك وتنظيم العبلقات والتي قد تعوق الشخص عن تحقيق أىدافو فتخمق لديو نوعا من الصراع النفسي 
بين ىذه الضوابط وبين رغباتو ودوافعو وقد تؤدي إلى إحباطو وشعوره بالعجز والضعف )الجموعي 

 (.102. 91 ،صص  2012\2013

 :تعريف التوافق االجتماعي: ثامنا

:ىو نوع من استجابة الفرد مع مطالب المجتمع الذي يعيش فيو ،فالفرد يواجو  1965تعريف أنطوان رحمة 
 تمك المتطمبات باستجابات مناسبة ،يسمك بيا عمى نحو ما يسمكو أفراد المجتمع .

: وىو العممية التي من خبلليا يحاول الفرد المحافظة عمى أمنو وراحتو  ومركزه 1973وجاء في تعريف كود 
ص 2005طة بو)خضر، المحي والضغوطاالجتماعيةواتجاىاتو اإلبداعية في مواجية  أي تغيير في الظروف 

16). 
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و يعرفو أحمد عزت راجح بأنو حالة من التواؤم و االنسجام بين الفرد و بيئتو ، و يبدو في قدرة الفرد عمى    
، 2013إرضاء أغمب حاجياتو و تصرفاتو مرضيا بيذا المطمب البيئة المادية و االجتماعية.)معاش ، 

 (.67ص

ال مشكبلت حياتو مع اآلخرين التي : ىو تكييف الشخص ببيئتو االجتماعية في مج أيضاويمكن تعريفو  
ص  2017عثمان ، ترجع إلى عبلقتو بأسرتو ومجتمعو ، ومعايير بيئتو االقتصادية والسياسية والخمقية.. )

6) 

 :االجتماعيأبعاد التوافق : تاسعا

تعتبر األسرة النواة األولى التي يعيش في كتفيا الطفل والتي تسعى إلى تحقيق األمن :  : التوافق األسريأ
والطمأنينة ألفرادىا وتغرس فييم المودة والرحمة وان غاية الحياة األسرية ىي المودة والرحمة والتوافق وعدم 

 االنفعاالتوخمو األسرة من التنافر ، ومن ىنا فإن التوافق األسري يعني ما بداخل األسرة من تناغم وانسجام 
في  االجتماعيةوالمشاحنات سواء كانت عمى مستوى اآلباء أو مستوى األبناء وبقدر ما تكون ظروف التنشئة 

األسرة سميمة وفي جو نفسي واجتماعي يتسم باألمان والتماسك والتضامن بقدر ما يكون ذلك عامبل محددا 
ما إذا كانت األ سرة يسودىا السموك العدواني والتوتر والقمق فمن شأن األطفال أن لتكيف الطفل فيما بعد ، وا 

 االستقراروالشذوذ وعدم  االنحرافوعدم التكيف األسري مما يغرس فييم  االضطرابفي جو يسوده  ينشئوا
 . االجتماعيةوىذا بسبب العثرات 

تعتبر المدرسة المحضن الثاني في األىمية بعد األسرة فيي النواة األساسية الثانية والتي  ::التوافق المدرسيب
تساىم في تشكيل شخصية الفرد وتؤثر في سموكو تأثيرا كبيرا والبد أن تكون العبلقة متبادلة بين الفرد 

عن إنجازه األكاديمي مع  والمدرسة عبلقة توافقية إيجابية ويعد الفرد متوافقا مدرسيا إذا كان في حالة رضا
في أدائو األكاديمي أو في عبلقتو المدرسية من مدرسين وزمبلء وعاممين والتوافق  سواءرضا المدرسة عنو 

االجتماعي المدرسي السوي لو اآلثار االيجابية التي تعود  عمى الفرد بالسعادة والتعمم الجيد لؤلنماط السموكية 
 ولو إلى عبلقات اجتماعية ناجحة.المقبولة والميارات التي تسيل وص
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أو عاداتو بيدف  اتجاىاتوويقصد بو تمك التغيرات التي تحدث في سموك الفرد وفي : ج: التوافق المجتمعي
مواءمتو لمبيئة و إقامة عبلقات منسجمة معيا إشباعا لحاجات الفرد ومتطمبات البيئة ، فعندما يشعر الفرد 

 االجتماعيةفإنو يكون سعيدا آمنا وتتييأ لف الفرص لتعمم األنماط  باألمان في المجتمع الذي يعيش فيو
المقبولة والميارات التي تسيل لو وصولو إلى عبلقات اجتماعية بارزة ويكون عن نفسو فكرة مناسبة نتيجة 
تقبل اآلخرين لو ، ويساعده ذلك في أن يكون حرا في أن يواجو انتباىو إلى العالم الخارجي وان ييتم 

 شخاص واألشياء الخارجية عنو ويحقق ما يتوقعو المجتمع منو.باأل

( فالبيئة المادية ىي كل ما واالجتماعيةوىو توافق الفرد مع بيئتو الخارجية ) المادية : د: التوافق اإلنسجامي
د يحيط بالفرد من عوامل مادية كالطقس والجبال واألنيار وغيرىا، بينما البيئة االجتماعية فيي كل ما يسو 

 ،ص ص 2009المجتمع من قيم وعادات وتقاليد ودين  عبلقات تنظم حياة الفرد داخل الجماعة.) يوسف ،
45 47.) 

 :التوافق االجتماعيمعايير ومظاهر : عاشرا

، وأىم ي تدل عمى النضج االجتماعي لمفردالسموكية الت اعي بمجموعة من المعاييريمتاز التوافق االجتم
 :  االجتماعيالمظاىر السموكية لمتوافق 

 الراحة النفسية وما يترتب عمييا من صحة جسمية . .1

 الكفاية في العمل واإلنتاج . .2

 وضوح مفيوم الذات وفكرة المرء عن نفسو . .3

 تقبل الذات وتقبل اآلخرين. .4

 أن تكون أىداف الفرد واقعية وتتماشى مع أىداف الجماعة. .5

 س وتحمل المسؤولية .القدرة عمى ضبط النف .6

 .االجتماعيةشعور الفرد بالمسؤولية  .7
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 مسايرة الجماعة. إلىميمو  .8

 قدرتو عمى تكوين عبلقات مبنية عمى الثقة المتبادلة. .9

 .واأللفةاإلحساس بالمودة  .10

 الميل إلى التفاني في كل أمر ييم الجماعة. .11

 (.26ص 2017.) عثمان  القدرة عمى التضحية وخدمة اآلخرين .12

 مظاىر التوافق االجتماعي:ومن 

 مظاهر التوافق االجتماعي السوي:-أ

 ويعني أن الفرد يحاول دائما أن يجد بدائل لمسموك الذي يفشل في الوصول إلي اليدف. المرونة: .1
 يشعر الفرد المتوافق اجتماعيا باألمن و الطمأنينة النفسية عامة.الشعور باألمن:  .2
في السموك عند الضرورة بناء عمى الخيرات التي يمر و يتضمن تعديبل اإلفادة من السموك:  .3

 فييا. 
 و يعني عدم المبالغة و مواجية الموقف بما يقضيو.التناسب:  .4
 و يشير إلى إدراك مناسب لمحقيقة، فالتوافق الحسن يتطمب الواقعية في تقدير األمور. الواقعية:  .5
الحسن بالقدرة عمى مواجو اإلحباط و يتصف اإلنسان ذو التوافق القدرة عمى مواجهة اإلحباط:  .6

صبلبة قوية إزاء متاعب الحياة و أحداثيا اليومية، كما يتصف بدرجة عالية من التحمل و 
 الصمود.

 القدرة عمى إنشاء عبلقات اجتماعية ناجحة.

 مظاهر التوافق االجتماعي السيئ: -ب

رى بعضيم أنو معيار ميم وىو مظير أساسي لسوء التوافق االجتماعي، و يالشعور بالتعاسة:  .1
 لكشف االضطراب النفسي، ألن سموك الفرد الظاىر قد يبدو لدى المراقب الخارجي،
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و يعود السموك الجامد إلى عدم قدرة الفرد عمى إيجاد أساليب الجمود أو نقص المرونة:  .2
سموكية بديمة ألنماط السموك التي اعتاد عمييا حتى عند فشميا في تحقيق غاياتو، وذلك بسبب 

 نقص المرونة. 
وتظير عند فشل الفرد في إنشاء عبلقات اجتماعية ناجحة، غالبا ما يسبب شعور الفرد العزلة:  .3

 95ص  2014بالعزلة إحساسا بالكآبة و فقدان السعادة، وعدم الشعور باألمن النفسي.) رغداء 
96 .) 

 : خصائص الشخصية المتوافقة اجتماعيا:احدى عشر

ي يتمتع بشخصية متكاممة، قادرة عمى التنسيق بين حاجاتيا يتصف الفرد المتوافق نفسيا و اجتماعيا بأنو الذ
و سموكيا و تفاعميا مع بيئتيا و تحمل عناء الحاضر من أجل المستقبل، و التي تتصف بتناسق سموكو و 
عدم تناقضو و منسجما مع معايير مجتمعو دون التخمي عن استقبلليتو و متمتع بنمو سميم و غير متطرف 

 ىم في مجتمعو.و مسا انفعاالتوفي 

 ( من أىم السمات التي تشير الشخصية المتوافقة ىي:1994و العبيدي )و يرى الداىري 

 الثبوت االنفعالي واتساع األفق.   .1
 .اآلخرونمفيوم الذات يتطابق مع واقعو كما يدركو  .2
 المسؤولية االجتماعية.  .3
 المرونة. .4
 الناس التعاطف اإليثار الرحمة و الشجاعة االتجاىات اإليجابية و تمثل نسق لمقيم اإلنسانية مثل حب .5

( الشخص المتوافق 1994( المذكور في الداىري و العبيدي )1940وصف ماسمو في عام )
 بأنو ذلك الشخص الذي يتصف بالتالي: اجتماعيا
 يممك خبرات روحية. .1
 و محيطو. اآلخرينتقبل الذات و  .2
 يمتمك روحا مرحة. .3
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 لو عبلقات حميمية يقدرا آلخرين. .4
 رق بين الغاية و الوسيمة.يف .5
 لو قيم و اتجاىات تتصف بالشمول. .6
 لديو استقبلل ذاتي. .7
 متمركز حول المشكبلت وليس حول ذاتو. .8
 يقاوم االمتثال لمثقافة السائدة و الخضوع ليا. .9

 يتوحد مع البشر أجمع. .10
 .(27 26، ص 2017، عثمان) مولع باالبتكار. .11

 االجتماعي:: العوامل التي تعيق التوافق اثنى عشر

رغم أن ىدف في الحياة ىو تحقيق التوافق و االتزان إال أنو يواجو عقبات تحول دون تحقيق             
ذلك، وقد تعود إلى خاصية في الفرد ذاتو أو داخمو تعيق توافقو االجتماعي، وقد تعود إلى البيئة التي يعيش 

 فييا.

 العقبات الخاصة بالقدرات الفردية: .1
مراحل حياتو يتعرض إلى عوائق مختمفة سواء عائق عضوي كنقص السمع البصر أو  إن الفرد في

الضعف في الصحة و قصور عضوي، أو يكون عائق عقمي كانخفاض الذكاء و بالتالي نقص في 
األداء و االستعداد وقد يكون العائق النفسي كالقمق، التعب، عدم الثقة و القدرة عمى إقامة عبلقات 

عوره بعدم الرضا عن نفسو وال يستطيع الدفاع عنيا، كما يظير في عدم قدرتو عمى مع اآلخرين و ش
 إقامة عبلقة طيبة مع األسرة.

 العقبات االجتماعية:  .2
باإلضافة إلى العقبات التي يواجييا الفرد، ىناك البيئة االجتماعية التي تحول دون تحقيق الفرد 

الميارة لدى الفرد كالعادة السيئة و الصراعات االنفعالية لتوافقو االجتماعي التي من شأنيا التقميل من 
 تسببيا األسرة من خبلل المعاممة السيئة. التي 
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كما تظير في عدم القدرة عمى اكتساب الميارات االجتماعية و تقمبو لمختمف عادات و تقاليد    
 لبعد التقاليد األسرية الخاصة. االمتثالالمجتمع و عدم 

أن ىذه العقبات تبقى تعيق التوافق االجتماعي لمفرد و ما عميو سوى تجاوزىا أو مما سبق ونستخمص 
 (.27،ص2015معيا لموصول إلى الشعور بالرضا)حاج.  التأقمم
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 خالصة:

االجتماعي ، فالتوافق االجتماعي  في محيطو اإلنساننستنتج مما سبق أن التوافق ضرورة حتمية في حياة 
ساعد اإلنسان عمى التأقمم مع ظروف ومتطمبات المجتمع ، وكننا قد ذكرنا بعض االبعاء  ومعايير و مظاىر 

 التوافق االجتماعي و العوامل التي تعيقيا. 

 

 



 

 ة العاممة و المر الصراع  النفسي  : لثالفصل الثا

 المحور األول: الصراع النفسي.

  تعريف الصراع. أوال :

 ثانيا : تعريف الصراع النفسي.

 ثالثا : مصادر الصراع النفسي. 

 رابعا: أسباب الصراع النفسي .

 : تحميل الصراع النفسي.خامسا

 : تفسير الصراع النفسي.سادسا

 : أنواع الصراع النفسي و أشكاله.بعاسا

 : طرق إدارة الصراع النفسي.ثامنا

 نتائجه. : أثار الصراع النفسي وتاسعا
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 تمهيد:

يعد الصراع النفسي من األمور الطبيعية و السوية عمى اعتبار أن كل إنسان يمكن أن يعيش أو يصادف 
يمكن صورا و أشكاال متعددة من الصراع وذلك بدرجات و مقومات مختمفة شعورية أو ال شعورية بحيث 

و  فسي و مصادرهالتسميم بأن الصراع من سنة الحياة. وفي ىذا الفصل سوف نعرض معنى الصراع الن
 أسبابو مع التطرق أيضا إلى تفسير الصراع النفسي و أثاره. 
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 تعريف الصراع:أوال

 9التعريف المغوي

 futcilfnocالالتينيةمصطمح الصراع مأخوذ من الكممة 

التطاحن معا باستخدام القوة وىي تدل عمى عدم االتفاق ،التنافر، التعارض، الخالف، ومن خالل التي تعني 
لتصرفات مع بعضيا البعض ىذا المعنى يشير الصراع إلى التفاعل الذي تتعارضفيو الكممات والعواطف وا

 (7ص1025 ،ية .) فاطمةإلى آثار تمزقمما يؤدي

 التعريف اإلصطالحي 9 

بأنو " وضع تنافسي يكون فيو أطراف الصراع مدركين لمتعارض في إمكانية  guoilltbعرفو بولدين 
الحصول عمى المراكز المستقبمية ، و يرغبكل طرف في الحصول عمى المركز الذي يتعارض مع رغبة 

 (7ص،1025آلخر .) فاطمة ،الطرف ا

 : تعريف الصراع النفسي :ثانيا 

الفرد نضرا لرغبة الفرد إشباع مجموعة من الدوافع واألىداف والحاجة  يعرف عمى أنو حالة نفسية يمر بيا - 
المتناقضة مع بعضيا البعض والتي ال  يمكن إشباعيا دفعة واحدة أما شعور القمق والضيق ىما مصاحبان 

 (12ص1024)ىناء،لمحالة.

اع العمل ،وليما نفس باإلضافة إلى الصراع النفسي يكون في حين تنافس ىدفان أو حاجتان أو نوعان من أنو 
.)بن عمارة  رتياحاالالشخص نحو ميمتين مختمفتين مما يترتب شعور بعدم  االنجذابالتأثير والقوة ويسببان 

 (22،ص 1005،

سيئة لدى الفرد تنشأ عن وجود دافعين متناقضين ومتساويي الشدة في آن  انفعالية9ىو حالة  أيضاويعرف 
 واحد ،مما يسبب لصاحبو حالة من التوتر والتردد والحيرة بسبب عجزه عن الوصول لحل أو لصعوبة اتخاذه 
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 (32ص 1023عمى اآلخر.) طالبي، القرار بتفضيل أحد الدافعين

في المجال النفسي  سواءمتناقضة تعمل معا ، ىكاسا لوجود قو انعتعريف كونت وآخرون 9الصراع النفسي يعد 
  (33ص1026جتماعي. )بوعيشة ، أو المجال اال

 :: مصادر الصراع النفسيثالثا

الفرد لدوافعو  لمصراع النفسي مصادر قد تكون خارجية كعقبة مادية أو اجتماعية أو اقتصادية تعوق إرضاء
وتحقيق مطامعو، أو تكون داخمية ذاتية ترجع  الى دوافع الفرد التي تريد أن تشبع، و يكون منيا الدوافع 

 الجنسية أو العدوانية والتي يخشى الفرد من إشباعيا.

مكن أو أكثر ال يفي حين أن العوامل الشخصية الداخمية تعتبر منشأ أساسي لمصراع كوجود الفرد أمام ىدفين 
المواقف المتضاربة المختمفة و أن وعمى الفرد أن يواجو أن يحقق أحدىما دون ترك األخرى بغير إشباع 

 يختار بينيما .

باإلضافة إلى الحزن وعدم الثقة المذان ينشأن الخالفات و الصراعات ، و السمات الشخصية إذ أن ىناك أفراد 
 لدييم ميل طبيعي لمصراع .

فرد ومن خارجو، غير أن طبيعة الشخصية لمفرد تكون الحسم دوما لفك ىذا الصراع و فالصراع ينشأ داخل ال
 .(13،ص1005 ،النفسية )بن عمارة اضمحاللو أو لزيادة تعقده وظيور االضطرابات

 رابعا: أسباب الصراع: 

أىم  ىناك بعض األسباب التي تسبب في كثير من الصراعات سواء كان ذلك بين األفراد و الجماعات، ومن
 ىذه األسباب9

 قمة التواصل المفتوح و األمين مما يؤدي إلى الشك المتبادلة وعدم الثقة. .2
 التناقض في أداء األدوار. .1
 الصراع القيمي، ويحدث عندما يكون لدى شخصين توقعات، و آمال،  و أفكار متباينة. .2
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 عدم التوافق األىداف أو الحاجات.  .3
 تؤدي بيا ميمة معينة. اختالف األفكار حول الكيفية التي  .4
 العداء النفسي9 كاالستياء و الخوف و اإلعراض. .5

 مجموعة أخرى من أسباب الصراع وىيhones  9ويضيف 

 العداء الشخصي، أو الخالفات الشخصية، أو التنافر تجاه شخص معي. .2
 الدفاع عن المصالح، و األشياء التي تخص الفرد أو الجماعة. .1
 البيئة الثقافية المنغمقة، .2
 الضغط أو اإلجياد الذي يتسبب بيما العمل و ظروفو الصعبة. .3
االستقطاب ، حيث يسعى كل فرد أو جماعة إلى استقطاب المزيد من األشخاص ليقتنعوا  .4

 (.33، ص 1021)رباح العجمة محمد سامي ، بأفكاره.

 : : تحميل الصراع النفسيخامسا

نفسي ألنو يعد من العوامل األساسية المؤدية لو، و يحتل الصراع النفسي أىمية كبيرة بالنسبة لالضطراب ال
يمكن القول أن الكثير من حاالت الصراع النفسي تنشأ بسبب ما يضعو المجتمع من عراقيل في وجو العديد 

القوية التي يحمميا األفراد معيم، مما ال شك فيو فإن  الشخص في حالة تفاعل مستمر مع من الدوافع 
 في ىذا المحيط تجذبو و أخرى يود االبتعاد عنيا.  المحيط و أن ىناك أشياء

في ىذا الصدد ترى الدكتورة حنان العناني أن موقف الفرد مع محيطو تتحكم فيو مجموعة من القوى بعضيا 
 بعضيا دافع عن، ولكنيا ليست متساوية في قوتيا.  إلىجاذب 

و قد ينقضي الصراع حين جين يستطيع الفرد لذا نرى الفرد في مواقف الصراع حين تتجاذبو ىذه القوى، 
 .االضطراباتفيؤديو إلى المزيد  من التوتر و  و قد يستمرالتوافق معو، 
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التي نمر بيا شعورية ولكن بعضيا يبقى في مستوى الالشعور، ونستدل عمى فالكثير من حاالت الصراع 
د تفسيرا واضحا حين نفحصو وعموما الصراع الالشعوري حين نتصرف تصرفا يبدو في الظاىر غريبا وال نج

 فالصراع الالشعوري مكانة كبيرة في مجال التحميل النفسي.

 : تفسير الصراع النفسي: سادسا

يتطمب األمر منا الوقوف عند عندما نود تفسير الصراع النفسي وكيفية حدوثو ومصادره وكيفية التعامل معو 
 التفسيرات التي انبثقت عن النظريات التفسيرية.

  أ: الصراع النفسي من وجهة نظر التحميل النفسي:

إن فرويد ىو أول من أشار إلى وجود الصراع األساسي و قد أقام نظريتو في الصراع عمى أساس غريزي، 
حيث أن مكونات )اليو( الغريزية تسعى دوما لمتعبير عن نفسيا في الوقت الذي تقف فيو األنا ليذه النزاعات 

في نيا وجود صراع داخمي بالمرصد دفاعا عن الشخصية و يترتب عمى االختالف و التعارض وظيفة كل م
األعماق النفس الالشعورية، صراع بين قوة مانعة الممثمة تحول دون ىذه العناصر الغريزية الالشعورية وبين 
التعبير عنيا إن ىذه القوة المانعة الممثمة في األنا تخاف عمى الدوام من أن تقير من مثل النزاعات الممثمة 

 م .في )اليو( ومن ثم تعيش في قمق دائ

غير أن المحممون المحدثون أمثال ىورني عارضوا فرويد ورأوا أن مرجع الصراعاتيو الظروف االجتماعية   
من الحاجات غير المنسجمة وما ينطوي عمييا من خبرات الطفولة المبكرة و رأى أن الصراعات الداخمية تنشأ 

أو المتوافقة، فالفرد الذي ينمي الحاجة إلى األخر يتحمل مسؤوليتو و يطور في الوقت ذاتو الحاجة إلى 
 االكتفاء الذاتي و االستقاللية و سيعاني حتما من الصراع. 

 ات  وىي9كما أنو بالنظر إلى التفاعل الحاصل بين الفرد و محيطو نممح ثالث أنواع من الصراع    

 الصراعات بين الدوافع الداخمية وتتم وفقا لمتعارض األىداف.  – 2   
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ىدفين خارجين ليما نفس وىو عندما نود تحقيق الصراعات بين الدوافع المرتبطة بمطالب خارجية 9  – 1
 الواقع الداخمي.

 .جات الداخمية و المطالب الخارجيةالصراع بين الحا – 2

ولكن تحقيق ذلك يتعارض مع شروط  إشباعاو ينشأ ىذا الصراع نتيجة لوجود دافع داخمي يتطمب    
 (.15 14،ص ص 1005،بن عمارة المحيط.)

 الصراع النفسي عند السموكيين: –ب 

أما السموكيين فقد فسروا الصراع النفسي وفقا لمفاىيم عن التشريط  و قوانين التعمم وبناءا عمى طريقتيم في 
يمكن أن ينشأ إذا ما تعرض الكائن البحث و القائمة عمى المالحظة و التجريب و ذىبوا إلى أن الصراع 
 ن متساويتين في القوة.ن متناقضتاالحي إلى مثير شرطي سبق ارتباطو بمثيرين طبيعيين يستثيران استجابتي

 الصراع و نظرية التنافر المعرفي: –ج 

في نظريتو عن التنافر المعرفي إلى أن الصراع و القمق ينشأن عندما  festingerذىب ليون فيستنجر
عن ذلك قمقا يدفعان بالفرد  إلى محاولة تتعارض أو تناقض النواحي و العناصر المعرفية و النظرية و يترتب 

 (.  16 15،، ص 1005بن عمارة،الحفاظ عمى اتساقو المعرفي )

 : أنواع الصراع النفسي و أشكاله: سابعا

يصنف الصراع من حيث وعي الفرد بو إلى الصراع شعوري و صراع  الالشعوري كما يصنف من حيث    
االختيارات و البدائل الداخمية إلى صراع داخمي يكمن في االختبارات داخل الفرد، وصراع خارجي تكون فيو  

يكون بين اختيارين أو بديمين  كما ىو الحال في حالة تردد لألخذ قرار وظيفة معينة، وقدالبدائل خارج الفرد 
 احدىما داخمي و األخر خارجي كالرغبة في السباحة و الخوف من الماء.

 صنف الصراعات إلى صراعات وقتية و أخرى متزمتة إلى خفيفة وعنيفة. باإلضافة إلى التصنيف الذي     

 المسببة لالضطرابات الشخصية.بيد أن عمماء النفس يرون أن الصراع الالشعوري من أقوى الصراعات     
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في حين أن من أشير أنماط الصراع التي توصل إلييا كيرت ليفين من تحميمو ألنواع الصراع عمى النحو 
 التالي 9 

مدة طويمة بل و ينشأ نتيجة لوجود موقفين جذابين و الصراع في ىذه الحالة ال يستمر صراع إقدام إقدام: -أ 
 أحدىما. ينتيي حين يقرر الفرد اختيار

دين أو بمعنى أخر ىو الصراع ناتج عن محاولة و ينشأ عن وجودموقفين منفر : إحجامإحجام  صراع-ب
 االختيار بين ىدفين لكمييما جاذبية سمبية.

9 وىو الصراع ناتج عن االختيار بين ىدفين أحدىما لو جاذبية ايجابية والثانية لو صراع إقدام احجام –ج 
 جاذبية سمبية أو قد يكون لميدف الواحد خاصيتين سمبية و إيجابية معا. 

أضيف ىذا النوع من الصراع استنادا إلى ما ينطوي عميو من ظيور صراع اإلقدام إحجام المزدوج:  –د 
دام نحو موضوع الصراع أو اإلحجام عنو و الصراع اإلقدام إحجام المزدوج نوع من دوافع جديدة تدعم اإلق

 ع اإلقدام و اإلحجام سابق الذكر.التطوير الذي يطرأ عمى الصرا

 الصراع النفسي: إدارة: طرق ثامنا

عندما يكون ىدف الفرد غير ميم، وال يحتاج إلى المحافظات عمى )االنسحاب(: الالمواجهة:  .2
جاىدا  األفرادعالقاتو مع اآلخرين، فإنو يستبعد أىدافو، وعالقاتو و يتجنب المواجو و يحاول بعض 

تجنب الصراع مع اآلخرين و لذلك ينسحب عندما ال يتفق معيم، و من مميزات ىذه الطريقة أن الفرد 
يعطي نفسو فترة لمتفكير في االستجابة المالئمة، و أن يتفق مع الجماعة إن شعر بخطئو، أما إن 

سمبيا وغير فعال  ىي األساس في مواجية الصراعات مع اآلخرين، فإن الفرد يكونكانت ىذه الطريقة 
في المناقشات الجماعية ، ولن يصل إلى حمول لمشكالتو فتجنب المشكالت لن يؤدي إلى حميا، و 

 لذلك فعمى الفرد أن يبحث عن طرق بديمة إلدارة الصراعات، و حل ما يواجو من مشكالت.
ة، ولذلك فقد ىدافو الشخصيفي ىذه الحالة تكون عالقات الغرد باآلخرين أعمى أىمية من أالهدوء: .1

مالبقاء عمى عالقاتو عند أفضل مستوى ممكن، و عندما يدرك الفرد أو يعتقد أن يتنازل عن أىدافي
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أقوى من إىتماماتو و أىدافو فإنو يتنازل عن أىدافو بل وقد يساعد اىتمامات األخرين، و أىدافيم 
ة أيضا سمبي ، وال يحقق اآلخر بما يعرفو من معمومات لتحقيق أىدافيم ، و الفرد في ىذه الطريق

 أىدافو مما قد يشعره بالقمق و التوتر، ولذلك فعميو البحث عن طريقة أخرى .
موقف الصراع وحل المشكالت يستخدم الفرد في ىذه الطريقة في إدارة  الخسارة(:-التحكم:)المكسب .2

قيق أىدافو بالقوة عندما تكون أىدافو ميمة ، وعالقاتو مع اآلخرين أقل أىمية ، ولذلك فقد يحاول تح
، أو بإخضاع اآلخرين ، أو كما ينافس ليفوز ، وقد يستخدم الخداع لزيادة قوتو .و إستخدام الفرد 
ليذه الطريقة يعني أنو يبحث عن أفضل المكاسب ، و لذلك فقد يستخدم معمومات اآلخرين ، أو حتى 

الطريقة السيطرة عمى اآلخرين، و  طرقا ىدامة لمتقميل من شأنيم و يحاول الفرد  الذي يميل إلى ىذه
 إخضاعيم لو و استبدادىم ، بدون معرفة حاجاتيم، أو حقوقيم و يدل ذلك عمى اضطراب سموكو.

يستخدم الفرد ىذه الطريقة عندما يكون ىناك توازن بين أىميتو و أىدافو، و عالقاتو التوفيق: .3
الحالة قد يستبعد الفرد جزءا من باآلخرين بحيث ال يظير ألحدىما غمبة عن اآلخر9 و في ىذه 

التوفيق داخمي، و القبول بين األفراد. و أىدافو، و يضحي بجزء من عالقاتو لكي يصل إلى الرضا ال
بيذا المعنى يشير إلى االلتقاء في المنتصف، و يمكن استخدام ىذا األسموب عندما ال يتوافر الوقت 

 الكافي الستخدام أسموب التعاون لحل المشكالت. 
. ة أىدافو و عالقاتو في نفس الوقتمن قيم يعمي الفردفي ىذه الطريقة )حل المشكالت(9 : التعاون .4

ولذلك يميل إلى التعاون إلدارة  الصراعات، وحل المشكالت ، حتى يكون الحل مناسبا لمجميع . 
ين و يتقيد وعندما يستخدم الفرد ىذه الطريقة فإنو يمكن أن يصل إلى تحقيق حاجاتو المتعمقة باآلخر 

في ذات الوقت بالواجبات، و لذلك فإنو يكون أكثر نجاحا من الناحية االجتماعية. و يوازن ىذا 
األسموب بين أىداف الفرد، و أىداف الجماعة . وتكون الجيود التعاونية في إدارة الصراعات، وحل 

ا األسموب أن ما تباين ثقافي بين أعضاء الجماعة. ومن مميزات ىذالمشكالت أفضل عندما يوجد 
يحصل عميو الفرد من منافع قد يكون اكبر مما تحصل عميو الجماعة، كما أنو يدعم الحوار بين 

السامي،  األفراد باإلضافة إلى أنو األفضل في حالة عدم قدرة الفرد عمى تغيير أو تعديل أىدافو.)
 (.37 36، ص ص 1021
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 : أثار الصراع النفسي و نتائجه:تاسعا

يكثر الصراع  في حياة يومية فشروط  الواقع ال تتفق دائما مع الرغبات اإلنسان و طموحاتو و رغباتو نفسيا 
إتجاه واحد وال يمكن تنفيذىا في وقت واحد فتظير في شكل توترات وعصبات يستحيل ال تكون باستمرار في 

 فكيا بسيولة مثل9

 .التوتر وعدم اإلستقرار 
 .االعتداء 
  و البالدة العاطفة.عدم المباالة 
  .الخيال و أحالم اليقظة 

إلى العدوان و عدم المباالة و ، وقد  يدفع الفرد االستقرارفالصراع النفسي يؤدي إلى التوتر و عدم     
المحيط الذي يعيش فيو فإنو  إمكانياتاالنسحاب و االستسالم لألحالم ولكن إذا وجد فرد يثق بنفسو و يعرف 

 سوف يدفعانو إلى إيجاد حل معين يخمصو من التوتر ويعيد إليو توازنو النفسي.

من جية أخرى ليس لمصراع دائما منحى سمبي دائما بل أن لمصراع النفسي في بعض المواقف دورا إيجابيا 
 9ما ذكره سعيد محمد سمطان عمى أنوفعاال مثل 

  إخفاءىاد كل فردالتي يرييكشف المشاكل. 
  .الصراع يحفز كل طرف لمعرفة الطرف األخر بشكل كامل 
  و التغيير. اإلبداعباألفكار و التوجييات الجديدة و تسييل  االىتمامالصراع يشجع 
 أفضلرات اقر  إلصدارالقرار في التحدي مما يؤدي بدفعيم الصراع النفسي يدعممتخذي . 
 . الصراع يدعم الوالء 
  جيات النظر المتتالية .)الصراع يخمق و 

و الصراع النفسي المذان يعتبران بمثابة  االجتماعيبعد ىاذين العنصرين الموجزين حول الدور 
األرضية المميدة لمخوض في البحث عن صراع األدوار و التقصي حولو ألن في حقيقة األمر صراع 
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معينة أو القيام  اجتماعيةألدوار األدوار ماىو إال ذلك الصراع النفسي الشديد ناتج عن تقصص الفرد 
 (.44،ص 1021)سامي،بعدة أوار في أن واحد .
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 خالصة:  

لفصل تبين أن لمصراع النفسي آثار سمبية ا أساسياتبعد التطرق إلى موضوع الصراع النفسي وعرض مجمل 
وآثار ايجابية في نفس الوقت ، ولو عدة طرق إلدارتو، وكيفية موازنة رغبات الفرد  مع الطبيعة التي يعيش 

 فييا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحور الثاني: المرأة العاممة.

 أوال: تعريف العمل.

 ثانيا: تعريف المرأة العاممة.

 ثالثا: أسباب خروج المرأة لمعمل.

 رابعا: أدوار المرأة العاممة.

 خامسا : المشكالت االجتماعية التي تتعرض لها المرأة.

 عمل المرأة.سادسا : موقف اإلسالم عن 

 سابعا:  آثار عمل المرأة.

 ثامنا: مشاكل المرأة العاممة
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 تمهيد:

يعتبر موضوع العمل من أىم المواضيع التي حظيت باىتمامات الكثير من المفكرين في مختمف العصور و 
الحضارات، ولعل ذلك يعود الى كون العمل يمثل الوسيمة المشروعة التي يتمكن الفرد بواسطتيا من إشباع 

 حاجاتو و التعبير عن قدراتو. 
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 أوال: تعريف العمل:

موضوع العمل من أىم المواضيع التي حظيت باىتمامات الكثير من المفكرين في مختمف العصور  يعتبر    
والحضارات،ولعل ذلك يعود إلى كون العمل يمثل الوسيمة المشروعة التي يتمكن الفرد بواسطتيا من إشباع 

ييدف  ( ،والعمل بالنسبة لمعساف ىو مجيود إرادي208،ص 1002يحياوي، تو والتعبير عن قدراتو )حاجا
 .إلى تحقيق منفعة اقتصادية

 9ثانيا: تعريف المرأة العاممة

تعرف المرأة العاممة عمى أنيا المرأة التي تعمل خارج نطاق األسرة سواء في مؤسسات القطاع الحكومي      
 (56،ص1023ي)يعقوب،ر مادجأو الخاص التي تتيح ليا العمل في مقابل أ

والتعريف المتداول  لممرأة العاممة ىو أن المرأة العاممة ىي التي تخرج خارج البيت لمعمل في منصب      
شغل ،والعمل لممرأة شيئ ميم في حياتيا فالعمل يقضي عمى روتين الحياة ،ويجعل لممرأة شخصية منفردة 

نيا مفيدة وتحقق ذاتيا من خالل ،يزيد من ثقتيا بنفسيا ،ويعرفيا طرق التعامل مع اآلخرين فتشعر عمى أ
 عمميا وأيضا ال ننسى الجانب المادي المستقل فيي تشعر أنيا سيدة نفسيا.) موقع (

ويتضح من التعاريف أن المرأة العاممة أنيا من تقوم بجيد إرادي تؤجر عميو خارج بيتيا في مؤسسة أو     
 قطاع حكومي أجرا ماديا 

 9ثالثا: أسباب خروج المرأة لمعمل

تخرج المرأة لمعمل إما لمتأكيد ذاتيا و إثبات شخصيتيا ،ورغبتيا في الحفاظ عمى المستوى المعيشي المرتفعة 
أو الضطرارىا لمكفاح مع زوجيا في مواجية مشقت األحوال االقتصادية ،وغالء األسعار بالحصول عمى قدر 

ا إذا كانت ىناك أسباب قاىرة تدعوىا من المال المرتفع ليرفع من دخل األسرة،وتحمل عبء األسرة بمفردى
 (.40. ،ص1007األوثرفي ، أو المرض المقعد ) الى ذلك ،كاالنفصال عمى زوجيا بالوفاة أو الطالق
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 األسباب االقتصادية: -

إن ظاىرة خروج المرأة إلى العمل لم تظير عشوائيا بل خضعت إلى عوامل عديدة دفعت المرأة دفعا إلى 
بينت الدراسات األولى في ىذا المجال أن أىم دوافع خروج المرأة لمعمل ىو الحاجة االشتغال ، وقد 

االقتصادية ،فخروج المرأة لمعمل ضرورة ألزمتيا الحاجات المتزايدة لممجتمع الصناعي الحديثة، إذ أن تزايد 
دور المنجبة  أعباء المعيشة وغالئيا من جية و التطمع إلى الخروج عن إطارىا التقميدي ،والممتثل في

والمربية والراعية لشؤون أسرتيا ،ففي دراسة قام بيا ىير عن دور المرأة المشتغمة وعن السيطرة ، إن النساء 
من الطبقة الدنيا يعممن من اجل المادة، فالعامل المادي يدفع المرأة لمعمل ، إذ نجده مرتبط باألساس الطبقي 

 (57،ص1023يعقوب،لعاممة ) لممرأة ا

 االجتماعية: األسباب

لمثورة الصناعية دورا بارزا في خروج معظم النساء لمعمل خارج بيوتين ،فالمرأة تعمل في مختمف المجتمعات 
،لكن السبب الجوىري وراء خروج المرأة لمعمل ىو التصنيع ،ألنو أتاح ليا الكثير من فرص العمل ، كما أن 

ة ، إذ يغير أحواليا االجتماعية و الثقافية واالقتصادية التصنيع بترك آثاره الواضحة عمى مكانة وقيمة المرأ
نحو األحسن واألفضل ، ويضاعف من الفعاليات  واألنشطة المجتمعية التي تقوم بيا، ويتيح ليا المجال 

حراز التقدم المالي واالجتماعي ال ذي ينبغي لممجتمع بالمساىمة في بناء الصرح الحضاري في المجتمع وا 
 (.57،ص1023قوب،يعالوصول إليو.)

 9األسباب النفسية

أصبحت المرأة تتشارك بالعمل في جميع مجاالت الحياة العممية والنظرية ، حيث أن العمل يحقق ليا إشباعيا 
نفسيا و اجتماعيا وشعورا بالقيمة والمكانة واألمن ، كما يساىم في تحقيق التكامل األسري وارتفاع مستوى 

دوافع خروج المرأة لمعمل القيادي ىو تأكيد الذات  والرغبة في المشاركة في  النضج االجتماعي ، كما أنو من
الحياة العامة وشغل وقت الفراغ ،والرغبة في إحساس المجتمع بيا وبذاتيا ككيان لو وجود مستقل، وبنيل 

ركة في بناء المجتمع. اإلعجاب من طرف المجتمع ، و إثبات قدراتيا عمى اإلنتاج والمشا
 (.57،ص1023يعقوب،)



 الفصل الثالث                 الصراع النفسي والمرأة العاملة
 

 
53 

 رابعا:أدوار المرأة العاممة:

مما الشك فيو أن المرأة تقوم بأدوار عديدة ومتنوعة وتسيم بشكل كبير في تنمية المجتمع، ثم إن السياسات 
اإلنمائية التي تعتمد فقط عمى قوانين السوق دون األخذ في االعتبار العدالة االجتماعية والبيئية وترقية 

 (.58،ص1023ب،يعقو ن ) اإلنسا

 الدور االقتصادي لممرأة العاممة: -

لقد لعبت المرأة دورا اقتصاديا كبيرا قبل الثورة االقتصادية في كل المجتمعات ،حيث كانت المرأة ىي وحدة 
اإلنتاج يتعاون كل أفرادىا بغض النظر عن جنسيم،في سبيل إنتاج احتياجاتيم ، ،وتؤكد العديد من الدراسات 

ن المؤشرات تقدم المجتمع مساىمة نسائو في النشاط االقتصادي ،بل أن ىناك آراء ترى أن أي عمى أن من بي
خطة تنموية ال بد ان تعتمد في جيودىا عمى مشاركة المرأة بجانب الرجل ، بوصفيا نصف القوى البشرية 

 ( 58،ص1023يعقوب ،جتمع) في الم

 الدور االجتماعي لممرأة العاممة: -

 ن المرأة العاممة تشرف عمى القيام بأدوار اجتماعية عديدة نوجزىا في 9مما ال شك فيو أ

دورىا في األسرة حيث تقوم بدور المربي األول لألطفال بالتعاون مع زوجيا في إعداد وتربية أبنائيا إعدادا  -
 صالحا لمحياة.

تسيم في تربية النشء في دورىا في المدرسة بمختمف مراحل التعميم من الحضانة إلى مرحمة الثانوي حيث  -
 ىذا السن الخطير.

شخصيتيا في الحقل التعميمي حيث دخمت المرأة ىذا الحقل و أدلت بالءا حسنا وساىمت المرأة في إعداد  -
 األجيال الصاعدة .

تؤدي المرأة دورا ىاما ورئيسيا في مجال الطب و التمريض ، وال تخمو المرأة من عطائيا وتواجدىا في  -
 (.60،ص1023يعقوب ،لفن )عالم و امجال اإل
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 خامسا: المشكالت االجتماعية التي تتعرض إليها المرأة العاممة 

عندما نتحدث عن المشكالت االجتماعية إنما نعني تمك العقبات والصعوبات التي تتعرض إلييا المرأة العاممة 
كونيا أما وزوجة وربة بيت وبالتالي ىي مسؤولية بالكامل عن أسرتيا وعمميا،لذا فإن التوفيق بين ىذه الميام 

متعددة عمى الصعيد االجتماعي أكثر مما  يخمق عندىا أوضاعا جديدة تجعل منيا إنسانة تعاني من تغيرات
يعاني الرجل، كترك األطفال عند الخروج لمعمل ، مع االعتراف بأىمية وجودىا الدائم مع الطفل خصوصا في 
سن الثالث سنوات باعتبارىا المعمم األول لمعالقات اإلنسانية والوسيط بين الطفل والعالم الخارجي ، وانفصاليا 

شخصيتيا من خالل الشعور بالقمق وعدم األمان واالرتباك ،األمر الذي يجعل دورىا بترك سوء األثر في 
 (.61ص،1023،مميز عن دور الرجل .)يعقوب

 9سادسا: موقف اإلسالم عن عمل المرأة

من عمل عمال صالحا من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فمنحيينو حياة طيبة يقول اهلل تعالى في كتابو الكريم "
 86بأحسن ما كانوا يعممون".سورة النحل اآلية  ولنجزينيم أجرىم

نرى أن اإلسالم لم يحرم العمل عمى المرأة ، عمى اعتبار أن العمل مدين لو كل ما عمى األرض من مظاىر 
العمارة والحضارة التي ىي تعبير كبير عن قيمة العمل وأثره في الحياة ، وىو التفسير الصادق والناطق 

يثاره عمى غيره بالخالفة عمى األرض وبالتالي فال يجوز أن تحرم المرأة بحكمة اهلل في اصطفاء ا إلنسان وا 
وىي نصف البشرية من المساىمة في تشييد الحضارات جنبا إلى جنب مع الرجل، وقد انطمق المؤرخون عمى 

المسممين وأميات " الشفاء بنت عبد اهلل " أول معممة في اإلسالم ، فقد تعممت القراءة والكتابة وعممتيا لنساء 
المسممين ، وكان ممن عممتيم "الشفاء" حفصة بنت عمر زوج الرسول صمى اهلل عميو وسمم وكانت المرأة 
أيضا تداوي الجرحى والمرضى بعيدا عن ميدان القتال ، وقد كانت لكعيبة بنت سعد خيمة بالمسجد تداوي 

 فييا الجرحى والمرضى.
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كزينب طبيبة بني عواد التي تعالج األبدان وتطبب العيون وتداوي واشتيرت بعضين بالطب في لجاىمية 
الجرحى ،وىناك حرفة القابمة ، فكانت أم كمثوم تخرج مع زوجيا ليال لمساعدة النساء المحتجات إلى العيون 

 (.64 62ص ، ص1023يعقوب،  )يضفي التوليد والتمر 

 سابعا: آثار عمل المرأة:

قد تناول الباحثون و المفكرون آثار عمل المرأة من منظورين يتعمق الجانب األول بآثار السمبية لممرأة ،ويتعمق 
 الجانب  الثاني بآثار إيجابية لعمميا 

 آثار عمل المرأة عمى صحتها النفسية والجسمية :: 1

بعدة عوامل )اقتصادية ، اجتماعية المرأة المعاصرة خرجت لمعمل مدفوعة الرأي األول 9 ) الجانب السمبي(  
،نفسية ( فأصبحت تواجو عددا كبيرا من العوامل المتغيرة والمحيطة بيا مما جعل دورىا معقدا و مرىقا نتيجة 
ازدواجية عمميا داخل البيت وخارجو وىذا ما جعل دورىا الحديث والمديد يعود بالسمب عمى نفسيتيا ، و 

فسية كالقمق و االكتئاب ألن خروجيا لمعمل خارج المنزل فتح ليا الباب يسبب ليا الكثير من المتاعب الن
ليموم متنوعة ،تبدأ من معاناتيا مما يفوق طاقتيا أحيانا وتؤدي بيا في النياية إلى حالة االضطراب النفسي ، 

يي تدفع وقد ثبت أن المرأة العاممة تكون أكثر عرضة لمقمق واالكتئاب خاصة إذا كانت أم ألطفال صغار، ف
 (.64،ص023يعقوب،ن عمميا من راحتيا وأعصابيا ) ثم

المرأة المعاصرة ترغب في العمل خارج المنزل ألن تخصص المرأة في العمل الرأي الثاني )الجانب اإليجابي( 
المنزلي يجعميا منعزلة في معظم األحيان، وال يوجد أماميا مجال كافي لمتفاعل مع اآلخرين ، وىذا بال شك 

ن إشباعيا ،كما أن األعمال المنزلية التي تتسم بالرتابة والروتينية قد تحقق إشباعا أكثر إذا قام بيا يقل م
فردان من األسرة بدا من فرد واحد، لذلك فإن عمل المرأة يحقق رفاىية لألسرة في ظل األوضاع السائدة 

 (.64،ص1023)يعقوب،سبب أو آلخرخاصة إذا فقد الزوج وظيفتو أو تراجع مستور كسبو ل
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 :اثار عمل المرأة عمى األسرة:2

احدث خروج المرأة إلى العمل ىزة في كيان األسرة و تماسكيا وتغييرات في حجم األسرة، حيث سعت    
 االحتفاظالمرأة العاممة إلى تحديد النسل ومحاولة اإلقالل من اإلنجاب الشتغاليا خارج البيت و رغبتيا في 

 (.60،ص1022بمستوى اقتصادي مناسب من ناحية أخرى)بن جفان،

وف اجتماعية متشابية نجد أن عدد فعند مقارنة األميات العامالت و األميات غير العامالت ذوات ظر 
الباحثة "ىير" في  أجرتيااألميات الغير العامالت، ففي دراسة  أطفالطفال األميات العامالت اقل من عدد أ

الغير  األمياتطفمين في المتوسط بينما متوسط عدد أطفال األميات العامالت لكل منين  بوسطن، وجد أن
العامالت من نفس الطبقة االجتماعية أربعة أطفال حيث سعت المرأة العاممة إلى تنظيم النسل حسب خطة 

 (.60،ص1022بمستوى اقتصادي معين)بن جفان، لالحتفاظموضوعة 

البحوث أنو حدث تغيير و  أظيرتير الكثير من القيم السائدة في األسرة، و كما أدى عمميا أيضا إلى تغي  
المرأة تعمل فالزوج يساىم في العمل المنزلي وىذا خروج  أناألسرة طالما  أفرادتعديل في القيم التي يعتنقيا 

رأة و أخرى عن مفيوم دوره التقميدي فقد وضح من بعض الدراسات المقارنة بين مجموعات أسر فييا تعمل الم
العامالت يكونون أنشط في القيام ببعض أعمال المنزل من ازواج غير العامالت أزواجال تعمل فييا المرأة أن 

ففي دراسة "بمود و ىامبمن" التي استخدم فييا االستبيان لكل زوجيين تبين أن ازواج العامالت يقومون بنسبة 
 أكثر من أزواج غير العامالت كبيرة و بدرجة ممحوظة من العمل من العمل المنزلي

 (.60،ص1022)بن جفان،

 أثر عمل المرأة عمى عالقتها بزوجها:-3

الزوج متجاوبا مع  أدى عمل المرأة ومشاركتيا لمزوج في تحمل نفقات و متطمبات الحياة األسرية إلى جعل
،ص 1022االراء)بن جفان،تعاون و تبادل ر شؤون األسرة و األبناء، حيث تقوم بينيما عالقة زوجتو في تدبي

61.) 
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فالعمل بالنسبة لممرأة ميم وضروري و يأتي بفوائد إذا كانت المرأة تعمل لكي تكون بجانب زوجيا و تساعده   
 وليس لتنافسو و تثبت أن ليا قدرة تفوق زوجيا،

سبة لممستقبل فعمل المرأة غالبا ما يخفف من قمق الرجل في جوانب كثيرة فيو يزيد من شعوره باألمن بالن  
 في حالة مواجية األسرة ألزمات طارئة أو في حالة وفاتو،

و اشتغال المرأة يجعل منيا رفيقا وصديقا لمزوج في كثير من جوانب النشاط اإلنساني، وىذا من شأنو أن  
 يصرف الزوج عن االبتعاد من البيت و يشجعو عمى التعاون البناء، كما أن فيم و استيعاب المرأة لطبيعة
عمل زوجيا تمكنيا من التفاىم و األخذ و العطاء مع شريك متكافئ، مما يجعمو يجد فرصة لمتخفيف من 
التوترات النفسية الناشئة عن مشاكل العمل، فالزوجة المتعممة التي تعمل يكون بينيا و بين زوجيا تقارب في 

ء عمى المستوى األسري أو عمى الفكري مما يزيد من التفاىم بينيما في كافة نواحي الحياة سوامستوى 
تين و الفراغ و الممل الذي يتواجد في اعدىا عمى التخمص من الرو المستوى العام، كما أن عمل الزوجة يس

الحياة الزوجية، ومن ىنا تساعد زوجيا عمى حل مشاكمو و مساعدتو، مما يزيد من التقارب و التماسك بينيما 
 (.61،ص1022ومتفاىمة)بن جفان، و يؤدي لحياة زوجية سعيدة 

 9ثامنا: مشاكل المرأة العاممة

 مشكالت خاصة بسبب العمل: .1

وىي المتعمقة بالمشاكل الشخصية التي تعاني منيا المرأة العاممة بسبب عمميا خارج البيت ،حيث إن المرأة 
ل واإلجياد البدني بسبب العاممة تعاني مشكمة التأخر في الوصول إلى البيت ،وكذا توترات نفسية نتيجة العم

 (.110،ص1024)براىيمي،قصير في أداء الواجبات المنزليةالعمل والضغوطات العائمية ومشكمة الت

 مشكالت داخل العمل : .2

وىي المتعمقة بنوعية المشاكل التي تواجو المرأة في محيط عمميا ، وتبين أن المرأة تعاني من مشكالت 
خصصين قمة األجور مقارنة بالرجل وكذا مشكمة من يعممن خارج مجال تالتعامل مع المواطنين، ومشكمة 
 (.110،ص1024)براىيمي،،وكذا مشكمة طول وقت العمل
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 مشكمة التحرش الجنسي :  .3

ونعني بو تصرف شخص معين بطريقة مؤذية وغير مالئمة مع شخص آخر، أو مجموعة من األفراد بسببو 
المظير األكثر بروزا وىو سموك غير مرغوب فيو ذا صبغة جنسية ،وقد جنسو، وتعتبر المضايقات الجنسية 

اء في مكان ازداد االىتمام بالتحرش الجنسي نظرا ألن المرأة المتحرش بيا تخاف من استمرار ىذا التحرش سو 
 (112،ص1024)براىيمي،العمل أو في المدرسة

 9 مشكمة غياب األم عن األبناء .4

االجتماعية والتربوية والصحية والغذائية ألطفاليا ،ىي مسؤولية فريدة من نوعيا ال إن تحمل األم المسؤولية 
يجيدىا سواىا ،إذا حتى المؤسسات التربوية المعاصرة ال تستطيع تقديم ما تقدمو األم ألطفاليا بنفس األداء 

 (. 113ص،1024براىيمي، حيحة .)والكفاءة لذلك عمى األم العاممة أن ترعى أطفاليا وتربييم تربية ص

إن عمل المرأة ومساىمتيا في النشاط االقتصادي 9 المشكالت الناتجة عن التداخل بين مسؤوليات المرأة.5
واتساع نشاطيا ، واختيار المرأة لدورىا في الحياة أصبح معقدا إلى حد كبير ، وذلك لتعرضيا لضغط قوى ، 

ية التي تدفعيا إلى األعمال المنزلية واألمومة ، ومن فيي من الناحية تخضع لضغط التقاليد والطبيعة البيولوج
ناحية أخرى تنجذب إلى الفرص التي أصبحت متاحة أماميا في عالم الوظيفة والعمل ، واألجر ويواجو 
اختيار المرأة بالعقبات نتيجة ألربعة عوامل وىي الزواج ، األعمال المنزلية ، إنجاب األطفال  وتربيتيم ، 

يام الزوجة بكل ىذه األدوار يخمف لدييا مشكالت وصراعات بينيا وبين زوجيا ، ألم المرأة والوظيفة وعند ق
من خالل تعميمات  وعمميا اكتشفت ذاتيا وقدراتيا وىذا ما أدى إلى تغيير في نوعية العالقات األسرية ، 

 (.114ص،1024، ي األسرة. )إبراىيميوبالتالي إلى مشكالت من نوع جديد ف
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 خالصة

يعتبر اقتحام المرأة ودخوليا عالم الشغل الذي فرضتو عمييا التغيرات االجتماعية بصفة عامة ،مسؤولية كبيرة، 
وما تقدمو من تضحيات داخل البيت وفي مكان العمل تحديا حقيقيا، تسعى من خاللو إلى إيجاد توازن بين 

األىل، المؤسسة...(، فمكل األدوار أىمية في تمبية شؤون األسرة و المجتمع ومتطمبات العمل)المنزل، العائمة، 
حياة المرأة العاممة و قضية التوافق بين األدوار قضية حيوية، فال يطغى جانب عمى اآلخر في سبيل تحقيق 

 مكاسب مستقبمية و شعورا بالقيمة والمكانة.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات المنهجية لمدراسة ء: اإلجرا الرابعالفصل 

 مجاالت الدراسة.  أوال:

 ثانيا: منهج الدراسة .

 ثالثا: مجتمع وعينة الدراسة.

 رابعا: ادوات جمع البيانات.
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 تمهيد:

بعد عرض الجانب النظري ليذه الدراسة، سوف يتم من خالل ىذا الفصل التطرق إلى الجانب الميداني       
حيث خصص ىذا الفصل لعرض و الذي يعتقده الباحث االنتقال من الجانب المجرد إلى الجانب الممموس، 

اإلجراءات المنيجية لمدراسة و المتمثمة في حدود الدراسة و المنيج المستخدم لفييا و عرض مجتمع وعينة 
 الدراسة ، وأخيرا عرض أدوات المستخدمة لجمع البيانات و األساليب اإلحصائية المعتمدة. 
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 الحدود المكانية لمدراسة:

يقصد بو النطاق المكاني إلجراء البحث الميداني ولقد أجريت ىذه الدراسة بالمؤسسة االستشفائية 
بمحسين رشيد ببرج بوعريريج،المتخصصة في طب النساء والتوليد وطب األطفال وجراحة األطفال،وىي 

الشخصية كغيرىا من المؤسسات االستشفائية المتخصصة،فيي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع ب
 07المؤرخ في  472-70المعنوية واالستقالل المالي، حيث تم إنشاؤىا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، 264-70الذي يتمم قائمة المؤسسات االستشفائية المتخصصة الممحقة بالمرسوم التنفيذي رقم  4770يونيو
الستشفائية المتخصصة بمحسين حيث كانت قبل ذلك تابعة لمقطاع الصحي برج بوعريريج، وتقع المؤسسة ا

". حيث تشمل المؤسسة االستشفائية 4م 0070رشيد بعاصمة الوالية وىي تتربع عمى مساحة قدرىا "
 المتخصصة عمى ثالث مديريات فرعية:

 المديرية الفرعية إلدارة الوسائل. -   

 المديرية الفرعية لممصالح االقتصادية والمنشآت القاعدية والتجييزات. -   

 المديرية الفرعية لممصالح الصحية. -   

 الحدود البشرية لمدراسة:

يعتبر المجال البشري لمدراسة المجتمع األصمي الذي تطبق عمى أفراده مختمف الوسائل 
لجمع البيانات الموضوعية والواقعية منيم، وحتى تكون الدراسة عممية وعممية ولكي يصل 

 د من تحديد المجتمع األصمي لمدراسة تحديدا دقيقا.الباحث إلى نتائج واقعية وموضوعية الب

حيث أجريت ىذه الدراسة عمى موظفي المؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب النساء 
( موظف وموظفة موزعين 280والتوليد وطب األطفال بمحسين رشيد ببرج بوعريريج والتي تظم)

 كاألتي:
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  :31األطباء 
  :160شبو طبي 
 89والتقنيين:  المستخدمين اإلداريين 

  :: منهج الدراسةأوال

لمتفكير و العمل الذي يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره و تحميميا قصد  األسموبيعرف المنيج عمى أنو      
 (.00،ص4777غنيم،ة )الوصول إلى نتائج و حقائق معقولة حول الظاىر 

و باعتبار أن المنيج السميم لكل مشكمة و الذي يعتمد أوال عمى طبيعة المشكمة، و تماشيا مع طبيعة    
 ناسبمموضوعنا الذي يبحث عن العالقة بين التوافق االجتماعي وعالقتو بالصراع النفسي، فإن المنيج ال

 ىو : المنيج الوصفي. ليذه الدراسة

كمية  أو موضوع محدد عمى صورة نوعية أويق و تفصيمي لظاىرة فالمنيج الوصفي يرتكز عمى وصف دق   
رقمية و قد يقتصر ىذا المنيج عمى وضع قائم في فترة زمنية محددة أو تطوير يشمل فترات زمنية 

 (.26،ص 7777،عبيداتعدة.)

 ثانيا: الحدود الزمنية لمدراسة: 

  4747مارس70و يقصد بيا الوقت أو الزمن الذي استغرقتو في ىذه الدراسة حيث تمت أول زيارة في 

 ثالثا: مجتمع وعينة الدراسة:

حصول ىو مجموعة من الوحدات اإلحصائية المعرفة بصورة واضحة و التي يراد منيا المجتمع الدراسة:    
 (.776،ص 4770العضراوي،  عمى البيانات.)

 ممرضات مستشفى األمومة بمحسين رشيد ببرج بوعريريج كون مجتمع البحث في ىذه الدراسة من و لقد ت  
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، وىي تعتبر جزءا الذي تجمع منو البيانات المادية جزء من مجتمع الدراسة أنياتعرف العينة عينة الدراسة:  
 .(004، ص4772)زرواتي رشيد،.األصميمن المجتمع 

اختيار عدد كافي من عناصر المجتمع، حيث يتمكن الباحث من خالل دراستو لعينة مختارة من  وىي     
،ص 4777، عناصر المجتمع األصمي.) النجارفيم خصائصيا و العمل عمى تعميم ىذه الخصائص عمى 

707 .)  

د عمى ىذا األسموب اعتمدنا في دراستنا عمى أسموب المسح الشامل ألفراد مجتمع البحث ، ولقد تم االعتما   
(ممرضة موزعون عمى مصمحة طب األطفال، ومصمحة 707في الدراسة ألن مجتمع  البحث يتكون من )

 طب النساء و التوليد.

يكون إختيار ىذا النوع من العينات عمى أساس حر من الباحث، بحيث يحقق ىذا االختيار ىدف الدراسة   
 المطموب.

 رابعا: أدوات جمع البيانات:

أداة البحث ىي الوسيمة التي يجمع بيا الباحث بياناتو. و يعتبر االستبيان أحد الوسائل االساسية في جمع 
 ىو األداة الرئيسية ليذه الدراسة. و  المعمومات.

يعتبر سمسة من األسئمة أو المواقف التي تتضمن بعض الموضوعات النفسية أو االجتماعية االستبيان:    
 (.70، ص 4774منسي،  يانات الشخصية.)أو التربوية أو الب

ويعرف أيضا أنو : قائمة تتضمن مجموعة من األسئمة معدة بدقة ترسل إلى عدد كبير من أفراد المجتمع      
 (.764، ص4777إبراىيم ، لخاصة بالبحث)الذين يكونون العينة ا

وسيمة أو أداة يستخدميا القائمون بالبحث في مجال العموم النفسية و االجتماعية بيدف  فاالستبيان    
عبد حة حول مشكمة من المشاكل.)التوصل إلى معمومات أو أراء تنفيذ في إثبات صحة التساؤالت المطرو 

 (.470، ص 4770المؤمن، 
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البحث و محور خاص بالبيانات ومن ىنا قمنا بتصميم استبيان عمى حسب فرضيات الدراسة و مشكمة    
 .الشخصية 

لقد قامت الباحثة بتصميم استبيان لمتوافق االجتماعي انطالقا من موضوع الدراسة و أىدافيا و تساؤالتيا، و   
طبيعة البيانات و المعمومات المرغوب في الحصول عمييا، وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية في بناء 

 عمى النحو التالي: مجاالت الرئيسية التي شمميا االستبيان، بحث تناول محوريناالستبيان، وتم تحديد ال

  السن ، الحالة االجتماعية، مدة العمل.: يحتوي عمى ثالث عبارات األولالمحور 
 أبعاد: موزعة عمى أربعةاني يتكون من المحور الث 

 البعد األول: األدوار داخل األسرة.-
 الحالة االقتصادية. البعد الثاني:-
 : المعايير االجتماعية.البعد الثالث-
 البعد الرابع: عالقات العمل.-

و أيضا صممت الباحثة مقياسا لمصراع النفسي ، بما يتالءم مع الدراسة الحالية ، يتضمن نفس محور األول  
 الستبيان التوافق االجتماعي : 

 السن-

 الحالة االجتماعية-

 مدة العمل-

 :اإلحصائية األساليبخامسا: 

تتعدد الصور والتقنيات اإلحصائية المستعممة بتعدد أغراض الدراسة، وىذا من أجل أن تعالج بطريقة    
عممية وموضوعية، ونظرا لتعدد فرضيات البحث ومتغيراتو، فقد تم استعمال عدة أساليب إحصائية، وىذا بناء 



سةاالجراءات المنهجية للدرا                    الفصل الرابع  
 

 
66 

ب مناسب لمتحقق من صحتيا. وعمى كل فقد تم عمى طبيعة البيانات وما تفرضو كل فرضية من أسمو 
 استعمال الطرق اإلحصائية التالية:

  الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعيةspss. 
 المتوسط الحسابي. 
 االنحراف المعياري. 
 معامل االرتباط بيرسون. 
 معامل ألفا كرونباخ. 
 النسب المئوية. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة:
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ولتحقق  ،....ماعي و الصراع النفسي لدى المرأة العاممة العالقة بين التوافق االجتمكشف عن سعيا مننا ل    
من الفرضيات المطروحة ، تم االعتماد في الجانب الميداني ليذه الدراسة عمى أدوات بحثية المتمثمة في 

 استبيان  جمع بين المتغيرين ، ثم تطبيق ىذه األدوات عمى عينة الدراسة ، و إتباع منيج وصفي تحميمي. 
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 الخاتمة:

انطالقا من محتوى العمل و الجيود التي تم جمعيا حول موضوع البحث المعنون ب: التوافق االجتماعي        
ظل تفاعل مع  وفيو الصراع النفسي لدى المرأة العاممة في مستشفى األمومة بمحسين رشيد ببرج بوعريريج، 

المجتمع لحياتنا اليومية، و بالرغم من الضغوطات التي تتعرض ليا المرأة العاممة من مشاكل وصراع و مواقف 
ارىا و بين المجتمع  محبطة في بعض األحيان، إال أن المرأة العاممة تسعى دائما إلى التوازن وتوافق بين أدو 

النفسي لدى ىذه  ور معرفة العالقة بين توافق االجتماعي و الصراعوىذا ما حاولت الدراسة تناولو من منظ وعاداتو
المرأة العاممة، و مع تأسفنا لعدم إجراء دراسة ميدانية لمظروف الصحية الراىنة، نعتذر عمى عدم تقديم ىذا البحث 

الصراع كامال، فقد كان ىدفنا ىو تعمق في ىذا الموضوع و معرفة المشاكل و ضغوطات و الظروف التي تؤدي ب
 النفسي لممرأة العامة.

فقد تم عرض ىذين المتغيرين ومعرفة مدى ارتباطيما وداللتيما اإلحصائية، من حيث السن و الحالة       
االجتماعية، وكذا معرفة مدى الصراع النفسي أي فئة معرضة بو لدى ممرضات مستشفى األمومة بمحسين رشيد 

 .ببرج بوعريريج



 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 قائمة المصادر و المراجع:

 أوال : القران الكريم:

 79سورة النحل اآلية -

(: الضغوط المينية و عالقتيا بالتوافق الزواجي لدى المرأة العاممة ، دراسة ميدانية 5102إبراىيم أسماء)-
 عمى عينة من الممرضات و المعممات بدائرة طولقة ، والية بسكرة.

 (:عمم النفس و تكنولوجيا الصناعة، دار القباء لمطباعة، مصر.0771الحميد)ابراىيم شوقي عبد 

(: االحتراق النفسي وعالقتو بالتوافق الميني لدى الزوجة العاممة، أطروحة نياية 5102تاللي نبيمة)-
 الدراسة لنيل شيادة دكتوراه الطور الثالث، تخصص عمم النفس ، جامعة محمد خيضر، بسكرة.

(: التوافق النفسي االجتماعي و عالقتو بدافعية لالنجاز 5102ة حمزة ، يماني يوسف)حاج بن فطيم-
 لدى العبي كرة القدم ، بحث مقدم ضمن متطمبات التخرج لنيل شيادة ماستر ، عين الدفمى.

 ، عمان.0(: أسس اإلدارة المعاصرة، دار الصفاء لمنشر ، ط5119ربحي مصطفى عميان )

(: التوافق النفسي و االجتماعي وعالقتو بتقدير الذات لدى نزالء 5109لسيد)رجاء عثمان محمد قسم ا-
 السجون بوالية الخرطوم، جامعة الرباط.

 ، األردن. 0(: منيج البحث العممي ، دار الدجمة ، ط5111رحيم يونس كزو العزاوي )

مية التربية ، محافظة رغداء نعيسة : مستوي الشعور باألمن النفسي و عالقتو بالتوافق االجتماعي ، ك-
 دمشق.

، 3(:الصحة النفسية و التوافق، المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية، ط0777رمضان محمد القذافي)
 مصر

 ، الجزائر. 0(: تدريبات عمى منيجية البحث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط5115زرواتي رشيد)

البحث العممي في المجالت النفسية و (: أسس 5115سيير كامل أحمد، محمود عبد الحميم مشي)
 االجتماعية و التربوية ، مركز اإلسكندرية لمكتاب ، مصر.
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(: االتصال التنظيمي وعالقتو بإدارة الصراع لدى موظفي الجامعة الجزائرية ، 5102شتوح فاطمة )-
 دراسة ميدانية بجامعة العربي التبسي، تبسو.

ظيمي وعالقتو بالتوافق الميني، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه (: المناخ التن5109شريبط الشريف محمد)-
 ، تخصص عمم النفس العمل و التنظيم، جامعة قسنطينة.

(: العمل و التوافق الميني و االجتماعي عند المعاقين، رسالة لنيل شيادة 5105عبد القادر نشادي)-
  -5-الماجستير، تخصص عمم االجتماع الريفي، جامعة الجزائر 

-(: التوافق النفسي و االجتماعي وعالقتو بمركز الضبط )الداخمي5117بد اهلل يوسف أبو سكران )ع-
 الخارجي( لممعاقين حركيا في قطاع غزة، غزة.

 عمان. 5(: منيجية البحث العممي ، دار وائل لمطباعة و النشر ، ط0777عبيدات و آخرون )

رسالة لنيل شيادة الماجستير، تخصص االرشاد و (:عمل المرأة وظاىرة الطالق، 5100عدالت بن جفان)
 التوجيو،جامعة وىران.

 ، بنغزاي. 0(: البحث في العموم االجتماعية ، دار الكتب الوطنية ، ط5111عمى معمر عبد المومن )

(:دور المدرسة و األسرة في التنشئة اإلجتماعية عند الطفل،دار الرفيق 5111عمي سيد، سماح األثراني)
 ، بيروت لبنان.0لمنشر ،ط

 (: الوجيز في الصحة النفسية ، دار المعرفة الجامعية، دط، االسكندرية.0717عوض عباس محمود)

(: أسس و مبادئ البحث العممي ، مكتبة و مطبعة 5115فايزة جمعة النجار ، فاطمة عوض صابر)
 ،اإلسكندرية. 0اإلشعاع الفنية ، ط

 د الثاني.، العد31(: المجمد 5102مجمة جامعة دمشق)-

 (: المجمد الثالث، العدد الثالث عشر ، كانون األول ، البحوث اإلسالمية.5112مجمة جامعة كربالء) -

 (:دراسات في عموم النفس،دار الغرب لمنشر و التوزيع،الجزائر.5113محمد جمال يحياوي)
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النفسي و توكيد الذات (: المسؤولية االجتماعية وعالقتيا بالصراع 5105محمد سامي رباح العجمة )-
لدى أرامل شيداء حرب الفرقان في محافظات غزة رسالة الستكمال المتطمبات الحصول عمى درجة 

 الماجستير في قسم عمم النفس بكمية التربية في الجامعة اإلسالمية ، غزة.

 0وراق، ط(: أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية مؤسسة ال5111مروان عبد المجيد إبراىيم )
 عمان.

(: االتجاىات نحو المدرسة و عالقتيا بالتوافق النفسي االجتماعي، دراسة ميدانية 5103معاش حياة)-
عمى عينة من تالميذ بعض الثانويات، مذكرة لنيل شيادة الماجستير عمم النفس االجتماعي ، جامعة 

 بسكرة.

التوافق النفسي االجتماعي لدى الطالب (: القيم االجتماعية وعالقتيا ب5103مومن بكوش الجموعي )-
الجامعي ، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس تخصص عمم النفس االجتماعي، جامعة 

 بسكرة.

(: التوافق األسري و عالقتو بالكفاءات المينية لدى المرأة العاممة ، رسالة 5102يعقوب خديجة أسماء)-
 شاد و الصحة النفسية، جامعة الجزائر.مكممة لشيادة الماجستير تخصص إر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المالحق 
 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة: محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج 

 كمية: العموم اإلنسانية و االجتماعية 

 شعبة: عمم النفس 

 تخصص: عمم النفس العمل و التنظيم و تسيير الموارد البشرية.

..مرضات مستشفى بمحسين رشيد   

في إطار قيامنا بدراسة عممية الستكمال مذكرة ماستر تخصص عمم النفس العمل و التنظيم و تسيير الموارد 
ىذه المذكرة و شكرا. إلتمامالبشرية ، نرجو منكم المساىمة في ىذا العمل المتواضع   

في الخانة التي تالحظين أنيا توافقك ×( ، المطموب منكن وضع عالمة )فيما يمي مجموعة من العبارات
، محاولة عدم ترك عبارة بدون إجابةشخصيا، مع ال  

 أوال: المعمومات الشخصية:

 السن: 

 الحالة االجتماعية:

 مدة العمل:

 

 

 



 ثانيا: استبيان الدراسة:

 أوال:مقياس التوافق االجتماعي

امحايد غير  
 موافق

 الرقم العبارات موافق

األدوار داخل األسرة                            
 1 تعدد ميامي شغمني عن االىتمام بأفراد عائمتي   
 2 أعمالي المنزلية تأخذ كل ما تبقى من جيدي   
 3 أستمد من تداخل أدواري العزيمة    
 4 عممي خارج المنزل سبب لي الخالفات داخل أسرتي   
واجباتي أجد صعوبة في التوفيق بين جل     5 
 6 كمما زاد عدد أوالدي تزيد مشاكمي   
 7 أكثر التغيب عن العمل لكثرة انشغاالتي   
 8 تداخل أدواري يشعرني بالتحدي   
عممك  يقدرون أفراد عائمتك)زوجك(     9 
 10 تعدد ميامي ينقص من كفاءتي المينية   
 11 صرت أخمط بين جميع واجباتي   
تحدي لظروفيأجد في عممي      12 
 13 لكثرة انشغاالتي صرت ال أىتم بالزيارات و تبادليا   
أقوم بأعمالي المنزلية بحتمية شديدة      14 

 

امحايد غير  
 موافق

 الرقم العبارات موافق

الحالة االقتصادية                    15 
اهتقاضأشعرين بعدم الرضا عمى األجر الذي أ     16 
بجدية  حصولي عمى عالوات مادية يجعمني أعمل     17 



يارتكبأتعرض لعقوبات مادية بسبب مخالفات أ     18 
من الخدمات االجتماعية  أستفيد     19 
عمى ترقية ومكافئات  أحصل     20 
و إمكانيات المؤسسة أضع أىدافي لتكون في مستوى إمكانياتي     21 
في تغيير عممك أفكر     22 
في إضراب أو معارضة و تنديد أشارك     23 

 

امحايد غير  
 موافق

 الرقم العبارات موافق

االجتماعية المعايير                      
يبسبب عمم أواجو صعوبات في المجتمع     24 
 25 أود أن اكون مستقمة و لكن أجد نفسي محاصرة بقيم المجتمع    
مناسبة أو أعيادأتضايق عندما يصادف يوم عممي      26 
 27 يتوافق عممي مع معايير المجتمع وعاداتو   
 28  لآلخرينأكون سعيدة ألن عممي يقدم مساعدة    
 29  أقمق أحيانا عندا ال أقوم بصالتي في وقتيا نظرا لضغط العمل   
بتفيم من قبل محيطي االجتماعي بسبب توقيت عممي   أتميز     30 

 

غير  محايد
 موافق

  عالقات العمل  موافق

 31 عالقاتي مع رئيسي حسنة   
 32 لقى عممي المراقبة و التقييم من طرف المشرفين   
 33 اصغي لجميع التعميمات الرسمية التي تصمني    
 34 حدث معي مشكل و دخمت في نزاعات   
 35 اخاف من الفصل أو التحويل   



 36 أفضل العمل الجماعي   
 37 في الغالب أكون برفقة زمالئي في العمل    
 38 أممك عالقة اجتماعية طيبة مع زمالئي   
 39 عالقتي مع المريضات المقبالت عمى لوالدة حسنة   
 40 يسبب لي التأخير عن العمل مشاكل مع رئيسي   

 

        

 ثانيا:مقياس الصراع النفسي:

  العبارات    
بالقمق ألن عممي يأخذ معظم وقتي من أسري أشعر      1 
 2 أالقي دعم كبير داخل األسرة وىذا ما يجعمني أقدم عممي براحة أكثر    
 3 أتوتر من حين الخر خوفا  من تقصيري ألفراد عائمتي    
 4 أوقات عممي تجعمني أبتعد عن أصداقي خارج العمل   
 5 أشعر أنني مميزة في أداء عممي    
 6 أود أن أكون مستقال، ولكن أجد نفسي محاصرا بقيم المجتمع    
 7 أشعر باإلستقرار في عائمتي   
 8 يراعي أفراد عائمتي ظروف عممي   
 9 أكون قمقة معظم الوقت مما يحدث لي من مشاكل في العمل    
 10 أشعر بالسعادة كون مينتي تقدم مساعدة لالخرين    
 11 تأخري عن العمل بسبب مكان إقامتي يسبب لي القمق دائما    
 12 أشعر أن وجودي في العمل ذو قيمة  عالية    
شعر بالراحة النفسي والرضا عن عممي أ     13 
ضع حدود في عالقتي مع زمالء العملأ     14 
 15  قبل احتياجاتي الشخصية اآلخرينأحاول دائما أن أضع احتياجات    
 16 أود أن أغير أشياء كثيرة في حياتي، ولكن أخشى أن افقد ما أمتمكو االن   
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