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 تقديرالشكر وال
 

وعلمه البيان والصالة والسالم على سيد األنام الحمد هلل الذي خلق اإلنسان 

 محمد وعلى آله وصحبه الكرام.



أما بعد فإنه لمن دواعي الشكر والعرفان أن يتقدم الباحثين بالشكر  

والتقدير إلى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية التربية قسم علم النفس والذي أتاح 

 العلم والمعرفة.لنا الفرصة حتى نستنير بنوره دروب 

التي أفاضت علينا من  لألستاذة/ فاطمة عبد الحيوالشكر والتقدير موصول 

بحر علمها وثمين وقتها ونفيس حكمتها وحسن ارشادها لتخرج هذا البحث بشكله 

 الحالي.

والشكر والتقدير أيضًا موصول إلى االساتذة األفاضل بجامعة السودان للعلوم 

 االستبيانات الخاصة بالدراسة لتجيء بشكلها الحالي. والتكنولوجيا الذين حكموا

والشكر والتقدير لكل من ساهم في الخروج بهذا العمل بصورته النهائية  

 نرجوا من هللا لهم جميعًا عظيم الثواب على حسن صنيعهم.

  

 

 

 ملخص الدراسة

ــد  المــراهقين  ــاب ل ــة تناولـت هــذه الدراســة الصــراعات األســراة وعالقتهـا باالكتئ بكلي

 التربية، وذلك من خالل معلومات االستبيان والمسح الميداني لطالب كلية التربية.



ــهـدفت هــذه الدراسـة  ــاب والصــراعات إل ــى مـد  شــيوت مشـكالت االكتئ ى التعـر  عل

األســـراة لـــد  عينـــة  مـــن المـــراهقين والمراهقـــات، كمـــا هـــدفت أيضـــًا إلـــى التعـــر  علـــى 

ــاب وال ــات فــي مســتويات االكتئ صــراعات األســراة تبعــًا لمتايــرات الجــنس، العمــر، االختالف

 الوضع االقتصادي، مستو  تعليم الوالدين.

ــائم علــى أبحــاث دراســة الحالــة، وذلــك  ــد اســتخدم البــاحثين المــنه  الوصــفي الق وق

بهــد  الوصــول عبــر دراســة حالــة جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، علــى معلومــات 

 كلية شاملة عن موضوت الدراسة. دقيقة ومن ثم الوصول إلى نتائ 

ــة، يدرســون فــي 508تكــون مجتمــع الدراســة مــن    ــًا ومراهق جامعــة الســودان ( مراهق

ــة   ــاني مــن التخصصــات التالي ــة، فــي المســتواين األول والث ــة التربي ــا، كلي للعلـوم والتكنولوجي

 .نة( سـ21-18 عربي، علم نفس، رااضيات، فيزااء، فنون( والذين تتـراوح اعمـارهم مـن  

ــار   ــد تــم اختي ــة العشــوائية البســيطة 125وق ( مراهقــًا ومراهقــة مــن مجتمــع الدراســة بالطراق

 ليشكلوا العينة المطلوبة للدراسة.

ــاب   ــة كــادوات للدراســة  قائمــة بيــك لالكتئ ــاييس التالي ــد اســتخدمت المق ــاس  –وق مقي

 الصراعات األسراة(.



ــد اســتخدم   ــل البيانـات ومعالجتهــا، فق البـاحثين مجموعــة مــن األســاليب أمـا فــي تحلي

ـــة،  ـــة، األشــكال البياني ـــي كــل مــن  الجـــداول التكراراــة والنســب المئوي اإلحصــائية متمثلــة ف

 .2والقيمة االحتمالية والوسط الحسابي، واالنحرا  المعياري، ومربع كاي

وتوصل الباحثين في هذه الدراسـة إلـى النتـائ  اةتيـة  أنـه توجـد عالقـة طرديـة بـين  

ات األسـراة ومسـتو  االكتئـاب لـد  أفـراد عينـة الدراسـة، كمـا انـه توجـد فـرو  ذات الصـراع

 داللة إحصائية في مستو  الصراعات األسراة تعز  لمتاير النوت والعمر.

ومن التوصيات والمقترحات التـي يوصـي بهـا البـاحثين تقـديم بـرام  ارشـادية مكثفـة  

ـــيفهم  حـــول خصـــائة مرحلـــة المراهقـــة للمـــرهقين علـــى مســـتو  المجموعـــات تتضـــمن تثق

 ومصدر االكتئاب والصراعات األسراة التي تواجههم.

ـــة بــين ظهـــور   ـــائ  فــإنهم يقترحـــوا دراســة العالق ـــاحثين مــن نت ومــا توصـــلوا إليــه الب

 المشكالت النفسية والمعاملة الوالدية السيئة.

 

 

 

Abstract 

 



     This study and its relationship to depression among 

adolescents Faculty of Education, family conflicts, through a 

questionnaire survey and field for students of the Faculty of 

Education Information. 

           This study aimed to identify the prevalence of depression, 

family problems and conflicts among a sample of adolescent boys 

and girls, also aimed to identify the differences in depression, 

family conflicts levels depending on the variables of sex, age, 

economic status, education level of parents. 

           The researchers used the descriptive approach based on 

research case study, with the aim of reaching across the case of 

Sudan University for Science and Technology study, accurate 

information and then access to the results of a comprehensive 

study on the subject of college.   

           The study population is from (508), a teenager and a 

teenager, studying at the University of Sudan for Science and 

Technology, College of Education, in the first and second of the 

following disciplines levels: (Arabic, psychology, mathematics, 

physics, arts) and aged (18-21) Snhz It has been selected (125) 

teenager and teenager of the study population randomly Statistics 

to form the sample required for the study. 

           The following standards have been used as tools to study 

(Beck List for depression - family conflict scale. 



In the data analysis and processing, the researchers used a range of 

statistical methods represented in each of: frequency tables and 

percentages, graphs, and the potential value and the arithmetic 

mean, standard deviation, and Chi square test 2.    

            The researchers found in this study, the following results: 

that there is a direct correlation between the level of depression in 

the study sample of family conflicts, and that there are significant 

differences in the level of family conflicts due to the variable type 

and age differences. 

           Among the recommendations and proposals that researchers 

recommend providing intensive outreach programs are stressed at 

the level of groups including educating them about the 

characteristics of adolescence and the source of depression and 

family conflicts they face. 

What the researchers concluded from the results, they propose to 

examine the relationship between the emergence of psychological 

problems and ill -treatment parenthood. 
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 األولالفصل 



 اإلطـــــار العـــــام

 مقدمة:

تكافح األمم من أجل أبنائها وتكافح األجيال من أجل مجتمعاتها ومستقبلها وحتضرها،  

قــال تعـــالى   يــا ايهـــا النــاس إنـــا خلقنـــاكم مــن ذكـــر وأنثــى وجعلنـــاكم شــعوبًا وقبائـــل لتعـــارفوا ان 

مـع صــاير ووحـدة ديناميـة تهـد   ــ   ، األسـرة مجت"13"الحجــرات، اةيـة أكـرمكم عنـد هللا أتقـاكم( 

نمو الطفل نموًا اجتماعياً سليماً واتم ذلك عن طراق تفاعل الطفل مع أسرته تفاعالً يساعد في 

نمو شخصيته واكتسـابه الكثيـر مـن الخبـرات. ومـن المفـروض ان تكـون العالقـات داخـل األسـرة 

 تقوم على الحب والمودة والحراة والعطاء. 

 م(1993خليل ميخائيل معوض،                                                              

وتعتبـر مرحلــة المراهقــة مرحلــة حساســة وأكثــر تعقيـدًا ومــن أهــم مراحــل النمــو فــي حيــاة  

اإلنســان التــي تمثــل مرحلــة االنتقــال ومرحلــة االنتقــال دائمــًا تكــون حساســة وحرجــة وقــد يعـــاني 

مــن األمـراض واألزمـات الجســمية والنفسـية والعقليــة ومـن األزمــات الطفـل او المراهـق مــن كثيـر 

النفســية التـــي قـــد يتعـــرض لهـــا المراهـــق كـــالقلق واالكتئـــاب و يرهـــا. ولـــذلك فـــإن لعمليـــة التنشـــئة 

 االجتماعية الصالحة أهمية كبيرة في حياة الطفل المراهق. 

 م(1993 عبد الرحمن العيسوي،                                                              
وممــا ال شـــك فيـــه أن الصــراعات األســـراة أصـــبحت اةن مشــكلة العصـــر وتكـــاد جميـــع  

البيوت تعاني من الصرات والمشاكل خفيفـة كانـت أو مـن المعيـار الثقيـل، وتنشـا تلـك المشـكالت 



ا بالتملة في الاالب من متطلبات الزوج والزوجة بالعمل على تحقيق الحقو  مع اتهام بعضه

 من الواجبات.

ويمثــل الصـــرات األســري ســـلوكًا مرفوضــًا فـــي معظــم الـــدول وذلــك لمالـــه مــن اتعكاســـات  

لـذا ترتكـز هـذه الدراسـة  ، عجيبـي الجارمـي( .ادهـايـان األسـرة وسـالمة وأمـن حقـو  أفر سلبية على ك

المراهقـــة علــى موضــوت االكتئــاب كمشــكلة مــن المشــاكل التــي يتعــرض لهــا المراهــق خــالل فتــرة 

نتيجــــة للصــــراعات األســــراة، وذلــــك ألن األســــرة لهــــا دور أساســــي فــــي مســــاعدة المراهــــق علـــــى 

 اكتساب سلوكيات قد تصبح له عادة خالل فترة حياته.

واـــذهب الـــبعض إلــــى القـــول إلــــى أن اجتيـــاز المراهــــق أو المراهقـــة لهــــذه المرحلـــة يؤهلــــه  

م( 2000 محمـد، شـارت بعـض الدراسـات ليتجـاوز العديـد مـن المشـكالت خـالل سـن الرشـد، كمـا أ

بان الصراعات األسراة وأثارها النفسية الخاصة باالكتئاب خالل فترة المراهقة يمتد تاثيرهـا إلـى 

مجمل مراحل العمر ومن هنا تاتي أهميـة الوقـو  علـى هـذه المشـكالت باـرض التعـر  عليهـا 

 ومعرفة أثارها على المراهقين.

 مشكلة الدراسة:

دراســة إلـى التعــر  علـى بعـض المشــكالت الشـائعة لــد  المـراهقين نتيجــة تهـد  هـذه ال 

للصرعات األسراة ودراسـة مـا سـينت  عـن تلـك الصـراعات األسـراة مـن آثـار نفسـية  االكتئـاب( 

 ومحاولة استقصاء مد  شيوعها.



وبناًء على ذلـك تحـدد المشـكلة فـي السـؤال اةتـي  مـا األثـر النفسـي للصـراعات األسـراة  

 مراهقين؟.لد  ال

 أسباب اختيار مشكلة الدراسة:

 كثرة الصراعات األسراة داخل األسرة وانعكاسها السلبي على المراهقين. .1

 التعر  على الصراعات األسراة لمحاولة وضع حلول مناسبة لها. .2

 أهمية الدراسة:

 تكمن اهمية البحث في اةتي  

 األهمية النظراة  -أ

يـوفر معلومـات نظراـة تخـة كـل مـن متايـر االكتئـاب والتـي تتمثـل فـي ان هـذا البحـث  

النــات  عــن الصــراعات األســراة. كمــا يعتبــر هـــذا البحــث كدراســة ســابقة للبــاحثين الــذين ينـــوون 

 القيام بدراسات علمية نحو هذا الموضوت.

 األهمية التطبيقية  -ب

اب التــي تتمثـــل فـــي الكشـــف عــن الصـــراعات األســـراة التـــي تــؤدي بـــالمراهق إلـــى االكتئـــ 

 ومحاولة تقديم االستراتيجيات التي تخفض من الصراعات األسراة واالكتئاب.

 أهداف الدراسة:
ــــن  .1 ــــة مــ ــــراة لـــــد  عينـ ــــاب والصـــــراعات األسـ التعـــــر  علـــــى مـــــد  نـــــوت مشـــــكالت االكتئــ

 المراهقين.



ــًا للجـــــنس  .2 التعــــر  علــــى االخــــتال  فــــي مســــتويات االكتئــــاب والصــــراعات األســــراة تبعــ

 والعمر.

 ل التي تسهم في التقليل من حدة الصراعات األسر ية.تقديم بعض الحلو  .3

 تقديم توصيات تساعد في التقليل من مستو  االكتئاب والصراعات األسراة. .4

 الفروض:

توجد عالقة ارتباطية طردية بين مسـتو  الصـراعات األسـراة ومسـتو  االكتئـاب لـد  طـالب  .1

 كلية التربية.

طـــالب كليــــة راعات األســـراة لـــد  الصـــ فـــي مســـتو توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية  .2

 لمتاير النوت. التربية تعز 

طـــالب كليــــة الصـــراعات األســـراة لـــد   فـــي مســـتو توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية  .3

 .العمرلمتاير  التربية تعز 

طـــالب كليــــة الصـــراعات األســـراة لـــد   فـــي مســـتو توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية  .4

 .المستو  االقتصاديلمتاير  التربية تعز 

طـــالب كليــــة الصـــراعات األســـراة لـــد   فـــي مســـتو توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية  .5

 .مستو  تعليم الوالدينلمتاير  التربية تعز 

 

 



 أسئلة الدراسة:

ومســتو  االكتئــاب الصـراعات األســراة مســتو  بــين  طرديــةهـل توجــد عالقــة ارتباطيـة  .1

 ؟لد  طالب كلية التربية

طـالب كليـة الصـراعات األسـراة لـد   مسـتو  فـيذات داللة إحصـائية  فرو  هل توجد  .2

 لمتاير النوت؟ تعز  التربية

طـالب كليـة الصـراعات األسـراة لـد   فـي مسـتو ذات داللة إحصـائية  فرو  هل توجد  .3

 ؟العمرلمتاير  تعز  التربية

طـالب كليـة الصـراعات األسـراة لـد   فـي مسـتو ذات داللة إحصـائية  فرو  هل توجد  .4

 ؟المستو  االقتصاديلمتاير  تعز  التربية

طـالب كليـة الصـراعات األسـراة لـد   فـي مسـتو ذات داللة إحصـائية  فرو  هل توجد  .5

 ؟مستو  تعليم الوالدينلمتاير  تعز  التربية

 منهج الدراسة:

 مجتمع الدراسة:

ــــوم   ــــودان للعلــ ــــة السـ ــــون بجامعـ ــــات يدرســ ــــن مـــــراهقين ومراهقـ ــــة مــ ــــع الدراسـ يتكـــــون مجتمـ

م، 2016-2015( لعام 21-18والثانية والذين تتراوح أعمارهم من  والكنولوجيا السنة األولى 

وتـم اختيـار مجتمـع الدراسـة مــن تخصصـات مختلفـة مـن كليــة التربيـة بطراقـة عشـوائية بســيطة 

 يشكلو العينة المطلوبة للدراسة.



 العينة:

ــــوم   ــة الســــودان للعلـ ــة مــــن جامعــ ــ ــنة األولــــى والثانيـ ــــى طــــالب الســ ــة اقتصــــرت علـ ــة الدراســ عينــ

 ( من مجتمع الدراسة.%10تكنولوجيا كلية التربية للتخصصات مختلفة يمثلون  وال

 األداة:

 قد استخدمت المقاييس التالية كاداة للدراسة  

 استبانة المعلومات العامة. .1

 مقياس بيك لالكتئاب. .2

 مقياس الصراعات األسراة. .3

 حدود الدراسة:

 حدد حدود البحث من حيث  

ــــة  الحــــدود البشـــــراة  - ــــة جامعـ ــــة التربيـ ــــات مختلفــــة لكليـ تمثـــــل طــــالب وطالبـــــات تخصصـ

 السودان للعلوم والتكنولوجيا.

تـم اختيـار عينـة البحـث مـن طـالل وطالبـات جامعـة السـودان للعلـوم  الحـدود الجارافيـة  -

 والتكنولوجيا كلية التربية، والية الخرطوم محلية الخرطوم.

 م(.2015-2016  تم هذه البحث في الفترة من الحدود الزمانية  -

 

 



 مصطلحات الدراسة:

 الصراعات األسرية: /1

 إصطالحًا: 

هي من اختالط نسق العالقات السراة نتيجة تفاعل عوامل داخلية وخارجية لعضو أو 

أكثر من جماعات األسرة بما يؤدي إلى ظهور الصرات بين أفـراد األسـرة وتهديـد بقـاء واسـتمرار 

  الحياة األسراة.

 (2009 عبد الرحمن العيسوي،                         

 إجرائيًا:

يعر  في البحق إجرائيًا بانها مجموعة مـن الممارسـات األسـراة يتصـف بالنقـد والجـدل  

واألخـال  كمــا تقــاس مــن خـالل الدرجــة التــي يحصــل عليهـا الخاضــعون للفحــة علــى مقيــاس 

  الصرعات األسراة.

  الباحثون(                                        

 اإلكتئاب: /2

 لغة:

الكلمة ماخوذة مـن  كـ(ب( والكابـة سـوء الحـال واالنكسـار مـن الحـزن، كئـب كابـة وكابـا  

  واكتئاباً وتعني حزن والكسر هو كئيب والك(بة تصيب النفس باالنكسار من شدة الحزن.

 م(2010 محمد سعد حامد،                                                                                  

 



 اصطالحًا:

يعــر  الكتئــاب فــي المعجــم النفســي الكبيــر بانــه مــرض نفســي يتميــز بتايــر عميــق فـــي  

  الحالة المزاجية من الحزن واأللم النفسي والتباطوء النفسي الحركي.

 م(2010 محمد سعد حامد،                                                                                  

 إجرائيًا:

يحدد االكتئاب إجرائيًا في هذه الدراسة بمـا يتحصـل عليـه المفحـوة مـن درجـات علـى  

  مقياس  بيك( لالكتئاب المستخدمة كاداة في هذه الدراسة.

  الباحثون(                                                                                                

 المراهقة: /3

 لغة: 

معناها النمو وقولنا راهق الفتى وراهقت الفتاة بمعنى أنهما نميا نموًا مستطردًا وفي هذا  

  تكمن الداللة على االقتراب من الحلم والنض .

 م(2004 سامي محمد،                                                                     

 اصطالحًا:

ى العمـــر الـــذي يتحقـــق فيــــه إلـــعرفهـــا هيرلـــوك بانهـــا مرحلـــة تمتـــد مـــن النضـــ  الجنســـي  

  االستقالل عن سلطة الكبار وعليه فهي عملية بيلوجية في بدايتها واجتماعية في نهايتها.

 م(2008 مصطفى محمد،                                                                   

 



 إجرائيًا:

يعرفـه البـاحثون كمــا عرفـه النفيمشــي بانـه الفــرد الـذي يمــر بمرحلـة النمــو الشـامل حيــث  

ينتقـل مـن خاللهـا مـن مرحلـة الطفولـة واالعتمـاد علـى الايـر إلـى مرحلـة الرشـد واالسـتقرار وهــي 

  مرحلة تجمع بين مظاهر البلوغ المتعددة وبين مظاهر االضطراب وعدم اإلتزان.

  الباحثون(                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المراهقة المبحث األول:

 االكتئاب المبحث الثاني:

 الصراعات األسراة المبحث الثالث:
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 أوالً: اإلطار النظري للدراسة

Theoretical Framework For Study 

ـــالمبح  ث األولــــــــ

 ةــــــــــالمراهق

 مقدمة:

بيــة المراهــق وتنشــئته تنشــئة طيبــة مهمــة شــاقة علــى األبــاء والمـــربيين تعــد مســؤلية تــر  

الذين يقمون بارس المثل والمبـاد  القويمـة فـي نفـوس الشـباب، وتعتبـر فتـرة المراهقـة التـي تمتـد 

فتــرة هامـــة جـــدًا مــن حيـــاة اإلنســـان، بــل هـــي أهـــم فتــرات الحيـــاة إطالقـــًا،  شـــبابمــن الطفولـــة وال

شكالت المختلفـة اليـت يتعـرض لهـا المراهـق، تـؤر  األهـل والعـاملين فـي فالتايرات النهائية، والم

 المجال التربوي، وكل من له اهتمام خاة بالمراهقين وتهز المراهق من أعماقه.

 المقصود بالمراهقة وصحة المراهق:
 المراهقة عملية بيولوجية تعرفية ووجدانية، اجتماعية تربوية، دينامية متطورة. 
تحدث جلن ما يرزبلير بن فترة المراهقة بانها فترة من حياة كل  فرد تبدأ بنهاية الطفولة  

األمـر أو قصـيرة، كمـا ان وتنتهي بإبتدأ مرحلة النض  أو الرشد وهي إما أن تكـون فتـرة طوالـة 

مـــن أســـرة إلــى أســـرة ومـــن مســـتو  اقتصــادي اجتمـــاعي إلـــى مســـتو  اجتمـــاعي  طولهــا يختلـــف

ن حضارة إلى حضارة، بل إذ طولها قد يتذبذب في المجتمع الواحد من وقت اقتصادي آخر وم

 إلى وقت. وذلك حسب الظرو  االقتصادية وما إليها. 

 م(2008 مصطفى محمد،                                                                   



ــــية واالجتماعيــــة مرحلــــة انتقــــال  مـــــن طفــــل يعتمــــد علـــــى  إن المراهقــــة مــــن الناحيــــة النفسـ

اةخــران إلـــى شـــخة يحـــاول االســـتقالل بذاتـــه ويعتمــد علـــى نفســـه مكونـــًا شخصـــيته المســـتقلة 

وصواًل به إلى سن الرشد وسن الكمال وهذا االنتقال بتطلب من المراهق تحقيق توافقات جديـدة 

 ش فيه. مع اةخران وما يتطلبه اةخرون وذلك وفقاً للثقافة السائدة في المجتمع الذي يعي

 (2009 أحمد محمد الذعبي،    

والمراهقة هي فترة زمنيـة فـي مجـر  حيـاة الفـرد تتميـز بـالتايرات الجسـمية والفسـيولوجية  

التي تتم تحت ضاوط االجتماعية معينة تجعل لهذه المرحلة مظاهرها النفسية المتميزة وتساعد 

  الظرو  الثقافية في بعض الثقافات على تميز هذه المرحلة.

تعنـي المراهقـة مــن وجهـة نظـر "هــول" مرحلـة تايــر وشـدة وصـعوبات فــي التوافـق وأنهــا  

مرحلة من حياة اإلنسان ال يمكن تجنبها، حيث تحدث فيها تايـرات تسـتند إلـى اسـس بيولوجيـة 

تتمثـل فـي نضـ  بعـض الارائــز وظهروهـا بصـورة مفاجئـة ممـا يــؤدي إلـى ظهـور بعـض الــدوافع 

 كه. القوية لديه تؤثر في سلو 

تتصف المراهقة حسب نظراة التعلم االجتماعي باالنسحاب من معايير الثقافة السـائدة  

لـد  الراشــدين عــن طراـق تعلــم ســلوك اجتمــاعي  يـر مر ــوب فيــه، ومـن خــالل تقبــل المراهــق 

 لثقافة جماعة النظائر  الرفا ( والتي تتاثر بخبرته الذاتية. 

 م(2009 أحمد محمد الذعبي،                                                                               



إن المراهقــة مرحلــة فاصــلة بـــين مرحلتــي الطفولــة والنضــ   الرشـــد( وهــذه المرحلــة ر ـــم  

ــا مــــن أثـــر كبيــــر فــــي تحديــــد ا ــا لهــ ــا تمتــــاز بحساســـيتها الكبيــــرة لمــ ــبيًا إال أنهــ ــاه قصـــرها نســ التجــ

  االجتماعي العام للفرد.

 م(2002 وافي،                                                        

المراهقة بانها فترة عواصف وتوتر بشدة تكتنفها األزمات  Hallوقد وصف ستانلي َهل  

شـــكل النفســية وســتودها المعانــاة واالحبـــاط والصــدات والقلــق والمشـــكالت وصــعوبات التوافــق. وت

 بالنسبة لحياة المراهق مجموعة من التناقضات متعددة الجوانب.

 م(2004 سامي محمد ملحم،                                                                 

أمـا بالنسـبة لصــحة المـراهقين تعــر  منظمـة الصـحة العالميــة بانهـا "حالــة مـن المعانــاة  

ماعيــًا، ولــيس مجــرد انتمــاء المــرض والعجــز"،  وهــذا التعراــف يعبــر الكاملـة، بــدنيًا ونفســيًا واجت

حـدود تلـو المــرض والعجـز، ليشــمل ظروفـًا يعــاني منهـا ماليـين مــن المـراهقين، مثــل الفقـر وقلــة 

التعلـيم واالسـتقالل والحــروب والقالقـل المدنيــة، والتمييـز علـى أســاس العـر  والجــنس ومثـل هــذه 

والنفسية واالجتماعية تاثيرًا سلبيًا فالصحة اإليجابية جزء من  األمور تؤثر على الصحة البدنية

 قبلهم.التي تؤثر على نوعية حياتهم ومس صحة المراقين وحق من حقوقهم األساسية

 م(2002 وافي،                                                                          

 

 

 المفهوم العام للمراهقة:



" والـذي يعنـي Adolescero" مشتقة من الفعـل الالتينـي "Adolescenceالمراهقة "أن  

التـردج نحــو النضــ  الجنســي والجســمي والعقلــي واالجتمـاعي والســلوكي، وهــي فتــرة فــي مجــر  

النمو لها بداية ونهاية، بدايتها البلوغ حيث يتحقق النض  الجنسي للفـرد، ونهايتهـا الرشـد حيـث 

 عي واالنفعالي.يتحقق النض  االجتما

لقـد انتهـى العلمــاء إلـى تحديــدات زمنيـة متباينــة لبـدء المراهقــة وانتهائهـا، حتمــًا أنهـا تبــدأ  

بالنضــ  الجنســي وتنتهـــي بالنضــ  االجتمــاعي ولكـــن متــى يبــدأ النضـــ  الجنســي ومتــى يتحـــق 

 النض  االجتماعي؟.

الشـهراة، ولكـن زمـن يتحدد النض  الجنسـي عنـد الـذكور بالقـذ ، وعنـد اإلنـاث بالـدورة 

ذلك يختلف بصـورة واضـحة بـين األفـراد ابعـًا لعوامـل الوراثـة والاـذاء ةالمنـا  والمـرض، فقـد يبـدأ 

النضـ  فـي العاشـرة عنــد الـبعض وقـد يتــاخر حتـى الخمسـة عشـرة عنــد الـبعض اةخـر، كمــا أن 

والعشـرون  ةقـق مـا بـين الثامنـة عشـرة والحاديـالنض  االجتماعي واالستقالل عن الكبار قد يتح

مـن العمــر. ومــن هنــا يختلـف تحــديات بدايــة المراهقــة ونهايتهـا، علــى أن أكثــر هــذه التحديــدات 

سـنة. ويميـل العلمـاء إلـى تقسـيمها  21-13شيوعًا هي التـي تشـير إلـى امتـداد المراهقـة مـا بـين 

ســـنة ولكـــل مرحلـــة  22-18، ومراهقـــة متـــاخرة مـــن ســن 17-13إلــى مراهقـــة مبكـــرة مـــن ســن 

 ومشكالتها المميزة لها. خصائصها

ذلـــك أن المراهقـــة  Pubertyإن المراخقـــة بمفهومهـــا الســـابق تختلـــف عـــن مفهـــوم البلـــوغ  

أعلــم واشــمل، فهــي تشــمل كافــة التايـــرات الجســمية والعقليــة واالجتماعيــة واالنفعاليــة التــي تطـــرأ 



تمثلـة فـي البلـوغ على الفرد حيث يتحدد البلوغ بمظهر نمائي واحد هـو التايـرات الفسـيولوجية الم

الجنسـي الــذي يحــول الكـائن الحــي مــن كــائن الجنسـي إلــى كــائن جنسـي قــادر علــى المحافظــة 

علـى نوعــه واســتمراراة ســاللته. كمــا أن المــر اهقــة تمتــد زمنيــًل لثمــان ســنوات فــي حــين يتحــدد 

ــا يكـــن مــــن أمـــر فــــ ن البلـــوغ بدايــــة المراهقـــة والوجــــه إالبلـــوغ بــــثالث ســـنوات علــــى األكثـــر. ومهمــ

 لبيولوجي لها. ا

 هـ(1419، ا محمود عط                                                                  

 أهم التقسيمات لمرحلة المراهقة مايلي:

 أواًل: تقسيمات الثنائية:

  Early Adolescenceالمراهقة المبكرة  -أ

السادسة عشرة، حيث يصاحبها وتمتد من سن الثانية عشرة إلى سن الخامسة عشرة أو  

نمـو سـراع إلـى مـا بعـد سـن البلـوغ تقرابـًا واتميـز سـلوك المراهقـة فـي هـذه المرحلـة بالسـعي نحــو 

 االستقالل والر بة في التخل ة من القيود والسيطرة ويستيقظ عنده األساس بذاته وكيانه.

 

 

  Late Adolescenceالمراهقة المتاخرة  -ب

شرة إلى سن الحادية والعشرانـ واتميز سلوك المراهق في هذه وتمتد من سن السابعة ع 

المرحلـة  بـالتوافق مـع المجتمـع الـذي يعـيش فيـه، واالبتعـاد عـن العزلـة، واالنخـراط فـي نشــاطات 



اجتماعيـة، وتقــل عنـده النزاعــات الفرديــة، كمـا تحــدد اتجاهاتــه السياسـية واالجتماعيــة، وتتضــح 

 ميوله المهنية.

 ت الثالثية:ثانيًا: التقسيما

  وتبدأ من سن العاشرة حتى سن الثانية عشـرة، Pre-Adolescenceما قبل المراهقة  .1

حيث تظهر في هذه المرحلة حالة التهيؤ الـذي تـدفع إليهـا الطبيعـة تمهيـدًا لالنتقـال إلـى 

المرحلة التالية من النمو، كما تتميـز هـذه المرحلـة بالمقاومـة النفسـية التـي تبـذلها الـذات 

فـــز الميـــول الجنســــية، وتكـــون مشـــوبه بـــالقلق نتيجــــة بدايـــة ظهـــور الخصــــائة ضـــد تح

 الجنسية الثانوية.

المرحلة المبكرة  وتمتد مـن سـن الثالثـة عشـرة إلـى سـن السادسـة عشـرة وتسـمى بمرحلـة  .2

البلوغ، حيث تبدأ الفرد الجنسية باداء وظيفتها بالر م من أن المراهق لـم يحقـق بعـد فـي 

لجنســـي الكـــافي ليمـــارس العالقـــات الجنســـية. كمـــا تبـــدأ فـــي هـــذه هـــذه المرحلـــة النضـــ  ا

نتــاج الحيوانـات المنويــة  المرحلـة بـوادر النضــ  كظهـور العــادة الشـهراة عنــد الفتيـات، واا

 عن الفتيان.

المراهقــة المتــاخرة  وتمتــد مــن ســن الســـابعة عشــرة إلــى ســن الحاديــة والعشــران ويطلـــق  .3

داء وظائفــــه الجنســـية بشـــكل كامـــل وتكتمــــل عليهـــا مـــا بعـــد البلــــوغ، حيـــث يمكـــن للفـــرد أ

الوظــائف العضـــوية، وتنضــ  األعضـــاء التناســـلية، وقــد ال يـــتمكن المراهــق مـــن إشـــبات 

ميوله الجنسية بطر  طبيعيـة مباشـرة عـن طراـق الـزواج فيلجـا إلـى العـادة السـراة، وقـد 



تدأ يفرط في ممارستها فتنعكس عليه على شكل مشاعر الذنب وتنتهي هذه المرحلة بإب

 سن الرشد.

 ثالثًا: التقسيمات الرباعية:

مشار  المراهقة  تكون عند البنات من عمر إحد  عشرة إلى إثنتي عشرة سنة، وعند  .أ

 البنين من عمر ثالث عشرة إلى أربع عشرة سنة.

المراهقـة المبكـرة  وتمتـد عنــد البنـات مـن إثنتــا عشـرة إلـى أربـع عشــرة سـنة، وعنـد البنــين  .ب

 ت عشرة سنة.من خمس عشرة إلى س

المراهقـة الوسـطى  ويكــون عنـد البنـات مــا بـين أربـع عشــرة إلـى سـتة عشــرة سـنة، وعنــد  .ت

 البنين من سبع عشرة إلى ثماني عشرة سنة.

المراهقة المتاخرة  وهي عند البنات من سبع عشرة إلـى عشـران سـنة، وعنـد البنـين نـت  .ج

  تسع عشرة إلى عشران سنة.

 م(2009 أحمد محمد الذعبي،                                                        

 

 خصائص المراهقة:

توكــد الدراســات المختلفـــة لخصــائة هـــذه المرحلــة علــى أنهـــا فتــرة تحـــدث فيهــا تايـــرات  

قـال جنسية وجسمية واجتماعية وان فعالية وعقلية تنقل الفرد من الطفولة إلى الرشـد، وهـذا االنت

يعنــي التايـــر فـــي مجـــال االنتمـــاء  ـــ   الجماعـــة، وفـــي مجـــال القـــيم واالهتمامـــات، ومـــع هـــذا 



التاير تظهر الحاجة إلى التكيف مع الوسط الجديد، ويستلزم التكيف في مرحلة المراهقة إعـادة 

حالل نماذج أرقى من السـلوك تتفـق مـع حيـاة الراشـدين  النظر في األساليب الطفولية السابعة واا

" وقت خبرات جديدة Horrocksقوي على مواجهة المسؤليات الجديدة، أنها على حد تمييز "وت

ومسؤليات وعالقات جديـدة مـن الكبـار واألقـران، تحتـاج مـن المراهـق أن يقـيم صـالت وعالقـات 

مــن نــوت جديــد واتعامــل مــع الكبــار باســلوب لـــم يعهــده مــن قبــل، فــإن لــم يجــد المراهــق التوجيـــه 

الــدقيق لمطالبـــه فــال شــك أن حياتـــه لــن تخلــو مــن االضـــطراب، أنهــا علــى حـــد المناســب والفهــم 

ــًا  Lewinتعبيــــر  ــ ــــة معرفيـ ــــة مجهولـ ــــة( إلـــــى مجهـــــول وبيئـ ــــال مـــــن وضـــــع معـــــرو   الطفولـ انتقـ

  الراشدين( ال يحسن التعامل معها.

وتعتبـر هـذه المرحلــة مرحلـة البحـث عــن الـذات، عــن الهويـة الذاتيـة كمــا يـر  أديكســون  

راد أن يعر  مـن هـو، ومـاذا يراـد، ومـا هـي أهدافـه وطموحاتـه وقدراتـه، أنهـا مرحلـة فالمراهق ي

 الميالد الحقيقي للفرد كذات متفردة مستقلة.

ــاذ القــــرارات، قــــرار االختبـــار التربــــوي والمهنــــي قــــرار   ــًا مرحلـــة اتخــ وتعتبـــر المراهقــــة أيضــ

، اختيـار أسـلوب التعامـل مـع اختيار شراك الحياة، اختيار القيم واالتجاهـات، اختيـار األصـدقاء

مطالب الحياة. وتكثر الصراعات في حياة المراهق كالصرات بين االستقالل عن سلطة الوالدين 

ــيم التـــي اكتســــبها والقــــيم  مكاناتــــه، صـــرات بــــين القــ والتبعيـــة، وصــــرات بــــين الطموحـــات المراهــــق واا

 الخيلة، صرات بين االشبات الجنسي وعادات المجتمع وقيمه.



لة الميالد الجنسي حيث يتحول الفرد من كائن ال جنسي إلى وما سـيتتبع ذلـك أنها نرح 

قـيم نسـق مـن المن محاوالت اإلشبات التي قد تثير إلى الشعور بالذنب والقلق. أنها مرحلـة بنـاء 

 واالتجاهات التي توجه سلوك الفرد وتحده وتكون هادياً له في حياته.

هـــق وطراقـــة اســتجابته لهـــا يترتــب عليهـــا نتـــائ  أن هــذه التايـــرات التــي تطـــرأ علــى المرا  

ثـــارة مشـــاعر القلـــق  ــًا فـــي الطفولـــة، واا ســيكولوجية تـــدور حـــول اخـــتالل التـــوازن الـــذي كــان متمعـ

واالضطراب، والمشكالت والصراعات الجيدة. كل تلك التايرات تطبع حياة المراهـق بخصـائة 

 مسئولية.والتسلط ولال والتمرد انفعالية واجتماعية تتمثل في الرهافة والحدة االنفعالية،

يتضــح ممـــا ســبق أن المراهقـــة مــن الناحيـــة العلميــة مرحلـــة فــي مجـــر  النمــو لهـــا بدايـــة  

ونهاية، وأنها وثبة في االرتقاء من مستو  أدنى إلى مستو  أعقد، ولها خصائصها المميزة لها 

يجــوز أن نصــف  والتـي ســتطبع المراهــق بخصـائة نفســية واجتماعيــة وعقليــة ومميـزة، وأنــه ال

نمـــا نصـــف ســلوكه كســـلوك المــراهقين، كمـــا نقـــول أن  شخصــًا عمـــره خمســين ســـنة بــالمراهق، واا

 سلوك شخة ما بانه سلوك طفولي. 

 م(1999 محمد عطا،                                                                      

 أهمية مرحلة المراهقة:

قـد اختلـف البــاحثون حـول طبيعـة مرحلــة المراهقـة  بـالر م مــن أن  البيـة علمـاء الــنفس  

 Lewinوكيـرت ليفـين  Hurlockواليزابيـث هيرلـوت  Stanley Hallمـن أمثـال سـتانلي هـول 



قد اتفقوا على أن هذه المرحلة هـي مرحلـة مليئـة بالمشـكالت. وأن ظهـور تلـك المشـكالت رهينـة 

 الذي يتم في سن البلوغ. Self of identityة بتنقيط الشعور بالذاتي

فـالمراهق فــي هــذه المرحلــة يســعى جاهــدًا للــتخلة مــن اعتمــاده المــالي علــى أبويــه أمــا  

اةخران من الكبار، ويسعى إلى االستقاللية بـار م مـن حاجتـه الملحـة إلـى المسـاعدة. ويسـعى 

بـاألمن والطمانينـة، وعليــه أن  إلـى تحمـل المسـؤلية لكنـه ر ـم ذلـك محتــاج ألن يظـل طفـاًل يـنعم

يحقــق ذاتـــه ويفكـــر فـــي نفســـه، ويحقـــق ميولــه، ويشـــبع حاجاتـــه، ولكـــن البـــد أن يتطـــابق تفكيـــره 

وسلوكه مع المعايير االجتماعية والتوافق مع اةخران. وعليه اتخاذ قرارات ميوله تحدد مستقبل 

ق بــالزواج وتكــوان اســرة أو حياتـه، خاصــة مــا يتعلـق منهــا بــالتعليم واختيـار مهنتــه، أو مــا يتعلـ

ممارسته بعض الهوايات أو تكوان صداقات. ويسعى لتحقيق الحراة، وصاحب سلطة لكنه مع 

ذلك يجد نفسه متورط في صراعات انفعالية مع األطفال الصار منه سنًا داخل أسرته. وكـذلك 

يه في مرحلة الوالدين والمدرسين وأعضاء المجتمع. وهو يعاني من مشكالت لم تكن موجودة لد

سـابقة وتخلــف أيضــًا عمـا يواجههــا الراشــد إلـى حــد مــا. وهـو يســعى جاهــدًا لتحقيـق حــل مقبــول 

 لمشكالته تلك تتناسب معايير الجماعة. 

 م(2004 سامي محمد،                                                                     

 االتجاهات الرئيسية في تفسير المراهقة:

 قد ظهرت تفسيرات واتجاهات متعددة في تفسير المراهقة من ابرزها  

 االتجاه البيولوجي 



واركز على المحـددات الداخليـة للسـوك  Stanley Hallيتزعم هذا االتجاه ستنالي هل  

ى أن المراهقة تمثل مرحلـة تايـر شـديد مصـحوب بالضـرورة بـالتوترات وصـعوبات فـي إلويشير 

الفيزاولوجيــة تمثــل عــاماًل أساســيًا فــي خلــق هــذه التــوترات والصــعوبات. التكيــف. وأن التايــرات 

ويشير هل إلى المراهقة باعتبارها فترة ميالد جديدة ألن الخصائة اإلنسانية الكاملة تولد هذه 

المرحلـة. وأن الحيـاة االنفعاليـة للمراهـق تكمـن فـي حـاالت متناقضـة، فمـن الحيويـة والنشـاط إلـى 

 المرح إلى الحزن ومن الرقة إلى الفظاظة. الخمول واالكسل ومن

 االتجاه األنتروبولوجي 

يتــزعم هــذا االتجــاه بنــذكت وميــد واركــز علــى المحــددات الخارجيــة للســلوك "المحــددات  

االجتماعيــة والثقافيـــة والقــيم المكتســـبة" ومــن خـــالل الدراســـات المستفيضــة التـــي قامــت بهـــا ميـــد 

لوك المراهقــة ســلوكًا عامــًا وشــائعًا لــد  المــراهقين أم والتــي حاولــت بهــا توضــيح مــا إذا كــان ســ

انعكـــاس لظـــرو  بيئتـــه وخبـــرات معينـــة. فقـــد أكـــدت علـــى أن المراهقـــة تتكـــون وتتشـــكل بالبيئــــة 

االجتماعية وعلى أهمية التنشئة االجتماعية فـي اشـتداد مشـكالت المراهقـة، وموضـعه علـى أن 

المرحلـــة دون صـــراعات تـــذكر، علـــى عكــــس المـــراهقين فـــي المجتمعـــات البدائيـــة يتجـــاوزن هـــذه 

 مرتهقين المجتمعات المتقدمة كالمجتمع األمراكي مثاًل.

 هذا وقد أوضحت الدراسات األنتروبولوجيه عدداً من االحقائق التي تمثلت في اةتي  



  أن المراهقـة تمثـل مرحلـة نمـو اعتيـادي ولـيس بالضـرورة أزمـة فـي كـل المجتمعــات، وأن

وتصـرفاته واتجاهاتــه تعكـس بالضــرورة البيئـة االجتماعيــة التـي نشــا سـلوكيات المراهــق 

 فيها.

  أن المراهقـــة ال تتخـــذ نمطـــًا عامـــًا أو شـــكاًل واحـــد بـــل قـــد تتخـــذ أشـــكااًل مختلفـــة وأنمـــاط

متعددة باختال  البيئة المحيطة بالمراهق. وأن للبيئة االجتماعية دور فاعل في أشكال 

 من احباطات وصراعات.المراهقة وتفقدها بكل ما تشتمله 

  أن فتـرة المراهقــة فتـرة ديناميــة يصـعب معهــا وضــع نظراـة عامــة لتفسـير جميــع جوانــب

 مراهقة في أي مجتمع من المجتمعات.ال

 االتجاه المجالي 

يتزعم هذا االتجاه كيرت ليفين واركز علـى التفاعـل بـين المحـددات الداخليـة والخارجيـة  

عامــل الصـــرات أثنــاء االنتقـــال مــن مرحلـــة الطفولــة إلـــى للســلوك. كمـــا يركــز بصـــفة عامــة علـــى 

مرحلة الرشد ومن مجال معرو  إلى مجال مجهول ويصور المراهقة على أنها  "فترة تاير في 

ــا الجماعـــة التـــي ينتمـــي إليهــــا  االنتمـــاء إلـــى الجماعـــة" حيـــث يــــرتبط بقـــيم وعـــادات جديـــدة تمثلهــ

كــان يعــيش معهــا واتصــر  وقفــًا ألســلوب مجــددًا، بعــد أن كــان ينتمــي لجماعــة األطفــال التــي 

ــدًا مـــن العالقــــات وفـــق مضــــمون ومســـتو  جديــــدين. أن  طفلـــي الــــذي اعتـــاده، ويقــــيم نمطـــًا جديــ

االنتقـال فـي االنتمـاء مـن جماعـة األطفـال إلـى جماعـة الراشـدين هـو انتقـال مـن وضـع معـرو  



ى عالم مجهول لم يتم إلى وضع جديد  ير معرو  بالنسبة للمراهق وكانه بهذه الحالة ينتقل إل

 تكوانه من  الناحية المعرفية، بحيث يصعب على المراهق التحراك نحو هدفه بوضوح.

أن فتــرة التايـــرات الفيزاولوجيـــة والجســـمية التـــي تحــدث التمـــرد هـــي فتـــرة تايـــرات شـــديدة  

بحيث تبدو صورة الجسم بالنسبة له صـورة مضـطربة مبينمـا هـو مشـاول بجسـمه الـذي تايـرت 

فإن خبراته الجنسية التي لم يعر  طبيعتها وال كيفية التعامل معها واالستجابة لها، مما  معالمه

يضـطر إلأـان يسـحب انتباهـه مــن العـالم الخـارجي واركـزه نحـو الــذات نفسـها بسـبب مـا يعتراهــا 

 من تايرات لم ينظم بعد في نمط مستمر.

ت وأهــدا  جديـدة، وهــي فتــرة إن مرحلـة المراهقــة تمثــل فتـرة ظهــور حاجــات واهتمامـات ور بــا 

ــا  ــ ــة ممــ ــ ــــات معينـ ــــات وطموحـ ــــات واهتمامــ ــــرو حاجـ ــــة وظهـ ــة واجتماعيـ ــ ــة وانفعاليــ ــ ــــرات عقليـ ــــدوث تايـ حـ

ــا ينـــت   ــبات الحاجــات النفســـية واالجتماعيــة للمراهـــق. وقـــد ال يســاطيع إشـــبات حاجاتــه ممـ يســتدعي اشـ

طالت المواقــف الجديــدة عنـه القلــق والتـوتر وبــروز المشــكالت، ويحـاول المراهــق فـي هــذه المرحلــة اسـت

وحــين ال يكــون قــادرًا علــى ايضــاحها فإنــه يــزداد تعقيــدًا فــي حياتــه فــي عــدم قدرتــه علــى تحديــد واقعـــه 

الجديـد فيخـتلط عنـده الواقـع بالخيـال، وانتقـل بالتــالي إلـى عـالم الكبـار الملـ  بالتناقضـات والصــراعات 

 بين قيم وأراء متعددة.

 اتجاهات المرحلة المعتمدة 

كـز هــذه االتجاهــات حــول بحـث المراهــق المســتمر عــن هواتـه أو ذاتيتــه كمــا يرأهــا تتمر  

على أنها انتقال إلى األخال  التقليدية  المتفقة مع  Kohbergاراكسون، ويشير إليها كولوبرج 



قواعـد العـر  والســلوك الصـرعية( فــي عمـل القــرارات كـالتوتر الــذي ينمـو بــين الـذات والمجتمــع، 

ؤلية والخـو  مـن النمـو، مشـيرًا إلـى أن الراشـدين بحاجـة إلـى االنتبـاه والرعايـة رافضـًا تقبـل المسـ

مــن ثقافــة الراشــدين، وبالنتبــاه إلــى المراهــق وتدعيمـــه تمكنــه مــن العثــور علــى ذاتــه واتقــدم إلـــى 

 مرحلة الرشد بسالم.

 اتجاهات التعلم 

فة الراشدين. هذا يركز اتجاه التعلم على أن المراهقة تتصف باالنسحاب من معايير ثقا 

االنسحاب الذي  البًا ما يحـدث عـن طراـق سـلوك اجتمـاعي  يـر مر ـوب فيـه، قـد يظهـر مـن 

خـالل تقبــل ثقافـة جماعــة الرفــا  التـي تعتمــد علـى خبــرات تعلــم الفـرد، وعلــى سـبيل المثــال فــإن 

وعـــدم  الســلوك اال ترابــي والجنــاح أثنـــاء فتــرة المراهقــة عـــادة مــا يــرتبط باتجاهـــات والديــه قاســية

اتسـاقية مـن قبـل الوالـدين، إضـافة إلـى مـا تحدثــه وسـائل اإلعـالم مـن تعلـم سـلوك  يـر مر ــوب 

 فيه للمراهق.

 م(2004 سامي محمد ملحم،                                                                

 مطالب النمو في المراهقة:
 والتربية" عدة مطالب للمراهقة وهي لقد حددها فجهرست في كتابه "نمو اإلنسان  
  تكـوان عالقــات إيجابيــة ناضــجة مـع أفــراد الجنســين  واتمثــل ذلـك فــي النظــر إلــى افــراد

الجنســين علـــى أنهـــم ناضــجون واتصـــر  معهـــم بحكمــة دون بـــروز األنســـانية، واـــتعلم 
 العمل معهم في سبيل تحقيق أهدا  مشتركة.

   ويظهــر ذلـك فــي أن تلعــب األنثـى دورهــا كــانثى، التوحـد مــع الــدور الـذكري أو األنثــوي

 والعب المراهق دوره كرجل وفق معطيات الثقافة التي يعيش فيها الفرد.



  تقبل التايرات الجسمية والجنسية على أنها مظهـر طبيعـي للنمـو  واتمثـل ذلـك إذ يتقبـل

ل المراهـق التايــرات الجسـمية الجديــدة علــى أنهـا مظهــر طبيعــي وأال تسـتحوذ علــى كامــ

 تفكير المراهق أو تثير قلقه النفسي.

  تحقيـق االســتقالل النفســي  ويقصــد بــذلك التحـرر مــن القلــق الطفــولي بالوالــدين، وتنميــة

الحــب لهمـــا دون االعتمـــاد عليهـــا، وشـــعوره بقدرتــه علـــى القيـــام بـــبعض واجباتـــه بنفســـه 

ة التـي تعتمـد واتخاذ قراراته بمفرده، ويعتبر هـذا المطلـب مـن المطالـب المركزاـة الرئيسـي

عليـه قـدرة المراهــق علـى إنشــاء عالقـات اجتماعيـة ناجحــة مـع اةخــران، وعلـى العمــل، 

 وعلى اكتساب الهوية.

  التخطيط لمستقبل مهني أو تعليمي مرمو   واتمثل ذلك في التفكير في اختيار المهنـة

مكانياتـه، وتحقـق لـه قـدرًا مـن اال سـتقالل أو الدراسة التي تحقـق طموحاتـه وفـق قدراتـه واا

 االقتصادي.

  العمل على بناء نسق قيمي متكامل يوجه السلوك ويحدده  واتمثل ذلك في أن المراهق

يجب أن يكون لنفسه مجموعة من االتجاهات والقيم التي تكون هادياً له في تصرفاته، 

 ويحتكم إليها في حل صراعاته ومشكالته.

 ــــاعي  وات ــــاء االجتمــ ــــوالء واالنتمــ ــــة الــ ــــى تنميــ ــــل علــ ــــوعي العمــ ــ ــاد الـ ــ ــــي إزديــ ــــك فــ ــــل ذلــ مثــ

االجتماعي للمراهق باسرته ومجتمعه فيكون على بصيرة بمشكالتها واحتياجاتها، مدرك 

 لمسئوليته وواجبه كمواطن صالح.



  االســتعداد النفســي للــزواج  ويقصــد بــذلك تكـــوان اتجاهــات إيجابيــة عــن الــزواج والحيـــاة

 لنفسي لمتطلبات الزواج.األسراة باعتبارها مقومات ضروراة للحياة، والتهيؤ ا

  اكتسـاب المراهــق شـعورًا واضــحًا بالهويـة أو الذاتيــة  ويقصـد بــذلك تكـوان المراهــق فكــرة

فقدرة المراهق  تبناهاواضحة عن نفسه، وأهدافه وطموحاته وقيمة اتجاهاته التي سو  ي

                   على تحقيق ذلك معناه قدرته على تحدي هواته المميزة له. 

 م(1999 محمود عطا،                                                              

 حاجات المراهق:

أجـد  البــاحثون دراســات مستفيضـة حــول حاجــات المراهــق األسـاية معتمــدين فــي ذلــك  

علــى التحليــل الطبيعــي لتــارال حيــاة المراهــق، ودراســة مشــكالت المــراهقين فــي منــاطق مختلفـــة 

 متباينة، أوضحت أن حاجات المراهق يمكن تصنيفها في ثالث فئات هي ومجتمعات 

 الحاجات العضوية  كالحاجة إلى الطعام والشراب والراحة والجنس. -

الحاجـــات النفســـية  كالحاجــــة إلـــى الشـــعور بــــاألمن النفســـي والحاجـــة إلــــى تاكيـــد الــــذات  -

 واالستقالل واالنجاز.

لــى األصـــدقاء الحاجــة االجتماعيــة  مثــل الحاجــة إلــى االنت - مــاء والحاجــة إلــى العطــف واا

لى المكانة االجتماعية.  واا

ــــات  ــــة للدراســ ــــية للفـــــرد كنتيجــ ــــات األساســ ــــن الحاجـ ــــه عــ ــــي هرميتـ ــلو فــ ــ ــــدث ماسـ ــــد تحــ وقـ

ــــات  ــــنظم نفســــها حســـــب أوليـ ــــنفس علـــــى ان االحتياجــــات تـ ــاء الـ ــــا علمــ ــام بهـ المسافيضــــة التـــــي قــ



Prioritues تــه الــدنيا فانـــه يرتقــي إلــى إشـــبات معــين. فــإذا مـــا أشــبع اإلنســان ر باتـــه واحتياجا

احتياجاته الكامنة على المستويات الوسطى والعليا، بمعنى أن المراهق يؤجل عملية من شانها 

محاولـة اشـبات احتياجاتـه البدائيـة الـدينا. وتــدرج االحتياجـات حسـب هرميـة ماسـلو بـالتوالي فــي 

 وهي  11 17خمس مستويات يمثلها الشكل رقم 

وتقـــع هـــذه  Basic Phxsiological needsزاولوجيـــة األساســـية االحيتاجــات الفي -

ــلم وتتضــــمن احتياجــــات الفــــرد المحــــددوة كاألكــــل  االحتياجـــات علــــى أدنــــى درجــــات الســ

 والمشرب والملبس و يرها.

ويعمـــل علــــى حمايــــة نفســـه مــــن اخطــــار البيئــــة  Safety needsاحتياجـــات األمــــان  -

ة فإنــه ياخــذ اإلجــراءات التــي تضــمن لـــه الطبيعيــة فــإذا مــا أشــبع احتياجاتــه الفيزاولوجيـــ

 السالمة من األخطار الخارجية.

 Love, Affection & Social needsاحتياجات الحب والحنان والخدمة االجتاعية  -

فاإلنسـان اجتمـاعي بطبيعتــه يكـره العزلـة واالنفــراد، ومـن أجـل ذلــك إل نـه يقـوم بتكــوان 

أجـل المحافظـة عليهـا وهـي بالتـالي أسرته وعشيرته وأمته ويعمل كل ما في وسـعه مـن 

 تؤثر على مجتمعه واتاثر به.

ويسـعى اإلنسـان دائمـًا مــن  Self esteem & Self respectاحتـرام وتقـدير الـذات  -

أجـل الحصــول علــى تقـدير اةخــران واحتــرامهم فهـو بحاجــة إلــى الشـعور بانــه ذو قيمــة 

 يجدر احترامه.



 Self actualization & Accomplishesتحقيـق الــذات والكياســة فــي العمــل  -

mend  ،وتعبـر هــذه االحتياجــات عــن القــدرة علــى القيــام بالعمــل والكياســة فــي االنجــاز

وتقـع هــذه الحاجــة فــي اعلـى درجــات ســلم االوليــات، وتعـد أرقــى االحتياجــات اإلنســانية 

 واسماها وأقلها تحديدًا.

 
 هرمية ماسلو 17:11 (1) شكل رقم

 فقد تضمنت قائمة للحاجات البنود الرئيسية التالية   Colأما كول 

الحاجــــة إلــــى االشــــبات الجنســــي  وتشـــــمل الحاجــــة لتقبــــل النضــــ  الجنســــي دون خـــــو   -

 والحاجة للتنفيس عن الدوافع الجنسية.

من اةخران  وتتمثل فـي الحاجـة إلـى امـتالك األشـياء وأن الحاجة إلى العطف والقبول  -

 تكون له سمعة طيبة.

. 

 

 الحاجة الجمالية

 

 الحاجة المعرفية

 

 حاجة التقدير

 
 حاجة الحب

 

 

 
 الحاجات البيولوجية

 

 

 حاجة تحقيق الذات



الحاجـــة إلـــى النضـــ  العقلـــي  وتتمثـــل فــــي الحاجـــة إلـــى المعرفـــة والبحـــث عـــن الحقــــائق  -
 والتعبير عن الذات.

الحاجة إلى تاكيد الذات وتنميتها  وتتمثل في الحاجة إلى  ثبـات نفسـه وتحقيـق نزعتـه  -
 العتماد على الذات وتنمية ثقته بنفسه. نحو االستقالل وا

 م(2004 سامي محمد،                                                                 

 مشكالت النمو في مرحلة المراهقة:

فتـــرة حرجـــة بالنســـبة لـــدورة حيـــاة اإلنســـان، ففيهـــا  ثـــلالمراهقـــة تم فيمـــا مضـــى أنعـــر   

تحـدث التايـرات الفيزاولوجيــة والجسـمية واالجتماعيـة واالنفعاليــة والعقليـة وتنقـل الفــرد مـن حيــاة 

الطفولــة  لــى حيـــاة الرشــد، ومـــع هــذا التايــر الشـــديد الــذي يواكـــب انتقــال الفــرد فـــي مــن مرحلـــة 

إلــى التكيــف مــع البيئــة الجديــدة ممــا يتطلــب  عمراــة إلــى مرحلــة عمراــة جديــدة، تظهــر الحاجــة

إعـادة النظـر فـي األسـاليب التـي اتبعهـا المراهـق فـي مرحلـة طفولتـه ويحـل بـداًل منهـا نمـاذج مــن 

 السلوك والتفكير واالهتمامات تتفق مع حياة الراشد وتواجه مسؤولية الحياة الجديدة له.

 قة:العوامل المؤدية إلى ظهور المشكالت في مرحلة المراه

هنالـك العديــد مــن األسـباب والعوامــل التــي تجعـل المراهــق يواجــه العديـد مــن المشــكالت  

 وتجعل هذه المرحلة بالنسبة له مرحلة حرجة.

 أواًل: عدم االستقالل االقتصادي:



يالحظ على الفرد في مرحلة المراهقة اعتماده على والديه و يرهم من الكبار خاصة ما  

لية، ولم يحصل بعد على االستقالل االقتصادي الـذي سـاعده فـي حـل يتعلق منه بالجوانب الما

 كثير من مشكالته.

 

 

 ثانيًا: الصراعات الداخلية:

وهــي تلــك الصـــراعات التــي تطـــرأ مــن انتقـــال المراهــق مـــن مرحلــة الطفولـــة  لــى مرحلـــة  

 أنه يبقـى المراهقة، وبالر م من محاوالت المراهق المستمرة في استقاللية وتحمل المسؤولية، إال

 محتاجاً إلى مساعدة اةخران له ويستمر في طلب المساعدة من أجل تحقيق أمنه وطمانينته.

 ثالثًا: الضغوط االجتماعية:

والمراهق في هذه المرحلة عليه أن يفكر لنفسـه واختـار ويحقـق لذاتـه، ضـمن سـلوكيات  

ميوله واشبات حاجاته ضمن الجماعة ومعاييرها والمراهق في هذه المرحلة أيضًا يسعى لتحقيق 

 هذه المعايير.

 رابعًا: االختيارات والقرارات:

وعلـى المراهــق أن يتخـذ القــرارات الحيويـة التــي تحـدد مســتقبل حياتـه خاصــة تلـك القــرار  

ات التـــي تـــرتبط بتعليمـــه، أو اختيـــار مهنتـــه، أو مـــا يتعلـــق بـــالزواج وتكـــوان أســـرة، أو ممارســـة 

 ...الل.بعض الهوايات وتكوان صداقاته



 خامسًا: عدم الوضوح:

فــالاموض الــذي يكتنــف الكبــار مــن أبــاء ومــربين حــول عــدد مــن المفــاهيم التــي يســـعى  

المراهـق لتحقيقهــا فـي هــذه المرحلـة قبــل السـلطة والحراــة والنظـام والطاعــة الديمقراطيـة، و يرهــا 

واضـحًا فـي وجهــات إلـى أبنــائهم ممـا يحـدث شويشـًا واختالفــًا  صـالهاوعـدم قـدرة هـؤالء الكبــار اي

 نظر الطرفين  الكبار وأبنائهم(. 

 م(2004 سامي محمد،                                                                     

 مشكالت المراهقين:
 أواًل: المشكالت الصحية والجسمية:

ت التـي قــد وتعنـي بهـا تلــك المشـكالت التـي تتعلــق بالحالـة الصـحية  للمراهــق، واالضـطرابا 

يتعـرض لهـا ومــد  تقبلـه للتايــرات الجسـمية التـي قــد تحـدث لــه فـي هـذه المرحلــة وتشـير الدراســات 

إلى أن المشكالت الصحية والجسـمية تحتـل مركـزًا هامـًا مـن بـين المشـكالت العديـدة التـي يتعـرض 

ة مثـل حــب لهـا المراهــق والتـي تتمثــل فـي اة تــي  التعـب الشــديد، الصـدات الشــديد، العيـوب الجســمي

الشباب، االهتمام الشديد بتقوية الجسم، عدم فهم المراهق للتايـرات الجسـمية والفيزولوجيـة التـي قـد 

تحدث له في المراهقة. وأن جهل المراهق لبعض التايرات الجسـمية والفيزولوجيـة وعـدم معرفتـه أو 

 فهمه لها تسبب قلقًا وتوتراً لديه.

 ثانيًا: المشكالت االقتصادية:

المشــكالت االقتصــادية دورًا هامــًا فــي حيـــاة المراهــق وتســبب لديــه القلــق الشـــديد،  تلعــب 

وتشــير المشــكالت االقتصــادية للمراهــق إلــى ضــعف المســتو  االقتصــادي لــه ومــا يترتــب علــى 



ذلــك مــن عــدم قدرتــه علــى اشــبات حاجاتــه وتلبيـــة مطالبــه فــي تلــك المرحلــة، و البــًا مــا يتـــدخل 

كيفيــة انفــا  نقــوده وعـدم االســتقالل فــي التصــر  بهــا. ومــن أكثــر  الوالـدان لــد  المراهــق حــول

المشــكالت االقتصــادية شــيوعًا لـــد  المراهــق مــا يلــي  ر بـــة المراهــق فــي االســتقالل والتصـــر  

بالمــال كيفمــا يراــد، ضـــعف الحالــة الماليــة للمراهـــق وعــدم وجــود مصـــدر ثابــت للحصــول علـــى 

المراهق من عدم القدرة على إيجاد عمل خارجي  األموال الالزمة من أجل اشبات حاجاته، قلق

 لكسب المال، الخالفات األسراة في تنظيم الشؤون المالية لها، عدم االستقرار المالي ل سرة.

 ثالثًا: المشكالت األسرية:

تشـــير المشــــكالت األســـراة بالنســــبة للمراهـــق إلــــى نمـــط العالقــــات األســـراة واالتجاهــــات  

قين ومـد  تفهـم البـاء لحاجـاتهم ونظـرة المـراهقين إلـى السـلطة األبويـة الوالديـه فـي معاملـة المـراه

من حيث هي قوة موجهه ضدهم أو لحل مشكالتهم، ور بـة المراهـق فـي االسـتقاللية واالعتمـاد 

على الذات في مواجهة متطلبات الحياة له، وتتمثل مشكالت المراهق األسـراة فـي اةتـي  عـدم 

وصعوبة التفـاهم معهـم، عـدم تـوفر البيئـة المناسـبة داخـل األسـرة  تفهم األباء لحاجات المراهقين

كـي يقـوم المراهـق بوجباتـه الدراسـية، وعـدم قـدرة المراهـق مـن مناقشـة أمـور األسـرة مـع الوالـدين، 

والحـد مــن حراــة المراهــق فـي كثيــر مــن األمــور الحياتيـة للمراهــق، اخــتال  األراء بــين المراهــق 

 راة وتبني المراهق أفكارًا جديدة قد تختلف كثيرًا عما تؤمن به.وأسرته في حل المشكالت األس

 رابعًا: المشكالت المدرسية:



تشير المشكالت المدرسية إلى مشكالت تتعلق بعالقة الطالب بمدرسته وزمالئه ومد   

تكيفــه معهــم، وبـــالمواد المدرســية والمشـــكالت المرتبطــة بالتحصــيل الدراســـي وطــر  االســـتذكار 

المدرسـية، حيـث بفــرض الجـو المدرسـي التعامـل مــع المدرسـين والمنـاه  الدراســية  واالمتحانـات

وواجبات المدرسة وانظمتها التي تحد من حراة المراهق وحركته وتنتقة من قيمته، ما يعرض 

المراهق في إقامة عالقات متوازنة داخل المدرسة  درسي إلى تمرد المراهق لها، وفشلالنظام الم

المدرســية للمراهــق بــاةتي  التفكيــر فــي الحصــول علــى درجــات عاليــة، قلــق وتتمثـل المشــكالت 

االمتحانات وأهميتها، المقررات الدراسية للمراهق وعدم ارتباط معظمها لواقـع المراهـق الحياتيـه، 

 وعدم القدرة على تنظيم الوقت.

 خامسًا: المشكالت المهنية:

طـر مراحــل الحيــاة بالنسـبة لــه نظــرًا أن مرحلـة المراهقــة التـي يمــر بهــا الفـرد تعــد مــن أخ 

الرتباط هذه المرحلة بمستقبل المراهق وحاجته الملحة للمساعدة في التخطيط لمستقبله الحياتي 

بعد الثانوية العامة وجهله بالقدرة العقلية التي تتيح له فرصة تعليم مهني أفضل، والعراقيل التي 

وتتمثـل المشـكالت امهنيـة بـاةتي  الحاجـة توضع أمامه وتحول دون تحقيـق أمانيـه وتطلعاتـه، 

الدراســـات إلــى رســـم خطـــة عمـــل مســـتقبلية للمراهـــق، الحاجـــة إلـــى معرفـــة المعلومـــات المتعلقـــة ب

فــة ومزايـا كــل منهـا ومــد  مناسـبتها للمراهــق، والخـو  مــن عـدم القــدرة الجامعيـة والمهـن المختل

 على إيجاد عمل مناسب له بعد التخرج.

 جنسية:سادسًا: المشكالت ال



يعاني المراهق في هذه المرحلة من عدم معرفته حقيقة الجنس وطبيعة مشكالته والجـا  

المراهـــق فــــي كثيـــر مــــن الحــــاالت للحصـــولو علــــى معلومـــات حــــول الجــــنس مـــن أقرانــــه والكتــــب 

الرخيصـــة ممـــا ينـــت  عـــن ذلـــك القلـــق والحيـــرة نظـــرًا لتنـــاقض المعلومـــات التـــي يمكنـــه الحصـــول 

ــا، وتتمثــــل هــــذه  المشــــكالت فــــي اةتــــي  عــــدم القــــدرة علــــى مناقشــــة الوالــــدين فــــي المســــائل عليهــ

الجنسـية، التفكيــر فــي الحصــول علــى زوجــة مناسـبة لــه، الشــعور بالــذنب لقيــام المراهــق بافعــال 

 جنسية متكررة.

 سابعًا: المشكالت األخالقية والقيمية:

حيـاة المراهـق، وأي تشـير المشـكالت األخالقيـة والقيميـة إلـى أهميـة الـدين واألخـال  فـي  

خـروج عنــه يعـد مخالفــة يرتكبهـا المراهــق ويشـعره بالــذنب، ويظهـر الشــعور الـديني بوضــوح فــي 

هذه الرحلة، حيث ال يقتصر دور الدين في القيام بوظائف الضبط والتحكم في نزوات المراهق، 

نمــا يشـــبع حاجــات نفســـية اكثـــر عمقــًا فـــي نفــوس المـــراهقين ومـــن اكثــر المشـــكالت األخ القيـــة واا

والقيمية شيوعًا لد  المراهقين ما يلي  ابتعاد المراهق عن الدين، الشـعور بالنـدم لعـدم المواظبـة 

علـــى الصـــالة، الحاجـــة إلـــى معرفـــة الكثيـــر مـــن األمـــور الدينيـــة، الشـــعور باالضـــطراب والتــــوتر 

 بسبب القيام باعمال ال يرضاها هللا، الخشية من عقاب هللا.

 اعية:ثامنًا: المشكالت االجتم

تشير المشكالت االجتماعية للمراهق إلى قدرة المراهق على التكيف مع اةخـران، ومـع  

المجـــال الــــذي يعـــيش فيــــه ومـــد  تحقيــــق حاجتـــه إلــــى االعتبـــار والقبــــول االجتمـــاعي واالنتمــــاء 



والتقدير، وتمثل المشكالت االجتماعية التالية أكثر المشكالت شيوعًا لد  المراهق  الر بـة فـي 

ون المراهق محبوباً أكثر ممن هم حوله، الر بة في البحث عمن يستطيع إفشاء سره لهم، أن يك

 القلق من إنشاء العداء بين الناس، الشعور بالخجل عندما يكون في مجلس الكبار.

 تاسعًا: المشكالت النفسية:

تعد المشكالت النفسية للمراهق نتاج عوامـل كثيـرة بعضـها اجتمـاعي راجـع إلـى ظـرو   

بيئة المحلية التـي يعـيش فيهـا الفـرد، وبعضـها اةخـر فيزواولـوجي، فبـروز الـدافع الجنسـي ومـا ال

يتلـو ذلــك مــن محــاوالت الشــباعه والنمــو الجســمي الســراع الــذي يســتاثر علــى اهتمــام المراهــق، 

وقدرة المراهق على التكيف مع الظـرو  البيئيـة، وقدرتـه علـى اشـبات حاجاتـه المختلفـة يـنعكس 

ب(خر على مشكالته النفسية، وتمثل المشكالت النفسية التالية أكثر المشكالت شيوعاً بشكل أو 

بـين المــراهقين  الحساســية للنقـد والتجــراح، الشــعور بالنـدم ألفعــال يقــوم بهـا أثنــاء  ضــبه، عــدم 

تمكـن  المراهـق مـن السـيطرة علــى أحـالم اليقظـة، الخشـية مــن ارتكـاب الخطـا، الشـعور بــالحزن 

 سبب.والضيق دون 

 عاشرًا: مشكالت قضاء أوقات الفراغ:

تشـير مشــكالت المراهــق المتعلقـة بقضــاء أوقــات الفـراغ  ــ   معانــاة المراهـق مــن كثــرة  

الفـراغ لديـه وعـدم قدرتـه علـى مـلء الفـراغ نتيجـة سـوء التخطـيط علـى كيفيـة قضـاء أوقـات الفـراغ، 

ات فرا ه حيث يستطيع المراهق من خاصة إذا ما ارتبط ذلك بقلة األندية المتاحة له لتشال أوق

خــالل تواجـــد هـــذه األنديـــة مـــن اشـــبات معظـــم حاجاتـــه النفســـية واالجتماعيـــة وتنميـــة شخصـــيته 



ــًا فــي تاكيــد ذاتـــه ووســيلة لتنميـــة مواهبــه وقدراتـــه  االجتماعيــة، إضــافة إأل  كونهـــا مصــدرًا مهمـ

ثــر المشـــكالت  شـــيوعًا ومجــااًل لتخفيـــف حــدة التـــوتر والقلـــق النــاجم عـــن وجــود الفـــراغ، ومـــن أك

بالنســبة للمراهــق مــا يلــي  كثــرة أوقــات الفـــراغ والر بــة فــي شــالها، قلــة األنديــة والنشــاطات التـــي 

ــيم أوقــــات الفــــراغ، عــــدم القــــدرة علــــى اكتســــاب  يمكنـــه  مــــن ممارســــتها، عــــدم ال قــــدرة علــــى تنظــ

فــراغ فــي أمكنــة المهـارات فــي األلعــاب الرااضـية، الشــعور بــالتوتر والقلـق نتيجــة قضــاء أوقـات ال

   ير مناسبة.

 م(2004 سامي محمد،                                                                 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ـــالمبح  ثانيث الــــــــ

ـــابا  إلكتئـــــــ

 :مفهوم االكتئاب

االكتئاب خاصية وجودية كامنة ومتاصلة في وجود اإلنسان، ترتبط بوجود اإلنسان من  

حيث هو "األنا" في عالقة دائمة مع "األخر" وهـذه العالقـة قـد تتسـم بالتواصـل مـن خـالل الحـب 

والعمل حيث تستفتح امكانات الفرد وتزدهر وتتواصل حسيًا وعقليًا وعاطفيـًا وقـد تسـتعطل هـذه 

جات متباينة فتكون زملة األعراض المصاحبة الضطراب التفاعل بين األنا واألخـر العالقة بدر 

أو بين الذات والواقع العياني والتي من أهمها الشعور باالكتئاب، والذي قد يوصـف  بانـه حالـة 

 مزاجية وليس بالضرورة حالة باثولوجية أو عرضاً أو مجموعة أعراض متشابكة. 

 م(1997 محمد إبراهيم عيد،                                                                 

ــية التــي يعـــاني منهــا العديـــد مـــن   ويعتبــر االكتئـــاب أحــد األمـــراض النفســية أو المظـــاهر النفسـ

ــاة  ــدان الـــذي يظهـــر فـــي المراحــــل العمراـــة المختلفـــة عبـــر الحيــ األفـــراد واتســـم بالشـــعور باإلحبـــاط والفقــ

الكتئـاب ال يكـون فـي النـوت ولكـن فـي الدرجـة، ومصـطلح اكتئـاب فـي حـد ذاتــه وبـذلك فـإن الفـر  فـي ا

يشـير إلــى در جــة تتــراوح مــن المــزاج الطبيــع الــذي يسـتاثر أ لبنــا بــاي تفســير فــي حياتنــا ســواء تــاثر 

ــيبهم اكتئـــاب حقيــق اســـتجابة للعديـــد مـــن األحـــداث الصـــارمة فـــي  بســيط أو شـــديد ومعظـــم األفـــراد يصـ

يــل مــن األفــراد لــديهم رد فعـل اكتئــاب لــد  األفــراد أو قــابليتهم ل صــابة بــه علــى حيـاتهم بينمــا عــدد قل



ــا تتــاثر بالعوامـــل الخارجيـــة.                   عوامــل عديـــدة كالعوامـــل البيولوجيــة والوراثيـــة والعوامـــل النفســية التـــي ربمـ

 م(2010 محمد سعد، 

 التعريف: 

المســـتمر اليــدرك الفـــرد مصـــدرها علـــى الـــة مـــن الشــجن المتواصـــل والحـــزن االكتئــاب ح 

 الر م من أنها تنجم عن خبرات أليمه وأحداث مؤثرة انفعاليًا قد مرت به.

 تعريف آخر: 

وار  حامد عبد السالم زهران االكتئاب بانه حالة من الحزن الشديد المستمر تنت  عن 

الظــــرو   المحزنــــة األليمــــة، وتعبيــــر عــــن شــــيء مفقــــود وأن كــــان المــــراض ال يعــــي المصــــدر 

 الحقيقي لحزنه. 

 م(2010 محمد سعد حامد،                                                                  

 :Symptoms of Depressionأعراض االكتئاب 

  Mood Symptomsأعراض مزاج  -1

وتعتبر تلك األعراض بمثابة الشكل المحدد واألساسي لالضـطرابات الوجدانيـة مثـل أن  

 يسود الشخة مزاج حزان معظم اليوم تقراباً كل يوم لمدة اسبوعين على األقل.

   SymptomsMotivationalاألعراض الدافعية  -2

ــًا مـــا   وتمثــل األشـــكال الســـلوكية التــي تشـــير إلـــى توجــه الهـــد ، فالنـــاس المكتئبــون  البـ

 يعانون قصورًا في هذا المجال وقد يجد البعض صعوبة شديدة في القيام  بادنى عمل.



  Somatic Symptomsاألعراض البدنية  -3

تايــرات فــي أنمــاط  وتشـير  لــى التايــرات الجســمية التـي قــد تصــاحب االكتئــاب وتشـمل 

 النوم والشهية واالهتمام الجنسي.

  Cognitive Symptomsاألعراض المعرفية  -4

تخاذ القرار وكيفية تقويمهم ألنفسهم.      وتشير إلى قدرة األفراد على التركيز واا

 م(2010 محمد سعد حامد،                                                                  

 عراض اإلكلينيكية لالكتئاب:األ

 أعراض وجدانية  -1

تتميز هذه األعراض بظاهرة هامة هي التايـر النهـاري وذلـك ألن األعـراض تـزداد شـدة  

في فترة الصباح وتتحسن تدراجيًا أثناء اليوم حتى تقل حدتها مساء فيصحو المراض وهـو فـي 

وابـــدأ فــي التحســـن الســـلبي فـــي وســـط حالــة شـــديدة مـــن االنقبـــاض والضــيق واالكتئـــاب والســـواد 

 النهار ثم تقل بعد ذلك تدراجياً المعاناة النفسية.

وتظهــر علـــى المـــراض عالمـــات كثيـــرة منهـــا فقــدان القـــدرة علـــى التمتـــع بمبـــاه  الحيـــاة  

 وهبوط الروح المعنوية وفقدان األمل والحزن والياس الشديد والشعور باإلثم.

 أعراض نفسية  -2

 لى مايلي ويمكن تقسيمها إ 



اخـتالل الوظـائف العقليــة  وابـدو ذلــك فـي هيئــة بـطء وقلــة االنتبـاه وتشــتت وعـدم القــدرة  .أ

 على التركيز واختفاء سرعة البديهة واالستجابة االنفعالية واختالل التفكير.

اإلحساس بتانيب الضمير والذنب واتهام نفسه بالخطيئة والدونية  وتاخذ هذه األعراض  .ب

ــًا يــــؤر  ضــــميرها طابعـــًا  يــــر واقعــــي ف ــيدة البالاــــة مــــن العمــــر الخمســــين عامــ نجــــد الســ

ابتسامتها البن الجيران عندما كانت في السادسة عشر من عمرها كذلك الرجل المسن 

 يبدأ في لوم نفسه على وعده الكاذب للزواج بفتاة منذ أربعين سنة.

لدونيــة واألفكــار ج. الشــعور بعــدم األهميــة والتقليــل والحــط مــن قيمــة الــذات أو اإلحســاس با

االنتحاراــة  حيــث يشـــعر بانــه عـــديم القيمــة والفائــدة وأنـــه أقــل مـــن اةخــران وأن حياتـــه 

ليسـت لهـا قيمـة وبالتـالي يفكـر فـي وسـيلة للـتخلة مـن حياتـه حيـث شـراودة العديـد مـن 

 األفكار االنتحاراة.

 أعراض فسيولوجية  -3

 اإلمساك، اضطرابات الطمث.تشمل اضطراب النوم أو األر  وفقدان الشهية،  

 أعراض سلوكية  -4

ويشمل المظهر الخارجي اإلرها  الظاهر على الوجه والعينين وكذلك الهبوط الحركـي  

 والكسل العام والخمول الذهني أحياناً والعكس. 

 م(2010 محمد سعد حامد،                                                                   

 



 اب االكتئاب:أسب

 األسباب البيولوجية  -أ

أثبتــت الدراســات أن حــدوث خلــل فــي المثيـــرات العصــبية بالجهــاز العصــبي التــي  تقـــوم  

بنقـل إلشـارة العصـبية مـن خليــة عصـبية إلـى أخـر  مثـل "الســيروتونين" هـذا الخلـل هـو المســؤل 

تعال  االكتئاب تؤثر على عن اإلصابة باالكتئاب النفسي، كما ثبت ان األدوية والعقاقير التي 

االسـتجابات العصـبية لهــذه المركبـات وقـد وجــد أن هنـاك خلــاًل فـي إفـراز بعــض الهرمونـات فــي 

مرض االكتئاب وقد يؤدي اإلختالل إلى اضطراب الخاليا العصبية التي تحتوي على المثيرات 

ادة فـو  كلويـة، هـذا الكيميائية، وأيضًا اختالل بعض الهرمونات لادد الجسم كالادة الدرقية وال

االخـــتالل يكــــون فـــي أ لبــــه مـــن مظــــاهر االضـــطراب فــــي المـــل والجهــــاز العصـــبي، وقــــد أثبــــت 

البـاحثون أن هنــاك خلــاًل فـي الجهــاز المنــاعي لـد  مرضــى االكتئــاب أو يـر  مــن يعــانون مــن 

الحـزن نتيجـة  فقـد قراـب أو صــديق وربمـا كـان هـذا كخلـل المنــاحي نتيجـة خلـل فـي الاـدد التــي 

عالقة بالمناعة وهناك احتمال أقل من أن خلل الجهاز المناعي يؤدي إلى حدوث أعـراض  لها

 نفسية لالكتئاب النفسي.

 العوامل الوراثية  -ب

ــابة   ــ ــ ــ ــــي االصـ ــ ــ ــــؤثرًا فـ ــ ــــــب دورًا مــ ــ ــــة تلعـ ــ ــــل الوراثيــ ــ ــ ــــة أن العوامـ ــ ــــات الحديثــ ــ ــ ــــح الدراسـ ــ توضــ

نـات الوراثيـة لهـا  دور بالضـطرابات الوجدانيـة وتشـير هـذه الدراسـات إلـى وجـود عوامـل فـي الجي

% مــن حـــاالت االضـــطراب الوجـــداني  50هــام فـــي االصـــابة باالكتئــاب. وقـــد وجـــد أن حـــوالي 



يكون فيها أد الوالدين مصـابًا بـالمرض نفسـه، فـإذا كـان األب أو األم مصـابًا بهـذا المـرض فـإن 

ة إصابة أما إذا كان الوالدان مصابين فإن نسب %30-25ابنهما يكون عرضه لالصابة بنسبة 

 .%60طفلهما تصل إلى 

 ضاوط الحياة والعوامل النفسية  -ج

اك أحـداثًا ضـا طة تسـبق حـدوث أول نوبـة الضـطراب الوجـدان أثبتت الدراسات أن هن 

أكثر من النوبات التالية وربما كان االحتمال في كون الضاوط التي صاحبت النوبة األولى قد 

جية للمل وقد تشمل هذه التيارات فقدان بعض الخاليا حدثت تايرات مستمرة في الناحية البيولو 

ــــة لــــذا يصــــبح المــــراض أكثـــــر عرضــــه لنوبــــات أخــــر  مـــــن  ــبية وتايــــر المثيــــرات الكيميائيـ العصــ

 االكتئاب.

ــــب دور   ــا تلعـ ــ ــالبعض يــــر  أنهـ ــ ــا فـ ــ ــاثير ضــــاوط وظروفهـ ــ ــــد  تـ ــاء علــــى مـ ــ ــــف العلمـ ــد اختلـ وقــ

  .ضرئيسي والبعض اةخر ير  أنها دور محددًا في حدوث المر 

 م(2010 محمد سعد حامد،                                                              

 أنماط االكتئاب:

يحـــدث االكتئـــاب فـــي صـــورة اضـــطراب أحـــادي القطـــب أو ثنـــائي القطـــب، يحـــدث الكتئـــاب  

ت أحــادي القطـــب فـــي صـــورة واحـــدة تتـــراوح فيهـــا الحالــة المزاجيـــة بـــين الحالـــة الطبيعيـــة إلـــى حـــاال

االكتئاب والحزن المرضي كما يتضح ذلك من التعرافات السابقة، أما االكتئاب ثنائي القطب فهـو 

يعـر  ايضـًا باسـم االضـطراب الهوسـي االكتئـابي وقطبـاه همـا الهـوس واالكتئـاب. فالشـخة الـذي 



يعـاني مـن االضـطراب ثنـائي القطـب ينتقـل بــين فتـرات مـن الهـوس وفتـرات مـن االكتئـاب يتوســطها 

لـة مـن السـواء وعلــى الـر م مـن أن حـاالت الهــوس الخفيـف قـد تحـدث للفــرد فـي شـكل اضــطراب حا

أحادي القطب فإنه من  ير الشائع ان تحدث حاالت الهوس الشديد بشكل أحادي القطب بل أنها 

 تحدث بالتبادل مع حاالت االكتئاب.

نتســـبة مــــع ويشـــير الهـــوس إلــــى حالـــة مـــن االرتفــــات الشـــديد فــــي المـــزاج بدرجـــة  يــــر مت 

ظرو  المدراض واتراوح بين التفاؤل المفرط إلى النشؤه والتفخيم ويكاد يصل إلى اهتياج  ير 

ى زاـادة فــي إلــقابـل للســيطرة عليـه، ويكــون هـذا االضــطراب مصـحوبًا بزاــادة فـي الطاقــة تـؤدي 

ن النشـاط وانخفـاض الحاجــة إلـى النــوم كمـا يــتم تجـاوز اللياقــة االجتماعيـة الطبيعيــة وبصـبح مــ

ــاه، واتضــــخم تقيــــدر الــــذات  ويعبــــر المــــراض بجديــــة عــــن أفكــــار تفــــاؤل  الصــــعب تركيــــز االنتبــ

 وعظمة.

فالشــخة فــي حالــة الهــوس يتفجــر نشـــاطًا ال يتوقــف مــع اســتعداد شــديد لالســتثارة فـــي  

معظــم الوقــت وقليــل جــدًا مــن الكــف واتحــدث الشــخة منــتقاًل بــال ترتيــب مــن فكــرة إلــى أخـــر  

علمــًا بــان، بعــض هــذه األفكــار قــد تكــون جيــدة ولكــن الشــخة فــي حالــة الهــوس ال يميــز بــين 

فقـد ياـامر بامولـه أو يشـترك فـي أنشـطة عدوانيـة أو جنسـية ال  الجيد والرد ، وهو أيضًا منـافع

تقبـل عليهــا عــادة الشــخة الطبيعــي وفــي الحـاالت الشــديدة يكــون مــراض الهــوس خطــرًا علــى 

 ذاته وعلى اةخران. 

 (2006  زازي السيد إبراهيم،                                                               



 :تصنيف االكتئاب

 الك(بة النفسية أو العصابية او االنفعالية  -1

وتحدث نتيجة  رد فعل للحزن النات  عن تعرض الفرد لضاوط نفسية او حوادث مهمة  

 في حياته كفقدان شخة عزاز.

 الك(بة الذاتية أو الذهانية  -2

وتتميز  بكونها حالة من الحزن الدائم والتي تحدث بصـورة آنيـة مـن  يـر سـبب ظـاهر  

ن  ما نتيجة استعداد وراثي وتكواني.واا

 االكتئاب الدوري  -3

 وهو أحد أدوار الهوس االكتئابي وال يختلف في أعراضه عن االكتئاب الذهاني. 

 

 اكتئاب سن الياس  -4

هـي حالــة ال تختلــف عـن االكتئــاب الــذهاني ويحـدث عنــد النســاء فـي األربعينــات وعنــد  

 الرجال في الخمسينات من العمر.

 م( إلى 1987صنفت منظمة الصحة العالمية االكتئاب في تصنيف عام  وقد  

 نوبة ك(بة خفيفة الشدة وتصنيف إلى  .1

 نوبة ك(بة خفيفة الشدة  ير مصحوبة باعراض جسمانية. .أ

 نوبة ك(بة خفيفة الشدة مصحوبة باعراض جسمانية.  .ب



 نوبة ك(بة متوسة الشدة  .2

 مانية.نوبة ك(بة متوسطة الشدة  ير مصحوبة باعراض جس .أ

 نوبة ك(بة متوسطة الشدة مصحوبة باعراض جسمانية.  .ب

 نوبة ك(بة شديدة الشدة  .3

 نوبة ك(بة شديدة الشدة مصحوبة باعراض ذهانية. .أ

 نوبة ك(بة شديدة الشدة  ير مصحوبة باعراض ذهانية.  .ب

 النظريات المفسرة لالكتئاب:

 أواًل: النظريات النفسية المفسرة لالكتئاب:

 المدرسة التحليلية: -أ 

م قــدم "إبراهــام" أول تفســير ســيكودينامي لالكتئــاب يعــزو فيــه االكتئـــاب 1911فــي عــام  

إلــى كبــت الارائــز ومــا يـــنجم عــن ذلــك مــن عــدوان متحـــول إلــى الــداخل اعتمــادًا علــى تفســـيرات 

فــــرد "إبراهـــام" قـــدم فرواـــد تفســـيرات لالكتئـــاب تتصــــف بتحـــول االنفعـــاالت الســـالبة  لـــى داخـــل ال

 واعتبر االكتئاب عدواناً على الذات.

واتفـق كثيــر مــن العلمــاء  علــى ان التفســير التحليلــي لالكتئــاب يعتمــد علــى فكــرة الــربط  

بــين الفقــدان واالكتئــاب، واالكتئــاب  كــرد فعــل للفقــدان فكــرة أساســية فــي كتابــات "إبراهــام" والتــي 

 يبنى عليها "فرواد" نظراته الحقًا في االكتئاب.



لعالقـة بـين الفقــدان واالكتئـاب فــي النظراـة التحليليــة ليسـت عالقــة مباشـرة، فاالكتئــاب وا   

لـيس تعبيـرًا مباشــرًا عـن حـزن ومعانــاة نتيجـة فقـدان بــل أن الفقـدان  يـتم الشــعور بـه فـي مســتو  

 من الالوعي بطراقة تتسبب في أن يشعر الفرد بمزا  من الذنب والشعور بالتخلي أو الهجر.

ــــولي  ــا "جـ ــــباب Bemporadز بيمبـــــوراد أمــ ــــاء كاسـ ــًا علــــى عيـــــوب األبـ ــ " فقــــد ركـــــزت أيضـ

لالكتئـاب، فهـي تـر  أن فـي مثـل هـذا الجـو األســري مـع آبـاء معيـوبين فـإن األطفـال يبـدأون فــي 

 . وضع معان  ير صحيحة عن الذات في محاوالتهم لكي يكونوا محبوبين من اةخران
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 المدرسة السلوكية: -ب

ــــم   ــانه شــــان أي ســــلوك آخــــر، وهـ يــــر  المنظــــرون الســــلوكيون أن االكتئــــاب مكتســــب شــ

يفسـرونه بمصـطلحات المثيـر واالسـتجابة فــالمكتئبون يتسـمون بانخفـاض لعـدة أنـوات النشــاطات 

 الهروب والتجنب.وزاادة ألنوات اخر  والتي عادة ما تكون 

واؤكـد السـلوكيون علـى أن السـبب الرئيســي لالكتئـاب هـو فقـدان التعزاـز إذ أن الخمــول  

أو الضــعف للفعاليـــة والشـــعور بـــالحزن لـــد  المكتئـــب هـــو انخفـــاض مســـتو  التعزاـــز االيجـــابي 

 وارتفات مستو  الخبرات  ير السارة.

زالة   الخبرات  ير السارة. ويمكن عالج االكتئاب بزاادة التعزاز اإليجابي واا

وار  بافلو  أن سبب االكتئاب يتمثل بالصدمات التي يتعرض لها الطفل فـي الصـار  

وتكرار التجارب المؤلمة كالفشل والحرمان، إذا تسبب له حالة من تطبيع المزاج اتجاه االكتئاب 



ــ ارب الــذي يمكـــن أن يســتثار فـــي تجــارب الكبـــر، خاصــة إذا كانـــت هــذه التجـــارب متشــابهة لتجـ

 الصار.

أمـا فـي االشــتراط اإلجرائـي فـإن نــوت األحـداث البيئيـة ومعــدالتها هـي العوامـل األساســية  

 لالكتئاب والذي يحدث نتيجة أحد المواقف اةيتة 

 انخفاض معدالت التعزاز. -

 ارتفات معدالت العقاب. -

 التعزاز. –مميزة لنتائ  االستجابة الاستبعاد المثيرات  -

ــًا للتـــدعيم الســـلوكي لالكتئـــاب  يفتـــرض فيـــه ان الســـلوكيات وقـــد اقتـــرح "ليـــوفنش" نم وذجـ

والمشـــاعر االكتئابيـــة تســـتثار بســــبب انخفـــاض معـــدل تعزاـــز االســــتجابة. وقـــد وجـــد المكتئبــــون  

يقومون بسلوكيات أقل ويستقبلون تعزاـزًا إيجابيـًا للـذات أقـل ويمارسـون مهـارات اجتماعيـة أقـل، 

 المكتئبين. طتهم مقارنة باألفراد  ير تقل أنشتو 

 م(2011شر عبدالصاحب، ن منتهى مط                                                

 المنظور المعرفي: -ج

أن جـوهر النظراــة المعرفيــة  يشــير إلــى أن عمليــات تفكيــر الفــرد هــي التــي تحــدد ردود  

 فعله االنفعالية.

عنــد دراسـتهم لالكتئــاب علــى لقـد ركــز المعرفيــون وعلـى رأســهم أرون بيــك والبـرت الــس  

أنظمة التفكير إذ أنهم يركزوا على ما يفعله الناس ولكن على الكيفيـة التـي يقومـون بهـا أنفسـهم 



والعــالم، فالســمة الرئيســية للمكتئبــين هــي نظـــراتهم الســلبية ألنفســهم والتــي تتضــمن نظــرة تقـــدير 

اكهم ل مور  ير موضـوعي إذ واطئة للذات وانتقادهم ولوم النفس ور بات انتحاراة ويكون إدر 

أنهـم يميلـون إلـى المبالاـة فـي األخطـاء التـي تحـدث لهـم. وبالنسـبة لهـم فـإن اضـطراب الفكـر لــه 

 ثالثة عوامل  أساسية هي 

 عامل سوء تكيف الفرد مع محيطه. .1

 ي السلبي تاذي يكونه الفرد عن نفسه وعن العالم.أعامل الر  .2

 ابته للمعلومات الجديد.عامل األخطاء المنطقية الشائبة في استج .3

ــــة األساســــية وأن تقــــويم النـــــاس  واــــر  "بيــــك" ان االكتئــــاب هـــــو اضــــطراب فكــــري بالدرجـ

للمواقـف يحــدد انفعـاالتهم ومــن ثـم تقــويم األحـداث وتقــدير كيفيـة التعامــل إذائهـا فــالفرد المكتئــب 

لتــي تتبــع يكـون بحالــة مــن التفكيـر الســلبي الــذي يميــل وبصـورة آليــة  ــ   التفكيـر باألحــداث ا

 مباشرة االنفعاالت  ير السارة.

ولقــد حـــدد بيـــك ثــالث انمـــاط معرفيـــة رئيســية لـــد  المكتئبـــين تجبــرهم علـــى النظـــر إلـــى  

 أنفسهم والبيئة والمستقبل نظرة سلبية هي 

يمانهم بانهم فاشلون ويعـزون  .1 إدراك األفراد ألنفسهم بانهم عديموا االستحقا  والكفاءة واا

  ير واضح سواء كان جسميًا، انفعالياً أم معنويًا.هذا الفشل إلى نقة 

ينظر المكتئبون إلى تفاعالتهم مع العالم االجتماعي على أنها فقيرة في أحسن األحوال  .2

ــدًا إلــــى أي حــــاجز نتيجــــة او مؤشــــر لعــــدم كفــــاءتهم التامــــة والحقيقــــة  وهـــم حساســــون جــ



تكئبـون األحـداث التــي األخـر  للتفسـير السـلبي للتفـاعالت هــي الحرمـان، إذ يـدركون الم

 تبدو باةخران عادية بانها خسارة خطيرة.

ــ .3 أنفســــهم ا أنهـــم يحملـــون تفســـيرات ســـلبية عـــن توقعـــات المكتئبـــين الســـلبية للمســـتقبل فكمـ

ــــاكل  ــتقبل وكانــــه محمـــــل بكثيــــر مـــــن المشـ ــ ــإنهم يـــــدركون المسـ ــــة فــ ــاتهم االجتماعيـ وعالقــ

  بية أيضًا.والمصاعب فضاًل عن أن توقعاتهم القصيرة المد  تكون سل

 م(2011شر عبدالصاحب، ن منتهى مط                                                    

 المنظور البايولوجي:

تركـز النظراـات البايولوجيــة علـى االضــطرابات الحاصـلة فــي الفـرد والجهــاز العصـبي أو فــي  

 صــابة بــبعض االضــطرابات كيميائيـة الــدم علــى أســاس أن هــذه العوامــل منفــردة أو مجتمعــة تــؤدي ل

 النفسية ومنها االكتئاب، ومن أهم العوامل وأثرها في االكتئاب 

 الجينات: -1

هنـــاك أدلـــة كثيـــرة تـــدعم وجـــود عامـــل جينـــي وراثـــي يســـبب أو يـــدفع بعـــض األفـــراد إلـــى  

االكتئـاب أو ينتقـل االسـتعداد الـوراثي لالصـابة بـه عــن طراـق جينـات متعـددة تجعـل الفـرد مهيــا 

 لالضطراب وحينما تورث هذه الخصائة فإنها تتحكم في الجهاز العصبي المركزي المحيط.

" باالصابة كالتوأمين %75كما أشارت دراسات أخر  إلى وجود احتمااًل يقرب حوالي " 

في التوائم المتماثلة األحادية البويضة باالكتئاب مقارنة بالتوائم  ير المتماثلة  ثنائية البويضة 

وأن احتمال إصابة األبناء من األباء المصابين باالكتئاب  %20نسبة افصابة حوالي إذ تصل 



ثالث أضعا  األبناء المتبنين ولكن على الر م من ذلك فقد يصيب االكتئـاب األفـراد لـيس لهـم 

  تارال عائلي لالصابة بهذا االضطراب.

 م(2011شر عبدالصاحب، نط منتهى م                                                    

 الهرمونات: -2

أن االضطرابات الفردية العصبية تعكس اضطرابات نفسـية ومنهـا االكتئـاب أذ وجـد أن  

 اضطراب الفرد العصبية تعكس االضطرابات إلى الادة النخامية.

 االكتئاب عند المراهقين:

ــــ  ــــلوك المضــ ــــة مثـــــل الســ ــادًا مختلفــ ــ ــــاب أبعــ ــــذ االكتئــ ــــد ياخـ ــــة قــ ــــع خـــــالل المراهقــ اد للمجتمــ

فالمراهقين المكتئبون قد يظهرون صعوبات متزايدة في المدرسة ومن المحتمل ان يتسـربوا كمـا 

أنهــم يســيئون اســتخدام الكحـــول والعقــاقير واالكتئــاب يزاـــد مــن خطــر االنتحـــار الــذي يعــد ســـببًا 

 رئيساً لموت المراهقين.

مـع الرفـا  حيـث وجـدت هـذه كما تناولت دراسات أخر  العالقاة بين االكتئاب والعالقة  

الدراســات أن هنــاك عالقــة بــين اكتئــاب المــراهقين والشــعور بالوحــدة. وتشــير الدراســات إلـــى أن 

( مـن المــراهقين الـذين يعــانون مـن االكتئــاب لـديهم اضــطرابات مصـاحبة وتقــول هــذه 40-70 

ت اســتثناء، الدراسـة أن االضــطرابات المصـاحبة تكــون لـد  المــراهقين المكتئبـين كقاعــدة، وليسـ

فعلـى سـبيل المثـال أشــارت إحـد  الدراسـات بـان المراهقــات المكتئبـات يكـون لـديهن اضــطرابات 



فـي األكـل كاضـطراب مصـاحب، أمـا األوالد المراهقـون فيصـاحب االكتئـاب لـديهم فـي كثيـر مــن 

 األحيان مشكالت السلوك التخرابي.

تــه وكـــذلك ارتـــبط اكتئـــاب كمــا وجـــد أن االكتئـــاب يـــؤثر ســلبًا علـــى نمـــو المراهـــق ووظيف 

 امراهقين بانخفاض تقدير الذات وبالعالقات  ير المر ضية مع األسرة والرفا .

وقــد أشــارت دراســة "كونـــل" و"وســبنر" بــان دعــم الوالـــدين وانخــراطهم مــع المــراهقين يعـــد  

 متنبئاً قويًا لنتائجه المردسية لد  عينة من الطلبة األمراكيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــالمبح  ثالثث الــــــــ

 الصراعات األسرية



 :مقدمة

تعـد األســرة مصـدرًا مهمــًا مــن مصـادر التكيــف مـع الضــاوط النفســية، وذلـك فــي كونهــا  

شــكاًل مــن أشــكال الـــدعم االجتمــاعي، فقــد وجـــد أن األفــراد الــذين يحـــافظون علــى تــوازن تفســـي 

التمســك، فيمــا وجــد  بــان نسـبي عنــد اخيــارهم لمواقــف الضـاط فــإنهم يــدركون أن أســرهم عاليـة 

 األفراد الذين يدركون أسرهم اقل دعماً فإنهم أكثر اكتئابًا، واتعرضون للضاط المرتبط بالعمل.

ــــو النفســــي والبــــدني للمراهـــــق قــــد تلقـــــى كثيــــرًا مـــــن   ــاثير الشــــامل ل ســـــرة علــــى النمـ أن التــ

ــاثيرًا ســـلبياً  ــًا علـــى صــــحة  المســـاندة اإلمبراقيــــة، وقـــد تقــــرر أن الضـــاوط األســــراة تمـــارس تــ قويــ

المراهق أكثر من الضاوط المدرسية أو المتعلقة بالرفا  على صـحته، وكمـا ذكـر مـن قبـل، قـد 

يمتـد تاثيرهــا إلــى عمليـات بلــوغ تشــكل اسـتجابات للضــاط، وفــي العقـود الحديثــة خضــعت أبنيــة 

 األسرة لتايرات أساسية بسبب التطورات االجتماعية واالقتصادية.

القـات الســراة تتبــاين وتتنـوت اعتمــادًا علــى الخلفيـة الثقافيــة، وســلوك وبـالر م مــن أن الع  

الراشـدين، والعمــر والطــب قـة االجتماعيــة، فــإن صـراعات معينــة حيتمــا تقـع تهــتم عــادة بقضــايا 

نافهـــة نســـبيًا. وقـــد تشـــمل تلـــك القضـــايا علـــى الصـــراعات علـــى األنظمـــة الروتينيـــة، والعالقـــات، 

نزلي، ووقت النوم، وخطر التجول. ور م اصطنات الكثير من والنشاطات الشخصية والعمل الم

المجـــادالت أو المناقشــــات فـــإن االختالفــــات يمكــــن أن تثبـــت أنهــــا ضـــا طة بالنســــبة للمــــراهقين 

والوالدين على حد سواء، وقد تتحول إلى صراعات أكثر خطورة، وقد شهد االنتقال من المراهقة 



تناميــًا مـن القيــود والقواعـد والوالديـة وبصــفة خاصـة لــد  المبكـرة إلـى المراهقــة المتـاخرة اسـتياء م

 األوالد، واالحباط لد  المراهقين الذين يبحثون عن مزاد من االستقالل النفسي والفيزاقي.

 م(2005 حسن علي فايد،                                                                   

 مفهوم الصراعات األسرية:

بالصـــراعات األســـراة "أي وهـــن أو ســـوء تكيـــف او انحـــالل يصـــيب الـــروابط التـــي نعنــي  

تربط الجماعة األسراة كل مع اةخر، وال يقتصر وهن هذه الروابط على ما قد يصيب العالقة 

 بين الرجل والمرأة بل يشمل أيضاً عالقات الوالدين بابنائهما".

الـــدور المتوقــع والـــدور الســـلوكي  ويعرفهــا آخـــرون با،هــا موقـــف ينعــدم فيـــه التوافـــق بــين 

فــي أن كــل  Morwerألعضــاء األســرة بالنســبة لبعضــهم الــبعض وبهــذا يطــابق مــا يــرأه العــالم 

أشــكال األزمــات األســر يــة تمثــل االختالفــات الســلوكية التــي يكــون فيهــا األفــراد متمــردين علـــى 

ــا يعــــر  الصـــرات األســــري بانــــه احــــد  التعليمـــات االجتماعيــــة المتعلقــــة بالعالقـــات الســــلوكية. كمــ

األشكال المراضة ل داء االجتماعي ولها نتائ  ذات أثر سيء في الفرد كعنصر فـي أسـرة، أو 

فـي اعضـاء األسـرة ككـل، أو فـي المجتمـع أو فـي الـثالث معـًا. ونتيجـة لـذلك فـإن المجتمـع يمهــد 

لالسرة والمجتمـع. لهيئاته أو مؤسساته المعنية بمسؤلية القيام ببرام  تاهيل مؤثره وفعاله توجه 

ومــن الجــدير بالــذكر أن الخالفــات التــي قــد تنشـــا بــين الــزوجين تكــون أكثــر خطــرًا وادعــى إلـــى 

انحــالل األســرة باســرها ممــا لــوحظ الخــال  بينهمــا وبــين ابنائهمــا لنهــا مهمــا ذات الخــال  مـــع 

 ندين.األبناء فلن يؤدي إلى انحالل السرة وخصوصاً إذا ظل الوالدين من حيث موقفها متسا



الصــرات األســري حالــة مــن حــاالت عــدم االســتقرار الزوجــي  Goodوفــي تعراــف لجــود  

  وبانها أخفا  واحد أو أكثر من أفراد األسرة في أداء واجبات دوره.

 م(2009 عبد الرحمن العيسري،                                                          
 ي:العوامل المؤثرة في الصراع األسر 

أن معرفـــة العوامـــل المــــوثرة فـــي الصــــرات األســـري تقتضـــي المعالجــــة المنهجيـــة للبيانــــات  

المتـــوفرة مـــن قبـــل الجهــــات الـــر ســـمية وكــــذلك الحصـــول علـــى بيانــــات ميدانيـــة تتعلـــق بحــــاالت 

وضـحايا الصـرات األسـري الـذي هـو نتيجـة حتميـة للعنـف األسـري الـذي هـو بـدوره نتيجـة للتفكــك 

 الصرات األسري     جملة من األسباب لعل من أهمها مايلي  األسري، ويمكن إرجات

 الوضع االقتصادي: -

أشـــار كثيــــر مـــن البــــاحثين االجتمــــاعين  ـــ   أن أهــــم األســـباب الرئيســــية لالنحرافــــات  

االجتماعية نابعة من تردي األوضات االقتصادية للمجتمعات بشكل عام ول سر بشكل خاة 

فالفقر والبطالة وتدني المستو  المعيشي ل سر متايرات أساسية في ارتفات معدل نشؤ الصرات 

أفرادهـا مـن مواقـف إحبـاط وتـؤثر بسـبب الفـراغ فـي انيه رب األسرة أو بقية نتيجة لما يعاألسري 

حالـــة عــــدم العمــــل وكـــذلك القــــدرة علــــى اشــــبات حاجـــات األســــرة الرئيســــية ممـــا يــــدفع الفــــرد إلــــى 

 التصر  بعدوانية تجاه الزوجة أو األبناء.

سـرة فالوضع االقتصادي الصعب لبعض األسر األمر الـذي يترتـب عليـه عـدم مقـدرة األ 

او نقة إمكانياتها في توفير حاجات افرادها و البًا ما ينشـا صـرات بـين الـزوج والزوجـة لتـوفير 



احتياجــات البيــت وقــد يتطــور الصــرات إلــى نـــوت مــن الشــجار والضــرب وقــد يســقط أحــد األبـــوان 

  ضبه على أبنائه كذلك طلبات األبناء التي قد تكون مثقلة إلى حد كبير على رب األسرة.

 ع السكني:الوض -
وارتبط بحاالت الصرات األسري حيث تبن ان الظرو  السكنية الصعبة كضيق المنزل  

وكثرة عدد العائالت به يقود إلى حدوث نوت مـن الخـال  حـول بعـض المرافـق كـالمطبل ودورة 

المياه األمر الذي يترتب عليه الكثير من مظاهر الصرات األسري وكذلك مطالبة الزوجة أوامر 

األسـرة بسـكن را  ذي إيجـار بـاهظ ممـا يثقـل علـى األب فيلقـي اللـوم علـيهم وانهـم سـبب  أفرادهـا

 تدهور أوضاعه المادية.

 نقص الوعي االجتماعي بطرق التعامل مع المشكالت: -
ونقصـد بــذلك التثقيــف األســري لــد  أفــراد األســرة فــي كيفيــة تخطــي المشــكالت األســراة  

االجتماعيــة  لجــو العـائلي ودور األسـرة فــي التنشـئةعلـى ا وبخطـورة الممارسـات العائليــة العنيفـة

 و يرها.

 انخفاض المستوى التعليمي واألمية: -

وانخفـاض المسـتو  التعليمــي واألميـة يــؤدي إلـى افتقــار األبـوان اإللمــام بوسـائل التربيــة  

الحديثـة ولجــوئهم  ــ   الضـرب والتعنيــف فــي التعامـل مــع أبنــاءهم عنـدما يخطــاون وال يعنــي 

بالضـرورة أن يكـون األبـوان علـى مســتو  تعليمـي جيـد، بـل يجــب أن يعضـد ذلـك ثقافـة بطــر  

 التربية وفنون التعامل مع البناء وبقية أفراد األسرة.

 بعض عناصر الثقافة السائدة: -



ــــذكور   ونقصــــد بــــذلك تاــــرس العــــادات والتقاليــــد والمعتقــــدات الخاطئــــة وعــــن ذلــــك بــــين الـ

التفرقـــة بــــين الجنســــين وقدســـية الــــ  نــــس الـــذكوري علــــى الجــــنس األنثــــوي واإلنـــاث وتاييــــد فكــــرة 

وحرمان المرأة من الخروج إلى أقاربهـا  ويالحـظ أن هـذه الخاصـية المنتشـرة ول سـف فـي كثيـر 

 من الدول العربية.

 حجم األسرة: -

تشير الدراسات أن هنالك عالقة طردية بين زاادة أعداد األسرة وبين المشاكل األسـراة  

ثــل الصــراعات والعنــف و يرهــا، خاصــة إذا كــان مصــاحبًا لــذلك إهمــال لمتطلبــات أفــراد الســرة م

 والوفاء بحاجاتها األساسية والعاطفية و يرها.

 تعاطي أحد األبوين أو أحد أفراد األسرة للخمور والمخدرات إدمانها: -

تيجــة لتــاثير وهـذا يترتــب عليـه فــي الكثيـر مــن المشــاجرات العنيفـة واالعتــداء بالضـرب ن 

 ة الصراعات.المادة المسكرة أو المخدرة مما يزاد من حد

 مشاهدة أشرطة العنف واإلذاعة المرئية: -

ــًا مـــا يقلــــدون ويكتســـبون ســــلوكيات   وقـــد وجـــد أن الــــذين يشـــاهدون أشـــرطة العنــــف  البـ

 عدوانية.

 مظاهر الصراع األسري:



خاللهــا علـــى الســـلوك أو م مـــن حكــممــا ال شـــك فيــه أي مشـــكلة البــد لهـــا مــن مظـــاهر ن 

االســتجابة ومـــن ثـــم تقيمهـــا ونصـــنفها بـــالرفض أواًل بـــالعالج ثانيـــًا واتضـــح ان مظـــاهر الصـــرات 

 األسري تتجسد في جملة من المظاهر من بينها 

 حرمان البنات عن مواصلة التعليم  -1

أوالدها وذلك انطالقاً من اعتقاد خاط  بان البنت ليس لها إال بيتها واالعتناء بزوجها و  

يس العــادات والتقاليــد بينمــا تــر  األم خطــا هـــذه دمســتقباًل فقــد تكــون لــ ب نظــرة مبنيــة علــى تقــ

العـادات والتقاليــد فـال تحســن األســلوب فـي حلهــا وتكــون الضـحية هــي البنــت فـي ظــل صــرات ال 

 يرحم وال يراعي حقو  هذه البنت.

 األعتداء الجنسي  -2

حتـى األوالد القصـر وهـذا فـي حالـة تـازم الصـرات ويكون على البنات صايرات السن أو  

ــــباب الصـــــرات األســـــري للخمـــــور  ــا بينـــــت انــــه مـــــن أسـ ــ ــــراد األســـــرة كمـ ــــد أفـ ، فتعــــاطي األب او أحـ

 والمخدرات التي جاءت نتيجة ل همال األسري يقود إلى مثل هذا السلوك.

 

 ضرب الزوجات  -3

ساءة معاملتهم يمثل   نوعًا من العنـف لكنـه  أن ضرب الزوجات شان ضرب األطفال واا

 عنف مسكوت عنه ألنه عنف تؤاده بعض المظاهر الثقافية المختلفة وهو مظهر ثقافي 



لـى الـين فـي المعاملـة، ل قولـه تعـالى   يتناسى دعوة الدين اإلسالمي إلى المعاملة بـالمرعو  واا

نهم  فيهــا رحمـــة مــن هللا لنـــت لهــم ولـــو كنــت فظـــًا  لــيظ القلـــب ال نفضــوا مـــن حولــك فـــاعف عـــ

 واستافر لهم وشاورهم في األمر( ، وقال تعالى   فامسكوهن بمعرو  أو فارقوهن بمعرو (.

 االهمال العاطفي  -4

ــتمر ويعـــد مـــن أخطــــر أشـــكال االهـــم ال الــــذي   ــاطفي نمـــط ســـلوكي مســ ــاءة العــ االهمـــال واإلسـ

ــتهزاء وان ــة والســــخراة واالســ ــة أفــــراد األســــرة فاالهانــ ــة وبقيــ ــال والزوجــ ــه األطفــ ــدير يتعـــرض لــ خفــــاض تقــ

 الذات والشعور بعدم التقبل االجتماعي كلها صور تجسد االهمال العاطفي.

 أثار الصراع األسري:

يجســد الصــرات ايــًا كــان مصــدره والصــرات األســري علــى وجــه التحديــد مظهــر ســلبيًا فــي  

إطار مسؤليات األسرة ومهامها تجـاه أفرادهـا بـل قـد عـده العلمـاء المختصـون فـي التربيـة وعلـى 

 االجتمات انحرا  خطيرًا عن الوظائف السامية للسرة ومن هذه المظاهر 

 

 

 ة مادية والمحسوسة للصراعات األسرااةثار ال /1

ى أن العنف وهو لون من ألوان الصراعات األسراة هو إليشير األستاذ جان ال بالنس  

لـى عـدد مـن اةثـار من النزاعات العدوانية التي تتجسد فـي تصـرفات حقيقيـه أو وهميـة وتـؤدي إ

 منها 



الحا  األذ  باةخران وهو هنا قد يكون األوالد او الزوجة أو الزوج المعا  باألسرة أو  .أ

 األجداد أو من إليهم.

تدمير الطر  اةخر كما يحدث في حاالت القتل حماية الشر  وفي حـاالت اجهـاض  .ب

 الحمل دون رضاه أو حتى برضاها.

األسـرة كـإكراه البنـت علـى الـزواج ممـن ال تر بـه أو علـى الماة المعتد  عليها مـن أفـراد  .ت

عــدم مواصــلة التعلــيم وتــرك الدراســة او إكراههـــا علــى تــدبير شــؤون البيــت والقــايم علـــى 

ن كانوا أكبر منها سنًا.  خدمة أخوانها الذكور حتى واا

اإلذالل بحيــث يوضـــع عضـــو األســرة المعتـــدي عليـــه فـــي موقــف المذلـــة والمهانـــة كمـــا   .ث

حاالت  ضرب الزوجة أو منعهـا مـن الخـروج مـن البيـت لمـدة طوالـة او مـن يحدث في 

 زاارتها أهلها.

شـــعور الضــــحية  بـــالقلق والضــــطراب األمـــر الــــذي قـــد يــــدفع إلـــى بــــروز أشـــكال مختلفــــة  .ج

 للتفكك العائلي أو ترك بيت األسرة.

 

 اةثار  ير المادية  /2

ي فــرب األســرة أو أي عضــو وقــد يتخــذ الصــرات األســري آثــار  أخــر   يــر الفعــل المــاد 

ــا فـــي الصــــرات األســـري كــــرفض  ــاليب أخـــر  يشــــارك مـــن خاللهــ ــا إلـــى أســ ــائها قـــد يلجــ مـــن أعضــ

 االهتمام باألسرة والتقصير في القيام بالواجبات العائلية وكعقو  األبوان.



ويصدر الصرات داخل نطا  السرة شانه شان بقية مظاهر العنف اإلنساني عـن وجـود  

جه نحـو الـداخل وترتـد فتتوجـه نحـو الـداخل وعلـى رأي مدرسـة التحليـل النفسـي نزوه للتدمير تتو 

فإن المفهوم القائل بنزوة تـدمير عدوانيـة قابلـة ألن تتوجـه نحـو الخـارج وتعـود م( 1987 ال بالنش، 

حقيقيـة معقـدة ولكنهـا قـادرة علـى  السادومازوشـيةفتتوجـه نحـو الـداخل يـؤدي إلـى جعـل تحـوالت 

أسـاليب الحيـاة النفسـية كمـا أنهـا مـن جهـة أخـر  ال تنطبـق فقـط علـى عالقـات تبيان العديد من 

لــف األركــان مــا بــين الموضــوت أو العالقــة مــع الــذات بــل تســري أيضــًا علــى العالقــات بــين مخت

 واألنا.األنا األعلى 

ومن أخطر آثار الصرات عموماً او الصرات األسري على وجه الخصوة توليده للعنف  

يـــر  بعــض المتخصصـــين يولــد العنـــف وهنــا يمكـــن اإلشــارة إلـــى أن األســرة التـــي فالصــرات كمــا 

يسـود العالقــات بـين أفرادهــا طـابع العنــف  البـًا مــا يكـون أطفالهــا ميـالون للســلوك العنيـف ففــي 

دراسة استطالعية قام بها متخصصون حول أحداث الجانحين في مؤسسات اإلصالح وجد أن 

بـاء واألبنـاء فيهـا طـابع ياتون من اسر يسود العالقـات بـين اةنسبة مرتفعة من هؤالء األحداث 

الخالفات والعنف حيث يميل أباء هذه المجموعة إلى معاقبتهم بالضرب المبرح والتوبيل الالذت 

قة مضـطربة يسـودها النـزات كما أن نسبة منهم أشار إلى أن العالقات بين األباء واألمهات عال

ــًا مـــا يلجـــا إلــوالخال ى ضـــرب زوجتـــه حتـــى بحضــور أبنائـــه، وهـــذه إذا نمـــاذج اةثـــار فــات و البـ

يضـــاح مـــد  خطورتهـــا علــــى ســـلوكيات وعالقـــات األفـــراد فــــي  ــا واا الصـــرات األســـري قصـــد أبرازهــ

األسرة وبالتالي على المجتمـع ككـل انطالقـًا مـن السـرة نـواة المجتمـع وأن القاعـدة هـي أن يعـيش 



مخالفتهــا لحقـــو  اإلنســان وصـــون  تبــينذج لاإلنســان فــي أســـرة كمــا قصــد مـــن إبــراز هــذه النمـــا

  كرامته وبالتالي تهديدًا منه واستقراره.

  مركز عفت الهندي(                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــالمبح  رابعث الــــــــ

 الدراسات السابقة

 :أواًل: الدراسات المحلية

 م( 2004  إبراهيم علي محمددراسة علي  -1



هـــدفت الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن العالقـــة بـــين الضـــاوط التفســـية والتحصـــيل  هددددف الدراسدددة: 

 األكاديمي لد  الكلية الجامعيون.

( طالباً وطالبة من كل من جامعتي وادي النيل والسودان 951بلغ حجم عينة الدراسة   العينة:

نسانية.للعلوم والتكنولوجيا، من طلبة الصفين ا  ألول والرابع ومن ثمان كليات علمية واا

 استخدم الباحث اختبار  قائمة( الضاوط النفسية، ةاستمارة درجات الطالب. األدوات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           أسفرت عن اةتي                                                                                                                النتائج:

وجود عالقة إرتباطية دالـة إحصـائيًا بـين نـوت الضـاط والتحصـيل األكـاديمي لـد  أفـراد  .1

 عينة الدراسة.

عدم وجود فرو  دالـة إحصـائيًا بـين نـوت الضـاط وكـل مـن متايـرات  الجنسـي، الفصـل  .2

 الدراسي، التخصة(.

 جود فرو  دالة إحصائياً بين نوت التخصة تبعًا للسكن.و  .3

أكثـــر العوامــــل تـــاثيرًا فــــي التحصـــيل األكــــاديمي هـــي العوامــــل االقتصـــتدية واالجتماعيــــة  .4

لـــى حــد مـــا األكاديميــة والذاتيـــة مرتبطــة بعامـــل الجــنس، وقـــد شــكلت نســـبة  واألســراة، واا

 من نسبة التاثير. 37%

 م( 2002  دراسة أسماء عبد المتعال أحمد -2

هـدفت الدراسـة إلــى معرفـة العالقـة بــين الصـحة النفسـية  كمــا يعبـر عنهــا  الهددف مددن الدراسددة:

ة والشــك( ولتحصــيل يســمجبـالقلق واالكتئــاب والخــو  والمـرض النفســي واالضــطرابات النفسـية 



لــبعض المتايــرات الذاتيــة واالجتماعيــة  اً الدراسـي لطــالب المرحلــة الثانويــة بمحافظــة بحـري تبعــ

القتصـــادية كالـــدخل الشـــهري ل ســــرة والمســـتو  التعليمـــي للوالــــدين ومهنتهمـــا وجـــنس الطالــــب وا

 وصفه الدراسي.

 ( من الطالب منطقة بحري.303بلغ حجم عينة الدراسة   العينة:

استخدمت الباحثة مقياس كودنل للصحة النفسـية  القلـق والمـرض النفسـي( والتحصـيل  األدوات:

ينما لم توجد عالقـة فـي بـاقي أبعـاد الصـحة النفسـية األخـر  والتحصـيل الدراسي ألفراد العينة، ب

 الدراسي.

 النتائج:

توجـد عالقــة دالــة إحصــائيًا فــي بعــد الخـو  والــدخل الشــهري ألســر الطــالب، لصــالح   .1

أبناء األسر ذات الدخول العالية، بينما لـم توجـد عالقـة فـي بـاقي أبعـاد الصـحة النفسـية 

 ودخول أسر الطالب.

فرو  دالة إحصائيًا في بعد الخو  والنـوت لصـالح الـذكور، بينمـا لـم توجـد فـرو  توجد  .2

 دالة إحصائياً يف أبعاد الصحة النفسية األخر  ونوت الطالب.

 ال توجد فرو  دالة إحصائياً في أبعاد الصحة النفسية والفصل الدراسي. .3

ــ .4 ــاد الصــــحة النفســـية  االكتئــــاب، المــ رض النفســــي( توجـــد فــــرو  دالــــة إحصـــائيًا فــــي أبعــ

 ومستو  تعليم أباء أفراد العينة، لصالح أبناء األباء األكثر تعليمًا.



توجـد فــرو  دالــة إحصــائيًا فـي أبعــاد الصــحة النفســية  المـرض النفســي، الشــك( ومهــن  .5

 آباء أفراد العينة لصالح أبناء اةباء أصحاب المهن األكبر دخاًل.

فسية  المرض النفسي، الشك( والمستو  توجد فرو  دالة إحصائياً في أبعاد الصحة الن .6

 التعليمي ألمهات أفراد العينة لصالح أبناء األمهات األكثر تعليمًا.

ــاد الصــــحة النفســــية  المــــرض النفســــي( والمســــتو   .7 ــائيًا فــــي أبعــ توجـــد فــــرو  دالــــة إحصــ

التعليمــي ألمهـــات أفـــراد العينـــة، لصــالح أبنـــاء األمهـــات ربـــات المنــازل، بينمـــا لـــم توجـــد 

 لة في باقي أبعاد الصحة النفسية الخر  ومتايرات مهن أمهات أفراد العينة. فرو  دا

 ( 57-56م، 2002م( المذكوره في  أحمد، 2000  دراسة انور عبد العزاز العبادسة -3

هـــدفت الدراســـة إلــى دراســـة االضـــطرابات العصــابية وعالقتهـــا الســـببية بـــبعض  هددددف الدراسدددة:

 المتايرات الذاتية لد  طالب وطالبات المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم وقطات  زة.

( منهم طالب %50( طالب وطالبة من المدارس الثانوية  1300بلات عينة الدراسة   العينة:

 ب قطات  زة.( منهم يمثلون طال%50سودانيين و 

اســــتخدم الباحــــث مقيــــاس أثــــر العوامــــل األســــراة فــــي صــــحة التلميــــذ النفســــية ومقيـــــاس  األدوات:

 االضطرابات العصابية.

 اسفرت نتائ  الدراسة عن  النتائج:

هنالك فرو  نسبية  ير دالة إحصائيًا في انتشـار االضـطرابات العصـابية لـد  طـالب  .1

 المجموعتين المدروستين.



إحصــائيًا بــين الطــالب والطالبــات فــي كــل مــن القلــق واالكتئــاب لــد   توجــد فــرو  دالــة .2

طـالب المجموعـة السـودانية لصـالح الطالبـات، بينمــا ال توجـد فـرو  دالـة إحصـائيًا فــي 

ــــواس  ــــاب والوســ ــــات فـــــي اضـــــطراب االكتئـ ــــين الطـــــالب والطالبـ ــــة الفلســـــطينية بـ المجموعـ

 القهري.

تعلــيم األم وعـــدد الزاجــات بالنســـبة لـــ ب ال توجــد عالقـــة دالــة إحصـــائيًا بــين تعلـــيم الـــب و  .3

 واالضطرابات العصابية بينما تحقق هذ الفرض جزئياً بالنسبة للتحصيل الدراسي.

توجـد فـرو  دالـة إحصـائيًا بـين المجموعــة الفلسـطينية والسـودانية فـي االكتئـاب لصــالح  .4

ضـطراب الفسلطينية، بينما لم توجد فرو  دالـة إحصـائيًا فـي متوسـط المجمـوعتين فـي ا

 القلق والوسواس القهري.

 
 ثانيًا: الدراسات العربية:

 م( 2005،  دراسة عبد الخالق وعباس -1
اجــر  عبـــد الخـــالق وعبـــاس دراســـة هـــدفت إلــى التعـــر  علـــى العالقـــة بـــين األبنـــاء مـــن  

الجنســين فــي أســاليب التعامــل مــن قبــل كــل مــن الوالــدين علــى حــده واألعــراض االكتئابيــة لــد  
 األبناء.هؤالء 
( طالباً وطالبة في المدارس الثانوية في محافظة العامة 724تكونت عينة الدراسة من   

بدولة الكوات. وتم تطبيق مقياس التنشئة االجتماعية، وقياس االكتئاب متعدد األبعاد للمراهقين 

 واألطفال.



إليجابي نحو فاظهرت النتائ  أن البنات أظهرن متوسطًا أعلى من األوالد في االتجاه ا 

 التنشئة االجتماعية من قبل الب، ما عدا أسلوب الحماية المتعددة وتنمية االستقالل الذاتي.

كما حصلت البنات علـى درجـات أعلـى مـن األوالد فـي االتجـاه اإليجـابي نحـو أسـلوبي   

ــاه  التســـامح والمســـاواة مــــن قبـــل األم، حصــــل األوالد علـــى درجـــات أعلــــى مـــن البنــــات فـــي االتجــ

جــابي نحــو أســلوب تــوفير الحمايــة المعتدلــة مـــن قبــل األم أيضــًا، فــي حــين حصــلت البنـــات اإلي

علـــى متوســــط درجــــات أعلــــى مــــن األوالد فــــي األعــــراض االكتئابيــــة بشــــكل عــــام، وخاصــــة فــــي 

األعراض التالية  الشكاو  الجسمية، وافتقاد اللذة واإلرها  على التوالي، في حين كان متوسط 

يـز أعلـى مـن البنـات، وقـد أسـهم االتجـاه اإليجـابي نحـو أسـلوبي  الثبـات األوالد في ضعف الترك

في المعاملة والتقبل من قبل األب فـي عـدم ظهـور األعـراض االكتئابيـة لـد  األوالد، كمـا أسـهم 

االتجــاه اإليجـــابي نحــو أســـلوب الثبـــات فــي المعاملـــة مــن قبـــل األم إلـــى عــدم ظهـــور األعـــراض 

 االكتئابية لديهم.

التجاه اإليجابي نحـو أسـلوبي التقبـل وتـوفير الحمايـة المعتدلـة مـن قبـل األب، ثم أسهم ا 

 األعراض االكتئابية لد  البنات. وبث الطمانينة من قبل األم في عدم ظهور

 م( 2005  دراسة الشهري، -2

قامت الشهري بدراسة هد فت إلى التعر  على درجة انتشـار مشـكالت مرحلـة المراهقـة  

ــائيات النفســـيات، والطالبــــات المراهقـــات فــــي مدينـــة جــــدة. كمـــا هــــدفت مـــن وجهــــة نظـــر اال خصــ

الدراسة إلى التعر  على الفرو  في مشكالت المراهقات، تبعًا لمتايرات العمر، ومستو  تعليم 



األم واألب والعـيش مــع الوالـدين أو أحــدهما، ومســتو  المراهقـة التحصــيلي. كمـا هــدفت الدراســة 

رديــة فـي تقــدير المشـكالت التـي تواجــه المراهقـات مــن وجهـة نظــر إلـى التعـر  علــى الفـرو  الف

( مراهقــة 534المراهقـات أنفســهن، ووجهـة نظــر األخصــائيات. وقـد تكونــت عينــة الدراسـة مــن  

( ســنة. فـــاظهرت النتــائ  أن مشــكالت الســـلوك  يــر المقبـــول 18-13تراوحــت أعمــارهن بـــين  

ات، بينمــا احتلــت المشــكالت األســراة أدنــى اجتماعيـًا أبــرز المشــكالت لــد  المراهقــات السـعودي

ترتيــب بــين المشــكالت. كمــا أن المتوســط العــام للمشــكالت كــان متوســطًا، أمــا بالنســبة لترتيــب 

األخصائيات النفسيات للمشكالت فقد كانت المشكالت النفسـية والسـلوكية هـي أبـرز المشـكالت 

ت يتذبـذب مـع تقـدم العمـر إال أنهـا الشائعة بين المراهقات. وأظهرت النتائ  أن مستو  المشكال

 ( سنة.18تصل ذروتها في عمر  

 م( 2004،  دراسة العلي -3

وأجرت العلي دراسة هدفت إلى التعر  على أثـر الطـال  علـى التكيـف النفسـي بابعـاده  

المختلفــة لـــد  ابنــاء المطلقـــين، وعالقتــه بمتايـــرات شخصــية واجتماعيـــة هــي  الجـــنس، العمـــر، 

( فــردًا مــنهم، 362اإلبــن بعــد انفصــاله عــن والديــه، وتكونــت عينــة الدراســة مــن  ومكــان إقامــة 

ــــاء 186( مـــــن اإلنـــــاث و 194  ــــة علـــــى كـــــل المـــــراهقين مـــــن ابنـ ــــذكور. واحتـــــوت العينـ ( مـــــن الـ

 ( مدرسة.66( سنة في  17-12المطلقين الذين تراوحت أعمارهم بين  

ــــــف الن  ــــاس التكيـ ــــى مقيــ ــــة علــ ــــة باالجابــ ــ ــــراد العينـ ــام أفــ ــ ــــد قــ ــــي فقــ ــ ــــميه  الشخصـ ــــي بقســ فســ

ــائية بــــين المــــراهقين مــــن أبنــــاء  واالجتمــــاعي، وأظهــــرت النتــــائ  وجــــود فــــرو  ذات داللــــة إحصــ



المطلقين، والمراهقات اإلناث من أبنـاء المطلقـين فـي التكيـف الشخصـي، وفـي بعـض األ ـراض 

تكيـف العصابية لصالح المراهقين الذكور، فيمـا لـم تظهـر النتـائ  وجـود فـرو  دالـة فـي مجـال ال

االجتمــاعي تعـــز  لمتايـــر الجـــنس ر ـــم وجـــود فـــرو  دالـــة فـــي بعـــد العالقـــات األســـراة لصـــالح 

المراهقين الذكور، كما لم تظهر فرو  في التكيـف النفسـي تعـز  لمتايـر العمـر، بالنسـبة لمكـان 

إقامة المراهق، فقد تبين أن هناك فروقًا دالة في التكيف االجتمـاعي، وبعـدي  اشـبات الحاجـات 

ــالح أبنــــاء المطلقــــين عنــــد األب  يــــر المتــــزوج، أو األم  يــــر القـــ ــايير االجتماعيــــة لصــ يم، والمعــ

 المتزوجة.

 

 

 م( 2003،  دراسة العبيديين -4

واجـر  العبيــديين دراســة هــدفت إلــى التعــر  علــى مــد  انتشــار االكتئــاب النفســي لــد   

لجــــنس، فتكونـــت عينــــة طلبـــة الصــــف األول الثـــانوي األكــــاديمي فـــي االردن، وعالقتــــه بمتايـــر ا

( طالبًا وطالبة قاموا باإلجابة على مقيـاس بيـك لالكتئـاب. فـاظهرت نتـائ  2301الدراسة من  

( منهم أظهروا %29الدراسة أن أفراد العينة عموماً يعانون من مشاعر اكتئاب متوسطة، وأن  

ى مـد  انتشـار مستو  مرتفعًا من االكتئاب كما أظهرت النتائ  وجود فرو  دالـة إحصـائيًا علـ

 االكتئاب النفسي، تعز  لمتاير الجنس، وذلك لصالح اإلناث.

 م( 2001،  دراسة المومنى -5



وأجر  المومنى دراسة هدفت إلى اكتشا  العالقة بين ضاوط الحياة التي يتعرض لها  

ــاليب التــــدبر التـــــي يمارســــونها مــــن جهــــة أخــــر ، وعالقــــة ذلـــــك  طلبــــة الجامعــــة مــــن جهــــة، وأســ

( طالبـًا وطالبــة . وأظهـرت النتـائ  أن أكثــر 230والقلـق، فتالفـت عينــة الدراسـة مـن  باالكتئـاب 

ــــاوط  ــــة، والضــ ــــاوط الجامعيـ ــــة هـــــي  الضــ ــا الطلبـ ــ ــــي التـــــي يتعـــــرض لهــ ــــادر الضـــــاط النفســ مصـ

ــادية، والضــــاوط األســـــراة علـــــى  ــ ــــة، والضــــاوط االقتصـ االجتماعيــــة، والضـــــاوط الحياتيــــة العامـ

أكثـر اسـتراتيجيات التـدبر اســتخدامًا لـد  أفـراد العينـة هــي   التـوالي. كمـا اشـارت النتـائ  إلــى أن

عـادة التشـكيل اإليجـابي. كمـا أشـارت النتـائ  إلـى  التخطيط، والتدين، والتـدبر النشـط، والتقبـل، واا

وجود عالقة إيجابية بين الضاط النفسـي وكـل مـن االكتئـاب والقلـق. وأظهـرت عالقـة ارتباطيـة 

جيات التـدبر، وكــل مـن االكتئــاب والقلـق، كمــا أشـارت النتــائ  دالـة إحصـائيًا بــين بعـض اســتراتي

أيضــًا إلــى أن الضـــاوط االجتماعيــة هـــي أكبــر متنبــ  باالكتئـــاب والقلــق، حيـــث تنبــات بحـــوالي 

( مـن االكتئـاب. وتنبـات اسـتراتيجيات التـدبر بمـا %46( من القلق، وتنبـات بمـا نسـبته  52% 

اب. كما أظهرت النتائ  ان استراتيجيات التدبر ( من االكتئ%59( من القلق، و %70مقدراه  

 الفعالة التي تركز على المشكلة ارتبطت سلبياً بكل من القلق، واالكتئاب، والشاوط.

 م( 1999،  دراسة القضاة -6

قـــام القضـــاة بدراســـة هـــدفت إلـــى استقصـــاء ظـــاهرة االكتئـــاب لـــد  األطفـــال فـــي الصـــف  

عالقتها مع البيئة األسراة. فتكونـت عينـة الدراسـة مـن السادس االبتدائي، ومعدالت انتشارها، و 

( إنـاث فـاظهرت نتــائ  الدراسـة أن نسـبة انتشــار 208( ذكــور و 211( طالبـًا وطالبـة،  419 



%(، وأنـــه ال توجــد فـــرو  دالـــة إحصــائية بـــين الـــذكور واإلنــاث فـــي نســـبة  4,5االكتئــاب هـــي  

 االكتئاب.

ة سلبية بين كل من متايـرات  التقبـل الوالـدي، كما أظهرت النتائ  وجود عالقة ارتباطي 

وتقبل األم وتقبل الب، وأن هناك عالقـة ارتباطيـة إيجابيـة بـين كـل مـن الـتحكم والوالـدي وتحكـم 

 األبن وتحكم الم مع االكتئاب لد  األبناء.

 م( 1997،  دراسة الباحتة دسوقي -7

ــــة هــــدفت إلـــــى معرفــــة الفـــــرو  بــــين   ــــة دســــوقي بدراسـ ــــاء قامــــت الباحتـ ــــة مــــن أبنـ مجموعـ

المطلقـات، ومجموعــة مــن األبنـاء المحــرومين مــن األب فــي متايـرات التوافــق النفســي، ومفهــوم 

بنتــًا  30إنـاث مــنهن  60( طالبـًا وطالبــة  120الـذات واالكتئــاب. فتكونـت عينــة الدراسـة مــن  

ت، أبنــاء مطلقــا 30ذكــرًا  60بنتــًا محرومــات مــن األب بسـبب الوفــاة و 30ألمهـات مطلقــات و

( 24-21أبناء محرومين من الب بسبب الوفاة(، تتراوح أعمار جميع أفراد الدراسة بين   30و

ســـنة. فـــاظهرت النتـــائ  وجـــود فـــرو  دالـــة إحصـــائيًا فـــي كـــل مـــن التوافـــق األســـري، والصـــحي، 

واالجتمـاعي، والكلـي، واالنفعـالي بـين مجموعــة أبنـاء المطلقـات، ومجموعـة األبنـاء المحــرومين 

 ي أبعاد التوافق النفسي، والتوافق الكلي، ولصالح األبناء المحرومين من األب.من األب ف

 م( 1996،  دراسة العبادي -8

حيــث أجــر  دراســة هــدفت إلــى بحــث العالقـــة بــين أنمــاط التنشــئة األســراة كمــا يـــدركها  

ــــتو   ــًا لمتايـــــرات المسـ ــ ــــة تبعـ ــــذه العالقـ ــــد بحثــــت هـ ــــدرتهم علـــــى التكيـــــف، وقـ ــــتو  قـ األبنــــاء، ومسـ



( طالبــًا 1081التعليمـي، والمســتو  التحصـيلي، والجــنس، والعمـر، فتكونــت عينـة الدراســة مـن  

لثــانوي، والســنة الجامعيــة األولــى. وأجــاب أفــراد عينــة الدراســة علــى وطالبــة فــي الصــف األول ا

مقياس في التنشئة األسراة، ومقياس في التكيـف. فـاظهرت النتـائ  وجـود فـرو  ذات داللـة فـي 

مستو  القدرة على التكيف تاري إلى نمط التنشئة األسراة، سواء التي يمارسها الوالدان معًا أو 

ما على حده. وقـد كانـت هـذه الفـرو  لصـالح نمـط الضـبط التربـوي، التي يمارسها كل واحد منه

أي أن األفــراد الــذين يــدركون نمــط التنشــئة علــى أنــه تســلطي، أو تســيبي. كمــا أظهــرت النتــائ  

ــــيلي،  عــــدم وجــــود فــــرو  فــــي التكيــــف تعـــــز  لمتايــــرات  المســــتو  التعليمــــي، والمســــتو  التحصـ

اين التعليمـي والتحصـيلي. كمـا أظهـرت النتـائ  والجنس، وتفاعل نمـط تنشـئة األسـرة مـع المسـاو 

أن طلبـــة الســــنة الدراســــية األولــــى أكثـــر قــــدرة علــــى التكيــــف عنـــدما تــــم تنــــاول متايــــر المســــتو  

 التعليمي بشكل منفصل.

 م( 1994،  دراسة األسعد -9

كما أجرت األسعد دراسة هدفت إلى التعر  على أثر كل من تنشئة األسـراة، والعمـر،  

( مراهقاً ومراهقة تتراوح أعمارهم ما بين 500التكيف االجتماعي لد  عينة من   والجنس، على

ـان، فاجـاب أفــراد عينـة الدراسـة علــى مقيـاس للتنشـئة األســراة، 12-16  ( سـنة فـي مــدارس عم 

ومقياس في التكيف االجتماعي. وأظهرت النتائ  أن مسـتو  التنشـئة األسـراة داللـة فـي تفسـير 

مــا أظهــرت عــدم وجــود فــرو  دالــة فــي التكيــف االجتمــاعي علــى تعــز  التكيـف االجتمــاعي، ك

 لمتايري  الجنس، والعمر.



 ثالثًا: الدراسات األجنبية:

 .Thompson, Mazza, randell & Eggert  دراسـة ثومبسـون ومـازا ووانـدل وايجـرث -1

2005  ) 

ن األمـل،   استكشا  ور القلـق واالكتئـاب وفقـداإقام تومبسون وآخرون بدراسة هدفت  

( مراهقًا منسحباً 287كمتايرات وسيطة من عوامل الخطر وسلوكيات االنتحار لد  عينة من  

مــن المدرســـة العليــا. وقـــد تـــم تصــميم نمـــوذج لفحـــة العالقــة بـــين هـــذه المتايــرات وأثرهـــا علـــى 

ــــي  ــــل فــ ــــدان األمـ ــــاب، وفقـ ــــرًا لالكتئـ ــــرًا مباشـ ــــاك أثــ ــــائ  أن هنـ ــــار، وأظهـــــرت النتـ ــــلوكيات االنتحـ سـ

يات االنتحــار لـد  اإلنــاث. كمـا أظهــرت النتـائ  بالنســبة للـذكور واإلنــاث أن القلـق يــرتبط سـلوك

بشـكل مباشـر باالكتئـاب وفقـدان األمـل، كمـا ظهـر ان اسـتخدام المخـدرات لـه اثـر مباشـر و يــر 

مباشـر علـى ســلوكيات االنتحـار، ثـم تبــين أن االفتقـار للــدعم األسـري يـؤثر بشــكل  يـر مباشــر 

 النتحار من خالل القلق لد  كل من الذكور واإلناث.على سلوكيات ا

 (  ,2005Phillips et al  دراسة فيلبس وزمالئه -2

الطفولـة فـي التنبـؤ بـالقلق  محـنأجر  فيلبس وزمالئه دراسة هدفت إلـى استكشـا  دور  

 402ذكور  414( مراهقًا ومراهقة  816واالكتئاب خالل المراهقة، فتكونت عينة الدراسة من  

( ســنة، كمــا تــم جمــع المعلومـــات 15نــاث(. وقــد تــم جمــع بيانــات التشــخية لمـــراهقين بعمــر  إ

( سـنوات ونصـف، ثـم تمـت 5حول محن الطفولة من خالل األمهات أثناء الحمـل، وفـي عمـر  

مقارنـــة هـــذه المجموعـــة بـــاخر  ضـــابطة لـــم تتعـــرض للمـــرض أو االضـــطراب ســـابقًا. فـــاظهرت 



انون من اضطرابات القلق قد تعرضوا لضاوط أثناء الطفولة أكثر النتائ  أن المراهقين الذين يع

ممـا تعـرض لــه أقـرانهم المكتئبـون، مثــل  الضـاط فــي العالقـة مـع األم، وتايــر شـراك األم، كمــا 

( 15أظهرت النتائ  أنه وبـالر م مـن أن الضـاوط األسـراة قـد يكـون مسـيطرًا عليهـا فـي عمـر  

ذ تقترح النتائ  أن اضطرابات سنة، إال أن محت الطفولة تنبات باضط راب القلق بشكل دال. واا

القلــق قــد تـــرتبط بصــورة أكثــر قـــوة مــع التعــرض للضـــاوط خــالل الطفولــة المبكـــرة، بينمــا تـــرتبط 

 أعراض االكتئاب بضاوط حدثت قراباً للمراهق.

 

 (  ,2005Calsyn. Et al  دراسة كالسن وزمالؤه -3

حـة مقــدار قــوة نمــوذج ســببي فــي توضــيح أجـر  كالســن وزمــالؤه دراســة هــدفت إلــى ف 

( مراهــق 357العالقـة بـين الـدعم المـدرك، والـدعم العملــي، والقلـق االجتمـاعي، لـد  عينـة مـن  

ومراهقة. وافترض النمـوذج السـببي بـان الـدعم االجتمـاعي المـنخفض يسـبب القلـق االجتمـاعي. 

عالقـة كانـت أضـعف ممـا كـان فاظهرت النتائ  أن هناك دعمًا قلياًل للنموذج، حيث إن درجة ال

 متوقعًا.

 (  ,2005Gerca & Harruson دراسة جراسا وهادسيون  -4

أجـــر  جراســـا وهايســــون دراســـة هـــدفت إلــــى استكشـــا  مســـتويات متعــــددة مـــن وظيفــــة  

عالقات المراهقين الشخصية، تتشمن العالقة مع الرفا  بشكل عام  مثـل  مجموعـات الرفـا (، 

والعالقات النوعية لديهم مع األصادقاء، إضافة إلى العالقات الرومانسـية، ودور هـذه العالقـات 



إنــاث،  %57( مراهـق ومراهقــة  421تمــاعي واالكتئـاب لــد  عينـة مــن  فـي التنبــؤ بـالقلق االج

( ســـنة. فقـــام أفـــراد عينـــة الدراســـة باإلجابـــة علـــى 19-14ذكــور، تتـــراوح أعمـــارهم بـــين   43%

مقياس العالقات المتعددة، ومقياس ضحايا الرفا ، ومقيـاس نوعيـة عالقـات الصـداقة، ومقيـاس 

أن نوعيــة الصـداقات، ووجــود عالقـة تتضــمن المواعــدة العالقـات الرومانســية. فـاظهرت النتــائ  

تعمل على حماية المراهقين من مشاعر القلق االجتماعي، فيما تنبات عالقات ضحايا الرفا ، 

والتفاعـــل الســـلبي فــــي الصـــداقات بدرجـــة مرتفعــــة مـــن القلـــق االجتمــــاعي. فيمـــا شـــكل االشــــتراك 

ئاب، كما أظهرت النتائ  أن ضحايا الرفـا ، بعالقات متعددة مع الرفا  عاماًل وقائيًا من االكت

 والصفات السلبية في األصدقاء الحميمين، وفي العالقة الرومانسية تبن  باالكتئاب.

 (  ,2004Hannum & Dvorak  دراسة هتنيوم ودفوراك -5

كمــا درس هــانيوم ودفــوراك أثــر الصــراعات األســـراة، والقلــق، ونمــط القلــق علــى الكـــرب  

( مـن طلبـة السـنة األولــى فـي الجامعـة. فاجـاب أفــراد 152االجتمـاعي علــى   النفسـي، والتكيـف

ــاييس فــــي القلــــق، والصـــراعات األســــراة، والتنظــــيم األســــري، والكــــرب النفســــي،  الدراســـة علــــى مقــ

والتكيف االجتماعي. فاظهرت النتائ  أن القلق باألم يرتبط بكرب نفسي أقـل، وأن القلـق بـاألب 

كمــا أظهـرت النتـائ  أن الصـرات يقلــل مـن القلـق، ونبنـ  بــالكرب  ينبنـي تكيـف اجتمـاعي أفضـل.

 النفسي، وأن القلق مع األم يتوسط العالقة بين الصرات، والكرب النفسي.

 (  ,2003Rivas, et, al دراسة رفاز وزمالئه  -6



وأجــر  رافــاز وزمالئــه دراســة هــدفت إلــى فحــة إســهامات متايــرات األســرة والفــرد فـــي  

ــــة مــــن   أ ــــراض االكتئــــاب ( مراهـــــق 262لـــــد  مجموعــــة مـــــن الشــــباب. وتكونـــــت عينــــة الدراسـ

ســنة(. فــاظهرت النتــائ  أن التعــرض بمســتويات مرتفعــة مــن  15-9متوســط العمــر  مكســيكيًا 

الضــاوط أحــداث الحيـــاة، واســتخدام أســـلوب تعامــل تـــاملي يرتبطــان بتكـــرار أعــراض االكتئـــاب، 

الـد ء، والتقبـل الوالـدي، ومراقبـة األبـاء يـرتبط وعلى مستو  األسـرة، فـإن المسـتو  المرتفـع مـن 

ــا أظهـــر تحليـــل االنحـــدار أن العوامـــل الشخصــــية  بمســـتو  مـــنخفض مـــن المـــزاج االكتئـــابي. كمــ

 الجـنس، والتعامــل التــاملي( والعوامـل األســراة  د ء الوالــدين ومـراقبتهم( يقــدمان إســهامًا فراــدًا 

( من التباين في المزاج االكتئـابي كمـا %50في أعراض االكتئاب، حيث فسر هذان العامالن  

أظهـرت النتــائ  أن قبــول الوالــدين ود فئهمـا يخففــان مــن أثــر التعامـل التــاملي فــي مســار تطــور 

 االكتئاب.

 (  ,2003Sereika & Haller دراسة سيراكا وهالر  -7

ي وقامت سيراكا وهالر بدراسة هدفت إلى التحقق مهارات إذا كان القلق  ير المعال  ف 

المراهقـــة يــــرتبط بمشـــكالت مزاجيــــة وســـلوكية، وشــــكاو  جســـمية، وخطــــر تطـــور االضــــطرابات 

( مراهقـــًا ومراهقـــة. فـــاظهرت النتـــائ  أن أعـــراض القلــــق 466النفســـية مســـتقباًل لـــد  عينـــة مـــن  

تــرتبط بقــوة بكــل الشــكاو  الجســمية، واالكتئــاب كمــا أظهــرت اإلنــاث درجــات أعلــى فــي الدرجــة 

األبعاد الفرعية  القلق العام، وقلق االنفاصـل، واضـطرابات الهلـع، والمخـاو  الكلية للقلق، وفي 

 االجتماعية والمدرسية.



 (  ,2003Nicholas, Dong & Mei  دراسة نيكوالس ودونغ ومي -8

وأجـر  نيكــوالس وآخـرون دراســة هـدفت الستكشــا  العالقـة بــين بيئـة األســرة، وأســاليب  

بنتًا(، فاجاب أفـراد الدراسـة علـى مقيـاس فـي  143ولدًا، و 154التعامل لد  عينة مكونة من  

تقـدير الـذات، وضـبط الـذات، وأسـاليب التعامـل، والبيئـة األسـراة. وقـد تـم تصـنيف أنمـاط األسـرة 

  لى أربعة أنماط هي  

 إدارة الصرات. .1

 منظمة، متماسكة، وتعبر عن المشاعرن ولها توجه بإعادة الخلق. .2

 .متماسكة، ولديها صرات قليل .3

 منظمة، ولديها ضبط قليل. .4

وقــد أظهــرت الســـر التــي تتصــف بانهـــا متماســكة، وتعبــر عـــن انفعاالتهــا، مــع التنظـــيم، 

وانخفـاض مسـتو  الصـرات، ومسـتو  متوسـط مـن الضــبط بانهـا تـرتبط بـنمط مـنظم مـن أســاليب 

ــانهم   ــــادرهم الشخصــــية، 1التعامــــل. وأظهـــــر المراهقـــــون بــ ــــتخدمون مصـ ( يبحثـــــون عـــــن 2( يسـ

( يتبنـون فلسـفة عـن القيـام بشـيء كاسـلوب أساسـي فــي 3ة مـن المصـادر االجتماعيـة، المسـاعد

التعامــل لــديهم عنــدما عنــدما يكــون إدراكهــم بنيــة األســرة علــى أنهــا إيجابيــة. كمــا أظهــر األوالد 

ــًا فـــي أســـاليب التعامـــل، حيـــث أظهــــرت النتـــائ  بـــان البنـــات يعـــولن علـــى الــــدعم  والبنـــات اختالفـ

 يما ينزت األوالد إلى تجنب المشكلة أو اللوم.االجتماعي أكثر، ف

 (  ,2002Tami  دراسة تاملي -9



قـام تــاملي بدراســة اسـتخدمت بيانــات مــن دراسـة طوليــة حــول صـحة المــراهقين باــرض  

فحـــة األثـــر القصـــير المـــد  النفصـــال الوالــــدين علـــى اكتئـــاب المـــراهقين وانحـــرافهم. فــــاظهرت 

ــالمراهق  قبـــل انفصــــال األبــــوان تتوســـط األثــــر بـــين انفصــــال األبــــاء، النتـــائ  أن عالقــــة األبـــاء بــ

وانحــرا  المــراهقين. وأظهــرت أنــه كلمــا ارتفــع مســتو  الرضــا فــي العالقــة مــع األب واألم الـــذي 

يحمـل جــنس األب أو األبنــة قبــل االنفصــال، كمــان احتمـال انحــرا  هــذا اإلبــن أو اإلبنــة أعلــى 

صية في األسرة قبل د على أهمية العالقات الشخعند االنفصال عن هذا األب أو األم، مما يؤك

، ثـــم أظهـــرت النتــائ  قـــان جـــنس األب المعـــاكس لجــنس اإلبـــن بشـــكل دال علـــى انفصــال األبـــاء

 اكتئاب المراهقين باض النظر عن مستو  تنظيم األسرة.

 (  ,2001Aydin & Oztutuncu  دراسة أيدن وأوزتيتنك -10

ــلبية وقـــام أيـــدن وأوزبتيتنـــك بدراســـة هـــدفت   إلـــى التعـــر  علـــى العالقـــة بـــين األفكـــار الســ

( طالبًا وطالبة 311للمراهقين، والمزاج االكتئابي، والبيئة األسراة، وتكونت عينة الدراسة من  

( سنة يدرسون في مدارس حكومية وخاصـة وقـد قـام أفـراد الدراسـة باإلجابـة 17( و 16بعمر  

اةلية، وقائمة بيك لالكتئاب. فاظهرت النتائ  ان على مقياس البيئة األسراة، واستبانة األفكار 

 التماسك األسري يرتبط سلبياً بدرجة األفكار السلبية والمزاج االكتئابي لد  المراهقين.

 (  ,2001Tiffany, Miguel & Chritopher  دراسة تيفاني وميكوال ومرستيوفر -11

مـل الخطـورة التـي تبنــ  كمـا أجـر  تيفـاني وآخـرون دراسـة هـدفت إلــى التعـر  علـى عوا 

( مراهق ومراهقة في المدرسة الثانوية، تضـمنت عوامـل الخطـورة 79باالكتئاب لد  عينة من  



مــايلي  العالقـــة مـــع اةبـــاء، والعالقـــة مـــع الرفـــا ، والمشـــاعر الســـلبية واإليجابيـــة التـــي تتضـــمن 

، والرااضة، واستخدام األفكار االنتحاراة، ومتايرات نمط الحياة التي تتضمن  األداء األكاديمي

العقـاقير. وأظهــرت النتـائ  أن المــراهقين الـذين حلــوا علـى درجــات مرتفعـة فــي مقيـاس االكتئــاب 

لديهم عالقات ضعيفة مع ابائهم، وكانت حالة االكتئاب أعلى لد  هؤالء المراهقين. كما أظهر 

ن األصدقاء، وأنهم ال المراهقون المكتئبون عالقات  ير مرضية مع الرفا ، وأن لديهم القليل م

يتمتعون بالشعبية، وال يشعرون بالسعادة، وأن لديهم أفكـار انتحاراـة متكـررة. كمـا أظهـر هـؤالء 

المراهقون انهم يقضون القليل من الوقت في الرااضة، وأنهـم يسـتخدمون الميرجـوان والكوكـايين 

مــع األبــاء، والواجبــات أكثـر مــن  يــرهم. وأظهــر تحليـل االنحــدار أن كــاًل مــن متايـرات العالقــة 

 ( من التباين.%55البيئية والصحة النفسية، والسعادة، فسرت  

 (  ,2001Richardson & Mccabs  دراسة راتشاردسون ومكابي -12

ــــدين،   ــــابي دراســــة هــــدفت للكشــــف عـــــن أثــــر خــــال  الوالـ ــا أجــــر  راتشاردوســــن ومكـ كمــ

علـى مسـتو  التكيـف لـد  المراهقينـز والصراعات الوالدية، والد ء لد  الوالدين خـالل المراهقـة 

( ذكــورًا. وقـــام 21( إنـــاث، و 146( مراهــق ومراهقـــة مــنهم  167وتكونــت عينـــة الدراســة مـــن  

( العالقـة الحاليـة مـع 2( التكيـف النفسـي، 1أفراد عينة الدراسة باإلجابة عن مقاييس فيما يلـي  

( الحالـــة االجتماعيـــة 4هـــق، ( مســـتو  الصـــراعات البينشخصـــية التـــي يختبرهـــا المرا 3الوالـــدين، 

ل باء ، ثم أظهرت النتائ  أن المستو  المرتفع من الصراعات البيتشخصية يرتبط بشكل سلبي 

مع التكيف، ومستو  الد ء بـين المراهـق ووالديـه. كمـا أظهـرت النتـائ  أن العالقـة ضـعيفة مـع 



الــد ء مــع األب واألم  الوالــدين ارتبطــت ســلبيًا بمتايــرات متعــددة للتكيــف النفســي، فقــد وجــد أن

 هو المبن  األكثر قوة لتكيف المراهقين.

 

 

 (  ,2001Smuth , Buzi & Weinman  دراسة سميث وبعزي ووانمان -13

وأجــر  ســميث وآخــرون دراســة هــدفت  إلــى التحقــق مــن مــد  اكــرار مشــكالت الصــحة  

الصـحة النفسـية فـي ( مراهقًا يراجعون عيادة 51النفسية، واألعراض المرضية، لد  عينة من  

إحــد  المستشــفيات. وقــام أفـــراد العينــة باإلجابــة عــن قائمـــة شــطب تحــدد مجــاالت المشـــكالت، 

إضـافة إلـى قائمـة شـطب تتنـاول أعـراض المشـكالت. و طـت قائمـة شـطب مجـاالت المشــكالت 

العديـــد مــــن مشـــكالت الصــــحة النفســـية، حيــــث تضـــمنت هــــذه المشـــكالت  العالقــــة مـــع الرفــــا ، 

ساءة والعالقات ب شكل عام، والمشكالت األسراة، والمشكالت المتعلقة بالمال والوقت والقانون واا

اسـتخدام المـواد واضــطرابات األكـل، فيمــا تضـمنت قائمــة شـطب أعــراض المشـكالت االستفســار 

 حول الاضب، واالكتئاب، والعدوان، والعصبية، والخو ، واالنتحار، وتقدير الذات.

المـراهقين الـذين يراجعـون عيـادة الصـحة النفسـية يختبـرون  ثم أظهرت النتائ  أن هـؤالء 

ــــب،  ــ ــــراض الاضـ ــ ــــال، وأعـ ــ ــــت، والمـ ــ ــــة، والوقـ ــــكالت العالقــ ــ ــــل  مشـ ــ ــــة، مثـ ــ ــــراض دالـ ــ ــــكالت وأعـ مشــ

 واالكتئاب، والعدوان. كما ارتبطت مشاعر الخو  بخمسة مجاالت اخر  من المشكالت.

 (  ,2001Tiffany, Migue  دراسة تيفاني وميكوال -14



فـاني وميكواـل دراسـة هـدفت  لــى الكشـف عـن الصـلة بـين عالقـة  المراهــق او أجـر  تي 

ساءة اسـتخدام المـواد لـد  عينـة مـن   ( مراهقـًا 89المراهقة باةباء والرفا  بكل من اإلكتئاب، واا

ومراهقــة. وقــام أفــراد العينـــة باإلجابــة عــن مقـــاييس فــي العالقــة مــع اةبـــاء والرفــا . ثــم أظهـــرت 

قين الذين حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس  العالقة مع الرفا  واةباء النتائ  ان المراه

ســاءة  بايـديهم عـدد أكبـر مـن األصــدقاء، وأقتـراب أسـري أفضـل، ومســتويات أقـل مـن االكتئـاب واا

 استخدام العقاقير ودرجات أعلى في األداء األكاديمي.

 ( 2001 دراسة دويكات  -15

لـــى التعـــر  علــــى العالقـــة بـــين اســـتراتيجيات حــــل كمـــا قامـــت دويكـــات بدراســــة هـــدفت إ 

( طالبـــًا وطالبـــة فــي محافظـــة رام هللا. تـــم 572المشــكالت وأعـــراض االكتئــاب لـــد  عينـــة مــن  

ــــتو   ــــائ  أن مسـ ــــاب. أظهـــــرت النتـ ــتبانة فـــــي حـــــل المشـــــكالت، ومقيـــــاس بيـــــك لالكتئـ ــ تطبيــــق اسـ

ــًا. وأن اســـتراتيجية حــــل المشــــكالت كــــان متوســــطًا، وأن درجــــة االكتئــــاب كانــــت مت وســــطة أيضــ

 العالقة بين استراتيجية القدرة على حل المشكالت، وأعراض االكتئاب كانت سلبية.

 (  ,2000Lau & Kwok  دراسة لو وكوك -16

وقـام لــو وكــوك بدراســة هــدفت إلــى التحقـق مــن العالقــة بــين البيئــة األســراة، واالكتئــاب  

( مراهقـًا 2700عينة من الدراسـة مـن  ومفهوم الذات لد  المراهقين في  هونغ كونغ( وتكونت 

ومراهقــة. فاجـــاب أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى مقيــاس البيئـــة األســـراة، ومقيـــاس االكتئـــاب وقائمـــة 

ــاد مقيـــــاس البيئــــة األســــراة  العالقــــة، والنمـــــو  مفهــــوم الــــذات. ثــــم أظهـــــرت النتــــائ  أن جميــــع أبعــ



كتئـاب الثالثـة االنفعاليـة الشخصي والمحافظة على النظام( ارتبطت بشكل دال مع مجـاالت اال

 واالفتقار للخبرة اإليجابية وواالستشارة النفسية(.

يجـابي بعـد مقيـاس مفهـوم الـذات   كما ارتطبت أبعاد مقياس البيئـة األسـراة بشـكل قـوي واا

 األربعة  األكاديمي، والمظهر، واالجتماعي أو العام.

الـذات أكثـر  ممـا ارتـبط بعــد  كمـا ارتـبط بعـدا العالقـة، والحفـا  علـى النظـام، مـع مفهـوم 

النمــو الشخصـــي، كمــا أظهـــر تحليـــل اإلنحــدار بـــان العالقــة األســـراة كانـــت المنبــ  األكثـــر قـــوة 

 للنواحي المختلفة لالكتئاب، ومفهوم الذات.

 (  ,1999Shek  دراسة شيك -17

قامــت شـــيك بدراســـة هـــدفت إلـــى تقيـــيم إدراكـــات المـــراهقين أو رضـــاهم عـــن نمـــط االبـــاء  

ت اةبــــاء والمراهــــق المدركــــة، والتكــــرار المــــدرك إلتصــــال اةبــــاء والمراهــــق، والمشــــاعر وصـــراعا

المرتبطة بذلك، والعالقة المدركة بـين اةبـاء والمراهـق، ومسـتو  الصـحة النفسـية. تـم تقيـيم هـذه 

العوامل من خالل مقاييس تقدير ومقابالت منظمة عبر مرحلتين منفصلتين خالل سنة واحدة. 

ائ  بانه يمكن أن يتم تجميع أدوات التقييم عبر عامين مستقران، وهما  خصائة فاظهرت النت

الـب وخصــائة األم، وبـالر م مــن أن كـال العــاملين لهمـا تــاثير طـولي ةمصــاحب علـى صــحة 

المراهقين النفسية، فإن خصائة األب تنبات في وقت القياس األول بتاير فـي رضـاء المراهـق 

دير الـذات والهــد  مـن الحيـاة، فيمــا لـم تتنبــا خصـائة األم فــي عـن الحيـاة، وفقــدان األمـل وتقــ



وقــت واحــد مــن القيــاس فــي هــذه التايــرات، كمــا وجــد ـن خصــائة كــل مــن األب واألم يـــؤثران 

 بشكل قوي على صحة المراهق النفسية.

 

 (  ,1999Wong & Wiest  دراسة ون  وويست -18

ــــة هــــدفت إلـــــى التحقـــــق مــــن   ــــاب، وتكيـــــف أجــــر  ونـــــ  ويســــت دراسـ ــــة بــــين االكتئـ العالقـ

المــراهقين األكــاديمي فــي المدرســة الثانويــة ودعــم اإلســتقاللية المــدرك مــن قبــل اةبــاء والرفـــا . 

( مراهقـًا ومراهقـة قـاموا باإلجابـة عـن ثالثـة مقـاييس ل سـاليب 249وتكونت عينة الدراسة مـن  

تئاب، فاظهرت نتائ  تحليل التباين التعامل، ودعم االستقاللية والمواقف التي يشعرون بها باالك

دراكــــات المـــــراهقين  ــلبية، واا ــ أن تكــــرار االكتئــــاب يـــــرتبط بابعــــاد محــــددة مـــــن أســــليب التعامــــل السـ

 بإنخفاض دعم االستقاللية من اةباء والرفا .

 (  ,1999Printz, Shermis & Webb دراسة برانتز وشيرمس وواب  -19

عــن العوامــل التــي تزاــد مــن أثــر خبـــرات  اجــر  برانتتــز وآخــرون دراســة هــدفت للكشــف 

ــلبية علــــى التكيــــف لــــد  عينــــة مــــن   ( مراهــــق ومراهقــــة فــــي الصــــفين التاســــع 122الاضــــط الســ

والعاشــر. واقترحــت الدراســة نموذجـــًا نظراــًا باــرض اختبــار صـــحته، وقــد تضــمن هــذا النمـــوذج 

ــــاع ــاليب التكيـــــف لـــــد  المـــــراهقين، وافتـــــرض أن متايـــــرات الـــــدعم االجتمـ ــ ي، وحـــــل الضــــاط وأسـ

المشـكالت االجتماعيــة متايــرات وســيطة. وتــم فحــة هـذا النمــوذج مــن خــالل تحليــل المســار. 

وأظهـرت النتـائ  أن ردود الفعــل االنتكاسـية الناتجــة  عـن الضــاط، وتعـود إلــى عوامـل الضــاط 



الســلبية التــي ال تســمح بحـــدوث الحلــول الناجحــة. كمــا وجـــد أن أثــر األحــداث الضــا طة علـــى 

ــــدعم التكيــــف تتوســــط  ــًا مــــن قــــدرات حــــل المشــــكالت، والـ مصــــادر التكيــــف التــــي تتضـــــمن مزاجــ

االجتمــاعي كمـــا أظهـــرت النتـــائ  أن هنـــاك عالقـــة مباشـــرة بـــين كـــل أحـــداث الحيـــاة الضـــا طة 

 والدعم االجتماعي، وحل المشكالت من جهة ووتكيف المراهقين من جهة أخر .

 (  ,1996David, et, al  دراسة ديفيد وزمالئه -20

دراكـاتهم نحـو هدف  ت الدراسة إلى الكشـف عـن العالقـة بـين مـزاج المـراهقين االكتئـابي، واا

( مراهقًا ومراهقة متوسط أعمارهم 455عالقاتهم باةباء واألصدقاء، وتكونت عينة الدراسة من  

( سـنة. فـاظهرت النتـائ  أن العوامــل األسـراة تـرتبط بمـزاج المـراهقين االكتئــابي 16-6مـا بـين  

بـاط متايــر األصـدقاء بهــذا المـزاج، كمــا أظهـرت ان تعامــل اةبـاء مــع المـراهقين بشــكل أكثـر ارت

يعبـر عــن ســعادتهم بابنــائهم، يــرتبط بدرجــة إمـتالك هــؤالء اةبــاء للمــودة والــد ء فاةبــاء األقــل 

 سعادة هم اقل مودة مع أبنائهم المراهقين.

 (  ,1996Diane & William  دراسة ديان ووليام -21

ان ووليام بدراسة هدفت إلى فحة قو  األسرة ونمط إتصال اةباء مع المراهق، قام دي 

وتقـدير الـذات، والوحـدة والعمـر والعالقـة المتبادلـة بـين الجنسـين، وللتحقـق مـن كيفيـة تـاثير هــذه 

( مراهـــق ومراهقــة يدرســون فــي مــدارس حكوميــة. تـــم 156العوامــل علــى االكتئــاب لــد  عينــة  

أجل التعر  على تاثير هذه المتايـرات علـى المـراهقين. وتـم اسـتخدام تطوار نموذج سببي من 

تحليل المسار لهذا الارض. فاظهرت النتائ  أن الوحدة، وتقدير الذات لهما تاثير مباشـر علـى 



اكتئـاب المـراهقين. كمــا أثـر العمـر بشــكل مباشـر و يــر مباشـر علـى اكتئــاب المـراهقين. وكــذلك 

اشــر فــي االكتئــاب مــن خـــالل متعيــر الوحــدة. كمــا أثــر العمـــر أثــر تقــدير الــذات بشــكل  يـــر مب

بشـكل مباشـر و يـر مباشـر مـن خـالل الوحـدة. وأظهـر الجـنس أنـه يـرتبط بشـكل دال باالكتئـاب 

مـن خـالل تقــدير الـذات. وأثــرت قـو  األسـرة بشــكل  يـر مباشــر فـي االكتئـاب مــن خـالل تقــدير 

 الذات.

 تعليق على الدراسات السابقة:

الل مراجعـة الدراسـات الســابقة أنهـا متنوعـة ومتعــددة فقـد جـاءت الدراســات يتبـين مـن خــ 

لتؤكـد علـى خصوصـية مرحلـة المراهقـة، لمـا يرافقهــا مـن مشـكالت تعيـق الصـحة النفسـية ويمتــد 

أثرهــا لمــا بعـــد المراهقــة. وبالنســـبة لالكتئــاب والصـــراعات األســراة، يالحـــظ أن الدراســات أكـــدت 

بينهـا خـالل فتـرة المراهقـة، وابـدو أن مرحلـة المراهقـة كمرحلـة نمائيـة  على العالقة المتبادلة فيما

تتسم بسعي المراهق لنيل االستقاللية، وتعدد الصراعات مع الوالدين ولتحقيق هذا الارض تزاـد 

المشـــاعر االكتئابيـــة لـــديهم، فتشــــير بعـــض الدراســـات أن الطراقـــة التــــي يتعامـــل بهـــا اةبـــاء مــــع 

(، وتقـدم دراسـات أخـر  Diane & William, 1996االكتئـابي لـديهم  المـراهقين تـؤثر بـالمزاج 

دور الصــــراعات األســــراة فــــي االكتئــــاب مــــن خــــالل تكــــرار الدراســــات التــــي تشــــير إلــــى العالقــــة 

(، وتـذهب  Tiffany, Migue, 2001: Lau & Kwok, 2000االرتباطيـة مـن المتايـران  

إن المســتو  المرتفـــع مــن الــد ء والتقبـــل  الدراســات فــي تحديــد طبيعـــة هــذه العالقــة إلـــى القــول 

(، 1991(  القضاء، Rivas, et, al, 2003الوالدي يرتبطان بمستو  منخفض من االكتئاب  



ن التماسك األسري يرتبط بدرجة األفكار السلبية، والمزاج االكتئـابي لـد  المـراهقين    Aydinواا

& Oztutuncu, 2001راة ونمـط اتصـال اةبـاء ( ويضـيف الـبعض اةخـر ان الصـراعات األسـ

 ,Diane & Williamمع المراهقين يلعب دورًا مهمًا في اقدير الذات، والشـعور بالوحـدة لـديهم  

ــالق ( واــذكر آخــرون أن أســـاليب تعامــل الوالـــدين تــؤثر علـــى أعــراض االكتئـــاب 1996  عبــد الخـ

 م(.2005وعباس، 

، سـواء اتســمت بالصــرات أو كمـا تشــير العديـد مــن الدراسـات إلــى عالقــة العـوالم األســراة 

الــد ء بمســتو  أســاليب التعامــل التــي يســـتخدمها المراهقــون فــي تعــاملهم مــع الصــعوبات التـــي 

يواجهونهــا، فيـــذكر الـــبعض فـــي هــذا الصـــدد بـــان الصـــراعات األســراة، والطـــال  يـــؤثران بشـــكل 

 & Hannum & Dvorak, 2004: Richardson سـلبي فـي التكيـف االجتمـاعي للمـراهقين 

Mccabs, 2001) ويضــيف الــبعض اةخــر أن األســرة المتماسـكة والمنظمــة التــي تعبــر عــن ،

انفعاالتهـا بشــكل صـحي، ولــديها مسـتو  مــنخفض مــن الصـرات فــإن المـراهقين فيهــا يســتخدمون 

(، واؤكـد آخـرون علـى أن الضـاوط Nicholas, Dong & Mei, 2003أساليب تعامل أفضـل  

ألســـراة، وضــاوط الرفــا  تــؤثر ســـلبيًا علــى أســاليب التكيـــف، االجتماعيــة المتمثلــة بالضــاوط ا

، إضـافة إلـى أن أبنـاء (Printz, Shermis & Webb, 1999 وحـل المشـكالت لـد  المـراهقين 

المطلقين، والمحرومين من أحد الوالدين يعانون من مشكالت فـي التوافـق النفسـي، وأن مسـتو  

م( وأن 1996ة التي يمارسها الوالدان  العبادي، تكيف المراهقين يرتبط باساليب التنشئة األسرا

م( وبشــكل عــام، يمكــن تلخـــية 2004الطــال  يعيــق التكيــف النفســي لــد  المـــراهقين  العلــي، 



( التـــي Danial, 1999دور الصــراعات األســراة والبيئــة األســـراة، باإلشــارة إلــى دراســـة دانيــل  

 ة لد  المراهقين.تؤكد على أن صرعات الوالدين تنب  بمستو  الصحة النفسي

وفيمـا يخــة االكتئــاب بشـكل مســتقل، تؤكــد الدراســات ارتباطـه بالعديــد مــن المشــكالت  

(، Wong &Wiest, 1999لد  المراهقين، فقد ارتبط االكتئـاب بصـعوبات التكيـف األكـاديمي  

 م(.2002مما يؤثر سلبياً على مهارة حل المشكالت  دويكات، 

الدراســي فـي عالقتــه بــبعض المتايـرات والتــي تعتبــر وهنالـك دراســات تناولـت التحصــيل  

م( وعبـــد 1983ذات صــلة بموضــوت الدراســة كمتايـــر االكتئــاب كدراســة عبـــد العظــيم الطواــل  

 م( و يرها.2004م( وعلي إبراهيم علي محمد  2000م( وأنور العباسة  2002المتعال  

ها مع الدراسة الحالية فمثل هذه الدراسات يمكن االستفادة منها من حيث صلتها وتشابه 

في بعض المتايرات من حيث موضوعها. أما مـن حيـث عينـة الدراسـة فقـد اسـتهدفت الدراسـات 

السابقة عينات متباينة فمنها ما شمل مرحلة تعليم األساس ومنها ما شمل المرحلة الثانوية وفي 

 هذه الدراسة مرحلة الدراسة الجامعية.

–دفة هي طالب الجامعة، وهذا ما يختلف او يتفق وفي هذه الدراسة فالشراحة المسته 

مـــع بعـــض الدراســـات الســـابقة، وعلـــى كـــل فـــيمكن االســـتفادة مـــن الدراســـات التـــي  -إلـــى حـــد مـــا

 استهدفت عينة طالب الجامعة من حيث معرفة خصائة العينة وطراقة اختيارها وحجمها.

مــا يقتضـيه هــد  امـا مـن حيــث العينـة والمقــاييس المسـتخدمة فقــد تباينـت وذلــك حسـب  

 وموضوت الدراسة.



ــياتها   ــائ  الدراســـات الســـابقة، فـــبعض منهـــا أيـــد فرضــ ومـــن حيـــث النتـــائ  فقـــد تباينـــت نتــ

وبعضها اةخر لم يؤادها ولكن يمكن االستفادة من النتائ  التي تتوافق مع ما ستسفر عنه هذه 

 الدراسة خاصة في تفسير ودعم نتائ  هذه الدراسة.

لقول بان الدراسات السابقة على توافقها وتباينها مع هذه الدراسة وعلى أي حال يمكن ا 

يمكن االستفادة منها في هذه الدراسة في العديد من النواحي كادبيات الدراسة ومنهجيتها أو في 

كيفيـــة اختيـــار العينـــة وفـــي االفـــادة مـــن المقـــاييس واالختبـــارات الخاصـــة بجمـــع بيانـــات الدراســــة 

 .وكيفية تحليلها وتفسيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 الثالثالفصل 

 إجـــــــرءات الدراسة

Procedures 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 الفصل الثالث



 سةارإجراءات الد

 مقدمة: 

يتناول الفصل الحالي إجراءات الدراسة، حيث يقوم بعرض منه  البحث  

على المستخدم وهو المنه  الوصفي بنمط الدراسات االرتباطية الذي يهد  إلى التعر  

طبيعة العالقة بين المتايرات موضوت البحث، وعينة الدراسة من حيث طراقة اختيارها، 

وحجم العينة والعمر الزمني ألفراد العينة، ثم يتطر  الباحثون إلى وصف األدوات 

المستخدمة في الدراسة الحالية وتطبيق هذه األدوات على أفراد العينة، ثم يختم هذا 

إلحصائية المستخدمة في الدراية التي عن طراقها معالجة الفصل بذكر األساليب ا

 البيانات واستخراج النتائ .

 المنهج:

اتبع الباحث في بحثه الحالي المنه  الوصفي التحليل من خالل دراسة  

 المتايرات  الصراعات األسراة والقلق واالكتئاب، واثر ذلك على المراهقين.

المنه  الوصفي هو التصور الدقيق للعالقات المتبادلة بين المجتمع واالتجاهات  

والميول والر بات والتطور بحيث يعطي البحث صورة للواقع الحياتي ووضع مؤشرات 

 وبناء تنبؤات مستقبلية.  

 (2001 أ.د. وجيه محجوب،                                                            



البحث الوصفي هو نوت من األساليب البحث يدرس الظواهر الطبيعية و  

واالجتماعي واالقتصادية والسياسية الراهنة دراسة كيفية توضيح خصائة الظاهرة 

 جودت عزت، ودراسة كمية توضح حجمها وتايراتها ودرجة ارتباطها مع الظواهر األخر . 

2015) 

والتحليل عالقة الصراعات األسراة بكل لذلك فإن البحث الحالي يتناول بالدراسة  

من المتايرات التالية  القلق، واالكتئاب لد  عينة من طالب جامعة السودان للعلوم 

 والتكنولوجيا كلية التربية.

 مجتمع الدراسة:

قام الباحثين باختيار عينة الدراسة من المجتمع األصلي الذي يتالف من طالب  

وجيا كلية التربية من المستو  األول والثاني الذين تتراوح جامعة السودان للعلوم والتكنول

من  75، و50من الذكور  125(، منهم  508( وقد بلغ  21-18أعمارهم من  

اإلناث( وذلك حسب إحصائيات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية التربية لعام 

 م(.2015-2016 

 الدراسة: ةعين

تم اختيار عينة الدراسة عن طراق العينة العشوائية الطبقية وذلك بعد أن قام  

 –رااضيات  –الباحثين بحصر مجتمع الدراسة من التخصصات اةتية  تربية فنية 



علم نفس( عن طراق سجالت إحصائيات الطالب من كلية الجامعة،  –عربي  –فيزااء 

( 50( طالبًا وطالبة  25حيث تم اختيار  واتم اختيار عينة الدراسة عن طراق القرعة، 

( يمثلون الطالبات كعينة تمثل المراهقين بكلية التربية تتراوح 75منهم يمثلون الطالب، و 

 ( سنة.2-18أعمارهم ما بين  

وشملت عينة الدراسة كل من الجنسين من كلية التربية من تخصصات مختلفة  

 من الفصلين األول والثاني.

 النوع: لمتغير والنسبي التكراري  التوزيع يوضح (1) رقم الجدول
 المئوية النسبة التكرارات النوع
 %50.0 50 ذكر
 50.0% 50 أنثى
 100.0% 100 المجموت

 النوع: لمتغير والنسبي التكراري  التوزيع يوضح( 2) رقم الشكل

 
 بنسبة ذكر كاةتي النوت لمتاير النسبي التوزاع أن أعاله والشكل الجدول من يتبين

 .العينة أفراد جملة من( %50  بنسبة وأنثى( 50% 



 العمر: لمتغير والنسبي التكراري  التوزيع يوضح( 2) رقم الجدول

 المئوية النسبة التكرارات العمر
 %3.0 3 سنة 17
 %23.0 23 سنة 18
 %39.0 39 سنة 19
 %29.0 29 سنة 20
 %6.0 6 سنة 21

 %100.0 100 المجموت
 

 العمر: لمتغير والنسبي التكراري  التوزيع يوضح( 3) رقم الشكل

 
 سنة 17 كاةتي العمر لمتاير النسبي التوزاع ان أعاله والشكل الجدول من يتبين

( %29  بنسبة سنة 20و( %39  بنسبة سنة 19و( %23  بنسبة سنة 18و( %3  بنسبة

 .العينة أفراد جملة من( %6  بنسبة سنة 21و

 
 



 االقتصادي: المستوى  لمتغير والنسبي التكراري  التوزيع يوضح( 3) رقم الجدول
 المئوية النسبة التكرارات االقتصادي المستوى 

 %6.0 6 منخفض
 %92.0 92 متوسط
 %2.0 2 مرتفع
 %100.0 100 المجموت

 

 االقتصادي: المستوى  لمتغير والنسبي التكراري  التوزيع يوضح( 4) رقم الشكل

 
 كاةتي االقتصادي المستو  لمتاير النسبي التوزاع أن أعاله والشكل الجدول من يتبين

 .العينة أفراد جملة من( %2  بنسبة ومرتفع( %92  بنسبة ومتوسط( %6  بنسبة منخفض

 الوالدين: تعليم مستوى  لمتغير والنسبي التكراري  التوزيع يوضح( 4) رقم الجدول
 المئوية النسبة التكرارات الوالدين تعليم مستوى 

 %65.0 65 االثنان متعلمان
 %2.0 2 االثنان متعلمان  ير

 %33.0 33 واحد متعلم
 %100.0 100 المجموت

 الوالدين: تعليم مستوى  لمتغير والنسبي التكراري  التوزيع يوضح( 5) رقم شكلال



 
 الوالدين تعليم مستو  لمتاير النسبي التوزاع أن أعاله والشكل الجدول من يتبين

 واحد ومتعلم( %2  بنسبة االثنان متعلمان  ير و( %65  بنسبة االثنان متعلمان كاةتي

 .العينة أفراد جملة من( %33  بنسبة

 أدوات الدراسة:

استخدم الباحثين أدوات ومقاييس في جمع البيانات الخاصة بالدراسة، وتلك  

 األدوات هي 

 مقياس بيك لالكتئاب. .1

 مقياس الصراعات األسراة. .2

 

 

 وصف المقياس:



 Aaronقام بوضع مقياس بيك لالكتئاب العالم والطبيب النفسي األمراكي   

Beck األستاذ بجامعة بنسلفانيا وهو من المساهمين في تطوار حركة العالج السلوكي )

والمعرفي لالكتئاب و يره من األمراض النفسية وقام بترجمة هذا المقياس على اللاة 

 الدكتور عبد الستار إبراهيم، كلية الطب، جامعة الملك فيصل.العربية ونشره األستاذ 

وتعتبر قائمة بيك من القوائم واسعة االنتشار في ميادين علم النفس اإلكلينيكي  

والطب النفسي وتستخدم بنجاح بدءًا من السادسة عشر ووصاًل إلى من الشيخوخة 

 المتاخرة.

رات التي تقيس السمات ويشمل هذا المقياس على    ( مجموعة من العبا 

واالتجاهات واألعراض التي تمثل االكتئاب في كل مجموعة أربع فقرات متدرجة في 

( حيث تشير الدرجة  صفر( إلى عدم وجود اكتئاب وتشير 3 –شدتها من  صفر 

 ( إلى وجود اكتئاب شديد.3الدرجة  

 االستخدام اإلكلينيكي:

تئاب لد  المرضى المشخصين في صممت قائمة بيك لالكتئاب لتقدير شدة االك 

مجال الطب النفسي وعلى الر م من أن القائمة لم تصمم بوصفها أداة فرز للكشف عن 

وجود زمالت االكتئاب لد  جمهور األسوياء من المراهقين والراشدين فقد استخدمت لهذه 

األ راض منذ سنين عديدة واجب أن تستخدم في مثل هذه الحاالت بحذر ويقرر بعض 



باحثين أن الدرجات الكلية المرتفعة لد  طالب الجامعة على هذه القائمة ليست بالضرورة ال

 مؤشرًا لالكتئاب ولكنها تمثل مشكالت عامة في التوافق.

 قائمة بيك )الصيغة العربية(:

لهذه القائمة ترجمات عديدة وقد حظيت باهتمام كبير في اللاة العربية فترجمت  

الترجمات العربية ذات مستو  مرتفع في حيث تعرضت عدة ترجمات على أن هذه 

مجموت من  21بعضها لالنتقاد من نواحي عديدة وتشمل هذه الصياة العربية على 

عبارة وقد  84العبارات تضم كل مجموعة أربعة احتماالت لتكون القائمة متصلة على 

ت الترجمة ترجمة بنود القائمة إلى العربية بتصراح كتابي من  أرو نبيك( ثم خضع

لدورات عديدة من المراجعة من قبل المتخصصين يف علم النفس. ثم طبقت على 

الصيغ العربية على مجموت صاير العدد من طالب الجامعة للتاكد من وضوح الصيا ة 

 والتعر  على أي  موض في العبارات ونت  عن هذه الدراسة المبدئية تعديالت طفيفة.

كافؤها مع الصيغ االنجليزاة وقد كان معامل وخضعت القائمة لدراسة معر  ت 

 وُعد ذلك دلياًل على التكافؤ المرتفع للقائمتين. 0,96االرتباط بين الصياتين 

 الصراعات األسرية )وصف المقياس(:

قام بعمل هذا المقياس الدكتور طلعت أحمد حسن علي مصري الجنسي مدرس  

لقاهرة، تمت االستفادة من مقاييس عدة الصحة النفسي بكلية التربية ببني سواف جامعة ا



م حيث تكون المقياس من 2005من أبرزها مقياس الصراعات األسراة الذي طوره علي 

( فقرة لكي يالءم أهدا  الدراسة ويقابل 20( فقرات في صورته األولية ثم طور إلى  8 

تالي كل فقرة تدرا  خماسي يحدد مد  انطبا  الفقرة على المستجيب على النحو ال

( 3( و أحيانًا( تعطى الدرجة  4(   البًا(ال وتعطى الدرجة  5 دائمًا( وتعطى الدرجة  

( وتعبر الدرجة المرتفعة على 1( و أبدًا( وتعطى الدرجة  2 نادرًا( وتعطى الدرجة  

 مقياس الصراعات األسراة عن ارتفات مستو  الصراعات األسراة.

 الصدق والثبات:
 اعات األسرية:صدق وثبات مقياس الصر 

 أسرتنا  في نتشاجر :(1)( يوضح العبارة 5الجدول رقم )
المئوية النسبة التكرارات العبارة  
 %5.0 5 دائماً 
 %9.0 9  الباً 
 %35.0 35 احياناً 
 %31.0 31 نادراً 
 %20.0 20 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %5  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان أعاله الجدول من يتبين

 من( %20  بنسبة وابداً ( %31  بنسبة ونادراً ( %35  بنسبة واحياناً ( %9  بنسبة و الباً 

 .العينة أفراد جملة

 بسهولة  أعصابهم أسرتي أفراد يفقد :(2)( يوضح العبارة 6الجدول رقم )



 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %5.0 5 دائماً 
 %12.0 12  الباً 
 %22.0 22 احياناً 
 %30.0 30 نادراً 
 %31.0 31 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %5  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %31  بنسبة وابداً ( %30  بنسبة ونادراً ( %22  بنسبة واحياناً ( %12  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد جملة

 البعض  لبعضهم النقد اسرتي اعضاء يوجه :(3)( يوضح العبارة 7الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %9.0 9 دائماً 
 %25.0 25  الباً 
 %28.0 28 احياناً 
 %14.0 14 نادراً 
 %24.0 24 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %9  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %24  بنسبة وابداً ( %14  بنسبة ونادراً ( %28  بنسبة واحياناً ( %25  بنسبة و الباً 
 .العينة افراد جملة

 البعض  بعضهم مع متفقون  اسرتي اعضاء :(4)( يوضح العبارة 8الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %52.0 52 دائماً 



 %29.0 29  الباً 
 %12.0 12 احياناً 
 %5.0 5 نادراً 
 %2.0 2 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %52  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 جملة من( %2  بنسبة وابداً ( %5  بنسبة ونادراً ( %12  بنسبة واحياناً ( %29  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد

 مباشر بشكل نزاعتهما حل علي القدرة والدي لد  :(5)( يوضح العبارة 9الجدول رقم )
 وسراع  وعادل

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %71.0 71 دائماً 
 %12.0 12  الباً 
 %12.0 12 احياناً 
 %2.0 2 نادراً 
 %3.0 3 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
 

( %71  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 جملة من( %3  بنسبة وابداً ( %2  بنسبة ونادراً ( %12  بنسبة واحياناً ( %12  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد

 صاير  طفل وكاني يعامالني والداي مازال :(6)( يوضح العبارة 10الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة



 %20.0 20 دائماً 
 %9.0 9  الباً 
 %25.0 25 احياناً 
 %12.0 12 نادراً 
 %34.0 34 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %20  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %34  بنسبة وابداً ( %12  بنسبة ونادراً ( %25  بنسبة واحياناً ( %9  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد جملة

 بي  والدتي أو والدي يتحكم :(7)( يوضح العبارة 11الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 16.0% 16 دائماً 
 %7.0 7  الباً 
 %22.0 22 احياناً 
 %18.0 18 نادراً 
 %37.0 37 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %16  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %37  بنسبة وابداً ( %18  بنسبة ونادراً ( %22  بنسبة واحياناً ( %7  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد جملة

 المادية  الجوانب علي أسرتي أفراد يختلف :(8)( يوضح العبارة 12الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %8.0 8 دائماً 



 %13.0 13  الباً 
 %24.0 24 احياناً 
 %13.0 13 نادراً 
 %42.0 42 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %8  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %42  بنسبة وابداً ( %13  بنسبة ونادراً ( %24  بنسبة واحياناً ( %13  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد جملة

 اصدقائي  مع بعالقاتي والداي يتحكم :(9)( يوضح العبارة 13الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %11.0 11 دائماً 
 %1.0 1  الباً 
 %17.0 17 احياناً 
 %17.0 17 نادراً 
 %54.0 54 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %11  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %54  بنسبة وابداً ( %17  بنسبة ونادراً ( %17  بنسبة واحياناً ( %1  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد جملة

 نزاعتهم  حل في طويال وقت والداي ياخذ :(10)( يوضح العبارة 14الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %5.0 5 دائماً 
 %10.0 10  الباً 



 %10.0 10 احياناً 
 %22.0 22 نادراً 
 %53.0 53 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %5  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %53  بنسبة وابداً ( %22  بنسبة ونادراً ( %10  بنسبة واحياناً ( %10  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد جملة

 الخاصة  امورنا في اقربائنا يتدخل ما كثيرا :(11)( يوضح العبارة 15الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %5.0 5 دائماً 
 %7.0 7  الباً 
 %8.0 8 احياناً 
 %18.0 18 نادراً 
 %62.0 62 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %5  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 جملة من( %62  بنسبة وابداً ( %18  بنسبة ونادراً ( %8  بنسبة واحياناً ( %7  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد

 كإخوة  بينا والداي يفر   :(12)( يوضح العبارة 16الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %3.0 3 دائماً 
 %5.0 5  الباً 
 %8.0 8 احياناً 



 %5.0 5 نادراً 
 %79.0 79 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %3  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 جملة من( %79  بنسبة وابداً ( %5  بنسبة ونادراً ( %8  بنسبة واحياناً ( %5  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد

 أرائي  إلى والداي يستمع :(13)( يوضح العبارة 17الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %55.0 55 دائماً 
 %16.0 16  الباً 
 %16.0 16 احياناً 
 %3.0 3 نادراً 
 %10.0 10 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %55  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %10  بنسبة وابداً ( %3  بنسبة ونادراً ( %16  بنسبة واحياناً ( %16  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد جملة

 معينة  مالبس ارتداء علي والداي يفرض :(14)( يوضح العبارة 18الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %8.0 8 دائماً 
 %7.0 7  الباً 
 %18.0 18 احياناً 
 %12.0 12 نادراً 



 %55.0 55 ابداً 
 %100.0 100 المجموت

( %8  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %55  بنسبة وابداً ( %12  بنسبة ونادراً ( %18  بنسبة واحياناً ( %7  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد جملة

 األسرة  هذه ضمن وجودي اكره :(15)( يوضح العبارة 19الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %2.0 2 دائماً 
 %1.0 1  الباً 
 %7.0 7 احياناً 
 %4.0 4 نادراً 
 %86.0 86 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %2  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 جملة من( %86  بنسبة وابداً ( %4  بنسبة ونادراً ( %7  بنسبة واحياناً ( %1  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد

 بالقلق  يشعرني ل سرة العام الجو :(16)( يوضح العبارة 20الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %5.0 5 دائماً 
 %4.0 4  الباً 
 %11.0 11 احياناً 
 %9.0 9 نادراً 
 %71.0 71 ابداً 



 %100.0 100 المجموت
( %5  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 جملة من( %71  بنسبة وابداً ( %9  بنسبة ونادراً ( %11  بنسبة واحياناً ( %4  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد

 سني  من اكبر وكاني يعامالني والداي :(17)( يوضح العبارة 21الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %13.0 13 دائماً 
 %12.0 12  الباً 
 %19.0 19 احياناً 
 %16.0 16 نادراً 
 %40.0 40 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %13  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %40  بنسبة وابداً ( %16  بنسبة ونادراً ( %19  بنسبة واحياناً ( %12  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد جملة

 المادية  احتياجاتي والداي يقدر ال :(18)( يوضح العبارة 22الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %10.0 10 دائماً 
 %9.0 9  الباً 
 %13.0 13 احياناً 
 %12.0 12 نادراً 
 %56.0 56 ابداً 

 %100.0 100 المجموت



( %10  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %56  بنسبة وابداً ( %12  بنسبة ونادراً ( %13  بنسبة واحياناً ( %9  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد جملة

 انجازاتي  علي والداي يكافئني :(19)( يوضح العبارة 23الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %37.0 37 دائماً 
 %24.0 24  الباً 
 %19.0 19 احياناً 
 %8.0 8 نادراً 
 %12.0 12 ابداً 

 %100.0 100 المجموت
( %37  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين

 من( %12  بنسبة وابداً ( %8  بنسبة ونادراً ( %19  بنسبة واحياناً ( %24  بنسبة و الباً 

 .العينة افراد جملة

 باموري  والداي احد مع بالتحدث صعوبة أجد :(20)( يوضح العبارة 24الجدول رقم )
 الجنسية  أو العاطفية

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %42.0 42 دائماً 
 %10.0 10  الباً 
 %20.0 20 احياناً 
 %3.0 3 نادراً 
 %25.0 25 ابداً 

 %100.0 100 المجموت



( %42  بنسبة دائماً  كاالتي اعاله للعبارة النسبي التوزاع ان اعاله الجدول من يتبين
 من( %25  بنسبة وابداً ( %3  بنسبة ونادراً ( %20  بنسبة واحياناً ( %10  بنسبة و الباً 
 .العينة افراد جملة

 لالكتئاب: بيك صدق وثبات مقياس
 ( 1التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 25جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %52.0 52  بالحزن  اشعر ال

 %37.0 37 بالحزن  اشعر
 %10.0 10 ذلك من التخلة استطيع وال الوقت طوال حزان انا
 %1.0 1 تحملها يمكنني ال درجة الي سعيد  ير او جدا حزان انا

 %100.0 100 المجموت
 ( 2التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 26جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %73.0 73 بمستقبلي يتعلق فيما محبطاً  او متشائماً  لست
 %17.0 17 مشجع  ير المستقبل ان اشعر
 %7.0 7 اليه اتطلع شي لدي ليس انه اشعر
 %3.0 3 تتحسن ان لالمور يمكن وال المستقبل في امل ال ان اشعر

 %100.0 100 المجموت
 ( 3التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 27جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %78.0 78 فاشل شخة باني اشعر ال

 %11.0 11  يري من اكثر فاشل باني اشعر
 9.0% 9 الفشل من الكثير سو  اجد ال حياتي اراجع حينما
 %2.0 2 تماماً  فاشل باني اشعر

 %100.0 100 المجموت



 ( 4التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 28جدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %45.0 45 الخصوة وجة علي شي من مستاءاً  لست
 %27.0 27 عليها اعتدت التي بالطراقة باالشياء استمتع ال
 %19.0 19 شي اي عن بالرضا اشعر اعد لم
 %9.0 9 شي كل من مستاء انا

 %100.0 100 المجموت
 ( 5التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 29جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %57.0 57 محدد شي من بالذنب اشعر ال

 %16.0 16 االوقات ا لب في لي اهمية ال او شي اني اشعر
 %18.0 18 حقاً  مزنب اني اشعر
 %9.0 9 الفائدة وعديم جداً  س  اني اشعر

 %100.0 100 المجموت
 ( 6التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 30جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %73.0 73 نفسي في بالخيبة اشعر ال

 %14.0 14 نفسي في بالخيبة اشعر
 %5.0 5 نفسي تقززني
 %8.0 8 نفسي اكره

 %100.0 100 المجموت
 ( 7التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 31جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %85.0 85 نفسي اليزاء فكرة اي لدي ليست
 %14.0 14 اموت ان لي االفضل من انه اشعر
 %1.0 1 االكيد والموت لالنتحار خطتت



 %0.0 0 بالتاكيد الفرصة لي توفرت لو نفسي ساقتل
 %100.0 100 المجموت

 ( 8التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 32جدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة

 %44.0 44 باالخران اهتمامي افقد لم
 %33.0 33 عليه اعتدت بما مقارنة باالخران اهتمامي قل

 %17.0 17 ضعيفة تجاههم وعواطفي باالخران اهتمامي معظم فقدت
 %6.0 6 منهم باي اهتم اعد فلم باالخران اهتمامي فقدت

 %100.0 100 المجموت
 ( 9التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 33جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %39.0 39 سابقاً  كنت كما قرارات اتخذ
 %23.0 23 قدراتي تاجيل احاول
 %35.0 35 القرارات اتخاذ في شديدة صعوبة اجد
 %3.0 3 قرار اي اتخاذ باستطاعتي يعد لم

 %100.0 100 المجموت
 ( 10التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 34جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %47.0 47 سابقاً  كنت كما قرارات اتخذ
 %21.0 21 قدراتي تاجيل احاول
 %28.0 28 القرارات اتخاذ في شديدة صعوبة اجد
 %4.0 4 قرار اي اتخاذ باستطاعتي يعد لم

 %100.0 100 المجموت
 ( 11التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 35جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %43.0 43 سابقاً  به اقوم كنت الذي النحو علي بعملي اقوم ان استطيع



 %29.0 29 عمل باي ابدا كي اضافي جهد الي احتاج
 %28.0 28 عمل باي القيام علي نفسي اجبر ان علي
 %0.0 0 االطال  على عمل باي اقوم ان استطيع ال

 100.0% 100 المجموت
 ( 12التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 36جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات العبارة
 %45.0 45 المعتاد من اكثر بتعب اشعر ال

 %35.0 35 عليه ماتعودت خال  على بسهولة اتعب
 %13.0 13 شي اي اعمل حينما اتعب
 %7.0 7 عمل باي القيام استطيع ال لدرجة متعب انا

 %100.0 100 المجموت
 

 ( 13التوزاع النسبي الفقرة  ( يوضح 37جدول رقم )
 المئوية النسبة التكرارات العبارة

 %40.0 40 بالمعتاد مقارنة اسوا ليست للطعام شهيتي
 %39.0 39 سابقاً  كنت كما جيدة ليست للطعام شهيتي
 %13.0 13 السابق من بكثير اسواء للطعام شهيتي

 %8.0 8 مطلقاً  للطعام شهية لدي تكن لم
 %100.0 100 المجموت

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابعالفصل 



 عرض ومناقشة النتائج
Presentation and Discussion of Results 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 الفصل الرابع

 عرض ومناقشة النتائج

يتناول هذا الفصل عرضنا لنتائ  الدراسة التي توصل إليها بواسطة التحليل  

 اإلحصائي ومن ثم مناقشة وتفسير هذه النتائ .

 عرض ومناقشة نتيجة الفرض األول:

ينة الفرض األول على  توجد عالقة ارتباطية طردي بين مستو  الصراعات  

 األسراة واالكتئاب لد  طالب كلية التربية.

 وللتحقق من صحة هذا الفرض يستعرض الباحثين الجداول اةتية  



 يوضح معامالت االرتباط بين مستو  الصراعات األسراة واالكتئاب (:38جدول رقم )

 المعنوية القيمة االرتباط معامل الحجم
100 0.82 0.00 

 معنوية بقيمة( 0.82  هو االرتباط معامل قيمة ان أعاله الجدول من يتبين

 ارتباطية عالقة توجد انه يعني هذا( 0.05  االحتمالية القيم من اقل وهي( 0.00 

 .التربية كلية طالب لد  واالكتئاب األسراة الصراعات مستو  بين طردية

فيما يتعلق بالعالقة االرتباطية بين الصراعات األسراة واالكتئاب وبالنظر إلى  
( وهي أعلى من 0,05الجدول السابق يتضح أن القيمة االحتمالية االرتباطية تساوي  

وهذا يعني أن هنالك عالقة بين الصراعات األسراة واالكتئاب،  (0,00القيمة المعنوية  
 فكلما ذادت الصراعات األسراة ذاد مستو  االكتئاب لد  أفراد عينة الدراسة.

 :الثانيعرض ومناقشة نتيجة الفرض 

وانة هذا الفرض على  توجد فرو  ذات داللة إحصائية في مستو  الصراعات  

 ر النوت.األسراة لد  الطالب تعز  لمتاي

ولبيان مد  صحة هذا الفرض فالجدول التالي يبين الفرو  في الصراعات  

 األسراة نسب لمتاير النوت 

( أنه توجد فرو  في مستو  39واتضح من خالل هذا الجدول    

 الصراعات األسري بين الذكور واإلناث.



لطالب تبعًا نتائ  تباين الفرو  في مستو  الصراعات األسراة لد  ا (:39رقم )جدول 

 لمتاير النوت

 الوسط الحجم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجات (ت) اختبار
 الحرية

 القيمة
 المعنوية

100 1.50 .5030 -25.877 198 .000 
100 3.48 .5770    

 معنوية بقيمة( -25.877  هو كاي مربع قيمة ان أعاله الجدول من يتبين

 داللة ذات فرو   توجد انه يعني هذا( 0.05  االحتمالية القيمة من اقل وهي( 0.00 

 النوت لمتاير تعزي  الطالب لد  األسراة الصراعات مستو  في إحصائية

واتضح من خالل هذه النتائ  أن مد  التاثر بالصراعات األسراة يختلف بين  

الذكور واإلناث، فنجد أن اإلناث أكثر تاثرًا بتلك الصراعات من الذكور وارجع ذلك 

البيولوجية بينهما فاإلناث أكثر حساسية باإلحباط والحزن مما يجعلها أكثر  للفرو  

 عرض للتاثر بالصراعات األسراة من الذكور.

 :الثالثعرض ومناقشة نتيجة الفرض 

وانة هذا الفرض على  توجد فرو  ذات داللة إحصائية في مستو  الصراعات  

 األسراة لد  الطالب تعز  لمتاير العمر.

من صحة هذا الفرض فالجدول التالي يبين اختبار  ت( لداللة الفرو   وللتاكد 

 بين الطالب لمتاير العمر.



نتائ  تباين الفرو  في مستو  الصراعات األسراة لد  الطالب تبعًا  (:40جدول رقم )

 لمتاير العمر

 الوسط الحجم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجات (ت) اختبار
 الحرية

 القيمة
 المعنوية

100 19.12 .9350 142.342 198 .000 
100 3.48 .5770    

 معنوية بقيمة( 142.342  هو كاي مربع قيمة ان أعاله الجدول من يتبين

 داللة ذات فرو   توجد انه يعني هذا( 0.05  االحتمالية القيمة من اقل وهي( 0.00 

 العمر. لمتاير تعزي  الطالب لد  األسراة الصراعات مستو  في إحصائية

أوضحت النتائ  أن هنالك فرو  ذات داللة إحصائية في الصراعات األسراة  

تعز  لمتاير العمر، ومن الممكن تفسير هذه النتيجة من خالل القول أن الصراعات 

األسراة تاخذ أشكااًل ومظاهر باختال  المراحل العمراة، أي أن العمر يلعب دور في 

الصراعات األسراة تظهر خالل فترات المراهقة  وجود الصراعات األسراة، فيبدو أن

المختلفة. فالمراهق في تلك الفترة يكون أكثر تاثرًا بتلك الصراعات مما يسبب له ضاوط 

 نفسية.

 :الرابععرض ومناقشة نتيجة الفرض 

وانة هذا الفرض على  توجد فرو  ذات داللة إحصائية في مستو  الصراعات  

 لمتاير المستو  االقتصادي.األسراة لد  الطالب تعز  



ولفحة هذا الفرض استخدم الباحثون اختبار  ت( لداللة الفرو  بين الطالب  

 نسبة لمتاير المستو  االقتصادي كما يبين الجدول التالي 

نتائ  تباين الفرو  في مستو  الصراعات األسراة لد  يوضح  (:41جدول رقم )

 الطالب تبعًا لمتاير المستو  االقتصادي

 الوسط الحجم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجات (ت) اختبار
 الحرية

 القيمة
 المعنوية

100 1.96 .2810 -23.677 198 .000 
100 3.48 .5770    

 معنوية بقيمة( -23.677  هو كاي مربع قيمة ان أعاله الجدول من يتبين
 داللة ذات فرو   توجد انه يعني هذا( 0.05  االحتمالية القيمة من اقل وهي( 0.00 

 .االقتصادي الوضع لمتاير تعزي  الطالب لد  األسراة الصراعات مستو  في إحصائية
من أهم األسباب الرئيسي للصراعات األسراة أنها نابعة من تردي المستو   

االقتصادي ل سر بشكل خاة، فالفقر والبطالة وتدني المستو  المعيشي للسر متايرات 

نشؤ الصرات األسري نتيجة ما يعانيه أفرادها من مواقف إحباط  أساسية يف ارتفات معدل

وتوتر وذلك لعدم القدرة على إشبات حاجات األسرة الرئيسية، فالصراعات األسراة لد  

األسر منخفضة المستو  االقتصادي تختلف عن الصراعات لد  السر مرتفعة المستو  

 االقتصادي.

 :الخامسعرض ومناقشة نتيجة الفرض 



وانة هذا الفرض على  توجد فرو  ذات داللة إحصائية في مستو  الصراعات  

 األسراة لد  الطالب تعز  لمتاير مستو  تاير الوالدين.

ولفحة هذا الفرض استخدم الباحثون اختبار  ت( لداللة الفرو  بين الطالب  

 نسبة لمتاير مستو  تعليم الوالدين كما تبين في الجدول التالي 

نتائ  تباين الفرو  في مستو  الصراعات األسراة لد  يوضح  (:42)جدول رقم 

 مستو  تعليم الوالدينالطالب تبعًا لمتاير 

 الوسط الحجم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجات (ت) اختبار
 الحرية

 القيمة
 المعنوية

100 1.68 .9420 -16.300 198 .000 
100 3.48 .5770    
 معنوية بقيمة( -16.300  هو كاي مربع قيمة ان أعاله الجدول من يتبين

 داللة ذات فرو   توجد انه يعني هذا( 0.05  االحتمالية القيمة من اقل وهي( 0.00 

 تعليم مستو  لمتاير تعزي  الطالب لد  األسراة الصراعات مستو  في إحصائية

 .الوالدين

هامًا في مستو   يتضح من خالل هذه النتائ  أن مستو  تعليم الوالدين يعلب دوراً  

الصراعات األسراة، فياتي دورهم في الصراعات األسراة من خالل معرفتهم بخصائة نمو 

المراهق، ومن خالل تبني عدد من اإلستراتيجيات التي تسبب الضاوط للمراهق بهد  السيطرة 

لمام عليه، وازعانه لمعاييرهم. فانخفاض المستو  التعليمي يؤدي إلى افتقار الوالدين إلى اإل



بوسائل التربية الحديثة في التعامل مع أبناءهم والتعامل مع المشاكل التي تواجههم، فالوالدان 

المتعلمان هم األكثر تفهمًا للصراعات األسراة وكيفية التعامل معها مقارنة باةباء  ير 

 المتعلمين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامسالفصل 

 اخلـــــامتة
Conclusion 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

سيتناول الباحثين في هذا الفصل خاتمة الدراسة، والتي تشتمل على أهم نتائ   

 الدراسة، توصيات الدراسة ومقترحاتها.

 أهم نتائج الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستويات كل من الصراعات األسراة،  

الجامعة للكشف عن الفرو  بين أفراد  واالكتئاب في أوساط عينة الدراسة من طالب

العينة في كل من الصراعات األسراة واالكتئاب لد  عينة الدراسة، الكشف عن الفرو  

بين أفراد العينة في متايرات الدراسة وفقًا لكل من  النوت، المستو  االقتصادي، مستو  



لصراعات األسراة، تعليم الوالدين(. ثم تحديد طبيعة العالقة بين متايرات الدراسة  ا

 االكتئاب(.

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائ  التالية  

توجد عالقة ارتباطية طردي بين مستو  الصراعات األسراة واالكتئاب لد   .1

 طالب كلية التربية.

توجد فرو  ذات داللة إحصائية في مستو  الصراعات األسراة لد  الطالب  .2

 تعز  لمتاير النوت.

إحصائية في مستو  الصراعات األسراة لد  الطالب  توجد فرو  ذات داللة .3

 تعز  لمتاير العمر.

توجد فرو  ذات داللة إحصائية في مستو  الصراعات األسراة لد  الطالب  .4

 تعز  لمتاير الوضع االقتصادي.

توجد فرو  ذات داللة إحصائية في مستو  الصراعات األسراة لد  الطالب  .5

 .تعز  لمتاير مستو  تعليم الوالدين

 التوصيات:



تقديم برام  إرشادية مكثفة للمراهقين على مستو  المجموعات تتضمن تثقيفهم  .1

حول خصائة مرحلة المراهقة، ومصادر االكتئاب والصراعات األسراة التي 

 تواجههم.

 تقديم برام  إرشادية تعليمية لآلباء حول المراهقة وخصائصها. .2

دارة الصرات مع تقديم برام  إرشادية تدرابية لآلباء حول  .3 أساليب فض النزاعات واا

 المراهق.

عمل مجموعات استرشادية للمراهقين لتزوادهم بمهارات التعامل المناسب مع  .4

 االكتئاب والصراعات األسراة.

عمل مجموعات إرشادية للنمو الشخصي تساعد المراهقين على اكتشا  ذواتهم  .5

 والتعامل مع مخاوفهم واإلجابة عن أسئلتهم.

جود وحدات إرشادية وتوجيه نفسي للخدمات اإلرشادية للمراهقين للوقاية ضرورة و  .6

 من االكتئاب.

دعم وتموال البحوث والدراسات التي تستهد  شراحة المراهقين من طالب  .7

 الجامعة والمدارس.

توعية اةباء والمربيين باساليب التربية المتوازنة التي تعمل على صيا ة  .8

 رابات النفسية  االكتئاب(.شخصيات سوية خالية من االضط



إجراء دراسات استكشافية، تستهد  المشكالت الخاصة بالطالب والتي من شانها  .9

أن تتسبب في إحباط واكتئاب الطالب والعمل على التبصير بها وكيفية حلها 

 والتعامل معها.

براز  .10 العمل على تحصين البيئة األسراة و زالة الضاوط الخاصة بالمراهقين، واا

 ب الخاصة لشخصياتهم.الجوان

 المقترحات:

استكمااًل لهذه الدراسة وبناء على ما توصلوا إليه من نتائ  فان الباحثين يقترحوا  

 اةتي 

 دراسة أثر  ياب األب أو األم وظهور المشكالت النفسية للمراهقين. .1

 بحث اثر  ياب األب على ظهور المشكالت النفسية للمراهق. .2

 المشكالت النفسية والمعاملة الوالدية السيئة.دراسة العالقة بين ظهور  .3

 دراسة فقد الثقة بالنفس والشعور بالنقة لد  المراهق. .4

دراسة مقارنة المشكالت النفسية للمراهقين بمعنى بين المراهقين الذين يعيشون في  .5

مستو  اجتماعي اقتصادي منخفض وآخران في مستو  اجتماعي اقتصادي 

 مرتفع.



عات األسراة بين ذوات المستو  االجتماعي واالقتصادي دراسة مقارنة للصرا  .6

 المنخفض والمستو  االجتماعي االقتصادي المرتفع.

 العمل على وضع نماذج  تقنيات( إسالمية لعالج الصراعات األسراة واالكتئاب. .7

 إجراء دراسة في أساليب التنشئة االجتماعية وعالقتها بالصحة النفسية للطالب. .8

كل من  النوت، العمر، المستو  االقتصادي، مستو  تعليم إجراء دراسة في  .9

 الوالدين( في الفرو  بين الطالب في كل من االكتئاب والصراعات األسراة.
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 (1ملحق رقم )

م اهلل الرمحن الرحيم  بس

 
 

 ...................................السيدة/  السيد/
 احملرتم / احملرتمة                                     

 تعاىل  وبركاته السالم عليكم ورمحة اهلل

 املوضوع: حتكيم إستبانة
 

باإلشـارة للموضــوت أعـاله نرجــو شــاكران التكـرم بتحكــيم هــذه المقـاييس لســتعين بهــم 
الصراعات األسرية وعالقتها باالكتئـا  لـدا املـراهق  )في دراستنا التـي بعنـوان  

 وهي  (بكلية الرتبية
 الصراعات األسراة. .1



 االكتئاب. .2
 

 وجزأكم اهلل خرياً،،،

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق رقم )

م اهلل   الرمحن الرحيمبس



 للعلوم والتكنولوجيا جامعة السودان 

 البيانـــــات العامة
  

 االسم ........................................................... .1

 النوت                  ذكر                       أنثى  .2

  .........................................................العمر   .3

 المستو  االقتصادي  .4

  منخفض             متوسط                  مرتفع        

 مستو  تعليم الوالدين  .5

 متعلمان اإلثنان            ير متعلمان اإلثنان           متعلم واحد

 ملحوظة:

 تستخدم أل راض البحث العلمي فقط.هذه المعلومات  

 رقم االستبانة             

 

 

 

 

 

 

 مقياس الصراعات األسرية



 قائمة الصراعات األسرية
 )قبل التحكيم(

تتضمن هذه القائمة مجموعة من العبارات التي تقيس معرفتك حول أسلوب 

من خالل ، الصراعات التي تحدث في اسرتك ومد  تاثيرها عليك كعومتعامل والديك 

عند اإلجابة التي ( √ تذكر هذه األحداث خالل الشهور الستة الماضية، ضع عالمة 

 تراها مناسبة لك. 

ًً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم  أبداً  نادراً  احيانَا
      نتشاجر في أسرتنا.  .1
      يفقد أعضاء اسرتي أعصابهم بسهولة .  .2
      يوجه أعضاء أسرتي النقد لبعضهم البعض.  .3
      أعضاء أسرتي متفقون مع بعضهم البعض.  .4
لد  والدي القدرة على حل نزاعاتهما بشكل مباشر وعادل   .5

 وسراع.
     

      مازال والداي يعامالني وكاني طفل صاير.  .6
      يتحكم والدي أو والدتي بي.  .7
      يختلف أعضاء أسرتي على الجوانب المادية.  .8
      بعالقاتي مع أصدقائي.يتحكم والداي   .9
      ياخذ والداي وقت طويالً في حل نزاعاتهما.  .10
      كثير ما يتدخل أقرباؤنا في أمورنا الخاصة .  .11
      يفر  والدي بيننا كاخوة.  .12
      يستمع والداي إلى آرائي.  .13
      يفرض والداي علي ارتداء مالبس معينة.  .14
      أكره وجودي ضمن هذه األسرة.  .15
      الجو العام ألسرتي يشعرني بالقلقز  .16



      يبدوا أن والدي يعاملوني وكاني أكبر من سني.  .17
      ال يقدر والداي احتياجاتي المادية.  .18
      يكافئني والداي على إنجازاتي.  .19
أجد صعوبة بالتحدث مع أحد والداي باموري العاطفية أو   .20

 الجنسية.
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 يك لالكتئا مقياس ب

 )قبل التحكيم(
 ال أشعر بالحزن  - صفر 1

 أشعر بالحزن  - 1
 أنا حزان طوال الوقت وال أستطيع التخلة من ذلك - 2
 أنا حزان جدًا أو  ير سعيد إلى درجة ال يمكنني تحملها - 3

 لست متشائمًا أو محبطًا فيما يتعلق بمستقبلي - صفر 2
 مشجعأشعر أن المستقبل  ير  - 1
 أشعر أنه ليس لدي شيء اتطلع إليه - 2
 أشعر أن ال أمل في المستقبل وال يمكن ل مور أن تتحسن - 3

 ال أشعر باني شخة فاشل. - صفر 3
 أشعر  أني فاشل أكثر من  يري - 1
 حينما أراجع حياتي ال أجد سو  الكثير من الفشل - 2
 أشعر أني شخة فاشل تماماً  - 3

 من شي على وجه الخصوةلست مستاءًا  - صفر 4
 ال استمتع باألشياء بالطراقة التي اعتدت عليها - 1
 لم اعد أشعر بالرضا عن أي شيء - 2
 أنا مستاء من كل شيء - 3

 ال أشعر بالذنب من شيء محدد. - صفر 5
 أشعر أني شيء أو ال أهمية لي في أ لب األوقات - 1
 أشعر أني مذنب حقًا  - 2
 وعديم الفائدةأشعر أني سيء جدًا  - 3

 ال أشعر بالخيبة في نفسي - صفر 6
 أشعر بالخيبة في نفسي - 1



 تقززني نفسي - 2
 أكره نفسي - 3

 ليست لدي أي فكرة إليزاء نفسي  - صفر 7
 أشعر أنه من األفضل لي أن أموت - 1
 خططت لالنتحار والموت األكيد - 2
 ساقتل نفسي لو توفرت لي الفرصة بالتاكيد - 3

 أفقد اهتمامي باةخرانلم  - صفر 8
 قل اهتمامي باةخران مقارنة بما اعتدت عليه - 1
 فقدت معظم اهتمامي باةخران ، وعواطفي اتجاههم ضعيفة - 2
 فقدت اهتمامي باةخران فلم أعد اهتم باي منهم - 3

 اتخذ قراراتي كما كنت سابقًا. - صفر 9
 أحاول تاجيل قدراتي - 1
 اتخاذ القراراتأجد صعوبة شديدة في  - 2
 لم يعد باستطاعتي اتخاذ أي قرار - 3

 اتخذ قرارات كما كنت سابقاً  - صفر 10
 أحاول تاجيل قرارتي - 1
 أجد صعوبة شديدة في اتخاذ القرارات - 2
 لم يعد باستطاعتي اتخاذ أي قرار - 3

 استطيع أن أقوم بعملي على النحو الذي كنت أقوم به سابقاً  - صفر 11
 إلى جهد إضافي كي أبدأ باي عمل.احتاج  - 1
 علي أن أجبر نفسي على القيام باي عمل. - 2
 ال أستطيع أن أقوم باي عمل على اإلطال . - 3

 ال أشعر بتعب أكثر من المعتاد. صفر 12
 أتعب بسهولة على خال  ما تعودت عليه. 1
 أتعب حينما أعمل أي شيء. 2



 باي عمل. أنا متعب لدرجة ال أستطيع القيام 3
 شهيتي للطعام ليست أسوأ مقارنة بالمعتاد. صفر 13

 شهيتي للطعام ليست جيدة كما كنت سابقًا. 1
 شهيتي للطعام أسوأ بكثير من السابق. 2
 لم تعد لدي شهية للطعام مطلقًا. 3
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 الصراعات األسرية مقياس
 قائمة الصراعات األسرية



 )بعد التحكيم(
تتضمن هذه القائمة  مجموعة من العبارات التي تقيس معرفتك حول أسلوب تعامل 

، الصراعات التي تحدث في اسرتك ومد  تاثيرها عليك من خالل تذكر كعوموالديك 

 عند اإلجابة التي تراها مناسبة لك. ( √ هذه األحداث خالل فترة حياتك، ضع عالمة 

ًً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم  أبداً  نادراً  احيانَا
      نتشاجر في أسرتنا.  .21
      يفقد أعضاء اسرتي أعصابهم بسهولة .  .22
      يوجه أعضاء أسرتي النقد لبعضهم البعض.  .23
      أعضاء أسرتي متفقون مع بعضهم البعض.  .24
على حل نزاعاتهما بشكل مباشر وعادل  لد  والدي القدرة  .25

 وسراع.
     

      مازال والداي يعامالني وكاني طفل صاير.  .26
      يتحكم والدي أو والدتي بي.  .27
      يختلف أعضاء أسرتي على الجوانب المادية.  .28
      يتحكم والداي بعالقاتي مع أصدقائي.  .29
      ياخذ والداي وقت طويالً في حل نزاعاتهما.  .30
      كثير ما يتدخل أقرباؤنا في أمورنا الخاصة .  .31
      يفر  والدي بيننا كاخوة.  .32
      يستمع والداي إلى آرائي.  .33
      يفرض والداي علي ارتداء مالبس معينة.  .34
      أكره وجودي ضمن هذه األسرة.  .35
      الجو العام ألسرتي يشعرني بالقلق.  .36
      أكبر من سني.والداي يعامالني وكاني   .37
      ال يقدر والداي احتياجاتي المادية.  .38
      يكافئني والداي على إنجازاتي.  .39



أجد صعوبة بالتحدث مع أحد والداي باموري العاطفية أو   .40
 الجنسية.

     

 



 ضع دائرة حول رقم اإلجابة التي تناسبك:
 مقياس بيك لالكتئا 
 )بعد التحكيم(

 ال أشعر بالحزن  - صفر 1
 أشعر بالحزن  - 1
 أنا حزان طوال الوقت وال أستطيع التخلة من ذلك - 2
 أنا حزان جدًا أو  ير سعيد إلى درجة ال يمكنني تحملها - 3

 لست متشائماً أو محبطاً فيما يتعلق بمستقبلي - صفر 2
 أشعر أن المستقبل  ير مشجع - 1
 أشعر أنه ليس لدي شيء اتطلع إليه - 2
 أمل في المستقبل وال يمكن ل مور أن تتحسنأشعر أن ال  - 3

 ال أشعر باني شخة فاشل. - صفر 3
 أشعر  أني فاشل أكثر من  يري - 1
 حينما أراجع حياتي ال أجد سو  الكثير من الفشل - 2
 أشعر أني شخة فاشل تماماً  - 3

 لست مستاءًا من شي على وجه الخصوة - صفر 4
 التي اعتدت عليهاال استمتع باألشياء بالطراقة  - 1
 لم اعد أشعر بالرضا عن أي شيء - 2
 أنا مستاء من كل شيء - 3

 ال أشعر بالذنب من شيء محدد. - صفر 5
 أشعر أني شيء أو ال أهمية لي في أ لب األوقات - 1
 أشعر أني مذنب حقًا  - 2
 أشعر أني سيء جدًا وعديم الفائدة - 3

 ال أشعر بالخيبة في نفسي - صفر 6



 بالخيبة في نفسي أشعر - 1
 تقززني نفسي - 2
 أكره نفسي - 3

 ليست لدي أي فكرة إليزاء نفسي  - صفر 7
 أشعر أنه من األفضل لي أن أموت - 1
 خططت لالنتحار والموت األكيد - 2
 ساقتل نفسي لو توفرت لي الفرصة بالتاكيد - 3

 لم أفقد اهتمامي باةخران - صفر 8
 بما اعتدت عليهقل اهتمامي باةخران مقارنة  - 1
 فقدت معظم اهتمامي باةخران ، وعواطفي اتجاههم ضعيفة - 2
 فقدت اهتمامي باةخران فلم أعد اهتم باي منهم - 3

 اتخذ قراراتي كما كنت سابقًا. - صفر 9
 أحاول تاجيل قدراتي - 1
 أجد صعوبة شديدة في اتخاذ القرارات - 2
 لم يعد باستطاعتي اتخاذ أي قرار - 3

 اتخذ قرارات كما كنت سابقاً  - صفر 10
 أحاول تاجيل قرارتي - 1
 أجد صعوبة شديدة في اتخاذ القرارات - 2
 لم يعد باستطاعتي اتخاذ أي قرار - 3

 استطيع أن أقوم بعملي على النحو الذي كنت أقوم به سابقاً  - صفر 11
 احتاج إلى جهد إضافي كي أبدأ باي عمل. - 1
 القيام باي عمل.علي أن أجبر نفسي على  - 2
 ال أستطيع أن أقوم باي عمل على اإلطال . - 3

 ال أشعر بتعب أكثر من المعتاد. صفر 12



 أتعب بسهولة على خال  ما تعودت عليه. 1
 أتعب حينما أعمل أي شيء. 2
 أنا متعب لدرجة ال أستطيع القيام باي عمل. 3

 بالمعتاد.شهيتي للطعام ليست أسوأ مقارنة  صفر 13
 شهيتي للطعام ليست جيدة كما كنت سابقًا. 1
 شهيتي للطعام أسوأ بكثير من السابق. 2
 لم تعد لدي شهية للطعام مطلقًا. 3

 
 
     

 


