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 مظاهر السلوك العصايب لدى عينة من أبناء األسر النازحة وعالقتها بإدراك الذات
 

 الرمحن الشكري د. مفتاح حممد عبد                                                          
 جامعة ادلرقب -كلية الرتبية                                                                 

حتدد ىدؼ الدراسة يف التعرؼ على مدى التفاعل بٌن مظاىر السلوؾ  ملخص:
العصايب وبعض مكونات الذات. وذلك من خالؿ الوقوؼ على مدى االرتباط ومدى 

أفراد عينة الدراسة من األطفاؿ النازحٌن من اجلنسٌن. وقد  االختالؼ يف تلك ادلتغًنات لدى
تكونت ىذه العينة من التالميذ الدارسٌن مبرحلة التعليم األساسي من أبناء األسر النازحة إىل 

، أو بسبب خالفات يف التوجهات السياسية، منطقة اخلمس بسبب ادلعارؾ الدائرة يف مناطقهم
حيث ، مبساعدة ادلرشدين النفسيٌن واألخصائيٌن االجتماعيٌنومت اختيارىم بالطريقة العمدية 

واضلراؼ ، عاماً  ;>.17( تلميذًا مبتوسط عمر 6;بلغ حجم العينة من التالميذ الذكور )
واضلراؼ ، عاماً  8:.11مبتوسط عمر ، ( تلميذة=8ومن اإلناث )، عاماً  :7.7معياري 
وأخرى  ،قياس مظاىر السلوؾ العصايبعاماً. واستخدـ الباحث قائمة تقدير ل =7.7معياري 

وبتطبيق معادلة االضلدار اخلطي مت التوصل إىل وجود عالقة تفاعلية بٌن ، لقياس مكونات الذات
حيث أشارت النتائج إىل أف األعراض ، بعض مظاىر السلوؾ العصايب ومكونات الذات

اؾ األطفاؿ النازحٌن لذواهتم االكتئابية والوساوس القهرية ومظاىر القلق ذلا إسهاـ معنوي يف إدر 
يف حٌن مل تسهم ادلخاوؼ ادلرضية مبستوى معنوي. وتبٌن أف مظاىر القلق واألعراض ، واقعياً 

يف حٌن مل تسهم بقية ، االكتئابية تسهماف بشكل معنوي يف إدراؾ األطفاؿ لذواهتم اجتماعياً 
ذات داللة إحصائية بٌن ادلتغًنات بداللة معنوية. وبتطبيق اختبار )ت( اتضح وجود فروؽ 

وجاءت الفروؽ ، الذكور واإلناث يف ادلخاوؼ ادلرضية والوساوس القهرية لصاحل عينة اإلناث
أما بالنسبة إلدراؾ الذات واقعيًا فقد جاءت  ،لصاحل عينة الذكور يف ادلعاناة من مظاىر القلق

ٌن اجلنسٌن يف مستوى يف حٌن مل تظهر نتائج الدراسة فروقًا ب ،الفروؽ لصاحل عينة الذكور
 اإلدراؾ االجتماعي للذات.
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 مقدمة:
طرأت على حياة اإلنساف يف مطلع القرف احلادي والعشرين تغًنات جذرية؛ جعلتو 

والثقافية. ولعل تزايد حجم ، واالجتماعية، والبيئية، ػلمل عبًأ ثقياًل من ادلشكالت االقتصادية
، عقدة ال ي شهدىا العامل ع ر التاري  الطويلىذه ادلشكالت كاف نتيجًة طبيعية للتغًنات ادل

وال ػلكمها قانوف معيارّي ، وعلى الرغم من أف كثًنًا من ىذه ادلشكالت قد تكوف غًن مألوفة
ويف الوقت نفسو صار ؽلتلك طرقاً ، إاّل أف اإلنساف قد لعب دورًا رئيسًا يف كثًٍن منها، ثابت

ادلالحظ أف تنشئة األطفاؿ يف اجملتمعات النامية تتصف أكثر فاعلية دلواجهة اجلزء األك ر منها.و 
فنشاىد مثاًل بعض األطفاؿ الذين يزداد طموحهم وتتباعد أىدافهم بسبب ، ببعض التناقضات

غًن أف الطريق صعب لتحقيق تلك ، وتطورات العودلة وثورة ادلعلومات،االنفتاح الكبًن على العامل
وأصبح ، الذي تزايدت فيو حدة الصراعات واخلالفاتالغايات يف رلتمعات كاجملتمع اللييب 

، ومن جهة أخرى فإف النظاـ االجتماعي، سكانو يعيشوف ظروفًا ال تشجع على البحث والرقي
وتركيبة األسرة يف اجملتمع اللييب الزالت حتمل يف طياهتا كثًنًا من التناقضات ال ي تعد مصدراً 

، بٌن االستبداد والتسلط من جهة ذلك مثل التأرجحو ، للصراع ادلرىق وادلضر بالصحة النفسية
ويف الوقت نفسو ، وكذلك احملافظة على ادلوروث كما ىو، واالنفتاح والتحرر من جهة أخرى

وعندما تتغلب ، تباع ظلط حياة متأثر باالنفتاح دوف توفر االستعداد لتحمل نتائجوازلاولة 
 ظهور مظاىر السلوؾ العصايب.فإنو يصعب جتنب ، التأثًنات السلبية يف البيئة

مل ينُج أحد  ـ،7611ا اجملتمع اللييب منذ العاـ وظروؼ القتاؿ واحلروب ال ي مر هب  
وجتدر اإلشارة ىنا إىل اآلثار ال ي ال تظهر ، ادلؤسسات أـمن آثارىا سواٌء على مستوى األفراد 

ليبيا أماـ حروب  وضعت ـ،7611فاحلرب ال ي انتهت عاـ ، إاّل بعد انتهاء حرب السالح
وىي حروب قبلية وحزبية وتوجهات سياسية سلتلفة مع تواجد السالح يف  ،أخرى أشد وأعنف

بعد هناية احلرب العادلية الثانية: إف إزالة ما تركتو حرب  (تشرشل)ويقوؿ، لةؤو أيدي غًن مس
فما أف ، ماً وىكذا كاف واقع احلروب وال يزاؿ دائ، ثار احلرباالسالح من آثار أصعب وأشد من 

فاآلثار ادلنظورة تتمثل يف اخلراب الذي حلق ، تنتهي حرب إاّل وتستلـز حربًا أخرى إلزالة آثارىا
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...؛ بل إف الصعوبة تكمن دائمًا يف بناء  باألبنية وادلؤسسات وادلصانع وادلمتلكات الشخصية
ء وخ راء يف رلاؿ وذلك بشهادة علما ،النفوس ال ي تتجاوز إىل حد بعيد صعوبة بناء احلجارة

 .(Rasor, Eugene L, 2000)احلروب. 
وجتاوز ىذه الصعوبات ليس باألمر السهل. فالبناء ادلادي الذي هتدـ كاف ملكا   

ألشخاص تعبوا ليبنوه؛ لذا البد أف يرتؾ دمار ما جنوه بعرؽ اجلبٌن طيلة سنوات عمرىم شكالً 
 من مشاعر التهديد حلياهتم وحياة أطفاذلم وذويهم.

واالىتماـ بالطفل ىو يف واقع األمر مفتاح مستقبل األمة وأماهنا؛ فقد بات من   
ال ، ادلسلم بو أف اللحاؽ بركب التقدـ واالرتقاء أمر يتطلب إعداد جيل قوي متوافقًا ومستنًناً 

ويبدو السلوؾ العصايب وضعف ، أو خلاًل يف شخصيتو، أو قصورًا يف عقلو، تعوقو علة يف بدنو
غًن أف البعض قد يكونوف ، لذات يف ىذا العصر جزءًا من طبيعة ادلرحلة ال ي نعيشهاتقدير ا

وخاصة يف الظروؼ ال ي يوجد فيها  ،أكثر استهدافًا لنمو أشكاؿ بعض مظاىر السلوؾ العصايب
من العوامل ما يسبب يف عرقلة ظلو الذات ويعيق تقبل اآلخرين يف اجملتمع. )مىن حسٌن 

   .(9>1: >766، وآخروف
أف أظلاط ادلعاملة ال ي ال تسمح بالتقييم اإلغلايب  Baldwin 7661ويرى بالدوين   
ويكوف التنظيم ، ستصبح سلزونة يف ذاكرة الشخص، وتعرقل بناء تصورات استقاللية ذلا، للذات

وبالتايل تنتج ردود فعل مالزمة مثل: احرتاـ ، والتقييم الذايت وفقًا دلستويات أقل من ادلطلوب
 .(Baldwin,2001: 26والرىاب االجتماعي. )، واألعراض االكتئابية، لذات ادلنخفضا

ويبدأ ، ويف مرحلة الطفولة ادلتأخرة وبداية ادلراىقة تتعدد ارتباطات الفرد وتزداد عالقاتو  
وبالتايل تظهر الرغبة يف حتمل ادلسؤولية ضلو مواجهة ادلستقبل ، يف إدراؾ مطالب اجملتمع لو

ألىداؼ ال ي قد تكوف صعبة ادلناؿ. وتزداد احلاجات النفسية واالجتماعية مع امتداد وحتقيق ا
وتبدأ بعض ادلشكالت يف ، وتظهر خالذلا أظلاطًا معينة من ادلشاعر واالنفعاالت، مرحلة ادلراىقة

وخاصة عندما غلد الفرد نفسو يف رلتمع ال يتفهم تلك احلاجات وال يتفاعل معها مبا ، الظهور
فأبناء األسر النازحة ؽلروف مبرحلة صعبة تغًنت فيها أغلب مظاىر حياهتم ، يو من اىتماـتقتض
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ناىيك عن  ،فبعضهم يفتقر للمسكن الذي تتوفر فيو ادلطالب الضرورية للحياة، وسبل معيشتهم
وكل ذلك ػلتاج إىل طاقات ، االحتياجات ادلادية واالبتعاد عن األقارب والتغًن يف الصداقات

واالفتقار ذلذه السبل قد ، وتدعيم نفسي واجتماعي من احمليطٌن بو ،ومهارات اجتماعية ،نفسية
 يؤدي إىل نشأة حالة من القلق والتوتر النفسي بشكل عاـ.

وىي تتنوع تبعًا للمستوى ، ويتأثر األطفاؿ بنوع ادلشكالت ال ي يعانوف منها 
وتعد نشأة سوء التوافق من ، ل ي انتقل إليهااالجتماعي والثقايف السائد يف البيئة ادلنتقل منها وا

ال ي يُرجع فيها التوافق النفسي إىل ، أىم القضايا ال ي ناقشها "روجرز" يف نظريتو عن الذات
ويرى أف ادلتوافقٌن نفسياً يدركوف أنفسهم ، واالتفاؽ بٌن الذات واخل رة Congruenceالتجانس 

وكما يراىا ، هم كما ىي يف حقيقتها يف الواقعوادلوضوعات يف بيئت ،وعالقاهتم مع اآلخرين
، والتوافق النفسي يتطلب جتانساً بٌن اخل رة الذاتية والواقع اخلارجي. )زلمد قاسم، اآلخروف أيضاً 

7666 :8:7). 
واخل رات ، والفرد ُيضفي قيمة سالبة على اخل رات ال ي ال تتفق مع فكرتو عن ذاتو 

: 7666، كز الذات والتوتر وسوء التوافق. )عثماف أميمنادلهددة للذات تؤدي إىل إحباط مر 
79<). 

ذلا األطفاؿ وادلراىقٌن يف  وادلعايًن االجتماعية ال ي ؼلضع، وإذا كانت الضغوط البيئية 
فإف فهم طبيعة ، ىذه ادلرحلة جتعلهم أكثر استعدادًا لإلصابة ببعض مظاىر السلوؾ العصايب

وذلك للوقوؼ على بعض اجلوانب من ، اجلديرة بالبحث مكونات الذات لديهم تعد من األمور
 تركيبة شخصيتهم.

 أعلها:، ودراسة ىذا ادلوضوع ذلا عدد من ادل ررات
ػ احلاجة ملحة يف اجملتمع اللييب لدراسات تسهم يف فهم شخصية الطفل اللييب  1

بعض وذلك لتسليط الضوء على ، بشكل عاـ وشخصية األطفاؿ النازحٌن على وجو اخلصوص
 مظاىر السلوؾ العصايب يف ىذه ادلرحلة العصيبة ال ي دتر هبا البالد.
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ومدى  ،ػ عدـ توفر معلومات عن مستوى احلياة النفسية ذلذه الفئة من أبناء اجملتمع 7
معاناهتم من بعض مظاىر السلوؾ السليب الناجم عن الظروؼ ال ي دتر هبا البالد والتغًنات ال ي 

 نتجت عنها.
خلفض معدؿ انتشار بعض مظاىر السلوؾ  الدراسة قد تسهم يف التخطيط ػ نتائج 8
دلواكبة التغًنات السريعة ال ي  ،ودعم برامج التنمية البشرية ال ي يسعى اجملتمع لتحقيقها ،العصايب

 ؽلر هبا العامل.
  األسئلة اآلتية: نوبناًء على ما سبق ؽلكن بلورة مشكلة البحث يف اإلجابة ع

ى إسهاـ بعض مظاىر السلوؾ العصايب يف التأثًن على إدراؾ الفرد الواقعي ما مد أواًل:
 واالجتماعي للذات لدى أبناء األسر النازحة؟

ما مدى االختالؼ بٌن الذكور واإلناث من أبناء األسر النازحة يف مستوى  ثانياً:
األعراض ، ريةس القهو الوسا، مظاىر القلق، مظاىر السلوؾ العصايب اآلتية: ادلخاوؼ ادلرضية

 االكتئابية؟
ما مدى االختالؼ بٌن الذكور واإلناث من أبناء األسر النازحة يف مستوى  ثالثاً:

 اإلدراؾ الواقعي واالجتماعي للذات؟
 أمهية البحث:

 تكمن أعلية البحث يف كوف نتائجو تفيد يف حتقيق اآليت:
همة للمختصٌن يف ػ يعد رلاال السلوؾ العصايب ومكونات الذات من اجملاالت ادل 1

وتزداد أعلية ىذين اجملالٌن إذا سلمنا أف األطفاؿ النازحٌن ، اإلرشاد والتوجيو والعالج النفسي
ويف مرحلة عمرية تعد بداية لفرتة انتقالية ؽلر خالذلا الطفل إىل عامل ،ؽلروف بظروؼ معيشية صعبة

واجتماعيًا ؽلكن من خاللو فهم وبالتايل فإف نتائج ىذه الدراسة تعد مؤشرًا نفسيًا ، الرجولة
 وتوجيهو ضلو األفضل.، وضبطو بالطريقة ادلناسبة، والتنبؤ بسلوؾ األفراد، الشخصية

ويعمل على ، ػ يسهم البحث يف الكشف عن بعض جوانب شخصية الطفل اللييب 7
 .إثراء الدراسات العربية ال ي تسعى إىل حتقيق التوافق النفسي من خالؿ تنمية إدراؾ الذات
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، ػ تقدـ الدراسة استمارتٌن تقوؽليتٌن باللغة العربية ذلما خصائصهما السيكومرتية 8
والثانية لتقدير مستوى إدراؾ ، األوىل: لتقدير مدى شيوع مظاىر السلوؾ العصايب لدى األطفاؿ

 الذات واقعياً واجتماعياً.
هم والوعي بتأثًن  ػ دراسة العالقة التفاعلية بٌن متغًنات البحث يسهم يف زيادة الف 9

ومن مث العمل على تزويد ادلهتمٌن برعاية األطفاؿ بادلعرفة النفسية ال ي ، كل منها يف اآلخر
والتغلب على األسباب ال ي قد جتعلهم ، تساعد يف حتسٌن مستوى إدراؾ الذات لدى األطفاؿ

 مضطربٌن نفسياً وتبعدىم عن سوء التوافق.
 أهداف البحث:

 البحث يهدؼ إىل التعرؼ على اآليت:يف ضوء ما تقدـ فإف 
ػ مدى إسهاـ مظاىر السلوؾ العصايب لدى األطفاؿ يف التأثًن على إدراكهم لذواهتم  1

 واقعياً واجتماعياً.
ػ مدى االختالؼ بٌن األطفاؿ النازحٌن من كال اجلنسٌن يف مستوى مظاىر السلوؾ  7

 مظاىر االكتئاب.، قهريةس الو الوسا، القلق، العصايب اآلتية: ادلخاوؼ ادلرضية
يف مستوى إدراكهم ػ التعرؼ على الفروؽ بٌن األطفاؿ النازحٌن من كال اجلنسٌن 8
 اً.واجتماعيّ  اً لذواهتم واقعيّ 

 حمددات البحث:
وادلعاجلات اإلحصائية ، ومدى صدقها وثباهتا، تتحدد نتائج البحث باألدوات 

بطبيعة اجملتمع الذي طبقت فيو األدوات  وتتحدد كذلك، ادلستخدمة يف التعامل مع البيانات
وهبذا ، وال ؽلكن تعميم نتائجو إاّل على اجملتمعات ادلشاهبة لو يف اخلصائص، وسحبت منو العينة

بسبب الظروؼ ال ي ،فقد حتددت نتائجو باألطفاؿ النازحٌن مع أسرىم إىل مدينة اخلمس
 ـ.7611تعرضت ذلا مناطقهم بعد أحداث الثورة يف العاـ 
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 مفاهيم البحث:
 وردت يف البحث بعض ادلفاىيم ال ي حتتاج إىل توضيح منها:

يقصد هبا يف ىذه الدراسة " مجيع األسر الليبية ال ي تركت مكاف  األسر النازحة: -
أو بسبب  ،وانتقلت إىل مكاف آخر بسبب ظروؼ احلرب يف موطنهم األصلي ،إقامتها األصلي

  أو نتيجة تدمًن مقر سكناىم. ،اخلوؼ من ادلطاردة
واالستجابات االنسحابية ولـو ،وىو يتضمن السلوؾ ادلبالغ فيو السلوك العصايب: -
ومجيع مظاىر عدـ االستقرار االنفعايل وىو  ،ونوبات الغضب والقلق وادلخاوؼ الشاذة ،اآلخرين

لضعف الوجداين أو ويسمى با، "اجتاه الفرد إىل اإلحساس بضعف االتزاف أو اخللل االنفعايل
 .(;7: =<<1، ضعف األنا أو ادليوؿ العصابية". )مصري حنورة

أما العصابية فيعرفها أمحد عبد اخلالق بأهنا: قابلية أو هتيؤ لإلصابة بالعصاب   
Neurosis وىو اضطراب وظيفي بسيط ال ػلتاج صاحبو إىل عزؿ، أي االضطراب النفسي ،

ويضيق بأعراضو ، فهو يدرؾ غالبًا سوء توافقو، طرب حبالتووال ػلدث فيو خلل يف استبصار ادلض
 .(=9: 7668، ويشكو منها. )أمحد عبد اخلالق

 ويتضمن السلوؾ العصايب زلل اىتماـ الدراسة احلالية ادلظاىر اآلتية: 
وىي تع ر عن حالة مستمرة جتعل الفرد ؽليل خالذلا إىل  :Anxiety قأ ـ مظاهر القل

وؽليل إىل االنزعاج بسهولة من شيء غًن واضح ادلعامل ، الشعور بالضيق والتهديد بطريقة غامضة
وؽليل لوضع قيود صارمة على ما غلب أف يفعلو وما ال غلب أف يفعلو. ، يف العامل اخلارجي

 .(169: 7661، )مرواف أبوحويج وآخروف
وىو بشكل عاـ حالة نفسية وفسيولوجية ترتكب من عناصر إدراكية وجسدية   
 تتضافر خللق شعور غًن سار يرتبط بعدـ االرتياح. ،وسلوكية

وىي تفكًن غًن مرغوب غلعل الفرد ؽليل إىل أف يكوف  :obsession ب ـ الوساوس
يل األفراد منخفضي الوساوس بينما ؽل، ويثقل نفسو بالتفاصيل غًن ادلهمة، منظمًا تنظيمًا جيداً 

 .(167: 7669، إىل اإلعلاؿ واالفتقار إىل النظاـ. )فؤاد الدواش
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، واليأس، ويقصد هبا ادليل للشعور باألسى :Depression ج ـ األعراض االكتئابية
 .(89: =<<1، وعدـ الرضا. )مصري حنورة، مع اإلحساس بالذنب، والعجز عن الرتكيز

وىي تع ر عن ميل للخوؼ ادلرضي الدائم من أوضاع  :Phobia رضيةد ـ ادلخاوف ادل
وىذه ادلخاوؼ غالباً ، وال يستند اخلوؼ منها إىل أساس واقعي، أو مواضيع غًن سليفة بطبيعتها

أو مواقف ليس هبا هتديد أو خطر أو أذى ظاىر. )أشرؼ عبد ، تكوف مرتبطة مبوضوعات
 .(799: 7661، الغين
وىذه الطرؽ قد تكوف ، د من الطرؽ ال ي يدرؾ هبا الشخص ذاتووىي عد مكونات الذات: -

وما يعتقد ، وذلك وفقًا إلدراؾ الفرد لنفسو بأنو شخص مستقل عن اآلخرين، أو سلبية، إغلابية
 :(Mwamnenda, 1991: 41يف إدراؾ اآلخرين لو. )

 ويهتم البحث مبكونٌن فقط من مكونات الذات علا:
وىي رلموع االستجابات ادلتعلقة  :Perceived Self ذاتأ ـ اإلدراك الواقعي لل

على حقيقتها وليس كما ، واجلسمية، والعقلية، بوصف الفرد لذاتو ومظهره من النواحي النفسية
 .(;>: 7661، يرغبها. )سحر طو

وىي رلموع االستجابات ادلتعلقة  Social Selfب ػ اإلدراؾ االجتماعي للذات: 
ال ي تعكس عالقات موجبة معهم يف ، واجلاذبية الشخصية، اآلخرينوتقبل ، بالتقبل االجتماعي

معتمدًا على أقواذلم وأفعاذلم. ، ادلواقف االجتماعية من خالؿ تصور الفرد لتقومي اآلخرين لو
 .(>>: 7661، )سحر طو

 :ادلنطلقات النظرية للبحث
 مظاهر السلوك العصايب:

ودتوج  ،من الصراعات والتناقضاتيعيش الليبيوف بشكل عاـ مرحلة تزخر بالعديد  
ونظراً ألف ىذه التغًنات ال تقابلها تغًنات موازية دتكن ، بالعديد من التغًنات ادلتالحقة والسريعة

فإهنا جتعلو يشعر بالعجز واخلوؼ والقلق على ، اإلنساف البسيط من مواجهة آثارىا السلبية
ويع ر ، عل مع العديد من العوامل النفسيةادلستقبل وغًنىا من مظاىر السلوؾ العصايب ال ي تتفا
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، سبب وىدؼ ولكل مظهر من مظاىره، السلوؾ العصايب عن مؤشر لوجود ادلرض النفسي
وسلوؾ اإلنساف غائي )أي لو غاية(. والعرض ؼلتلف يف شدتو من ، فادلظهر عرض لسلوؾ

وادلرضى يف واالختالؼ بٌن األسوياء ، وال يوجد إنساف خاؿ من األعراض، شخص آلخر
وليس يف نوعو. والعرض رمز يع ر عن احلالة ، األعراض ىو اختالؼ يف درجة وجود العرض

وعادة ما يع ر العرض ، فالقيء مثاًل قد يرمز إىل رفض الواقع أو طرد زلتويات اجلسم، النفسية
ض ولكل عر ، فالتبوؿ الالإرادي مثاًل: قد يع ر عن رغبة الطفل يف استعطاؼ األـ، عن معىن
ويزيل قلقو. )فوزي ، فمريض الوساوس القهرية عندما يكرر غسل يديو فهو ؼلفض توتره، وظيفة
 .(=11: 7666، جبل

 العوامل ادلؤدية للسلوك العصايب:
ال يوجد دليل حاسم يؤكد دور الوراثة يف ـ العامل الوراثي والتكوين البيولوجي:  1

أف ىناؾ عوامل تكوينية معينة يف اجلهاز العصيب اإلصابة بالسلوؾ العصايب؛ إاّل أف ىذا ال ينفي 
 تعمل مبثابة العوامل ادلهّيئة لإلصابة باالضطراب.

ػلدث ذلك من خالؿ التعرض ألظلاط التنشئة غًن  ـ النمو النفسي غري السوي: 2
السوية ال ي يظهر فيها الصراع والقلق والرتدد واخلوؼ وىي يف رلملها تعمل على إعاقة النمو 

 وتضعف إرادتو.، للفردالسوي 
يف بعض احلاالت يتم  ـ ادلواقف ادلساعدة على ظهور االستجابة العصابية: 3

أو ، استدراج الشخص إىل االستجابات اخلاطئة أو غًن ادلقبولة؛ وذلك من خالؿ التحريض
 أو التعرض دلواقف الفشل واإلحباط.، أو اإلغراء، الرتىيب

، وأشكاؿ احلياة السياسية، اط القيم السائدةويتمثل يف أظل ـ العامل احلضاري: 4
وغًن ذلك من أمور احلياة ال ي تؤدي إىل تعجيل ظهور االضطراب بشكل ، والثقافية، والفكرية

 معٌن ويف ظروؼ زلددة.
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تصنيفًا لالستجابات العصابية يعتمد بشكل أساسي  ;=<1وقدـ كوفيل وزمالئو  
ويعد ىذا التصنيف موضع اتفاؽ بٌن مجهرة ، على تصنيف اجلمعية األمريكية للطب النفسي

 ويشمل ىذا التصنيف ادلظاىر اآلتية:، وىو زلل االىتماـ يف البحث احلايل، الباحثٌن
، وأعراضو تكوف نفسية مثل: ضعف القدرة على االنتباه والرتكيز :Anxietyـ القلق  1

 .(.Sehha.Com www) وتكوف جسمية مثل: ارتفاع ضغط الدـ وجفاؼ احللق.
وترجع أسبابو إىل سوء الرتبية كتخويف الطفل. أو الشذوذ يف تكوين الطفل البدين شلا  

يشعره بالنقص يف قدرتو على ادلشاركة. وكذلك اإلػلاء الذي قد يكوف ذاتيًا )ما يرتتب يف سليلة 
مثل: السماع ، وقد يكوف مكتسب أو خارجي ادلصدر، الفرد من أفكار تبعث يف نفسو القلق(

مثل: ، وكذلك ادلشكالت احلالية ال ي ترتؾ يف اإلنساف آثارىا، وادث الوفاة ادلفاجأةعن ح
 .(187: 7666، )فوزي جبل احلروب والكوارث.

         وعلى اجلانب اآلخر فإف درجة من القلق تعد صحية وإغلابية ألهنا تدفع 
         تعرض ذلا يف صراعو اإلنساف ضلو العمل ومواجهة األخطار ادلمكنة أو احملتملة ال ي قد ي

                      فالقلق باعث إغلايب يساعد يف احلفاظ على الذات والنجاح يف سًنة  ،مع احلياة
 .(WWW.Sehha.Comاحلياة. )

ومن أبرز أعراضها أف الشخص يكوف مهمومًا قلقاً  :Phobiaـ ادلخاوف ادلرضية  2
وإذا ، يصرؼ طاقاتو النفسية واجلسمية يف جتنب األشياء وادلواقف ال ي ختيفو بشىت الوسائل

انتابو اذللع والفزع وشعر بالعجز وتوقع الشر وظهرت عليو أعراض ، أضطر دلواجهة ىذه ادلواقف
 .(www.galam.comواإلسهاؿ. )ورمبا القيء ، والعرؽ، مثل: اضطراب التنفس

وترجع أسبابو غالباً إىل خ رات اخلوؼ ادلروعة ال ي يكوف ادلريض يف معظم احلاالت قد  
وقد يتكوف من خالؿ االستجابات الشرطية حلاالت اخلوؼ ال ي حدثت يف الطفولة ، نسيها
ويف معظم ، اـويف بعض احلاالت يكوف ناجتًا عن إسقاط رمزي خلوؼ عاـ أو لصراع ع، ادلبكرة

 .(www.toubibonline.comاحلاالت ينسى ادلريض السبب احلقيقي. )
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الشخص الذي لديو ميوؿ اكتئابية تظهر عليو إف  :Depressionـ االكتئاب  3
 ،وقلة االىتمامات ،وقلة األصدقاء ،أعرض االنطواء واالنسحاب واجلدية واالنغالؽ واخلجل

ع أسبابو إىل بعض العوامل النفسية منها: الظروؼ احملزنة وظلطية العادات وجتنب ادللذات. وترج
واحلرماف وفقد ادلساندة العاطفية وحاالت اإلحباط والفشل ادلتكرر وبعض ، واخل رات ادلؤدلة

 .(www. islamonline.netأساليب الرتبية اخلاطئة. )
يقوؿ فرويد إف ادلرضى بعصاب الوسواس  :Obsessionsـ الوسواس القهري  4

فيجدوف أنفسهم مدفوعٌن إىل أعماؿ ال تعود ، هري تشغل باذلم أفكار ال هتمهم يف الواقعالق
وقد تكوف األفكار ادلتسلطة عارية ، لكنهم ال يستطيعوف االبتعاد عنها أو تركها، عليهم بادلتعة

ويف كل األحواؿ فهي تستثًن نشاطًا عقلياً ، ادلعىن أو عدؽلة األعلية بالنسبة للشخص ادلعين
فهو ػلب ، ويبدو صاحب الشخصية الوسواسية فاضاًل ولكنو غًن سعيد، مكثفًا ينهك ادلريض

 .(<>1: 7666، النظاـ والنظافة واذلدوء ودقة ادلواعيد. )فوزي جبل
ولعل من أىم أسباب عصاب الوسواس القهري احلوادث واخل رات الصادمة واألمراض   

والشر يف الفرد واإلحباط ادلستمر يف اجملتمع والتهديد ادلعدية اخلطًنة والصراع بٌن عناصر اخلًن 
، )أديب اخلالدي ادلتواصل باحلرماف واخلوؼ وعدـ الثقة وكذلك التنشئة اخلاطئة ادلتسلطة.

7667 :7<8). 
وبتحليل ادلظاىر السالفة الذكر والوقوؼ على ادلالمح العامة خلارطة االضطرابات   

ؿ نظرية "كارؿ روجرز" الذي يربط بٌن العصاب ومفهـو النفسية ال ي تصيب الشخصية من خال
فإف العصاب يف رأيو يشبع احلاجات غًن الشعورية بوسائل سلوكية تتفق مع مفهـو ، الذات
وعلى اجلانب اآلخر فإف العصاب حسب ىذه النظرية قد يأيت نتيجة عدـ تطابق ، الذات

 اً.ديلها عصابيّ السلوؾ مع الذات أو نتيجة عدـ قبوؿ الذات للرغبات وتع
والذات عند فرويد تعكس ارتباط اإلنساف احلتمي مع العناصر الشخصية والثقافية ال ي  

وىي حصاد ، وظلوىا يرتبط بالتعليم والتلقٌن الثقايف ابتداًء من مرحلة الرضاعة، تسبب لو القلق
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)عثماف  تنظيم التجارب ادلكتسبة ال ي تستهدؼ جتنب القلق وإحداث التكامل مع اآلخرين.
 (>>1: 7666، أميمن

  :مكونات الذات
 تنقسم الذات إىل عدة مكونات وقد اىتم البحث بدراسة اآليت:

وتشًن إىل إدراؾ الفرد لنفسو على حقيقتها وليس كما  ـ الذات ادلدركة أو الواقعية: 1
يمو وكذلك ق، ودوره يف احلياة، ويتضمن ىذا اإلدراؾ جسمو ومظهره وقدراتو ومركزه، يرغبها

 ومعتقداتو وطموحاتو.
والذات ، وىي حصيلة ذوات متعددة ىي: الذات العرقية ـ الذات االجتماعية: 2

وأف ، وأف اجملتمع الذي يعيش فيو الفرد يؤثر يف مشاعره بذاتو، والذات الدينية، الثقافية
تتكوف من خالؿ اإلحساس بالذات زلدد بالتوقعات ال ي تتبناىا اجملموعة ال ي ينتمي إليها. وىي 

 .(Y0ung& Hazal, 2001: 295اخل رات ادلرتاكمة ال ي يتلقاىا الفرد. )
مثل: الذات ادلثالية والذات ، وىناؾ عدد من ادلكونات الفرعية األخرى دلفهـو الذات 

وقد اختلف الباحثوف يف حتديدىا ، العقلية والذات ادلدرسية والذات العائلية وما إىل ذلك
، فرعية من مفهـو الذات ادلدركة الذي استعملتو كارين ىورين تبار أهنا أجزاءوتقسيمها على اع

والتوقعات ، وادلثل العليا، واستعملو إيريك فرـو على أنو يرمز إىل ادلعتقدات وادلدركات احلسية
 وادلطالب ال ي أصبح الشخص يكوهنا بالنسبة لسلوكو وخ رتو.

وكلما عرؼ ، ال ي تقـو عليها شخصيتووفكرة الشخص عن ذاتو ىي النواة الرئيسة  
وعرؼ ما حتتويو من قدرات وميوؿ ورغبات ومدركات شعورية ، اإلنساف ذاتو معرفة جيدة

وقاـ بتقييمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة؛ كاف ذلك عاماًل ومؤشراً قوياً على توافق ، وانفعاالت
 .(9>: 7666، اإلنساف وتأقلمو. )فوزي جبل

ويرى أنو عندما ، فق من أىم القضايا ال ي ناقشها روجرز يف نظريتوونشأة سوء التوا  
فإف ىذا ، ؽلنع الكائن احلي عدداً من خ راتو احلسية واحلشوية ذات الداللة من بلوغ مرتبة الوعي

كما يؤدي إىل عدـ انتظامها يف ،  يؤدي إىل احليلولة دوف حتوؿ ىذه اخل رات إىل صورة رمزية
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سبب مثل ىذا ادلوقف قدرًا كبًنًا وأساسيًا من التوتر النفسي. )أديب وي، جشتلت بناء الذات
 .(>71: 7667، اخلالدي
والشخصية ال ؽلكنها أف حتقق نفسها ما مل تكن اخل رات حقيقية بالنسبة للذات  
بينما يتوفر التوافق النفسي عندما يصبح مفهـو الذات يف وضع يسمح لكل خ رات ، الواقعية

، وعلى عالقة ثابتة ومتسقة مع مفهـو الذات، تصبح متمثلة يف مستوى رمزيالكائن احلي أف 
وعلى ذلك فإف التوتر الداخلي تقل حدتو عندما يتكوف لدى الشخص إحساس جديد عن 

 .(;9: 7668، الذات. )مفتاح الشكري
 الدراسات السابقة:

، تناولت بعض الدراسات شيوع االضطرابات النفسية ومدى الفروؽ فيها بٌن اجلنسٌن  
الفروؽ الفردية يف العصابية بٌن مخس ، 7667فدرس "أمحد عبد اخلالق ومايسة النياؿ" 

( تلميذاً 18:رلموعات عمرية من الذكور ومثلهم من اإلناث. وتكونت عينة الدراسة من )
ت النتائج أف أعلى متوسطات العصابية حتصلت عليها عينة الذكور وأظهر ، مبدينة اإلسكندرية
 عاماً. 17و  18من اجملموعتٌن 

الفروؽ بٌن اجلنسٌن يف سلتلف  7Jindal &Panda<<1ودرس "جنداؿ وباندا"   
( طالبًا يدرسوف يف الصف 17:وتألفت العينة من )، السمات العصابية خالؿ مرحلة ادلراىقة

، شارت النتائج إىل عدـ وجود فروؽ بٌن اجلنسٌن يف أعراض القلق واالكتئابوأ، التاسع الثانوي
: ;<<1، وجاءت الفروؽ لصاحل اإلناث يف أعراض اخلوؼ وتوىم ادلرض. )يف إبراىيم أبوزيد

<;) 
الفروؽ بٌن الذكور واإلناث يف تقدير الذات  ,Hops 6<<1ودرس "ىوبس"   

وحىت احلادي  ( طالبًا من طلبة الصفوؼ التاسع67=واشتملت العينة على )، وأعراض القلق
وأهنن أكثر معاناة من ، وأشارت النتائج إىل أف اإلناث أقل تقديرًا للذات من الذكور، عشر
 القلق.
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، (7668أما مكونات الذات يف مرحلة ادلراىقة فقد قاـ بدراستها "الشكري" عاـ ) 
واشتملت ، ارسة آليات الدفاع النفسيوذلك هبدؼ التعرؼ على العالقة بٌن مفهـو الذات وشل

ومن ضمن النتائج ال ي ، ( مراىقة يدرسوف بادلرحلة اجلامعية771( مراىقاً و )711العينة على )
وأشار أيضاً إىل أف اإلناث ، توصل إليها عدـ وجود فروؽ بٌن الذكور واإلناث يف الذات الواقعية

 أكثر سلبية من الذكور يف مفهـو الذات االجتماعي.
وذلك هبدؼ التعرؼ على ، مفهـو الذات لدى اجلنسٌن ;<<1ودرس "أبوزيد"   

وأجريت الدراسة على عينة من طلبة ادلرحلة اجلامعية بلغ ، مستواه وعالقتو باالتزاف االنفعايل
وينتموف إىل مستوى اقتصادي ، عاماً  76: 16تراوحت أعمارىم بٌن ، ( طالباً 6>7حجمها )
الدراسة إىل وجود فروؽ دالة بٌن اجلنسٌن حيث كاف الذكور أكثر وأشارت نتائج ، متوسط
وكانت صورة الطالبة عن نفسها ختتلف عن الصورة ال ي يراىا هبا اآلخروف. وبينت ، إغلابية

 أف اإلناث أقل تقباًل للذات وأقل تقباًل لآلخرين.  النتائج أيضاً 
أما فيما يتعلق بدراسة آثار النزوح يف اجملتمع اللييب فقد درس "ادلدين" متغًن اضطراب   

( سنة 6> -:1ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من النازحٌن الذين ترتاوح أعمارىم بٌن )
ـ وأظهرت نتائج الدراسة أف 7611مبدينة مصراتة خالؿ الفرتة من شهر مارس إىل شهر مايو 

لعينة يعانوف بشكل حاد من ىذا االضطراب وأف نسبة احلاالت الشديدة لدى % من أفراد ا;1
الذكور أعلى منها لدى اإلناث وبشكل عاـ فقد أشارت النتائج إىل عدـ وجود فروؽ دالة 

 إحصائياً بٌن متوسط درجات عينة البحث وفقاً دلتغًنات اجلنس والعمر ومنطقة النزوح. 
، ديثة ال ي تتعلق بالسلوؾ العصايب ومكونات الذاتالدراسات احل ويلحظ شلا سبق قلة 

والواقع أف ، ولعل ذلك راجع إىل اجتاه الباحثٌن يف األلفية الثالثة إىل دراسة مفاىيم أكثر حداثة
دراسة ىذه ادلتغًنات ال يرتبط بعصر أو ثقافة حبد ذاهتا؛ بل إف الدراسة ادلتتالية دلثل ىذه 

خاصة أف مكونات الذات تعكس ، ما ػلدث خالؿ فرتة وأخرىادلتغًنات تسمح بادلقارنة بٌن 
مدى توافق الفرد واجملتمع. والحظ الباحث من خالؿ فحصو للدراسات السابقة تنوعًا يف 

بعض الدراسات أف  حيث اتضح من نتائج، استخداـ أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات
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ك كما يف دراسة "أمحد عبد اخلالق وذل، بعضها اعتمد على معامل االرتباط وحتليل التباين
دوف استخداـ االضلدار اخلطي ادلتعدد الذي يسمح بدراسة العالقة  7667ومايسة النياؿ" 

وقد حرص الباحث ، التفاعلية بٌن ادلتغًنات ويوضح مدى إسهاـ كل متغًن يف ادلتغًنات األخرى
ذي تقـو بو مكونات الذات يف على دراسة ىذه الفئة من أبناء اجملتمع اللييب حليوية الدور ال

وذلك على عكس أغلب الدراسات ال ي تناولت ادلراىقة بشكل ، توافق الفرد خالؿ ىذه ادلرحلة
ال ي  7611. ودراسة ادلدين 7<<1و"جنداؿ" ، 6<<1دراسات "ىوبس"  عاـ كما يف

 تناولت مراحل عمرية سلتلفة لدى عينة عاشت ظروؼ حرب ختتلف عن الظروؼ ال ي عاشتها
 عينة البحث احلايل. 

وذلك بإتباع ، منهج البحث: اعتمد البحث يف إجراءاتو على ادلنهج الوصفي االرتباطي
وكذلك ، يف التعرؼ على مظاىر السلوؾ العصايب لدى عينة الدراسة بعض اخلطوات ال ي تساعد

ين وتفسًنىا زلاولة تقدمي وصف دلستوى مكونات الذات مث مقارنة النتائج ادلتعلقة بكال ادلتغًن 
 وفق النظريات العلمية.

 إجراءات البحث: 
 وتضمنت اآليت:

مت اختيارىا باألسلوب العمدي وذلك بعد زيارة مدارس مرحلة التعليم  عينة البحث: -
ومت التعرؼ ، ومقابلة ادلرشدين واألخصائيٌن النفسيٌن واالجتماعيٌن ،األساسي مبنطقة اخلمس
ويعد ىذا األسلوب مناسباً عندما تكوف ، النازحٌن ادلسجلٌن مبدارسهممن خالذلم على التالميذ 
وتكونت عينة ، وذلك بغرض تطوير عينة دتثل اجملتمع دتثيال مناسباً  ،العينات غًن متجانسة

 ( تلميذة. =8( تلميذاً من الذكور ومن اإلناث )6;( تلميذاً بواقع )=<الدراسة من )
 نة الدراسة حسب متغًن العمر.( يبٌن توزيع أفراد عي1واجلدوؿ )
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 (1جدوؿ )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغًن العمر
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( سنة باضلراؼ ;>.17جتدر اإلشارة إىل أف متوسط عمر رلموعة الذكور قد بلغ ) 

معياري  سنة باضلراؼ 8:.11وبلغ متوسط عمر رلموعة اإلناث ، سنة :7.7معياري قدره 
حيث ، سنة. وتبٌن أنو ال توجد فروؽ جوىرية بٌن الذكور واإلناث يف متغًن العمر =7.7قدره 

 وىي غًن دالة إحصائياً. >6.7بلغت قيمة )ت( 
قاـ الباحث بفحص االختبارات ال ي تؤدي نفس غرض  أدوات البحث: -
ي يناسب ثقافة العصر واستعاف هبا يف صياغة عدد من العبارات حىت خترج بالشكل الذ،البحث

ال ي تتناوؿ موضوعات ختتلف  ،ومت حذؼ العبارات، والظروؼ ال ي ؽلر هبا اجملتمع اللييب حالياً 
وبذلك أصبحت األدوات تتصف ، عما يقع يف رلاؿ اىتماـ إنساف القرف احلادي والعشرين

عدة األخصائي وصممت حبيث يتم تعبئتها مبسا ،وباالختصار يف زلتواىا ،باحلداثة يف مضموهنا
 النفسي أو االجتماعي بادلدرسة. وقد تضمنت األدوات احملاور اآلتية:
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 وتضمن رلالٌن:ـ اختبار مكونات الذات: 1
 عبارة. =1تألف من تالذات الواقعية و  -
 عبارة. 76ألف من تالذات االجتماعية وت -
 وتضمن: ـ اختبار السلوك العصايب:2
 عبارة. 19تألف من تأعراض القلق و  -
 عبارة.17وتألف من  س القهريةو أعراض الوسا -
 عبارة.19ألف من تاألعراض االكتئابية وت -
 عبارة. 17ألف من تأعراض ادلخاوؼ ادلرضية وت -

 إجراءات حساب الصدؽ والثبات ألدوات الدراسة:
يف إطار إجراء الدراسة قاـ الباحث حبساب الصدؽ والثبات من خالؿ عينة استطالعية 

حيث جلأ إىل طريقة الصدؽ الذايت وطريقة ، ( طفالً 76أطفاؿ األسر النازحة بلغ قوامها )من 
 .التجزئة النصفية

 ( يبٌن القيم ال ي مت التوصل إليها.7واجلدوؿ )
 ( معامالت الصدؽ والثبات7جدوؿ )

 9=.6الصدؽ الذايت  ;=.6معامل الثبات  قائمة تقدير الذات
 7=.6الصدؽ الذايت  8=.6الثبات معامل  مظاىر السلوؾ العصايب

 
 نتائج البحث:
 وية يف التأثًن على مكونات الذاتيسهم السلوؾ العصايب وبداللة معن الفرض األول:

 لدى أطفاؿ األسرة النازحة الدارسٌن مبرحلة التعليم األساسي مبنطقة اخلمس.

ادلستقلة )ادلخاوؼ ػ ُاستخدمت معادلة االضلدار اخلطي ادلتعدد دلعرفة دور ادلتغًنات  
الذات  .( يف حدوث ادلتغًن التابع )الذات ادلدركةيةاألعراض االكتئاب .س القهريةو القلق ػ الوسا

 االجتماعية( من خالؿ اآليت:
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 ػ إسهاـ السلوؾ العصايب يف التأثًن على إدراؾ الفرد لذاتو.  1
 ( يوضح تأثًن السلوؾ العصايب يف إدراؾ الذات:8واجلدوؿ )

 (8)جدوؿ 
 يوضح إسهاـ السلوؾ العصايب يف الذات ادلدركة

 قيمة )ت( ادلعلمة ثابت االضلدار

 81.9** 8.=9 ادلتغًنات ادلستقلة

 8:.6 :6.1 ادلخاوؼ

 9.9-** 6.88- القلق

 <.7** 6.77 س القهريةو الوسا

 =.=-** 1;.6- األعراض االكتئابية

  
وىو ما ، 8.=9االضلدار قد بلغت  يُلحظ من بيانات اجلدوؿ السابق أف معلمة ثابت

، يعين أف أّي مفردة من عينة البحث لو حتصلت على درجة "صفر" يف مجيع ادلتغًنات ادلستقلة
ومن خالؿ اختبار )ت( ، من الدرجة ادلقررة الختبار الذات ادلدركة 8.=9فسوؼ حتصل على 

ىل نفس اجلدوؿ نلحظ أف (. وبالرجوع إ6.61للمعنوية صلد أف ذلا داللة معنوية عند مستوى )
( 6.61س القهرية ػ االكتئاب( ذلا إسهاـ معنوي عند مستوى )و ادلتغًنات ادلستقلة )القلق ػ الوسا

 يف حٌن مل تسهم ادلخاوؼ ادلرضية مبستوى معنوي.، يف الذات ادلدركة
 ػ إسهاـ مظاىر السلوؾ العصايب يف التأثًن على الذات االجتماعية:  7

 تأثًن مظاىر السلوؾ العصايب يف الذات االجتماعية:( يوضح 9واجلدوؿ )
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 (9جدوؿ )
 يوضح إسهاـ مظاىر السلوؾ العصايب يف الذات االجتماعية

 قيمة )ت( ادلعلمة ثابت االضلدار

 7;.<1** 98.19 ادلتغًنات ادلستقلة

 ;:.6 6.67 ادلخاوؼ ادلرضية

 7.89-* >6.1- مظاىر القلق

 ;:.6 6.69 س القهريةو الوسا

 =7.<-** >:.6- األعراض االكتئابية

 
وىذا يعين أف أّي ، (98.19( أف معلمة ثابت االضلدار بلغت )9يتضح من اجلدوؿ )
تحصل تصلت على )صفر( يف مجيع ادلتغًنات ادلستقلة؛ فسوؼ حتمفردة من عينة البحث لو 

تطبيق اختبار )ت(  ومن خالؿ، ( من الدرجة ادلقررة الختبار الذات االجتماعية98.19على )
(. ويتضح أيضًا أف متغًن 6.61للداللة ادلعنوية نالحظ أف ذلا داللة معنوية عند مستوى )

ومتغًن القلق لو إسهاـ معنوي عند مستوى ، (6.61االكتئاب لو إسهاـ معنوي عند مستوى )
 يف حٌن مل تسهم بقية ادلتغًنات ادلستقلة بداللة معنوية.، (:6.6)

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن درجات أفراد العينة )الذكور  الفرض الثاين:
واإلناث( يف استجاباهتم على مكونات قائمة مظاىر السلوؾ العصايب: )مظاىر القلق ػ ادلخاوؼ 

 س القهرية ػ األعراض االكتئابية(.و ادلرضية ػ الوسا
مدى تباين أفراد  دلعرفة، وقيمة )ت(، واالضلراؼ ادلعياري، مت حساب ادلتوسط احلسايب 

وداللة الفروؽ بينهما. ، العينة من الذكور واإلناث يف ادلعاناة من مظاىر السلوؾ العصايب
 ( يوضح تلك النتائج.:واجلدوؿ )
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 (:جدوؿ )
 يوضح داللة الفروؽ بٌن اجلنسٌن يف مظاىر السلوؾ العصايب

 ـ الداللة )ت( قيمة االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط ادلتغًن القائمة

 ادلخاوؼ ادلرضية
 <1.8 :<.1 ذكور 

 7.71 >.> إناث  6.61 8.89

 مظاىر القلق
 9:.7 ::.16 ذكور

 1<.7 ;1.< إناث :6.6 ><.1

 س القهريةاو الوس
 :7.9 :;.17 ذكور

 ;7.1 >19.9 إناث 6.61 ;=.7

 األعراض االكتئابية
 ;:.7 88.> ذكور

 غًن دالة 9=.1
 7>.1 ;1.; إناث

 الدرجة الكلية
 <;.8 9>.:8 ذكور

 9.87 7:.=8 إناث :6.6 <7.9

 
أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية لصاحل عينة اإلناث من ، (:يتضح من اجلدوؿ )

وكذلك يف الدرجة الكلية. وتبٌن  ،أبناء األسر النازحة يف ادلخاوؼ ادلرضية والوساوس القهرية
وأف الفروؽ بينها وبٌن عينة اإلناث كانت ، أيضًا أف عينة الذكور أكثر معاناة من مظاىر القلق

فإف قيمة )ت( غًن دالة ، (. أما بالنسبة لالكتئاب:6.6بداللة إحصائية عند مستوى )
وىذا يعين ، درجات أفراد العينةإحصائياً شلا يدؿ على عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن 

 انتشار مظاىره بشكل متقارب بٌن الذكور واإلناث.
فهي تتسق مع ما ورد يف الرتاث ، وتبدو ىذه النتائج منطقية ومتوقعة إىل حٍد كبًن  
وأف الفروؽ ، الذي يشًن إىل أف اإلناث أكثر تعرضًا لالضطرابات النفسية من الذكور، النفسي

وتستمر كذلك يف مراحل العمر التالية. )ريتشارد  ،يف وقت مبكر من العمربٌن اجلنسٌن تظهر 
 .(19: 6<<1، لن
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فضاًل عن القيود ، ولعل ذلك يعود لطبيعة األنثى ال ي تتسم باحلساسية ورىافة احلس  
وشعورىا بعدـ األماف وسلاوفها من ، والضوابط ال ي جتدىا الفتاة مفروضة عليها يف ىذه ادلرحلة

وقد يتسبب ذلك يف ظهور بعض  ،القادمة غلعلها أكثر معاناًة من مظاىر السلوؾ العصايباحلياة 
   ادلخاوؼ ادلرضية والوساوس القهرية لديها.

الفرض الثالث: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن درجات أفراد العينة من اجلنسٌن 
 )ذكور ػ إناث( يف مستوى إدراؾ الذات واقعياً واجتماعياً.

للوقوؼ على ، واختبار )ت(، واالضلراؼ ادلعياري، تخدـ ادلتوسط احلسايبساُ  
 االختالفات بٌن اجلنسٌن يف مستوى بعض مكونات الذات. 

 ( يوضح النتائج ادلتعلقة بذلك: ;واجلدوؿ )
 (;جدوؿ )

 اً اً واجتماعيّ يوضح داللة الفروؽ بٌن اجلنسٌن يف مستوى إدراؾ الذات واقعيّ   
 ـ الداللة قيمة )ت( االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط ادلتغًن االختبار

 6.61 ;8.77 :1.8 =;.17 ذكور الذات ادلدركة
 =1.6 <;.11 إناث

 غًن دالة ;1.68 1.89 18.98 ذكور الذات االجتماعية

 <=.1 9<.17 إناث

  
عينة (؛ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن درجات ;بالنظر إىل اجلدوؿ )

وبذلك تكوف ، الذكور ودرجات عينة اإلناث يف مستوى الذات ادلدركة لصاحل عينة الذكور
وىذا  ، النتائج غًن متفقة مع ما توصلت إليو نتائج الدراسات السابقة ال ي أجريت على األطفاؿ

من وبالرغم ، يعكس قدرًا أك ر من التوافق لدى األطفاؿ الذكور مع البيئة احمليطة ومتطلباهتا
حصوؿ عينة الذكور على متوسط أعلى من عينة اإلناث إاّل أف الفروؽ ادلالحظة مل تصل إىل 

وؽلكن تفسًن ذلك من خالؿ اإلطار ، مستوى الداللة اإلحصائية يف مستوى الذات االجتماعية
الذي تفرض فيو قيودًا كثًنة على العالقات االجتماعية لإلناث  ،االجتماعي للمجتمع اللييب
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وىذا بالطبع لو أثره ، الذين تشجعهم ثقافة اجملتمع على التنوع يف العالقات ،كس الذكورعلى ع
فأىم مشكلة تواجو األطفاؿ خاصة أهنم قد بدأوا  على إدراؾ الفرد لذاتو واقعيًا واجتماعياً.

 ينتموف إىل عامل ادلراىقة ىي مشكلة اذلوية وىذا يعكس مفهوماً مضطرباً للذات.
 :ياتتعليق عام وتوص

جاءت نتائج التحليالت اإلحصائية لالختبارات متفقة إىل حد كبًن مع نتائج  
وخاصة فيما يتعلق بالفروؽ بٌن اجلنسٌن يف مكونات الذات وأعراض  ،الدراسات السابقة
واتفقت ىذه النتائج إىل حد كبًن مع ، وكذلك فيما يتعلق بالعالقة بينهما، السلوؾ العصايب

الذي أشار إىل أف الفرد يسلك ، كارؿ روجرز" صاحب نظرية الذاتالرأي الذي جاء بو "
وأف أّي ، وأف مفهـو الذات ادلوجب يرتبط بالتوافق السليم، سلوكًا يتفق مع مفهومو عن ذاتو

وبالتايل فإف العمل على حتقيق ، اضطراب يف مفهـو الذات ؽلكن اعتباره من أعرض سوء التوافق
الضطراب االنفعايل إىل احلد ادلعقوؿ يعمالف على خلق اجتاه إغلايب االتزاف النفسي والوقاية من ا

وىذا ما أكدتو نتائج تطبيق معادلة االضلدار اخلطي ال ي أوضحت أنو  ، ضلو الذات واآلخرين
كلما زادت معاناة الفرد من مظاىر السلوؾ العصايب قّل مفهومو عن ذاتو. وىنا ينبغي اإلشارة 

ادلؤدية إىل ارتفاع مظاىر السلوؾ العصايب لدى األطفاؿ النازحٌن إىل ضرورة حتديد األسباب 
وخاصة تلك ادلتغًنات ال ي أسهمت يف التأثًن على بعض مكونات ، واالجتاه إىل دراستها ميدانياً 

 واالكتئاب.، والوسواس القهري، الذات وىي القلق
كة من العوامل وىنا نرى أف األطفاؿ النازحٌن مع أسرىم ىم ضحايا جملموعة متشاب  
فاألسرة مثاًل ىي يف ، ال ي تتفاعل دوف أف نلقي بكل التبعية على جهة دوف أخرى، واألحداث

الغالب ضحية للعديد من العوامل والظروؼ الراىنة ال ي تعيشها كحرماف أفرادىا أو بعضهم من 
ل مسئولية ونقص أو انعداـ األمن وقلة اخلدمات مع عدـ توفر ادلؤسسات ال ي تتحم ،الوظيفة

أو االنضواء حتت لواء مؤسسة اجتماعية دتكنهم من االطلراط يف  ،العودة الرعاية وادلساعدة يف
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أعماؿ تناسب مستوياهتم ادلعرفية واجلسمية. وهبذا فإف الباحث يوصي بالعمل على إغلاد 
ادلقومات ال ي تساعد يف توفر الظروؼ ادلالءمة للوصوؿ إىل وعي فردي ومؤسسي من خالؿ 

وعدـ التهاوف يف اختاذ اإلجراءات ال ي تسعى إىل رعاية األطفاؿ يف  ،الندوات ووسائل اإلعالـ
ألف واقع  ،بعيداً عن إخفاء احلقائق واجملاراة االجتماعية ،ظل الظروؼ السيئة ال ي تشهدىا البالد

وتدفع هبا إىل العجز والتعاسة  ،األسرة الليبية النازحة غلعلها تعيش ظروفًا تقرهبا من التفكك
وتأجيل إشباع الرغبات شلا قد يدفع هبم يف هناية ادلطاؼ إىل مزيٍد  ،نتيجة اإلحباطات ادلتكررة

   من القلق والتخبط.
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