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 تمهيد:
يعتبرررلتواترررموتلتبمجتالرررمتمأهمتررروتمرررلتمعرررةتواممومررريفتوامعهاأررر ت ررر ت الرررةتواررر   تم الرررةت      

لغبهترروتوا   ,ومأتمرره  ,مواتمو اتومأتمرره  تومت ررمنتمررلتم ررمونتواتمو رراتوارر  تي رر مت  رربهنت
تمحهأهتوتايصلتبوتالوح تبهاوتميتكيمتميت ه لتمفتبيئتوتسموءتمفتتمالئوتممص قهئو.

س تطلات  تع وتوا صرلتوارمتمع رمتواترموتلتبصر  ت همر تموارمت وليهتروتمم مو روتممعرهييل تكمرهت
تس تطلاتوامتمبعه تواتمو اتوات تتتمثلت  توابع تومأتمه  تمك اكتواعموئا.

تلضتمع متواتموتلتومأتمه  تمأمو بو.  توألجيلتس حهملت     
ت

ت

ت

ت

ت

 

 

 

 

 

ت
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 مفهوم التوازن:.1
كتميعل وتوا سمق ت:ي  متواتموتلتوامتوالمهت لتوا   ,ملوح توابهلتمتواطمأ ي  تم اتتت

ت تيأ توا عملتبهاق لةت المتتكيمتبهابيئ تموات ه لتمفتوآلجليل.
بيلتوأل لو تمبيلتوا ل تم  سو,تبي وتم المتع وتوألسه تيكملتواتموتل"حهات تواتالؤةتموم سأهةت

مبيلتبيئتو,تيتمملتواتموتلت  تق لةتوا ل ت المتتغيلتسالمكيهتوتم ه وتوتم اكت   مهتيموأوت
ت.1ممق هتمم كال تمجالقي تممتصلو هت  سيه

محسبت مبلت اكتواسالمكتوا  تيحقاتاال ل تمقصمتح تملتومستغاللت مكه يهتتوالمتي ت
 هتو  سهلتمتؤ  توامتبقهئوتمتقبالوتاالمسؤماي تمو  بهنتحهأهتوتواغيل,تمومأتمه ي توات تي  ل تب

مع وتواتموتلتيتميتتبهامبطتوا وت تمواتق يلتاالمسؤماي توا جصي تمومأتمه ي تمعمتتموتلت
 . 2ويأهب تيتمملتوا مجتوم  عها 

 مفهوم التكيف:.2
واتأقالةتمفتوابيئ تميتأالمتمصطالحتمستم تملتواحقلتوابيمامأ تميع  تق لةتواح ت المتتتتت

ع وتواتأقالةت  تواتغيلوتتوات تتحصلت المت ممي تواكهئلتواح تبتأثلتمعطيهتتوابيئ تممهت
ت.3يأعالوتمكثلتق لةت المتومستملولت  توابقهء

مكالم تتكيمتتع  تصهلتوا  ءت المتكي ي تملتواكي يهت,تميطالات المتكلتمهتيكسبوتوا ل ت
ت4مفتبيئتوتمواعموملتوامؤثلةت يو".تملتكي يهتتجهص تتأعالوتمكثلتوت هقه

تممهتسباتيتمحتملتم  مةتواتكيمتعمتواق لةت المتوات ه لتوميأهب تمفتوامحيط
ت:العالقة بين التكيف والتوازن.3

لت يمهتحسبتواتعهليمتواسهبق تاكلتملتواتموتلتتمواتكيمت ست تجتم  مهتمجتال هلتممتكهمالتتتت
ىتوابيمامأ تمت تلكت يوتواكهئ هتتواحي تبي  مهتحيثتملتواتكيمتيكملت المتوامستمت

ته.تمه يو سهل,حيمول, بهت.ممهتواتموتلت  متجهصتبه  سهلتيتكيمتبيمامأيهتميتموتلت  سيهتموأ
حيهةتامامت هاتكيمتيب متبب وي تو  سهلتميستملتحتمت  هيت ه,تممهتواتمو ات يتعالاتبهاس موتتوأل

تبملوحلتوا ممتوامجتالمتاال ل .و  سهلتمب اكتتلتبطتواعماليهتتولتبهطهتمثيقهت
                                                             

1-
 87،تص1983،ت ولتوامعهلمت،تواقهعلةت،تت3طمحم ت تتتلوأحت:تمصملت الةتوا   ،ت 

2-
 86،تص2001 ب تواحمي تمحم وا ه ا ت:تواموأبهتتوام لسي تمواتمو اتوا  س ،توامكتب تواأهمعي ،تو سك  لي ، 

3 -
 15،صت1973كمهلتوا ممق ت،ت الةتوا   تموا لس تواتم ات، ولتوا  م تواعلبي ت،تبيلمتت، 

4 -
ت15،صت1973كمهلتوا ممق ت،ت الةتوا   تموا لس تواتم ات، ولتوا  م تواعلبي ت،تبيلمتت، 
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 ها جصتوامتموتلتعمتوا  تيستعملتأميفتومكه يهتتواأسمي تموا  سي تومأتمه ي تمت
توم  عهاي ت  تواتالؤةتمفتوامسطتوا  تيعيشت يوت.

ت:أبعاد التوازن.4
 ل ت ولوتاتع  تمأالتتواحيهةت هلتع هكتم كهلتمتع  تملتواتموتلتم  هتمهتيتعالاتبمأم توا

تكيه وتمم  هتمهتيحصلتبعالقتوتمغيل ,مس علضتمعةتم مو و:مبقهءت
تع  تتوام هعيةتوات تمطالقتت المتع وتوابع تملتواتموتلتحيثتيلىت البعد الشخصي : 4-1

 لجت ب تواقه لتطوتم وتيتمملتج ضتواتمتلتوا  تتستثيل تواحهأهت،تت إ وتتحقاتج ضت
متمتي تملتواجطلتو تبلتواتموتلتواتمتلتاال ل تب ملتتمليطوت  تتمتلت  ت لأ تمعه ا تم

 .1  ملميه
  تحيلتيلىتمصط مت  م تملتواتكيمتوا جص تيتحقاتحي مهتيكملتوا ل تلوميهت لت

  سوتغيلتكهل تا هتممت ه لتم  هتممتسهجطت الي هتممتغيلتموثات ي هتكمهتتتسةتحيهتوتوا  سي ت
واقالاتموامياتمتوا قصتمتملتواتمتلوتتمتواصلو هتتوا  سي توات تتقتللتبم ه لتوا  بتمت

ت.2  والثهء
ممهتحهم ت ب تواسالةتتعل ت يلى:تواتموتلتوا جص تيتمملتواسعه ةتموالمهت لتوا   ت

مو  بهنتوا مو فتمواحهأهتتوا وجالي توألماي توا طلي تتمواعممي تموا يتيماأي تمواثه مي توامكتسب ت
لتامطهابتوا ممت  تميعبلت لتسالةت وجال تحيثتمتصلونت وجال تميتمملتك اكتواتموتت

 .3ملوحال هتوامتتهبع 
ممهتلممهلتمحم تواق و  ت يعلمتواتموتلتوا جص ت المتم وتوات ويةتوا  س توا وت تا ىت
  توا ل تميتمثلت  تواتصملتوميأهب ت لتوا وتتمتقبال هتبحيثتي علتوا ل تبهالمهت لتوا 

ت.مبع تكلوعيت هتممتوا  ملتم  هتكمهتيتميتتبه لوكتوا ل توامتبصل
 مكه يهتتوامممعي توامتم لةتا يوتميمفت المتمسهس هتطممحهتتموقعي تقهبال تاالتحقياتممهت

ت4ت.يأعالوتيتحه متمموقفتو حبهطتمواتمتلوتتمتواصلو هتتوا  سي 

                                                             
1 -

ت.32،ص1990 مت تطوتوبلوعية:توام هعجتوامعهصلةت،تم  هةتوامعهلمت،تو سك  لي ،ت 
2 -

 21،تص1979مصط مت  م ت:تواتمو اتوا جص تو أتمه  ت،تمكتب تواجه أ ت،تواقهعلةت، 

3 -
ت29واسالةتتعلولت:تواصح توا  سي ت،ب ملتس  ،تصحهم ت ب ت 

4 -
 76لممهلتمحم تواق و  :تواصح توا  سي تمواتمو ات،وامكتبتواأهمع تواح يثت،و سك  لي ت،تص 
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كمهتيعل وتوحم تمأ  ت ب تواجهاات:واتموتلتوا  س ت  تم المت لأهتوتيع  تملتيعيشتوا ل ت
ت.1ق لوتوتموستعه توع  تواحيهةتلومي تملمي ت  تح م ت

تملتجاللتع وتواتحاليلتيتبيلتملتأميفتوابهحثيلتيت قملت المتملتواتموتلتوا جص تعمت اك
لمهءتا  سوتب  متتحقياتم  متتمت لتوامأ م توا وجال توا  تيب اوتواملءتب و فتحهأهتوتمو 
لتم  س تممكلتحتمتيحقاتوالمهتمتواسعه ةتمواثق توا  سي توات تيمكلتملتجالا هتواتقاليلت

تواصلو هتتوات تيموأ  هتبتأثيلتملتبيئتو.
ولتوام هعيةتوات تت هماتتع وتوابع تملتواتموتلتتجتالمتبهجتالمتالبعد االجتماعي: 4-2

وآللوءت   توابهحثيلت ملتتعليمتسمبلتوا  تيلى"ملتواتموتلتومأتمه  تيتعالاتبمهتبيلتوا وتت
أهلوتوتاقمو يلتواأمه  تممعهييلعهتممتمتوآلجليل,ممهتسمءتواتموتلتت يلىتم وت أتتوا ل ت لتم

 2ت. أت ت   تصالتتوأتمه ي تلومي تملمي تمفتملتيعهمال ةتملتوا ه 
لتممهتحهم ت ب تواسالةتتعلولت  متيلىتملتواتموتلتومأتمه  تيتمملتواسعه ةتمفتوآلجلي

ه  تمأتموموماتتوةتمجالقيهتتوامأتمفتممسهيلةتوامعهييلتومأتمه ي تموممتثهلتاقمو  توامبطت
تمتقبلتواتغيلتومأتمه  تموات هؤلتومأتمه  تواسالية.

كتبيلتوأل لو تمواأمه هتتمتومأتمه  تتعمتتكيمتتواسالتميعل وتمصط مت  م :تواتموتلت
امموأ  تمهتيطلمت المتوامأتمفتملتتغيلتمتبعهتا  وتيأبت الي ةتملتيغيلموتبعضت ه وت ةت

ومأتمه  تع  تملت أ  هتملتتمح تمأ هتتوتلتواتمتتمتقهاي عةت لتطلياتتعاليةتأ ي تم مالي 
وا ولتمتوآللوءتمتوأل كهلت  توامأتمفتمتحقاتح وتم  متملتوات هعةتوامتبه لتوام تلكت يمهت
يتعالاتبهألممهنتواأ ي ةت تصبتواسالمكتومأتمه  تاأل لو تمتواأمه هتت  توطهلتمتموتلت

 3ت.مفتواتغيلتومأتمه  
 يعل و:تملتتقبلتوآلجليلتعمتمسه تواتموتلتومأتمه  ت,ت وهعلةتتعبد الحي موسىممهت

المتواتغيلتومأتمه  تتتطالبتملتوأل لو تمواأمه هتتملتيكي موتسالمك ةتامموأ  تمهتيطلمت 
وامأتمفتملتتغيلتمتبعهتا اكتيأبت الي ةتملتيغيلموتبعضت  وت ةتمتقهاي عةت لتطليات

تتعاليةتأ ي .

                                                             
1 -

 61،ص1996محم تواسعي ت تم ت:تمسهايبتتطميلتمت  ي ت ل تواتلبي تواب  ي ،تمطبع تو  تصهل، 

2 -
 .32،ص1990وامعهصلةت،تم  هةتوامعهلمت،تو سك  لي ،ت مت تطوتوبلوعية:توام هعجت 

3 -
 35،تص2001 ب تواحمي تمحم وا ه ا ت:تواموأبهتتوام لسي تمواتمو اتوا  س ،توامكتب تواأهمعي ،تو سك  لي ، 
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ومأتمه  تعمتوح توآلايهتتوا  سي تومأتمه ي توألسهسي تت:واتموتلسعد الفيشاويميعل وت
 م هءتواطهبفتومأتمه  تاال جصي ,تمواعمالي توات تيتكيمتب هتوا ل تمفتبيئتوتواأ ي ةت

ت.1ملتجاللتب ي تحهأهتتم مو فتوا ل تواتموتلتمتتع ىتوأل مهطتوألسهسي تاعماليهت
تآلجليلوه  تعمتومستع و توا  س تاتقبلتومأتمتواتموتلتتمب هءوت المتع  تواتعهليمتيتبيلتمل

توهم ةمتب  تمهتا ي ةتملتمجالقيهتتممسهيلةتمعهييلعةتومأتمه ي تمتقبلتقمو  عةتمقمو يلت 
 بمهتيحقاتوات ه لتواساليةتمبهاتها تواسعه ةتواملأمة.

 أنواع التوازن: .5
واتكيمتتوا وتي ت المتيست  متواتموتلتوالمهتملوح توابهلتمومطمئ هلت تيأ ت عملتبهاقيم تتتت

بهابيئ تموات ه لتمفتوآلجليلتممتيحتهجت اكتومتواتعلمت المتحهأهتتوا   تموستطالنت
تومكه يهتتوابيئ تمحسلتواتعهملتمفتواغيل.

تقبلتمتموآلجليلتعةتواملآةتواعهكس تاتموت  هتحيثتوامتموتلتعمتوا  ت  ت الق تحس  تمت هعةت
متوا  تاةتيعلمتوامقممتبمطهمحوتملتواحهأهتتملمهت  وتمفتوآلجليل,مغيلتوامتموتلتع

 تموا  تاةتيحسلتواتعهملتمفتوآلجليلتوا لكهءتمعو, ه وتيتصهلنتمي  تمي حلمت لتواأمه 
تمممهتملتيتمثلتميجمفتماك وتيكبتت  ت  سوتميعق ت وتوتمي ت  توامتواملض.

تميلىتكمهلتوا سمق تملتع هكت م يلتملتحيثتم كهلتواتموتلتمعمه.
 واسم .تواتموتلت -
تسمءتواتموتل. -
واتموتلتواسم تعمت مالي تو بهنتحهأهتتوا ل توات تتثيلت مو عوتبمهتت:التوازن السوي .1.5

يحقاتوالمهت لتوا   تموملتيهحتاتحقياتواتمتلتوا ه ئتملتوا عملتبهاحهأ تحيثتيلىت
وامطهمحتكمهلتوا سمق "اك تيتمو اتوا ه تي بغ تملتيكم موت  تسالةتمفتم  س ةتمممتبتح ي ت

ت.2ملتواحهأهتتموابمو ثتثةت  تسالةتمفتتوآلجليلت  تواممقمتممجيلوتمفتم  س ة
ي تواسم تعمتو ت ولت  تو  بهنتم تو بهنتوا ل تاأميفت مو عوتماتواتموتلميلىتسميثتملت

تو بهنتا و فتموح ت المتحسهبتوآلجل.

                                                             
ت42لممهلتمحم تواق و  :تواصح توا  سي تمواتمو ات،وامكتبتواأهمع تواح يثت،و سك  لي ت،تصت- 1
2 -

 387،تص2001حم وا ه ا ت:تواموأبهتتوام لسي تمواتمو اتوا  س ،توامكتب تواأهمعي ،تو سك  لي ، ب تواحمي تم 
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امتموتلتتموت هتسميهتممهتوا جصتوامتموتلتتموت هتمعي هت  متوا جصتغيلتواموقع , ها ل تو
يستطيفتمموأ  تواصلو هتتمواعقبهتتبطليق تب هءةتايحقاتب اكتو بهنتحهأهتو,تع وتمهتيؤك  ت

  تقماو:"تموتلتوا ل تيع  تمأم تق لتملتوالمهتواقهئةت المتمسه تموقع تكمهتيؤ  تع وت
 1وام ىتواطميلتوامتواتقاليلتملتواتمتلتوا  ت يوتيتعلضتاوتوا ل 

 ةتممفتلمألتتموهعلتواتموتلتواسم تبمع متوهعلتوأل لو توامحققيلتا موتتم  تع وتوامأهل
تمع :
 تمك  ةتملتو لوكتواموقفتبطليق تساليم تم عها تيلملتواحقيق تكمهتع تبهامبطتمايت -

 كمهتيتم مل.
 تقبلتوا وتتموآلجليلتممتيل مملتوا ق تاعيمب ةتم  ال ةتملتطلمتوآلجل. -
 .اقالاحمالملتم  س ةتم ه لتوا  بتموتيم -
تيأكالملتب  ي ,ي همملتأي و,يتمتعملتبحيهةتأ سي تساليم ت ملتكمتممتكبتتميتقبالمل -

 وا ه تبأحموا ة.
 واتالقهئي تموابسهط . -
   ةتم هعم تواقيةتب لطتملتتكملتواطهق توا وجالي تغيلتممأ  تألح . -
 محققيلتا موت ة,يلتبطملتبهاموأبت حمتوامأتمفتموام   . -
 يتملكتموتحملت موت ة.تم -

واتموتلتتواسم تيمكلتملتيكملت تيأ تمستعمهلتآايهتت  ه ي تممتحيلتم عملي تامموأ  ت
كه  تم هكال ةتمحال هتب كلتتهةتملت هحي ت أ تع  تواحيلتتسه  توا ل ت  تمحهممتوتواتموت ي ت

مملت هحي تمجلىتوم تمه تواتوئ ت المتع  تواحيلتوات تتعتبلتكمسيال تاحلتو حبهطتممت
 .2واتموتلعتبلت كلت ه ت  تواصلونتوا  تي

ولتسمءتواتموتلت هتجت لت  ةتتحقياتوالمهتمتواع صلتوا  تي   ت سوء التوازن: .2.5
واتموتلتبهلتو بهنتواحهأ تالتيلميوتمق تيتلتبت لتع وتمهتيسممتبه حبهطتملبمهتواحلمهلت

مع وتمهتمك  ت لم ت ولتواجم تس موتتوألمامتملتحيهةتوا ل تع توات تتتكملت ي هت واعهط  .
وامعهاةتوألمامتا جصيتوتم يمهتي ممتا يوتواتمو اتواساليةتممت  موتمع وتمهتيؤك تواعالق ت

                                                             
1 -

ت.23-9،تصت1994 به تمحمم ت مض:ت الةتوا   تو أتمه  ت،ت وليهتتمتطبيقهتت، ولتوامعل  ،تمصلت،ت 
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ت43 لي ت،تصمحم تواسي وا هبطت:واتكيمتمواصح توا  سي ت،توامكتبتواأهمع تواح يثت،تو سك  
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وامثيق تبيلتواتكيمتم مالي تواتلبي تتمي  أتسمءتواتموتلت   مهتتكملتوألع ومتصعب تواتحقيات
 .1بطليق تمتيمقمت الي هتوامأتمفتممت   مهتتتحقا

كمهتيب متسمءتواتموتلت  تموهعلتمتع  ةتكهاع ه ,توم  لو تممتوم طموء,حبتواتمالكتمتوأل ه ي ت
مق تتو لت  تصملةتتمل ت  ي تا ىتواملوعاتمو ملتمملوضت  سي تمأسمي ت

ت. 2 كه ألوة,ممجطلتموهعلتسمءتواتموتلتع توألملوضتواعقالي 
يلعهتلتومأتمه  تميتمثلت  ت أتتوا ل ت لتمأهلوةتقمو يلتواأمه  تممعهيمع هكتسمءتواتموتت

ممت أتت ق تصالتتوأتمه ي تلومي تمفتملتيعهمال ةتملتوا ه تممتوجمو وتمتتمالئوتممت
تم لسي تم,تتمأتوتممط هاوتممتلؤسهئو.

مع هكتميمهتسمءتواتموتلتوا  س تممتوا جص تميو لت  ت  ةتوالمهت لتوا   تممت
تهتممت  ةتواثق ت ي هتممتكلع هتممتو و ت ه.وحتقهلع

م أ تملتسمءتواتموتلتيو لتبموهعلت  ي ةتمتمجتال  ت م  هتمهتيكملتو حلومتج يمتممت
متأ لتو  هلةتوامتم وتغهابهتمهتيسمءتواتموتلتومأتمه  تت3 م كال تسالمكي تممتمملوضت  سي ,

تو وتمهتسهءتواتمو اتوا وت ت,مملتبيلتموهعلتسمءتواتموتلت أ :
 :لت هاملوعاتوام كمشتعمتملوعاتيعه  ت لقال ت هم تماك وتب متماالنطواء والوحدة

يتتميتمتملتيغالبتواعلقال تاتحقياتع  وتيستأيبتاال  لتموم سحهبتموم  لو تمواع مول
  ه ةتبكتمهلتوم  عهلتم  ةتواصلوح .

مع وتلوأفتاجبلوتتمؤام تسهبق تمت هبوتاالممقمتواحها تمع وتيؤ  توامتوألاةتات ه يوتمفت
والغب تبهم تمهءتمواحهأ توامتومستحسهلتميت ه متوا عملتبهامح ةتأ ليهتمفتوا مجت

ت4 واعهط  .
 :ه  تملتواحلمهلتواعهط  تمواثق تب  سوت ه ةتي ق تواملوعاتوا  تيعفقدان الثقة بالنفس

م  ةتو حسه تبقيم تمأم  تميتسةتسالمكوتبهاتلوأفتمواتل  تمواح ل,  أهحتوآلجلتمم يحوت
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ت33،صت1973كمهلتوا ممق ت،ت الةتوا   تموا لس تواتم ات، ولتوا  م تواعلبي ت،تبيلمتت، 
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ت19-17،تص1990 مت تطوتوبلوعية:توام هعجتوامعهصلةت،تم  هةتوامعهلمت،تو سك  لي ،ت 
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ت524.تصت1965محم ت تتت:ت الةتوا   تواص ه  ت،ت ولتوا  م تواعلبي ت،تواقهعلةت، 
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ت269-268،تصت1997 ب توا تهحت مي ولةت:تسيكمامأي توا ممتمو لتقهءت،ت ولتوامعل  تواأهمعي ت،تو سك  لي ت، 
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ي كاللتت  ي وتمبه لوتاالملوعاتوامل مضتممتوامحلمةتممتيتكيهلت يوتو حسه تبهات هع ت
 1 موا كتبإمكه هتوتواجهص .

 :واملوعاتبهالغب ت  تمقهمم تواسالط تسموءتملتوألسلةتيمتهتتسالمكتعدم الشعور بالحرية
ممتوام لس تممتوامأتمفتواعهة,ت هاملوعاتيلىتموا يوتمم لسيوت قب ت  تسبيلتتحقيات

 .2مم يتو
 :المتواعممةت هلتواجممتق تيج  تملوءتموأ  تسالمكي تتعرض المراهق ألمراض عصبية 

وتغهمبهت   مهتيلتع ت  تم مهقممه ةتاالع هصلتواسالمكي توامميتةتاوت ق تي  ألتواملءت
جم هتميكملتواغمبت  تتالكتواحها تمسيال تاالحتأهجتممتوا أمةتواممه توامصمةتب لأ ت
ملتوام  تاالتجالصتملتواجممتماك تت علمتمهبجه وتمب تملتمالحو ت المهتتوا تنت

 وامومح ت  تغمبوتموامموقمتوامثيلةتا اكتواغمب.
وام لط تمواجممن,ت هاملوعاتوام لطت  توا عمم تمواطيب تمق تيتأالمتواجممتميمهت  توا م ي ت

ت .3ق تيكملتو سه هت ت هتيستج ةتواطيب تمسيال تاموقي ت  سوتملتواقصهصتمومست أهلتموال ض
 :ةتمأم تمحلتجهصتبوتاالملوعات  تبيتوتممتمشكالت تصاحب المراهق من جو أسرته  

واحمو تت  تبيتوتمبيلتموا يوتو تيستطيفت  ةتوستطه توتواجالمةتوامت  سوت  ت ول تمتمأم ت
وطال  مهت المتمهتيعه يوتملتحهمتت  سي ,توات هألتمواعلوكتمفتوجمتو,معهمالتوتمعهمال ت

 .4واط لتملتأه بتوآلجليل,ت  ةتواسمهحتاوتبهجتيهلتمص قهئو
 معايير التوازن:.6

ممق هتيعلمت ب تواحمي تملس توا جصتواسم تبأ وتعمتوا  تصقمتملتوام كالتتتتتت
لتهتوتمويأهبيهتب هءوتبمع متو وتيموأوتواعموملتوات تتسببتوام كالتتميحهملت  تح م تومكه ي

تيتيلتع  تواعموملتممتيتغالبت الي هتم اكتبمموأ ت هتمموأ  تمممم ي .
ممهتوا جصتوام حلمتممتواغيلتمتموتلت  متوا  تمتيستطيفتملتيحقاتع  تواص هتتواعهم ت

 .5وملتوألصالي توات تتسببتوام كال تبلتتعهاجتموهعلعهت قط  تسالمكوتمعمتيعهاجتواعمت
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ت328،تصتت1981مهاكتساليمهلتمجملت:ت الةتوا   ت،تواط ما تمواملوعق ت،تواقهعلةت،ت 
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ت234،صتت1979مصط مت  م ت:تواط لتبطيئتواتعالةتمجصهئصوت، ولتوا  م توامصلي ت، 
3 -

ت.283،تصت1994سيكمامأي تواط لتمواملوعق ت،توا ولتواعلبي تاالعالمةت،تبيلمتت،ت  ب تواعها تواأسمه  ت: 
ت.208،تصتت1981مهاكتساليمهلتمجملت:ت الةتوا   ت،تواط ما تمواملوعق ت،تواقهعلةت،تت- 4
5 -

ت24،تص2001،تمصلت،ت ب تواحمي تملس ت:تو ل ه توا  س تمواتمأيوتواتلبم تموام   ت،توامكتب تواأهمعي ت 



 االجتماعي التوازن                                                                                              الثاني الفصل

44 
 

ت هاسالمكتوا ه تو لتعمتوامعيهلت لتسالمكتواعهم ,تو تيتميتتبها  لت  تمموأ  تواعموئا
 م تموات لبتم  هتبهستعمهلتطلاتواتموئي تم اكت ك تواسالمكتواسم ,تملتم  مةتواسموءتموا 

  ت ممهعمت ه تيمكلتملت عتبل تح وتمميتوتتم  مةت سب ت التيمأ تح تقهطفتبيلتمهتعمتسم ت
كبيلتملتواثق ت,تولتع وتغيلتم تمأمم  تكبيلةتملتوأل جهصتمت ستطيفتملت قملتبق لت

كلتتسم تومتو وتكهلتوا  م تمومحهتتمهمه,م  تجمةتع وتوامأهلتواموسفتوا  تيقفتبيلتأ ي 
هتلتيمكلتواقيه تبموسطت واسالمكتواسم تموا ه تتحتةت المتواع ي تملتوابهحثيلتممفتمعهيي

توا  م تمتتواسموءت  تواتموتلتم المتع وتوألسه تو لتت  ةتوتأهعهتت  كلتملتبي  ه:
تعتم تع  توامأ  ت المتم  جتواليهم تاتح ي تمعيهلتواسموءتالمعيار اإلحصائي: -6-1

موا  م ت  تواتموتلتتستعملتوام ح متمم ت وا تاالست ملت المت اكت لتطلياتتمتيفت
تتمواجصهئصتوا  سي ت ت تلضتملتمعوةتوأل جهصتيأتمعملت  تم تصمتعةتوا مو تواسمه

 ها لضتو حصهئ تيقملتملتوام ىتواسم تيمةت قهطتمهتيقلبتملتواثالثيلتواال ولتيقعهلت  ت
 1 .مسطتواتمتيف

عيلتمحسبتع  توامأ  ت هلتوامتموتلت لوسيهتعمتواطهابتوا  تمتي حلمتبعي وت  تم تومتأه
تممتمعيهلتواتموتل.ت لتوامتمسط

تلىتع  توامأ  تملتوا  م تعمتحها تملمي تتتميتتلمعيار الباتولوجي :ا -6-2
بهممطلوبتبمأم تم لوضتتتبيلت اكتممهتواسالمكتواسم تت  متسالمكتجهصتملتع  ت
 المتع  تواموهعلتم تملتوا جصتوا  تيمالكت جصي تسمي تعمت جصتبالتم لوض,مب هءوت

تلملتاةت قلتكت-سمءتواتمو ا-ا ه تيعه ملتملتع  تواحها تواملمي وامأ  تيتبيلتملتمغالبي تو
تم لتوا ه تمع وتمهتيعهبتمأ  توا ولتع  تبه تبهلتولتم لوضتسمءتواتمو اتمتيمكلتملتمتت

   تو سهلتمهتمامتب سب تمئيال .
 بتمعةتمهتيميتتع  توامأ  تم  هتتت اتوامتح تكبيلت  تتح ي تواأمولمعيار المثالي :ا -6-3

وامثهاي ت  تواسمهتتمواجصهئصتوا جصي ت هلت هنت سب توا كهءتمثهاي تم سم توا جصت
 .تسميهتكالمهتوقتلبتملتوأل المتممهتمثهايهت  ت كهئوتممت  تصحتوتواساليم 

 تمملتجاللتع  توامأ  تيتبيلتم  هتتعك توامأ  تو حصهئي تبحيثتتميلتوامتأعلتوألغالبي
ت كهئوتممت  تصحتوتواساليم .اي ت  تمسميهءت هاسالمكتيتح  تبهامثه
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ت35،تصت1990 مت تطوتوبلوعية:توام هعجتوامعهصلةت،تم  هةتوامعهلمت،تو سك  لي ،ت 
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 تمملتجاللتع  توامأ  تيتبيلتم  هتتعك توامأ  تو حصهئي تبحيثتتميلتوامتأعلتوألغالبي
اليهت  ت تواعمسميهءت هاسالمكتيتح  تبهامثهاي ت  تواسالمكتموات كيلتم  ةتومقتلوبتملتع  توامثهاي

تواسمهتت,ممهتوابع ت   هت  متوا  م تمسمءتواتموتل.
تهتتوا ولتواثالث توات تت هما هعهتملتبيلتواع ي تملتوامأ هتتوات ت لستمملتجاللتمأ 

 ت معهييلتاتح ي تواسموءتموا  م ت  تواتمو اتيو لتتبهيلتوتأهعهتتحيثتيبي  هت"تيتبك"ت
تتو تقه وتوتحيثتيلىتملتوامأ  تو حصهئي تقهصلةت  تتح ي تواسموءتبها سب تابعضتواسمه

تكها كهءتممتواأمهلتممتواصح .
ممهتوامأ  توابهثمامأي تملتكه تتوألصالحتموألممحت  تواسموءتموا  م تاالمطلوبهتت

وم  عهاي تموم حلو هتتوا  سي ,ومتم  هتحسبتلم ت لجت ب تواقه لتطوتي قص هتتح ي توا لأ ت
وات تي بغ تملتيصال هتوممطلوبتوم  عها تحتمتبع توا  م ,تكمهتيلىتملتواجبلةتتبيلتم وت

 ل وتجهايهتتمهمهتملتوأل لوضتجهص ت  تواولممتوامه   ,م لتوامأ  ت ه لوتمهت أ ت
وامثهاي تيلىت"ويتك"ملتوامعيهلتوامثها ت ه لوتواتكلولتأ وتملتوا هحي تو حصهئي تممتغيلت

ممأم ةتتمهمهت  توامأتمفتوام لم تمحسبت لجت ب تواقه لتطوت هامعيهليلتوامثها ت
 .1ج م تممكثلعهتمم مال هت  تمصمتواسموءتموا  م مو حصهئ تيعتبلولتمعةتوامعهييلتوامست

معمت بيوتبهمتأه تومأتمه  ت  تت سيلتواتموتل,ميلىتملتوا جصتلمعيار الحضاري:ا-6-4
واسم تعمتوا  تيسهيلتقيةتمأتمعو,تموا ه تعمتملتيسيلت ك ت اك,تكمهتسباتم كللتملت

ف,تامأتموومتأه تومأتمه  تمتيمكلتقبماوتاكم وتيعتم ت المتوح ت ق تواعمالي تواتمو قي تمعمت
ب ونتكمهتم وتاي تحتمهتملتتكملتقيةتوتميقاللتملتقيم توا ل تبكلتمهتيمالكتمل فتامأتمق لوتتمو 

 ممعهييل تصهاح تبلتق تتكملتع ت  س هت هس ة,تمتيه ةت المتوجتال  هتملتمأتمفتآلجل.تت
:واسموءتحسبتع وتوامعيهلتكلتمهيعتبلتطبيع تملتوا هحي توا يتيقي تالمعيار الطبيعي  -6-5

وألع ومتموا ه تعمتوا لتي قم هت،تمعك وت هلتومتو حصهئي تمواسالمكتواسم تعمتوا  تيسهيلت
وامعيهلتميجتالمت لتوا ولةتومأتمه ي تمتوامثهاي تم اكتملتمهعمتطبيع ت  توامأتمفتمهتق ت

يكملت ك ت اكت  تمأتمفتمجلت،تميلىت لجت ب تواقه لتطوتملتوامعهييلتوامستج م ت
  تومستج وةتواتطبيق ت  تتموألكثلتقبممتمو مال هت  تمصمتواسموءتموا  م تممكثلعهت هئ ة

تحيهت هتوايممي ت.
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م عم تبع تع وتواعلضتوامتواقملتبهلتواصعمب ت  ت  ةتو  سهلتمتبهيلتسالمكوتبيلتتتتت
تواحيلتموألجلتم سبيتوتع تمعةتوألسبهبتمواعموملتوات تم تتوامتو ملتكلتع  توامعهييل

 وتمتويلىتمحمم تمبمتوا بلت:ت،موات تاةتيتةتم تم  هتوامصملتوامتوا مماي تمواتكهملتا  وت
يمكلتوستج وةتمحكتموح تملتوامحكهتتواسهبق تاالسموءتبلتيممفت  توم تبهلتوامحكهتت

تأميعهت   توات جيصتمعمتمهتيتيحتا هتو حهط تواكبيلةتبهاسالمكيهتتواملو تقيهس هت.
ت:ملتع هكت موئاتكثيلةتتم فتح مثت مالي تواتمو اتمحسبتلمبلتعوائق االتوازن -6-6

كمكت ق تتؤ  تواعموملتواصحي تمواأسمي تمثلت  ةتواتموتلت  تو لوتتواغ  تواصمهءت
موألملوضتواجطيلةتمواعموئاتواب  ي توامتواسالمكتغيلتملغمبت يوتمتسيطلت المت منتواتمو ات

ت1 وا  تيحهملتوا ل تواقيهةتبو
لتا ل ت  تحيمق تتةتواتأكي تملتطلمت"لمك"ت المتواعموئاتوابيمامأي تمواعقالي تواجهص تبه

تمعمالتتواعموئاتوابيئي ت،مي يلتسع تأاللتوامتمعةتواعموئات يمهتيال :
 و تقهلتواكهئلتواح توامتواق لةتواحلكي  -
 مأم تصهلنتبيلت مو فتمأمم عهتم  ةتتطملعه -
  ةت  ةتوا ل تا  سوتمتح ي تامستميهتتطممحتم المتممتوقلتملتق لتوتمفتمأم ت -

ت موملتمت عملي تتؤثلت المتسالمكوت.
مع وتمهتيممحوتميمهتحالم ت ب توام عةتواماليح تحيثتملتع هكت موئات  ي  تق تتعتلضت 

و بهنتبعضتواحهأهتتواململي تموات تت  فتوا ل ت  تكثيلتملتوألحيهلتوامتتقبلتحالملت
تمو قي توقلتو به هتاحهأتوت،تموامتسالمكتيتعهلضتمفتقمو يلتوامأتمفتمقيمتوتمتقهاي  ت هت  هت

مواصلونتمواقالات،مو حبهطتيح ثتبمأم ت قب ت  توابيئ تواجهلأي تممتمأم ت مالي تو حبهطت
 قصت  توا ل ت  سوتمصلونتبيلتوا مو فتواتمهم ي ت،تممهتواصلونت ي يلتوامتواممقمتوا  ت
يقفت يوتوا ل تتحتتتأثيلت مو فتمتمهلب تتؤ  تبها ل توامتواقيهةتبأ مهلتمتيمكلتواتم يات

 مالي تمعق ةتتو لتملتجاللتت ه لتوا ل تمفت موملتتواتموتل تبهجتصهلتملت ماليت.2بي  ه

                                                             
ت.235:تمبحهثت  ت الةتوا   ت،تتلأم تو مملت ب توا ملت،تب ملتس  ت،تصتتسكيتت- 1
2 -

 59،تصت1958محمم تع هءت:توا جصي تمواصح توا  سي ت،تمكتب توا  م توامصلي ت،ت 
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 ل ي تم موملتبيئي تمحيط ت،تكمهتم  هتت ع ةتبسببت موئاتجهص تبها ل تموامأتمفتممتوات ه لت
تبي  مه.

 : أنواع سوء التوازن .7
نفع  الي:س   -7-1 مسرربهبوت  يررر ةتم  رره:توام ررهعجتغيررلتوامالئمرر تمجطررطتغيرررلتوء الت  وازن اال

ي تالغبهتتواتالمي تمقر لوت ة،توم مربهطتواقرهئةت الرمتواجرمم،توسرتعمهلتواترمبيرتمواسرجلتم هسب ت
م قمبررررهتتمجررررلىتمت م رررر ،تل ررررضتو ولةتوام لسرررر توم تررررلومتبررررها لماتوا ل يرررر تبرررريلتواتالميرررر ت

عمهلتوا ه اليلتم  ة.  موستعمهلتواأموئتتموام حتاالمت مقيلتمو 
يرر ت الررمتواتعهمررلتمواتعررهيشتمررفتبررهق تم ت رر ةتقرر لةتواتالم س  وء الت  وازن االجتم  اعي: -7-2

تمالئرروتسررموءتكررهلتعرر وتوألمررلتبسررببتوصررهب تعرر وتوألجيررلتبمررلضتيم عرروت ررلت ارركتممتاعهمررلت
جهلجت لتولو توتكهلتيكملتع وتواتالمي تيعيشت  تأرمتممرطلبتمالر ءتبهاجال رهتتمومسرتقلولت

يلتممتوعمرهلت، ملتملت  سمتأه بهتم مرهتمعرمتملتيكرملتعر وتواتالمير تمحرلت  هير تموعتمرهةت ر ي 
ملتطلمتواموا يلت،تممتتر عملتواحهار تومقتصره ي تألسرلةت،عر  تواعمومرلتكال رهتتسرهعةت ر تجالرات
 ررجصتسررالمكوتومأتمرره  تغيررلت رره  ت،ممررهتيتيرر تواطرريلتبالرر تعررمتأ ررلتوامعالررةتعرر  توألمررملت
مبهاترررها توج هقررروت ررر تمسررره  ةتتالميررر  ،تموممررررطلوبهتتوم  عهايررر تمتتعيررراتواتالميررر ت ررر ت مالرررروت

 حسرربتبرررلتتررؤثلت ررر ت جصرريتوت،متجتالررمتوآلثرررهلتبررهجتالمتوألسررربهبتوامؤ يرر توارررمتتوام لسرر 
 .ت1وممطلوبهتتوم  عهاي تمومأتمه  

عةتمتميمكلتومستعه  تبع ةتمسهئلتاالتعلمت المتواتالمي توا يلتيعه ملتملتسمءتواتمو اتتتت
تبحهأ توامتل هي تجهص تمملتع  توامسهئل:

ت.تق يلوتتوام لسيل -1
ت.وا وتي توات تيكتب هتواتالمي ت لتواقسةواتقهليلت -2
 .تقليلتوألجصهئييلتوا  سه ييل -3
 .تق يلوتتتمالءتواتالمي ت  توام لس  -4

 
 
 

                                                             
1 -

ت182يمسمتم يبت:تواتلبي تمسيكمامأي تواط لت،توامكتب توألممي ت،ت م ات،ب ملتس  ت،تصت 
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 التوازن االجتماعي  .8
يقمةتواترموتلتومأتمره  ت الرمتمسره تواعالقرهتتبريلتوار وتتالتوازن االجتماعي: معنى -8-1

يسره  ت الرمت اركتقرر لةتوا رل ت الرمت قرر تموآلجرليلتو تتقبرلتوآلجرليلتمررلتبطتبتقبرلتوار وتت،مممررهت
صرررالتتوأتمه يررر تلومررري تملمررري تم القرررهتتتتسرررةتبهاتعرررهملتمواتسرررهمحتمو يثرررهلتموم ترررلومت

واعالقرهتتتةتوام رلم  ت،ميأربتملتمتي رمبتعر  بحهأتوتاآلجليلتمواعملت المتو بهنتحهأرهت 
 طررممتمحمرر تتمي وررل واعرر مولتممتوملتيررهبتممتومتكررهلتممت رر ةتومكتررلوثتام رره لتوآلجررليل.

يرر تواررمتواتررموتلتومأتمرره  تواررمتو رروت"قرر لةتوا ررل ت الررمت قرر تصررالتتوأتمه يرر تملمرري تتتسررةت
بهاتعرررهملتمواتسرررهمحتمو يثرررهلتاي رررعلتبمرررهتيعكلعرررهتمرررلتواعررر مولتممتواليبررر تممتو  كرررهلتممت ررر ةت

ميررلىت ررؤو تواب رر تت.1ومكتررلوثتام رره لتوآلجررليلتمعررهتمولتيررلتبطتبعالقررهتت و ئرر تمررفتوآلجررليل
ي تولت:تم  مةتواتموتلتومأتمه  تمقتللتبأ مهطتسالمكتوا ل ت  تتغييلتم مرهطتسرالمكوتحترمتواس

 .2يالءةت  ت  سوتمفتتغيلوتتمجتال  تمبيلتولممتوابيئ توامحيط تبو
ممهتمصط مت  م ت يلىتملتواتموتلتومأتمه  تعمتق لةتوا ل ت المتملتيعق تصالتت

يعمالملتمعوتملتوا ه ت ملتملتي علتبحهأ توأتمه ي تملمي تمفتملتيعه لم وتممتمفتملت
مالح توامتواسيطلةتممتواع مولت المتملتيقتلبتم وتممتبلغب تمالح توامت ط  ةتمطالبتوامعم  ت

ت .ت 3م  ة
أل لو توملتواتموتلتومأتمه  تيع  تك اكت   تمصط مت  م تعمتتكيمتسالمكتتكمه

 وت يأبتملتيغيلموتبعضت،تمتبعهتا  المتوامأتمفتملتتغيلتمواأمه هتتامموأ  تمهتيطلم
 ه وت ةتمتقهاي عةت لتطلياتتعاليةتأ ي ةت،تم مالي تواتمو اتومأتمه  تع  تملت ه  هتملت

تمح تمأ هتتوا ولتموآللوءتموأل كهلت  توامأتمفتمتحاتح تم  متملتوات هعةتاالم هكلت
 توام تلك ت يمهتيتعالاتبهألممهنتومأتمه ي تواأ ي ةت تصبتواسالمكتومأتمه  تاأل لو

ت.4مواأمه هتت  توطهلتمتموتلتمفتواتغييلتومأتمه  
ميلىت ب توهللت ب تواح تممسمتملتتقبلتوآلجليلتعمتمسه تواتموتلتومأتمه  ت، وهعلةت

واتغييلتومأتمه  تتتطالبتملتوأل لو تمواأمه هتتملتيكي موتسالمك ةتامموأ  تمهتيطلمت المت
                                                             

1 -
ت22،تصت1999 سي تمواتمو ات،ملكتتو سك  لي تاالكتهبت،تمصلت،تس يلتكهملتمحم ت:تواصح توا  

2 -
ت.22،صت1993،مصلت،ت1 ؤو تواب  تواسي ت:ت الةتوا   تومأتمه  ت،ت ولتوا كلتواعلب ت،ط 

3 -
 292،تص1979مصط مت  م ت:تواتمو اتوا جص تومأتمه  ت،تمكتب تواجه أ ت،تواقهعلةت، 

4 -
ت36،تص1979ومأتمه  ت،تمكتب تواجه أ ت،تواقهعلةت،مصط مت  م ت:تواتمو اتوا جص ت 
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وتبعضت ه وت ةتمتقهاي عةت لتطلياتوامأتمفتملتتغيلت،متبعهتا اكتيأبت الي ةتملتيغيلمت
 .1تعاليةتأ ي ة

و ترررلومتوا رررل تبهامسررتميهتتومأتمه يررر تم تو ررروتيررر لكتجوان  ب الت   وازن االجتم   اعي : -8-2
حقماتوآلجليلتمممق وتحيها ةتمكر اكتير لكتوجمرهنتلغبهتروتاحهأرهتتواأمه ر تمبعبرهلةتمجرلىت
و وتيعلمتو وتيعلمتمهتعرمتواصرموبتممرهتعرمتواجطرأتمرلتمأ ر ت ورلوتواأمه ر تكمرهتو روتيتقبرلت

وتيو لتمم توت حمتوآلجرليلتبسر ما توكتسهبتوا ل تاالم هلوتتومأتمه ي توىتو محكهم هتبلمهت
،تكمهتو وتيبر لتمرلتلوحتروتمأ ر  تمت كيرل تايسره  عةتميسرلعةت،تميتصرلمتمثرلتعر وتوا رل تبأ روت

واتحرللتمرلت2 .ابات  تمعه هتروتمرفتواغيرلتمو روتاري تم ه يرهت  رمتيلو ر توآلجرليلتميتعرهملتمع رة
فتوآلجليلتممتواعرلوكتتمع رةتواميملتواممه ةتاالمأتمفتبمع متملتوا ل تمتيميلتوامتوات هحلتم
يلمرررر تلغبهترررروت الررررمتحسررررهبتتممت صرررريهلتوألمومررررلتممتترررر ميلتممتالكررررهتتواغيررررل،تمتكرررر اكتم

 3 وآلجليلتكمهتو وت ه لت  تمعهمالتوتاغيل 
تتقرهتتطيبر تمرفتمسرلتوتمتي رعلتبأ  رهواعالقهتتواطيب تمفتوألسلةتار تيكرملتوا رل ت الرمت التتتت

قرهتتي علتبهألملتمتومحترلوةتبريلتم رلو تمسرلتو،تمعر  تواعالتحبوتمتتق ل تمتتعهمالوتحس  ،تكمهت
تمتتت ه متمفتمهتاالموا يلتملتسالط تمعت ا ت المتوألب هءتمتتمأيوتسالمك ة.

 رهتمتواتكيمتبهابيئ توامحالي تمتيتمملت اكتملتوا ل تيتموتلتمفتوابيئ توامحر م ةتواتر تتعريشت ي
ةت ملت ررعملتسررالب تممت رر مو ييلتكمررهتي ررعلتبهاسررعه ةت  رر مهتيكررملتمررفتأيلو رروتمتيتعهمررلتمع رر

 يحتلةتواقمو  توات تتح  تواعالق تبي وتمتبي  ةتمت اكتبهامسطتوا  تيعيشت يو.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 -

ت.ت75،تصت2001 ب تواحمي تملس :تو ل ه توا  س تمواتمأيوتواتلبم تموام   ،توامكتب تواأهمعي ،تمصلت،ت 
2 -

ت08،تصتت1965 طي تمحمم تع هت:توجتبهلتوا جصي تاألط هلت،ت ولتوا  م توامصلي ت،تواقهعلةت،ت 
3 -

ت75،تصت2001و ل ه توا  س تمواتمأيوتواتلبم تموام   ،توامكتب تواأهمعي ،تمصل،ت ب تواحمي تملس :ت 
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 الخالصة:
بتعلم هتا  وتوا صلتتمصال هتوامتملتواتموتلتم مونتكثيلةتمتملتواتموتلتومأتمه  تملتمعرةت   

ومأتمه  تململ تاال ل تأل وتيكرملتمكثرلتمأهمتتواتموتلتبها سب تاال ل ت،حيثتيعتبلتواتموتلت
قهباليرر تاالررتعالةتمتمكثررلتملم رر ت رر تواتعهمررلتمررفتتمالئرروتمتمسررهت توتمتوامحرريطتومأتمرره  تبصرر  ت

  هم تيعتلمتبحهأتوتاآلجليلتمتحهأت ةتوايو.
تمب  وتتكملتواعالق تمطي ةتمتمتميتةتيسم عهتوات هعةتمتومحتلوةتحيثتيكملتبحهأ تتتتتت

االأمه ررر تمتعررر توألجرررلىتبحهأررر توايررروتايكرررملتواتالميررر تمتموت رررهتوأتمه يرررهتمتعررر وتيع ررر ت أرررهحت
 .توامأتمف




