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لدى طلبة  تطابق أو سوء تطابق األسنان في التكيف االجتماعيدور 
 الجامعة في األردن

 
 *قحطان أمحد الظاهر .د

 الملخص
تكونت  . ابق األسنان في التكيف االجتماعيهدف البحث إلى معرفة تأثير تطابق أو سوء تط

اتصف . طالبة( 935)وطالبا  ( 59)، وطالبة من جامعة عمان األهلية با  طال( 432)عينة البحث من 
 .منهم بسوء تطابق األسنان( 904)و منهم بتطابق األسنان( 934)

ذكورة بعتد طبتق االستتبيان علتى العينتة المت. تطلب البحث تطوير استبيان للتكيف االجتمتاعي
ات  اللتتتة إئصتتتا ية فتتتي التكيتتتف توثتتتل  النتتتتا و إلتتتى وجتتتو  فتتترو   . التحقتتتق متتتن ثتتتد   وثباتتتت 

االجتمتاعي ولصتالف ف تة تطتابق األستنان بينمتا لتم تكتن هنتات فترو   ات  اللتة إئصتا ية بتين التتذكور 
 .  متكيفة اجتماعية بدرجات مختلفةكما أظهرت النتا و أن جميع أفرا  العينة كان. واإلناث

 .التكيف االجتماعي، سوء تطابق األسنان: الكلمات المفتائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جامعة عمان األهلية -كلية الصيدلة والعلوم الطبية  -أستاذ يف قسم السمع والنطق *
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  :مقدمة -9
هي الصورة  دوصورة اجلس،  تكيي  مههوم الاا تعد الصورة اجلسدية من املصادر املهمة يف 
كان عن طريق   اليت ييوهنا الهرد عن جسمه، ويستحضرها يف الاهن سواء  ( Mental Image)العقلية 

 (.Imaginary)تيوين صورة حقيقية سابقة، أو صورة ختيلية 
بنية اجلسم ومظهره وحجمه تعد من األمور  يف هاا الصدد إىل أن(  1891)، عباس وتوقويكري 

احليوية ، فطول الهرد، ووزنه، ولون بكرته، وسالمة حواسه، وتناسق جسمه، كلها ترتبط باجتاهه حنو نهسه 
 .ءته وتقبله لااته، وهاه تؤثر بإجيابية أو سلبية يف مههوم الاا وشعوره بيها

 اخلصائص اجلسمية يف املراح  الالحقة إذ تعد بكي  عام من العوام  املهمة يف رؤية وتزداد أمهية
، اجلنسني أن يظهر باملظهر الالئق يف مرحلة املراهقة وما بعدها إذ حياول الهرد من كال ، وخصوصا  الاا 

يف  واضحا   وقد يظهر ذلك ولو بدرجة طهيهة، هأو قصور سيهرز بظالله السليب على رؤيته لااتوأي خل  
 .ييون بأفض  صورة حنو اآلخر منهما أن امعة حيث يلتقي اجلنسان ويسعى ك مرحلة اجل

بدرجة  واحدة من العوام  اليت تؤثر أسنان الهك العلوي بالهك السهلي ويعد تطابق أو سوء تطابق
، كما قد تتأثر نظرة اآلخرين له من حيث االرتياح أو عدم رد لنهسه مقارنة بأقرانه اآلخرينؤية الهيف ر  ما

، وعندما ييون هناك سوء تطابق األسنان  ابق األسنان أثرا  يف بالنطقوييون لتطابق أو سوء تط. االرتياح
 .يه  والصو  والطالقةيف النطق فقد يعرتي كالمه اضطرابا  يف اللهظ وخصوصا التكو  سيؤثر سلبا  

، اللهظ ثر يف إنتاج اليالم وخصوصا  إن األسنان واحدة من األعضاء املهمة للنطق واخلل  فيها سيؤ 
ي إىل وهو كالك قد يتحيم بيمية اهلواء املندفعة من الرئتني وحركته مبساعدة اللسان األمر الاي قد يؤد

م كي  سليم وتطابقها يؤدي إىل إنتاج سليم للياللالك فإن بناء األسنان ب .انسيابية اليالم أو التوقف
تتطلب تقارب ( ، صس، ش)سبي  املثال األصوا  السنية  فعلى. والعيس صحيح إذا كانت غري ذلك

 كما يلتقي طرف اللسان يف بعض األصوا  مع ثنايا منابت. أسنان الهك العلوي بأسنان الهك السهلي
ء يتطلب خروجه تالمس أسنان الهك العلوي على الكهة ، وصو  الها(، ثد)األسنان لتصويتها مث  

   (0212 الظاهر،) السهلى
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هي جزء من شخصية اإلنسان، وأول ما  ويرتبط تطابق أو سوء تطابق األسنان باالبتسامة اليت
، إضافة سنان سليمة مرصوصة على حنو مجي ، ولن تيون االبتسامة مجيلة كما ينبغي إال بأيظهره لآلخرين

، كما قد يؤثر بنسب قليلة يف القبول االجتماعي قد يؤثر ولو مجاليا   تطابق األسنان يكي  مظهرا  أن  إىل
 .االجيابية تطابق األسنان يف الظهور والعالقا 

 :مشكلة البحث -4
وقد الحظ الباحث خالل وجوده . ألسنان جزئية تؤثر يف صورة الاا تعد تطابق أو سوء تطابق ا

، وما واليالم أثر هاه احلالة يف النطققراءاته الواسعة يف جمال اضطرابا  اللغة يف قسم السمع والنطق و 
 .نتيجة لوضوح أو عدم وضوح الرسالةتهرزه من ارتياح أو عدم ارتياح املستقب   
عن  ، فضال  لألسنان من الطلبة من كال اجلنسني قد أجروا تقوميا   ومما لهت انتباه الباحث أن عددا  

 .الاي يؤثر يف صورة الاا اجلمايل مظهرها 
، املتضمنة خروج السنني األوليني بكي  الطبيعية أن من لديه سوء تطابق األسنان الحظكما 

واضح أو وجود فراغ غري طبيعي بني السنني األوليني أو عدم تغطية األسنان العليا بكي  كام  لضيق 
 اء ذلك إما من خالل التقلي  من االبتسام أواملنطقة ما بني الكهة العليا واألنف، حياول قدر اإلميان إخه

يف  جانبيا   أو اختاذ ميانا   ظهور أمام الطلبة، كما يتحهظ بعضهم من الوضع اليد على الهم إلخهاء اخلل 
. قكة منها، كما ييون البعض منهم قلي  املبادأة واملكاركة يف األنكطة املختلهة وخصوصا املنااحملاضرة

ه الظاهرة جديرة باالهتمام والدراسة للتعرف على مدى تأثريها يف التييف لالك رأى الباحث أن ها
 . االجتماعي

 :أهداف البحث -3
وه  ، ابق األسنان يف التييف االجتماعيالتحقق من أثر تطابق أو سوء تطإىل يهدف البحث   

ني حلالة األسنان وب ، وه  هناك فروق يف التييف االجتماعي بني الاكور تبعا  هناك فارق وفق متغري اجلنس
 .اإلناث كالك تبعا لنهس احلالة
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 :ثهمية البحأ -2

األمهية وهو أثر تطابق أو سوء تطابق رح موضوع يف غاية طتيمن أمهية البحث بكي  أساس يف 
على حد علم الباحث إال دراسة واحدة قريبة من هاه  األسنان يف التييف االجتماعي، ومل يطرق سابقا  

إن املوضوع  ،((Badran,2010معنا العريب وعلى وجه التحديد يف األردن لبدران الدراسة يف جمت
ن ال ميين برؤية الهرد لنهسه من حيث القبول الاايت وقبول اآلخرين ومها مسألتا وثيقا   يرتبط ارتباطا   املطروح

الل رؤية د يرى نهسه من خهو أن الهر  األساسية ، وأحد جوانب مههوم الاا بكي  عام الهص  بينهما
يف  ، كما أهنا تؤثرمجايل من حيث الكي  اخلارجيلتطابق أو سوء تطابق األسنان تأثري  إن  . اآلخرين

والصو  املقبول أو غري املقبول  القبول واالستحسان أو عدمهما من خالل اللهظ السليم أو غري السليم
 . وما متليه من مسحة مجاليةوانسيابية أو عدم انسيابية اليالم 

، أو ني أطباء األسنان وأخصائي النطقا من الناحية التطبيقية فيمين أن ييون هناك تعاون بأم
يصار إىل تعدي  صورة الاا  لدى الهرد من خالل التدخ  النهسي، وقد نص  إىل بعض التوصيا  اليت 

بكي   حتد من حالة سوء تطابق األسنان بكي  عملي كقلع األسنان اللبنية حال حتركها حىت ولو كان
اخلارج أو إىل بسيط ليي تهسح اجملال أمام األسنان الدائمة للخروج بكي  سليم دون أن تنحرف إىل 

 .لبحث امليتبة العربية كمرجع مهيدوقد يهيد ا. الداخ 
 :فرضيات البحث -5 
سوء  الاين لديهم بني الطلبةa= 0.05 ال توجد فروق ذا  داللة إحصائية عند مستوى  -1 -5

 .                                    سنان والطلبة الاين لديهم تطابق األسنان يف التييف االجتماعيتطابق األ
سوء الاين لديهم  بني الطلبة a= 0.05  وق ذا  داللة إحصائية عند مستوىال توجد فر  -0 -5

 .اجلنس لتييف االجتماعي وفق متغريتطابق األسنان والطلبة الاين لديهم تطابق األسنان يف ا
بني تطابق أو سوء تطابق األسنان  a= 0.05  وق ذا  داللة إحصائية عند مستوىال توجد فر  -3 -5

 .يف التييف االجتماعي الاكور وكالك تطابق أو عدم تطابق األسنان اإلناث
 
 



 8102  -العدد الثاني  -مجلد السادس عشرال. …..…................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

31 

 

 :مصطلحات البحث -6
 Webster's Newيعرف قاموس وبسرت : (Malocclusion)سوء تطابق األسنان  -1 -6

World College Dictionary(2010)  التالقي غري السليم بني أسنان الهك ذلك بأنه
 .لسهلي ، أي خطأ يف تطابق األسنانالعلوي بأسنان الهك ا

 The Gale Encyclopedia of (2006) أما انسيلوبيديا صحة األطهال
Children's Health والسهلى عند  فتعرف سوء تطابق األسنان هو اختالل بني األسنان العليا

 .العض واملضغ
أما التعريف اإلجرائي لسوء تطابق األسنان إما باخلروج الواضح ألسنان الهك العلوي عن أسنان 

ج السنني األوليني بكي  خرو  املتضمنالهك السهلي أو أسنان الهك السهلي عن أسنان الهك العلوي 
واضح أو وجود فراغ غري طبيعي بني السنني األوليني أو عدم تغطية األسنان العليا بكي  كام  لضيق 

أما تطابق األسنان فيمث  تطابق أسنان الهك العلوي بأسنان الهك . املنطقة ما بني الكهة العليا واألنف
 .ليسهالسهلي  والاي يرتبط بتطابق الهيني العلوي وال

 :تعريها  للتييف االجتماعي منهاهنالك عدة : التييف االجتماعي -2 -6
 .اة  للتييف مع املتغريا  البيئيةإهنا عملية دينامييية مستمرة طول احلي

 .ا  االجتماعية واملطالب الثقافيةالقدرة على العيش والتعبري عن الاا  وفق احملدد
 .(Ritzer,2007)مع املتغريا  املختلهة يف احلياة االستعداد والقدرة على التعام  بكي  سليم 

مع املتغريا   والتعام أما التعريف اإلجرائي للتييف االجتماعي فهو قبول الاا  واآلخرين 
 .االجتماعية بإجيابية وذلك يف ضوء الدرجا  اليت حيص  عليها الطلبة  يف االستبيان

 :ئدو  البحث -7
وتتحدد  . 0210/ 0211ألهلية للعام اجلامعي ة عمان احتدد  الدراسة بعينة من طلبة جامع

 .كالك باالستبيان وصدقه وثباته
 

http://www.yourdictionary.com/dictionary-definitions/
http://www.yourdictionary.com/dictionary-definitions/
http://www.yourdictionary.com/dictionary-definitions/


 الظاهر. د .أ................................................تطابق أو سوء تطابق األسنان في التكيف االجتماعيدور 
 

 

 31 

 :اإلطار النظري -8
أو العضة غري املنتظمة أو  (Bad bite)وقد يطلق عليها العضة السيئة : سوء تطابق األسنان -1 -9

 .نتظمةألسنان املزدمحة أو غري املواليت تأخا شي  ا(Cross bite) العضة املعيوسة 
ييون سوء تطابق األسنان هو نتيجة لعوام  عديدة منها ما هو وراثي أو لهقدان األسنان أو قد 
تيون نتيجة لعادا  فموية خاطئة ميارسها األطهال يف مرحلة الطهولة تيون ألسباب كثرية كنقص احلب 

 :ومن هاه العادا  النكاط الزائد ،واحلنان أو القلق أو اإلحباط  أو شي   من أشيال التنهيس عن 
 .وخصوصا إذا استمر  بعد ظهور األسنان الدائمة(  (Thumb suckingمص األصابع -1
 . Tongue Thrustingدفع اللسان إىل األمام إثناء البلع -0
ين أن ، ومي Lip-biting / Fingernail biting  أو عض األظافر عض الكهة السهلى -3

 .تيون نتيجة إلرهاصا  نهسية
 .Pacifiersتخدام اللهايا  اس -4

.forthnet.gr/ath/abyss/orthodontics-010-causes-of-
malocclusion.www 

مث    الغالب موروثة وأحيانا  ميتسبة، وحاال  املوروث متعددةييون سوء تطابق األسنان يف
، أو  غري عادي من حيث احلجم أو الكي وجود فراغا  متباعدة غري طبيعية بني األسنان أو احلنك

، دفع كصك األسنان  أما امليتسب فقد أشرنا إىل ذلك سابقا  . تكويه للحنك أو الوجه ككق احللق
 .نف يؤدي إىل التنهس عن طريق الهم، تضخم اللوزتني أو وجود حلمية يف األاللسان

ألسباب سوء تطابق األسنان  إىل عدة تصنيها  ,Bhalajhi) (2006وقد أشار بالجي  
 :الاي يتضمن  (Moyer’s Classification) ومنها تصنيف موير

 :ويكم : الوراثة   -1
 .اجلهاز العضلي العصيب - أ

 .العظام - ب
 .األسنان –ج 
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 .(Soft parts)األجزاء الرخوة  -د
 .اخلل  التطوري  ألسباب غري معروفة -0
 :وتتضمن:   (Trauma)الصدما    -3

 الصدما  ما قب  الوالدة وإصابا  الوالدة -أ
 .ا بعد الوالدةاإلصابا  م -ب

 :وتتضمن  ( Physical Agents)العوام  املادية  -4
 .عدم نضج األسنان اللبنية -أ

 .طبيعة الطعام -ب
 :وتكم : العادا  -5

  .مص اإلهبام واألصابع -أ
 .دفع اللسان  -ب
  .مص الكهة أو عضها -ج
 .حالة األسنان -د
 .عادة قضم األظافر باألسنان -هـ 

 :وتكم : األمراض -6
 .أمراض األجهزة - أ

 .أمراض الغدد الصماء  - ب
 :وتتضمن (local diseases)األمراض املوضعية  -ج    

 .األمراض املتعلقة بالبلعوم ووظيهة اجلهاز النهسي غري املريح -      
 .أمراض اللثة واألسنان -      
 .األورام -      
 .خنر األسنان  -      
 .سوء التغاية -      
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  (White & Gardiners)وايت وكاردنرز  إىل تصنيف  (Bishara,2001)بكارا وأشار
 :هاا اجملال واملتمث  مبا يلي الاي يعد من التصنيها   الرائدة يف

 :شاوذ قاعدة األسنان وتكتم  على   -1
 .سوء االتصال بني املقدمة واملؤخرة  - أ

 .سوء االتصال العمودي   - ب
 .سوء االتصال اجلانيب  -ج
 .حجم األسنان وعظام القاعدةالتهاو  بني   -د           
 .الكاوذ التيويين -هـ           

 :شاوذ ما قب  ظهور األسنان وتتضمن -0
 .الكاوذ يف ميان التطور يف أص  السن   - أ

 .غياب األسنان   - ب
 .طبيعي لألسنان وشاوذ شي  األسنانالعدد اليثري وغري ال  - ج
  .بقاء األسنان اللبنية لهرتة طويلة  -د 
 .يبريةالجلام الكهة   -هـ          
 .اجلروح الناجتة عن الصدما   -و    

 :وتتضمن التكوها  ما بعد ظهور األسنان -3
 :وتكتم  على: العضال    - أ

 .قوة نكاط العضال  -
 .ميان استناد اجلهاز العضلي -
 .عادا  املص -
 .التكوها  يف مسار الغلق -

 .الهقدان املبير لألسنان اللبنية   - ب
 .قلع األسنان الدائمة   - ج
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 :على النحو اآليت تطابق األسنانسوء إىل درجا  وأشار املرجع السابق 
لعلوي أعلى من عندما تيون العضة طبيعية وذلك حني تيون أسنان الهك ا: (Class 1)الدرجة األوىل  

 .، وتيون األسنان يف هاه احلالة غري مستقيمة أو مزدمحة أو مقلوبة أسنان الهك السهلي
، أو بعبارة لوي بعيدة عن أسنان الهك السهليان الهك الععندما تيون أسن: (Class 2)الدرجة الثانية 

 .أخرى عندما تيون أسنان الهك العلوي بارزة بكي  واضح عن أسنان الهك السهلي 
، أو عندما سهلي بعيدة عن أسنان الهك العلويعندما تيون أسنان الهك ال :(Class 3)الدرجة الثالثة 

 .        عن أسنان الهك العلوي ييون أسنان الهك السهلي بارزة بكي  واضح
أما نسبة انتكار سوء تطابق األسنان فهي عالية يف كال اجلنسني وقد أشار بريتو ودياز ووكليسر  

Brito ,Dias & Gleiser,2009)  إىل بعض الدراسا  اليت أجريت يف بلدان متعددة  جلميع
 :أنواع سوء التطابق  كما يف اجلدول التايل

   1جدول 
 ء تطابق األسنان لعينة من البحوث يف العاملنسبة سو 

عينة  البلد السنة الباحث
 )%(سوء التطابق  العمر الدراسة

 90،2 19-9 1455 أمريييا Mills) ) 1866ميلز
 00،2 15-13 818 كينيا  Ng’ang'a et al  ) انياميي

 58،0 15-8 951 لبنان 1888 (Saleh)صاحل 

 5 895 ازي الب  Frazao et al)) 1886 فرازيو
10 

48،2 
01،3 

 50،3 10 6819 جنوب أفريقيا 0223 (Drummond) دروموند
 01،6 6-3 043 البازي  Sadakyio et al 0224))ساديييو 
 96،3 14-13 1088 اليويت Behbehani et al 0225)) هببهاين
 83،2 14-11 912 ايطاليا 0225 (Ciuffoloet al) سيوفالو

 4936 بازي ال Jahn 0220)) جان
5008 

5 
10 

44،2 
50،2 

 60.2 14-12 333 البازي  Marques etal 0225)) ماركيوس
 00،3 10-6 94 البازي  0225 (Suliano etal) سوليانو



 الظاهر. د .أ................................................تطابق أو سوء تطابق األسنان في التكيف االجتماعيدور 
 

 

 00 

ىل اختالف نسب انتكار سوء التطابق يف الدراسا  السابقة وقد يعود ذلك إيظهر اجلدول السابق  
اليت اجريت يف البازي  ألعمار  Jahn))  د يدعم ذلك دراسة جان، وقق التقييم املستخدمةائاختالف طر 

بينما كانت النسبة لنهس العمر والبلد يف دراسة %( 50)سنة وكانت نسبة االنتكار  (10)
 %Frazao (01،3. )))فرازيو

 :التييف االجتماعي -2 -8 

نسان على املواءمة بني وهو قدرة اإل بداية األمر يف اجلانب البيولوجياستخدم مصطلح التييف يف 
، وهي قدرة كم  اجلوانب النهسية واالجتماعية، وعمم التييف ليه والعامل اخلارجي من أج  البقاءنهس

 .املتغريا  البيئية وما يرتبط هبااإلنسان على التييف مع  
 وللتييف جانبان مها التييف الاايت الاي يركز على التنظيم الاايت للهرد والتييف االجتماعي 

 .املتمث  بعالقاته مع اآلخرين
هي حالة من االنسجام مع البيئة واليت  يف تعريهه للتييف (Brown ,1984)ويكري براون  

 .م املتطلبا  اجلسمية واالجتماعيةتتضمن القدرة على إشباع أغلب حاجا  الهرد  ومواجهة معظ
قا  لى إقامة عاليكتم  التييف االجتماعي على ثالث جوانب أساسية هي قدرة الهرد ع

، ومكاركة الهرد يف األنكطة االجتماعية املتنوعة حبيث اجتماعية فاعلة وناجحة مع األفراد واجلماعا 
، أما اجلانب الثالث فهو االنسجام مع ثقافة اجملتمع  املتمث  بالقبول لقى القبول واالستحسان االجتماعيي

 .ليد والقيم والقوانني االجتماعيةلألعراف والتقا
، التييف هي عملية واعية دينامييية تتسم باالستمرار تستهدف إجياد عالقة أكثر حال على أية

 .بني الهرد واملتغريا  احمليطة بهاجيابية  
 :معايري احليم على  التييف السوي وغري السوي -8- 3

جونستون وبنيباك ) :هنالك عدة معايري للحيم على التييف السوي وغري السوي وهي
Johnston and Pennypack, 1980( ) ،1890الرفاعي .) 
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 : املعيار االجتماعي - 8-1- 3
وفق معايري اجملتمع من عرف وعادا  وتقاليد وقيم،  تييفعلى حتديد الاملعيار االجتماعي يعتمد 

غري  ف والتقاليد والقيم والعادا  يعدالاي يوافق ذلك يعتب سويا ، وما يتعارض وهاه األعرا تييفوال
 .غري سوي تييفسوي، وما يرفضه اجملتمع فهو  تييفي ما يقبله اجملتمع فهو سوي، أ

ومن مواطن ضعف هاا املعيار أنه ال ييون ثابتا  وعاما  فهو خيتلف من جمتمع إىل آخر، كما أن 
هاا املعيار يلغي فردية وشخصية اإلنسان ألن يتصرف وفق رؤيته اخلاصة، وعليه االمتثال لتقاليد اجملتمع 

 . النظر عن كوهنا صحيحة أو خاطئة بغض
 : املعيار الاايت -0 -8- 3

إتباع ه الهرد من رضا أو عدم رضا خالل ب من خالل الاا ، فما يكعر تييفهو احليم على ال
 ،، ومن خيالف هاه  األعراف واألحيام  فهو غري متييف اجتماعيا  حيام واألعراف اليت وضعها بنهسهاأل

للجانب االجتماعي، وال  يار أنه يهتقر إىل املوضوعية، كما أنه ال يعطي وزنا  ومواطن الضعف يف هاا املع
إىل أن الهرد قد ييون لديه سلوكا  شاذة، ولينه يعتبها من وجهة نظره  إضافةميين تعميم هاا املعيار، 

  .سوية متاما  
 :املثايلاملعيار  3- -8- 3

، وييون غري ومتاشى مع املث  العليااليمال ييون الهرد وفق هاا املعيار متييها إذا حقق حالة من 
 .ا احنرف عن اليمال واملث  العلياذلك إذ

 :اإلحصائياملعيار  8- 3- 4- 
السوي وغري السوي كما يوزع  اإلنساينويعتمد هاا املعيار على فيرة التوزيع الطبيعي للسلوك 

 يعد( الناس أغلبيةملا يهعله )سايب الاي ينحرف عن املتوسط احل تييف هوالاكاء وفق التوزيع الطبيعي، وال
  .1كما هو موضح يف الكي    غري سوي تييها  
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السوي حسب  تييفوال. يقعون يف الوسط األفرادمن % 69 أننالحظ من خالل هاا الكي  
واالنتقاد الاي يوجه . عد غري متييففي إذا احنرف عن املتوسط أما .هاا املعيار هو الاي يقع يف الوسط

كان   إذافهو يعد سلوكا  سويا  أو طبيعيا   يهييتالالسلوك هاا املعيار هو انه بغض النظر عن طبيعة  ىلإ
أو أكثر بيثري مما هو  إحصائيا  كان حدوثه نادرا    إذا، ويعد سلوكا  غري طبيعي وغري سوي إحصائيا  شائعا  
  .متوقع

 :املظاهر اليت تدل  على التييف االجتماعي8- 4- 
ياة  الطمأنينة لكعور بالرضا والسعادة وهو شعور الهرد اعتدال املزاج والرضا عن الاا  واحلا -1 -4 -9

 .واالكتهاء الاايت
، وييون راض ومقتنع دراتهوتتمث  بتحقيق اإلنتاج الاي يتماشى مع ق: اليهاية يف العم  -0 -4 -9

 .بأدائه
الاا  وذلك من خالل رؤية اآلخرين وتتمث  بالنظرة االجيابية عن : مههوم الاا  االجيايب -3 -4 -9

 .وخصوصا األفراد املهمني يف حياتهاالجيابية له 
 .عله يتصرف وفق نقاط القوة والضعفواليت جت لاا  مبا فيها من جوانب قوة وضعففهم ا -4 -4 -9
 .ملقبول يف مواقف احلياة املتنوعةواملقصود به التصرف اجليد ا: القدرة على ضبط النهس -5 -4 -9
 .على االحرتام والثقة املتبادلةالقدرة على تيوين عالقا  اجتماعية مبنية  -6 -4 -9

(Grace& Schill,1989). 
 

          -                  +         + -

2.14 %
34.13 % 13.59 %13.59 %

2.14 %
34.13 %

 

  1شي  
 التوزع الطبيعي للتييف
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 سأتطرق إىل أشهر النظريا  اليت فسر  التييف وعدمه :النظريا  املهسرة للتييف االجتماعي -8 - 5
قـد  ظور البيولـوجي فمـثال  وفق املن لنظرية اليت تهسر السلوك التييهيوهي ا: النظرية البيولوجية -1 -5 -9

إىل اعتقاد سابق بأن ( 1895)فقد ذكر مرسي . يرتبط  السلوك غري التييهي باخلصائص البيولوجية للهرد
ختتلـــف عـــن ( كضـــعف)وعقليـــة ( كـــأن تيـــون تكـــوها )غـــري املتييـــف ميتلـــك صـــها  جســـمية  الكـــخص

 .يبيةالعادي، ولين هاا الهرض مل يثبت علميا  من خالل الدراسا  التجر 
وقد توصلت دراسا  إىل أن هناك عالقة بني عدم التييف واضطرابا  اجلهاز الغدي إذ يرى 

أستاذ علم اهلرمونا  جبامعة هارفرد األمرييية إن زيادة إفرازا  الهص األمامي للغدة  (Skines)سياينز 
فهيم أستاذ علم اهلرمونا  النخامية يصاحبه توتر واندفاع إىل عدم التييف، وأيده يف ذلك الدكتور إبراهيم 

           نا  الغدة والسلوك غري التييهي يف جامعة القاهرة عندما توص  إىل وجود عالقة بني اضطرابا  هرمو 
 (.0224، الظاهر)

وهناك من يرى أن هناك عالقة بني كروموسوما  اجلنس وعدم التييف حيث وجد أن   
كما   (xy)وليس  (xyy)وخصوصا العدوانيني هو  كروموسوما  اجلنس عند األشخاص غري املتييهني

ولين ال ميين أن تيون هاه النتائج قاطعة حيث ذكر ( 45، ص 1895مرسي، . )هو يف العاديني
ولدوا بثالثي اجلنس، ولوحظ أن العدوان عند طه  ( 552)دراسة هلارفك الاي تابع ( 1895)مرسي 

 . واحد منهم
س الـاين حبثــوا يف ان ســيجموند فرويـد مــن أوائـ  علمـاء الــنهلقـد كـ :نظريــة التحليـ  النهســي -2 -8- 5

فقــــد ذكــــر أن لينســـان غريــــزتني تســــيطر عليـــه، مهــــا غريــــزة احليــــاة . ويف القــــوى احملركـــة لــــه الســـلوك التييهــــي
(Eros)   وهي اليت ختدم احلهاظ على حياة الهرد وتياثر اجلنس، وغريزة املو(Thantos)  ويعب عنهـا

 ,Fontana)املقارنــة لغريــزة احليــاة، فونتانــاتماعيــا كالعــدوان وهــي أقــ  وضــوحا  ببســلوك غــري مقبــول اج
1977, p. 98)  ،فعندما يكعر الهرد بتهديد خارجي تنتبه غريزته العدوانية فتجمع طاقتها ويغضب الهرد

حىت يهرغ وخيت  توازنه الداخلي، ويتهيأ للعدوان ألي إثارة خارجية بسيطة، وقد يعتدي بدون إثارة خارجية 
 (.1896فرويد وآخرون، )طاقته العدوانية، وخيهف توتره النهسي، ويعود إىل اتزانه الداخلي 

  



 الظاهر. د .أ................................................تطابق أو سوء تطابق األسنان في التكيف االجتماعيدور 
 

 

 01 

 :النظريا  السلوكية-3 -   8- 5
يعــــد بنــــدورا  :(Social Learning Theory)نظريــــة الــــتعلم االجتمــــاعي  -1 -3 -5 -9

(Bandura) طريــق املالحظــة، مــن أشـــهر  مؤســس نظريــة الــتعلم االجتمــاعي، أو مــا يعــرف بــالتعلم عــن
الباحثني الاين بينوا من خالل التجريب تأثري مكاهدة النماذج غري التييهية عند األطهال وييون ذلك عن 

 . واحملاكاة طريق التقليد، فيثري من السلوكا  حتدث عن طريق التقليد
والنماذج . دواينفمثال عندما يستخدم الوالدان العقاب مع الطه  ييون سببا  لتعلم السلوك الع

املرفوضة من السلوك ال تقتصر على الوالدين ولين تكم  املعلمني واألقران واألشقاء والنماذج الرمزية اليت 
كب أملهمني يف حياة الطه  هلم تأثري ولين األشخاص ا. يكاهدها يف اليتب ويف وسائ  اإلعالم املختلهة

 .من اآلخرين األق  أمهية
ييـــف هـــو نتيجـــة أفعـــال حيـــث يـــرى بـــافلوف أن عـــدم الت :راط اليالســـييينظريـــة االشـــ -0 -3 -5 -9

االســتجابة لتحـــديا  احليــاة، الـــيت تقابــ  بـــالتعزيز أو  والســلوك التييهـــي يكــري إىل كيهيـــة، منعيســة خاطئـــة
  .التدعيم
مـن السـلوكا   لسـلوكيون بـأن السـلوك غـري التييهـييعتقـد ا: نظريـة االشـراط اإلجرائـي - 3-3 -  8- 5

فالســلوك  التييهــي غــري التييهــي تــزداد احتماليــة حدوثــه إذا  . اإلنســانية األخــرى يــتعلم مــن خــالل نتائجــه
كانــت نتائجـــه مهرحـــة، وتقــ  عنـــدما تيـــون نتائجـــه مؤملــة، وهـــاه تكـــي  جــوهر نظريـــة االشـــراط اإلجرائـــي 

 ( . 0229الظاهر ،)لسينر ، 
العمليا  املعرفية وتهسر عدم التييف من خالل تركز هاه النظرية على : النظرية املعرفية -4 -3 -5 -9

ة وأدلة كافية، االستجابة اخلاطئة لألحداث حيث االستنتاجا  االعتباطية اليت ال تعتمد على أسس منطقي
، وتعظيم األمـور أي تيبريهـا وعـدم ممها الهرد من خالل جزئية معينة، وهي نظرة قاصرة يعوالتعميم املهرط

 . ، وتقلي  ما هو مهم حقيقةهاة حقإعطاء األمور املهم
 :التكويه املعريف يظهر من خالل أن (Beck,1976)ويعتقد بيك 

 .األحداث من وجهة نظر شخصية ذاتيةتهسري  -
 .فة تبتعد عن الواقعأفيار متطر  -
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 .املبالغة يف التعميم -
 .التضخم والتحجيم -

 . حداث  اليت يتعرض هلاوعقالين لألفالتييف االجتماعي حيدث عندما يستجيب الهرد بكي  منطقي 
، وخــــري بطبيعتــــه وان اإلنســـان عقــــالين اجتمــــاعي وتــــرى هــــاه النظريــــة أن :النظريـــة اإلنســــانية -5 -5 -9

، وهو قادر على ك السلوك الكائك أو غري املقبولالسلوك السيئ هو نتيجة لظروف بيئية قاهرة جعلته يسل
  .ح  مكيالته

حتقق  نسان جياهد ليي حيقق ذاته كإنسان، من خاللويؤكد أنصار االجتاه اإلنساين على أن اإل
الاا  بالدخول  االتساق بني اخلبا  وصورة الاا ، حيث يسمح الناس للمواقف اليت تتهق مع مههوم

متنع من الدخول يف الكعور،  يف الوعي، ومن مث يدركوهنا بدقة، أما اخلبا  الصراعية فهي عرضة، ألن
  (1880دافيدوف، )تتصارع مع مهاهيم الاا   بتهديد اخلبا  اليت وتدرك من غري دقة، حيث يكعرون

  سليب وحيدث سوء التييف عند شعور الهرد أنه غري قادر وغري فعال األمر الاي ينعيس بكي
 .على رؤية الهرد لااته

  :الدراسات السابقة -9
 (Bernabe ,Flores ,and Sheiham ,2007)أجرى بريناب وفلورس وشيهام  1-9- 

سوء تطابق األسنان وأثرها يف أداءا  احلياة اليومية املرتبطة  ىل معرفة نسبة انتكار وشدةدراسة هدفت إ
  بسوء تطابق األسنان املدركة ذاتيا  
ن اختريوا بكي  عكوائي م سنة( 10-11)أطهال بأعمار ( 925) تيونت عينة الدراسة من
نظيف األسنان، ، تاألك ، اليالم)ياة اليومية هي تضمن أداءا  احلت. أربع مدارس يف ليما عاصمة بريو

 :ومن نتائج الدراسة(. اعي ، االتصال االجتم، الدراسة، االنهعالالنوم، االبتسام
 .سنان خالل األشهر الثالثة األوىلمن األطهال إىل وجود أثر لسوء تطابق األ%( 15.5)أشار  -
 .جدا من سوء تطابق األسنان وشديدةإىل أهنم يعانون من درجة شديدة %( 19.4)أشار  -
 .ا  احلياة اليوميةمن األطهال إىل أثر سوء تطابق األسنان على واحدة من أداء%( 06)أشار  -
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بسوء  كانت أكثر تأثرا  ( االبتسام، االنهعال، االتصال االجتماعي)االجتماعية والنهسية  األنكطة -
 . تطابق األسنان

بدراسة طولية تتبعيه لألفراد الاين أجروا   (Shaw & others,2007)شو وزمالؤه  وقام 9- 2- 
حالة ( 1219)لعينة بلغت  1891عالج تقوميي لألسنان وأولئك الاين مل جيروا التقومي ابتداء من العام 

ركز  على العالقة بني وضع األسنان واحلالة االجتماعية . وملدة عكرين سنة( سنة 10-11)ار ألعم
ي أن العالج التقوميي كان له أثر اجيايب على الصحة النهسية ونوعية احلياة يف أ. والنهسية هلؤالء األطهال

 .راهقةمرحلة امل
 استخلصت هاه الدراسة إىل أن األفراد الاين. (330)ن العينة املاكورة إال ثلث ولين مل يبق م 

وأكثر ( اا رتام الاح)كانوا أفض  يف انتظام األسنان وأفض  يف تقدير خضعوا للعالج التقوميي لألسنان  
 .قناعة ورضا عن احلياة

دراسة  (Mtaya ,Astrom,& Brudvic ,2008)وأجرى متايا وأسرتوم وبرودفيك  9- 3-
ل املدرسة االبتدائية هدفت معرفة التأثري االجتماعي والنهسي لسوء تطابق األسنان واحلاجة للمعاجلة ألطها

 .يف تنزانيا
 قوبلت العينة وجها  . سنة( 13)مبتوسط عمري قدره  طهال (1621)تيونت عينة البحث  من 
ابق األسنان ختتلف أسهر  النتائج إىل أن اثر سوء تط. للهم يي اليام لوجه  إضافة إىل االختبار اإلكليني

%( 00) إىل (Deep bite)من العينة يتصهون بالعضة العميقة %( 8)حيث كان  باختالف الكدة
 ،لديهم نوع من الكاوذ%( 63.9)موع من جم (Midline shift)يتصهون بالتحول عن خط الوسط 

لديهم فراغا  بني األسنان إىل %( 0)والنسب املعتدلة اليت اعرتف هبا األطهال فهي ترتاوح ما بني 
 .من األطهال غري راضني عن مظهر أسناهنم وأدائها %( 03.3)يكعرون باألمل و%( 02)

دراسة بعنوان تأثريا  عدم تطابق  (Kelly & others,2009)وأجرى كيلي وآخرون  9- 4-
( 14-11)بأعمار  فردا  ( 083) تيونت عينة البحث من. نياألسنان وعالجها يف نوعية حياة املراهق

 .ادة صحة اجملتمع يف جامعة واشنطنأجريت يف عي  عاما  
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ن لعدم ومن ضمن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أ. تخدمت يف الدراسة ثالث استبيانا اس
 .يف نوعية حياة املراهقني قليال   ا  سلبي تطابق األسنان تأثريا  

بدراسة هدفت إىل التحقق ( and others ,2009)  Delcides وقام ديلسايد وآخرون9- 5- 
 من الهرضية اليت تقول ان العديد من آثار األبعاد النهسية واالجتماعية ليدراك الاايت جلماليا  األسنان ال

ااتية للجسم والصحة الهموية املرتبطة مبعايري نوعية احلياة والصورة ال عدم تطابق األسنان ترتبط بدرجا 
من %( 59)، كان (1661)مبتوسط عمري  مراهقا  ( 321)تيونت عينة الدراسة من  .عند املراهقني

معة جاأجريت الدراسة يف . رى جتميع املعلوما  الدميغرافية، كما قيمت حاال  األسنانوج. املراهقا 
 .غوياس االحتادية يف البازي 

احلاجة للعالج ، ولتحديد مدى تقييم عدم تطابق األسناناستخدم الدلي  اجلمايل لألسنان ل
سي واالجتماعي واستبانه األثر النه .صر للمظهر اجلانيب للصحة الهمويةوالكي  املخت. التقوميي لألسنان
 .ومقياس الرضا عن اجلسم ،يف مجالية األسنان

ابق األسنان يف التييف لعدم تط سلبيا   أن هناك تأثريا   نتائج اليت توصلت إليها الدراسةومن ضمن ال
 .له تأثري يف صورة الهرد عن اجلسمكما أن   االجتماعي
بدراسة بعنوان أثر عدم تطابق األسنان واإلدراك الاايت  (Badran,2010)وقامت بدران  9- 6-

 .لدى عينة من املراهقني األردنيني( ا احرتام الا)للجماليا  يف تقدير 
، والرضا تطابق األسنان وتأثريه االجتماعيهدفت الدراسة إىل تقييم حاجة املعاجلة املعيارية لعدم 

 .عن املظهر اجلمايل لألسنان عند العالج التقوميي لألسنان  وأثر ذلك يف تقدير الاا 
منهم ذكور ( 185)، وطالبة طالبا  ( 412)تيونت عينة الدراسة اليت اختري  بكي  عكوائي من 

 .سنة(16-14)ألعمار ترتاوح ما بني أنثى ( 015)و
 Globalاس التقييم الاايت السليب الكام ، ولتقدير الاا  مقيمع العينة ةاستخدمت استبان 

Negative Self-Evaluation ي  حاجة التقومي ، وميونا  صحة األسنان ومجاليتها لدل
 .انالعالجي لألسن
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، وحتلي  االحندار املتعدد املتدرج  العالقة بني املتغريا استخدم معام  ارتباط بريسون لتحلي  
multiple stepwise regression analysis  يف حاجة اإلدراك  لدراسة تأثري املتغريا  املستقلة

 :توصلت الدراسة إىل. دير الاا وتق ومجال اإلدراك الاايت ،الاايت للمعاجلة
 .للمظهر اجلمايليف تقييمهم  لبة بكي  عام أق  نقدا  الط -
تجنبون ، ويركون بأهنم يف حاجة إىل املعاجلة غري راضني عن مظهر أسناهنمإن الطلبة الاين يد -

 .االبتسامة إلخهاء أسناهنم
أظهروا حاجة  اس التقييم الاايت السليب الكام الطلبة الاين حصلوا  على درجا  عالية على مقي -

 .ن تقييمهم للمظهر اجلمايل ضعيها  وكا، التقومي العالجي لألسنان حة علىمل
 .ابق األسنان يف القبول االجتماعيلعدم تط ظهر أن هناك تأثريا   -
الطلبة الاين ة خضعوا للعالج التقوميي لألسنان أفض  من وأظهر  النتائج أن تقدير الاا  للطلب -

  .مل خيضعوا للعالج
  , Agou,  ;locker, ;Muirhead)لد وتومبسون وسرتينر وأجرى أكوا ولوكر ومريهي 9- 7-

Tompson,  &Streiner,2011)   دراسة حول العالج التقوميي لألسنان وعالقته باالرتياح
( 14-11)بأعمار  فردا  ( 119)ن تيونت عينة البحث م. هموية واليت ترتبط بنوعية احلياةللصحة ال

أجريت الدراسة يف عيادا  . مة االنتظارمنهم يف قائ( 44)و أجري هلم العالج التقوميي فردا  ( 04 (،سنة
 .تقومي األسنان يف جامعة تورنتو 

من . ائمة االرتياح النهسي لصحة الطه ، واستبانه إدراك الطه ، والدلي  اجلمايل لألسنانطبقت ق
ن الناحية أجريت هلم العالج التقوميي أفض  م أن األفرادضمن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 

 .ولئك الاين هم يف قائمة االنتظاراالجتماعية والنهسية من أ
تطابق وسوء تطابق األسنان يف  رائدة اليت تطرقت بكي  مباشر إىل أثروتعد الدراسة احلالية ال 

، ألنه أكثر من بقية املراح  األخرى لةالتييف االجتماعي لعينة طلبة اجلامعة واليت يظهر فيها  أثر احلا
وتعد اجلامعة واحدة . ييون باملظهر الالئق جتاه اآلخر ، وك  جنس يسعى ألناجلنسني يان الاي جيمعامل

يف حني كانت أعمار الدراسا  السابقة ترتاوح . ية الختيار شريك أو شريية احلياةمن األبواب الرئيس



 8102  -العدد الثاني  -مجلد السادس عشرال. …..…................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

13 

 

 سنة( 10-11)ألعمار  ((Shaw & others,2007 ، فدراسةسنة(16-11)بني  معظمها ما
، ألطهال ملدرسة االبتدائية Mtaya ,Astrom,& Brudvic ,2008)) ودراسة
ألعمار   (Agou,  ;locker, ;Muirhead, Tompson,  &Streiner,2011)ودراسة
 .سنة، وكالك بقية الدراسا ( 14-11)ما بني 
 :الطريقة واإلجراءات -90

ستوى البيلوريوس هلية ملتيون جمتمع البحث من طلبة جامعة عمان األ: جمتمع البحث -1 -12 
 .وطالبة موزعني على كليا  اجلامعة طالبا  ( 6222)والبالغ عددهم حوايل  2011 واملسجلني للعام

.وطالبة با  طال( 034)مؤلهة من  اختري  عينة عكوائية :عينة البحث   – 2 -10 
(0)جدول   

ألفراد العينة احلالة  واجلنس   

 جمموع اجلنس العدد حالة األسنان اجلنس

 الاكور
  50 تطابق األسنان

 39 سوء تطابق األسنان 85

 اإلناث
  05 تطابق األسنان

 64 سوء تطابق األسنان 138

 جمموع احلالة
  130 تطابق األسنان

 120 سوء تطابق األسنان 034
 :أداة الدراسة -  10-3

على  الدراسة اعتمادا  بناء استبيان للتييف االجتماعي ومبا يتناسب مع موضوع  تطلبت الدراسة
 .انب وخبة الباحث يف هاا اجملالاالستبيانا  السابقة يف الدراسا  السابقة اليت أجريت يف هاا اجل

:صدق االستبيان  -1 -3 -10 

على جمموعة من املختصني يف جمال الرتبية اخلاصة وعلم النهس  مت عرض املقياس بصورته األولية
، وقد أبدى احمليمون  (9)اجلامعا  األردنية بلغ عددهم دريس يف الرتبوي والنطق من أعضاء هيئة الت
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، حيث اعتب  الهقرة صاحلة إذا فقرة( 39)  وصياغة، وقد أبقي علىمالحظاهتم حول املقياس من تعدي
 .من احمليمني على صالحيتها وبالك يتحقق الصدق الظاهري%( 82)اتهق 
 :الداللة التمييزية للهقرا  -1 -1 -3 -12

وهي ( 0.59- 0.21)ساب معام  ارتباط الهقرا  مع الدرجة اليلية، وتراوحت بني مت ح
 .، وهاا يكري إىل الداللة التمييزية للهقرا (α=2.25)عند مستوى مجيعها دالة إحصائيا  

 :الثبا  بطريقة االتساق الداخلي 2- - 1 10- 3-
 خدام معادلة كرونباخ الهابلغ معام  االتساق الداخلي باست: كرونباخ الها -1 -0 -1 -3 -12

 .وهو معام  ثبا  مرتهع( 2.96)

معام  كما بلغ   0.7013= معام  االرتباط بني اجلزأين بلغ : التجزئة النصهية -2 -0 -1 -3 -12
 .وهو معام  ثبا  مرتهع   0.8244= ارتباط املصحح مبعادلة سبريمان بروان 

 :تصحيح االستبيان10- 3- 2 - 
 ،31، 32، 09، 03، 00 ،01، 02، 10،  15616 ، 10، 0، 5،  1ة  تعطى الهقرا  االجيابي

تنطبق علي  ) ـدرجا  ل( 3)و( تنطبق علي  بدرجة كبرية جدا)ـ درجا  ل( 4) 36 ،34 ،33 ،30
( تنطبق بدرجة قليلة) ـودرجة واحدة ل( تنطبق علي  بدرجة متوسطة ) ـدرجا  ل( 0)، و( بدرجة كبرية 

، 18، 19، 14 ،13 ،11 ،12، 8 ،9 ،6، 3، 0)، أما الهقرا  السلبية  (لي  ال تنطبق ع)  ـوصهر ل
 .فتقلب التقديرا ( 39، 30، 35، 08، 00، 06، 05، 04

هي الدرجة احلدية بني التييف ( 06)، وتعد الدرجة (150-2)ترتاوح الدرجا  ما بني 
 .جتماعي االجيايباالجتماعي السليب والتييف اال

 :إجراءا  الدراسة4-  -10
. طلبة اجلامعة وثبا  االستبيان مت تطبيقها على أفراد  الدراسة املتيونة منبعد التحقق من صدق 

ك  حالة من   ومت احليم على تطابق أو عدم تطابق األسنان باالعتماد على املالحظة الواضحة ألسنان
، لك مع أطباء األسنان لتحديد ذلكقكة ذالصور التوضيحية املتوفرة يف اليتب ومنا خالل االستعانة من

 .وقد حددنا ذلك سابقا  
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 :نتا و الدراسة ومنا شتها11- 
ال توجـــد فـــروق ذا  داللـــة اســـتخدم االختبـــار التـــائي للتحقـــق مـــن الهرضـــية األوىل الـــيت تقـــول  -1 -11

لــديهم  ســوء تطــابق األســنان والطلبــة الــاين مبــني الطلبــة الــاين لـديهa= 0.05 إحصـائية عنــد مســتوى 
 :، كما يف اجلدول اآليت تطابق األسنان يف التييف االجتماعي

  3جدول 
 حلالة األسنان الهروق يف التييف االجتماعي وفقا  

 الوسط احلسايب العدد احلالة
االحنراف 
 قيمة   درجا  احلرية املعياري

الداللة 
 اإلحصائية

 تطابق األسنان
 سوء تطابق األسنان

132 
102 

3.1896 
2.5896 

.29582 
37998 

232 13.649 .000 

 

يف التييف ( α=2.25)عند مستوى  يظهر من خالل اجلدول وجود فروق دالة إحصائيا  
وهي " 13.648( "  )، حيث بلغت قيمة (تطابق، سوء تطابق) الة األسنان االجتماعي تعزى ملتغري ح

ماعي لدى الطلبة ذوي تطابق لصاحل التطابق مما يدل على أن مستوى التييف االجت دالة إحصائيا  
 . األسنان  أفض  من مستوى التييف االجتماعي  لدى الطلبة ذوي األسنان سوء التطابق

وهاا يدل  على أن  لتطابق األسنان أثر اجيايب يف القبول االجتماعي وتيوين صداقا  والظهور 
ي واجلانب النهسي إذ أن العالقة وال ميين الهص  بني اجلانب االجتماع يف الهعاليا  االجتماعية،الواضح 

على الثقة  اجيابيا   ، لالك ميين أن يهرز ذلك تأثريا  ة أي أن ك  منهما يؤثر يف الثاينبينهما عالقة تهاعلي
الة الغضب ملا هلاه احل ثورا والتعبري عن املكاعر واألحاسيس والرضا عن الاا  ،وقد تقل  من  بالنهس

 & Show)شو وآخرون   من النتائج اليت  توص  إليها ي قريبة جدا  وه. من أثر يف الكعور باالرتياح
others,2007) بتسام  ملا تضيف من مسحة مجالية، إضافة إىل أن  مجالية األسنان تكجع على اال، 
، في  فرد حيب أن يظهر اجلوانب اإلجيابية أي  راحة والطمأنينةجوا  من ال ما يهيئ واإلنسان املبتسم غالبا  

من أن تطابق األسنان هي جزئية مؤثرة يف صورة الاا   وبالرغم. يف املرحلة اجلامعية صا  نت وخصو كا
لينها هلا تداعيا  كثرية فهي تكجع على املكاركا  االجتماعية املتنوعة واالرتياح النهسي الاي ييون له 
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ى مع ما توصلت وهو ما يتماش .ان كائن اجتماعي ويف تهاع  مستمرتأثري اجيايب على اآلخر ألن اإلنس
اليت  ،(Bernabe, Flores, and Sheiham, 2007) إليه دراسة بريناب وفلورز وشيهام

كما تساعد   .ام واالنهعال والتواص  االجتماعيأشار  إىل أمهية تطابق أو عدم تطابق األسنان يف االبتس
أي تكويه أو عدم وضوح ، و   من خمارجها وخصوصا السنية منهاالهرد على التلهظ السليم إذ خترج األصوا

ز ، وعندما ييون النطق سليما  يؤدي إىل قبول اآلخر األمر الاي يهر ارتياح املستقب  اللهظ قد ال يؤدي إىل
لقد تقاربت كثريا من . التييف االجتماعي، وهي من النقاط األساسية يف بظالله االجيايب يف قبول الاا 

 (Ago ;locker, ;Moorhead ,Thompsonالنتائج اليت توصلت إليها دراسا 
&Streiner,2011 ؛  Badran 2010 ; and others ,2009&  Delcides). 

وبالرغم من وجود فارق بني الطلبة الاين يتصهون بتطابق األسنان وسوء تطابق األسنان يف 
ي إذ التييف االجتماعي إال أن ذلك ال يعين أن من لديهم سوء تطابق األسنان لديهم سوء توافق اجتماع

والدنيا هي ( 92.90)و( 135.06)أظهر  النتائج أن درجة التييف للهقرا  مجيعها تراوحت ما بني 
واجلدول التايل . (150 -2)إذ أن درجا  االستبيان ترتاوح ما بني ( 06)أعلى من الدرجة احلدية البالغة 

 .يوضح  أعلى فقرة إىل أدىن فقرة ودرجة التييف االجتماعي
  4جدول 

 تيب التنازيل ووزن الهقرةالرت 

 درجة التييف وزن الهقرة اجملموع العام الهقرة 
 135.06 3.57265 936 أشعر أن اآلخرين يسخرون مين  12
 135.06 3.57265 936 خرين أحاول إخهاء وجهي  عند التحدث  أمام اآل 06
 130.93 3.495726 919 أقب  شيلي كما هو 09
 132.99 3.444444 926 ة لآلخرين تع عند تقدمي املساعدأمت 32
 100.56 3.358974 096 متتع عند مكاركيت أصدقائي مرحهم أ 01
 105.36 3.299145 000 ة بالنهس عند احلديث مع اآلخرين ال أشعر بالثق 08
 104.01 3.28205 069 ن نهسي عندما  أحتدث مع اآلخرين أشعر بعدم الرضا ع 9
 103.419 3.247863 062 إطار أسريت  ب إقامة عالقا  خارجال أح 05
 100.44 3.222222 004 أجتنب الدخول يف نقاش مع اآلخرين  00
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 درجة التييف وزن الهقرة اجملموع العام الهقرة 
 101.08 3.205128 052 ال أشعر باالرتياح عند تواجدي داخ  األسرة 30
 102.48 3.17094 040 أرحب باآلخرين عندما ألتقي هبم  34
 102.10 3.162393 042 أستخدم ألهاظ مهابة  عند احلديث 00
 118.94 3.153846 039 أشعر بارتياح اآلخرين يل عند حتدثي معهم 0
 118.50 3.145299 036 م دائما  عند تواصلي مع اآلخرين أبتس 5
 118.50 3.145299 036 عارف  ال أحب زيارة امل 11
 119.90 3.128205 030 باها من اآلخرين عند حديثي معهم ال أجد انت 14
 119.54 3.119658 032 خلق روح من املرح  عندما أكون يف جمموعةأسعى إىل  10
 116.00 3.059829 016 ابتعد عن إحراج اآلخرين  31
 114.30 3.008547 024 جتماعية أفض  اجللوس بعيدا يف املناسبا  اال 18
 114 3 624 طلب املساعدة عندما أحتاج إليها ال أتردد يف  30
 110.30 2.957265 680 ي يف مناقكة املواد املكرتكةال أفض  مكاركة زمالئ 35
 111.00 2.940171 699 ال أحب الدخول يف أي نوع من املكيال  04
 111.20 2.923077 694 البعض عند التجمعأبادر يف تعريف الناس ببعضهم  02
 129.15 2.846154 666 أستمتع بتيوين صداقا   1
 120.19 2.820513 662 أفهمها بال تردد أستهسر من زمالئي عن أي نقطة ال 36
 125.99 2.786325 650 أخج  عند التحدث أمام اآلخرين  0
 125.03 2.769231 649 أشعر بالهك  عندما ينسحب أصدقائي من حويل  19
 124.82 2.760684 646 أجتنب املقابال  الكخصية  6
 124.82 2.760684 646 ديث عندما أكون مع مجع من الناس أجتنب بدء احل 8
 121.65 2.675214 606 أتغاضى عن خالفايت مع زمالئي مهما تين 33
 88.39 2.615385 610 انتباه اآلخرين  عند حديثي معهم أمي  إىل جاب  10
 88.25 2.606838 612 التجمعا  واملهرجانا  واحلهال   ال أحب حضور 3
 86.09 2.547009 586 ةأشعر بالسعادة عند مكاركيت األنكطة االجتماعي 16
 84.93 2.495726 594 أحب اجللوس لوحدي  39
 99.21 2.316239 540 غضب بسرعة إذا ابتعد عين أصدقائيأ 13
 94.44 2.222222 502 حلرج عندما يطلب مين التحدث أمام مجع من الناسأشعر با 4
 90.90 2.179487 512 أعب عن مكاعري وأفياري بسهولة  03
 92.90 2.128205 489 جللوس يف املقدمة يف املناسبا  االجتماعيةأفض  ا 15
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ال توجـد فـروق ذا  داللـة  وقد استخدم االختبـار نهسـه للتحقـق مـن الهرضـية الثانيـة الـيت تقـول11- 2- 
سـوء تطـابق األسـنان والطلبـة الـاين لـديهم  بـني الطلبـة الـاين لـديهم a= 0.05 إحصـائية عنـد مسـتوى  

 :كما يف اجلدول التايل  التييف االجتماعي وفق متغري اجلنستطابق األسنان يف
  5 جدول 

 الهروق يف مستوى التييف االجتماعي وفقا ملتغري اجلنس

 الوسط احلسايب العدد اجلنس
االحنراف 
 قيمة   درجا  احلرية املعياري

الداللة 
 اإلحصائية

 الاكور
 اإلناث

95 
139 

2.9283 
2.9258 

.40606 
. 47747 

232 .041 .967 

ييف يف الت( α=2.25)عند مستوى  يتضح من اجلدول عدم وجود فروق دالة إحصائيا  
وهاا يكري  وهي غري دالة إحصائيا  " 2.241( "  )، حيث بلغت قيمة االجتماعي تعزى ملتغري اجلنس

  .إىل أن مستوى التييف االجتماعي لدى الاكور ال خيتلف عن مستوى التييف االجتماعي لدى اإلناث
أن ك  منهما  للحالة الثقافية الواعية اليت وص  إليها الاكور واإلناث إذ وقد ييون ذلك انعياسا  

، وييون التعام  إىل الاا  ويف القبول االجتماعي يف النظرة ، وقد يقرتبان معا  يف مستوى علمي واحد
كما . ق وفق متغري اجلنسال جيري التهريإذ  من قب  أعضاء اهليئة التدريسية بكي  عام واحدا   وخصوصا  

أكثر إىل حد ما باملرغوبية االجتماعية، وبالرغم من أَن اإلناث أن االستجابة لهقرا  االستبيان تتأثر 
ييون له تأثري من الناحية اجلمالية  تطابق األسنان باملظهر من الاكور وتطابق األسنان وسوء اهتماما  

د ينتاهبن قلق مستقبلي يتعلق بالزواج إذ قد ييون زواج ، قولين ويف ذا  الوقت ر من الاكورعليهن أكث
 ، ولين ليس هناك ضمانة للبنتوفق املعايري اليت يرغبها أحيانا  الاكر بكي  واقعي مضمون وقد ييون 

جانب هتتم مبظهرها اجلمايل أكثر من الاكر لين اجلانب اآلخر املتعلق  للزواج وفق املعايري املبتغاة، فهي
ر فروق ذا  داللة إحصائية لالك مل تظه. تنيصاحل الاكر األمر الاي جع  اليهتني متقارببالزواج ييون ل

 .بينهما
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واستخدم االختبار نهسه للتحقق من الهرضية الثالثة ال توجد فروق ذا  داللة إحصائية عند  - 13-3 
ق األسنان بني تطابق أو سوء تطابق األسنان للاكور وكالك تطابق أو سوء تطاب a= 0.05 مستوى  

 :واجلدول التايل يوضح ذلك. يناث يف التييف االجتماعيل
 6 جدول

 الهروق يف مستوى التييف االجتماعي وفقا حلالة التطابق أو سوء التطابق للاكور واإلناث 

 العدد حالة األسنان اجلنس
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجا  
 قيمة   احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 الاكور
األسنانتطابق   

 سوء تطابق 
57 
38 

3.1505 
2.5949 

.30470 

.29688 
93 8.796 .000 

 
 اإلناث

 تطابق األسنان
 سوء تطابق 

75 
64 

3.2193 
2.5818 

.28738 

.42384 
 

137 
 

10.503 
 

.000 
يف التييف ( α=2.25)يظهر من خالل اجلدول وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

، حيث بلغت قيمة لدى الاكور واإلناث( تطابق، سوء تطابق) ي تعزى ملتغري حالة األسنان االجتماع
وهي دالة إحصائيا لصاحل التطابق مما يدل على أن مستوى التييف 8.796 " بالنسبة للاكور  ( " )

لدى الاكور ذوي  أفض  من مستوى التييف االجتماعي عي لدى الاكور ذوي تطابق األسناناالجتما
لصاحل  وهي دالة إحصائيا  10.50" ("  )أما بالنسبة ليناث فقد بلغت قيمة . تطابق األسنانوء س

أفض  من مستوى  اإلناث ذوي تطابق األسنانأن مستوى التييف االجتماعي لدى  التطابق مما يدل على
 .لدى اإلناث ذوي سوء تطابق األسنان التييف االجتماعي

أمهية االهتمام هباه احلالة وإبعاد الهرد عن سوء  للكك يدع جماال   إن  هاه النتيجة تدل  مبا ال 
، وما تضهيه ى الهرد وقبول صورة الاا تطابق األسنان قدر اإلميان، ملا هلاه احلالة من تأثري على مستو 

ه  ، فالهرد الاي يتصف بتطابق األسنان ميي  أكثر من غري االرتياح على اآلخر كمظهر مجايلمن شعور ب
إضافة إىل قدرته على  الاي جيعله بكي  عام مرغوبا  فيهالبتسام وإىل التواص  مع اآلخرين األمر ا إىل

كالتكويه اللهظي والصو  والطالقة غري )الكوائب النطقية إيصال الرسائ  بكي  واضح ال تكوهبا 
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ي وه اه اجلزئية،ص املتعلقة هبوبالتايل سيكعر الهرد بالرضا عن صورة الاا  وبكي  خا( السليمة متاما  
 . نقاط مهمة يف التييف االجتماعي

وال خيتلف احلال بالنسبة ليناث حيث ظهر  فروق ذا  داللة إحصائية بني اإلناث اللوايت 
اتصهن بتطابق األسنان واإلناث اللوايت  اتصهن بسوء تطابق األسنان يف التييف االجتماعي ولصاحل الهئة 

بني الاكور (  )، ولين ظهر هناك فارق يف قيمة ذكره يف الاكور جة لتيرار ما سبقاألوىل، وال حا
والوسط  ،10.503))بينما كانت بالنسبة ليناث ( 8.796)واإلناث حيث كانت بالنسبة للاكور 

بينما كان الوسط احلسايب للتييف ( 3.1505)احلسايب للتييف االجتماعي حلالة التطابق للاكور 
بني مستوى التييف  ، وكالك كان هناك فارق بسيط جدا  3.2193))ث ليناحلالة التطابق االجتماعي 

االجتماعي حلالة سوء تطابق األسنان  للاكور واإلناث حيث كان متوسط التييف االجتماعي حلالة سوء 
وهاا قد يكري إىل أن اإلناث 2.5818) )يف حني كان ليناث  (2.5949)توافق األسنان للاكور 

كور للمظهر اجلمايل والتواص  السليم بالرغم من أهنا ال ترقى أن تص  إىل مستوى أكثر من الا  يعطني وزنا  
للزواج  فرصة أوفر بدرجة ما وبة اجتماعيا األمر الاي مينحهن  الداللة اإلحصائية، وهي من اخلصائص املرغ

ية الجتماععما تضهيه تطابق األسنان من ارتياح نهسي للمكاركة ا فضال  . يف اجملتمع العريب وخصوصا  
وما تضهيه من قبول ، م إلظهار اجلانب اجلمايل لألسنانواملي  إىل االبتسالوضوح اللهظ والصو  والطالقة 

 . ي  اجيايب على التهاع  االجتماعيوارتياح لآلخر أألمر الاي يعيس بك
 :التوثيات12- 
 .  كثرية توفري فرص تعدي  األسنان باملؤسسا  واملراكز اخلاصة بالك بتسهيال -1 -10
توعية األمها  بضرورة قلع األسنان اللبنية عند حتركها حىت ولو كان بكي  بسيط لتهسح  -0 -10

 .سنان الدائمة للخروج دون اعوجاجاجملال أمام األ
توعية األمها  بالسلوكا  اليت تؤدي إىل سوء تطابق األسنان ليي تبعد أبناءهن من العادا   -3 -10

 .األصابع أو الكهتني  أو اللسان أو االستخدام املهرط للهايا الهموية اخلاطئة  كمص 
ة كصك األسنان  وعض إبعاد األبناء عن الضغوط النهسية اليت قد تؤدي إىل السلوكا  اخلاطئ -4 -10

 .الكهة السهلى
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