
  
  

 
 كلية التربية                                                     جامعة سوهاج            

   شباب الباحثينمجلة                                                                   

 
غياب األب وعالقته بكل من الصالبة النفسية واملساندة 

 من املراهقنياالجتماعية لدى عينة 
 (الصحة النفسية   ختصص حبث مشتق من رسالة علمية )  

 إعداد
 

  يوسف عبدالصبور عبدالاله /د  .أ
 أستاذ الصحة النفسية 

  سوىاج جامعة -التربية كمية

 وائل أحمد سليمان الشاذلي/ د

 مدرس الصحة النفسية
 سوىاج جامعة -التربية كمية

 
 

 أمين محمد أمين إبراهيمأ/  
 

 الصحة النفسيةقسـ – ماجستير  باحث
 

 0202  نوفمبر 0: القبول تاريخ -0202 أكتوبر 11: االستالم تاريخ
DOI :10.21608/JYSE.2021. 131460 

 
 

 
 



 غُاب األب وعالقتّ بكم يٍ انصالبت.........                عذد  )7(    أبشَم 0202و

             Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  486 -الصفحة - 
 

 :مقدمةال

إذ ينتقؿ مف مرحمة  ؛تعد مرحمة المراىقة مف أخطر المراحؿ التي يعيشيا الفرد في حياتو
ا في بيئتو ويسيـ في تقدـ المجتمع ا منتجً الطفولة إلى الرشد التي يصبح فييا الفرد عضوً 

العديد مف التغيرات المتعمقة بجوانب النمو المختمفة،  ىذه المرحمة الحرجة ورقيو، ويصاحب
، لذا حظيت كما يتعرض فييا الفرد لمكثير مف الصراعات واالضطرابات الخارجية والداخمية

 مرحمة المراىقة بأىمية ومكانة كبيرة بيف مختمؼ الثقافات والبيئات والشعوب.
وقد أشارت بعض الدراسات إلى أف المراىقيف رغـ تعرضيـ لمصادر متعددة مف الضغوط 

، وذلؾ لوجود عوامؿ مخففة أو معدلة أو والجسمية بصحتيـ النفسية االحتفاظ يمكنيـ إال أنو
حداث الضاغطة، ومف أىـ ىذه العوامؿ المساندة االجتماعية، حيث أنيا تقوي واقية ألثر األ

 .(ٙ: ٕٔٔٓأبوطالب،عمي الخصائص النفسية التي تقي المراىؽ مف المرض النفسي )
الذي يتمتع بمساندة اجتماعية منذ نعومة أظفاره  االبف( أف Bowlby 1980ويرى )

خريف، ويصبح أقؿ ـ المساند االجتماعية لآلا عمى تقدييتمتع بالثقة بالنفس، ويكوف قادرً 
عرضة لبلضطرابات النفسية، باإلضافة إلى أف المساندة االجتماعية تزيد مف قدرة الفرد عمى 

ا عمى حؿ مواجية االحتياجات النفسية التي يتػػعرض لػيا فػي حػياتو اليومػػية، ويكوف قادرً 
 .(ٛٚ: ٕٓٓٓ ،ي عبدالسبلـإيجابػػية )عم أكثر مشكبلتو بطريػقة

أف األسرة بترابطيا وتكامؿ أعضائيا تعتبر مف أكثر المصادر  "خروفآىانشيت و " ويرى
محمد الشناوي و محمد أىمية في تقديـ المساندة االجتماعية لؤلبناء في مرحمة المراىقة )

 (.ٕٙ٘: ٜٜٚٔعبدالرحمف، 
فتتكوف  ىـ،منذ صغر  األفرادالتي يكتسبيا يجابية اإل اتسممف الالصبلبة النفسية  كما تعد

في البيئة المحيطة بيـ أجيزة التنشئة االجتماعية النماذج المقدمة ليـ مف مف خبلؿ لدييـ 
ودور العبادة وغيرىا مف وسائؿ التنشئة  ،اإلعبلـ ،جماعة األقراف ،المدرسة ،كاألسرة

 (.ٗ: ٕٔٔٓعمي، أحمد ) االجتماعية
 المراىؽلصبلبة النفسية تؤثر في تقييـ ( أف اFolkman & Lazarous 1986) يرىو 

ألمنو وصحتو النفسية  اتمف تيديد اوما ينطوي عميي اث الضاغط ذاتياحدالمعرفي لؤل
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 ،مدحت الطاؼألساليب مواجية ذلؾ الحدث الضاغط ) وفي تقييم تؤثرو وتقديره لذاتو، 
ٕٓٔٓ :ٔٙٛ.) 

 –لتزاـ الفرعية )اال  ( أف الصبلبة النفسية ومكوناتياSarafino 1997: 123ويذكر )
التحدي( ليست ثابتة، بؿ ىي في حالة نمو مستمر مع التقدـ في العمر، فكمما تقدـ  –التحكـ 

حيث يزداد تعممو مف خبلؿ الخبرات التي يمر بيا بما  ؛الشخص في العمر زادت درجة صبلبتو
خيؤثر إيجابيً  فاقات، كؿ ىذا ا عمى كيفية التعامؿ مع أحداث الحياة وما بيا مف نجاحات وا 
 .ا والنظرة لؤلحداث بشكؿ إيجابيا عمى التحمؿ والمضي ُقدمً يجعمو قادرً 

باء واألبناء" بمثابة السياؽ الطبيعي األىـ في تعمـ الصبلبة ويعد نموذج "تفاعؿ اآل
ا عمى نمو الفرد ال نظرية التحميؿ النفسي أف خبرات الطفولة تترؾ آثارً ى النفسية، حيث تر 
عماد كما تظير آثارىا عمى البروفيؿ السيكولوجي لكؿ المراىقيف والبالغيف )يمكف محوىا، 

 (.ٕٖٔ: ٜٜٜٔعبدالرازؽ، عماد مخيمر و 
إذ مف خبلؿ ىذه العبلقة يتعرؼ الطفؿ عمى  ،ا في عبلقتو بطفموا ىامً ويمعب األب دورً 

مكانياتو ويتعمـ األنماط السموكية المتعارؼ عمييا اجتماعيً  اليب المشروعة ا واألسقدراتو وا 
ا ونظـ اإلثابة والعقاب وطرؽ االستجابة لممثيرات المختمفة لتحقيؽ األىداؼ المحددة ثقافيً 

فاالبف يحتاج ألبيو ، (٘ٙ: ٖٜٜٔالسيد، سميرة وطرؽ التعبير عف المشاعر واالنفعاالت )
ويحتاج  ،والحمايةمنذ الطفولة المبكرة فيو يحتاج إليو ليمده بالحب والرعاية والحناف واألماف 

تقمص دوره، وكمما زادت فترة بقائو معو ومداعبتو بمطؼ زاد الحب يإلى مثؿ أعمى يقمده و 
 .(ٖٕ: ٖٕٓٓ ،الشرقاوينجبلء والرعاية واألماف )

وقد توصمت العديد مف الدراسات إلى أف غياب األب عف أبنائو يتسبب في الكثير مف 
"صادؽ ودراسة  "،ٕٚٓٓسخيطة "أحمد ، كدراسة المشكبلت النفسية والسموكية واالجتماعية

التي توصمت إلى أف حرماف األبناء مف األب يعوؽ نموىـ النفسي، وكذلؾ  "ٕٔٔٓالعباس 
إلى  "ٕ٘ٔٓعبدالمعطي "نجوى يؤدي إلى اضطراب البناء النفسي لدييـ، كما توصمت دراسة 

الجتماعي، بينما توصمت أف األبناء متغيبي األب يعانوف مف اضطراب في النمو النفسي وا
إلى أف األبناء المحروميف مف األب لدييـ ضعؼ واضطراب  ""Bishop et al 2000دراسة 

واضح في العبلقات االجتماعية، كما ينتابيـ إحساس كبير بالحرماف مف المساندة 
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وحالتو النفسية،  فردعمى ىوية ال كبير ا أف غياب األب لو تأثيراالجتماعية، وأوضحت أيضً 
انتشار المشكبلت المدرسية واألسرية بيف المراىقيف  "ٜٜٛٔبحيري "صفاء أظيرت دراسة و 

 غائبي األب.
بائيـ أف يوفروا ليـ النماذج المبلئمة آفاألبناء في مرحمة المراىقة يحتاجوف مف 

دراكيـ لممساندة إل  كسابيـ الشخصية التي تتمتع بمستوى عاٍؿ مف الصبلبة النفسية وا 
عندما يشعر بتوفر المساندة والمساعدة مف األفراد المحيطيف بو يدرؾ  االبف، فاالجتماعية

ا، وبذلؾ يتمكف مف مواجية األحدث الضاغطة بشكؿ األحداث الخارجية عمى أنيا أقؿ ضغطً 
 أكثر إيجابية وفاعمية.

  :ثانياً: مشكلة الدراسة

الكثير مف  تعتبر دراسة غياب األب عف أبنائو مف الموضوعات التي القت اىتماـ
الباحثيف؛ لما ليا مف آثار تنعكس عمى األبناء وشخصياتيـ، فقد أثبتت الدراسات أف غياب 

شخصياتيـ، وعدـ  واضطرابا لسموكيـ غير السوي األب عف أبنائو لو آثاره التي تعد سببً 
 قدرتيـ عمى اتخاذ قرارات حكيمة خاصة في مرحمة المراىقة.

اب األب أواًل ىو انتشار حاالت ىذا الغياب بشكؿ أو بآخر، وربما ما يثير لتناوؿ مفيوـ غي
( لمقياـ بدراستو حوؿ ىذا المفيـو حيث وجد أنو خبلؿ Steven.nock 2008وىو ما دفع )

ازدياد عدد األطفاؿ الذيف يعيشوف في أسر  –قبؿ إجراء دراستو  -العقود األربعة األخيرة 
 (.ٗٔ: ٕٓٔٓزة عواد، % )عٖ.ٖٕ% إلى حوالي ٛترعاىـ األـ فقط مف 

الحمقة الثانية مف في غائبي األب  تبلميذلمتو مبلحظوقد استرعى انتباه الباحث خبلؿ 
يظير عمييـ انخفاض قدرتيـ عمى مواجية  أف بعض ىؤالء التبلميذالتعميـ األساسي مرحمة 

تيـ المشكبلت التي يتعرضوف ليا والمواقؼ الحياتية الضاغطة، ويصعب عمييـ االحتفاظ بصح
، وىو ما والتي اتضح مف خبلليا اختبلؼ السموؾ العاـ عف األبناء حاضري األب النفسية،

يمفت االنتباه إلى أىمية دراسة أثر غياب األب عف األبناء بصفة عامة وفي ىذه المرحمة 
 العمرية بصفة خاصة.

لصمة يا الدراسات ذات ايلإوعضد مف ىذه المبلحظة استعراض أىـ النتائج التي توصمت 
بموضوع الدراسة الحالية، والتي تواجو األبناء نتيجة غياب األب عنيـ مثؿ شعورىـ بكثرة 



 غُاب األب وعالقتّ بكم يٍ انصالبت.........                عذد  )7(    أبشَم 0202و

             Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  486 -الصفحة - 
 

اضطراب البناء النفسي، انخفاض مستوى األمف النفسي والمسئولية  ،الضغوط عمييـ
االجتماعية، انخفاض دافعيتيـ لئلنجاز، ضعؼ استعداداتيـ الدراسية، نقص القدرات المعرفية 

 كتئاب.رتفاع سموؾ الجنوح واألمراض النفسية، واال اجتماعية، والعبلقات اال
تأثر األنماط السموكية والجوانب إلى نتائجيا  توصمتفيناؾ العديد مف الدراسات التي 

الشخصية لؤلبناء بسبب غياب األب عف أبنائو وخاصة في مرحمة المراىقة، ومف ىذه 
، "ٕٔٔٓ"صادؽ العباس ، "ٕٕٔٓ"منى بربري ، "ٕ٘ٔٓ"نجوى عبدالمعطي الدراسات 

"Cory Ellis 2009"،  ٕٗٓٓحجاج "إيماف" ،Bishop et al 2000"" وغيرىا مف ،
 الدراسات التي اىتمت بالجوانب النفسية واالجتماعية والسموكية لؤلبناء غائبي األب.

غياب األب  إلى أي مدى يؤثرتي: تتحدد مشكمة الدراسة في التساؤؿ اآلبناًء عمى ذلؾ و 
مستوى كؿ مف الصبلبة النفسية والمساندة في الخارج" بسبب الوفاة أو السفر لمعمؿ "ب

 االجتماعية لدى األبناء المراىقيف؟
 والذي ينبثؽ منو التساؤالت الفرعية التالية:

ما مدى اختبلؼ مستوى الصبلبة النفسية تبًعا الختبلؼ متغير حالة األب )حاضر/  .ٔ
 ( لدى األبناء المراىقيف؟غائب

ما مدى اختبلؼ مستوى المساندة االجتماعية تبًعا الختبلؼ متغير حالة األب )حاضر/  .ٕ
 ( لدى األبناء المراىقيف؟غائب

ما مدى اختبلؼ مستوى الصبلبة النفسية تبًعا الختبلؼ متغير الجنس )ذكور/ إناث(  .ٖ
 لدى المراىقيف غائبي األب )بالوفاة/ بالسفر لمعمؿ بالخارج(؟

وى المساندة االجتماعية تبًعا الختبلؼ متغير الجنس )ذكور/ إناث( ما مدى اختبلؼ مست .ٗ
 لدى المراىقيف غائبي األب )بالوفاة/ بالسفر لمعمؿ بالخارج(؟
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 أهداف الدراسة :

 وتيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى:
الفرؽ بيف مستوى كؿ مف الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية لدى المراىقيف غائبي  .ٔ

 الخارج والمراىقيف حاضري األب.باألب بالوفاة وبالسفر لمعمؿ 
إناث( عمى مستوى الصبلبة النفسية لدى المراىقيف غائبي  –تأثير متغير الجنس )ذكور  .ٕ

 الخارج.ب األب بالوفاة وبالسفر لمعمؿ
إناث(عمى مستوى المساندة االجتماعية لدى  –ؼ عمى تأثير الجنس )ذكور التعر  .ٖ

 الخارج.بالمراىقيف غائبي األب بالوفاة وبالسفر لمعمؿ 
 أهمية الدراسة:

 ما يمي:تكمف أىمية الدراسة الحالية في
ناوؿ عامميف مف عوامؿ المقاومة النفسية، تتأىمية المتغيرات التي تناولتيا الدراسة، ف .ٔ

الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية، والمذاف يعتبراف مف أىـ مصادر الوقاية وىما 
 النفسية.

تيدؼ األبناء في مرحمة المراىقة أىمية المرحمة العمرية التي تناولتيا الدراسة، حيث تس .ٕ
فيي المرحمة التي تتشكؿ خبلليا شخصية  ،والتي تعد أىـ مرحمة في تحديد مصير الفرد

 الفرد فييا العديد مف القرارات التي تحدد مصيره فيما بعد.الفرد، ويتخذ 
تزويد المكتبات العربية بمقياس إضافي في الصبلبة النفسية بما يتناسب مع أىداؼ ىذه  .ٖ

 الدراسة وعينتيا ومنيجيا.
مساعدة الميتميف باإلرشاد النفسي في وضع برامج إرشادية وخطط عبلجية تعتمد عمى  .ٗ

بيدؼ مثؿ الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية در قوة ما يممكو الفرد مف مصا
 وتوظيفيا مف أجؿ رفع كفاءة الفرد في مواجية الضغوط التي تواجيو في الحياة. تنميتيا
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 مصطلحات الدراسة:

 :غياب األب –أ 
في ضوء مراجعة الباحث لمتعريفات السابقة عف غياب األب وكما ىو وراد في اإلطار 

أنو: ب إجرائًيا لغياب األب تعريًفا الباحث وبما يتناسب مع الدراسة وعينتيا يصيغالنظري، 
 "غياب األب عف أبنائو مدة ال تقؿ عف سنة كاممة دوف أف يكوف لو دور في تنشئتيـ".

 صالبة النفسية:ال –ب 

في ضوء مراجعة الباحث لمتعريفات السابقة لمصبلبة النفسية كما ىو وراد في اإلطار 
يعرؼ الباحث الصبلبة النفسية بأنيا: سمة النظري، وبما يتناسب مع الدراسة الحالية وعينتيا 

شخصية تمكف الفرد مف التغمب عمى أحداث الحياة الضاغطة ومواجيتيا بطريقة إيجابية، 
اًما بقيمو ومبادئو متحكًما فيما يمر بو مف ضغوط ومشكبلت، فتصبح تمؾ فيكوف أكثر التز 

المشكبلت بمثابة تحديات يمكف التغمب عمييا مما يحقؽ لمفرد أكبر قدر مف التوافؽ النفسي 
 والتمتع بالصحة النفسية.

 وىذا التعريؼ ىو الذي ُبني عميو مقياس الصبلبة النفسية المستخدـ في ىذه الدراسة.
 المساندة االجتماعية: -جـ 

مف خبلؿ مراجعة الباحث لمتعريفات السابقة لممساندة االجتماعية كما ىو وراد في اإلطار 
إجرائًيا لممساندة  النظري، وبما يتناسب مع الدراسة الحالية وعينتيا يضع الباحث تعريًفا

تخفيؼ حدة الضغوط ، بيدؼ ب: كؿ ما يتمقاه األبناء مف دعـ وتعزيز مف األاأنيب االجتماعية
عمى التفاعؿ اإليجابي مع  ـالنفسية التي يتعرضوف إلييا في حياتيـ االجتماعية، وتساعدى

 البيئة المحيطة بو.
 محددات الدراسة:

 المحددات الزمانية: -

 (.ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ )بالدراسة   زمف تحدد
 المحددات المكانية: -

مدارس المرحمة اإلعدادية بإدارة جرجا التعميمية وىي: مدرسة بندار تحددت الدراسة ببعض 
 -مدرسة نجع الشيخ يوسؼ -مدرسة رزؽ ا مشرقي -مدرسة نجوع بندار –الرممية ع 

جرجا  –مدرسة نجع خميفة  –مدرسة المساعيد  –مدرسة أوالد بييج  -مدرسة البربا
 اإلعدادية بنيف. 
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 المحددات البشرية: -

( تمميًذا وتمميذة مف تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ ٓٗٗالدراسة بعينة قواميا )تحددت 
 األساسي.

 المحددات اإلجرائية: -

السفر لمعمؿ بالخارج(، ببالوفاة، )غياب األب  تحددت الدراسة بتناوؿ المتغيرات اآلتية:
 .متغير الجنس مف المتغيرات الديموجرافيةالصبلبة النفسية، المساندة االجتماعية، و 

 تحددت أدوات الدراسة باألدوات اآلتية:

 )إعداد: الباحث(             مقياس الصبلبة النفسية . أ
 ( ٕٗٔٓ عداد: أسماء السرسي وأماني عبد المقصودإمقياس المساندة االجتماعية       ) . ب
 بياناتيا:تحددت الدراسة الحالية باألساليب اإلحصائية اآلتية في ضبط أدواتيا، ومعالجة و 
 اختبار )ت(. -
 .بيرسوفمعامؿ ارتباط  -
 تحميؿ التبايف ذي االتجاه الواحد. -

 اإلطار النظري ودراسات سابقة
 غياب األب:: أواًل 

ىي التي تضـ األب واألـ  بفقد أكد عمماء النفس عمى أف األسرة المثالية بالنسبة لبلل
و إلى الطعاـ والشراب فحسب؛ بؿ في حاجة إلى كبل األبويف، ليس إلشباع حاجات البفمًعا، فا

مف أجؿ إعطائو قدًرا مف االتزاف الذي يستمده أصبًل مف توازنيما، وأف أي خمؿ في البناء 
الطبيعي لؤلسرة كغياب األب أو األـ أو غيابيما مًعا لو تأثير بالغ عمى الطفؿ)رجاء صالحي، 

ٕٓٓٙ :ٔٛ.) 
مغياب األب نتائج سمبية عديدة عمى األبناء تتمثؿ في العجز عف الكفاءة االجتماعية ف

والمعرفية، وفي مفيـو الذات، وفي المشكبلت السموكية، واضطرابات في العبلقات باألشياء، 
واالنفصاؿ، والفردية، والعدواف، وكؿ منيا يؤثر عمى تماثؿ الشخصية وتماسؾ الذات 

(Bishop, et al, 2000: 105). 
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يدفع غياب األب األبناء المراىقيف إلى القياـ بالسموؾ غير المنضبط حيث يفقد األبناء ف
مّف يوجو سموكيـ التوجيو السميـ الذي يتفؽ مع اتجاىات المجتمع وقيمو مما يؤثر سمبًيا 

 .عمى الصحة النفسية لؤلبناء وتوافقيـ االجتماعي
غياب األب المعنوي عف األسرة فعرفت  ( إلىٓ٘: ٜٛٛٔكما تطرقت "جوزيت جورج" )

غياب األب بأنو "عدـ معيشة األب مع أفراد أسرتو أو تواجده فييا دوف أف يكوف لو دور في 
 عممية تنشئة األطفاؿ ونموىـ النفسي والعقمي".

( إلى غياب األب مف منظور ٗ: ٖٕٔٓتنظر "سميرة ميسوف وحمامة طاىري" )بينما 
ضطرار اآلباء إلى االبتعاد لفترة مف الزمف بطريقة منتظمة ودائمة عرؼ بأنو: "ايُ اضطراري ف
 عف األسرة".

وتتعدد صور غياب األب عف األسرة واألبناء، فمنيا ما ىو دائـ ومنيا ما ىو مؤقت وأىـ 
الخدمة  –اليجر  –اإلنفصاؿ  –المرض  –السجف  –الطبلؽ  –السفر  –ىذه الصور: الوفاة 

الزواج بأخرى، وسوؼ تقتصر الدراسة الحالية عمى  –العمؿ  –ي الغياب النفس –العسكرية 
 الغياب بسبب الوفاة والغياب بسبب السفر لمعمؿ بالخارج عمى النحو التالي:

 صالبة النفسية:: الثانًيا

في  Existential Theoryتمتد جذور مفيـو الصبلبة النفسية إلى النظرية الوجودية 
نما ىو حالة دائمة مف التحوؿ  الشخصية، والتي تؤكد عمى أف اإلنساف ليس كياًنا استاتيكًيا وا 
والنمو الشخصي، فمئلنساف ىدؼ في الحياة يكافح مف أجمو وعميو أف يتقبؿ مسئولية 

أمر ضروري لمصحة النفسية والجسمية، وأف العالـ الذي  توتحقيقو، فالشعور بالتحكـ في حيا
و عالـ منظـ تحكمو معايير ومبادئ منظمة ومستقرة إلى حد كبير، ولكي يستخمص نعيش في

اإلنساف معنى لعالمو فإنو يعتبر أف ما يحدث لو يمكف التحكـ فيو )عبدالرحمف أبوندى، 
ٕٓٓٚ :ٔٙ.) 
األفراد الذيف يشعروف بأنيـ مدعوموف مف األفراد المحيطيف بيـ يميموف ليصبحوا أقؿ ف

تعرًضا لممحف النفسية وأكثر تحمبًل لمضغوط، وتعمؿ الصبلبة النفسية كمصدر شخصي يجعؿ 
 (.ٖٔ: ٖٕٔٓلتقميؿ شعورىـ بالمحف)رباب فاروؽ،  مساندة اآلباءاألفراد يستثمروف 

لمصبلبة النفسية أساًسا عاًما انطمقت منو كؿ   "Kobasa"واصطبلًحا يعتبر تعريؼ
تعريفات الصبلبة النفسية فقد عرفتيا بأنيا "اعتقاد عاـ لدي الفرد يتشكؿ مف ثبلثة اتجاىات 
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مترابطة فيما بينيا متفاعمة مع البيئة المحيطة بيا وىي االلتزاـ والتحكـ والتحدي، لتعمؿ مًعا 
 ,Kobasa, et, al) تعرض لو الفرد مف ضغوط بفاعمية" عمى إدراؾ وتفسير ومواجية ما ي

1994: 247). 
( بأنيا: "أحد خصائص الشخصية اإليجابية التي ٖٔ: ٕٕٔٓوعرفيا "عماد مخيمر" )

تؤدي إلى المحافظة عمى سبلمة األداء النفسي والجسمي في حالة التعرض لمضغوط 
 والمواقؼ الشاقة.

 مساندة االجتماعية:: الثالًثا

قديمة قدـ اإلنساف ذاتو، إال أف اىتماـ الباحثيف بيا لـ  –كظاىرة  -والمساندة االجتماعية 
يزدد إال مؤخًرا بعد أف لوحظ ما ليا مف آثار ىامة في مواقؼ الشدائد واالجياد النفسي، وما 
تقـو بو مف تخفيؼ لنتائج الضغوط والشدائد والمواقؼ العصيبة )محمد الشناوي ومحمد 

 (.ٔ: ٜٜٗٔمف، عبدالرح
( أف كثيًرا مف الباحثيف يروف أف ٗ: ٜٜٗٔويذكر "محمد الشناوي ومحمد عبدالرحمف" )

، دور إنمائي ودور وقائي، ففي بناءالمساندة االجتماعية ليا دوراف أساسياف في حياة األ
ف الذيف لدييـ عبلقات اجتماعية يتبادلونيا مع غيرىـ أفضؿ م بناءالدور اإلنمائي: يكوف األ

ناحية الصحة النفسية عف غيرىـ ممف يفتقدوف ىذه العبلقات، وفي الدور الوقائي: فإف 
المساندة االجتماعية تساعد عمى مواجية أحداث الحياة الضاغطة بأساليب إيجابية وفعالة، 

الذيف يمروف بأحداث مؤلمة تتفاوت استجاباتيـ لتمؾ األحداث تبًعا لتوتر  بناءفنجد أف األ
العبلقات االجتماعية الجيدة، فيزداد احتماؿ التعرض لبلضطرابات النفسية كمما المساندة و 

نقص مقدار المساندة االجتماعية كًما ونوًعا، فحجـ المساندة االجتماعية ومستوى الرضا 
لضغوط الحياة المختمفة وأساليب مواجيتيا  بناءعنيا لو دوره المؤثر في كيفية إدراؾ األ

 معيا. ـوتعاممي
" المساندة االجتماعية بأنيا "إشباع الحاجات األساسية Cutrona" (1996: 10) وتعرؼ

لمفرد مف حب وتقدير واحتراـ وتفيـ وتواصؿ وتعاطؼ ومشاركة واىتماـ وتقديـ النصيحة 
والمعمومات، وذلؾ مف األشخاص ذوي األىمية في حياة الفرد، خاصة وقت حدوث األزمات 

 والضغوط".
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بأنيا "مجموع العبلقات التي مف شأنيا جعؿ الفرد  (ٕٛٔ: ٕٗٓٓ" )"عادؿ عبدا يايعرفو 
يشعر بأىميتو لدى أولئؾ األفراد الذيف يشعر ىو بأىميتيـ عنده، ويمكف اعتبارىا مف ناحية 
أخرى مجموع تمؾ العبلقات االجتماعية، واالنفعالية، والوسيمة المتبادلة التي يشارؾ الفرد 

يا موضوًعا ذا قيمة مستمرة في أعيف اآلخريف ذوي األىمية فييا، والتي يرى نفسو خبلل
 بالنسبة لو.

 دراسات سابقة

أىـ لدراسة وفيما يمي نبذة مختصرة عف ا اتتناولت متغير  السابقةمف الدراسات  اىناؾ عدد
 الدراسات: وأحدث تمؾ

 :غياب األب وعالقته ببعض المتغيراتأوال: دراسات تناولت 

بنمو  إلى دراسة معرفة عبلقة غياب األب (ٕ٘ٔٓعبدالمعطي" )نجوى ىدفت دراسة "
السموؾ االنفعالي والمعرفي واالجتماعي والنفس حركي عند التبلميذ مف خبلؿ مراحؿ عمرية 

ذات داللة إحصائية بيف غياب سالبة ة يمختمفة، وأظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباط
بيف غياب موجبة ووجودعبلقة ارتباطية  ،ية المختمفةاألب والسموؾ المعرفي في المراحؿ العمر 

األب واضطراب كؿ مف السموؾ االنفعالي والسموؾ االجتماعي لدى التبلميذ في المراحؿ 
 المختمفة عدا مرحمة رياض األطفاؿ.

غياب األب عمى األمف النفسي لدى عف أثر كشؼ ( الٕٕٔٓمنى بربري" )راسة "حاولت دو 
مرحمة االبتدائية، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات دااللة عينة مف األطفاؿ في ال

إحصائية بيف متوسط درجات األطفاؿ حاضري األب واألطفاؿ غائبي األب عمى مقياس األمف 
ا جود اختبلؼ في البناء النفسي لصالح األطفاؿ حاضري األب، كما أظيرت النتائج أيضً 

النفسي مف حيث صورة الذات، قوة األنا،  النفسي بيف األطفاؿ مرتفعي ومنخفضي األمف
 صورة األب وصورة األـ، إدراؾ الواقع، والصراعات.

إلى الكشؼ عف العبلقة بيف فقداف األب وكؿ مف ( ٕٔٔٓ"صادؽ العباس" )وىدفت دراسة 
التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى طبلب المرحمة المتوسطة، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى 

داللة إحصائية بيف فاقدي األب وحاضري األب في أبعاد التوافؽ االجتماعي، وجود فروؽ ذات 
كما توجد فروؽ لدى الذكور فاقدي األب في كؿ مف التوافؽ النفسي والتوافؽ االجتماعي 

 لصالح الذكور فاقدي األب.
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" إلى معرفة أثر غياب األب عمى بعض سموكيات Cory Ellis( "2009وىدفت دراسة )
كور األمريكييف مف أصؿ افريقي، وركزت عمى بعض المشكبلت الرئيسية كجنوح األبناء الذ

األحداث، تعاطي المخدرات، سوء المعاممة، وسعت الدراسة إلى اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي 
إلى أي مدى توجد عبلقة بيف الفتياف األمريكييف مف أصؿ أفريقي الذيف ينشأوف بدوف آبائيـ 

الدراسة إلى أف األبناء الذيف ينشأوف بدوف أب لدييـ أعمى معدؿ  وسموكيـ؟ وتوصمت نتائج
انتشار في الجنوح وتعاطي المخدرات وسوء المعاممة مقارنة باألبناء الذيف ينشأوف في أسرة 

 مكتممة أي مع وجود األب.
إلى تحديد عبلقة الغياب الكمي أو الجزئي لؤلب بكؿ  (ٕٗٓٓدراسة "نجوى نادر" )وىدفت 
ؿ العدوانية وتقدير الذات واألمف النفسي والتنميط الجنسي والخضوع والمسايرة لدى مف الميو

وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا بيف  األبناء في مرحمة المراىقة،
متغيرات الدراسة واتضح ارتفاع مستوى الميوؿ العدوانية والخضوع والمسايرة وتدني تقدير 

غير  بناءألمف النفسي والتنميط الجنسي لدى األبناء المحروميف مف األب مقارنة باألالذات وا
 المحروميف.

إلى معرفة األثر النفسي لغياب األب بالطبلؽ أو ( ٕٗٓٓ"إيماف حجاج" )ىدفت دراسة و 
اإلنفصاؿ عمى األبناء، وأظيرت الدراسة مجموعة مف النتائج أبرزىا وجود فروؽ ذات داللة 

بيف تبلميذ المجوعة األولى )التبلميذ حاضري األب( وتبلميذ المجموعة الثانية إحصائية 
 )التبلميذ غائبي األب( في مستوى القمؽ في إتجاه التبلميذ غائبي األب.

 :الصالبة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات: دراسات تناولت ثانًيا

النفسية لدى عينة مف األطفاؿ ( إلى تنمية الصبلبة ٕٙٔٓ) "سميماف زىراف"دراسة  ىدفت
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ مف خبلؿ إعداد برنامج قائـ عمى نظرية العبلج بالواقع 

عادة تقييمو لمتأكد مف استمرار أثره، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات  وتطبيقو وا 
بطة عمى استبياف داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضا

الصبلبة النفسية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية، كما أنو ال توجود فروؽ 
ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى استبياف الصبلبة 

 النفسية في االختبار القبمي والبعدي التتبعي.
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 الحياة وأحداث النفسية الصبلبة دراسة إلى (ٖٕٔٓ) "أحمد العيافي"وىدفت دراسة 
 وقد الميث، ومحافظة المكرمة مكة بمدينة األيتاـ والعادييف بالطبل مف عينة لدى الضاغطة
الصبلبة النفسية  درجات بيف داللة ذات ارتباطية بلقةع وجود إلى الدراسةنتائج  توصمت
 عمرال لمتغير تبعاً  النفسية الصبلبة في روؽف وجود وعدـ الضاغطة، الحياة وأحداث

 )الثانوية( المرحمة طبلب لصالح الدراسية المرحمة في فروؽ ووجود والتخصص والجنسية،
 مستوى لصالح األسرة دخؿ ومستوى ،ممتاز((التقدير ذوي لصالح الطبلب الدراسي والتحصيؿ

 .ع(الدخؿ )مرتف
النفسية لدى أميات إلى معرفة مستوى الصبلبة ( ٕٔٔٓ"أحمد عمي" )دراسة  بينما سعت

ا موزعيف ( أمً ٛٚا في مصر والسعودية، وتكونت عينة الدراسة مف )األبناء المعاقيف عقميً 
وأشارت نتائج الدراسة  ا مف السعودية،( أمً ٜٖا مف مصر و)( أمً ٜٖبالتساوي بيف البمدتيف )

لسعوديات في ا اإلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاه أميات األبناء المعاقيف عقميً 
(، وفي اتجاه ٔٓ.ٓ – ٘ٓ.ٓالصبلبة النفسية ككؿ وفي مكوف التحكـ عند المستوييف )

(، كما لـ ٔٓ.ٓا المصريات في مكوف التحدي عند مستوى )أميات األبناء المعاقيف عقميً 
ا إلى وجود فروؽ ذات ا بينيما في مكوف االلتزاـ، وقد أشارت أيضً تظير فروؽ دالة إحصائيً 

حصائية في متغيرات نوع المعاؽ وعمر وعمؿ األميات ودعـ الزوج والمستوى داللة إ
(، ولـ توجد فروؽ دالة في متغيري مستوى التعميـ والحالة ٔٓ.ٓاالقتصادي عند مستوى )

 االجتماعية ألميات المعاقيف.
إلى معرفة دور الصبلبة النفسية كمتغير واقي " Katherine" (2004)وىدفت دراسة 

 الفرد أثناء التعرض لؤلحداث الضاغطة عف طرؽ دالالت الكيمياء الحيوية، عمى شخصية
لمعرفة طبيعة العبلقة بيف الصبلبة النفسية كمتغير مقاـو لؤلحداث الضاغطة والدالالت  وذلؾ

مف الكيميائية لدى أفراد العينة ذوي الضغوط العالية والمنخفضة، وتـ جمع البيانات المعيارية 
، وأظيرت نتائج اتتحديد مدى تكرار ىذه الضغوط خبلؿ الفترة المباشرة ألداء االختبار  خبلؿ

كيميائية أفضؿ الدالالت العف  اتر يتعبلدييـ الدراسة أف األفراد ذوي الصبلبة النفسية المرتفعة 
ذوي الصبلبة النفسية المنخفضة عند األفراد عند التعرض لمضغوط العالية والصدمات عف 

 لنفس الضغوط والصدمات.التعرض 
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 :المساندة االجتماعية وعالقتها ببعض المتغيرات: دراسات تناولت ثالًثا

 السموكيات بيف العبلقة تقصي إلى( ٕٛٓٓ"أماني عبدالمقصود" ) ىدفت دراسةحيث 
 بالرضا الشعور عمى ذلؾ وأثر الجنسيف مف لمراىقيفا يدركيا األبناء كما المساندة الوالدية

 اآلباء مف لكؿ المساندة السموكيات بيف الفروؽ أثر إلى اختبار تيدؼ لدييـ، كما الحياة عف
 توجد أنو إلى الدراسة نتائج توصمتقد األبناء، و  لدى الحياة عف لمرضا كمؤشر واألميات

 مقياس عمى)إلناثا -الذكور( األبناء عمييا يحصؿ التي الدرجات بيف متوسطات فروؽ دالة
الوالدية  المساندة مقياس عمى درجاتيـ ومتوسطات الخاصة باألب( الصورة( الوالدية المساندة

 .باألـ( الخاصة الصورة(
 األدوار صراع االرتباطية بيف العبلقة عمى إلى التعرؼ( ٕٚٓٓ"آمنة قاسـ" )وىدفت درسة 

والمساندة   الذات فاعمية عف دور والكشؼ االجتماعية، والمساندة فاعمية الذات مف وكؿ
 أدوارىا المتعددة الدراسية بيف التوفيؽ عمى المتزوجة الطالبة قدرة دعـ فى االجتماعية
 سالبة ارتباطية نجاح، وأظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقةار باألدو  ليذه وأدائيا والزوجية،

 بأبعاده األدوار صراع عمى مقياس الجامعة المتزوجات طالبات درجات بيف اإحصائيً  ودالة
 ممساندةل داؿ تأثير وجودو ببعديو،  االجتماعية مقياس المساندة ودرجاتيف عمى الفرعية

 طالبات لدى فرعية وكدرجات كمية كدرجة مقياس صراع األدوار درجات عمى االجتماعية
 .المتزوجات الجامعة

إلى التعرؼ عمى دور المساندة  "Ross & Cohen" (2004)دراسة كما ىدفت 
االجتماعية كعامؿ وسيط في التخفيؼ مف التأثير السمبي لضغوط الحياة، وقد تكونت عينة 

يجابي لممساندة االجتماعية ا، وتوصمت نتائج الدراسة إلى التأثير اإل( طالبً ٜٓٔالدراسة مف )
ر كعامؿ ممطؼ وواؽ مف عمى الصحة النفسية لمفرد، وأف المساندة االجتماعية ليا دور كبي

 وقع أحداث الحياة الضاغطة.
بين الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية مًعا وعالقتهما ببعض  جمعت: دراسات رابًعا

 :المتغيرات األخرى

اختبار أثر التفاعؿ المحتمؿ بيف متغيري لى إ( ٕٚٔٓ"شويطر خيرة" )ىدفت دراسة حيث 
عية في التنبؤ باستراتيجيات التعامؿ مع الضغوط النفسية الصبلبة النفسية والمساندة االجتما

أثر تفاعمي داؿ بيف متغيري  لدى األميات العامبلت بالتعميـ، وأظيرت نتائج الدراسة وجود
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الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية ساىـ في التبؤ باستراجيات التعامؿ مع الضغوط لدى 
في بعد واحد فقط والمتمثؿ في استراتيجيات حؿ  األميات العامبلت بالتعميـ، وتحقؽ ذلؾ

 ألبعاد.بقية االمشكبلت، بينما لـ يتحقؽ أثر التفاعؿ بيف المتغيريف بالنسبة ل
إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف كؿ مف المساندة ( ٖٕٔٓ"روال الصفدي" )دراسة  توىدف

الشيداء واألرامؿ االجتماعية والصبلبة النفسية وعبلقتيما بقمؽ المستقبؿ لدى زوجات 
بمحافظات قطاع غزة، ولمعرفة مستوى كؿ مف المساندة االجتماعية والصبلبة النفسية وقمؽ 
المستقبؿ لدييف، وأظيرت نتائج الدراسة وجدود عبلقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بيف 

كما أظيرت غالبية أبعاد مقياس المساندة االجتماعية وغالبية أبعاد مقياس الصبلبة النفسية، 
النتائج وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا لدى عينة زوجات الشيداء واألرامؿ بيف بعد 
القمؽ العاـ وجميع أبعاد مقياس الصبلبة النفسية، وكذلؾ وجود فروؽ دالة احصائيا بيف 

دعـ  زوجات الشيداء واألرامؿ في كؿ مف األبعاد التالية مف مقياس المساندة االجتماعية )
البعد االقتصادي لممساندة االجتماعية (، وجاء اتجاه الفروؽ في  –دعـ الجيراف  –األصدقاء 

صالح زوجات الشيداء، في حيف جاءت الفروؽ في صالح األرامؿ في كؿ مف األبعاد التالية 
 الدرجة الكمية لمقياس الصبلبة النفسية( –التحدي  –في مقياس الصبلبة النفسية ) االلتزاـ 

إلى التعرؼ عمى مستوى )المساندة االجتماعية ( ٖٕٔٓ"حسيف القطراوي" )ىدفت دراسة و 
اإلىماؿ( والرضا عف خدمات الرعاية وعبلقتيا بالصبلبة النفسية لدى المعاقيف حركيًا في  -

وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف ، محافظات قطاع غزة
الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية لدى المعاقيف حركيًا، عدـ وجود متوسطي كبًل مف 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستوى الصبلبة النفسية أو المساندة االجتماعية أو الرضا 
 عف خدمات الرعاية لدى المعاقيف حركيًا ترجع لمتغير الجنس.

 مف الصبلبة العبلقة بيف كبًل إلى التعرؼ عمى ( ٕٕٔٓ"الحسيف سيد" )ىدفت دراسة بينما 
النفسية والمساندة االجتماعية واالكتئاب لدى عينة مف طبلب المرحمة الثانوية المتضرريف 

 النفسية الصبلبة مستوى مف السيوؿ بمحافظة جدة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف
 اتأثيرً  تماعيةالمساندة االج أبعاد أكثر ، وأفامتوسطً  المتضرريف لدىوالمساندة االجتماعية 

، كما أظيرت نتائج الدراسة األسرة ِقبؿ مف االجتماعية المساندة بعد ىو المتضرريف لدى
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 المرحمة طبلب درجات بيف ٘ٓ.ٓعند  اإحصائيً  دالة موجبة إرتباطية عبلقة ا وجودأيضً 
 وبيف النفسية الصبلبة مقياس عمى السيوؿ مف المتضرريف وغير المتضرريف الثانوية
 .االجتماعية المساندة مقياس عمى درجاتيـ
 بكؿ النفسية الصبلبة عبلقة عمى التعرؼ إلى( ٕٛٓٓ"زينب راضي" ) دراسة ىدفتكما 

 محافظات في األقصى انتفاضة شيداء أميات لدى والمساندة االجتماعية الديني االلتزاـ مف
 مف مستوى إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف كبًل  وتوصمت نتائج الدراسة غزة، قطاع

الصبلبة النفسية ومستوى المساندة االجتماعية لدى أميات شيداء انتفاضة األقصى في 
 ( والوزفٗٚ.٘ٛالشيداء) لدى أميات النفسية النسبي لمصبلبة الوزف قطاع غزة حيث بمغ

 .(ٛٗ.ٚٛالمساندة االجتماعية ) في الشيداء أميات لدى النسبي
 : عام وتعقيب خالصة

تعقيًبا ورد الباحث ذات الصمة بموضوع الدراسة يبعد االنتياء مف عرض الدراسات السابقة 
 :عاًما عمييا

عند المراىقيف  تأثير غياب األبمف المبلحظ أف ىناؾ قمة في الدراسات التي تناولت  -
، مما دعا إلى أىمية وجود األب بالنسبة لؤلبناء في تمؾ المرحمة الحرجةعمى الرغـ مف 

 الدراسة بتمؾ المرحمة. ىذه اـاىتم
أثر غياب األب عمى باإلضافة إلى أنو ال توجد دراسة عربية اىتمت بالتعرؼ عمى  -

 الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية عند األبناء المراىقيف.
عمى نتائج الدراسات السابقة في التعرؼ عمى أثر بعض المتغيرات الديموجرافية  ؼاختبل -

أثر  ببياف؛ لذلؾ اىتمت الدراسة الحالية لنفسية والمساندة االجتماعيةمستوى الصبلبة ا
 تمؾ المتغيرات الديموجرافية عمى متغيرات الدراسة الرئيسة.

الصبلبة النفسية كما استخدمت الدراسات السابقة أدوات عديدة ومختمفة في قياس  -
 يتناسب مع العينة.باختبلؼ عينة الدراسة؛ لذلؾ جاءت الدراسة الحالية إلعداد مقياس 
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 الدراسة فروض

 بيف درجات األبناء مف أفراد عينة الدراسة عمىا دالة إحصائيً  ارتباطيةتوجد عبلقة  .ٔ
 .مقياس المساندة االجتماعيةدرجاتيـ عمى مقياس الصبلبة النفسية و 

ُتعزى لمتغير حالة األب )حاضر/ درجات األبناء  اتا بيف متوسطتوجد فروؽ دالة إحصائيً  .ٕ
 ( عمى مقياس الصبلبة النفسية.بالسفر لمعمؿ بالخارج/ غائب بالوفاة

ُتعزى لمتغير حالة األب )حاضر/ درجات األبناء  اتا بيف متوسطتوجد فروؽ دالة إحصائيً  .ٖ
 ( عمى مقياس المساندة االجتماعية.بالسفر لمعمؿ بالخارج/ غائب بالوفاة

 إجراءات الدراسة
 أوالً: منهج الدراسة:

الذي يدرس الظروؼ أو الظواىر أو  الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي،استخدـ 
بعمؿ وصؼ دقيؽ ليا يساعد  قاـ الباحثالمواقؼ أو العبلقات كما ىي موجودة في الواقع، ثـ 

عمي تفسير المشكبلت التي تتضمنيا وتوضيحيا ودراستيا دراسة عممية دقيقة، وذلؾ لتحقيؽ 
 أىداؼ الدراسة.

 ينة الدراسةثانياً: ع

تمميًذا وتمميذة مف تبلميذ ( ٓٗٗتكونت عينة الدراسة األساسية في صورتيا النيائية مف )
مدرسة  -مدرسة رزؽ ا مشرقي -مدرسة نجوع بندار –مدرسة بندار الرممية ع )مدارس 

مدرسة نجع  –مدرسة المساعيد  –مدرسة أوالد بييج  -مدرسة البربا -نجع الشيخ يوسؼ
 .(جرجا اإلعدادية بنيف –خميفة 

 :ثالثاً: أدوات الدراسة

 )إعداد الباحث(    صبلبة النفسيةمقياس ال  -ٔ
، حيث تكوف دراسة؛ ليتناسب مع عينة الصبلبة النفسيةتـ إعداد مقياس لقياس ال

صبلبة ( عبارة لقياس الٜٗعبارات بمغ عددىا )في صورتو األولية مف مجموعة المقياس 
 (.التحدي، التحكـ، االلتزاـأبعاد، وىي:) ثبلثة  ، موزعيف عمى المراىقيفلدى  النفسية
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  الخصائص السيكومترية للمقياس
 الصدق: -أوال

 الصدؽ الظاىري : -أ
وتـ التحقؽ مف مبلءمة عبارات المقياس لقياس الظاىرة المراد قياسيا، وسبلمة العبارات 

بعرض المقياس في المراحؿ  ووضوحيا،مف حيث صياغتيا ووضوحيا، وسبلمة التعميمات 
األولي إلعداده عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف في عمـ النفس والصحة 

( محكمًا، وقد اتفقوا جميعًا عمى صبلحية المقياس بشكمو الحالي ٔٔالنفسية وبمغ عددىـ )
 تعديبلت وحذؼ؛في قياس ما وضع ألجمو، وتـ االلتزاـ بما أبدوه مف مبلحظات ومقترحات و 
 %(٘ٛ)أقؿ مف حيث تـ حذؼ العبارات التي لـ تحَظ بالموافقة مف السادة المحكميف بنسبة 

 (.ٕٗ( عبارات ليصبح عدد عبارات المقياس )ٚوعددىـ )

 :صدؽ المحؾ -ب
)إعداد  صبلبة النفسيةتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات العينة عمى مقياس ال

 Yoonkin & Betz 1996إعداد: )الصبلبة النفسية الباحث(، ودرجاتيـ عمى مقياس 
وبمغ معامؿ االرتباط بيف درجات ، ( ٕٕٓٓترجمة: لؤلؤة حمادة وحسف عبدالمطيؼ 

(، وىذا يدؿ عمي أف المقياس ٔٓ.ٓ( وىو داؿ إحصائيًا عند مستوي )ٗٛ,ٓالمقياسيف )
 .يتمتع بصدؽ محؾ مرتفع

  :ثبات المقياس  ثانيا:

 طريقة التجزئة النصفية: - أ
باستخداـ معادلة "سبيرماف براوف"،  صبلبة النفسيةفكانت قيـ معامبلت ثبات مقياس ال

فيي  ٗٚ.ٓ ،ٗٚ.ٓ( عمي الترتيب ٓ٘ومعادلة "جتماف" لمتجزئة النصفية لمدرجة الكمية )ف=
 . ٔٓ.ٓقيـ دالة عند مستوي 

 معامؿ الثبات باستخداـ معادلة "ألفا كرونباخ": - ب
، وبمغت قيمة معامؿ الثبات صبلبة النفسيةتـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ لعبارات مقياس ال

كما أنو تـ حساب معامؿ ألفا ألبعاد  (، ٔٓ.ٓوىو داؿ إحصائيًا عند مستوي ) ٗٚ.ٓ
 (.ٛٚ.ٓلبعد الثالث)وا (،٘ٚ.ٓ( لمبعد األوؿ، والبعد الثاني)ٖٛ.ٓالمقياس بمغ)
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 االتساق الداخلي:  -ثالثاً 

 تـ حساب االتساؽ الداخمي عف طريؽ عدة طرؽ وىي:
 .ارتباط كؿ عبارة مف عبارات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس ككؿ -2
 .االرتباط بيف درجات كؿ عبارة مف عبارات البعد والدرجة الكمية لمبعد -0
 .وبعضيا البعض وبيف األبعاد بالدرجة الكميةحساب معامؿ االرتباط بيف األبعاد  -3

( ومعظميا دالة عند مستوى ٛٚ,ٓ( و )ٔٔ,ٓكانت معامبلت االرتباط تتراوح بيف )و 
، وأما العبارات  ٘ٓ,ٓ( فيي دالة عند مستوى  ٖٛ، ٕٖ، ٜٕ، ٓٔ) ات، ماعدا العبار ٔٓ,ٓ

 يا.( فيي غير دالة إحصائًيا، وبالتالي تـ حذفٕٗ، ٕٖ، ٜٔ، ٛ، ٙ ،ٗ،ٕ)
عالية ودالة، وثبات يتمتع بمعامبلت صدؽ  الصبلبة النفسيةومما سبؽ يتضح أف مقياس 

 مما يطمئف ويدفع نحو الثقة في المقياس والوثوؽ بو عمميًا.
 الصورة النيائية لممقياس: -

أبعاد. تكوف  ثبلثة( عبارة موزعة عمى ٖ٘أصبح المقياس في صورتو النيائية مكوف مف )
مع األخذ في ، ( عبارةٖٔوالثالث مف )، ( عبارةٖٔ( عبارة، والثاني مف )ٜالبعد األوؿ مف )

االعتبار أف اتجاه التصحيح ينعكس تبعا لمعبارات السالبة والموجبة، وتـ تحديد بدائؿ اإلجابة 
 التبلميذدرجات  ، وبذلؾ تتراوحال تنطبؽ( –تنطبؽ إلى حد ما  –الثبلثي )تنطبؽ ا لممدرج وفقً 

صبلبة ( بحيث تدؿ الدرجة المرتفعة عمى ارتفاع مستوى ال٘ٓٔ( إلى )ٖ٘عمى المقياس مف )
 .تبلميذلدى ال صبلبة النفسية، في حيف تعبر الدرجة المنخفضة عمى تدني مستوى الالنفسية

 (ٕٗٔٓأسماء السرسي وأماني عبدالمقصود  :)إعداد المساندة االجتماعيةمقياس   -ٕ
قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ وثبات المقياس مرة أخرى لمتأكد مف مبلءمتو لمتطبيؽ وقد 

 عمى عينة الدراسة الحالية:
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 الخصائص السيكومترية للمقياس:

( تمميًذا وتمميذة مف تبلميذ المرحمة ٓٓٔتـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية قواميا )
 المقياس بالتحقؽ مف صدقو وثباتو.اإلعدادية، وذلؾ لمتأكد مف صبلحية 

 :صدق المقياسأواًل: 

 تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس مف خبلؿ المؤشرات التالية:
 :المقارنة الطرفيةصدؽ 

%( مف ٕ٘%( مف الدرجات وأقؿ )ٕ٘تـ إجراء طريقة المقارنة الطرفية بيف أعمى )
فكانت دالة عند  الدرجات، وتـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت"

(، وتبيف وجود فروؽ جوىرية دالة إحصائًيا بيف الدرجات المرتفعة والدرجات ٔٓ.ٓمستوى)
المنخفضة لؤلبعاد الثبلثة والدرجة الكمية لمقياس المساندة االجتماعية، وىذا يعني أف 
المقياس يميز بيف التبلميذ مرتفعي المساندة االجتماعية والتبلميذ منخفضي المساندة 

 االجتماعية، وىو ما يشير إلى أف المقياس يتمتع بمستوى عاٍؿ مف الصدؽ.
 ثانًيا: ثبات المقياس:

 وتـ التحقؽ مف ثبات المقياس مف خبلؿ المؤشرات التالية:
 التجزئة النصفية - أ

مقياس باستخداـ معادلة "سبيرماف براوف"، ومعادلة "جتماف" الفكانت قيـ معامبلت ثبات 
فيي قيـ دالة عند  ٜٙ.ٓ ،ٓٚ.ٓ( عمي الترتيب ٓٓٔلمدرجة الكمية )ف=لمتجزئة النصفية 

 . ٔٓ.ٓمستوي 
 معامؿ الثبات باستخداـ معادلة "ألفا كرونباخ" - ب

تـ حساب معامؿ "ألفا كرونباخ" لعبارت مقياس المساندة االجتماعية لمتحقؽ مف ثبات 
وداؿ عند مستوى ( وىو معامؿ ثبات مرتفع ٖٚ.ٓالمقياس وكاف معامؿ الثبات يساوي )

(، وىذا مؤشر عمى توفر مستوى مرتفع مف الثبات لمقياس المساندة االجتماعية عمى ٔٓ.ٓ)
 نحو يدفع لمثقة في استخدامو في الدراسة الحالية.

 االتساق الداخلي:  -ثالثاً 

 تـ حساب االتساؽ الداخمي عف طريؽ عدة طرؽ وىي:
 .الكمية لممقياس ككؿارتباط كؿ عبارة مف عبارات المقياس بالدرجة  -2
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 .االرتباط بيف درجات كؿ عبارة مف عبارات البعد والدرجة الكمية لمبعد -0
 .حساب معامؿ االرتباط بيف األبعاد وبعضيا البعض وبيف األبعاد بالدرجة الكمية -3
 ٔٓ,ٓدالة عند مستوى  وجميعيا ،(ٜٙ,ٓ( و )ٕ٘,ٓكانت معامبلت االرتباط تتراوح بيف )و 

يتمتع بمعامبلت ثبات وصدؽ عالية  المساندة االجتماعيةومما سبؽ يتضح أف مقياس 
 ودالة، مما يطمئف ويدفع نحو الثقة في المقياس والوثوؽ بو عمميًا.

 نتائج الدراسة
 :ومناقشتها نتائج الفرض األول

مف أفراد بيف درجات األبناء ا دالة إحصائيً  ارتباطية"توجد عبلقة  نصَّ الفرض عمى أنو:وي
 .مقياس المساندة االجتماعية"درجاتيـ عمى مقياس الصبلبة النفسية و  عينة الدراسة عمى

حساب معامؿ االرتباط )بطريقة بيرسوف( بيف ب قاـ الباحثوالختبار صحة ىذا الفرض 
األبعاد  -)الدرجة الكمية عمى مقياس الصبلبة النفسيةالدرجات الخاـ ألفراد عينة الدراسة 

 األبعاد الفرعية( -)الدرجة الكمية المساندة االجتماعية، ودرجاتيـ عمى مقياس الفرعية(
 .ذلؾ الجدوؿ اآلتي وضحوي

(  يعايالث االستباط بٍُ دسجاث أفشاد عُُت انذساست عهً يقُاس انصالبت انُفسُت 2جذول )

 -ذسجت انكهُتاألبعاد انفشعُت(، ودسجاتهى عهً يقُاس انًساَذة االجتًاعُت )ان -)انذسجت انكهُت

 األبعاد انفشعُت(

 

 األبعـاد

 انصالبت انُفسُت

 انتحذٌ انتحكى االنتزاو
انذسجت 

 انكهُت

ُت
ع
ًا
جت
ال
 ا
ذة
اَ
س
نً
ا

 
2120 انًساَذة يٍ قبم األصذقاء

**
 2132

**
 2107

**
 2100

**
 

21,0 انًساَذة يٍ قبم األسشة
**

 2130
**

 2130
**

 2107
**

 

2130 انشضا انزاتٍ عٍ انًساَذة
**

 2102
**

 2130
**

 2100
**

 

2107 انذسجت انكهُت
**

 21,2
**

 2100
**

 21,0
**

 

 ٔٓ.ٓ)**( دالة عند مستوى          ٘ٓ.ٓ)*( دالة عند مستوى   
    ٜٛٓ.ٓ=   ٘ٓ,ٓقيمة )ر( عند مستوى   (ٓٗٗعند )ف= 

 ٕٛٔ.ٓ=   ٔٓ.ٓعند مستوى و 



 غُاب األب وعالقتّ بكم يٍ انصالبت.........                عذد  )7(    أبشَم 0202و

             Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  666 -الصفحة - 
 

( وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا عند ٔيتضح مف النتائج الواردة في جدوؿ )
 -التحكـ -)االلتزاـ الثبلثةبعاد األ، و لمصبلبة النفسية( بيف الدرجة الكمية ٔٓ,ٓمستوى )
 -الثبلثة )المساندة مف قبؿ األصدقاءبعاد األو لممساندة االجتماعية والدرجة الكمية التحدي( 

ىذه النتيجة أنو كمما ارتفع  يوتعن ف المساندة(،الرضا الذاتي ع -المساندة مف قبؿ األسرة
بالمساندة االجتماعية، لدى أفراد عينة الدراسة زاد معو الشعور  الصبلبة النفسيةمستوى 

وكمما انخفض مستوى الصبلبة النفسية لدى أفراد العينة قؿ معو الشعور بالمساندة 
 .ووؿ والتأكد مف صحتوبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض األ  االجتماعية،

أف الصبلبة النفسية عندما تقترف بمساندة  "Kobasa 1983وفي ىذا ترى كوبازا "
اجتماعية فاعمة فإنيا تجعؿ الفرد أكثر قدرة وكفاية في مواجية الضغوط، كما أنيا تمعب دورًا 
ميما في الوقاية مف أثر الضغوط، إما عف طريؽ المساندة التي تقدـ لمفرد مباشرة أو مف 

: ٕٕٔٓالمتغيرات النفسية كالصبلبة النفسية وتقدير الذات )الحسيف سيد،  خبلؿ نمو ودعـ
ٔٔٙ.) 

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج الدراسات السابقة التي ىدفت إلى الكشؼ 
 عف العبلقة االرتباطية بيف الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية ومنيا:

مت إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة والتي توص (ٕٛٓٓدراسة "زينب راضي" )
إحصائًيا بيف درجات أميات شيداء انتفاضة األقصى عمى مقياس الصبلبة النفسية، 

 ودرجاتيـ عمى مقياس المساندة االجتماعية.
والتي توصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة  (ٕٕٔٓدراسة "الحسيف سيد" )

إحصائًيا بيف درجات طبلب المرحمة الثانوية عمى مقياس الصبلبة النفسية، ودرجاتيـ عمى 
 مقياس المساندة االجتماعية.
والتي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف  (ٖٕٔٓدراسة "حسف القطراوي" )
مى مقياس الصبلبة النفسية، ودرجاتيـ عمى مقياس المساندة درجات المعاقيف حركًيا ع

 االجتماعية.
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والتي توصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة  (ٖٕٔٓدراسة "روال الصفدي" )
إحصائًيا بيف درجات زوجات الشيداء واألرامؿ عمى مقياس الصبلبة النفسية، وبيف درجاتيـ 

 عمى مقياس المساندة االجتماعية.
والتي توصمت إلى وجود أثر تفاعمي داؿ بيف متغيري  (ٕٚٔٓاسة "شويطر خيرة" )در 

 الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية لدى األميات العامبلت بالتعميـ.
 ويمكف مناقشة تمؾ النتيجة لدى عينة الدراسة في ضوء ما يمي:
إدراؾ الفرد لصبلبتو النفسية فالتأثير المتبادؿ بيف الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية، 

يمكنو مف تحديد نوع المساندة التي يحتاج إلييا، كما أف المساندة االجتماعية التي يتمقاىا 
الفرد مف المحيطيف بو تعمؿ عمى تقوية جياز المناعة النفسية والجسمية لمفرد وىو ما يمكنو 

 مف مواجية الضغوط.
اـ العميؽ والمشاركة في العديد مف مجاالت كما أف الصبلبة النفسية تنطوي عمى االلتز 

الحياة مثؿ: األسرة، األصدقاء، زمبلء العمؿ، األنشطة االجتماعية، ومف المرجح أف المشاركة 
في ىذه المجاالت تسمح بتطوير شبكة غنية مف العبلقات االجتماعية، فاألفراد ذوو الصبلبة 

 & Kevin)مييـ الحصوؿ عمى المساندةالنفسية المرتفعة يكونوف أكثر جاذبية، مما يسيؿ ع
Nathan & Gene, 2010: 300).  

أف الصبلبة النفسية ترتبط بالمساندة االجتماعية ارتباًطا إيجابًيا فتعمؿ عمى تخفيؼ حدة 
وقع الضغوط عمى الفرد، كما أف المساندة االجتماعية تقوي المصادر النفسية وتزيد مف 

أكثر إيجابية، وأكثر تحدًيا، مما يجعمو أكثر نجاًحا وتوافًقا  شعور الفرد بقيمتو وأىميتو، ويكوف
((Ganllen & Blaney, 1991, 156:160. 

أف زيادة الدعـ االجتماعي يزيد مف تقدير الذات والثقة بيا، ويولد المشاعر اإليجابية في 
ز عمى الحياة مما يقوي مف فاعمية التعامؿ مع الضغوط، وذلؾ بتبني أساليب إيجابية التركي

 (.ٕ٘٘: ٕٚٔٓالمشكبلت مثؿ الصبلبة النفسية )شويطر خيرة، 
فتتكوف لدييـ  ىـ؛منذ صغر  التي يكتسبيا األفراديجابية اإل اتسممف الالصبلبة النفسية و 

في البيئة المحيطة بيـ أجيزة التنشئة االجتماعية النماذج المقدمة ليـ مف مف خبلؿ 
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ودور العبادة وغيرىا مف وسائؿ التنشئة  ،اإلعبلـ ،جماعة األقراف ،المدرسة ،كاألسرة
 (.ٗ: ٕٔٔٓعمي، أحمد ) االجتماعية

وُيرجع الباحث ىذه النتيجة إلى أف المساندة االجتماعية التي يتمقاىا الفرد مف المحيطيف 
بو تكسبو المزيد مف الثقة في النفس ويشعر باألماف واالطمئناف مما تزيد مف صبلبتو 

عمى مواجية الضغوط التي يمر بيا، وذلؾ بتبنيو أساليب مواجية أكثر النفسية وقدرتو 
فعالية، فالمساندة االجتماعية تمد الفرد بالطاقة الخارجية التي تدعـ السمات والخصاؿ 
الداخمية فيكوف أكثر التزاًما بقيمو وأىدافو، وأكثر تحكًما في تصرفاتو وانفعاالتو، متحدًيا لكؿ 

 ف تحقيؽ أىدافو.العوائؽ التي تحوؿ دو
 ني ومناقشتها:نتائج الفرض الثا

ُتعزى درجات األبناء  اتا بيف متوسطنصَّ الفرض عمى أنو:"توجد فروؽ دالة إحصائيً وي
( عمى مقياس الصبلبة بالسفر لمعمؿ بالخارج/ غائب بالوفاةلمتغير حالة األب )حاضر/ 

 النفسية".
تحميؿ التبايف ذي االتجاه الواحد أسموب استخداـ تـ صحة ىذا الفرض مدى والختبار 

( لحاالت األب الثبلث )األبناء حاضري األب، واألبناء غائبي ٓٗٗأفراد العينة )ف = درجات ل
عمى مقياس الصبلبة النفسية  األب بالوفاة، واألبناء غائبي األب بالسفر لمعمؿ بالخارج(

 الجدوؿ اآلتي:في وضح المستخدـ في الدراسة الحالية وكانت النتائج كما ىو م
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تحهُم انتباٍَ رٌ االتجاِ انىاحذ بٍُ حاالث األب انثالث فٍ يتغُش انصالبت انُفسُت  (0جذول )

=ٌ(002) 

يصذس 

 انتباٍَ

يجًىع 

 انًشبعاث

دسجاث 

 انحشَت

يتىسط 

 انًشبعاث

 ف

 انًحسىبت

 ف

 انجذونُت

انذالنت 

اإلحصائُت 

ل "ف" 

sig 

يستىي 

انذالنت 

عُذ 

212, 

بٍُ 

 انًجًىعاث
70001002 0 30001332 

00100, 201,2 2122, 

دانت 

إحصائ

 َا  

داخم 

 انًجًىعاث
370001700 037 0,1702 

انذسجت 

 انكهُت
0,20710,, 030  

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير الصبلبة تعزى إلى حالة ٕيوضح جدوؿ )
بالخارج" حيث جاءت قيمة "ؼ" دالة عند األب "حاضر/ غائب بالوفاة/ غائب بالسفر لمعمؿ 

 (، وبالتالي يتـ قبوؿ الفرض.٘ٓ.ٓمستوى داللة )
ولتحديد اتجاه ىذه الفروؽ تـ حساب المتوسط الحسابي لدرجات العينة عمى مقياس 
الصبلبة النفسية وكذلؾ االنحرافات المعيارية تبًعا لمتغير حالة األب كما ىو موضح مف 

 الجدوؿ اآلتي:
انًتىسطاث انحسابُت واالَحشافاث انًعُاسَت نذسجاث انعُُت عهً يقُاس انصالبت  (3جذول )

 (002انُفسُت تبع ا نًتغُش حانت األب )ٌ=

 حانت األب

 

 حاضشٌ األب

 =ٌ202 

 غائبٍ األب بانىفاة

 =ٌ270 

 

غائبٍ األب بانسفش 

نهعًم بانخاسج ٌ= 

20, 

 انذسجت
 ع و ع و ع و

00.00 7.03 7,.,2 0.0, 02.00 0.02 

( أف اتجاه داللة الفروؽ لصالح األبناء حاضري األب، وعمى ذلؾ ٖويتضح مف جدوؿ )
يكوف حاضري األب أكثر ارتفاًعا في مستوى الصبلبة النفسية مف غائبي األب بالوفاة وغائبي 

 األب بالسفر لمعمؿ بالخارج.
ي أظيرت وجود فروؽ دالة وتدعـ ىذه النتائج ما توصمت إليو نتائج الدراسات السابقة الت

 إحصائًيا في بعض المتغيرات قريبة الصمة بمتغير الصبلبة النفسية ومنيا:
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( التي توصمت إلى أف غياب األب بالوفاة يؤثر سمبًيا عمى ٕٜٜٔدراسة "عماد مصطفى" )
 األطفاؿ حيث تظير لدييـ نظرة سمبية لمحياة أكثر مف األطفاؿ حاضري األب.

( التي توصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ٕٕٔٓ)دراسة "منى بربري" 
متوسط درجات األطفاؿ حاضري األب واألطفاؿ غائبي األب عمى مقياس األمف النفسي لصالح 

 األطفاؿ حاضري األب.
( التي توصمت إلى وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات ٕٗٓٓدراسة "إيماف حجاج" )

ومتوسطات درجات التبلميذ غائبي األب عمى مقياس القمؽ  درجات التبلميذ حاضري األب
 المستخدـ في الدراسة، وكانت الفروؽ لصالح التبلميذ غائبي األب.

( التي توصمت إلى وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف ٕ٘ٔٓدراسة "نجوى عبدالمعطي" )
بلؿ مراحؿ متوسطات درجات التبلميذ حاضري األب ومتوسطات درجات التبلميذ غائبي األب خ

عمرية مختمفة في اضطرابات السموؾ االنفعالي والمعرفي واالجتماعي والنفس حركي، وكانت 
 الفروؽ لصالح التبلميذ غائبي األب.

( والتي توصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ٕٔٔٓدراسة "صادؽ العباس" )
افؽ النفسي لصالح األبناء غير األبناء فاقدي األب واألبناء غير فاقدي األب في أبعاد التو 

 فاقدي األب.
 ويمكف مناقشة تمؾ النتيجة لدى عينة الدراسة في ضوء ما يمي:

أف العبلقات التي تتسـ بالدؼء بيف الطفؿ وأبويو تجعمو أكثر شعوًرا بالفاعمية وأكثر قدرة 
صبلبة الفرد، فإنو يؤثر عمى  -خاصة اإلىماؿ–عمى المثابرة والتحدي، أما الرفض الوالدي 

 (.ٕ٘ٚ: ٜٜٙٔويقمؿ لديو القدرة عمى التحكـ والتحدي )عماد مخيمر،
إلى أف الصبلبة النفسية مركب مكتسب يتـ تعممو  Shiu 1999"كما أشارت دراسة "

 (.ٗٙ: ٖٕٓٓبصورة أكبر مف كونو مركب وراثي )محمد عبدالعظيـ، 
ياؽ الطبيعي األىـ في تعمـ الصبلبة كما أف نموذج "تفاعؿ اآلباء واألبناء" ُيعد بمثابة الس

النفسية، حيث ترى نظرية التحميؿ النفسي أف خبرات الطفولة تترؾ آثاًرا عمى نمو الفرد ال 
يمكف محوىا، كما تظير آثارىا عمى البروفايؿ السيكولوجي لكؿ مف المراىقيف والبالغيف )عماد 

 (.ٕٖٔ: ٜٜٜٔمخيمر وعماد عبدالرازؽ، 
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فره لمعمؿ بالخارج يمنع اشباع الحاجات النفسية واالجتماعية لؤلبناء وغياب األب بسبب س
كالحاجة لمسمطة الضابطة، وإلثبات الذات، والرعاية االجتماعية فتبقى ىذه الحاجات النفسية 
واالجتماعية دوف إشباع مما يؤثر عمى البناء النفسي واالجتماعي فيجعميـ يشعروف بفقداف 

 (.ٔٓٔ: ٕٙٓٓوف األب عمى قيد الحياة )عبدالرحمف منصور، السند والحرماف منو رغـ ك
وىذا يعني أف الصبلبة النفسية سمة مكتسبة يتـ اكتسابيا مف خبلؿ محاكاة األطفاؿ 
آلبائيـ، فاألبناء يسمكوف في مواقؼ الضغوط واألزمات كما يسمؾ آباءىـ، فقد تكوف ردود 

حذو األبناء حذوىا، وعند غياب األب يغيب أفعاؿ اآلباء في المواقؼ الضاغطة بمثابة نماذج ي
أحد أىـ النماذج التي يكتسب منيا األبناء السمات المكتسبة كالصبلبة النفسية والميارات 

 االجتماعية.
إلى أف قياـ اآلباء واىتماميـ بمواجية المشكبلت يساعد  Allen 1989وتشير أليف 

فس واحتراـ الذات )محمد عبدالغفار، األبناء في التدريب عمى ذلؾ مما يكسبيـ الثقة بالن
ٜٜٔٚ :ٕٓ.) 

وُيرجع الباحث ىذه النتيجة إلى أىمية الدور الذي يقـو بو األب في غرس القيـ والمبادئ 
في األبناء بشكؿ مباشر مف خبلؿ التعميمات التي يممييا عمييـ مف آف ألخر، أو بشكؿ غير 

يكتسب منيا األبناء العديد مف  مباشر مف خبلؿ اعتبار جميع أفعالو وتصرفاتو نماذج
السموكيات، فاإلحساس الحقيقي بوجود األب يخمؽ لدى األبناء مشاعر إيجابية بالنسبة 
ألحكاميـ تجاه البيئة التي يعيشوف فييا واآلخريف مف حوليـ، وبغيابو يغيب عنيـ الكثير مف 

رىا مف الجوانب ىذه المكتسبات مما يؤثر بالسمب عمى مستوى الصبلبة النفسية وعمى غي
 النفسية واالنفعالية والتنموية.

 الثالث ومناقشتها:نتائج الفرض 

ُتعزى درجات األبناء  اتا بيف متوسطنصَّ الفرض عمى أنو:"توجد فروؽ دالة إحصائيً وي
( عمى مقياس المساندة بالسفر لمعمؿ بالخارج/ غائب بالوفاةلمتغير حالة األب )حاضر/ 

 االجتماعية".
أسموب تحميؿ التبايف ذي االتجاه الواحد استخداـ تـ صحة ىذا الفرض مدى والختبار 

( لحاالت األب الثبلث )األبناء حاضري األب، واألبناء غائبي ٓٗٗأفراد العينة )ف = درجات ل
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عمى مقياس المساندة االجتماعية  األب بالوفاة، واألبناء غائبي األب بالسفر لمعمؿ بالخارج(
 في الجدوؿ اآلتي:وضح ة الحالية وكانت النتائج كما ىو مالمستخدـ في الدراس

( تحهُم انتباٍَ رٌ االتجاِ انىاحذ بٍُ حاالث األب انثالث فٍ يتغُش انًساَذة 0جذول )

 (002االجتًاعُت )ٌ=

يصذس 

 انتباٍَ

يجًىع 

 انًشبعاث

دسجاث 

 انحشَت

يتىسط 

 انًشبعاث

 ف

 انًحسىبت

 ف

 انجذونُت

انذالنت 

اإلحصائُت 

ل "ف" 

sig 

يستىي 

انذالنت 

عُذ 

212, 

بٍُ 

 انًجًىعاث
20001000 0 0331030 

001337 3.20 2.22, 
دانت 

 إحصائُا  
داخم 

 انًجًىعاث
200201,33 037 001020 

انذسجت 

 انكهُت
202021300 030  

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير الصبلبة تعزى إلى حالة ٗيوضح جدوؿ )
غائب بالوفاة/ غائب بالسفر لمعمؿ بالخارج" حيث جاءت قيمة "ؼ" دالة عند األب "حاضر/ 
 (، وبالتالي يتـ قبوؿ الفرض.٘ٓ.ٓمستوى داللة )

ولتحديد اتجاه ىذه الفروؽ تـ حساب المتوسط الحسابي لدرجات العينة عمى مقياس 
المساندة االجتماعية وكذلؾ االنحرافات المعيارية تبًعا لمتغير حالة األب كما ىو موضح مف 

 الجدوؿ اآلتي:                                  
نذسجاث أفشاد انعُُت عهً يقُاس ( انًتىسطاث انحسابُت واالَحشافاث انًعُاسَت ,جذول )

 (002انًساَذة االجتًاعُت تبع ا نًتغُش حانت األب )ٌ=

 حانت األب

 

 حاضشٌ األب

 =ٌ202 

 غائبٍ األب بانىفاة

 =ٌ270 

 

غائبٍ األب بانسفش نهعًم 

 بانخاسج

 =ٌ20, 

 انذسجت
 ع و ع و ع و

,7.07 ,.02 ,0.22 0.00 ,0.70 ,.33 
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اتجاه الفروؽ لصالح األبناء حاضري األب، وعمى ذلؾ يكوف ( أف ٘ويتضح مف الجدوؿ )
األبناء حاضري األب أكثر ارتفاًعا في مستوى المساندة االجتماعية مف غائبي األب بالوفاة 

 وغائبي األب بالسفر لمعمؿ بالخارج.
وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائًيا في 

المتغيرات قريبة الصمة بمتغير المساندة االجتماعية والتي تشير إلى حاجة المراىقيف  بعض
بصفة عامة وغائبي األب بصفة خاصة إلى المساندة االجتماعية مف مختمؼ المصادر وعمى 

 رأسيا األسرة.
فقد توصمت العديد مف الدراسات إلى أىمية دور األب وما يقدمو مف دعـ ومساندة 

 بيا لؤلبناء، فبالرجوع إلى األدبيات السابقة نجد أنو:بمختمؼ جوان
( إلى أف المراىقيف غائبي األب والمحروميف ٕٚٓٓتوصمت دراسة "مصطفى الحاروني" )

مف الرعاية األسرية أقؿ إدراًكا لممساندة االجتماعية مف المراىقيف حاضري األب وغير 
 المحروميف مف الرعاية األسرية.

( إلى أف غياب األب ىو بمثابة غياب الموجو ٜٜٜٔ"حسيف بخيت" )كما توصمت دراسة 
والسند لبلبف والذي يقتدي بو االبف مما يكوف لو تأثير سمبي عمى تنشئة األبناء تنشئة 
اجتماعية سميمة ويقمؿ مف مستوى المساندة االجتماعية المقدمة ليـ مما يزيد مف شعورىـ 

 بالتوتر والقمؽ.
( إلى أف غياب األب وغياب النموذج ٜٜٙٔعمات عبدالخالؽ" )وتشير نتائج دراسة "ن

األبوي الذي يوجو األبناء ويساندىـ سواء أكاف الغياب بالوفاة أو بالطبلؽ أو بالسفر لمعمؿ 
 بالخارج لو تأثير سمبي عمى النمو النفسي واالجتماعي لمطفؿ.

( حيث ترى أنو ال ٜٜٓٔوتختمؼ نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة "عبدالعزيز الشخص" )
يوجد ارتباط لو داللة بيف االكتماؿ األسري وبيف قدرتيا عمى أداء وظائفيا تجاه األبناء، 
فغياب أحد الوالديف مف األسرة ليس لو تأثير موجب عمى عمؽ اإلحساس بالكفالة االجتماعية 

 (.ٖٗٔ: ٜٕٓٓ)شيماء الديدموني، 
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 اسة في ضوء ما يمي:ويمكف مناقشة تمؾ النتيجة لدى عينة الدر 
كثرة الضغوط النفسية واالجتماعية التي يتعرض ليا المراىؽ تحتاج لمزيد مف الدعـ 
والمساندة لمتغمب عمييا خاصة في ظؿ السطحية الشديدة لممراىقيف في التفكير، وبغياب األب 

 تقؿ مصادر الدعـ ذات الثقة بالنسبة لممراىؽ.
اشتراؾ الصراع والضغوط التي يعاني منيا المراىؽ غائب األب، وذلؾ بسبب التعارض 
والتناقض فيما يطمب مف األبناء في ىذه المرحمة مف تحمؿ المسئوليات أو ما يتوقع منيـ في 

 ظؿ التغيرات االجتماعية والقيمية المتبلحقة. 
دراؾ الميارات االجتماعية، وىو ما أكدت ( عمى (Fry 1983و دراسة القصور في نمو وا 

عينة مف األطفاؿ حاضري األب واألطفاؿ غائبي األب، والتي أظيرت نتائجيا أف األطفاؿ 
دراؾ المساندة  غائبي األب كاف لدييـ نقص ممحوظ عمى مقاييس التفاعؿ االجتماعي وا 

 (. ٜٔ: ٜٜٜٔاالجتماعية )حسيف بخيت، 
 The Functional Theoryلوظيفية كما يمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء النظرية ا

إلى أف المساندة االجتماعية ىي تمؾ المعمومات التي تؤدي العتقاد الفرد بأنو  والتي تشير
محاط بالرعاية مف اآلخريف وباالنتماء إلى شبكة العبلقات االجتماعية في البيئة المحيطة، 

يبة منو، ويشعر أيًضا بواجباتو فيشعر بالتقدير واالحتراـ مف مصادر المساندة االجتماعية القر 
 (. (Duck & Sliver, 1995:31والتزاماتو االجتماعية مع المحيطيف بو

وبذلؾ يعتبر غياب دور األب عف الرعاية األسرية لؤلبناء مف أسباب انحفاض إدراؾ 
 األبناء لممساندة االجتماعية المقدمة إلييـ وخاصة في سف المراىقة.

متوسطات درجات األبناء غائبي األب بالوفاة واألبناء غائبي  وُيفسر الباحث الفروؽ بيف
األب بالسفر لمعمؿ بالخارج إلى أنو في حالة غياب األب بالوفاة يكوف دور األب البديؿ )الجد، 
العـ، الخاؿ، أو زوج األـ( أكثر تفاعبًل عف دوره في حالة غياب األب بالسفر لمعمؿ بالخارج، 

وفاة األب بالنماذج التي تدعـ األبناء وتساعدىـ وتساندىـ في  مما يعوض األبناء في حالة
 حاؿ تعرضيـ لممواقؼ الضاغطة.

كما يمكف تفسير ذلؾ مف منظور ديني حيث أوصى الديف اإلسبلمي باالىتماـ باليتيـ 
َو َواْعُبُدوا المَّ  ﴿ورعايتو مادًيا ومعنوًيا، فأمرنا ا بحسف معاممة اليتيـ فقاؿ في كتابو الكريـ 
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ُقْرَبى َوال ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِف َواْلَجاِر ِذي الْ 
ـْ ِإفَّ المََّو ال ُيِحب   اِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِف السَِّبيِؿ َوَما َمَمَكْت َأْيَماُنُك َمْف َكاَف  َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

 أفعف أبي ىريرة رضى ا عنو ، وجاء في الحديث الصحيح (ٖٙ)النساء،  ﴾ُمْختَاال َفُخورًا
الساعي عمى األرممة والمسكيف كالمجاىد في سبيؿ ا وأحسبو قاؿ: " قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .رواه البخاري ومسمـ "وكالقائـ الذي ال يفتر وكالصائـ ال يفطر
ىذه النتيجة التي توصمت إلييا الدراسة الحالية نتيجة منطقية ومف المعتقد أف تكوف 

ومتوقعة تعكس الدور الياـ الذي يقـو بو األب في تنشئة األبناء تنشئة اجتماعية سميمة، 
حيث يقوـ بدور الموجو والمرشد والمعيف في معظـ المواقؼ التي يمر بيا األبناء، ولعؿ 

( يرجع إلى عينة الدراسة ٜٜٓٔزيز الشخص" )االختبلؼ في النتائج مع دراسة "عبدالع
)الطمبة الموىوبيف(، أو يرجع إلى اختبلؼ مجتمع الدراسة )الرياض بالمممكة العربية 

 السعودية(، أو لتفاعؿ العامميف مًعا.
 توصيات الدراسة

وما ىو مشاىد عمى األبناء في مرحمة  ،مف نتائجالحالية  دراسةإليو ال تفي ضوء ما توصم
 توصي الدراسة الحالية بما يمي:قة المراى

ضرورة دعـ البرامج الوقائية التي تعمؿ عمى رفع مستوى الصبلبة النفسية، وتعزز  -
 الشعور بالمساندة االجتماعية لدى األبناء غائبي األب.

العمؿ عمى توفير برامج إرشادية تقدـ الدعـ النفسي لؤلسر وحيدة الوالدية )األـ( لدعـ  -
 حتى يتكوف لدييـ التوافؽ النفسي واالجتماعي السوي. أبنائيا نفسًيا

إرشاد اآلباء لضرورة تواجدىـ مع أبنائيـ، فإشباع الحاجات النفسية لؤلبناء يعمؿ عمى  -
 تكويف الشخصية الصمبة القادرة عمى مواجية ما يعترضيا مف مشكبلت.

حالة الغياب بالوفاة ػػػػػ يجب توعية الذكور المحيطيف باألبناء غائبي األب ػػػػػ وخاصة في  -
بضرورة دعميـ، فالكثير مف السمات الشخصية يتعمميا االبف مف األب أو مف األب 

 البديؿ لو مثؿ نمو الصبلبة النفسية، والضمير، واليوية الجنسية.
ضرورة تدريب المعمميف واألخصائييف النفسييف واالجتماعييف عمى دعـ األبناء غائبي  -

 كؿ حالة.األب بما يتناسب مع 
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في تنمية التي تساعد والدراسات النفسية الحديثة بالكتب  يةالمدرس اتمكتبالتزويد  -
 .الصبلبة النفسية وتدعـ المساندة االجتماعية

 بحوث المقترحة

 .ثانوي غائبي األبلدى طبلب التعميـ الصبلبة النفسية دراسة مستوى ال -
وغيرىا مف  قع سكف األسرةمو ، و ـدراسة تأثير بعض المتغيرات كمستوى تعميـ األ -

ثر في مستوى الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية لؤلبناء المتغيرات التي قد تؤ 
 .غائبي األب

 جودة الحياة.الفراغ الوجودي و غياب األب وعبلقتو ب -
 فعالية اإلرشاد الديني في رفع مستوى الصبلبة النفسية لدى األبناء غائبي األب. -
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 :المراجع 
"الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى عينة من الطالب األيتام  .ىـ(3311أحمد العيافي)

 .جامعة أم القرى .كمية التربية .رسالة ماجستير .والعاديين بمدينة مكة المكرمة ومحافظة الميث"
 .السعوديةالمممكة العربية 

واالضطرابات السموكية السائدة في مؤسسات اإليواء وسبل المشكالت النفسية " .(7002أحمد سخيطة)
 البحرين. .مؤتمر البحرين لأليتام ".الوقاية من اإلساءة واالنحراف عند األيتام

ا لبعض ا في مصر والسعودية وفقً "الصالبة النفسية لدى أميات المعاقين عقميً  .(7033أحمد عمي)
 .7033يونية  .3ج  .30ع .جامعة بورسعيد .يةمجمة كمية الترب .دراسة مقارنة" –المتغيرات 
 .72 -3ص ص 

الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية واالكتئاب لدى عينة من طالب المرحمة " .(7037الحسين سيد)
. كمية التربية. رسالة ماجستير. "الثانوية المتضررين وغير المتضررين من السيول بمحافظة جدة

 جامعة أم القرى. السعودية.
 األبناء لدى الحياة عن بالرضا الشعور عمى الوالدية المساندة أثر" .(7002)عبدالمقصودأماني 

 ظل فى التنمية أجل من النفسى شاداإلر  - عشر الرابع السنوى المؤتمر ".الجنسين المراىقين من
 .722 – 731ص  ص .3مج. مصر .الشاممة الجودة

"صراع األدوار وعالقتو بفاعمية الذات والمساندة االجتماعية لدى طالبات الجامعة  .(7002آمنة قاسم)
 .. كمية التربية. جامعة سوىاجماجستررسالة المتزوجات". 

العالقة بين غياب األب والقمق لدى تالميذ الحمقة األولى من مرحمة التعميم " .(7003إيمان حجاج)
 جامعة عين شمس. .ةكمية التربي .رسالة ماجستير ".األساسي
كمية التربية.  .رسالة دكتوراه ".ثر غياب األب في مرحمة الطفولة المبكرة"أ .(3222جوزيت جورج)

 .شمسعين  ةعامج
اإلىمال( والرضا عن خدمات الرعاية وعالقتيا  -(. ")المساندة االجتماعية 7031حسين القطراوي)

 . الجامعة اإلسالمية. فمسطين.رسالة ماجستيربالصالبة النفسية لممعاقين حركًيا بقطاع غزة". 
الغياب األبوي وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية والديموجرافية لدى عينة من " .(3222حسين بخيت)

. معيد الدراسات رسالة دكتوراة. "دراسة مقارنة بين الريف والحضر -أطفال المرحمة االبتدائية
 .العميا لمطفولة. جامعة عين شمس
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رشادي لتنمية الصالبة النفسية لدى عينة من الطالب المكفوفين إفعالية برنامج " .(7031روق)رباب فا
. كمية التربية. جامعة رسالة ماجستير. "سكندرية دراسة سيكومترية كمينيكيةبجامعة اإل

 .سكندريةاإل
جستير. رسالة ما. "دراسة وصفية مقارنة -بناء المطمقات أب لدي صورة األ" .(7002رجاء صالحي)

    .معيد الدراسات العميا لمطفولة. جامعة عين شمس
المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وعالقتيما بقمق المستقبل لدى زوجات " .(7031روال الصفدي)

 . كمية التربية. جامعة األزىر. غزة. فمسطين.رسالة ماجستير. "الشيداء واألرامل بمحافظات غزة
قصى وعالقتيا ببعض "الصالبة النفسية لدى أميات شيداء انتفاضة األ .(7002زينب راضي)

 فمسطين .غزة .الجامعة اإلسالمية .كمية التربية .رسالة ماجستير .المتغيرات"
"فعالية العالج بالواقع في تنمية الصالبة النفسية لألطفال الموىوبين ذوي  .(7032سميمان زىران)

 .جامعة بني سويف .كمية التربية .رسالة دكتوراة .صعوبات التعمم"
 .دار الفكر العربيالقاىرة:  .عمم اجتماع التربية .(3221سميرة السيد)

(: "التوافق النفسي لدى أبناء اآلباء ذوي الغياب المتكرر عن 7031سميرة ميسون وحمامة طاىري)
ثاني حول الممتقى الوطني ال دراسة ميدانية عمى عينة من المراىقين المتمدرسين". -البيت

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية. جامعة قاصدي مرباح ورقمة.  االتصال وجودة الحياة األسرية.
 الجزائر. 

ثر التفاعمي لكل من الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية في التنبؤ قدرة األ(. "7032)شويطر خيرة 
دراسة ميدانية عمى عينة من األميات  -ميات ستراتيجيات التعامل مع الضغوط لدى األاب

. 10. جامعة وىران بالجزائر. ع نسانية واالجتماعيةمجمة العموم اإلالعامالت بالتعميم بوىران". 
 .972-932ص ص . 7032سبتمبر 

رسالة . "المساندة االجتماعية وعالقتيا بالموىبة االبتكارية لممراىقين" .(7002شيماء الديدموني)
 .لتربية. جامعة الزقازيق. كمية اماجستير
فقدان األب وعالقتو بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحمة " .(7033صادق العباس)
 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .كمية العموم االجتماعية .رسالة ماجستير .المتوسطة
 الرياض.
رسالة . "البية في مرحمة المراىقةبعض المشكالت الط ىباء عمأثر غياب اآل" .(3222صفاء بحيري)

 . معيد الدراسات والبحوث التربوية. جامعة القاىرة.ماجستير
 .دار الراسالة :القاىرة. سيكموجية الموىبة (.7003عادل عبد اهلل)
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. "الصالبة النفسية وعالقتيا بضغوط الحياة لدى طمبة جامعة األزىر بغزة" .(7002عبدالرحمن أبوندى)
 .كمية التربية. جامعة األزىر. غزة. فمسطين .رسالة ماجستير

العالقة بين الحرمان األبوي والنسق القيمي لدى عينة من تالميذ الحمقة " .(7002عبدالرحمن منصور)
 جامعة حموان. .كمية التربية .رسالة ماجستير ".الثانية من مرحمة التعميم األساسي

من النفسي نجاز واألالطالق وعالقتو بدافعية اإل غياب األب بالموت، السفر،" .(7030)أمين عزة عواد
جامعة  .معيد الدراسات التربوية .رسالة ماجستير ".عداديةلدي عينة من طالب المرحمة اإل

 .القاىرة
(. "المساندة االجتماعية وعالقتيا باألمن النفسي لدى عينة من الطالب النازحين 7033عمي أبوطالب)

. كمية التربية. جامعة أم رسالة ماجستيروبية بمنطقة جازان". وغير النازحين من الحدود الجن
 القرى.

 الحياة مع وعالقتيما بالتوافق الضاغطة الحياة وأحداث االجتماعية "المساندة .(7000عمي عبدالسالم )
 عمم مجمة". المدن الجامعية في والمقيمين أسرىم مع المقيمين الجامعة طالب لدى الجامعية
 .77 -2ص  ص القاىرة. لمكتاب. العامة الييئة عشر. الرابعة السنة .91 ع النفس.
مجمة  ."إدراك القبول/الرفض الوالدي وعالقتو بالصالبة النفسية لطالب الجامعة" .(3222عماد مخيمر)

 .722 -729ص ص  .7. ع 2 مج .دراسات نفسية
 نجمو المصرية. مكتبة األالقاىرة: . ستبانة الصالبة النفسيةا .(7037عماد مخيمر)

خبرات اإلساءة التي يتعرض ليا الفرد في مرحمة الطفولة " .(3222عماد مخيمر وعماد عبدالرازق)
جامعة  .المؤتمر الدولي السادس لمركز االرشاد النفسيبحوث  ".وعالقتيا بخصائص الشخصية

 .123- 139ص ص  .عين شمس
دراسة  -المتغيب أباؤىم وغير المتغيبالخصائص النفسية لألبناء الذكور " .(3227مصطفى) عماد

 .. كمية اآلداب. جامعة الزقازيقرسالة ماجستير. "مقارنة
مكتبة  :. القاىرة"المساندة االجتماعية والصحة النفسية" .(3222محمد الشناوي ومحمد عبدالرحمن)

 .األنجمو المصرية
"أساليب مواجية الضغوط لدى مرتفعي ومنخفضي الصالبة النفسية من  .(7001محمد عبدالعظيم)

 .جامعة سوىاج .كمية التربية .رسالة ماجستير .طالب الدراسات العميا"
 . القاىرة: مكتبة النيضة العربية.7. طعمم النفس الفارق(. 3222محمد عبدالغفار)

جامعة  .مجمة كمية التربية ".نفسيةالصالبة النفسية كمنبئ بخفض الضغوط ال" .(7030لطاف)امدحت 
 .712 – 322ص ص  .72مج  .7 ج. 3ع  .أسيوط
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ستذكار ومفيوم الذات ساليب االأفعالية برنامج لممساندة االجتماعية في " .(7002مصطفى الحاروني)
رشاد النفسي المؤتمر السنوي الرابع عشر "اإل. "سريةلدى المراىقين المحرومين من الرعاية األ

رشاد النفسي. جامعة عين مركز اإل".توجيات مستقبمية –التنمية في ظل الجودة الشاممة جل أمن 
 . 3013: 222شمس. ص ص 

رسالة  "دراسة سيكومترية  كمينيكية -األمن النفسي لألطفال وعالقتو بغياب األب " .(7037منى بربري)
 جامعة جنوب الوادي. .كمية التربية بقنا .ماجستير

المشكالت السموكية لدى المراىقات من األسر المتصدعة في ضوء بعض . "(7001شرقاوي)النجالء 
 جامعة حموان. .كمية التربية .رسالة ماجستير ".المتغيرات

عالقة غياب األب بنمو كل من السموك االنفعالي والمعرفي واالجتماعي " .(7039نجوى عبدالمعطي)
 .كمية الدراسات العميا .رسالة دكتوراة ".ية مختمفةوالنفس حركي لدى التالميذ خالل مراحل عمر 

 جامعة القاىرة.
قسم  .رسالة دكتوراة ".غياب األب وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية لدى األبناء" .(7003نجوى نادر)

 .اسوري. جامعة دمشق .عمم النفس
المضاد لممجتمع وعالقتو استجابة المراىق لضغوط األقران ألداء السموك " .(3222نعمات عبدالخالق)
. مركز اإلرشاد النفسي .اإلرشاد النفسي في عالم متغير .المؤتمر الدولي الثالث "بغياب األب

 القاىرة
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