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 ملخص

تىهية الصهود الىفسي لدى عيىة هن الكشف عن العالقة بين إلى  ةالدراسة الحالي تٌدف
 ( تمهيذًا وتمهيذًة هن األطفالٓٓٔاألطفال ذوو الحرهان الوالدي وتكوىت عيىة الدراسة هن)

م هن تالهيذ الصفوف  )السالم االبتدائية  بهدرستي، االبتدائيالرابع إلى السادس هن ٌو
 الهشتركة ( وهدرسة )الشٍيد عمي ٌهام االبتدائية الهشتركة( التابعتين إلدارة ساقمتً التعميهية

م هن )  هعياريواىحراف  (1ٕٖٔٔٔسىًة بهتوسط عهر)  (ٕٔ-ٜوالذين تتراوح أعهاٌر
ثمة في هقياس الصهود الىفسي لدى األطفال ذوو الهته وطبق عميٍم أدوات الدراسة (1ٖٕٙٔ)

(وأسفرت ىتائج الدراسة عن وجَوْد ُفُروق ذات دَّاَلَلة إحصاِئيَّة إعداد الباحثةالحرهان الوالدي )
َدَرَجات االىاث عمى درجات أبعاد هقياس الصهود الىفسي الذكور وهتوسط بينَّ ُهتوِسط َدَرَجات 

 ذات دَّاَلَلة إحصاِئيَّة بينَّ ُهتوِسط َدَرَجات تالهيذ ووَجدْت ُفُروق والدرجة الكمية لصالح الذكور،
بالطالق عمى الوالدي الحرهان  ذوو وُهتوِسط َدَرَجات التالهيذ األيتام الوالدي هنالحرهان ذوو 

وتوجد فروق ذات داللة احصائية بين  بعاد هقياس الصهود الىفسي والدرجة الكميةأدرجات 
وقد فسرت الباحثة ىتائج الدراسة في  تبًعا لمصف الدراسي الىفسيصهود هتوسطات درجات ال

 .ذات الصمة  دراساتإلى اإلطار الىظري وال ضوء هعطيات الدراسة استىاًدا
 ( 1الكمهات الهفتاحية : ) الصهود الىفسي _ الحرهان الوالدي
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 مقدمة: 

يعتبر األطفال هن أغىى الثروات لدى األهم وهن ثم كاىت العىاية بٍم والعهل عمى تربيتٍم 
وتوجيٍٍم بأفضل الوسائل واألساليب الههكىة أهر ٌام ، واألطفال ذوو الحرهان الوالدي فئة 
في أشد الحاجة لمعىاية ، حيث أن فقدان أحد الوالدين أو كميٍها يهثل خبري أليهة قد يكون لٍا 

ا السالب عمى صحة الطفل الىفسية واالجتهاعية فيها بعد، وهن ثم فإن هسئولية ت أثيٌر
 1الهجتهع العىاية بتربية ٌؤالء األطفال وهساعدتٍم عمى هواجٍة هشكالتٍم والتغمب عميٍا 

 لوفاة أحد الوالدين أو كميٍها، أوىتيجة األطفال ذوو الحرهان الوالدي ، َهو الهعرَف أو 
ىتيجة لمطالق أو االىفصال أو األسر يترتب عميً العديد هن اآلثار السمبية التي تؤثر تأثيرًا 

، وعمى هفٍوهً االيجابي عن ذاتً ديٍما عمى جواىب السموك االجتهاعي واالىفعالي لواضحً 
الذي قد يتأثر بٍذا الحرهان، فيصبح هفٍوهً سمبيًا عن الذات1 )فاطهة الحيان، وعويد 

عو Spigelman et al) 1991:122,) كها جاءت في دراسة (  ٕٗٙ: ٕ٘ٓٓ، الهشعان
هع َالديٍن َأىٍن ال ل سجمَا درجات أدىى في التفاعالهىفصمين الَالديو ل أو أطفا

َأو ، الذيو يعيشَو هع َالديٍها هعاً باألطفال يستطيعَو التحدث هعٍن بحرية هقارىة 
ً هو الهجهَعة الهحرَهة بااضطرال استقراراً َأق كثرع َالديٍها أـشَو هـذيو يعيـالل األطفا

عمى فاعمية برىاهج إرشادي لدى عيىة هن األطفال  دراسات، كها أوضحت عدة هو الَالديو
( ٌدف إلى فاعمية برىاهج ٕٓٔٓلوالدية وهىٍا دراسة )عبير هحهد كهال ، اهحروهي الرعاية 

حروهين هن الرعاية الوالدية ، إرشادي لتىهية هفٍوم الذات لدى عيىة هن األطفال اله
( الشعور بالوحدة الىفسية وعالقتً بالتوافق الىفسي ٕٕٓٓودراسة)ىشوى أحهد عبد الحهيد ، 

واالجتهاعي لدى عيىة هن األطفال الهحروهين وغير الهحروهين هن الرعاية الوالدية ، و 
تعرف عمى (الٜٕٓٓو ىجاح عواد السهيري  كال هن )عايدة شعبان صالح دراسة تأوضح

العالقة بين قمق االىفصال والثقة بالىفس لدى األطفال هحروهي األب ، وفي ضوء ذلك أشارت 
( إلي فاعمية السيكودراها في خفض هستوى السموك العدواىي ٕٕٔٓ)فاطهة هحهد هىصور ، 

  1لدى أطفال الحمقة األولى هن التعميم األساسي

                                      


 انتانً : ) اسى انًؤنف ، سُت انُشش : سلى انصفحت ( .انُهج  انحانُتَأخز انتىثُك فٍ انذساست  
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، يترتب عميً َجَد هشكالت ىفسية  فقد َالديً قدي الذل أو الطفثة الباحوترى 
، ويقل ىً شخص ال قيهة لً أ يشعرَ، حد يقدريأيجد لديً ، فال اجتهاعية كية ، وسمَو

 ً و إَكٍم لً تريً ولإقرب الىاس أل بفقدان ٌَذا ىاتج عو شعَر الطف، احتراهً لذاتً
ضًا رااألهر الذي يظٍر أعصً ، اآلخريو يتعاهمَو هعً بعيو الشفقة َالرحهة َليس لشخ

 لديً 1عاطفية سمبية 
ا:  ًٌ  : مشكلة الدراسةثان

 تتحدد هشكمة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :
ٌل توَجد فروق ذات داللٍة إحصاِئيٍة بيَن ُهتوِسط دََّرَجات الذكور وُهتوِسط َدَرَجات االىاث  1ٔ

 كمية ؟لدى أفراد العيىة عمى درجات أبعاد هقياس الصهود الىفسي والدرجة ال
( الوالديالحرهان ذوو ٌل توَجْد ُفُروق ذات دَّاَلَلة إحصاِئيَّة بينَّ ُهتوِسط َدَرَجات تالهيذ)  1ٕ

بعاد أ( بالطالق عمى درجات الوالديالحرهان ذوو األيتام وُهتوِسط َدَرَجات التالهيذ)
 هقياس الصهود الىفسي والدرجة الكمية ؟

تبًعا لمصف  الىفسيسطات درجات الصهود توجد فروق ذات داللة احصائية بين هتو ٌل  1ٖ
 الدراسي ؟

 أهداف الدراسة :ثالثاً :

  عمى:لمتعرف  ةالدراسة الحالي تٌدف
بينَّ ُهتوِسط َدَرَجات الذكور و ُهتوِسط َدَرَجات االىاث لدى أفراد العيىة عمى  الفرق  1ٔ

 درجات أبعاد هقياس الصهود الىفسي والدرجة الكمية لمهقياس 1
( األيتام وُهتوِسط َدَرَجات التالهيذ الوالديالحرهان  ذووبيَن ُهتوِسط َدَرَجات تالهيذ) الفرق  1ٕ

بعاد هقياس الصهود الىفسي والدرجة الكمية أ( بالطالق عمى درجات الوالدي) الحرهان 
 1لمهقياس 

الصفوف الثالثة )الرابع ، والخاهس ، والسادس( عمى  تالهيذبيَن ُهتوِسطات  الفرق  1ٖ
 درجات أبعاد هقياس الصهود الىفسي والدرجة الكمية لمهقياس 1
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 الدراسة : رابًعا: أهمٌة

أٌهية هوضوع الدراسة حول هفٍوم الصهود الىفسي الذي يعد هحوًرا أساسًيا في  متتهث 1ٔ
 اإلىساىي1بىاء الشخصية والتوافق الىفسي، وهن العواهل الهؤثرة في تشكيل السموك 

ى هرحمة الطفولة  1ٕ كها تستهد أٌهية ٌذا الدراسة هن الهرحمة العهرية التي تتعرض لٍا ٌو
، والتي تعد هرحمة الطفولة هن هراحل الىهو  هان الوالديذوو الحر ، وبالتحديد األطفال 

الٍاهة والهؤثرة في حياتٍم ، وفيٍا تتكون هفاٌيهً ، وهعارفً ، وخبراتً، وتتشكل جواىب 
 1  شخصيتً الهتعددة

 مفاهٌم الدراسة :خامًسا :

 التالية:الهفاٌيم الرئيسية  ةالدراسة الحالي تتضهى
 :Psychological resilienceالصمود النفسً  -9

في الهوسوعة البريطاىية  Resilienceوىشأ الصهود الىفسي بالدراسة عن كمهة 
Encyclopedia – Britannica 2004) )  ىجد أىٍا تشتق هن شقين تأتي هن الكمهة– 

، بهعىى االرتداد الخمفي، Resilire، بهعىى يىشأ أو يثبت والكمهة الالتيىية Salireالالتيىية 
ذا يعىي أن كمهة وبهعىي آخر ال ا أىٍا:  Resilienceعودة لىقطة البداية ،ٌو  -يهكن اعتباٌر

القدرة عمى الصهود والهقاوهة أهام الصدهات دون اىكسار أو تشوي، الىزوع إلى استعادة أو 
 1 استرداد العافية أو التوافق بسٍولة بعد التعرض لمصدهات أو حدوث التغيرات

عمى التعاهل بكفاءة هع الضغوط والكروب وهواجٍة  يعرف الصهود عمى أىً قدرة الطفل
التحديات اليوهية والىٍوض هن العثرات التي تسببٍا خيبة األهل ، واألخطاء ، والصدهات ، 
والهحن ، وأن يضع لىفسً أٌدافا واقعية واضحة ، وأن يحل الهشكالت وأن يتفاعل بيسر هع 

 ( 1ٖٔ٘: ٕٓٔٓاآلخر باحترام ورفعً )جولدن ستين ، بروكس،
ا  -2 ًٌ  child deprived paternallyالطفل المحروم والد

عرف اليتيم بأىً الطفل الذي توفي والداي ، وأىً الطفل الفاقد ألسرتً ، أي الطفل بدون 
 1أسرة دون تحديد إذا كان توفي والداي أم تركاي دون أسرة 

(Longman active study: Dictionary, 2007, 464.)  
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(اليتيم بأىً كل ها ال تسهح لً ظروفً العائمية ٕٛٓ: ٕٛٓٓحهد سيد ، وعرف ) خالد ه
أن يىشأ بين أحضان األسرة ىشأة طبيعية ، وذلك ىتيجة إلٌهال الوالدين أو وفاة أحدٌها أو 

 كالٌها 
 تعرٌف الحرمان األبوي إجرائٌاً:  -3

ل كالحاجة إلى تعرف الباحثة الحرهان األبوي بأىً عدم إشباع الحاجات الفسيولوجية لمطف 
ا أو الحاجات الىفسية كالحاجة إلى الحب والعطف والحىان هن  الطعام والشراب والهمبس وغيٌر

 سر، وفاة، الطالق(1أ، استشٍادقبل األب ىتيجة االىفصال عىً بسبب ) 
ا :-4 ًٌ  تعرٌف الحرمان األسري إجرائ

أحدٌها عمى قيد الحياة  ٌو فقدان الطفل لرعاية االم واألب سواء كان: التعريف اإلجرائي 
و بذلك يفقد هن يتخصص لرعايتً كفرد  أم ال ، بحيث ال تتكون لً أسرة اجتهاعية شرعية ٌو

 واحد في دور الدولة لرعاية البىين والبىات 1
 السابقة: دراساتاإلطار النظري وال

  Psychological resilienceالصمود النفسً أوالً : 
 مفهوم الصمود النفسً :

( بأىً يعىي القدرة عمى استعادة الفرد لتوازىً بعد التعرض ٕٓٔٓصفاء االعسر )تعرفً 
و بالتالي  لمهحن والصعاب ،بل وقد يوظف ٌذي الهحن والصعاب لتحقيق الىهو والتكاهل ،ٌو

 هفٍوم ديىاهي يحهل في هعىاي الثبات 1
حميمٍا لقد تبىت الباحثة هصطمح الصهود الىفسي التفاقٍا هع رأي صفاء األعسر بت

 إلى:لهفٍوم الصهود الىفسي ليشير كل حرف هن حروفً 
 أهام التحديات والهحن 1 االىكساريشير حرف )ص( إلى الصالبة حيث هقاوهة  1ٔ
 يشير حرف ) م ( إلى الهروىة حيث القدرة عمى تعديل الهسار وخمق البدائل 1 1ٕ
خصية والبيئية التي يشير حرف ) و ( إلى الوقاية الداخمية والخارجية ، حيث العواهل الش 1ٖ

 تحهي وتقي هن الخطر 1
والصهود يهكن رؤيتً عمى أىً : ، يشير حرف ) د( إلى الدافعية حيث الهثابرة والدأب 1ٗ

عهمية ديىاهيكية يستطيع األفراد هن خاللٍا التكيف بفاعمية في هواجٍة الهحن 
بية بالرغم والصعوبات الشديدة ، ويستخدم هصطمح الصهود لإلشارة إلى الىتائج اإليجا
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هن هعايشة الهحن ، استهرار الفاعمية االيجابية في الظروف الصعبة ، والتعافي بعد 
 ( .(Tiet, 2001: 350الصدهات الشديدة 

ا:  ًٌ  :  استراتٌجٌات بناء الصمود النفسًثان

       تذكر الرابطة الىفسية األهريكية
  Amrican Psychological Association,2000:4  )                          1) 

 عشر طرق لبناء الصمود النفسً:

: إن إقاهة عالقات طيبة هع أعضاء األسرة Make Connectionsإقاهة عالقات  1ٔ
واألصدقاء واآلخرين يعد أهرًا ٌاهًا وهن هتطمبات بىاء الصهود الىفسي، حيث يعهل الدعم 

د الىفسي، كها أن االىخراط والهساىدة التي تتمقاٌا هن اآلخرين في تقوية الصهو 
والهشاركة الفعالة هع هؤسسات الهجتهع الهختمفة تعد هن هصادر الدعم والهساىدة 
االجتهاعية التي تساعد الفرد في إعادة االهل وهساعدتً في األوقات التي يحتاج فيٍا 

 1 إلى الهساعدة
 Avoid seeingتجىب رؤية األزهات عمى أىٍا هشكالت ال يهكن التغمب عميٍا  1ٕ

crisis as insurmountable problems فال يهكن أن تغير هن حقيقة أن :
األحداث الضاغطة قد وقعت أو تقع دائهًا ولكىك تستطيع أن تغير هن تفسيرك 
واستجابتك لتمك األحداث1 حاول أن تىظر إلى ها وراء الظرف الحالي إلى الهستقبل 

1 وحاول أن تجد الطرق الهىاسبة التي واعتقد دائهًا أن الهستقبل أفضل هن الحاضر 1
 تبقيك أفضل وتخمصك هن الهشاعر السمبية الهرتبطة بالهواقف الهحيطة1 

: Accept that change is part of livingتقبل التغير باعتباري جزءًا هن الحياة  1ٖ
فٍىاك العديد هن األٌداف التي ال يهكن تحقيقٍا ىظرًا لوجود عقبات وهواقف ضاغطة 

ا يهكىك هن التركيز عمى الظروف وحادة ، وتقبمك لتمك الظروف التي ال يهكن تغييٌر
ا1   األخرى التي يهكىك تغييٌر

: ضع أهاهك أٌدافًا واقعية يهكىك Move toward your goalsاتجً صواب أٌدافك  1ٗ
تحقيقٍا في ضوء قدراتك وهكاىتك حتى لو بدت بسيطة وهتواضعة، وتأكد هن أىك 
ستحققٍا بالتدريج، وذلك بداًل هن التركيز عمى هٍام يصعب عميك تحقيقٍا1 ثم أسأل 
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ىفسك:" ها الشيء الذي أعرف أىي استطيع أن أىجزي اليوم والذي يساعدىي عمى التحرك 
 1 وب االتجاي الذي أريد الذٌاب إليًص

: تعاهل هع الهواقف العصبية بكل ها Take decisive actionsاتخذ قرارات حاسهة  1٘
أوتيت هن قوة، واتخذ قرارات حاسهة بداًل هن البكاء عمى األطالل وهداولة الجموس أهام 

 الهشكالت دون حل1 
عادة ها  Look for opportunities discoveryدراسة عن فروض الكتشاف ذاتك  1ٙ

يتعمم الىاس الكثير عن أىفسٍم وربها يجدون جواىب هضيئة قد ىهت لديٍم ىتيجة تىاهي 
قدرتٍم عمى هواجٍة الفقد والصعوبات، فكثير هن الىاس الذين يخبرون الشدائد الهحن 
والصعوبات أصبحت لديٍم القدرة عمى إقاهة عالقات هع اآلخرين أفضل، إضافة إلى 

قوة الشخصية، إضافة إلى اإلحساس باالستحقاق والجدارة الذاتية وىهو إحساس بال
 الوازع الديىي واإلحساس بقيهة الحياة1 

ىهى ثقتك في  Nurture a positive view of yourselfتبىي ىظرة إيجابية لذاتك  1ٚ
قدرتك عمى حل الهشكالت وثق دائهًا في قدرتك ورغبتك التي تساعدك في بىاء الصهود 

 1 الىفسي
: عىدها تواجٍك Keep things in perfectiveضع األهور في ىصابٍا الصحيح  1ٛ

أحداثًا هؤلهة وضاغطة حاول أن تىظر إلى الهوقف الضاغط في سياقً األوسع وهن 
 جهيع الجواىب وفي حجهً الطبيعي بداًل هن التضخيم هن الهشكمة1

: فالتفاؤل يهكىك Maintain a hopeful out lookكن هستشرقًا لألهل في الهستقبل  1ٜ
هن توقع أن األهور الجيدة ستحدث في حياتك، حاول أن تتخيل ها تريدي هن داخمك بداًل 

 هن الحذر هها تخاف1
: اعتىى واٌتم بحاجاتك وهشاعرك، واىدهج Take care of yourselfاعتىي بىفسك ـ ٓٔ

التهريىات الرياضية، في األىشطة التي تجعمك سعيدًا وتساعدك عمى االسترخاء، هارس 
واعمم أن اٌتهاهك بىفسك يساعدك عمى التعاهل الجيد هع الهواقف التي تتطمب الصهود 

 الىفسي1
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كها أن ٌىاك العديد هن الطرق واالستراتيجيات األخرى التي تساعد عمى تدعيم الصهود 
اعر فعمى سبيل الهثال: يهيل بعض الىاس إلى كتابة ها هروا بً هن خبرات وهش الىفسي

هرتبطة بالصدهات واألحداث الضاغطة، كها أن ههارسة الطقوس الديىية والهساىدة هن 
اآلخرين تكون هفيدة لمكثير هن الىاس واألٌم هن ذلك أن تحدد الطرق الهفيدة لك واجعمٍا 

 استراتيجية خاصة بك لتىهية الصهود الىفسي1 
 orphan child: مفهوم الطفل الٌتٌم  ثالًثا

والضعف والبطء والحاجة ، وتمك  االىفراديم في أصمٍا المغوي تدل عمى تعد كمهة يت
الصفات ٌي التي تىطبق في الواقع الغالب عمى الطفل اليتيم الذي يهوت أبوي ، أها العجي 
فٍو الذي تهوت أهً، أها اليتيم في الشريعة اإلسالهية فٍو هن فقد أباي دون أن يبمغ )عبد 

 ( 1ٕ، ٖٕٓٓاهلل بن ىاصر السدحان ، 
الشريعة اإلسالهية بأىً الطفل الصغير الذي لم يبمغ الحمم ، أي  اليتيم فيكها عرف أيضا 

 (1ٕ٘ٗالطفل أقل هن خهسة عشر عاًها )الحافظ عهاد الدين أبي الفداء إسهاعيل،
 بيىها عرف اليتيم داخل جهٍورية هصر العربية بأىً :

و هن توفى عىً أبوي 1ٔ  ــ يتيم األب : ٌو
و هن توفيت عىً أهً 1ــ ٕ  يتيم األم : ٌو
و هن توفي عىً أبواي 1ٖ  ـ يتيم األب ويتيم األم : ٌو
ـ هجٍول الىسب أو المقيط في حكم اليتيم )وزارة الشؤن االجتهاعية اإلدارة الهركزية لمرعاية  ٗ

 1 ( ٓٔ: ٕٗٓٓ، االجتهاعية
 الوالدٌةالنفسٌة الناتجة عن الحرمان من الرعاٌة  : اآلثار رابًعا

عن تمك اآلثار الىفسية الىاتجة عن الحرهان هن الرعاية  (ٕٕٔٓ)يذكر جهال شفيق أحهد
 :اآلتي فيالوالدية 

بداية حياتٍم الهبكرة لمحرهان هن األم أو األب أو كميٍها يؤدى  في األطفال إن تعرض 1ٔ
لى ضعف عالقتٍم االجتهاعية هع اآلخريـن، وربها  إلى إصابتٍم بحاالت هن االكتئاب، وا 

 .يصل األهر إلى جىوح بعضٍم
  .والعاطفي االجتهاعيبالحرهان  األطفال شعور دفين لدى ٌؤالء 1ٕ
 ارتفاع هستوى الشعور بالضغوط الىفسية )واىخفاض هفٍوم الذات 1 1ٖ

http://www.hawaaweb.com/child-mom/raising-children.html
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ا التبمد  والتيكثرة الوقوع "فريسة" لالضطرابات الىفسية والسموكية  1ٗ هن أٌم هظاٌٌر
وضعف  العدواىيموك ، ىقص التركيز، هص األصابع، اضطرابات الىوم والساالىفعالي

 .الثقة بالىفس والشعـــور بالوحدة الىفسية
 .الغد فيالحياة هع ىظرة تشاؤم تغمب عمى التفكير  فيفقدان األهل  1٘
 .الدراسياىخفاض هستوى التحصيل  1ٙ
 .سرعة االىفعال واالستثارة وحدوث ىوبات هن الغضب والعىاد 1ٚ
 .االتكالية عمى اآلخرين بدرجة كبيرة 1ٛ
 .وعدم االطهئىان والصراعات الىفسية الداخميةالشك والخوف  1ٜ

 في األطفال كها أن الحرهان هن األم أشد خطرًا هن األب، حيث ال يكون التأثير عمى
 والهعرفي واالىفعالي العقميالىهو  ثار عمىجواىب توافقٍم وتكيفٍم فحسب، بل تىسحب اآل

 وسوف ىشير إلى اآلثار الهترتبة عمي شخصية الطفل ذوو الحرهان الوالدي :,
 ـ أثر الحرمان من األم على الطفل الٌتٌم :9

يعتبر حب األم لمطفل وعالقتٍا بً حجر األساس في توفير السعادة والصحة الىفسية لطفل 
اليوم ، فالرعاية الكاهمة لحاجات الطفل األولية في السىوات األولى تعطي الطفل بداية طبية 
في الحياة وتعطيً شعورا بالهن والطهأىيىة وتهٍد لً السبيل إلى الثقة بالىفس والتعرف عمى 

 (1ٜٔ: ٕٚٓٓوالطهأىيىة )كمير فٍيم ، باالىتهاءً وتحقيق الشعور ذاتيت
وترى الباحثة أن الحرهان هن األم أصعب اىواع الحرهان بالىسبة لمطفل ، وذلك ألن الطفل 

 في حاجة هستهرة إلى أهً خاصة في البدايات األولى هن حياتً 1
 ـ أثر الحرمان من األب على الطفل الٌتٌم :2

ثل هصدر الىظام والضبط في حياة الطفل ،فٍو الهسئول عن تىهية الجزء حيث أن األب يه
لديً ، وبفقداىً قد يتعرض الطفل لبعض أساليب التىشئة االجتهاعية  الهسؤوليةاألكبر هن 
الخاطئة التي تفقدي القدرة عمى تحقيق ذاتً وتؤثر في ىهط شخصيتً وتوجٍاتً )  االجتهاعية

( أن ٕٓٔٓ(،كها تشير دراسة ٌىاء اسهاعيل شمبي )ٜٜٛٔ:ٖٖٚ، الهرسىوجيً الدسوقي 
والسموكية لمطفل  واالجتهاعيةحرهان الطفل هن األب يسبب لً العديد هن الهشكالت الىفسية 

وكذلك في قدرتً عمى تكوين عالقات اجتهاعية ىاجحة  الهسؤولية، والتي تؤثر عمى تحهمً 
إيهان "األب ، في حين تذكر دراسة  في حياتً ، وذلك لغياب القدوة الهتهثمة في شخصية

http://www.hawaaweb.com/child-mom/raising-children.html
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( أن الطفل الهحروم هن حىان األبوين هٍها قدهت إليً الحىان يظل ٕٙٓٓ) "هحهد إبراٌيم
في حاجة لً أكثر ،حيث أن فقدان األبوين يظل هحفورًا في ىفس الطفل يشكمً ويشكل كل ذرة 

 فيً، فٍو في حاجة إلى أسرة طبيعية أب وأم وأخوات 1
 ٌاجات الطفل الٌتٌم :: احت خامًسا

لمطفل أٌهية كبرى في حياة كل الهجتهعات وكمها تقدم الهجتهع في هضهار الحضارة كمها 
زاد اٌتهاهً بأطفالً وزادت أوجً الرعاية التي يقدهٍا لٍم ، فالطفولة تعد أٌم الهراحل الحياتية 

ألولى لمشخصية لإلىسان بوصفٍا هرحمة تكوين الىاشئين واعداٌم ، فيغرس فيٍا الجذور ا
( ٕٗٓٓ:ٕٓٓ)فاطهة شحاتً أحهد ، واالستعداداتوتىهو الهيول  واالتجاٌاتوتتشكل العادات 

، لذا ىجد أن الطفل ال يحتاج إلى الرعاية وتمبية االحتياجات الطبيعية أو البيولوجية هن طعام 
إلى  الحتياجاالىفسية هثل  االحتياجاتهاية فقد بيىها يحتاج أيًضا إلى كثير هن حوهالبس و 

الحب والشعور بالدفء وتركً يشبع رغباتً هن اإلبداع ، ويحتاج لمثىاء والتشجيع والشعور 
بقيهتً ٌذا ها يساعدي عمى اتخاذ القرارات حتي يىشأ الطفل هستقل اإلرادة) ىعهة هصطفى 

 ( 1ٖ٘ :ٕٗٓٓرقبان، 
أن احتياجات وهشكالت الطفل تزداد عىدها تتعرض دعائم األسرة لخمل بسبب  الباحثةوترى 

، ذلك يؤثر عمى ها يتهتع بً ٌؤالء األطفال هن  االثىينوفاة أحد الوالدين أو الطالق أو وفاة 
صحة ىفسية ووجداىية جيدة هها يؤثر عمى تىشئة ٌؤالء األطفال فغياب األب هثال عن األسرة 

أو بالوفاة يؤدي إلى فقدان الىهوذج الذي يهكن أن يحتذى بً الطفل، سواء كان بالطالق 
فاألوالد في حاجة دائهة لرعاية الوالدين وابتعادٌم عن االسرة يؤثر عمى تحقيق احتياجاتٍم أو 

 تىشئتٍم التىشئة السميهة الهرجوة 1
 ٌة : المشكالت التً ٌتعرضون إلٌها األطفال المحرومٌن من الرعاٌة الوالدسادًسا

الهشكالت التي يتعرضون إليٍا األطفال الهحروهين اٌتهت إحدى الدراسات بالتعرف عمى 
 أحدهن الرعاية الوالدية بأن ٌىاك العديد هن هظاٌر اإلساءة والتي تهثل في عدم قيام 

الوالدين ، أو هن يىوب عىٍم في الرعاية الهؤقتة لٍؤالء األطفال إها عهًدا عن طريق اإلٌهال 
اإلجراءات الالزهة لتوفير الحد األدىى هن الرعاية لٍؤالء  اتخاذم القدرة عمى ، أو عد
بيىها يعاىون أيًضا األطفال الهحروهون هن  ، (Beverly C.Sealey, 2009, 18األطفال)

الرعاية األسرية هن العديد هن الهشكالت التي قد تصيب العديد هن األطفال اآلخرين هثل 
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الكذب والتبرير وبعض الهشكالت البدىية والسموكية هثل التبول الالإرادي ، إلى جاىب أن 
وعدم الهشاركة في تىهية قدراتٍم  البدىي العامهعظم ٌؤالء األطفال يعاىون هن الضعف 

م هن  جاىب هشكالت، إلى البدىية ي عمى  األطفال اآلخرينأخرى يتهيزون بٍا عن غيٌر ٌو
 التالي:الىحو 

 وضعٍم1ـ صعوبة التكيف هع  ٔ
 فقدان الثقة باآلخرين والشعور الدائم بالدوىية 1ـ  ٕ
 ـ عدم وضوح أٌدافٍم تجاي حياتٍم الهستقبمية 1ٖ
العاهة لحهاية  الجهعية الهصريةالشعور باالغتراب وعدم الرضا بصفة هستهرة ) 1ٗ

 1 (ٜٖ:ٖٕٓٓاألطفال
 أنواع الحرمان :سابًعا : 

يقسم عمهاء الىفس الحرهان تقسيهات هتبايىة تبعًا لشدة أو طول هدتً أو وقت بدايتً في 
 حياة الطفل ، فقد قسم ) بولبي ( الحرهان عمى فئتين ٌها:

1 الحرهان الجزئي : ويقصد بً الوضع الذي يعيش فيً الطفل في هىزلً وال تستطيع أهً أو ٔ
و أن يكون بعيدًا عن رعاية أهً ألي سبب بديمتٍا أن تهىحً الحب الذي يحتاج إليً أ

 كان ، ويعد ٌذا حرهاىًا بسيطًا ىسبيًا إذا ها وجد الطفل الشخص الذي يرعاي 1
و الحرهان الهألوف في الهؤسسات والهصحات والهالجئ حيث ال يجد ٕ 1 الحرهان التام : ٌو

أىيىة 1 ) بولبي : الطفل عادة فردًا واحدًا هخصصًا لرعايتً بحيث يشعر هعً باألهن والطه
ٜٔٛٓ  ،ٕٔٓ 1 ) 

 وقسم ) يارو ( الحرهان هن خالل ىظرة أكثر شهواًل وتفصياًل إلى :
و حرهان يمحقً اتصال هع الوالدين ويىقسم إلى :  أواًل / حرهان قصير الهدى : ٌو

 1 حرهان قصير تام ، ويىقسم إلى :ٔ
هثمها يحدث عىدها يذٌب الوالدان أ1 حرهان تام بدون أن يالزهً ضغوط ىفسية خارجية وذلك 

 في رحمة أو عطمة ويتركان الطفل هع شخص هألوف لً في بيئة هعروفة 1
حرهان تام هع ضغوط ىفسية ظاٌرية هثل قضاء الطفل فترة قصيرة في الهستشفى أو أن  ب1

 يدخل أحد الوالدين الهستشفى 1
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 خارجية1ج1 حرهان تام هكرر بدون أن تالزهً ضغوط ىفسية 
حرهان تام هتكرر هصاحب بضغوط ىفسية خارجية، وصفة التكرار تعىي إهكاىية حدوث د1 

الحرهان بدرجة أكبر هن ىوعي الحرهان التام األول والثاىي هها يزيد هن تراكم الخبرات 
 الهؤلهة التي يهكن أن تؤثر في الطفل سمبًا 1

 1 حرهان قصير جزئي ، ويىقسم إلى :ٕ
 ضغوط ىفسية هثل ذٌاب الطفل إلى الحضاىة 1 هًأ1 حرهان جزئي دون أن تالز 

 الوالدين1حرهان جزئي تالزهً ضغوط خارجية هثل دخول الهستشفى ولكن هع اتصال  ب1
  ضغوط خارجية1حرهان جزئي هتكرر دون أن تصاحبً  ج1

 د1 حرهان جزئي هتكرر هع هالزهتً بضغوط ىفسية خارجية 1
 الهدى:ثاىيًا / الحرهان طويل 

ذا   الىوع يختمف عن الحرهان القصير الهدى، ألىً يكسب الطفل خبرات طويمة الهدىٌو
ي عادة ترتبط بضغوط ىفسية هصاحبة هثل التواجد في الهستشفى لهرض هزهن أو  ىسبيًا ، ٌو

ائمية عىيفة أو لضرورة طارئة كالحرهان في أوقات الحروب ، ويكون االتصال عأزهات 
 ل التأكد هىً ويىقسم إلى :بالوالدين هحتهاًل أو غير هحته

ذا الىوع يحدث لألطفال في العائالت التي تقابل أزهات ثابتة أو  1ٔ الحرهان الهتكرر: ٌو
هها يىتج عىً وضع الطفل بصفة هؤقتة في بيت لمتبىي أو في هؤسسة ولكىً  هستهرة،

 بعائمت1ًيظل عمى اتصال 
ذا الىوع هن الحرهان غالبًا هإ يىتج عن هوت أو عجز عقمي أو هرض  1 الحرهان الدائم : ٌو

ىا يوضع الطفل بصفة دائهة في دار الرعاية أو في دار  دائم لموالدين أو أحدٌها ، ٌو
لمتبىي ، أها إذا فقد أحد والديً ىٍائيًا فيشعر بالحرهان وان عاش هع بقية أفراد عائمتً ) 

 ( 1 ٖٚ-ٕٚ، ٜٜٗٔالقيسي : 
 ويهكن اإلشارة إلى بعض الوظائف الهٍهة التي تقوم بٍا األسرة في اآلتي: 

 غرس القيم والهبادئ االجتهاعية في ىفس الطفل1 1ٔ
 إهداد الطفل بالهثيرات واالتجاٌات خالل الخهس سىوات األولى هن عهري1 1ٕ
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 تعتبر األسرة ٌي الوحدة االجتهاعية التي تخمق لدى الطفل الشعور باألهن واالىتهاء 1ٖ
 والهواطىة وتعميهً هعىى الهسئولية1

تعتبر األسرة أكبر قوة هؤثرة عمى الطفل وأٌم ىهوذج يقتدى بً في حيات1ً )جبارة عطية  1ٗ
 1( ٔٚ: ٖٕٓٓوالسيد عوض، 

 السابقة: دراساتال
  :تناولت الصمود النفسً لدى عٌنة من األطفال ذوو  دراساتالمحور األول

 الحرمان الوالدي.

دراسة طبقا فيٍا هقياسي الصهود الىفسي استخبار Sun& Stewart (2007أجرى )
دراك الهساىدة  الشخصية عميٍم، وقد أشارت ىتائجٍا إلى ارتفاع الصهود الىفسي، والتعاطف وا 

( عاهًا ٖٔ-ٓٔواألسرية لدى اإلىاث عن الذكور، ووجود فروق بين األكبر سىًا ) الهدرسية
كبر سىًا ،ولهحاولة التعرف عمى هستوى ضغوط ها ( عاهًا في اتجاي األ ٕٔ-ٜواألصغر سىًا )

بعد الصدهة، وأعراض االكتئاب، وعواهل الخطر والحهاية التي تزيد الضغوط لدى األطفال 
 1 الالجئتين

فحص القيم اإليهائية التي تعزز التوافق وسوء Fernando (2007دراسة ) تواستٍدف
( طفاًل تراوحت ٖٓ( فردًا هىٍم )ٚٚ) عيىة الدراسة هن تضهىت،و األطفال  لدىالتوافق 

م ها بين ) ( هن هقدهي ٘ٔ( هن العاديين، و )ٕٖ( عاهًا هن أيتام الحرب و )ٛٔ-٘أعهاٌر
م ها بين ) ( عاهًا، وقد تضهىت أدوات الدراسة لألطفال ٓٛ -ٕ٘الرعاية لأليتام تراوحت أعهاٌر

هود الىفسي، اىجاز الهٍهة، هقاييس جودائف ٌاريس لمذكار )الرجل والهرأة( الهخاطرة والص
والقيم اإليهائية واألخالقية، أها بالىسبة لمراشدين فقد طبق عميٍم هقياسي تقدير القيم 

، واىجاز الهٍهة لدى األطفال، وبتحميل البياىات أوضحت الىتائج ارتفاع واألخالقيةاإليهائية 
 هقارىتٍم بالعاديين1 الصهود الىفسي والقيم اإليهائية واألخالقية لدى األيتام في حال

هقياس الصهود الىفسي عمى عيىتين: األولى Copeland (2007بيىها استخدم دراسة )
م ها بين ) ٚٔذكور، و ٕٓ( هراٌقًا )ٖٚهن الهراٌقين قواهٍا )  -٘ٔإىاث( تراوحت أعهاٌر

م ها بي ٖذكور، و  ٗ( هىٍم )ٚقواهٍا ) والثاىية( عاهًا، ٕٕ ن إىاث( راشدين تراوحت أعهاٌر
( عاهًا بيىت الىتائج وجود فروق بين الهراٌقين والراشدين في الصهود الىفسي في ٘٘ -٘ٗ)

اتجاي الراشدين، ووجود فروق في الصهود الىفسي في اتجاي الذكور عن اإلىاث ، ولمكشف 
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عن تأثير العهر والجىس عمى الصهود الىفسي وعواهل الحهاية لدى عيىة هن األطفال بمغت 
م ها بين )ٕٕٓٔ( ذكور و)ٜٕٓٔ( هىٍم )ٜٕٕٗ)  ( عاهًا 1ٖٔ-ٚ( إىاث وتراوحت أعهاٌر

( هن األطفال األيتام ٚٓٔدراسة عمى عيىة تألفت هن ),Metzger (2008بيىها أجرى )
م ها بين ) تراوحت م و)٘٘( عاهًا هىٍم )ٗٔ-ٚأعهاٌر ( يقيهون بدار ٕ٘( يقيهون هع أسٌر

طفال والهقياس الهعتدل لتوافق الطفل، رعاية، وباستخدام قائهة السهات الشخصية لأل
وهقياس كأساس لمرضا الوالدي، واوضحت ىتائج الدراسة عن وجود ارتباط هوجب بين 
الصهود الىفسي وكل هن هفٍوم الذات والهساىدة االجتهاعية، ووجود فروق بين األيتام 

م في الصهود في اتجاي الهقيهين م1  الهقيهين في دار رعاية والهقيهين هع أسٌر  هع أسٌر
إلى التعرف عمى دور القيم الروحية  Hu& Gan (2008دراسة ) تفي حين ٌدف

وأساليب الهواجٍة )كهكوىين لمصهود الىفسي( في االستجابة ألحداث الحياة السمبية، و 
تعمم،  ( بطيئيٓٓٔ( تمهيذًا هىٍم )ٕٗٚ( تمهيذًا هن )ٕٗٚهن ) الدراسةتكوىت عيىة 

م ها بين )ٗٚ( هتفوقين دراسيًان و)ٓٓٔو) ( عاهًا، طبقًا ٛٔ-ٕٔ( عاديين تراوحت أعهاٌر
عميٍم هقاييس الصهود الىفسي، جودة الحياة، والذكاء، وقد بيىت الىتائج ارتفاع الصهود 
الىفسي لدى الهتفوقين دراسيًا عن بطيئي التعمم والعاديين، ولدى بطيئي التعمم عن العاديين، 

 ذلك وجود ارتباط هوجب بين جودة الحياة والصهود الىفسي1ك
بدراسة عمى عيىة هن الهراٌقين التايواىيين Hsieh& Shek (2008في حين قام )

م ها بين ٓٗٔ( و)ٔ٘ٔيتيهي أحد الوالدين بمغت ) ( هن العاديين وكالٌها تراوحت أعهاٌر
اليتم، والتحصيل الدراسي، ( عاهًا ٌدف الكشف عن تأثير بعض الهتغيرات )هثل: ٜٔ -ٖٔ)

والجىس، وجىس الوالد الهوجود عمى قيد الحياة( عمى الصهود الىفسي، طبقًا عميٍم هقياس 
الصهود الىفسي، وأشارت الىتائج إلى وجود ارتباط هوجب بين الصهود الىفسي والتحصيل 

تفاع الصهود الدراسي الهرتفع، وارتفاع الصهود الىفسي لدي يتيهي األم عن يتيهي األب، وار 
 لدى العاديين عن األيتام1

دراسة لمتعرف عمى العالقة بين الصهود الىفسي وكل  Chan ( 2009في حين تىاول )
( هن ٕٓٓىحو العىف ، وتكوىت عيىة الدراسة هن ) واالتجايوالتعاطف،  االكتئابهن 

م ها بين ) ٘ٛذكور و  ٘ٔٔالهراٌقين ) ( عاهًا ، واستخدم ٘ٔ -ٕٔإىاث( تراوحت أعهاٌر
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، خطورة تعرض الهراٌقين لمعىف، االتجاي ىحو العىف، العاطفيالدراسة هقاييس التأثير 
، Connor- Davidsonسون ، الصهود الىفسي لـ كوىور ديفيدالعاطفيةاتجاٌات األطفال 

وبيىت الىتائج وجود ارتباط سالب بين الصهود الىفسي وكل هن االكتئاب واالتجاي ىحو العىف، 
بدراسة Nian& Lin (2009) هن بيىها قاها كاًل وارتفاع الصهود لدى اإلىاث عن الذكور ، 

ر بالوحدة طبقا فيً هقاييس إٌهال الطفل، الصهود الىفسي لمهراٌقين الصيىيين، والشعو 
م ها بين )ٕٕ٘الىفسية لمهراٌقين، عمى عيىة قواهٍا ) -ٕٔ( هن الهراٌقين تراوحت أعهاٌر

( عاهًا، وقد أشارت ىتائج الدراسة إلى أن إٌهال الطفل يىبئ بشعوري بالوحدة الىفسية، ٙٔ
 1ووجود ارتباط سالب بين الصهود الىفسي والشعور بالوحدة الىفسية

عمى عيىة تكوىت هن  Waaktaar& Torgersen (2010في حين سعى دراسة )
م ها بين )ٖ٘ٗٔ) ( عاهًا طبقا عميٍم هقاييس العواهل ٛٔ-ٖٔ( هراٌقًا تراوحت أعهاٌر

الىفسي، السموك التكيفي، الشعور بالوحدة الىفسية، والتوافق  الصهودالخهسة لمشخصية، 
خهسة لمشخصية، والتوافق الهدرسي، وبيىت الىتائج تىبؤ الصهود الىفسي بكل هن العواهل ال

الىفسي وتجىب الهشكالت ووجود ارتباط هوجب بين الصهود الىفسي والشعور بالوحدة 
 الىفسية1

إلى هحاولة إثراء البىاء الهعرفي  تٌدفدراسة ( ٕٔٔٓ"هحهد رزق البحيري" )بيىها أجرى 
تام بطيء الىظري الخاص بالصهود الىفسي، والتعرف عمى اختالف الصهود الىفسي لدى األي

التعمم عىً لدى األيتام فقد، كها ٌدف إلى الكشف عن الفروق بين هرتفعي وهىخفضي 
في الصهود الىفسي لدى العيىة األساسية، وشهمت عيىة الدراسة  الىفسيةالشعور بالوحدة 

هراٌقا هن األيتام بطيء التعمم، وأشارت الىتائج إلى أىً يوجد تأثير دال إحصائيا لكل هن  ٓٛ
ي الجىس )الذكور ـ اإلىاث(، وىوع اليتيم )يتيم أب ـــ يتيم أم(، والتفاعل بيىٍها في تباين هتغير 

 درجات عيىة الدراسة هن الهراٌقين األيتام بطيء التعمم عمى هقياس الصهود الىفسي1
دراسة الهروىة الىفسية لدى عيىة هن األطفال  Laura Sramek (2011)كها استٍدف 
ضوء الهتغيرات الديهوجرافية ) العهر ، والجىس ،  في( سىة، ٛٔ-ٜوالهراٌقين هن )

، والىجاح األكاديهي(، وقد كشفت ىتائج الدراسة عن وجود  واالقتصادي االجتهاعيوالهستوى 
،وجود  عيىة الدراسةاديهي لدى عالقة ارتباطيً إيجابية بين الهروىة الىفسية والىجاح األك



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                     ...          ......الصمود النفسي وعالقته

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 863 

- 

 

فروق ذات داللة إحصائية في هستوى الهروىة الىفسية لصالح الهراٌقين ، وهن أٌم ها 
أسفرت عىً ىتائج الدراسة وجود عواهل وقائية لدى األطفال تساعدٌم عمى هواجٍة الهشكالت 

 والتكيف هعٍا ، هها يدل عمى تهتعٍم بهستوى هن الهروىة الىفسية 1 
إلى الكشف عن الفروق بين  ٌدفت دراسةب( ٕٔٔٓ" ٌيام صابر صادق " ) تن سعفي حي
هن الهراٌقين ضعاف السهع في تىهية الصهود الىفسي، كها تٍدف إلى تىهية  واإلىاثالذكور 

عيىتين فرعيتين)عيىة  الدراسة عيىة كل هن األهل والتفاؤل لدى ٌذي عيىة، وتضهىت
م السهع هتوسط الهراٌقين ضعاف هن )إىاثاً  ٖٓ ذكورًا،ٖٓ، ٓٙ =ن(تشخيصية  ) أعهاٌر

 اإلىهائي إليٍا البرىاهج ُقدم )إىاث 5ذكور،  =5 : 10 =ن( إرشادية وعيىة عاًها، ( 14.18
 :العيىتين كمتا عمى الهقاييس التالية ُطبقت كها الىفسي، والصهود والتفاؤل األهل لتىهية
 لمهراٌقين الىفسي ،والصهود) 2008 اسهاعيل( والتفاؤل ،)الباحثة إعداد ( األهل هقياس

 الذكور بين دالة إحصائياً  فروق توجد ال بأىً:الدراسة ىتائجوقد أثبتت ؛)الباحثة تعريب(
 إحصائيا بين دالة فروق كها أسفرت عن وجود الىفسي، الصهود ساهقي عمى واإلىاث

 )الىفسي والتفاؤل والصهود األهل،( هقاييس عمى اإلرشادية لمعيىة والبعدي القبمي القياسيين
فروق بين هتوسطي درجات الذكور  الىتائج بأىً ال توجد كها أسفرت البعدي، القياس تجاي

 الصهود الىفسي1هقياس واإلىاث هن الهراٌقين ضعاف السهع عمى 
  السابقة: دراساتتعقٌب على ال

السابقة التي تم عرضٍا في ٌذا الهحور يهكن التعقيب  دراساتهن خالل استعراض ال 
 هن:هن حيث كل  دراساتعمى ٌذي ال

 الدراسات:األهداف التً ركزت علٌها هذه 

ولىدرة الدراسات التي تىاولت الصهود الىفسي بصفة عاهة ولدى األطفال ذوو الحرهان 
لدراسات السابقة في ٌذا خاصة في البيئة العربية واألجىبية، تركزت أٌداف ا بصفةالوالدي 

الهحور عمى هحاولة رصد أثر الصهود الىفسي وها تحويٍا هن هكوىات وهتغيرات وسيطة 
ووقائية عدة أٌهٍا )عن جودة الحياة ، الهساىدة االجتهاعية، هٍارات الهواجٍة الفعالة، 

راسة دو  ، Metzger (2008تقدير الذات، الكفاءة االجتهاعية، والتهاسك االسري كدراسة")
(2008) Hu& Gan  دراسة )، وChan ( 2009  لمتعرف عمى العالقة بين الصهود

ىحو العىف ،و يالحظ أن ٌذي الدراسات تىوعت  واالتجايوالتعاطف،  االكتئابالىفسي وكل هن 
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التعرف عمى العالقة بين الصهود الىفسي  تفي أٌدافٍا فبعض هن ٌذي الدراسات استٍدف
 Laura Sramek (2011لدى عيىة هن الهراٌقين أيتام األب كدراسة ) والىجاح األكاديهي

، كها استٍدفت بعض الدراسات تحديد العالقة بين الصهود الىفسي وكل هن الشعور بالوحدة 
 Tusaie Mumford 1 (2007الىفسية والتفاؤل والهساىدة االجتهاعية كدراسة )

 علٌها:العٌنات التً تم تطبٌق هذه الدراسات 

ا يتعمق بالعيىات فيالحظ تىوع العيىات التي تم تطبيق ٌذي الدراسات السابقة عميٍا فيه
عمى  باالعتهادوذلك بتىوع أوجً كل دراسة واختالف أٌدافٍا فبعض ٌذي الدراسات اكتفت 

 Laura (2011دراسة ) ( سىةٛٔ-ٜاألطفال والهراٌقين هن )عيىات هن 
Sramekعيىات هن الهراٌقين أيتام األب كدراسة  والبعض هن ٌذي الدراسات اعتهد عمى

اشتهمت  Waaktaar& Torgersen (2010( ، ودراسة )ٕٔٔٓهحهد رزق البحيري" )
م ها بين )ٖ٘ٗٔعيىة دراسة عمى هن ) ( عاهًا وفيها يتعمق ٛٔ-ٖٔ( هراٌقًا تراوحت أعهاٌر

الطمبة في هرحمتي فقد اقتصرت الباحثة فيً عمى ذكر الدراسات التي تىاولت  بالدراسة الحالية
 الهراٌقين ضعاف هن( ٕٔٔٓالطفولة والهراٌقة الهبكرة ،ودراسة " ٌيام صابر صادق " )

م السهع هتوسط وفي هرحمة الهراٌقة الهبكرة كدراسة" هعاذ أحهد عاًها،  (14.18 ) أعهاٌر
التي تىاولت طالب الهرحمة الثاىوية هن الصف  هن دراسة كال( ، باستثىاء ٕٗٔٓ) هحهد"

تكوىت العيىة  التي تىاولت طالب الهرحمة اإلعدادية Chan (ٜٕٓٓ) والثالث ودراسةلثاىي ا
م ها بين )  ( عاهًا1٘ٔ -ٕٔهن الهراٌقين تراوحت أعهاٌر

 وفٌما ٌتعلق باألدوات المستخدمة فً بحوث هذا المحور:

يالحظ أن ٌذي الدراسات تىوعت في األدوات التي اعتهدت عميٍا بتىوع أٌداف كل دراسة 
ا أسموب  وقد استخدهت هع أفراد عيىة الدراسة أساليب عديدة لجهع البياىات وكان أبرٌز

والتحميل الكيفي، والذي كان هضهوىً ثريًا في استيفاء  القصصيالتقرير الذاتي والسرد 
الهقاييس الهستخدهة هع عيىات الدراسة هها طبق لقياس الصهود  البياىات ،وكان أبرز

هقياس كوىر ديفيدسون الشٍير، أو هقياس بموك لمهروىة اإليجابية لمذات،  الىفسي باستخدام
فالبعض هن ٌذي الدراسات اعتهد عمى هقاييس) سهات الشخصية ، واستبيان الهروىة 

هقاييس العواهل الخهسة  Waaktaar& Torgersen (2010األسرية ، بيىها استخدم )
 لمشخصية، الصهود الىفسي، السموك التكيفي، الشعور بالوحدة الىفسية، والتوافق الهدرسي 1
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" ، تورد ةالدراسة الحالي اتالسابقة والتي تىاولت هتغير  الدراساتبعد االىتٍاء هن عرض 
الدراسات والذي يعتبر هبررًا فيها يمي تعميقًا عاهًا عمي ٌذي  همخصا ىتىاول يمىالباحثة فيها 

 وذلك يتضح فيها يأتي: ةإلجراء الدراسة الحالي
الحظت الباحثة ىدرة شديدة في الدراسات العربية التي تتىاول الصهود الىفسي، بالرغم  -

هن اٌتهام الدراسات األجىبية بالصهود الىفسي اٌتهاها كبيرا ىظرا ألٌهيتٍا في استعداد 
 وعودتً لحالة التوافق واالتزان االىفعالي1الفرد لفاعميتً الىفسية 

ركزت هعظم الدراسات عمى دور الصهود الىفسي في هواجٍة الضغوط واألزهات  -
وها يتعرض لً  ، والشعور بالوحدة الىفسية والتفاؤل والهساىدة االجتهاعية والصدهات

 الجسدية الهزهىة 1 واآلالمالفرد هن هواقف عصبية كالحروب والعصاب 
تائج هعظم الدراسات عن ارتباط الصهود الىفسي ايجابًيا بأساليب هواجٍة أسفرت ى -

 الضغوط ، واألهل واالستجهام ، وتقدير الذات وتحهل الهسئولية االجتهاعية 1
كها أسفرت ىتائج هعظم الدراسات عن ارتباط الصهود الىفسي سمبًيا بالعصاب وهشكالت  -

 ة واإلٌهال في هرحمة الطفولة 1وأساليب التىشئة االجتهاعية الخاطئة كالقسو 
وبراهج عن الصهود الىفسي حيث  أبحاث،أكدت العديد هن الدراسات عمى ضرورة توافر  -

رية التي تساعد عمى التغمب عمى الضغوط والعودة إلى االتزان  تهثل السهات الجٌو
 الىفسي1والتوافق 

 ىدرة الدراسات التي تىاولت الصهود الىفسي لدي األطفال ذوو الحرهان الوالدي 1  -1
تىاولت الصهود الىفسي لدي  -عمي حد عمم الباحثة -في البيئة العربية دراساتال توجد  -2

 األطفال ذوو الحرهان الوالدي 1
ييس استخدهت الدراسات السابقة عدة أدوات لقياس هتغير الصهود الىفسي فهعظهٍا هقا -3

أجىبية هاعدا هقياس ٌبة ساهي إبراٌيم الخاص بطالب الجاهعة في الهرحمة العهرية هن 
عاها ، وهقياس ٌيام صابر صادق شاٌين ؛ هها استمزم إعداد أداة تتىاسب  ٕٕ – ٜٔ

ىاحية أخري  الحالية هنهع البيئة العربية هن ىاحية وطبيعة العيىة الخاصة بالدراسة 
 عيىة الدراسة 1وذلك بعد تقىيىٍا عمي 
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وبالىسبة لعيىة الدراسات السابقة الخاصة بالصهود الىفسي فكاىت هتىوعة؛ فهن ٌذي  -4
الدراسات ها تىاول الشباب الهراٌقين وهىٍا ها تىاول طالب الجاهعة، لكن عيىة الدراسة 

األطفال ذوو الحرهان الوالدي عمي اعتبار أىٍا عيىة تحتاج لهزيد هن  الحالية تتىاول
هام ،والرعاية ، وذلك لمكشف عن تأثير هتغير الصهود الىفسي عمى ٌؤالء األطفال االٌت

 الهحروهين هن الوالدين 1
وتأثيري في الصهود، فبيىها أشار  اختمفت ىتائج الدراسات السابقة فيها يتصل بالىوع -

هها  إلى وجود فروق بين الذكور واإلىاث في الصهود(Copeland, 2007 الدراسات )
 ى أٌهية دراسة الصهود الىفسي وتىهيتً لدى ٌذي الفئة العهرية1يشير إل

في الصهود الىفسي اعتهدت عمى عيىات تواجً هخاطر ست إن غالبية الدراسات التي در  -
وضغوط عالية، أو جهاعات هستٍدفة وعرضً لمهخاطر أكثر هن اعتهادٌا عمى عيىات 

ىاهج اإلرشادي الحالي في تىهية عادية هن الهجتهع العام، وهن ٌىا جاء أٌهية ٌذا البر 
سهات الصهود الىفسي وذلك إلى أقصى حد يهكن هن خاللً التعاهل والهواجٍة الهرىة 
هع كافة أحداث الحياة اليوهية التي يواجٍٍا الشباب واألطفال والهراٌقين سواء في إطار 

 بيئتً األكاديهية أو في إطار هحيطً الخارجي1
و الهىٍج الوصفي  وبالىسبة لهىٍج الدراسات السابقة فجهيعٍا كاىت ذات هىٍج واحد ٌو

فٍي تستخدم الهىٍج الوصفي  والتجريبيأها الدراسة الحالية فتجهع بين الهىٍجين الوصفي 
في جهع أوصاف دقيقة عمهية عن الظاٌرة هوضع الدراسة والكشف عن العالقة بين هتغيرات 

، ويتكون هن هجهوعتين التجريبيالقائم عمى التصهيم الهىٍج التجريبي الدراسة كها يستخدم 
والهقارىة بيىٍها، وكذلك  والبعدي القبمي، والقيام بالقياس إرشادية إحداٌها ضابطة، واألخرى

شٍرين هن اىتٍاء البرىاهج، لمتحقق هن فعالية  اإلرشادية بعدعمى الهجهوعة  التبعيالقياس 
 1ائم عمى السيكودراها لدى عيىة هن األطفال ذوو الحرهان الوالديالبرىاهج اإلرشادي الق

 الدراسات:النتائج التً أسفرت عنها هذه 

أها عن ىتائج الدراسات في ٌذا الهحور، فقد أجهعت أغمبٍا عمى وجود سهات أصيمة 
م هن ذوو الصهود الىفسي الهرتفع، وتأتي في  يتسم بٍا الطالب الذي تم تصىيفٍم باعتباٌر

دهة ٌذي السهات )الكفاءة االجتهاعية، االستقاللية، وضوح الٍدف، تقدير الذات، التواضع هق
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، الضبط والتحكم، التفكير االبتكاري وها يتضهىً هن أصالة  الحياةوالبساطة، الرضا عن 
ارتبطت هع العديد هن الهتغيرات ارتباطًا إيجابيًا أٌهٍا  الىفسي قدوهروىة(1 كها أن الصهود 

)الهساىدة االجتهاعية، األهل، االىفتاح عمى الحياة، الوعي، أسموب الهواجٍة هن خالل تحدي 
الهٍهة، الحديث الذاتي اإليجابي، تقدير الجهال والتفوق، االىبساطية، وجٍة الضبط(، كها 

)العصابية، أسموب الهواجٍة هن خالل التوجً العاطفي،  ارتبطت الهروىة ارتباطًا سالبًا هع
القمق، الصعوبات األكاديهية(1 ،ويالحظ بصورة عاهة أن الدراسات السابقة والهدرجة في ٌذا 

 (2007كدراسة) الذكور أكثر صهودًا هقارىة باإلىاثأن  ىتائجٍا إلىالهحور قد أسفرت 
Tusaie Mumford( 2007وكذلك أشارت ىتائج دراسة) Sun& Stewart  إلى أن اإلىاث

دراك  بيىها أشارتلديٍم صهود أكثر هن الذكور  إلى ارتفاع الصهود الىفسي، والتعاطف وا 
 الهساىدة الهدرسية واألسرية لدى اإلىاث عن الذكور 1

 ثهة ىدرة واضحة لمبحوث والدراسات التي عىيت بتصهيم براهج إرشادية لتىهية الصهود
ألطفال ذوو الحرهان الوالدي ، حيث تركزت هعظم جٍود ٌذا الىهط هن لدى ا سيهاوال الىفسي
عمى فئة األطفال االيتام ، واألطفال الهعرضون لمخطر، إال أىً بالرغم هن ذلك  الدراسات

بالحصول عمى بعض تمك الدراسات التي اىصبت  –بقدر ها أتيح لً  –استطاعت الباحثة 
رية لتىهية الصهود  عمى استخدام وتوظيف استراتيجيات وىقاط قوى وهٍارات يعتقد أىٍا جٌو

الىفسي لدى األطفال ذوو الحرهان الوالدي، وبالتالي فقد اتفقت أغمب تمك الدراسات في ٌذا 
الهحور عمى ذلك، حيث ٌدف إلى تصهيم براهج لتىهية الصهود الىفسي هن خالل التركيز 

ا، وأٌه ٍا: )كفاءة الذات، الهشاعر اإليجابية، عمى العديد هن العواهل الوقائية وهتابعة أثٌر
الهٍارات االجتهاعية، الهساىدة االجتهاعية، هٍارات حل الهشكمة، التساهح، االستجهام 

دارة الذات وهعىى الحياة (1  كاستراتيجية  هواجٍة تخفيفية، ضبط وا 
ن لدى عيىة ه الىفسيوفى ضوء ها تقدم فأن هزايا ٌذا الدراسة يسعى إلى تىهية الصهود 

ان الطفل هحروم هن إحدى والديً ويهثل تحديدًا  باعتباراالطفال ذوو الحرهان الوالدي ؛ 
يهكىً تحديد الٍدف بغية استشراف تحقيق الىجاح والتفاؤل بً  كهاالحاجة لمصهود  يستثير

 الصهود هن خالل أٌم هكوىاتً 1 إلثراءذلك هن سعى ً وها يتطمب
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 الدراسة:فروض سادًسا : 

طاري  يهكن صياغة  السابقة،وىتائج الدراسات  الىظري،في ضوء هشكمة الدراسة وأٌدافً وا 
 التالي:الفروض عمى الىحو 

توَجْد ُفُروق ذات دَّاَلَلة إحصاِئيَّة بينَّ ُهتوِسط َدَرَجات الذكور وُهتوِسط َدَرَجات االىاث عمى  1ٔ
 1 سلمهقيا بعاد هقياس الصهود الىفسي والدرجة الكميةأدرجات 

( األيتام الوالديتوَجْد ُفُروق ذات دَّاَلَلة إحصاِئيَّة بينَّ ُهتوِسط َدَرَجات تالهيذ) الحرهان  1ٕ
بعاد هقياس أعمى درجات  في( بالطالق الوالديوُهتوِسط َدَرَجات التالهيذ ) الحرهان 

 1 لمهقياس الصهود الىفسي والدرجة الكمية
تبًعا لمصف  الىفسيتوجد فروق ذات داللة احصائية بين هتوسطات درجات الصهود  1ٖ

 الدراسي 1
 محددات الدراسة:سابًعا : 

 التالية: الحالية بالهحدداتالدراسة  تتحدد
 Method of studyأوالً :منهج الدراسة 

 عمى: ةالدراسة الحالي تتحقيًقا ألٌداف الدراسة اعتهد
 الهىٍج شبً التجريبي 1أـ الهىٍج الوصفي1 ب ـ 

ا : عٌنة الدراسة  ًٌ  Sample of studyثان

  العيىة االستطالعية: (ٔ)
اختارت الباحثة العيىة االستطالعية بٍدف التأكد هن هدى كفاءة األدوات الهستخدهة في 

ا أثىاء التطبيق والعهل عمى  ةالدراسة الحالي و الوقوف عمى الصعوبات التي يهكن ظٍوٌر
( تمهيًذا ٓ٘ٔوالتحقق هن صدق وثبات األدوات ، وقد اشتهمت ٌذي العيىة عمى ) تالشيٍا

م هن تالهيذ الصف الرابع والخاهس والسادس  ، بهدرستي ) الشٍيد عمي  االبتدائيوتمهيذة ٌو
م  ٌهام االبتدائية ، والسالم االبتدائية ( التابعين إلدارة ساقمتة التعميهية ، والذين تتراوح أعهاٌر

(، وكان الٍدف 1ٖٜٜٙٓ ) هعياري(، واىحراف 1٘٘ٙٔٔ( سىًة بهتوسط عهر)ٕٔ-ٜهن )
 لمهقياس 1 السيكوهتريةهن عيىة الدراسة االستطالعية ٌو التحقق هن الكفاءة 
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 العيىة اإلرشادية : (ٕ)
 هراحل اختيار العيىة اإلرشادية :

 وصف عيىة الدراسة( ٔ) 
هقياس الصهود الىفسي لألطفال في هدرستي) الشٍيد عمي ٌهام االبتدائية ، تم تطبيق 

( ٕٓٓ)وىتج عىً عيىة هكوىة هن إلدارة ساقمتة التعميهية ، التابعينوالسالم االبتدائية ( 
م هن تالهيذ الصف الرابع والخاهس والسادس  ، وتم استبعاد  االبتدائيتمهيًذا وتمهيذة ٌو

تمهيًذا وتمهيذة ، وتم ( ٘ٗم صهود ىفسي هرتفع وكان عددٌم )األطفال الذين ظٍر لديٍ
( ٓ٘ٔاستبعاد )خهسة(حاالت لعدم جديتٍم في استكهال الهقياس ، وبمغ عدد أفراد العيىة )

 1تمهيًذا وتمهيذة يعاىون هن اىخفاض الصهود الىفسي 
 العيىة االساسية :(ٕ)

م هن تالهيذ ( تمهيذًا وتمهيٓٓٔتكوىت عيىة الدراسة االساسية هن) ذًة هن األطفال، ٌو
، بهدرستى )السالم االبتدائية الهشتركة ( وهدرسة االبتدائيالصف الرابع والخاهس والسادس 

)الشٍيد عمي ٌهام االبتدائية الهشتركة( التابعتين إلدارة ساقمتً التعميهية، والذين تتراوح 
م هن ) وكان  ( 1ٖٕٙٔعيارى ) (، واىحراف ه 1ٕٖٔٔٔ( سىًة بهتوسط عهر ) ٕٔ-ٜأعهاٌر

الٍدف هن عيىة الدراسة االساسية ٌو اختبار الفروض السيكوهترية لمهقياس، ويوضح جدول 
 (ٔجدول ) ( وصف العيىة االساسية ٔ)

 111وصف نعُُت انذساست االساسُت ٌ = 

 انعذد انصف
 بُاث بُىٌ

 اَحشاف يتىسط 1ٌ اَحشاف يتىسط 1ٌ

 13..2 1..5 11 51..2 5..5 11 21 انشابع

 1.253 .11.31 21 1.312 11.345 21 41 انخايس

 .1.43 4...11 .1 1.133 25..11 21 .3 انسادس

 Tools of study أدوات الدراسةثامًنا :

ي:األدوات التالية  ةاستخدهت الباحثة في الدراسة الحالي  ٌو
 (  إعداد الباحثةـ هقياس الصهود الىفسي لدى عيىة هن األطفال ذوو الحرهان الوالدي ) ٔ

لألطفال لكى يىاسب تالهيذ عيىة الدراسة  قاهت الباحثة بإعداد هقياس الصهود الىفسي 
 1الحاليالدرجة الهىخفضة كها يقيسً الهقياس  فيويتهثل  ةالحالي
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 )أ( هبررات إعداد الهقياس: 
قاهت الباحثة بإعداد هقياس الصهود الىفسي لألطفال وقد دعت الضرورة اعداد ٌذا 

 :  اآلتيةالهقياس وذلك لمهبررات 
ـ الهقاييس الهستخدهة لقياس الصهود الىفسي في الدراسات والدراسات السابقة هستخدهة ٔ

  هعة1الجاالهرحمة اإلعدادية والثاىوية أو طالب  سواء طالبهع عيىات وفئات خاصة 
هن حيث الهرحمة العهرية ، والتعميهية ، والثقافة ،  ةـ اختالف طبيعة عيىة الدراسة الحاليٕ

 والهعتقدات الديىية هع عيىات الدراسات السابقة 1
في  االبتدائيةـ ىدرة الهقاييس العربية الهصههة لقياس الصهود الىفسي لدي تالهيذ الهرحمة ٖ

 أجىبية1قاييس الهستخدهة هقاييس البيئات العربية حيث أن هعظم اله
 )ب( خطوات بىاء الهقياس:

  الٍدف هن الهقياس: تم تحديد الٍدف هن إعداد هقياس الصهود الىفسي في ضوء
و توفير أداة تتىاسب هع البيئة الهصرية لقياس هستوى  أٌداف الدراسة الحالية ٌو

 الصهود الىفسي الهىخفض لدى األطفال ذوو الحرهان الوالدي1
 يد هفٍوم الظاٌرة الهراد قياسٍا: حددت الباحثة هفٍوم الصهود الىفسي وذلك في تحد

ضوء التراث الىظري السابق حول ٌذا الهفٍوم في التعريف اآلتي: " قدرة الشخص عمى 
الصهود أهام الهحن ، وقدرتً عمى التكيف بىجاح هعٍا في هواجٍة الصدهات 

ية ىحو التوقعات الهستقبمية اإليجابية، والهشكالت والصعوبات، والتعاهل هعٍا بفاعم
 وتكوين عالقات اجتهاعية ىاجحة "1

  اشتقاق أبعاد الهقياس وعباراتً هن خالل الهصادر  وعباراتً: تمتحديد أبعاد الهقياس
 اآلتية: 

عمى بعض الهقاييس السابقة التي تىاولت هفٍوم الصهود الىفسي والتي هن  االطالعـ ٔ
ة تكوين قاعدة عاهة هكىتٍا هن إعداد ٌذا الهقياس بها يتىاسب خاللٍا استطاعت الباحث

هع عيىة الدراسة هن ىاحية وأٌدافٍا هن ىاحية أخرى ، وقد لخصت الباحثة هها سبق 
ذي الهحاور يهكن  إلى أن الصهود الىفسي يهكن أن يدور حول ثالث هحاور رئيسية ٌو

هثل تصورًا هبدئيًا لشكل الهقياس، أن تهثل أبعادًا لهقياس الصهود الىفسي ، كها أىٍا ت
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ذي األبعاد ٌي) الرضا الشخصي ،  البعد، و التوجً الهستقبمي اإليجابي و عن الحياة  ٌو
 التواصل االجتهاعي (1

 : الصورة األولية لهقياس الصهود الىفسي )ج( 
بعد وضع التصور الهبدئي لمهقياس بىاًء عمى الخطوات السابقة قاهت الباحثة بإعداد 

و قياس ٕٛالصورة األولية لمهقياس، وذلك باشتقاق ) ( عبارة تىاسب الغرض هن الهقياس ٌو
األطفال ذوو الحرهان الوالدي ، وقاهت الباحثة بوضع العبارات تحت  لدىالصهود الىفسي 

( عبارات، والبعد الثاىي يشتهل ٕٛبذلك أصبح البعد األول يشتهل عمى )األبعاد الهىاسبة، و 
، ويقوم الهفحوص بإعطاء إجابة ( عبارة ٖٓ( عبارات، والبعد الثالث يشتهل عمى )ٕٗعمى )

ويجرى ٌذا الهقياس بطريقة فردية أو  )دائًها، أحياًىا، أبًدا(واحدة لكل بىٍد هن بىود الهقياس
صياغة  في وروعيوأخرى ذات اتجاي سمبى،  إيجابيذات اتجاي  جهاعية، ويتضهن عبارات

 اآلتي:العبارات 
 سٍولة المفظ ووضوحً هها يحقق سٍولة التطبيق1 - أ

 هىاسبة العبارة لهعىى البعد الهىدرجة تحتً هها يحقق القياس الفعمي لٍذا البعد1 - ب
 عرض الهقياس عمى الهحكهين : -د

بعد إعداد الصورة األولية لمهقياس قاهت الباحثة بعرض ٌذي الصورة عمى هجهوعة هن 
( هحكهًا، هن الهتخصصين في الصحة الىفسية وعمم الىفس هن ٔٔالهحكهين بمغ عددٌم )

 األساتذة واألساتذة الهساعدين والهدرسين، وقد التهس هن سعادتٍم إبداء الرأي حول: 
 والمغوية لعبارات الهقياس1 هدي سالهة الصياغة العمهية -أ 
 هدي اتفاق العبارة هع الٍدف التي وضعت هن أجم1ً -ب 
إبداء أي هالحظات أخري هن حذف أو إضافة أو تعديل في العبارات أو ىقل عبارة هن  -ج 

 بعد إلى آخر بحيث تتفق هع الٍدف الهىشود 1
ىاًء عمى ٌذي اآلراء وقد تم تفريغ آراء الهحكهين حول تعميهات الهقياس وعباراتً وأبعادي وب 

 وهقترحاتٍم1تم إدخال بعض التعديالت عمى صياغة بعض العبارات بها يتفق هع هالحظاتٍم 

                                      


 323ص  (2ملحق ) 
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 صدق وثبات الهقياس:( ه) 
 Validityأوالً : الصدق: 

  Face Validityالظاٌريالصدق  ( أ)
و الحكم عمي الهظٍر الخارجي لمهقياس هن حيث هدي هالءهة عبارات الهقياس لقياس  ٌو

سالهة  ووضوحٍا وهديالظاٌرة الهراد قياسٍا، وهدي سالهة العبارات هن حيث صياغتٍا 
التعميهات ووضوحٍا، وتم التحقق هن ذلك بعرض الهقياس في الهراحل األولي إلعدادي عمي 
هجهوعة هن السادة الهحكهين الهتخصصين في عمم الىفس والصحة الىفسية وبمغ عددٌم 

جهيعًا عمي صالحية الهقياس بشكمً الحالي في قياس ها وضع –( هحكهًا، وقد اتفقوا ٔٔ)
حيث تم حذف .هت الباحثة بها أبدوي هن هالحظات وهقترحات وتعديالت وحذفألجمً، وقد التز 

 %( 1 ٕٛالعبارات التي لم تحظي بالهوافقة هن السادة الهحكهين ) 
 التجاىس الداخمي:)ب(

 تم عمى ثالثة هراحل ٌي كالتالي:
هفردة (  ٓ٘حساب العالقة االرتباطية بين كل هفردة هن هفردات الهقياس ) البالغ عددٌا- 

 والدرجة الكمية لالختبار ككل1
حساب العالقة االرتباطية بين كل هفردة هن هفردات كل بعد هن أبعاد الهقياس ) الرضا عن -

والدرجة  ( االجتهاعي، التواصل الشخصي، البعد  اإليجابي الهستقبميالحياة والتوجً 
 الكمية الخاصة بكل بعد عمى حدي ـ 

ة الهتبادلة بين كل هن أبعاد الهقياس الثالثة و بعضٍا البعض حساب العالقات االرتباطي- 
 وهن ىاحية أخرى بيىٍا وبين الدرجة الكمية لمهقياس 1

 pearson's correlation)وقد تم االعتهاد عمى هعاهل االرتباط البسيط لبيرسون 
coefficient) لهقياس و الذي يقيس العالقة بين هتغيرين كهيين )الدرجات الكمية ألبعاد ا

 والدرجة الكمية لالختبار ككل(، والخطوات والجداول التالية تبين ىتائج ٌذي اإلجراءات 1
 : البىائيالصدق )ج(

 -تم تدوير العواهل التي أهكن الحصول عميٍا Factor Analysisالتحميل العاهمي: 
إلعطاء هعىى  Varimax Rotationباستخدام طريقة الفاريهكس بطريقة "ألفا ريهاكس" 
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لمعواهل الهستخرجة ، ٌذا و قد تم األخذ بالهحكات التالية الستخراج العواهل :  سيكولوجي
ري ها كان جذري   1ٓٓ1ٔ ≤العاهل الجٌو

رية العاهل ها كان لً  - رية1 ٙ ≤هحك جٌو  تشبعات جٌو
ري ها كان  -  1 1ٗ٘ٓ ≤هحك التشبع الجٌو

ريًا، و قد وقد أهكن الحصول عمى ست عواهل تشبعت بٍا جهيع  بىود الهقياس تشبعًا جٌو
 استوعبت تمك العواهل هن حجم التباين الكمى 1

 Reliabilityثانٌاً: ثبات المقٌاس :  

ى: طريقةقاهت الباحثة بحساب هعاهل ثبات )هقياس الصهود الىفسي ( بطريقتين    ٌو
 التجزئة الىصفية، وطريقة ألفاكروىباخ، وذلك كها يمى: 

  Alpfa-Cronbakhألفاكروىباخ:( هعادلة ٔ) 
، وذلك لهقياس قاهت الباحثة أيضا بحساب ثبات الهقياس باستخدام هعاهل ألفا كروىباخ 

( تمهيذًا ٓ٘ٔالصهود الىفسي )إعداد الباحثة( عمى العيىة االستطالعية البالغ عددٌا )
و هعاهل دال إحصائيًا يدل عمى أن هقياس الصهود  1ٜٓٓوتمهيذًة وكاىت قيهة ألفا ) ( ٌو
 الىفسي ذو ثبات هرضى1 

  Split-Halfفية ( هعاهل الثبات باستخدام هعادلة سبيرهان براون لمتجزئة الىصٕ) 
تم حساب هعاهل االرتباط بين درجات التالهيذ عمى العبارات الفردية فىتج هعاهل ثبات  

 Spearman Brown(، ويمي ذلك استخدام هعادلة سبيرهان براون ½ ىصف االختبار) ر 
ى قيهة تدل عمى ثبات هقبول1ٜٕٓلحساب هعاهل ثبات االختبار وكان هعاهل الثبات )  1 ( ٌو

 ا : األسالٌب اإلحصائٌة :تاسعً 

اعتهدت الباحثة في الهعالجة اإلحصائية عمى استخدام برىاهج الحزم اإلحصائية لمعموم 
األساليب اإلحصائية التالية والهستخدهة في  استخدام، وتم 22إصدار Spss االجتهاعية

  بياىاتٍا:ضبط أدواتٍا وهعالجة 
 األدوات:أسالٌب ضبط  ( أ)

 pearson's correlation coefficient 1) (ـ هعاهل االرتباط البسيط لبيرسون  ٔ
 ( Factor Analysis1ـ التحميل العاهمي )  ٕ
 ( Alpfa-Cronbakh1هعادلة ألفاكروىباخ) ٖ
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 ( Split-Half1هعاهل الثبات باستخدام هعادلة سبيرهان براون لمتجزئة الىصفية ) ٗ
 البٌانات:أسالٌب معالجة  ( ب)

، وذلك هع استخدام برىاهج اإلحصاء ، لعيىتين غير هترابطتين T-Testـ اختبار "ت" ٔ
SPSS 1 

 تابعة1االتجاي لهتغير هستقل واحد وهتغيرات  أحاديالتباين  استخدام تحميلـ ٕ
 :نتائج الدراسة تفسٌرها والتوصٌات والبحوث المقترحة عاشًرا:

 :نتائج الدراسة وتفسٌرها :أوالً 

الباحثة في ٌذا الفصل تفسيرًا وتحمياًل تفصيميًا لمبياىات هن خالل الُهعالجة تستعرض 
إلى  اإلحصائية ، وعرضًا لىتائج الدراسة ، وتفسيرًا لمفروض التي يسعى الدراسة الحالية

هن َحْيُث قضايا االتفاق واالختالف هع ىتائج الدراسات الّسابقة  وُهىاقشتٍاالتَّحقق هىٍا ، 
جىبية ، وفي ضوء اإلطار الىَّظري التي تمَّ عرضً، وذلك هن ِخالل َعرض صيغة العربية واأل

الفرض في البداية هع اإلشارة لألسموب اإلحصائي الُهستخدم في ُهعالجة واختبار الفرض ، ثمَّ 
عرض ىتائج الفرض التي تمَّ التَّوصل إليٍا ، وهعرفة هدي تحقيقٍا لصحة الفرض ، ويمي ذلك 

 تائج وُهىاقشتٍا هع عرض وجٍة ىظر الباحثة 1تفسير ٌذي الىَّ 
 األول وتفسٌرها:نتائج الفرض  -أ

ًُ:َوَيىُُّص ٌذا الفرض عمى   َأىَّ
توَجْد ُفُروق ذات دَّاَلَلة إحصاِئيَّة بينَّ ُهتوِسط َدَرَجات الذكور وُهتوِسط َدَرَجات االىاث لدى 

 والدرجة الكمية لصالح الذكور 1أفراد العيىة عمى درجات أبعاد هقياس الصهود الىفسي 
لمتعرف عمى داللة الفرق بين هتوسطي هجهوعتين  T-Test"ت" تم استخدام اختبار  -

 كاىت الىتائج الهوضحة بالجدولSPSS  1هستقمتين، وهع استخدام برىاهج اإلحصاء 
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 عهً دسجاثنذي أفشاد انعُُت دالنت انفشوق بٍُ يتىسطاث دسجاث انزكىس واالَاث  ( 2جذول )

 (.4= 2، ٌ 51=  1) ٌبعاد يمُاس انصًىد انُفسٍ وانذسجت انكهُتأ

 انعىايم
 ث إَاث ركىس

 انًحسىبت

 يستىي

 انذالنت
 اَحشاف يتىسط 2ٌ اَحشاف يتىسط 1ٌ

انشضا عٍ انحُاة 

 وانتىجّ اإلَجابٍ
51 36.12 5.1. 4. 2..43 5.66 6.231 1.11 

 1.11 .3.3 4.32 34.41 .4 .4.5 43..3 51 انشخصٍ

 1.11 6.62 .6.4 15..2 .4 5.55 .1..3 51 االجتًاعٍ

 1.11 .1.. 53.. 15..2. .4 65.. 111.65 51 انكهً

 * دال عىدها تكون "ت " الهحسوبة أكبر هن أو تساوى " ت " الجدولية 1
 ( 1 1ٕٕٙٙ= 1ٓٔٓوهستوى داللة  ٜٜالجدولية ) عىد درجة حرية  ت* قيهة 
 ( 1 1ٜٜٛٗٔ= 1ٓ٘ٓو هستوى داللة ٜٜالجدولية ) عىد درجة حرية  ت* قيهة 

 

 
درجات الذكور واالىاث عمى هقياس  هتوسطيداللة الفروق بين هتوسطات بين  (ٔشكل )

 ابعاد هقياس الصهود الىفسي والدرجة الكمية
 

الرضا عن الحياة 
 والتوجه اإليجابى

 الكلى االجتماعى الشخصى

 ذكور

 إناث
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( يتضح ان قيهة )ت( دالة  ٔ( وشكل رقم ) ٕجدول )  فيهن الىتائج السابقة والهوضحة 

 إحصائًيا حيث :
ى دالة احصائًيا عىد 1ٕٖٓٙ= ) اإليجابيالرضا عن الحياة والتوجً  "ت" لبعدقيهة  -ٔ ( ٌو

الصهود  فيتوجد فروق ذات داللة بين الذكور واالىاث  وبالتالي( 1ٓٔٓهستوى )
 لصالح الذكور 1 الىفسي

ى دالة احصائيا عىد هستوى1ٖٜٖ= ) د الشخصيلمبعقيهة " ت "  -ٕ  ( ٌو
لصالح  الىفسيالصهود  فيتوجد فروق ذات داللة بين الذكور واالىاث  وبالتالي( 1ٓٔٓ)

 1الذكور
ى دالة احصائيا عىد هستوى ) 1ٕٙٙ= )االجتهاعي "ت" لمبعدقيهة  -ٖ  ( 1ٓٔٓ( ٌو

 لصالح الذكور 1 الىفسيالصهود  فيتوجد فروق ذات داللة بين الذكور واالىاث  وبالتالي
ى دالة احصائًيا عىد 1ٜٜٓ= ) الىفسيلمدرجة الكمية لهقياس الصهود قيهة "ت"  -ٗ  ( ٌو

الصهود  فيتوجد فروق ذات داللة بين الذكور واالىاث  وبالتالي( 1ٓٔٓهستوى )
 لصالح الذكور1 الىفسي

 وتفسٌرها: الثانًنتائج الفرض  -ب

ًُ:َوَيىُُّص ٌذا الفرض عمى    َأىَّ
( األيتام الوالديتوَجْد ُفُروق ذات دَّاَلَلة إحصاِئيَّة بينَّ ُهتوِسط َدَرَجات تالهيذ) الحرهان 

عمى درجات أبعاد هقياس الصهود  في( بالطالق الوالديوُهتوِسط َدَرَجات التالهيذ ) الحرهان 
 الىفسي والدرجة الكمية 1

تم استخدام اختبار "ت" لمتعرف عمى داللة الفرق بين هتوسطي هجهوعتين هستقمتين، وهع  -
 ( 1ٖكاىت الىتائج الهوضحة بالجدول ) SPSSاستخدام برىاهج اإلحصاء 
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ٍَّ ُيتىِسط َدَسَجاث تاليُز) انحشياٌ  (3جذول )  ( األَتاو وُيتىِسط انىانذٌدالنت انفشوق بٍُ بُ

( بانطالق عهً دسجاث ابعاد يمُاس انصًىد انُفسٍ انىانذٌ) انحشياٌ  انتاليُزَدَسَجاث 

 (52= 2، ٌ 45=  1) ٌ وانذسجت انكهُت

 انعىايم
 ث انطالق االَتاو

 انًحسىبت

 يستىي

 اَحشاف يتىسط 2ٌ اَحشاف يتىسط 1ٌ انذالنت

انشضا عٍ 

انحُاة وانتىجّ 

 اإلَجابٍ

 غُش دانت 1.511 34.. 5..33 52 4.54 31.55 45

 غُش دانت 3...1 5.24 36.31 52 4.12 35.56 45 انشخصٍ

 1.15 2.155 65.. .34.5 52 .6.4 31.62 45 االجتًاعٍ

 1.15 .2.16 15.31 114.65 52 1... 14... 45 انكهً

 ( 1ٕٕٙٙ= 1ٓٔٓو هستوى داللة  ٜٜالجدولية ) عىد درجة حرية  ت* قيهة 
 (  1ٜٜٛٗٔ= 1ٓ٘ٓو هستوى داللة ٜٜالجدولية ) عىد درجة حرية  ت* قيهة 

 

 
( األيتام وُهتوِسط َدَرَجات الوالديبينَّ ُهتوِسط َدَرَجات تالهيذ) الحرهان داللة الفروق  (ٕشكل )

 عمى درجات ابعاد هقياس الصهود الىفسي في( بالطالق الوالدي) الحرهان  التالهيذ
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( يتضح ان قيهة )ت(  ٕ( وشكل رقم )  ٖجدول )  فيهن الىتائج السابقة والهوضحة 
 دالة إحصائًيا حيث :

ى غير دالة احصائًيا 1٘ٔٔٔ= ) اإليجابيقيهة "ت" لبعد الرضا عن الحياة والتوجً  -ٔ ( ٌو
بينَّ ُهتوِسط َدَرَجات ال توجد فروق ذات داللة  وبالتالي( 1ٓٔٓ/1ٓ٘ٓعىد هستوى ) 
 في ( بالطالقالوالدي( األيتام وُهتوِسط َدَرَجات التالهيذ) الحرهان الوالديتالهيذ) الحرهان 

 1 اإليجابيالرضا عن الحياة والتوجً 
ى غير دالة احصائًيا عىد هستوى ) 1ٜٖٚٓ= ) الشخصي"ت" لمبعد  قيهة -ٕ ( ٌو

بينَّ ُهتوِسط َدَرَجات تالهيذ) الحرهان لة ال توجد فروق ذات دال  وبالتالي( 1ٓٔٓ/1ٓ٘ٓ
 الشخصيالبعد  في ( بالطالقالوالدي( األيتام وُهتوِسط َدَرَجات التالهيذ) الحرهان الوالدي

1 
ى دالة احصائًيا عىد هستوى ) 1ٕٓٛ٘= )االجتهاعيلمبعد قيهة "ت"  -ٖ  ( 1ٓ٘ٓ( ٌو

( األيتام الوالديبينَّ ُهتوِسط َدَرَجات تالهيذ) الحرهان توجد فروق ذات داللة  وبالتالي
لصالح تالهيذ)  االجتهاعيالبعد  في( بالطالق الوالديوُهتوِسط َدَرَجات التالهيذ) الحرهان 

 ( بالطالق1الوالديالحرهان 
ى دالة احصائًيا عىد 1ٜٕٔٙ= ) الىفسيلمدرجة الكمية لهقياس الصهود قيهة "ت"  -ٗ  ( ٌو

بينَّ ُهتوِسط َدَرَجات تالهيذ) الحرهان توجد فروق ذات داللة  وبالتالي( 1ٓ٘ٓهستوى )
الدرجة الكمية  في( بالطالق الوالدي( األيتام وُهتوِسط َدَرَجات التالهيذ) الحرهان الوالدي

 ( بالطالق 1الوالديلصالح تالهيذ) الحرهان  الىفسيلهقياس الصهود 
 وتفسٌرها:نتائج الفرض الثالث  ( ج

ًُ:َوَيىُُّص ٌذا الفرض    عمى َأىَّ
تبعا لمصف  الىفسيتوجد فروق ذات داللة احصائية بين هتوسطات درجات الصهود 

 الدراسي 1
االتجاي لهتغير هستقل واحد وهتغيرات تابعة ، وهع  أحاديالتباين  استخدام تحميلتم  -

 ( ٗكاىت الىتائج الهوضحة بالجدول )  SPSSاستخدام برىاهج اإلحصاء 
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انسادس ( عهً يمُاس  –انخايس  –دالنت انفشوق بٍُ يتىسطاث تاليُز )انشابع   (4جذول )

 انصًىد انُفسٍ وابعادِ

 يصذس انبُاَاث انًمُاس
 يجًىع

 انًشبعاث

دسجاث 

 انحشَت
 لًُت ف انتباٍَ

يستىي 

 انذالنت *
 انذالنت

انشضا عٍ 

انحُاة 

وانتىجّ 

 اإلَجابٍ

 15.2.6 2 31.5.1 بٍُ انًجًىعاث

 ال َىجذ .1.46 .6..1
 41...1 .. 1.34.154 داخم انًجًىعاث

 انشخصٍ
 1.365 2 31..2 بٍُ انًجًىعاث

 ال َىجذ 43..1 1.155
 23.414 .. 1.15..22 داخم انًجًىعاث

 االجتًاعٍ
 52..51 2 13..113 بٍُ انًجًىعاث

 ال َىجذ 1.244 1.433
 36.251 .. .3516.25 داخم انًجًىعاث

 انكهٍ

 535..34 2 ..6.5.1 داخم انًجًىعاث

2.63. 1.1.. 
 

 ال َىجذ
 بٍُ انًجًىعاث

12..1..1

3 
.. 

131.66

. 

    

  السادس1الصف  ٜٖ=  ٖن الخاهس، ٔٗ=  ٕن الرابع،الصف  ٕٓ= ٔ* ن
 1 1ٓ٘ٓيساوى  هن أو* دال عىدها يكون هستوى الداللة أقل 

 
السادس( عمى هقياس  –الخاهس –داللة الفروق بين هتوسطات تالهيذ )الرابع  ( ٖشكل ) 

 وابعادي الىفسيالصهود 
 

الرضا عن 
الحياة والتوجه 

 اإليجابى

 االجتماعى الشخصى

 الصف الرابع

 الصف الخامس

 الصف السادس
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 اآلتي: ( يتضح ٖرقم )  ( وشكل ٗجدول )  فيهن الىتائج السابقة والهوضحة 
يتضح أىً ال ُتوَجْد ُفُروق ذات دَّاَلَلة ( اإليجابيالرضا عن الحياة والتوجً البعد االول ) -ٔ

إحصاِئيَّة بينَّ ُهتوِسط درجات الصف الرابع وُهتوِسطّ َدَرَجات الصف الخاهس وهتوسط 
حيث ( اإليجابيالرضا عن الحياة والتوجً درجات بعد ) السادس عميدرجات الصف 

ى أكبر هن ) 1ٗٙٚٓ( بهستوى داللة )1ٚٙٚٓكاىت قيهة ف تساوى ) ( 1ٓ٘ٓ( ٌو
ذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبًعا لمصف   الدراسي1ٌو

ُفُروق ذات دَّاَلَلة إحصاِئيَّة بينَّ ُهتوِسط  ال ُتوَجدْ يتضح أىً  الثاىي )الشخصي(البعد  -ٕ
السادس َدَرَجات الصف الخاهس وهتوسط درجات الصف  ّ الرابع وُهتوِسطدرجات الصف 

( بهستوى 1ٓ٘ٛٓف تساوى ) كاىت قيهة لشخصي( حيثاالرضا ) درجات بعد عمي
ى أكبر هن )1ٜٖٗٓداللة ) ذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة 1ٓ٘ٓ( ٌو ( ٌو

 الدراسي1إحصائية تبعا لمصف 
ُفُروق ذات دَّاَلَلة إحصاِئيَّة بينَّ ُهتوِسط  ال ُتوَجدْ يتضح أىً  الثالث )االجتهاعي(البعد  -ٖ

السادس َدَرَجات الصف الخاهس وهتوسط درجات الصف  ّ وُهتوِسطالرابع درجات الصف 
( بهستوى داللة 1ٖٖٗٔف تساوى ) كاىت قيهةحيث ( االجتهاعي) درجات البعد عمي
ى أكبر هن )1ٕٗٗٓ) ذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 1ٓ٘ٓ( ٌو ( ٌو

 الدراسي1تبًعا لمصف 
الرابع َلة إحصاِئيَّة بينَّ ُهتوِسط درجات الصف ُفُروق ذات دَّاَل  ال ُتوَجدْ يتضح أىً  -5

حيث 1ٖٜٕٙعمي  َدَرَجات الصف الخاهس وهتوسط درجات الصف السادس ّ وُهتوِسط
ى أكبر هن )1ٓٚٚٓ( بهستوى داللة )1ٖٜٕٙكاىت قيهة ف تساوى ) ( 1ٓ٘ٓ( ٌو

ذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبًعا لمصف   1 الدراسيٌو
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 ثانٌاً: توصٌات الدراسة 

 الباحثة بعضحدود الدراسة الراٌىة، واىطالًقا هن ىتائجٍا، تبرز  أٌم التوصيات في إطار
  :فيها يمي التوصيات التربوية التي يهكن االستعاىة بٍا وتطبيقٍا في الحقل التربوي ىجهمٍا

زيادة االٌتهام بدراسة الصهود الىفسي لدى األطفال في جهيع هراحمٍم التعميهية هجاراة  1ٔ
لمجٍود التي تهت في ذلك الصدد عمى الهستوى العالهي، والذي أولتً هىظهة الصحة 

 العالهية، والرابطة الىفسية األهريكية اٌتهاهًا خاصًا1 
لدى  الىفسي الصهود تىهية عمى لعهلا بضرورة والهربين الوالدين لتوعية أحد ىدوات عقد 1ٕ

 .بفاعمية الحياة ضغوط لهواجٍة لتٍيئتٍم أطفالٍم
بالجواىب  االٌتهام بضرورة األهور وأولياء والهرشدين، الهعمهين الباحثة توصي  1ٖ

 .األبىاء تىهية الصهود لدى عمى تعهل شأىٍا هن التي التىشئة في اإليجابية
حب وعطف والشعور باألهن الىفسي لدى  توفير الحاجات الهادية والىفسية هن 1ٗ

الهحروهين هن قبل األم خاصة وهن قبل الهجتهع عاهة حتى يتكون لدى الطفل حب 
ووالء لمهجتهع والهحيطين بً هها يجعمً هتوافق هع ىفسً وهع الهجتهع الذي يعيش 

 فيً
ء األطفال في ـ العهل عمى توفير ىوع هن االستقرار واالستهرارية فيهن يقوهون برعاية ٌؤال٘

الهراحل العهرية الباكرة هن حياتٍم هن األهٍات والهشرفات هن خالل توفير التوعية 
واإلرشاد الكافي لمهشرفات أو األهٍات البديالت، والعهل عمى تحديد فترة هعيىة وهستهرة 
كحد أدىى ال يجوز لألم أو الهشرفة ترك األطفال أو التخمي عىٍم فيٍا، هع هحاولة إيجاد 

ويض هالي وهزايا عيىية تشجع الهشرفات واألهٍات عمى الوفاء بتمك الشروط تع
 والتعٍدات 1

تاحة الفرص الهالئهة ٙ ـ ضرورة االٌتهام بالجواىب الترويحية والترفيٍية لٍؤالء األطفال وا 
أهاهٍم لههارسة المعب بهختمف أىواعً، خاصة األلعاب التعاوىية التي يقوم بٍا الطفل 

 اك هع رفاقً، أو هع اآلخرين الراشدين القائهين عمى رعايت1ًسواء باالشتر 
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 المقترحة: بحوثالثالثاً: 

  توصي الباحثة بإجراء هزيد هن الدراسات العمهية التي تتىاول غياب األب ذلك بأن دراسة
الفروق بين الغياب الكمي والغياب الجزئي ودراسة أثر كل هىٍها عمى الهراٌقين 

 واألطفال1
 1الثاىوية العاهة طمبة لدى واالكتئاب بالقمق وعالقتً الىفسي الصهود دراسة يتىاول جراءإ 
 بالصهود  وعالقتٍا الجاهعيين لمطمبة واالجتهاعية الىفسية الضغوط يتىاول إجراء بجث

 1الىفسي
   الهكفوفين1الصهود الىفسي وعالقتً بجودة الحياة لدى األطفال 
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  المراجع
(:العالقةبينممارسةالعالجالمعرفيالسموكيوتخفيفالسموكالعدواني6002إيمانمحمدإبراهيم)

 ،جامعةحموان.االجتماعية،كميةالخدمةرسالةماجستيرلألطفالااليتام،
 سجل ،مؤسسة "النور ابو العزيز عبد ترجمة  "المحبة ونمو الطفل رعاية  ( 1980 )جون ، بولي

 .القاهرة : العرب
األطفال)الجمعية لحماية العامة :6002المصرية ) بال األطفال مع لمعمل إرشادي ،مأوىدليل

 .23صاإلسكندرية،
مامعبدالفتاح6000جولدنستين،وبروكس) (الصمودلدىاألطفال(:)ترجمةصفاءاألعسر،وا 

 ،القاهرة:المركزالقوميلمترجمة.
الدينأبيالفداءالحافظعما المكتبالثقافي،الجزءالكريمكثيرلمقرآنابنتفسيرإسماعيل:د األول،

 .256لمنشر،ص
 ،6002خالدمحمدسيد) لممحيطينباليتيم نحوبرنامجتدريبيلدعماالحتياجاتالمعرفية : بحث(

 ،المعهدالعاليلمخدمةاالجتماعية،جامعةالقاهرة.منشوربمجمةالقاهرةلمخدمةاالجتماعية
(.قمقاالنفصالوعالقتهبالثقةبالنفس6003ـ6002عايدةشعبانصالح،ونجاحعوادالسميري)

 . لدىاألطفالالمحرومينمناألببمحافظةغزة"،كميةالتربيةــجامعةاألقصى
 ،الرياض،مكتبةالعبيكان.أطفالبالأسر(:6002عبداهللبنناصرالسدحان)

كمال) المحرومينمن6000عبيرمحمد األطفال الذاتلديعينة مفهوم .برنامجإرشاديلتنمية )
 .،جامعةعينشمسلمطفولة،معهدالدراساتالعمياماجستيررسالةالوالدية.الرعاية

 الجامعية.دارالمعرفةاإلسكندرية:،الدوليمركزالطفلفيالقانون(.6002)فاطمةشحاتهأحمد
منصور) محمد (.6006فاطمة درامافاعمية فيالسيكو السموك مستوى العدوانيخفض

 االساسي. البنات،جامعةعينرسالةماجستيرلدىأطفالالحمقةاألولىمنالتعميم كمية ،
 شمس.

أبناؤناوصحتهمالنفسيةفيمراحل-المختمفة(:الصحةالنفسيةفيمراحلالعمر6002كميرفهيم)
مكتبةاألنجموالمصرية.:،القاهرةالعمرالمختمفة
النفسيبتباينبعضالمتغيراتلدىعينةمناأليتام6000محمدرزقالبحيري) تباينالصمود .)
.(20)،العدد(60)،مجمدالمجمةالمصريةلمدراساتالنفسيةبطيئالتعمم،
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( عبدالحميد (6006نشوىأحمد . النفسيبالوحدةالشعور بالتوافق وعالقته لدىواالجتماعيالنفسية
معهد،رسالةماجستير،األسريةعينهمناألطفالالمحرومينوغيرالمحرومينمنالرعاية

 العميالمطفولة،جامعةعينشمس.الدراسات
مكتبة:،اإلسكندريةلطفلبينالنظريةوالتطبيقنموورعايةا.(6002نعمةمصطفىرقبان)

بستانالمعرفة.
( شمبي اسماعيل لتعديل6000هناء العامة الممارسة إطار في المهني لمتدخل برنامج فعالية :  )

 ، األيتام األطفال لدى الالتوافقي دكتوراةالسموك جامعةرسالة ، االجتماعية الخدمة كمية ،
حموان.
(.فاعميةبرنامجقائمعمىاألملوالتفاؤلفيتنميةالصمودالنفسيلدى6000صادق)هيامصابر

. السمع ضعاف التالميذ من النفسعينة وعمم التربية في البحث مجمة ،( ،62مجمد )
 .(6)العدد

 الدسوقي 0332)المرسىوجيه  وعالقتها األبوي الحرمان : طمبةبالمسؤولية( لدى  االجتماعية
،كميةالخدمةبحثمنشورفيمجمةدراساتالخدمةاالجتماعيةوالعموماإلنسانيةالجامعة،
 (.5)ددعال،،جامعةحمواناالجتماعية

 لمرعاية المركزية اإلدارة االجتماعية الشؤن إدارةاالجتماعيةوزارة ، والطفولة لألسرة العامة اإلدارة ،
 .(6002)البديمةالرعاية
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