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إىــداء 

ًّ المصٌر): إلى الكالديف الذيف ربط اهلل شكره بشكرىما في قكلو تعالى لقماف، اية ).(أن أشكر لً ولوالدٌك إل

14 )

. إلى أركاح الشيداء الذيف سالت دماؤىـ مف أجؿ أرض اإلسراء كالمعراج فترككا مف خمفيـ ذرية  عافان 

. (اسرل الحرية)إلى مف كانت معاناتيـ باالبتعاد عف أبنائيـ أكبر مف معاناتيـ مف السجف كالسجاف 

. إلى زكجاتي كأبنائي الذيف حبسكا أنفاسيـ مراران إلعطائي الفرصة األف ؿ مف أجؿ العمؿ عمى اكماؿ دراستي

. الى كؿ طالب عمـ لـ يعجزه تقدـ العمر عف التعمـ كالعطاء

إلييـ جميعان أىدم ىذا الجيد المتكا ع داعيان اهلل أف ُيقيض لو مف يكمؿ ما فيو مف نقص كيقكم ما فيو مف 

.  عؼ
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شكر وتقدير 

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان من أساتذتي األفاضل الذين ما بخموا عمّي بجيدىم 

ووقتيم الثمين، وأخص بالشكر الدكتور سامي عدوان، الدكتورة نجاح مناصره وجميع طاقم كمية 

الصحة العامة اساتذة واداريين، كما واشكر االساتذة واالخوة الذين تفضموا بتحكيم آداة البحث، 

وال انسى من جزيل شكري وامتناني األساتذة الذين قاموا بمناقشة رسالتي وكتابة مالحظاتيم 

.   عبد اليادينبيلالقيمة، تمك التي حددت مسارىا وقوت محتواىا الدكتور خضر مصمح والدكتور 

لى فركعيا في دكرا كبني نعيـ كذلؾ لمسماح لي / كأتقدـ بخالص الشكر لمجمعية الخيرية اإلسبلمية الخميؿ، كا 

لى مديرم كمديرات المدارس  لى طمبتيـ الذيف كانت ىذه الرسالة منيـ كليـ، كا  بإجراء دراستي في مدارس الجمعية، كا 

. كالمشرفيف التربكييف عظيـ الشكر كاالمتناف

كأقدـ شكرم إلى أخكتي كأخكاتي الذيف كاف لدعميـ كتشجيعيـ األثر الكبير في نفسي عمى الم ي في 

. تحصيمي العممي

. كالى كؿ مف قدـ لي العكف سكاء كاف ماديا اك معنكيا، ككؿ مف شجعني كساىـ برأيو اك بحيده

. كلف أنسى مف حسف شكرم كتقديرم ابنتي الغالية إسراء كزكجيا مراد عمى ما بذلكه مف جيد كمساعدة

لى كؿ مف ساىـ في الكصكؿ إلى ىذه النياية الطيبة كؿ الشكر كالتقدير . إلييـ جميعان كا 
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: ممخص الدراسة

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل التكافؽ النفسي لدل طمبة الصفكؼ الثامف كالتاسع كالعاشر في 

. مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في محافظة الخميؿ

في مدارس  (الثامف كالتاسع كالعاشر) كقد تألؼ مجتمع الدراسة مف طمبة صفكؼ المرحمة األساسية العميا 

مدرسة ذككر الشرعية : الجمعية الخيرية األسبلمية في محافظة الخميؿ، كقد كاف ىذا المجتمع في أربعة مدارس ىي

طالبا، (37)طالبة، مدرسة الصديؽ األساسية (224)طالبا، المدرسة الشرعية الثانكية لمبنات (309)الثانكية 

. طالبا (39)كمدرسة عبد اهلل بف مسعكد 

( 224)طالب ، فيما شكمت اإلناث (385)طالبا كطالبة، شكؿ الذككر (609)كقد بمغ مجتمع الدراسة الكمي 

. ، كقد كاف المجتمع يمثؿ عينة الدراسةطالبة

كىي دراسة كصفية حيث تـ استخداـ االحصاء الكصفي لتحميؿ كعرض النتائج باستخداـ برنامج الرـز 

كمقارنة نتائج التكافؽ النفسي لدل الطمبة الذيف يعيشكف في ظركؼ اليتـ ك غياب الكالديف  (SPSS)االحصائية 

. (غير األيتاـ)بالطمبة الذيف يعيشكف ظركؼ عادية 

كقد أظيرت الدراسة أف ىناؾ فركؽ في درجة التكافؽ النفسي بيف الطمبة األيتاـ كالذيف يعيشكف ظركؼ غياب 

الكالديف، كالطمبة غير األيتاـ، كاف درجة التكافؽ النفسي تتأثر بعكامؿ العمر كالجنس كمستكل كفاية دخؿ األسرة 

كعدد أفراد األسرة إ افة إلى المستكل العممي لمكالديف، كما أظيرت الدراسة أف طمبة السكف الخارجي اكثر تكافقا 

. مف طمبة السكف الداخمي
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في حيف لـ تظير الدراسة ام تأثير لعمر الطفؿ عند حدكث الغياب اك الكفاة، كال لممدة المنق ية عمى 

. الغياب، كما اف سبب الكفاة لـ يكف لو اثر يذكر عمى درجة التكافؽ النفسي لؤليتاـ

لى  كخمصت الدراسة إلى التكصية ب ركرة إجراء دراسات مشابية في مجتمعات مماثمة في بيئات مختمفة، كا 

 ركرة االىتماـ بشكؿ أكبر بدراسة التكافؽ النفسي لمطمبة بشكؿ عاـ كقد أكصى الباحث ب ركرة االىتماـ بتكسيع 

دائرة المتغيرات المدركسة كتحديدىا مف أجؿ التأكد مف مستكل العبلقة بيف مجمكعة مف المتغيرات كمستكل التكافؽ 

النفسي لمطمبة في المجتمع الفمسطيني خاصة في ظؿ الظركؼ التي يعيشيا الطمبة عمى الصعيد السياسي كالتربكم 

. العاـ
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الفصل األول 

 مقدمة

الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيد الخمؽ أجمعيف، معمـ الناس مكاـر األخبلؽ كُمرسي القكاعد 

، (123: 1978:عمكاف). "خيركم خيركم ألىلو وأنا خيركم ألىلي: "، الذم قاؿ ()الثابتة إلسعاد البشرية سيدنا محمد

، كالذم قاؿ في خطبة (174: 1989:النككم)، "اكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم: "كالذم قاؿ

كحض عمى أف يربى األبناء في جك مف الكد كالمحبة  (173: 1989:النككم)، "واستوصوا بالنساء خيراً "الوداع 

أتقبمكف :  فقالكا()قدـ أناس مف األعراب عمى رسكؿ اهلل : "كاأللفة األبكية، فعف عائشة ر ي اهلل عنيا قالت

 " أو أملك إن كان اهلل نزع من قلوبكم الرحمة :()لكنا ال نقبؿ، فقاؿ رسكؿ اهلل : صبيانكـ؟ فقاؿ نعـ، قالكا

( 72: 1996:عمرك)

 كاف يقبؿ الحسف بف عمي ر ي اهلل عنو ككاف ()فكاف مما ركم عف أبى ىريرة ر ي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل 

 ()عنده األقرع بف حابس التميمي، فقاؿ األقرع أف لي عشرة مف الكلد ما قبمت أحدا منيـ قط، فنظر إليو رسكؿ اهلل 

 (.53:1978:عمكاف) ".من ال يرحم ال يرحم": ثـ قاؿ

ومن آٌاته أن خلق لكم "كؿ ذلؾ كاف اتباعان ألمر اهلل تعالى في إيجاد السكينة كالرحمة لؤلسرة لقكلو تعالى 

 :القرآف الكريـ. )"من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة إن فً ذلك آلٌات لقوم ٌتفكرون

 ( 21:الرـك 
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هلل ملك السموات واألرض ٌخلق ما ٌشاء " ك جعؿ مف األبناء ىبة ربانية كنعمة مف نعماءه، قاؿ تعالى 

 "إناثا وٌهب لمن ٌشاء الذكور، أو ٌزوجهم ذكراناً وإناثاً وٌجعل من ٌشاء عقٌماً انه علٌم قدٌر ٌهب لمن ٌشاء

 (.50-49: آية: الشكرلالقرآف الكريـ )

كما مف أمة  بطت حؽ األبناء  بط نظاـ ، ما مف أمة اىتمت بأبنائيا اىتماـ المسمميف يـك تمسككا بدينيـ

اإلسبلـ ليذا الحؽ، حتى أف اإلسبلـ جعؿ حؽ االبف عمى أبيو أف ُيجّكد لو في النسب، أم اختيار األـ التي 

  كفي ركاية"تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس" ()كحض عمى ذلؾ بقكلو ، ستحمؿ ىذا االبف قبؿ أف يككف إنسانان 

 (.39 :1978:عمكاف) ."تخيروا لنطفكم فان النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن"

كقد ركل ابك داكد "كما اف حؽ االبف عمى ابيو اختيار االسـ الجميؿ كالمستحسف كاالبتعاد عف االسـ القبيح،  

انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم، "، ()قاؿ رسكؿ اهلل :باسناد حسف عف ابي الدرداء ر ي اهلل عنو قاؿ 

 (82: 1978:فعمكا). "فأحسنوا اسمائكم

الدينية كالنفسية كاالجتماعية كالجنسية :ككذلؾ حقو في التربية الصالحة، كالتي تشمؿ كؿ جكانب الحياة 

 .كقد غصت المكتبة االسبلمية بالمؤلفات في ىذه المكا يع. كالخمقية كالجسمية كالعقمية

كحض اإلسبلـ عمى التآلؼ في األسرة كالتسامح كالتسامي عمى ىفكات أىؿ البيت كالزكجة كالرأفة بيـ كالعطؼ 

عمييـ، كعدـ أخذىـ بالصغيرة كالكبيرة مف أجؿ إرساء المحبة بيف أفرادىا، كما حض عمى  ركرة التكجيو كالتربية 

كلكم " :()مف خبلؿ القدكة الحسنة في التعامؿ، كاعتبر الجك األسرم مسؤكلية المرأة كالرجؿ عمى حد سكاء فقاؿ 

راٍع وكلكم مسئول عن رعيتو االمام راع ومسئول عنيتو والرجل راع في اىلو ومسئول عن رعيتو، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة 

 (.182: 1989النككم). . .."عن رعيتها
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كما أنو ف ؿ المرأة ذات الديف عمى غيرىا، لكي تقـك عمى أمكر األبناء بما أمر اهلل فتربييـ عمى الخمؽ 

الحسف كطاعة اهلل كمراقبة أكامره، كجعؿ مف مسؤكليتيا أف تييء البيت الدافئ لؤلبناء كالزكج، كذلؾ بالطاعة لمزكج 

ما استفاد المؤمن بعد تقوى اهلل عز وجل خيرا لو من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرتو وإن أقسم ": ()الذم أمره بإكراميا لقكلو 

( 34 :1978: عمكاف) ".عليها ابرتو، وان غاب عنها نصحتو في نفسها ومالو

بيذه التكجييات تككف األـ قدكة لؤلبناء كممكة ألسرة فييا اليدكء كاليناء، بعيدة عف الخبلفات كالنزاعات التي ال 

. يكاد يخمك منيا بيت في عصرنا ىذا

كما حض اإلسبلـ عمى التكافؽ الزكاجي مف أجؿ رعاية األسرة فطمب مف الخاطب أف ينظر إلى المخطكبة 

لكي ال يؤدـ بينيما، كفي الكقت نفسو صرح باالنفصاؿ بعد فشؿ جميع الجيكد الرامية إلى إصبلح الجك األسرم 

عطاء الفرصة لكبل الزكجيف في إقامة أسرة عمى أسس أف ؿ، كىك بالرغـ  كالحياة الزكجية، كذلؾ إنياءن لممعاناة كا 

مف ذلؾ كّرة الطبلؽ حتى اصبح الجميع يعرؼ اف ابغض الحبلؿ الى اهلل الطبلؽ رغـ أنو حفظ الحقكؽ، حؽ الزكج 

. كالزكجة كاألبناء

كبالنظر إلى المعاناة التي يحياىا الشعب الفمسطيني جراء االحتبلؿ االسرائيمي، كالذم أدل إلى الزج بآالؼ 

الفمسطينييف في السجكف، منيـ مف كاف في مرحمة الطفكلة فأبعده عف كالديو كحرمو الحناف كالرعاية إ افة إلى ما 

تعرض لو مف حياة قاسية، كمنيـ مف ىك أب ألطفاؿ تركيـ كأميـ يعانكف مف مرارة الحرماف كالحماية األبكية، 

. إ افة إلى حرمانيـ المادم كاالقتصادم

كما أف حرماف العامؿ مف عممو كقطع أسباب العيش التي كانت مصدر دخمو نتيجة إغبلؽ المناطؽ كطرد 

العامميف في المصانع كالمزارع اإلسرائيمية كمدل تأثير ذلؾ عمى كؿ فرد في األسرة، إ افة إلى مدل تأثير ذلؾ 
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عمى المستكل االقتصادم العاـ لمسكؽ الفمسطيني كاقتصاد الشعب الفمسطيني كقدرتو الشرائية كنكعية الخدمات التي 

. يمكف أف يتمقاىا في ظؿ ىذا الظرؼ االقتصادم الصعب

كما كأف ما خمفتو انتفا ة األقصى كما تبعيا مف اجتياح لممناطؽ مف استشياد لممئات مف أرباب األسر الذيف 

تركت أسرىـ ببل مأكل كال معيؿ نتيجة ىدـ البيكت دكف حتى إعطاء فرصة إلخراج ممتمكات أىميا كحاجيات 

أطفاليا، كؿ ذلؾ أثر أيما تأثير عمى الك ع النفسي لممجتمع بشكؿ عاـ فكـ كاف لنقؿ الصكر كالمقطات الفظيعة 

في كسائؿ اإلعبلـ المرئية األثر السيئ عمى جميع فئات المجتمع، كلكف كببل شؾ فإف ىذا التأثير أشد ما يككف في 

. نفس الطفؿ كتكجياتو المستقبمية

كببل أدنى شؾ فإف عممية إبعاد األب عف أسرتو كىك النيج الجديد الذم اتبعتو سمطات االحتبلؿ، أدل 

كرغـ كؿ الجيكد الرامية إلى التخفيؼ مف . كسيؤدم إلى م اعفة األعباء النفسية عمى األبناء بشكؿ كبير

األعراض النفسية الناجمة عف الظركؼ الصعبة التي يعيشيا المجتمع بشكؿ عاـ كالطفؿ بشكؿ خاص، كالتي تمثمت 

في كرش الدعـ النفسي لؤلطفاؿ المت رريف مف قبؿ المؤسسات العاممة في إطار اإلرشاد كالعبلج النفسي، إال أف 

المبلحظ أف ىناؾ خبرات صادمة تعرض ليا أألطفاؿ أدت إلى سمككيات غير متكافقة كأعراض نفسية كسمككية 

مف األطفاؿ الذيف  (724)كا حة كقد أشارت الدراسات التي أجرتيا جمعية أرض األطفاؿ في الخميؿ عمى 

تعر ت مناطؽ سكناىـ لبلجتياح االسرائيمي إلى ارتفاع في نسبة اإلصابة، كفي حدة األعراض النفسية كالسمككية 

،  (%69)حيث أف  مف  (%71)عانكا مف الخكؼ،  (%93)مف األطفاؿ المدركسيف عانكا مف ا طرابات في النـك

عانكا مف  (%62)ا طراب في التركيز كالحركة الزائدة، ك  (%30)لدييـ تبكؿ ال إرادم، ك  (%85)القمؽ، 

عانكا مف تدني في التحصيؿ  (%73)عانكا مف نكبات مف اليمع، ك  (%3)أعراض االكتئاب في حيف أف 
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إف ىذه النتائج لتمقي ال كء بشكؿ كا ح عمى أف ىناؾ تأثير يستدعي حقيقة بذؿ الجيكد المخمصة مف . الدراسي

(. 2002الراعي). أجؿ دعـ األطفاؿ بشكؿ سريع كناجع لمتخفيؼ مف حدة ىذه المعاناة

ال زالت الجيكد المبذكلة مف خبلؿ البرامج اإلرشادية المدرسية ال تفي بالغرض لمقياـ بمسؤكلية الدعـ النفسي 

حكالي  ( عامان 18)الكامؿ لؤلطفاؿ سيما كأف محافظة الخميؿ كالتي يبمغ عدد أطفاليا الذيف لـ تتجاكز أعمارىـ 

طفؿ في حيف أف مجمكع المرشديف التربكييف في المدارس الحككمية كالخاصة كالمؤسسات العاممة في  ( ألؼ230)

في حيف . شخص، بع يـ لـ يصؿ تأىيمو إلى الدرجة الجامعية األكلى (150)مجاؿ الصحة النفسية ال يتجاكز 

طالب لكؿ  (240)مرشد متفرغ بحسب النسبة العالمية  (960)أف ىذا العدد يحتاج إلى زيادة عدد المرشديف إلى 

. مرشد

مف مجمكع أسر  (%45-25)ـ مف 2001كما أف ارتفاع نسبة الفقر في محافظة الخميؿ كالذم تراكح عاـ 

 (يطا)المحافظة بحسب بيانات مجمس اإلحصاء الفمسطيني كالذم يتكقع أف يككف قد كصؿ في بعض القرل مثؿ 

. نتيجة بقاء اإلغبلؽ كعدـ إعطاء تصاريح لمعمؿ إ افة إلى مصادرة األرا ي الزراعية لممكاطنيف (%60)إلى 

( 2002تقرير األحصاء الفمسطيني لمسكاف، )

كقد ذكرت  (%40.8)ـ إلى 2000 كقد ادت الممارسات االسرائيمية إلى رفع نسبة البطالة كالتي كصمت عاـ 

تقرير االحصاء ). ـ2001مع نياية % 50ـ أف نسبة البطالة تصؿ إلى 2001تقارير البنؾ الدكلي لعاـ 

( 2000الفمسطيني لمسكاف 

كنظران لمك ع الصعب الذم تعيشو محافظة الخميؿ، ككنيا محافظة تعتمد غالبية سكانيا عمى العمؿ كعمى 

األيدم العاممة، كلقمة المساحات الزراعية مقارنة بالمحافظات األخرل كمقارنة بكثافة السكاف، كما أف الدعـ كالعناية 
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المقدمة لممنطقة غير كافية ليا مما يجعؿ األمر يزداد سكءان كيحتاج الى مف يقرع الجرس عمى أسس عممية 

حصائية سميمة، لينبو الجميع إلى خطكرة الك ع الذم تعيشو المنطقة . كا 

األسرة ىي المؤسسة االجتماعية الرئيسة في رعاية كتنشئة الطفؿ، كىي التي تؤثر في تشكيؿ شخصيتو اف 

بشكؿ مباشر، فتنمي فيو القدرات، ك تغرس في نفسو ك ذىنو القيـ كالمعتقدات، ك تطكر شخصيتو بشكؿ يتبلءـ مع 

بشكؿ مباشر إلى أف األبناء يتأثركف - كما سبؽ تفصيمو– كتشير النظرية االجتماعية كالنظرية المعرفية ، دكره القادـ

بأسمكب كطريقة التنشئة المتبعة في تشكيؿ ك  بط السمكؾ لدل الطفؿ خاصة في السنكات األكلى مف العمر، كأف 

عبلقة الطفؿ باألـ ليا أثر كبير في تنمية شخصية الطفؿ كقدراتو، بعيدان عف القمؽ كالتكتر أك عكس ذلؾ بحسب 

( (Johnson:1997نكع العبلقة، خاصة في فترة تكحد األبناء مع أحد الكالديف مف نفس الجنس

كتقؿ الدراسات التي تتعرض لدكر األب في العممية التربكية عف تمؾ التي تتعرض لدكر األـ، كربما يعكد ذلؾ 

إلى الفكرة السائدة عند البعض بأف دكر األـ الرئيسي ينحصر في التربية كاالىتماـ باألبناء، في حيف أف دكر األب 

 (1996تكفيؽ، كالبكفبلسو، ). ىك الدعـ ك التعزيز لدكر األـ خاصة اقتصاديان 

كما أف خركج المرأة إلى العمؿ نتيجة لمتغير االجتماعي كاالقتصادم الحاصؿ في المجتمع ك استبعاد دكر 

 . األقارب التربكم أدل إلى ك ع األب أماـ مسؤكلياتو المباشرة بما يخص الناحية التربكية لؤلبناء

أف العممية التربكية ىي غاية في التعقيد ك الصعكبة، كىي تقـك عمى أسس عممية كتربكية ال بد مف األخذ بيا 

األسرية كاالجتماعية )كتطبيقيا إذا ما أريد ليذا الجيؿ الكصكؿ إلى مستكل مف التكافؽ في جميع المجاالت 

، كما أف ىذه العممية أصبحت ال تخ ع فقط لتأثير الكالديف، إذ أف ىنالؾ مثيرات (كاالنفعالية كالجسمية كالمدرسية

كمؤثرات خارجية تؤثر فييا، األمر الذم يتطمب رعاية خاصة بحيث نحمي ىذا الطفؿ مف سمبيات المؤثرات 
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الخارجية، كنرفع مف مستكل اإليجابيات التربكية كنكجو العممية برمتيا بحكمة لمكصكؿ إلى مستكل إيجابي مف 

 .التكافؽ العاـ

كلما كاف المجتمع الفمسطيني الحالي بكؿ شرائحو عانى كما زاؿ يعاني مف الحرماف بفقد أحد الكالديف ألم 

سبب مف األسباب السياسية أك االقتصادية أك االجتماعية أك كميا مجتمعة، كمع ازدياد حدة الصراع في السنكات 

األخيرة، فقد أدل ذلؾ إلى ارتفاع نسبة االنفصاؿ الكالدم، سكاء بالكفاة، أك السجف أك المطاردة أك اإلبعاد لآلباء أك 

اليجرة لمعمؿ أك اليجر ألسباب عديدة أك الطبلؽ، كؿ ذلؾ أدل إلى كجكد فجكة تربكية كبيرة ناجمة عف خمخمة في 

دكر األسرة في تنشئة كرعاية األبناء نفسيان، األمر الذم يستكجب تنمية قدرات كلي األمر المكجكد، أك تدخؿ خارجي 

مف خبلؿ أحد األقارب، أك الكزارات أك الجمعيات المحمية، المساندة في سد الفجكة كالتقميؿ مف اآلثار النفسية 

المترتبة عمى ىذا الك ع، سكاء كاف ذلؾ مف خبلؿ برامج تكعية لمف يقـك بدكر الكالديف، أك برامج كخدمات نفسية 

تقدـ لمطفؿ مباشرة، مف خبلؿ مقدمي الخدمات، أمثاؿ بيكت األيتاـ أك مراكز اإليكاء كاإلصبلحيات، كذلؾ لتجنيب 

. (الكالديف)األطفاؿ سمبيات غياب صاحب الدكر األصمي 

كبما أف القكل البشرية ىي رصيد األمة كركيزة البناء كالتقدـ، فقد كاف البد مف كجكد مف يخفؼ اآلثار السمبية 

التي تحيط بيذا الطفؿ، فكانت كزارة الشؤكف االجتماعية إ افة إلى المؤسسات الخيرية كدكر األيتاـ كالمؤسسات 

التربكية كالصحية الداعمة، تقـك عمى تقديـ الرعاية لممت رريف جراء ىذا الك ع العصيب الذم يمر بو المجتمع 

الذيف ىـ رصيد المجتمع ك عماد تقدمو ك اف ؿ مف الصحة النفسية لدل الطمبةبكافة شرائحو، لمحفاظ عمى مستكل

 .كتطكره
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األسرة مف أىـ العكامؿ المؤثرة في بناء الفرد مف الناحية النفسية كالشخصية كاالجتماعية لما كانت ك

كاالنفعالية، ك أف سمكؾ ىذا الفرد في شبابو لف يككف كليد الساعة بؿ ىك نتاج تربكم منذ المرحمة العمرية المبكرة، 

كانت أىمية ىذه الدراسة في إظيار اإلشكاليات النفسية، التي قد تؤثر بشكؿ مباشر في حياة كمستقبؿ الفرد، كذلؾ 

ليتـ اإلشارة كالتنبيو إلى المشاكؿ الحساسة في حياة الفرد، كما أنيا تساىـ في تبصير اآلباء كالمؤسسات التربكية 

كالتعميمية، ككذلؾ المؤسسات االجتماعية، التي تقدـ الخدمة لمف فقد أحد الكالديف أك كبلىما بالجكانب الحساسة في 

حياة ىذا الطفؿ، ك تساعدىا عمى تحديد الجكانب النفسية المتأثرة، لتعمؿ عمى ك ع برامج كفعاليات بديمة تخفؼ 

 .مف اآلثار النفسية في حالة غياب الكالديف ألم سبب كاف

كتقؿ الدراسات عمى حد عمـ الباحث في ىذا المك كع في البيئة الفمسطينية عمى كجو الخصكص، حيث لـ 

اجد أم رسالة في نفس المك كع، في حيف ركزت بعض الدراسات التي اجريت في بعض الدكؿ العربية عمى مفيـك 

الذات اك القمؽ الناجـ عف الغياب الكالدم بحسب سبب الكفاة، كىناؾ حاجة لمثؿ ىذه الدراسات في المجتمع 

النفسية كاألكاديمية لمطالب، لتحديد العكامؿ الصحة الفمسطيني الذم يتعرض لم غكط المؤثرة عمى العممية التربكية ك

المؤثرة في ىذه العممية بشكؿ كا ح لكي يتدارؾ ىذه العكامؿ بالتخطيط البّناء لتجنيب األطفاؿ مخاطر اإلصابة 

 بالمشاكؿ النفسية كالسمككية التي تؤثر عمى قدرتيـ عمى التكافؽ مع المجتمع

 :مشكمة الدراسة

 مع المجتمع الذم  النفسيتعتبر األسرة ىي اإلطار التربكم األكؿ لؤلبناء، كذلؾ أف شخصية األبناء ك تكافقيـ

يعيشكف فيو ال يتأتى إال مف خبلؿ التنشئة األسرية كالتطبيع االجتماعي السميـ الذم تقـك بو األسرة كخصكصان 

األبكيف، في حيف أف ىذا الدكر قد يختؿ في حاؿ انفصاؿ األبكيف عف بع يما لسبب ما بحيث يشكؿ ذلؾ فجكة 
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تربكية لدل األبناء في عممية تعمـ قيـ كثقافة المجتمع، إ افة إلى ترؾ آثار سمبية في نفسية األطفاؿ نتيجة لعدـ 

الكفاة أك الطبلؽ أك السجف أك السفر لمعمؿ أك )كجكد عنصر التكحد مع الكالد مف نفس الجنس ألسباب متعددة 

 . (اليجرة

يعمؿ عمى عدـ استقرار شخصية األبناء كيترؾ آثاران سمبية في  (األب، كاألـ)أف عدـ كجكد جك أسرم بقطبيو 

 .تكافؽ األطفاؿ كسماتيـ الشخصية

كما اف صعكبة األك اع التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني، خاصة في السنكات األربع التي أعقبت انتفا ة 

، اك غير مباشر مف خبلؿ (االعتداء عمييـ كعمى أسرىـ)األقصى، كالمعاناة التي يعانييا الطمبة سكاء بشكؿ مباشر 

مشاىدتيـ األحداث عبر كسائؿ اإلعبلـ، فاف ىذا األمر لو آثار كا حة قد تصؿ أحيانا إلى الحد المر ي 

كاإلشكاليات النفسية، كما انو في الجانب اآلخر قد يشكؿ تحديا أماـ الطالب يدعـ عممية التكيؼ، مما يزيد مف 

. خبرات الطالب كقدراتو عمى التكافؽ النفسي عند البعض

كقد تمثمت مشكمة الدراسة في اف المبلحظ اف ىناؾ اختبلؼ ممفت لبلنتباه بيف الطمبة االيتاـ كغيير االيتاـ مف 

حيث السمككيات الصفية كالمدرسية كالتحصيؿ االكاديمي، ا افة الى القدرات االجتماعية، االمر الذم شجع 

الباحث عمى دراسة ىذه الظاىرة، كالعمؿ عمى معرفة دكاعي االختبلؼ ىذه، كالعكامؿ التي تمعب دكرا رئسيا في 

.  احداث ىذا التغير كاالختبلؼ بيف طمبة مدارس الجمعية الخيرية االسبلمية

 :أسئمة الدراسة

في األيتاـ كالعاشر  لتعرؼ عمى درجة التكافؽ النفسي لدل طمبة الصؼ الثامف كالتاسعؿلقد جاءت ىذه الدراسة 

 .ـ2002/2003مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في محافظة الخميؿ، في العاـ الدراسي 
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 :رئيسييف لمدراسة كىما اؿلسؤاليف حاكلت الدراسة اإلجابة عمى اعمى كجو التحديدك

 الدارسيف في مدارس الجمعية الخيرية  طمبة المرحمة األساسية العميا األيتاـالتكافؽ النفسي لدل ما درجة- 1

. اإلسبلمية في محافظة الخميؿ؟

 ؟األيتاـ مقارنة بنظرائيـ غير األيتاـ الطمبة  بيف في درجة التكافؽ النفسيناؾ اختبلؼ ىؿ ق- 2

 : كىي عمى النحك التالي فرعيةكقد انبثؽ عف السؤاليف السابقيف عدة اسئمة

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلدل طمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة لتكافؽ النفسي -1

؟ محافظة الخميؿ

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي -2

؟ محافظة الخميؿ حسب العمر

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي- 3

؟ محافظة الخميؿ حسب الجنس

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي- 4

؟  السكف الدائـ لمطالبمكقعمحافظة الخميؿ حسب 

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي -5

؟ حسب نكع السكف داخمي اـ خارجي محافظة الخميؿ

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي -6

؟ محافظة الخميؿ بحسب حسب مع مف يعيش الطالب
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 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي -7

 محافظة الخميؿ حسب سبب كالكفاة؟

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي -8

 اليتـ؟ محافظة الخميؿ حسب سنكات

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي -9

؟ محافظة الخميؿ حسب عمر الطالب عند يتمو

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي -10

؟ محافظة الخميؿ حسب مستكل دخؿ االسرة 

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي -11

 محافظة الخميؿ حسب متغير حجـ االسرة؟

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي -12

؟ محافظة الخميؿ حسب مستكل تعميـ الكالد

 في مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية في  األيتاـلطمبة المرحمة األساسية العميا ما درجة التكافؽ النفسي -13

؟ محافظة الخميؿ حسب مستكل تعميـ الكالدة

 :أىداف الدراسة

:  الدراسة إلى التعرؼ عمى ما يمي  ىذهىدفت

 . بشكؿ عاـ كحسب متغيرات الدراسةمستكل التكافؽ النفسي لدل طمبة مدارس الجمعية الخيرية -1
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التكافؽ النفسي لمطمبة، كرسـ الخطط الكفيمة بالتخفيؼ مف حدة تأثير ىذه العكامؿ درجة أىـ العكامؿ المؤثرة في  -2

.  األيتاـ بشكؿ خاصعمى الطمبة

 مساعدة الجمعية الخيرية اإلسبلمية في تطكير برامج كآليات تساعد الطمبة عمى التكيؼ المدرسي بناء عمى -3

.  نتائج الدراسة

مساعدة المؤسسات التي تقدـ الرعاية لؤليتاـ في االستفادة مف اإليجابيات التي تقدميا الجمعية الخيرية -4

. االسبلمية، كالتي تساعد في رفع درجة التكافؽ النفسي لدل الطمبة

 أىمية الدراسة 

: تكمف أىمية ىذه الدراسة فيما يمي 

قمة الدراسات المتخصصة في مك كع التكافؽ النفسي في المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ كمدارس األيتاـ بشكؿ - 1

. خاص

.  الالحاجة الى التعرؼ عمى درجة التكافؽ النفسي لمطمبة حسب متغيرات الدراسة كحسب ككف الطالب يتيـ اـ- 2

تنبيو كزيادة اىتماـ مؤسسات الصحة النفسية كالباحثيف لدراسة التكافؽ النفسي في مدارس اخرل اك مؤسسات - 3

. مشابية كتكجيو اىتماـ مقدمك برامج الدعـ النفسي الى الفئات المت ررة

. تأثير درجة التكافؽ النفسي لدل الطمبو عمى التحصيؿ كالتسرب مف المدارس- 4

 :حدود الدراسة

فمسطيف، في المدارس التابعة لمجمعية الخيرية االسبلمية، عاـ - أجريت ىذه الدراسة في محافظة الخميؿ

، ككاف (الصؼ الثامف كالتاسع كالعاشر)ـ كقد كاف مجتمع الدراسة ىـ طمبة المرحمة االساسية العميا 2002-2003
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- ذككر الشرعية الثانكية، كالمدرسة الشرعية الثانكية لمبنات، كمدرسة الصديؽ الخيرية األساسية: تكاجدىـ في مدارس

. بني نعيـ- دكرا، كمدرسة عبد اهلل بف مسعكد

كقد شممت الدراسة جميع الطمبة في الصفكؼ الثامف كالتاسع كالعاشر األساسي في المدارس التابعة ليذه 

 ألم سبب مف األسباب، (غياب احد الكالديف اك كمييما)  اليتـالفركع، كت ـ المدارس طمبة ممف يعانكف مف ظركؼ

.   طالبا كطالبة609  الكميةمجتمع الدراسةكقد بمغ  (غير ايتاـ)كآخريف يعيشكف ظركؼ اسرية طبيعية 

: تعريف مصطمحات الدراسة

لقد تـ استخداـ مصطمحات كثيرة في ىذه الدراسة سكاء عمى مستكل مصطمحات عمـ النفس اك االجتماع اك 

التربية، كما تعر ت الدراسة الى بعض المصطمحات الدينية، مف ىنا كاف ال بد مف تعريؼ ىذه المصطمحات مف 

اجؿ اف تككف كا حة لمناقد كالدارس عمى حد سكاء، كقد تـ اعتماد تعريؼ مصطمحات الدراسة بناء عمى الدراسات 

: كاالبحاث السابقة اك قكاميس المغة العربية كاىـ ىذه المصطمحات

: التوافق النفسي: أوال

جممة الشيء كحقيقتو، ك قاؿ ، كالنفسي. ىك االتفاؽ كالتظاىر، ككفؽ الشيء ما الئمو:  التوافق النفسي لغة

 (15/ ابف منظكر ج)" النفس ما يككف بو التميز كالنفس يعبر بيا عف اإلنساف جميعو"ابف خالكيو 

فيك تكيؼ المرء مع نفسو كفقا لمبيئة، بصكرة ت مف لو تحقيؽ احتياجاتو ك  "(Adjustment: )اما التكيف

غير أف البعض يميؿ (Adaptation)مطالبو بشكؿ مقبكؿ اجتماعيا ك شخصيا، ك يستخدـ التكافؽ بمعنى التكيؼ 

( 16:الخازف)". إلى قصر استخدامو عمى التكيؼ االجتماعي
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 بأنو تمؾ العممية المستمرة التي ييدؼ بيا الفرد إلى أف يغير مف سمككو، أك مف التكيف النفسي كما يعرؼ 

رفاعي ). بنائو النفسي، ليحدث عبلقة أكثر إيجابية بينو كبيف نفسو مف جية كبينو كبيف بيئتو مف جية أخرل

 بأنو العممية التي يحاكؿ الفرد بكاسطتيا المحافظة عمى التكازف :التكيف (Moullyمولي )ويعرف ( 29 : 1982

. النفسي كالفسيكلكجي مف خبلؿ خفض التكتر في السمكؾ، كىذا يتطمب عبلقة إيجابية بيف الفرد ك البيئة

(Moully,1973: 427 )

 بأنو عبلقة إيجابية يقـك الفرد بيا عامدان لتككف متناغمة كمنسجمة مع البيئة، :ويعرف البخيت التوافق 

( 1988: البخيت). كتنطكم عمىقدرة الفرد عمى إدراؾ لحاجات بيكلكجية أك اجتماعية أك انفعالية يعانييا الفرد

بأف الصحة النفسية حالة إيجابية تشمؿ الجكانب الجسمية  (Sowrey & Telford) (سكرم كتالفكرد) كيؤكد 

(.  Sowrey & Telford, 197). كالعقمية كاالجتماعية كاالنفعالية، كىذه الجكانب متكاممة تنمك خبلؿ عممية التكيؼ

لمتكافؽ كالتي تشمؿ  (بؿ. ـ.ىيك) بحسب المحكات الرئيسية التي حددىا :ونعرف التوافق النفسي إجرائياً 

تكفيؽ ). ، كالتكافؽ االنفعالي، التكافؽ االجتماعي، كالتكافؽ االسرم كالتكافؽ الكمي(الصحي)التكافؽ الجسمي 

( 1996:كالبكفبلسة

 كيعني تمتع الطالب أك الطالبة بالصحة الجسمية كالخمك مف األعراض الجسمية كسبلمة :التوافق الصحي- 1

. جسمية كالقدرة عمى مقاكمة األمراض الميكركبية-الحكاس كالخمك مف األمراض النفس

 كيعني مدل تمتع الطالب أك الطالبة بالقدرة عمى  بط النفس كتحمؿ مكاقؼ اإلحباط :التوافق االنفعالي- 2

 .كالنقد مع القدرة عمى السيطرة عمى القمؽ كالشعكر باألمف كاالطمئناف بعيدان عف الخكؼ كالتكتر
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 كيعني قدرة الطالب أك الطالبة عمى إقامة عبلقات اجتماعية إيجابية مع الزمبلء :التوافق االجتماعي- 3

. كالزميبلت كاألقارب كالقدرة عمى مكاجية المكاقؼ التعميمية المختمفة

 كيعني مدل تمتع الطالب أك الطالبة بعبلقات سكية كمشبعة بينيـ كبيف أفراد األسرة كمدل :التوافق األسري- 4

 . قدرتيـ عمى تحقيؽ حياة تتكفر فييا اإلمكانيات ال ركرية كمدل الحب كالتعاكف كالت حية بيف أفراد األسرة

تكفيؽ ) كىك مجمكع درجات التكافؽ األسرم، كالصحي، كاالجتماعي، كاالنفعالي، :التوافق الكمي- 5

(. 1996:كالبكفبلسة

: المرحمة األساسية العميا: ثانيا

 (الثامف كالتاسع كالعاشر)ىي الفترة الدراسية التي يككف فييا الطالب في الصفكؼ 

.  عاما مف العمر الزمني لمطالب14-13كىك ما يكازم : الصؼ الثامف

. عاما مف العمر الزمني لمطالب15كىك ما يكازم : الصؼ التاسع

.  عاما مف العمر الزمني لمطالب17-16كىك ما يكازم : الصؼ العاشر

: درجة التوافق: ثالثا

لقد تـ اعتماد المتكسط الحسابي في الحكـ عمى درجة التكافؽ حيث تـ احتساب متكسطات المجاؿ مقسكمة 

: عمى عدد الفقرات في المجاؿ نفسو، كقد قسمت الى ثبلث درجات كما يمي

. 3.50ىي الدرجة التي متكسطيا الحسابي اعمى مف : درجة عالية

(. 3.49 –2.50)ىي الدرجة التي متكسطيا الحسابي يقع ما بيف : درجة متوسطة

(.  2.49-صفر)ىي الدرجة التي متكسطيا الحسابي مف : درجة ضعيفة
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:  اليتيم: رابعا

. مف الناحية الفقيية كالشرعية ىكالطفؿ الذم فقد كالده كلـ يبمغ الحمـ بعد

ىك الطالب الذم فقد كالديو اك احدىـ، ك نظرا ألف الدراسة مكجية : اما اجرائيا فان اليتيم في ىذه الدراسة 

لؤليتاـ فقد تـ معاممة الطالب الذم يعيش في ظركؼ غياب الكالديف اك االنفصاؿ معاممة الطالب الذم فقد كالده 

.  بسبب الكفاة كذلؾ بسبب التشابو مف حيث عدـ اكتماؿ اقطاب االسرة
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الفصل الثاني 

 مراجعة االدب واالبحاث السابقة

سيقـك الباحث في ىذا الفصؿ باستعراض القكاعد النظرية لمدراسة، كىذا بدكره يحدد مكانة ىذه الدراسة بيف 

: الدراسات السابقة، كليذا سيككف ذلؾ عمى النحك التالي

: القواعد النظرية لمدراسة: أوال

لقد تمت مراجعة مجمكعة مف الكتب كالمراجع العممية العربية كاالجنبية، كذلؾ مف اجؿ الكقكؼ عمى النظريات 

العممية كاالتجاىات المتعمقة بيا كالمبادلء المعتمدة في التكافؽ مف كجية نظر مجمكعة مف العمماء، كذلؾ لتك يح 

تطكر عممية التكافؽ كتشكميا لدل الفرد، ككيفية تأثرىا بالمؤثرات الحياتية كالتي شكمت اطار الدراسة كمفيكميا العاـ 

. في تفسير سمككيات االفراد

كقد تـ عرض نظريات عمـ النفس المشيكرة كاالراء القكية لمعمماء، كمف ثـ ما كرد في كتب عمـ النفس كالتربية 

 كاالجتماع مف مادة تتعمؽ بمك كع الدراسة 

: اإلطار النظري لمدراسة- 1

 ىي سمسمة مف الخطكات تبدأ عندما يشعر الفرد بحاجة ما تمح في اإلشباع أك دافع يسعى  التوافقإف عممية

لئلر اء، كينتيي عندما تشبع ىذه الحاجة كير ي الدافع، كبيف بدايتيا كنيايتيا يقـك الفرد بمحاكالت عديدة يجاىد 

: فييا لتخطي العقبات التي تحكؿ دكف اإلشباع الفكرم كالمباشر لحاجاتو كيمكف تك يح ذلؾ كما يمي

الدافعية ىي حالة ممحة مف التكتر تييمف عمى سمكؾ الفرد :  حاجة تمح في اإلشباع أو دافع يسعى لإلرضاء-1

كتصرفاتو حتى يستجيب بطريقة تزيؿ ىذه الحالة مف التكتر كيدخؿ تحت الدافعية أم حاجة فيزيكلكجية أك 
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 ىك عممية إشباع حاجات الفرد التي تثير التوافقنفسية تمح في اإلشباع أك دكافع تبحث عف اإلر اء، ك

دكافعو بما يحقؽ الر ا عف النفس كاالرتياح لتخفيؼ الناشئ عف الشعكر بالحاجة، كيككف الفرد متكافقان إذا 

الدسكقي )أحسف التعامؿ مع اآلخريف بشأف ىذه الحاجات، كأجاد تناكؿ ما يحقؽ رغباتو بما ير ي الغير 

1976 :385 .)

 حيث تتكاجد أماـ دكافع الفرد ظركؼ بيئية أك نفسية يصعب التغمب :عائق أو أكثر يؤدي إلى إحباط الدافع - 2

عمييا فتعيؽ أك تتعارض مع النشاط الذم يسعى إليو الفرد، كتؤثر قكة الدافع عمى التحكؿ بالسمكؾ لئلشباع في 

. حيف القكة المعيقة تقاـك التحرؾ باتجاه اإلشباع

 لئلنساف ىك السمكؾ المكجو لمتغمب عمى عقبات البيئة التوافقيكالسمكؾ : " اتباع سموك توافقي إزاء المشكالت-3

أك صعكبات مكاقفيا، كما أف آليات تكافقو التي يعمميا ىي استجابتو المعتادة التي يسير عمييا إلشباع حاجاتو 

ر اء دكافعو كتخفيؼ تكتراتو (. 200: 1976دسكقي)" كا 

 ىك القدرة عمى إيجاد بديؿ إذا كاجو نشاط الفرد تجاه اإلشباع ما يسبب لو اإلحباط، كبذلؾ فالسموك التوافقي" 

يككف السمكؾ التكافقي خطكة يستخدـ فييا الفرد كفاءتو كأساليبو في مكاجية المتطمبات المادية كالطبيعية كاالجتماعية 

ر اء الدافع شباع الحاجة كا  ( 14 :1998السيد )." في سبيؿ حؿ المشكمة كا 

رضاء الدافع-"4  كىي الدرجة أك المستكل الذم يتحقؽ لمفرد فيو زكاؿ الحاجة أك الدافع كيؤدم :إشباع الحاجة وا 

، كىك أثر يأتي بعد زكاؿ حالة الدافعية أك (Relaxation of Tension)ذلؾ إلى ارتياح مف التكتر أك ما يسمى 

السيد . )(Adjustment)خف يا إلى أقؿ قدر ممكف كىنا يقاؿ أف الفرد قد تكصؿ إلى درجة ما مف التكافؽ 

1998 :15 )
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: نظريات عمم النفس في التوافق النفسي- 2

لقد تعددت تعريفات التكافؽ النفسي كتباينت بيف عمماء عمـ النفس انفسيـ كبينيـ كبيف العمماء المسمميف مف 

جية اخرل، كيعكد ذلؾ الى تعدد التفسيرات التي ينطمؽ منيا ىؤالء في تفسيرسمكؾ الفرد، ففي الكقت الذم يتفؽ فيو 

الجميع عمى اف ىناؾ دكافع تقؼ خمؼ ىذا السمكؾ، يختمؼ البعض في نكع ىذا الدافع كاسبابو، ككذلؾ في العكامؿ 

التربكية التي تؤثر في تشكيمو، كبالتالي ا فاء سمة معينة عمى شخصية الفرد مف خبلؿ نكع السمكؾ، مف حيث 

. تكافقو مع ما ىك متكقع منو في مراحؿ العمر المختمفة اـ غير ذلؾ

: كلتك يح ذلؾ نكرد مجمكعة مف النظريات المعتمدة كاآلراء المشيكرة في التكافؽ النفسي

.  ممثمة في فركيد أف شخصية اإلنساف يمكف مف أف تفيـ مف خبلؿ مككنات ثبلثةترى النظرية التحميمية- 1

 كىك مجمكع الغرائز الفطرية في اإلنساف كالتي تتمثؿ في الكظائؼ الفسيمكجية كالغرائز الفطرية مثؿ :اليو

. األكؿ، اإلخراج كالجنس، كىي تمثؿ الدافع أك الحاجة التي تبحث عف اإلشباع كىي مسبب لمقمؽ كالتكتر عند الفرد

لكي يصؿ . كىي مجمكع القيـ كالمثؿ التي يؤمف بيا اإلنساف كيعمؿ مف أجؿ تمثميا في حياتو : األنا األعمى

. إلى تكافؽ مع المجتمع الذم يعيش فيو

 كىي التي تحقؽ إشباع الغرائز الفطرية لئلنساف بما يتفؽ مع المثؿ كالقيـ التي يؤمف بيا الشخص :األنا

. كالمجتمع، كبذلؾ يتحقؽ التكافؽ بيف سمكؾ الفرد كقيمو كالتي تمثؿ قيـ مجتمعو

كيرل فركيد أف منظكمة المثؿ كالقيـ يستقييا اإلنساف مف كالدية كبالذات في السنكات الخمس األكلى كأنيا تؤثر 

. عمى شخصية الفرد كقدراتو كمستقبمو



 

 -39 -

أف شخصية الفرد تتككف مف خبلؿ التعامؿ مع  (سكليفاف) كمف منظرييا في حين ترى النظرية االجتماعية- 2

اآلخريف كتركز النظرية عمى عامؿ القمؽ كحافز لبناء مفيـك الذات كتك ح النظرية أف العبلقة الكالدية مع 

الطفؿ كخاصة األـ كالتي تبني تصكر الطفؿ عف ذاتو في سنكات ما قبؿ المدرسة ىي األىـ في بناءه النفسي 

فاألـ ىي التي تغرس في نفس الطفؿ المفيـك اإليجابي أك السمبي عف نفسو، كذلؾ مف خبلؿ أسمكب التعامؿ 

- متقبؿ- معو، فيي إما أف تككف محفزة لو كزارعة لثقتو بنفسو مما يعطي الطفؿ الصكرة بأنني أنا جيد

(Good Me) ما أف تجعمو متردد ىياب بعدـ إعطاءه فرصة التجريب مف خبلؿ الحرص كالخكؼ الزائد ، كا 

ما أف تقعده عف العمؿ كتعطيو الصكرة القاتمة عف نفسو مف خبلؿ (Bad Me)كمفيـك انا سئ الحظ  ، كا 

يقاع العقاب عميو بشكؿ مستمر، كىي بذلؾ تزرع فيو عقدة لست أنا،  ( Not Me). اتيامو بأنو دائـ الخطأ، كا 

فترل أف السمكؾ المتكافؽ ىك نتاج ارتباط  (سكنر، بافمكؼ ككاطسكف) كالتي يمثميا أما المدرسة السموكية- 3

استجابات حسية كعقمية كانفعالية كاجتماعية تـ تدعيميا مف خبلؿ المعززات كأف ىناؾ إمكانية لمحك سمككيات 

يجاد سمككيات أف ؿ باإلثابة كالتعزيز كأف ذلؾ يمكف أف يككف مف خبلؿ األب كاألـ بشكؿ أكلي . كا 

 أما النظرية المجالية فترل أف التكافؽ النفسي ىك انسجاـ بيف صكرة الذات المدركة كبيف الظكاىر األخرل في -4

المجاؿ النفسي كيتـ ذلؾ مف خبلؿ التنشئة االجتماعية مف خبلؿ غرس المفاىيـ األخبلقية كاالجتماعية 

( Johnson:30-32). كاالنفعالية كالجسمية

 

: وجية النظر اإلسالمية-3 
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كتقـك كجية النظر اإلسبلمية لمنفس اإلنسانية عمى القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية الشريفة، كما صح مف آثار 

يكلد المكلكد عمى الفطرة كأبكاه ) ()السمؼ، كتعتمد التربية النفسية في اإلسبلـ عمى الكالديف معان كذلؾ استنادان لقكلو 

(. 109:العؾ  )(ييكدانو أك يمجسانو أك ينصراف

.  أم أنيما يكجياف اىتماماتو كينشئانو بالصياغة التي يريدانيا

ونفس وما سواها فألهمها فجورها ": كتعتبر النفس في اإلسبلـ ىي اإلنساف كمو كذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى

( 7آية: الشمس:القرآف الكريـ). "وتقواها

: وقد قسم اإلسالم النفس إلى ثالثة أقسام

 كىي التي ال تأمر صاحبيا إال بالخير كال تقكده إال لمخير كىي بذلؾ منقادة ألمر اهلل بكؿ :النفس المطمئنة

سبلسة كيسر مجتنبة ما نيى اهلل عنو كما حرمو دكف عناء كال عنت، كىي بذلؾ تحقؽ التكافؽ كالراحة كالطمأنينة 

ُة ": لقكلو تعالى. كالبعد التاـ عف التكتر كالقمؽ ْفُس اْلُمْطَمئِنَّ ُتَها النَّ ٌَّ ا أَ ًة * ٌَ ٌَّ ًة َمْرِض ٌَ ِك َراِض َفاْدُخلًِ * اْرِجِعً إِلَى َربِّ

تًِ* فًِ ِعَباِدي  (  30-27:الفجر: القرآف الكريـ) "َواْدُخلًِ َجنَّ

الشيكات،  كيكرد الغزالي في احياء عمـك الديف اف النفس اذا سكنت تحت االمر، كزايميا اال طراب بسبب معار ة

( بدكف سنة نشر )(1351:الغزالي). سميت النفس المطمئنة

 كىي النفس التي يقارب صاحبيا المنييات كلكنيا تذكره بعقاب اهلل كتؤنبو عمى عمؿ ماال : النفس الموامة

قاؿ . ير ي اهلل فتراه يرتدع كيعكد، أك يستغفر كيتكب، كىي أقؿ تكافقان مع ما أمر اهلل بو إال أنيا خيرة في ذاتيا

(. 1998: حكل) (2:القيامةالقرآف الكريـ، ) "ال أقسم بٌوم القٌامة وال أقسم بالنفس اللوامة ":تعالى
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كيرل الغزالي اف النفس اذا لـ يتـ سككنيا، كلكنيا تدافع النفس الشيكانبة كتعترض عمييا، كتمـك صاحبيا عند 

(( بدكف سنة نشر )(1351الغزالي). تقصيره في عبادة مكاله

كىي النفس األقؿ تكافقان مع شرع اهلل، كىي بذلؾ تأمر صاحبيا بالشر كتنياه عف الخير، فيي :  النفس األمارة

: قاؿ تعالى. أمارة بالسكء بعيدة عف الرشد، كىي التي تكسكس لو في كؿ سكنو كحركة كتزيف لو عمؿ المنكرات

(. 16اية :ؽ: القرآف الكريـ) "ولقد خلقنا االنسان ونعلم ما توسوس به نفسة، ونحن اقرب الٌه من حبل الورٌد"

( 1998:حكل )

كيكرد الغزالي في النفس االمارة بانيا النفس التي تركت االعترا ف كاذعنت كاطاعت لمقت ى الشيكات 

وما ابرىء نفسً ان النفس ألمارة "كدكاعي الشيطاف كيدلؿ عمى ذلؾ بقكلو تعالى عمى لساف امرأة العزيز 

(  52:آية:يكسؼ: القرآف الكريـ). "بالسوء

ككأف النظرية اإلسبلمية في التكافؽ النفسي ترل أف اإلنساف في حياتو أك مكاقفو إنما يككف عمى درجة مف ىذه 

ف تنشئة األبناء تستكجب الجيد الكافي مف  الدرجات الثبلث في تكافقو مع نفسو كمع معتقدات مجتمعو كسمككياتو، كا 

الذم يعمؿ عمى نيي - ال مير– الكالديف لتككيف القيـ كالمعتقدات الدينية لديو، كالذم يشكؿ مركز ال بط الداخمي 

الطفؿ عف كؿ ما يخالؼ ىذه المعتقدات أك ال يتكافؽ معيا، كبذلؾ كمما كاف التزاـ الكالديف بالتربية الدينية لؤلبناء 

. أكثر كمما كانت قدرة الطفؿ النفسية عمى التكافؽ أف ؿ

األدب والدراسات السابقة : ثانيا

: األدبيات المتعمقة بالبحث- أ

:  اآلثار التربوية والنفسية لموالدين- 1
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لقد أظيرت الدراسات السابقة في عمـ االجتماع ك عمـ النفس كالتربية ما لؤلسرة مف أىمية في بناء شخصية 

األبناء، بسماتيا المختمفة، كما انو مف الكا ح أف دكر الكالديف كبالتحديد دكر األـ لو األثر األكبر في نمك كتطكر 

الطفؿ في سنكاتو الثبلث األكلى، كاألبكيف ىما المسؤكالف عف تربية الطفؿ كتنشئتو نشأة إسبلمية صالحة كجيدة، 

كلؤلبكيف شعكر نفسي نحك األكالد، كالمقصكد بالشعكر النفسي ىك إبراز ما أكدع اهلل سبحانو كتعالى في قمب 

( 84: 1998: العؾ). األبكيف مف حب كعطؼ كرحمة نحك أكالدىما

المال ): مف نعـ اهلل عمى العبد، كجعميـ مف زينة الحياة الدنيا، لقكلو تعالى (الذرية)كقد اعتبر اإلسبلـ األكالد 

( 45:الكيؼ، آية:القرآف الكريـ). (والبنون زٌنة الحٌاة الدنٌا والباقٌات الصالحات خٌر عند ربك ثوابا وخٌر أممً 

يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو يمجسانو، كما تنتج البهيمة البهيمة ): كقد جاء في الحديث الشريؼ

( 109: 1998: العؾ). (جمعاء ىل تحسون فيها من جدعاء

كالصبي أمانة عند كالديو، كقمبو الطاىر جكىرة نفسية خالية مف كؿ نقش كتصكير، كىك قابؿ لكؿ ما ُينتسى، 

كمائؿه لكؿ ما ُيماؿ إليو، فإف عّكد الخير كعّممو نشأ عميو، كسعد في الدنيا كاآلخرة، كشاركو في ثكابو أبكاه ككؿ 

ف عّكد الشر كأىمؿ إىماؿ البيائـ، شقى كىمؾ ككاف كزره في رقية القّيـ عميو كالكالي لو،  معمـ لو كمؤدب، كا 

( بدكف سنة نشر )(72 :3الغزالي، ج). كصيانتو بأف يؤدبو كييذبو كيعممو محاسف األخبلؽ

كاألسرة ىي المح ف الطبيعي الذم يتكلى حماية الفراخ الناشئة، كرعايتيا كتنمية أجسادىا، كعقكليا كأركاحيا، 

كفي ظميا تتمقى مشاعر الحب كالرحمة كالتكافؿ كتنطبع بالطابع الذم يبلزميا مدل الحياة، كقد أثبتت التجارب 

العممية أف أم جياز آخر غير جياز األسرة ال يعكض عنيا، كال يقـك مقاميا، بؿ ال يخمك مف أ رار مفسدة 

( بدكف سنة نشر )(54:فائز). لتككيف الطفؿ كتربيتو
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 ()كقد حض اإلسبلـ عمى التزاـ اآلباء بتربية األبناء كمتابعة تأديبيـ، فقد ركم عف ابف عباس أف رسكؿ اهلل 

، كذلؾ يتطمب مف اآلباء أف يمتزمكا أكالدىـ صغارا كانكا أك كبارا باإلشراؼ كالتربية (ألزموا أوالدكم واحسنوا أدبهم): قاؿ

. حتى يغرسكا فييـ قيـ المجتمع، إ افة إلى المفاىيـ السميمة مثؿ الصدؽ كاإلخبلص كاإلقباؿ عمى العمـ

( 3000:الركاجبو)

، ال بد مف أب كأـ ليقكما كذلؾ (األسرة)كال بد مف األـ المسممة، فاألب المسمـ كحده ال يكفي لتأميف القمعة "

( 113:فائز )". عمى األبناء كالبنات

األكلى، كبتقدـ العمر كخركج  (السنكات الخمس)كيعتبر ارتباط الطفؿ مع األـ ىك األقكل في المرحمة العمرية 

الطفؿ مف البيت إلى الح انة كمف ثـ إلى المدرسة، فاف تأثير األـ أك األسرة يبدأ بالت اؤؿ بشكؿ تدريجي، حيث 

يبدأ الطفؿ مد عبلقاتو االجتماعية خارج نطاؽ األسرة، كبذلؾ تبدأ عممية التعمـ بأخذ شكؿ أكسع مما كانت عميو في 

السنكات األكلى، كمع دخكؿ الطفؿ في عالـ المراىقة، تتكسع دائرة الطفؿ ك يتأثر بعكامؿ أربعة، منيا األسرة 

. كالمدرسة كاألصدقاء كاإلعبلـ

في رسالة ( سكيؼ)حكؿ االنفصاؿ كقمؽ االنفصاؿ، ككذلؾ  (bowlby) (بكلبي)كقد أكدت دراسات كبل مف 

الدكتكراه عمى األسس النفسية لمتكافؿ االجتماعي كأف انتزاع الطفؿ مف كنؼ أمو كمف العائمة كك عو في مؤسسو 

( بدكف سنة نشر )(55:فيمي ). عامو يؤدم إلى ا طرابات نفسيو كتأخر في نمكه الجسمي كالعقمي كاالجتماعي

أف حياة الطفؿ داخؿ األسرة تثرم خبراتو بشكؿ مستمر كىك أكؿ ما يتعمـ مف أمو حيث  (فيمي)كما يقرر 

يتعمـ فييا عادات الطعاـ كالنظافة كالعادات المتصمة بالجنس كىذا ما يجعمنا نقكؿ أف السنكات األكلى مف عمر 

الطفؿ ليا األثر األكبر في تحديد قدرتو في المستقبؿ، ىذا عف دكر األـ في تككيف العادات كاالتجاىات التي تعتبر 
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عندما  (األكديبية)خطكة أكلى في عممية التكافؽ الشخصي كاالجتماعي، في حيف أف دكر األب يأتي بعد المرحمة 

يبدأ الطفؿ يتخمص مف الصراع األكديبي ك يبدأ يقمد دكر األب كيدخؿ قيمو كمفاىيمو في بناءه االجتماعي 

( بدكف سنة نشر )(119-118:فيمي). كالنفسي

كما اف التاريخ الحياتي لبلطفاؿ الذيف اظيرت درجات ذكائيـ تغيرات ممحكظة، ارتبط بحكادث غير عادية 

كتؤثر سمات االباء . تتعمؽ بعكامؿ االطراب كعدـ االستقرار الحياتي، كالمرض كالمكت كالطبلؽ اكاالنفصاؿ االسرم

كتكجياتيـ في قدرات االبناء، حيث اف ىؤالء اآلباء يقكمكف بتشجيع النشاطات العقمية لدل اطفاليـ كيعاممكنيـ 

(  1985نشكاتي ). حسب نظاـ حاـز كمعتدؿ

مف الطبيعي أف يتبع الكلد الصغير في السرة المثالية خطى كالده، كيحاكؿ أف يكتسب صفاتو كسمككياتو كيشع 

األب بالفخر كاالعتزاز ليذا التقميد مف كلده إذ انو يرل أف رجكلتو تتجسد في ابنو، كال نرل الطفؿ يتشبو بأمو ألف 

ذلؾ غالبا ما يبلقي عدـ االستحساف مف األىؿ، كعمى العكس تماما تقـك البنت بالتشبو بدكر األـ كىي بذلؾ تبلقي 

القبكؿ ليذا العمؿ، كبذلؾ فاف كجكد الكالديف، كالحياة األسرية السعيدة تعمؿ عمى تنشئة األبناء عمى الدكر المقبكؿ 

( 62: 2000:الركاجبو). كالتكافؽ نفسيا كاجتماعيا

لقد أظيرت األبحاث الميدانية أف ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر بشكؿ مباشر في شخصية الطفؿ كتفكيره، 

( Paul :1988) : 52األسرة، المدرسة، األصدقاء، ككسائؿ اإلعبلـ:كىي

كيمعب الكالداف دكرا ميما في البناء العاطفي لمطفؿ، اذ ىما المصدر االساسي الشعة العاطفة التي تبني 

( 1988سكيد). نفسو، كىما الركف الرشيد الذم يأكم الية الطفؿ لينعـ بحرارة العاطفة، كنعمة االبكه كاالمكمة

. كرغـ ىذا التكسع إال أف األسرة تمعب الدكر األكبر في حياة األبناء ك تكجيييـ باالتجاه المرغكب فيو
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أف األسرة ىي مف أىـ العكامؿ المؤثرة في النمك النفسي كاالجتماعي، كذلؾ لعدة أسباب، منيا أف األسرة ىي 

التي تشكؿ المح ف األساسي في التنشئة االجتماعية كتعتبر المسؤكلة عف ىذه العممية، كما أنيا العنصر األكؿ 

في تطكير قدرات الطفؿ الر يع عمى االتصاؿ االجتماعي منذ البداية، إ افة إلى تقديـ الحب كالحناف كالرعاية 

( Paul 1988: 52).  البلزمة لنمك كتطكر الطفؿ

إف كجكد الكالديف معان في العممية التربكية لؤلبناء لو أثر كبير في استقرار الطفؿ نفسيان كاجتماعيان، ذلؾ أف 

الطفؿ أثناء نمكه كعبر المراحؿ المختمفة فإنو ينظر إلى نكع العبلقة مع الكالديف كيستقي مف خبلؿ ىذه العبلقة 

المفاىيـ كالقيـ كالعادات كالتقاليد، كىك في مرحمة الطفكلة يحاكي الكالداف في كؿ شيء حتى في المشي، كالصكت 

. كاإلشارات

كتتعدل عممية المحاكاة كالحركات كاألصكات إلى الشعكر المصاحب لمخبرات العممية بحمكىا كمرىا مما يزيد 

مف فائدة المحاكاة عمى أنيا عممية أساسية لمنمك االجتماعي مف خبلؿ محاكاة النمكذج، بحيث يقمد الطفؿ دكر 

الراشد، كغالبان ما يككف اآلباء ىـ األقرب لممحاكاة، كيككف الكالد مف نفس الجنس ذك فائدة كبيرة في ك كح الدكر 

:( Atkinson:1981: 86). الجنسي لمطفؿ مف خبلؿ ىذه العممية

كما أف الشعكر باليكية ينمك مع مفيـك الذات، كتنمك قيـ كمشاعر األطفاؿ كتمثيؿ لمكالديف مف خبلؿ منظكر 

الكالديف لمطفؿ، ككمما تقدـ الطفؿ بالسف كمما بدأ تأثير مفاىيـ الرفاؽ كالصحبة في التأثير عمى منظكمة القيـ 

:( 1981Atkinson: 95). كالمفاىيـ لدية فإذا كاف ىناؾ اختبلؼ فقد ينشأ اختبلؼ في الدكر أك عدـ ك كح الدكر

كقد أكدت مدرسة التحميؿ النفسي عمى أىمية الخمس سنكات األكلى مف حياة الفرد، مف حيث غرس القيـ 

كيككف تعاممو مع األشياء كاألصدقاء بناء  (الفرد مرآة أسرتو)كاالتجاىات السميمة، كاف الفرد يقمد ما يراه في األسرة 
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فاألسرة ىي التي تحكؿ الفرد مف كائف بيكلكجي إلى كائف اجتماعي لديو . "عمى ما احتكاه مف تراث ىذه األسرة

(  163 :1987:اليابط)". دكافع اجتماعية كنفسية

أف القمؽ كالتكتر لو ثبلثة أسباب أكليا انعداـ الدؼء العاطفي في األسرة كشعكر الطفؿ بأنو  (ىكرني)ك ترل 

محرـك مف الحب كالعطؼ كالحناف، كثانييا بعض أنكاع المعاممة الكالدية التي تزيد مف التكتر النفسي كمشاعر 

القمؽ، كثالثيا البيئة كما تحكيو مف متناق ات كحرماف يؤدم إلى الشعكر باإلحباط كاف العالـ حكؿ الطفؿ بني عمى 

( 21:فيمي). الغش كالخداع كالحسد كالخيانة مما يؤثر عمى قدرة الشخص عمى التكيؼ االجتماعي كالشخصي

أف أىـ المؤثرات التي يقابميا الفرد كىك طفؿ تمؾ التي تأتيو مف األسرة في السنكات األكلى مف  (فيمي)كيرل 

الحياة حيث يتعمـ الطفؿ كيؼ يمشي كتتككف شخصيتو كعاداتو كقدراتو عمى التكيؼ كالتكافؽ مع الظركؼ المختمفة، 

( 25فيمي ). كبمعنى آخر فاف الطفؿ يكتسب داخؿ األسرة أسمكب تكيفو مع اإلطار االجتماعي الذم يعيش فيو"

.  (بدكف سنة نشر)

كبقدر ما تككف ظركؼ التنشئة االجتماعية سميمة كتتـ في جك نفسي كاجتماعي متكازف بقدر ما يككف ذلؾ 

. عامبلن إيجابيا في قدرة الطفؿ عمى التكيؼ في المستقبؿ

إف كثيران مف الخبلفات األسرية تعكد إلى عكامؿ منيا الفقر، األمر الذم قد يؤدم إلى نقص في اإلمكانيات، ك 

عدـ القدرة عمى تمبية االحتياجات األساسية، كذلؾ يؤدم في بعض األحياف إلى تكلد مشاكؿ أسرية كخبلفات 

زكجية، كقد يؤدم إلى خمؿ في الكظيفة الرئيسية لؤلسرة، مف خبلؿ االنفصاؿ أك الطبلؽ أك اإلدماف عمى 

المخدرات، أك تعطؿ األب عف العمؿ، أك عدـ االتزاف النفسي ألحد األبكيف أك كمييما مما يدفع الكالديف إلى ك ع 

( 1995دراسة كزارة الشؤكف االجتماعية، ). األبناء في دكر الرعاية
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أف عدـ تكفر جك أسرم آمف، أك كجكد جك أسرم يسكده اإلىماؿ كعدـ الترشيد، فاف  (Paul) (باكؿ)كيؤكد 

( Paul 1988)األطفاؿ سيكاجيكف مصاعب جمة في التطكر في المجاليف االجتماعي كالشخصي 

في حيف يرل اليابط أف سمكؾ الكالديف كاتجاىاتيـ كعبلقتيـ فيما بينيـ، يساعد في صقؿ شخصية الطفؿ 

كتقديـ الدعـ العاطفي كالمادم إذ أف مجمؿ ىذه العكامؿ ت في سمو خاصة عمى جك األسرة ما يدعـ قدرة الطفؿ 

( 1987:اليابط). عمى التكيؼ كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي

كجدت اف اسمكب التنشئة الذم يتبعو الكالديف مع االبناء يؤثر عمى السمكؾ  (1997داكد)كفي دراسة 

االجتماعي لدل االبناء، كانو كمما كاف اسمكب الكالديف غير متشدد كيميؿ الى اعطاء ىامش مف الحرية مع التكجيو 

. لبلبناء كمما كاف الطفؿ اقدر عال التكافؽ االجتماعي المدرسي

حكؿ مسؤكليات األب في تربية األبناء لدل عينة مف اآلباء القطرييف، ات ح  (تكفيؽ كالبكفبلسو)كفي دراسة 

أف اآلباء يعتبركف أف مسؤكلية التربية ىي مسؤكلية مفردة، إال أنيـ عند تكزيع المياـ التربكية أشرككا األميات في 

 / 39مجمة عمـ النفس، عدد ). ذلؾ، مما يدؿ عمى أف العممية التربكية تحتاج إلى قطبي العممية األب كاألـ معان 

1996 )

- ألنيما ليسا نحاتاف ينحتانو كما يشاءاف -كمع أف الكالديف ليسا المتفرديف بالكامؿ في تككيف شخصية الطفؿ 

إال انيما ي عاف األسس لمستقبؿ الطفؿ، بشكؿ مباشر أك غير مباشر، ألف تكفر جك أسرم يسكده اإلىماؿ كعدـ 

 ,Paul). الترشيد، سيؤدم إلى مكاجية األطفاؿ لمصاعب جمة في التطكر في المجاليف االجتماعي كالشخصي

1988  )
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إف التربية النفسية ىي مف أدكار األسرة التربكية، كأىـ عامؿ مؤثر في بناء الصحة النفسية لمطفؿ ىي مراعاة "

شباعيا، كمف تمؾ الحاجات الحاجة إلى الطمأنينة كاألمف كالحماية، كالحاجة لمتفكؽ كالنجاح : احتياجات الطفؿ كا 

كالتقدير كالحب المتبادؿ، أف إشباع ىذه الحاجات يشعر الطفؿ بالسعادة كيييئ لو أسباب النجاح، في حيف أف عدـ 

(.  1990ىندم، )". إشباعيا يعيؽ نمكه النفسي كتكيفو السكم في الحياة

كال شؾ أف بيئة الطفؿ األكلى ىي بيتو الذم كلد فيو، ك أسرتو التي يترعرع بيف أفرادىا، الذيف تمقكه منذ "

البداية بالحب كالتقبؿ، أك بالنبذ كاإلىماؿ، كالذيف يشكؿ أسمكب تعامميـ معو شخصيتو المستقبمية، كيحدد مدل 

نجاحو في التكيؼ مع مف حكلو، كما أف أجكاء أسرتو العاطفية، كاألخبلقية، كالثقافية، كاالجتماعية، كاالقتصادية، 

ىي التي تحدد سمككو كمشاعره كانفعاالتو كمياراتو التكيفية، كالمشكبلت النفسية التي يمكف أف يتعرض ليا، كغير 

( 1990ىندم، )". ذلؾ مف خصائص شخصيتو، تبعان لطبيعة ىذه األجكاء ك مدل صبلحيتيا

كالتربية عممية معقدة الف أىدافيا متعددة، كىذا يجعؿ العممية التربكية أمران صعبا، فيي عممية ال تتـ في فراغ، 

بؿ تتحقؽ إذا تكفر طرفاىا، كىما المربي كالمتربي، إ افة إلى الكسط الذم تتـ فيو عممية التربية مثؿ المدرسة 

. كاألسرة غيرىا

كالتربية ىي عممية تتـ بيف مربي كمتربي ككسط تربكم، بحيث يتعيد المربي المتربي جسميان كعقميان كعاطفيان 

كركحيا كاجتماعيا، فيقدـ لو معارؼ كيكسبو ميارة، كبذلؾ فالتربية تنمي جميع جكانب شخصية المتعمـ، كىي تحتاج 

إلى تخطيط كأساليب كأىداؼ كا حة، كلكي يكتمؿ نمك الشخص المتعمـ كامتبلكو القدرة عمى التكيؼ السميـ مع 

. نفسو كمجتمعو، فإننا بحاجة إلى جك تربكم سميـ، كتكجيو مناسب لممرحمة العمرية، كدعـ لتعزيز ثقة المتربي بنفسو

( 1990ىندم، )
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مرحمة المراىقة، ذلؾ أف : أف مراحؿ نمك الطفؿ المختمفة ليا مميزاتيا ك احتياجاتيا، كمف أىـ ىذه المراحؿ

الطفؿ في ىذه المرحمة تطرأ عميو تغيرات بيكلكجية ك نفسية ك اجتماعية، قد تحرؼ سمككو إذا أىمؿ، ك تمقي بو في 

ميب الريح، كلذلؾ فإف التركيز عمى مرحمة المراىقة في التعرؼ عمى احتياجات األبناء ىي مف العناصر األساسية 

إذا ما أردنا أف نجنب ىذا الطفؿ السمبيات التي تحدؽ بو، بؿ ك ننتقؿ بو إلى اإليجابيات المرجكة مف عممية 

.  التنشئة

كتعتبر مرحمة المراىقة فترة انتقالية حرجة يعترض مسار النمك فييا العديد مف المشكبلت التي تحكؿ دكف 

إشباع مطالبيا كتحقيؽ أكبر قدر مف التكافؽ النفسي، فيي مرحمة تثبيت لكؿ مظاىر النمك السابقة، كاستعداد 

كفييا تزداد قدرة األطفاؿ عمى إدراؾ مشاكميـ الشخصية، كخصكصان . "لظيكر خصائص جديدة في المراحؿ البلحقة

أنو مع زيادة المستكل التعميمي كالتقدـ في السف تزداد قدرة  (دكلنجر كآخركف)مع التقدـ في السف، فقد أجمع 

األطفاؿ عمى إدراؾ أف المشكبلت النفسية ىي مشكبلت داخمية لدل الفرد، كالمشكبلت الفكرية كاالنفعالية، ثـ إدراؾ 

أبعد لممشكبلت االجتماعية عمى أنيا ال تقتصر عمى المشكبلت األسرية كالزكاجية بؿ تتعداىا إلى مشكبلت العبلقة 

(. 1998:السيد)". مع الرفاؽ كطرؽ االستجابة لممثيرات الخارجية عمكمان 

كقد حفظت األنظمة كالقكانيف المحمية كالدكلية حؽ الطفؿ في الرعاية، ك منت سبلمتو كسبلمة أمو منذ تخمقو 

تأكيد ككفالة : "مف ميثاؽ الحقكؽ األساسية لمطفؿ العربي ت منت ما يمي (9)رقـ  (ب)في رحميا جنينان، ففي الفقرة 

حؽ الطفؿ في األمف االجتماعي كالنشأة في صحة كعافية قائمة عمى العناية الصحية، كالكقائية كالعبلجية لو كألمو 

مف يـك حممو كبإصحاح البيئة التي ينمك فييا كالمسكف الذم يظمو، كتغذيتو تغذية كافية كمتكازنة كمبلئمة ألطكار 

( 2/6/1984ميثاؽ حقكؽ الطفؿ العربي)". نمكه
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كما أف مشركع قانكف الطفؿ الفمسطيني المقدـ لممجمس التشريعي كالذم أقر بالقراءة الثانية بتاريخ 

حاجات الطفؿ العقمية كالنفسية "بأنو يجب األخذ في االعتبار  (2)الفقرة  (4)، ينص في المادة 19/8/2003

". كالبدنية كاألدبية بما يتفؽ مع بيئتو كصحتو كغير ذلؾ

أف الكالديف يتحمبل معان أك مف يقـك عمى رعايتو المسؤكلية  (2+1)في حيف ت منت المادة الخامسة بفقرتييا 

عف تربيتو بما يكفؿ نمكه كاالحتياجات البلزمة لذلؾ، إ افة إلى  ركرة اتخاذ اإلجراءات الكقائية داخؿ األسرة 

. لمحفاظ عمى دكر األسرة مع تأكيد مسؤكلية الكالديف أك مقدمكا الخدمة في تكفير الخدمات البلزمة كالتكجيو األف ؿ

أف مف حؽ الطفؿ المنفصؿ عف كالديو أك عف أحدىما في االحتفاظ بعبلقات  (21)كما نصت المادة 

". شخصية كاتصاالت مباشرة مع كبل كالديو كبصكرة منتظمة

كىذا ما يؤكد حرص المشرع الفمسطيني عمى المحافظة عمى جك مف الدعـ النفسي مف خبلؿ العبلقة الكالدية 

. كما يظير أف كجكد التكاصؿ بيف االبف كأبكيو أمر  ركرم لنماء كتطكر ىذا الطفؿ

إذ أف لمطفؿ الحؽ في الحصكؿ عمى المساعدات االجتماعية  (31)كقد ظير ذلؾ كا حان في المادة رقـ 

: كخدمات مؤسسات األطفاؿ  مف الحاالت المخصكصة التالية

. األطفاؿ األيتاـ أك مجيكؿ النسب

.  أطفاؿ المطمقة أك الميجكرة الذيف ال عائؿ ليـ

 أطفاؿ المسجكف أك المفقكد أك العاجز عف العمؿ بسبب المرض أك اإلعاقة كال عائؿ ليـ، إ افة إلى أنكاع 

. أخرل ليست ممف تتعرض ليـ ىذه الدراسة
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كـ حفظ التشريع االسبلمي حقكؽ االبناء ذككرا كاناثا، فساكل بينيـ في العطية كحض الكالديف عمى المساكاة 

بينيما كمبلطفتيما، كحرص عمى حفظ حقيما في حالة اليتـ، كال ادؿ عمى االجر الذم كتبو اهلل سبحانو لمف يرعى 

كما جعؿ االف مية . "انا وكافل اليتيم في الجنة ىكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما"  ()اليتيـ كاالرممة مف قكلو 

خير بيت في المسلمين بيت فيو يتيم يحسن اليو وشر بيت في المسلمين بيت فيو "  ()لمبيت الذم فيو يتيـ يحسف اليو لقكلو 

( 1988السكيد). "يتيم يساء اليو، انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير باصبعيو

كتعتبر مرحمة المراىقة مف المراحؿ التي ليا إشكاليات، ذلؾ أنيا تتسـ بعدـ الك كح بالنسبة لممراىؽ، كتحدث 

فييا تغيرات كتطكرات مف الناحية الجسمية كالشخصية كاالجتماعية، مما يشعر المراىؽ بعدـ األماف كيميؿ المراىؽ 

. إلى االبتعاد عف االرتباطات األسرية كتككيف عبلقات مع األصحاب كاألصدقاء كيفكر باالستقبللية في قراراتو

(Paul: 1998 )

كلذا فيي مف أخطر المراحؿ العمرية حيث تبدأ االنحرافات السمككية في المراىقة المبكرة كالمتكسطة مف خبلؿ 

السمككيات الغير متكافقة كاالبتعاد عف المنزؿ، مف ىنا كاف ال بد مف كجكد الشخص الذم يأخذ بيد ىذا الطفؿ 

( Paul: 1988). كيرشده كيبصره كيحميو مف االنحراؼ كالزيغ كال ياع

كما كيمعب الك ع االقتصادم االجتماعي لؤلسرة دكران ميمان في عممية التنشئة كتربية األبناء، ذلؾ أف 

االستقرار االقتصادم، كالطبقة التي ينتمي إلييا الطفؿ ليا دكر في االستقرار النفسي كاالجتماعي لدل أفراد األسرة، 

(. Paul:1988). إ افة إلى أف ذلؾ يساعد عمى النمك الطبيعي لؤلبناء، عدا عف تمقي الخدمات الصحية المناسبة

كمف العكامؿ المساعدة عمى التكيؼ الحسف، العكامؿ البيئية، كالتي تشمؿ المكارد االقتصادية التي تمبي 

الحاجات الفسيكلكجية، كالجك األسرم القائـ عمى التقبؿ كاالىتماـ كالرعاية باألبناء، إ افة إلى األسمكب المتبع في 
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التعامؿ مع األبناء، ك درجة الحرية المعطاة ليـ، كما أف المناخ االجتماعي السياسي القائـ عمى العدالة، كعدـ 

. التمييز، لو أثر كبير في تطكير قدرات األبناء نحك التكيؼ اإليجابي

أف مثؿ ىذا الجك يساعد عمى اإلنجاز كالتحصيؿ، كالتكافؽ المدرسي، في حيف أف جك األسرة المشحكف بالتكتر 

كالقمؽ كعدـ االنسجاـ، يدفع إلى التشتت كعدـ القدرة عمى التحصيؿ، كىناؾ عبلقة قكية بيف التحصيؿ كالتكافؽ 

النفسي، عممان أف كجيات النظر مختمفة حكؿ أييما يؤدم إلى اآلخر، ىؿ التحصيؿ يؤدم إلى التكافؽ النفسي، أـ 

(.  264-181: 1990:ىندم). أف التكافؽ النفسي يؤدم إلى التحصيؿ اإليجابي

في مقالة حكؿ االعتداء الجسدم عمى األطفاؿ، بأف النزاعات كالخبلفات في الحياة  (حاج يحيى)كقد أشار 

الزكجية تخمؼ جك مف التكتر، كقد تؤدم إلى العنؼ  د الزكجة كما يرافؽ ذلؾ مف اعتداءات عمى األطفاؿ في 

ىماؿ حقكقيـ، األمر الذم يؤدم إلى إيذاء نفسي مف حيث رؤية الطفؿ لذاتو، كثقتو بنفسو، كالقدرة عمى  األسرة، كا 

التفكير، كعمميات التحميؿ كاالستنتاج، كاتخاذ القرارات، كما أنو قد يعيؽ نمكه العقمي، إ افة إلى أف الطفؿ يحتاج 

إلى زمف طكيؿ حتى يستطيع أف يثؽ بالناس، كىـ بذلؾ يستصعبكف مف بناء عبلقات حميمة مبنية عمى الثقة 

(  1997حممة التكعية، حاج يحيى، ). كالمكدة

مما سبؽ نخمص إلى أف ىناؾ إجماع عمى أف األبكيف ىما مفتاح العممية التربكية كالنفسية لؤلبناء كأف العممية 

التربكية تقـك عمى العبلقة اإليجابية تجاه األبناء مف كبل الكالديف كعمى الظركؼ البيئية التي تحيط باألبناء كأف أم خمؿ 

األمر الذم . في العبلقات األسرية سيككف ليا آثار عمى قدرات األبناء في التكيؼ كمكاجية المكاقؼ الحياتية المختمفة

يدعـ  ركرة كجكد جك أسرم إيجابي يستقي منو الطفؿ المفاىيـ كالقيـ كالمعتقدات التي تزيد مف قدراتو عمى التكافؽ 

. المستقبمي، كاف غياب الكالديف أك عدـ قياميا بيذا الدكر سيككف لو آثار سمبية عمى حياة الطفؿ المستقبمية

: أثر اليتم والغياب عمى التوافق النفسي- 2
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. االدب المتعمق بغياب الوالدين- أ

إف العبلقة مع األبناء ىي أشبو ما يككف بالنباتات، إذ تحتاج إلى الغذاء المتكاصؿ في البيت، ىذا الغذاء يككف 

مف خبلؿ الفعاليات كق اء الكقت معيـ، ذلؾ أف العبلقة الكالدية، تساعد في بناء شخصية األبناء كقدراتيـ 

االجتماعية، إ افة إلى بناء مفيـك الذات مف خبلؿ التقبؿ االجتماعي، كما أف الكالديف يشكبلف النمكذج الذم 

يتمثمو الطفؿ في حياتو، كيعمؿ عمى محاكاتو في إقامة عبلقاتو مع اآلخريف، كعند غياب اآلباء فإف ىذه العممية 

تصبح صعبة المناؿ، مف ىنا كانت  ركرة إيجاد قناة اتصاؿ بيف اآلباء كاألبناء لتخفيؼ اآلثار  (الغذاء المتكاصؿ)

( Barken, 1998). المترتبة عمى غياب الكالديف عف األسرة

تعتبر األسرة الجماعة الرئيسية لعممية التنشئة االجتماعية، كعف طريقيا يكتسب األبناء المعايير العامة التي 

. تفر يا األنماط الثقافية السائدة في المجتمع، كمف ىنا تت ح أىمية دكر الكالديف في تشكيؿ شخصية األبناء

كبما أف األسرة ىي مح ف الطفؿ، كىي مركز الشعكر بالحب كاألمف كالرعاية، فإذا ما اختؿ تركيب ىذه 

األسرة، فإف ذلؾ ببل شؾ سيكلد مشاعر بعدـ األمف لدل الطفؿ، كما أف مشاعر الحب تجاه الطفؿ تكسبو معاني 

كمفاىيـ عف ذاتو تتسـ باإليجابية فإذا كاف الجك األسرم مشحكف بالخصكمة كالبغض كالخبلفات، فإف أيان مف 

الكالديف لف يستطيع إعطاء األبناء الشعكر بالحب كالحناف كالتقبؿ، بؿ سيكلد لدل األبناء الشعكر بالقمؽ كالتكتر، ك 

قد يصاحب ذلؾ شعكر بتأنيب ال مير، إذ قد يظف األبناء بأنيـ السبب في ىذه المشكبلت ك الخبلفات األسرية، 

( Paul:1988). مما يؤثر عمى الجانب النفسي كاالجتماعي، كحتى مستكل التحصيؿ عند األبناء

أف العكامؿ األساسية التي تؤدم إلى انحراؼ األبناء ىي حاالت الطبلؽ كما يصاحبيا مف  (عمكاف)كيرل 

كمف األمكر المعمكمة التي ال يختمؼ فييا اثناف أف الكلد عندما يفتح عينيو كال يجد األـ التي . " ياع كتشرد كفراؽ
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". تحنك عميو كال األب الذم يقـك عمى أمره كيرعاه فانو ال شؾ سيندفع نحك الجريمة كيتربى عمى الفساد كاالنحراؼ

( 1978:عمكاف)

كما أف تخمي األبكيف عف دكرىما التربكم كانشغاليما عنو لو دكر كبير في معاناة األبناء، كهلل در الشاعر إذ 

: يقكؿ 

ىـ الحياة كخمفاه ذليبل 

 

ليس اليتيـ الذم انتيى أبكاه مف  

 
أمان تخمت أك أبان مشغكال 

 

 

 

إف اليتيـ الذم تمقى لو  

 
كي يؼ عمكاف أف مف العكامؿ األساسية في انحراؼ األبناء ىك مصيبة الُيتـ التي تعترم الصغار، إذا لـ يجد 

مف يحنك عميو كالقمب الذم يعطؼ عميو كاألكصياء الذيف يقكمكف عمى أمره فبلشؾ أف ىذا اليتيـ سيدرج نحك 

خير بيت في ) : () يحض فيو عمى اإلحساف كاإلنصاؼ ليذا اليتيـ بقكلو ()االنحراؼ كفي حديث لرسكؿ اهلل 

( 145: 1978:عمكاف). (المسلمين بيت فيو يتيم يحسن إليو

وآتوا الٌتامى أموالهم وال ": كما ح ت اآليات الكريمة عمى  ركرة القياـ عمى أمكر األيتاـ بقكلو تعالى

( 2:آية: النساء:القرأف الكريـ). "تتبدلوا الخبٌث بالطٌب وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوباً كبٌرا 

وابتلوا الٌتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلٌهم أمولهم وال تأكلوها ": كقكلو تعالى

إسرافاً وبداراً أن ٌكبروا، ومن كان غنٌاً فلٌستعفف ومن كان فقٌراً فلٌأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إلٌهم أموالهم 

( 6:آية:النساء:القرأف الكريـ). "فأشهدوا علٌهم وكفى باهلل حسٌبا 

انا وامراة سعفاء الخدين آمت من زوجها " ()كما اكد االسبلـ عمى دكر االـ في تربية االبناء بعد كفاة االب، فقاؿ 

. "فصبرت على ولدىا كهاتين في الجنة، وزاد ابو داود ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتامتها حتى بانوا او ماتوا 

( 196: 1988سكيد)
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أف ىناؾ عبلقة بيف طبلؽ األبكيف  (Amato & Keth,1991) (أماتك ككيت) دراسة، كجد 92كفي مراجعة ِؿ 

كالمشكبلت السمككية لؤلبناء، بما فييا سمكؾ العدكاف، كأف الصراع بيف األبكيف قبؿ كأثناء االنفصاؿ ىك الذم يؤثر 

. عمى تكيؼ الطفؿ

أف فقد شخص عزيز ال يشعر فقط بالكفاة، بؿ يمكف أف يككف مف خبلؿ  (Johnson1997جكنسكف )كترل 

. المرض المزمف أك الطبلؽ، أك االنفصاؿ، كأف كؿ فقداف يحتاج إلى تكيؼ جديد مع الظركؼ الحياتية الحادثة

إلى أف عمر الطفؿ يمعب دكران ىامان في تأثر الطفؿ بالفقداف حيث أف  (Johnson 1997جكنسكف )كتشير 

فيـ الطفؿ لمفقداف يختمؼ بحسب عمره فالطفؿ حتى سف خمس سنكات يظير أف الفقداف مؤقت في حيف أف 

: Johnson). المراىؽ لديو تفيـ كامؿ لمعنى الفقداف كىك بحاجة لمدعـ االجتماعي كالديني لممساعدة عمى التكيؼ

1997 )

أف مشاعر الطفؿ البد أف يعمؿ حسابيا، فيك ال ذنب لو فيما حدث كلكنو يتأثر بنتائجو، أنو يشعر بالخسارة 

الفادحة بسبب االنفصاؿ أك الطبلؽ أك المكت، كقد يظير بمظير البلمبالي بخصكص ىذا المك كع، أك قد يكبت 

مشاعره فتظير في شكؿ ا طرابات سمككية، أف فقداف أحد الكالديف خبره أليمة كىزة انفعالية  خمة بالنسبة لمطفؿ، 

( 1985زىراف، ). ككجكد زكج أـ أك زكجة أب يعتبر الخبرة الثانية التي ربما تككف أكبر ألما مف األكلى

كقد يعاني الطفؿ اليتيـ مف مشكبلت منيا العكز المادم، كنقص الغذاء كالمأكل كالحرماف االنفعالي مف الحب 

كالعطؼ كالحناف، كقد يؤدم عدـ الرعاية السميمة لميتيـ إلى تشرده كتخمفو العممي كجنكنو، كما اظيرت بعض 

زىراف، ). البحكث أف إىماؿ اليتيـ يؤدم إلى التأخر الدراسي ك إلى تككيف العقد النفسية مثؿ الشعكر بالنقص

1985 .)
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كقد اىتـ االسبلـ بمشاعر الطفؿ كحسب ليا اكبر حساب، حيث انو اككؿ رعاية الطفؿ بعد كفاة امو اك 

، اك كفاة الزكج فاف ح انة البنت حتى سف (الطبلؽ)طبلقيا الى مف يعتني بو كيرعاه، كفي حاؿ انفصاؿ الكالديف 

كأف ) عاما، اذا لـ تتزكج مف غير ذم رحـ 11البمكغ ىي مف حؽ أألـ، في حيف يبقى االبف في ح انتيا لعمر 

اذ عندىا يبقى االبناء مع االـ في بيت الزكج الجديد، كاال فتنتقؿ الح انةالى الجدة مف  (تتزكج اخ الزكج المتكفى

، كنبلحظ ىنا كيؼ اف االسبلـ حرص في ىذا الجانب عمى الرعاية (اخت االب)االـ، فالجدة مف االب، فالعمة 

االنثكية لمطفؿ لما لذلؾ مف اثر في نفس الطفؿ سيما اف االنثى تمتاز بالرعاية البدنية كالعاطفية كالتي يحتاج الييا 

.  (مقابمة شخصية) (الرجكب). الطفؿ في ىذه المرحمة اكثر مف الذككر

 كفي حيف يؤدم التقبؿ كاالستحساف كالتعاطؼ كالتفيـ كامتداح الطفؿ إلى ارتفاع مفيـك الذات عنده، كزيادة 

ما )المثابرة كدافعية اإلنجاز لديو، يؤدم النقد كالنبذ إلى شعكر الطفؿ بعدـ الكفاءة كعدـ الجدارة، كيتطكر لديو اتجاه 

، كما يكلد النقد المستمر لمطفؿ مف قبؿ كالديو (Helplesnes Learn)، كىك ما يعرؼ بمصطمح (جدكل المحاكلة

(  1996حمدم، ). خكفان مف فقداف حب الكالديف لو، كىذا بدكره يشكؿ مصدران مستمران لمقمؽ

تك ح فييا أف ىناؾ عدة دراسات  (ق ايا اآلباء الغائبكف كاألبناء يدفعكف الثمف)بعنكاف  (الكافي)كفي مقالة 

حديثو تظير أف اآلباء كاألميات الذيف يعممكف طكاؿ اليـك قد يؤثركف سمبا عمى مستقبؿ األبناء كاف األطفاؿ الذيف 

يتكاجد معيـ أحد الكالديف في المنزؿ اظيركا قدرات عمى التحصيؿ أف ؿ ممف يككف آباؤىـ مشغكليف عنيـ في 

. العمؿ كما أنيـ أقؿ عر و لم غكط النفسية

كيؤثر ىذا الك ع عمى أسمكب تعامؿ الكالديف مع األبناء، مما يمقي بظبللو عمى الجك االجتماعي، كالتربكم، 

كاألسرم، كما أف الجك المشحكف بالتيديد باالنفصاؿ، يكلد شعكران بالقمؽ كالخكؼ كالتيديد كالعجز، كالخكؼ مف 
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المستقبؿ المجيكؿ، كيؤثر ىذا بدكره عمى قدرة األبناء عمى التكيؼ المدرسي كالتحصيؿ بدرجة كبيرة، كما قد يؤدم 

(.  1990:ىندم). إلى االكتئاب

أف ىناؾ عبلقة بيف التكتر الزكاجي كاإليذاء النفسي لؤلطفاؿ، فقد أظيرت أف عممية  (خميس)كفي مقاؿ ِؿ 

االنفصاؿ الناتجة عف الطبلؽ في الغالب تككف مسبكقة بجك أسرم مشحكف بالخبلفات الزكجية، كالتي تؤثر عمى 

الحالة النفسية لؤلطفاؿ، مما قد يظير أثره بشكؿ كبير، ك في حاؿ االنفصاؿ فاف ىذا الجك يتحسف بالنسبة لمطفؿ، 

( 1999-1998حممة التكعية المجتمعية، ). مما قد يساعد في تخفيؼ حدة المشكمة النفسية لدل الطفؿ

لعدد مف المتغيرات النفسية كالبيئية المرتبطة بانخفاض التحصيؿ لدل بعض الطبلب  (غنيـ)كفي دراسة 

 عاـ، ظير أف مف بيف ىذه العكامؿ العبلقات الكالدية كاالجتماعية، كما أظيرت النتائج 16-14المتفكقيف مف عمر 

أف الطالب المتفكؽ عقميا الذم ينشأ في مناخ يشعر فيو بالخبلفات كالتكترات كعدـ الكفاؽ كالتيديد باالنفصاؿ 

كالطبلؽ، يزيد مف مستكل القمؽ كالتكتر فت عؼ إرادتو كقدرتو عمى المثابرة، كيقؿ مستكل التكافؽ المدرسي كالصفي 

(. 1988غنيـ، ). لديو

كما أف بعض الصدمات االنفعالية الشديدة تمؾ الناجمة عف مكت شخص يتعمؽ فيو الطفؿ أك ف يحة أسريو 

قد تسبب مشاكؿ انفعالية مما يؤدم إلى صعكبة في النطؽ كبالتالي عدـ القدرة عمى إقامة عبلقة اجتماعيو مع 

الغير عبلكة عمى ا طراب مفيـك الذات لدل الطفؿ كمالو مف آثار سمبية في القدرة عمى التكافؽ مع البيئة المحيطة 

( 1960اليابط، ). بو
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بعنكاف نداء لمكالديف نحك أسرة أف ؿ، أف ىناؾ عبلقة بيف قدرة الطالب عمى  (فاشة كعدكاف)كفي كرقة عمؿ 

كتسربو مف المدرسة، أم أنو كمما كاف ىناؾ صعكبة في التأقمـ كعبلقات أسرية  (التكافؽ األسرم)التأقمـ في العائمة 

( 1998حممة التكعية، فاشة كعدكاف، ). مفككة كمما أدل ذلؾ إلى تسرب الطالب مف المدرسة

أف مشكمة التسرب ىي أحد أشكاؿ عدـ التكيؼ المدرسي، كأف ىناؾ أسباب  " (1995أبك ىاشـ، )كفي دراسة 

تعزل إلى مشاكؿ شخصية أك أسرية، تؤدم إلى مشاكؿ نفسية كعدـ الشعكر باألمف، مما يزيد مف مستكل التكتر، 

-146: 1995أبك ىاشـ، المؤتمر الرابع، ). كالقمؽ، كالسرحاف، كمف ثـ اإلخفاؽ الدراسي كالتسرب مف المدرسة

156  )

مما سبؽ يتبيف لنا ما لؤلسرة مف أىمية في بناء شخصية األبناء كقدراتيـ، األمر الذم يسيؿ عمييـ التكافؽ 

. كالتكيؼ مع المجتمع كالظركؼ المحيطة بيـ

إف الطريقة الكحيدة لتغير مستكل اإلنجاز ألفراد المجتمع كبالتالي التطكير كالنماء االقتصادم لممجتمع ىك في 

. تغيير أساليب التنشئة الكالدية كبعد ذلؾ ال بد أف ننتظر لفترة زمنية حتى نقرر إذا ما كاف التغير فعاؿ أـ ال

(Bernard, 1992 .)

كقد ك عت مدرسة ىكنغ ككنغ العالمية سياسة تمـز أحد الكالديف بالبقاء بشكؿ مستديـ مع الطالب، ك ذلؾ 

لتحمؿ المسؤكلية التربكية ك االجتماعية، إ افة إلى المساعدة في حؿ أم إشكالية في حياة الطالب، كفي حاؿ 

شعار المدرسة بذلؾ قبؿ السفر  تخطيط أحد الكالديف لمغادرة ىكنغ ككنغ فإف عميو تكميؼ شخص آخر بالمسؤكلية، كا 

(  http://www.dragonnet.hkb.edu). بمدة أسبكع عمى األقؿ، مف خبلؿ تعبئة نمكذج خاص بمغادرة الكالديف

http://www.dragonnet.hkb.edu/
http://www.dragonnet.hkb.edu/
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كيؤثر مركز الطفؿ في األسرة، أم ككنو الطفؿ األكؿ، أك األكبر أك األصغر، أك الكحيد، أك ككنو ربيبان أك متبنى أك 

يتيمان، أك غير شرعي، في أسمكب تربيتو كتنشئتو االجتماعية كعبلقاتو االجتماعية، إذ أف مركز الطفؿ يؤثر عمى نكع الرعاية 

المقدمة لو، كيؤثر ذلؾ بشكؿ كبير عمى نمك شخصيتو كصحتو النفسية، كال سيما إذا كاف الطفؿ يتربى عند زكج أمو أك زكجة 

(  1985زىراف، ). أبيو

أف شعكر الطفؿ بالمثيرات كالتعاطؼ مع الغير، يتأثر بشكؿ مباشر بدرجة الحناف الذم يتمقاه منذ الطفكلة، 

ذا فقد ىذا الحناف كىذه العاطفة، فإنو سيشعر باإلىماؿ كالفقداف العاطفي، كسيككف ذلؾ عامؿ مف عكامؿ تغيير  كا 

( http://www.salonmagazine.com). مساره السمككي تجاه عدـ السكاء

أف تعدد ال غكطات يؤدم إلى تأثير عكسي عمى الفرد، إال أف ىناؾ  (Johonson. 1997) (جكنسكف)كتعتقد 

. احتمالية أف التكتر يؤدم إلى تشكيؿ قدرات تكيفيو بناءه مف قبؿ األطفاؿ تحمييـ مف المشاكؿ النفسية

كما أف الدراسات الحديثة لمقارنة التكيؼ النفسي االجتماعي لطمبة المرحمة اإلعدادية الذيف يعيشكف مع 

أكصياء، بسبب طبلؽ األبكيف، مقارنة بزمبلء ليـ يعيشكف مع كالدييـ، أظيرت أف مستكل تقدير الذات كالدافعية 

كالدعـ االجتماعي، أقؿ لدل الطمبة المنفصميف مف نظرائيـ، إ افة إلى شح آليات التكيؼ المستخدمة مف قبؿ 

( Johonson: 1997). الطمبة المنفصميف

الطفؿ عف مقدـ الخدمة الذم  (أخذ)حكؿ االنفصاؿ، أشارت إلى أف االنفصاؿ ىك إبعاد  (كام)كفي مقالة ِؿ 

( Caye: 1996). يقيـ معو عبلقة ارتباط ك ثقة، ك أف ىناؾ آثار إيجابية كأخرل سمبية لمثؿ ىذا الك ع

السبلمة المباشرة لمطفؿ، حيث يستشعر :  مف مفيـك الحماية لؤلطفاؿ، فاف لبلنفصاؿ اإليجابيات التالية

كما أف االنفصاؿ يخفؼ أعباء التنشئة . الطفؿ أف المجتمع سيقدـ لو الحماية حتى لك لـ يستطع اآلباء تقديميا لو

. عف الكالديف، مما يفسح المجاؿ ليما لمتخطيط لمتغيرات البلزمة إلعادة الطفؿ إلى األسرة

http://www.salonmagazine.com/
http://www.salonmagazine.com/
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إال أف االنفصاؿ قد يشكؿ مخاطر ك سمبيات عمى اآلباء ك األبناء معان، حيث أف بعض األبحاث تشير إلى 

كمما كانت  (Traumatic Separation)ك كمما كاف االنفصاؿ ناتج عف أزمات . انو يؤثر عمى تطكر كنمك الطفؿ

( 1995الشؤكف االجتماعية، ). اآلثار السمبية الناتجة أكثر ك كحان كفداحةن 

ككمما تكرر االنفصاؿ كمما كاف ىناؾ صعكبة في تطكير الطفؿ لعبلقات حميمة مع اآلخريف في المستقبؿ، 

إ افة إلى أف األطفاؿ الذيف يتعر كف لبلنفصاؿ عف األبكيف، يظيركف تدني في . خكفان مف االنفصاؿ فيما بعد

كعدـ ن كج  (االكتئاب كالقمؽ)مستكل مفيـك الذات كفقداف الثقة باآلخريف، كمشاكؿ في المزاج، مما في ذلؾ 

اجتماعي انفعالي، ك حالة الميارات االجتماعية، كالنككص مثؿ التبكؿ البلإرادم، إ افة إلى تأخر في الناحية 

المغكية كالمعرفية، لذا عمى العامميف االجتماعييف التنبو إلى األعراض الناتجة عف انفصاؿ األطفاؿ عف كالدييـ، 

. كالعمؿ عمى التخفيؼ مف اآلثار السمبية الناتجة عف أزمة االنفصاؿ

: االدب المتعمق بغياب األب - ب

مف مجمكع األسر في % 20لبعض الحقائؽ حكؿ األسرة ذات المعيؿ الكاحد، حيث أف  (فريدماف)كتعرض 

مف ىذه النسبة تشكؿ األـ المعيؿ فييا كانو عاـ % 80الكاليات المتحدة األمريكية ىي مف ذات المعيؿ الكاحد كاف 

 عاـ في أمريكيا يعيشكف مع أحد كالدييـ فقط، ككاف سبب ذلؾ 18 مميكف طفؿ تحت عمر 15.3 كاف 1991

. ارتفاع نسبة الطبلؽ كالكالدات الغير شرعيو

أف تنشئة األطفاؿ في أسر ذات معيؿ كاحد صعبة ال سيما إذا لـ يكف ىناؾ  (فريدماف)كقد أظيرت دراسة 

مقدمكا خدمو بالغيف لمساعدة المعيؿ، كاعتبرت أف اشتغاؿ األـ لتمبية احتياجات األبناء في حالة غياب األب يزيد 

( Fridman, 1998). مف الصعكبات في عممية التربية
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أف األطفاؿ الذيف ينشئكف في مؤسسو عائميو القكامة فييا ليست لؤلب، إما ل عؼ شخصيتو أك  (الفائز)كيرل 

بسبب فقر أك لعدـ كجكد أب شرعي قمما ينشئكف أسكياء كقؿ أف ال ينحرفكا في تككينيـ العصبي كالنفسي 

. كالسمككي

في كرقة عمؿ حكؿ التفكؾ األسرم لحممة التكعية المجتمعية، أف ىناؾ تأثير كا ح ليجرة  (كناعنة)كما أشار 

الزكج كغيابو عف العائمة بسبب العمؿ سيما إذا كاف ذلؾ لمدة طكيمة عف األبناء، بحيث يؤدم إلى تشكىات في 

المسمؾ االجتماعي في العائمة كشيكع ظاىرة االنحراؼ كالتفكؾ كالفشؿ الدراسي لؤلبناء، رغـ أنو قد يؤثر عمى 

حممة التكعية ). الزكجة سمبان أك إيجابان، بحيث يزيد مف مسؤكلياتيا، كيعزز دكرىا في العائمة كيزيد مف ثقتيا بنفسيا

(  1997المجتمعية، كناعنة، 

، أف غياب األب يترؾ آثار محسكسة عمى البنات في سف المراىقة، (1998عيكش، )كجاء في كرقة عمؿ ِؿ 

كعمى األخص إذا كاف الغياب قد حصؿ في سف الطفكلة المبكرة، إال أف ىذه اآلثار قد تككف أقؿ حدة إذا كجد 

ذككر آخريف كبدائؿ لنمكذج األب، مثؿ األخ األكبر، رغـ أف االعتقاد باف األب ىك النمكذج األسمى لمدكر الذككرم 

. في األسرة، كأف العبلقة الحميمة بيف األب كاألبناء تعزز التكافؽ لدل األبناء

كما أكرد أف غياب األب قد يقمؿ مف قدرة األطفاؿ عمى التكافؽ االجتماعي كخاصة الذككر، في حيف قد يعزز 

( 1999-1998حممة التكعية المجتمعية، عيكش، ). دكر األـ في األسرة، لبقائيا بجانب األطفاؿ بصكرة مستمرة

كما أف ابتعاد اآلباء عف األبناء بسبب السجف لو آثار ليست بالقميمة عمى األبناء كقد جاء أف المنصكر بعث 

ما فقدناه مف تربية : ما أشد ما مر بكـ مف ىذا السجف ؟ فقالكا )إلى مف في السجف مف بني أمية يقكؿ ليـ 

( 1998عمكاف، . )(أكالدنا
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: يؤثر غياب األب عف األبناء في جكانب يمكف تمخيصيا فيما يمي

:  آثار تربوية- 1

يا أييا الذيف آمنكا قكا أنفسكـ كأىميكـ ناران كقكدىا : " حيث أف األب ىك المكمؼ شرعان بتربية األبناء لقكلو تعالى

كمكـ راع ككمكـ ):  في قكلو()كقد أكد ذلؾ حديث المصطفى . (6: التحريـ:القرآف الكريـ )". الناس كالحجارة 

كالرعاية ىنا تشمؿ النكاحي التعميمية كالتربكية كالصحية كالنفسية فيي . (380 :2البخارم، ج )(مسؤكؿ عف رعيتو

 .شاممة لكؿ جكانب حياة اإلنساف كغياب االب يؤدل الى خمؿ في ىذا الدكر بال ركرة

: آثار نفسية- 2

تنشأ عبلقة األب باالبف في فترة مبكرة مف العمر كذلؾ مف خبلؿ التعامؿ في البيت حيث يراقب الطفؿ ىذا 

ما بنظرات  التعامؿ كيتأثر بو، فالطفؿ إما أف يتجو نحك األب أك ييرب إلى ح ف أمو، إما أف يقابمو باالبتسامة كا 

الخكؼ، كىذه العبلقة تؤثر بشكؿ كبير في االستقرار النفسي لمطفؿ، مما يزرع ثقة الطفؿ باآلخريف أك يفقده ىذه 

. الثقة

إف العبلقة القكية مع الطفؿ ىي التي تحفظ الطفؿ عمى آداء الحركات كالميارات في عامو األكؿ مف الكقكؼ 

. كالمشي، كتغرس فيو كثير مف السمات مثؿ الجرأة، كاالعتماد عمى النفس

: آثار مادية- 3

فاألب ىك المعيؿ كالمكمؼ شرعان بالنفقة عمى األسرة، فاألب ىك الذم يدخؿ السركر عمى قمب الطفؿ مف 

خبلؿ تكفير االحتياجات البلزمة لمطفؿ، كىذه تدخؿ في نفس الطفؿ كثيران مف المعاني االجتماعية كالنفسية أي ان، 

. كتقكم ثقة الطفؿ بكالده كأسرتو كبأنو محبكب في األسرة
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كما أف فقداف المعيؿ قد يؤدم إلى التكسب الغير مشركع التي تمارسو أـ األيتاـ أك األيتاـ أحيانان بسبب شدة "

الحاجة، كذلؾ عند غياب الكازع الديني، كعدـ عناية اآلخريف كتقصير أبناء المجتمع، كىذا العمؿ يجر كيبلت 

( 67 :1996:عمرك)". سمككية كعكاقب كخيمة

اكردتا مجمكعة مف النماذج  (حبلؽ، كقراعيف)رغـ ما ذكر مف آثار سمبية لغياب االب عف االسرة، اال اف 

-الثائر الفنزكيمي- بكاسا، سيمكف بكليفاف)التي كاف غياب االب قد شكؿ ليا حافزا الى التميز كاالبداع، امثاؿ 

كاسترك، اليزابيث األكلى، شارلماف، نابميكف )كانكا فاقدم اآلباء، في حيف كاف  (لكيس الرابععشر، ىتمر، غاندم

(  حبلؽ كقراعيف. )كانكا غير معركفي االب (الثالث، لينيف، كاتاتكرؾ

: االدب المتعمق بغياب األم - ج

األـ ىي الفراش الكفير الذم يحت ف الطفؿ، كىي الشجرة التي تغذم ىذه األغصاف اليانعة، فيي التي حممتو 

في رحميا، كىي التي عانت آالـ المخاض كسير الميالي، جاعت ليشبع، كحرمت نفسيا ليمعب، كقاست البرد ليناـ 

دافئان ىانئان، كما عانت الحرماف العاطفي كالمالي في حيف كفرت لمطفؿ كؿ ما يريد لكي ال يشعر بأنو أقؿ مف غيره 

. فينكسر خاطره

ووصٌنا ": كقد أظير اهلل ىذه المعاناة كطمب مف األبناء أف يحفظكا ذلؾ لؤلـ بشكؿ خاص لقكلو تعالى

ًّ المصٌر القرآف ). "اإلنسان بوالدٌه، حملته أمه وهناً على وهن وفصاله فً عامٌن، أن اشكر لً ولوالدٌك إل

(. 13: آية:لقماف: الكريـ
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كحاجة األبناء إلى األـ قد تككف أشد منيا إلى حاجتيـ إلى األب خاصة في المراحؿ األكلى مف العمر، كذلؾ 

أف األـ ىي التي تقدـ ليـ الحب الغامر، كالحناف الصادؽ، فيي تشعر باألبناء كيشعركف بيا، فيي العطؼ كالحب 

. كالحناف، كالطفؿ أحكج ما يككف لذلؾ في سنكاتو األكلى

األعباء التي ستكاجو الكالد الذم يعيش مع األبناء، خاصة إذا كانت األـ بثبلثة أعباء  (Paul) (باكؿ)كيحدد 

: رئيسو، إ افة إلى العبء المالي، كىي

.  عبء المياـ، حيث يتكجب عمى أحد الزكجيف أف يقـك بمياـ خارج المنزؿ كداخمو إ افة إلى األعماؿ التربكية:أوالً 

عبء المسؤكلية، حيث أف مسؤكلية اتخاذ القرارات الحاسمة كالحساسة تقع عمى أحد األبكيف بدال مف كجكد : ثانياً 

. شريؾ في حمؿ المسؤكلية

عبء المشاعر كالدكافع كىك ذك أىمية بالغة كعمى األخص لؤلطفاؿ، حيث أف أحد األبكيف عميو أف يكفر : ثالثاً 

احتياجات األطفاؿ مف الحب كالحناف كالتكاصؿ االجتماعي كالمعب، كؿ ذلؾ بعد يـك مف العمؿ المرىؽ، عمما 

(( Paul, 1988. بأف الكقت ال يتسع لكؿ ذلؾ

كما أف غياب األـ بيدؼ السعي عمى العياؿ لو آثار سمبية حتى إذا كاف ذلؾ بسبب كفاة األب، كقد ك ع 

اإلسبلـ السياسات الكفيمة باالرتقاء باألرممة كأبنائيا تربكيان كماديان، كيظير ذلؾ جميان مف خبلؿ اآليات الكريمة، قاؿ 

، كقكلو (26: آية:اإلسراء:القرآف الكريـ). "وآت ذا القربى حقه والمسكٌن وابن السبٌل وال تبذر تبذٌراً " : تعالى

( 75: آية:األنفاؿ: القرآف الكريـ). "وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا ": تعالى

(. 74 :1996:عمرك) "الساعي على األرملة والمسكين كالمجاىد في سبيل اهلل أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار" ()كقكلو 
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كلما لمك ع االقتصادم مف آثار، فإف خركج األميات لمعمؿ مف أجؿ المساعدة في األعباء المادية قد أثر 

. بشكؿ أك بآخر في قدرة األـ عمى القياـ بدكرىا التربكم

كما أشارت الكافي إلى أف ىناؾ نتائج تبيف أف عمؿ أحد الكالديف خصكصا األـ بدكاـ كامؿ أك جزئي خبلؿ 

. السنكات الخمس األكلى مف عمر الطفؿ قد يعيؽ بشكؿ فعمي تقدـ الطفؿ في الحياة كتطكير قدراتو المستقبمية

. (الكافي)

إف خركج المرأة لمعمؿ نتيجة لمظركؼ االقتصادية التي نعيشيا، كابتعاد األـ عف الدكر التربكم، كالذم تعتبر 

العاطفة كالحب كالحناف األساس الميـ فيو، لو آثار سمبية عمى قدرة األـ عمى التحمؿ كالتكفيؽ بيف عمميا خارج 

المنزؿ، كتعامميا مع زكجيا كأبنائيا، ك في حاؿ كجكد أحد الجديف أك األقارب، فاف ذلؾ قد يخفؼ مف السمبيات، 

رغـ أف ىناؾ سمبيات أخرل تكمف في عدـ تقبؿ كبار السف لمتغيير الحاصؿ في الجيؿ الجديد، كالذم قد يؤدم إلى 

( 1990:ىندم). نقد األبناء، مما ينعكس سمبا عمى مستكل التكتر لدييـ

مما سبؽ يت ح لنا أف دكر األسرة دكر مركزم ال يمكف أف يستغنى عنو، كبذلؾ فأف عدـ تكفر مثؿ ىذا الجك 

ببل شؾ سيككف لو آثار سمبية عمى نمك كتطكر األطفاؿ فإذا كانت األسرة ىي التي تبني شخصية الفرد كتزرع فيو 

القيـ كاألخبلؽ كالمفاىيـ االجتماعية كىي التي تنمي فيو السمات المختمفة فكيؼ سينمك الطفؿ كيتطكر بعيدا عف 

األجكاء األسرية التي تمبي احتياجاتو، ككيؼ ستصاغ شخصية األطفاؿ في ظركؼ الحرماف المادم كالعاطفي حيث 

الشعكر بالفقداف كال ياع، ظركؼ قد تنظر ليذا الطفؿ بالسمبية كعدـ التقبؿ، كأف عدـ تكفر الجك األسرم لو عدة 

أسباب كقد تككف ىذه األسباب طبيعية مثؿ الكفاة، أك أسباب سياسية، مثؿ السجف، أك أسباب اقتصادية كالسفر 

الطكيؿ، كاف غياب األب بالذات فترة مستمرة تصؿ إلى ثبلثيف يكمان أك أكثر سيحـر األبناء مف كثير مف احتياجاتيـ 
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النمائية، كما أف الطبلؽ ىك مف العكامؿ التي تؤدم إلى التشتت كالشعكر بال ياع لدل األبناء، عدل عف الجك 

المشحكف الذم تحياه األسرة قبؿ أف تتـ عممية الطبلؽ، كالتي يترتب عمييا كما أشرنا تأثيرات كجدانية، كسمككية، 

 .كانعكاسات سمبية عمى التحصيؿ الدراسي كمفيـك الذات

: األبحاث العممية والدراسات السابقة: ثانيا

لقد أشارت األبحاث كالمقاالت بشكؿ كبير إلى النتائج السمبية عمى سمات الشخصية كغيرىا مف الجكانب 

النمائية لمفرد، في حيف شحت الدراسات العربية حكؿ أثر غياب الكالديف عمى التكافؽ النفسي لؤلبناء إال أف 

الدراسات األجنبية في ىذا المجاؿ أخذت الجكانب العممية كالتي تك ح كيؼ يمكف أف نعالج المشاكؿ الناتجة عمى 

االنفصاؿ أك غياب الكالديف أك أحدىما عف األبناء، حيث أف ىناؾ أكثر مف آلية ك عت لتسييؿ عممية التكيؼ 

. لدل األبناء

 طالب في الصؼ 100حكؿ التنشئة الكالدية كشعكر األبناء بالفقداف عمى عينة مف  (مختار)في دراسة 

الحادم عشر بمصر، أظيرت الدراسة أف التنشئة الكالدية السمبية تفرز عادةن أنماطان سمككية لؤلبناء غير إيجابية، 

فقد ات ح أف األبناء الذيف يعانكف مف الشعكر بالفقداف ىـ نتاج التنشئة الكالدية التي لـ تأخذ في اعتبارىا الحقائؽ 

التربكية النفسية في التنشئة السميمة لؤلبناء، كما يرل مختار أف األسرة المتصدعة المفككة ال يكجد فييا تكاصؿ 

إنساني أك حب، كبالتالي يشعر األبناء بالجكع العاطفي، مما يؤدم إلى ا طرابات جكانب كثيرة في شخصية 

األبناء، مف أىميا ما يتعمؽ بشيكع السمات كاالنفعاالت االكتئابية كالسمكؾ المر ي كالمتمثؿ في غياب الشعكر 

باإلثـ، كانخفاض اعتبار الذات الناجـ عف اال طراب األسرم، كانخفاض الركح المعنكية، كالشعكر باليأس، كالعجز 
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. عف النظر إلى الحياة نظرة متفائمة، كالشعكر بعدـ الثقة باآلخريف، كالشعكر بالفردية كاألنانية كالعجز االجتماعي

( 39/1996مجمة عمـ النفس، )

حكؿ اآلثار المترتبة عمى انفصاؿ الكالديف عمى البنات في  (1989لكر كزمبلئو )كفي دراسات ميدانية قاـ بيا 

حيث أظيرت الدراسة حدكث إشكاليات  (عاـ18 إلى 12 عاـ، 11 إلى 6مف )مرحمة الطفكلة المتأخرة كالمراىقة 

:  في حياتيا كالتي بدكرىا أظيرت المشاكؿ التالية (تتمثمو)في الشخصية مردىا إلى عدـ كجكد نمكذج تتقمصو الفتاه 

. الشعكر بقمؽ الفراؽ الشديد- 1

. كبت كتحكيؿ لممشاعر المصاحبة لفقداف األب- 2

. (محاكاة النمكذج المفقكد)مشاكؿ التكحد - 3

. (لمرجاؿ)الميؿ إلى الجنس اآلخر - 4

في مستشفى جامعة ميتشيغاف لمصحة النفسية لؤلطفاؿ، عمى عينة مف  (كالتر كرمبار)كفي دراسة قاـ بيا 

تتمثل  طفؿ كمراىؽ ممف تعر ت أسرىـ لبلنفصاؿ بسبب الطبلؽ أظيرت أف ىناؾ ثبلث مشاكؿ رئيسية 144

. مف العينة يعانكف مف القمؽ، كالحزف، كا طراب في المزاج، كرىاب كاكتئاب % 63أف :  في

. يعانكف مف مشاكؿ دراسية ك عؼ تحصيؿ % 56

. عنؼ تجاه الكالديف % 43

 طفمة في مرحمة الطفكلة المتأخرة كانت نتائجيا قريبة مف نفس نتائج 32كفي دراسة أجراىا الباحثاف عمى 

. مف العينة تعاني مف  غكطات نفسية % 69:  الدراسة السابقة، حيث أظيرت أف

. تعاني مف مشاكؿ في التحصيؿ % 47
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. تعاني مف عنؼ  د الكالديف % 41

كما أظيرت الدراسة أف الفتيات االتي يعشف ظركؼ انفصاؿ الكالديف كىف في الصغر يجدف صعكبةن في 

( Kalter&Rambar:1989). إنشاء عبلقات مع الرجاؿ عند بمكغيف سف المراىقة

 حكؿ عدد مف المتغيرات النفسية كالبيئية المرتبطة بانخفاض مستكل التحصيؿ 1988 (غنيـ) كفي دراسة 

الدراسي لدل عينو مف الطمبة المتفكقيف، حيث درست الباحثة عدد مف العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ ككاف مف بينيا 

العبلقات الكالدية كاالجتماعية كمحرؾ كدافع لمسمكؾ، كقد أظيرت الدراسة أف الطالب المتفكؽ عقميا الذم نشأ في 

مناخ يشعر فيو بالخبلفات كالتكترات كعدـ التكافؽ كالتيديد باالنفصاؿ كالطبلؽ فإنو يقع نيبا لمقمؽ المرتفع الذم يبدد 

طاقتو كيخفض مف مستكل دافعيتو كيفقد ثقتو بنفسو كيؤدم ذلؾ إلى سكء التكافؽ الصفي كالمدرسي كسكء التحصيؿ 

( 1988 / 8:مجمة عمـ النفس ). األكاديمي

لتبلميذ مف األسر ذات العائؿ الكاحد ك األسر ذات العائميف مف حيث الكصكؿ إلى  (كيمي) كفي دراسة لػِ 

 تمميذ ك تمميذة مف مدرستيف في  كاحي مدينة جكرجيا، كقد 523إنياء الدراسة الثانكية، حيث تككنت الدراسة مف 

 تمميذان ممف ىـ مف أسر ذات عائؿ كاحد كقاـ بمقابمتيـ لمعرفة مدركاتيـ الحسية عما تقدمو ليـ المدرسة 42اختير 

. لمساعدتيـ عمى التخرج، كلـ يكف ىناؾ فركؽ ذات داللة بيف الطرفيف

رغـ أف ىناؾ دراسات أكدت كجكد فركؽ في األداء الدراسي بيف التبلميذ الذيف ينحدركف مف أسر ذات عائميف 

ك أكلئؾ الذيف ينحدركف مف أسر ذات عائؿ كاحد، مما دعا إدارة المدرسة إلى مراعاة الظركؼ التي تنتج عف 

( 1996/ 39مختار، مجمة عمـ النفس، ). العيش في أسرة ذات عائؿ كاحد مف أجؿ التقميؿ مف تمؾ اآلثار السمبية
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بعنكاف أثر االنفصاؿ األسرم عمى المراىقيف في الككيت، كالتي تيدؼ إلى  (الخشاف)كفي دراسة مقارنة لػِ 

مقارنة الفرؽ في مفيـك الذات، مركز ال بط، كاتجاىات األبناء نحك الكالديف، لعينة مف المراىقيف ألسر طبيعية 

كأسر منفصمة بسبب الطبلؽ، أظيرت الدراسة بأف ىناؾ ارتفاع في مستكل مفيـك الذات لصالح المراىقيف مف أسر 

منفصمة بسبب الطبلؽ، كأف ىناؾ فركؽ ذات داللة عائدة إلى الجنس لصالح البنات، كقد كاف ىناؾ فركؽ ذات 

  (الخشاف). داللة إحصائية في تقييـ األبناء لصالح األميات

تظير أف األطفاؿ الذيف يتربكف في  (فريماف)ك  (سككت)أف ىناؾ أبحاث أجراىا  (الشيخ ك جابر)كيذكر 

بيكت األيتاـ قد تحسف أدائيـ العقمي أف ؿ مما كاف عميو في أسرىـ، كقد استدؿ الباحثاف مف الدراسات أف األطفاؿ 

. الذيف يعيشكف في بيكت غير صالحو يشعركف بالقمؽ كيكتسبكف نكاحي دفاعيو إزاء العبلقات الكالدية غير السميمة

( 1964الشيخ ك جابر)

لتطكر األبناء المنفصميف عف آبائيـ في إسرائيؿ ردان عمى دراسة أظيرت أف أبناء القرل  (ككىيف)كفي دراسة 

لدييـ قدرات أقؿ مف أكلئؾ الذيف يعيشكف مع كالدييـ، كأف األطفاؿ الذيف ينشئكف في دكر  (الكيبكتس)التعاكنية 

أف األطفاؿ الذيف يعيشكف في القرل  (ككىيف)فقد أظيرت دراسة . رعاية األيتاـ أظيركا تأخران اجتماعيان كعقميان 

التعاكنية يحظكف برعاية كدفئ في العبلقات مف قبؿ مقدمي الخدمة، كنظران لق ائيـ فترة أطكؿ مع الرفاؽ فقد 

أظيركا قدرات اجتماعية قبؿ نظرائيـ الذيف تربكا في الجك األسرم، كما أنيـ طكركا الشعكر الجمعي كالشعكر 

باآلخريف بشكؿ أف ؿ، كرغـ ذلؾ فقد أظيركا تعمؽ باألميات عند االنفصاؿ بنفس الصكرة التي أظيرىا األطفاؿ 

(* 489-504: ككىيف، ). في دراسات التعمؽ الكالدم
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أف بعض الدراسات أظيرت أف الحياة األسرية بأحد شقي األبكيف ليا إيجابيات  (1988باكؿ )كفي حيف أكرد 

. في تطكير اإلحساس باإلنجاز كدافعية أف ؿ لمتكافؽ مف تمؾ األسر التي تعيش في جك أسرم سيئ

 طفؿ ممف 36لمعرفة مدل تاثر درجة التكافؽ النفسي بسبب الكفاة، كالتي اجراىا عمى  (كتمك)كفي دراسة 

تكفي آبائيـ، لـ يجد اف ىناؾ اختبلؼ بيف مف تكفي كالده بسبب االستشياد كالذيف تكفي ابائيـ بالكفاة العادية اك 

(  2004كتمك ). بسبب المرض

: تمخيص الدراسات واألبحاث السابقة: ثالثا

كتختمؼ كجيات النظر مف جانب البحكث كالدراسات السابقة حكؿ عبلقة غياب الكالديف أك االنفصاؿ عف 

األبناء بمستكل التكافؽ النفسي كقد يككف ذلؾ عائد الختبلؼ الثقافات المجتمعية كاتجاىات المجتمعات المدركسة 

: حكؿ االنفصاؿ، كيمكف تقسيـ كجيات النظر إلى ثبلث مجمكعات

: المجموعة األولى 

كترل أف التكافؽ النفسي يتأثر بشكؿ إيجابي لدل األبناء المنفصميف، كىؤالء يؤكدكف عمى أف نكع الخدمات أك 

الرعاية المقدمة، كدافع التحدم لمبيئة أك الظركؼ المحيطة، يككف لو أثر إيجابي أكبر عمى قدرات األطفاؿ 

المنفصميف التكافقية، كمف الدراسات التي أك حت ىذه النظرة كبل مف دراسة الخشاف، كالشيخ كجابر، كككىيف، 

. ككيمي، خميس ك باكؿ

: المجموعة الثانية

كىي األكثرية مف الباحثيف كعمماء النفس كاالجتماع كالتربية كىؤالء يركف أف عممية انفصاؿ األبناء عف اآلباء 

يؤدم إلى حرمانيـ مف عناصر تربكية رئيسية، كفقداف لمجك األسرم التربكم المثالي مما يعيؽ عممية بناء القدرات 
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فائز، كالعؾ، كأماتك ككيت، كذياب، كالركاجبو، كفريدماف، كالكافي، كاليابط، : كمف ىؤالء. التكيفيو لدل األبناء

. كباركيف، كمممر، كزىراف، كلكر كرفاقو، ككالتر كرمبار، كغنيـ، كعيكش، ككناعنو، كعمكاف

: المجموعة الثالثة

. جكنسكف، كباكؿ، ككام:كترل أف عممية االنفصاؿ ليا سمبيات كال تخمك مف كجكد إيجابيات، كمف ىؤالء

 

: عالقة الدراسة بالدراسات السابقة

مف خبلؿ استعراض أىـ اآلراء كاالتجاىات كالدراسات السابقة، يمكف التأكيد بأف ىذه الدراسة تعد امتدادان 

لمدراسات السابقة في ىذا المجاؿ، حيث جاءت مكممة ليذا المك كع، كاف اختمفت في الطريقة كاالجراءات، ألنيا 

. تعد بمثابة امتداد تمؾ الدراسات مف ناحية، كتأكيدان عمى اآلراء كاالتجاىات التي كردت في ىذا المجاؿ
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الفصل الثالث 

اجراءات ومنيجية الدراسة 

بعد أف قاـ الباحث بالتطرؽ الى خمفية الدراسة كأىميتيا، كذلؾ تطرؽ الى مجمكعة مف اآلراء كاالتجاىات 

حيث سيك ح في ىذا الفصؿ كؿ مف منيج الدراسة، كمجتمع . المتعمقة بالدراسة، ككذلؾ الحاؿ لمدراسات السابقة

. الدراسة، ككيفية اختيار العينة التي كانت مجتمع الدراسة ككيفية التحميؿ االحصائي

: منيج الدراسة-1

لقد تـ اعتماد المنيج الكصفي في ىذه الدراسة مف اجؿ معالجة كعرض النتائج، كذلؾ لمبلئمتة لطبيعة الدراسة 

حيث اف الدراسة شممت جميع افراد المجتمع المدركس كلـ تتمثؿ في عينة ممثمة، كبذلؾ فقد تـ عرض البيانات 

بكاسطة االحصاء الكصفي كالتي تت مف كصؼ لدرجة التكافؽ النفسي لمطمبة ككؿ، كذلؾ حسب متغيرات الدراسة، 

كقد قاـ الباحث مف خبلؿ المنيج الكصفي بمقارنة المتكسطات الحسابية لدرجة التكافؽ النفسي لمطمبة االيتاـ 

. بنظرائيـ غير االيتاـ

: مجتمع الدراسة-2

في مدارس الجمعية  (الثامف كالتاسع كالعاشر)تألؼ مجتمع الدراسة مف طمبة صفكؼ المرحمة األساسية العميا 

مدرسة ذككر الشرعية : الخيرية األسبلمية في محافظة الخميؿ، كقد كاف ىذا المجتمع في اربعة مدارس ىي

 طالبا، مدرسة عبد 37:دكرا–  طالبة، مدرسة الصديؽ 224: طالبا، المدرسة الشرعية الثانكية لمبنات309:الثانكية

. طالبا39:بني نعيـ- اهلل بف مسعكد
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. مجتمع الدراسة بحسب الكشكؼ المدرسية لممدارس الداخمة في الدراسة (1)كيظير الجدكؿ رقـ 

( 1)جدول رقم 
اعداد الطمبة بحسب المدرسة والصف 

الصف المدرســــــــــــــة 
الثامن 

الصف 
التاسع 

الصف 
المجموع العاشر 

 224 76 62 86الشرعية الثانكية لمبنات 
 309 88 69 152ذككر الشرعية الثانكية 

 37- -  37دكرا -الصديؽ 
 39- -  39بني نعيـ - عبد المة بف مسعكد

 609 164 131 314المجمــــــــــــــــــوع 
 

طالبا كطالبة، كالصؼ التاسع كاف عددىـ  (314)اف طمبة الصؼ الثامف كانكا  (1)يت ح مف الجدكؿ رقـ 

كما تـ استخراج عدد الطمبة بحسب .طالب كطالبة (164)طالب كطالبة في حيف كاف طمبة الصؼ التاسع  (131)

(. 2)الجنس كاليتـ كما في الجدكؿ رقـ 

( 2)جدول رقم 
عدد الطمبة والنسبة المئوية بحسب الجنس ويتيم ام غير يتيم 

النسبة المئوية العدد األيتام غير االيتام الجنس / الفئة 
% 63.22 385 204 181ذككر 
% 36.88 224 86 138اناث 

% 100 609 290 319المجمــــوع 
 
مف المجتمع الكمي لمدراسة ككاف منيـ %63.22، بنسبة 385قد تبيف اف عدد الطمبة األيتاـ الذككر كاف و

مف % 52.99 طبلب، أم بنسبة204مف الطمبة الذككر، كغير يتيـ % 47.01 طالبا يتيما، أم بنسبة 181

مف المجتمع الكمي لمدراسة، ككاف عدد الطالبات % 36.88 بنسبة 224الطمبة الذككر، في حيف كاف عدد الطالبات

. مف الطالبات% 38.40 طالبة كيشكمف 86مف الطالبات، كغير اليتيمات% 61.60 كيشكمف138اليتيمات 

: أداة الدراسة- 3
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لقياس درجة التكافؽ  (بؿ. ـ. ىيك)لقد اعتمد الباحث في إعداد أستبانة البحث عمى آداة :  وصف اآلداة

عثماف )النفسي كالميني، كىي آداة صياغتيا المغكية معدة لطمبة المرحمة الثانكية كالجامعية، كقد ترجميا الى العربية 

. ، حيث تـ إعدادىا لمبيئة المصرية لنفس الفئة العمرية كقد تـ استخداميا مف قبؿ اكثر مف باحث(نجاتي

كقد تمت مكائمة االستبانة ليككف باالمكاف استخداميا لمجتمع الدراسة، بحيث تككف سيمة كمفيكمة، ا افة 

ـ، 2003الى قدرة االستبانة عمى القياس، كقد استغرؽ تطكير االستبانة مف بداية شير شباط كحتى بداية شير ايار 

مف حيث انتقاء الفقرات المناسبة كالصياغة كالتحكيـ، كمف ثـ تـ تكزيعيا في نياية شيرايار قبيؿ انتياء العاـ 

. ـ2003الدراسي، كتـ ادخاؿ البيانات الى جياز الحاسكب كتحميؿ النتائج مع نياية شيرحزيراف

: وقد اتبع الباحث الخطوات التالية

عمى ثبلثة مف ذكم الخبرة مف األخصائييف العامميف في اإلرشاد  ( سؤاال160)قاـ بعرض األداة األصمية - 1 

النفسي كالتربكم، كطمب منيـ تحديد مجمكعة األسئمة التي يمكف أف تقيس المحكات لدل المرحمة الدراسية 

(. 10، 9، 8: الصؼ)المنكم دراستيا 

. (سؤاال65)تـ فرز األسئمة التي ك عيا األخصائيكف، كك عيا  مف المحاكر الرئيسة لؤلستبانة فكانت - 2

قاـ الباحث بإعادة صياغة العبارات، عمى شكؿ جمؿ خبرية بدؿ االستفيامية، كذلؾ لمتخفيؼ مف حساسية - 3

.  الطالب أثناء اإلجابة

 (كبيرة جدا، كبيرة، متكسطة، قميمة، قميمة جدا)، ذك الخمس درجات (ليكرت)تمت مكائمة األستبانة مع ميزاف  - 4 

كذلؾ إلعطاء إجابة أكثر دقة كاسيؿ عمى  (نعـ، ال ادرم، ال)المككف مف ثبلث درجات  (بؿ)بدال مف ميزاف 

. الطالب لمتعامؿ مع االستبانة
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تـ عرض االستبانة عمى عدد مف أساتذة الجامعات، كاألخصائييف العامميف في مجاؿ الصحة النفسية، ثـ - 5

أخذت مبلحظاتيـ كالتي كانت في مجمميا حكؿ تبسيط العبارات بحيث يسيؿ فيميا عمى الطالب، مع مراعاة 

عبارة مقسمة 79تفتيت بعض العبارات لكي تشمؿ مك كع كاحد، كقد كصمت األستبانة بعد ىذا التعديؿ إلى

 عبارة 21، (الصحي)عبارة لقياس التكافؽ الجسمي 15: عمى اربع مجاالت لمتكافؽ النفسي عمى النحك التالي

 عبارة لقياس التكافؽ األسرم انظر الممحؽ 26 عبارة لقياس التكافؽ االجتماعي ك17لقياس التكافؽ االنفعالي، 

(. 1)رقـ 

 طالبا مف الصؼ الثامف، كذلؾ لمتحقؽ مف قدرة الطمبة عمى فيـ االسئمة، 30قاـ الباحث بتجريب االداة عمى - 6

. بعد ذلؾ تمت اعادة صياغة العبارات الصعبة بشكؿ ابسط كمفيـك

. عر ت األداة لمتحكيـ المغكم، حيث قاـ أحد أساتذة المغة العربية بتصحيح االستبانة مف األخطاء المغكية- 7

 سؤاال، شممت 18لممبحكثيف، كقد تككنت مف  (الديمكغرافية)تمت صياغة اسئمة حكؿ المعمكمات الشخصية - 8

. المتغيرات المنكم دراستيا

. تـ ك ع التعميمات المساعدة مف أجؿ التسييؿ في فيـ طريقة اإلجابة- 9



 

 -77 -

: صدق األداة 

 تعتبر األداة في صكرتيا األساسية مف المقاييس ذات الثبات الجيد، كلكف بسبب التغير الذم أجراه الباحث 

كاف ال بد مف قياس ثبات األداة كصدقيا، كقد اعتمد الباحث في قياس صدؽ األداة عمى آراء المحكميف في 

 محكـ مف أساتذة الجامعات كمف األخصائييف العامميف في مجاؿ الصحة 12العبارات التي تـ اختيارىا كىـ 

(. 2)النفسية، إ افة إلى التحكيـ المغكم، انظر الممحؽ رقـ

: ثبات األداة

كذلؾ لمتأكد مف معامبلت الثبات  (كرمباخ الفا كالتجزئة النصفية) تـ قياس معامؿ الثبات لؤلداة بطريقتيف 

.  لؤلداة

تـ حساب الثبات لمجاالت الدراسة كالدرجة الكمية بطريقة االتساؽ الداخمي، كتظير المعطيات الكاردة في 

. اف جميع مجاالت الدراسة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات في مثؿ ىذا النكع مف الدراسات (3)الممحؽ رقـ 

: متغيرات الدراسة-4

: وقد تمثمت متغيرات الدراسة فيما يمي

الكالديف أـ مع أحدىـ أـ مع أحد )عمر الطالب، كالجنس، كمع مف يعيش : كقد شممت: المتغيرات المستقمة

، مكقع السكف الدائـ، كىؿ يقيـ الطالب إذا كاف يتيما في السكف الداخمي أـ يسكف مع أسرتو، سبب الكفاة، (األقارب

سنكات اليتـ كعمر الطالب عند اليتـ، كمستكل دخؿ األسرة مف حيث كفاية الدخؿ، كحجـ األسرة كدرجة تعميـ 

. الكالديف
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، التكافؽ (الجسمي)كقد تحدد في جكانب التكافؽ النفسي األربعة، كالمتمثمة في التكافؽ الصحي : المتغير التابع

. االنفعالي، التكافؽ االجتماعي، كالتكافؽ األسرم

: إجراءات تطبيق آداه الدراسة-5

تـ تكجيو رسالة إلى الجمعية الخيرية اإلسبلمية في الخميؿ مف أجؿ اخذ المكافقة عمى إجراء الدراسة في - 1

. مدارسيا

. مع إرساؿ كتب لمفركع لمتعاكف في إجراء البحث (الخميؿ)أخذت مكافقة خطية مف الجمعية األـ - 2

. تـ االتصاؿ بالفركع لتحديد عدد أفراد مجتمع الدراسة- 3

. تـ التنسيؽ مع المرشديف لمتعاكف في تكزيع كجمع االستبانة- 4

تـ سحب االستبانة بعد تدقيقيا كتكزيعيا عمى الطمبة كجمعيا في نفس اليـك كقد استغرقت حصة صفية كاممة - 5

.  دقيقة40

مثؿ اف )تـ فرز االستبيانات لمتحقؽ مف تعبئتيا بشكؿ مكتمؿ، كقد تـ إىماؿ كؿ استبانو لـ تعبأ بشكؿ سميـ - 6

في جميع الخانات فقد كانت مثؿ ىذه االستمارة تمغى في حيف اف بعض االستمارات  (×)ي ع الطالب إشارة 

كانت تدخؿ لمدراسة، كىذا اظير  (كأف لـ يجب الطالب عمى بعض األسئمة)التي كانت ناقصة بشكؿ جزئي 

. اختبلؼ في عدد الطمبة عمى بعض المتغيرات

لـ يدخؿ في الدراسة الطمبة الذيف تغيبكا عف المدرسة في ذلؾ اليـك مما جعؿ العدد الكمي اقؿ مف عدد الطمبة - 7

. المتكقع مشاركتيـ كيظير ىذا الفرؽ في عدد مجتمع الدراسة مقارنة بالعدد الحقيقي

. الرـز اإلحصائية (SPSS)تـ إدخاؿ المعمكمات إلى جياز الحاسكب، كمعالجتيا بكاسطة برنامج - 8
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التحميل اإلحصائي - 6

تمت معالجة البيانات بعد جمع االستمارات كالتأكد مف استيفائيا لممعمكمات البلزمة كاستثناء االستمارات 

عطائيا قيـ رقمية، أم  الناقصة أك التي لـ تعبأ بشكؿ سميـ، بعد ذلؾ تـ إدخاؿ البيانات إلى جياز الحاسكب كا 

درجات،  (4)درجات، كالدرجة الكبيرة  (5)بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية، حيث أعطيت الدرجة الكبيرة جدا 

درجة، بحيث كمما زادت الدرجة  (1)درجة، كالدرجة القميمة جدا  (2)درجات، كالدرجة القميمة  (3)كالدرجة المتكسطة 

( 1)زادت درجة التكافؽ النفسي لدل الطالب، كقد تـ قمب قيـ العبارات السالبة بحيث تأخذ الدرجة الكبيرة جدا 

درجات، كالقميمة جدا  (4)درجات كالدرجة القميمة  (3)درجة، كالدرجة المتكسطة تبقى  (2)درجة، كالدرجة الكبيرة 

درجات، كقد تـ استخراج األعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كمعادلة الثبات  (5)

(. SPSS)كرمباخ كالتجزئة النصفية كذلؾ باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية 

تـ استخراج المتكسط الحسابي كذلؾ بجمع درجات كؿ سؤاؿ : كقد تـ استخراج درجة التكافؽ النفسي كما يمي

مف أسئمة المجاالت المدركسة كتقسيميا عمى عدد الطمبة الذيف أجابكا عمى ىذا السؤاؿ، كذلؾ الستخراج المتكسط 

الحسابي لكؿ سؤاؿ عمى حدة، ثـ تـ حمع متكسطات كؿ مجاؿ كتقسيميا عمى عدد فقرات المجاؿ الستخراج 

. المتكسط الحسابي لممجاؿ المدركس، كما تـ استخراج االنحراؼ المعيارم لكؿ فقرة كلكؿ مجاؿ مف المجاالت

( 3.49 - 2.50)، كاعتبر المتكسط الذم يقع ما بيف (3)كقد كاف المتكسط الحسابي لمميزاف المستخدـ 

يشير الى درجة عالية مف (3.50) درجة متكسطة مف التكافؽ، في حيف اف المتكسط الذم يككف اعمى مف 

(.  (2.49التكافؽ، كالدرجة ال عيفة تككف اقؿ مف 

: محددات الدراسة- 6
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: رغـ كبر حجـ المجتمع المدركس إال أف ىناؾ محددات قد يككف ليا األثر في تعميـ ىذه النتائج منيا

ـ كىي 2002/2003محافظة الخميؿ، عاـ / أف الدراسة أجريت عمى طمبة مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية- 1

ال تمثؿ طمبة المدارس بشكؿ عاـ، كذلؾ لكجكد اختبلؼ في المنياج، كبذلؾ قد يككف لمنتائج محدكدية عؿ 

. مجتمع الدراسة اك عمى مجتمعات مشابية ليا فحسب

أف مدارس الجمعية الخيرية اإلسبلمية ىي مدارس تيتـ بالطالب بشكؿ متكامؿ خاصة اليتيـ، كما انيا تقدـ 

معكنات لؤليتاـ بشكؿ يختمؼ عما تقدمو ليـ مدارس أخرل، كقد يككف لذلؾ أثر عمى قدرة الطالب التكافقية ما 

. يختمؼ عف الطالب في المدارس العادية

 .أف الدراسة محدكدة بأسئمة كعكامؿ أك متغيرات مخصكمة كمكجية لمجتمع الدراسة نفسو

 . قد يككف لثقافة المجتمع تأثير عمى القدرات التكافقية لمطالب مما يحد مف تعميـ النتائج-
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الفصل الرابع 

 والتوصيات عرض ومناقشة النتائج

. كيشمؿ ىذا الفصؿ عرض النتائج كتحميميا

عرض النتائج : أوال

كصؼ ديمكغرافي لمجتمع الدراسة 

عرض النتائج 

تحميل ومناقشة النتائج  : ثانيا

تحميؿ النتائج 

مقارنة نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة 
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الفصل الرابع 

 والتوصيات عرض النتائج وتحميميا

عرض لمنتائج التي تكصمت الييا ىذه الدراسة كمف ثـ تحميؿ ىذه النتائج عمى  ىذا الفصؿ شتمؿم

: عرض النتائج: اوال

 لقد تـ تفصيؿ مجتمع الدراسة كعر و بناء عمى المدرسة التي يدرس بيا :وصف مجتمع الدراسة - 1

الطالب كالصؼ كالجنس كككف الطالب يتيـ اـ غير يتيـ، كقد ظيرت النتائج كاالرقاـ بناء عمى استجابة الطمبة 

ا ستمار  (582)الذيف شاركك في تعبئة االستمارات بشكؿ مكتمؿ اك قريب مف ذلؾ كقد تـ ادخاؿ ما مجمكعو 

(. 3) مكتممة البيانات، كما في الجدكؿ رقـ 560بع يا كاف فيو بعض النقص في االجابو، فيما كانت حكالي 

( 3)جدول رقم 
عدد الطمبة والنسب المئوية بحسب المدرسة والصف وكون الطالب يتيم ام غير يتيم 

المدرسة 

الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن 
النسبة المجموع  / اٌتام 

النسبة 
/ غٌر اٌتام 
النسٌبة 

/ اٌتام
النسبة 

/ غٌر اٌتام
النسبة 

/ اٌتام 
النسبة 

/ غٌر اٌتام
النسبة 

ذكور 
الشرعية 
الثانوية 

41.98 %
68 

53.80 %
78 

42.37 %
27 

57.13 %
34 

44.88 %
35 

59.45 %
48 

290 49 %

–الصديق 
دورا 

12.97 %
21 

11.00 %
16 

00 0 00 0 00 0 00 0 37 6 %

عبد هللا بن 
مسعود 

12.34 %
20 

13.10 %
19 

00 0 00 0 00 0 00 0 39 7 %

الشرعية 
الثانوية للبنات 

32.71 %
53 

22.00 %
32 

57.63 %
34 

42.85 %
24 

55.12 %
43 

40.55 %
30 

216 38 %

المجموع العام 
النسبة من 

المجموع العام 

162 
28 %

145 
25.26 %

61 
10 %

58 
9.75 %

78 
13.60 %

78 
12.90 %

582 
100
 %
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 68 طالبا منيـ 146اف طمبة الصؼ الثامف في مدرسة ذككر الشرعية الثانكية كانك (3)يظير الجدكؿ رقـ 

 35 منيـ89 غير ايتاـ، كالصؼ العاشر 34 ايتاـ ك 27 منيـ 57 غير ايتاـ، ككاف طمبة الصؼ التاسع78ايتاـ ك

 غير يتيمات، 32 يتيمات ك53، منيف 87 غير ايتاـ، في حيف كاف عدد الطالبات في الصؼ الثامف 48ايتاـ ك

 يتيمات 43 طالبة منيف73 غير يتيمات، ككاف في الصؼ العشر24 يتيمات ك34 منيف 58كفي الصؼ التاسع

 16 طالبا يتيما ك21 طالبا منيـ 37 غير يتيمات، كما كاف عدد طمبة الصؼ الثامف في مدرسة الصديؽ 30ك

 غير 19 أيتاـ ك20 منيـ 39طالب غير يتيـ، ككاف عدد طمبة مدرسة عبد اهلل بف مسعكد في الصؼ الثامف 

. أيتاـ

اف الطمبة األيتاـ تقريبا يزيدكف عف نصؼ المجتمع المدركس كذلؾ اف الجمعية  (3)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

، كما تركز مجتمع (216)الخيرية تقدـ الخدمات الرئيسية ليذه الفئة، في حيف اف الطالبات تشكؿ اقؿ مف النصؼ 

الدراسة في مدارس الجمعية في الخميؿ كذلؾ الف الفركع في القرل حديثة االنشاء، كيبلحظ اف الصؼ الثامف يمثؿ 

أغمبية مجتمع الدراسة، كذلؾ اف الطمبة يدرسكف المناىج اإلسبلمية إ افة إلى المنياج المعتمد في مدارس التربية 

كالتعميـ، مما يثقؿ عمى الطمبة فيتكجو الطالب بعد الصؼ الثامف الى المدارس الحككمية، كذلؾ لقمة العبء الدراسي 

. أحيانا، كما اف ىناؾ تكجو في مدينة الخميؿ نحك التعميـ الميني اكثر منو في المناطؽ األخرل

: الوصف الديموغرافي لمجتمع الدراسة- 2

لقد تـ كصؼ الصفات الديمكغرافية لمجتمع الدراسة كذلؾ بحسب المتغيرات المستقمة كالتي اشتممت عمييا 

(. 4)استمارة البحث كذلؾ كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 
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( 4)جدول رقم 
خصائص العينة الديموغرافية بحسب متغيرات الدراسة 

القٌم الناقصة  النسبة المئوٌة  العدد  المتغٌرات 

 
14 

54.4 
19.4 
26.2 

309 
110 
149 

الثامن 
التاسع 
العاشر 

الصف 
 

 
 
29 

11.0 
34.9 
25.9 
25.2 

61 
193 
160 
134 

13 
14 
15 
16+17 

العمر 

8 
62.4 
37.6 

358 
216 

ذكر 
أنثى 

الجنس 

8 
16.4 
83.6 

94 
480 

داخلً 
خارجً 

نوع السكن 

 
9 

70.0 
27.7 
2.3 

401 
159 
13 

مدٌنة 
قرٌة 
مخٌم 

مكان السكن الدائم 

 
14 

46.3 
2.3 

49.1 
2.3 

259 
13 

275 
13 

الوالدٌن معا 
الوالد واألخوة 

الوالدة واألخوة 
مع أحد األقارب 

أعٌش مع 

272 

87.4 
3.5 
2.1 
5.2 

271 
11 
7 

16 
5 

وفاة 
طالق 
هجر 
سجن 

هجرة للدراسة 

سبب الغٌاب 

292 

60.6 
10.0 
26.6 
3.4 

174 
29 
77 
10 

مرض 
استشهاد 

حادث طارئ 
الهرم 

سبب الوفاة 

267 
6.7 

16.8 
76.5 

21 
53 

241 

أقل من سنة 
سنوات 3– سنة 

أكثر من ثالث سنوات 

كم سنة مرت وأنت تعٌش 
فً هذا الوضع 

262 
32.2 
35.9 
31.9 

103 
115 
102 

خمسه فما دون 
سنوات 6-10

سنوات 10أكثر من 

كم كان عمرك عندما حدث 
غٌاب أحد الوالدٌن 

130 
 
 

48.9 
12.8 
38.3 

221 
58 

173 

نعم 
بشكل متقطع 

ال 

الوالد ٌعمل 

50 
18.0 
2.6 

79.3 

96 
14 

422 

نعم 
بشكل متقطع 

ال 

الوالدة تعمل 

16 
52.7 
35.0 
12.4 

298 
198 
70 

نعم ٌكفً 
ٌكفً بصعوبة 

ال ٌكفً 

مستوى الدخل الشهري 

13 
5.6 

52.2 
42.2 

32 
297 
240 

دائما 
أحٌانا 

ال 

هل تلقى األسرة مساعدات 
عٌنٌة أو مادٌة 

5 
4.0 

30.7 
65.3 

23 
177 
377 

 أفراد 3أقل من 
 أفراد 6-4من 

أفراد 7أكثر من 

عدد أفراد األسرة 

36 

30.4 
51.5 
28.8 
9.3 

166 
172 
157 
51 

تعلٌم عالً 
ثانوي 

أساسً 
أمً 

المستوى التعلٌمً للوالد 

12 

21.9 
31.8 
30.9 
15.4 

125 
181 
176 
88 

تعلٌم عالً 
ثانوي 

أساسً 
أمً 

المستوى التعلٌمً للوالدة 
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نبلحظ اف اغمب الطمبة كانكا مف طمبة الصؼ الثامف، ثـ العاشر ثـ التاسع، كاف  (4)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

 طالبا مقابؿ 358 عاما، كاف ىناؾ 15 ك 14 عاما في حيف اف الغالبية ما بيف 17ك 13اعمار الطمبة ما بيف 

 في السكف الداخمي، غالبيتيـ مف البنات كذلؾ اف الطمبة بعد الصؼ السابع يخرجكف مف 94 طالبة، منيـ 216

 يسكنكف 259السكف اال الحاالت الخاصة كالتي تحتاج الى رعاية، كما اف غالبية مجتمع الدراسة مف المدينة كاف 

 طالبا 13 يسكنكف مع االـ كاالخكة كذلؾ لفقدىـ االب، في حيف يسكف 285في حيف اف  (غير ايتاـ)مع كالدييـ 

 اخريف يسكنكف مع االقارب غالبا الجديف كيعتقد اف ذلؾ لكفاة االـ كزكاج االب، كما 13مع االب لكفاة االـ، كاف 

.  حالة مف مجتمع الدراسة39اف حاالت الطبلؽ كاليجر كالسجف كاليجرة لمدراسة لـ تشكؿ سكل 

 حالة كانت نتيجة االستشياد، 29كقد كانت معظـ الكفيات ناتجة عف المرض اك الحادث الطارئ، في حيف اف

 يعيشكف اليتـ ما بيف عاـ كثبلثة اعكاـ، ككاف 53 مف الطمبة يعيشكف اليتـ ألقؿ مف عاـ، في حيف اف 21ككاف 

 طبلب اقؿ مف خمسة سنكات عند اليتـ، في حيف اف 103 سنكات، ككاف عمر 3 يعيشكف اليتـ ألكثر مف 241

 مف 221كما اف .  سنكات عندما يتمكا10 اكبر مف 102 سنكات ككاف 10-6 كانت اعمارىـ عند اليتـ مف115

 مف االميات يعممف بشكؿ 96 يعممكف بشكؿ متقطع، كما كانت 58 ال يعممكف ك173الطمبة كاف آباؤىـ يعممكف ك

 طالبا كيكفي 70ككاف مستكل الدخؿ الشيرم ال يكفي لدل .  يعممف بشكؿ متقطع14 ال يعممف ك422دائـ، 

 تتمقى احيانا 297 اسرة تتمقى مساعدات دائمة ك32 طالبا كقد كانت 298 كال يكفي لدل 198بصعكبة لدل 

 افراد كاف 7 طالبا اكثر مف 377ككاف عددافراد االسرة لدل.  اسرة ال تتمقى مساعدات240مساعدات، في حيف اف 

ككاف مستكل تعميـ الكالد لدل .  افراد3 اسرة كانت اقؿ مف 23 افراد في حيف اف 6-4 اسرة كانت ما بيف177
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 مف األميات 125 امي، في حيت كاف تعميـ 51 اساسي، ك157 تعميـ ثانكم، 172 طالبا تعميما عاليا، 166

.  كاف مستكل تعميميف أميا88 تعميما أساسيا، ك186 تعميما ثانكيا، 181تعميما عاليا، 

: عرض النتائج-2

عرض لدرجة التكافؽ النفسي لدل الطمبة بشكؿ عاـ، كمف ثـ تفصيؿ ذلؾ باظيار درجة التكافؽ عمى مؿ تكيش

النفسي لؤليتاـ كغير األيتاـ كؿ عمى حدة، كذلؾ ألعطاء تصكر اكلي عف درجة التكافؽ النفسي لدل مجتمع الدراسة 

كفئاتيا،  

. بعد ذلؾ يتـ عرض النتائج حسب اسئمة الدراسة، ثـ التعميؽ عمييا كابراز النتائج التي تكصمت الييا الدراسة

: درجة التوافق النفسي لمطمبة: اوال 

لقد تـ احتساب درجة التكافؽ النفسي لدل الطمبة المشاركيف في الدراسة بشكؿ عاـ، بعد استخراج المتكسط 

الحسابي لفقرات الدراسة كاممة كاالنحراؼ المعيارم ككانت مف حيث ككنيا عالية اك متكسطة اك مرتفعة كما ىي في 

(. 5)الجدكؿ رقـ 

( 5)جدول رقم 
األعداد والنسب المئوية لدرجة التوافق النفسي لدى الطمبة بشكل عام 

النسبة المئوية  العدد  درجة التوافق النفسً 

منخفضة  89 15.3

متوسطة  399 68.6

عالية  94 167

100 % المجموع  582
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مف الطمبة لدييـ تكافؽ نفسي منخفض، كحيث كانت % 15.3أف ما نسبة  (5)يت ح لنا مف الجدكؿ رقـ 

مف الطمبة، أخيرا كانت درجة التكافؽ النفسي عالية % 68.6درجة التكافؽ النفسي متكسطة لدل األغمبية كبنسبة 

مف الطمبة ىذا بشكؿ عاـ % 16.2لدل 

مف الطمبة % 14.6اما درجة التكافؽ النفسي لدل الطمبة األيتاـ فقد كانت قريبة مف ذلؾ بشكؿ عاـ حيث اف 

منيـ عالية، % 16.3كانت درجة تكافقيـ متكسطة ككانت درجة % 69.1كانت درجة تكافقيـ  عيفة في حيف اف 

(.  6)كذلؾ كما ىك مبيف في الجدكؿ 

( 6)جدول 
درجة التوافق النفسي لدى الطمبة األيتام 

النسبة المئوية العدد درجة التوافق النفسي 
% 14.6 44منخف ة 
% 69.1 208متكسطة 
% 16.3 49عالية 

% 100 301المجموع 
 

درجة تكافقيـ % 65.7منيـ  عيفة، ك% 17.3اما درجة التكافؽ لدل الطمبة غير االيتاـ فكانت درجة تكافؽ 

(. 7)منيـ عالية كيك ح ذلؾ الجدكؿ % 17متكسطة، في حيف كانت درجة 
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( 7)جدول 
درجة التوافق النفسي لدى الطمبة غير األيتام 

النسبة المئوية العدد درجة التوافق النفسي 
% 17.3 45منخف ة 
% 65.7 170متكسطة 
% 17 44عالية 

% 100 259المجموع 
 

اف التكزيع يأخذ شكؿ المنحى الطبيعى، مع كجكد بعض الفكارؽ في درجة  (7، 6، 5)يظير لنا مف الجداكؿ 

مف الطمبة غير األيتاـ % 17التكافؽ النفسي بيف الطمبة األيتاـ كغير األيتاـ في المستكل المنخفض، حيث اف 

مف األيتاـ لدييـ نفس الدرجة، كتتركز درجة % 16.4لدييـ درجة منخف ة مف التكافؽ النفسي، في حيف اف 

لغير األيتاـ، كتشكؿ % 65.7، في حيف ىي  %69.1التكافؽ النفسي لدل األيتاـ في الدرجة المتكسطة كبنسبة 

 %.16.3لغير األيتاـ في حيف ىي األيتاـ % 17درجة التكافؽ العالية

 المدركسة بحسب االسئمة التي تـ صياغتيا مف اجؿ األجابة عمى أسئمة تم عرض نتائج المتغيرات: ثانيا

: الدراسة الرئيسية كىي

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة االساسية العميا في مدارس الجمعية الخيرية : السؤال األول

االسالمية في محافظة الخميل؟ 

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية لمتكافؽ النفسي عمى محاكر الدراسة كعمى الدرجة 

(. 8)الكمية لدل الطمبة بشكؿ عاـ، كما يظير في الجدكؿ رقـ 
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( 8)جدول 
المتوسطات الحسابية لتوافق الطمبة بشكل عام في مجاالت الدراسة األربعة وعمى الدرجة الكمية 

المتوسط العدد مجاالت الدراسة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة التوافق حسب 
المتوسط الحسابي 

عالية  0.73 3.98 560التكافؽ الجسمي 
متكسطة  0.79 3.38 560التكافؽ االنفعالي 

متكسطة  0.60 3.32 560التكافؽ االجتماعي 
عالية  0.80 3.76 560التكافؽ االسرم 
عالية  0.73 3.61 560الدرجة الكمية 

 
كىنا ال بد مف االشارة الى انو ال يمكف الجـز بشكؿ كبير في درجة التكافؽ النفسي كذلؾ اف المتكسط الحسابي 

م افا اليو االنحراؼ المعيارم قد يصؿ الى درجة تعتبر مرتفعة احيانا، كقد يككف مف األف ؿ اعتبارىا درجة اعمى 

.  مف المتكسط

اما فيما اذا كاف ىناؾ فرؽ في درجة التكافؽ النفسي بيف األيتاـ كغير األيتاـ، فقد تـ حساب المتكسطات لكؿ 

(. 9)فئة عمى حدة كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

( 9)جدول 
المتوسطات الحسابية لمتوافق النفسي عمى محاور الدراسة األربعة وعمى الدرجة الكمية لمطمبة األيتام ومقارنة بغير األيتام 

االنحراف 
المعٌاري 

المتوسط 
الحسابً 

النسبة المئوٌة  العدد  مع من ٌعٌش الطالب  المجاالت 

0.66 3.87 46.25 % مع الولدين  259
التوافق الجسمً 

 
0.81 3.66 53.75 % مع أحد الوالدين  301

  100 % المجموع  560

0.77 3.39 46.25 % مع الوالدين  259

% 53.75 3.19 0.82التوافق االنفعالً  مع أحد الوالدين  301

المجموع  560 % 100  

0.60 3.40 46.25 % مع الوالدين  259

% 53.75 3.18 0.60التوافق االجتماعً  مع أحد الوالدين  301

  100 % المجموع  560

0.76 3.60 46.25 % مع الوالدين  259

% 53.75 3.56 0.84التوافق األسري  مع أحد الوالدين  301

  100 % المجموع  560

0.56 3.58 46.25 % مع الوالدين  259

% 53.75 3.40 0.62الدرجة الكلٌة  مع أحد الوالدين  301

  100 % المجموع  560
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يظير لنا أف ىناؾ فرؽ في درجة التكافؽ النفسي في جميع مجاالت الدراسة  (9)كبالرجكع إلى الجدكؿ رقـ 

كعمى الدرجة الكمية ظير ذلؾ مف خبلؿ المقارنو بيف المتكسطات، حيث أف متكسطات التكافؽ في مجاالت الدراسة 

 لمف يعيش مع أحد الكالديف فقط، كفي مجاؿ 3.66 في حيف 3.87لمتكافؽ الجسمي لمف يعيش مع الكالديف : ىي

، في حيف لمف يعيش مع أحد 3.39التكافؽ االنفعالي نبلحظ أف متكسط تكافؽ الطمبة الذيف يعيشكف مع كالدييـ 

 كالتكافؽ 3.18 كلمف يعيش مع أحد الكالديف 3.40 كالتكافؽ االجتماعي لمف يعيش مع كالديو 3.19الكالديف 

ككما يظير الفرؽ في درجة التكافؽ عمى . 3.56 كلمف يعيش مع أحد الكالديف 3.68األسرم لمف يعيش مع كالديو 

.  3.40 في حيف ىي لمف يعيش مع أحد الكالديف فقط 3.58الدرجة الكمية حيث ىي لمف يعيش مع الكالديف 

كبذلؾ نبلحظ اف درجة التكافؽ النفسي بشكؿ كمي كعمى مجاالت الدراسة كانت اعمى لدل الطمبة الذيف 

. (أيتاـ)، مقارنة بالطمبة الذيف يعيشكف مع أحد كالدييـ (غير أيتاـ)يعيشكف مع كالدييـ 

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدراس الجمعية الخيرية : السؤال الثاني

اإلسالمية في محافظة الخميل حسب العمر، وحسب اليتم وعدمو؟ 

لبلجابة عمى ىذا السؤاؿ، تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم لدرجة التكافؽ النفسي في 

( 10)مجاالت الدراسو كعمى الدرجة الكمية كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 
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( 10)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التوافق النفسي لدى الطمبة بشكل عام حسب العمر 

االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  العمر  المجاالت 
0.75 3.92 61 13 

التوافق الجسمي 
0.71 3.75 193 14 
0.81 3.74 160 15 
0.74 3.70 139 16+17 
0.77 3.37 61 13 

التوافق االنفعالي 
0.79 3.33 193 14 
0.85 3.17 160 15 
0.76 3.20 139 16+17 
0.65 3.45 61 13 

التوافق االجتماعي 
0.62 3.31 193 14 
0.60 3.23 160 15 
0.60 3.20 139 16+17 
0.84 3.80 61 13 

التوافق األسري 
0.77 3.67 193 14 
0.84 3.50 160 15 
0.80 3.51 139 16+17 
0.59 3.63 61 13 

الدرجة الكمية 
0.59 3.52 193 14 
0.63 3.40 160 15 
0.58 3.40 139 16+17 

 
اف ىناؾ فركؽ بيف درجة التكافؽ النفسي عمى الدرجة الكمية كأف الفرؽ كاف  (10)يظير لنا الجدكؿ رقـ 

 3.63عامان حيث بمغت درجة التكافؽ النفسي بينيـ أعمى شيء بمتكسط حسابي 13لصالح الطمبة الذيف أعمارىـ 

عامان (17+16 ك 15) كأخيران الطمبة الذيف أعمارىـ 3.52عامان بمتكسط حسابي 14تبعيـ الطمبة الذيف أعمارىـ 

(.  10) كذلؾ كما ىك كا ح مف الجدكؿ رقـ 3.40عمى التساكم بمتكسط حسابي 

كما اف متكسط التكافؽ النفسي لمطمبة عمى جميع مجاالت الدراسة يشير الى اف تكافؽ الطمبة الصغار اف ؿ 

 عاما، مع كجكد تقارب بيف متكسط التكافؽ بيف الفئتيف في جميع مجاالت 17+16 ك 15منو لدل الطمبة ابناء 

الدراسة كالدرجة الكمية 

مف ىنا نبلحظ أف ىناؾ اختبلؼ في درجة التكافؽ النفسي لمطمبة بالنظر الى عمر الطالب كذلؾ لصالح 

عاما، كىذا يدلؿ عمى أنو كمما كبر الطالب كتكسعت مداركو كدخؿ في مرحمة إثبات  (14-13)الطمبة الصغار 
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ثبات الذات فإنو بحاجة إلى تكجيو كرعاية نفسية، كذلؾ لممساعدة عمى التكافؽ االجتماعي كاألسرم، كقد  اليكية كا 

يككف  عؼ التكافؽ االجتماعي كاألسرم عائد إلى أف الطالب في مرحمة المراىقة الكسطى كالمتقدمة يريد أف يثبت 

ذاتو كرجؿ كبذلؾ يخرج عمى اإلطار األسرم سيما فيما يخص تككيف األصدقاء كالشمة كبذلؾ يتعرض لبلنتقاد مف 

قبؿ األىؿ كاألقارب كتبدأ مرحمة صراع في داخؿ الطالب بيف ما يريده ىك كما يريده المجتمع منو كما تريده األسرة، 

. ا افة الى انو يكبت انفعاالتو ليظير رجكلتو في ىذه المرحمة كليثبت انو ما عاد طفبل

كلبياف درجة التكافؽ النفسي لؤليتاـ كغير األيتاـ فقد تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

( 11)الكؿ فئة عمى حدة كما في الجدكؿ رقـ 
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( 11)جدول 
درجة التوافق النفسي عمى محاور الدراسة وعمى الدرجة الكمية لمطمبة مرتبطة بالعمر 

غير أيتام  أيتام 
المجاالت 

االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد  االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد 
.7392 4.0667 13.53 % 33 .7277 3.7833 8.27 % 24 13 

التوافق 
الجسمي 

.7056 3.7663 33.20 % 81 .7320 3.7477 36.90 % 107 14 

.6257 3.7674 27.05 % 66 .9389 3.6146 30 % 87 15 

.6284 3.6824 26.22 % 64 .8353 3.6033 24.83 % 72 16+17 

.6679 3.8222 100 % 244 .8165 3.6872 100 % المجمكع  290

.6534 3.6089 13.53 % 33 .8149 3.0437 8.27 % 24 13 

التوافق 
االنفعالي 

.8244 3.3551 33.20 % 81 .7773 3.3320 36.90 % 107 14 

.8228 3.3052 27.05 % 66 .8715 3.0859 30 % 87 15 

.7049 3.3596 26.22 % 64 .8124 3.2139 24.83 % 72 16+17 

.7724 3.4072 100 % 244 .8208 3.1688 100 % المجمكع  290

.6881 3.5814 13.53 % 33 .6194 3.2708 8.27 % 24 13 

التوافق 
االجتماعي 

.6278 3.4614 33.20 % 81 .6150 3.2091 36.90 % 107 14 

.6250 3.3038 27.05 % 66 .7560 3.1537 30 % 87 15 

.5193 3.3522 26.22 % 64 .6111 3.1762 24.83 % 72 16+17 +

.6201 3.4272 100 % 244 .6029 3.2024 100 % المجمكع  290

.9283 4.0594 13.53 % 33 .8321 3.7660 8.27 % 24 13 

التوافق 
األسري 

.7564 3.8970 33.20 % 81 .8348 3.7883 36.90 % 107 14 

.8109 3.7733 27.05 % 66 .9316 3.5752 30 % 87 15 

.8014 3.6671 26.22 % 64 .8917 3.7043 24.83 % 72 16+17 

.8061 3.8492 100 % 244 .8763 3.7084 100 % المجمكع  290

.6139 3.8591 13.53 % 33 .4605 3.4657 8.27 % 24 13 

الدرجة 
الكمية 

.5695 3.6199 33.20 % 81 .6024 3.5192 36.90 % 107 14 

.6076 3.5474 27.05 % 66 .6745 3.3573 30 % 87 15 

.5059 3.4942 26.22 % 64 .6351 3.4244 24.83 % 72 16+17 

.5772 3.6301 100 % 244 .6218 3.4417 100 % المجمكع  290
 

 اف متكسط التكافؽ النفسي لمطمبة غير األيتاـ اعمى منو لمطمبة االيتاـ في جميع (12) يظير الجدكؿ رقـ 

. المراحؿ العمرية، عمى جميع مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية
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عاما اف ؿ مف درجة تكافؽ  (14ك 13)كما اف الجدكؿ يظير اف التكافؽ النفسي لمطمبة االصغر عمر 

عاما في جميع مجاالت الدراسة كعمى الدرجة الكمية باستثناء المجاؿ االنفعالي،  (17+16)الطمبة الذيف اعمارىـ 

 14 لمذيف اعمارىـ 3.5192 عاما، ك13، لمذيف اعمارىـ 3.4657حيث كاف متكسط التكافؽ عمى الدرجة الكمية 

كما نبلحظ اف الطمبة الذيف اعمارىـ .  عاما17+16 لمفئة العمرية 3.4244 عاما ك 15 لفئة 3.3573ك. عاما

 عاما حصمكا عمى درجات تكافؽ ىي االدنى عمى جميع محاكر الدراسة تقريبا، كما اف التكافؽ االنفعالي لنفس 15

. الفئة العمرية لغير االيتاـ كاف االدنى

 عاما 17+16 كقد يككف ذلؾ بسبب محاكلتيـ التغمب عمى انفعاالتيـ في حيف يعبر الطمبة الذيف اعمارىـ 

. عما في انفسيـ بشكؿ اف ؿ

كما اف ىذه المرحمة العمرية ىي بداية مرحمة المراىقة المبكرة كالتي تطرأ تغيرات انفعالية بشكؿ طبيعي عمى 

. الطمبة في ىذه المرحمة مف النمك كالتطكر

عاما سكاء كانكا ايتاـ اـ غير ايتاـ،  (14+13عمر )اما التكافؽ االسرم، فقد كاف اف ؿ لدل الطمبة الصغار 

كقد يككف مرد ذلؾ الى نكع الثقافة التي يتمقاىا الطالب في مدارس الجمعية كالتي تركز عمى المحمة االسرية كالحب 

كاالحتراـ لمكالديف، في حيف يتكقع اف تككف ىذه المرحمة حرجة في حياة الطالب حيث التعبير عف الذات كاثبات اف 

.  لو شخصيتو الخاصة بو

 عاما يتأثر اكثر مف بقية الفئات العمرية، حتى اف الطالب غير 15كيبلحظ مف الجدكؿ اف الطالب في سف 

اليتيـ في جميع مجاالت الدراسة يككف تكافقو اقؿ مف الفئات االصغر منو سنا لغير االيتاـ كما في الجسمي 

كاالنفعالي كاالجتماعي كاالسرم كالدرجة الكمي، كلكف في مجاؿ التكافؽ االنفعالي فقد كانت درجة تكافقيـ االدنى 
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لدل االيتاـ كغير االيتاـ، كقد يككف ذلؾ ناتج عف محاكلة كبت المشاعر ليظيركا بمظير الرجكلة اماـ االخريف، 

. ككذلؾ استحيائيـ مف التعبير عف مشاعرىـ ككنيـ اصبحكا كبار

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدراس الجمعية الخيرية : السؤال الثالث

اإلسالمية في محافظة الخميل حسب الجنس بشكل عام، وحسب كون الطالب يتيم او غير يتيم؟ 

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية لدرجة التكافؽ النفسي لدل طمبة المرحمة األساسية 

( 12)العميا في مجاالت الدراسة كعمى الدرجة الكمية حسب الجنس كذلؾ كما ىك كا ح مف الجدكؿ رقـ 

 (12)جدول رقم 
يبين مستوى التوافق النفسي بحسب الجنس 

االنحراف المعياري  المتوسط 
الحسابي  النسبة المئوية  العدد  الجنس  المجاالت 

0.63 3.90 62.37 % ذكر  358
% 37.63 3.51 0.86التوافق الجسمي  أنثى  216

  100 % المجموع  574
0.66 3.57 62.37 % ذكر  358

% 37.63 2.79 0.77التوافق االنفعالي  أنثى  216
  100 % المجموع  574
0.57 3.31 62.37 % ذكر  358

% 37.63 3.24 0.67التوافق االجتماعي  أنثى  216
  100 % المجموع  574
0.66 3.72 62.37 % ذكر  358

% 37.63 3.42 0.95التوافق األسري  أنثى  216
  100 % المجموع  574
0.49 3.63 62.37 % ذكر  358

التوافق الكمي 
 0.68 3.23 37.63 % أنثى  216

  100 % المجموع  574
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اف ىناؾ فرؽ في درجة التكافؽ الجسمي كالتكافؽ االنفعالي كاالجتماعي كالتكافؽ  (12)يظير الجدكؿ رقـ 

األسرم كعمى الدرجة الكمية كذلؾ لصالح الذككر، حيث كانت درجة التكافؽ النفسي في تمؾ المجاالت أعمى لدل 

 لدل اإلناث، كقد بمغت 3.51 مقابؿ 3.90الذككر منيا لدل اإلناث، فقد بمغت درجة التكافؽ الجسمي لدل الذككر 

 لدل اإلناث، ، كدرجة التكافؽ 2.79 لدل الذككر مقابؿ 3.57درجة التكافؽ النفسي في المجاؿ االنفعالي 

، أخيران 3.42 مقابؿ 3.72 لبلناث ككانت درجة التكافؽ األسرم لدل الذككر 2.79 لمذككر مقابؿ 3.57االجتماعي

.   لدل اإلناث3.23 لدل الذككر مقابؿ 3.63بمغت درجة التكافؽ عمى الدرجة الكمية 

كقد تمت مقارنة متكسطات التكافؽ النفسي في مجاالت الدراسة كعمى الدرجة الكمية بيف الطمبة األيتاـ 

(. 13)كنظرائيـ غير األيتاـ كذلؾ كما ىك مبيف في جدكؿ رقـ 

( 13)جدول رقم 
درجة التوافق النفسي عمى محاور الدراسة وعمى الدرجة الكمية لمطمبة بحسب الجنس 

غير أيتام  أيتام 
المجاالت 

االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد  االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد 
ذككر  169 %56.5 3.8635 7038. 176 %69 3.9508 5758.

التوافق 
إناث  130 43.5% 3.4067 8778. 79 31% 3.7013 8074.الجسمي 

المجمكع  299 %100   255 %100  
ذككر  169 %56.5 3.5649 6871. 176 %69 3.5931 6462.

التوافق 
إناث  130 43.5% 2.7066 7290. 79 31% 2.9494 08514االنفعالي 

المجمكع  299 %100   255 %100  
ذككر  169 %56.5 3.2016 5386. 176 %69 3.4300 5740.  

التوافق 
 االجتماعي

إناث  130 %43.5 3.1788 6742. 79 %31 3.3655 6882.
المجمكع  299 %100   255 %100  

ذككر  169 %56.5 3.8484 7433. 176 %69 3.9058 6769. التوافق 
األسري 
 

إناث  130 %43.5 3.5027 9898. 79 %31 3.6670 9995.
المجمكع  299 %100   255 %100  

ذككر  169 %56.5 3.5962 5074. 176 %69 3.7195 5065.
الدرجة الكمية 

 
إناث  130 %43.5 3.1629 6740. 79 %31 3.4208 6791.

المجمكع  299 %100   255 %100  
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أف ىناؾ فركؽ في مستكل التكافؽ النفسي في جميع مجاالت الدراسة كعمى الدرجة  (13)كيظير الجدكؿ رقـ 

الكمية كأف ىذه الفركؽ لدل فئتي الجنس كلدل االيتاـ كالغير ايتاـ كأف ىذه الفركؽ كانت لصالح الذككر غير االيتاـ 

. مقابؿ االيتاـ كلصالح االناث غير اليتيمات مقابؿ االناث اليتيمات

 3.54 كفي المجاؿ االنفعالي لمذككر 3.40 كلئلناث 3.86فكانت لمذككر األيتاـ في المجاؿ الجسمي 

 كلئلناث 3.84 كفي المجاؿ األسرم لمذككر 3.17 كلئلناث 3.20 كفي المجاؿ االجتماعي لمذككر 2.70كلئلناث 

.  3.16 كلئلناث 3.59 كعمى الدرجة الكمية لمذككر 3.50

لؤلناث، % 3.70مقابؿ % 3.95في حيف كانت النتائج لمطمبة غير األيتاـ في مجاؿ التكافؽ الجسمي لمذككر 

% 3.36مقابؿ % 3.43 لؤلناث، كالمجاؿ األجتماعي الذككر 2.94مقابؿ % 3.59كالتكافؽ األنفعالي لمذككر 

% 3.71لبلناث كعمى الدرجة الكمية كاف متكسط الذككر% 3.66مقابؿ % 3.90لبلناث، كالتكافؽ االسرم الذككر

%. 3.42مقابؿ االناث

كما انو يبلحظ اف ىناؾ فرؽ في درجة التكافؽ النفسي بيف الذككر كاالناث بشكؿ عاـ سكاء كف يتيمات اك 

غير يتيمات، كقد يككف ذلؾ عائدا الى طبيعة الثقافة العامة لدل البيئة التي اجريت فييا الدراسة حيث انو معركؼ 

.  اف ىناؾ تقاليد تربكية سائدة، ت ع حدكدا عمى الفتاة اكثر مف تمؾ التي ت عيا عمى الذككر

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدراس الجمعية الخيرية : السؤال الرابع

اإلسالمية في محافظة الخميل بحسب موقع السكن الدائم وحسب اليتم؟ 

لبلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب متكسطات التكافؽ النفسي بحسب مكاف السكف الدائـ لمطمبة بشكؿ عاـ 

(.  14)كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 
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( 14)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري في درجة التوافق النفسي لمطمبة بشكل عام حسب موقع السكن الدائم 

االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن الدائم  المجاالت 
مدينة  401 3.79 0.74

التكافؽ 
الجسمي 

قرية  159 3.69 0.75
مخيـ  13 3.60 0.82
مدينة  401 3.36 0.81

التكافؽ 
االنفعالي 

قرية  159 3.22 0.78
مخيـ  13 3.04 0.87
مدينة  401 3.29 0.63

التكافؽ 
االجتماعي 

قرية  159 3.25 0.54
مخيـ  13 3.10 0.51
مدينة  401 3.63 0.83

قرية  159 3.54 0.71التكافؽ األسرم 
مخيـ  13 3.65 0.57
مدينة  401 3.51 0.61

الدرجة 
الكمية 

قرية  159 3.42 0.54
مخيـ  13 3.35 0.59

 
نبلحظ أف ىناؾ فرؽ ما بيف الطمبة المقيميف في  (14)كبالرجكع إلى المتكسطات الحسابية في جدكؿ رقـ 

المخيـ كالطمبة المقيميف في المدينة في مجاالت التكافؽ النفسي جميعيا ككاف ىذا الفرؽ لصالح الطالب المقيـ في 

المدينة باستثناء المجاؿ األسرم فكاف الفرؽ لصالح الطالب الذم يسكف المخيـ، كقد يككف ذلؾ عائدا إلى الترابط 

األسرم الكا ح في مجتمع المخيـ في حيف نبلحظ أف الفرؽ أقؿ بكثير ما بيف الطالب الذم يسكف القرية مقارنة 

بالطالب الذم يسكف المدينة، إال أننا ال يمكف أف نجـز بذلؾ ككف عدد العينة ممف يسكف المخيـ تعتبر قميمة كال 

. تصمح لممقارنة اإلحصائية

كلمعرفة درجة التكافؽ النفسي لمطمبة االيتاـ بحسب مكاف السكف الدائـ مقارنة بغير االيتاـ فقد تـ استخراج 

 (.15)المتكسطات الحسابية لكؿ فئة عمى حدة كما يظير في الجدكؿ رقـ 
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( 15)جدول رقم 
درجة التوافق النفسي لمطمبة األيتام مقارنة بغير األيتام مرتبطة بمكان السكن 

غير أيتام  أيتام 
المجاالت 

االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد  االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد 
المدينة  186 62.6 3.6792 8084. 202 79.2 3.9129 6596.

التوافق 
الجسمي 

القرية  101 34 3.6700 7991. 50 19.6 3.7333 6701.

المخيم  10 3.4 3.4933 9217. 3 1.2 3.9556 1678.

المجموع  297 %100 3.6698 8069. 255 %100 3.8782 6605.
المدينة  186 62.6 3.2099 8117. 202 79.2 3.4059 79791. التكافؽ 

االنفعالي 
 

 

القرية  101 34 3.1664 8138. 50 19.6 3.3762 06708
المخيم  10 3.4 2.9762 9535. 3 1.2 3.2698 3574.
المجموع  297 %100 3.1873 8156. 255 %100 3.3985 7694.
المدينة  186 62.6 3.2040 6410. 202 79.2 3.4041 6285.

التوافق 
 االجتماعي

القرية  101 34 3.1955 5254. 50 19.6 3.3963 5153.

المخيم  10 3.4 3.0438 4687. 3 1.2 3.3125 7208.

المجموع  297 %100 3.1957 5980. 255 %100 3.4015 6066.

المدينة  186 62.6 3.7124 9248. 202 79.2 3.8614 8085.  

التوافق 
األسري 

 

القرية  101 34 3.7014 7547. 50 19.6 3.6492 7442.

المخيم  10 3.4 3.8154 5916. 3 1.2 3.7436 7521.

المجموع  297 %100 3.7121 8591. 255 %100 3.8184 7973.

المدينة  186 62.6 3.4226 6437. 202 79.2 3.6425 5748.
الدرجة 
الكمية 

القرية  101 34 3.4039 5574. 50 19.6 3.5325 5206.

المخيم  10 3.4 3.3266 6320. 3 1.2 3.4975 5774.

المجموع  297 %100 3.4130 6135. 255 %100 3.5575 5680.
  

أف الطمبة غير األيتاـ كالذيف يسكنكف المدينة أكثر تكافقان مف الطمبة الذيف يسكنكف  (15)يظير الجدكؿ رقـ 

في القرية أك المخيـ في مجاالت الدراسة كعمى الدرجة الكمية باستثناء التكافؽ األسرم لمطمبة األيتاـ الذيف يسكنكف 

المخيـ حيث أف مستكل التكافؽ األسرم لدييـ أف ؿ مف زمبلئيـ الذيف يسكنكف المدينة أك القرية ككذلؾ الطمبة غير 

االيتاـ كاف تكافقيـ االسرم اعمى مف الطمبة الذيف يسكنكف القرية بشكؿ خاص، كما اف التكافؽ الجسمي لمطمبة غير 

االيتاـ الذيف يسكنكف المخيـ كاف اعمى ممف يسكف القرية، كقد يعكد ذلؾ الى قكة التبلحـ االسرم كالرعاية الصحية 

 .المجانية لسكاف المخيـ، لكف صغر العينة في ىذا المجاؿ ال يسمح بأعتماد ىذه النتيجة بشكؿ قطعي
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ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدراس الجمعية الخيرية :السؤال الخامس

اإلسالمية في محافظة الخميل بحسب نوع السكن داخمي أو خارجي؟ 

كقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم لدرجة التكافؽ النفسي لدل الطمبة  

في مجاالت الدراسة كعمى الدرجة الكمية بحسب متغير السكف الذم يقيـ فيو الطالب، كذلؾ كما  

(. 16)ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

( 16)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجة التوافق النفسي بحسب نوع السكن 

االنحراف المعٌاري  المتوسط الحسابً  النسبة المئوٌة  العدد  نوع السكن  المجاالت 

داخلي  94 % 16.376 3.57 0.77 التوافق 
خارجي  480 % 83.624 3.79 0.74الجسمً 

 المجموع 574 % 100  

داخلي  94 % 16.376 3.08 0.90 التوافق 
خارجي  480 % 83.624 3.31 0.78االنفعالً 

 المجموع 574 % 100  

داخلي  94 % 16.376 3.15 0.59 التوافق 
خارجي  480 % 83.624 3.31 0.61االجتماعً 

 المجموع 574 % 100  

داخلي  94 % 16.376 3.45 0.80 التوافق 
خارجي  480 % 83.624 3.64 0.80األسري 

 المجموع 574 % 100  

داخلي  94 % 16.376 3.31 0.62
الدرجة الكلٌة 

خارجي  480 % 83.624 3.51 0.59

 المجموع 574 % 100  

 
 مقابؿ 3.57أف درجة التكافؽ الجسمي لدل طمبة السكف الداخمي كانت (16)يت ح لنا مف الجدكؿ رقـ 

 لدل السكف 3.31 مقابؿ 3.08 لدل الخارجي، كقد بمغت درجة التكافؽ االنفعالي لدل طمبة السكف الداخمي 3.79

 مقابؿ 3.15الخارجي، أما فيما يتعمؽ بدرجة التكافؽ االجتماعي فقد بمغت درجة التكافؽ لدل طمبة السكف الداخمي 

 3.64 مقابؿ 3.45 لدل طمبة السكف الخارجي، كقد بمغت درجة التكافؽ األسرم لدل طمبة السكف الداخمي 3.31

 لدل طمبة السكف الخارجي مقابؿ 3.51أخيران بمغت درجة التكافؽ عمى الدرجة الكمية . لدل طمبة السكف الخارجي
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 لدل طمبة السكف الداخمي، كىذا يدؿ عمى اف طمبة السكف الخارجي لدييـ درجة تكافؽ نفسي عمى جميع 3.31

. مجاالت الدراسة كعمى الدرجة الكمية اعمى مف طمبة السكف الداخمي

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدراس الجمعية الخيرية :السؤال السادس

اإلسالمية في محافظة الخميل بحسب مع من يعيش الطالب؟ 

كلبلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد تـ حساب المتكسطات الحسابة كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكافؽ النفسي لدل 

مع الكالديف، مع الكالدة كاالخكة، مع الكالد كاالخكة، اـ مع احد )الطمبة بحسب مع مف يعيش الطالب في اسرتة 

( 17)كـ ىك مك ح في الجدكؿ رقـ  (االقارب
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( 17)جدول رقم 
المتوسط الحسابي لدرجة التوافق النفسي عمى مجاالت الدراسة وعمى الدرجة الكمية 

االنحراف المعيار  المتوسط 
الحسابي  النسبة المئوية  العدد  صمة القرابة  المجاالت 

0.66 3.87 46.26 % الكالديف كاالخكة معا  259
التوافق 
الجسمي 

0.70 3.38 2.32 % الكالد كاالخكة  13
0.81 3.68 49.10 % الكالدة كاالخكة  275
0.85 3.44 2.32 % مع األقارب  13
  100 % المجموع  560
0.77 3.39 46.26 % الكالديف كاالخكة معا  259

التوافق 
االنفعالي 

0.78 2.90 2.32 % الكالد كاالخكة  13
0.82 3.21 49.10 % الكالدة كاالخكة  275
0.85 2.91 2.32 % مع األقارب  13
  100 % المجموع  560
0.60 3.40 46.26 % الكالديف كاالخكة معا  259

التوافق 
االجتماعي 

0.39 3.22 2.32 % الكالد كاالخكة  13
0.61 3.17 49.10 % الكالدة كاالخكة  275
0.51 3.39 2.32 % مع األقارب  13
  100 % المجموع  560
0.76 3.68 46.26 % مع الكالديف كاالخكة  259

التوافق 
األسري 

0.66 3.11 2.32 % مع الكالد كاالخكة  13
0.83 3.59 49.10 % مع الكالدة كاالخكة  275
0.05 3.20 2.32 % مع أحد األقارب  13
  100 % المجموع  560
0.56 3.58 46.26 % مع الكالديف كاالخكة  259

الدرجة 
الكمية 

0.48 3.14 2.32 % مع الكالد كاالخكة  13
0.62 3.42 49.10 % مع الكالدة كاالخكة  275
0.61 3.21 2.32 % مع أحد األقارب  13
  100 % المجموع  560

 
أف ىناؾ فرؽ كا ح بيف متكسط التكافؽ النفسي لمطالب الذم يعيش مع كالديو  (17)يتبيف لنا مف الجدكؿ 

مقارنة بالطالب الذم يعيش مع احد الكالديف، حيث أف الدرجة الكمية لمتكافؽ النفسي لمطالب الذم يعيش الظركؼ 

خكانو 3.58العادية ىي   كمف ثـ الطالب الذم يعيش مع أحد األقارب 3.42 يمييا الطالب الذم يعيش مع أمو كا 

.  3.11كأخيران الطالب الذم يعيش مع األب بمتكسط . 3.21مع أف ذلؾ كاف الجديف بمتكسط 
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كتشير المتكسطات إلى أف التكافؽ االجتماعي أف ؿ إذا عاش الطالب مع األب منو مع االـ كقد يعكد ذلؾ 

إلى حرص األـ كتقيدىا لمعبلقات االجتماعية الخارجية لؤلبناء األمر الذم يؤثر عمى األبناء، في حيف يعطى األب 

ىامش أف ؿ في التعامؿ االجتماعي لؤلبناء، إ افة أف األب غالبان ىك الذم يشجع األبناء عمى التفاعؿ 

شراكو األبناء في ىذه العبلقات، أكثر مف األـ . االجتماعي مف خبلؿ عبلقاتو االجتماعية كا 

كما اف ىذه المتكسطات تبيف اىمية االـ في رعاية االبناء كاف دكرىا يزيد مف درجة التكافؽ النفسي لدل 

. االبناء، كيتفؽ ذلؾ مع نظرة االسبلـ الى دكر االـ الذم ال يمكف الم مؤسسة تربكية اف تغني عنو اك تحؿ محمو

كقد يعزل ذلؾ إلى الجك األسرم كالترابط الذم يسكد األسرة في مجتمع الدراسة، كالذم يعمؿ عمى تعزيز العبلقة، 

كتكثيقيا بيف أفراد األسرة، كىذا أمر يعكد إلى حد ما إلى ثقافة المجتمع كقيمو كالجانب الفكرم كالعقائدم الذم يتربى 

عميو اإلنساف، سيما أف الدراسة أجريت في مدارس تيتـ بتدريس العقيدة كالفكر اإلسبلمي، كالذم يحض بؿ يكجب 

التكافؿ األسرم كطاعة الكالديف كبرىما في التعامؿ، كيعتبر ذلؾ مف األعماؿ التي تستكجب األجر مف اهلل، سبحانو 

. كتعالى

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا االيتام في مدراس الجمعية : السؤال السابع

الخيرية اإلسالمية في محافظة الخميل حسب سبب الوفاة؟  

لبلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكافؽ النفسي لمطمبة 

( 18)حسب سبب الكفاة كـ يك ح ذلؾ الجدكؿ رقـ 
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( 18)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لمفروق بين درجة التوافق النفسي في مجاالت الدراسة وعمى 

الدرجة الكمية بحسب سبب الوفاة 
االنحراف 
المعٌاري 

المتوسط الحسابً  النسبة المئوٌة  العدد  سبب الغٌاب  المجاالت 

مرض  174 % 60.0 3.68 0.83

التوافق 
الجسمً 

استشهاد  29 % 10 3.69 0.62

0.79 3.67 26.55 % حادث طارئ  77

0.79 3.92 3.45 % الهرم  10

  100 % المجموع  290

المرض  174 % 60.0 3.15 83.

التوافق 
االنفعالً 

استشهاد  29 % 10 3.45 0.67

0.82 3.12 26.55 % حادث طارئ  77

1.02 3.51 3.45 % الهرم  10

  100 % المجموع  290

مرض  174 % 60.0 3.18 0.62

التوافق 
االجتماعً 

استشهاد  29 % 10 3.21 0.49

0.60 3.12 26.55 % حادث طارئ  77

0.50 3.14 3.45 % الهرم  10

  100 % المجموع  290

مرض  174 % 60.0 3.54 0.83

التوافق 
األسري 

استشهاد  29 % 10 3.75 0.78

0.90 3.44 26.55 % حادث طارئ  77

0.64 3.61 3.45 % الهرم  10

  100 % المجموع  290

مرض  174 % 60.0 3.39 0.65

الدرجة الكلٌة 
استشهاد  29 % 10 3.55 0.52

0.60 3.33 26.55 % حادث طارئ  77

0.54 3.55 3.45 % الهرم  10

  100 % المجموع  290

 
أنو يكجد تقارب بيف درجات التكافؽ النفسي في مجاالت الدراسة كعمى  (18)يت ح لنا مف الجدكؿ رقـ 

الدرجة الكمية حسب سبب كفاة أحد الكالديف، حيث بمغت درجة التكافؽ النفسي عمى الدرجة الكمية لمطمبة الذيف كاف 

سبب كفاة أحد  

 في حيف كانت درجة التكافؽ النفسي لمف كاف سبب الكفاة نتيجة حادث 3.55الكالديف ىك االستشياد كاليـر 

. 3.33طارئ 

نبلحظ أف الذم كاف سبب الغياب االستشياد لديو متكسط  (18)كبالنظر إلى المتكسطات الحسابية في جدكؿ 

، كبذلؾ يككف مستكاه أف ؿ 3.75 كأسرم 3.21 كاجتماعي 3.45حسابي مرتفع في المجاؿ االنفعالي حيث كاف 
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مف األسباب األخرل في حيف أف الطالب الذم كاف سبب الكفاة ىك اليـر يأتي في المرتبة األكلى مف حيث التكافؽ 

 3.92بمتكسط حسابي لمتكافؽ الجسمي . الجسمي كاالنفعالي كيأتي بعد االستشياد في بقية مجاالت الدراسة

.  3.14 كاالجتماعي 3.61 كالتكافؽ األسرم 3.51كاالنفعالي 

أما في الدرجة الكمية فقد تساكل الطالب الذم كاف سبب كفاة احد كالديو ىك االستشياد كمف كاف سبب الكفاة 

 ثـ الحادث 3.39 في حيف جاء بعدىـ الطالب الذم كاف سبب كفاة احد كالديو المرض 3.55ىك اليـر بمتكسط 

.  3.33الطارئ 

كقد يفسر ىذا بأف اليـر يككف قد أعطى فرصة لتقبؿ الك ع لمطالب بشكؿ جيد في حيف أف مف فقد أحد 

. كالديو باالستشياد يأخذ قيمة اجتماعية كاحتراـ مف المجتمع يعزز تكافقو النفسي

أما الحادث الطارئ فقد تؤثر المفاجئة بشكؿ كبير كتشكؿ خبرة صادمة لمطالب يحتاج معيا إلى تدخؿ 

. إرشادم

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدراس الجمعية الخيرية : السؤال الثامن

اإلسالمية في محافظة الخميل حسب مدة اليتم؟ 

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسط الحسابي لدرجة التكافؽ النفسي في مجاالت الدراسة كعمى 

(. 19)الدرجة الكمية بحسب مدة الغياب كذلؾ كما ىك كا ح مف الجدكؿ رقـ 
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( 19)الجدول رقم 
درجات التوافق النفسي لدى الطمبة بالمقارنة مع المدة المنقضية عمى وفاة الوالدين أو أحدىم 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي  النسبة المئوية  العدد  العمر  المجاالت 

0.83 3.68 32.18 % أقؿ مف سنة  103
التوافق 
 سنكات 3مف سنة إلى  115 35.92% 3.76 0.74الجسمي 

0.80 3.55 31.90 %  سنكات 3أكثر مف  102
المجموع  320 % 100  
0.87 3.07 32.18 % أقؿ مف سنة  103  

التوافق 
االنفعالي 

 سنكات 3مف سنة إلى  115 %35.92 3.22 0.79
0.79 3.17 31.90 %  سنكات 3أكثر مف  102
المجموع  320 % 100  
0.63 3.10 32.18 % أقؿ مف سنة  103  

التوافق 
االجتماعي 

 سنكات 3مف سنة إلى  115 %35.92 3.20 0.55
0.63 3.22 31.90 %  سنكات 3أكثر مف  102
المجموع  320 % 100  
0.91 3.45 32.18 % أقؿ مف سنة  103

التوافق 
 سنكات 3مف سنة إلى  115 35.92% 3.64 0.69األسري 

0.88 3.52 31.90 %  سنكات 3أكثر مف  102
المجموع  320 % 100  
0.66 3.32 32.18 % أقؿ مف سنة  103

الدرجة 
 سنكات 3مف سنة إلى  115 35.92% 3.46 0.56الكمية 

0.64 3.37 31.90 %  سنكات 3أكثر مف  102
المجموع  320 % 100  

 
أنو يكجد ىنالؾ تقارب بيف درجة التكافؽ النفسي لدل الطمبة حسب المدة  (19)يت ح لنا مف الجدكؿ رقـ 

المنق ية عمى كفاة احد الكالديف، حيث بمغت درجة التكافؽ النفسي لمطمبة الذيف مر عمى كفاة أحد الكالديف سنة فما 

 لمطمبة الذيف مر عمى كفاة أحد كالديو مف سنة إلى ثبلث سنكات، أخيران بمغت درجة التكافؽ 3.46، ك 3.32دكف 

.  3.37 سنكات فما فكؽ 3النفسي لمطمبة الذيف مر عمى كفاة أحد كالديو 

تؤثر خبلؿ السنة األكلى عمى الطالب في  (صدمة الفراؽ)كقد يككف ذلؾ عائدان إلى أف ما بعد حدكث الغياب 

حيف أف تأثير الغياب يبدأ يقؿ تدريجيان كيبدأ الطالب يتكافؽ نفسيان، رغـ أف المتكسطات الحسابية عمى جميع 
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مجاالت الدراسة باستثناء المجاؿ االجتماعي فقد أظيرت تدني في المتكسطات لمف انق ت عمى مدة الغياب لدييـ 

 سنكات، في حيف أف المجاؿ االجتماعي كاف أف ؿ لمطالب الذم انق ى عمى غياب الكالديف عنو 3أكثر مف 

.  لمف انق ى عمى غياب كالديو أقؿ مف عاـ3.10 مقابؿ 3.22 سنكات حيث كاف 3أكثر مف 

كيظير الجدكؿ اف التكافؽ الجسمي اف ؿ لمف انق ى عمى يتمو مف سنو الى ثبلث سنكات حيث انو يبدا 

التاقمـ مع الك ع في حيف اف الذم انق ى عميو سنة ما زاؿ يككف متاثرا كقد ينسى نفسو ما بيف آالـ الفقد ك 

نكبات التخيؿ كقد يغفؿ بعض الكجبات خاصة في االشير األكلى مف الفقد، اما الذم مر عمى يتمو اكثر مف ثبلث 

سنكات فقد يككف كصؿ الى مرحمة مف عدـ التكافؽ العاـ تؤثر عمى اىتمامو بصحتو، كقد يرتبط ذلؾ بسف الطالب 

كما الحظنا اف الطالب االصغر سنا اكثر تكافقا، كاف الذم مر عمى يتمو اكثر مف ثبلث سنكات قد يككف مف الفئة 

.  عاما17-16العمرية 

اما التكافؽ االنفعالى فيبلحظ اف الذم مر عمى كفاة احد كالديو اقؿ مف عاـ ىك االقؿ درجة في التكافؽ 

االنفعالي كقد يرجع ذلؾ الى حاثة الصدمة بالنسبة لو كعدـ كصكلو الى التكيؼ مع الك ع الجديد، في حيف اف 

الذم مر عمى فقيبلحد كالديو اكثر مف عاـ كاقؿ مف ثبلثة اعكاـ يككف قد تكيؼ بشكؿ جيد، اما الطالب الذم 

م ى عمى فقده احد كالدية اكثر مف ثبلثة اعكاـ فانو يحاكؿ كبت انفعاالتو كاظيار انو تناسى الفقد اك انو اصبح 

. رجبل قادرا عمى عدـ اظيار انفعاالتو مما يجعمو اقؿ تكافقا انفعاليا

اما التكافؽ االجتماعي فاف الذم مر عمى فقده احد كالديو اكثر مف ثبلث سنكات يككف قد عمؿ عمى ايجاد 

تفاعؿ اجتماعي، خاصة كاف المجتمع يقدـ نكع مف التبلطؼ في التعامؿ مع اليتيـ، كاعطاء االبف دكر االب الغائب 

. بشكؿ خاص مما يزيد مف تكافقو االجتماعي كمنا مرت السنيف
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اما درجة التكافؽ االسرم فكمؿ تظير في الجدكؿ فيي اعمى لدل الطالب الذم مر عمى يتمو ما بيف سنة 

كثبلث سنكات، يأتي بعد ذلؾ الطالب الذم مر عمى يتمو اكثر مف ثبلث سنكات ثـ الطالب الذم لـ يتجاكز يتمو 

العاـ، كقد يعكد ذلؾ الى اف الطالب في السنة األكلى لكفاة احد الكالديف يشعر بالفراغ كاالرباؾ في ادكار االسرة 

نتيجة غياب رب االسرة بالذات، في حيف انو بعد السنة األكلى يبدأ يأخد دكر اف ؿ كييتـ بمف حكلو كخاصة االـ 

كاالخكة االصغر سنا، كاذا ما كبر اكثر فاف خركجو الى عبلقات خارج اطار االسرةتمثؿ نكع مف المشاكؿ االسرية 

التي تنعكس عمى درجة التكافؽ االسرم خاصة اذا اراد اف يأخذ دكر االب ككانت االـ تحافظ عمى اف تككف ىى 

. المسئكلة، كال تشرؾ االبناء في تحمؿ المسئكلية بشكؿ تدريجي

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدراس الجمعية الخيرية : السؤال التاسع

اإلسالمية في محافظة الخميل حسب العمر الطالب عند اليتم؟ 

لبلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكافؽ في مجاالت 

(. 20)الدراسة كعمى الدرجة الكمية كيظير ذلؾ في الجدكؿ رقـ 



 

 -109 -

( 20)جدول رقم
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق بين درجة التوافق النفسي لمطمبة حسب عمر الطالب عند اليتم 

االنحراف المعياري  المتوسط 
الحسابي 

النسبة المئوية  العدد  العمر  المجاالت 

0.83 3.68 32.18 %  سنكات 5 103
التوافق الجسمي 

 سنكات 15-6 115 %35.92 3.76 0.74 
0.80 3.55 31.90 %  فما فكؽ 15 102
المجموع  320 % 100  
0.87 3.07 32.18 %  سنكات 5 103

التوافق االنفعالي 
 

 سنكات 15-6 115 %35.92 3.22 0.79
0.79 3.17 31.90 %  فما فكؽ 15 102
المجموع  320 % 100  
0.63 3.10 32.18 %  سنكات 5 103

التوافق االجتماعي 
 سنكات 15-6 115 %35.92 3.20 0.55 

0.63 3.22 31.90 %  فما فكؽ 15 102
المجموع  320 % 100  
0.91 3.45 32.18 %  سنكات 5 103

التوافق األسري 
 سنكات 15-6 115 %35.92 643. 0.69 

0.88 3.52 31.90 %  فما فكؽ 15 102
المجموع  320 % 100  
0.66 3.32 32.18 %  سنكات 5 103

الدرجة الكمية 
 سنكات 15-6 115 %35.92 3.46 0.56 

0.64 3.37 31.90 %  فما فكؽ 15 102
المجمكع  320 % 100  

 
أنو يكجد ىنالؾ تقارب بيف درجة التكافؽ النفسي لدل الطمبة حسب عمر  (20)يت ح لنا مف الجدكؿ رقـ 

 سنكات فما 5الطالب عند حدكث غياب أحد الكالديف، حيث بمغت درجة التكافؽ النفسي لمطمبة الذيف كانت أعمارىـ 

 سنة، 6-15 لمطمبة الذيف كانت أعمارىـ 3.46، ك 3.32دكف عند حدكث غياب أحد الكالديف عمى الدرجة الكمية 

. 3.37 سنة فما فكؽ 15كأخيران بمغ المتكسط الحسابي لمتكافؽ النفسي لمطمبة الذيف كاف عمرىـ 

كيظير لنا مف الجدكؿ اف الطمبة الذيف انق ى عمى يتميـ مف سنة الى ثبلث سنكات اف ؿ تكافقا في المجاؿ 

ااالنفعالى كاالسرم كالجسمي كالدرجة الكمية، كىذا قد يككف مرده الى اف الطفؿ في ىذه المرحمة يطكر في الحيؿ 
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 سنكات لديو درجة 3الدفاعية ككسائؿ تكيؼ لمكاجية المكقؼ، في حيف اف الطالب الذم مر عمى يتمو اكثر مف 

تكافؽ اعمى في المجاؿ االجتماعي، حيث يككف قد ككف عبلقات تكافقية اجتماعية، في حيف اف اىتمامو بجسمو 

يككف اقؿ، سيما اف مجتمع الدراسة ىك في مرحمة المراىقة، كفييا يحصؿ نمك في الطكؿ خاصة لدل الذككر اكثر 

مف الكزف، اـ االنفعاالت فيكبتيا ككنو في مرحمة يتكجب عميو اف يظير فييا نكع مف الرجكلة، اما المجاؿ االسرم 

فاف الطالب في ىذه المرحمة يبدأ يسقؿ في مفاىيمو كيشكؿ آراءة كىكيتو بعيدا عف االسرة االمر الذم يؤثر عمى 

درجة التكافؽ االسرم لديو خاصة في غياب النمكذج االب، كما يظير لنا اف الطالب الذم مر عمى يتمو اقؿ مف 

عاـ اقؿ تكافقا في المجاؿ االنفعالي، في حيف اف تكافؽ الجسمي يككف اف ؿ مف الطالب الذم مر عمى يتمو اكثر 

 سنكات كقد يككف ذلؾ بسبب الدعـ الذم يبلقيو اليتيـ في ىذه المرحمة، عمما اف ىذه السنة تعتبر فترة 3مف 

.  الصدمة، كتكافؽ الطالب فييا عمى مجاالت الدراسة االنفعالي كاالجتماعي كاالسرم تككف اقؿ مف غيره

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدراس الجمعية الخيرية : السؤال العاشر

اإلسالمية في محافظة الخميل بحسب مستوى دخل األسرة؟ 

لبلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية السر الطمبة بشكؿ عاـ كما 

(. 21)في الجدكؿ رقـ 
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( 21)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية لمستوى كفاية دخل االسرة لمطمبة بشكل عام 

المتوسط النسبة المئوية العدد مستوى الدخل المجاالت 
الحسابي 

االحراف 
المعياري 

التوافق الجسمي 
 0.66 3.93% 51.65 298يكفي 

 0.75 3.58% 34.99 198يكفي بصعكبة 
 0.82 3.44% 12.36 70ال يكفي 

  % 100 566المجموع 

التوافق االنفعالي 
 0.75 3.45% 51.65 298يكفي 

 0.78 3.09% 34.99 198يكفي بصعكبة 
 0.88 2.95% 12.36 70ال يكفي 

  % 100 566المجموع 

التوافق االجتماعي 
 0.62 3.39% 51.65 298يكفي 

 0.56 3.13% 34.99 198يكفي بصعكبة 
 0.61 3.12% 12.36 70اليكفي 

  % 100 566المجموع 

التوافق االسري 
 0.77 3.80% 51.65 298يكفي 

 0.8 3.41% 34.99 198يكفي بصعكبة 
 0.74 3.26% 12.36 70ال يكفي 

  % 100 566المجموع 

الدرجة الكمية 
 0.55 3.65% 51.65 298يكفي بصعكبة 
 0.59 3.30% 34.99 198يكفي بصعكبة 

 0.6 3.20% 12.36 70ال يكفي 
  % 100 566المجموع 

 
اف درجة التكافؽ النفسي في مجاالت الدراسة كعمى الدرجة الكمية كانت اعمى  (21)يت ح لنا مف الجدكؿ رقـ 

لدل الطمبة الذيف معدؿ دخؿ اسرىـ الشيرم يكفي حيث كانت درجة التكافؽ النفسي لدييـ اعمى شىء فقد بمغت 

 لدل الطمبة الذل معدؿ دخؿ اسرىـ ال يكفي، كقد بمغت درجة 3.44، مقابؿ 3.93درجة التكافؽ الجسمي لدييـ 

 لمطمبة الذيف دخؿ اسرىـ ال يكفي، 2.95، مقابؿ 3.45التكافؽ االنفعالي لدل الطمبة الذيف دخؿ اسرىـ يكفي 

 لمف دخؿ اسرىـ ال يكفي، اما 3.12 مقابؿ 3.39كبمغت درجة التكافؽ االجتماعي لدل مف دخؿ اسرىـ يكفي 

 لمف دخؿ اسرىـ ال 3.26 مقابؿ 3.80المجاؿ االسرم فقد بمغت درجة تكافؽ الطمبة الذيف دخؿ اسرىـ يكفي 
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 لدل الطمبة الذيف دخؿ 3.20 مقابؿ 3.65يكفي، كاخيا بمغت درجة التكافؽ النفسي لمطمبة الذيف دخؿ اسرىـ يكفي 

اسرىـ ال يكفي، كما اف درجة تكافؽ الطمبة الذيف كاف مستكل دخؿ اسرىـ يكفي بصعكبة كانت اف ؿ منيا لدل 

، كالتكافؽ االنفعالي 3.85الطمبة الذيف مستكل دخؿ اسرىـ ال يكفي، حيث كانت درجة التكافؽ الجسمي لدييـ 

 مقابؿ 3.30، في حيف كانت الدرجة الكمية لتكافقيـ 3.41، كالتكافؽ االسرم 3.13، كالتكافؽ الجتماعي 3.09

 لمذيف دخؿ اسرىـ ال يكفي، كبذلؾ نبلحظ اف درجة التكافؽ النفسي تككف اعمى لدل الطمبة الذيف يككف 3.20

. مستكل كفاية دخؿ اسرىـ اف ؿ

كلبياف درجة التكافؽ لدل الطمبة حسب ككف الطالب يتيـ اـ غير يتيـ فقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية 

(.  22)كاالنحرافات المعيارية لكؿ فئة عمى حدة كما يظير في الجدكؿ رقـ 
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( 22)جدول رقم 
جدول يوضح درجة التوافق النفسي عمى محاور الدراسة وعمى الدرجة الكمية لمطمبة مرتبطة بكفاية دخل األسرة 

غير أيتام  أيتام 
المجاالت 

االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد  االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد 
يكفي  113 %38.8 3.9410 6854. 180 %70.31 3.9407 6705.

التوافق 
الجسمي 

بصعوبة  132 %45.4 3.5500 8068. 57 %22.21 3.8795 6198.

ال يكفي  46 %15.8 3.3203 8927. 19 %7.48 3.7965 5973.

المجموع  291 %100 3.6655 8085. 256 %100 3.8719 6612.

يكفي  113 %38.8 3.4227 7489. 180 %70.31 3.4595 7746. التوافق 
االنفعالي 

 

 

بصعوبة  132 %45.4 3.0700 8095. 57 %22.21 3.2164 7302.

ال يكفي  46 %15.8 2.8571 9146. 19 %7.48 3.2581 8434.

المجموع  291 %100 3.1733 8291. 256 %100 3.3904 7745.

يكفي  113 %38.8 3.2832 6426. 180 %70.31 3.4628 6126.
التوافق 

 االجتماعي
بصعوبة  132 %45.4 3.1042 5569. 57 %22.21 3.2039 5999.
ال يكفي  46 %15.8 3.2024 6164. 19 %7.48 3.3750 5299.
المجموع  291 %%100 3.1892 6044. 256 %100 3.3987 6113.
يكفي  113 %38.8 4.0129 8004. 180 %70.31 3.9218 8085.  

التوافق 
األسري 

 

بصعوبة  132 %45.4 3.5341 8945. 57 %22.21 3.6215 6950.

ال يكفي  46 %15.8 3.3462 7640. 19 %7.48 3.5283 8322.

المجموع  291 %100 3.6903 8774. 256 %100 3.8257 7976.

يكفي  113 %38.8 3.665 5503. 180 %70.31 3.6925 5737.
الدرجة 
الكمية 

بصعوبة  132 %45.4 3.314 6232. 57 %22.21 3.4250 5603.

ال يكفي  46 %15.8 3.181 6373. 19 %7.48 3.4825 4588.

المجموع  291 %100 3.386 6290. 256 %100 3.533 5704.
 

اف ىناؾ فركؽ كا حة في درجة التكافؽ النفسي لدل الطمبة غير االيتاـ حيث اف (22)يظير مف الجدكؿ رقـ 

درجة التكافؽ النفسي لمطمبة الذيف يكفي دخميـ الشيرم اف ؿ مف الذيف يكفي بصعكبة كالذيف دخميـ ال يكفي، اال 

اف الطمبة غير األيتاـ الذيف يكفي دخميـ بصعكبة كانت درجة تكافقيـ اقؿ ممف اليكفي دخميـ مف نفس الفئة عمى 

مجاالت الدراسة كعمى الدرجة  الكمية باستثناء المجاؿ االسرم كقد يككف مرد ذلؾ الى اف عدـ كفاية الدخؿ تؤثر 

مباشرة عمى المصركؼ اليكمي لمطالب االمر الذم يحدث اشكاليات اسرسة يكمية، فتقمممف التكفؽ االسرم لدل 
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كقد يككف ذلؾ اف الذم ال يكفيو دخمو باستمرار قد كصؿ الى درجة مف التكيؼ اف ؿ ممف احيانا يجد ما . الطالب

. يريد كاحيانا ال يجد

كما اظير الجدكؿ اف الطمبة االيتاـ الذيف يكفي دخؿ اسرىـ الشيرم اف ؿ تكافؽ في المجاؿ االسرس مف 

غير االيتاـ الذيف يكفي دخؿ اسرىـ الشيرم، كقد يككف ذلؾ عائدا الى انالدخؿ الشيرم الكافي يمبي احتياجات 

الطالب كيزيد مف العبلقة الحميمة بيف رب االسرة كاالبناء، كما قد يككف ذلؾ عائدا الى قكة الترابط االسرم لدل 

. الطمبة االيتاـ

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدراس الجمعية : السؤال الحادي عشر

الخيرية اإلسالمية في محافظة الخميل حسب عدد أفراد األسرة؟ 

كقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية لدرجة التكافؽ النفسي عمى محاكر الدراسة كعمى الدرجة الكمية لمطمبة 

. 23بشكؿ عاـ، كما يك ح ذلؾ الجدكؿ 
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( 23)جدول رقم 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة التوافق في مجاالت الدراسة والدرجة الكمية  حسب عدد أفراد األسرة 

االنحراف المعياري  المتوسط 
الحسابي 

النسبة المئوية  العدد  عدد أفراد األسرة  المجاالت 

1,08 3,42 4 %  أفراد 4أقؿ مف  23
التوافق الجسمي 

 
0,68 3,84 30.84 %  أفراد 6- 4مف 177
0,75 3,73 65.12 %  7أكثر مف 374
  100 % المجموع  574
0,95 3,27 4 %  أفراد 4أقؿ مف 23

التوافق االنفعالي 
 

0,77 3,35 30.84 %  أفراد 6-4مف  177
0,81 3,24 65.12 %  أفراد 7أكثر مف 374
  100 % المجموع  574
0,52 3,21 4 %  أفراد 4أقؿ مف 23

التوافق االجتماعي 
 

0,62 3,26 30.84 %  أفراد 6-4مف  177
0,61 3,28 65.12 %  أفراد 7أكثر مف 374
  100 % المجموع  574
0,80 3,76 4 % أفراد 4أقؿ مف  23

التوافق األسري 
 

0,75 3,72 30.84 %  أفراد 6-4مف  177
0,81 3,54 65.12 %  أفراد 7أكثر مف 374
  100 % المجموع  574
0,70 3,45 4 %  أفراد 4أقؿ مف  23

التوافق الكمي 
 

0,55 3,55 30.84 %  أفراد 6-4مف  177
0,62 3,44 65.12 %  أفراد 7أكثر مف 374
  100 % المجموع  574

 
أف درجة التكافؽ الجسمي كانت أعمى شيء لدل الطمبة الذيف عدد أفراد  (23) يت ح لنا مف الجدكؿ رقـ 

 أفراد بمتكسط 7كيمييـ الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ أكثر مف 3.84 أفراد بمتكسط حسابي 6 - 4أسرىـ مف 

. 3.42 أفراد بمتكسط حسابي 3، كمف ثـ الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ أقؿ مف 3.72حسابي 

أما فيما يتعمؽ بالتكافؽ األسرم، فقد كانت درجة التكافؽ أعمى شيء لدل الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ أقؿ 

 أفراد بمتكسط حسابي 6- 4 كمف ثـ الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ مف 3,76 أفراد بمتكسط حسابي 3مف 

.  3,54 بمتكسط حسابي 7كأخيران الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ أكثر مف3,72
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 بمتكسط 6 –4أما عمى الدرجة الكمية فقد بمغت أعمى نسبة لمتكافؽ الكمى لدل الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ

 كأخيران الطمبة الذيف عدد 3,45 فما دكف، بمتكسط حسابي 3 يمييـ الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ 3,55حسابي 

.  3,44 بمتكسط حسابي 7أفراد أسرىـ أكثر مف 

كىنا نبلحظ أف التكافؽ الجسمي كاالجتماعي كاالنفعالي يككف بشكؿ عاـ اف ؿ لدل الطمبة الذيف يزيد عدد 

 أفراد، أك أف أسرىـ تميؿ إلى أف تككف متكسطة أك كبيرة كقد يعكد ذلؾ إلى األثر الذم يتركو 4أفراد أسرىـ عف 

االخكة األكبر سنا في عممية التربية لبلخكة األصغر سنا، في حيف يبلحظ أف التكافؽ األسرم يككف اف ؿ كمما كاف 

عدد أفراد األسرة أقؿ، كقد يعكد ذلؾ بحسب رأل الباحث إلى أف األسرة القميمة العدد يككف العبء الممقى عمى 

الكالديف مف الناحية النفسية أقؿ منو في األسر الكبيرة األمر الذم يفسح المجاؿ أماـ إعطاء كقت اف ؿ أماـ األفراد 

لمتعامؿ فيما بينيـ بعيدا عف الحساسية التي قد يذكييا الك ع االقتصادم الصعب نتيجة تقاسـ المكارد المادية 

كالعينية لؤلسرة، كقد أظيرت الدراسة أف األسر التي يكفييا دخميا كانت متكافقة بشكؿ اكبر األمر الذم قد يدعـ 

. كجية النظر ىذه

كنبلحظ ىنا الفرؽ بيف التافؽ االجتماعي كالتافؽ االسرم فؽ كانت درجة التكافؽ الجتماعي اعمى لدل الطمبة 

 ثـ 3.26 بمتكسط 6-4، ثـ الذيف عددافراد اسرىـ مف3.28 افراد بمتكسطحيابي6الذيف عدد افراد اسرىـ اكثر مف

، اما التكافؽ االسرم فكاف لصالح الطمبة الذيف عدد اسرىـ 3.21 افراد بمتكسط 3الذيف عدد افراد اسرىـ اقؿ مف 

 كجاء بعدىـ الطمبة الذيف 3.72 افراد بمتكسط 6-4، ثـ الذيف عدد افراد اسرىممف3.76 افراد بمتكسط4اقؿ مف

.  3.54 بمتكسط6عدد افراد اسرىـ اكثر مف 
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كقد يفسر ذلؾ قمة الخبلفات االسرية، كسيكلة ال بط كحؿ الخبلفات كمما كاف عدد افراد االسرة اقؿ، في حيف 

اف التكافؽ االجتماعي يتعمميا الطالب ممف حكلو مف اخكتو كبذلؾ كمما زاد عدد افراد االسرة زادت فرصة الطالب 

. في تككيف قدرات تكافقية اجتماعية

 كقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية مرتبطة بعدد افراد االسرة لمطمبة بالمقارنة بيف االيتاـ كغير االيتاـ كما 

. 24في جدكؿ رقـ 

 (24)جدول رقم 
يبين الجدول درجة التوافق النفسي عمى محاور الدراسة وعمى الدرجة الكمية لمطمبة مرتبطا بعدد أفراد األسرة لأليتام مقارنة 

بغير األيتام 
غير أيتام  أيتام 

المجاالت 
االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد  االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد 

 3أقل من  17 %5.7 3.2667 1.1460 5 %2 3.8800 9134.
التوافق 
الجسمي 

.7075 3.8398 %24 62 .6652 3.8742 %35.3 106 4-6 

 6أكثر من  176 %59 3.5795 8400. 189 %74 3.8829 6431.

المجموع  299 %100 3.6662 8184. 255 %100 3.8724 6619.

التوافق  3أقل من  17 %5.7 3.2269 9649. 5 %2 3.7429 6260.
االنفعالي 

 
 

.8198 3.4009 %24 62 .7508 3.3500 %35.3 106 4-6 

 6أكثر من  176 %59 3.0923 8433. 189 %74 3.3837 7694.

المجموع  299 %100 3.1913 8253. 255 %100 3.3949 7783.

 3أقل من  17 %5.7 3.1875 5335. 5 %2 3.4750 3049.
التوافق 
 االجتماعي

.6519 3.4032 %24 62 .5959 3.2081 %35.3 106 4-6 

 6أكثر من  176 %59 3.1737 6151. 189 %74 3.3978 6080.

المجموع  299 %100 3.1867 6024. 255 %100 3.4006 6130.

  3أقل من  17 %5.7 3.8914 8632. 5 %2 4.2077 6109.

التوافق 
األسري 
 

.7764 3.9857 %24 62 .8021 3.8157 %35.3 106 4-6 

 6أكثر من  176 %59 3.6267 8932. 189 %74 3.7646 8036.

المجموع  299 %100 3.7088 8632. 255 %100 3.8268 7987.

 3أقل من  17 %5.7 3.4043 7218. 5 %2 3.8264 5477.
الدرجة 
الكمية 

.6138 3.6574 %24 62 .5316 3.5316 %35.3 106 4-6 

 6أكثر من  176 %59 3.3380 6560. 189 %74 3.6072 5602.

المجموع  299 %100 3.4104 6234. 255 %100 3.6970 5736.
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 كبالمقارنة بيف الفئات المدركسة نجد أف ىناؾ فرؽ في المتكسطات الحسابية لدرجة التكافؽ النفسي بيف الطمبة 

. األيتاـ كالطمبة غير األيتاـ كأف الفرؽ ىك لصالح الطمبة غير األيتاـ

 طبلب، كقد يحد ذلؾ مف 5 كىـ منغير االيتاـ كانكا فقد 3عمما اف الطمبة الذيف كاف عدد افراد اسرىـ اقؿ مف 

 افراد فقد كانكؿ اعمى مف اؤلئؾ الذيف 6-4القدرة الحقيقية عمى المقارنة اما الطمبة الذيف كاف عدد افراد اسرىـ مف 

 مقابؿ 3.88 افراد باستثناء التكافؽ الجسمي، حيث كاف متكسط التكافؽ الجسمي لدييـ6عدد افراد اسرىـ اكثر مف

، كالتكافؽ 3.38لمتكافؽ االنفعالي، مقابؿ : افراد 6-4، اما بقية المجاالت فكانت لمف عدد افراد اسرىـ مف3.83

، مقابؿ 3.65، كعمى الدرجة الكمية 3.76، مقالب 3.98، كالتكافؽ االسرم 3.39، مقابؿ 3.40االجتماعي 

3.60  .

 6-4اف الطالب الذم عدد افراد اسرتو ما بيف  (24)اما فيما يخص الطمبة االيتاـ فيظير لنا الجدكؿ رقـ 

افراد ىكاالف ؿ تكافقا في جميع المجاالت باستثناء التكافؽ االسرم، حيث كاف اف ؿ لدل الطمبة الذيف عدد افراد 

 طالبا، ككاف متكسط 17 افراد، عمما اف ىذه الفئة تشكؿ القمة مف بيف فئة االيتاـ حيث كانكا فقط 3اسرىـ اقؿ مف 

لمذيف عدد افراد 3.62 افراد، ك بمتكسط 6-4 لمطمبة الذيف عدد افراد اسرىـ 3.81، مقابؿ 3.89تكافقيـ االسرم 

.   افراد6اسرىـ اكثر مف

كيدؿ لذلؾ عمى اف الطمبة الذيف تعتبر سرىـ متكسطة الحجـ لدييا درجة تكافؽ اكبر مف االسر الكبيرة كاالسر 

.  الصغيرة باستثناء التكافؽ الجسمي
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كقد يعكد الفرؽ في التكافؽ الجسمي إلى تكفر تأميف صحي مجاني لجميع االيتاـ ا افة الى أف األسر ذات 

العدد الكبير أقدر عمى تقديـ رعاية صحية مف تمؾ األسر قميمة العدد حيث أف األفراد يعتنكف ببع يـ أكثر كمما 

. كاف عدد األسرة أكبر

كما أنو كمما قؿ عدد أفراد األسرة، كمما كاف اىتماـ أفرادىا ببع يـ أكبر كعبلقتيـ أقكل كالترابط األسرم 

مع أف الدراسة . أكثؽ، في حيف أف األسرة الكبيرة يككف مجاؿ الخبلؼ بيف أفرادىا أكبر خاصة في غياب الكالديف

تشير إلى أف  

 كقد يعكد ذلؾ إلى أف الطالب 7التكافؽ االجتماعي يككف أف ؿ لمطالب الذم يككف عدد أفراد أسرتو أكثر مف 

. يكتسب خبرات في التعامؿ االجتماعي بشكؿ أف ؿ

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدراس الجمعية : السؤال الثاني عشر

الخيرية اإلسالمية في محافظة الخميل بحسب مستوى تعميم الوالد؟ 

كتظير المتكسطات الحسابية لدل الطمبة بشكؿ عاـ اف مستكل التكافؽ النفسي لدل الطمبة الذيف تعميـ ابائيـ 

 كمف ثـ 3.47 يتبعيـ الطمبة الذيف مستكل تعميـ آبائيـ ثانكم بمتكسط حسابي 3.62عاليا اف ؿ بمتكسط حسابي 

الطمبة الذيف مستكل تعميـ آبائيـ أساسي بمتكسط حسابي كأخيران الطمبة الذيف مستكل تعميـ آبائيـ أمي بمتكسط 

 كذلؾ كما ىك كا ح مف 3.25 كأخيران الطمبة الذيف مستكل تعميـ آبائيـ أمي بمتكسط حسابي 3.41حسابي 

(. 25)الجدكؿ رقـ 
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( 25)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التوافق النفسي لمطمية بشكل عام حسب المستوى التعميمي لموالد 
االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

النسبة المئوية  العدد  المستوى التعميمي لموالد  المجاالت 

0.67 3.91 30.40 % تعميـ عاؿ  166
التوافق 
الجسمي 

0.74 3.68 31.50 % ثانكم  172
0.78 3.62 28.75 % أساسي  157
0.81 3.55 9.40 % أمي  51
المجمكع  546 100%    

0.74 3.42 30.40 % تعميـ عاؿ  166
التوافق 
االنفعالي 

0.81 3.22 31.50 % ثانكم  172
0.77 3.21 28.75 % أساسي  157
0.88 3.09 9.40 % أمي  51
المجمكع  546 100%    

0.62 3.42 30.40 % تعميـ عاؿ  166
التوافق 

االجتماعي 
0.66 3.29 31.50 % ثانكم  172
0.59 3.19 28.75 % أساسي  157
0.58 3.10 9.40 % أمي  51
المجمكع  546 100%    

0.77 3.74 30.40 % تعميـ عاؿ  166
التوافق 
األسري 

0.80 3.64 31.50 % ثانكم  172
0.70 3.53 28.75 % أساسي  157
0.79 3.29 9.40 % أمي  51
المجمكع  546 100%    

0.58 3.62 30.40 % تعميـ عاؿ  166
الدرجة 
الكمية 

0.60 3.47 31.50 % ثانكم  172
0.60 3.41 28.75 % أساسي  157
0.62 3.25 9.40 % أمي  51
المجمكع  546 100%    

 
أف درجة التكافؽ النفسي لدل الطمبة في جميع المجاالت كعمى الدرجة الكمية  (25)يت ح لنا مف الجدكؿ 

كانت أعمى شيء لدل الطمبة الذيف مستكل تعميـ آبائيـ جامعي، كمف ثـ الطمبة الذيف مستكل تعميـ آبائيـ ثانكم، 

. كيمييـ الذيف مستكل تعميـ آبائيـ أساسي كأخيران الذيف مستكل تعميـ آبائيـ أمي



 

 -121 -

كلبياف اذا كانت درجة التكافؽ النفسي لمطالب اليتيـ تختمؼ عف درجة التكلفؽ لغير اليتيـ، فقد تـ استخراج 

. 26المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم لكؿ فئة عمى حدة كما في الجدكؿ 

( 26)جدول رقم 
درجة التوافق النفسي عمى محاور الدراسة والدرجة الكمية لمطمبة مرتبطا بمستوى تعميم الوالد 

غير أيتام  أيتام 
المجاالت 

االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد  االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد 
عالي  53 %19.6 3.9182 6929. 106 %41.7 3.9113 6896.

التوافق 
الجسمي 

ثانوي  85 %31.4 3.7576 8006. 79 %31.1 3.8245 6731.

أساسي  89 %32.8 3.6322 8741. 65 %25.6 3.7838 6085.

أمي  44 %16.2 3.5636 8206. 4 %1.6 3.6000 7621.

المجموع  271 %100 3.6536 8162. 254 %100 3.8698 6634.

عالي  53 %19.6 3.3917 7420. 106 %41.7 3.4416 7385.
التوافق 
االنفعالي 

 

 

ثانوي  85 %31.4 3.0941 8323. 79 %31.1 3.3556 8517.

أساسي  89 %32.8 3.1209 7987. 65 %25.6 3.3700 7334.

أمي  44 %16.2 3.1504 9082. 4 %1.6 2.7738 8450.

المجموع  271 %100 3.1703 8204. 254 %100 3.3860 7760.

عالي  53 %19.6 3.3184 6211. 106 %41.7 3.4917 6197.

التوافق 
االجتماعي 

ثانوي  85 %31.4 3.2096 5948. 79 %31.1 3.4011 5944.

أساسي  89 %32.8 3.1630 6296. 65 %25.6 3.2510 5707.
أمي  44 %16.2 3.0767 5472. 4 %1.6 3.3281 1.1254

المجموع  271 %100 3.1942 6057. 254 %100 3.3994 6124.

عالي  53 %19.6 3.9376 7250. 106 %41.7 3.8991 8546.
 

التوافق 
األسري 
 

ثانوي  85 %31.4 3.7140 9142. 79 %31.1 3.8510 7611.

أساسي  89 %32.8 3.6409 8869. 65 %25.6 3.7379 7213.

أمي  44 %16.2 3.5044 8017. 4 %1.6 3.0673 9465.

المجموع  271 %100 3.6997 8594. 254 %100 3.8298 7984.

عالي  53 %19.6 3.6136 5425. 106 %41.7 3.698 6342.

الدرجة 
الكمية 

ثانوي  85 %31.4 3.3704 6471. 79 %31.1 3.607 5417.

أساسي  89 %32.8 3.3583 5994. 65 %25.6 3.558 4839.

أمي  44 %16.2 3.2906 6374. 4 %1.6 3.191 5774.

المجموع  271 %100 3.4010 6169. 254 %100 3.510 5726.
 

أف ىناؾ عبلقة بيف مستكل تعميـ الكالد كدرجة التكافؽ النفسي كما أف ىناؾ  (26)يظير لنا مف الجدكؿ 

عبلقة بيف يتـ الطالب كمستكل التكافؽ النفسي مف خبلؿ المقارنة بيف فئتي الدراسة نجد أف درجة التكافؽ النفسي 
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لمطمبة الذيف يعيشكف ظركؼ طبيعية أف ؿ تكافقان ممف يعيشكف ظركؼ اليتـ اك غياب الكالديف، باستثناء التكافؽ 

.  3.91الجسمي حيث كاف متساكيا لمف كاف تعميـ الكالد تعميما عاليا بمتكسط حسابي 

كما اف التكافؽ االنفعالي لمطالب اليتيـ كالذم مستكل تعميـ كالده امي اف ا مف الطالب غير اليتيـ كتعميـ كالده 

امي كقد يعكد ذلؾ بحسب رأم الباحث اف الكالد االمي يحافظ عمى التقاليد التربكية التي تربى عمييا فيتعامؿ مع 

االبناء باسمكب يعمؿ عمى اثارات انفعالية يكبتيا الطالب، في حيف اف الطالب اليتيـ ال يكجد لو اب مما يمغي ىذا 

 طبلب كال يمكف الجـز بنتائج المقارنة في 4الدكر السمبي لمكالد عمما اف عدد الطمبة ممف تعميـ االب امى ىي فقط 

. مثؿ ىذه الحالة

ما درجة التوافق النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدراس الجمعية : السؤال الثالث عشر

الخيرية اإلسالمية في محافظة الخميل بحسب مستوى تعميم الوالدة؟ 

كلبلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكافؽ النفسي بحسب 

(. 27)تعميـ الكالدة، كذلؾ كما ىك كا ح مف الجدكؿ رقـ 
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( 27)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التوافق النفسي في مجاالت الدراسة وعمى الدرجة الكمية حسب 

مستوى تعميم الوالدة لمطمبة بشكل عام 
االنحراف المعياري  التوسط الحسابي  العدد  المستوى التعميمي لموالدة  المجاالت 

تعميم عالي  125 3.86 0.74
التوافق 
الجسمي 

ثانوي  181 3.76 0.70
أساسي  176 3.73 0.79
أمي  88 3.66 0.76
تعميم عالي  125 3.43 0.79

التوافق 
االنفعالي 

ثانوي  181 3.31 0.78
أساسي  176 3.26 0.81
أمي  88 3.23 0.81
تعميم عالي  125 3.41 0.61

التوافق 
االجتماعي 

ثانوي  181 3.33 0.63
أساسي  176 3.20 0.59
أمي  88 3.14 0.59
تعميم عالي  125 3.79 0.74

التوافق 
األسري 

ثانوي  181 3.65 0.84
أساسي  176 3.52 0.79
أمي  88 3.47 0.72
تعميم عالي  125 3.63 0.58

الدرجة 
الكمية 

ثانوي  181 3.52 0.59
أساسي  176 3.42 0.60
أمي  88 3.37 0.58

 
اف درجة التكافؽ النفسي عمى الدرجة الكمية لمطمبة الذيف مستكل تعميـ  (27)يظير لنا مف الجدكؿ رقـ 

 تبعيـ الطمبة 3.63امياتيـ تعميمان عاليا كاف اعمى درجة حيث كاف المتكسط الحسابي لتكافقيـ عمى الدرجة الكمية

 كمف ثـ الطمبة الذيف مستكل تعميـ أمياتيـ أساسي 3.52الذيف مستكل تعميـ أمياتيـ ثانكم بمتكسط حسابي 

.  3.37 كأخيران الطمبة الذيف مستكل تعميـ أمياتيـ أمي بمتكسط حسابي 3.40بمتكسط حسابي 

كما كاف كا حا اف جميع مجاالت التكافؽ النفسي كانت اعمى لدل الطمبة الذيف تعميـ امياتيـ تعميما عاليا، 

. ثـ الذيف تعميـ امياتـ ثانكم ثماساسي ثـ امي
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كلبياف اذا ما كاف ىناؾ فرؽ في درجة التكافؽ النفسي بيف الطمبة االيتاـ كغير االيتاـ فقد تـ استخراج 

. 28المتكسطات الحسابية لكؿ فئة عمى حدة كما ىك مبيف في الجدكؿ 

( 28)جدول رقم 
يبين الجدول درجة التوافق النفسي عمى محاور الدراسة والدرجة الكمية لمطمبة مرتبطا بمستوى تعميم الوالدة 

غير أيتام  أيتام 
المجاالت 

االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد  االنحراف  المتوسط  النسبة  العدد 
عالي  38 %12.9 3.66 9370. 80 %31.5 3.98 6259.

التوافق 
الجسمي 

ثانكم  74 %25.1 3.66 7765. 101 %39.8 3.84 6511.

أساسي  113 %38.3 3.62 8128. 60 %23.6 3.79 7308.

أمي  70 %23.7 3.62 7995. 13 %5.1 3.81 6478.

المجمكع  295 %100 3.645 8149. 254 %100 3.87 6634.

عالي  38 %12.9 3.27 8832. 80 %31.5 3.50 7478.
التوافق 
االنفعالي 

 

 

ثانكم  74 %25.1 3.27 7971. 101 %39.8 3.34 7682.

أساسي  113 %38.3 3.18 8184. 60 %23.6 3.32 8086.

أمي  70 %23.7 3.10 8370. 13 %5.1 3.32 7780.

المجمكع  295 %100 3.20 8252. 254 %100 3.39 7720.

عالي  38 %12.9 3.29 6610. 80 %31.5 3.45 5973.

التوافق 
االجتماعي 

ثانكم  74 %25.1 3.26 6086. 101 %39.8 3.41 6537.

أساسي  113 %38.3 3.14 6070. 60 %23.6 3.31 5638.

أمي  70 %23.7 3.12 5634. 13 %5.1 3.37 6366.

المجمكع  295 %100 3.19 6053. 254 %100 3.40 6135.

عالي  38 %12.9 3.81 8469. 80 %31.5 4.02 7430.
 

التوافق األسري 
 

ثانكم  74 %25.1 3.72 9563. 101 %39.8 3.87 8032.

أساسي  113 %38.3 3.71 8337. 60 %23.6 3.60 8130.

أمي  70 %23.7 3.65 7957. 13 %5.1 3.30 5811.

المجمكع  295 %100 3.71 8561. 254 %100 3.82 7980.

عالي  38 %12.9 3.51 6664. 80 %31.5 3.74 5905.

الدرجة 
الكمية 

ثانكم  74 %25.1 3.48 6502. 101 %39.8 3.62 5560.

أساسي  113 %38.3 3.39 5928. 60 %23.6 3.50 5652.

أمي  70 %23.7 3.37 6176. 13 %5.1 3.45 5547.

المجمكع  295 %100 3.41 6211. 254 %100 3.55 5691.

 
اف درجة التكافؽ النفسي في جميع محاكر الدراسةكعمى الدرجة الكمية تختمؼ  (28)يظير لنا مف الجدكؿ رقـ 

بيف االيتاـ كغير االيتاـ ككاف الفرؽ لصالح غير االيتاـ، باستثناء التكافؽ االسرم، كذلؾ لصالح اليتيـ الذم تعميـ 

، كقد يعكد ذلؾ 3.30، مقابؿ 3.65، كامي بمتكسط حسابي 3.60، مقابؿ 3.71امو اساسي بمتكسط حسابي 
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حسب رام الباحث الى اف االـ التي تعيش مع الطفؿ كمستكل تعميميا  عيؼ تحاكؿ اشراؾ االبف في اتخاذ 

القرارات كتتعامؿ معو كرجؿ ليسد مكاف الكالد مما يساعد في نمك مفيـك اف ؿ عف ذاتو كقدراتو كيساعد في رفع 

في حيف اف ىذا الشعكر ال يتكفر لدل االـ التي تعتمد عمى زكجيا في تسيير امكر . درجة التكافؽ مع االسرة

.  االسرة
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 :تحميل ومناقشة النتائج 

 إف الدكر األسرم ال يمكف أف يغطيو أك يقـك بو أم مؤسسة تربكية أك برنامج إصبلحي، ذلؾ أف األسرة 

تشكؿ البيئة الصحية التي يتكجب أف يعتني بيا، كفي حاؿ حدكث خمؿ في ىذه األسرة أك تفكؾ، اك غياب الحد 

ف الدراسات . فإف ىناؾ مخاطر مف تعطؿ العممية التربكية، أك خركجيا عف المسار السميـ (االب اك االـ)اقطابيا  كا 

المحمية كاألجنبية تبيف ذلؾ بكؿ ك كح، فإف الجك األسرم الميدد باالنفصاؿ كالتفسخ سيككف تربة خصبة لمعقد 

النفسية كالسمككيات الشاذة، في حيف أف العبلقات األسرية المتينة، ككعي الكالديف لدكرىما كاحتياجات أبنائيما، 

.  سيعطي األبناء ما ال يمكف إعطاؤه مف أم جية أخرل

:  يت ح لنا مف التحميؿ اإلحصائي لمبيانات ما يمي

أف ىناؾ فركؽ في درجة التكافؽ النفسي في مجاؿ التكافؽ الجسمي كاالنفعالي كاألسرم كاالجتماعي كالدرجة - 1

( 14 ك 13)الكمية كىذا الفرؽ لصالح الطالب االصغر سنا، حيث كانت الفركؽ لصالح الطمبة الذيف اعمارىـ 

. عاما عمى جميع مجاالت الدراسةن  (17+016كالفئة العمرية , (15)عاما، في حيف تقاربت بيف الفئة العمرية 

كنرل أف ىذا الفرؽ قد يككف مرده إلى أف الطالب في ىذه المرحمة يبدأ يخرج عف إطار األسرة في سمككو 

كيرتبط أكثر باألصدقاء كالقرناء، األمر الذم يظير تحكؿ سمكؾ الطالب كالذم قد ال ُير ي األسرة، خاصة في 

الظركؼ الحالية التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني عامة، مما قد يؤدم إلى خبلفات أسرية ككمما كبرت سف الطفؿ 

كمما أظير استقبلليو اكثر عف األسرة كابتعادا في عبلقاتو خارج إطارىا كجزء مف تككيف شخصية الطفؿ المستقبمية، 

. كما انو يتعرض لمنقد ممف حكلو االمر الذم يجعمو عصبيا كمنفعبل احيانا
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( 16)عاـ يختمؼ عنو في عمر  (13)أما في التكافؽ االجتماعي، لمطالب اليتيـ فإف اىتماـ الطالب في عمر 

عاـ، األمر الذم قد يدركو الطالب األكبر سنان، كنبلحظ أف الكالد كالكالدة ىما المذاف يقكماف بالتطبيع االجتماعي 

لؤلبناء مف خبلؿ المناسبات االجتماعية التي غالبان ما يصحب بيا الكالديف األبناء األكبر سنان، كالتي تؤدم إلى دمج 

األبناء في العبلقات االجتماعية المجتمعية، كبفقداف الكالديف أك أحدىما فإف ىذه العممية تتأثر، كبالرجكع الى 

يبيف اف التكافؽ االجتماعي لدل الطالب االكبر سنا اف ؿ منو لدل الطالب االصغر سنا، كقد  (11)الجدكؿ رقـ 

. يعكد ذلؾ حسبما يرل الباحث الى الدكر الجديد الذم يناط باالبف بعد كفاة الكالد

أف ىناؾ فركؽ في مجاالت التكافؽ النفسي لدل الطمبة تعزل إلى جنس الطالب كقد كانت ىذه الفركؽ لصالح - 2

كقد يككف مرد ىذه الفركؽ عائد إلى عدـ تكفر التكجيو لمطالبات مف قبؿ األميات بالذات، . الطمبة الذككر

. سيما في ثقافة مجتمع الدراسة

مف مجتمع الدراسة  (275)كما لكحظ في الدراسة أف غالبية الكفاة كانت ناتجة عف فقداف الكالد حيث كاف 

يعيش مع الكالدة كاالخكة، األمر الذم يتكافؽ مع الدراسات كاألدبيات السابقة في أف غياب األب يؤثر عمى التكافؽ 

النفسي لمفتيات كقدرتيف عمى تككيف مفاىيـ كمعايير تكافقية، ال سيما أف األب في مجتمعنا ىك عنصر التكجيو 

كيمثؿ السمطة، كفي الغالب العدالة لصالح الفتاة في حيف أف األـ غالبان ما يككف تف يميا لبلبف الذكر كأسمكب 

تعامميا معو يحمؿ نكع مف المسؤكلية أكثر منيا مع الفتاة، األمر الذم قد يؤثر عمى شعكر الفتاة كانفعاالتيا كبالتالي 

. قدراتيا عمى التكافؽ النفسي

أما فيما يتعمؽ بنكع السكف الذم يعيش فيو الطالب فقد أظيرت النتائج كجكد فرؽ كا ح في درجة التكافؽ - 3

. النفسي لدل الطمبة في جميع محاكر الدراسة، ككاف الفرؽ لصالح الطمبة الذيف ال يسكنكف في السكف الداخمي
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كقد يككف ذلؾ عائدان إلى نكع العبلقة التي تربط الطالب باألسرة في مجتمع الدراسة بشكؿ خاص، سيما أف 

نظاـ السكف الداخمي فيو شيء مف االن باط كالدقة أكثر منو في األسرة ىذا مف جانب، إ افة إلى أف اكتظاظ 

السكف كعدد الطمبة المقيميف في كؿ غرفة يؤدم ببل شؾ إلى كثير مف اإلشكاليات األمر الذم يقمؿ مف قدرة 

. الطالب عمى التكافؽ بشكؿ كا ح جدان 

يت ح اف ىناؾ قمة في عدد الذككر الداخمي في - مرشد تربكم-كمف خبلؿ قرب الباحث مف مجتمع الدراسة

ىذه المرحمة العمرية، حيث اف الطالب يترؾ السكف الداخمي بعد الصؼ الثممف، في حيف اف الفتيات تبقى في 

السكف، لذا فإف األمر في الغالب يتعمؽ بالطالبات بشكؿ أك ح، األمر الذم قد يفسره كجكد  كابط أكثر صرامة 

لدل الطالبات مف خبلؿ اإلشراؼ الداخمي، كعدـ تكفر إرشاد نفسي خاص بطالبات السكف الداخمي، خاصة في ىذه 

المرحمة الحساسة مف عمر الطالبات، ا افة الى  ركرة كجكد اجكاء مف الترفيو مف خبلؿ الفعاليات كالبرامج 

. اليكمية

لـ تظير الدراسة فركؽ ذات داللة إحصائية يؤخذ بيا فيما يخص مجاالت التكافؽ النفسي لدل الطمبة مردىا - 4

إلى مكاف اإلقامة، رغـ أف المتكسطات الحسابية رغـ تقاربيا كانت لصالح الطالب الذم يقيـ في المدينة، 

باستثناء التكافؽ األسرم الذم كاف لصالح الطالب المقيـ في المخيـ، كقد يعزل ذلؾ إلى الترابط األسرم القكم 

طالبان  (13)في مجتمع المخيـ، عممان أف عدد أفراد العينة مف طمبة المخيـ ال يسمح بالمقارنة حيث كاف فقط 

. كطالبة



 

 -129 -

أما فيما يتعمؽ بالتكافؽ النفسي كعبلقتو باالنفصاؿ عف أحد الكالديف، فقد أظير النتائج اإلحصائية فركؽ في - 5

مجاالت الدراسة جميعيا باستثناء التكافؽ األسرم ككانت ىذه الفركؽ لصالح الطمبة غير االيتاـ اك المنفصميف، 

. مما يدلؿ داللة كا حة عمى أف اليتـ كاالنفصاؿ عف الكالديف يؤثر عمى التكافؽ النفسي لؤلبناء

أما عدـ كجكد فرؽ في مجاؿ التكافؽ األسرم فإف ذلؾ قد يككف مرده إلى العبلقات األسرية المتميزة التي تربط 

كىذا يدلؿ عمى قكة المحمة األسرية لمجتمع الدراسة، كربما . األسرة سكاء كانت تعاني مف االنفصاؿ أك ال تعاني

يككف ذلؾ عائدان إلى نكع الثقافة المتميزة لمجتمع الدراسة، إذ أف الجمعية الخيرية اإلسبلمية تركز عمى الثقافة 

اإلسبلمية في مناىجيا خاصة لممرحمة الصفية لمجتمع الدراسة، األمر الذم يزيد مف الترابط األسرم مف خبلؿ 

الحب كالطاعة كاالنتماء إلى األسرة بشكؿ قد يقمؿ إلى حد كبير مف كجكد فرؽ في التكافؽ األسرم مرده إلى 

. االنفصاؿ

أما حكؿ عبلقة سبب غياب أحد الكالديف بالتكافؽ النفسي فمـ تكف ىناؾ فركؽ، إال أف الكفاة بسبب االستشياد - 6

، فكاف ليما متكسطات حسابية أعمى مف غيرىما في جميع مجاالت الدراسة كقد كاف التكافؽ االجتماعي  كاليـر

كاألسرم لدل الطمبة الذيف كاف سبب الكفاة ىك االستشياد أف ؿ في المتكسط الحسابي مف غيرىـ، كيعكد 

ذلؾ إلى القيمة االجتماعية التي تعطييا ثقافة المجتمع لمثؿ ىذه الحاالت، األمر الذم يؤثر عمى العبلقات 

. االجتماعية لؤلبناء بشكؿ إيجابي

اظير النتائج فركؽ بيف درجة التكافؽ النفسي كالمدة التي انق ت عمى غياب الكالديف أك أحدىـ، ككاف ذلؾ - 7

 سنكات، باستثناء التكافؽ االجتماعي الذم كاف لصالح 3-1لصالح الطالب الذم انق ى عمى يتمو مف
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 سنكات كما لـ تظير فركؽ ذات إحصائية بيف درجة التكافؽ 3الطالب الذم انق ى عمى يتمو اكثر مف

. النفسي عائدة إلى عمر الطفؿ عند حدكث االنفصاؿ

أظيرت النتائج أف ىناؾ فرؽ في درجة التكافؽ النفسي عائدة إلى مستكل دخؿ األسرة ككانت النتيجة لصالح - 8

. الطمبة الذيف لدييـ دخؿ اقتصادم يكفي الحتياجاتيـ

كالتكافؽ األسرم لدييا  (الصحي)أظيرت الدراسة أف األسر ذات العدد األقؿ يككف مستكل التكافؽ الجسمي - 9

أف ؿ مف األسر الكبيرة الحجـ، كىذا حسب رأم الباحث، قد يككف عائدان إلى أف نصيب كؿ فرد مف المكارد 

االقتصادية لؤلسرة يككف أف ؿ، كبذلؾ يزيد مف إمكانية تقديـ تغذية كرعاية صحية أف ؿ، ىذا مف ناحية، في 

مكانية تمبيتيا مما يزيد مف  حيف يقمؿ ذلؾ بشكؿ تمقائي مف الخبلفات األسرية حكؿ االحتياجات لؤلفراد كا 

.  التكافؽ األسرم مف ناحية أخرل

في الكقت الذم أظيرت النتائج أف الطمبة مف األسر األكبر حجمان، لدييـ تكافؽ اجتماعي أف ؿ، كقد يعكد 

. ذلؾ إلى أثر األخكة األكبر سنان في عممية التطبيع االجتماعي كتعمـ األخكة مف بع يـ القدرات االجتماعية البلزمة

أما بخصكص درجة التكافؽ النفسي كمستكل تعميـ الكالديف، فقد أظيرت الدراسة عبلقة بيف مستكل تعميـ الكالد -10

كدرجة التكافؽ النفسي في جميع مجاالت الدراسة ككانت ىذه العبلقة إيجابية لصالح الطمبة الذيف مستكل تعميـ 

كقد ات ح الفرؽ بشكؿ كا ح بيف الطمبة الذيف كاف آباؤىـ أمّيكف مقابؿ مف كاف آباؤىـ . آبائيـ تعميـ عالي

. متعممكف تعميمان عاليان 
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ككذلؾ كانت نتائج التحميؿ اإلحصائي بخصكص درجة التكافؽ النفسي لمطمبة كعبلقتيا بمستكل تعميـ الكالدة، 

فقد كانت النتائج لصالح الطمبة الذيف مستكل تعميـ أمياتيـ تعميمان عاليا باستثناء التكافؽ االسرم فكاف لصالح 

الطالب اليتيـ كالذم تعميـ امو اساسي ثـ امي، كقد يعكد ذلؾ كما اسمفنا الى بركز ادكار جديدة بسبب غياب االب،  

كىذه النتائج تتكافؽ ككثير مف األدبيات السابقة حيث أف المستكل المعرفي لمكالديف أك أحدىما يمعب دكران ىامان 

. في أسمكب التعامؿ مع األبناء بحيث يككف أن ج لمف حصؿ عمى حظ أف ؿ مف التعميـ

أما فيما يخص درجة التكافؽ كعبلقتيا بالبيئة األسرية التي يعيشيا الطالب فقد أظيرت النتائج أف الطالب الذم -11

يعيش في أسرة مككنة مف الكالد كالكالدة كاألخكة، لديو درجة تكافؽ أف ؿ ممف يعيش في ظركؼ أسرية تفتقد 

. إلى أحد الكالديف

الكالد )فقد أظيرت المتكسطات الحسابية لمتكافؽ في جميع مجاالت الدراسة بأف مية الجك األسرم المكتمؿ 

يمي ذلؾ الذم يعيش مع الكالدة كاالخكة كمف ثـ الذم يعيش مع أحد األقارب كمف ثـ مع الكالد،  (كالكالدة كاألخكة

باستثناء التكافؽ االجتماعي فقد أظير أف تكافؽ الطالب الذم يعيش مع كالديو ىك األف ؿ كمف ثـ الذم يعيش مع 

كىذا قد يككف نتيجة لمحناف كالرعاية التي تقدميا األـ في حاؿ غياب االب اك كفاتو اك االنفصاؿ، كقد يرجع . األب

 عؼ درجة التكافؽ عند العيش مع االب إلى أف البيئة األسرية الجديدة التي يعيشيا الطالب خاصة بعد انفصاؿ 

. األسرة كزكاج األب قد يعترييا كثيران مف المشاكؿ كىذا ما أك حتو األدبيات السابقة أمثاؿ عمكاف كالعؾ كغيرىما

كقد ترجع أف مية التكافؽ االجتماعي ىنا إلى أف األب بالذات ىك الذم يمثؿ التطبيع االجتماعي لدل الطالب 

. في مثؿ ىذه المرحمة العمرية، مف خبلؿ المناسبات االجتماعية كالتفاعؿ االجتماعي مع البيئة المحيطة كما أسمفنا
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: مقارنة النتائج بنتائج الدراسات السابقة

أظيرت النتائج أف لمكالديف أثر كا ح في التكافؽ النفسي في جميع مجاالت الدراسة بحيث يتأثر الطالب سمبان 

بغياب الكالديف، حيث اف الطمبة الذيف ال يعيشكف في اسر بقطبييا االب كاالـ كانكا اقؿ تكافقا مف نظرائيـ في جميع 

مجاالت الدرسة، كما كاف الذيف يعيشكف مع االميات اقؿ تأثرا مف الذيف يعيشكف مع االباء، ا افة الى اف الذيف 

يكفييـ دخميـ كانكا اف ؿ تكافقا ممف ال يكفييـ دخميـ، كما تبيف انو كمما كاف تعميـ الكالديف اعمى تككف درجة 

التكافؽ النفسي لمطمبة اف ؿ، كىذه النتيجة بعمكميا تتفؽ مع األدبيات كاألبحاث السابقة حيث تتفؽ مع باكؿ 

، 1985، الفائز، زىراف 1998، أماتك ككيت، فريدماف 1998، باركف 1990، ذياب 1960، اليابط 1998

، كعيكش 1996، عمرك 2000، الركاجية 1988، كغنيـ 1997، عمكاف، جكنسكف 1997الكافي، كناعنة 

1998 .

، 1988، كدراسة باكؿ 1995دراسة الشؤكف االجتماعية : كقد تكافقت نتائج الدراسة الحالية بنتائج كبلن مف

، في أف الك ع االقتصادم كالذم غالبان ما ي ع األسرة في المرتبة 1990، كدراسة ىندم 1985كرأم زىراف 

االجتماعية المناسبة، لو أثر مباشر عمى التكافؽ النفسي لدل األبناء، فكمما كاف الدخؿ أف ؿ كيكفي باالحتياجات 

. اليكمية لؤلسرة كمما كاف التكافؽ النفسي لؤلبناء أف ؿ

في حيف تكافقت نتائج الدراسة حكؿ اختبلؼ مستكل التكافؽ كعبلقتو بغياب الكالديف أك أحدىما باختبلؼ 

حيث كانت درجة التكافؽ النفسي . 1998ـ، كعبد الرحمف 1989، كدراسة لكر كزمبلئو 1998الجنس مع عيكش 

. لدل الطالبات االناث اقؿ مف درجة تكافؽ الطمبة الذككر
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كلكف الدراسة اختمفت في نتائجيا مع ما اكردتو الحبلؽ كقراعيف مف اف غياب االب قد يؤثر ايجابا، كقد يككف 

ذلؾ عمى مستكل فردم فقط، ككذلؾ اختمفت النتائج مع ما كصمت اليو دراسة الخشاف، كككىيف، مف اف االبناء 

الذيف يعيشكف في ظؿ غياب الكالديف يككنكف قدرات تكافقية اف ؿ مف نظرائيـ الذيف يعيشكف مع ابكييـ، كاف 

الغياب يككف حافز ليـ عمى تطكير قدراتيـ، كقد يككف لبيئة الدراسة المختمفة كالظركؼ الثقافية كاالقتصادية اثر في 

ىذا الخبلؼ، فالخشاف اجرل دراستو في الككيت، حيث االنفصاؿ قد يعتبر طبيعي في ذلؾ المجتمع، في حيف اف 

القرل التعاكنية، ككاف يريد اف يؤكد اف ىذه البيئة ىي ايجابية، كجاءت دراستو  (الكيبكتسات)ككىيف درس اطفاؿ 

ردا عمى دراسة أشارت الى اف الجك التربكم في القرل التعاكنية االسرائيمية ىك جك سمبي عمى نمك كتطكر قدرات 

.  الطفؿ

، 1998عيكش : أما عبلقة الغياب بالتكافؽ النفسي كارتباطو بعمر الطفؿ فقد تكافقت النتائج مع كبلن مف

 أي ان، اذ كاف عمر الطالب يتأثر بالغياب بشكؿ كا ح، خاصة 1998، الكافي، كعبد الرحمف 1997جكنسكف 

في فترة المراىقة المتكسطة كالعميا، كفي نظر الباحث قد يعزل ذلؾ الى اف الطالب في ىذه الرحمة بحاجة ماسة الى 

.  مف يجنبو المزالؽ التربكية التي تصاحب ىذه الفترة الحرجة مف العمر

كبذلؾ تككف الدراسة الحالية قد أكدت أف ىناؾ اتفاؽ مع الدراسات العربية كاألجنبية حكؿ تأثر درجة التكافؽ 

النفسي لدل األبناء االيتاـ بشكؿ كا ح، كارتباط ذلؾ بعامؿ الجنس كالعمر كالك ع االجتماعي كاالقتصادم 

لؤلسرة، عممان أف الدراسات قد أشارت إلى أف ىناؾ تأثير لثقافة األـ في عممية تكجيو األبناء كمساعدتيـ في التكيؼ 

في حاؿ غياب األب، األمر الذم أظيرتو الدراسة الحالية بشكؿ كا ح بحيث أف المستكل العممي لؤلـ أك األب لو 

. ارتباط بمستكل التكيؼ النفسي لدل األبناء
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إ افة إلى ذلؾ فقد أظيرت الدراسة عكامؿ أخرل ليا تأثير عمى درجة التكافؽ النفسي لؤلبناء كمف ىذه 

: العكامؿ

أف الطمبة الذيف يقيمكف مع أسرىـ أكثر حظان في تكافقيـ النفسي مف أكلئؾ الذيف يقيمكف في بيت األيتاـ في 

. الجمعية الخيرية اإلسبلمية

 أظيرت المتكسطات الحسابية في الدراسة أف الطالب الذم يقيـ في المخيـ قد يككنكا أكثر تكافقان في الجانب 

األسرم منيـ في القرية كالمدينة، إال أف ىذه الفئة كانت قميمة في مجتمع الدراسة، كقد يككف ذلؾ مرده إلى تكفر 

المدارس التابعة لككالة الغكث في المخيمات كالتي تقدـ خدمات تعميمية كاجتماعية قريبة مف تمؾ التي تقدميا 

. في الخميؿ/ الجمعية الخيرية اإلسبلمية

 لـ تظير الدراسة عبلقة عائدة إلى عمر الطفؿ عند حدكث االنفصاؿ كال لممدة التي انق ت عمى االنفصاؿ 

بالتكافؽ النفسي في حيف أف ىناؾ دراسات أظيرت أف ىناؾ عبلقة بيف عمر الطفؿ عند حدكث االنفصاؿ كمستكل 

التكافؽ النفسي لديو كعمى األخص عند الفتيات كقد اعتبرت بعض الدراسات أف ىذه العبلقة ناتجة عف تأثر مفيـك 

(. 1998، كعيكش 1998لكر كزمبلؤه )الذات لدل الفتيات كما في دراسة 

 أظيرت الدراسة أف األسرة ذات العدد األقؿ يتصؼ أبناؤىا بالتكافؽ الجسمي كاألسرم بدرجة أف ؿ مف األسر 

. الكبيرة في حيف أف األبناء مف أسر كبيرة لدييـ تكافؽ اجتماعي أف ؿ مف أبناء األسر الصغيرة

 أثبتت الدراسة أف مستكل تعميـ الكالديف لو أثر عمى درجة التكافؽ النفسي لؤلبناء بحيث كمما زاد المستكل 

. التعميمي لمكالديف كمما ارتفع مستكل التكافؽ النفسي لدل األبناء
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 كما أكدت الدراسة عمى أف ىناؾ تدرج في مستكل التكافؽ النفسي لدل األبناء مرتبطان بالجك األسرم الذم 

يعيشكف فيو، فقد كانت أف ؿ المستكيات لدل الطمبة الذيف يعيشكف مع الكالديف يأتي بعد ذلؾ الطمبة الذيف يعيشكف 

مع األـ، كمف ثـ الطمبة الذيف يعيشكف مع أحد األقارب كقد كانت تحديداتيـ في الغالب مع الجديف أك أحدىما، في 

حيف أف األبناء الذيف يعيشكف مع األب أقؿ تكافقان في جميع المجاالت المدركسة باستثناء المجاؿ االجتماعي كىذا 

يدعـ الرأم في أف األب لو األثر األكبر في التطبيع االجتماعي لدل األبناء كبالذات الذككر، في حيف أف العيش 

مع األب بدكف أـ قد يؤثر سمبان سيما إذا كاف ىناؾ زكجة أب كما يتبع ىذا الجك مف سمبيات عمى األبناء، إذا لـ 

. 1985كىذه النتائج تتفؽ مع ما ذكره زىراف . يكف ىناؾ رادع مف  مير كخمؽ

 أظيرت الدراسة عبلقة  عيفة بيف درجة التكافؽ النفسي لؤلبناء االيتاـ كالمنفصميف كسبب الغياب، عممان أف 

. درجة التكافؽ كانت اعمى لدل الطمبة الذيف كاف سبب غياب الكالديف ىك االستشياد أك الكفاة بسبب اليـر

كىنا ال بد أف أذكر أف األستاذ كامؿ كتمك بحث ىذا المك كع في رسالة الدكتكراه التي قدميا حديثان كلـ يجد 

فركؽ ذات داللة إحصائية عائدة إلى سبب الكفاة، عممان أنو استخدـ أكثر مف أداة لمقياس في دراستو مع قناعتو 

كتمك، ). الشخصية بأنو ال بد كأف يككف ىناؾ عبلقة ما، لكف التحميؿ اإلحصائي لدراستو لـ يثبت كجية نظره

2003 )
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الفصل الخامس 

 ياتــوصـتـال

لقد اسنتج الباحث مف خبلؿ مناقشة النتائج كالتحميؿ االحصائي مجمكعة مف التكصيات التي يرل انيا ذات 

: فائدة كىي

.  ركرة االىتماـ باألطفاؿ األيتاـ بشكؿ خاص كذلؾ مف خبلؿ تقديـ الرعاية الصحية كاالجتماعية كالمادية (1)

إف ىناؾ حاجة ماسة لرعاية الطالب اليتيـ بشكؿ أكبر في مرحمة المراىقة الكسطى كالمتأخرة كأف ىذه المرحمة  (2)

. تستكجب تقديـ الرعاية بحسب المتطمبات النمائية لمطالب

إف الطالبات أكثر تأثران بغياب الكالديف مف الطمبة الذككر كىذا يسترعي االىتماـ بيف بشكؿ أكبر، كما أف  (3)

التكافؽ النفسي لمطالبات في مرحمة المراىقة أقؿ مف الطمبة الذككر كىذا يستكجب برامج إرشادية كتكعية 

. لمطالبات كلمف يقـك بتقديـ الرعاية سكاء كاف ذلؾ الكالديف أك المشرفات أك المدرسات

إف ىناؾ حاجة لتقديـ رعاية أف ؿ لمطمبة الذيف يسكنكف المخيـ كالقرية مف حاجة الطمبة الذيف يسكنكف  (4)

. المدينة

إف ىناؾ حاجة ماسة لرعاية طمبة السكف الداخمي في مدارس الجمعية كالعمؿ عمى رفع مستكل التكافؽ لدييـ  (5)

. كحؿ اإلشكاليات التي تشكؿ  غط نفسي عمييـ

ال بد مف االىتماـ بمستكل الدخؿ الشيرم لؤلسر التي تعاني مف غياب الكالديف كذلؾ أف دخؿ األسرة يؤثر  (6)

. في درجة التكافؽ النفسي لمطالب
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 أفراد كقد يككف ذلؾ مف خبلؿ كرشات عمؿ 7كما أنو ال بد مف االىتماـ باألسر التي يزيد عدد أفرادىا عمى  (7)

رشاد األـ كاألبناء إلى األساليب األمثؿ لحؿ الخبلفات األسرية . لمتعرؼ عمى المشاكؿ كا 

إف مستكل تعميـ الكالديف يؤثر بشكؿ قكم في درجة التكافؽ النفسي لؤلبناء كبذلؾ حبذا أف تعطى الفتيات  (8)

. فرصتيف في الدراسات العميا ككذلؾ اآلباء ألف ذلؾ سيككف لو آثار إيجابية مستقببلن عمى األبناء

إف ىنالؾ حاجة لتكعية األميات حكؿ العبلقات االجتماعية ك ركرة التطبيع االجتماعي لؤلبناء كبناء عبلقة  (9)

عطاء ىامش مف الحرية االجتماعية لبلبناء . قائمة عمى التفاىـ كا 

إف ىناؾ حاجة لمطالب الذم يتعرض لمغياب بشكؿ مفاجئ كالكفاة أك الطبلؽ إلى إرشاد نفسي لفترة زمنية  (10)

. بحيث يتـ استيعاب كتجاكز ىذه الخبرة الصادمة

يكصي الباحث الزمبلء الدارسيف كالباحثيف الى  ركرة البحث بشكؿ متخصص في العكامؿ الحقيقية التي  (11)

. تمعب دكرا ىاما في التكافؽ النفسي لمطمبة، كمقارنة ذلؾ بالدراسات المحمية كاالجنبية

 



 

 -139 -

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس 

المراجع  

 
 



 

 -140 -

 الفصل السادس
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ق ـــالحــالم

لقد جاءت ىذه المبلحؽ لتشكؿ األساس في ىذه الرسالة، ال سيما أنو يصعب ك عيا في متنيا، فقد ارتأيت 

: أف أرفقيا لكي تك ح اجراءات القياـ بيذه الدراسة، كقد احتكت عمى تسعة مبلحؽ كانت عمى النحك التالي

الممحؽ األكؿ كيمثؿ خارطة محافظة الخميؿ، كالثاني كتاب مكافقة الجمعية الخيرية عمى اجراءات الدراسة، كالثالث 

ىك االستبانة بشكميا النيائي بعد التحكيـ، كالممحؽ الرابع لجاف التحكيـ الذيف قامكا بتحكيـ األداة قبؿ تطبيقيا، أما 

الممحؽ الخامس فكاف يمثؿ صدؽ كثبات األداة، كأما الممحؽ السادس فيمثؿ المتكسطات الحسابية لكؿ فقرة مف 

فقرات الدراسة، كالممحؽ السابع كيمثؿ أعمى خمس فقرات كأدنى خمس فقرات لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة، كأما 

الممحؽ الثامف فيمثؿ أعمى عشر فقرات كأدنى عشر فقرات تـ اختيارىا، كالممحؽ التاسع فكاف تعريفان بالجمعية 

. الخيرية اإلسبلمية كيمي ذلؾ ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية
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( 1)ممحق رقم 

يمثل خارطة محافظة الخميل 
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خارطة محافظة الخميل 
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( 2)ممحق رقم 

يمثل كتاب موافقة الجمعية الخيرية االسالمية 
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موافقة الجمعية الخيرية االسالمية 
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( 3)ممحق رقم 

يمثل أداة الدراسة بعد التحكيم 
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 استبانو بحث عممي
 

 ……………………:العمر. 3  .……………:الصؼ. 2  .  ………………:اسـ المدرسة. 1
 

أنثى .  2ذكر . 1 : الجنس. 4
الخارجي .  2الداخمي .  1أقيـ في السكف  .5
بادية  . 4مخيـ . 3قرية .  2مدينة .  1مكقع السكف الدائـ . 6
الكالدة كاألخكة .  3الكالد كاألخكة . 2الكالديف كاألخكة معان .  1 :أعيش مع. 7

                 4. حدد صمة القرابة مع أحد األقارب: …………………
:  فحدد سبب الغياب- الكالديف كاألخكة معان –  (1)غير رقـ (8)إذا كانت اإلجابة عمى السؤاؿ . 8
 1 . كفاة 2 . طبلؽ 3 .ىجر  4 . اإلبعاد / السجف
 5 . اليجرة 6 .الدراسة في الخارج / السفر لمعمؿ
:  إذا كاف بسبب الغياب ىك الكفاة حدد سبب الكفاة. 9
 1 . مرض 2. استشياد 3 . حادث طارئ 4 . (الكبر)اليـر 

: كـ سنة مرت كأنت تعيش في ىذا الك ع. 10
 1 . أقؿ مف سنة 2 . سنة إلى ثبلث سنكات 3. أكثر مف ثبلث سنكات

: كـ كاف عمرؾ عندما حدث غياب أحد الكالديف. 11
 1 . أقؿ مف خمسة سنكات 2- سنكات 10-6مف  3 . سنكات 10أكثر مف 

ال .  3بشكؿ متقطع .  2نعـ .  1:     الكالد يعمؿ. 12
ال  .  3بشكؿ متقطع .  2نعـ .  1:    الكالدة تعمؿ. 13
:  ىؿ مستكل دخؿ األسرة يكفي الحتياجات األسرة المعيشية. 14
 1 - نعـ يكفي 2 - يكفي بصعكبة 3. ال يكفي

: ىؿ تتمقى األسرة مساعدات عينية أك مادية.15
 1 . دائمان 2 . أحيانا 3 . ال

عدد أفراد األسرة .16
 1 . أفراد 3أقؿ مف  2 . أفراد 6-4مف  3 . أفراد 7أكثر مف 

: المستكلى التعميمي لمكالد. 17
 1 . تعميـ عالي 2 . ثانكم 3 . أساسي 4 . أمي

: المستكل التعميمي لمكالدة. 18
 1 . تعميـ عالي 2 . ثانكم 3. أساسي 4. أمي
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اداة البحث بعد تييئتيا من قبل الباحث 
 

الدرجة : (الجسمي)التوافق الصحي 
 

قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارات 
     .  أصاب بالرشح كاألنفمكنزا- 1
     . اشعر بدكخاف- 2
     . تتعب عينام بسيكلة- 3
     .  اشعر انني متعب حينما استيقظ في الصباح- 4
     .  اصاب بالتياب المكزتيف اك الحنجرة- 5
     . اجد صعكبة في التنفس مف انفي- 6
     . اشعر باآلـ في الرأس اك البطف- 7
     . اشعر اف كزني اقؿ مف الكزف المناسب- 8
     .  اتناكؿ كجبات غذائية دكف اف اككف جائعان - 9

     . اعاني مف االـ في العينيف- 10
     .  اتغيب عف المدرسة بسبب المرض- 11
     .  اشعر بأالـ في اسناني بسبب التسكس اك االلتياب- 12
     . اشعر ب عؼ عاـ في جسمي- 13
     . اصاب بحكة في جسمي اك حبكب اك دمامؿ- 14
     . اشعر باالرىاؽ بسرعة- 15
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التوافق االنفعالي الدرجة - 2

قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارات 
     . اشعر بالخكؼ اذا كنت م طرا لمذىاب الى الطبيب لممعالجة- 1
     . تمر عمي فترات اشعر فييا بال يؽ- 2
     . اشعر بالكحدة حتى كلك كنت مع الناس- 3
     . التفكير في الزلزاؿ اك الحريؽ يخيفني- 4
     . انا سريع البكاء اك الصراخ- 5
     . اخاؼ مف رؤية الثعباف- 6
     . يخيفني البرؽ- 7
     . ات ايؽ بسبب عدـ حصكلي عمى عبلمات ممتازة في المدرسة- 8
     . احسد زمبلئي لحصكليـ عمى عبلمات اف ؿ مني- 9

     . اشعر باني  عيؼ كارىؽ بسيكلة - 10
     . اشعر باألسؼ عمى اخطاء قمت بيا- 11
     . اشعر بالخكؼ مف االماكف المرتفعة- 12
     . اشعر انني سريع الغ ب- 13
     . اشعر بأنني تعيس في حياتي- 14
     . انا كثير الخجؿ- 15
     . يجرح شعكرم بسيكلة مف قبؿ االخريف- 16
     . يثيرني انتقاد االخريف- 17
     . انا سريع االنفعاؿ- 18
اشعر بالقمؽ كال يؽ لمدة طكيمة اذا تعر ت لمكاقؼ مذلة اك - 19

. ميينة
     

اشعر بالخكؼ الشديد مف اشياء حتى كاف كانت ال تمحؽ بي - 20
. أم  رر

     

     . اخاؼ مف البقاء في الظبلـ كحيدان - 21
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الدرجة : التوافق االجتماعي

كبيرة العبارات 
قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة جدا 

     . اككف مسركران عندما اككف مع الناس- 1
اشعر بالحرج اذا دخمت الى غرفة الصؼ بعد دخكؿ الطمبة - 2

     . كجمكسيـ في مقاعدىـ

اجد صعكبة في الكقكؼ في غرفة الصؼ كالحديث اماـ الطمبة - 3
     . في مك كع معيف

     . اطمب المساعدة مف االخريف بسيكلة- 4
     . اجد صعكبة في التعرؼ عمى شخص كالحديث معو ألكؿ مرة- 5
اعرؼ االجابة عمى سؤاؿ المدرس كلكنني حينما يطمب مني - 6

     . المدرس االجابة ال استطيع ألنني اخاؼ اف اتكمـ اماـ الطمبة

     . اجد انو مف الصعب عمي اف اتحدث في االذاعة المدرسية- 7
احب اف اككف في المجاف الطبلبية في المدرسة اك منطقة - 8

     . سكني

     . اغير طريقي اك تتأخر ألتحاشى مقابمة شخص ما- 9
     . اكسب اصدقاء جدد بسيكلة- 10
اف ؿ اف يككف لي عدد قميؿ مف االصدقاء المقربيف جدان - 11

     . عمى اف اعرؼ عدد كبير مف الطبلب معرفة سطحية

اذا كنت مع مجمكعة مف الطبلب كتذكرت انو يجب عمي اف - 12
     . اذىب، فأنني اشعر بالحرج مف االستئذاف لمذىاب كابقى معيـ

اف ؿ اف ال اقـك بام عمؿ في الحفبلت المدرسية عمى اف - 13
     . اككف مشارؾ فعاؿ

     . يزعجني اف يناديني المدرس فجأة ألجيب عمى سؤاؿ ما- 14
اجد انو مف الصعب اف ابدأ حديثان مع طالب جديد اك شخص - 15

     . غريب

     . ال احب اف اشارؾ في الميرجانات كالحفبلت- 16
     . اتردد في التطكع لمتسميع اك االلقاء اماـ طمبة الصؼ- 17
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الدرجة : التوافق االسري

كبيرة العبارات 
قميمة قميمة متوسطة كبيرة جدا 

جدا 
     . اشعر برغبة شديدة لميرب مف البيت- 1
     . اك امي (مينتو)اشعرت بالحرج بسبب نكع العمؿ الذم يقـك بو كالدؾ - 2
     . اتعرض لبلنتقاد مف احد كالدم بدكف كجو حؽ- 3
     . اشعر بعدـ تكفر الحب كالكد بيف اسرتنا في البيت- 4
     . عبلقتي بكالدم طيبة- 5
     . اشعر بالتعاسة لمكت احد افراد اسرتي- 6
     . قمة الماؿ ىي السبب في جعؿ حياتي المنزلية تعسة- 7
     . يعترض كلي امرم عمى نكع الرفاؽ الذيف اسير معيـ- 8
     . احد كالدم سريع التييج كاالستثارة- 9

كثيرا ما اختمؼ مع احد كالدم حكؿ الطريقة التي يجب اف يتـ بيا -10
     . العمؿ في البيت

     .  كثيران ما اتشاجر مع اخكتي كاخكاتي- 11
اعتقد اف كالدم ال ينظراف الي بأعتبارم بدات ان ج كاكبر كانيما - 12

     . يعامبلني كطفؿ صغير

     . اشعر اف كالدم متشدداف معي اكثر مف البلـز- 13
كثيران ما كنت م طر لمسككت اك الى مغادرة البيت لكي يتحقؽ اليدكء - 14

     . في البيت

كثيرا ما كانت تصرفات احد كالدم سبب في اثارة خكؼ شديد في - 15
     . نفسي

     . (احيانان احبيـ كاحيانان اكرىيـ)اشعر بتقمب في حبي ألسرتي - 16
     . اناقش مع اخكتي كاخكاتي بعض المشاكؿ التي تكاجيني- 17
     . اشعر باف الحاجات ال ركرية لممعيشة متكفرة لي بسيكلة- 18
     . ينتقد كالدم مظيرم الشخصي مما يشعرني بالتعاسة- 19
     . يعاقبني كالدم ألتفو االسباب- 20
     . ال اشعر بحناف كعاطفة مف قبؿ كالدم اتجاىي- 21
     . يفرض احد كالدم سيطرتو عمي اكثر مف البلـز- 22
     .  مف الصعب عمي اف اقنع كالدم بكجية نظرم- 23
     . اشعر اف اصدقائي اسعد مني في حياتيـ االسرية- 24
     .  يمتنع اخكاني كاخكاتي عف مساعدتي في فيـ دركسي- 25
     . يرفض اخكاني اك اخكاتي مساعدتي في انجاز اعماؿ البيت- 26
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( 4)ممحق رقم 

يمثل لجنة تطوير وتحكيم األداة 
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لجنة تطوير وتحكيم األداة 

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان من أساتذتي وزمالئي الذين لم يبخموا عمّي بجيدىم في تطوير أداة 

: البحث وتحكيميا والتي كان ليا األثر الواضح في إنجاح ىذا البحث وىم

المرتبة العممية ومكان العمل  االســـــــم 
أستاذ مشارؾ، كمية التربية، جامعة بيت لحـ  سامي عدوان . د- 1

استاذ مشارؾ، جامعة القدس  أحمد فييم جبر . د- 2
أستاذ كمية التربية، جامعة القدس  تيسير عبد اهلل . د- 3

 دكتكراه عمـ نفس كمينيكي مديرة سكرتارية الخطة الكطنية لمطفؿ 
. الفمسطيني كايرو عرفات . د- 4

استاذ عمـ اجتماع جامعة بيت لحـ  نورما حزبون . د- 5
أخصائية العبلج النفسي، األسرم كالفردم، أطباء ببل حدكد  سمفيا بريغ . د- 6

أخصائية العبلج النفسي الجماعي كاألسرم، جمعية أرض األطفاؿ  سالي موتش . د- 7
ماجستير عمـ النفس، كميات ابف سينا لمتمريض كالقبالة  أحمد حسين . أ- 8

ماجستير عبلج مشاكؿ النطؽ، برنامج الخميؿ لمصحة النفسية  عماد الطميزي . أ- 9
ماجستير إرشاد تربكم كنفسي، مرشد تربكم الجمعية الخيرية 

اإلسبلمية  عبد الفتاح العممة .أ- 10

ماجستير تربية كعمـ نفس، محا ر جامعة القدس المفتكحة، مدير 
الخميؿ – مركز مصادر الطفكلة المبكرة  فايز الفسفوس . أ- 11

. أستاذ، كمية المغة العربية، جامعة بيت لحـ محمود أبو كتو . د- 12
دكتكراه عمـ نفس كمينيكي منسؽ برنامج الصحة النفسية، كمية 

الصحة العامة جامعة القدس  محمد بريغيث . د- 13
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( 5)ممحق رقم 

يمثل درجة ثبات األداة 
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نتائج معامل الثبات لمجاالت التوافق النفسي وعمى الدرجة الكمية حسب معامل كرومباخ ألفا، والتجزئة النصفية 

قيمة التجزئة التصفية  قيمة الفا  عدد الفقرات  المجاالت 
 (الصحي)التكافؽ الجسمي  15 0.81 0.74
التكافؽ االنفعالي  21 0.89 0.87
التكافؽ االجتماعي  16 0.67 0.71
التكافؽ األسرم  27 0.89 0.89
الدرجة الكمية  79 0.82 0.82
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( 6)ممحق رقم 

يمثل المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة 
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لمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة التوافق عمى محاور الدراسة بشكل كامل ا

المتوسط الفقرات الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 1,12 3,26. أصاب بالرشح كاألنفمكنزا- 1- 1
 1,12 4,01. اشعر بدكخاف- 2- 2
 1,28 3,77. تتعب عينام بسيكلة- 3- 3
 1,37 3,39. اشعر انني متعب حينما استيقظ في الصباح- 4- 4

 1,25 3,90. اصاب بالتياب المكزتيف اك الحنجرة- 5- 5

 1,27 4,07. اجد صعكبة في التنفس مف انفي- 6- 6

 1,31 3,43. اشعر باآلـ في الرأس اك البطف- 7- 7

 1,12 4,19. اشعر اف كزني اقؿ مف الكزف المناسب- 8- 8

 1.24 4,25. اتناكؿ كجبات غذائية دكف اف اككف جائعان - 9- 9

 1,13 4,32. اعاني مف االـ في العينيف- 10- 10

 1,33 3,83. اتغيب عف المدرسة بسبب المرض- 11- 11

 1,18 4,11. اشعر بأالـ في اسناني بسبب التسكس اك االلتياب- 12- 12

 0,99 4,48ا .ب عؼ شعر عاـ في جسمي- 13- 13

 1,32 3,70. اصاب بحكة في جسمي اك حبكب اك دمامؿ- 14- 14

 1,21 3,91. اشعر باالرىاؽ بسرعة- 15- 15

 1,27 3,74. اشعر بالخكؼ اذا كنت م طرا لمذىاب الى ا لطبيب لممعالجة- 1- 16

 1,35 2,87. تمر عمي فترات اشعر فييا بال يؽ- 2- 17

 1,47 3,63. اشعر بالكحدة حتى كلك كنت مع الناس- 3- 18

 1,54 3,72. التفكير في الزلزاؿ اك الحريؽ يخيفني- 4- 19

 1,454 3,45. انا سريع البكاء اك الصراخ- 5- 20

 1,05 4,45. اخاؼ مف رؤية الثعباف- 6- 21

 1,56 2,53. يخيفني البرؽ- 7- 22

 1,50 3,67. ات ايؽ بسبب عدـ حصكلي عمى عبلمات ممتازة في المدرسة- 8- 23

 1,31 3,88. احسد زمبلئي لحصكليـ عمى عبلمات اف ؿ مني- 9- 24

 1,37 2,21. اشعر باني  عيؼ كارىؽ بسيكلة - 10- 25

 1,38 3,70. اشعر باألسؼ عمى اخطاء قمت بيا- 11- 26

 1,47 2,89. اشعر بالخكؼ مف االماكف المرتفعة- 12- 27

 1,50 3,64. اشعر انني سريع الغ ب- 13- 28

 1,49 3,29. اشعر بأنني تعيس في حياتي- 14- 29

 1,42 3,04. انا كثير الخجؿ- 15- 30

 1,46 2,98. يجرح شعكرم بسيكلة مف قبؿ االخريف- 16- 31

 1,44 2,97. يثيرني انتقاد االخريف- 17- 32
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الفقرات الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 1,40 3,35. انا سريع االنفعاؿ- 18- 33

 1,53 3,01. اشعر بالقمؽ كال يؽ لمدة طكيمة اذا تعر ت لمكاقؼ مذلة اك ميينة- 19- 34

 1,23 4,32. اشعر بالخكؼ الشديد مف اشياء حتى كاف كانت ال تمحؽ بي أم  رر- 20- 35

 1,46 3,75. اخاؼ مف البقاء في الظبلـ كحيدان - 21- 36

 1,28 3,82. اككف مسركران عندما اككف مع الناس- 1- 37

 1,38 3,55. اشعر بالحرج اذا دخمت الى غرفة الصؼ بعد دخكؿ الطمبة كجمكسيـ في مقاعدىـ- 2- 38

 1,56 3,22. اجد صعكبة في الكقكؼ في غرفة الصؼ كالحديث اماـ الطمبة في مك كع معيف- 3- 39

 1,32 2,34. اطمب المساعدة مف االخريف بسيكلة- 4- 40

 1,48 3,38. اجد صعكبة في التعرؼ عمى شخص كالحديث معو ألكؿ مرة- 5- 41

اعرؼ االجابة عمى سؤاؿ المدرس كلكنني حينما يطمب مني المدرس االجابة ال - 6- 42
. استطيع ألنني اخاؼ اف اتكمـ اماـ الطمبة

3,31 1,44 

 1,45 2,62. اجد انو مف الصعب عمي اف اتحدث في االذاعة المدرسية- 7- 43

 1,56 2,81. احب اف اككف في المجاف الطبلبية في المدرسة اك منطقة سكني- 8- 44

 1,32 2,34. اغير طريقي اك تتأخر ألتحاشى مقابمة شخص ما- 9- 45

 1,34 3,44. اكسب اصدقاء جدد بسيكلة- 10- 46

اف ؿ اف يككف لي عدد قميؿ مف االصدقاء المقربيف جدان عمى اف اعرؼ عدد كبير - 11- 47
. مف الطبلب معرفة سطحية

3,65 1,42 

اذا كنت مع مجمكعة مف الطبلب كتذكرت انو يجب عمي اف اذىب، فأنني اشعر - 12- 48
. بالحرج مف االستئذاف لمذىاب كابقى معيـ

3,61 1,40 

 1,42 3,69. اف ؿ اف ال اقـك بام عمؿ في الحفبلت المدرسية عمى اف اككف مشارؾ فعاؿ- 13- 49

 1,50 3,56. يزعجني اف يناديني المدرس فجأة ألجيب عمى سؤاؿ ما- 14- 50

 1,48 3,55. اجد انو مف الصعب اف ابدأ حديثان مع طالب جديد اك شخص غريب- 15- 51

 1,40 3,48. ال احب اف اشارؾ في الميرجانات كالحفبلت- 16- 52

 1,37 4,06. اتردد في التطكع لمتسميع اك االلقاء اماـ طمبة الصؼ- 17- 53

 0,95 4,56. اشعر برغبة شديدة لميرب مف البيت- 1- 54

 1,20 4,20. اك امي (مينتو)اشعرت بالحرج بسبب نكع العمؿ الذم يقـك بو كالدؾ - 2- 55

 1,34 4,10. اتعرض لبلنتقاد مف احد كالدم بدكف كجو حؽ- 3- 56

 1,34 4,16. اشعر بعدـ تكفر الحب كالكد بيف اسرتنا في البيت- 4- 57

 1,56 2,17. عبلقتي بكالدم طيبة- 5- 58

 1,45 3,83. اشعر بالتعاسة لمكت احد افراد اسرتي- 6- 59

 1,36 3,75. قمة الماؿ ىي السبب في جعؿ حياتي المنزلية تعسة- 7- 60

 1,47 3,51. يعترض كلي امرم عمى نكع الرفاؽ الذيف اسير معيـ- 8- 61

 1,40 3,53. احد كالدم سريع التييج كاالستثارة- 9- 62

 1,46 3,13. كثيرا ما اختمؼ مع احد كالدم حكؿ الطريقة التي يجب اف يتـ بيا العمؿ في البيت-10- 63
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الفقرات الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 1,27 4,00. كثيران ما اتشاجر مع اخكتي كاخكاتي- 11- 64

اعتقد اف كالدم ال ينظراف الي بأعتبارم بدات ان ج كاكبر كانيما يعامبلني كطفؿ - 12- 65
. صغير

3,89 1,29 

 1,29 3,89. اشعر اف كالدم متشدداف معي اكثر مف البلـز- 13- 66

 1,29 3,97. كثيران ما كنت م طر لمسككت اك الى مغادرة البيت لكي يتحقؽ اليدكء في البيت- 14- 67

 1,42 3,73. كثيرا ما كانت تصرفات احد كالدم سبب في اثارة خكؼ شديد في نفسي- 15- 68

 1,47 2,46. (احيانان احبيـ كاحيانان اكرىيـ)اشعر بتقمب في حبي ألسرتي - 16- 69

 1,42 3,02. اناقش مع اخكتي كاخكاتي بعض المشاكؿ التي تكاجيني- 17- 70

 1,27 4,02. اشعر باف الحاجات ال ركرية لممعيشة متكفرة لي بسيكلة- 18- 71

 1,13 4,30. ينتقد كالدم مظيرم الشخصي مما يشعرني بالتعاسة- 19- 72

 1,24 4,22. يعاقبني كالدم ألتفو االسباب- 20- 73

 1,16 4,11. ال اشعر بحناف كعاطفة مف قبؿ كالدم اتجاىي- 21- 74

 1,36 3,61. يفرض احد كالدم سيطرتو عمي اكثر مف البلـز- 22- 75

 1,52 3,53. مف الصعب عمي اف اقنع كالدم بكجية نظرم- 23- 76

 1,33 4,08. اشعر اف اصدقائي اسعد مني في حياتيـ االسرية- 24- 77

 1,39 3,72. يمتنع اخكاني كاخكاتي عف مساعدتي في فيـ دركسي- 25- 78

 1,15 4,37. يرفض اخكاني اك اخكاتي مساعدتي في انجاز اعماؿ البيت- 26- 79
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( 7)ممحق رقم 

يمثل أعمى خمس فقرات وأدنى خمس فقرات 

في كل مجال من مجاالت الدراسة 
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اعمى خمس فقرات في التوافق الجسمي - 1

المتوسط العبارة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0,99 4,48. اشعر ب عؼ عاـ في جسمي- 13  .1

 1,05 4,32. اعاني مف االـ في العينيف- 10  .2

 1,00 4,25. اتناكؿ كجبات غذائية دكف اف اككف جائعان - 9  .3

 1,12 4,19. اشعر اف كزني اقؿ مف الكزف المناسب- 8  .4

 1,18 4,11. اشعر بأالـ في اسناني بسبب التسكس اك االلتياب- 12  .5

 

ادنى خمس فقرات في التوافق الجسمي - 2

االنحراف المتوسط العبارة الرقم 
المعياري 

 1,12 3,26 .أصاب بالرشح كاألنفمكنزا- 1- 1
 1,37 3,39 .اشعر انني متعب حينما استيقظ في الصباح- 4- 2

 1,31 3,43 .اشعر باآلـ في الرأس اك البطف- 7- 3

 1,32 3,70 .اصاب بحكة في جسمي اك حبكب اك دمامؿ- 14- 4

 1,33 3,83 .اتغيب عف المدرسة بسبب المرض- 11- 5

 

اعمى خمس فقرات في التوافق االنفعالي - 3

االنحراف المتوسط العبارة الرقم 
 1,05 4,45. اخاؼ مف رؤية الثعباف- 6- 1

2 -
اشعر بالخكؼ الشديد مف اشياء حتى كاف كانت ال تمحؽ بي أم - 20

.  رر
4,32 1,23 

 1,31 3,88. احسد زمبلئي لحصكليـ عمى عبلمات اف ؿ مني- 9- 3

 1,46-3 3,75. اخاؼ مف البقاء في الظبلـ كحيدان - 21- 4

 27,-14 3,74. اشعر بالخكؼ اذا كنت م طرا لمذىاب الى ا لطبيب لممعالجة- 1- 5
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ادنى خمس فقرات في التوافق االنفعالي - 4

المتوسط العبارة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 1,37 2,21. اشعر باني  عيؼ كارىؽ بسيكلة - 10- 1

 1,56 2,53. يخيفني البرؽ- 7- 2

 1,35 2,87. تمر عمي فترات اشعر فييا بال يؽ- 2- 3

 1,47 2,89. اشعر بالخكؼ مف االماكف المرتفعة- 12- 4

 1,46 2,98. يجرح شعكرم بسيكلة مف قبؿ االخريف- 16- 5

 

اعمى خمس فقرات في التوافق االجتماعي - 5

االنحراف المتوسط العبارة الرقم 
 1,37 4,06. اتردد في التطكع لمتسميع اك االلقاء اماـ طمبة الصؼ- 17- 1

 1,28 3,82. اككف مسركران عندما اككف مع الناس- 1- 2

اف ؿ اف ال اقـك بام عمؿ في الحفبلت المدرسية عمى اف اككف مشارؾ - 13- 3
. فعاؿ

3,69 1,42 

اف ؿ اف يككف لي عدد قميؿ مف االصدقاء المقربيف جدان عمى اف اعرؼ عدد - 11- 4
. كبير مف الطبلب معرفة سطحية

3,65 1,42 

اذا كنت مع مجمكعة مف الطبلب كتذكرت انو يجب عمي اف اذىب، فأنني - 12- 5
. اشعر بالحرج مف االستئذاف لمذىاب كابقى معيـ

3,61 1,40 

  

ادنى خمس فقرات في التوافق االجتماعي - 6

االنحراف المتوسط العبارة الرقم 
 1,32 2,34. اغير طريقي اك اتأخر ألتحاشى مقابمة شخص ما- 9- 1

 1,32 2,34. اطمب المساعدة مف االخريف بسيكلة- 4- 2

 1,45 2,62. اجد انو مف الصعب عمي اف اتحدث في االذاعة المدرسية- 7- 3

 1,56 2,81. احب اف اككف في المجاف الطبلبية في المدرسة اك منطقة سكني- 8- 4

5 -
اجد صعكبة في الكقكؼ في غرفة الصؼ كالحديث اماـ الطمبة في - 3

. مك كع معيف
3,22 1,56 
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اعمى خمس فقرات في التوافق االسري - 7

االنحراف المتوسط العبارة الرقم 
 0,95 4,56. اشعر برغبة شديدة لميرب مف البيت- 1- 1

 1,15 4,37. يرفض اخكاني اك اخكاتي مساعدتي في انجاز اعماؿ البيت- 26- 2

 1,13 4,30. ينتقد كالدم مظيرم الشخصي مما يشعرني بالتعاسة- 19- 3

 1,24 4,22. يعاقبني كالدم ألتفو االسباب- 20- 4

 1,20 4,20. اك امي (مينتو)اشعرت بالحرج بسبب نكع العمؿ الذم يقـك بو كالدؾ - 2- 5

 

ادنى خمس فقرات في التوافق االسري -8

االنحراف المتوسط العبارة الرقم 
 1,56 2,17 .عبلقتي بكالدم طيبة- 5- 1

 1,47 2,46 .(احيانان احبيـ كاحيانان اكرىيـ)اشعر بتقمب في حبي ألسرتي - 16- 2

 1,42 3,02 .اناقش مع اخكتي كاخكاتي بعض المشاكؿ التي تكاجيني- 17- 3

4 -
كثيرا ما اختمؼ مع احد كالدم حكؿ الطريقة التي يجب اف يتـ بيا -10

 .العمؿ في البيت
3,13 1,46 

 1,47 3,51 .يعترض كلي امرم عمى نكع الرفاؽ الذيف اسير معيـ- 8- 5
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( 8)ممحق رقم 

فقرات  (10)فقرات وأدنى  (10)يمثل أعمى 

في جميع مجاالت الدراسة 
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جدول يبين اعمى عشر فقرات لدرجة التوافق النفسي عند الطمبة 

المتوسط الفقرات الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 1,24 4,22. اتناكؿ كجبات غذائية دكف اف اككف جائعان - - 9
10

 1,13 4,30. اعاني مف االـ في العينيف- - 

13

 0,99 4,48. ب عؼ شعر عاـ في جسمي- - 

21

 1,05 4,45. اخاؼ مف رؤية الثعباف- - 

35

 1,23 4,32. اشعر بالخكؼ الشديد مف اشياء حتى كاف كانت ال تمحؽ بي أم  رر- - 

54

 0,95 4,56. اشعر برغبة شديدة لميرب مف البيت- - 

55

 1,12 4,19. اك امي (مينتو)اشعرت بالحرج بسبب نكع العمؿ الذم يقـك بو كالدؾ - - 

72

 1,00 4,25. ينتقد كالدم مظيرم الشخصي مما يشعرني بالتعاسة- - 

73

 1,20 4,20. يعاقبني كالدم ألتفو االسباب- - 

79

 1,15 4,37. يرفض اخكاني اك اخكاتي مساعدتي في انجاز اعماؿ البيت- - 
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جدول يبين المتوسطات الحسابية ألدنى عشر فقرات لدرجة التوافق النفسي 

الفقرات الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 1,35 2,87. تمر عمي فترات اشعر فييا بال يؽ- - 17
 1,56 2,53. يخيفني البرؽ- - 22

 1,37 2,21. اشعر باني  عيؼ كارىؽ بسيكلة- - 25

 1,47 2,84. اشعر بالخكؼ مف االماكف المرتفعة- - 27

 1,44 2,97. يثيرني انتقاد االخريف- - 32

 1,32 2,34. اطمب المساعدة مف االخريف بسيكلة- - 40

43 -
اعرؼ االجابة عمى سؤاؿ المدرس كلكنني حينما يطمب مني المدرس 

. االجابة ال استطيع ألنني اخاؼ اف اتكمـ اماـ الطمبة
2,81 1,56 

 1,45 2,62. اغير طريقي اك تتأخر ألتحاشى مقابمة شخص ما- - 45

 1,56 2,17. عبلقتي بكالدم طيبة- - 58

 1,47 2,46. احيانان احبيـ كاحيانان اكرىيـ)اشعر بتقمب في حبي ألسرتي - 69

 



 

 -173 -

 

 

 

 

 

 

 

( 9)ممحق رقم 

يمثل تعريف بالجمعية الخيرية االسالمية 
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 الجمعية الخيرية اإلسالمية

ـ في مدينة الخميؿ، بمكجب نظاـ كزارة الشؤكف االجتماعية 1962ىي جمعية خيرية غير ربحية أنشأت عاـ 

كبحسب القانكف األردني، كذلؾ مف اجؿ تقديـ الرعاية الشاممة لؤلطفاؿ األيتاـ كالحاالت االجتماعية الخاصة، ذككرا 

ناثا، كتقـك عمى تدريس المناىج الشرعية اإلسبلمية بجانب المناىج المعتمدة لدل كزارة التربية كالتعميـ كقد . كا 

دكرا، بني نعيـ، يطا، : تكسعت لتشمؿ القرل الكبرل في محافظة الخميؿ، ففتحت ليا فركع كمدارس في كؿ مف

. سعير، كبيت أكال

كتعتبر الجمعية الخيرية اإلسبلمية مف الجمعيات النشطة في محافظة الخميؿ حيث انيا تتعيد الطالب اليتيـ 

بالرعاية الشاممة طيمة فترة الدراسة، ا افة الى اف ليا منح دراسية تقدميا لمطالب المتفكؽ في بعض االجامعات 

. الفمسطينية كالعربية

 كنظران الزدياد الحاالت االجتماعية التي تستكجب الرعاية فقد فتحت ىذه الجمعية فركعيا في قرل المحافظة 

التي لكحظ أف فييا أعداد متزايدة مف األيتاـ كالحاالت االجتماعية، فكاف ليا فرع في بني نعيـ، كيطا، كدكرا، كبيت 

أكال، كسعير، كتقـك ىذه الفركع عمى كفالة األيتاـ كتكفير الكساء كالغذاء كالدكاء إ افة إلى تعميـ الطالب اليتيـ في 

مدارس الجمعية أك خارج مدارس الجمعية إذا لـ يتكفر الصؼ المناسب لمطالب اليتيـ، إ افة إلى إيجاد بيكت إيكاء 

. لؤليتاـ يقدـ ليـ فييا الخدمات عمى مدار الساعة
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Abstract 

 

The psychological adaptation of the high elementary orphan students, 

at the Islamic chritable society schools in Hebron distrect. 

 

This survy was done by M. Amro, aiming at evaluating the degree of 

psychological adaptation of the orphan students in grad 8, 9, and 10. who are 

studying at the Islamic charitable society , in Hebron district. 

The population of the study was all the students in the previosly mentioned 

classes, and were 609 students in all, from four schools. 

The Islamic school for girls Hebron( 224), The Islamic school for boys - 

Hebron( 285), Al seddek school-Dura( 37), and Abdullah Ben Masoud –

BaniNaeem( 39), Of all only 582 participated in the study. 

The male orphans were181 student, and 204 were not orphans, while 138 

were orphan girls, and 86 were not orphans. 

The researcher developed atool depending on Hue.M.Bell tool for 

psychological and professional adaptation, that was translated to Arabic By 

Othman Nagati, and cosist of four dimentions:( the physical adaptation, 

emotional, social, and family adaptation). 

The validity of the tool was tested , by using referees( refereed testing), and 

the reliabilty was tested by cronbach alpha, the results were 82% and this is 

considered as a good reliability result.  

The study tried to answer the following two main questions 
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What is the degree of the psychological adaptation of the students studying 

at the Islamic chritable society schools? 

Is there any deferences between the degree of the psychological adaptation 

between the orphans and the none orphan students? 

The results revealed that the students in general has a moderat to high 

adaptation level, and that there is differences between the orphans level of 

adaptation , and the none orphans, were the none orphans were having a better 

adaptation level in all aspects of the study. 

The study identify various elements that affect the lvel of adaptation such 

as: the student sex, age, economical, number family members, parents 

education, who is the lost parent( father or mother), and if the student is living in 

the orphanage or at home. 

 

The Recommendations: 

The researcher proposed the following recomenations: 

1-There is a necessity to provid more care to the orphans specialy those in the 

adolescence 

2-Orphan girls are in need of more attention and councilling to help them adopt 

better adaptation skills. 

3-The orphan students who are living in the orphanage are in need of more 

attention as they are more affected. 

4-There is aneed to take care of the economical status of the single parent 

families. 
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5-The parents educational level play an important role in the psycological 

adaptation level of the students, so attention and opportunity for further 

education of both girls and boys as a future parents is neede. 

6- Ther is a need to provid the student who experience separation, with 

psychological support as soon as he possible. 

7-There is a need for multi dimentional services, for the orphans and there 

families, to minimize the hard life experience they are living. 

8- Finally thr researcher recommende further studies, of the psychological 

adaptation in other settings for better comparison, and widening of 

variables. 

 

 
 


