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 شكر وعرفان:
 

قياـ بيذا الجيد المتكاضع داعيا أف يككف فيو خير ينتفع بو عانني عمٍ الهلل رب العالميف الذم أالحمد 
 خريف.مف اآل

فٌ كريف، ك الحمد هلل حمد الشا  ستاذتي الفاضمة الدكتكرة سيير الصباح التي أر ىك كؿ مف يستحؽ الشكأ ا 
 العممية فمؾً  امانتيميف ألخير أ تككان ىذه الدراسةعداد جيدا في مساعدتي في دراستي كفي إ أؿتلـ 

 .شكر كؿمني 

ناصر خميؿ كالدكتكر الفاضؿ  عفيؼ حافظ زيداف تقدـ بالشكر الجزيؿ إلٍ الدكتكر الفاضؿكما أ
 . ثرائيا بالتعديبلت كالمبلحظات القيمة كاليادفةناقشة الرسالة كا  لتقبميما م السعافيف

 العمـي القديـر أن يجعـل ىـذا العمـل خالصـًا لوجيو الكريـم اهللأسـأل 
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 ممخص ال

قيميف في النفسية لدل المراىقيف الم لطمأنينةالنفسية كعبلقتيا با الكحدة درجةىدفت الدراسة التعرؼ الٍ 
 الكصفي ستخداـ المنيجإىداؼ الدراسة تـ أجؿ تحقيؽ أ، كمف في فمسطيف المؤسسات اإليكائية

، كعممت الباحثة عمٍ تطبيؽ مقياسي  ( مراىؽ كمراىقة164)مف الدراسة عينة ، كتككنت رتباطياإل
نية، كىي مف دراسة النفسية بعد التعديؿ حسب متطمبات البيئة الفمسطي طمأنينةكال الكحدة النفسيةدرجة 

  . جؿ الحصكؿ عمٍ النتائجأ( مف SPSS(. كتـ استخداـ برنامج )2013العطاس )

( 93.0معيارم )النحراؼ ال( كا73.2)لمدرجة الكمية بمغالمتكسط الحسابي  أظيرت نتائج الدراسة أفٌ 
بدرجة  تجاء يةدرجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائأف كىذا يدؿ عمٍ 

(، كيميو 73.2عمٍ أعمٍ متكسط حسابي كمقداره ) متكسطة. كلقد حصؿ مجاؿ األعراض العصابية
 مجاؿ عدـ الشعكر بالثقة. ة، يميجتماعيةفتقاد الميارات اإلإ، يميو مجاؿ فتقاد الحبإمجاؿ 

 لمؤسسات اإليكائيةالطمأنينة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في ا درجةأف تكصمت الدراسة إلٍ كما 
( حيث كاف الشعكر بالتقبؿ مف أعمٍ مستكيات 732جاءت بدرجة متكسطة، بمتكسط حسابي )

 الطمأنينة النفسية، ثـ الشعكر باالنتماء، ثـ الشعكر باألمف.

 درجة( بيف .α≤939) الداللة درجةإحصائية عند  ةذات دالل عكسيةتكجد عبلقة  وأنظيرت النتائج أك 
لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات  )كمجاالتيا( النفسية طمأنينةكدرجة ال )كمجاالتيا(النفسية كحدةال

النفسية لدل المراىقيف  الطمأنينةدرجة ذلؾ مف  قمؿ النفسية كحدةال درجةزاد كمما أٌنو أم  ،اإليكائية
  ، كالعكس صحيح.المقيميف في المؤسسات اإليكائية

الداللة فيما يتعمؽ بمتغيرات  درجةكؽ ذات داللة احصائية عند ظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فر أ
فكانت الفركؽ لصالح العيزرية مكاف المؤسسة  درجةأما عمٍ كالكضع االسرم، العمر، الجنس، 

، كذلؾ عمٍ درجة السكف االصمي كانت لصالح المخيمات في درجة الكحدة النفسية.   كطكلكـر

الداللة فيما يتعمؽ بمتغيرات  درجةذات داللة احصائية عند  ظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽأك 
كالكضع االسرم، مكاف السكف االصمي، فيما ظيرت فركؽ لدل متغير مكاف العمر، الجنس، 

 .المؤسسة، ككاف لصالح محافظة بيت لحـ في درجة الطمأنينة النفسية



 د
 

عمؿ فعاليات تفريغية  ياالمؤسسة يمكننو مف جانب أ لمكحدة النفسية األسئمة المفتكحة ظيرت نتائجأكما 
 المعمميف ك صدقاءفإف التحدث لؤل أما في المدرسة ، الحد مف الكحدة النفسيةكترفييية تساىـ في 

، بينما باأليسرة يحتاج  الكحدة النفسيةب بتخفيؼ شعكر المراىؽيساعد  كاإلختبلط بالعالـ الخارجي
  المراىؽ الٍ مف يتفيـ شعكرة كيسانده .

كجكد األصدقاء داخؿ المؤسسة اإليكائية يعتبر عامؿ أساسي لزيادة الطمأنينة النفسية،  درجةعمٍ  أما
الشعكر بالطمأنينة النفسية ، بينما بالمدرسة كجكد معمميف متفيميف لكضع المراىؽ كمساعدتة لتجاكز 

 ديو . مشكبلتو ، أما األسره كؿ ما كاف قربيا مف المراىؽ أكبر زادت درجة الطمأنينة ل

الٍ التكصؿ آللية مشتركة ما بيف المؤسسات اإليكائية كاألىؿ لمحفاظ عمٍ التكاصؿ كأكصت الباحثة 
المستمر لما لذلؾ أثر كبير في التقميؿ مف شعكر المراىؽ بالكحدة النفسية ، أيضا القياـ بمزيد مف 

ؿ مرشدم المؤسسات تساىـ الدراسات العممية عمٍ الطمأنينة النفسية ، كتصميـ برامج ارشادية مف قب
 كزيادة الشعكر بالطمأنينة النفسية لدل المقيميف فييا . في خفض الشعكر بالكحدة النفسية 
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Degree of Psychological Loneliness and its relation to Psychological 

Reassurance among adolescents residing in housing establishments in 

Palestine. 

 Supervisor: Dr. Suheir al-Sabah. 

Prepared by: Maha Mohamed Abed Zatara. 

Abstract : 

 

The study aimed at identifying the degree of psychological ulonliness and its 

relationship with the psychological reassurance of adolescents residing in 

housing institutions in Palestine. In order to achieve the objectives of the 

study, the descriptive approach was used. The study sample consisted of (164) 

adolescents. The researcher applied the measures of psychological unity and 

psychological reassurance after adjustment according to the requirements of 

the Palestinian environment. It is the study of sneeze (2013). SPSS was used 

to obtain results. 

The results of the study showed that the mean of the total score was (2.37) 

and the standard deviation (0.59). This indicates that the degree of 

psychological unity among the adolescents residing in the housing 

establishments came to a medium degree. The field of neurological symptoms 

has the highest mean (2.56), followed by loss of love, followed by the absence 

of social skills and the lack of confidence. 

The study also found that the degree of psychological comfort among 

adolescents residing in housing establishments came to a medium degree, 

with an average of (2.6)where the sense of acceptance was in the highest 

levels of psychological reassurance, then the sense of belonging, then the 

sense of security. 

The results showed that there was a statistically significant inverse relation 

between the degree of psychological unity (and its domains) and the level of 

psychological comfort (and its domains) among adolescents residing in 



 و
 

housing establishments. That is, the greater the degree of psychological unity, 

the less the psychological reassurance of adolescents residing in housing 

establishments, and vice versa. 
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 الفصل االول 

________________________________________________ 

  خمفية الدراسة وأىميتيا  

 : مقدمة 1.1

نسانية التي مف الممكف أف يمر بيا الفرد الشعكر بالكحدة كىك شعكر قاسو في مف أصعب المشاعر اإل
كتنصقؿ  يافعندما يكلد الفرد يرتبط بأيسرتو كيندمج مع ،ادتوإر ؿ كاف رغمان عف الفرد كليس محض حا

 الفرد فإفلذلؾ إف الحرماف األيسرم ألم سبب مف األسباب  ،شخصيتو مف خبلؿ ذلؾ االندماج
مما يؤدم  سيعاني مف جراء ذلؾ الحرماف كيترتب عميو فقداف التكازف في شؤكف حياتو كعدـ االستقرار

 بالنياية إلٍ شعكره بالكحدة النفسية .

 تتسبب في البعد ةنفسي ةفجك كجكد عبارة عف  النفسيةبالكحدة  الفرد أف شعكر (2002في خكج )رل تك 
ف أكمف الممكف قبؿ االفراد فتقاد التقبؿ كالحب مف إمعيا الفرد بشخاص لدرجو يشعر األبينو كبيف 

كىذا الشعكر تتبايف  ،مع االخريف كمشبعة مثمرةعدـ قدرتو عمٍ تككيف عبلقات  يترتب عمٍ ذلؾ
خريف كالشعكر بالخجؿ كاالنطكاء كعدـ مقدرة الفرد مف النفكر النفسي كالبعد عف اآل ةكأعراض ةأنكاع
 .منيـكالنفكر  عف اآلخريف جتماعية كتمركزه حكؿ ذاتو كالبعدحداث اإلفي األ المشاركةفي 

كفييا تككف شبكة العبلقات بيف الفرد  ،ةكمؤلم ةعام ةمشكم النفسيةحساس بالكحدة كيعد اإل"
تعتبر نقطة  النفسيةفالكحدة  ،وف تككف عميأبالقياس لما يجب  شباعان إؿ أقخريف صغيره ك اآل كاألشخاص

أتي في مقدمتيا الشعكر بعدـ السعادة يف يعاني منيا الفرد أمف المشكبلت التي يمكف ية لكثير البدا
 .(313 ،2011 ،) عباس"كاإلحساس بالعجز نتيجة االنعزاؿ االجتماعي كاالنفعالي

 ،فراد الجنس البشرمأنتشار لدل حالو كاسعة مف اإل النفسيةف خبرة الشعكر بالكحدة أبات مف المؤكد ك 
يعاني فيي  ،ال تعرؼ لنفسيا أم حدكد اليكميةبحت في الكاقع حقيقة مكجكدة في حياتنا صأنيا ألدرجة 
الصغير كالكبير كالمتزكج كالغني كالفقير كالمتعمـ كالشخص السميـ كالشخص المريض كلدل  منيا
تعد  ةعام ةحكاؿ تكجد في كؿ مراحؿ الحياة كىي بصفنطكائييف فيي في كؿ األنبساطييف كاإلاإل

 .(2004 ،)الدليـ كعامر  النفسيةا لفيـ جميع الظكاىر ساسين أ مدخبلن 
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نو يعيش في أك   ةخريف لو كتقبمو داخؿ الجماعحتراـ اآلإمدل بالطمأنينة النفسية يعكس  الفرد شعكر فٌ إ
ىـ الحاجات البلزمة لمنمك النفسي السميـ كالصحة النفسية لمفرد أكىي مف  ،ةجتماعية صديقإبيئة 

شباع في كالفرد الذم يشعر باألمف كاإل ،تخاذ الحذرا  في تجنب الخطر كالمخاطرة ك  ةجكتظير ىذه الحا
ف يعمـ ىذا الشعكر كيرل البيئة االجتماعية مشبعة ألٍ إاشرة في األسرة يميؿ جتماعية المببيئتو اإل

مف فيك في حالة خكؼ ا الشخص غير اآلمٌ ألحاجاتو كيرل في الناس الخير كالحب كيتعاكف معيـ 
 (. 1984 لذاتو )زىراف، خطيران  ان تيديد ف البيئة تمثؿأئـ كيشعر بعدـ الرضا كيرل دا

 مشكمة الدراسة:  2 .1

 ةساف المعاصر نتيجة لصعكبات الحيانمف المشاكؿ التي يعاني منيا اإل النفسية بالكحدةيعد الشعكر 
نساف تجاكزىا اإل صبح مف الصعب عمٍأعباء التي كزيادة األ األسريةكالضغكطات كتعدد المشكبلت 

 .الطمأنينةفينتج لديو شعكر بعدـ 

جمعية في  ةجتماعيإمف خبلؿ عمميا مرشدة  ،بمشكمة الدراسة الحالية الباحثةحساس إمف ىنا بدأ 
طمئناف كشجعيا كعدـ اإل بالكحدةكما الحظتو مف تكاجد ىذه المشاعر  ،أصدقاء دار األيتاـ اإلسبلمية 

الكحدة النفسية كالطمأنينة ب شعكرالنتشار إداني كالتحقؽ مف مدل لدراسة المكضكع بشكؿ عممي مي
 كمف ىذا المنطمؽ تـ تحديد مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي:  ،النفسية

المقيمين في المؤسسات  المراىقين الطمأنينة النفسية لدىب النفسيةالوحدة في  ما عالقة الشعور
 ؟في فمسطين اإليوائية 

 دراسة:  أىمية ال 3 .1

في المؤسسات اإليكائية في المقيميف  المراىقيف النفسية لدل ةتبياف درجة الشعكر بالكحد -1
 فمسطيف .

الكشؼ عف درجة الشعكر بالطمأنينة النفسيو لدل المقيميف في المؤسسات اإليكائية في  -2
 فمسطيف  .

ىقيف المقيميف في درجة الشعكر بالكحدة النفسية لدل المراإلقاء الضكء عمٍ عمٍ الفركؽ بيف  -3
المؤسسات االيكائية في فمسطيف باختبلؼ العمر، الجنس، مكاف المؤسسة، الكضع 

 االجتماعي، مكاف السكف األصمي.



4 
 

 أىداف الدراسة: 4 .1

 تسعٍ الدراسة الٍ التعرؼ عمٍ:

 .في فمسطيف يكائيةالمقيميف في المؤسسات اإل المراىقيف لدل النفسيةدرجة الشعكر بالكحدة  -1 

 .في فمسطيف  يكائيةالمقيميف في المؤسسات اإل المراىقيف لدل النفسيو  ينةرجة الطمأند -2

المقيميف في المؤسسات  المراىقيف لدل ةالشعكر بالكحدة النفسي ةدرج فيالفركؽ  تحديد طبيعة -3
السكف مكاف  ،الكضع االجتماعي ،المؤسسةمكاف  ،الجنس ،باختبلؼ العمر في فمسطيف االيكائية

 .يمصاأل

لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات  بالطمأنينة النفسيةتحديد طبيعة الفركؽ في درجة الشعكر -4
االيكائية في فمسطيف باختبلؼ العمر، الجنس، مكاف المؤسسة، الكضع االجتماعي، مكاف السكف 

 األصمي.

المقيميف في المؤسسات  فالمراىقي لدل النفسية ينةالكحدة النفسية كالطمأنبالعبلقة بيف الشعكر  -5
 . في فمسطيف  يكائيةاإل

 أسئمة الدراسة:  5 .1

  -سئمة الفرعية التالية :بة عمٍ السؤاؿ الرئيس مف خبلؿ األجاٍ اإلإلسعت الدراسة 

 ؟في فمسطيف يكائيةلدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإل النفسيةالشعكر بالكحدة  درجةما  1-

لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات االيكائيو في  النفسيةبالكحدة الشعكر  تختمؼ درجةىؿ  -2
 مكاف السكف االصؿ؟  ،الكضع االجتماعي ،مكاف المؤسسة ،الجنس ،تعزل لمتغير العمر فمسطيف

 ؟ في فمسطيف لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات االيكائية النفسيةما درجة الطمأنينة  -3

لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات االيكائيو في النفسيةبالطمأنينة  الشعكر تختمؼ درجة ىؿ -4
 مكاف السكف االصؿ؟  ،الكضع االجتماعي ،مكاف المؤسسة ،الجنس ،تعزل لمتغير العمر فمسطيف
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 المراىقيف لدلبيف درجة الشعكر بالكحدة النفسية كدرجة الطمأنينة النفسية عبلقة  ىؿ تكجد -5
 ؟في فمسطيف  ات اإليكائيةالمقيميف في المؤسس

ما ىي األمكر التي تعتقد بأنيا تخفؼ مف الشعكر بالكحدة النفسية في كؿ مف المؤسسة ، المدرسة  -6
 ، كاألسرة ؟ 

النفسية في كؿ مف المؤسسة ، المدرسة ،  الطمأنينةمف  تزيدما ىي األمكر التي تعتقد بأنيا  -7
 كاألسرة ؟

 فرضيات الدراسة:  6 .1

في الشعًر درجة ين ػب  (α≤0.05)  ةػستًٌ داللػعند مية عبلقة ذات داللة إحصائ تًجدال  -1
  .يكائيةمراىقيف المقيميف في المؤسسات اإلكالطمأنينة النفسية لدل الالًحدة النفسية 

لًحدة باالشعًردرجة  في  (α≤0.05)ة ػستًٌ داللػعند مية ذات داللة إحصائفركؽ تًجد ال  -2
 .يكائية تعزل لمتغير العمر يميف في المؤسسات اإلالمق المراىقيف لدلالنفسية 

لًحدة باالشعًر درجة  في(α≤0.05) ةػستًٌ داللػعند مية ت داللة إحصائذافركؽ تًجد ال  -3
 .يكائية تعزل لمتغير الجنس المقيميف في المؤسسات اإل المراىقيف لدلالنفسية 

لًحدة باًرالشعدرجة  في  (α≤0.05)  ةػستًٌ داللػعند مية ذات داللة إحصائفركؽ تًجد ال  -4
 كائية تعزل لمتغير مكاف المؤسسة.المقيميف في المؤسسات االي المراىقيف لدلالنفسية 

لًحدة باالشعًر درجة  في  (α≤0.05) ةػستًٌ داللػعند مية ذات داللة إحصائفركؽ تًجد ال  -5
 سرم.ير الكضع األائية تعزل لمتغيك ات اإلالمقيميف في المؤسس المراىقيف لدلالنفسية 

لًحدة باالشعًر درجة  في  (α≤0.05)  ةػستًٌ داللػعند مية ذات داللة إحصائفركؽ تًجد ال  -6
 .يصمكائية تعزل لمتغير مكاف السكف األيلدل المقيميف في المؤسسات اإل النفسية

 بالطمأنينة الشعًرفي   (α≤0.05)  ةػدالل ستًٌػم عند يةإحصائ داللة ذاتفركؽ  تًجدال  -7
 لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية تعزل لمتغير العمر . النفسية
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 النفسية بالطمأننيةالشعًرفي  (α≤0.05) ةػدالل ستًٌػم عند يةإحصائ داللة ذاتفركؽ  تًجدال  -8
  . الجنسلدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية تعزل لمتغير 

 النفسية بالطمأنينة الشعًرفي  (α≤0.05) ةػدالل ستًٌػم عند يةئإحصا داللة ذاتفركؽ  تًجدال  -9
 .مكاف المؤسسةلدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية تعزل لمتغير 

 بالطمأنينة الشعًرفي  (α≤0.05) ةػدالل ستًٌػم عند يةإحصائ داللة ذاتفركؽ  تًجدال  -10
 .الكضع االسرم يكائية تعزل لمتغيرلدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإل النفسية

 بالطمأنينة الشعًرفي  (α≤0.05) ةػدالل ستًٌػم عند يةإحصائ داللة ذاتفركؽ  تًجدال  -11
  لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية تعزل لمتغير العمر . النفسية

 مصطمحات الدراسة : 7. 1

 فيما يأتي أىـ المصطمحات الكاردة في الدراسة:

بانو  النفسية بالكحدةالشعكر "( 104:   2006 ،: عرفت )جكده (Lonelinessالوحدة النفسية )
مما يجعمو  ،خريفلمفرد مع اآل االجتماعيةيمثؿ حالو يخبرىا الفرد تنشأ أساسا عف قصكر في العبلقات 

 . "خريف لو آلىماؿ اا  بعدـ تقبؿ ك  وحساسإبسبب  كالمعاناة باأللـيشعر 

 .النفسية الكحدةعمٍ مقياس  المقيـ في مؤسسة اإليكاءىي الدرجة التي يحصؿ عمييا  :وتعرف اجرائيا

عدـ  ىي"( 31: 2004 ،يعرفيا )عبد المجيد:  (Psychological Security) النفسية الطمأنينة
 كالدعـ كالسند عند كالرعاية بالحمايةطمئناف كالحب كالقبكؿ كاالستقرار كاالنتماء الخكؼ كالشعكر باإل
  ."عمٍ مكاجية المفاجآت كاشباع الحاجات القدرةمكاجية المكاقؼ مع 

 الطمأنينةعمٍ مقياس المقيـ في مؤسسة اإليكاء ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا  جرائيا :إوتعرف 
 .النفسية

مبنٍ أك أكثر مجيز لئلقامة الداخمية يكدع فيو األطفاؿ ذكم الظركؼ الصعبة ": المؤسسات االيوائيو
تحكؿ بينيـ كبيف استمرار معيشتيـ داخؿ أسرىـ الطبيعية، كيكجد بيا جياز إدارم مككف في كالتي 

بعض األحياف مف المدير كعدد مف األخصائييف النفسييف كاالجتماعييف، كيطمؽ عمييا مؤسسة إيكائية 
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إذا كانت إذا كانت حككمية أك تديرىا كزارة الشؤكف االجتماعية، كيطمؽ عمييا دار أك جمعية أك ممجأ 
 .(8، 2000)سميماف، "تتبع إدارة أىمية خيرية 

كتقكـ بتقديـ الخدمات ليـ  الكالدية الرعايةترعٍ كؿ مف فقد  ةىي عباره عف جمعي جرائيا :إتعرف 
   .ةساسيأكمتطمبات  ةصحي كرعايةمف تعميـ  األصعدةعمٍ كافة 

 محددات الدراسة: 8 .1

مف العمر  ةيكائيمراىقيف المقيميف في المؤسسات اإلئة العمٍ ف الدراسةجريت ىذه أ: البشريةالحدكد 
 عاـ.  18 – 12

  2017/  2016خبلؿ الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  الدراسةجريت ىذه أالحد الزماني: 

كالكسطٍ  الشماليةالتي تقع في المحافظات  ةيكائيفي المؤسسات اإل الدراسةجريت ىذه أالحد المكاني: 
الجمعية الخيرية  ،بيت لحـSOS قرية األطفاؿ  ، طكلكـر ة دار اليتيـ العربي فيجمعي لفمسطيف كىي

  ،العيزرية مدرسة األيتاـ الصناعية ك جمعية أصدقاء دار األيتاـ االسبلمية في  ،الخميؿ سبلمية فياإل
  .أبكديسالمعيد العربي في 
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 الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلطار النظري والدراسات السابقة:

 :ةمقدم

دب النفسي كذلؾ بعد االطبلع عمٍ األ ،تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ متغيرات الدراسة الرئيسية 
 :  ىما ساسييفأكم ثـ صاغت ىذا الفصؿ في محكريف كالترب

 الكحدة النفسية . -1

 الطمأنينة النفسية . -2

تشيد ىذه السنكات العديد مف التغيرات كالتي أدت إلٍ ظيكر خبلفات كمصاعب متعددة تحمؿ في 
ثناياىا الكثير مف اآلالـ كالمتاعب النفسية، التي تؤدم في محصمتيا  إلٍ الشعكر بالكحدة النفسية لدل 

كتتمثؿ الكحدة النفسية بشعكر الفرد بأنو  ،لمضغكطات كاالزمات التي يتعرضكف ليااالفراد كذلؾ نتيجة 
 كافتقاده لبلرتباط العاطفي باألخريف. ،بعيدا عف العبلقات االجتماعية ،كحيد

 مفيوم الوحدة النفسية:  1.2

حالة "" لمكحدة  النفسية عمٍ أنيا Rokatchك"رككاتش   Leidermanينظر كؿ مف " ليدرماف " 
ناة الفرد بالكحدة أم االنفصاؿ عمٍ اآلخريف كىي حالة يصاحبيا معاناة الفرد لكثير مف ضركب معا

 Deprissionكاالكتئاب   Dejectionكاالغتماـ   Alienationكاإلغتراب   Some Loneالكحشة  
 (.14 ،2005مف جراء إحساسو بالكحدة" )شيبي، 
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ا : شعكر بالحرماف ينشأ عندما تختفي العبلقات " الكحدة النفسية بأني Jordonكما يعرؼ جكردكف" 
 .(635 ،2003 ،التي يتكقعيا الفرد مف قبؿ فرد أك أفراد آخريف" )الحسيف

( الكحدة النفسية بأنيا شعكر مؤلـ كنتاج تجربة ذاتية كتككف خبرتيا بشكؿ منفرد Rokachكتعرؼ" )
عف المجتمع كالشعكر بأنو غير مرغكب كشعكر الفرد بأنو كحيد كبعيد  ،ناتج مف شدة الحساسية الفجة

 (.  2010،42،فيو كمنفصؿ عف اآلخريف كمقيكر باأللـ الشديد" )خكيطر

(" الشعكر بالكحدة النفسية بأنو يمثؿ إحدل المشكبلت المعبرة عف 191 ،2002كما تعرؼ)مبركؾ، 
 .ات االجتماعية"األسٍ الناتج عف عدـ الرضا بالعبلقات االجتماعية غير المشبعة، كقمػة العبلقػ

خبرة غير سارة تضطرب فييا العبلقة بيف الكاقع  ف الكحدة النفسية ىي أ( 2001 ،الدىافككضح ) 
كيصاحبيا  ،كعالـ الذات كتنبئ عند عجز في الميارات االجتماعية كفي شبكة العبلقات االجتماعية

ت كمف ثـ افتقاد أعراض سيككسكماتية كمشكبلت تدكر حكؿ نقص األصدقاء كالدؼء في العبلقا
 مما يؤثر عمٍ األداء السيككلكجي كالتكافؽ العاـ لمفرد. ،الرابطة الكجدانية مع الكسيط المحيط

الشعكر بالكحدة النفسية" بأنو إحساس الفرد بافتقاد الميارات االجتماعية ( 14 ،2008)عابد،كيرل 
د االجتماعي لمشعكر بالكحدة كىك ما يمثؿ البع ،البلزمة لبلنحراؼ في عبلقات مشبعة مع اآلخريف

باإلضافة إلٍ افتقاد  ،كما يعكس إحساس الفرد باالغتراب كالشعكر بإىماؿ اآلخريف لو ،النفسية
 الصحبة كاأللفة مع اآلخريف".

كالكحدة حقيقة حياتية  ،يعرؼ فايد الكحدة النفسية" بأنيا حالة كاسعة االنتشار تجمب األسٍ بشدة لمبشر
 ،كاألصحاء كغير األصحاء ،كالمتزكجيف ،رؼ حدكدا فيشعر بيا الصغار كالكبارال مفر منيا كال تع
 ،فالجميع خبركا الكحدة النفسية بشكؿ ما كفي مرحمة معينة مف الحياة" )فايد ،كالمتعممكف كاألميكف

2002، 212.) 

باعد بينو ( "الشعكر بالكحدة النفسية يتمثؿ في شعكر الفرد بكجكد فجكة نفسية ت2002،20 ،خكج)كترل 
كيترتب عمٍ ذلؾ  ،فتقاد التقبؿ كالحب مف جانب اآلخريفإشخاص إلٍ درجة يشعر فييا الفرد باألكبيف 

 ختبلط مع أفراد المجتمع الذم يعيش فيو كالذم مف خبللو يمارس دكره بشكؿ طبيعي".حرمانو مف اإل
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  :  خصائص الوحدة النفسية 1.1.2

خرل كالتي تميزىا عف غيرىا مف المفاىيـ األ خصائص الميمة التيتتميز الكحدة النفسية بالعديد مف ال
 ( كىي كاالتي:1990 ،( ك)جبريؿ2005 ،ذكرىا )الشيبي

ؿ عف بعض الفرد نتيجة االنفصا ويعش وكغير مرغكب في مؤلمان  نيا خبرة غير سارة تسبب إحساسان أ-1
 و.شخاص أك مكاقؼ مؤلمة تحيط بو أك مكضكعات الكسط الذم يعيش فياأل

لمفرد يعبر عف كجكد نكاقص في نسيج عبلقاتو االجتماعية كأف ىذه النكاقص  ذاتيان  إنيا تمثؿ إدراكان -2
صدقاء، أك قد تككف نكعيو كتتمثؿ بنقص المحبة تتمثؿ بعدـ كجكد عدد كافي مف األ قد تككف كمية ك

زلة االجتماعية، كلعؿ ىذه كاأللفة كالمكدة مع االخريف، كىي ىنا تختمؼ عف العزلة االجتماعية عف الع
نفسية  ةف ىناؾ كحدا  ك  ،نفسية عاطفية ةف ىناؾ كحدإىي التي أدت بالبعض إلي القكؿ،  الخاصية

 .جتماعيةإ

ندماج مع فراد الذيف يعانكف مف الكحدة النفسية لمصاعب في مجاالت التآلؼ كاإلمكاجية األ-3
   .اط مع االخريفرتبت منسجمو كاإلخريف كعدـ القدرة عمٍ تككيف عبلقااآل

 أنواع الوحدة النفسية: 2.1.2

( الكحدة النفسية youngنكاع الكحدة النفسية فقد قسـ )يكنج ألمباحثيف العديد مف اآلراء حكؿ  لقد كاف 
 :  (2011 ،)النجار كاخركفكما كضحيا  الٍ ثبلثة انكاع كىي

ف أالكحدة النفسية عمٍ الرغـ مف  كىي تمؾ المشاعر التي تتضمف فترات مف الوحدة النفسية العابرة: 
  .حياة الفرد االجتماعية تتسـ بالتكافؽ كالمكائمة

جتماعيو طيبو في الماضي القريب كلكنو يشعر إكفييا يتمتع الفرد بعبلقات الوحدة النفسية التحولية: 
  .بالكحدة حديثا نتيجة لبعض الظركؼ المستجدة كالطبلؽ اك كفاة شخص عزيز

كفي ىذا  ،لٍ عدة سنكاتإقد تصؿ  ةىي التي تستمر لفترات زمنيو طكيمك المزمنة: الوحدة النفسية 
 .جتماعيةالنكع ال يشعر الفرد بالرضا عف عبلقاتو اإل

 لٍ صنفيف كىما: إ( الكحدة النفسية Weiss,  1983في حيف صنؼ )"كيس"
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ات الحميمية كالكدكدة مع بلقنفعالية كنقص في العكىي تنشأ مف العزلة اإل الوحدة النفسية العاطفية :
يعيشكف في ىذا  ةك قد أنيكا عبلقو طكيمأزكاجيـ بالكفاة أر فاألفراد الذيف قد انفصمكا عف خآشخص 

اط العاطفي رتبالنكع مف الكحدة ككذلؾ فقداف العبلقات الحميمة كالكدكدة بشخص معيف كغياب اإل
يقة كيشاركو السكف كيتحمؿ معو ة العمك شريؾ يشاطر الشخص تجاربو العاطفيأنفعالي كالكالديف اإل
 .لٍ الشعكر بالكحدة العاطفيةإف يتحمميا بمفرده قد تؤدم أكمسؤكليات العمؿ التي ال يستطيع عباء األ

كىي التي تنشأ مف العزلة االجتماعية كانعداـ الركابط االجتماعية التي يككف فييا  الوحدة االجتماعية:
ككف في االىتمامات كالنشاطات كىذا النكع مف الكحدة يكاجو مف مجمكعة اصدقاء يشتر  الفرد جزء

 .(2009،6 ،االشخاص الذيف ينتقمكف الٍ بيئة جديده )عرفات

 قساـ:أ( الكحدة النفسية الٍ ثبلث 1983 ،بينما صنؼ )قشقكش

سمات  إحدل ضطراب فيإك أسمو سائدة أك منتشرة في الشخصية تعتبر  الوحدة النفسية األولية:
منحنييف لتفسير ماىية مقدمات  نفعالي عف االخريف كيكضح كجكدترتبط باالنسحاب اإلالشخصية 

جتماعي الذم اعؿ اإلضطراب التفإكيتمثؿ بكجكد  ،حساس بالكحدة األكلية كىما: المنحنٍ النمائياإل
نمك ك تخمؼ في التتابع الطبيعي لأحساس بالكحدة النفسية األكلية يعزل الٍ كجكد تباطؤ يكمف كراء اإل

جتماعي جتماعي الذم ينتج عف ضعؼ في السمكؾ النفسي اإلكالمنحنٍ النفسي اإل ،الشخصية
 .كعكائؽ األلفة كالمكدة ،كالخكؼ مف الحب

 فأىميو قبؿ أخريف ذكم آد بتظير بكجكد عبلقات سميمو مشبعة تربط الفر  الوحدة النفسية الثانوية :
ٍ حرماف لإستجابة مف جانب الفرد إ ،بالكحدة فجأةشكاؿ الشعكر أيحدث تمزؽ في بيئة الفرد فتحدث 

لـ الذم طرأ في ك تخفيؼ األأىميو لديو لتسكيف أفراد اخريف يعتبرىـ ذكم أمفاجئ يطرأ في حياتو مف 
ئتو فيصبح الفرد غير مف جانب الفرد لتغير ما يحدث في بي ةنفعاليإستجابة إكبالتالي يمثؿ  ،حياتو

  .دكار اليامو بحياتوأليفاء بمتطمبات اقادر عمٍ اإل

تعدادات جينيو كتركيبيو غير ف بعض الشخصيات لدييا اسأحيث يرل الوحدة النفسية الوجودية: 
ئية معززه جراءات التكازف المضاد مف خبلؿ ظركؼ بيإذا لـ تتكفر ليا نكع ما مف إ ةك محددأ ةكاضح

 حساس بالكحدة النفسية لٍ اإلإدادات تقضي بأصحابيا في النياية ف ىذه االستعإكمشجعو ف

 ( الكحدة النفسية خمس صكر كىي: 2002؛ شقير، 2002، في حيف صنؼ )عبد العظيـ
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عتبار األسرة سجنا لو كعدـ ا  فراد داخؿ األسرة لمفرد ك كتتمثؿ بعدـ فيـ األ الشعور بالوحدة األسرية: 
فراد األسرة أاـ لو مف قبؿ ألسرة كالتجاىؿ التفراد اأكتئاب مع فرد كشعكره بالممؿ كاإلىتماـ بالاإل

 .نعزاؿ داخؿ األسرةكالشعكر باإل

خريف لمفرد كعدـ كجكد شخص كيتمثؿ بشعكره بالرفض مف قبؿ اآل الشعور بالوحدة االجتماعية: 
حساسو بالفراغ كفقداف ا  ادىـ عنو بالرغـ مف كجكدىـ ك بتعا  ىتماـ بالحياة ك ليو كفقداف اإلإيمكف المجكء 

 .صدقاءمعظـ األ

فكاره أصدقاء لدكافعو خريف كعدـ فيـ األنسجامو مع اآلإكيظير ذلؾ بعدـ ر بفقدان التقبل: الشعو 
صدقاء عكره بعدـ الرضا كالتكافؽ بيف األصدقاء بآرائو كعدـ تمتعو بالشيرة بينيـ كشكعدـ مشاركة األ

 .جتماعيةاإل ةدرجو كافيو مف القبكؿ كالمرغكبيكعدـ كجكد 

صدقاء كالرغبة في كجكد رفض كالحرماف كالتجاىؿ مف قبؿ األعكره بالكيظير بشالشعور بالحرمان: 
 .صديؽ مقرب

الرغبة في  ،كيظير بالرغبة الشديدة لمشاركة حياتو مع شخص ما الشعور بالوحدة االنفعالية: 
 المشاركة الكجدانية لؤلخريف 

 ( بيف نكعيف مف الكحدة كىما: 2011القيؽ، في حيف صنؼ)

خر كيمكف عبلجيا مف خبلؿ آمع شخص  ةكدي ةكالتي تنتج عف عدـ كجكد عاطفية: الكحدة االنفعال
 .ك التعكيض لعبلقو مفقكدةأ ةكدي ةنشاء عبلقإ

جتماعية لمفرد كيمكف عبلجيا مف كالتي تنتج عف عدـ كفاية شبكة العبلقات اإلجتماعية: الوحدة اإل
  .خبلؿ بناء عبلقات كصداقات مع االخريف

مماء قد اختمفكا في رؤيتيـ كتقسيميـ ألشكاؿ الكحدة النفسية فقد قسميا " يكنج " يتضح مما سبؽ أف الع
أمػا " كايس " فقد  ،بناء عمٍ الفترة الزمنية التي يمكف أف يستمر فييا شعكر الفرد بالكحدة النفػسية

شكاؿ عتمد "قشقكش" فػي تقسيمو ألإكما  ،جتماعيةإقسميا بناء عمٍ العكامؿ المسببة سكاء نفسية أك 
 فييالرغـ مف ذلؾ ب ك.الكحدة النفسية عمٍ أساس العكامؿ أك األسباب المؤدية لمشعكر بالكحدة النفسية

 جتماعية.بمكقؼ معيف يؤدم إلٍ حدكث خمؿ في عبلقاتو اإله كر مؤلـ لػدل الفػرد نتيجػة مركر تمثؿ شع
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 مظاىر الشعور بالوحدة النفسية: 3.1.2

غير منسجـ مػع مف بحاجو ألصدقاء ك حيد ىك الذم يشعر بأنو ( أف الشخص الك 1993 ،يرل )عطا
كمف يشعر معو  ،ىتماماتوا  يشاركو أفكاره ك  معو مفكال يكجد  ،كيغمب عميو اإلحساس بأنو كحيد ،حكلو

كأنو خجكؿ كيشعر أف الناس  ،كال يكجػد مػف يفيمو ،كما يشعر بإىماؿ اآلخريف لػو ،بالكد كالصداقة
 منشغمكف عنو.

 كمف أمثمتو:  (Seepersad,2001)مف أىـ ما يصاحب الشعكر بالكحدة النفسية ىك ما ذكره كما أف 

 الرغبة في شخص ما: كىك الرغبة في الحصكؿ عمٍ شخص مػا يػشاركنا تفكيرنػا كشعكرنا، 
 .شخص نحبو كيحبنا ،شخص ييتـ كيعتني بنا

 دة النفسية أيضا تتبلـز مع كمف أجؿ ذلؾ فإف الكح ،البكاء: األلـ عادة ما يتبلـز مع الدمكع
 .الدمكع

  المشاعر الخفية: بعض األفراد الكحيديف يتدبركف مع الكحدة النفسية مف خبلؿ إخفػاء
فالبعض يخاؼ مف البكح بمشاعره إذا اعتقد أنو سكؼ يسبب لو الػسخرية أك  ،مشاعرىـ
  .كيخفي الكشؼ عف أم إشارة لمضعؼ مثؿ الكحدة النفسية ،الرفض

 لخمكؿ: تترافؽ الكحدة النفسية أيضان مع فترة خمػكؿ مثػؿ : المكػكث فػي الفراشالببلدة كا، 
كخبلؿ فترة الخمكؿ ىذه يككف األفراد المنعزلػكف غارقيف في  .التقكقع ،الجمكس كالتفكير

إما يحممكف في صديؽ يككف كامبلن أك يفكركف في أشػياء أخػرل تستحكذ عمٍ  ،أفكارىـ
 أفكارىـ.

 ستغراؽ في أحبلـ اليقظةاالنسحاب كاال. 
 .االنتحار :حيث يفكر البعض بأف المكت ىك الطريؽ الكحيد لميركب مف الكحدة النفسية 
  التديف: كىك طريؽ آخر مف طرؽ التعاطي مع الكحدة النفسية، حيث يشعر البعض بأف الديف

 .ىك عبلج ناجح لقير كحدتيـ النفسية
 يستخدـ البعض النـك ككسيمة لميركب : مف الكحدة النفسية حيث يأممكف بغد أفضؿ مما  النـك

 كانكا عميو سابقا.
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 أسباب الشعور بالوحدة النفسية: 4.1.2

كيعكد البعض اآلخر  ،بعضيا يعكد لطبيعة األشخاص أنفسيـ ،لمكحدة النفسية أسباب متعددة
 الضطراب كمية أك كيفية شكؿ العبلقات االجتماعية.

 (:Weiss,  1973أف تعكد إلٍ مجمكعتيف)  أف الشعكر بالكحدة النفسية يمكف

حيث يرل " كيس " األكلٍ: تتعمؽ بالمكاقؼ أك البيئة االجتماعية ىي تركز عمٍ المشكبلت ك 
الصعكبات القائمة في البيئة االجتماعية لمفرد باعتبارىا أسبابا حتمية مؤدية لمكحدة النفسية نتيجة تغيير 

الفردية أك ما يعرؼ بمجمكعة الخصائص الشخصية التي ظركؼ الشخص. الثانية: تتعمؽ بالفركؽ 
العصابية مع كجكد اختبلفات فردية  ،االنطكاء ،تساعد عمٍ شعكر األفراد بالكحدة النفسية  مثؿ الخجؿ

 لدل األفراد 

فمكؿ فرد ثبلث  ،أف الكحدة النفسية ىي نتيجة لمحاجة لمشعكر باالنتماء (2005)شيبي، في حيف يرل 
 حاجات نفسية:

 .الحاجة لمحب كالمشاركة الكجدانية -1

 .الحاجة إلٍ كجكد طرؼ آخر يتفيـ المشاعر كاألحاسيس المختمفة -2

 .الحاجة لكجكد مف يشعر المرء باالحتياج إليو-3

قد ينشأ ىذا الشعكر بالكحدة كنتيجة  ،يشعر الفرد بالفراغ لة عدـ إشباع ىذه الحاجات الثبلثفي حا
مف ثـ يمـز االىتماـ بيذا التكاصؿ الكجداني منذ  ،لمتكاصؿ مع اآلخريفلنقص الميارات االجتماعية 

 الطفكلة لتنمية قدرات األفراد عمٍ التعامؿ مع العزلة دكف الشعكر بالكحدة 

 مكتالتنبو )رككاتش(  أف مف أىـ العكامؿ التي يمكف أف تسبب الشعكر بالكحدة النفسية ىي الفقداف بك 
طبلؽ يجعمو  المكت أك الفقداف األطفاؿ ألحد الكالديف في الطفكلة ب كما أف خبرة لشخص ذم أىمية،

 .(22، 2002 ،مستيدفا  لمشعكر بالكحدة النفسية  )خكج
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 ستراتيجيات مواجية الوحدة النفسية :إ 5.1.2

شباع احتياجاتو لمتكاصؿ االجتماعي بزيادة كمية اك إجب عمييـ لمكاجية الشعكر بالكحدة النفسية ي
لييا إستراتيجيات التي يمجأ ىـ اإلأكمف  ،عبلقات االجتماعية لسد الفجكة النفسية الداخمية لمفردنكعيو ال

 : (2002 ،)عبد الباقيكما  حساس بالكحدة منيافراد الذيف يعانكف مف اإلاأل

 البحث عف االصدقاء. -1
 .مشاىدة التمفاز كالمطالعة -2
 .سـ كالحياكةكرياضة الجرم كالر  ةجديد ةنشطأك  ةممارسة ىكايات جديد -3
 العكدة الٍ ىكايات كاىتمامات الماضي   -4

 عوامل الشعور بالوحدة النفسية :  6.1.2

فراد كمف لمساعدة عمٍ ظيكر أعراضيا لدل األلمكحدة النفسية العديد مف العكامؿ كاالسباب المشجعة كا
  .(1986،خضر كالشناكم؛  2002،أىـ ىذه العكامؿ كما ذكرىا )عبد الباقي

الذيف  مف العكامؿ التي تسبب شعكر الفرد بالكحدة النفسية فاألفراد ىذه لشخصية: تعتبر العكامؿ ا -1
يككنكف أكثر عرضو لئلحساس بالكحدة النفسية فالدافع الفطرم  ةنطكائياإل تغمب عمٍ شخصيتيـ صفة
مثؿ  فيولمتأثر بالعكامؿ المكق ةكثر قابميأحساس بالكحدة كلكنو يجعؿ الفرد ليس المسؤكؿ عف خبرة اال

انخفاض التقدير لمذات كافتقار ميارات التكاصؿ االجتماعية مع االخريف تحفز الشعكر بالكحدة 
كما اف العكامؿ الشخصية كالمظير الجسمي كالخصائص االجتماعية كالمكانة كالمركز كثقافة  ،النفسية

  .فسيةحساس بالكحدة النلٍ اإلإلمعيقات لتككيف الصداقات كتقكده الفرد تككف احدل ا
 العكامؿ المكقفيو :  -2

تمعب العكامؿ المكقفيو دكرا في الشعكر بالكحدة النفسية كقد اشار) بايمك كبيرلماف( الٍ أربعة أنكاع مف 
 االحداث تؤثر في تخفيض االحتكاؾ االجتماعي كالشعكر بالكحدة كىي : 

 إنياء عبلقو عاطفيو حميمو بالطبلؽ اك المكت. 
  لٍ مدينة في مجتمع جديدإكاالصدقاء باليجرة اك باالنتقاؿ ة االنفصاؿ الجسدم عف األسر. 
 تغيرات في المكانة بالنقؿ اك الترقية. 
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 خفض نكعي لعبلقو مكجكده. 
 الفركؽ الفردية : -3

فراد لممكقؼ تبعا لمفركؽ الفردية في االستجابة كالسمكؾ التفاعمي لمفرد كتجعؿ يختمؼ إدراؾ األ
  .المحافظة عمييا أمرا صعبا

 أبعاد الشعور بالوحدة النفسية :  7.1.2

 :)2003)مزركع، أبعاد الكحدة النفسية عند 

 كترل رككاتش نمكذجا يتككف مف أربعة أبعاد لمكحدة كىي: 

  اغتراب الذات: كيتمثؿ بشعكر الفرد بالفراغ الداخمي كانفصالو عف االخريف كاغتراب الفرد عف
 .نفسو كىكيتو كتني التقدير لذاتو

 لعبلقات الشخصية المتبادلة : كيتمثؿ ذلؾ في مشاعر الفرد انفعاليا كجغرافيا كاجتماعيا العزلة في ا
كشعكر الفرد بعدـ االنتماء كنقص العبلقات ذات المعنٍ لديو كيتمثؿ بغياب المكدة فييا كشعكره 

 .بالخذالف كاليجر كادراكو بالغياب االجتماعي
 كراف االنفعالي لمفرد كسرعة الحساسية كالغضب ألـ كصراع عنيؼ: كيتمثؿ باليياج الداخمي كالث

  .ضطراب كالبلمباالةرتباؾ كاإلكفقداف قدرة الدفاع عف النفس كاإل
 لـ كالمعاناة مف الخبرة المعايشة لمشعكر بالكحدة كجعة الضاغطة : كيتمثؿ بزيادة األردة االفعاؿ الم

 .لـ الذم يعايشو الفرد ضطراب كاألالنفسية كالمتضمنة لئل

 :(1983) قشقكش، كما كردت عند  ربع مككنات لمشعكر بالكحدة النفسية كىيأما قشقكش بين

  ٍك الضجر نتيجة افتقاده التقبؿ كالتكاد كالحب مف قبؿ االخريفأإحساس الفرد بعدـ الرض. 
  الكسط المحيط بو يصاحبيا اك يترتب ك إحساس الفرد بفجكة نفسيو تباعد بينو كبيف االشخاص

 .الفرد ألشخاص يستطيع اف يثؽ بيـعمييا افتقاد 
 حساس بالممؿ كاالجياد كانعداـ القدرة عمٍ عراض العصابية: مثؿ اإلمعاناة الفرد لعدد مف األ

  .التركيز كاالنتباه كاالستغراؽ في احبلـ اليقظة
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  إحساس الفرد بافتقاده لمميارات االجتماعية البلزمة النخراطو في عبلقات مشبعة مثمرة مع
  .االخريف

 النظريات المفسرة لمشعور بالوحدة النفسية: 8.1.2

  :النظرية التحميمية 

 -االنا   -كنات الشخصية )اليكيرل )سيجمكند فركيد( أف الكحدة النفسية ترجع إلي التنافس بيف مك
ف لكؿ منا كظائفو كخصائصو كمككناتو  ك ديناميات ك ميكانزمات إعمٍ ( داخؿ الفرد، حيث نا األاأل

فراد في بينيا تفاعبل كثيقا، كأف سمكؾ األالتي يعمؿ كفقا ليا، اال انيا جميعا تتفاعؿ فيما  الشخصية
االغمب ىك محصمة تفاعؿ المككنات الثبلثو كنادرا ما يعمؿ احد ىذه االنظمو بمفرده دكف النظاميف 

كف تفسيرىا أنيا كما يم ،فيذا التنافس بيف مككنات الشخصية الثبلثة  يؤدم الٍ سكء التكافؽ، االخريف
نتيجة لمقمؽ العصابي الطفكلي ك التي تعد كسيمة دفاعية تحافظ عمٍ الشخصية مف التيديد الذم ينشأ 

 . (2008 ،مف البيئة االجتماعية معبرا عنو عمٍ شكؿ انسحاب )الطائي

كلٍ ة األة الطفكلة كىي السنكات الخمسفالنظرية التحميمية ترل أف جذكر الكحدة النفسية ترجع إلٍ مرحم
مف حياة الطفؿ فالعبلقات األسرية خبلؿ تمؾ الفترة ليا دكر في ظيكر الشعكر بالكحدة النفسية نتيجة 
شعكر الطفؿ بفقداف االمف كالطمأنينة كضعؼ العبلقات كاالرتباط باألخريف في مرحمة الطفكلة المبكرة 

 .(2011) المصرم،

 ةف ىناؾ حاجأٍ الطفكلة حيث افترض إلبار تعكد الكحدة النفسية في الكفقد رأل سكليفاف أف جذكر 
صدقاء كما اتفقت فكـر مع تظير في رغبتو بالتكاصؿ مع األ ةفزه لؤللفة اإلنسانية كىذه الحاجحا

لة عمٍ كجو الخصكص لٍ خبرات الطفك إعندما أرجعت أصؿ الكحدة النفسية سكليفاف كسيرجر 
  .(2004 ،ـ اتجاه الفرد في مرحمو مبكره )الحسيفألثار السمبية الضارة لكقؼ عطؼ الٍ االإكأشارتيا 

  : تفؽ أصحاب ىذه النظرية أف الشعكر بالكحدة النفسية ينشأ مف التناقض بيف االنظرية اإلنسانية
  .الذات الداخمية لمفرد كالذات الظاىرة لؤلخريف أم الذات الخارجية

حداث لمذات كاأل ةنساف لديو نزعو فطريعميؿ بأف االفيرل ركجرز في نظريتو العبلج المتمركز حكؿ ال
ال المعنٍ الذم يدركو منيا كيفيمو عنيا فالكاقع في حقيقتو ال ييـ الفرد كال إعند الفرد ال معنٍ ليا 
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مع  ةكمتمشي ةمكجب ةلمكاقع ذا قيم دراكوإؿ مع الكاقع كما يدركو فإذا كاف يؤثر في سمككو ألنو يتعام
لٍ تقدير الذات المكجب كعندما تتعارض الخبرات التي تعرض ليا نزعتو يتككف لدل الفرد الحاجو ا

ستخداـ ميكانزمات الدفاع اا ينشأ القمؽ كالتكتر كيمجأ الٍ الفرد مع فكرتو كمع ذاتو تعتبر تيديدا لو كىن
 .(2012 ،كمنيا العزلة كالكحدة كالتشكيو كالتحريؼ كغيرىا )كفاني

ف العكامؿ أي تأثير الطفكلة عمٍ الفرد كيرل ميمية فختمؼ ركجرز مع أصحاب النظرية التحاكىنا 
 (.70 ،2013 ،الحاضرة تسيـ الٍ حد ما في تككيف الشعكر بالكحدة النفسية )حدكاس

 كيمثؿ المنحنٍ االجتماعي مجمكعو مف الباحثيف منيـ) بيرماف كسبلتر( النظرية االجتماعية :
 نيا : حيث إفترض بيرماف ثبلث قكل مسببو لمكحدة النفسية كم

  .فرادضعؼ العبلقات األسرية بيف األ -1
  .زيادة الحراؾ االجتماعي -2
 سرم. زيادة الحراؾ األ -3

في حيف يرل سبلتر أف الكحدة كما ىي سمكؾ شاذ فإنيا أيضا سمكؾ عادم كنتاج لمقكل االجتماعية 
 .(2004 ،أم نتاج تأثيرات البيئة الكمية ) الحسيف

نفسية مف خبلؿ دراستو لمشخصية األمريكية حيث رأل أف ( تحميمو لمكحدة ال1976بنٍ )سبلتر 
المشكمة تكمف في إحساس الفرد بالفردية نتيجة إحباط رغبة المشاركة االجتماعية كاالرتباط باألخريف 

 .(2010 ،مما أدل بو التباع مصيره منفردا التي آلت بو لمشعكر بالكحدة النفسية )العنزم

 ( النظرية التفاعمية : تمثؿ اراءWeiss المنحنٍ التفاعمي في تحميؿ الكحدة النفسية حيث يرل )
 : ( 2005،30الشيبي،كما كردت عند ) بأنيا نتيجة تفاعميو لسببيف كىما

بؿ ىي نتيجة لمتأثيرات المختمطة  ةك المكقفيألمعكامؿ الشخصية  ةاف الكحدة ليست بمفردىا كظيف -1
 .ليذه العكامؿ

 ت االجتماعية لمفرد غير كافيو ف الكحدة تنشأ عندما تككف التفاعبلإ -2

 كقد حدد كيس ستة استعدادات اجتماعيو تحدد مقدار العبلقات االجتماعية المشبعة لدل الفرد كىي : 

 االتصاؿ: كيستمد مف خبلؿ العبلقات التي يشعر بيا الفرد باألمف كالمكدة كاأللفة مع االخريف. -1
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 .لعبلقات االجتماعية المشتركةالتكامؿ االجتماعي كيتحقؽ مف خبلؿ االىتمامات كا -2
 فرصة العطاء: مف خبلؿ العبلقات االجتماعية التي يشعر بيا الفرد بالمسؤكلية تجاه فرد اخر.  -3
  .إعادة تأكيد القيمة: كيستمد مف خبلؿ العبلقات التي تككف فييا ميارات الفرد مكضع تقدير -4
  .ت أم ظرؼاقتراف الثقة : كيستمد مف قدرة الفرد عمٍ مساعدة الغير تح -5
  .التكجيو : كيستمد مف خبلؿ العبلقات بأفراد محؿ ثقو يقدمكف النصيحة كالمساعدة لؤلخريف -6

ىذا كأف لكؿ نكع مف االستعدادات مصدرا أك عدة مصادر كما يؤكد كيس أف أم نقص في ىذه 
 (. 2010،االستعدادات يؤدم الٍ الضيؽ النفسي كااللـ )العنزم

 السمات اتجاىا معرفيا كتركز عمٍ أىمية االدراكات الشخصية كنظاـ  نظرية السمات: تتجو نظرية
حيث أف بعض الناس ، التفكير في المتكسط بيف القصكر في العبلقات كبيف الشعكر بالكحدة النفسية

يككنكف معرضيف الٍ الشعكر بالكحدة النفسية بسبب الطريقة التي يستجيبكف بيا لممكاقؼ الخاصة 
ينا يفترض أف سمات الشخصية لمفرد أك متغيرات الفركؽ الفردية مرتبطة بالعبلقات الشخصية ف

 (.2002،بالشعكر بالكحدة النفسية )الحسيف

ىتماـ الحقيقي في مجاؿ نعداـ اإلا  متداد الذات ك إكيرل البكرت بأنيا تنتج عف عدـ قدرة الفرد في تحقيؽ 
عف  ةسمبي ةلخارجية في ظؿ كجكد نظر كمقاصده االعبلقات االجتماعية مع تركيزه الكمي عمٍ دكافعو 

 (.2009 ،مف االنفعالي كعدـ تقبؿ الذات )عرفاتنفسو بفقداف األ
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 الطمأنينة النفسية:  2.2

  مقدمو:

يبدأ الطفؿ في أحضاف األسرة منذ ميبلده الٍ اف يبمغ سف الرشد فاذا كانت األسرة سميمو كمترابطة 
حدث خمؿ في ىذه األسرة مثؿ  ذاإلكف قو سميمو كطبيعية فاف الطفؿ ينمك جسميا كعقميا كنفسيا بطري

ك نفسيا فاف ذلؾ سيؤثر سمبا عمٍ عممية النمك كالتي سكؼ تتأثر أحد الكالديف سكاء جسميا أمرض 
 بشكؿ كبير كمف الجكانب التي قد تتأثر نمك مفيـك الطمأنينة النفسية لدل الفرد.

جات البلزمة لعممية النمك السميـ ليحيا سميما كمعافٍ لٍ العديد مف االحتياإف الطفؿ يحتاج إلذلؾ ف
 .كمف بعض ىذه االحتياجات الطمأنينة النفسية

( أف الطمأنينة النفسية مف اىـ الحاجات النفسية كمف أىـ Londerville et al,1980,p.290كيرل )
افؽ النفسي كالصحة دكافع السمكؾ طكاؿ الحياه كىي مف الحاجات األساسية البلزمة لمنمك النفسي كالتك 

 .النفسية لمفرد

الخبرات التي يمر بيا كالعكامؿ ك نساف مع البيئة المحيطة بو تفاعؿ اإل ىك محصمةمف النفسي ف األإ 
 البيئية كاالجتماعية التي تؤثر فيو. 

بينيـ  ةمحبكب كمتقبؿ مف االخريف لو مكاننو أشعكر الفرد ب يى"كيرل ماسمك بأف الطمأنينة النفسية 
 (.2004،)تميا "رؾ اف بيئتو صديقو كدكده غير محبطو يشعر فييا بندرة الخطر كالتيديد كالقمؽكيد

مف الشخصي أك أمف نة النفسية أك االنفعالية كىك األاالمف النفسي ىك الطمأني "لٍ أفإكيشير زىراف 
ؾ شباع الحاجات مضمكنا كغير معرض لمخطر كىك محر إفرد عمٍ حده كىك حالو يككف فييا كؿ 
عمٍ  مف ارتباطا كثيقا بغريزة المحافظةلٍ األإمنو كترتبط الحاجو أد لتحقيؽ الفر 

 .(1989،296،)زىرافالبقاء"

يف شعكر الفرد بانو محبكب كمقبكؿ كمقدر مف قبؿ االخر "لٍ : إا يشير مفيكـ الطمأنينة النفسية كم
سية في حياتو خاصو الكالديف خريف ذكم األىمية النفف اآلأدراكو كا  كندرة شعكره بالخطر كالتيديد 

 "زماتلرعايتو كحمايتو كمساندتو عند األمستجيبكف لحاجاتو كمتكاجدكف معو بدنيا كنفسيا 
(kerns,2001.p.69.81). 
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طمئناف كالحب كالقبكؿ كاالستقرار كاالنتماء ىي عدـ الخكؼ كالشعكر باإل"كيعرفيا عبد المجيد أنيا: 
كاشباع  ،عند مكاجية المكاقؼ مع القدرة عمٍ مكاجية المفاجآتبالحماية كالرعاية كالدعـ كالسند 

 .(2004،31 ،)عبد المجيد "الحاجات

خريف كالتحرر مف أنيا شعكر الفرد بتقبؿ الذات كاآلب"الطمأنينة النفسية:  (2010)كيعرؼ الصيفي
 ."النفسيةاالعتمادية كالخكؼ كالتردد كضكح االىداؼ كعكس ذلؾ يؤدم الٍ عدـ الشعكر بالطمأنينة 

بعد إطبلع الباحثة عمٍ األدب التربكم المتعمؽ بالمكضكع كجدت بأف مصطمح الطمأنينة النفسية 
 مرادؼ لؤلمف النفسي لذلؾ استخدمت المصطمحيف في ىذا الجزء . 

 أىمية الطمأنينة النفسية :  1.2.2

كف أف يككف لؤلسرة يان كيمجتماعالٍ نمك الطفؿ نمكا إسرة كمجتمع صغير ليا كظيفو تيدؼ إف األ
ألف الفرد الذم ال يعيش التكازف في داخؿ اسرتو يبحث عنو في خارجيا كعمٍ ما ينقصو  تأثير سمبي

ٍ إللعبلقات التي تؤدم يجاد اإاألسرة فاف دكرىا يرتسـ مف خبلؿ لكي يحقؽ تكازنو كميما يكف حجـ 
 .مف كالطمأنينةاأل

نيا عند الفرد مف بداية لشخصية الميمة كالتي يبدأ تككيكما أف الطمأنينة النفسية مف أىـ الجكانب ا
دا في ذلؾ المتغير الياـ الذم كثيرا ما يصير ميد ،كلٍ خبلؿ خبرات الطفكلة التي يمر بيانشأتو األ

 ،ك فكريو ال طاقو لو بياأك اجتماعيو أتعرض الفرد لضغكط نفسيو  ذا ماإاية مرحمو مف مراحؿ العمر 
 .(1996،296،ب النفسي ) شقيرلٍ االضطراإمما يؤدم 

كما أف مف أسباب فقداف الطمأنينة النفسية إخفاؽ الفرد في إشباع حاجاتو كعدـ القدرة عمٍ تحقيؽ 
الذات كعدـ الثقة في النفس كالقمؽ كالمخاكؼ االجتماعية كالضغط النفسي كعدـ االستمتاع بالحياة 

 .(2001،130 ،كالمرض النفسي )حمزه

الجتماعي كىك يبدأ منذ المحظة مف اأف الطمأنينة النفسية ىي جذر األ (2007)كيرل عبد الرحيـ 
 .ـ لمحاجات األساسية المختمفة لمكليدشباع األإنساف مف خبلؿ كلٍ لميبلد اإلاأل

كما أف حرماف الفرد مف الطمأنينة يجعمو فريسو لممخاكؼ مما ينعكس سمبا عمٍ شتٍ جكانب حياتو 
 .(101، 2003الفتاح،  النفسية كاالجتماعية )عبد
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ؽ لتحقيؽ متطمباتو كما أف الطمأنينة النفسية تعتبر شعكر الفرد باالستقرار كالتحرر مف الخكؼ كالقم
 .(15، 2001 ،)الجميمي ان كثر تكيفأدراؾ قدراتو كجعميا إكمساعدتو عمٍ 

احتياجاتو تعزز  طمئناف كتشبع لوكتحيطو بالشعكر باإل ةسميم ةل الباحثة أف نشأة الفرد في أيسر كتر 
  .لديو النمك بشكؿ سميـ كتنمي لديو القدرة عمٍ إعطاء ىذا الشعكر لمف حكلو

كجد نساف منذ لتصاقان بكؿ فرد بعينو كقد ظؿ اإلكالطمأنينة النفسية لمفرد مف أىـ الحاجات كأكثرىا ا
قتو بأخيو الضركرية كتقكية عبللٍ تحقيؽ حاجاتو إمف مف خبلؿ سعيو أرض يبحث عف عمٍ ىذه األ

نساف كيبني عبلقتو معو عمٍ االحتراـ كالقبكؿ كالتعاكف كعمٍ مر األزمنة تأرجحت ىذه العبلقات اإل
بيف القكه كالضعؼ كالحب كالكراىية كالمسالمة كاالعتداء كالعدؿ كالظمـ فكاف البد مف البحث كالتعرؼ 

 .(207، 1986 ،خطار )مكسٍمٍ الشعكر بالطمأنينة كمكاجية األعمٍ كسائؿ تعينو ع

خريف فراد اآلكتتضمف الطمأنينة النفسية كجكد التكازف بيف الفرد كذاتو مف ناحية كبينو كبيف األ
لٍ االستقرار إذا تكفرت ىذه العبلقات المتكازنة في سمكؾ الفرد يميؿ إالمحيطيف بيو مف ناحية أيخرل ف

 رتقاء بو اع القمؽ كالعمؿ عمٍ اإلنك أعف  ان نتاج بعيدلمعمؿ كاإل ةكثر قابميأنو يصبح إكبالتالي ف

 .(21 ،2012 ،) العطاس

بناء بظركؼ غير كنات شخصيتيـ كاألسرة قد تحيط األكتؤثر التنشئة األسرية المحيطة باألبناء عمٍ مك
مبلئمو لتشكيؿ شخصيتيـ لعكامؿ الضغط كالتسامح كالقمع كالحرية كالتسيب كاالنضباط كما يتكفر 

يجابا عمٍ تككيف الشخصية إك أك التيديد كؿ ذلؾ ينعكس سمبا أر باألماف بناء مف مقكمات الشعك لؤل
 .(257 ،2010 ،لؤلبناء ) مراد

بناء النفسية كعمٍ رأسيا الشعكر باألمف كالطمأنينة يصبحكف قادريف عمٍ تحقيؽ إف إشباع حاجات األ
بشكؿ غير سكم نيـ سينمكف إمف كغير دافئ فآبناء في جك غير ذا تربٍ األإ كلكف ،ما يريدكف

 .(77، 2005 ،كيصبحكف غير قادريف عمٍ تحقيؽ ما يريدكف ) شقير
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 من النفسي : عناصر األ 2.2.2

ف عػدـ كجػكد ىػذه العناصػر أك تدنييا يعد ا  تشػكؿ مفيػكـ األمػف النفسػي، ك  ىنػاؾ سػتة عناصػر أساسػية
 :.(38-1993،36 ،لصنيع)امؤشرا إلٍ عدـ الشعكر باألمف النفسي، كىي عمٍ النحك التالي

  .تقبؿ الذات: كيتمثؿ في نظرة الفرد لذاتو نظرة إيجابية كالشعكر بقيمتو -1
يجابيػػة مػػع إت يجابيػػة مػػع اآلخػػريف: كتتمثػػؿ فػػي قػػدرة الفػػرد عمػػٍ إقامػػة عبلقػػاالعبلقػػات اإل -2

 .اآلخريف تتسـ بالثقة كاالحتراـ المتبادؿ
ثػػؿ فػػي اعتمػػاد الفػػرد عمػػٍ نفسػػو كتنظػػيـ سػػمككو كتقيػػيـ ذاتػػو مػػف خػػبلؿ االسػػتقبللية: كتتم  -3

 .معايير محددة يضعيا لنفسو
 .السيطرة عمٍ البيئة الذاتية: كتتمثؿ في قدرة الفرد عمٍ إدراؾ بيئتو كاستغبلليا جيدان   -4
محػددة ككاضػحة يسػعٍ إلػٍ  الحيػاة ذات أىػداؼ: كتتمثػؿ فػي أف يضػع الفػرد لنفسػو أىػدافا -5

 تحقيقيا.
التطػكر الػذاتي: إمكانياتػو كالسػعي نحػكىا كتتمثػؿ فػي إدراؾ الفػرد لقدراتػو ك تطكيرىػا مػع تطػكر  -6

 الزمف  

 أىم الحاجات لتحقيق األمن النفسي: 3.2.2

جػة إلػٍ التقػدير الحاجة إلٍ تأكيد الذات: يميؿ الفرد إلٍ معرفة كتحقيؽ ذاتو بػدافع مػف الحا -1
كالمكانة كاالستقبللية كاالعتماد عمٍ النفس. كؿ ىذه الحاجات كسكاىا تدفع الفرد إلٍ السعي لتحقيؽ 

 .المركز كالمكانة كالقيمة االجتماعية

الحاجػػة إلػػٍ الحػػب: كىػػذه حاجػػة مشػػتركة لػػدل جميػػع النػػاس كتشػػمؿ الحاجػػة إلػػٍ العطػػؼ  -2 
 .ـ كالصداقة كغيرىا الكثيركالتفاى

الحاجة إلٍ االنتساب: كتشمؿ أمكر مثؿ: االنتساب إلٍ جماعة عمؿ رسمية أك غيػر رسػمية أك  -3
 .كصداقة ،إلٍ جماعة مينية

الحاجػة إلػٍ تقػدير الػذات: كتشػمؿ أمػكر مثػؿ المكانػة كالمركػز كالمقػب كالشػعكر بػاحتراـ الػذات   -4
 . (26، 2010) خكيطر،  آلخريف كالترقيات كالمكافآتكالشعكر باحتراـ ا
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كاألمف النفسي مف أىـ الحاجات األساسػية البلزمػة لمنمػك النفسػي السػكم كالتكافػؽ النفسػي كالصحة 
كتظير ىذه الحاجة كاضحة في تجنب الخطر كالمخاطرة كفي اتجاىػات الحذر  ،النفسية لمفرد

 ،ف في الطفؿ الذم يحتاج رعاية الكبار حتٍ يسػتطيع البقػاءكالمحافظة، كتتضح الحاجة إلٍ األم
مػف خػبلؿ ىػذه  ،كاالنتمػاء إلػٍ الجماعػة )األصػدقاء( كاالنتمػاء إلػٍ الػكطف ،الحاجػة االنتمػاء األسػرم

ختمفػة داخػؿ االنتمائيػة يشػعر الفػرد بػاألمف كاألمػاف كالراحػة كالطمأنينػة كالتػي تػؤثر فػي أنمػاط سػمككو الم
 .(20 ،2001 ،عطيو)كتميػز شخصػيتو عػف غيػره مػف األفػراد سػيككلكجيان، كاجتماعيػان   ،مجتمعػو

 مؤشرات األمن النفسي : 4.2.2

-10 ،2007 ،الطيراكمكما بينيا ) قػػاـ ماسػػمك بكضػػع أربعػػة عشػػر مؤشػػرا كتتمخص ىذه المؤشرات
 في التالي:  (11

 .خريف كقبكليـالشعكر بمحبة اآل -1
 .الشعكر بالعالـ ككطف، كاالنتماء كالمكانة بيف المجمكعة -2
 .كندرة مشاعر التيديد كالقمؽ ،مشاعر األماف -3
 .إدراؾ العالـ كالحياة بدؼء كمسرة، حيث يستطيع الناس العيش بأخكة كصداقة -4
 .كبصفتيـ كدكديف كخيريف ،دراؾ البشر بصفتيـ الخيرة مف حيث الكجوإ -5
اقة كالثقػة نحػك اآلخػريف، حيػث التسػامح كقمػة العدكانيػة، كمشػاعر المػكدة مػع مشػاعر الصػد -6

 .اآلخريف
 .االتجاه نحك تكقع الخير كاإلحساس بالتفاؤؿ بشكؿ عاـ -7
  .الميؿ لمسعادة كالقناعة  -8
 .كاالستقرار االنفعالي ،مشاعر اليدكء كالراحة كاالسترخاء كانتفاء الصراع  -9

خػارج الػذات، كالقػدرة عمػٍ التفاعػؿ مػع العػالـ كمشػكبلتو بمكضػكعية دكف  الميػؿ لبلنطػبلؽ مػف -10
 .تمركز حكؿ الذات

 .تقبؿ الذات كالتسامح معيا كتفيـ االندفاعات الشخصية  -11

الرغبػة بػامتبلؾ القػكة كالكفايػة فػي مكاجيػة المشػكبلت بػدالن مػف الرغبػة فػي السػيطرة عمػٍ  -12 
 .اآلخريف
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 .لخمك النسبي مف االضطرابات العصابية أك الذىانية كقدرة منظمة في مكاجية الكاقعا  13-

 .االىتمامػػػػػػات االجتماعيػػػػػػة كبػػػػػػركز ركح التعاكف كالمطػػػػػػؼ كاالىتمػػػػػػاـ بػػػػػػاآلخريف 14-

 معوقات األمن النفسي: 5.2.2

المجتمعػي حينمػا يتعػرض الفػرد لعكامؿ ضاغطة  درجةالتمثػؿ معكقػات األمػف النفسػي أمػر خطيػر عمػٍ 
متنكعة، تؤثر في النسؽ القيمي لمفرد، مما تجعمو في حالة قمػؽ مسػتمر، كمػف ىػذه المعكقات لؤلمف 

 : (2002كما بينيا )عطية،  النفسي

ػث إف قمػة الدخؿ حي،االقتصػادم المػنخفض قػد ييػدد حيػاة الفػرد درجةالمعكقػات االقتصػادية: إف ال -1
طمئناف فقد ال يفي دخػؿ الفػرد بقضػاء حػكائجيـ فينخفض يرم تخمؽ لدل الفرد مشاعر عدـ اإلالش
 .كفي ذلػؾ تيديػد لسػير عجمػة الحيػاة كمػف ثػـ اخػتبلؿ األمػف النفسي،القتصادم لديو درجةال

فػإذا حػدث تغيػر فػي  ،التػي يػؤمف بيػاالتغير في نسؽ القيـ : إف القيـ تشير إلػٍ معتقػدات الفػرد  -  2
ف الفػرد يتبنػٍ قيمػا تعمػؿ عمػٍ إػباع الحاجػة لؤلمػف النفسػي، فػأشػكاؿ السػمكؾ التػي يػتـ اختيارىػا إلش

 .نػو دفػاع عف النفسأكػأف يبػرز العػدكاف مػثبل عمػٍ ،تبريػر السػمكؾ غيػر المقبػكؿ اجتماعيػا كشخصػيا

لخبلفػػات: إف كقػػكع الحػػركب كالخبلفػػات تػػؤدم إلػػٍ أحػػداث تغيػػرات اقتصػػادية الحػػركب كا -3
كاجتماعيػة، تػؤدم إلػٍ تفكػؾ العبلقػات االجتماعيػة، كارتبػاؾ األكضػاع االقتصػادية ممػا يترتػب عمييػا 

 عػاؿ كالسػمكؾ. نشػكء حاجػات جديػدة ألفػراد المجتمػع، كظيػكر أنمػاط جديػدة مػف ردكد األف

 ميددات األمن النفسي : 6.2.2

(. 300، 1989) زىراف،هممهدداتاالمنالنفسيمنأ

الخطر أك التيديد بالخطر : إف الخطر أك التيديد بو يثير الخكؼ كالقمؽ لدل الفرد بشكؿ خػاص  -1
انب المسئكليف عف كمف ج ،و أكثر حاجة إلٍ الشعكر باألمف مف جانبونكالجماعػة بشػكؿ عػاـ، كيجعبل

 .كممػا اسػتكجب زيػادة تماسػؾ الجماعػة لمكاجيتػو ،ككممػا زاد الخطػر كالتيديػد ،درء ىػذا الخطػر

كأمػػراض القمػػب يصػػاحبيا فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف تػػكتر كقمػػؽ  ،األمراض الخطيرة : مثػػؿ السػػرطاف-2
 مرتفػػع كاكتئاب كشعكر عاـ بعدـ األمف 
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منيػا عنػد  ان جسمألمػف كالعصػابية تكػكف أكضػح عنػد المعػكقيف اإلعاقة الجسمية : حيػث نقػص ا-3
  .العادييف

فمػكت األب  ،لؤلمف النفسي ان ككميػا تعتبر ميدد ،كترل الباحثة أف ميددات األمف النفسي كثيرة كمتعددة
اف األب حامي البيت مف المشاكؿ االجتماعية العائػؿ الكحيػد لؤلسػرة مػثبلن ميػدد ألمنيػا النفسػي حيػث ك

ـ يشتت العائمة في حاؿ لـ ترض زكجة بدأ المشاكؿ كالصراعات   كمكت األكاالقتصادية كبمكتو ت
ب تجعؿ االبناء ضحية ـ كاألالمشاكؿ األسرية بيف األ ،لؤلمف ان االب باألبناء كىذا يعتبر ميدد

  .لخبلفاتيـ

 ن النفسي :عالمات عدم الشعور باألم 7.2.2

إف حرمػاف الفػػرد مػػف األمػػف النفسػػي يجعمػػو فريسػػة لممخػػاكؼ فيػػنعكس سػػمبا عمػػٍ شػػتٍ جكانب حياتو 
فالذم يفقد الشعكر باألمف ال يستطيع أف يسػتجيب لممكاقػؼ التي تنطكم عمٍ  ،النفسية كاالجتماعية

كاف عػدـ الشػعكر  ،؟  ػؿ يسػتجيب مػدفكعا بمػاب ،شيء مف الخطػر بمػا يتناسػب مػع طبيعػة الظػركؼ
لػذا فػإف سػمككو يكػكف قاصػرا بػداء  لمفػرد حالػة مػف القمػؽ  ،بػاألمف النفسػي يسػبب يشػعر بػو مػف مخػاكؼ

ػػبح كيص ،ك القمػؽ الزائػد تجػاه مكاقػػؼ الحيػػاة اليكميػػة ،كزيػادة اليمػكـ كالتفكيػر كالشػعكر بعػدـ االرتيػاح
فريسػػة سػػيمة لممػػرض كالكػػدر، كيترتػػب عمػػٍ عػػدـ اإلحسػػاس باألمف النفسي العديد مف المشكبلت 

كانعػداـ الثقػة كالتبعيػة كالتقيػد كعػدـ  ،النفسية كالثقافية كالسمككية كالخكؼ كالقمؽ كالتكتر كالحرص  الزائػد
كقػد يقػكد  ،عمػٍ ية كا اآلخػريف ككراىيػة الحيػاة كمػا فييػالقػاء التبعيػة  ةالحريػة كاليػركب مػف المسػؤكل

 .(2009،29فقػداف األمػف إلػٍ األفكػار االنتحاريػة كاإلحسػاس باألسٍ كالحزف كاالستسبلـ  )الشيرم،

كالحاجة إلٍ  ،إف الحاجػػة إلػػٍ الشػػعكر بػػاألمف النفسػػي تتضػػمف األمػػف الجسػػمي كالصػػحة الجسػػمية
كالبقاء حيا كتجنب الخطر كاأللـ كاالسترخاء كالراحة كالشفاء عنػػد المػػرض  ،الشعكر باألمف الداخمي

كما أف  ،كبالتػػالي الحاجػػة لمحيػػاة السػػكية المسػػتقرة السعيدة ،كالحمايػػة كالمسػػاعدة فػػي حػػؿ المشػػكبلت
ظػة عمػٍ الظػركؼ التػي تضمف إشباع جكىر الشعكر باألمف النفسي ىك السػعي المسػتمر لممحاف

إف عبلمات فقداف الشػعكر بػاألمف النفسػي أف يكػكف الشػخص ، كما الحاجات البيكلكجية كالسيككلكجية
كالجيػر  ،كمػف المنافسػة كمػف اإلقػداـ كالمغػامرة كاالبتكػار ،متكجسػا ىيابػا مػف كػؿ شػيء مػف النػاس

دك ذلػؾ فػي صػكر شػتٍ منيػا الخجػؿ كالتػردد كالشػؾ كاالرتيػاب كاالنطػكاء كيبػ ،بػالرأم كتحمػؿ التبعػات
 .( 94  ،2006 ،كالحػرص الشػديد كالذعر مف شبح الفشؿ )عبد اهلل ك شريت
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 ةكما أف الحرماف مف األمف يختمؼ تأثيره عمٍ الصحة النفسية مف شػخص آلخػر كمػف مرحمة عمري
رحمة الرشد فإف تأثيره السيئ قد يكػكف مؤقتػا يزكؿ بػزكاؿ أسػبابو إلٍ أخرل فإذا حدث الحرماف في م

تػأثيرا سػيئان عمػٍ الصػحة فمو  أمػا إذا حػدث الحرمػاف مػف األمػف فػي مرحمػة الطفكلػة المبكػرة خاصػة
اف مػف األمػف فإنػو يعيػؽ النمػك النفسػي كيػؤثر جميػع مراحػؿ الحيػاة ألف الحرمػ تمؾ المرحمةن  النفسػية فػي 

 رفيشػع ،يعنػٍ تيديػدا خطيػرا إلشػباع حاجػات الطفػؿ الضركرية كىك ضعيؼ ال يقكل عمٍ إشباعيا
بقمػؽ الحرمػاف الػذم ينمػي فيػو سػمات التكافؽ السيئ التي مف أىميا سمات القمؽ كالعداكة كالشعكر 

 .(2010بالذنب )خكيطر، 

كر بػاألمف النفسػي مصػدر لبلضػطرابات النفسية ( إف فقداف الشع29 ،2009)الشيرم،  لكير 
ف بعض األعراض المتميزة في جكانبيا السمبية التي أكضحيا ماسمك كالتي تعد ا  ك  ،كاالنحرافات السمككية

أساسػا لمشػاعر عػدـ األمػف النفسػي كمػا يراىػا الفػرد فػي ذلػؾ كىػي تعػد بمثابػة األعراض األكلية لعدـ 
 كىي : ةيالطمأنينة النفس

شػعكر الفػرد بأنػو منبػكذ كغيػر محبػكب مػف قػبميـ كيعاممكنػو ببػركد كجفػاء أم شػعكر بالنبػذ كاالحتقار  -
 مف اآلخريف.

 .شعكر الفرد بالعزلة كالكحدة كالبعد عف الجماعة -

 .الشعكر الدائـ بالخطر  -

 : العوامل التي تؤثر في األمن النفسي 8.2.2

فسي تداخبلن شديدان بيف مجمكعة مف المتغيرات التي تدخؿ في مفيكمو، كأشار )ماسمك يتداخؿ األمف الن
Malow) 1972 إلٍ أف ىذه المتغيرات تشكؿ حينػان عامبلن كحينان آخر نتيجة، يعتقد الباحثكف بضركرة )

ي كمػا التركيز عمٍ بعػض العكامػؿ المركبة، كليؤالء الباحثيف في تصدييـ لتحميؿ عكامؿ النمك النفس
 ( ىذه العكامؿ كما يمي:2010)خكيطر، ككضح  رتػب عميو مف أمف نفسي مذاىب عدةيت

الكراثة كالبيئة: مف غير المكثكؽ بو الرككف إلٍ دكر الكراثة فػي األمػف النفسي مع غياب دراسات  -1
حثيف أف القمؽ قابمة لمتعميـ في ىذا المجاؿ، كالحاؿ سباؽ بيف أنػصار الكراثة كأنصار البيئة مف البا
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ف أسباب القمؽ كراثية كأف لمبيئػة األثر األكبر، كأشار )إيزنؾ إىك أحد محكات األمف النفسي كيقكؿ 
Esenck  (ك)سبلترSlater إلٍ أف لمظركؼ البيئية الدكر الرئيس في تنمية سمة القمؽ العالي). 

ف القمؽ ا  مك الشعكر باألمف، ك أف خبػرات الطفكلػة تمعب دكران ىامان في ن التنشئة االجتماعية: -2
كمشاعر الخكؼ ناشئة عػف الخبرات كالمكاقؼ الخطيرة التي تيدد الفرد في مراحؿ النمك كما يتعػرض 
لػو الطفؿ مف إحباطات تتمثؿ في إشباع حاجاتو األكلية، كمف البحكث التي أكدت عمٍ أثر خبرات 

كآخركف ( أف األطفاؿ الذيف لـ   Mussenالطفؿ عمٍ تنمية مشاعر الطمأنينة ما قاـ بػو )ميكسػف 
يحصمكا عمٍ عطؼ أسرم كاؼو كانكا أقؿ أمنان كأقؿ ثقة بالنفس كأكثر قمقان كأقؿ تكافقان مف أكلئؾ الذيف 
ال يحصمكف عمٍ عطؼ أسرم بينما يركز فريؽ آخر مف العمماء عمٍ دكر أساليب معاممة األطفاؿ 

ف أساليب المعامم  الشعكر بالطمأنينة. عدـ ة الخاطئة مف أىـ مصادرعمٍ الػشعكر باألمف، كا 

(إلٍ أف التنشئة الكالدية الصحيحة تؤدم إلٍ أف يػشعر الطفؿ باألمف النفسي 1989كيػشير كفافي )
 كالعكس صحيح.

( أف أساليب التنػشئة االجتماعيػة كالعبلقػات األسرية القائمة عمٍ االحتراـ المتبادؿ 1987كجد عطا )
شعاره بأنو مرغكب فيو، كأساليب الرعاية المتزنة كأساليب التعا مؿ القائمة عمٍ تفيـ الطفػؿ كتقبمو كا 

دكف إىماؿ أك رفػض تعد شركط أساسية لمطمأنينة االنفعالية عند األطفاؿ، كلما كانت األسرة ىي 
، فإف المجاؿ االجتماعي الذم تشبع فيو الحاجة إلٍ األمف كتمارس تأثيراتيا في الطفػؿ لمػدة طكيمة

الخبرات الطفكلية تعمؿ عمٍ تشكيؿ األمف النفسي لػدل الفػرد. كأف درجة األمف التي تتحقؽ لمطفؿ في 
أسرتو كبيئتو ليا أثر كبير فػي قدرتػو عمػٍ التكافؽ النفسي كاالجتماعي، كأف الفرد الذم يشعر باألمف 

جتماعية مشبعة لحاجاتو كيػرل فػي في بيئة أسرية مػشبعة يميؿ إلٍ تعميـ ىذا الشعكر فيرل البيئة اال
 .الناس الخير كالحب كيتعاكف معيـ كيحظٍ بتقديرىـ فيتقبمو اآلخركف كىذا يؤدم إلٍ تقبمو لذاتو

(عمٍ دكر التنشئة االجتماعية حيػث يفسر حالة األمف النفسي بأنيا نتاج 1979يؤكد عبد الغفار )
التي عاش كيعيش فييا كأف ككف الفرد آمنان مف الكجية  التفاعؿ االجتماعي بيف الفرد كالبيئة االجتماعية

النفسية ما ىػك إال نتػاج لخبرات كمكاقؼ مختمفة في بيئتو جعمتو يشعر باألمف النفسي حياؿ ىذه البيئة، 
كما أف ككف الفرد غير آمف نفسيان راجع أيضان إلٍ ما خبره مف البيئة التي عاش فييػا كالتي أصبحت 

 تثير إال مشاعر الخكؼ كالقمؽ.  ميددة كمخيفة كال
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(أف الفرد يجد أمنو النفسي في انػضمامو إلػٍ جماعة تشعره  1989جماعة الرفاؽ: يرل زىراف ) - 4
باألمف، كأف الفرد القمؽ يجد الراحة كاألمف في صػحبة اآلخػريف كأنو يحتاج إلٍ اآلخريف ليككنكا بجكاره 

ف لـ يمنعو، عندما يقابمو خطر كعندما تحؿ بو كارثة أ ك مصيبة، كأف كجكدىـ معو يخفؼ الخطر كا 
كيتػضح ذلػؾ فػي جماعات العمؿ في السمـ كالحرب كاإلنتاج حيث يعتمد بعضو عمٍ بعض بػشكؿ 

 كاضح حتٍ يشعركا بدرجة أكبر مف األـ.

 حاجة المراىق إلى األمن النفسي: 9.2.2

ل ػٍ الػشعكر بأنػو مقبكؿ اجتماعيان مف أفراد يحتاج الطالب في مرحمة المراىقة إلٍ األمف النفسي كا 
أسػرتو كأقرانػو كأىمػو كمدرسػتو كىػذه الحاجػة السيككلكجية مف الحاجات الكامنة في الطفكلة، فالذم يفقد 
ف تكفر لو فيما بعد عكامؿ األمف فكؿ مف يحتاج إلٍ أـ تمػده  األمف فػي طفكلتػو ال يستطيع أف يجده كا 

ء، كما تؤكد دراسػات بكلي كآنا فركيد كجكلػد فػارب المشػار إلييػا في عبد العظيـ باألمف كالعطؼ كالدؼ
(بػأف األطفػاؿ الػذيف يعػانكف الحرماف مف أمياتيـ خاممكف كمضطربكف كشديدك البكاء كسريعك  2002)

ف قبؿ كذلػؾ ألنيـ حرمكا مف الطمأنينة كاألمف. لذلؾ يحتاج الطالب إلٍ الشعكر باألمف م، البكػاء 
أفراد أسرتو حتٍ يتغمب عمٍ صعكبات ىذه المرحمة التي تتسـ بػالقمؽ كالتػكتر كاألزمات كىك يحتاج 
إلٍ تقدير األىؿ كاحتراـ اآلخريف لو، كتعتبر عػدـ الثقػة بالنفس كالشعكر بعدـ تقدير المجتمع مف 

 .(1989)زىراف،  الدائـ العكامؿ الميمة التي تشعر الطالب بعػدـ األمف كتجعمو في حالة مف القمؽ

ذا كجد التقدير كالقبكؿ  ترل الباحثة أف األمف النفسي يتحقؽ لمطالب إذا تكفر لو جك األسرة مناسب كا 
ذا تحقؽ لو ذلؾ يمكف أف ينجح  االجتماعي كاإلرضاء كاإلشباع المناسب لحاجاتو النفسية المنكعة، كا 

قيؽ األمف النفسي أف يشعر بأف الظػركؼ المحيطػة كينمك كيتقدـ في المعرفػة كالميػارة كذلؾ يتطمب تح
بػو ظركؼ مستقرة كثابتة إلٍ حد ما ال تيدده المفاجآت المتكقعػة كغيػر المتكقعػة كالتبديبلت الكثيرة، 
كأف يشعر بأف ىناؾ قكانيف كمبادئ عامة يمكف أف يركف إلييا لتسيير دفة حياتو كتفسير سمكؾ 

 يصدر عػنيـ مػف تصرفات.اآلخريف كالتنبؤ بما يمكف أف 
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 النظريات المفسرة لمطمأنينة النفسية :  10.2.2

 النظرية اإلنسانية )ماسمو( : 

 نساف لديو رغبات يسعٍ إلشباعيا حسب تسمسؿ ىـر ماسمكتقكـ ىذه النظرية عمٍ أساس أف اإل
 :(1989)زىراف، 

 الحاجات األساسية. 
 الحاجات لؤلماف كالطمأنينة النفسية.  
 الشعكر باالنتماء حاجات. 
 حاجات التقدير.  
 .حاجات تحقيؽ الذات 

 مف ضمف الحاجات لتنظيـ اليرمي : 

لٍ إنساف إلتدفع احاجة تحتؿ مرحمة متقدمة في اليـر كالتي  مف : كىذهلٍ الطمأنينة كاألإالحاجات 
لمخاطر التي لحماية الفرد مف ا ةماف بصكره عاممنو تككف متمثمة في تكفير األآة تحقيؽ بيئلالسعي 

مف كالسبلمة المينية كالتأمينات االجتماعية مثؿ في العمؿ عمٍ تأميف أنظمة األقد تحيط بو كتت
 .كالرعاية الصحية

يعتبر ىـر ماسمك الممثؿ البارز ليذه االتجاىات، كىذا اليـر الذم يتضمف آلية اإلحساس باألمف 
لحاجة إلٍ األمف حاجة قاعدية، أساسية النفسي مف خبلؿ العبلقة التكاممية بيف حاجاتو، كتعد ا

باإلضافة إلٍ الحاجة الفسيكلكجية التي تسبقو في اليـر كالحاجات التي تأتي بعدىا، أما الحاجة إلٍ 
 تحقيؽ الذات فقد عدىا حاجة مف حاجات النمك. 

 نظرية التعمم االجتماعي )ألبرت باندورا( 

مريكي بجامعة ستانفكرد. كتؤكد لبرت باندكرا( األالنفس الشيير )اظيرت ىذه النظرية عمٍ يد عالـ 
 نظرية التعمـ االجتماعي عمٍ التفاعؿ الحتمي المتبادؿ كالمستمر لمسمكؾ كالمعرفة كالتأثيرات البيئية 

كمف  ،كيرل أصحاب ىذه النظرية أنو يتـ التعمـ بالمبلحظة عف طريؽ نماذج معينو يقمدىا الشخص
 : .(2000 ،) حجازمبعض ىذه النماذج 
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 فراد ف العضكم بصكره مباشره مف قبؿ األالنمكذج الحي : كىك نسخ ) تصكير( سمكؾ الكائ
 .كثر اشكاؿ التعمـ عف طريؽ النمكذج انتشاراأالمحيطيف بفرد كىذا النكع 

 ك كعي باالستجابة أإستجابة نمكذج كمحاكاتو دكف فيـ عمٍ : كيعني أنو مجرد نسخ ألالتقميد ا
لفاظ في يـ أك غناء اك السخرية أك نطؽ األطفاؿ آلبائد كمثاؿ ذلؾ تقميد صغار األا الفر التي يقكـ بي

 .بداية تعمميا دكف أف يدرككا معناىا 

كلذلؾ فالناس يمارسكف بعض التأثيرات عمٍ أنماط سمككيـ مف خبلؿ أيسمكب معالجتيـ لمبيئة فالناس 
جية أم أنيـ قادركف عمٍ التفكير كاالبتكار ليسكا فقط مجرد ممارسيف لردكد الفعؿ ازاء المثيرات الخار 

  .حداث كالكقائع البيئيةيؼ عممياتيـ المعرفية لمعالجة األكتكظ

إف نظرية التعمـ االجتماعي تقكـ عمٍ أف الطمأنينة النفسية سمكؾ متعمـ أك تأثير قائـ عمٍ التعمـ 
د أشخاص يشعركف بعدـ بالمبلحظة كأف الفرد يشعر بالتيديد كالعجز كعدـ الطمأنينة عند كجك 

 .الطمأنينة

 نظرية االرتباط العاطفي )التعمق( )بولبي( : 

أحد ركادىا بكلبي الذم ركز عمٍ اضطرابات االطفاؿ الذيف يعانكف مف مشاكؿ انفعاليو مف قبيؿ 
قديـ الحب اك نيـ عاجزيف عف تأخريف بشكؿ دائـ كثابت كيبدك مع اآل ةلفأز عف تككيف عبلقات العج

ي أف الفرد ال باألـ في حياتيـ يرل بكلب ان قكي نيـ حرمكا الفرصة ليشكمكا اتصاالن ف االخريف ألتقبمو م
النفسية  ف الصحةأـ كلقد ذكر بكلبي فيـ طبيعة العبلقة بيف الطفؿ كاألال بإيستطيع فيـ النمك 

كالناس كالثقة  ساس في بناء الطمأنينة النفسية التي ىي منطمؽ االنفتاح عمٍ الدنيااإليجابية ىي األ
 .(2000 ،بالذات بعيدان عف االنعزالية كالكحدة ) حجازم

 أما )مارم ينزكرث( تعتقد أف أنماط التعمؽ لدل الفرد :

 كفيو يككف الطفؿ متأكد مف تكاجد األـ إلٍ جانبو لتمبية إحتياجاتو ، فعندما تغيب مف : المتعمؽ األ
بيا عف إفتقاده ليا كلكف عندما تحضر يككف ىك  مف المحتمؿ أف يبكي ، كبكاءه ىذا طريقة لييعبر

بخير ، فالعبلقة اآلمنو كالدافئة بيف األـ كالطفؿ منذ الكالدة تساىـ في استقراره كتطكره بالمراحؿ 
 القادمة.
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 كفيو يككف الطفؿ غير متأكد مف أف األـ سكؼ تككف متكاجدة كمتجاكبة مف : عمؽ غير اآلالمت
يتعرض لحرماف جزئي مف األـ، أك أف يككف اتجاه األـ غير كدكد نحك م أكمتعاكنة عند األحتياج )

حيث يعتبر الطفؿ محركمنا مف األمكمة حتٍ لك كاف يعيش مع أسرتو إذا لـ تكف لدل أمو  طفميا(،
القدرة عمٍ منحو رعاية الحب التي يحتاج إلييا. بسبب ىذا التردد في المعاممة كعدـ تأكده مف الشعكر 

يككف ميدد بقمؽ األنفصاؿ عف أمو، كمياؿ لمتشبث الزائد بيا كيشعر بالقمؽ  ، و كالكدبالمحبة مف أم
 . حياؿ استكشافو لمعالـ الخارجي

  يبدك : نفصؿ عنيا ال يبدك منزعجا إذا ا  مو خبلؿ حضكرىا ك أمع  بمتجاك  الطفؿالمتعمؽ المقاـك
ك يككف بطيئا في الترحيب أيا ليو يتجنبإـ مو كعندما تعكد األأكيتصرؼ مع الشخص الغريب كما مع 

 .بيا كعندما تحممو ال يبدم التعمؽ الجسدم بيا
 لييا عندما إفبل ينظر  لطفؿـ كاالمتعمؽ العشكائي: يبدم الكثير مف الحيرة كالتناقض في عبلقة األ

 .( 80-79، 2001)مرىج، .تحممو كال يبدك سعيدان عندما يمتقييا كيبكي بشكؿ غير متكقع 

 العقالني : نظرية العالج 

اليس حيث تقكـ النظرية عمٍ أف الفرد نشأ عمٍ أفكار ال عقبلنية كغرسيا في نفسو  ركبرت مف ركادىا
 .فكارليو في العبلج لمتخمي عف ىذه األإلذلؾ ال بد أف الفرد يقاـك الضغكط المكجية 

طفؿ حساسان لمؤثرات كيرل اليس بأف التفكير البلعقبلني ينشأ مف مرحمة الطفكلة الباكرة حيث يككف ال
ف االفكار المنطقية )العقبلنية( تزيد مف مشاعر الطمأنينة النفسية كتحقيؽ ، ك البيئة الخارجية  درجةا 

لٍ عقؿ الفرد كيرل إغير المنطقية ) غير العقبلنية(  مرتفع مف الصحة النفسية مقارنو بتسرب االفكار
القناعات الخاطئة التي لقنيا االباء لؤلبناء كمف أسباب ىذا التفكير غير المنطقي )غير العقبلني ( الٍ 

 .(44-2014،9،ىنا يتكجب عمٍ كؿ إنساف أف يعي القناعات الخاطئة المكجكدة لديو )االسي

 المؤسسات االيوائيو : 3.2

فراد عكضان عف األسرة تقدـ الرعاية لمف يحتاجيا مف األ أنيا مؤسسات"( 2009سماعيؿ )إيعرفيا 
تسيـ  ةكمعنكي ةالطفؿ في بيئتو مف إمكانيات ماديز عف رعايتيـ كتقديـ ما يفقده الطبيعية التي تعج

 ."في إعادة تكيؼ الطفؿ كتنمية شخصيتو

 في النقاط التالية :  ةيكائيتحديد فمسفة العمؿ بالمؤسسات اإل كيمكف



.. 
 

بقو يماف بأف األسرة ىي أفضؿ مكاف لرعاية الطفؿ كأف قرار االيداع بالمؤسسة يجب أف تساإل -1
  .ةدراسة كافي

ف الطفؿ ال يجب أف ينتزع مف أيسرتو بسبب الفقر فقط نيائيان إنما ىك تكاجد مؤقت لحيف تعديؿ إ -2
  .ظركؼ األسرة

  .كمما كاف نظاـ العمؿ بالمؤسسة قريبان مف ظركؼ األسرة كمما كاف ىذا أفضؿ لنمك الطفؿ -3

ر عرضو لممعاناة مف االضطرابات كعمٍ الرغـ مف أف الطفؿ المحركـ مف الرعاية األيسرية أكث
مف  طفاؿندما يحـر األال أنو عإالشخصية كالنفسية كانخفاض قدرتو عمٍ التكافؽ النفسي كاالجتماعي 

طفاؿ سرم كاألألكما في حاالت اليتـ كالتفكؾ ا ةسر أمثؿ عدـ كجكد  ةالرعاية األسرية ألسباب قيري
  .كنكع مف الرعاية المجتمعية البديمة ةكحتمي ةتصبح الرعاية المؤسسية ضركرة ممحمجيكلي النسب 

 الخدمات التي تقدميا المؤسسات االيوائيو : 1.3.2

 ( الخدمات التي تقدميا المؤسسات كاالتي : 2013،59كقد حدد العطاس )

  : الرعاية االجتماعية كالنفسية 

طفاؿ مؿ مع األمدربكف عمٍ كيفية التعا يجب أف يتكفر أخصائيكف كمشرفكف اجتماعيكف كنفسيكف
بيف بعضيـ البعض لكي يعكضيـ عما فقدكه مف  األلفةالمحركميف مف الرعاية األسرية كتكفير جك مف 

 حناف األسرة الطبيعية.

  : الرعاية الصحية 

طفاؿ كتحكيؿ الحاالت كذلؾ لتكقيع الكشؼ الطبي عمٍ األ يجب أف يتكفر لدل المؤسسة طبيب زائر
يعاني  ةفسي لمكقكؼ عمٍ أم اضطرابات نفسيـز االمر كذلؾ طبيب نلٍ المستشفيات إذا لإالحرجة 
  .طفاؿ نتيجة عدـ تكيفيـ مع البيئة الجديدة أك ألم أسباب أيخرلمنيا األ

  : الخدمات التعميمية 

كقدراتو أك فتح فصكؿ  البد أف تقكـ المؤسسة بإلحاؽ أبنائيا بالمراحؿ التعميمية المختمفة كؿه حسب سنو
  .لمف فاتيـ سف التعميـ ةلمحك األمي



.4 
 

 الدراسات السابقة :   4.2

 الدراسات العربية التي تناولت الوحدة النفسية : 

الشعكر بالطمأنينة كالكحدة النفسية  درجةىدفت الدراسة الحالية إلي التعرؼ عمي  (2013 )العطاس 
افة إلي مقارنة كؿ مف يتاـ المقيميف لدل ذكييـ، باإلضلدل األيتاـ المقيميف في دكر الرعاية كاأل
كقد  .يتاـ المقيميف في دكر الرعاية كالمقيميف لدم ذكييـالشعكر بالطمأنينة كالكحدة النفسية لدم األ

يتاـ المقيميف في مف األ 32استخدمت الدراسة المنيج الكصفي المقارف، كتككنت عينة الدراسة مف 
ذكييـ بمكة المكرمة. كقد استخدمت الدراسة يتاـ المقيميف لدل مف األ22دكر الرعاية بمكة المكرمة ك

كؿ مف مقياس الطمأنينة النفسية، كمقياس الشعكر بالكحدة كالتي استخدمت في العديد مف الدراسات 
دكات الدراسة كثبات أكالمعركفة بالصدؽ كالثبات الجيديف، كما قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ استخداـ 

سئمة أ ٍـ الباحث عدد مف األساليب اإلحصائية لئلجابة عميتاـ. كاستخددرجاتيا عمي عينة مف األ
كقد تكصمت الدراسة لعدد  (ت)اختبار ،كمعامؿ سبيرماف بركاف،لفا كركنباخأىميا معامؿ أالدراسة مف 

يتاـ المقيميف في دكر الرعاية يعانكف مف فقر في الطمأنينة النفسية ف األأمف النتائج مف أىميا 
يتاـ المقيميف مف األ بلكف أقؿ بنفس المقدار، ك المقيميف لدل ذكييـ، عمٍ األ قرانيـأمف  ٍبمستكم أعم

يتاـ ف شعكر األأكلك ،يتاـ المقيميف لدل ذكييـ يعانكف مف الشعكر بالكحدة النفسيةفي دكر الرعاية كاأل
يتاـ األف أقرانيـ المقيميف لدل ذكييـ. كما أكبر مف أالمقيميف في دكر الرعاية بالكحدة النفسية كاف 

يتاـ المقيميف في حصائيان مف األإكبر كداؿ أالمقيميف لدل ذكييـ يشعركف بالطمأنينة النفسية بشكؿ 
يتاـ المقيميف في دكر الرعاية بنفس يتاـ المقيميف لدل ذكييـ كاألدكر الرعاية، في حيف ظير شعكر األ

كبر مف أالرعاية بالكحدة النفسية يتاـ في دكر الدرجة مف الكحدة النفسية كرغـ ذلؾ فقد كاف شعكر األ
الداللة. كلـ تتكصؿ الدراسة لعبلقة دالة  درجةكلكف لـ يصؿ الفرؽ ل،يتاـ المقيميف لدل ذكييـاأل

في حيف ،إحصائيا بيف الطمأنينة النفسية كالشعكر بالكحدة النفسية لؤليتاـ المقيميف في دكر الرعاية
طمأنينة النفسية كالشعكر بالكحدة النفسية لؤليتاـ المقيميف كانت ىناؾ عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف ال

لدل ذكييـ. كأخيرا تكصمت الدراسة لعدـ كجكد اختبلؼ دالة إحصائيا بيف معاممي االرتباط بيف 
يتاـ المقيميف لدل يتاـ المقيميف في دكر الرعاية كاألالطمأنينة النفسية كالشعكر بالكحدة النفسية لدل األ

 .ذكييـ
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لٍ الكشؼ عف الشعكر بالكحدة النفسية كعبلقتو بالتكافؽ إىدفت  بدراسة (2013)دواسقامت ح
تقدير الذات لدل المراىؽ الجانح فقد اعتمدت الباحثة عمٍ المنيج الكصفي  درجةالنفسي االجتماعي ك 

بار براىيـ قشقكش" كاختإ"  مف إعداد الٍ استخداـ مقياس الشعكر بالكحدة النفسية باإلضافةالتحميمي 
كمقياس تقدير  ،تبار ثباتياخ" محمكد عطيو ىنا " ثـ ا مف إعداد الشخصية لممرحمة االعدادية كالثانكية

كمراىقة متكاجديف  ان قمراى 112كقد تككنت عينة البحث مف  ، ككبر سميث " "  مف إعداد الذات
دالة   تمثمت في كجكد عبلقة نتائج  إلٍتكصمت الدراسة  ، الجزائر كالبميدة تييبكالعادة التربية إ زبمراك

تقدير الذات لدل المراىؽ الجانح  درجةبيف الشعكر بالكحدة النفسية كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي ك 
كثر ارتباطا بالشعكر بالكحدة النفسية ىك تقدير الذات حسب ف المتغير األأحسب الجنس كما كجدت 

ف فيما يخص المتغيرات في حيف يكجد نو ال تكجد فركؽ دالة بيف الجنسيإ تالجنس في حيف كجد
 .ناثفركؽ في التكافؽ النفسي لصالح اإل

رشادم معرفي سمككي كمعرفة مدل فاعميتو في إعداد برنامج إلٍ إىدفت  بدراسة (2012)الزىراني
مف النفسي لدل عينة مف طبلب المرحمة ة الكحدة النفسية كزيادة درجة األتخفيض درج

الكحدة النفسية  درجةكؽ بيف المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية في كالتعرؼ عمٍ الفر ،الثانكية
مف طبلب المرحمة الثانكية  العينةكتككنت  ،رشادم مباشرةمف النفسي بعد تطبيؽ البرنامج اإلكدرجة األ

طالبا بطريقة العينة العشكائية الطبقية ثـ  456طالبا كتـ اختيار  62791بمدينة جدة كالبالغ عددىـ 
د تطبيؽ المقاييس جاءت المرحمة الثانية كفييا تـ اختيار عينة قصدية كىي عينة الطبلب الحاصميف بع

طالبا،  20النفسية كبمغ قكاميا  كالطمأنينةعمٍ درجات مرتفعة في كؿ مف مقياسي الكحدة النفسية 
البرنامج  ةالدراسلتطبيؽ ىذه  المستخدمةدكات ككانت األ ،كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي

ف(، يخر آ) الدليـ ك  عدادإمقياس الطمأنينة النفسية مف  ،عداد الباحثإرشادم المعرفي السمككي مف اإل
سفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة أك  ،مقياس الكحدة النفسية مف اعداد )قشقكش(

لنفسية بعد تطبيؽ حساس بالكحدة احصائية بيف المجمكعتيف : الضابطة كالتجريبية في درجة اإلإ
حساس بالكحدة النفسية مما يشير إلالبرنامج ككانت لصالح المجمكعة التجريبية حيث انخفضت درجة ا

حساس بالكحدة النفسية لدل المجمكعة لٍ فاعمية البرنامج المعرفي السمككي في تخفيض درجة اإلإ
مف بية في درجة األكالتجري حصائية بيف المجمكعتيف : الضابطةإكجكد فركؽ ذات داللة  ،التجريبية
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مف السمككي ( في زيادة درجة عدـ األ –رشادم )المعرفي لٍ فاعمية البرنامج اإلإالنفسي مما يشير 
 النفسي لدل عينة في المجمكعة التجريبية.

سرم لٍ الكشؼ عف طبيعة العبلقة االرتباطية بيف العنؼ األإكالتي سعت  (2012)دراسة كاتبي
سرم المكجو نحك الكشؼ عف الفركؽ في العنؼ األ ،كالشعكر بالكحدة النفسية  بناءالمكجو نحك األ

التعميمي  درجةب / اللؤل ةالتعميمي درجةبناء في الكحدة النفسية تبعا لمتغيرات البحث ": الجنس / الاأل
كؿ الثانكم مف ألطالب كطالبة مف طمبة الصؼ ا 100تككنت عينة البحث مف  ،فراد العينةأـ لدل لؤل

ناث في محافظة ريؼ دمشؽ في مدينتي كفر بطنا كالمميحة كاستخدـ الباحث في بحثو الذككر كاإل
بناء ساءة الكالدية كما يدركيا األمقياس ممارسة اإل الحالي المنيج البحث الكصفي التحميمي باستخداـ 

الدليـ كعامر عداد إك مف كمقياس الشعكر بالكحدة النفسية لممراىقيف ى ،1999عداد الطراكنة إمف 
سرم حصائية بيف درجات العنؼ األإلٍ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إ الدراسةكتكصمت  ،2004

فراد عينة البحث حيث بمغ معامؿ االرتباط أبناء كدرجة الشعكر بالكحدة النفسية لدل المكجو نحك األ
سرم في العنؼ األحصائية إكجكد فركؽ ذات داللة  ،0.01داللة  درجةكىك الداؿ عند  0.371

كثر تعرضا لمكحدة النفسية أ فاإلناث 0.01الداللة  درجةبناء تبعا لمتغير الجنس عند المكجو نحك األ
سرم فراد العينة في العنؼ األأحصائية بيف متكسطات درجات إكجكد فركؽ ذات داللة  ،مف الذككر

حيث يزداد العنؼ  0.01الداللة  درجةب عند التعميمي لؤل درجةبناء تبعا لمتغير الالمكجو نحك األ
حصائية بيف متكسطات درجات إكجكد فركؽ ذات داللة  ، بلؤل ةالتعميمي درجةسرم بانخفاض الألا
الداللة  درجةـ عند لؤل ةالتعميمي درجةبناء تبعا لمتغير السرم المكجو نحك األفراد العينة في العنؼ األأ

حصائية إتكجد فركؽ ذات داللة  ،ـلؤل ةالتعميمي درجةسرم بانخفاض الحيث يزداد العنؼ األ 0.01
ب عند ؤلل ةالتعميمي درجةفراد العينة في الشعكر بالكحدة النفسية تبعا لمتغير الأبيف متكسطات درجات 

 .بلؤلة التعميمي درجةأم زيادة الشعكر بالكحدة النفسية بانخفاض ال 0.01الداللة  درجة

كعدد  النفسية بالكحدةبيف خبرة الشعكر  العبلقةلكشؼ عف التي  تيدؼ الٍ ا (2007)دراسة الدسوقي
كالتجاكب  الشخصية كالكفايةكالتقدير السمبي  كاالعتمادية العدكانيةمثؿ  الشخصيةمف متغيرات 

يضا أيدؼ كذلؾ لدل المراىقيف مف الجنسيف كما ي لمحياة السمبية كالنظرةاالنفعالي كالثبات االنفعالي 
كالتفاعؿ بينيما عمٍ تبايف  النفسية كالكحدةؿ مف متغيرم الجنس )النكع(، لٍ التحقؽ مف تأثير كإ

 النفسية بالكحدةمف حيث الشعكر  كالمنخفضة المرتفعةفراد مجمكعات البحث ذكم المستكيات أدرجات 
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مف بيف  ةكتمميذ، تمميذ 200 قكاميا  ةالبحث مف مجمكعو كمي ةعين تتألؼ ، الشخصيةفي متغيرات 
بشبيف  الثانكيةتمميذ مف بيف تبلميذ مدرسة المساعي  100كؿ الثانكم العاـ بكاقع ؼ األتمميذات الص

ستخدـ الباحث مقياس إ ،لمبنات الثانكيةمف بيف تمميذات مدرسة شبيف الكـك  ةتمميذ 100 ، الكـك
د كقاـ عب  (براىيـ قشقكشا  عبد السبلـ عبد الغفار ك )عداد إ لؤلسرةاالجتماعي االقتصادم  درجةال

كقامت  Rohner)ركنالد ركنر )عداد إلمكبار  الشخصيةاستبياف تقدير  ، ةالعزيز الشخص بتعديم
لٍ كجكد إ الدراسةكتكصمت  ،الباحثةعداد إ النفسية بالكحدةمقياس الشعكر  ،ةكتقنين ةبترجمت( سبلمو)

ذككر كاالناث( عمٍ )ال الكمية العينةفراد أحصائيا بيف الدرجات التي حصؿ عمييا إ ةكدال ةمكجب ةعبلق
كالدرجات التي يحصؿ عمييا نفس التبلميذ كالتمميذات في بعض  النفسية بالكحدةمقياس الشعكر 

حصائيا بيف المتكسط الحسابي لمدرجات التي حصؿ عمييا إ ةكجكد فركؽ دال ،الشخصيةمتغيرات 
 السمبية لمنظرةياس الفرعي عمٍ المق النفسية بالكحدةمف حيث الشعكر  المرتفعةالتبلميذ ذكك المستكيات 

مف حيث نفس  المنخفضةكالمتكسط الحسابي التي حصؿ عمييا زمبلؤىـ ذكك المستكيات  لمحياة
  .المرتفعةالشعكر عمٍ المقياس الفرعي لصالح التبلميذ ذكم المستكيات 

دراؾ الرفض الكالدم كرفض إبيف  العبلقةلٍ فحص إ الدراسةىدفت ىذه  (2003)دراسة مخيمر
مراىقا  295مف  الدراسةتككنت عينة  ،لدل عينو مف المراىقيف النفسية بالكحدة قراف كالشعكراأل

طبؽ استبياف القبكؿ كالرفض الكالدم )سبلمو( كاستبياف قبكؿ كرفض االقراف )عماد مخيمر(  ،كمراىقة
يف الرفض مكجب ب ارتباطلٍ كجكد إ الدراسة)عبد الرقيب البحيرم( كتكصمت  النفسية الكحدةكمقياس 

حصائيا بيف إكجكد ارتباط مكجب داؿ  ،لدل المراىقيف كالمراىقات النفسية بالكحدةالكالدم كالشعكر 
بفعؿ  النفسية بالكحدةتزايد الشعكر  ،لدل المراىقيف كالمراىقات النفسية بالكحدةقراف كالشعكر رفض األ

  .مراىقاتقراف لدل المراىقيف كالالتأثير المشترؾ لمرفض الكالدم كرفض األ

 ة النفسيةنالدراسات العربية المتعمقة بالطمأني

بناء مرضٍ الفصاـ أالطمأنينة النفسية لدل  درجةلٍ إىدفت الدراسة التعرؼ ( 2016)دراسة الغمري
مف  197بناء مرضٍ الفصاـ العقمي تتككف عينة الدراسة مف أالطمكح لدل  درجةالعقمي كالكشؼ عف 

سنو كقد تـ   18-13لمتردديف عمٍ عيادة الكسطٍ مف الفئو العمرية بناء مرضٍ الفصاـ العقمي اأ
عداد الباحثة إالطمكح  درجةاختيارىـ بطريقو عشكائية كقد استخدمت الباحثة مقياس الطمأنينة كمقياس 

مقبكؿ مف الطمأنينة  درجةلٍ كجكد إكقد تكصمت الدراسة  ،كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
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متكسط مف الطمكح  درجةككجكد  ،بناء مرضٍ الفصاـ العقميألدل   %65.83نسبي  النفسية بكزف
كتكجد عبلقو طرديو ارتباطيو ذات داللو  ،بناء مرضٍ الفصاـ العقميألدل   %72.92بكزف نسبي 

الطمكح لدل  درجةالداللة بيف متكسط درجات الطمأنينة النفسية كمتكسط درجات  درجةإحصائية عند 
 لفصاـ العقمي .  ابناء مرضٍ ا

نا كالفركقات فييا الٍ تحرم مككنات ىكية األ ىدفت ىذه الدراسة( 2015)بو الديار وسالمأدراسة 
جامعييف  طالب كطالبة  400مف  ىقيف المصرييف تككنت عينة الدراسةمف النفسي لممراكعبلقتيما باأل

 Raghdaa&Noaisaعداد إث( كتككنت ادكاتيا مف مقياس األمف النفسي مف انا 200ذككر،  200)
أظيرت  كىي دراسو كصفيو.  Adams et al 1986,1989عداد نا مف إكمقياس ىكية األ 2012

كجكد عبلقة  ،مف النفسيكجكد عبلقة مكجبة بيف تحقيؽ ىكية األنا كبيف األ ما يمي : نتائج الدراسة
كجكد فركقات  ،اخرل ف جيونا كالتبايف فييا مف جيو كبيف األمف النفسي مبيف مظير ىكية األ عكسية

لنفسي بيف المراىقيف ذكم ىكية األنا المرتفعة مف اذات داللو إحصائيو في متكسط الدرجات في األ
بيف  ةحصائيإكجدت فركؽ ذات داللو  كما ،نا المرتفعة لصالح المراىقيف ذكم ىكية األ كالمنخفضة

  نا .ذكم التبايف المنخفض في ىكية األ مف النفسي لصالح المراىقيفنا كبيف األالتبايف في ىكية األ

ىماؿ الكالدم ككؿ مف كاإلة البدني ةلٍ معرفة العبلقو بيف اساءة المعاممإىدفت  (2011)دراسة بوقدى
 ةالنفسي ةلٍ معرفة الفركؽ في متكسط درجات كؿ مف الطمأنينإكاالكتئاب كما ىدفت  ةالنفسي ةالطمأنين
لـ يتعرضف ليا تككنت عينة كالتمميذات البلتي  رضف لئلساءةب بيف التمميذات البلتي تعكاالكتئا
سنو   12-11عمارىف بيف مف طالبات الصؼ السادس مف المرحمة االبتدائية البلتي تتراكح أ الدراسة

، المنيج المستخدـ ىك المنيج الكصفي، استخدمت الباحثو ثبلثة مقاييس طالبة  472كالبالغ عددىف 
ىمالو ا  ك  ةساءة معاممة الطفؿ البدنيإ( مقياس 1993ف،يخر آ)الدليـ ك  ةنفسيال ةىي : مقياس الطمأنين

 ،2000سماعيؿ النفيعي،إ ةالسعكدي ةطفاؿ المقنف عمٍ البيئ( كمقياس اكتئاب األ1996،)اسماعيؿ
 ي متكسط درجات الطمأنينة النفسيةف ةحصائيلة إ، تكجد فركؽ ذات دالة ظيرت الدراسو النتائج التاليأ

كالتمميذات البلتي لـ يتعرضف ليا ككانت الفركؽ لصالح  ساءهيذات البلتي تعرضف لئلبيف التمم
 الطالبات البلتي لـ يتعرضف لبلساءه .

الشعكر باالمف النفسي لدل  درجةلٍ الكشؼ عف إ ةتيدؼ ىذه الدراس (2011) دراسة أبريعيم
ناث بيف الذككر كاإل مف النفسيالشعكر باأل درجةفي  إحصائيةالمراىقيف كمدل كجكد فركؽ ذات داللو 
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مف  ةمككن ةقصدي ةمف النفسي ؿ شقير عمٍ عينجؿ تحقيؽ ذلؾ تـ تطبيؽ مقياس األأمنيـ كمف 
منخفض مف  درجةسفرت النتائج عف كجكد ة ثانكم في كالية تبسو كأالثاني ةفي السن ةطالبا كطالب 186
ىقيف مف النفسي لدل المرااأل درجةفي  ةل المراىقيف ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائيمف النفسي لداأل

 ناث.تعزل لمتغير الجنس لصالح اإل

 ةمف النفسي كعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي لدل طالبات المرحمو عف األبدراس (2006) دراسة التمي
مف النفسي كالتحصيؿ بيف األ ةلٍ الكشؼ عف العبلقإ)مرحمة المراىقو( كىدفت الدراسو  ةالثانكي

ىـ طالبة ككانت أ 70ة بمغ قكاميا كقد طبقت الدراسو عمٍ عين و الثانكيةلبات المرحمالدراسي لدل طا
 مف النفسي كالتحصيؿ الدراسي .بيف األ ةمكجب ةطردي ةالنتائج كجكد عبلق

ة الكالدي ةساليب المعاممأبيف  ةٍ الكشؼ عف العبلقإلىدفت ىذه الدراسو  (2006 )دراسة ميندس
مف النفسي كالقمؽ نتيجة الختبلؼ القمؽ كالفركؽ في متكسط درجات األك مف النفسي لؤلب كاألـ كاأل
أسمكب معاممة األب مف النفسي ككذلؾ القمؽ في كالفركؽ بيف مرتفعات كمنخفضات األالصؼ الدراسي 

 ةكقد استخدمت الباحث ةالمتكسطو بمدينة جد ةمف طالبات المرحم ةطالب 411مقدارىا  ةـ لدل عينكاأل
 1993خركف آالدليـ ك  ة النفسيةكمقياس الطمانين 1988النفيعي  المعاممة الكالديةأساليب مقياس 

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد عبلقة ذات داللة  2005كمقياس القمؽ الميؿ 
 . النفسي لدل عينة الدراسةمف إحصائيو بيف أسمكب معاممة األب كاألـ كالشعكر بعدـ األ

تحصيؿ الدراسي لدل طبلب رعاية مف النفسي كعبلقتو بالكىي بعنكاف األ (2004 )دراسة السييمي
ؿ الدراسي لدل مف النفسي كعبلقتو بالتحصياأل درجةلٍ التعرؼ عمٍ إ األيتاـ بالرياض ىدفت الدراسة

ـ نزالء بدكر رعاية األيتا ان طالب 95مف  اسةيتاـ بمدينة الرياض كيتككف مجتمع الدر طبلب دكر رعاية األ
مف النفسي( مف ة )األالنفسي ةسنو كلقد استخدـ الباحث مقياس الطمانين 23 – 13عمارىـ بيف تتراكح أ

ة سالب ةارتباطي ةلٍ عدة نتائج منيا : كجكد عبلقكلقد تكصمت الدراسة إ ،فيخر إعداد ميند الدليـ كآ
يتاـ كىناؾ فركؽ ذات ة لؤلمف النفسي كالتحصيؿ الدراسي لطبلب دكر الرعايبيف األ  0.01 درجةعند 
 ك العرض.إحصائية بيف فئتي األمف النفسي كلكف بنسب ال تصؿ إلٍ المرض أ ةدالل

 جنبية الدراسات األ

 جنبية التي تناولت الوحدة النفسيةالدراسات األ



49 
 

 (Lasgaard et al, 2010) مجاؿ المراىقيف ذك لفتية ػدل ااعي لػالجتمـ اعدلدة كاحكبالكر لشعا
اضطراب  اذ ان فتٍ مراىق 39ختيار شعكر الكحدة كالدعـ االجتماعي عمٍ القد تـ  :دحكلتا ضطرابإ

النسخو الثالثة كمقياس الدعـ  ucla  ةمقياس الكحد ،التكحد بكاسطة مقياس الشعكر الذاتي بالكحدة
ك دائما أنفسيـ بانيـ غالبا أ ااضطراب التكحد كصفك  ممف الفتيو ذك  205 .جتماعي لؤلطفاؿاإل

رتبط ذك اضطراب التكحد إ ةكطني ةفي دراس ةفتٍ بمدارس نظامي 199ب  ةبالكحده مقارنيشعركف 
 ةعالي ةدرج ان يضأ( ككذلؾ or:7.08,p less than0.0005) ان غالبا اك دائما بالشعكر بككنو كحيد

ف الدعـ االجتماعي مف قبؿ زمبلء إ (f" (1,229)=11.1,p less than 0.0005")ة مف الكحد
 .ضطراب التكحدإلذكم  ةكالصديؽ المقرب ارتبط بشكؿ سمبي بالشعكر بالكحد ،ديفالكال ،الفصؿ

ضطراب التكحد إ ملدل المراىقيف ذك  ةلٍ حدكث عالي مف الشعكر بالكحدإ ةشارت الدراسأكلذلؾ 
 .ىاـ ةاضطراب التكحد ىك عامؿ حماي مف الدعـ االجتماعي المؤكد لدل المراىقيف ذك أكركزت عمٍ 

بداع الشفكم لدل عمٍ اإل ةالنفسي ةمف النفسي كالحريىدفت الٍ قياس األ( Seto, 2010دراسة )
 –ناث إ 134) ان طالب226بمغت  ةعمٍ عين ةجريت الدراسأندكنيسيا أفي  ةداخمي ةطبلب مدرس

ندكنيسيا كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي المقارف كاستخدـ أفي  ةكاحد ةذككر( في مدرس92
 أبعاد الثقةكتـ التعديؿ عميو حيث يحتكم عمٍ  Utami-Munandar 1997ي مف النفساستبياف األ

عمٍ  كأظيرت الدراسة أنو يكجد ارتباط طردم بيف قياس األمف النفسي كالحرية النفسية ،كتقدير الذات
 ندكنيسيا.أفي  ةداخمي ةبداع الشفكم لدل طبلب مدرساإل

 ين تجاه ابائيم والشعور بالوحده :العالقو بين مواقف المراىق( Le roux,a.2009 )دراسة

ف إلدل المبلييف مف البشر  ةمتزايد ةصبح مشكمأكباء المجتمع الحديث ك  ةيعتبر الشعكر بالكحد
ف العديد مف ألـ العاطفي عمٍ الرغـ مف بشكؿ خاص لتطكر ىذا النكع مف األ فك المراىقييف حساس

ف ايمكف  ةف الشعكر بالكحدأحثيف مع فكرة ف بعض الباإيمكف التعرؼ عمييا ف ةسباب الشعكر بالكحدأ
يتـ فحص  ةكفي ىذه الدراس .ة لفترتبط باألة لٍ احتياجات غير مشبعإتؤدم  ةلٍ خبرات طفكلإيعزك 

جؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ جمع بائيـ كألآكمكاقؼ المراىقيف تجاه  ةالعبلقو بيف الشعكر بالكحد
ستخداـ استبيانات تتعمؽ بالسيره الذاتيو كتـ تطبيؽ فريقي كتـ اإجنكب  ان مشارك 1068المعمكمات مف 

باء بائيـ عبر استبيانات لآلآؾ تـ قياس مكاقؼ المراىقيف تجاه لٍ ذلإ ةضافا  ك  .ةمقياس الشعكر بالكحد
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 ،العرؽ ،العمر ،الجنس ان عني بذلؾ )خصكصأك  ةكات لتحديد أم المتغيرات المستقمخذ الخطأكتـ 
كلمتعامؿ مع  .ة شكؿ ممحكظ لمتنبؤ بالشعكر بالكحدب ة( مجتمعةيكاالقتصاد ةاالجتماعي ةالمكان

ىك  ةىـ المخرجات في ىذه الدراسأف إجراء تحميؿ االنحدار متعدد الخطكات إتـ  ةالمعمكمات المكتسب
 ةؿ فترة المراىقخبل ةالنفسي ةلمشعكر بالكحد ةىميأكثر بائيـ تشكؿ المؤشر األآمكاقؼ المراىقيف اتجاه 

 .حصاءاتكفؽ اإل ةييا تأثير ىاـ عمٍ الشعكر بالكحدلد ةف جميع المتغيرات المستقمأتائج شارت النأك 

 ؽلٍ التحقإ تسعٍ ىذه  :ة عبر قكانيف المدرس ةاالكتئاب كالشعكر بالكحد  (  Izgar,2009)دراسة 
 عبر ةالكتئاب كالشعكر بالكحديضا يفحص مستكيات اأينبأ بحدكث االكتئاب ك  ةىؿ الشعكر بالكحد

 ان قانكن 232عمٍ  ةكتـ تطبيؽ الدراس ،ة التعميمي ةطبقا لمتغيرات مثؿ الجنس كالخمفي ةقكانيف المدرس
 ،ةلمشاركيف كاف لدييـ درجات مترابطمف ا 36قانكف لمذككر(  195ناث كقانكف لئل 37) ان مدرسي
كر كتـ استخداـ مقياس الشع .درجات لطبلب خريجيف 32لدييـ درجات لطبلب جامعييف ك 164
تحميؿ  ،tجؿ جمع المعمكمات كتـ استخداـ كؿ مف اختبار أكاستبياف بيؾ لبلكتئاب مف  ucla  ةبالكحد

كسكاء كانت مستكيات  .حادم كمعامؿ االرتباط بيرسكف كانحدار الينر لتحميؿ المعمكماتالتبايف األ
 . tخداـ اختباربشكؿ كاضح خبلؿ الجنس فقد تـ التحميؿ باست ةكاالكتئاب مختمف ةالشعكر بالكحد

-xبينما كاف لمذككر ، x-bar=34.38ناث الشعكر بالكحده كاف لئل درجةف متكسط أكاظيرت النتائج 
bar=.5832  كلـ يكف متكسط االختبلؼ بينيما ىاماp=0.15,p=0.49  كتـ تطبيؽ  .بشكؿ متكالي

anova  درجةتئاب تبعا لكاالك ةالشعكر بالكحد درجةذا كانت ىناؾ اختبلفات في إجؿ مبلحظة أمف 
 ةلمذيف لدييـ درجات مترابط  x-bar=34.45 ةكاف متكسط مستكيات الشعكر بالكحدك  .التعميـ

ككانت النتائج ، x-bar=33.93بينما لمطبلب الخريجيف كانت =32.59x-bar لمطبلب الجامعييف 
-xك ،ة لدييـ درجات مترابطلمذيف   x-bar=29.60متشابيو لمستكيات االكتئاب حيث كانت

bar=28.37 لمطبلب الجامعييف كx-bar=28.50 كلـ يكف أم مف متكسط ، لمطبلب الخريجيف
ة بيف الشعكر بالكحد ةىام ةكعمكما قد كانت ىناؾ عبلق  p=0.39{p=0.61االختبلفات ىاما

ظير أفي حيف ، p=0.05كاالكتئاب كحيف تـ مبلحظة ىذه العبلقو بكاسطة معامؿ بيرسكف لبلرتباط 
 . %15.3لبلكتئاب بنسبة  ان قد حقؽ تنبؤ  ةف الشعكر بالكحدأر لبلنحدار تحميؿ الين

 بالفصل: ةفي الشعور بالوحد ةوالفردي ةدور العناصر االجتماعي( Stoeckll, 2009)دراسة 
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ؿ لمتفاع ةالذاتي ةالمراقب ،القمؽ االجتماعي ،)الثقو بالنفس ةيختبر الباحث دكر الخصائص الفردي
بالفصؿ  ةقراف( حكؿ الشعكر بالكحداختيار األ ،حساس بالخجؿقراف )اإلاأل بالفصؿ( كالتفاعؿ مع

ف أكتفترض ب .فتاه 344فتٍ ك 360 .ة مشارؾ مف مرحمة ما قبؿ المراىق 704مف  ةكتككنت العين
 ةقراف باستخداـ متزايد لنمكذج المعادلبالنفس كالتعامؿ مع األ ةكسيط بيف الثق ةالصفي ةفعاليات المشارك

كر كؿ الدكد النمكذج األأك  .بالنفس ةكنماذج الطرؽ بكجكد كبغياب الثق ،نمكذج القياس ،ة بيالتركي
ظير اثار أبالنفس  ةنمكذج الثاني بدكف الثقال ،الكسيطو لمتفاعؿ الصفي ةالرئيسي لمثقو بالنفس كلمكظيف

كليس الشعكر  ةالصفي ةكيقترح الكاتب تدخبلت محتممو تستيدؼ المشارك ،لمقمؽ االجتماعية متشابي
  .بالنفس لكؿ شخص ةاك الثق ةبالكحد

 اىمالدل المراىقيف الذيف كالد ةكالرضا العاـ عف الحيا ةالشعكر بالكحد (Civitcl at el,2009)دراسة
لدل  ةكالرضا العاـ عف الحيا ةيتـ اختبار الشعكر بالكحد ة: في ىذه الدراسقافك غير مطمأ قافمطم

عمٍ مجمكع  ةتـ تنظيـ ىذه الدراس .اف ك غير مطمقأ افمطمق اىماف كالدالذي ةالثانكي ةطبلب المرحم
تركيا  ،في دينزؿ افليس مطمق اىـكالد 453ك  افمطمق اىـفرد كالد 383 .ةالثانكي ةبالمرحم ان طالب 836

كنمكذج   uclaكمقياس الكحده   swlsكقد جمعت المعمكمات باستخداـ مقياس الرضا عف الحياه 
  manovaىرميا  ةفي تحميؿ المعمكمات تـ استخداـ تحاليؿ االنحدار المتسمسم.صيوالمعمكمات الشخ

عمٍ مف الرضا العاـ أ ةلو اثار سمبي ةف الشعكر بالكحدأب ةظيرت نتائج الدراسأ .one way anovaك
تماال كثر احأكانكا  افمطمقاىما المراىقيف الذيف كالد .افمطمق اىمالدل المراىقيف الذيف كالد ةعمٍ الحيا

كقد كجد اختبلؼ .افليس مطمق اىماكلئؾ المراىقيف الذيف كالدأ مف ةكالرضا عف الحيا ةلمشعكر بالكحد
فيما  افمطمق اىمالدل المراىقيف الذيف كالد ةكمستكيات الرضا العاـ عف الحيا ةىاـ في الشعكر بالكحد

يات الرضا عف الحياه فيما ك مستك أ ةكلـ يختمؼ أم مف الشعكر بالكحد.ةخك يتعمؽ بعدد كاحد مف اإل
العمر  ،باء المنفصميفتكاصؿ مستمر مع األ ،قامو مع الكالديفاإل ،الفصؿ الدراسي ،يتعمؽ بالجنس

 .كقت حصكؿ الطبلؽ

 

  



4. 
 

 : ةالنفسي ةالدراسات التي تناولت الطمأنين

 ةنفسيال ةوالشعور بالوحد ةالنفسي ةدراك الطمأنينإ (Kerns et al, 2001) ينخر آدراسة كيرنز و 
كطفمو بالصؼ الخامس  طفبلن  76عمٍ عينو بمغت  ةجريت الدراسأي  ةطفاؿ ما قبؿ المراىقألدل 

 .مف النفسيكاستخدـ الباحث مقياس ماسمك لؤل

 ةكالشعكر بالكحد ةالنفسي ةنو يكجد ارتباط سالب بيف الشعكر بالطمأنينأظيرت النتائج ما يمي: أك 
 ةيجابيإ ةدراكا لمتحكـ كلدييـ نظر إكثر أ ةالنفسي ةف الطمأنينم ةمرتفع ةكالذيف يتسمكف بدرج ةالنفسي

 .خريف كنحك العالـنحك ذكاتيـ كنحك اآل

 ةكثر قمقا في المكاقؼ االجتماعيو كنظرتيـ سمبيأفيـ  ةالنفسي ةما الذيف يشعركف بانخفاض الطمأنينأ
 .لذكييـ كلمعالـ كلبلخريف

 التعقيب عمى الدراسات: 

تي تناكلت مكاضيع الكحدة النفسية كالطمأنينة النفسية ، تبيف أف جميع ىذه الدراسات السابقة ال
الدراسات قد أكضحت مدل أىمية ىذيف المصطمحيف في حياة الفرد ك عبلقتيما بالعديد مف الظكاىر 

 النفسية كمعالجة العديد مف األمكر.

أخرل فبعض الدراسات  تناكلت  تناكلت الدراسات السابقة متغيرات الدراسة الحالية كعبلقتيا بمتغيرات
الكحدة النفسية كعبلقتيا بالتكافؽ النفسي اإلجتماعي ، أيضا عف العبلقة بيف ادراؾ الرفض الكالدم 
كرفض االقراف كالشعكر بالكحدة النفسية ، بينما متغير الطمأنينة النفسية فقد تـ دراستة مع متغيرات 

لدراسي ، كالتعرؼ الٍ درجة الطمأنينة النفسية لدل مختمفة مثؿ االمف النفسي كعبلقتة بالتحصيؿ ا
 أبناء مرضٍ الفصاـ العقمي . 

األدب التربكم المستخدـ كالمنيج كالمقياس كاألساليب كأفادت الدراسات السابقة بالدراسة الحالية 
 االحصائية المستخدمة . 

عمـ الباحثة أنيا الدراسة  كاختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة أف الدراسة الحالية حسب
األكلٍ التي تطبؽ في البيئة الفمسطينية حيث تـ تناكؿ متغيرات الدراسة في دراسة طبقت في البيئة 
 السعكدية باستخداـ منيج المقارنة بيف االيتاـ المقيميف في المراكز االيكائية كااليتاـ المقيميف مع ذكييـ.
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 لفصل الثالثا

________________________________________________ 
 الطريقة واإلجراءات

تبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة، كمف ذلؾ تعريؼ إالتي  لمطريقة يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصبلن 
عداد أداة الدراسة)االستبانة(، كالتأكد  منيج الدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد عينة الدراسة، كا 

إجراءات الدراسة، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج،  مف صدقيا كثباتيا، كبياف
 كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة 1 .3
 مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي االرتباطي. 

 مجتمع الدراسة  2 .3
مقسميف عمٍ  ،في الضفو الغربية  سسات اإليكائيةتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع المقيميف في المؤ 

مت بيا الباحثو كذلؾ بناءان عمٍ زيارات قا طالب ، ( 700) كالبالغ عددىـ خمس مؤسسات
 لممؤسسات.

 عينة الدراسة  3 .3
مف المقيميف في  عاـ ( 18حتٍ  12مف عمر ) مبحكث( 164اشتممت عينة الدراسة عمٍ )
، بالمناطؽ التالية ) طكلكـر / العيزرية / أبكديس / بيت لحـ /الخميؿ (  المؤسسات اإليكائية المتكاجده

 : ( يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة1.3كالجدكؿ )
 



4. 
 

 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدول )
 النسبة المئوية العدد مدى األعمار المتغير
 43.9 72 سنة 14أقؿ مف  العمر

 30.5 50 سنة 16مف  أقؿ -14مف 
 25.6 42 سنة 18-16مف 

 61.6 101 ذكر الجنس
 38.4 63 أنثٍ

 35 21.3 (sos)قرية االطفاؿ  بيت لحـ مكان المؤسسة
 39.6 65 )الجمعية الخيرية االسبلمية( الخميؿ
 8.5 14 )معية دار اليتيـ العربي(طكلكـر
 6.1 10 )المعيد العربي(ابكديس
 24.4 40 ية أصدقاء داراأليتاـ()جمعالعيزرية

 20.7 34 أسره مطمقة الوضع األسري
 21.3 35 أسره منفصمة

 39.0 64 يتيـ األب
 6.7 11 يتيـ األـ

 6.1 10 يتيـ األبكيف
 6.1 10 أمكر أخرل

 48.8 80 مدينة مكان السكن األصمي
 36.6 60 قرية
 14.6 24 مخيـ

 

 نة الدراسةوصف متغيرات أفراد عي  4 .3
% ألقؿ مف 43.9( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر، كيظير اف نسبة 1.3يبيف الجدكؿ )

سنة. كيبيف  18-16% مف 25.6سنة، كنسبة  16ألقؿ مف -14% مف 30.5سنة، كنسبة  14
% لئلناث. كيبيف متغير مكاف المؤسسة أف 38.4% لمذككر، كنسبة 61.6متغير الجنس أف نسبة 

، كنسبة 8.5% لمخميؿ، كنسبة 39.6% لبيت لحـ، كنسبة 21.3سبة ن % ألبكديس، 6.1% لطكلكـر
% ألسره مطمقة، كنسبة 20.7% لمعيزرية. كيبيف متغير الكضع األسرم أف نسبة 24.4كنسبة 
% ليتيـ 6.1% ليتيـ األـ، كنسبة 6.7األب، كنسبة  ـ% ليتي39% ألسره منفصمة، كنسبة 21.3

% لسكاف 48.8% ألمكر أخرل. كيبيف متغير مكاف السكف األصمي أف نسبة 6.1 األبكيف، كنسبة
 % لسكاف المخيمات. 14.6% لسكاف القرل، كنسبة 36.6المدينة، كنسبة 
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 :  تينوصف االدا 5. 3
بالكحػدة بناءاى عمٍ أىداؼ الدراسة ك لئلجابة عف أسئمة الدراسة فقد أستخدمت الباحثػة مقيػاس الشػعكر  

الػػذم ييػػدؼ الػػٍ قيػػاس درجػػة الشػػعكر بالكحػػدة النفسػػية لػػدل األفػػراد  )إبراىيـ قشػػقكش(إعػػداد مػػفالنفسػػية 
 ( فقرة .9.( مبحكث كىك يتككف في صكرتو النيائية مف )124كطبؽ عمٍ عينة قكاميا )

 )العطاس( .  ( فقرة، مف إعداد 48المككف مف ) الطمأنينة النفسيةكما استخدمت الباحثة مقياس 

 ن ياتصدق األد 6.3
قامت الباحثة بتصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية، كمف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا 

عمٍ عدد  ةعمٍ مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة، حيث كزعت الباحثة االستبان
غة الفقرات منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح ل تمف المحكميف. حيث طمب

ضافة أي معمكمات أك تعديبلت أك فقرات  ةكسبلمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 
 يركنيا مناسبة، ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائية.

بانة لفقرات االستمف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف 
كاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة كيدؿ عمٍ أف ىناؾ مع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 بيف الفقرات. كالجداكؿ التالية تبيف ذلؾ: ان داخمي ان اتساق

الطمأنينة  درجة( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
 لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائيةالنفسية 

 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقم  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقم  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقم 

1 0.588** 0.000 17 0.451** 0.000 33 0.461** 0.000 

2 0.589** 0.000 18 0.348** 0.000 34 0.597** 0.000 

3 0.302** 0.000 19 0.384** 0.000 35 0.233** 0.003 

4 0.274** 0.000 20 0.536** 0.000 36 0.452** 0.000 

5 0.314** 0.000 21 0.228** 0.003 37 0.253** 0.001 

6 0.490** 0.000 22 0.360** 0.000 38 0.333** 0.000 

7 0.533** 0.000 23 0.446** 0.000 39 0.340** 0.000 

8 0.418** 0.000 24 0.393** 0.000 40 0.317** 0.000 

9 0.461** 0.000 25 0.390** 0.000 41 0.231** 0.003 

10 0.356** 0.000 26 0.242** 0.002 42 0.306** 0.000 

11 0.538** 0.000 27 0.630** 0.000 43 0.387** 0.000 

12 0.573** 0.000 28 0.395** 0.000 44 0.391** 0.000 

13 0.466** 0.000 29 0.310** 0.000 45 0.331** 0.000 

14 0.334** 0.000 30 0.215** 0.006 46 0.411** 0.000 

15 0.519** 0.000 31 0.518** 0.000  0.568**  

16 0.642** 0.000 32 0.620** 0.000  0.363**  

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
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درجة الوحدة ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationئج معامل ارتباط بيرسون )نتا(: 3.3جدول )
 النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية

 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ 
1 0.669** 0.015 10 0.499** 0.000 19 0.394** 0.000 
2 0.537** 0.000 11 0.639** 0.000 20 0.651** 0.000 
3 0.586** 0.000 12 0.624** 0.000 21 0.565** 0.000 
4 0.515** 0.000 13 0.530** 0.000 22 0.603** 0.000 
5 0.519** 0.000 14 0.370** 0.000 23 0.582** 0.000 
6 0.580** 0.000 15 0.360** 0.000 24 0.569** 0.000 
7 0.625** 0.000 16 0.483** 0.000 25 0.611** 0.000 
8 0.585** 0.000 17 0.432** 0.000 26 0.538** 0.000 
9 0.582** 0.000 18 0.339** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

 ثبات االداتان  7 .3
 قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،

الطمأنينة النفسية لدل  درجةلمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية ل
لدرجة الكحدة النفسية، كىذه النتيجة  (0.902ك) ،(0.876المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية )

تشير الٍ تمتع ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت 
 كالدرجة الكمية.

 نتائج معامل الثبات لممجاالت(: 4.3جدول )
 معامل الثبات المجاالت/ الوحدة النفسية معامل الثبات المجاالت/ الطمأنينة

 0.790 عدم الشعور بالثقة 0.827 الشعور باالمن
 0.739 افتقاد الحب 0.722 الشعور باالنتماء
 0.752 األعراض العصابية 0.724 الشعور بالتقبل
 0.789 افتقاد الميارات االجتماعية 0.876 الدرجة الكمية

 0.902 الدرجة الكمية   
 

 تصحيح االستبانتان:
 نفسية: تم تصحيح المقياس كمايميتصحيح مقياس الطمأنينة ال*
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. كذلؾ في حاؿ ككف 1، كأبدان تأخذ الرقـ 2، نادران تأخذ الرقـ 3، أحيانان تأخذ الرقـ 4دائمان تأخذ الرقـ 
، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 3، 1الفقرات ايجابية. كيتـ عكس االجابات لمفقرات السمبية كىي الفقرات)

12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،18 ،19 ،20 ،21، 22 ،23 ،25 ،27 ،28 ،31 ،32 ،34 ،36 ،
38 ،39 ،40 ،42 ،46 ،47 ،48) 

 *تصحيح مقياس الوحدة النفسية: تم تصحيح المقياس كمايمي
. كذلؾ في حاؿ ككف 1، كأبدان تأخذ الرقـ 2، نادران تأخذ الرقـ 3، أحيانان تأخذ الرقـ 4دائمان تأخذ الرقـ 

 مع اتجاه المقياس.فقرات ايجابية الفقرات ايجابية، ككؿ ال

 إجراءات الدراسة  8 .3
قامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمٍ أفراد عينة الدراسة، كبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبيانات مف 
أفراد العينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة صحيحة، تبيف لمباحثة أف عدد االستبيانات المستردة الصالحة 

  ( استبانو.164)كالتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي: 
 
 متغيرات الدراسة :  9. 3

العمر، الجنس ، مكاف المؤسسة ، الكضع االجتماعي ، مكاف )المتغيرات الديمغرافية المستقمة: 
 . (السكف األصؿ 

 .الطمأنينة النفسية ، الكحدة النفسية المتغير التابع : 

 المعالجة اإلحصائية   10 .3
، كتحميؿ ا معينة(بلحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقامبعد جمع االستبيانات كالتأكد مف ص

الدراسة ، كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات  كبيانات البيانات كفقا ألسئمة
(، كاختبار تحميؿ t- testالحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كاختبار )ت( )

(، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا one way ANOVAاألحادم ) التبايف
(Cronbach Alpha( كذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية ،)SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع

________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 

 تمييد  1 .4
درجة  تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك "

لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات  ةوعالقتيا بالطمأنينة النفسي ةالشعور بالوحدة النفسي
العينة عمٍ أداة الدراسة،  " كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد في فمسطين اإليوائيو

كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتٍ يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد 
 عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية: 

 .3، أم أف طكؿ الفترة 1كأقؿ درجة ىي  4أعمٍ درجة ىي 
، أم أف المسافة بيف كؿ درجة 1=3/3ة(. درجات)منخفضة، متكسطة، عالي 3نقسـ طكؿ الفترة عمٍ 

 .1كاألخرل ىي 
فأقؿ تككف  2)أم أف المتكسطات التي تككف مف  2=1نضيؼ عمييا طكؿ الدرجة كىك  1أقؿ درجة 

 درجتيا منخفضة. 
تككف الدرجة  3-2.01أم أنيا ) 3= 1الدرجة الدنيا كنضيؼ  2.01الدرجة المتكسطة: تصبح مف 
 ابية التي تككف أعمٍ مف ذلؾ تأخذ الدرجة العالية.متكسطة( كالمتكسطات الحس

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 2.00 منخفضة

 3.00-2.01 متكسطة

 فأعمٍ 3.01 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة:  2 .4

الوحدة النفسية لدى المراىقين المقيمين ب الشعور ما درجة: األول النتائج المتعمقة بالسؤال  1.2.4
 ؤسسات اإليوائية ؟ في الم

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 
درجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف  أفراد عينة الدراسة عمٍ مجاالت االستبانة التي تعبر عف

 في المؤسسات اإليكائية. 

سابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت (: المتوسطات الح1.4جدول )
 درجة الوحدة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية

 الرقـ
المتكسط  المجاالت

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

متكسط 0.64 2.56 األعراض العصابية 3
 ة

متكسط 0.66 2.36 افتقاد الحب 2
 ة

متكسط 0.73 2.35 افتقاد الميارات االجتماعية 4
 ة

متكسط 0.76 2.30 عدـ الشعكر بالثقة 1
 ة

متكسط 0.59 2.37 الدرجة الكمية
 ة

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
ىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية أف المتكسط عينة الدراسة عمٍ درجة الكحدة النفسية لدل المرا

( كىذا يدؿ عمٍ أف درجة الكحدة النفسية 0.599( كانحراؼ معيارم )2.37الحسابي لمدرجة الكمية)
لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية جاء بدرجة متكسطة. كلقد حصؿ مجاؿ األعراض 
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افتقاد ، يميو مجاؿ (، كيميو مجاؿ افتقاد الحب2.56) العصابية عمٍ أعمٍ متكسط حسابي كمقداره
 الميارات االجتماعية، يميو مجاؿ عدـ الشعكر بالثقة.

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمٍ 
 . مجاؿ عدـ الشعكر بالثقة فقرات االستبانة التي تعبر عف

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 2.4جدول )
 عدم الشعور بالثقة

 الرقـ
المتكسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 متكسطة 1.27 2.53 فتقر الٍ الثقة بالنفس أ 1
 متكسطة 1.04 2.35 اشعر انني افتقد الصراحة مع االخريف  4
ك مشاكمي أسرارم أال اجد مف استطيع اف اتحدث معو في  3

 الخاصة 
 متكسطة 1.12 2.30

 متكسطة 1.10 2.29 اشعر انني لست عمٍ عبلقة كثيقة بأحد  6
ال يكجد شخص في حياتي حتٍ االف استطيع اف ائتمنو  2

 عمٍ مشاكمي   
 متكسطة 1.17 2.28

 متكسطة 1.25 2.21 ثؽ بو أف أستطيع ألـ التؽ حتٍ االف بإنساف  5
 متكسطة 1.08 2.21 اشعر انو ال يكجد مف استطيع اف اتكجو اليو عند الحاجة 7

 متكسطة 0.76 2.30 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( كانحراؼ 2.30أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)عينة الدراسة عمٍ مجاؿ عدـ الشعكر بالثقة 
 ( كىذا يدؿ عمٍ أف مجاؿ عدـ الشعكر بالثقة جاء بدرجة متكسطة.0.76معيارم )

( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " 2.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
فتقد الصراحة انني أشعر أ(، كيمييا فقرة " 2.53افتقر الٍ الثقة بالنفس " عمٍ أعمٍ متكسط حسابي )

تكجو أف أستطيع أنو ال يكجد مف أشعر أ(. كحصمت الفقرة " 2.35مع االخريف " بمتكسط حسابي )
ثؽ بو " عمٍ أقؿ متكسط حسابي أف أستطيع أاليو عند الحاجة " كالفقرة " لـ التؽ حتٍ االف بإنساف 
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ئتمنو عمٍ مشاكمي " أف أستطيع أحياتي حتٍ االف (، يمييا الفقرة " ال يكجد شخص في 2.21)
 (.2.28بمتكسط حسابي )

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمٍ 
  مجاؿ افتقاد الحب. فقرات االستبانة التي تعبر عف

ارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي3.4جدول )
 افتقاد الحب

 الرقـ
المتكسط  الفقرات

 الحسابي
االنحرا
ؼ 

 المعيارم

 الدرجة

صبح عممو نادرة في ىذه أف الحب الصادؽ الحقيقي قد أعتقد أ 8
 االياـ

 متكسطة 1.08 2.72

 سطةمتك  1.07 2.68 خرآم شيء كثر مف حاجتي ألألٍ الحب إشعر انني بحاجة أ 7
 متكسطة 1.08 2.35 شعر بالكحدة رغـ كثرة معارفيأ 4
 متكسطة 1.17 2.32 ياـ العطؿ بفتكر شديد أستقبؿ أ 3
 متكسطة 1.15 2.31 شعر بعدـ كجكد شيء ما يربطني باآلخريف أ 2
 متكسطة 1.14 2.23 شعر بفقداف عنصر الحب مف االخريفأ 6
 طةمتكس 1.09 2.19 شعر انني غريب عمف حكليأ 1
 متكسطة 1.07 2.10 شعر بالعزلة االجتماعيةأ 5

 متكسطة 0.66 2.36 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

يارم ( كانحراؼ مع2.36عينة الدراسة عمٍ مجاؿ افتقاد الحب أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)
 ( كىذا يدؿ عمٍ أف مجاؿ افتقاد الحب جاءت بدرجة متكسطة.0.66)

( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " 3.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
ياـ " عمٍ أعمٍ متكسط حسابي نادرة في ىذه األ ةصبح عممأاعتقد اف الحب الصادؽ الحقيقي قد 

م شيء اخر " بمتكسط كثر مف حاجتي ألألٍ الحب إنني بحاجة أشعر أ"  (، كيمييا فقرة2.72)
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(، 2.10(. كحصمت الفقرة " اشعر بالعزلة االجتماعية " عمٍ أقؿ متكسط حسابي )2.68حسابي )
 (.2.19يمييا الفقرة " اشعر انني غريب عمف حكلي "  بمتكسط حسابي )

فات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمٍ كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرا
 . مجاؿ األعراض العصابية فقرات االستبانة التي تعبر عف

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل4.4جدول )
 األعراض العصابية

 الرقـ
المتكسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 رجةالد

 متكسطة 1.06 2.60 ركز ذىني في عمؿ ماأف أجد صعكبة في أ 4
 متكسطة 1.00 2.57 شعر بالممؿ في كثير مف االحيافأ 1
 متكسطة 1.02 2.55 شعر باإلجياد في كثير مف االحيافأ 2
 متكسطة 1.08 2.52 كثيرا ما استغرؽ بأحبلـ اليقظة 3

 متكسطة 0.64 2.56 الدرجة الكمية
الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف 

( كانحراؼ 3.21عينة الدراسة عمٍ مجاؿ األعراض العصابية أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)
 ( كىذا يدؿ عمٍ أف مجاؿ األعراض العصابية جاء بدرجة متكسطة.0.97معيارم )

( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " 4.4ج في الجدكؿ رقـ )كما كتشير النتائ
(، كيمييا فقرة " اشعر 2.60اجد صعكبة في اف اركز ذىني في عمؿ ما " عمٍ أعمٍ متكسط حسابي )

(. كحصمت الفقرة " كثيرا ما استغرؽ بأحبلـ 2.57بالممؿ في كثير مف االحياف " بمتكسط حسابي )
(، يمييا الفقرة " اشعر باإلجياد في كثير مف االحياف " 2.52ٍ أقؿ متكسط حسابي )اليقظة " عم

 (.2.55بمتكسط حسابي )
كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمٍ 

  مجاؿ افتقاد الميارات االجتماعية. فقرات االستبانة التي تعبر عف
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 5.4جدول )
 افتقاد الميارات االجتماعية

 الرقـ
المتكسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

جد صعكبة في قضاء كقت فراغي كاستثماره في امكر أ 7
 مفيدة

 متكسطة 1.10 2.68

 متكسطة 1.15 2.38 ي االندماج مع االخريفجد صعكبة فأ 6
قصائي عنيـ ككضع العراقيؿ إخريف يتعمدكف ف األأشعر أ 3

 في سبيؿ كجكدم معيـ
 متكسطة 1.08 2.37

نساف الذم ييتـ فعبل بمشاكؿ شعر انو ال يكجد اإلأ 2
 االخريف

 متكسطة 1.08 2.34

 متكسطة 1.12 2.30 نني غير قادر عمٍ االنتماء لنادم اك جماعو ماأشعر أ 1
نو ال يكجد بيف المحيطيف بي مف يشاركني ارائي اك أشعر أ 5

 يتفؽ ميكلو مع ميكلي
 متكسطة 1.13 2.27

 متكسطة 1.09 2.18 ف االخريف يتجنبكننيأشعر أ 4
 متكسطة 0.73 2.35 الدرجة الكمية

المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
( 2.35عينة الدراسة عمٍ مجاؿ افتقاد الميارات االجتماعية أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 ( كىذا يدؿ عمٍ أف مجاؿ افتقاد الميارات االجتماعية جاءت بدرجة متكسطة.0.73كانحراؼ معيارم )
جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة "  ( أف جميع الفقرات5.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

(، 2.68مكر مفيدة " عمٍ أعمٍ متكسط حسابي )أجد صعكبة في قضاء كقت فراغي كاستثماره في أ
(. كحصمت الفقرة " 2.38جد صعكبة في االندماج مع االخريف " بمتكسط حسابي )أكيمييا فقرة " 

نو ال يكجد بيف أشعر أ(. يمييا الفقرة " 2.18خريف يتجنبكنني " عمٍ أقؿ متكسط حسابي )ف األأشعر أ
 (.2.27ك يتفؽ ميكلو مع ميكلي " بمتكسط حسابي )أرائي أالمحيطيف بي مف يشاركني 
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الطمأنينة النفسية لدى المراىقين المقيمين في  درجةما النتائج المتعمقة بالسؤال األول:    2.2.4
 ؟  المؤسسات اإليوائية

الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت
الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف  درجة أفراد عينة الدراسة عمٍ مجاالت االستبانة التي تعبر عف

 المقيميف في المؤسسات اإليكائية. 

د عينة الدراسة لمجاالت (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا6.4جدول )
 الطمأنينة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية درجة

 الرقـ
المتكسط  المجاالت

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 متكسطة 0.51 2.71 الشعكر بالتقبؿ 3
 متكسطة 0.46 2.57 الشعكر باالنتماء 2
 متكسطة 0.498 2.56 الشعكر باالمف 1
 متكسطة 0.42 2.60 لدرجة الكميةا

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية أف المتكسط  درجةعينة الدراسة عمٍ 

الطمأنينة النفسية  درجة( كىذا يدؿ عمٍ أف 0.42معيارم )( كانحراؼ 2.60الحسابي لمدرجة الكمية)
لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية جاء بدرجة متكسطة. كلقد حصؿ مجاؿ الشعكر 

كحصؿ عمٍ  (، كيميو مجاؿ الشعكر باالنتماء2.71بالتقبؿ عمٍ أعمٍ متكسط حسابي كمقداره )
 .(2.56عمٍ )كحصؿ  الشعكر باالمف، يميو مجاؿ (2.57)

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمٍ 
 . مجاؿ الشعكر باالمف فقرات االستبانة التي تعبر عف
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 7.4جدول )
 منالشعور باال

 الرقـ
المتكسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 عالية 1.10 3.09 الثقة بالنفس عنكاف نجاحي 5
 متكسطة 1.04 2.99 أنا متفائؿ بصفة عامو  3
 متكسطة 1.04 2.91 أميؿ الٍ الشعكر بعدـ الرضا عف نفسي  6

 متكسطة 1.08 2.77 شعر باألسؼ كاإلشفاؽ عمٍ نفسيأ 11
 متكسطة 1.08 2.72 شعر باألمف كالطمأنينة كاليدكءأ 15
 متكسطة 1.14 2.70 لدم خكؼ مف المنافسو 19
 متكسطة 1.08 2.68 أعتقد أف الحياة صديؽ طيب يسيـ في نجاحي  22
 متكسطة 1.07 2.66 أشعر بيبكط في حالتي النفسيو 7

 متكسطة 1.15 2.63 المستقبؿ عالـ مبيـ كلدم خكؼ منو  17
 متكسطة 1.15 2.60 شعر بعدـ االنسجاـ كالتكازف مع الكاقع أ 12
 متكسطة 1.16 2.58 أشعر أف الناس يراقبكنني في الشارع 14
 متكسطة 1.06 2.57 أشعر بالضيؽ لكؿ ما يدكر حكلي  23
 متكسطة 1.09 2.51 أشعر بالممؿ كعدـ الرغبة بالحياة 2
 متكسطة 1.18 2.51 ؿ أشعر بالخكؼ مف المستقبؿ أك العالـ المجيك  8

 متكسطة 1.09 2.48 أشعر بالقمؽ كمدل ارتباطو بذكائي كشخصيتي  16
 متكسطة 1.08 2.42 سرعة االنفعاؿ كالغضب النفسي 10
 متكسطة 1.09 2.42 أتكتر كيتغير مزاجي بسرعة 20
 متكسطة 1.00 2.41 أشعر بالضيؽ كعدـ االرتياح معظـ الكقت  18
 متكسطة 1.11 2.37 ؿ الشؾ لمكصكؿ الٍ اليقيف اثبت كجكدم مف خبل 9

 متكسطة 1.02 2.37 أشعر بأعباء الحياة كمصاعبيا  13
 متكسطة 1.11 2.27 أشعر أني مستاء مف الدنيا  1
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 متكسطة 1.09 2.24 أشعر بعدـ القدرة عمٍ التحكـ بمشاعرم العاطفية 21
 متكسطة 0.96 2.16 أشعر بالعصبية كالمزاجية 4

 متكسطة 0.49 2.56 الكمية الدرجة
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( كانحراؼ معيارم 2.56مف أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)عينة الدراسة عمٍ مجاؿ الشعكر باأل
 درجة متكسطة.مف جاء ب( كىذا يدؿ عمٍ أف مجاؿ الشعكر باأل0.49)

( فقرة جاءت بدرجة 22( أف فقرة كاحدة جاءت بدرجة عالية ك)7.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
(، كيمييا 3.09متكسطة. كحصمت الفقرة " الثقة بالنفس عنكاف نجاحي " عمٍ أعمٍ متكسط حسابي )

أشعر بالعصبية كالمزاجية " (. كحصمت الفقرة " 2.99فقرة " أنا متفائؿ بصفة عامو " بمتكسط حسابي )
(، يمييا الفقرة " أشعر بعدـ القدرة عمٍ التحكـ بمشاعرم العاطفية " 2.16عمٍ أقؿ متكسط حسابي )

 (.2.24بمتكسط حسابي )
كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمٍ 

  مجاؿ الشعكر باالنتماء. عف فقرات االستبانة التي تعبر

كدرجة الكحدة  الطمأنينة النفسية درجةىؿ تكجد عبلقة بيف النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:   3.2.4
 ؟النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية
 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضية التالية:

الطمأنينة النفسية  درجةبين ( α≤0.05) الداللة درجةئية عند توجد عالقة ذات داللو إحصاال  "
 ودرجة الوحدة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية "
 الطمأنينة النفسية درجةبيف تـ فحص الفرضية بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة االحصائية 

 . في المؤسسات اإليكائيةكدرجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف 
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 الطمأنينة النفسية درجةبين  حصائية لمعالقة(: معامل ارتباط بيرسون والداللة اإل8.4جدول )
 ودرجة الوحدة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية

معامل  المتغيرات
 بيرسون

 الداللة درجة

 0.000 -0.57 عدـ الشعكر بالثقة الشعكر باالمف
 0.000 -0.64 افتقاد الحب

 0.000 -0.51 األعراض العصابية
 0.000 -0.67 افتقاد الميارات االجتماعية

 0.000 -0.72 الدرجة الكمية
 0.000 -0.56 عدـ الشعكر بالثقة الشعكر باالنتماء

 0.000 -0.52 افتقاد الحب
 0.000 -0.38 األعراض العصابية
 0.000 -0.56 جتماعيةافتقاد الميارات اال

 0.000 -0.62 الدرجة الكمية
 0.000 -0.46 عدـ الشعكر بالثقة الشعكر بالتقبؿ

 0.000 -0.49 افتقاد الحب
 0.000 -0.39 األعراض العصابية

 0.000 -0.55 افتقاد الميارات االجتماعية
 0.000 -0.57 الدرجة الكمية

 0.000 -0.77 الكحدة النفسية الطمأنينة النفسية
 درجة(، ك -0.771يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية )

(، ككذلج لجميع المجاالت، أم أنو تكجد عبلقة عكسية ذات داللو إحصائية عند 0.000الداللة )
النفسية )كمجاالتيا( كدرجة الكحدة  الطمأنينة النفسية )كمجاالتيا( درجة( بيف α≤0.05) الداللة درجة

قمؿ ذلؾ مف الطمأنينة النفسية  درجةلدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية، أم أنو كمما زاد 
 ، كالعكس صحيح.درجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية

 :  الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال   4.2.4
حسب متغيرات  ة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائيةدرجة الوحدىل تختمف 

 ، ومكان السكن األصمي ؟الوضع األسريومكان المؤسسة، و  العمر والجنس
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 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:
 نتائج الفرضية األولى: 

( في درجة الوحدة النفسية لدى α≤0.05) الداللة درجةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند ال  "
 المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير العمر "

كلفحص الفرضية األكلٍ تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمٍ درجة 
 مر. الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير الع

لدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:9.4)جدول 
 الوحدة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير العمر

المتوسط  العدد العمر المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدـ الشعكر 
 بالثقة

 0.71 2.36 72 سنة 14أقؿ مف 
أقؿ مف  -14مف 
 سنة 16

50 2.23 0.79 

 0.82 2.30 42 سنة 18-16مف 
 0.67 2.40 72 سنة 14أقؿ مف  افتقاد الحب

أقؿ مف  -14مف 
 سنة 16

50 2.26 0.59 

 0.71 2.40 42 سنة 18-16مف 
األعراض 
 العصابية

 0.57 2.63 72 سنة 14أقؿ مف 
أقؿ مف  -14مف 
 سنة 16

50 2.54 0.67 

 0.71 2.45 42 سنة 18-16مف 
افتقاد الميارات 

 االجتماعية
 0.70 2.44 72 سنة 14أقؿ مف 
أقؿ مف  -14مف 
 سنة 16

50 2.25 0.76 
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 0.75 2.34 42 سنة 18-16مف 
 0.55 2.44 72 سنة 14أقؿ مف  الدرجة الكمية

أقؿ مف  -14مف 
 سنة 16

50 2.29 0.62 

 0.63 2.37 42 سنة 18-16مف 
اىقيف المقيميف ر دة النفسية لدل المح( كجكد فركؽ ظاىرية في درجة الك 9.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير العمر، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم 
(one way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )10.4:) 

بار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة الوحدة النفسية : نتائج اخت(10.4)جدول
 لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير العمر

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 درجة
 الداللة

عدـ الشعكر 
 بالثقة

بيف 
 كعاتالمجم

0.52 2 0.26 0.44 
 

0.64 
 

داخؿ 
 المجمكعات

95.28 161 0.59 
 

 163 95.80 المجمكع
بيف  افتقاد الحب

 المجمكعات
0.71 2 0.35 0.81 

 
0.44 
 

داخؿ 
 المجمكعات

70.68 161 0.43 
 

 163 71.39 المجمكع
األعراض 
 العصابية

بيف 
 المجمكعات

0.81 2 0.40 0.99 
 

0.37 
 

خؿ دا
 المجمكعات

66.44 161 0.41 
 

 163 67.26 المجمكع
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افتقاد الميارات 
 االجتماعية

بيف 
 المجمكعات

1.14 2 0.57 1.05 
 

0.35 
 

داخؿ 
 المجمكعات

87.44 161 0.54 
 

 163 88.59 المجمكع
بيف  الدرجة الكمية

 المجمكعات
0.62 2 0.31 0.87 

 
0.42 
 

داخؿ 
 المجمكعات

57.97 161 0.36 
 

 163 58.60 المجمكع
الداللة  درجة( كىي أكبر مف 0.42الداللة ) درجة( ك 0.87يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في )

 جاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلٍ. المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير العمر، ككذلؾ لمم
 نتائج الفرضية الثانية: 

( في درجة الوحدة النفسية لدى α≤0.05) الداللة درجة"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند 
 المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير الجنس"

متكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة تـ فحص الفرضية الثانية بحساب نتائج اختبار "ت" كال
الدراسة في درجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية حسب لمتغير 

 الجنس. 
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(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في درجة الوحدة النفسية 11.4جدول )
 المؤسسات اإليوائية حسب متغير الجنسلدى المراىقين المقيمين في 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة "tقيمة"
 الداللة

 0.36 0.90 0.73 2.35 101 ذكر عدـ الشعكر بالثقة
 0.82 2.24 63 أنثٍ

 0.53 0.62 0.67 2.38 101 ذكر افتقاد الحب
 0.65 2.32 63 أنثٍ

األعراض 
 يةالعصاب

 0.78 0.27 0.65 2.57 101 ذكر
 0.62 2.54 63 أنثٍ

افتقاد الميارات 
 االجتماعية

 0.16 1.39 0.72 2.42 101 ذكر
 0.74 2.25 63 أنثٍ

 0.305 1.02 0.58 2.41 101 ذكر الدرجة الكمية
 0.62 2.31 63 أنثٍ

(، أم أنو 0.30الداللة ) درجة(، ك 1.02يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
ال تكجد فركؽ في درجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية تعزل لمتغير 

 الجنس، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 
 

 نتائج الفرضية الثالثة: 
( في درجة الوحدة النفسية لدى α≤0.05) الداللة درجةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند  "ال

 المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير مكان المؤسسة "
تـ فحص الفرضية الثالثة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمٍ درجة 

 متغير مكاف المؤسسة. الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية يعزل ل
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لدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:12.4)جدول 
 الوحدة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير مكان المؤسسة

المتوسط  العدد مكان المؤسسة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دـ الشعكر ع
 بالثقة

 0.81 1.83 35 بيت لحـ
 0.64 2.12 65 الخميؿ
 0.65 2.83 14 طكلكـر

 0.49 2.27 10 بكديسأ
 0.57 2.84 40 العيزرية

 0.61 1.91 35 بيت لحـ افتقاد الحب
 0.51 2.16 65 الخميؿ
 0.62 2.82 14 طكلكـر

 0.42 2.71 10 بكديسأ
 0.57 2.81 40 العيزرية

عراض األ
 العصابية

 0.52 2.16 35 بيت لحـ
 0.59 2.58 65 الخميؿ
 0.80 2.94 14 طكلكـر

 0.61 2.45 10 بكديسأ
 0.59 2.76 40 العيزرية

افتقاد الميارات 
 االجتماعية

 0.68 1.79 35 بيت لحـ
 0.62 2.27 65 الخميؿ
 0.77 2.59 14 طكلكـر

 0.60 2.84 10 بكديسأ
 0.60 2.79 40 العيزرية

 0.60 1.90 35 بيت لحـ الدرجة الكمية
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 0.47 2.24 65 الخميؿ
 0.49 2.78 14 طكلكـر

 0.21 2.58 10 بكديسأ
 0.47 2.80 40 العيزرية

دة النفسية لدل المراىقيف المقيميف ح( كجكد فركؽ ظاىرية في درجة الك 12.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
ير مكاف المؤسسة، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغ

 (:13.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )
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: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة الوحدة النفسية (13.4)جدول
 يعزى لمتغير مكان المؤسسة لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 درجة
 الداللة

عدـ الشعكر 
 بالثقة

بيف 
 المجمكعات

25.46 4 6.36 14.39 
 

0.00 
 

داخؿ 
 المجمكعات

70.34 159 0.44 
 

 163 95.80 المجمكع
بيف  افتقاد الحب

 مجمكعاتال
21.73 4 5.43 17.39 

 
0.00 
 

داخؿ 
 المجمكعات

49.66 159 0.31 
 

 163 71.39 المجمكع
األعراض 
 العصابية

بيف 
 المجمكعات

9.37 4 2.34 6.43 
 

0.00 
 

داخؿ 
 المجمكعات

57.89 159 0.36 
 

 163 67.26 المجمكع
افتقاد الميارات 

 االجتماعية
بيف 

 المجمكعات
22.21 4 5.55 13.30 

 
0.00 
 

داخؿ 
 المجمكعات

66.37 159 0.41 
 

 163 88.59 المجمكع
بيف  الدرجة الكمية

 المجمكعات
19.23 4 4.80 19.41 

 
0.00 
 

داخؿ 
 المجمكعات

39.37 159 0.24 
 

 163 58.60 المجمكع
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الداللة  درجةمف  ( كىي أقؿ0.00الداللة ) درجة( ك 19.41يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في )

المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير مكاف المؤسسة، ككذلؾ لممجاالت، ككانت الفركؽ لصالح العيزرية 
. كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة. كتـ فحص نتائج اختبار ) لبياف اتجاه الفركؽ كىي   (LSDكطكلكـر

 كمايمي:

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )14.4الجدول )
  أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن

الفروق في  المتغيرات  المجال
 المتوسطات

 درجة
 الداللة

عدـ 
الشعكر 
 بالثقة

 04. *28.- الخميؿ بيت لحـ
 00. *1.00- طكلكـر

 07. 43.- بكديسأ
 00. *1.00- العيزرية

 04. *28. بيت لحـ الخميؿ
 00. *71.- طكلكـر

 51. 14.- بكديسأ
 00. *72.- العيزرية

 00. *1.00 بيت لحـ طكلكـر
 00. *71. الخميؿ

 04. *56. بكديسأ
 96. 00.- العيزرية

 07. 43. بيت لحـ بكديسأ
 51. 14. الخميؿ
 04. *56.- طكلكـر
 01. *57.- العيزرية
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 00. *1.00 بيت لحـ العيزرية
 00. *72. الخميؿ
 96. 00. طكلكـر

 01. *57. بكديسأ
افتقاد 
 الحب

 03. *25.- الخميؿ بيت لحـ
 00. *90.- طكلكـر

 00. *79.- بكديسأ
 00. *89.- العيزرية

 03. *25. بيت لحـ خميؿال
 00. *65.- طكلكـر

 00. *54.- بكديسأ
 00. *64.- العيزرية

 00. *90. بيت لحـ طكلكـر
 00. *65. الخميؿ

 63. 10. بكديسأ
 97. 00. العيزرية

 00. *79. بيت لحـ ابكديس
 00. *54. الخميؿ
 63. 10.- طكلكـر
 60. 10.- العيزرية

 00. *89. بيت لحـ عيزريةال
 00. *64. الخميؿ
 97. 00.- طكلكـر

 60. 10. بكديسأ
 00. *42.- الخميؿ بيت لحـاألعراض 
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 00. *78.- طكلكـر العصابية
 18. 28.- بكديسأ

 00. *59.- العيزرية
 00. *42. بيت لحـ الخميؿ

 04. *36.- طكلكـر
 51. 13. بكديسأ

 14. 17.- ريةالعيز 
 00. *78. بيت لحـ طكلكـر

 04. *36. الخميؿ
 04. *49. بكديسأ

 32. 18. العيزرية
 18. 28. بيت لحـ بكديسأ

 51. 13.- الخميؿ
 04. *49.- طكلكـر
 14. 31.- العيزرية

 00. *59. بيت لحـ العيزرية
 14. 17. الخميؿ
 32. 18.- طكلكـر
 14. 31. ابكديس

افتقاد 
الميارات 
 االجتماعية

 00. *47.- الخميؿ بيت لحـ
 00. *79.- طكلكـر

 00. *1.04- بكديسأ
 00. *99.- العيزرية

 00. *47. بيت لحـ الخميؿ
 09. 31.- طكلكـر
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 01. *57.- بكديسأ
 00. *52.- العيزرية

 00. *79. بيت لحـ طكلكـر
 09. 31. الخميؿ

 35. 25.- بكديسأ
 31. 20.- العيزرية

 00. *1.04 بيت لحـ بكديسأ
 01. *57. الخميؿ
 35. 25. طكلكـر
 82. 050. العيزرية

 00. *99. بيت لحـ العيزرية
 00. *52. الخميؿ
 31. 20. طكلكـر

 82. 05.- بكديسأ
الدرجة 
 الكمية

 00. *34.- الخميؿ بيت لحـ
 00. *88.- ـرطكلك

 00. *68.- بكديسأ
 00. *90.- العيزرية

 00. *34. بيت لحـ الخميؿ
 00. *53.- طكلكـر

 04. *33.- بكديسأ
 00. *56.- العيزرية

 00. *88. بيت لحـ طكلكـر
 00. *53. الخميؿ

 34. 19. بكديسأ
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 86. 02.- العيزرية
 00. *68. بيت لحـ بكديسأ

 04. *33. الخميؿ
 34. 19.- طكلكـر
 21. 22.- العيزرية

 00. *90. بيت لحـ العيزرية
 00. *56. الخميؿ
 86. 02. طكلكـر

 21. 22. بكديسأ
 
 

 نتائج الفرضية الرابعة: 
( في درجة الوحدة النفسية لدى α≤0.05) الداللة درجةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند  "ال

 ىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير الوضع األسري"المرا
تـ فحص الفرضية الرابعة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمٍ درجة 

 الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير الكضع األسرم. 
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لدرجة  سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتو  (:15.4)جدول 
 الوحدة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير الوضع األسري

المتوسط  العدد الوضع األسري المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.84 2.28 34 أسره مطمقة عدـ الشعكر بالثقة
 0.86 2.30 35 أسره منفصمة
 0.65 2.26 64 يتيـ األب
 0.87 2.38 11 يتيـ األـ

 0.39 2.75 10 يتيـ األبكيف
 0.95 2.18 10 أمكر أخرل

 0.62 2.30 34 أسره مطمقة افتقاد الحب
 0.68 2.46 35 أسره منفصمة
 0.62 2.27 64 يتيـ األب
 0.78 2.29 11 يتيـ األـ
 0.52 2.63 10 بكيفيتيـ األ

 0.91 2.51 10 أمكر أخرل
األعراض 
 العصابية

 0.67 2.48 34 أسره مطمقة
 0.63 2.50 35 أسره منفصمة
 0.59 2.60 64 يتيـ األب
 0.90 2.63 11 يتيـ األـ

 0.38 2.70 10 يتيـ األبكيف
 0.79 2.50 10 أمكر أخرل

افتقاد الميارات 
 االجتماعية

 0.76 2.27 34 أسره مطمقة
 0.90 2.43 35 أسره منفصمة
 0.62 2.27 64 يتيـ األب
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 0.74 2.33 11 يتيـ األـ
 0.35 2.78 10 يتيـ األبكيف
 0.88 2.48 10 أمكر أخرل

 0.62 2.32 34 أسره مطمقة الدرجة الكمية
 0.68 2.41 35 أسره منفصمة
 0.50 2.32 64 يتيـ األب
 0.72 2.38 11 يتيـ األـ

 0.22 2.71 10 يتيـ األبكيف
 0.83 2.41 10 أمكر أخرل

( كجكد فركؽ ظاىرية في درجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف 15.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير الكضع األسرم، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف 

 (:16.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة الوحدة النفسية (16.4)جدول
 لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير الوضع األسري

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مربعاتال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 درجة
 الداللة

عدـ الشعكر 
 بالثقة

بيف 
 المجمكعات

2.39 5 0.47 0.80 
 

0.54 
 

داخؿ 
 المجمكعات

93.41 158 0.59 
 

 163 95.80 المجمكع
بيف  افتقاد الحب

 المجمكعات
1.93 5 0.38 0.88 

 
0.49 
 

داخؿ 
 المجمكعات

69.46 158 0.44 
 



2. 
 

 163 71.39 المجمكع
األعراض 
 العصابية

بيف 
 المجمكعات

0.76 5 0.15 0.36 
 

0.87 
 

داخؿ 
 المجمكعات

66.49 158 0.42 
 

 163 67.26 المجمكع
افتقاد الميارات 

 االجتماعية
بيف 

 المجمكعات
2.83 5 0.56 1.04 

 
0.39 
 

داخؿ 
 المجمكعات

85.75 158 0.54 
 

 163 88.59 المجمكع
بيف  يةالدرجة الكم

 المجمكعات
1.52 5 0.30 0.84 

 
0.52 
 

داخؿ 
 المجمكعات

57.07 158 0.36 
 

 163 58.60 المجمكع
الداللة  درجة( كىي أكبر مف 0.52الداللة ) درجة( ك 0.84يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة الكحدة النفسية لدل الم ) راىقيف المقيميف في

 المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير الكضع األسرم، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الرابعة. 
 

 نتائج الفرضية الخامسة: 
( في درجة الوحدة النفسية لدى α≤0.05) الداللة درجةإحصائية عند  ةتوجد فروق ذات داللال  "

 يوائية يعزى لمتغير مكان السكن األصمي "المراىقين المقيمين في المؤسسات اإل
كلفحص الفرضية الخامسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمٍ درجة 

 الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير مكاف السكف األصمي. 
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لدرجة  رافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنح (:17.4)جدول 
 الوحدة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير مكان السكن األصمي

المتوسط  العدد مكان السكن األصمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.79 2.14 80 مدينة عدـ الشعكر بالثقة
 0.74 2.39 60 قرية
 0.59 2.64 24 مخيـ

 0.64 2.23 80 مدينة افتقاد الحب
 0.70 2.44 60 قرية
 0.55 2.58 24 مخيـ

األعراض 
 العصابية

 0.62 2.46 80 مدينة
 0.67 2.60 60 قرية
 0.59 2.75 24 مخيـ

افتقاد الميارات 
 االجتماعية

 0.75 2.18 80 مدينة
 0.73 2.47 60 قرية
 0.48 2.65 24 مخيـ

 0.60 2.23 80 مدينة الدرجة الكمية
 0.61 2.46 60 قرية
 0.40 2.64 24 مخيـ
( كجكد فركؽ ظاىرية في درجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف 17.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

تحميؿ  في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير مكاف السكف األصمي، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ
 (:18.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAالتبايف األحادم )

  



2. 
 

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة الوحدة النفسية (18.4)جدول
 لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير مكان السكن األصمي

مجموع  ينمصدر التبا المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 درجة
 الداللة

عدـ الشعكر 
 بالثقة

بيف 
 المجمكعات

5.14 2 2.57 4.56 
 

0.01 
 

داخؿ 
 المجمكعات

90.66 161 0.56 
 

 163 95.80 المجمكع
بيف  افتقاد الحب

 المجمكعات
2.88 2 1.44 3.38 

 
0.03 
 

داخؿ 
 عاتالمجمك 

68.51 161 0.42 
 

 163 71.39 المجمكع
األعراض 
 العصابية

بيف 
 المجمكعات

1.67 2 0.83 2.05 
 

0.13 
 

داخؿ 
 المجمكعات

65.59 161 0.40 
 

 163 67.26 المجمكع
افتقاد الميارات 

 االجتماعية
بيف 

 المجمكعات
5.37 2 2.68 5.20 

 
0.00 
 

داخؿ 
 المجمكعات

83.21 161 0.51 
 

 163 88.59 المجمكع
بيف  الدرجة الكمية

 المجمكعات
3.80 2 1.90 5.59 

 
0.00 
 

داخؿ 
 المجمكعات

54.79 161 0.34 
 

 163 58.60 المجمكع
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الداللة  درجة( كىي أقؿ مف 0.00الداللة ) درجة( ك 5.59يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصا ) ئيان في درجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في

المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير مكاف السكف األصمي، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ األعراض 
العصابية. ككانت الفركؽ لصالح سكاف المخيمات. كبذلؾ تـ رفض الفرضية الخامسة. كتـ فحص 

 ركؽ كىي كمايمي:لبياف اتجاه الف  (LSDنتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )19.4الجدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن األصمي

الفروق في  المتغيرات  المجال
 المتوسطات

 درجة
 الداللة

عدـ 
الشعكر 
 بالثقة

 06. 24.- قرية مدينة
 00. *49.- مخيـ

 06. 24. مدينة قرية
 16. 25.- مخيـ

 00. *49. مدينة مخيـ
 16. 25. قرية

افتقاد 
 الحب

 06. 20.- قرية مدينة
 02. *34.- مخيـ

 06. 20. مدينة قرية
 37. 13.- مخيـ

 02. *34. مدينة مخيـ
 37. 13. قرية

افتقاد 
الميارات 
 االجتماعية

 01. *29.- قرية مدينة
 00. *47.- خيـم

 01. *29. مدينة قرية
 30. 17.- مخيـ
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 00. *47. مدينة مخيـ
 30. 17. قرية

الدرجة 
 الكمية

 02. *22.- قرية مدينة
 00. *41.- مخيـ

 02. *22. مدينة قرية
 20. 18.- مخيـ

 00. *41. مدينة مخيـ
 20. 18. قرية

 
 نتائج األسئمة المفتوحة : 

ما ىي األمور التي تعتقد بأنيا تخفف من الوحدة النفسية في كل من المؤسسة، المدرسة، برأيك 
 األسرة؟

(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب األمور التي تعتقد بأنيا تخفف من الوحدة النفسية 20.4جدول )
 في كل من المؤسسة، المدرسة، األسرة.

االمور التي تخفف من  المتغير
 الوحدة النفسية 

 النسبة المئوية العدد

 1.7 2 يؼ المكافظتن المؤسسة
المشاركة في النشاطات 

 المختمفة
66 

55.0 
 32.5 39 كجكد المسؤكليف كالزمبلء
 5.8 7 الجك العاـ داخؿ المؤسسة

 5.0 6 النـك كالبكاء
 46.4 65 التحدث لؤلصدقاء المدرسة

 10.0 14 خريفاالندماج مع األ
 2.1 3 كرة القدـ
 25.0 35 المعمميف

 8.6 12 قراءة القصص
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منح الحرية في المبلبس 
 كالشعر

2 
1.4 

 11.4 16 المرشد االجتماعي
 16.4 23 الكتابة عمٍ دفتر المذكرات

 57.1 68 زيارة األسرة كالتحدث معيـ األسرة
 31.9 38 المجكء لؤلـ دائما

 10.9 13 النـك
 

تقد بأنيا تزيد من الطمأنينة النفسية في كل من المؤسسة، المدرسة، برأيك ما ىي األمور التي تع
 األسرة؟

(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب األمور التي تعتقد بأنيا تزيد من الطمأنينة 21.4جدول )
 النفسية في كل من المؤسسة، المدرسة، األسرة.

االمور التي تزيد من  المتغير
 الطمأنينة النفسية 

 ة المئويةالنسب العدد

 37.1 62 األصدقاء كالمعمميف المؤسسة
 27.5 46 الخركج في رحبلت ترفييية

 7.8 13 الحب كالرعاية
 21.0 35 المشرفيف

 6.6 11 األماف التاـ في المؤسسة
 48.8 61 التحدث لؤلصدقاء المدرسة

 27.2 34 المعمميف
 15.2 19 المسابقات كالحفبلت الكثيرة

 4.0 5 ٍ الدراسةالتحفيز عم
 4.8 6 قرب المدرسة مف السكف

 47.0 63 زيارة األسرة كالتحدث معيـ األسرة
 13.4 18 كجكد األـ

 27.6 37 كقكفيـ إلٍ جانبي دائمان 
 3.7 5 كجكد اشياء مسمية

 8.2 11 الراحة كالنـك
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راد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أف22.4جدول )
 الشعور باالنتماء

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

حساف  ةيجابيإيمكنني التعامؿ ب 5  متوسطة 1.11 2.98 لٍ الناسإكا 
 متوسطة 1.01 2.93 كفأشعر بأف أصدقائي مخمص 12
 متوسطة 1.13 2.84 ةسس االرتياح كالسعاأىـ أالتكاصؿ االجتماعي مف  1
 متوسطة 1.07 2.84 أشعر بدكرم الفعاؿ كأىميتو  4

 متوسطة 1.04 2.79 القدرة كاإلبداع في كيفية التعامؿ مع الجنس االخر 10
 متوسطة 1.12 2.71 سعادة االخريف تؤثر في سعادتي كابتياجي  8
 متوسطة 1.12 2.63 اشعر بأف حياتي عبء ثقيؿ عمٍ االخريف 6
 متوسطة 1.18 2.57 حدة كالعزلةالشعكر بالك  2
 متوسطة 1.06 2.40 اشعر بالحرج كسرعة الحساسية لكثير مف األمكر  3
 متوسطة 1.08 2.40 ةمكر الياماشعر باإلىماؿ كتجاكز االخريف لي في بعض األ 9

 متوسطة 0.96 2.32 أنزعج مف االخريف 13
 وسطةمت 1.00 2.06 التصرفات الخاطئة تجرح مشاعرم بسرعة  11
حساسي 7  منخفضة 1.12 1.99 اجد صعكبة في التعبير عف مشاعرم كا 

 متوسطة 0.46 2.57 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( كانحراؼ 2.57لكمية)عينة الدراسة عمٍ مجاؿ الشعكر باالنتماء أف المتكسط الحسابي لمدرجة ا
 ( كىذا يدؿ عمٍ أف مجاؿ الشعكر باالنتماء جاءت بدرجة متكسطة.0.46معيارم )

( فقرة جاءت 12( أف فقرة كاحدة جاءت بدرجة منخفضة، ك)22.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
حساف  عمٍ متكسط لٍ الناس " عمٍ أإبدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " يمكنني التعامؿ بايجابيو كا 

(. كحصمت 2.93" بمتكسط حسابي ) كف(، كيمييا فقرة " أشعر بأف أصدقائي مخمص2.98حسابي )
حساسي " عمٍ أقؿ متكسط حسابي ) (، يمييا 1.99الفقرة " اجد صعكبة في التعبير عف مشاعرم كا 

 (.2.06الفقرة " التصرفات الخاطئة تجرح مشاعرم بسرعة "  بمتكسط حسابي )
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بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمٍ  كقامت الباحثة
 . مجاؿ الشعكر بالتقبؿ فقرات االستبانة التي تعبر عف

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل23.4جدول )
 الشعور بالتقبل

 الرقم
ط المتوس الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.05 3.01 اشعر باالحتراـ كالتقدير مف االخريف  6
 متوسطة 0.99 3.00 أعمؿ بانسجاـ كتكافؽ مع االخريف 7
 متوسطة 1.03 2.90 أشعر بأنني شخص ناجح في المدرسة 3
 متوسطة 1.04 2.89 اشعر بالرضا كالقناعة 5
 متوسطة 1.09 2.75 خريفأشعر بالسخرية مف اال 8
 متوسطة 1.07 2.72 أتعرض لبلزدراء كاالحتقار  9
 متوسطة 1.12 2.59 لي عند مقابمتيـ لممرة االكلٍإأشعر بأف الناس لف يميمكا  2

 متوسطة 1.21 2.57 .أعتقد انني مختمؼ عف االخريف ألنني متكاجد بمؤسسة 10
 متوسطة 1.02 2.39 لميالمكاقؼ كاألحداث اليكمية تسيـ في حزني كأ 1
 متوسطة 1.09 2.35 الشعكر بالنقص يؤثر سمبا عمي  4

 متوسطة 0.51 2.71 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( كانحراؼ معيارم 2.71جة الكمية)عينة الدراسة عمٍ مجاؿ الشعكر بالتقبؿ أف المتكسط الحسابي لمدر 
 ( كىذا يدؿ عمٍ أف مجاؿ الشعكر بالتقبؿ جاء بدرجة متكسطة.0.51)

( فقرات جاءت 9( أف فقرة كاحدة جاءت بدرجة عالية، ك)23.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
كسط حسابي بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " اشعر باالحتراـ كالتقدير مف االخريف " عمٍ أعمٍ مت

(. كحصمت الفقرة 3.00(، كيمييا فقرة " أعمؿ بانسجاـ كتكافؽ مع االخريف " بمتكسط حسابي )3.01)
(، يمييا الفقرة " المكاقؼ 2.35" الشعكر بالنقص يؤثر سمبا عمي " عمٍ أقؿ متكسط حسابي )

 (.2.39كاألحداث اليكمية تسيـ في حزني كألمي " بمتكسط حسابي )
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 : الخامس المتعمقة بالسؤالالنتائج  5.2.4 
حسب  الطمأنينة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية درجةىل يختمف  

 ، ومكان السكن األصمي ؟الوضع األسريومكان المؤسسة، و  متغيرات العمر والجنس
 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 
 نتائج الفرضية األولى: 

الطمأنينة النفسية لدى  درجة( في α≤0.05) الداللة درجةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند ال  "
 المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير العمر "

 درجةكلفحص الفرضية األكلٍ تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمٍ 
 المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير العمر. الطمأنينة النفسية لدل 

 درجةل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:24.4)جدول 
 الطمأنينة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير العمر

 المتوسط العدد العمر المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.47 2.52 72 سنة 14أقؿ مف  الشعكر باالمف
أقؿ مف  -14مف 
 سنة 16

50 2.62 0.52 

 0.51 2.58 42 سنة 18-16مف 
 0.46 2.52 72 سنة 14أقؿ مف  الشعكر باالنتماء

أقؿ مف  -14مف 
 سنة 16

50 2.60 0.47 

 0.43 2.61 42 سنة 18-16مف 
 0.49 2.65 72 سنة 14أقؿ مف  ؿالشعكر بالتقب

أقؿ مف  -14مف 
 سنة 16

50 2.77 0.50 
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 0.55 2.76 42 سنة 18-16مف 
 0.40 2.55 72 سنة 14أقؿ مف  الدرجة الكمية

أقؿ مف  -14مف 
 سنة 16

50 2.64 0.43 

 0.43 2.63 42 سنة 18-16مف 
أنينة النفسية لدل المراىقيف الطم درجة( كجكد فركؽ ظاىرية في 24.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

المقيميف في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير العمر، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف 
 (:25.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )

الطمأنينة  درجة: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في (25.4)جدول
 النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير العمر

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 درجة
 الداللة

بيف  مفالشعكر باأل
 المجمكعات

0.30 2 0.15 0.60 
 

0.54 
 

داخؿ 
 المجمكعات

40.16 161 0.24 
 

 163 40.46 المجمكع
الشعكر 
 باالنتماء

بيف 
 المجمكعات

0.28 2 0.14 0.66 
 

0.51 
 

داخؿ 
 المجمكعات

34.33 161 0.21 
 

 163 34.61 المجمكع
بيف  الشعكر بالتقبؿ

 المجمكعات
0.52 2 0.26 0.98 

 
0.37 
 

 0.26 161 42.72داخؿ 
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  المجمكعات
 163 43.24 المجمكع

بيف  الدرجة الكمية
 المجمكعات

0.33 2 0.16 0.92 
 

0.40 
 

داخؿ 
 المجمكعات

28.94 161 0.18 
 

 163 29.28 المجمكع
الداللة  درجة( كىي أكبر مف 0.40الداللة ) درجة( ك 0.92يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في )النفسية لدل المراىقيف المقيميف الطمأنينة  درجة

 في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير العمر، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلٍ. 
 نتائج الفرضية الثانية: 

الطمأنينة النفسية لدى  درجة( في α≤0.05) الداللة درجة"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند 
 ؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير الجنس"المراىقين المقيمين في الم

تـ فحص الفرضية الثانية بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية حسب متغير  درجةالدراسة في 

 الجنس. 
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الطمأنينة  درجةت المستقمة الستجابة أفراد العينة في (: نتائج اختبار "ت" لمعينا26.4جدول )
 النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة "tقيمة"
 الداللة

 0.25 1.13 0.48 2.53 101 ذكر مفالشعكر باأل
 0.52 2.62 63 أنثٍ

 0.47 0.72 0.46 2.55 101 ذكر الشعكر باالنتماء
 0.45 2.60 63 أنثٍ

 0.032 2.16 0.50 2.64 101 ذكر الشعكر بالتقبؿ
 0.51 2.82 63 أنثٍ

 0.14 1.45 0.40 2.56 101 ذكر الدرجة الكمية
 0.44 2.66 63 أنثٍ

(، أم أنو 0.14الداللة ) درجة(، ك 1.45ة )يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمي
الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية تعزل  درجةال تكجد فركؽ في 

لمتغير الجنس، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ الشعكر بالتقبؿ، ككانت الفركض لصالح اإلناث. 
 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 

 
 ية الثالثة: نتائج الفرض

الطمأنينة النفسية لدى  درجة( في α≤0.05) الداللة درجةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند  "ال
 المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير مكان المؤسسة "

 درجةتـ فحص الفرضية الثالثة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمٍ 
 الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير مكاف المؤسسة. 
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 درجةل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:27.4)جدول 
 كان المؤسسةالطمأنينة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير م

المتوسط  العدد مكان المؤسسة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.45 2.98 35 بيت لحـ مفالشعكر باأل
 0.45 2.60 65 الخميؿ
 0.33 2.26 14 طكلكـر
 0.35 2.33 10 ابكديس
 0.43 2.32 40 العيزرية

 0.52 2.75 35 بيت لحـ الشعكر باالنتماء
 0.46 2.60 65 الخميؿ
 0.28 2.36 14 طكلكـر
 0.20 2.51 10 ابكديس
 0.43 2.43 40 العيزرية

 0.50 2.98 35 بيت لحـ الشعكر بالتقبؿ
 0.49 2.73 65 الخميؿ
 0.45 2.80 14 طكلكـر
 0.27 2.57 10 ابكديس
 0.51 2.46 40 العيزرية

 0.42 2.91 35 بيت لحـ الدرجة الكمية
 0.40 2.63 65 الخميؿ
 0.23 2.40 14 طكلكـر
 0.16 2.43 10 ابكديس
 0.37 2.38 40 العيزرية
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الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف  درجة( كجكد فركؽ ظاىرية في 27.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
المقيميف في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير مكاف المؤسسة، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ 

 (:28.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )تحميؿ التبايف 

الطمأنينة  درجة: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في (28.4)جدول
 النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير مكان المؤسسة

مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

رجات د
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
المحسك 

 بة

درجة 
 الداللة

بيف  مفالشعكر باأل
 المجمكعات

10.25 4 2.56 13.50 
 

0.00 
 

داخؿ 
 المجمكعات

30.20 159 0.19 
 

 163 40.46 المجمكع
الشعكر 
 باالنتماء

بيف 
 المجمكعات

2.66 4 0.66 3.31 
 

0.01 
 

داخؿ 
 المجمكعات

31.95 159 0.20 
 

 163 34.61 المجمكع
بيف  الشعكر بالتقبؿ

 المجمكعات
5.34 4 1.33 5.60 

 
0.00 
 

داخؿ 
 المجمكعات

37.89 159 0.23 
 

 163 43.24 المجمكع
بيف  الدرجة الكمية

 المجمكعات
6.20 4 1.55 10.68 

 
0.00 
 

داخؿ 
 المجمكعات

23.07 159 0.14 
 

 163 29.28 المجمكع
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الداللة  درجة( كىي أقؿ مف 0.00الداللة ) درجة( ك 10.68بلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)ي 
(α≤0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في )الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في  درجة

لحـ. المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير مكاف المؤسسة، ككذلؾ لممجاالت ككانت الفركؽ لصالح بيت 
 لبياف اتجاه الفركؽ كىي كمايمي:  (LSDكبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة. كتـ فحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )29.4الجدول )
  أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن

الفروق في  المتغيرات  المجال
 تالمتوسطا

 درجة
 الداللة

الشعكر 
 مفباأل

 00. *38. الخميؿ بيت لحـ
 00. *71. طكلكـر

 00. *64. بكديسأ
 00. *65. العيزرية

 00. *38.- بيت لحـ الخميؿ
 00. *33. طكلكـر

 07. 26. بكديسأ
 00. *27. العيزرية

 00. *71.- بيت لحـ طكلكـر
 00. *33.- الخميؿ

 68. 07.- بكديسأ
 64. 06.- العيزرية

 00. *64.- بيت لحـ ابكديس
 07. 26.- الخميؿ
 68. 07. طكلكـر
 94. 01. العيزرية

 00. *65.- بيت لحـ العيزرية
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 00. *27.- الخميؿ
 64. 06. طكلكـر

 94. 01.- بكديسأ
الشعكر 
 باالنتماء

 11. 14. الخميؿ بيت لحـ
 00. *39. طكلكـر

 13. 24. بكديسأ
 00. *31. العيزرية

 11. 14.- بيت لحـ الخميؿ
 06. 24. طكلكـر

 53. 09. بكديسأ
 05. 17. العيزرية

 00. *39.- بيت لحـ طكلكـر
 06. 24.- الخميؿ

 41. 15.- بكديسأ
 58. 07.- العيزرية

 13. 24.- بيت لحـ ابكديس
 53. 09.- الخميؿ
 41. 15. طكلكـر
 62. 07. العيزرية

 00. *31.- بيت لحـ العيزرية
 05. 17.- الخميؿ
 58. 07. طكلكـر

 62. 07.- بكديسأ
الشعكر 
 بالتقبؿ

 01. *24. الخميؿ بيت لحـ
 24. 18. طكلكـر
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 02. *41. بكديسأ
 00. *51. العيزرية

 01. *24.- بيت لحـ الخميؿ
 65. 06.- طكلكـر

 32. 16. بكديسأ
 00. *27. العيزرية

 24. 18.- بيت لحـ طكلكـر
 65. 06. الخميؿ

 257. 23000. بكديسأ
 027. *33750. العيزرية

 020. *41000.- بيت لحـ بكديسأ
 320. 16538.- الخميؿ
 25. 23.- طكلكـر
 53. 10. العيزرية

 00. *51.- بيت لحـ العيزرية
 00. *27.- الخميؿ
 02. *33.- طكلكـر

 53. 10.- بكديسأ
الدرجة 
 الكمية

 00. *28. الخميؿ بيت لحـ
 00. *51. طكلكـر

 00. *48. بكديسأ
 00. *53. العيزرية

 00. *28.- بيت لحـ الخميؿ
 04. *22. طكلكـر

 13. 19. بكديسأ
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 00. *24. العيزرية
 00. *51.- بيت لحـ طكلكـر

 04. *22.- الخميؿ
 84. 03.- بكديسأ

 86. 02. العيزرية
 00. *48.- بيت لحـ ابكديس

 13. 19.- الخميؿ
 84. 03. طكلكـر
 70. 05. العيزرية

 00. *53.- بيت لحـ العيزرية
 00. *24.- الخميؿ
 86. 02.- طكلكـر

 70. 05.- بكديسأ
 
 

 ج الفرضية الرابعة: نتائ
الطمأنينة النفسية لدى  درجة( في α≤0.05) الداللة درجةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند  "ال

 المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير الوضع األسري"
 درجة تـ فحص الفرضية الرابعة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمٍ
 الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير الكضع األسرم. 

  



01 
 

 درجةل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:30.4)جدول 
 تغير الوضع األسريالطمأنينة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لم

المتوسط  العدد الوضع األسري المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.52 2.58 34 أسره مطمقة مفالشعكر باأل
 0.49 2.54 35 أسره منفصمة
 0.46 2.63 64 يتيـ األب
 0.53 2.47 11 يتيـ األـ

 0.29 2.24 10 يتيـ األبكيف
 0.67 2.58 10 أمكر أخرل

 0.40 2.51 34 أسره مطمقة االنتماءالشعكر ب
 0.49 2.63 35 أسره منفصمة
 0.44 2.60 64 يتيـ األب
 0.42 2.56 11 يتيـ األـ

 0.34 2.39 10 يتيـ األبكيف
 0.76 2.51 10 أمكر أخرل

 0.49 2.67 34 أسره مطمقة الشعكر بالتقبؿ
 0.47 2.70 35 أسره منفصمة
 0.53 2.73 64 يتيـ األب
 0.51 2.99 11 يتيـ األـ

 0.29 2.54 10 يتيـ األبكيف
 0.71 2.67 10 أمكر أخرل

 0.42 2.58 34 أسره مطمقة الدرجة الكمية
 0.41 2.60 35 أسره منفصمة
 0.40 2.64 64 يتيـ األب
 0.46 2.61 11 يتيـ األـ

 0.14 2.35 10 يتيـ األبكيف
 0.65 2.58 10 أمكر أخرل
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الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف  درجة( كجكد فركؽ ظاىرية في 30.4الجدكؿ رقـ )يبلحظ مف 
المقيميف في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير الكضع األسرم، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ 

 (:31.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )

الطمأنينة  درجةر تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في : نتائج اختبا(31.4)جدول
 النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير الوضع األسري

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 درجة
 الداللة

بيف  مفالشعكر باأل
 لمجمكعاتا

1.48 5 0.29 1.20 
 

0.31 
 

داخؿ 
 المجمكعات

38.97 158 0.24 
 

 163 40.46 المجمكع
الشعكر 
 باالنتماء

بيف 
 المجمكعات

0.67 5 0.13 0.63 
 

0.67 
 

داخؿ 
 المجمكعات

33.94 158 0.21 
 

 163 34.61 المجمكع
بيف  الشعكر بالتقبؿ

 المجمكعات
1.25 5 0.25 0.94 

 
0.45 
 

داخؿ 
 المجمكعات

41.99 158 0.26 
 

 163 43.24 المجمكع
بيف  الدرجة الكمية

 المجمكعات
0.79 5 0.15 0.87 

 
0.49 
 

داخؿ 
 المجمكعات

28.48 158 0.18 
 

 163 29.28 المجمكع



0. 
 

الداللة  درجة( كىي أكبر مف 0.49الداللة ) درجة( ك 0.87يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في )الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف المقيميف  درجة

في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير الكضع األسرم، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية 
 الرابعة. 

 نتائج الفرضية الخامسة: 
الطمأنينة النفسية لدى  درجة( في α≤0.05) داللةال درجةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند ال  "

 المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير مكان السكن األصمي "
 درجةكلفحص الفرضية الخامسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمٍ 

 اإليكائية يعزل لمتغير مكاف السكف األصمي.  الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات

 درجةل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:32.4)جدول 
الطمأنينة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير مكان السكن 

 األصمي
لمتوسط ا العدد مكان السكن األصمي المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 0.53 2.66 80 مدينة مفالشعكر باأل
 0.44 2.52 60 قرية
 0.43 2.36 24 مخيـ

 0.46 2.60 80 مدينة الشعكر باالنتماء
 0.49 2.55 60 قرية
 0.32 2.50 24 مخيـ

 0.54 2.73 80 مدينة الشعكر بالتقبؿ
 0.51 2.71 60 قرية
 0.42 2.66 24 مخيـ

 0.44 2.66 80 مدينة الدرجة الكمية
 0.42 2.57 60 قرية
 0.31 2.47 24 مخيـ



04 
 

الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف  درجة( كجكد فركؽ ظاىرية في 32.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
المقيميف في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير مكاف السكف األصمي، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ 

 (:33.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )استخداـ 

الطمأنينة  درجة: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في (33.4)جدول
 النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية يعزى لمتغير مكان السكن األصمي

مجموع  ينمصدر التبا المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 درجة
 الداللة

بيف  مفالشعكر باأل
 المجمكعات

1.78 2 0.89 3.70 
 

0.02 
 

داخؿ 
 المجمكعات

38.68 161 0.24 
 

 163 40.46 المجمكع
الشعكر 
 باالنتماء

بيف 
 المجمكعات

0.22 2 0.11 0.53 
 

0.58 
 

داخؿ 
 كعاتالمجم

34.39 161 0.21 
 

 163 34.61 المجمكع
بيف  الشعكر بالتقبؿ

 المجمكعات
0.09 2 0.04 .17 

 
0.83 
 

داخؿ 
 المجمكعات

43.15 161 0.26 
 

 163 43.24 المجمكع
بيف  الدرجة الكمية

 المجمكعات
0.75 2 0.37 2.11 

 
0.12 
 

داخؿ 
 المجمكعات

28.53 161 0.17 
 

 163 29.28 المجمكع



0. 
 

الداللة  درجة( كىي أكبر مف 0.12الداللة ) درجة( ك 2.11يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في )الطمأنينة النفسية لدل المراىقيف المقيميف  درجة

ما عدا مجاؿ الشعكر في المؤسسات اإليكائية يعزل لمتغير مكاف السكف األصمي، ككذلؾ لممجاالت 
باألمف ككانت الفركؽ المدينة كالمخيـ لصالح سكاف المدينة. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الخامسة. كتـ 

 لبياف اتجاه الفركؽ كىي كمايمي:  (LSDفحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )34.4الجدول )
 عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن األصميأفراد 

الفروق في  المتغيرات  المجال
 المتوسطات

 درجة
 الداللة

الشعكر 
 مفباأل

 0.09 13. قرية مدينة
 0.01 *29. مخيـ

 0.09 13.- مدينة قرية
 0.19 15. مخيـ

 0.01 *29.- مدينة مخيـ
 0.19 15.- قرية
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 الفصل الخامس
________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات  
 مقدمة 

يتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج المتعمقة باسئمة الدراسة، كفرضياتيا كالتعميؽ عمييا كربطيا بالدراسات 
 السابقة مف حيث االتفاؽ كاالختبلؼ. 

 راسةمناقشة النتائج المتعمقة باسئمة الد 1.5
درجة الوحدة النفسية لدى المراىقين المقيمين في ما : األولالنتائج المتعمقة بالسؤال  مناقشة 

 ؟ المؤسسات اإليوائية

( 93.0معيارم )النحراؼ ال( كا73.2)لمدرجة الكمية بمغالمتكسط الحسابي أظيرت نتائج الدراسة أٌف  
جاء بدرجة  المقيميف في المؤسسات اإليكائيةدرجة الكحدة النفسية لدل المراىقيف أف كىذا يدؿ عمٍ 

(، كيميو 73.2عمٍ أعمٍ متكسط حسابي كمقداره ) متكسطة. كلقد حصؿ مجاؿ األعراض العصابية
 ، يميو مجاؿ عدـ الشعكر بالثقة.افتقاد الميارات االجتماعية، يميو مجاؿ مجاؿ افتقاد الحب

يعني عدـ الشعكر بالكحدة النفسية عند المراىقيف، تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلٍ أٌف تكفر الطمأنينة 
نسانية، كىذا الشعكر مستمر ميما سرة الدائمة أمر أساسي لدل النفس اإلكمع ذلؾ فإف الحاجة إلٍ األ

خرل مساعدة كتقبؿ االخريف، كمحاكلتيـ تكفير احتياجات المراىؽ، إال أٌف الحناف أعكامؿ  تتكافر 
ف كالديو ال يمكف تعكيضو، كىنا تكمف أسباب الشعكر بالكحدة النفسية، كالكد الذم يرغب بو المراىؽ م

كالتي ينتج عنيا ضعؼ الثقة بالنفس، كعدـ امكانية مصارحة االخريف ميما كانت درجة تقبميـ لو بما 
 ألسرار الخاصة . يجكؿ في خاطره، أك ما يفكر بو، تحديدنا فيما يتعمؽ با
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لحب المتكلد مف الخكؼ عمٍ المراىؽ ال يككف إال مف خبلؿ كينتج عف ذلؾ التفكير أف الحرص كا
ف الحصكؿ عمٍ الحاجة أاالسرة، كيمكف أف يجده لدل االخريف ممف ليس لو عبلقة مباشرة معيـ، إال 

ساسية لدل المراىؽ تحديدا إذا تعرض لمشكبلت في حياتو أكيدة ك أمف الدفئ العاطفي كالتي تعد رغبة 
د االسرة،  كيككف المجكء إلٍ االخريف لحميا ليس ذم جدكل في كثير مف تككف بدرجة اكبر عند كجك 
خكة، مف ـ كاألدراؾ االخريف لحاجة المراىؽ في ىذه الحالة الييـ كأالب كاألإاالحياف، كيعكد ذلؾ لعدـ 

 ىنا يككف الشعكر بالكحدة أكبر مف الشعكر بكجكد االخريف. 

عماؿ التي يقـك بيا، ككنو عمٍ التركيز الذىني في األكىذا قد يؤدم إلٍ أف المراىؽ يفقد القدرة 
ساسية ال المركز، كىذا يشعره مشغكؿ الفكر في البحث عف االنتماء الحقيقي المتمثؿ في االسرة األ

 بالممؿ كاالجياد في كثير مف االحياف.

شياء أي يكاء ال يجدكف صعكبة كبيرة في قضاء كقت الفراغ فكمع ذلؾ فإف المراىقيف في مراكز اإل
 لدييـ متكسطة. ندماجف نسبة االأمفيدة، كما 

يكاء جاءت ف الشعكر بالكحدة النفسية لدل المراىقيف في مراكز اإلأتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلٍ 
بدرجة متكسطة ككف المراىقيف في ىذه المراكز عادة ما يككف لدييـ تذبذب في الرأم بيف الشعكر 

، فقد يككف لدييـ كعدمة كذلؾ بناءا عمٍ تعاممي المباشر مع تمؾ الفئة  الحقيقي باالنسجاـ في المركز
تقبؿ مف االخريف، كيستثمركف أكقاتيـ في بعض االعماؿ، إال اف ىذا االنسجاـ قد ال يصؿ إلٍ 

الكحدة كالعزلة  حيث يعاني أثر ذلؾ مفسرتو الحقيقية، أالدرجة التي يحتاجيا المراىؽ ضمف حدكد 
متكسط مف التفكير بضعؼ االرادة لديو، كالشعكر بعدـ القدرة  درجةلشعكر يكلد لديو النفسية ، كىذا ا

عمٍ االندماج كالبقاء ضمف االسرة الجديدة في المركز، كىذا يتكافؽ مع ما تكصؿ اليو العطاس 
( كالذيف تكصمكا إلٍ اف الشعكر بالكحدة النفسية 2012( كالزىراني )2013يضا حدكاس)أ( ك 2013)

ف خبلؿ عدـ شعكر المراىؽ بالتكافؽ مع االخريف بالدرجة الكافية التي تمكف مف ممارسة يتككف م
ساسية، كىذه الكحدة يمكف أف تؤثر سرتو األأعند  هلييا في كجكدإحياتو اليكمية بالطريقة التي يطمح 

ك عدـ أسمبا عمٍ نمط حياتو اليكمي، كالذم يؤدم بالتالي إلٍ رفض المراىؽ التعامؿ مع االخريف، 
 حياف إلٍ عدـ االستفادة مف الكقت بالجمكس كحيدا.الثقة بيـ، كفي بعض األ
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الطمأنينة النفسية لدى المراىقين المقيمين في  درجةما : الثاني مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 
 ؟  المؤسسات اإليوائية

 ميف في المؤسسات اإليكائيةالطمأنينة النفسية لدل المراىقيف المقي درجةأف ظيرت نتائج الدراسة أ
( حيث كاف الشعكر بالتقبؿ مف أعمٍ مستكيات 732جاءت بدرجة متكسطة، بمتكسط حسابي )

 الطمأنينة النفسية، ثـ الشعكر باالنتماء، ثـ الشعكر باألمف.

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلٍ أٌف شعكر المراىؽ في مركز االيكاء بالتقبؿ مف االخريف يسيـ في تعزيز 
اعتماده عمٍ نفسو ثـ الثقة  درجةالطمأنينة لديو إذ إٌف أىـ مراحؿ االىتماـ تبدأ بالتقبؿ، فيرتفع 

باالخريف ككنيـ يكنكف لو المكدة كالحب كىذا يشعره بحالو مف التفاؤؿ كاالستقرار، أٌما حالة عدـ التقبؿ 
لتكجو نحك العدكاف، فالتقبؿ تؤدم إلٍ الشعكر بالكراىية كالنبذ كىذا يسيـ في تعزيز فرص العزلة كا

االنتماء لديو لممؤسسة كاالفراد الذيف يتكاجد معيـ، كبالتالي يككف ىذا المراىؽ قد استحؽ  درجةيعزز 
 الشعكر باألمف.

سرم المناسب الذم يفتقده، فيككف تقبؿ االخريف لو كككف المراىؽ يبحث في ىذه البيئة عف المناخ األ
يجابية لدل المراىؽ إ ان كعنصر أساسي في أسرتو الجديدة، كىذا يفتح آفاق شارة كاضح إلٍ تقبموإبمثابة 
ككف تسرة الحقيقية، فثقتو بنفسو كتفاؤلو بالحياة، كمع ذلؾ ال يستطيع التخمي عف فكرة األ درجةفي رفع 
 ةيضا، الستمراره في البحث عف ىكيتأالرضا عف النفس ليس بدرجة عالية كما كضحت النتائج  درجة
ة بدرجة متكسطة، كىذه النتيجة تتفؽ نالطمأني درجةككف تمكاف الذم يجب أف يككف فيو، لذلؾ في ال

يتسمكف بدرجو مرتفعو مف  كالتي كضحت بأف مف kerns,et al., 2001)مع ما تكصؿ اليو )
لذلؾ  خريف كنحك العالـ،نحك ذكاتيـ كنحك األ ةيجابيإا لمتحكـ كلدييـ نظره النفسيو أكثر ادراكن  ةالطمأنين

الشعكر باألمف أفضؿ  درجةثقة المراىؽ بتقبؿ االخريف لو، ثـ انتماءه ليـ، يككف  درجةفإٌنو كمما ارتفع 
 كىذا يحقؽ مستكيات أعمٍ مف النجاح كالتقدـ في الحياة.

،  حساف الييـكدتو النتائج، إذ تبيف أف المراىقيف يمكنيـ التعامؿ مع الناس بإيجابية كاإلأكىك ما 
خريف يسيـ في حصكليـ عمٍ جتماعي مع اآل، إذ أف التكاصؿ اإلباإلرتباط مع أصدقائيـكشعكرىـ 

التفكير  درجةمف الطمأنينة النفسية، كيرفع مف  ةعالي درجةالسعادة كالراحة النفسية، كىذا يحقؽ 
( 2013ستقرار، كىذه النتيجة تتكافؽ مع دراسة العطاس )يجابي في تقبؿ الحياة، كالبحث عف اإلاإل
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يجابية مع إالتي كضحت أف تقبؿ الحياة يككف مف خبلؿ الحصكؿ عمٍ السعادة بتعامؿ االخريف ب
 يكاء.المراىؽ في مراكز اإل

ودرجة  الطمأنينة النفسية درجةىل توجد عالقة بين : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة 
 ؟الوحدة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائية

 درجة( بيف .α≤939) الداللة درجةذات داللو إحصائية عند  عكسيةأنو تكجد عبلقة اظيرت النتائج 
لدل المراىقيف المقيميف في المؤسسات  )كمجاالتيا( كدرجة الكحدة النفسية الطمأنينة النفسية)كمجاالتيا(

كحدة النفسية لدل المراىقيف درجة الذلؾ مف  قمؿ الطمأنينة النفسية درجةزاد كمما أٌنو أم  ،اإليكائية
 ، كالعكس صحيح.المقيميف في المؤسسات اإليكائية

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلٍ الشعكر بالطمأنينة النفسية يقمؿ مف فرص حدكث العزلة كالكحدة، 
فالشعكر بالكحدة ينتج عف عدـ تقبؿ االخريف، كعدـ الشعكر باالنتماء لممكاف الذم يتكاجد فيو 

كعميو يككف تحقيؽ االنتماء كتقبؿ االخريف باالحتراـ كالمشاركة كالمصادقة، عامؿ أساسي في المراىؽ، 
ىناؾ خمؿ ما في شعكر الفرد يعمؿ إخراج المراىؽ مف الكحدة النفسية إلٍ االستفادة مف الكقت فيصبح 

ر يتغمغؿ بداخؿ ف الكحده النفسيو شعك أعاقة ممارستو الطبيعيو لحياتو بشكؿ سميـ، كترل الباحثو إعمٍ 
الفرد نتيجة لعدة عكامؿ متراكمة تتمثؿ بالفراغ كالعجز كالفشؿ في اشباع الحاجات كالرغبات كاقامة 

( 2007( كدراسة دسكقي )2013) حدكاسكيتفؽ ىذا مع دراسة  الصداقات كشعكره بأنو غير مرغكب
 . (2012كالزىراني )

 مناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 2.5

 :  الرابع بالسؤاؿ  قشة النتائج المتعمقةمنا
 متغيرات حسب درجة الوحدة النفسية لدى المراىقين المقيمين في المؤسسات اإليوائيةختمف تىل 
 ؟ ، ومكان السكن األصميالوضع األسريومكان المؤسسة، و  والجنس العمر

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

الداللة فيما يتعمؽ بمتغيرات  درجةحصائية عند إراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ظيرت نتائج الدأ
كالكضع االسرم، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة كما سبؽ في اف درجة الكحدة النفسية العمر، الجنس، 
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، لذلؾ الغير مستقر سرمالكضع األ مف رية، كذلؾ الجنسيف، ككنيـ يعانكفمتكسطة لنفس الفئة العم
لييـ مف قبؿ إالكحدة النفسية مرتبط لدييـ بما يعانكه في حياتيـ، كفي مدل تقديـ الخدمات  درجةككف ت

يكاء. مركز اإل

، كذلؾ عمٍ مكاف المؤسسة  درجةأما عمٍ  السكف  درجةفكانت الفركؽ لصالح العيزرية كطكلكـر
ؤسسة في العيزرية ف مناطؽ المأاالصمي كانت لصالح المخيمات كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلٍ 

شعكر المراىقيف  درجةكطكلكـر يمكف أف تحقؽ لممراىقيف برامج مختمفة كمميزة تسيـ في الحد مف 
ف أبالكحدة النفسية، كتشعرىـ بأىمية كجكدىـ كيتـ تفعمييـ ليككنكا فاعميف في المجتمع، كىذا يمكف 

 الكحدة النفسية لدييـ. درجةيسيـ في خفض 

الطمأنينة النفسية لدى المراىقين  درجةختمف يىل : الخامسقة بالسؤال النتائج المتعم مناقشة
، الوضع األسريومكان المؤسسة، و  والجنس العمر متغيرات حسب المقيمين في المؤسسات اإليوائية

 ؟ ومكان السكن األصمي

يرات الداللة فيما يتعمؽ بمتغ درجةحصائية عند إظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة أ
 كالكضع األسرم، مكاف السكف األصمي.العمر، الجنس، 

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلٍ أف أغمب المراىقيف مف الجنسيف ىـ مف نفس الفئة العمرية تقريبا، لذلؾ 
لدييـ نفس اآلراء حكؿ درجة الطمأنينة كىي متكسطة، أم أٌف شعكرىـ بالتقبؿ كاالنتماء متقارب، كيعكد 

بيئة التي ينتمكف الييا متقاربو، حيث أف مناطؽ السكف كاحدة أيضا كىذه البيئة تكضع ف الأذلؾ إلٍ 
 (.2013أٌف درجة الطمأنينة متكسط لدييـ. كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة العطاس)

في حيف عمٍ درجة مكاف المؤسسة، فقد تبيف أف درجة الطمأنينة مرتفعة في محافظة بيت لحـ أكثر 
رل، كىذا يدلؿ عمٍ درجة التقبؿ كاالنتماء يككف أعمٍ في ىذه المدينة، كتعزك مف المحافظات األخ
، كالتقبؿ باالحتراـ كالفيـ ةىتماـ الطاقـ العامؿ بالمراىقيف كتكفير كؿ سبؿ الراحإالباحثة ذلؾ إلٍ أف 

 لما يريد المراىؽ، كىذا يدفع بالمراىؽ إلٍ الشعكر بالطمأنينو بدرجة أكبر.
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 التي تعتقد بأنيا تخفف من الوحدة النفسية في كل من المؤسسة، المدرسة، األسرة؟ما ىي األمور 

كالمتميزه نكعا ما  ف تعمؿ النشاطات المختمفةأمف الممكف نو مف جانب المؤسسة أظيرت النتائج أ
طار المؤسسة ، رحمة الٍ مناطؽ مميزه ، إبعيدا عف النمطية المعركفة ، فمثبل الرسـ كالتمكيف خارج 

ندماج لزراعو بحديقة المؤسسة ، فعاليات تفريغيو كترفيييو كؿ ىذه االمكر تساعد الفرد عمٍ التأقمـ كاإلا
خريف فراد اآللمتفاعؿ مع األ ف النشاطات تفتح مجاالن كذلؾ أل الكحدة النفسيةب مما يخفؼ مف شعكره

 .فييا ةكالمشاركة الفعالنشطة باأل ةمثؿ المبادر  ةبشخصيت ةبراز الجكانب االيجابيإكتسمح لممراىؽ 

إختبلط الفرد بالعالـ الخارجي مع طبلب المدرسة يساعده عمٍ  المدرسة فإف درجةفي حيف عمٍ  
تككيف صداقات جديده كخكض تجارب تساعده عمٍ التخفيؼ مف كحدتو مثؿ التحدث الٍ أصدقائو 

  . كمعمميو ، كتككيمو ببعض المياـ الصفية التي تجعمو يشعر بأىمية كجكده 

لٍ كجكد فرد إبينما في األسرة يختمؼ الكضع قميبل فينا الفرد ليس بحاجة إلٍ األنشطة بقدر إحتياجو 
ضافة الٍ آخر باألسرة يتفيـ شعكره كال يزيد منو سكاء كاف ذلؾ الشخص أب ،أـ ، أخ ، أخت ، باإل

التقميؿ مف المشاكؿ  حب استقبالة عند عكدتو مف المؤسسة في فترة العطؿ كالترحيب بكجكده ، أيضان 
 فيما بينيـ خبلؿ فترة تكاجده . 

 ما ىي األمور التي تعتقد بأنيا تزيد من الطمأنينة النفسية في كل من المؤسسة، المدرسة، األسرة؟

صدقاء داخؿ المؤسسة يعتبر عامؿ أساسي لمشعكر إف كجكد األ ، الطمأنينة النفسية فيما يخصأما 
حيث مشاركتيـ لشعكر بعضيـ  كد عامؿ مشترؾ بتكاجدىـ داخؿ المؤسسةلكج بالطمأنينة النفسية كذلؾ

التي مركا بيا ، ىذا كفيؿ بأف يجعؿ  ةلبعض ككقكفيـ جنبا الٍ جنب في األزمات كالظركؼ الصعب
الفرد يشعر باإلطمئناف كاأللفة بالمكاف الذم تكاجد فيو كمع األفراد المحيطيف بو ، عدا عف تقديـ 

، كما أف كجكد  ؼ التي لـ يكف ليـ فييا قرارلبعض مف أجؿ التكيؼ مع الظرك  النصائح كمساعدتيـ
حتكاء  ىؤالء األفراد بكؿ ما يأتكا محممكف بو مف طاقـ عمؿ مف المشرفيف القادريف عمٍ تقبؿ كفيـ كا 

 . يعزز كيدعـ الشعكر بالطمأنينة بيئاتيـ المختمفة 

لذيف ال يضعكف عميو كصمة الكجكد في مؤسسة المتفيميف لكضع المراىؽ كا المعمميف كجكد إف   
كذلؾ  ايكائية كينظركف اليو بنظرة الشفقة ىذا يجعمو يشعر بالقكة كالثقو بالنفس كعدـ الخجؿ مف كاقعو ،

 .الطمأنينة النفسية  درجةعمٍ رفع  هتساعد كدمجو في األنشطة البلمنيجية كميا الرحبلت الترفييية
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 داخؿ المؤسسة أك المدرسة عبلقة صداقو متينو كقكيو تجمعو معوكجكد صديؽ مقرب لممراىؽ  كذلؾ
يستطيع مف خبلليا التعبير عف ذاتو بحريو مطمقو دكف الخكؼ مف االحكاـ المسبقة ، كيتقاسـ معو ما 

 يعانيو مف مشاكؿ كازمات ، تعزز داخمو الشعكر باألمف كاالطمئناف . 

بة مف المراىؽ كمحيطو بو رغـ تكاجده بمكاف نكعا ما عمٍ الجانب االسرم فكمما كانت األسرة قريأما 
بعيدا عنيـ فاف ذلؾ يزيد بدرجو كبيره مف االمف لديو كيشعر بالقكه النيـ معو كيحيطكف بو دائما 

فالتكاصؿ المستمر فيما بينيـ كالزيارات المتكرره لو كالحديث بشكؿ دافئ معو كمساعدتو عمٍ تخطي 
كؿ ذلؾ يعزز مف سمككياتو االيجابية كشعكره المكاف الذم يقيـ فيو  مشكبلتو كبناء عبلقة جيده مع

باالماف كالحب . 
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 التكصيات  3.5
 لٍ نتائج الدراسة تكصي الباحثة بما يأتي: إا ستنادن إ

ف التكصؿ الٍ آلية مشتركة ما بيف المؤسسة االيكائية كاألىؿ لمحفاظ عمٍ التكاصؿ المستمر أل -
 .التخمص مف الكحدة النفسية  ذلؾ يساعد بشكؿ كبير عمٍ

تأميف مرافؽ المؤسسات االيكائية بصكرة تكفر األمف كاإلطمئناف لممتكاجديف كذلؾ لرفع درجة  - 
 . الطمأنينة النفسية

 .ة النفسية حيث كانت الدراسات قميمة في ىذا الشأفنالقياـ بمزيد مف الدراسات العممية عمٍ الطمأني -

 درجةفي خفض  ىـتسابحيث رشادية مف قبؿ مرشدم المؤسسة لمطمبة تصميـ برامج إالعمؿ عمٍ  -
 يجاد الحمكؿ المناسبة.ا  لٍ ذلؾ ك إالكحدة النفسية بالتركيز عمٍ العكامؿ المؤدية 

 رعاية ستكماؿ رسالتيا في إبشكؿ مادم كمعنكم مف أجؿ تمكينيا مف  ئبةيكامؤسسات اإلالدعـ  -
 .قيميف فيياالم
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 لمراجع قائمة المصادر وا
 .ةعمـ الكتب، القاىر  ،ةواالجتماعي ةمراض النفسياأل. (2003جبلؿ، محمد سرم)إ

 ةسريطفال المحرومين في بيئتيم األلدى األ ةالمشكالت السموكي .(2009اسماعيؿ، ياسر يكسؼ)
 ة .غز  ، ةكمية التربي ،سبلميواإل ةماجستير غير منشكره الجامع رسالة

، رسالة ةكمينيكيإالمعرفي السموكي الضطراب القمق العام دراسو  العالج . (2014االسي، ىدير )
 ، فمسطيف . ةسبلميو غز ماجستير غير منشكرة، الجامعو اإل

من النفسي وتاثيره ببعض المتغيرات لدى طمبة جامعة النجاح الشعور باأل . (2005اقرع، اياد )
 ، جامعة النجاح، فمسطيف . الوطنيو رسالة ماجستير غير منشوره

قراف لدل باء كاألمف اآل ةاالجتماعي ةكالمساند ةالنفسي ةالشعكر بالكحد .(2005تفاحو، جماؿ السيد )
 العدد الثامف ،كالخمسكف الجزء الثاني .  ،ةبالمنصور  ةمجمة كمية التربي ،االطفاؿ العمياف

، رسالة من النفسيوفق شعورىم باأل ةرشاديو لمدرسي الثانويالحاجات اإل  .(2004تميا، ذكرل )
 جامعة صنعاء .  ةماجستير غير منشكرة، كمية التربي

 ،ةكعبلقتيا ببعض المتغيرات الديمكجرافي ةلدل طبلب الجامع ةالنفسي ةالكحد .(1990جبريؿ فاركؽ)
 . 361-343( 3)14 ،مجمة كمية التربيو بالمنصوره

ن النفسي لدى طمبة مااللتزام الديني وعالقتو باأل .(2001الجميمي، حكمت عبد المطيؼ نصيؼ)
 ، كمية االداب جامعة صنعاء، اليمف. جامعة صنعاء

مف طبلب كطالبات جامعة  ةكعبلقتيا باالكتئاب لدل عين ةالنفسي ةالكحد .(2006جكده، اماؿ )
 . 137-97(  1) 30، بجامعة عيف شمس مجمة كمية التربيو، االقصٍ

، ةكاممي لمنمو في البيت والمدرسمنظور دينامي ت ةالنفسي ةالصح .(2000حجازم، مصطفٍ )
 الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي. 

وعالقتو بالتوافق النفسي االجتماعي ودرجة تقدير  ةالنفسي ةالشعور بالوحد.(2013حدكاس، مناؿ )
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة مكلكد معمرم الجزائر. الذات لدى المراىق الجانح
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 دار الكتب، الرياض. والعالج النفسي،  ةالنفسي ةالمدخل الميسر الى الصح.(2002الحسيف، اسماء)

مجمة العموم ، جامعة الككيت ةمفيكـ الذات كعبلقتو بمستكيات الطمانين.(1987حسيف، محمكد عطا )
 . 126-103( 3) 15)الككيت(  االجتماعيو

،  ، مجمة عمم النفسف النفسيميذائي لمطفؿ كاثره عمٍ األسمكؾ الكالديف اإل .(2001حمزه، جماؿ)
 . 169-148ص  58عدد  3القاىره، مجمد 

 ةكالعبلقات االجتماعي ةالنفسي ةالشعكر بالكحد .(1988خضر، عمي السيد؛ الشناكم، محمد محركس )
 . 148 – 119، ص 25، العدد رسالة الخميج العربي ،المتبادلو

 ةساليب المعاممأو  ةالنفسي ةبالوحدالخجل وعالقتو بكل من الشعور  .(2002خكج، حناف اسعد)
، رسالة ماجستير غير منشكره ةالمكرم ةبمدينة مك ةالمتوسط ةمن طالبات المرحم ةالوالديو لدى عين
 جامعة اـ القرل. 

 ةالفمسطيني أةلدى المر  ةالنفسي ةمن النفسي والشعور بالوحداأل.(2010، كفاء حسف عمي)خكيطر
 ، رسالة ماجستير غير منشكره، الجامعو االسبلميو .المتغيرات وعالقتيما ببعض ةواالرمم ةالمطمق

لالنجاز في العمل لدى معممي  ةمن النفسي وعالقتو بالدافعياأل.(2009الدلبحي، ضيؼ اهلل )
جامعة نايؼ لمعمـك  ة، رسالة ماجستير غير منشكر )بنين( بمدينة الرياض ةالعام ةالثانوي ةالمرحم

 االمنيو الرياض .

 ،صـلدل كؿ مف الطفؿ العادم كالمتخمؼ عقميا كاأل ةالنفسي ةلكحدا .(2001نٍ حسيف)الدىاف، م
 . 125-97، العدد االكؿ، 11، مجدراسات نفسيو

 ، عالـ الكتب، القاىره . رشاد النفسيالتوجيو واإل  .(1989زىراف، حامد عبد السبلـ )

، عالـ عتقدات االغترابلتصحيح مشاعر وم ةالنفسي ةرشاد الصحإ .(2004زىراف، سناء حامد)
 الكتب، القاىره. 

 ةالنفسي ةلبعض الحاالت االكمينيكيو المختمفو مف الطمانين ةالتنبؤي ةالقيم.(1996شقير، زينب محمكد) 
 . 22بطنطا مطبعة جامعة طنطا  مجمة كمية التربيو،، كالتفاؤؿ كالتشاؤـ كقمؽ المكت
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 ، القاىره.ةالمصري ةمكتبة النيض ،ةبوالمضطر  ةالشخصيو السوي.(2005شقير، زينب محمكد)

مجمة رسالة ، ةالمتبادل ةكالعبلقات االجتماعي ةالشعكر بالكحد .(1986الشناكم، محمد كخضر، عمي )
 . 150 – 119.  25 الخميج العربي

من النفسي لدى عينو من تالميذ وعالقتيا باأل ةالمدرسي ةساءة المعاممإ .(2009الشيرم، عبداهلل )
 .  ةالمكرم ةـ القرل مكأ، رسالة ماجستير غير منشكره جامعة بتدائيو بمحافظة الطائفالمرحمو اال

وعالقتيا بسمات الشخصيو لدى  ةالنفسي ةالشعور بالوحد .(2006شيبي، الجكىره بنت عبد القادر) 
 رساؿ ماجستير منشكره، جامعة أـ القرل الرياض .  ،ةالمكرم ةم القرى بمكأعينو من طالبات جامعة 

 ةالنفسي ةعراض الوحدأالميارات االجتماعيو وعالقتيا ب .(2010صدم، ابراىيـ عبد المجيد كىبو )
 جامعة حمكاف .  لدى المراىقين، رسالة ماجستير غير منشورة،

 ةالعدد السادس المممك من،أمجمة  ،زماتمف النفسي في األاستراتيجيات األ .(1993الصنيع، صالح )
 . ةالسعكدي ةالعربي

مجمـة ، تحقيػػؽ األمػػف النفسػػي لميتػػيـ فػػي ضػػكء المقاصػػد الشػرعية .(2010) ػػيفي، عبػػد ااهللالص
 . 2068-2035، ص ص: 7،عػدد  24)العمػـك االنسػانية( مجمػد  جامعـة النجـاح لالبحـاث

حاث كمية بأمجمة ، المتميزيف ةلدل الطمب ةالنفسي ةدرجة الشعكر بالكحد .(2008الطائي، ذكرل )
 . 98-74( ص 3)7 ةاالساسي ةالتربي

كعبلقتو  ةمف النفسي لدل طمبة الجامعات في محافظة غز األ .(2007الطيراكم، جميؿ حسف )
)سمسمة الدراسات االسبلميو غزه  مجمة الجامعو االسالميو، مييسرائنسحاب اإلباتجاىاتيـ نحك اإل

 . 985ص  02عدد  15الجامعو االسبلميو،  المجمد 
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 استبانو الدراسة( 1ممحق )
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير في قسم اإلرشاد النفسي والتربوي في جامعة القدس بعنوان )درجة الشعور 
 (  في فمسطين المقيمين في المؤسسات اإليوائية المراىقين ينة النفسية لدىنبالوحده النفسيو وعالقتيا بالطمأ

بحيث يعبر كل عامود عن  ةعمدأعزيزي الطالب/ة نعرض عميك مجموعة من العبارات ، تحتوي كل عباره عمى اربعة 
 والواقع .  ةو تصل نوعا ما الى الدقة لتصل الى الحقيقأنيا دقيقة ، أدرجة ، يمكن لنا نشعر 

، والتي آمل أن تكون بصورة صريحة دون خوف أو حرج  ةتقرأ مجمل العبارات بدقة متناىي ننك أومن ىنا ، أرجو م
 ( في الخانة التي ترى أنيا تعبر عن رأيك . X، ثم تبدي رأيك فييا بوضع عالمة )

 
 " شكرًا عمى تعاونكم "                      

 

 التوقيع

 : ميا محمد زعاتره الباحثة
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 االول : معمومات أوليو القسم 

 ( في المكاف المناسب:√يرجٍ التكـر بكضع إشارة )

  18- 16  ( 3  16أقؿ مف -14  ( 2     14-12( 1العمر :    -1

 

  ( انثٍ 2    ( ذكر 1الجنس :  -2

 

   ( طكلكـر 3  الخميؿ( 2 ( بيت لحـ 1مكاف المؤسسة:   -3

                  ( أبكديس 5   ( العيزرية  4                          

 :سرمالكضع اال -4

  يتيـ االـ( 4    يتيـ االب( 3  ةمنفصم ةسر أ( 2   مطمقو ةسر أ (1

  مكر أخرل .................................................أ( 6   يتيـ االبكيف( 5

 

 ( مخيـ3  ( قرية 2   ( مدينة 1مكاف السكف األصؿ:  -5
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 لكحده النفسيو:مقياس ا

 ابدا نادرا احيانا دائما العباره الرقم

     بالنفس ةفتقر الٍ الثقأ 1

ف ائتمنو عمٍ أستطيع أال يكجد شخص في حياتي حتٍ االف  2
 مشاكمي

    

ك مشاكمي أسرارم أتحدث معو في أف أستطيع أجد مف أال  3
 ةالخاص

    

     مع االخريف ةفتقد الصراحأنني أشعر أ 4

     ثؽ بوأف أستطيع أنساف إف بلتؽ حتٍ اآلألـ  5

     بأحد ةكثيق ةنني لست عمٍ عبلقأشعر أ 6

     الحاجة  ليو عندإتجو أف أستطيع أنو ال يكجد مف أشعر أ 7

     نني غريب عمف حكليأشعر أ 8

     شعر بعدـ كجكد شيء ما يربطني باالخريفأ 9

     ياـ العطؿ بفتكر شديدأستقبؿ أ 10

     رغـ كثرة معارفي بالكحدةشعر أ 11

     اإلجتماعية .شعر بالعزلو أ 12

     أشعر بفقداف عنصر الحب مف اآلخريف . 13

     خرآكثر مف حاجتي الم شيء أنني بحاجة الٍ الحب أشعر أ 14

صبح عممو نادره في أف الحب الصادؽ الحقيقي قد أعتقد أ 15
 ىذه االياـ

    

     بالممؿ في كثير مف االحيافشعر أ 16
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     حيافجياد في كثير مف األشعر باإلأ 17

     ةحبلـ اليقظأستغرؽ بأما  ان كثير  18

     ركز ذىني في عمؿ ماأف أفي  ةجد صعكبأ 19

     ك جماعو ماأنني غير قادر عمٍ االنتماء لنادم أشعر أ 20

     بمشاكؿ االخريفنو ال يكجد االنساف الذم ييتـ فعبل أشعر أ 21

قصائي عنيـ ككضع العراقيؿ في إخريف يتعمدكف ف اآلأشعر أ 22
 سبيؿ كجكدم معيـ

    

     ف يحادثكنني كيكتبكف ليأخريف نتظر اآلأ 23

     يصعب عمي تككيف صداقات 24

     خريف يتجنبكننيف اآلأشعر أ 25

ك أائي ر أنو ال يكجد بيف المحيطيف بي مف يشاركني أشعر أ 26
 يتفؽ ميكلو مع ميكلي

    

     جد صعكبو في االندماج مع االخريفأ 27

     . شعر بعدـ قدرتي عمٍ فيـ المحيطيف بي كالتفاىـ معيـأ 28

ستثماره في أمكر مفيدة.جد صعكبأ 29      ة في قضاء كقت فراغي كا 

     نني منعزؿ عمف حكليأشعر أ 30
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مقياسالطمأنينةالنفسية:

 ابدا  نادرا  احيانا  دائما  العباره الرقـ
     ني مستاء مف الدنيا .أأشعر  1
     . أشعر باليأس كىبكط اليمة كالعزيمة 2
     . أشعر بالممؿ كعدـ الرغبة في الحياة 3
     أنا متفائؿ بصفو عامو . 4
     .أشعر بالعصبية كالمزاجية 5
     . الثقة بالنفس عنكاف نجاحي 6
أميؿ الٍ الشعكر بعدـ الرضا عف  7

 نفسي .
    

     أشعر بيبكط في حالتي النفسيو . 8
أشعر بالخكؼ مف المستقبؿ أك العالـ  9

 . المجيكؿ
    

أثبت كجكدم مف خبلؿ الشؾ  10
 لمكصكؿ الٍ اليقيف.

    

     . سرعة االنفعاؿ كالغضب النفسي  11
     . يأشعر باألسؼ كاإلشفاؽ عمٍ نفس 12
بعدـ االنسجاـ كالتكازف مع أشعر  13

  . الكاقع
    

     . بأعباء الحياة كمصاعبياأشعر  14
      أشعر بالرضا عف نفسي بصكرة عامة 15
     أشعر أف الناس يراقبكنني في الشارع. 16
     أشعر باألمف كالطمأنينة كاليدكء. 17
أشعر بالقمؽ كمدل ارتباطو بذكائي  18

 خصيتي .كش
    

المستقبؿ عالـ مبيـ كلدم خكؼ منو  19
. 

    

أشعر بالضيؽ كعدـ اإلرتياح معظـ  20
  الكقت .

    

     .لدم خكؼ مف المنافسة 21
     أتكتر كيتغير مزاجي بسرعة . 22
بعدـ القدرة عمٍ التحكـ أشعر  23

 بمشاعرم العاطفية .
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الحياة صديؽ طيب يسيـ أعتقد أف  24
 ي نجاحي .ف

    

     أشعر بالضيؽ لككؿ ما يدكر حكلي . 25
التكاصؿ االجتماعي مف أىـ أسس  26

 . اإلرتياح كالسعادة
    

     حتٍ كأنا بيف الناس . دةأشعر بالكح 27
كثير مف ل أشعر بالحرج كالحساسيو 28

 . مكراال
    

     بدكرم الفعاؿ كأىميتو .أشعر  29
حساف مع التعامؿ يمكنني  30 بإيجابية كا 

 الناس .
    

عمٍ ثقيؿ عبء  حياتي بأف أشعر 31
 االخريف .

    

 أجد صعكبو في التعبير عف مشاعرم 32
حساسي   .كا 

    

سعادة اآلخريف تؤثر في سعادتي  33
بتياجي .  كا 

    

باإلىماؿ كتجاكز اآلخريف لي أشعر  34
 في بعض األمكر اليامة .

    

في كيفية التعامؿ مع  القدرة كاإلبداع 35
   الجنس اآلخر .

    

التصرفات الخاطئة تجرح مشاعرم  36
 بسرعة .

    

       أشعر بأف أصدقائي مخمصيف . 37
     أنزعج مف اآلخريف . 38

تسيـ في المكاقؼ كاألحداث اليكمية  39
 حزني كألمي .

    

أشعر بأف الناس لف يميمكا إلي عند  40
 . ألكلٍمقابمتيـ لممرة ا

    

     أشعر بأنني شخص ناجح في الدراسة  41
     . يؤثر سمبان عمي الشعكر بالنقص 42
     أشعر  بالرضا كالقناعة . 43
     االخريفمف  باالحتراـ كالتقدير أشعر 44
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. 
     أعمؿ في انسجاـ مع اآلخريف .  45
     أشعر  أف الناس يسخركف مني . 46
     لبلحتقار . راءلبلزد تعرضأ 47
خريف أعتقد انني مختمؼ عف اآل 48

 النني متكاجد بمؤسسة . 
    



 ماهياألمورالتيتعتقدبأنهاتخففمنالوحدةالنفسيةفيكلمنالمؤسسة،المدرسة،االسرة؟
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 ( اسماء المحكمين2ممحق )
 

 جامعة القدس   د. نبيؿ عبد اليادم 
 جامعة القدس   د. اياد الحبلؽ 
 جامعة القدس المفتكحو   أ. محمد الفي 

 جامعة القدس  د. نجاح الخطيب 
 جامعة بيرزيت   مكريس بقمو  .أ
 جامعة بيرزيت  . لينا ميعارم  د

 جامعة القدس   د. عمر الريماكم 
 جامعة القدس   د . خالد ىريش 

 جامعة بيرزيت   . سما دكني  د
 جامعة القدس   د. فدكل حمبيو 
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 يتامتسييل ميمة جمعية اصدقاء دار األ( 3ممحق )
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 سالميةتسييل ميمة الجمعية الخيرية اإل( 4ممحق )
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 تسييل ميمة جمعية دار اليتيم العربي ( 5ممحق )





17. 
 

 طفالدارة قرية األإ( تسييل ميمة 5ممحق)
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80 ................................................................................ بالتقبؿ الشعكر

81 ....................................................... :الخامس بالسؤاؿ المتعمقة النتائج 5.2.4

 لدرجة الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:24.4) جدكؿ
81 ............. العمر لمتغير يعزل اإليكائية المؤسسات في المقيميف المراىقيف لدل النفسية الطمأنينة

 النفسية الطمأنينة درجة في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف حميؿت اختبار نتائج: (25.4)جدكؿ
82 .............................. العمر لمتغير يعزل اإليكائية المؤسسات في المقيميف المراىقيف لدل
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 النفسية الطمأنينة درجة في العينة رادأف الستجابة المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج(: 26.4) جدكؿ
84 ............................. الجنس متغير حسب اإليكائية المؤسسات في المقيميف المراىقيف لدل

 لدرجة الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:27.4) جدكؿ
85 .... المؤسسة مكاف لمتغير يعزل اإليكائية المؤسسات في المقيميف المراىقيف لدل النفسية أنينةالطم

 النفسية الطمأنينة درجة في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (28.4)جدكؿ
86 ..................... المؤسسة مكاف لمتغير يعزل اإليكائية المؤسسات في المقيميف يفالمراىق لدل

 أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 29.4) الجدكؿ
87 ........................................................ السكف مكاف متغير حسب الدراسة عينة

 لدرجة الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:30.4) جدكؿ
91 ....األسرم الكضع لمتغير يعزل اإليكائية المؤسسات في المقيميف المراىقيف لدل النفسية الطمأنينة

 النفسية الطمأنينة درجة في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (31.4)جدكؿ
92 ..................... األسرم الكضع لمتغير يعزل اإليكائية المؤسسات في المقيميف المراىقيف لدل

 لدرجة الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:32.4) جدكؿ
األصمي السكف مكاف لمتغير يعزل اإليكائية المؤسسات في المقيميف المراىقيف لدل النفسية الطمأنينة

 .............................................................................................. 93

 النفسية الطمأنينة درجة في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (33.4)جدكؿ
94 ............... األصمي السكف مكاف لمتغير يعزل اإليكائية المؤسسات في المقيميف المراىقيف لدل

 أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 34.4) الجدكؿ
95 ................................................ األصمي السكف مكاف متغير حسب الدراسة عينة

96 ............................................................................... الخامس الفصؿ

________________________________________________ ................... 96

96 ..................................................................... كالتكصيات النتائج مناقشة

96 ..................................................... دراسةال باسئمة المتعمقة النتائج مناقشة 1.5
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99 .................................................. الدراسة بفرضيات المتعمقة النتائج مناقشة 2.5

99 ......................................................... : الرابع بالسؤاؿ المتعمقة النتائج مناقشة

 ما نكعا بمكاف تكاجده رغـ بو كمحيطو المراىؽ مف قريبة األسرة كانت فكمما االسرم الجانب عمٍ أما
 دائما بو كيحيطكف معو النيـ بالقكه كيشعر لديو االمف مف كبيره بدرجو يزيد ذلؾ فاف عنيـ بعيدا

 تخطي عمٍ كمساعدتو معو دافئ بشكؿ كالحديث لو تكررهالم كالزيارات بينيـ فيما المستمر فالتكاصؿ
 كشعكره االيجابية سمككياتو مف يعزز ذلؾ كؿ فيو يقيـ الذم المكاف مع جيده عبلقة كبناء مشكبلتو
102 .............................................................التكصيات 3.5.  كالحب باالماف

104 ..................................................................... عكالمراج المصادر قائمة

111 .............................................................................. الدراسة مبلحؽ

112 ................................................................... الدراسة استبانو( 1) ممحؽ

119 .................................................................. المحكميف اسماء( 2) ممحؽ

120 ........................................... األيتاـ دار اصدقاء جمعية ميمة تسييؿ( 3) ممحؽ

121 ........................................... اإلسبلمية الخيرية الجمعية ميمة تسييؿ( 4) ممحؽ

122 ............................................. العربي اليتيـ دار جمعية ميمة تسييؿ( 5) ممحؽ

123 .................................................... األطفاؿ قرية إدارة ميمة تسييؿ( 5)ممحؽ

124 .............................................................................. الجداكؿ فيرس

128 ............................................................................ المحتكيات فيرس

 

 

 

 
  


