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 في نلمفمسطينيي تقدير الذاتفي القمق ، ومحرومين الألطفال المحرومين وغير   تيدف ىذه الرسالة إلى دراسة مقارنة ل
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مجموعة األطفال المحرومين الذين يسكنون :وقد تم تقسيم العينة إلى ثالث مجموعات عمى النحو التالي .سنة   (10-14)

، مجموعة األطفال المحرومين الذين يسكنون خارج المؤسسات اإليوائية من   (30)وعددىم  ( S.O.S)قرى األطفال
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الذات لمألشول ، ومقياس القمق لمببالوي، وتم التأكد من صدق ىذه األداة بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين ذوي 

( 81.)فبمغ معامل  الثبات لمقياس القمق الخبرة واالختصاص ، وكذلك تم استخراج معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ، 

 ..(90)ومعامل الثبات لمقياس تقدير الذات 
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. عمى درجة تقدير الذات تبعًا لمعمر  (α .05 0= ) عند مستوىةلة إحصائيالد
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 α= ) عند مستوىةلة إحصائيال دوذفرق  وجد، بينما أظيرت النتائج أنو ال يلصالح اإلناث المحروماتيعزى لمجنس 

 . تبعًا لمجنس تقدير الذات عمى درجة (0 05.

 

بين األطفال المحرومين وغير المحرومين عمى درجة  القمق  (α .05 0= ) عند مستوىةلة إحصائيال دوذفرق  وجدي. 3

 α= ) عند مستوىةلة إحصائيال دوذفرق  وجديعزى لطمبة الصف السابع  المحرومين ، بينما أظيرت النتائج أنو ال ي

. تبعًا لمصف الدراسي بين األطفال المحرومين وغير المحرومين عمى درجة تقدير الذات (0 05.

 

بين األطفال المحرومين وغير المحرومين عمى درجة القمق  (α .05 0= ) عند مستوىةلة إحصائيال دوذفرق  وجدي. 4
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.  تبعًا لمكان السكن عمى درجة تقدير الذات (α .05 0= ) عند مستوىةلة إحصائيال دوذفرق  وجدي

 

بين األطفال المحرومين وغير المحرومين عمى درجة  (α .05 0= ) عند مستوىةلة إحصائيال دوذفرق  وجدي ال.5
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  تبعًا القمقفي  بين األطفال المحرومين وغير المحرومين  (α .05 0= ) عند مستوىةلة إحصائيال دوذفرق  وجدي. 6

لة ال دوذفرق  وجدبينما توضح النتائج أنو ال ي (المرحمة اإلعدادية  )لمستوى تعميم األب لصالح الطفل المحروم 

تبعًا لمستوى تعميم  في تقدير الذات بين األطفال المحرومين وغير المحرومين  (α .05 0= ) عند مستوىةإحصائي

. األب 

بين األطفال المحرومين وغير المحرومين في القمق  (α .05 0= ) عند مستوىةلة إحصائيال دوذفرق  وجدال ي .7

.  وتقدير الذات  تبعًا لمستوى تعميم األم 

 

 .ولقد انتيت الدراسة بعدد من التوصيات اعتمادًا عمى نتائج الدراسة واقتراحات عامة 
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Abstract 

 

Acomparative Study Between The Deprived And Undeprived Children In Anxiety And 

Self-esteem of Palestinian in Bethlahem Area. 

      

This study aims to make a comparative study between deprived and undeprived children in 

anxiety and self-esteem of  Palestinian in Bethlehem area , and to report the difference of 

either age, sex,school class,place of habitant , the kind of deprivation , the father's 

educational level ,and the mother's educational level on the  appearance of self-esteem and 

anxiety .                                                                                     

 

The study sample consisted of (200)children {boys & girls}of Bethlehem children , their   

ages ranged between (10-14)years old . The sample has been divided into three groups as 

follows:                                                                                                                                  

*Deprived children group who live in Children Villave (S.O.S):( 30)  children.                         

*Deprived children group , who lives outside the institutional residence of "The Orphan Care 

Society" (O.C.S) : (70)child .                                                                                                       

*Undeprived children group: (100) children.                                                                               

 

To attain the study goals , the researcher used the descriptive method technique, and the         

research means consisted of a questionnaire divided into two parts : self-esteem measure, and 

 anxiety measure. This tool has been made sure of its validity by proposing it to agroup of      

                experienced proficient judges . Also , the reliability modulus has been proved by 

using"Cronbach Alpha" method, the reliability modulus for the anxiety measure was (.81) ,   

and the reliability modulus for the  self-esteem measure was (. 90).                                           

  

The study has answered the following hypothesis:-                                                                     

1. There is no significant at( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the interaction            

   between deprived child and undeprived and age. 

                                                                      

2.There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the interaction 

between deprived child and undeprived and sex.                                                           



 ع  

3. There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the interaction 

between deprived child and undeprived and school class.   

                                             

4. There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the interaction 

between deprived child and undeprived and the place of habitation. 

                            

5. There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the interaction  

between deprived child and undeprived and the kind of deprivation (deprived of father , 

other, both, undeprived). 

                                                                                                

6. There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the interaction 

between deprived child and undeprived and the father's educational level.  

                  

7. There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the interaction 

between deprived child and undeprived and the mother's educational level.                

 

The study results revealed the following results:                                         

1. There is significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)                

 between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety which is refered to      

age , in favour deprived childern of (12) years old . As before ,the results indicated that there 

is no significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)on the rate of 

self-esteem according to age.                                                                                                       

        

2. There is significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)  between 

the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety which is refered to sex , in favour 

of deprived females . As before ,the results indicated that there is no significant considerable 

calculation difference on the standard ( 0.05=α)on the rate of self-esteem according to sex. 

 

3. There is a significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)  

between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety which is refered to the 

deprived school class(The seventh Grade) .As before ,the results indicated that there is no 

significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)on the rate of self-

esteem according to the school class. 

 



 غ  

4. There is a significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)  

between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety which is refered to  the 

place of habitation in favour of the deprived children who live in the children's village 

(S.O.S) . 

As before ,the results indicated that there is no significant considerable calculation difference 

on the standard ( 0.05=α)on the rate of self-esteem according to  the place of habitation. 

 

5. There is a significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)  

between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety and the rate of self-

esteem according to  the kind of deprived. 

 

6. There is a significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)  

between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety which is refered to the 

deprived child according to the father's educational level. As before ,the results indicated that 

there is no significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)on the rate 

of self-esteem according to  the father's educational level. 

 

7. There is a  significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)  

between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety and the rate of self-

esteem according to  the mother's educational level 

. 

The study provides many recommendations based on the findings. 

 

 



 ف  
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الفصل األول 

  الدراسة وأىميتياخمفية

 
 
  :مقدمةال        

 

       األسرة ىي كحدة النظـ االجتماعية األساسية كالخمية األساسية كاألكلى في المجتمع ، كالنظاـ األسرم ىك النظاـ الذم 

كما . يزكد المجتمع اإلنساني باألفراد كينظـ العبلقة التي تقـك بيف الذككر كاإلناث كعبلقة الزكاج ، كعبلقة اآلباء باألبناء

أف األسرة تحدد األدكار االجتماعية المختمفة التي يقـك بيا كؿ فرد في األسرة كالمكانة االجتماعية لكؿ عضك فييا 

كيتضمف النظاـ األسرم التطبيع االجتماعي الذم بمقتضاه يتـ نقؿ األفكار كالقيـ كاالتجاىات كمختمؼ العناصر الثقافية 

( . 2000فيمي،)مف المجتمع إلى الطفؿ منذ ميبلده حتى يستطيع أف يتكيؼ كيتكافؽ مع مجتمعو 

 

 العمرية في المراحؿ كتحقيقيا البيئة االجتماعية األكلى التي يبدأ فييا الطفؿ ذاتو تمييدنا لتقديرىا  كذلؾاألسرة تعتبر       

في كؿ مف العمـك التربكية كالنفسية أف الطفؿ يككف  كتبيف التالية مف خبلؿ األخذ كالعطاء كالتفاعؿ مع أعضائيا

 مف األب فمكؿ،  في كنؼ أسرة مستقرة كمع الكالديف كاخكة ينمكف معو كيشارككنو حياتو األسريةينمكبحاجة إلى أف 
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عداده كتييئتو لمتكامؿ كتشكيؿكاألـ كاألخكة دكرىـ الذم ال غنى عنو لدل كؿ مف الطفؿ كالمراىؽ لنمكه   شخصيتو كا 

 (.1980بيكمي ،)كالتكيؼ مع المجتمع 

 

        احتمت األسرة المرتبة األكلى في تنشئة الطفؿ في مرحمة الرضاعة ، فيي مصدر الرعاية لمطفؿ تتمقفو ضعيفان ال 

جكعان كعطشان ، كنكمان كنظافة كتحميو مف : يقكل عمى إشباع حاجاتو لتتكاله رعاية كحبان فتشبع حاجاتو البيكلكجية 

األمراض كالحكادث ، كتشبعو حبان كعطفان كحنانان فتنشأ تمؾ الرابطة القكية بيف الطفؿ كأمو كيتفاىـ االثناف بمغة إشارية 

قد ال يعرفيا سكاىما ، كما يحتاج الطفؿ منذ نعكمة أظفاره  إلبداء بعض المعارضة كالمقاكمة كما يحتاج ألطر 

كعندما ال تحسف األسرة التعامؿ مع .كحدكد  ينبغي أف يقؼ عندىا فبل يتعداىا ، ترسميا لو عمى األغمب األسرة 

األطر كالحدكد التي كضعتيا لمطفؿ نجده يتعرض لمخاطر فعمية ككاقعية تثير بداخمو ، غالبان اإلحساس بالعجز 

كيستمر نمك الطفؿ كىك معتمد    (1991نصار،)كالقصكر الذاتي كشتى مشاعر الصد كالحرماف كالقمؽ 

    عمى األسرة حتى ينتقؿ إلى الركضة كالمدرسة كلكف دكر األسرة  يبدأ  في التراجع لتحؿ المؤسسات األخرل مف حيث 

( . 1998الريماكم،)تأثيرىا في متابعة كتنشئة الطفؿ 

 

      كتظير أىمية األسرة كأثرىا العميؽ في تنشئة الطفؿ االجتماعية عمى إظيار دكر األـ عمى أنو الدكر الرئيس في 

كاألـ ال تقدـ  . عممية تنشئتو المبكرة  ، كعمى مركزىا الجكىرم بالنسبة لمطفؿ كبخاصة في السنكات األكلى مف حياتو 

ذا كاف إىماؿ الغذاء كالحماية كثيرنا ما  الغذاء كالكقاية فقط بؿ تقدـ معيا ما ىك أىـ مف ذلؾ عطؼ كحب كحناف كا 

يؤدم بالطفؿ إلى المرض أك إلى اليبلؾ في بعض األحياف  فإف إىماؿ الطفؿ كحرمانو مف العطؼ كالحناف كالمحبة 

غالبنا ما ييدد كيانو بالخطر ألف الحرماف العاطفي كالجكع ال يمكف لمطفؿ أف يتغمب عميو أك يتحممو دكف أف يصيبو 

منو الضرر كخاصة في السنكات األكلى مف عمر الطفؿ  كفي السنكات الخمس أك األربع بعد السنة األكلى يمعب 

األب كاألفراد اآلخركف في األسرة أدكاران ميمة في حياة الطفؿ كتنشئتو االجتماعية ذلؾ ألنيـ يؤلفكف مع األـ الميداف 

االجتماعي األكؿ الذم يحتكيو كالذم يككف أساس خبراتو االجتماعية كتجاربو كطرؽ سمككو كما يمثؿ أيضان العادات 

كالتقاليد السائدة كبذلؾ تصبح األسرة المدخؿ الذم يدخؿ منو الطفؿ رحاب الحياة االجتماعية بكؿ أبعادىا كأطرافيا 

( . 19790ذياب ، )المترامية 
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 النفسي النمك مسار لو محددة شخصيتو بناء في كتساىـ الفرد بيا  يمتقي       األسرة ىي  أكؿ خمية اجتماعية

 أك السكاء مبلمح كتحديد الشخصية بناء في األكلى العمر مراحؿ  كتبرز أىميةكالعقمي كاالنفعالي كاالجتماعي

 فاف ثـ كمف النفسية لمصحة أساسا تمثؿ إنما بالكالديف عبلقتو في الطفؿ بيا يشعر التي الدافئة العبلقة ك االضطراب،

  ككاالجتماعي مالنفس النمك اضطراب إلى كتؤدم األبناء شخصية عمى سمبية آثار لو كاألبكم األمكمي الحرماف

 كاالنفعالي كاالجتماعي النفسي كجكده يتشكؿ األـ رحـ في لمطفؿ البيكلكجي الكجكد يتشكؿ كما انو القكؿ يمكف

 كالصفات الخصائص مف الكثير الفرد تكسب األسرة ظؿ في آمنة عبلقة مف الحرمافك ،األسرة رحـ في كالعقمي

 التجاكب كنقص الشخصية الكفاية كنقص الذات تقدير كانخفاض  االعتمادية الشخصية مسرح عمى فيسكد السمبية

 ( .2002حربي ، ) االنفعالي الثبات كعدـ االنفعالي
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      كما أف  الطفؿ  المحرـك الذم لـ يحصؿ عمى عطؼ أبكم داخؿ األسرة  يشعر  بالرفض أك النبذ  كتيديد مشاعر 

األمف لديو ، كشعكره بعدـ الثقة بالذات كتقديره لذاتو منخفض كأكثر قمقان كتكتران ، أما الطفؿ الذم يجد العطؼ األبكم 

كتقبؿ كالديو لو يشعر باألمف كيطكر مفيـك إيجابي عف ذاتو ، كما يككف بشكؿ عاـ أجتماعيان ، متعاكنان ، مستقران 

(. 1974تركي ، )عاطفيان يكاجو الحياة بثقة كيدرؾ  نفسو بكاقعية 

      حكؿ حقكؽ الطفؿ المحرـك  تنص المادة مف كتاب اتفاقية حقكؽ الطفؿ المحرـك بصفة مؤقتة أك دائمة مف بيئتو 

العائمية أك الذم ال يسمح لو حفاظا عمى مصالحو الفضمى بالبقاء في تمؾ البيئة الحؽ في الحماية كالمساعدة 

تكفرىا لو الدكلة مع ضماف رعاية بديمة لمطفؿ المحرـك كتشمؿ ىذه الرعاية جممة أمكر الحضانة ،أك الكفالة الكاردة 

لجنة )في القانكف اإلسبلمي أك التبني أك عند الضركرة  اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفاؿ المحركميف 

( . 1989حقكؽ اإلنساف ،

     ك يعتبر الحرماف ناتج مف نكاتج أساليب التنشئة غير السكية حيث أنو يقـك عمى كؼ الطفؿ عف الحصكؿ عمى ما 

يحتاجو مف الكثير مف األشياء التي يريدىا كفي كثير مف األحياف قد تككف ذات قيمة ىامة كذات حاجة ممحة بالنسبة 

حساسو بالدكنية كيأخذ الحرماف شكبلن أك أكثر مف  لو ككثيرا ما ينتج عف ىذا األسمكب إحساس الطفؿ بعجزه كا 

حرماف الطفؿ مف عطؼ كرعاية األـ ، حرماف الطفؿ مف عطؼ كرعاية األب ، حرماف الطفؿ مف : المظاىر التالية 

عطؼ كرعاية الكالديف معان ، حرماف الطفؿ مف إشباع حاجاتو األساسية أك بعضيا كالطفؿ الذم يعاني كثيران مف ألكاف 

الحرماف الشديد في حياتو العاطفية المبكرة تككف استجابتو دائمان ضعيفة أك كاىية منقكصة كىذا يجعمو عاجزان بصفة 

مستمرة عف تككيف عبلقات المحبة مع اآلخريف بؿ يخمؽ فيو إحساسان بعدـ االطمئناف كالثقة إلى غيره مف الناس  

( . 1992سعداف ،)

 

     إف األطفاؿ المحركميف مف األـ كاألب يحتاجكف إلى حب حقيقي يتجسد مف أب كأـ  يعيشكف في كنفيـ ،كينعمكف 

.  بالحناف في ظؿ حبيـ ليـ  ، فالطفؿ المحرـك مف حناف األبكيف ميما قدمت إليو الحناف  يظؿ في حاجة لو أكثر

ف فقد حناف األبكيف يظؿ محفكران في نفس الطفؿ فيشكمو  كيظؿ يعاني مف الحرماف كالبحث المستمر عف الحب ، كا 
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كيشكؿ كؿ ذره فيو كتذكر الدراسات أف األطفاؿ المحركميف مف الرعاية الكالدية أكثر استيدافنا لبلضطرابات النفسية 

( . 2002أحمدكمحمد،)التي تأخذ مظاىر متعددة مثؿ األنانية كالسمبية 

 

        إف األطفاؿ المحركميف مف الرعاية  األسرية يحتاجكف إلى المزيد مف الرعاية االجتماعية كالنفسية كيتجسد ذلؾ في 

البيئة األسرية كما يتمقاه الطفؿ داخؿ األسرة مف رعاية كعبلقات اجتماعية سميمة ، فأساليب الرعاية الممزكجة بالشفقة 

كالعطؼ الذم يتمقاه األطفاؿ المحركميف مف خبلؿ الرعاية البديمة بأشكاليا المتنكعة يمكف أف تؤثر عمى حياة الطفؿ 

النفسية كخاصة  في سنكات عمره األكلى بحيث تجعمو قادران عمى محبة اآلخريف أك تقبمو المحبة مف اآلخريف ، ىذا 

باإلضافة إلى نظاـ المعيشة داخؿ المؤسسات اإليكائية الذم يسير عمى نظاـ التربية الجماعية تجعميـ يشعركف 

( .  1980العزبى ،  )بالنقص كالدكنية 

     

     إف اإلنساف يحتاج إلى نكع مف التفاعؿ الحميـ مع اآلخريف كأم مجتمع يفشؿ في إشباع الحاجة لمحب كاالستجابة 

كالصحبة العميقة سكؼ يتجاىؿ بذلؾ دافعان نفسيان حيكيان ألعضائو كلذا فمكؿ األسر كظيفة عاطفية كثبت أف اإلنساف 

ينمك جسديان كنفسيان بشكؿ أفضؿ حيف تتـ رعايتو بكاسطة شخص يمنحو الحب ، فاألطفاؿ الذيف يربكا في مبلجئ  

كمؤسسات كالذيف حرمكا مف الحناف كالعطؼ كالحب قد أصيبكا بالضعؼ كالتدىكر الدائـ لقدراتيـ عمى االستجابة 

العاطفية ، كقد أصيبكا  كفي الحاالت الشديدة  بمرض يسمى اليزاؿ البطيء حتى المكت                              

(Mclanahan,Sanderfur,1994 .)

: ىـ عمى الشكؿ التاليات ك مف احتراـ األفراد لذتقمؿ تجارب الّطفكلة التي  تضمف    كما أف الحرماف مف الكالديف م

 ، كدائـاؿ بالنجاح  يحيط بالطفؿ مف تكقع ، كالسخرية اآلخريف تجاىؿ ،  كالضرباإلىانة ، المحيطيف بقسكةانتقاد

 بالذنب دائمان،  الشعكر ،الذات استحقار :إلى نتائج سمبية كثيرة مف أبرزىاذلؾ  يؤدم كبالتالي  في المدرسةالفشؿ

  بالّصداقاتمشاكؿ ،لبلكتئاب المتزايد االحتماؿ ك بالكحدةالشعكر  ،الّتكّتر  كالقمؽ،  المستمر عف كؿ شيءاالعتذار

 تؤّدم التي الّطفكلةتجارب  ، أما  سيئة كالتدخيف كغيرهعادات ، كتدني التحصيؿ األكاديميالعمؿ إفساد ،كالعبلقات

 ق ،ؿ اآلخريف احتراـك ق، مف حكؿاستماعك   كخصكصان األسرة، اآلخريفمدح: ّسميـ  ، كتقدير ذاتّذات إلى احتراـ

 تنشأ في جك  أصدقاء ثقةامتبلؾ ، الدراسة نجاح  ، كاإليجابية اآلخريف مشاعر ، ك مف قبؿ اآلخريفاالىتماـك

( . 2004المعايطة، )أسرم خالي مف أنكاع الحرماف الكالدم المختمؼ بأشكالو كمستكياتو                
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ذاتيـ نتيجة لمتفكؾ ؿ كتقديرىـ األبناء مف حيث تكافقيـ النفسي كشخصية أحد الكالديف قد يؤثراف عمى سمات مكت           ؼ

 لمفرد كتككيف المختمفة العمرية العبلقة بيف الزكجيف كالتي تؤدم إلى سكء التكافؽ في المراحؿ كاضطراباألسرم 

 تنمي لدل الفرد االستعداد لعدـ التكافؽ النفسي خبراتكالتعاسة ككميا ، خبرات مؤلمة مما يشعر الفرد بعدـ الطمأنينة 

 يسمى بالطفؿ المحرـك ألنو حـر مف رعاية الطفؿ بالتكتر كالخكؼ كالتعاسة كىذا كالشعكر لمذات سيئكتككيف مفيـك 

 . (1980 ،بيكمي) أف يعيشيا معيما المفركضالكالديف الطبيعية العادية التي مف 

 بجك اجتماعي يشعر فيو بالقمؽ كعدـ االستقرار كيفتقد ثقتو بنفسو الطفؿيضطرب جك األسرة كيحاط            كما ،  

 (.1966 ،أزىرم) كقد اختمطت عميو األمكر كبذلؾ تضطرب عبلقاتو االجتماعية داخؿ األسرة بوكبالمحيطيف 

       

      كما يسبب الطبلؽ تغيرات درامية في العبلقات األسرية كيعتبر حدثان مؤلمنا كيمثؿ أزمة عمى جميع المستكيات كما 

المكت المفاجئ ألحد الكالديف أك االثنيف معنا، كال شؾ أف األطفاؿ الذيف يتعرضكف ألضرار الطبلؽ كالمكت المفاجئ 

ألحد الكالديف أك االثنيف معنا يحتاجكف إلى اإلرشاد كالمساعدة لفيـ مشاعرىـ كالتكيؼ مع التغيرات التي تطرأ عمى 

( . 2001عبد الباقي ، )حياتيـ كخصكصان مشاعر القمؽ كالحرماف كالنظرة الدكنية لذكاتيـ 

            

      عند فقداف األـ بسبب المكت أك الطبلؽ فإنو يراعى الطفؿ مف قبؿ أـ بديمة قادرة عمى أف  تقدـ لو كؿ الرعاية 

كاالىتماـ كالحب  كضركرة تفاعؿ األسرة مع األقارب  حتى يتمكف األطفاؿ مف الحصكؿ عمى العطؼ مف أقاربيـ إذا 

عجزت األسرة عف تقديـ ىذا العطؼ في بعض األحياف ، إشعار الطفؿ أنو مقبكؿ كمرغكب فيو مف قبؿ الكالديف 

كخصكصان األـ كترجمة ىذا التقبؿ إلى عمؿ كلمكقاية مف حرماف األـ  كحرماف كاألب كعمى المجتمع  تقديـ الرعاية 

الكافية لؤلطفاؿ المحركميف مف الحياة األسرية السكية مف خبلؿ إقامة المؤسسات االجتماعية مثؿ  قرل األطفاؿ 

( . 1993سمارة ،كآخركف ،)كجمعيات خيرية  

فالحرماف  مف األب ال يقؿ في أثاره المدمرة عف خطر الحرماف مف األـ عمى النمك النفسي لمطفؿ كعمى تكجيو 

سمككو كتحديد دكره الجنسي حيث يعتبر غياب األب عف أبنائو فترة طكيمة كسيمة ميمة مف كسائؿ الحرماف مف 

(. 2003اليتيـ ،)انتقاؿ الخبرات مف األب لمطفؿ بتكحده معو 
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    أ ما الحرماف العاطفي مف حناف األمكمة يترؾ آثاران خطرة عمى الصحة العقمية لمطفؿ كيككف ىذا نتيجة لنبذه مف أفراد 

عائمتو كانفصالو عف األبكيف أك مكت أحدىما كغالبان تككف اضطرابات في شخصية الطفؿ حيث يعاني األطفاؿ 

( . 1973راجح ،)المحركمكف اضطرابات عقمية كجسمية كانفعالية كاجتماعية  كأىميا قمؽ األنفصاؿ 

  كمنشأ قمؽ االنفصاؿ أك قمؽ الحرماف عند األطفاؿ يبدأ مف خكفيـ مف االنفصاؿ عف أىميـ كخصكصان مف األـ 

كىؤالء االطفاؿ قد . كاألب كيمكف أف نحدد  بداية القمؽ  مع انقطاع الحبؿ السرم الذم كاف يربط الجنيف بأمو 

يعانكف مف اضطراب القمؽ نتيجة قمقيـ مف تكقع االنفصاؿ فانيـ يظيركف الغضب ، أك في بعض االحياف قد 

يضربكف شخصان ما يرغميـ عف االنفصاؿ ، كلكف يجب التفريؽ بيف  اضطراب قمؽ االنفصاؿ كالقيمة العميا التي 

ف ظاىرة االضطراب ربما تتغير مع العمر كتكقع  تضعيا بعض الحضارات عمى العبلقة التبادلية بيف أفراد العائمة كا 

قمؽ االنفصاؿ يصبح ظاىران في مرحمة الطفكلة المتكسطة كمع اف  البالغيف الذيف يعانكف مف االضطراب كخاصة 

الذككر ربما ينكركف القمؽ مف االنفصاؿ  كربما ينعكس في نشاطاتيـ االستقبللية المحددة كعزكفيـ ىنا ترؾ البيت 

ككذلؾ يمكف أف يككف قمؽ االنفصاؿ أكثر  حدكثان عند االناث كلكف يرجع ذلؾ كمو إلى البيئة التي يعيش بيا الطفؿ  

( . 1975زىراف، )

  فالقمؽ عند األطفاؿ  ظاىرة  شائعة تنمك كمككف أساسي مف المككنات االنفعالية الدافعية في بناء الشخصية كتعتبر 

 التي يتطكر فييا نمك القمؽ بشكؿ ممحكظ ؛ فيي الفترة الحساسة لتعمـ االستجابة لمثيرات ةمالعمرالطفكلة ىي المرحمة 

كاقعية أك مكىكمة ، حقيقة أك رمزية ، تبعث عمى الخكؼ أك الفزع أك اإلحساس بالتيديد                   

(Anthony,1973. ) 
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 يقرر دكر األسرة القكم باعتبارىا الخمية األكلى التي تستقبؿ اإلنساف أكؿ عيده بالدنيا، كىي الحضفكذلؾ إف اإلسبلـ              

 فقد أشار الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى ذلؾ إشارة. الذم تتشكؿ فيو إلى حد كبير شخصية الفرد كتبنى فييا ذاتو

 كىذا الحديث الشريؼ" عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانود يكؿ إال مكلكدما مف  " :صريحة حيث قاؿ

  (ركاه مسمـ )ذاتو كاتجاه اآلخريف    بناء شخصية الطفؿ كفي شعكره تجاه فييبيف مدل استطاعة األبكيف

أىمية الدكر الذم تقـك بو األسرة في نمك كتطكر مفيـك الذات ، كمفيـك تكيفي يتأثر إلى حد   كيشير اإلسبلـ  إلى 

كبير بالمؤثرات البيئية ، كطرؽ التنشئة االجتماعية كخصكصان العبلقات األسرية بيف الكالديف كالتفكؾ األسرم الذم 

( . 1982حمزة ، )يؤدم إلى الحرماف 
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:  الدراسة ىمية      أ

في محركميف اؿ كغير(  محرـك األبكيفاألـ، األب،) مف  بيف األطفاؿ المحركميف إجراء مقارنة الدراسة فيأىمية تبرز. 1

 لمفمسطينييف في منطقة بيت لحـ ، إلبراز دكر المؤسسات االجتماعية في عممية التنشئة تقدير الذاتالقمؽ ، ك

. كتكضيح معاناة األطفاؿ المحركميف

عمى ككنيا محاكلة عممية لمعرفة درجة - في حدكد عمـ الباحثة - تعتبر ىذه الدراسة األكلى مف نكعيا في فمسطيف . 2 

 . مقارنة مع األطفاؿ غير المحركميف الفمسطينييف في منطقة بيت لحـ األطفاؿ المحركميف لدل تقدير الذاتالقمؽ ، ك

 .   في المجتمع كمدل حاجتيـ إلى التكافؿ االجتماعي مف الناحية المادية كالمعنكيةة المحركميف معاناتكضيح. 3       

      في مجاؿ عمـ النفس كالعمـك الباحثيفتتكقع الباحثة أف يككف ليذا البحث أىمية لفئات المجتمع المختمفة، األسرة، . 4

 .  خدمة البحث العممي مف الناحية النظرية كالميدانية  ك بالمعمكمات العممية الباحثيف كذلؾلتزكيد ، كاالجتماعية

لمتخفيؼ مف شعكر القمؽ كتقدير الذات  ( جمعية رعاية اليتيـ ، كقرية األطفاؿ)بياف أىمية المؤسسات اإليكائية . 5 

. لؤلطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية في ضكء اإلمكانات المتاحة  داخؿ مدينة بيت لحـ 

 

: أهداف الدراسة       

 لدل  تقدير الذاتالقمؽ ، ك  فيمحركميفاؿألطفاؿ المحركميف كغير تيدؼ الدراسة إلى إجراء  مقارنة بيف حالة ا .    1

.  في منطقة  بيت لحـ فالفمسطينيي

 في منطقة  بيت ف الفمسطينييمحركميفاؿألطفاؿ المحركميف كغير  بيف اتقدير الذاتالقمؽ ، كالتعرؼ عمى الفرؽ في .    2

. لحـ 

بياف الفرؽ بيف كؿ مف العمر ، كالجنس ، كالصؼ الدراسي ، كمكاف السكف ، كنكع الحرماف ، كمستكل تعميـ األب ، . 3  

 في منطقة  فالفمسطينيي لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف تقدير الذاتالقمؽ ، ككمستكل تعميـ األـ ، في ظيكر 

. بيت لحـ 



11 

    

:  الدراسة مشكمة        

حاكلت ىذة الدراسة معرفة الفرؽ بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف في القمؽ ، كتقدير الذات لدل الفمسطنييف      - 

.  في منطقة بيت لحـ مف كجية نظر أفراد العينة 

كؿ مف العمر ، كالجنس ، كالصؼ الدراسي ، كمكاف السكف ، كنكع الحرماف ، كمستكل تعميـ األب مع بياف الفرؽ في     - 

 لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف الفمسطنييف في منطقة تقدير الذاتالقمؽ ، ك، كمستكل تعميـ األـ ، في ظيكر 

. بيت لحـ 

 

:  الدراسةأسئمة      

 : الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التاليةحاكلت       

 لدل عينة مف األطفاؿ محركميفاؿ األطفاؿ المحركميف كغير لدل تقدير الذات ىناؾ فرؽ بيف القمؽ ، كىؿ. 1

 في منطقة  بيت لحـ ؟ فالفمسطينيي

 كالعمر؟ محركميفاؿاألطفاؿ المحركميف كغير يعزل إلى التفاعؿ بيف  تقدير الذاتىؿ يكجد فرؽ في القمؽ ، ك. 2

 كالجنس؟ محركميفاؿاألطفاؿ المحركميف كغير يعزل إلى التفاعؿ بيف  تقدير الذاتىؿ يكجد فرؽ في القمؽ ، ك. 3

        كالصؼ   محركميفاؿاألطفاؿ المحركميف كغير يعزل إلى التفاعؿ بيف  تقدير الذاتىؿ يكجد فرؽ في القمؽ ، ك.4

الدراسي ؟ 

 كمكاف  محركميفاؿاألطفاؿ المحركميف كغير يعزل إلى التفاعؿ بيف  تقدير الذاتىؿ يكجد فرؽ في القمؽ ، ك. 5

السكف؟ 

 كنكع الحرماف محركميفاؿاألطفاؿ المحركميف كغير  يعزل إلى التفاعؿ بيف تقدير الذاتىؿ يكجد فرؽ في القمؽ ، ك. 6

؟ 
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 كمستكل تعميـ   محركميفاؿاألطفاؿ المحركميف كغير  يعزل إلى التفاعؿ بيف تقدير الذاتىؿ يكجد فرؽ في القمؽ ، ك. 7

األب ؟ 

 كمستكل   محركميفاؿ األطفاؿ المحركميف كغير يعزل إلى التفاعؿ بيف تقدير الذاتىؿ يكجد فرؽ في القمؽ ، ك .8

تعميـ األـ؟ 

 

 : الدراسة فرضيات     

  األطفاؿبيفيعزل لمتفاعؿ تقدير الذات في القمؽ ، ك (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال.  1

.   كالعمر المحركميف كغير المحركميف

 األطفاؿ بيفيعزل لمتفاعؿ  تقدير الذاتفي القمؽ ، ك (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال.  2

.   كالجنسالمحركميف كغير المحركميف

 األطفاؿ بيفيعزل لمتفاعؿ  تقدير الذاتفي القمؽ ، ك  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال.   3

.  كالصؼ الدراسيالمحركميف كغير المحركميف

    األطفاؿ بيفيعزل لمتفاعؿ  تقدير الذاتفي القمؽ ، ك (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال.  4

 كمكاف السكف المحركميف كغير المحركميف

األطفاؿ  بيفيعزل لمتفاعؿ  تقدير الذاتفي القمؽ ، ك  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال.5

. (األب ، األـ ، محرـك األبكيف ، غير محرـك ) كنكع الحرمافالمحركميف كغير المحركميف

   األطفاؿبيفيعزل لمتفاعؿ  تقدير الذاتفي القمؽ ، ك (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال.  6

.   لمستكل تعميـ األبالمحركميف كغير المحركميف

األطفاؿ  بيفيعزل لمتفاعؿ  تقدير الذاتفي القمؽ ، ك (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال.     7

 . لمستكل تعميـ األـالمحركميف كغير المحركميف
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   :الدراسة حدود      

 إيكائيةالذيف ينتمكف إلى مؤسسة كغير المحركميف في منطقة بيت لحـ  المحركميف األطفاؿ الدراسة عمى ت ىذهقتصرأ  * 

  . محركميف أسريان اؿكاألطفاؿ غير جمعية رعاية اليتيـ ، ف الذيف ينتمكف إلى م كالمحرـكS.O.S قرية األطفاؿ داخؿ

تتحدد نتائج ىذة الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت فييا الدراسة كىي الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي    * 

. كالمنطقة التي أجريت فييا الدراسة كىي منطقة بيت لحـ كسط الضفة الغربية  2004-2003 

تعتمد نتائج ىذة الدراسة عمى التحميؿ اإلحصائي المستخدـ كعمى أداة مقياس القمؽ ، كتقدير الذات ، كعمى  استجابات * 

. مجتمع الدراسة 
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  : الدراسةمصطمحات      

 يستخدـ مصطمح الحرماف األسرم لئلشارة إلى قصكر كعدـ كفاية خبرات  الطفؿ مع كالديو أك مع :     الحرمان األسري

أحدىما، كيقصد بو الحرماف مف الحياة األسرية الطبيعية لمغياب التاـ ألحد الكالديف أك كمييما إما بسبب الكفاة أك 

(. 2001إسماعيؿ،)الطبلؽ أك السفر أك االنفصاؿ لفترة طكيمة كممتدة مف الزمف 

 لمطبلؽ أك االنفصاؿ أك نتيجةقامكا بعيدَا عنيا كفقدكا رعايتيا ليـ أحرماف األبناء مف األـ إذا   :يماألمو الحرمان    

 . ( 1965بكلبي ،) المكت أك المرض أك العجز كالفقر

 كاالمتثاؿ بو كبقيمو كاتجاىاتو كتكجيياتوقامكا بعيدَا عنو كفقدكا رعايتو أحرماف األبناء مف األب إذا  :األبوي لحرمانا      

 (.1995دسكقي،) كالفقرأ أك العجزالمرضنتيجة لمطبلؽ أك االنفصاؿ أك المكت أك 

 المرض أك أككأف يعيش الطفؿ محركمان مف أسرتو ألم سبب مف األسباب نتيجة لكؿ مف الطبلؽ   :الكمي الحرمان       

 (.1996دسكقي،) المكت لمكالديف أك لعجزىـ المادم

 إليو لنمكه النفسي يحتاجكأف يعيش الطفؿ مع أسرتو الطبيعية كلكنيا ال تمنحو الحب كالحناف الذم  :الجزئي الحرمان       

 كالخبلفات أك المنازعات أك الحالة االقتصادية لؤلسرة أك الفقرنتيجة النشغاؿ أحد الكالديف بالعمؿ أك كثرة األبناء أك 

 (.1995دسكقي،) المرض

أٌ و سعاٌت انىانذٌٍ انعادٌت انطبٍعٍت انتً يٍ انًفشوض أٌ ٌعٍشها يعهًا يٍانطفم انزي حشو " :        الطفل المحروم 

  ( .250 ، ص1980 ، انعزبى)   "انطفم ٌعذ يحشويا إرا عاش بعًٍذا عٍ انجى األسشي 

فشؿ الكالديف أك القائميف عمى رعايتو في إمداده بالحاجات األساسية كالطعاـ كالماء ،كالحماية ،  : الطفل الميمل        

اإلىماؿ البدني ، اإلىماؿ التربكم ، اإلىماؿ الكجداني        : الممبس،كالعبلج، كيأخذ إىماؿ الطفؿ ثبلثة أشكاؿ ىي

(Tomison,1995 )  
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مجيكؿ األب كاألـ عثر عميو كىك رضيع كتـ كضعو في المؤسسات اإليكائية عف طريؽ الشرطة ،  : " المقيط       الطفل 

 )"      كما يقصد بو االبف غير الشرعي فاقد األىمية عثر عميو كىك رضيع كتـ تسميمو لمممجأ عف طريؽ الشرطة 

(. 5ص1996دركيش، 

 

طبلؽ اليتيـ عميو بعد البمكغ :"      الطفل اليتيم  اليتيـ ىك مف فقد  أباه قبؿ أف يبمغ الحمـ فإف بمغ الحمـ ال يسمى يتيمَا كا 

(. 248،ص 1996أيكب ،  )"مجاز كليس حقيقة

 

ىـ األطفاؿ الذيف تصدعت أسرىـ أك تفككت كيكاجيكف جممة ضغكط نفسية كجسدية كاجتماعية لـ :        أطفال الشوارع 

( . 2002فيمي ،)يستطيعكا التكيؼ معيا فأصبح مصيرىـ الشارع 

ىـ أطفاؿ يعيشكف في أسرىـ الطبيعية يقيمكف مع كالدييـ إقامة كاممة كلـ يحدث انفصاؿ بينيـ :     األطفال الشرعيون 

( . 1996غازم كآخركف، )كالعبلقة بيف آبائيـ مستقرة 

اتجاىات الفرد الشاممة سكاء كانت سالبة أـ مكجبة نحك نفسو ، مما يعني أف تقدير الذات المرتفع ىك   :الذات تقدير      

أف يعتبر الفرد نفسو ذا قيمة كأىمية ، كتقدير الذات المنخفض يعني عدـ رضا الفرد عف نفسو أك رفض ذاتو كاحتقارىا 

( . 1994قاسـ ، )

 يعرؼ مفيـك الذات بأنو تككيف معرفي منظـ مكجو كمتعمـ لممدركات الشعكرية ، كالتصكرات كالتعميمات  : مفيوم الذات       

البعد العقمي األكاديمي ، : الخاصة بالذات ، يبمكره الفرد كيعتبره تعريفان نفسيان لذاتو في ضكء أربعة أبعاد رئيسة ىي 

( . 1984األشكؿ ، )البعد الجسمي ، البعد االجتماعي ، بعد القمؽ 

 يعني أف ظاىر بأنو مركب انفعالي ينجـ عف الخكؼ المستمر بدكف أف يككف ىناؾ مثير  العاـيعرؼ القمؽ: القمق    

نما القمؽ مصدرالمريض ال يعرؼ   (.1997زىراف ،) يشعر بكجكد خطر ييدد كيانو الشخصي كا 
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 عبارة عف مساحة كبيرة مقسمة إلى حدائؽ كطرقات كبيكت يقيـ في كؿ بيت أسرة مككنة مف  :S.O.S        قرية األطفال 

ستة إلى تسعة أطفاؿ مف البنيف كالبنات يعيشكف معان  كأخكة كأخكات كعمى رأس العائمة أـ بديمة تقـك بتربية األبناء 

، )  باإلشراؼ عمى قرل األطفاؿ في العالـ كتنسيؽ خدماتيا    S.O.Sكتقـك المنظمة الدكلية لقرل األطفاؿ  أبك المكاـر

1997 .)

كبعض الحاالت  (يتيـ األب ، محرـك األبكيف  )جمعية خيرية غير ربحية تعنى برعاية األيتاـ  :جمعية رعاية اليتيم     

االجتماعية الخاصة ككفالتيـ مف جميع النكاحي المادية كالمعنكية بيدؼ مساعدتيـ لمكصكؿ إلى بر األماف كتأميف 

( 2004جمعية رعاية اليتيـ ، )مستقبٍؿ زاىٍر ليـ 

المؤسسات االيكائية عبارة عف أماكف كمباف خاصة تضـ أعدادان كبيرة مف األطفاؿ الذيف دعت :         المؤسسات االيوائية 

ظركفيـ االجتماعية كالعائمية أف يحرمكا مف الرعاية البلزمة ليـ مف أسرىـ ألم سبب مف األسباب كغالبان ما تككف ىذه 

الظركؼ اقتصادية أدت إلى التفكؾ العائمي كتشريد األطفاؿ كقد يككف ذلؾ نتيجة لكفاة العائؿ كانعداـ الدخؿ بسبب 

(  . 1976النحاس كالمسمماني ،  )العجز أك الشيخكخة فتعدـ كسائؿ العيش بيـ 

 

 

 

 

 

 



18 

 

الفصل الثاني 

أدبيات الدراسة  

األدب التربوي المتعمق بالحرمان وأنماط الرعاية البديمة لمطفولة  - أوالً 

األدب التربوي المتعمق بمفيوم تقدير الذات  -           ثانياً 

األدب التربوي المتعمق بمفيوم القمق  -           ثالثًا 

 

             

الدراسات السابقة 

الدراسات العربية - 1 

الدراسات األجنبية - 2
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الفصل الثاني 

أدبيات الدراسة 

اىتمامان كبيران بيف العمماء التربكييف   (األـ ، األب ، محرـك األبكيف  )حظي مكضكع  األطفاؿ المحركميف مف الكالديف        

 كاالجتماعييف عمى المستكل العالمي كالعربي كيعتبر ىذا المكضكع مف المكاضيع الميمة المتداكلة اآلف عمى فكالنفسانيي

. نطاؽ دكلي كعربي كالتي ليا دكر كبير في تنشئة الطفؿ االجتماعية كتربيتو 

           لقد قامت الباحثة الحالية بمراجعة عدد كبير مف األدبيات التي تناكلت مكضكع الحرماف كعبلقتو ببعض المتغيرات 

. كمدل تأثير ىذه المغيرات عمى األطفاؿ المحركميف مقارنة مع أطفاؿ غير محركميف  (القمؽ ، تقدير الذات  )النفسية 

     ففي ىذه الدراسة حاكلت الباحثة االستفادة مف تمؾ األدبيات كانتقاء ما يناسب دراستيا ، بدءان باألدب التربكم المتعمؽ 

بمفيـك الحرماف ، بتعريفو مف حيث أشكالو ، أنكاعو ، مستكياتو ، العكامؿ التي تسبب الحرماف ، النظريات التي تناكلت 

أىـ اآلثار السيئة كالضارة الناجمة عف الحرماف ، طرؽ الكقاية منو ، متطرقة  مكضكع الحرماف ، كذلؾ أسبابو مع بياف

كذلؾ لؤلكضاع النفسية التي يمر بيا المحرـك أثناء تكاجده بأنماط الرعاية البديمة المختمفة لمتعرؼ عمى مزايا الرعاية 

. البديمة لتتناسب مع األكضاع النفسية كالمعنكية إلى المحرـك 

ثـ تناكلت الباحثة األدب التربكم المتعمؽ بتقدير الذات كالقمؽ كعبلقتو بالحرماف متطرقة إلى كؿ مف  أسباب ، نظريات ، 

. مدل ارتباط ىذه المتغيرات مع األطفاؿ المحركميف 

ككذلؾ تـ عرض الدراسات السابقة العربية كاألجنبية  المتعمقة بالحرماف كعبلقتو  بالقمؽ كتقدير الذات كبعض المتغيرات 

. النفسية كاالجتماعية

 .  كفي نياية الدراسات العربية  كاألجنبية أجرت الباحثة تعقيبان عمييا  
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: األدب التربوي المتعمق بمفيوم الحرمان وأنماط الرعاية البديمة -              أوالً 

            يرتبط مفيـك الحرماف بنمط المعيشة كبالسياسة السكانية كبثقافة المجتمع كبغيرىا مف االعتبارات االجتماعية كاالقتصادية 

التعريفات اإلجرائية لمفيـك الطفؿ المحرـك ك مف ىذه التعريفات ما يتخذ طابعان  كالنفسية كيمكف الكقكؼ عمى عدد مف

الحرماف : " اجتماعيان كمنيا ما يتصؿ بالنكاحي النفسية كبعضيا يرتبط بالمفيـك المغكم لمحرماف كذلؾ عمى النحك التالي 

معجـ  )"              لغة يعني المنع أك عدـ الحصكؿ عمى رزؽ أك خدمة أك ىك خسراف حؽ أك ممؾ أك حاسة 

( . 362، ص 1981الرائد، 

كاعتبلؿ الصحة ، مكت أك انفصاؿ األبكيف ، أك عدـ "ك يقصد بالطفؿ المحرـك الطفؿ الذم ألم سبب مف األسباب          

يككف غير قادر عمى الحياة في ظؿ ظركؼ أسرتو الطبيعية ، أك ىك الطفؿ الذم يعيش مع أسرتو كلكنو ال " الشرعية 

(. 1987الدكيبي كالحكات ، )يناؿ الرعاية الكافية كال العطؼ كالحناف البلزميف  

ىناؾ اتجاه نحك ربط الحرماف أساسان بفقداف الرعاية الطبيعية عمى مستكل األسرة بناءن ككظيفة ، سكاء بفقداف  األبكيف             

إذ قد يككف الطفؿ محركمان حتى مع كجكد أبكيو ، خصكصان إذا كاف ىذاف األبكاف . أك بعدـ استطاعتيما تقديـ الرعاية 

( . 1997عدس ،)غير  قادريف عمى رعايتو ، أك حتى فيـ حاجاتو كمتطمبات نمكه 

       كالمفيـك العاـ لمطفؿ المحرـك ىك كؿ طفؿُ يرفض أك ييمؿ مف قبؿ أبكيو أك أحدىما أكمف قبؿ الذيف يقكمكف برعايتو      

سكاء كانكا أشخاصان طبيعييف أـ اعتبارييف ، أك ىك ذلؾ الطفؿ الذم ال يحصؿ عمى إشراؼ كتكجيو أسرم مناسب كعمى 

الرعاية التي تتطمبيا مرحمة نمكه ، أك الذم يتعرض إلساءة المعاممة في مظاىرىا الجسمية كالنفسية كاالجتماعية 

يدخؿ مفيـك الطفؿ المحرـك في جكانب أكثر خصكصية حيث يتصؿ بقياـ األطفاؿ بعمميات التسكؿ كالسمسرة كتجارة .ك

السمع كالمكاد المحرمة كالمخدرات أك بعمميـ في مجاالت ال تناسب نمكىـ كقدراتيـ  كتحرميـ مف الدراسة كمف إشباع 

حاجاتيـ األخرل ، خصكصان إذا كانت ظركؼ ىذا العمؿ غاية في القسكة أكالخطكرة كيككنكف عرضة لبلنحراؼ مشكميف 

حرماف الطفؿ مف الشيء الذم  يحبو كيميؿ إليو  كنكع بذلؾ ضياعان ألنفسيـ كخطران عمى سبلمة مجتمعيـ كأمنو، أك 

( . 1987الدكيبي كالحكات، ) مف أنكاع العقاب غير المباشر لحؿ  بعض المشاكؿ السمككية غير السكية مع األطفاؿ
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الصحة النفسية لمطفؿ  تستمد مف العبلقة الحارة الكثيقة الدائمة التي تربط الطفؿ بكالديو كأم حالة تحـر الطفؿ مف ىذه           

:  العبلقة تسمى بالحرماف كيقسـ عمى النحك التالي

 لمطبلؽ أك االنفصاؿ نتيجة عنيا كفقدكا رعايتيا ليـ ان َ قامكا بعيدأىك حرماف األبناء مف األـ إذا  : مـاألمك الحرماف10         

 .أك المكت أك المرض أك العجز كالفقر

 كاالمتثاؿ بو كبقيمو كتكجيياتو عنو كفقدكا رعايتو ان َ قامكا بعيدأكىك حرماف األبناء مف األب إذا  :  األبكم لحرماف ا20         

 .  أك العجز كالفقرالمرضكاتجاىاتو نتيجة لمطبلؽ أك االنفصاؿ أك المكت أك 

 المرض أك أككأف يعيش الطفؿ محركمان مف أسرتو ألم سبب مف األسباب نتيجة لكؿ مف الطبلؽ   : الكمي الحرماف.3         

 . المكت لمكالديف أك لعجزىـ المادم

 إليو لنمكه يحتاجكأف يعيش الطفؿ مع أسرتو الطبيعية كلكنيا ال تمنحو الحب كالحناف الذم   : الجزئي الحرماف .4        

 كالخبلفات أك المنازعات أك الحالة االقتصادية الفقرالنفسي نتيجة النشغاؿ أحد الكالديف بالعمؿ أك كثرة األبناء أك 

 (. 1995دسكقي،) لؤلسرة أك المرض

قامتو :              كالحرماف يمكف أف يأخذ شكميف إما أف يككف حرمانان تامان  كيقصد بو حرماف الطفؿ مف العيش مع أحد الكالديف كا 

كيقصد بو حرماف الطفؿ مف العيش مع : في إحدل مؤسسات الرعاية االجتماعية أك قرل األطفاؿ ، أك حرمانان جزئيان 

قامتو مع اآلخر كقد تككف مظاىر الحرماف كاضحة عمى الشكؿ التالي  رعاية جسمية كغذائية غير :أحد الكالديف كا 

مناسبة كقاصرة ،نقص أك غياب الرعاية الصحية لمطفؿ مف كقاية كعبلج ،إساءة معاممة الطفؿ جسميان كنفسيان كاجتماعيان 

،غياب اإلشراؼ كالتكجيو مف قبؿ القائميف عمى رعاية الطفؿ ،حرماف الطفؿ مف التعميـ كالمعب كالتركيح ، حرماف الطفؿ 

  ( .2000عبداهلل ، )مف عبلقات القرب كااللتصاؽ كاالنتماء 
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عن  الحرمان  " جون بولبي " نظرية 

نظريتو عف الحرماف مف مفاىيـ التحميؿ النفسي كعمـ أسباب األمراض  لتطكير نظريتو عف " بكلبي "  استخمص 

االرتباط الكدم مركزان عمى أىمية السنكات األكلى في التطكر االنفعالي كأىمية المعب في النمك االجتماعي كالعقمي لمطفؿ 

كخصكصان مرحمة الرضاعة فالرضيع عميو أف يجرب عبلقة دافئة ككطيدة كمستمرة مع أمو ،كاالنفصاؿ المطكؿ مف .

يمكف أف يسبب تأثيران معاكسان عمى حياة الطفؿ النفسية المقبمة كاالجتماعية كالعقمية   (األـ)معطي الرعاية الرئيس 

األـ كيسمى عكزان أك حرمانان  (شكؿ )الحرماف يحدث حسب نظريتو عندما ال تتكفر الفرصة لمتفاعؿ مع ىيئة كالجسمية ك

بكلبي )، خمؿ متعدد في الركابط مع شكؿ األـ  (الحرماف المقنع )مف لكاـز الحياة األساسية أكتفاعؿ غير كاٍؼ مع األـ 

،1965  . )

        

تتعدد كتتنكع مستكيات  الحرماف كتتداخؿ كتترابط فيما بينيا بحيث يصعب إيجاد حدكد فاصمة بيف ىذه المستكيات    

لتداخؿ كتنكع حاجات الطفكلة كمتطمبات النمك كلتأثير مستكل معيف مف الحرماف عمى المستكيات األخرل كما يتخذ 

حرماف الطفؿ عدة أشكاؿ كمستكيات بعضيا يتصؼ بأنو دائـ كعميؽ التأثير كبعضيا اآلخر يتصؼ بأنو مؤقت كقميؿ 

.  التأثير كقد تككف بسيطة كقد تككف أكثر تعقيدان كأبعد أثران 

كمف مستكيات حرماف الطفؿ  أيضان ما ىك كمي  يتمثؿ كبشكؿ عاـ في حرماف الطفؿ مف االىتماـ كالرعاية مف جميع 

النكاحي الجسمية كالصحية كاالجتماعية كالنفسية كالتربكية كاألخبلقية كغيرىا كفي ىذا المستكل تزداد تأثيرات الحرماف 

خطكرة بحسب عمر الطفؿ كقدراتو كاستعداداتو كقد تصؿ درجة الخطكرة إلى تيديد حياة الطفؿ مف أساسيا ،  كحرماف 

جزئي يتمثؿ في حرماف الطفؿ مف أحد نكاحي كأساسيات الرعاية التي تتطمبيا مرحمة نمكه الجسمي كالنفسي كاالجتماعي 

(  1987الدكيبي كالحكات ، )كحرماف الطفؿ مف عاطفة األبكة كاألمكمة 

 

:  تتككف أسباب كمصادر الحرماف كفقان لحالة كؿ جماعة منزلية طبيعية     

، كجماعة منزلية طبيعية صحيحة كلكنيا عاجزة عف تأدية   (غير شرعية )جماعة منزلية طبيعية لـ تتككف قط . 1

كظيفتيا بسبب أحكاؿ اقتصادية تؤدم إلى تعطؿ مف يعكؿ األسرة كما يتبع ذلؾ مف فقر ،األعراض المزمنة أك 

. عجز الكالديف ، إخبلؿ أك عدـ سبلمة قكل الكالديف العقمية
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كارثة اجتماعية ،حرب ، مجاعة ، مكت أحد الكالديف  أك كمييما ، :جماعة منزلية منيارة ال تؤدم كظائفيا بسبب . 2 

مرض يستدعي أحد الكالديف لممستشفيات أك كمييما ، سجف أحد الكالديف أك كمييما ، االنفصاؿ أك الطبلؽ ،ىركب أحد 

  (.2001قطامي كالرفاعي ،)الكالديف أك كمييما ،عمؿ األـ أك األب في مكاف بعيد ، كاشتغاؿ األـ كؿ الكقت

 

   تتعدد كتتنكع  العكامؿ التي تيدد الرعاية األسرية الطبيعية لؤلطفاؿ كتؤدم إلى حرماف األطفاؿ مف الرعاية الطبيعية 

: األصمية في أسرىـ كبيف أحضاف كالدييـ كثيرة كمنيا

 

كفاة أحد األبكيف أك كمييما  كذلؾ يعني انتياء المصدر الطبيعي لمرعاية كانقطاع كؿ أمؿ في عكدتيما أك تكفير . 1

البديؿ المطابؽ ليا تمامان كالذم تربطو بالطفؿ نفس درجة القرابة كقد يترتب عمى  الحرماف المفاجئ  مف مكت 

األبكيف معا بشكؿ مفاجئ آثار نفسية كجسمية كصحية سيئة عمى نمك الطفؿ كقدرتو عمى مكاجية ظركؼ الحياة ، 

قمة األثر الذم ينتج عف حرماف الطفؿ مف أحد كالديو مقارنة بفقدانو ليما معان ، إال أنو قد يككف  لفقداف أحدىما أثره 

السمبي في رعاية الطفؿ كيككف األثر كبيران أك قميبلن بحسب درجة العبلقة كالصمة بيف الطفؿ كبيف أحد أبكيو الذم فقده  

( . 2001الزيادم كالخطيب ،  )

 

كيعد عجز الكالديف ، إما إلعاقة أك مرض مف األمكر التي يككف ليا أثرىا في حرماف الطفؿ مف انسياب الرعاية .   2

الطبيعية بشكؿ كمي أك جزئي تبعا لنكع المرض أك العجز المتمثؿ في مختمؼ أنكاع اإلعاقة أك المرض كفي ىذه 

كمف .الحاالت فإف مظاىر حرماف األطفاؿ مف الرعاية الطبيعية يختمؼ باختبلؼ المرض أك نكع كطبيعة اإلعاقة 

العكامؿ كذلؾ  إنجاب األطفاؿ غير الشرعييف فيؤالء في أمس الحاجة إلى مف يقدـ ليـ ما يحتاجكنو مف عناية 

كرعاية ، كقد ال يككف مف السيؿ تكفيرىا عف طريؽ أسرة بديمة لعدة اعتبارات اجتماعية ، أخبلقية           

(. 1978يكنس،)

 

التفكؾ األسرم كعجز األسرة الطبيعية عف تكفير الرعاية ألطفاليا كتتعدد كتتنكع العكامؿ التي تسبب عجز األسرة  عف . 3

مكاجية احتياحات أبنائيا كذلؾ عند انتشار األمية كقمة كعي األبكيف بأسس كمبادئ رعاية الطفكلة ، كاألطفاؿ غير 
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المرغكب فييـ ، كقمة اإلمكانيات االقتصادية لؤلسرة ، سجف أحد الكالديف أك كمييما  ، إساءة معاممة األطفاؿ كتعد 

جانبان ميمان لصمتو مباشرة بحرماف الطفؿ مف الرعاية األسرية المطمكبة عمى الرغـ مف معيشتو في بيتو كمع كالديو كما 

إىماؿ : ىناؾ أنكاع كأشكاؿ مختمفة مف إساءة معاممة األطفاؿ مف قبؿ كالدييـ كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

الطفؿ كقد يككف ىذا اإلىماؿ مقصكدان بالنسبة لمطفؿ الذم يعيش مع زكجة أبيو ، أك مع زكج األـ ، ك يبقى إىماؿ 

األطفاؿ عامبلن مف العكامؿ التي تؤدم بدرجة أك بأخرل إلى حرماف الطفؿ مف مكجبات الرعاية األسرية السميمة ، 

إساءة معاممة األطفاؿ بالعقاب الصاـر كالضرب المبرح  كينشأ عنو أضراران جسمية كنفسية ظاىرة كباطنة ليـ ، تكميؼ 

كأف يكمؼ الطفؿ بالعمؿ في الكرش كالمصانع كالحقكؿ لساعات طكيمة : الطفؿ بأعماؿ تفكؽ قدرتو الجسمية كالنفسية 

 )، كالتعرض لمخطر في ظركؼ عمؿ قاسية ، كؿ ذلؾ يؤدم إلى حرماف الطفؿ مف الرعاية الطبيعية داخؿ أسرتو 

(. 1985الدكيبي، 

 

حيث يعتبر غياب األـ عف بيتيا لساعات طكيمة بسبب العمؿ سببان آخر مف أسباب حرماف      : عمؿ األـ خارج البيت .  4

الطفؿ بشكؿ مؤقت مف الرعاية األسرية الطبيعية ، حيث تضطر معظـ األميات العامبلت لمبحث عمف يقـك بتقديـ 

الرعاية كالعناية البلزمتيف ألطفاليف أثناء قياميف بالعمؿ خارج البيت ، كيشكؿ غياب األـ عف البيت كانقطاع رعايتيا 

 )ألبنائيا جانبان يفكؽ في تأثيره غياب األب عف البيت كخصكصان في مرحمة الطفكلة المبكرة                   

( . 1985الدكيبي، 

إصابة الطفؿ بمرض معٍد أك إعاقة سببان في حرمانو مف رعاية أبكية كعزلو في إحدل المصحات أك المستشفيات إلى .5

أف يتـ شفاؤه أك البقاء فييا مدل الحياة ، كبالتالي يككف مرض الطفؿ بمرض معدِ  مدعاة  لعزلو عف أسرتو كحرمانو 

( . 1987الدكيبي كالحكات )مف رعايتيا  

إف األطفاؿ المحركميف مف األسرة قد يظيركف مجمكعة مف األعراض منيا الصدمة االنفعالية كالتبمد االنفعالي كالقمؽ 

كنقص التركيز كعدـ االكتراث بالناس  ألنو لـ يسبؽ في حياتيـ أف كاف الناس مصدر إثابة مكجبة لكجكدىـ في 

مجاؿ نفس ضيؽ ناقص الخبرات يتعرضكف فيو لسكء عممية التنشئة االجتماعية في إطار غير طبيعي  فيخرجكف 

(  . 1993أحمد،)صفر اليديف مف الخبرات البناءة  
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االضطرابات المبكرة الظيكر  كأىـ ما : اضطرابات حرماف األـ ك يمكف تصنيفيا بشكؿ عاـ ضمف إطار فئتيف . 1

يميز ىذا النكع مف االضطرابات ككنيا فيزيقية كنفسية كتختمؼ باختبلؼ عمر الطفؿ كالمدة التي قضاىا داخؿ 

 كاالضطرابات المتأخرة الظيكر التي تؤدم إلى عجز الطفؿ عف إقامة عبلقات اجتماعية سكية  خصكصان . المؤسسة 

ذا اآلخريف، بيف بدكنياستطيع العيش  مكال، نيا تقديره لذاتو ـ ىكيتو التي يستمدبمعاناة فقد  كانت مجيكلة لديو أك كا 

    ليكيتوفاقدان  في حالة اضطراب كعدـ استقرار ال يخرج منيا ما داـ يدخؿ لذلؾ تبعااضطربت في ذىنو؛ فإنو 

( . 1993نصار ،)

قد يسرؽ :  أك أزمة نفسية كاآلتي نفسي أغمب حاالتيا نتيجة لمرض فيتككف السرقة دفع الطفؿ المحرـك إلى السرقة ك.   2

 تمبية حاجياتو كىذا نكع مف العدكاف في االنتقاـ مف أسرتو حيث يشعر أف الماؿ المتكفر ال يصرؼ فيالطفؿ حبان 

نتيجة فقداف  ،كذلؾ   حيث ال يستطيع أف يكجو عدكانو المباشر لسبب الحرماف كاألب كاألـ أك زكجة األبالتحكلي

العائمية لمقيـ االجتماعية السائدة كتفكؾ العبلقات كسمكؾ طفؿ الزكجة المطمقة  االنضباط األسرل كضعؼ السيطرة 

عمارة )أك تعدد الزكجات ، أك الطفؿ الميمؿ المنبكذ أك تشجيع األسرة المحركمة لمميكؿ العدكانية لدل األطفاؿ

،2003).   

ليس لديو أسرة، كمحرـك مف كالديو، يخمؽ لديو شعكران ك مجيكؿ اليكية  المحرـك بأنو شعكرإف: الجنكح كاالنحراؼ  . 3

 شعكره بالضياع االجتماعي عف االكتراث كالتقدير ألحد، مما يؤدم إلى عديد مف االضطرابات السمككية الناتجة بعدـ

 إلى بعضيـ يمجأ كقد في محاكلة إلثبات كجكده، االجتماعية،كالضياع النفسي، كيترتب عمى ذلؾ اصطدامو بالبيئة 

 أحيانان أك مف المجتمع، عندما لـ الذات الممنكعات، كاالنحرافات األخبلقية، لبلنتقاـ مف تعاطيالجريمة كالسرقة أك 

 ( 2003 ، حباشط ) كماديان  االجتماعي السميـ كالكقكؼ بجانبيـ معنكيان التكافؿيجدكا مف أفراده 

 الحرمافك ، اإلحباط التي تؤدم إلى استخداـ العنؼ كالبمطجة عند الطفؿ كالمراىؽ ، شعكره باألسباب النفسية.  4

،  سكاء صراعان طبقيان أك عنصريان أك أجياؿ الصراع، اإلنساف حياةخاصة مف إشباع الحاجات األساسية في 

 ( .2003زىراف ، )   كالككارثالصدمات

ألطفاؿ المحركميف مف األب  إف االجنسية، األطفاؿ   التأثير كالحساسية كالتردد كااللتباس في تحديد أدكارعةسر. 5

سريعك التأثر كالحساسية كالتردد كااللتباس في تحديد أدكارىـ الجنسية، كذلؾ ألف األب يمعب دكرنا كبيرنا في تحديد 
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 عمى درجة استيعاب الطفؿ ان كيمعب األب دكرنا كبيرنا في تككيف الذات العميا أك الضمير بناء ، الدكر الجنسي لؤلكالد

لشخصية األب كاندماجو معو، كتعتبر صكرة الكاجبات االجتماعية التي يتمقاىا الطفؿ عف أبيو أكؿ صكرة لمنظاـ 

 ( . 2004 عمي ، )االجتماعي يكاجييا الطفؿ كيكيؼ نفسو معيا

إف مف أىـ أسباب ظيكر ظاىرة أطفاؿ الشكارع  في األردف كفمسطيف التفكؾ األسرم كالحرماف مف األب أك األـ  . 6

بسبب الكفاة أك الطبلؽ أك السفر أك كجكد الطفؿ المقيط في األردف  بعكس فمسطيف المحتمة فاألسباب ناتجة في 

(. 2001الخكاجا ، )التشتت العائمي نتيجة الستشياد األب أك األـ 

 التي شخصيتوجانب النقص في عدـ القدرة عمى تككيف عبلقات اجتماعية مع اآلخريف إف الطفؿ المحرـك يعاني  . 7

 عف بيئة األسرة الطبيعية كيتضح بعيدةال يمكف أف يكتسبيا ماداـ يعيش داخؿ مؤسسة إيكائية في رعاية جماعية، 

 أف يتعمـ التفاعؿ االجتماعي في كال. بما فييا مف كبار كصغاراألسرة أحاديث يمكنو أف يتعمـ االشتراؾ في بأنو ال 

لو،   كدىـ كيتقي أذاىـليكسب الذيف يكبركنو نظرة تييب كرىبة كيعامميـ بحذر، زمبلئو إلىجك طبيعي، إنما ينظر 

 في اآلخريف الذيف يراىـ في كاقع الحياة، كيشعر بأنو ال يماثؿ األسر كغيرة مف أبناء أسرة يشعر باالنتماء إلى الك

 كأقاربيـ، كىك ال يعرؼ عف كأمياتيـالكضع االجتماعي عندما يسمع زمبلء الدراسة يتحدثكف عف إخكانيـ كآبائيـ 

 أك مما يزكده بخبرة عممية التكنكلكجيا، المعرفة عف الكاقع كما يدكر فيو مثؿ استعماؿ تنقصو، نفسو إال أنو كحده

  الحصكؿ عمى الكظيفة المناسبة لبلستقرار االجتماعيصعكبة المستكل التعميمي  يككف سببان في  فيتدفٍ  و.  نافعة

( 1983أيكب ،)

 : اضطرابات النمو النفسي والشخصية  الناتجة عن الحرمان داخل المؤسسات اإليوائية  

 األبكيف الذم مجيكؿ  يؤدم الحرماف إلى اضطرابات في الشخصية  ، ك اضطرابات النمك النفسي المختمفة ، ؼ

كلك بقدر قميؿ إلى الضركريات الطبيعية المككنة   كأم إنساف، يحتاجإنسانان يعيش داخؿ المؤسسة اإليكائية بصفتو 

 بيئة األسرة الطبيعية، يحدث الخمؿ في مف افتقاره ليذه االحتياجات الفطرية، بسبب حرمانو ر فبقد، السكيةلمشخصية 

:  ،كمف ىذه األضطرابات  كتفاعمو االجتماعيسمككوتكيفو كاستقرار شخصيتو، كالذم يتضح في 

    محاكلة مع  بالدكنية كالنقمة عمى الذات الشعكر،  كالميؿ لبلنحراؼلمقرناء االنقياد  ،سيكلةضعؼ الشخصية1.

 . المجتمع بالمظاىر كالشكميات، التي تظير في التعمؽ ، ك في كؿ شيء دكف جدكلاآلخريفمضاىاة 
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 التدخيف بشراىة، عادة ةكممارس كثرة اليكاجس كالتفكير في الذات، ، ك بالكحدة الشعكر، ك في أحبلـ اليقظةالغرؽ. 2

 .  ىركبان مف الكحدةفيياكارتياد المقاىي الميمية كالمككث 

 

 

 ، جيميـ بالكاقع، مثؿ الطفكلة كالمراىقة؛ مرحمة عمييـ سمبيات العيش داخؿ المؤسسات اإليكائية في تتضح. 3

حسف )  في تأميف احتياجاتيـ المادية كاالجتماعيةأنفسيـ في االتكالية عمى اآلخريف كعدـ االعتماد عمى كاالستمرار

 ،1982 . )

:   داخل المؤسسات االيوائية النفسية،ة  المحرومين تدل عمى سوء صح أعراض  

 بالقمؽ يشعركف ،   مف المستقبؿكالخكؼ  بعدـ األمف يشعركف. ،لحرماف مف الدؼء العاطفييشعركف با. 1

)    بالنقص يشعركفيز، الترؾصعكبة ، الشركد الذىني كالسرحاف مف يعانكف ،   مف تكتر متزايديعانكف، كاالكتئاب

.  مف الشعكر بالظمـ كاالضطياديعانكف،  أنيـ مختمفكف عف اآلخريفبشعكرىـ ( الدكنية

 الكاحد يبحث ،  القدرة عمى تحمؿ المسئكليةكال في أنفسيـ، الثقة لدييـ ليس ،  أغمبيـ إلى العزلة كاالنسحابيميؿ. 2

 عمييـ سرعة  يبلحظ ، الكذب كثيران يمارسكف،  كالميؿ لمتخريبالتعدمحب م  كمنيـ دائما عف تأكيد ذاتو بيف أقرانو

. االنفعاؿ

ف،  اآلخرم التعامؿ مع   عمييـ الخجؿ عنديظير ، اإليكائية بالضيؽ الشديد لكجكدىـ في المؤسسات يشعركف . 3

. ظاىر كالكجدانية بيف السعادة كالحزف، دكف سبب المزاجية حالتيـ تقمبت

، أثناء كثير منيـ مف االضطرابات يعاني، منيـ غالبيتيـ لمعناد كالعمؿ عمى عكس ما يطمب يميؿ. 4   النـك

 .  البلإرادمكالتبكؿ السريرية، كاالىتزازات

. لدييـ  انعداـ الطمكح  مع ىدؼبدكف فييـ التعثر في الدراسة كعدـ الرغبة فييا كتركيا كثرم. 5
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 األسرة التي ينعـ بيا غيرىـ، كالتي بيئةداخؿ مؤسسات إيكائية كحرمانيـ مف المحركميف  بسبب عيش ىؤالء    كذلؾ 

(. 1985الدكيبي،  ) داخؿ أسر بديمة كاحتضانيـ،يمكف أف تتحقؽ ليـ مف خبلؿ كفالتيـ 
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: مواصفات الرعاية البديمة في المؤسسات اإليوائية 

. حؽ األطفاؿ أف يمتحقكا بالرياض كالمدارس العامة كي يتاح ليـ تحقيؽ التفاعؿ االجتماعي السميـ .1 

. الحرص عمى أف يعيش األطفاؿ في محيط أقرب ما يككف إلى محيط العائمة كالجك األسرم . 2

. ارتباط األطفاؿ المحركميف بالمجتمع بمختمؼ الطرؽ كالكسائؿ . 3

تحسيف العبلقات اإلنسانية كتطكيرىا داخؿ المؤسسة كالعمؿ عمى إبراز مشاعر الكد كالمحبة كالتعاطؼ مف جانب . 4

. العامميف كبيف األطفاؿ المقيميف مع بعضيـ بعضان 

. تنمية القدرة عمى مكاجية حؿ المشكبلت اليكمية لؤلطفاؿ المقيميف . 5

استخداـ أسمكب العبلج الجماعي أكالفردم في حالة ظيكر عبلمات االضطراب النفسي أك االجتماعي عمى . 6

. الطفؿ 

العمؿ عمى تمبية الحاجات االجتماعية في إطار أسرم أك قريب منو لكي ينمك الطفؿ سكيان مرتبطان بمجتمعو كثقافتو .  7

. كأبناء كطنو فتتكامؿ الشخصية 

تحديد أىـ الحاجات االجتماعية لمنمك االجتماعي كالثقافي لمطفؿ حتى ينمك شخصان سكيا كمف أىـ ىذه الحاجات .   8

الكاجب إشباعيا الشعكر باالنتماء إلى أسرة كالشعكر بالكرامة كتحقيؽ الذات باالرتباط كالتعاكف مع أعضاء المجتمع 

( . Gleen& Segal,1986)اآلخريف 
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 :الوقاية من الحرمان   

عند فقداف األـ أك األب بسبب المكت أك المرض أك الطبلؽ تككف ىناؾ فرصة لرعاية الطفؿ مف قبؿ أـ بديمة .1

. قادرة عمى أف تقدـ لو كؿ الرعاية كاالىتماـ ككذلؾ بالنسبة لؤلب 

عدـ تكرار ما عاناه الكالداف مف حرماف في طفكلتيـ مع أبنائيـ ، بؿ يجب عمييـ منح األطفاؿ الرعاية كالحب . 2

 .كاالىتماـ حتى ال تبدأ المأساة مف جديد 

ضركرة تفاعؿ األسرة مع األقارب حتى يتمكف األطفاؿ مف الحصكؿ عمى العطؼ مف أقاربيـ ،إذا عجزت األسرة . 3

 .عف تقديـ ىذا العطؼ في بعض األحياف 

 .اتخاذ كؿ التدابير البلزمة في المجتمع لتقديـ الرعاية الكافية لؤلطفاؿ المحركميف .   4

. الدفع بأسمكب الرعاية اإليكائية المؤسسية إلى درجة مناسبة تبلئـ احتياجات الفئات التي ترعاىا .   5

. إشعار الطفؿ بأنو مقبكؿ كمرغكب فيو مف قبؿ الكالديف كخاصة األـ ، كترجمة ىذا القبكؿ إلى أفعاؿ .    6

. التعاكف بيف المؤسسات المختمفة التي تقـك عمى رعاية المحركميف مف أجؿ تكفير الحماية كاألمف ليـ . 7

تشكيؿ برنامج كقائي لؤلطفاؿ حتى ال ينحرفكا في نمكىـ عف المطمكب كحتى يتـ تجنيبيـ مظاىر االنحراؼ .  8   

 ( .1993سمارة  كآخركف ،)األخبلقي كاالجتماعي ، ككقايتيـ مف مظاىر اإلعاقات النفسية المختمفة 

: عالج الطفل المحروم 

التدخؿ العبلجي يستمـز إطاران مف العناية كالنظاـ في حياة الطفؿ ، عندما يككف ىناؾ بيتان مستقران يقدـ المحبة 

كاستمرارية العناية كالتقيد ببعض المعايير االجتماعية االساسية عند ذلؾ يمكف أف يككف العبلج السمككي مفيدان كالذم 

: يعبر عف أىداؼ كاضحة كىي 

. تزكيد األطفاؿ المحركميف بالخبرات الحاضرة التي فقدكىا في السابؽ  .1
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. السماح ليـ باصبلح عدـ ثقتيـ بالعبلقات اإلنسانية . 2

تكفير تجييزات مستقرة كالتي يستطيع الطفؿ استخداميا كالتعامؿ معيا كتساعده في صقؿ شخصيتو كتطكير . 3

قدراتو كيزداد  العبلج  السمككي نجاعتان إذا تكفر اآلباء البديمكف ، كرئيس االطباء النفسييف لمساعدة األطفاؿ في 

(. Treatment of deprived children ,2002) ميمتيـ 

     لذلؾ لتتشابؾ كتتضافر ىذه العكامؿ بعضيا مع بعض سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل األسرة أك األقارب أك المجتمع  أك 

داخؿ المؤسسات اإليكائية ، لتخفيؼ مف اآلثار السيئة كالضارة الناجمة عف الحرماف كبذلؾ ينعكس عمى شخصية الطفؿ 

كسمككو بشكؿ إيجابي ، كينمك لديو مفيـك إيجابي نحك الذات ، لذلؾ طبقت الدراسة الحالية في مؤسسو إجتماعية إيكائية 

ما الفتقادىـ  لمأكل ، أك ألية " قرل األطفاؿ" ىدفيا مساعدة األطفاؿ الذيف يحتاجكف لمرعاية إما بسبب فقدىـ لذكييـ كا 

 شكؿ مجمكعات عائمية صغيرة  في كؿ مف ىذه العائبلت يعيش مف  أسباب أخرل ،  كتقدـ حياة عائمية دائمة في

  أطفاؿ صبيانا كبناتنا مف أعمار مختمفة ينشأكف  معا كاألخكة كاألخكات ككؿ عائمة تعيش في منزؿ مستقؿ 9إلى 6

  شؤكنو كىي التي تحيط األطفاؿ الذيف ىـ في رعايتيا بالحناف كالطمأنينة التي يحتاجيا كؿ S.O.Sتتكلى األـ في 

 منزالن يشرؼ عمييا مدير القرية كىك الذم 20إلى 10طفؿ مف أجؿ نمكه الطبيعي السميـ كتتككف  قرل األطفاؿ مف 

يقدـ النصح كالمساعدة لؤلميات كيمثؿ عنصر األبكة في القرية، كتتابع قرل األطفاؿ رعايتيا لؤلكالد حتى يصبحكا 

قادريف عمى االعتماد عمى أنفسيـ فبينما يتعممكف مينة أك صنعة أك يتابعكف دراستيـ كيمكنيـ العيش في بيكت الشباب 

(. 16: 1997،ـأبك المكار)التي تديرىا قرل األطفاؿ 

تعنى باألطفاؿ المحركميف  "  جمعية رعاية اليتيـ "(مؤقتان ) كطبقت كذلؾ في  مؤسسة إجتماعية خيرية غير إيكائية 

كالتي ىدفيا تكفير الرعاية الكاممة كتقديـ الدعـ المادم كالمعنكم كالتي غدت  (محرـك األب، محرـك األبكيف )

 عف رعاية أكثر مف ألؼ كمائتي محرـك كشرعت ببناء قرية صغيرة تسمى دار األيتاـ لتجمع المحركميف امسؤكلياتو

كترعاىـ كتبني ليـ مستقببل زاىرا كأشرفت القرية عمى اإلنياء كىي مككنة مف تسعة طكابؽ كلـ يبؽ إال القميؿ كشرعت 

كذلؾ ببناء مدرسة تجمع فييا ىؤالء المحركميف كالتي تـ االنتياء مف بناء طكابقيا األربعة عظمان، كتعمؿ عمى تثقيؼ 

جمعية  )مف يحيط بالمحرـك بيدؼ تنشئتو التنشئة االجتماعية كالنفسية الصحيحة                                  

( . 2003رعاية اليتيـ ، 
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األدب التربوي المتعمق بتقدير الذات  -        ثانيًا 

 كالقدرة عمى كضعيا في المكضع البلئؽ بيا، إذ إف جيؿ ذاتو، العبد أف ييبو المقدرة عمى معرفة عمى نعـ اهلل مف إف    

ما أف  كاىميا،مان خاطئان فإما أف يعطييا أكثر مما تستحؽ فيثقؿ م يجعمو يقيـ ذاتو تقيبقدراتواإلنساف نفسو كعدـ معرفتو  كا 

 . يزدرم ذاتو كيقمؿ مف قيمتيا فيسقط نفسو

 كبير في تدمير اإليجابيات التي يممكيا الشخص، فالمشاعر كاألحاسيس التي نممكيا تأثيرلو  كالشعكر السيئ عف النفس

نتاجنا يتأثر سمبان إف إذ  ، أنفسنا ىي التي تكسبنا الشخصية القكية المتميزة أك تجعمنا سمبييف خامميفتجاه  عطاءنا كا 

يجابان بتقديرنا لذكاتنا  كبقدر لنفسؾ، ما يزداد تقديرؾ بقدر تممكيا تجاه نفسؾ التي ازدياد المشاعر اإليجابية بقدر .كا 

 .لنفسؾازدياد المشاعر السمبية التي تممكيا تجاه نفسؾ بقدر ما يقؿ تقديرؾ 

 

 الحكـ كتتشكؿ ىذه النظرة مف خبلؿ تفاعؿ مجمكعة كليس إلى نفسو كىي تتضمف الكصؼ الفردنظرة  فمفيـك الذات 

 كعمماء  بو المحيطة كعبلقتو مع اآلخريف إضافة إلى تفسيره لسمككو الذم يقـك البيئةمف العكامؿ أبرزىا الخبرة مع 

يعرفكنيا عمى أنيا كينكنة الفرد أك الشخص ، كىي أىـ مككنات الشخصية التي تنمك كتنفصؿ " الذات " سيككلكجية 

( . 1994الزعبي ،  )تدريجيان عف المجاؿ اإلدراكي 

  مفيـك الذات  ناجـ عف التفاعؿ االجتماعي ، كيتميز بالثبات النسبي ، كيمكف تعديمو ، كال يبلحظ إال مف خبلؿ سمكؾ 

 )الفرد ، كلو القدرة عمى النمك مع الخبرة ، كالتفاعؿ االجتماعي ، كىك مجمكعة األفكار التي يحمميا الفرد عف نفسو 

( .   2001خكيص،

 كتجنب النفس كاحتراـ كاإلنجاز دافعا لتكليد مشاعر الفخر يشكؿ تقدير الفرد لقيمتو كألىميتو مما ىك :الذات تقدير

 قبؿ البيت كالمدرسة، كعندما يككف لدل الطالب مفيغرس ىذا الشعكر في الطفؿ كالخبرات التي تسبب شعكرا بالنقص، 

 ذلؾ عمى عبلقتو مع اآلخريف فتتكلد لديو رغبة في االستماع ليـ كتقبؿ ينعكسقاعدة قكية مف احتراـ كتقدير الذات 

 لدييـ فإننا نقصد األشخاص الذيف الذاتي نتكمـ عف التقدير كعندما،  كتقدير تميزىـ كاختبلفيـ عنو كمشاعرىـآرائيـ 



33 

 كاحتراميا، لنفسؾكىناؾ كثير مف التعريفات لتقدير الذات، كالتي تشترؾ في طريقة معاممتؾ .  أنفسيـحكؿشعكر جيد 

 مصطمح التقدير الذاتي إلى مقدار رؤيتؾ فيعكد. فيك مجمكعة مف القيـ كالتفكيرات كالمشاعر التي نممكيا حكؿ أنفسنا

 لنفسو، قبكلو عف مدل فييا يقـك بيا الفرد تجاه ذاتو كيعبر تقييـ البعض عممية كيعتبره  ، لنفسؾ، ككيؼ تشعر تجاىيا

( .  1994ناصر ،  )مشيرا إلى درجة النجاح التي حققيا 

نتيجة التفاعؿ مع البيئة ، كخبلؿ نمكىا تميؿ إلى التكامؿ كاالنتماء إلى بعض القيـ ، كتشكيو " الذات "     كتتككف بنية 

إلى االحتفاظ باإلنساف في سمكؾ الكائف المتكازف بينو، كبيف اتساقيا " الذات " كتسعى . كتحريؼ بعض القيـ األخرل 

( . 1994الزعبي ،  )ىي نفسيا 

" مفيـك الذات" ، حيث أف "تقدير الذات "ك " مفيـك الذات " بيف  (2000الفحؿ ، ) في  (1984)كقد ميزعبد الحافظ 

يتضمف فيمان مكضكعيان أك " مفيـك الذات " تقييـ ليذه الصفات كأف " تقدير الذات " عبارة عف صفات الذات ، بينما 

.  يعكس الثقة بالنفس " لمذات " فيـ انفعالي " تقدير الذات " بينما " لمذات "معرفيان 

 اآلخريف كتمعب مع تجارباؿ مف خبلؿ  النفس صكرة لبفت الذات ك ينمك ضمف حياة األفراد اليكمية إذ احتراـ يتطّكر

اكبيرنا   دكرناقطفكؿاؿ أثناء كالفشؿالّتجارب التي ارتبطت بالنجاح   ، كيتأثر تطكر ذاتاؿ في تشكيؿ احتراـ خصكصن

ساىـ مذلؾ ؿ ، ؾء نظرااؿمدّرسيف، المسؤكليف، ك مف قبؿ اؿ مف قبؿ ،ةعائؿاؿ مف قبؿ أعضاء ةمعامؿاؿالمفيـك بطريقة 

 .الذاتذات األساسي، كالطفكلة ىي محكر تطكير اؿ احتراـ خمؽفي 

 : عمماء النفس التقدير الذاتي إلى قسمينيقسم   

 ما أدل مف بقدر الذاتي الذم يكتسبو الشخص خبلؿ إنجازاتو، فيحصؿ الرضى التقديرىك :  الذاتي المكتسبالتقدير 

.  فيبنى التقدير الذاتي عمى ما يحصمو مف إنجازات. نجاح

 عمى ميارة محددة أك إنجازات أساسان  ان يعكد إلى الحس العاـ لبلفتخار بالذات، فميس مبني: الشامل التقدير الذاتي 

 العممية ال يزالكف ينعمكف بدؼء التقدير الذاتي العاـ، كحتى حياتيـفيك يعني أف األشخاص الذيف أخفقكا في . معينة

ف أغمؽ في  .  باب االكتسابكجكىيـكا 

 ففكرة التقدير الذاتي المكتسب األكاديمي، كاإلنجاز األساسي بيف المكتسب كالشامؿ يكمف في التحصيؿ كاالختبلؼ

إف التقدير الذاتي يككف :  تقكؿالشامؿبينما فكرة التقدير الذاتي . إف اإلنجاز يأتي أكالن ثـ يتبعو التقدير الذاتي: تقكؿ
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 ك مصادر التحدث مع الذات التي تساىـ بشكؿ فعاؿ في تككيف المفيـك السمبي أك .أكالن ثـ يتبعو التحصيؿ كاإلنجاز

 ( . 2004المعايطة ، ) كمدل تصكر ىا  لذاتيا نفس ، اؿ األصدقاء ، المدرسة،فا الكالد:اإليجابي ىي 

 :نظريات مفيوم الذات   

 في العمميات العقمية كالعاطفية التي البحث أفكارىـ مف خبلؿ المدخؿ كيبني أصحاب ىذا : يالفرو يد المدخل 

ىي المنظـ الفعاؿ لشخصية الفرد كىي التي تشعره بيكيتو التي تأخذ  (األنا)كمنذ الطفكلة كأثرىا عمى السمكؾ،  نشأت

 . (العقمية كالركحية كاالجتماعية) ثبلثةمظاىر 

 التي تؤدم األشياء يكافح بشكؿ فطرم لمحصكؿ عمى الفرد يفترض أصحاب ىذا المدخؿ أف   : اإلنسانيالمدخل

 كتحسيف ذاتو، كالشخص الذم يستطيع أف يطكر لتحقيؽ فرد لديو ميؿ لممكافحة كؿ الذات، ك يرل ركجرز أف إلشباع

 كيتضمف الذات الحقيقية الخارجي فردان فاعبلن، كالسمكؾ يتأثر بنظرة الفرد لمعكامؿ االجتماعية كالعالـ يعتبر مميزة ان ذات

 ما يريد كيطمح يككف العممية التي ييدؼ الفرد فييا إلى أف كىي تحقيؽ الذات بعمميةكالمثالية، كبالمقابؿ اىتـ ماسمك 

.  ىرمي كىذه الحاجات تدفعو لتطكير نفسو كتحقيؽ ذاتو بشكؿ مرتبة اإلنسانيةإليو، كرأل أف الحاجات 

لذات  المفيـك ىذه المجمكعة عمى األبعاد المعرفية كاعتبرتيا المدخؿ كركزت: (كيمي، ديجكرم) : المعرفي المدخل  

 كيختمؼ بذلؾ فرد عف اآلخر، كأكد العالـ، رؤيةف البناء الشخصي لمفرد يؤكد عمى الطريقة المميزة لو في أإذ 

 .(2000الكتاني، ) تقدير الذاتمظاىر كدكر الكفاءة كأحد أنفسيـ التي يقيـ بيا األفراد الطريقةديجكرم عمى 
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 : الذاتتقدير  نظريات 

أف ىناؾ ثبلث نظريات تمقي الضكء عمى الدكر الذم يمكف أف تمعبو متغيرات   (1995 أبك عيسى ، )كقد ميز 

:-  (2004 )أبك ىنكد  المكجكدة في التنشئة األسرية في نمك تقدير الذات

( : Rosenberg,1973)نظرية روزنبرغ 

 تحاكؿ ىذه النظرية دراسة نمك كارتقاء سمكؾ تقييـ الفرد لذاتو ، كسمككو مف زاكية المعايير السائدة في الكسط 

لذاتو  كقد اىتـ العالـ بتقييـ المراىقيف لذكاتيـ كبالدكر الذم تقـك بو األسرة في تقكيـ الفرد. االجتماعي المحيط بالفرد 

الذم يتككف في إطار األسرة ، كأساليب السمكؾ االجتماعي " تقدير الذات " ، كما عمؿ عمى تكضيح العبلقة بيف 

. كاعتبر ركزنبرغ الذات بأنو مفيـك يعكس اتجاه الفرد نحك نفسو . البلحؽ لمفرد فيما بعد 

:- كقد ميز ككبر سميث بيف نكعيف مف تقدير الذات كىما (:-Coopersmith,1967)  نظرية كوبر سميث 

.   كيكجد لدل األفراد الذيف يشعركف بالفعؿ أنيـ ذكك قيمة   "تقدير الذات الحقيقي"  

 كيكجد عند األفراد الذيف يشعركف أنيـ غير ذكم قيمة كلكنيـ يستطيعكف االعتراؼ بمثؿ ىذا  " تقدير الذات الدفاعي " 

كأشار إلى ثبلث حاالت مف الرعاية الكالدية ليا دكر ىاـ . الشعكر كالتعامؿ عمى أساسو مع أنفسيـ ، كمع اآلخريف 

تقبؿ األطفاؿ مف جانب اآلباء ، تدعيـ سمكؾ األطفاؿ اإليجابي مف جانب اآلباء : كىي " تقدير الذات " في نمك 

 .،احتراـ مبادرة األطفاؿ كحريتيـ في التعبير مف جانب األباء 

( :-   Ziller,1969)نظرية زيمر 

مف زاكية نظرية المجاؿ في الشخصية ، كيؤكد أف تقييـ الذات ال يحدث في معظـ " تقدير الذات "         ينظر زيمر إلى 

بأنو تقدير يقـك بو الفرد لذاتو كيمعب " تقدير الذات " كيصؼ زيمر  . الحاالت إال في اإلطار المرجعي االجتماعي 

كليذا عند حدكث تغيرات في بيئة . دكر المتغير الكسيط ، أك أنو يشغؿ المنطقة المتكسطة بيف الذات كالعالـ الكاقعي 
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ىك العامؿ الذم يحدد نكعية التغيرات التي ستحدث في تقييـ الفرد لذاتو " تقدير الذات " الشخص االجتماعية ، فإف 

. تبعان لذلؾ 

  :الذات لتقدير ضركرات  

 الذم لديو شعكر باألمف تتكلد فؿ فالطالذات، تقديريعد الشعكر باألمف متطمبان سابقان أساسيان لجميع مككنات : األمف .  1

 .  الثقة بالنفس كباآلخريف مما يرفع مف تقديره لذاتولديو

 عف الطمبة القكة لديو، كيساعد في ذلؾ تعبير نقاط معرفة خبلؿكترتبط الفريدة بإحساس الفرد بيكيتو مف : الفردية.   2

 التغذية الراجعة التي يتمقاىا مف خبلؿمشاعرىـ كآرائيـ، كيبدأ مفيـك الفردية عند الطالب بالتطكر منذ الطفكلة مف 

 خبلؿ فترة المراىقة إذ يبحث المراىؽ عف إجابة لسؤاؿ دائـ كىك أىميتيااآلخريف، كتكتسب عممية بناء اليكية ذركة 

 التشجيع خبلؿ ذلؾ يحصؿ تشكيؿ إحساس صمب كآمف لميكية الشخصية، كيحتاج الطمبة ىنا إلى كمف (مف أنا)

  . المرحمةلمعرفة التغذية الراجعة المتعمقة بنكاحي القكة كالضعؼ لدييـ لعبكر ىذه 

.  عاؿٍ   النجاح لديو تقدير ذاتلتحقيؽ عمؿ الذم لديو رؤية كاضحة ألكلكياتو كأىدافو قادر عمى كضع خطة فؿالط:اليدؼ.   3

 اجتماعية كأف أعضاء ىذه الجماعة يتقبمكنو كيقدركنو مما جماعة الفرد أنو جزء مف يشعرأف ب:  الكفاءة كاالنتماء.   4

 الفرد تحقيؽ بمدل بالكفاءة كيرتبط الشعكر  كتقبؿ األىؿ لمطفؿ كعدـ إشعاره بالحرماف،لذاتويعمؿ عمى رفع تقديره 

 لقيمتوفؿ كيؼ ينظر الط:  بالقيمة كاألىميةالشعكر. ألىدافو أك ما يناط إليو مف ميمات داخؿ كخارج المدرسة

( . 2001مكسى ،  )  اآلخريف لقيمتوتقييـ ككأىميتو

 الثقة، لقد زكدنا اهلل سبحانو  أىميامقكمات تميز الذاتبتزاـ ؿكحتى يككف تقدير الذات قاببل لبلستبقاء ينبغي اال      

 (21اآلية  :الذاريات)( كفي أنفسكـ أفبل تبصركف ):كتعالى بإمكانات كطاقات عمينا أف نؤمف بيا فقد قاؿ تعالى

 . (2000الفقي، ؛ 2002ديماس،)الدعاء  كأىـ ذلؾ  االسترخاء ثـ التدريب،ك

   مما تقدـ حكؿ مفيـك تقدير الذات تؤكد  جميع النظريات عمى أىمية الدكر الذم تقـك بو األسرة ، كنكع الرعاية 

الكالدية في نمك كتطكر مفيـك الذات ، كمفيـك تكيفي يتأثر إلى حد كبير بالمؤثرات البيئية ، كطرؽ التنشئة 

. االجتماعية كخصكصان العبلقات األسرية بيف الكالديف كالتفكؾ األسرم الذم يؤدم إلى الحرماف 
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األدب التربوي المتعمق بالقمق    -    ثالثان 

    القمؽ حالة مف التحسس الذاتي يدركيا الفرد عمى شكؿ شعكر مف الضيؽ كعدـ االرتياح ، مع تكقع كشيؾ لحدكث   

الضرر أك السكء ،كىك حالة أشبو ما تككف في طبيعتيا الشعكرية في انفعاالت الجسـ المصاحبة ليا بحالة الخكؼ  

كالفارؽ الكحيد بيف الخكؼ كالقمؽ ،  أف القمؽ ىك خكؼ مف خطر محتمؿ أك مجيكؿ غير مؤكد الكقكع  ، فيك خكؼ 

مف المجيكؿ أك الخفي كالغريب كغير المتكقع ، كأنو خكؼ محبكس ال يستطيع أف ينطمؽ في مجراه الطبيعي كاليرب 

أك االختفاء أك اليجـك ، فيك انفعاؿ مؤلـ نشعر بو حيف ال نستطيع أف نفعؿ شيئان حياؿ مكقؼ مخيؼ ييددنا 

بالخطر، كيشير القمؽ إلى حالة نفسية تحدث حيف يشعر الفرد بكجكد خطر يتيدده ،كىك ينطكم عمى تكتر انفعالي 

( . 1967الرفاعي ،) مختمفة ة فيزيكلكجيتتصحبو اضطرابا

القمؽ خكؼ داخمي المصدر غير مفيـك ال يعرؼ لو الفرد أصبلن أك سببان كال يستطيع أف يجد لو مبرران  مكضكعيان أك 

 ( .1965راجح،)فيك خكؼ أسبابو ال شعكرية مكبكتة . سببان كاضحان صريحان 

في القمؽ ثمة تكتر داخمي عاـ يترجـ عف نفسو في قمؽ دائـ ، يطفك طميقان، أك في استعداد لمقمؽ ، حالة مف التكتر 

الشامؿ الذم ينشأ خبلؿ صراعات الدكافع كمحاكالت الفرد كراء التكيؼ ، رد فعؿ يقـك بو حيف تعزك عقمو خياالت 

 0( Neimeyer,1994)صادرة عف البلشعكر الجمعي

كمف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف القمؽ ينقسـ إلى حالة كسمة ، فالحالة تشير إلى القمؽ باعتباره حالة انفعالية 

مكقفية مؤقتو تنشط مف مكاقؼ الضغط كالشدة التي يدركيا الفرد كمكقؼ ميدد لذاتو ، كتنخفض أكتختفي ىذه الحالة 

 أف حالة القمؽ عبارة عف ظرؼ مكقفي بطبيعتو كيعتمد بصكرة أساسية أمبقدر زكاؿ مصدر التيديد أك أمارات التيديد 

كمباشرة عمى الظركؼ الضاغطة ،  أما سمة القمؽ فيشار إلييا عمى أنيا سمة ثابتو نسبيان في الشخصية كاستعداد 

كامف في الفرد نتيجة خبرة متعممة في مكاقؼ مؤلمة سابقة كيستثار ىذا االستعداد بمثيرات مف داخؿ الفرد أك مف 

خارجو ، كبعبارة أخرل نكضح أف سمة القمؽ استعداد طبيعي ،كاتجاه سمككي يجعؿ الفرد قمقان ، كيعتمد بصكرة أساسية 

( . Spielberger,1966 )عمى الخبرة الماضية



38 

 

 

عبارة عف  رد فعؿ لحالة خطيرة ، كما إف القمؽ استجابة انفعالية لخطر يككف مكجيان  (Freud)إف القمؽ عند فركيد

إلى المككنات األساسية  لمشخصية ،إدراؾ لتيديد مكجو نحك قيمة ما يعتبرىا الفرد أساسية  في كجكده كشخص ، أك 

استجابة انفعالية لخطر يخاؼ كقكعو ، كيككف مكجيا لممككنات األساسية لمشخصية كىي تحمؿ معيا معنى داخميا 

(. 1980زىراف ،  )كبالنسبة لمشخص يحاكؿ إطبلقو عمى العالـ الخارجي 

فيك كليد شعكر الطفؿ بعجزه أماـ ظركؼ العالـ الخارجي حيف ينزع إلى االستقبلؿ  : (From)أما القمؽ عند فرـك

قناكم )كاالنفراد ، كأف ميؿ الطفؿ إلى الكبت لرغباتو كاالمتناع عف بعض ما يريد فعمو، يككف ذلؾ مصدران لقمقو 

،1991  )

ىك االحساس بنقص حقيقي أك متخيؿ يبدد إرادة القكة لدل الفرد ، أما يكنج         : (Adller)أما القمؽ عند أدلر

(Yong)  يعزل القمؽ إلى االصطداـ بما ىك غير معقكؿ ، كسكليفاف(Sullivan)  إلى إدراؾ عدـ االستحساف مف

اآلخريف المعنييف ، كجكلد شتيف إلى مكاجية عمؿ أك ميمة ال تككف معيا امكانات الفرد كافية أك مبلئمة                    

 (Seymour,1970 .)

فالقمؽ شعكر بالتيديد كىك مف ىذه الناحية مرتبط بإدراؾ الفرد لمحالة التي تنطكم عمى التيديد ، كما ىك مرتبط 

بشعكر الفرد في قكتو ، كىناؾ اختبلؼ بيف قمؽ الطفؿ كالرجؿ نتيجة لمعمر الزمني كالبيئة كالظركؼ المحيطة في كؿ 

: منيما ، كالقمؽ يظير عند األطفاؿ كالكبار عمى حد سكاء  كىناؾ أنكاع كثيرة  لمقمؽ منيا 

كىك رد فعؿ يمر بو الفرد لدل إدراكو خطران خارجيان يككف محدكدان أك يتكقع كجكده بناء : القمؽ المكضكعي العادم .1

.  عمى كجكد إشارة تدؿ عميو 

داخمي المصدر كأسبابو ال شعكرية مكبكتة غير معركفة كال مبرر لو كال يتفؽ مع الظركؼ  : القمؽ العصابي .2

. الداعية إليو كيعكؽ التكافؽ كاإلنتاج كالتقدـ كالسمكؾ العادم 
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ينشأ بصكرة أساسية مف خكؼ الكالديف أك عقابيما ، كاألنا األعمى ىي مصدر الخطر في حالة    : القمؽ الخمقي .3

. القمؽ الخمقي 

 

يككف كعرض مف أعراض االضطرابات النفسية حيث يعتبر القمؽ عرضان مشتركان في جميع :القمؽ الثانكم .4

( . 2000عبد الخالؽ ، )األمراض النفسية تقريبان 

استجابة انفعالية تتضمف مشاعر ذاتية مف عدـ السركر كاالنشغاؿ المعتمد عمى تأمؿ أك تكقع أم : "       أما قمؽ المكت 

( . 39،ص1987عبد الخالؽ)" مظير مف المظاىر العديدة المرتبطة بالمكت 

استجابة انفعالية كمعرفية كسمككية لمكقؼ اجتماعي يدرؾ عمى أنو يتّضمف تيديدان لمذات، كخكفان   : انقهق االجتًاعً

مف التقييـ السمبي لآلخريف الذم يؤدم إلى مشاعر االنزعاج كالضيؽ كقد يؤدم إلى االنسحاب االجتماعي كالتحفظ 

( . 2004الكتاني،) ىـ ما يميز القمؽ االجتماعي االىتماـ بردكد فعؿ اآلخريفكأكالكّؼ، 

 مف القمؽ كالخكؼ تعترم الفرد بصفة خاصة حالة : الناتج عف الحرماف األسرم بأشكالو  فيك االجتماعي القمؽ ؼ

 أف يتعرض فييا لمنقد أك التقكيـ كتزداد ىذه الحاالت بشكؿ خاص في مراحؿ يخشىعند التعرض لمكاقؼ اجتماعية 

 التالية كأعراض األعراض  دليؿ التشخيص اإلحصائي يحددك كيتكقع كجكدىا في كؿ مراحؿ التعميـ كالمراىقةالطفكلة 

 :  النفسي االجتماعيلمقمؽ  مميزة

يؽ د الفرد فييا لمتحيتعرضالتي  (مكاقؼ الخكؼ االجتماعي  ) خكؼ مثابر مف كاحد أك أكثر مف المكاقؼ . 1

 بطريقة ميينة أك كدرة كتشمؿ األمثمة ليذه يتصرؼالشخصي مف جانب اآلخريف كمخاكؼ مف أنو قد يعمؿ شيئان أك 

 عند التحدث أماـ جمع مف الناس كتساقط الطعاـ منو عند تناكؿ الطعاـ الكبلـالحاالت عمى عدـ القدرة عمى مكاصمة 

.   مكاقؼ اجتماعية في ، التفكه بحماقات أك عدـ القدرة عمى اإلجابة عمى أسئمة  اآلخريفأماـ 

.   قمؽ فكرية استجابةفي مرحمة مف مراحؿ ىذا االضطراب فإف التعرض لممكاقؼ التي يخافيا يكلد فيو   .2

ذا اضطر لمبقاء فيو فإنو يعاني مف قمؽ   .3  . بالغيتجنب الفرد المكقؼ الذم يخشاه كا 
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 االجتماعيةأك يؤثر عمى األنشطة  (أك المدرسة  )عمى أداء الفرد في العمؿ  (اليركب  ) أك التجنب يؤثر سمكؾ .4 

 . كعبلقتو باآلخريف أك يعترم الفرد شعكر بالخكؼ عمى كجكد ىذه المخاكؼ 

 

 

 

 ، العصبية كالتكتر العاـ كعدـ االستقرار كالشعكر بعدـ الراحة  يدرؾ الفرد أف مخاكفو غير منطقية كزائدة عف المعتاد.5

  .، كالحساسية النفسية الزائدة 

. الشؾ كاالرتباؾ كالتردد في اتخاذ القرارات كاليـ كاالكتئاب العابر. 6

. ضعؼ التركيز كشركد الذىف كاضطراب قكة المبلحظة . 7

. ضعؼ القدرة عمى العمؿ كاإلنجاز كسكء التكافؽ االجتماعي . 8

 ( . DSM-IV,1994)التشاـؤ كاالنشغاؿ بأخطاء الماضي كككارث المستقبؿ كتكىـ المرض . 9

.   كبناٍء عمى ما ذكر فإف القمؽ االجتماعي نكع مف الخكؼ كىناؾ ارتباط كثيؽ بيف الخكؼ كالقمؽ 

كىك عبارة عف ضيؽ أك كرب يظير عمى الرضيع في المحظة التي يغادر فييا المكاف مف يقـك  :قلق االنفصال        

برعايتو، كشركط الحياة الكاقعية التي يعيشيا الطفؿ في مراحؿ نمكه تكفي ألف تقدـ العناصر التي تعمؿ عمى تككيف 

 . (Scrignar,1983 )القمؽ لدل الطفؿ بصكرة تدريجية  

 

: اضطراب قمق االنفصال حسب المعايير التشخصية  

 تطكريان غير مبلئـ ، كقمؽ مفرط فيما يتعمؽ باالنفصاؿ عف البيت أك أكلئؾ الذيف يرتبط بيـ الفرد كيظير ذلؾ كدليؿ  

 :-مف الصفات التالية  (أك أكثر  )مف ثبلثة 

ظيكر مشاعر الخكؼ لفقداف األـ أك األب ، أم محنة مفرطة كمتكررة عند االنفصاؿ عف البيت ، أك أشكاؿ  . 1

.  االرتباط الرئيس ، قمؽ مفرط كدائـ مف الضياع ، أك مف أذل محتمؿ فيما يتعمؽ باشكاؿ االرتباط الرئيس 

قمؽ مفرط كدائـ  الشعكر بعدـ االرتياح كأف حدثان مؤسفان سيؤدم إلى االنفصاؿ عف اشكاؿ االرتباط الرئيس . 2

. ،  كتحطـ مشاعر العائمة لدرجة مزرية  (مثؿ الضياع أك االختطاؼ  ) 
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إخفاؽ بالدكر االجتماعي ، كتراجع بالعبلقات االجتماعية ، كقمة الشعكر بالتعاطؼ مع اآلخريف ، كالحدة في التعامؿ . 3

. مع اآلخريف 

رفض الذىاب لمنـك بدكف أف يككف بالقرب مف أحد أشكاؿ االرتباط الرئيس ، أك النـك خارج البيت ،ككابيس  متكررة . 4

.  تتعمؽ بمعنى االنفصاؿ 

. صعكبة التركيز ، الشعكر بالحزف ، عدـ القدرة عمى اتخاذ القرار  ، كالحساسية الزائدة . 5 

. لديو خبرات سابقة مؤلمة كمتكررة تشعره باالنزعاج كعدـ القدرة عمى ممارسة نشاطات الحياة اليكمية . 6

خكؼ مفرط كدائـ أك عزكؼ عف البقاء كحيدان أك بدكف اشكاؿ ارتباط رئيس في البيت أك بدكف بالغ ميـ في أماكف  . 7

. أخرل ، الشعكر بالتكتر كاالضطراب في األعصاب 

  (  DSM-IV,1994 )عزكؼ دائـ أك رفض الذىاب إلى المدرسة أك إلى أم مكاف بسبب الخكؼ مف االنفصاؿ . 8

 

 

نظريات القمق 

  

: نظرية فركيد . 1

فسر فركيد القمؽ عمى أساس أنو غياب األـ عف الطفؿ ألف األـ تعمؿ عمى إشباع جميع حاجاتو لذلؾ يشكؿ غياب األـ 

. مصدران لمقمؽ 

 

: نظرية القمؽ كاإلرىاؽ . 2

  فالظركؼ الطبيعية كالمشاكؿ التي تكاجو اإلنساف ما ىي إال تعبير عف التكازف بيف إمكانياتو عمى تحمؿ التجارب التي 

يمر بيا كبيف قكة ىذه التجارب ككطأتيا ، كالبيئة القمقة المشبعة بعكامؿ الخكؼ كاليـ كمكاقؼ الضغط كالكحدة 

كالحرماف كعدـ األمف كاضطراب الجك األسرم كتفكؾ األسرة  ، الكالدايف العصابييف القمقيف أك المنفصميف ، كعدكل 

. القمؽ كخاصة مف الكالديف ىي التي تزيد مف القمؽ 

 

: نظرية االستعداد النفسي . 3
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    تصؼ الضعؼ النفسي العاـ لمطفؿ كىي الشعكر بالتيديد الداخمي أك الخارجي الذم تفرضو بعض الظركؼ البيئية 

بالنسبة لمكانة الفرد كأىدافو كالتكتر النفسي الشديد ، كاألزمات أك المتاعب أك الخسائر المفاجئة كالصدمات النفسية ، 

كالشعكر بالذنب كالخكؼ مف العقاب كتكقعو ، كالمخاكؼ الشديدة في الطفكلة المبكرة ، كالشعكر بالعجز كالنقص 

كالكبت كقد يؤدم الكبت إلى القمؽ كذلؾ بسبب طبيعة التيديد الخارجي الذم يكاجو الفرد أك طبيعة الضغكط الداخمية 

. التي تسببيا الرغبات الممحة  

 

 

 

: نظرية الصراع النفسي .   4

   القمؽ ىك نتيجة طبيعية عند التعارض بيف قكتيف عاطفتيف ، كىاتيف القكتيف زكد بيما الطفؿ عند الكالدة ، األكلى قكة 

 )التعدم ، كالثانية القكة الجنسية ، األكلى المؤذية المحطمة في طبيعتيا ، كالثانية بناءة تدفع نحك الحب          

( . 1991 قناكم،

 

 (: Sullivan)نظرية سكليفاف . 5

االستحسانات "  ركزت عمى مفيـك العبلقات البينشخصية كحسب تفسيره ، فالذات عند الطفؿ تتككف في البداية مف 

؛ فمشاعره كاتجاىاتو نحك ذاتو انعكاس لمشاعر كاتجاىات األخريف نحكه ، كما أف انعكاس قمؽ الكالديف " المنعكسة 

الذم يعتبره كسيط االتصاؿ األساسي بيف الطفؿ ككالديو ، كالذم مف " اإلدراؾ الكجداني " عمى الطفؿ في ضكء مفيـك 

(. Sullivan,1948)خبللو ينتقؿ قمؽ الكالديف أك أحدىما إلى الطفؿ

 

 

 :  ظيور القمق  عمى تساعد التي العوامل  

 . مثؿ ضعؼ البنية أك السمنة الزائدة أك كجكد إعاقات بدنية :  جكانب بدنية .1
 .التعرض لمصدمة مثؿ مكت أحد الكالديف ، أك الطبلؽ –مينة الكالد – العرؽ – مثؿ المكف : جكانب اجتماعية . 2
 .فؿتدنى الحالة االقتصادية ألسرة الط: جكانب اقتصادية . 3
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   الكالديف أك أحدىما في معاممة شدةنقص التدريب عمى الميارات االجتماعية مف األسرة ، :  التنشئة االجتماعية .4

،التفكؾ األسرم ، ؿ اآلخريف ا تبقى الطفؿ بعيدان عف األطؼزائدة كزيادة استخداميا لمعقاب ، أك كجكد حماية فؿالط

 .كالشعكر بالحرماف كالكحدة نتيجة لمجك األسرم المضطرب 

 .  مف المشاركات االنسحاب زيادة النقد المكجو مف المدرسيف مما يؤدم إلى إحباط لمطالب كتفضيمو .5

.  ، أك أثناء مراحؿ النمك التعرض لمشكبلت صدمية في مكاقؼ اجتماعية أك في عبلقاتو باآلخريف.6

كالشعكر بالتيديد الداخمي أك الخارجي الذم تفرضو بعض ظركؼ البيئة المحيطة بالفرد : جكانب نفسية . 7

 ( .1985القدكمي ،  ) 
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: قياس القمق 

: كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ أربع فئات أساسية لبلستجابات الدالة عمى القمؽ 

. السمكؾ الصريح الذم يبدل فيو الفرد إحجامان عف مثيرات معينة . 1

. التغيرات الفسيكلكجية . 2

. الحركات البلإرادية . 3

. التعبير المفظي عف الشعكر الذاتي بالخكؼ أك الضيؽ . 4 

: كلتقدير القمؽ كفقان ليذه االستجابات تعددت مقاييس القمؽ كالتي تصنؼ عمى النحك التالي 

. لقياس التغيرات الجسمية الناتجة مف تعريض الفرد لمثيرات ميددة أك ضاغطة : المقاييس الفسيكلكجية - 

.  كتعتمد في األساس عمى قياس االستجابات اإلحجامية باعتبارىا دالة لمقمؽ : المقاييس السمككية - 

لقياس التعبير المفظي عف الشعكر الذاتي بالخكؼ أك الضيؽ ، كقد نالت اىتمامان كبيران مف : المقاييس المفظية -  

( . Maher,1968)الباحثيف كيعزل ذلؾ إلى القيمة العممية كالعممية لقياس القمؽ الصريح أك الظاىر 

 

 

: الوقاية من القمق   

 .  التدريب عمى الميارات االجتماعية باستخداـ التشكيؿ .1
 .استخداـ النماذج السمككية .2  

 .   التدريب عمى السمكؾ التككيدم .3  

 .( 1995أبك صايمة ، )  كتقديره لذاتوفؿ تحسيف مفيـك الذات لدل الط.4  
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ففي الطفكلة يخدـ القمؽ عممية تككيف الشخصية كنمكىا كتطكرىا حسب الحدكد ك القيـ التي تضمف لمطفؿ استمرار 

ف فقدانو لياتيف العاطفتيف ، الحب كالرضا يؤدياف إلى  عاطفة الحب مف أىمو كالرضا مف المجتمع  لتصرفاتو ،  كا 

 .كيظؿ القمؽ بعد ذلؾ عامبل ىاما في تطكير الشخصية كفي االبقاء عمى التكازف النفسي لمفرد. ظيكر حالة القمؽ 
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الدراسات السابقة 

 

الدراسات العربية المتعمقة بالحرمان وتقدير الذات والقمق : أواًل 

الدراسات األجنبية المتعمقة بالحرمان وتقدير الذات والقمق : ثانيًا 

تعميق عام عمى الدراسات السابقة :                 ثالثًا  
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 :  السابقةلدراسات             ا

"  تقدير الذات لدى عينة من األطفالو االجتماعية الميارات بين العالقة"حول  (2004)أجرى دراسة عبداهلل 

 كما السكرييف، الدراسة إلى كشؼ مستكل الميارات االجتماعية كتقدير الذات لدل عينة مف األطفاؿ ىذه ىدفت 

 مف مرحمة طفبل( 225) العينة تضمنت. استيدفت كشؼ العبلقة االرتباطية بينيما، ك الفركؽ بيف الجنسيف فييما

ك كانت األدكات المستعممة في . إناث( 110) ك ذككر( 115 )بكاقع ،(12-9)الطفكلة المتأخرة، تتراكح أعمارىـ بيف 

.  تقدير الذات لؤلطفاؿمقياسالدراسة، مقياس الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ، ك 

:  اآلتيالنتائج بينت  

 كجدت عبلقة ارتباطية مكجبة بيف كماف األطفاؿ يتمتعكف بمستكل مناسب مف الميارات االجتماعية ك تقدير الذات، إ .1

 .منيمادرجات المقياسيف، ك األبعاد التي يتضمنيا كؿ 

  . ك اإلناث، باستثناء بعض البنكدالذككر بالنسبة لمفركؽ بيف الجنسيف ، فمـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية بيف .2

كصي ت لذلؾ االرتباطية المكجبة بيف الميارات االجتماعية ك تقدير الذات لدل األطفاؿ، العبلقة لنا ىذه الدراسة بينت. 3

 .االجتماعيبضركرة تدريبيـ عمى ىذه الميارات االجتماعية مف خبلؿ التعمـ 

 

  "القمق االجتماعي والعدوانية لدى األطفال "بعنكاف( 2004)لمكتاني في دراسة 
 

في البيت » في الفركؽ بيف الذككر كاإلناث عبر عبلقتيما بظاىرتي القمؽ االجتماعي كالعدكانية كىدفت الباحثة البحث

 .، كالبحث في العبلقة بيف القمؽ كالعدكانية، كبيف عدكانية الطفؿ في البيت كعدكانيتو في المدرسة«كالمدرسة

 
 عامان كىـ مف تبلميذ (12-9 )، تتراكح أعمارىـ بيف ( ذككر(185ك (  إناث 179)طفبلن منيـ ( 364)مف عينة تككنت اؿ

 صفان دراسيان في ثبلث مدارس ابتدائية حككمية تقع في أحياء شعبية بمدينة 11الصفيف الرابع كالخامس، مكزعيف عمى 

 .الرباط المغربية، ينتمي أغمبيا إلى الكسط االجتماعي المنخفض كالمتكسط

 

: فرضيات الدراسة 
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ، حسب جنسيـ كحسب مستكاىـ الدراسي، في كؿ مف القمؽ  .1

 .االجتماعي، كالعدكانية

ىناؾ عبلقة إيجابية دالة بيف قمؽ الطفؿ االجتماعي، كعدكانيتو في البيت، كال تكجد عبلقة بيف قمؽ الطفؿ االجتماعي . 2

كعدكانيتو في المدرسة، كعبلقات إيجابية دالة بيف عدكانية الطفؿ، كبيف ميمو لمنية العدائية في المكاقؼ المتخيمة 

 .المتضمنة الستفزاز غامض

 ىناؾ عبلقة بيف كؿ مف العدكانية، كالقمؽ االجتماعي، كالنية العدائية، كبيف درجات الطفؿ في الميؿ كعدـ الميؿ، .3

 .كالتفضيؿ االجتماعي، كالتأثير االجتماعي

كالمجمكعة الميممة أكثر ميبلن « حسب تقدير األقراف»المجمكعة المرفكضة في الفصؿ المدرسي أكثر ميبلن لمعدكانية . 4

لمقمؽ االجتماعي، ككؿ مف المجمكعتيف المرفكضة كالميممة أكثر ميبلن لمنية العدائية مقارنة بالمجمكعات المحبكبة 

 .كالمتكسطة كالمثيرة لمجدؿ

:  وبينت النتائج اآلتي

النتيجة تخالؼ ما جاء  كىذه« كعكاممو»ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في القمؽ االجتماعي . 1

 . في الدراسات السابقة، حيث اإلناث أكثر ميبلن لمقمؽ االجتماعي كالخجؿ مف الذككر

كىذا يخالؼ تكقع الفرض األكؿ، كما أف الذككر أكثر ميبلن لمعدكانية « لمعدكانية في المدرسة»الذككر أكثر ميبلن . 2

 .المادية مقارنة باإلناث

 . تكجد عبلقة إيجابية دالة بيف قمؽ الطفؿ االجتماعي كبيف عدكانيتو في البيت.3

 . ال تكجد عبلقة بيف قمؽ الطفؿ االجتماعي كبيف عدكانيتو في المدرسة كىذا يتفؽ مع تكقع الفرض الثاني.4

 .  تكجد عبلقة إيجابية بيف عدكانية الطفؿ في المدرسة كعدكانيتو في البيت، كىذا يتفؽ مع تكقع الفرض الثالث.5

التفضيؿ » كمما ارتفعت درجة الطفؿ في القمؽ االجتماعي نقص عدد األقراف الذيف يميمكف إليو، كما تنقص درجتو في .6

 . كىذا يتفؽ مع تكقع الفرض الرابع« االجتماعي

الطفؿ المنتمي لممجمكعة المرفكضة أكثر ميبلن لمعدكانية مقارنة بالطفؿ المنتمي لممجمكعات المتكسطة كالمحبكبة . 7

 . كالميممة
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" واالجتماعية  بعض المتغيرات النفسيةو الطفل  معاممةإساءة بين العالقة( " 2003 )توفيق كتناكلت دراسة

 معاممة الطفؿ ك بيف ىذه المتغيرات لدل عينات مف األميات إساءةىدفت  الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف 

 .البحرينيات

  الباحثاستخدـ ، كأـ غير عاممة (155)أـ عاممة،   (102)مف األميات البحرينيات  (202)عينة مف اؿ تككنت  

 . لمتفاؤؿ ك التشاـؤ العربية القائمة ، العصابية ك االنبساط مقياس، معاممة الطفؿ إساءة مقياس

 ك بيف إساءة معاممة الطفؿ عمى النحك األميات بيف خصائص شخصية دالة ارتباطية النتائج كجكد عبلقة أظيرت كقد

 :التالي

األـ ك بيف إساءة   بيف االنبساط لدلسمبي ارتباط  ،الطفؿ  بيف التفاؤؿ لدل األـ ك بيف إساءة معاممة سمبي ارتباط. 1

.  كذلؾمعاممة الطفؿ

 . الطفؿ بيف التشاـؤ لدل األـ ك بيف إساءة معاممة مكجب ارتباط .2

 . معاممة الطفؿإساءة األـ ك بيف لدل العصابية بيف مكجب ارتباط .3

   أك الدراسة،األميات العامبلت ك غير العامبلت في متغيرات   أيضا إلى أنو ال تكجد فركؽ بيفالنتائجكما أشارت   

 .في متغير إساءة معاممة الطفؿ

 

"   الحالة المزاجية لدى األطفال المساء معاممتيمو الضبط ووجية الذات مركزية( " 2003)وأعد محمود و صابر

 

الحالة   الضبط  كجية الذات،مركزية ) بيدؼ التعرؼ عمى بعض الخصائص النفسية كالسمككية الدراسة أجريت 

           كمعرفة الفركؽ في ىذه الخصائص باختبلؼ نكع اإلساءة معاممتيـلعينة مف األطفاؿ المساء  (المزاجية

 .ك ظركفيـ األسرية االجتماعي، المستكل التعميمي لمكالديف - االقتصادمالمستكل  (نفسية- بدنية)

 جمعياتعاممتيـ تـ اختيارىـ مف  ـمساء ذككر  ( طفبل160) كيفعادمذككر (   طفبلن 30  ) عمىالدراسة أجريتك

 سنة ك شممت عينة األطفاؿ المساء معاممتيـ (12-9)تراكحت أعمارىـ بيف - رعاية األطفاؿ بمحافظات القاىرة ك القناة
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 الضبط ك ككجية الذاتمركزية :  مقاييساستخدمت كقد ،األسرية ك إدماف الكالديف كالمشاحنات   تعاني مف الطبلؽكأسر

 .  بيدؼ تحقيؽ أىداؼ الدراسةالمزاجيةالحالة 

  العداكةك كاالكتئابالقمؽ )  مف اضطراب الحالة المزاجية يعانكف   المساء معاممتيـاألطفاؿ  أفتكصمت الدراسة.1

  .( النفسيكاإلجياد االعتمادية ك الحساسية

 عاؿ تقديركذلؾ  (شخصي ك نظامي ك أيدلكجي) العاديّي الضبط بكجية المرتفعة ك أبعاده األطفاؿ اتسمت مجمكعة .2

  .(جسميةاؿاالجتماعية ك المزاج ك ) الذات بمركزية مقاسان  لمذات

 المزاجية الحالة، في (نفسية- بدنية) ذات داللة بيف األطفاؿ المساء معاممتيـ كفؽ نكع اإلساءة فركؽ تكجد. 3

  األطفاؿ المساء معاممتيـ بدنيان لصالح(ضبط شخصي)ك كجية الضبط  (االكتئاب)

 المستكلك  (متكسط/ منخفض)االقتصادم لمكالديف   بيف األطفاؿ المساء معاممتيـ كفؽ المستكلفركؽ تكجد ال .4

 أبعادىا كجية ك الذات ك مركزية أبعادىاالحالة المزاجية ك : الدراسة عمى جميع أبعاد (متكسط/ منخفض)التعميمي ليما 

 . كأبعادهالضبط 

 ك تعديؿ الشخصيداللة بيف األطفاؿ المساء معاممتيـ كفؽ ظركفيـ األسرية في أبعاد الضبط  ذات فركؽ تكجد ال.5

 االعتمادية الحساسية ك ك االكتئابالقمؽ ك ) المزاجيةالنظاـ ك كجية الضبط لصالح أطفاؿ إدماف الكالديف ك في الحالة 

 .  األسريةالمشاحناتك الضبط األيدلكجي لصالح أطفاؿ  ( اإلجياد النفسيك

 مع متغيرات لمكالديف ثنائية أك ثبلثية بيف نكع اإلساءة ك المستكل االقتصادم ك المستكل التعميمي تفاعبلت تكجد ال .6

 .  كجية الضبط ك أبعادىاك الذاتالدراسة الحالة المزاجية ك مركزية 

الحالة  ك كجية الضبط ك  الذاتمركزية :  ارتباط مكجبة دالة بيف أبعاد مككنات كؿ مقياس مف مقاييسمعامبلت تكجد.7

 الحالة المزاجية ك ك الذات ك دالة بيف درجات األطفاؿ عمى مقاييس مركزية سالبةالمزاجية ك تكجد معامبلت ارتباط 

 . ك الحالة المزاجيةالضبطتكجد معامبلت ارتباط مكجبة بيف درجات األطفاؿ عمى مقاييس كجية 

 وعالقتيا  التي يتعرض ليا الفرد في مرحمة الطفولةاإلساءة خبرات"  كالتي ىي بعنكاف(2003)مخيمروالظفيري    دراسة 

"                                                                                       ة اليوية الجنسيباضطراب

 اضطراب اليكية كبيف الدراسة الحالية تكضيح العبلقة بيف التعرض لخبرات اإلساءة في مرحمة الطفكلة،  تستيدؼ

 مرحمة الطفكلة فياستمارة جمع بيانات، استخبار خبرات اإلساءة :  استخدـ في الدراسة ثبلث أدكات ىيكقد  .الجنسية
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 مف مضطربي اليكية الجنسية مف فردنا( 53) كقد تـ تطبيؽ األدكات عمى عينة مف الجنسيةاستخبار اضطراب اليكية ،

.  سنة (21-16) بيفالككيت، كىـ مف الذككر، الذيف تتراكح أعمارىـ 

 في تعرضيـ الجنسية نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات مضطربي اليكية كأظيرت 

 اإلساءة الجسمية كالنفسية مف قبؿ األـ، لخبراتلئلساءة الجسمية كالنفسية مف قبؿ األب، كمتكسط درجات تعرضيـ 

 مف قبؿ األب، كما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد ارتباط داؿ مكجب اإلساءةكالفركؽ إلى جانب التعرض لخبرات 

 كبيف اآلخريف، التعرض لخبرات اإلساءة الجسمية كالنفسية مف قبؿ األب، ككذلؾ اإلساءة الجنسية مف بيفإحصائينا 

  . األـ كبيف اليكية الجنسيةقبؿاضطراب اليكية الجنسية، عمى حيف لـ تظير عبلقة بيف التعرض لئلساءة مف 

 اإلساءة يمييا أف أقكل المتغيرات تنبؤنا باضطراب اليكية الجنسية ىي اإلساءة النفسية مف األب، إلىكما أشارت النتائج 

 كالسمبي في تحديد أك اضطراب ىكية اإليجابيالجنسية مف اآلخريف، ثـ اإلساءة الجسمية مف األب، مما يؤكد دكر األب 

 . أبنائو الجنسية

الشعور بالوحدة النفسية وعالقتو بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من األطفال  " بعنكاف (2002) إبراىيم دراسة

"  المحرومين وغير المحرومين من الرعاية األسرية 

( S.O.S  أطفاؿ  قرية–أطفاؿ المؤسسات - أطفاؿ المدارس ) ىدفت إلى التعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات الثبلث 

أطفاؿ المدارس،أطفاؿ  )في الشعكر بالكحدة النفسية ،كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات  (إناث -ذككر)مف الجنسيف 

في التكافؽ النفسي كاالجتماعي ،كالكشؼ عف العبلقة ( إناث - ذككر)مف الجنسيف  (S.O.Sالمؤسسات ، أطفاؿ قرية 

أطفاؿ المدارس ، أطفاؿ المؤسسات ،  )بيف الشعكر بالكحدة النفسية كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل المجمكعات الثبلث 

، كالتعرؼ عمى الدكر الذم يتعيف أف تقـك بو المؤسسات اإليكائية ( ذككر،إناث )مف الجنسيف  (S.O.S أطفاؿ قرية 

كقرية األطفاؿ لمتخفيؼ مف الشعكر بالكحدة النفسية لؤلطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية في ضكء اإلمكانات المتاحة  

:      مكزعيف عمى النحك التالي: طفبلن مف تبلميذ الصفيف الرابع ، كالخامس االبتدائي  (148)       بمغت عينة الدراسة 

 ( إناث30 ذككر ، 30: )طفؿ مف مؤسسات إيكائية  (60)،( إناث 30)ك ( ذككر30:)طفبلن مف أسر طبيعية  (60)

 .  ( إناث10)ك ( ذككر18 :)S.O.Sطفؿ مف قرية  (28)،
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ذككر )عامان            (12-9)      استخدـ الباحث المسح االجتماعي لؤلطفاؿ المكجكديف في المؤسسات مجاؿ الدراسة مف 

 ، المتكسط الحسابي ، االنحراؼ المعيارم ،معامؿ t-testت :اختبار :كاستخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية  ( إناث –

. االرتباط كتحميؿ التبايف 

             أشارت النتائج أنو يكجد ارتباط داؿ إحصائيان بيف درجات األطفاؿ المجمكعات الثبلث                                 

في الشعكر بالكحدة النفسية  (إناث -ذككر)مف الجنسيف  (S.O.Sأطفاؿ المدارس ، أطفاؿ المؤسسات ،أطفاؿ قرية)

. كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي

 " التعميم الثانوي مرحمة األب وتقدير الذات لدى األبناء من صورة " (2002)حمزة دراسة      

 األساسية لمميارات المرتبطة تكضيح دكر اآلباء كمستكل المعرفةمع  تكضيح مفيـك التربية األبكية الباحث ىدؼ كاف          

ثراء الخبرة اإلنسانية لدييـ . بيـ لتمكينيـ مف التفاعؿ مع  األبناء كا 

.                 سنة (15-17)مف تبلميذ المرحمة الثانكية العامة كتتراكح أعمارىـ بيف  ( 278)               حيث بمغت عينة الدراسة

. كالذم استخدـ بو الباحث مقياس المعاممة الكالديو ، كمقياس العداء أك الرفض

              حيث أظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة ارتباطية  بيف درجات إدراؾ األبناء لصكرة األب كدرجاتيـ عمى مقياس تقدير 

الذات حيث يعتبر القبكؿ األبكم مف أىـ المياـ األبكية المطمكبة كالمرغكبة كالجكىرية في تطكر انتظاـ الذات فإف حناف 

األب غذاء لؤلبناء ال يقؿ أىمية عف تناكؿ الطعاـ إف لـ يفقو ، فالدؼء العاطفي ىك المناخ المبلئـ لمتنشئة السميمة إذا 

 .لـ يحصؿ عمييا الطفؿ شعر بالحرماف 
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 في إلييم لدى فئة من األطفال الُمساء لإلساءة الخطورة المؤدية عوامل" بعنكاف (2002)       دراسة إلى إلياس وآخرون 

 "يةالمممكة األردنية الياشم

 

 
                    التعرؼ عمى العكامؿ المسببة لئلساءة بأنكاعيا المختمفةإلى ىذه الدراسة االستطبلعية َىَدفتحيث 

 ما ىك مرتبط العكامؿتضمنت ىذه . كمدل تكرار ىذه العكامؿ كعبلقتيا بأنماط اإلساءة المختمفة (كالنفسيةالجسدية ، الجنسية )

 .  اجتماعية بيئية كثقافيةة نفسو ضمف ُأطر نفسيبالمُسيءبعائمة الطفؿ المُساء إليو كبالطفؿ المُساء إليو كعكامؿ تتعمؽ 

سنة بمتكسط مقداره ( 15-5) بيفا طفؿ تراكحت أعمارىـ ـ(25)طفمة ( 75) منيـ طفؿ، (100) عينة الدراسة عمىاشتممت 

 األسرة أك حماية مثؿ مختصةتعرضكا لئلساءة كتـ تحكيميـ إلى مراكز  ممف  . المستكل الثقافي كاالجتماعيلمختمفي( 11,6)

  .   بمؤسسات أكدعكا

 تتمثؿ باإلساءة شيكعان  كتبيف بأف أكثر أنماط اإلساءة 75%اإلناث   أف أغمبية األطفاؿ المُساء إلييـ مفإلى النتائج أشارت 

قرابة )كأشارت نتائج دراسة العكامؿ الديمغرافية % 11 الجنسيةكاإلساءة % 25 كتبله اإلساءة الجسدية %64النفسية كاإلىماؿ 

مف % 51 بأف اإلساءةبأف قرابة المُسيء بالطفؿ كنمط  ( التعميمي لمعائمة، المينة كمكاف السكفالمستكلالمُسيء بالطفؿ، 

مف األطفاؿ تعرض لئلساءة % 6 مف قبؿ األـ كلئلساءةطفؿ تعرض % 22األطفاؿ تعرضكا لئلساءة بأنكاعيا مف قبؿ األب 

تعرضكا % 11تعرضكا لئلساءة مف قبؿ زكجة األب أك زكج األـ ك% 7 األقارب كقبؿتعرضكا لئلساءة مف % 4مف كمييما ك

 بيا أف يجد الطفؿ يفترض الغرباء كقد لكحظ أف مف بيف مسببي اإلساءة بعض العامبلت في المؤسسات التي  قبؿليا مف 

 . اإلساءةالعناية كالحماية مف 

 خطكرة عكامؿ المتضمنة باالستبانة إلى أف أسباب اإلساءة متنكعة كمتداخمة كاشتممت عمى الخطكرة كقد أشارت نتائج عكامؿ ىذا              

 كسكء األكضاع المادية  كطبلؽ الكالديف  ككجكد العائميةليا عبلقة بالعائمة كقد احتمت المراتب المتقدمة في تكرارىا الصراعات 

 إجراء دراسات مستقبمية عمى عدد أكبر مف  عمى ضكء ىذه النتائج كانت مف أىـ التكصيات. المرضيبالتاريخحاالت اإلساءة 

  . التي تعنى باألطفاؿ المحركميف المؤسساتاألطفاؿ المُساء إلييـ كمف ضمنيا 
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 " دراسة تحميمية : عمالة األطفال في فمسطين "    دراسة (2001)      أعد  الشامي و أبوعيطة 

  التي كاف ىدفيا التعرؼ عمى ظاىرة عمالة األطفاؿ في فمسطيف كالتي كانت تحاكؿ اإلجابة عف الظركؼ كاألسباب التي 

دفعت بالطفؿ إلى الدخكؿ لمميداف العمؿ ككاف مف أبرز األسباب حجـ األسرة كالمستكل المعيشي ككجكد معيؿ لؤلسرة أـ 

. ال ، كظركؼ االحتبلؿ

سنة كالذيف قدر عددىـ         (10-17)   تككف مجتمع الدراسة مف جميع األطفاؿ العامميف باجر كتتراكح أعمارىـ ما بيف 

.  مف إجمالي األطفاؿ العامميف بأجر % 85. 18في الضفة الفمسطينية  حيث يشكمكف ما نسبتو (7233)

               النتائج تشير أنو يكجد عبلقة ذات داللة معنكية بيف دخؿ معيؿ األسرة كبيف عمالة األطفاؿ كمما كاف مستكل دخؿ المعيؿ 

 قادر عمى العمؿ ركخصكصا إذا كاف المعيؿ األـ أك كاف األب فقيران أك متكفى  أك غي. متدف زادت نسبة عمالة األطفاؿ 

           .        أك ال يكجد معيؿ لؤلسرة سكل الطفؿ فقط

الفروق في إساءة المعاممة وبعض متغيرات الشخصية  بين األطفال  "  بعنكاف(2001) إسماعيلدراسة قاـ بيا            

" المحرومين من أسرىم وغير المحرومين من تالميذ المدارس المتوسطة بمكة المكرمة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الحرماف األسرم كاختبلؿ بنية األسرة في إساءة معاممة األطفاؿ ككذلؾ إلى              

التعرؼ عمى الفركؽ بيف الذككر كاإلناث مف المحركميف كغير المحركميف في درجات اإلساءة كأخيرا لمتعرؼ عمى العبلقة 

. بيف إساءة معاممة األطفاؿ كبعض المتغيرات النفسية كىي النظرة السمبية لمحياة كالكفاية الشخصية كالثبات االنفعالي

 تمميذا كتمميذة مف تبلميذ المدارس المتكسطة بمدينة 204            كلقد تـ اختبار ىذه الفركض األساسية لمدراسة عمى عينة مف 

سنة كقد قسمت ( 18_11)تراكحت أعمارىـ الزمنية ما بيف (تمميذه 93 تمميذ ك 111)،  ( مدارس8)مكة المكرمة 

مجمكعة التبلميذ مف أسر غير عادية  ( 154)مجمكعة التبلميذ مف أسر عادية كعددىا:العينة إلى أربع مجمكعات فرعية

 مجمكعة 25كالمحركميف مف أحد الكالديف لمكفاة كيعيش الطرؼ اآلخر كحيدان كمر عمى الكفاة أكثر مف عاـ كعددىا 

التبلميذ مف أسر غير عادية كالمحركميف مف أحد الكالديف لمطبلؽ كمر عمى الطبلؽ أكثر مف عاـ  كتزكج الطرؼ اآلخر 

 (. 25)مجمكعة التبلميذ مف أسر عادية كعددىا  (25)كعددىا  (مجمكعة بيا زكجة األب أك زكج األـ )
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ىمالو            كيقيس المقياس األذل كالضرر البدني كالنفسي الكاقع عمى : استخدـ الباحث مقياس إساءة معاممة الطفؿ البدنية كا 

الطفؿ مف كالديو أك القائميف عمى رعايتو نتيجة استخداميـ ألساليب تتسـ بالعنؼ كالقصكل  ، استمارة جمع البيانات ، 

أعد بيدؼ الحصكؿ عمى تقدير كمي لشخصية الطفؿ ككيؼ يدرؾ نفسو كفقان لسبعة : استبياف تقدير الشخصية لؤلطفاؿ 

:  أبعاد ىي 

كقد .          العداء كاالعتماد بو كتقدير الذات كالكفاية الشخصية كالتجاكب االنفعالي كالثبات االنفعالي كالنظرة السمبية لمحياة 

. الكفاية الشخصية ، الثبات االنفعالي ، النظرة السمبية لمحياة: استخدـ الباحث ثبلثة أبعاد كىي 

كاألطفاؿ مف أسر غير عادية  (تتككف مف أب ، أـ كأخكة  )أشارت النتائج أف ىناؾ فركؽ بيف األطفاؿ مف أسر عادية  

في متكسط درجاتيـ في اختبار إساءة المعاممة لصالح   (المحركميف مف أحد الكالديف لمكفاة كيعيش الطرؼ اآلخر كحيدان )

. إساءة معاممة األب ، بينما لـ تظير تمؾ الفركؽ  بالنسبة إلساءة  معاممة األـ 

كاألطفاؿ   (تتككف مف أب ، أـ كأخكة  )بينما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد  فركؽ ذات داللة بيف األطفاؿ مف أسر عادية 

في متكسط درجاتيـ في اختبار إساءة المعاممة في إساءة معاممة األب (الطبلؽ كتزكج الطرؼ اآلخر )مف أسر كقع بيا 

 .  لؤلطفاؿ كاإلىماؿ ىما نتيجة لمحرماف األسرم ةكقد أكضحت نتائج الدراسة  أف إساءة  المعاممة الك الدم.كاألـ 

" مفيوم الذات لدى األطفال المحرومين من األم " بعنكاف ( 2000)عبداهلل                دراسة 

،  كالتعرؼ عمى   (15-11 )ةمالعمر     ىدفيا دراسة مفيـك الذات لدل أطفاؿ الحمقة الثانية في التعميـ األساسي في الفئة 

كمقيميف لدل األب كاألطفاؿ غير المحركميف  (الطبلؽ -الكفاة)مفيـك الذات لدل األطفاؿ المحركميف مف األـ بسبب 

، ككذلؾ لمكشؼ عف الفركؽ بيف األطفاؿ المحركميف مف األـ  (الذككر ػ اإلناث)مف األـ لدل األطفاؿ مف الجنسيف 

كمقيميف لدل األب كاألطفاؿ غير المحركميف مف األـ  في مفيـك الذات  تككنت عينة الدراسة  ( الطبلؽ -الكفاة)بسبب 

مف طبلب مدارس المرحمة اإلعدادية الحككمية ، كتتراكح أعمارىـ الزمنية بيف  ( اإلناث -الذككر)طفٍؿ مف  (400)مف 

مجمكعة األطفاؿ المحركميف مف األـ :كقد تـ تقسيـ العينة إلى ثبلث مجمكعات عمى النحك التالي .سنة  (15-11)

، مجمكعة األطفاؿ المحركميف مف األـ بسبب الطبلؽ  (إناث 70ذككر ، 70)طفبلن  (140)بسبب الكفاة كعددىـ

طفٍؿ  (210)مجمكعة األطفاؿ غير المحركميف مف األـ كعددىـ   (إناث 28ذككر، 22)طفبلن  (50)كعددىـ 
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كقد ركعي التكافؤ بيف أفراد المجمكعات الثبلثة مف حيث العمر الزمني ،كالمستكل  . (إناث105ذككر ،105)

.  (الثقافي - اإلقتصادم)االجتماعي 

،   (الثقافي - االقتصادم)مقياس مفيـك الذات لؤلطفاؿ ، كاستمارة المستكل االجتماعي :        األدكات التي استخدميا الباحث

. كاستمارة بيانات الطفؿ  

كاألطفاؿ  (الطبلؽ -الكفاة) أشارت النتائج عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ المحركميف مف األـ بسبب 

غير المحركميف مف األـ في مفيـك الذات لصالح األطفاؿ غير المحركميف مف األـ  كىناؾ عبلقة ارتباطية بيف اإلناث 

كاإلناث غير المحركمات مف األـ في مفيـك الذات لصالح اإلناث غير  (الطبلؽ - الكفاة )المحركمات مف األـ بسبب 

كالذككر غير  (الطبلؽ - الكفاة)كىناؾ عبلقة ارتباطية كذلؾ بيف الذككر المحركميف مف األـ بسبب. المحركمات مف األـ

. المحركميف مف األـ في مفيـك الذات لصالح الذككر غير المحركميف مف األـ

  "العدوان ووجية الضبط وعالقتيما بمفيوم الذات لدى أطفال المؤسسات اإليوائية  " بعنكاف (1999) الميدي دراسة     

     ىدفت إلى معرفة طبيعة العبلقة بيف مفيـك الذات ك العدكاف ككجية الضبط كالفركؽ بينيـ لدل أطفاؿ المؤسسات    

. اإليكائية كأطفاؿ األسر العادية 

طفبلن   (50: )سنة مقسميف (12-9)طفبل ن مف الذككر تتراكح أعمارىـ الزمنية ما بيف  (116)   تككنت عينة الدراسة مف 

. طفبل ن مف أطفاؿ األسر العادية   (66)مف أطفاؿ المؤسسات االيكائية  ك

اختبار السمكؾ العدكاني ، كاختبار مركز التحكـ لؤلطفاؿ ،كمقياس مفيـك الذات    :     استخدـ الباحث األدكات التالية 
.           لؤلطفاؿ ، كاستمارة بيانات عف المكدعيف بالمؤسسات اإليكائية 

  بينت النتائج  أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمكعة أطفاؿ المؤسسات اإليكائية كأطفاؿ األسر العادية في  

مفيـك الذات عمى بعد القمؽ لصالح أطفاؿ  المؤسسات اإليكائية  ، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمكعة 

 (البعد االجتماعي -  البعد الجسمي–البعد األكاديمي )أطفاؿ المؤسسات اإليكائية كأطفاؿ األسر العادية في كؿ مف 

لمفيـك الذات ،كجكد عبلقة ارتباطيو سالبة دالة بيف كجية الضبط كمفيـك الذات  ،كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة بيف 

. العدكاف كمفيـك الذات 
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الفروق بين أبناء المتوافقين زواجيًا وغير المتوافقين في كل من درجة العدوانية " ( 1998)  ىدية تناكلت دراسة

"  ومفيوم الذات 

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفركؽ بيف أبناء المتكافقيف زكاجيان كأبناء غير المتكافقيف في درجة العدكانية ، التعرؼ 

عمى الفركؽ بيف أبناء المتكافقيف زكاجيان كأبناء غير المتكافقيف في مفيـك الذات ، كحاكلت الدراسة إلقاء الضكء عمى 

: التكافؽ الزكاجي كمتغير أساسي لو عبلقة بنمك األطفاؿ كتكمف مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية 

 ىؿ ىناؾ فركؽ جكىرية بيف أبناء المتكافقيف زكاجيان كأبناء غير المتكافقيف في درجة العدكانية ؟       - 

 ىؿ ىناؾ فركؽ جكىرية بيف أبناء المتكافقيف زكاجيان كأبناء غير المتكافقيف في مفيـك الذات ؟         -

مف اإلناث كأبناء غير المتكافقيف  مف اإلناث في مفيـك الذات ؟      -  ىؿ ىناؾ فركؽ جكىرية بيف أبناء المتكافقيف زكاجيا ن

مف الذككر كأبناء غير المتكافقيف  مف الذككر في مفيـك الذات؟      -   ىؿ ىناؾ فركؽ جكىرية بيف أبناء المتكافقيف زكاجيا ن

 ىؿ ىناؾ فركؽ جكىرية بيف أبناء غير المتكافقيف زكاجيان مف كبل الجنسيف في مفيـك الذات؟     - 

طفؿ كطفمة تتراكح أعمارىـ  (107)زكجة ،  (107)زكج  (107)  استخدـ المنيج الكصفي لمدراسة كتككنت العينة مف 

عامان مف أبناء عينة األزكاج كالزكجات ، كتككنت أداة الدراسة مف اختبار التكافؽ الزكاجي ، مقياس  (12-10)بيف

. السمكؾ العدكاني لؤلطفاؿ ، مقياس مفيـك الذات

كمف أىـ النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكافقيف زكاجيان كأبناء غير  المتكافقيف زكاجيان في درجة العدكانية 

لصالح أبناء غير  المتكافقيف زكاجيان ، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكافقيف زكاجيان كأبناء غير  المتكافقيف 

زكاجيان في مفيـك الذات لصالح أبناء غير  المتكافقيف زكاجيان أم أف مفيـك الذات لدل  أبناء غير  المتكافقيف زكاجيان كاف 

سمبيان مقارنة بأبناء المتكافقيف ،  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكافقيف زكاجيان مف اإلناث كأبناء غير  المتكافقيف 

زكاجيان مف اإلناث في مفيـك الذات  ، ك أف بنات  المتكافقيف زكاجيان تميزف بمفيـك ذات إيجابي  أكثر مف بنات غير 

المتكافقيف ، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكافقيف زكاجيان مف الذككر كأبناء غير  المتكافقيف زكاجيان مف الذككر 

 .في مفيـك الذات  ، ك أف أبناء  المتكافقيف زكاجيان يتميزكف بمفيـك ذات إيجابي مقارنة بأبناء غير المتكافقيف 
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" دراسة لمسؤوليات األب في تربية األبناء لدى عينة من اآلباء القطريين   " ( 1996) توفيق والبوفالسة        كفي

بيدؼ التعرؼ عمى أدكار األب القطرم تجاه تربية األبناء ككذلؾ التكصؿ لمفركؽ بيف اآلباء في المستكيات التعميمية   

. المختمفة في مسؤكلياتيـ تجاه تربية األبناء ، كآرائيـ في أمكر تخص تربيتيـ

رب أسرة لدييا أطفاؿ في مرحمة الطفكلة كالمراىقة مف مستكيات تعميمية مختمفة كمف أىـ  (150) كبمغت عينة الدراسة 

نتائج الدراسة أف اتجاىات األب القطرم نحك أدكاره التربكية في األسرة سارت مساريف أكليما أعماؿ يرل أنيا مف 

كقد استخدـ .مسؤكلياتو التي يقـك بيا بمفرده دكف مساعدة مف آخريف كثانييما أعماؿ يرل مشاركة الزكجة لو في أدائيا 

. الباحث مقياس التعرؼ عمى دكر األب في تربية األبناء

أف ىناؾ فركؽ بيف عينات اآلباء في المستكيات التعميمية المختمفة حكؿ آرائيـ في أمكر تخص تربية األبناء     دلت النتائج

أىمية أف يتربى الطفؿ عمى النظاـ كالترتيب كالتنسيؽ : التي خرجت بيا الدراسة لؤلب يجب إتباعيا في تربية األطفاؿ 

كالطاعة فالطفؿ يجب أف يطيع ابكيو كأف يتعمـ كبح الجماح في بعض المكاقؼ ألف ذلؾ يساعده عمى تقبؿ مكاقؼ 

اإلحباط كالكبت كالحرماف العاطفي التي  سيكاجييا في مقتبؿ حياتو فالحياة ال تعطي الفرد كؿ ما يريده ، كما أنيا ال 

. تعطى لمفرد ما يريده متى أراده ككيفما أراده 

التوافق الشخصي واالجتماعي لدى األطفال المحرومين وغير المحرومين "  كالتي ىي بعنكاف (1996)بيومي دراسة 

 " ةمن الرعاية الو الدي

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التكافؽ الشخصي كاالجتماعي لدل الطبلب المحركميف كغير المحركميف مف الرعاية 

. سنة مف الذككر  ( 12،13،14 )ةمالعمرالكالدية كذلؾ مف حيث المرحمة 

مف غير  المحركميف مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية ممف  (150)مف المحركميف ك  (150)كقد تككنت العينة مف 

. سنة  ( 12،13،14)تتراكح أعمارىـ بيف 

كقد استخدمت الباحثة  اختبار التكافؽ الشخصي كاالجتماعي لممرحمة اإلعدادية  ، كاستمارة المستكل االقتصادم 

كتكصمت الدراسة إلى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات درجات المحركميف كغير المحركميف مف .االجتماعي الثقافي 

. سنة  ( 12،13،14)حيث الدرجة الكمية لمتكافؽ الشخصي كاالجتماعي في سف 
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"   وشعور األبناء بالفقدان ةالتنشئة الوالدي"دراسة بعنوان  (1996) حمزة كقد أجرل 

كتكمف أىمية الدراسة في تكضيح دكر األسرة كالعبلقة األسرية التي تؤثر تأثيران كبيران عمى النمك االجتماعي لبلبف           

ىؿ تؤدم التنشئة الكالدية غير التربكية إلى نمك شعكر األبناء : ك تحاكؿ اإلجابة عمى التسأكؿ التالي.كتشكيؿ شخصيتو 

بالفقداف ؟ كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ  الباحث بتطبيؽ مقياس التنشئة الكالدية مف إعداده ، مقياس الشعكر بالفقداف 

. عدـ التكافؽ االجتماعي مف إعداد الباحث / الشعكر باالغتراب / الشعكر بالفقداف : كالذم يشتمؿ عمى األبعاد التالية 

تمميذ مقيديف كمنتظميف في الصؼ األكؿ مف المدارس الثانكية العامة لمحافظة الجيزة ،  (100 )مف          تـ استخداـ عينة

. كقسمت إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية 

ف التنشئة الكالدية السمبية عادة ما تفرز أنماطان سمككية لؤلبناء غير إيجابية حيث أتضح أف األبناء الذيف   أ        كأظيرت النتائج

يعانكف مف الشعكر بالفقداف كالحرماف ىـ نتاج  التنشئة الكالدية التي لـ تأخذ في اعتبارىا الحقائؽ التربكية النفسية في  

التنشئة السميمة لؤلبناء كما يفسر الباحث النتيجة كذلؾ بأف األسرة المفككة ال يكجد بيا تكاصؿ إنساني أك حب كبالتالي 

يشعر األبناء بجكع عاطفي مما يؤدم إلى اضطرابات جكانب كثيرة في شخصية األبناء كمف أىميا ما يتعمؽ بشيكع 

السمات كاالنفعاالت االكتئابية كالسمكؾ المرضى الذم ينتج في اضطرابات الشخصية المريضة اجتماعيان كالمتمثؿ بغياب 

مظاىر الشعكر باألثـ  كانخفاض اعتبار الذات الناتج  عف االضطراب األسرم كشعكر األبناء بالحرماف مف الحب 

 .كالعطؼ األسرم
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مقارنة األحاسيس الجمالية المصاحبة لمتذوق بين فتيات   نمطين من "   دراسة بعنكاف (1996) خميل     أجرت 

 "  المؤسسات االجتماعية  وأسر طبيعية كمؤشر لسواء البيئة

        كىدفت الباحثة في اعتبار المككف التعبيرم لمسمكؾ مؤشرانَ  جيدان لمشخصية نظران لما تتسـ بو مف التمقائية كقربو مف 

البلكعي كبالتالي عدـ إمكانية تزييفو كاألحاسيس الجمالية أثناء التذكؽ تندرج تحت ىذا المككف كيعتبر مؤشران ألثر البيئة 

المغمقة كالمتمثمة في قرل األطفاؿ رغـ االدعاء بأنيا تماثؿ البيئة الطبيعية كدكر الرعاية االجتماعية كما تطبقو عمى 

خصائص الشخصية  حيث شممت العينة عمى ثبلث مجمكعات مف المراىقات كؿ مجمكعة مثمت مستكل مف مستكيات 

فتاة يقمف في إحدل قرل  (24)فتاة يقمف في إحدل دكر الرعاية االجتماعية ،  (25): ثراء البيئة بالمثيرات كىي

. فتاة مف أسر طبيعية  ( 23)األطفاؿ ، 

 كيمسكف  ، كاختبار العدكانية كالبحث الحسي ، كمقياس –       كاستخدمت الباحثة  اختبار اإلحساس بالجماؿ ،اختبار أيزنؾ 

. الصداقة الشخصية

 بؿ أنيف أكثر استقبللية S.O.Sإلى أف فتيات دار الرعاية االجتماعية أكثر اتزانان كجدانيان مف فتيات  تشير النتائج       

مما يحدث تكامبل  (األقارب)مف فتيات األسر الطبيعية كذلؾ ألنيف عمى عبلقة بأسرىف الطبيعية  (تقدير الذات )كقكة أنا

لدييف - مكنكف التذكؽ- في التنشئة االجتماعية الصادرة مف المؤسسة االجتماعية كيحدث إغبلقا في اإلطار الثقافي 

. S.O.Sبعكس فتيات 

 الذات واالكتئاب لدى ومفيوم األبوي وعالقتو بكل من التوافق النفسي الحرمان " بعنكاف(  1996) دسوقي  دراسة  

 "طمبة الجامعة 

 كمجمكعة األبناء المحركميف مف األب في متغيرات التكافؽ النفسي ، المطمقات الفركؽ بيف مجمكعة أبناء لمعرفة 

 في مجمكعتي البحث في متغيرات الدراسة لدل عينة مف الذككر لمعرفة الفركؽ بيف ككذلؾ ،كاالكتئاب ،  الذاتمفيـك 

 )إناثا منيف ( 60 )طالبا كطالبة ( 120) كتضمنت  ، اإلنتاجية جامعة الزقازيؽالكفايةطبلب الفرؽ األربع بمعيد 

 30 أبناء مطمقات ك30 ) ذكران منيـ (60) ، (بنتان محركمات مف األب بسبب الكفاة  30بنتنا ألميات مطمقات ك 30



61 

مقياسان  لمتكافؽ النفسي ،  كقد استخدمت الباحثة.كجميعيـ يعيشكف مع األـ  ( مف األب بسبب الكفاة محركميفأبناء 

. مقياس تنسي لمفيـك الذات ، مقياس االكتئاب

 خطكرة بالنسبة لئلناث عف الحرماف المتأخر إذ أف اإلناث أكثر الحرماف األبكم بسبب االنفصاؿ أف  النتائج كأظيرت   

 بسبب مع األب ألف البنت أكثر حساسية كأف األبناء يشعركف بالتمزؽ بيف األب كاألـ كخاصةأكثر قمقان مف الذككر 

 الشديد كالتكتر كالقمؽ بالحزفالخبلفات كالصراعات الدائمة بيف الكالديف مما يؤثر عمى عكاطؼ كشعكر األبناء 

 مفيـك التكافؽ المختمفة كخصكصان في الت عمى مدل خطكرة الطبلؽ عمى األبناء في مجاالنتائج كتؤكد.كاالكتئاب 

 . األب مفالذات ككذلؾ أظيرت النتائج أف التكافؽ االنفعالي كاف لصالح اإلناث المحركمات 

سر ألوأبناء ا  المؤسسات مقارنة لبعض سمات الشخصية لدى أبناء دراسة " بعنكاف( 1995)دسوقي ل دراسة  

 "الطبيعية 

)   :        أسريان كأبناء األسر الطبيعية في سمات الشخصية التاليةالمحركميف الدراسة لمعرفة الفركؽ بيف أبناء ىدفت      

ككذلؾ لمعرفة ديناميات شخصية الذككر  ( كالعصابية كالثقة بالنفس  ،كاالنطكاء،  االنبساطك ،مستكل الطمكح 

 مف حيث العكامؿ البلشعكرية كصراعاتيـ كحاجاتيـ في تشكيؿ الطبيعيةالمحركميف أسريان كالذككر أبناء األسر 

 .شخصياتيـ 

مف الذككر المقيميف بالمؤسسات  (30)      اشتممت الدراسة عمى مجمكعتيف مف األبناء كتككنت المجمكعة األكلى مف 

مف الذككر مف أسر  ( 30) أما المجمكعة الثانية فتككنت مف. سنة  (19-16 )اإليكائية تركاحت أعمارىـ ما بيف

. طبيعية كقد ركعي في اختيار العينة تجانس المجمكعتيف مف حيث العدد كالعمر 

      استخدمت الباحثة األدكات السيككمترية كتشمؿ مقياس مستكل الطمكح ، كقائمة إيزيؾ لمشخصية ، كمقياس الثقة     

. شممت استمارة المقابمة الشخصية، اختبار تفيـ المكضكع ، المقابمة الحرة الطميقة  :ةكاألدكات اإلكمينيكي. بالنفس 

 القدرة عمى عدـ أف ىناؾ فركقا كاضحة في ديناميات الشخصية لدل الذككر المحركميف أسريان في النتائج كأظيرت

 الذات متدف كمفيـك اليكية  غير كؼء كانخفاض تقدير الذات كافتقاراألنااالعتماد عمى النفس مع عدـ الثقة بيا  

. س معقكلة مفيـك الذات كالثقة بالنؼكاف حيث الذيف يعيشكف في أسر طبيعية  الذككر بعكس كضعيؼ
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فاعمية برنامج إرشادي في تخفيف القمق "  بعنكاف (2002) أحمد،محمد المكجكدة في(1995 ) أحمد      في دراسة

  "الناتج عن الحرمان الوالدي لدى األطفال 

      كالتي تيدؼ إلى تحديد فاعمية برنامج إرشادم جماعي في خفض مستكل القمؽ لدل األطفاؿ المحركميف مف أحد 

طالبان كطالبة  مف محافظة القاىرة تتراكح أعمارىـ  (40)كأجرم البحث عمى عينة مككنة مف.  الكالديف بسبب الطبلؽ 

، تجريبية ذككر ، تجريبية إناث ، ضابطة ذككر ، ضابطة : سنة تـ تقسيميـ إلى أربعة مجمكعات  (6-11)الزمنية   

مقياس قمؽ الحرماف الكالدل بالطبلؽ ، مقياس المستكل  كقد استخدـ الباحث. أطفاؿ10إناث ، تتككف كؿ مجمكعة مف 

.  االقتصادم لؤلسرة المصرية المعدؿ ، برنامج إرشادم إعداد الباحث-االجتماعي 

كمتكسطات درجات  (ذككر)       كانت النتائج تشير عمى أنو ىناؾ فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية 

أفراد نفس المجمكعة عمى اختبار القمؽ المستخدـ بعد فترة المتابعة، كال يكجد ىناؾ فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد 

 .المجمكعة التجريبية إناث كمتكسطات درجات أفراد نفس المجمكعة عمى اختبار القمؽ المستخدـ بعد فترة المتابعة  

دراسة مقارنة لمقمق لدى األطفال في األسرة البديمة والطفل في األسرة  " دراسة بعنكاف ( 1990)ميخائيل أعد 

". سنة (9-12)العادية في سن المدرسة االبتدائية من 

.    كىدفت الدراسة إلى عقد مقارنة بيف أنكاع القمؽ لدل الطفؿ في األسرة الطبيعية كاألسرة البديمة 

طفبلن كطفمة مف األسرة الطبيعية كاألسرة البديمة ممف تتراكح أعمارىـ ما بيف            (80) تككنت عينة الدراسة مف 

: كقد استخدمت الباحثة مجمكعة مف األدكات منيا .سنة  (12_9)

. اختبار ركجرز لدراسة شخصية الطفؿ . 1

اختبار رسـ المنزؿ كالشجرة كالشخص . 2

. استمارة المستكل االقتصادم كاالجتماعي . 3 
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كتكصمت الدراسة إلى كجكد اختبلؼ في درجة الشعكر بالقمؽ بيف الطفؿ في األسرة البديمة كالطفؿ في األسرة الطبيعية 

مع كجكد اختبلؼ في الشعكر بالقمؽ لدل الطفؿ في مستكل اجتماعي كاقتصادم مرتفع عف .لصالح طفؿ األسرة البديمة 

.  القمؽ لدل الطفؿ في مستكل اجتماعي منخفض في األسرة الطبيعية كالبديمة 

العالقة بين تقدير الذات وبعض المتغيرات   "كالتي بعنكاف( 2002)الموجودة في النيال (1989) الكفافي     دراسة

"   كما يدركيا األبناء والشعور باألمن النفسي ةالنفسية واالجتماعية التي يمكن أن ترتبط ارتباطًا عميًا في التنشئة الوالدي

 تؤثر في درجة تقدير الفرد لذاتو كما قامت   –     ككاف الغرض الرئيس في الدراسة ىك أف التنشئة الكالدية كما يدركيا األبناء 

. الدراسة عمى بعض المنطمقات النظرية 

مف طالبات المرحمة الثانكية كغيرىف مف الجنسيات العربية األخرل كطبقت عمييف  (153)كتككنت عينة الدراسة مف 

.  مقاييس التنشئة الكالدية كما يدركيا األبناء كمقياس األمف ، كمقياس تقدير الذات

أشارت النتائج أف التنشئة الكالدية الصحيحة تشعر الطفؿ باألمف كىذا يساعده في بناء تقدير مرتفع لمذات كالعكس صحيح 

فأساليب التنشئة الخاطئة ال تجعؿ الطفؿ يشعر باألمف النفسي كبالتالي ال يستطيع أف يككف تقديره لذاتو مرتفعان كقدمت 

. الدراسة نمكذجا ليذه العبلقات معتمدة عمى اإلطار النظرم 

" مفيوم الذات لدى بعض الفئات من أطفال المؤسسات اإليوائية "  دراسة بعنكاف (1982)عبد الغفار                أجرل 

ىدفت إلى التعرؼ عمى مفيـك الذات لدل بعض الفئات مف األطفاؿ المكدعيف بالمؤسسات اإليكائية ، كتككنت عينة          

سنة كتشمؿ خمس  (10-12)طفبلنمف  أطفاؿ المؤسسات اإليكائية كتتراكح أعمارىـ الزمنية ما بيف  (142)الدراسة مف 

ككذلؾ  (  سكء الحالة االقتصادية كاالجتماعية – انفصاؿ الكالديف – يتـ الكالديف –يتـ أـ - يتـ أب)فئات ممثمة لمحرماف

شممت العينة مجمكعات مناظرة في العدد كفي أسباب الحرماف كلكنيـ يقيمكف مع أفراد أسرىـ كمف نفس االحياء السكنية 

. لدكر الرعاية االجتماعية 

 .          اختبار مفيـك الذات لمصغار ، كاختبار الذكاء المصكر، كاستمارة المستكل االقتصادم كاالجتماعي             استخدـ الباحث

   :-أكضحت النتائج اآلتي 
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ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف الفئات الخمس في المؤسسات االجتماعية في بعد اإلحساس بالتباعد أك في بعد   .  1

. تقبؿ الذات أك في بعد تقبؿ اآلخريف

 تكجد  فركؽ دالة إحصائيان بيف فئات العادييف في التباعد لصالح فئة الحرماف مف األـ ؟.      2

 .ال تكجد فركؽ حقيقية في بعد تقبؿ الذات بيف فئات العادييف .     3

 .تكجد  فركؽ دالة إحصائيان في بعد تقبؿ اآلخريف بيف فئات العادييف لصالح فئة الظركؼ االجتماعية.     4

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف أطفاؿ الرعاية االجتماعية كالعادييف  في بعد اإلحساس بالتباعد أك في بعد تقبؿ   . 5  

ك قد فسرت ىذه النتائج بأف برامج  الرعاية االجتماعية المؤسسية قد تؤدم إلى عدـ . الذات  أك في بعد تقبؿ اآلخريف

. كجكد فركؽ دالة إحصائيان بينيـ كبيف العادييف في معظـ النتائج 

" أثر الحرمان من الرعاية الوالدية عمى توافق األطفال "  دراسة بعنكاف(1982)سعدان أجرل 

  ىدفت إلى معرفة الفركؽ في درجات التكافؽ الشخصي كاالجتماعي كاألداء العقمي كاالضطراب النفسي بيف المحركميف  

. مف الرعاية الكالدية كغير المحركميف

      كأجرم البحث عمى عينة مف األطفاؿ بعضيـ ممف ينالكف رعاية أسرية كالبعض اآلخر يعيشكف  في مؤسسة إيكاء داخمية 

سنة عمى أساس مف التماثؿ في المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالتعميمي كقسميـ عمى (14-12 )كتتراكح أعمارىـ بيف

. طفؿ محرـك مف الرعاية الكالدية  (100)كتككنت مف: مجمكعتيف المجمكعة التجريبية

محرـك مف كمييما  ، كانت نصؼ العينة ممف يعيشكف  (20)مف األـ ،  ( 20)طفبلن محركمان مف األب ،  ( 60)      منيـ 

المجمكعة . في رعاية أسرة كالنصؼ اآلخر ممف يعيشكف في مؤسسة داخمية لعدـ  كجكد مف يحؿ محؿ األبكيف أك أحدىما

. طفبلن عاديان  (50)تككنت مف :  الضابطة

       استخدـ الباحث  اختبار الشخصية لؤلطفاؿ كيقيس أبعاد التكافؽ الشخصي كاالجتماعي لمطفؿ ، اختبار الصحة النفسية 

كقد .، كيقيس أبعاد االضطراب النفسي لمطفؿ كصحتو النفسية ، اختبار الذكاء غير المفظي ، كيقيس األداء العقمي لمطفؿ

. استخدـ الباحث النسب التائية لمعالجة نتائجو إحصائيان 
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كتبيف .       أسفرت نتائج الدراسة عمى أف األطفاؿ الذيف حرمكا مف الرعاية الكالدية دائمان ما تككف استجابتيـ ضعيفة أك كاىية 

كذلؾ أف ىناؾ فركقا جكىرية عند مقارنة العينة الضابطة بالعينة التجريبية في اختبار التكافؽ الشخصي كاالجتماعي 

. كمقياس الصحة النفسية، ك اختبار الذكاء غير المفظي 

      كما أسفرت النتائج عمى أف حرماف الطفؿ مف رعاية كالديو خطكرة كبيرة عميو ،حيث أف الطفؿ ينمك في محيط يفتقر فيو 

إلى الحب كاألمف كاالستقرار كىي األعمدة األساسية لمنمك النفسي السميـ كما أسفرت عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

في متكسطات درجات اختبار الشخصية كمقياس الصحة النفسية ك اختبار الذكاء غير المفظي بيف مف يعيشكف  في رعاية 

.  أسرية ممف حرمكا مف األب كبيف الذيف حرمكا مف األـ كلـ تظير فركؽ ذات داللة عند نكع الرعاية 

الفروق في مفيوم الذات بين األيتام وغير األيتام في عينة من  "  دراسة بعنكاف(1981)         وأجرى عباس و الكيالني   
" األطفال األردنيين

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الفركؽ في مفيـك الذات بيف األيتاـ الذيف يتمقكف الرعاية كفقَا لنظاـ األسر الممتدة كغيرىـ           

. مف غير األيتاـ 

طفبل ن كطفمة كتتراكح أعمارىـ الزمنية ما  (216)المجمكعة األكلى مككنة مف : مف مجمكعتيف  كتككنت عينة الدراسة         

: المجمكعة الثانية .سنة مف األطفاؿ األيتاـ المقيميف بمخيمات صيفية تقدـ ليـ برامجَا ثقافية كترفييية  (15-8)بيف 

كاستخدـ مقياس لمفيـك الذات يحتكم عمى ثمانية  .طفبل كطفمة مناظريف في السف كمف غير األيتاـ (117)مككنو مف 

. مقاييس  فرعية

تقرر عدـ  كجكد فركؽ دالة في مفيـك الذات بيف األيتاـ كغير األيتاـ باستثناء بعد :  أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية   

كذلؾ ألف األيتاـ يخضعكف لبرامج مصممة لتحقيؽ أقصى فائدة ممكنة . القيمة االجتماعية ككاف لصالح األيتاـ 

 .كباإلضافة إلى العناية التي يمقكنيا كفقا لنظاـ األسرة الممتدة 
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أنماط رعاية اليتيم في تأثيرىا عمى مفيوم الذات في عينة من  "   بعنكاف(1980)توق و عباس         ففي دراسة إلى 

"  األطفال في األردن

          األطفاؿ األيتاـ كتأثيرىا في مفيـك الذات  كبمغت عينة الدراسة إلى  التعرؼ عمى أنماط رعاية ىدفت الدراسة          

: سنة كقد تـ تقسيميا عمى النحك التالي  (15-8)طفبلن يتيما ن ، كتتراكح أعمارىـ  الزمنية ما بيف  (432)مف 

.  كتشمؿ األطفاؿ األيتاـ الذيف يقيمكف في رعاية أسر بديمة كتقدـ ليـ برنامجان خاصان :المجموعة األولى 

. كتشمؿ األطفاؿ األيتاـ الذيف يقيمكف في رعاية أسر بديمة كال تقدـ ليـ برنامجان خاصَا ن : المجموعة الثانية          

.  كتشمؿ األطفاؿ األيتاـ الذيف يقيمكف في رعاية مؤسسية:  المجموعة الثالثة       

.   استخدـ قائمة مفيـك الذات لؤلطفاؿ  . كتشمؿ األطفاؿ غير األيتاـ        المجموعة الرابعة 

             بينت النتائج  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مفيـك الذات بيف المجمكعة األكلى كالمجمكعة الثانية لصالح 

المجمكعة األكلى ، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مفيـك الذات بيف المجمكعة األكلى كالمجمكعة الثالثة لصالح 

.          المجمكعة األكلى 

" مفيوم الذات عند األطفال المحرومين من األب"  بعنكاف (1976) الدمرداش         دراسة  

تمميذ   (200)الدراسة مف              ىدفت إلى الكشؼ عف تككيف مفيـك الذات لدل األطفاؿ المحركميف مف األب  كتككنت عينة

سنة كقد ضمنت ىذه العينة  (11-10)مف تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي مف الذككر ،كتتراكح أعمارىـ الزمنية ما بيف 

تمميذان كىي المجكعة الضابطة ، فئة  (50)فئة التبلميذ الذككر غير المحركميف مف األب كعددىا : فئتيف رئيستيف ىما 

تمميذان كىي المجكعة التجريبية،كقد تضمنت ىذه الفئة الثانية ثبلث  (150 )التبلميذ الذككر  المحركميف مف األب كعددىا

: مجمكعات مكزعة طبقان لنكع الحرماف مف األب ىي

 تمميذان،مجمكعة الحرماف مف األب بسبب االنفصاؿ كعددىا       50       مجمكعة الحرماف التاـ مف األب بالكفاة كعددىا 

كاستخدمت األدكات  تمميذان  (50) تمميذان، مجمكعة الحرماف مف األب بسبب السفر لمعمؿ بالخارج كعددىا (50)
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اختبار مفيـك الذات لمصغار، اختبار الشخصية لؤلطفاؿ، اختبار الذكاء المصكر لؤلطفاؿ ، استمارة المستكل :التالية

. االجتماعي االقتصادم 

فيما يتعمؽ بمقياس التباعد فإنو ال يكجد فركؽ ذات داللة بيف مجمكعتي الحرماف :         أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية 

بينما تكجد فركؽ ذات داللة  بيف مجمكعة .  مف  األب بالكفاة كالحرماف مف العمؿ في الخارج كبيف المجمكعة الضابطة

الحرماف مف األب بالطبلؽ كبيف المجمكعة الضابطة ، فيما يتعمؽ بتقبؿ الذات فإنو ال يكجد فركؽ ذات داللة بيف 

مجمكعتي الحرماف  بالعمؿ كالحرماف بالطبلؽ كبيف المجمكعة الضابطة ،بينما تكجد فركؽ ذات داللة بيف مجمكعة 

الحرماف بالكفاة كبيف المجمكعة الضابطة، فيما يتعمؽ بتقبؿ الطفؿ لآلخريف فإنو ال يكجد فركؽ ذات داللة بيف 

مجمكعتي الحرماف مف األب بسبب العمؿ في الخارج كبيف المجمكعة الضابطة ،  بينما تكجد فركؽ ذات داللة بيف 

 .مجمكعتي الحرماف بالكفاة كالحرماف باالنفصاؿ
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الدراسات األجنبية 

 
بعنكاف                                             (  Wark,Kruczek,Boley,2003) في دراسة كل من 

"  اإلىمال العاطفي والبناء العائمي يؤثران عمى أداء الطالب "

Emotional neglect and family structure : impact on student 

functioning           "
 
 

لمطفؿ الميمؿ ، كأداء العائمة األصمية  (الرجعية  )كىدفت ىذه الدراسة إظيار العبلقة بيف التقارير الخاصة بالماضي 

: كأبرز فرضيات الدراسة ىي .كاأللـ السيككلكجي الحالي 

األفراد الذيف أخبر عنيـ أنيـ يكاجيكف إىماالن عاطفيان مف قبؿ مانح الرعاية أساسي ذكر أك مانح رعاية أنثى سكؼ -  1

.  الحالي  أكثر مف أكلئؾ الذيف  بدكف أم خبرات إىماؿ ميظيركف مستكيات أعمى مف األلـ السيككلكج

األفراد الذيف أخبر عنيـ أنيـ يكاجيكف إىماالن عاطفيان سكؼ يصفكف عائمتيـ األصمية بأنيا أقؿ قدرة عمى التكيؼ -  2

. مف أكلئؾ  الذيف  بدكف أم خبرات إىماؿ 

األفراد الذيف أخبر عنيـ أنيـ يكاجيكف إىماالن عاطفيان سكؼ يصفكف عائمتيـ األصمية بأنيا أقؿ تماسكان مف أكلئؾ - 3

. الذيف  بدكف أم خبرات إىماؿ 

اإلناث المكاتي أخبر عنيـ أف لدييف خبرة إىماؿ عاطفي في الطفكلة مف قبؿ مانح الرعاية أساسي أنثى سكؼ -  4

 الحالي ، كسكؼ يصفكف عائمتيـ األصمية بأنيا أقؿ تماسكان بالمقارنة مع ميظيركف مستكيات أعمى مف األلـ السيككلكج

أكلئؾ الذيف  بدكف أم خبرات إىماؿ  أك تـ إىماليف مف قبؿ مانح الرعاية أساسي ذكر، الذككر الذيف أخبر عنيـ أف 

لدييـ خبرة إىماؿ عاطفي في الطفكلة مف قبؿ مانح الرعاية أساسي ذكر سكؼ يظيركف مستكيات أعمى مف األلـ 

 الحالي ، كسكؼ يصفكف عائمتيـ األصمية بأنيا أقؿ تماسكان بالمقارنة مع أكلئؾ الذيف  بدكف أم خبرات مالسيككلكج

. إىماؿ  أك تـ إىماليـ مف قبؿ مانح  رعاية أساسي أنثى 

:-  األسمكب كاإلجراءات 
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المشارككف تـ ضميـ مف مجمكعة بحث تحت سف التخرج ، متكسطة الحجـ ، مف جامعة شعبية في : المشارككف 

في الكاليات المتحدة ، المشترككف تطكعكا لمدراسة مف مجمكعة اختيارات لمحصكؿ عمى التصكير الصفي  (ميدكست )

أنثى  (99)البيانات التي تـ جمعيا مف  (السيككلكجية )لمؿء عنصر االشتراؾ في البحث لتخرجيـ مف مادة 

مشتركان لـ يتـ استخداميا ليؤالء األشخاص ألنيـ اخبركا عف إساءة  (43)ذكران طالب جامعي البيانات مف  (35) ك

. كتـ استخداـ التقارير الخاصة بالماضي لمعائمة األصمية  ، أداة الرابط األبكم . جنسية 

 

:   أشارت النتائج 

المشترككف الذيف أخبر عنيـ (.دكف سف التخرج)ذكران لطبلب في سف الدراسة  (22)أنثى ك (69) البيانات تـ تحميميا 

أنيـ أصحاب  خبرة اإلىماؿ العاطفي في الطفكلة مف قبؿ مانح الرعاية أساسي أنثى ، كصفكا ألمان سيككلكجيان حاليان أكبر 

مف أكلئؾ الذيف أخبر عنيـ بدكف إىماؿ أك الميمميف مف قبؿ مانح الرعاية أساسي ذكر ، المشترككف الذيف كاجيكا 

إىماالن عاطفيان مف قبؿ مانح الرعاية أساسي ذكر بالمقارنة مع الذيف أخبر عنيـ ميمميف عاطفيان مف قبؿ مانح الرعاية 

. أساسي ذكر ك أكلئؾ الذيف أخبر عنيـ بأنيـ غير ميمميف ،كصفكا تماسكان كقدرة عمى التكيؼ أقؿ في عائمتيـ األصمية 

. لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المشتركيف الذككر كاإلناث مف ناحية تأثير عمى اإلىماؿ العاطفي 

 

 

" معتقدات المعممين عن تأثيرات الطفل المساء إليو "  وحول عالقة التعميم  والحرمان ىناك دراسة بعنوان

(   Yanowitz,Monte,Tribble,2002)لكل من    

Teachers beliefs about the effects of child abuse""  

 

كىدفت الدراسة  إلى فحص تكقعات المعمميف عف تأثيرات اإلساءة الجسدية كالعاطفية عمى سمكؾ األطفاؿ في غرفة 

كليس عمى المعمميف فقط أف يقرركا  إذا ما كاف طفؿ معيف ىك ضحية اإلساءة . الصؼ تـ اختبارىا في  ىذه الدراسة 

. أيضان عمييـ أف يرضكا بالتغيرات في سمكؾ ىذا الطفؿ في غرفة الصؼ 
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في  مدل  ( 40,8) رجاؿ متكسط أعمارىـ يساكم   (7)امرأة ك  (52: )معممان  (59)المشارككف ىـ : األسمكب 

ككانت أداة الدراسة عبارة عف استبياف كزع عمى . سنة  (14)سنة ، كمعدؿ طكؿ فترة عمميـ كانت  (23,58)

. المعمميف في المدارس كمنو كضع مباشرة في صندكؽ بريد المعمميف 

 

اعتداد بالنفس منخفض ، عدكاف متزايد ، صعكبات أكاديمية ، :- كأظيرت النتائج أف االستجابات تقع في الفئات التالية 

المعمميف الذيف ذكركا االعتداد بالنفس المنخفض كانكا أكثر احتمالية لتكليده كنتيجة .ميارات تفاعمية اجتماعية متكاضعة 

لئلساءة العاطفية أكثر مف اإلساءة الجسدية   

 

في فمسطين   (Khamis,2000)في دراسة خميس 

CHIlDPSYCHOLOGICALMALTREATMIENT IN PALESTINIAN FAMILIES      
                                                           

كتيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى سكء المعاممة السيككلكجي  لمطفؿ في العائبلت الفمسطينية كتدرس اإلسيامات المتعمقة 

قيـ : باإلضافة لممميزات العائمة مثؿ .لآلباء كالعناء االقتصادم  (اجتماعي ، سكاني  )بشخصية الطفؿ كسكسيكغرافيؾ 

، كالدعـ األبكم ، كاالنضباط الصاـر ، كأنكاع أخرل مف سكء المعاممة كحتى  (ذكر، أنثى)العائمة كعدـ إنصاؼ النكع 

. سكء المعاممة السيككلكجي 

 

سنة كبني  (16-12)طفؿ فمسطيني مف الضفة الغربية تتراكح أعمارىـ ما بيف  (1000)كتككنت عينة الدراسة مف 

حككمية ، )الجنس كالعمر كالمستكل التعميمي كالسمطة المشرفة : تصميـ اختيار العينة عمى أربعة متغيرات طبقية رئيسة 

استخدمت مف  (1998)الفمسطيني لئلحصاء السكاني لعاـ  (Bureau)كالبيانات مف مركز  ( اخاصة ، أال كنكرك

أجؿ تحديد المدارس مف مناطؽ متعددة في الضفة الغربية كتـ اختيار األطفاؿ بصكرة عشكائية مف كؿ مدرسة بمساعدة 

. مدير المدرسة ، كمرشدتيف قامتا بإجراء المقاببلت مع األطفاؿ في المدرسة كمع األباء المتكفريف في البيت 

: مف ضمف تقسيـ العينة كاف عمى النحك التالي 
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أطفاؿ جميعيف إناث  (9)مالكا إلى أف يككنكا عامميف ،  (118)طفبلن لدييـ إعاقات جسدية أك حسية ، بينما  (60)

مف األطفاؿ تأثركا بطريقة أك  (141)اخبركا أنو قد تـ اإلساءة إلييف جنسيان مف قبؿ قريب أك شخص غير قريب ك

. مقتؿ أحد أفراد العائمة أك إصابتو أك تدمير بيكتيـ : بأخرل بالعنؼ السياسي مثؿ 

كاستخدمت الباحثة بطارية استبياف تركز  عمى سكء المعاممة السيككلكجي مف قبؿ اآلباء في العائمة الفمسطينية ، مقياس 

الرسـ صمـ مف أجؿ ىذه الدراسة لمحصكؿ عمى خصكصية الثقافة الفمسطينية ، بيانات لكح العائمة ، مقياس سكء 

المعاممة السيككلكجي لمطفؿ كذلؾ لقياس األنماط المكررة لمسمكؾ األبكم ، مقياس عدـ إنصاؼ الجنس كذلؾ لقياس عدـ 

( Family Ambiance)النزاىة المحسكس فيما يتعمؽ بتمييز الجنس لدل اآلباء ، مقياس الدعـ األبكم ، مقياس 

كصمـ مف أجؿ تقدير القمؽ المكضكعي أك القمؽ المعاكس في مكاقؼ أنماط العائمة المختمفة ، مقياس االنضباط الصاـر 

. ، مقياس قيـ العائمة  استجابة اآلباء لفقرات الضغط االقتصادم ، مقياس تمبية الحاجات األساسية لمطفؿ 

 

كقد أسفرت النتائج عمى أف العائبلت ذات األبكايف كاآلباء في المخيمات أظيركا استخدامان أكبر لسكء المعاممة 

. كقركية  (حضرية )السيككلكجي ألطفاليـ أكثر مف العائبلت ذات األب الكاحد كآباء مف مناطؽ مدنية 

اآلباء الذيف أدرككا أف العائمة ال تمتمؾ ماالن كافيان مف أجؿ تمبية حاجات الطفؿ كانكا أكثر احتماالن إلساءة معاممة أطفاليـ 

سيككلكجيان، إنصاؼ الجنس ، كاالنضباط الصاـر كنقص الدعـ األبكم كانت أكثر تنبؤات ممحكظة في سكء المعاممة 

ف سكء المعاممة السيككلكجي يحدث مع أنكاع أخرل مف سكء المعاممة مثؿ . السيككلكجي لمطفؿ  : كا 

إف سكء المعاممة السيككلكجي لمطفؿ مف قبؿ اآلباء أثبت أنو يضعؼ مع قيـ . اإلساءة الجسدية ، كعمالة األطفاؿ 

. العائمة التقميدية العميا 

 

الفروقات بين : القمق من الموت لدى األطفال :"  بإجراء دراسة بعنكاف (Robinson,2000)روبنسون كقاـ 

مجموعة تفتقد لمدعم والعون نتيجة حرمانيم من أحد الوالدين ، ومجموعة أخرى من : مجموعتين من األطفال 

. الشباب تتمتع بالدعم والعون أي تعيش مع الوالدين 

Death anxiety in children differences between support group 

bereaved and contrast group youth 
 Templer Death Anxiety (DAS)كاعتمدت الدراسة النسخة المعدلة لمقياس القمؽ مف المكت لتمبمر 

Scale كطبقت ، كأطمؽ عمييا أسـ(CDAS)Childrens Death Anxiety Scale( مقياس القمؽ مف المكت
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طفبلن يعانكف مف فقداف أب أك  (20)طالب في المدارس االبتدائية كالمتكسطة كعمى  (301)ثـ كزعت عمى (لدل األطفاؿ

.  أـ أك أخ أك أخت أك قريب 

كافترض الباحث أف األطفاؿ الذيف يعانكف مف فقداف أحد الكالديف أك أحد األخكة أك قريب عف طريؽ المكت سكؼ 

مف الذيف لـ يعانكا فقدانان ألب أك أـ أك ألخ أك أخت أك قريب عف  (CDAS)يحصمكف عمى نقاط أعمى ضمف مقياس 

. طريؽ المكت 

مف الذيف لـ يفقدكا أحد الكالديف  (في القمؽ مف المكت )كحصؿ األطفاؿ الذيف فقدكا أحد الكالديف عمى نتيجة مستكل أعمى 

. لكف االختبلؼ لـ يكف داالن احصائيان 

 طفؿ كانكا محركميف أم يعانكف مف فقداف أحد الكالديف أك أخ 150 مف 55%كأظيرت عينات مف طمبة المدارس أف 

. المطكر لؤلبحاث المستقبمية  (CDAS)أك أخت أك قريب ، كنكع الحرماف كالقمؽ مف المكت كنكقش ذلؾ مع مقياس 

 

 
االكتئاب وعالقتو بكل من فقدان أحد الوالدين ودعم الوالدين "دراسة  (Bubber,Cinny (1994وقد أجرى 

 "واالنعصاب ومفيوم الذات
 

    " Depression and its relationship with parental loss,parental 

support, stress, and self- concept"                                                       
                             

 
ىدفت الدراسة إلى التأكيد عمى العكامؿ التي يمكف أف تؤدم إلى االكتئاب في بيئة ما خارج العيادة كتركز عمى العبلقة 

. بيف االكتئاب ككؿ مف فقداف أحد الكالديف كدعـ الكالديف كاالنعصاب كمفيـك الذات 

:- حالة كتـ تقسيميا إلى ثبلث مجمكعات عمى النحك التالي  (179)كتككنت عينة الدراسة مف 

. حاالت فقدكا أحد الكالديف  ( 8 )مككنة مف: المجمكعة األكلى 

. حالة خبركا بطبلؽ الكالديف  (40)مككنة مف :المجمكعة الثانية 

. حالة مف األسر المكتممة  (131)مككنة مف : المجمكعة الثالثة 

استمارة جمع البيانات ، كاالستبيانات التي تربط بيف االكتئاب كدعـ الكالديف كاالنعصاب : استخدمت األدكات التالية 

. كمفيـك الذات 
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- فقداف أحد الكالديف)كقد دلت النتائج عمى كجكد عبلقات مباشرة بيف االضطرابات المزاجية المتزايدة كالمتغيرات التالية 

ككذلؾ كجكد عبلقة مباشرة بيف انخفاض مفيـك الذات   ( رعاية الكالديف كؿ عمى حدة –االنعصاب 

 كاالنعصاب كرعاية الكالديف ، كما ثبت كجكد تأثير تفاعمي ىاـ لمفيـك الذات كفقداف أحد الكالديف كحدكث االكتئاب 

 

 

األباء ، والمشاكل / التمزق الزوجي ، عالقة الطفل " بعنوان  (Peterson1986)  وفي دراسة  باتريسون 

" السموكية لدى األطفال 

 Marital Disruption, Parent-Child Relationships, and Behavior 

Problems in Children.          
 

ىذه الدراسة تفحص مؤثرات التمزؽ الزكجي عمى سمكؾ األطفاؿ فيما يتعمؽ في االختبلفات  في ما قبؿ  التمزؽ ، 

. األباء كالخبلؼ الزكجي / كترتيبات المعيشة ، كآثار عبلقة الطفؿ 

:  فرضيات الدراسة 

. إف تحصيؿ الطفؿ سيككف معاكسان كمما زاد مستكل الخبلؼ األبكم كطالت مدة الخبلؼ - 1

 التمزؽ كالخبلؼ سيككف لو آثار أقكل كأطكؿ عمى األطفاؿ كسيقكد إلى سمكؾ مخالؼ لممجتمع ، أما البنات مف – 2

. الناحية األخرل سيككنكف أكثر اكتئابان أك تراجعان 

عف كبل   (شعكر بالغربة  )إف آثار الخبلؼ كالتمزؽ ستصبح أسكأ عندما يشعر الطفؿ أف الخبلؼ قد غربة -  3

. كىذا الكضع يمكف أف يؤدم إلى نتائج مخالفة لممجتمع . الكالديف 

. اآلثار المتكسطة ستنتج عندما يككف الطفؿ قادران عمى المحافظة عمى عبلقة قكية مع أحد الكالدايف - 4

 

أفضؿ النتائج ستحصؿ عندما يككف الطفؿ الذم يكره الخمؼ كالتمزؽ قادران عمى المحافظة عمى عبلقة إيجابية مع - 5

. كبل الكالداف  

: األسمكب كاإلجراءات 
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عامان  (16-12)طفؿ تتراكح أعمارىـ ما بيف  (1400)مف  (1981) ىذه الدراسة قائمة عمى عينة قكمية في عاـ 

كالبيانات التي اعتمد عمييا المحممكف ىي مف المسح القكمي لؤلطفاؿ كالذم يتألؼ مف دراستيف طكليتيف عف 

كتـ العمؿ عف طريؽ المقابمة ألكلياء أمكر األطفاؿ كجمع البيانات مف معممي األطفاؿ .األطفاؿ في الكاليات المتحدة 

. كذلؾ 

كأظيرت نتائج الدراسة التمزؽ الزكجي ترافؽ مع نسبة عالية مف عدة مشاكؿ سمككية ، كآثار سمبية أكبر مع تحكؿ في 

الزكاج ، اآلثار السمبية تصبح أقؿ إذا ما عاش الطفؿ مع أب مف نفس الجنس بعد الطبلؽ أك إبقاء عبلقة طيبة مع أحد 

. أك كبل الكالديف ، كالخبلؼ الحاد كالمستمر في العائبلت السميمة ىك أيضان يتعمؽ بالمشاكؿ السمككية 

 

 

 

 

مقارنة بين األطفال المنبوذين والميممين ذوي : وحدة األطفال " بعنوان  (Asher,Wheeler1985)وفي دراسة 

"                                                                                                      األوضاع المتساوية 

Children,s Loneliness: A Comparison of Rejected and Neglected Peer 

Status 
     

كتككنت عينة الدراسة  مف .كىدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة بيف األطفاؿ المنبكذيف كالميمميف ذكم األكضاع المتساكية  

أطفاؿ لـ يعبئكا استبياف الكحدة   (3)طفؿ مف مدرسة ابتدائية مف الصؼ الثالث إلى الصؼ السادس مف بينيـ  (203)

أنثى  (18)ذكرانمف الصؼ الثالث ك  (35)أنثى  ك (30)طفؿ مف بينيـ كاف ىناؾ  (200)تاركيف العينة النيائية مف 

ذكرانمف الصؼ  (24)أنثى ك (22)ذكر مف الصؼ الخامس ك (30)أنثى ك  (19)ك، ذكران مف الصؼ الرابع   (22)ك

سبانييف كفؽ معدؿ الذكاء  (4%)سكد ك (16%)مف العينة كانكا بيض البشرة ، ك (80%)تقريبان .السادس  شرقييف كا 

. الطبيعي 

: أداة الدراسة 
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:-                                      ثبلثة قياسات اجتماعية تـ عمميا في الصؼ مف قبؿ مجرب أنثى ككاف القياس األكؿ  

The rating scal  measure   عف عبلقات االطفاؿ  (1-5)مقياس الرتبة كمككف مف خمس درجات مف

.  في المدرسة  (مع الطفؿ المعني بالمكضكع )بزمبلئيـ حكؿ كـ يحبكف أف يمعبكا معو 

. ألسماء طبلب الصؼ  المقياس الثاني كالثالث  قاس الترشيح اإليجابي كالسمبي في األبحاث السابقة المدرسية

فقرة ركزت عمى مشاعر األطفاؿ  (16)تـ عمؿ كذلؾ استبياف الكحدة في الصؼ مف قبؿ طالب ذكر متخرج كمككف مف 

. بالكحدة كعدـ الكفاية االجتماعية 

كأشارت النتائج أف ىناؾ فركقان ىامة قد كجدت في كضع المجمكعات المنبكذيف ابدكا أكثر تباينان بينما كاف األطفاؿ 

 .المحبكبكف األقؿ تباينان كأما المجمكعات األخرل فكانت بمستكيات متكسطة 
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أثر الطالق وما يترتب عميو من غياب " دراسة بعنكاف ( Barish,James,1979) وأجرى  باريس وجيمس

         "األب عمى مفيوم الذات لدى األطفال والمراىقين 

   

     
"The impact of divorce and subsequent father absence on childrens 

and adolescents self-concepts psychological" 

 

كتككنت عينة . كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيـك الذات لدل األطفاؿ الذيف حرمكا مف األب بسبب الطبلؽ 

كتتراكح أعمارىـ الزمنية ما بيف     (إناث202 ذككر ،420)طفٍؿ مف الذككر كاإلناث ، منيـ  (406)الدراسة مف 

:  سنة مقسمة عمى مجمكعتيف  (9-15)

طفبلنخبركا  (44)طفبَل ، منيـ  (59)كتشمؿ األطفاؿ الذيف انفصمكا عف آبائيـ كعددىـ : المجمكعة التجريبية 

. طفبلن فقدكا األب كتزكجت أمياتيـ مرة أخرل  (15)االنفصاؿ عف األب كلـ تتزكج أمياتيـ ثانيَا ، 

 

مستخدميف بطارية . طفبلَ  (347)كتشمؿ األطفاؿ الذيف لـ يخبركا الحرماف مف األب كعددىـ : المجمكعة الضابطة 

. السمات الشخصية ، كاختبار مفيـك الذات 

 

إف األطفاؿ الذيف انفصمكا عف األب سكاء الذيف تزكجت أمياتيـ ، أك لـ تتزكج : كأسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية 

عمى  (سيئاَ )في مفيـك الذات عف األطفاؿ الذيف كانكا يقيمكف مع آبائيـ ككاف تأثير غياب األب ضاراَ  (انخفاض)أظيركا 

. مفيـك الذات في الجنسيف 
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   (1991)قناوي المشار ليا في ( (Lemmon,1975دراسة 

 

دراسة العالقة بين مفيوم الذات لدى األطفال المحرومين من الرعاية األسرية وانتقموا إلى أسر بديمة وتوحدىم مع " 

 " ىذه األسر 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيـك الذات لدل األطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية كانتقمكا إلى أسر بديمة  

سنة كحرمكا مف الرعاية  (15-12)طفبَل مف الذككر تتراكح أعمارىـ الزمنية ما بيف  (70)كتككنت عينة الدراسة مف 

. األسرية كانتقمكا إلى أسر بديمة  لمدة تزيد عف أربع سنكات 

 Aكبركفيؿ شخصية الطفؿ البديؿ  Self-ConceptScaleمقياس مفيـك الذات لبيرس ىاريس : كاستخدـ الباحث 

Foster child Profile.  

كانت درجات األطفاؿ عمى مقياس مفيـك الذات عادية ،انخفاض مفيـك الذات :كقد أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية 

ارتبط بتأخر التكحد مع األسر البديمة ،كتبدك نتائج ىذه الدراسة غير متكقعة حيث تجمع كؿ الدراسات كالبحكث عمى 

ف كانت الدراسة تكضح أف الطفؿ تمقى رعاية أربع سنكات ساعدتو عمى االندماج في  األثر السيئ لمحرماف مف األسرة كا 

 .األسرة البديمة مما جعؿ درجاتيـ عادية عمى مقياس مفيـك الذات 
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: تعقيب عام عمى الدراسات العربية  واألجنبية 

 :كشفت بعض الدراسات عن العالقة بين الحرمان وتقدير الذات: أواًل 

 ، كعباس كالكيبلني 1998، كىدية 1989، كالكفافي1996 م، كد سكؽ1982 كذلؾ في دراسة كؿ مف عبد الغفار 

،  دراسة 1980 ، دراسة تكؽ كعباس 2004 ، كعبداهلل 2000 ، كعبداهلل 1976 ، كالدمرداش 2002 ، كحمزة 1981

كأخيران بكبر كسنيو ،   ( Barish,James,1979)باريس كجيمس ، ( Lemmon,1975)ليمكف 

(Bubber,Cinny, 1994. ) 

: كشفت بعض الدراسات عن العالقة بين الحرمان والقمق : ثانيًا 

 ، ركبنسكف 1990ميخائيؿ  ، 2004لكتاني  ،كا1995 ، كدراسة أحمد 1999في دراسة كؿ مف الميدم  

( Robinson,2000. )  

 

: كشفت بعض الدراسات ارتباطًا بين الحرمان و عالقتو بمتغيرات  أخرى منيا : ثالثاً 

: متغير التوافق النفسي واالجتماعي 

براىيـ 1982 ، كسعداف 2004 ، كعبداهلل 1996 ، كخميؿ 1995       في دراسة دسكقي  ، 1996 م ، كد سكؽ2002 ، كا 

سماعيؿ    كدراسة ،1996 ، كبيكمي 1996 ، كتكفيؽ كالبكفبلسة 1989 ، كالكفافي 1996 ، حمزة 2001كا 

 ( .Khamis,2000)خميس

:  متغير االكتئاب 

(  . Bubber,Cinny (1994قد أجرل    ،2003، محمكد، صابر 1995في دراسة دسكقي 

: متغير اإلساءة 

 ، مخيمر 2001 ، الشامي كأبك عيطة 2002  ، الياس كآخركف 2003 ، محمكد، صابر 2003 تكفيؽفي دراسة 

:   ، ككذلؾ في الدراسات السابقة األجنبية كما ىي في 2003كالظفيرم 

 (  .Yanowitz,Monte,Tribble,2002)،  (Khamis,2000)خميس  دراسة 
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: متغير األىمال 

مقارنة بيف األطفاؿ المنبكذيف كالميمميف ذكم األكضاع : كحدة األطفاؿ  (Asher,Wheeler1985) في دراسة

اإلىماؿ العاطفي كالبناء العائمي يؤثراف عمى أداء  (Wark,Kruczek,Boley,2003)المتساكية  ، ك دراسة 

. الطالب 

األباء ، كالمشاكؿ / التمزؽ الزكجي ، عبلقة الطفؿ  (Peterson1986)في دراسة : متغير المشاكل السموكية

السمككية لدل األطفاؿ  

  

: أوجو االختالف بين دراسة والدراسات العربية والبحوث السابقة 

القمؽ   فيمحركميفاؿألطفاؿ المحركميف كغير ىدفت إلى إجراء  مقارنة بيف اتختمؼ دراسة الباحثة عف غيرىا ككنيا .      1

.  في منطقة  بيت لحـ ف لدل عينة مف األطفاؿ الفمسطينييتقدير الذات، ك

ألطفاؿ المحركميف كغير  لدل اتقدير الذاتالقمؽ ، كاىتمت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف . 2         

. في حيف تطرقت الدراسات السابقة إلى عمر يقؿ أك يزيد عف ىذا العمر (10-14) مف العمر الزمنيمحركميفاؿ

جمعت الدراسة الحالية بيف الحرماف كمتغير القمؽ كتقدير الذات في نفس المكقع بينما نجد الدراسات السابقة تطرقت .    3

. إلى كؿ متغير لكحده كعبلقتو بمتغيرات أخرل 

تناكؿ البحث الحالي مجمكعة مف المتغيرات لـ يتـ التطرؽ إلييا في الدراسات السابقة مثؿ متغير نكع الحرماف ، . 4

. تقدير الذاتالقمؽ ، ككمستكل تعميـ األب ، كمستكل تعميـ األـ ، في ظيكر 

تطرؽ البحث إلى تكضيح الحرماف كعبلقتو ببعض المتغيرات بشكؿ عاـ دكف تفصيؿ كما يتضح في الدراسات    .  5

أك إلى العكامؿ التي تؤدم إلى الحرماف كما تـ التطرؽ إليو في  (أـ ، أب ،محرـك األبكيف)السابقة إلى أنكاع الحرماف 

. الدراسات األخرل 
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أجمعت معظـ الدراسات السابقة أف الحرماف يؤدم إلى تدني تقدير الذات عند األطفاؿ كنتائج الدراسة تؤكد أنو لـ .     6 

. يظير فرؽ داؿ إحصائيان لجميع الفرضيات حكؿ تدني تقدير الذات 

 

:        أوجو التشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

اىتمت بدراسة بعض المتغيرات كالجنس ، كالعمر ، كالصؼ الدراسي ، كمكاف السكف كالتي تطرقت إلييا الدراسات . 1
. األخرل 

تبيف مف النتائج أف اإلناث المحركمات حصمف عمى درجة أعمى مف الذككر في القمؽ كالذم اتفؽ مع بعض الدراسات .   2
. السابقة 
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الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 
 
 

منيج الدراسة  

 

مجتمع الدراسة 
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82 

إجراءات الدراسة 

  

المعالجة اإلحصائية 



83 

 

 

 

الفصل الثالث 

ا لطريقة واإلجراءات 

يحتكل ىذا الفصؿ عمى منيج الدراسة، كمجتمع الدراسة ، كعينة الدراسة ، كثبات األداة كصدؽ األداة ، كمتغيرات الدراسة 

جراءات الدراسة ، كالمعالجة اإلحصائية التي اتبعت في ىذه الدراسة  . المستقمة كالتابعة ، كا 

 
 

 :منيج الدراسة      

 اتبعت الباحثة المنيج الكصفي لدراسة مقارنة  لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف في القمؽ ، تقدير الذات  مع إجراء 

كالمنيج الكصفي يعمؿ عمى كصؼ الظاىرة أك الكاقع كما ىك كجمع المعمكمات كالبيانات عنيا ، . مقارنة بيف المجمكعتيف 

كتصنيؼ ىذه المعمكمات كتنظيميا ، كالتعبير عنيا كميان بأرقاـ كرسـك بيانية ، ككيفيان بأف يضعيا كيكضح خصائصيا بحيث 

( . 2001عبيدات كآخركف ، )يؤدم ذلؾ في الكصكؿ إلى فيـ لعبلقات ىذه الظاىرة مع غيرىا مف الظكاىر 

:      مجتمع الدراسة

 :      تكون مجتمع الدراسة من ثالث مجموعات 

: مقسميف عمى النحك التالي  (طفؿ 100) بمغ عددىـ   (S.O.S)األطفاؿ المحركميف داخؿ مؤسسة إيكائية. 1

. في مدينة بيت لحـ  ( ذككر31 إناث ، 69    ) 
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بسبب المكت ، الطبلؽ ، السفر ، أك أسباب أخرل، خارج المؤسسات اإليكائية    (ألب ،األـ )أطفاؿ  محركميف مف ا. 2

 . ( ذكر  613 أنثى، 632  )يتيما ن 1245مف جمعية رعاية اليتيـ كالذم يبمغ عددىـ اإلجمالي 

. جميع األطفاؿ غير المحركميف الذيف  يعيشكف مع أسرىـ مف سكاف منطقة بيت لحـ . 3

 

:       عينة الدراسة

مف أطفاؿ مدينة بيت لحـ ( اإلناث - الذككر)طفٍؿ  مف  (200) تككنت عينة الدراسة مف العينة العشكائية بحيث شممت

. سنة مف الصؼ الخامس إلى الصؼ التاسع  (14- 10)كتتراكح أعمارىـ الزمنية  بيف 

: كقد تـ تقسيـ العينة إلى ثبلث مجمكعات عمى النحك التالي 

% . 30بنسبة  (30)كعددىـ  ( S.O.S)األطفاؿ المحركميف يسكنكف قرل األطفاؿ. 1

% . 5,6بنسبة  (70)األطفاؿ المحركميف يسكنكف خارج المؤسسات اإليكائية مف جمعية رعاية اليتيـ  كعددىـ . 2

طفٍؿ ،  (100) كعددىـ يعيشكف في أسرىـ الطبيعية يقيمكف مع كالدييـ إقامة كاممة)األطفاؿ غير المحركميف . 3

يبيف  (1)كاختيركا بناءن عمى العمر الزمني ك الصؼ الدراسي مف مدارس اإلعدادية لمبنيف كالبنات كالجدكؿ رقـ 

خصائص العينة حسب العمر ، الجنس ، مكاف السكف ،  محرـك مف ،  الصؼ الدراسي ، مستكل تعميـ األب ، مستكل 

 .تعميـ األـ
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( 1 )الجدكؿ رقـ 

         يبيف تكزيع عينة الدراسة  لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف حسب العمر ، الجنس ، مكاف السكف ، محرـك   مف 

 . مستكل تعميـ األـ، مستكل تعميـ األب، الصؼ الدراسي ،

غير  المجموع النسبة المئوية 
 المحروم 

 المحروم
  

      الطفل 
المتغير  

24.5 36 23 13 10  
 11 13 22 35 17.6 العمر

17.2 41 21 20 12 

20.1 42 25 17 13 

20.6 50 24 26 14 

  ذكر 46 52 98 47.6
 أنثى 45 63 108 %52.4 الجنس

  داخؿ مؤسسة 21 12 33 16.1

 مكان السكن
 

 مع األىؿ 70 102 172 83.9

  األب 48 4 52 26.0
 

 محروم من
 

 األـ 29 9 38 19.0
 محرـك األبكيف 10 10 20 10.0

 غير محرـك - 90 90 45.0%
  خامس 25 31 56 28.0

 

 الصف الدراسي
 سادس 14 24 38 19.0

 سابع 17 22 39 19.5

 ثامف 14 21 25 17.5
 تاسع 18 14 32 16.0
  أمي 7 2 9 4.7

 ابتدائي 12 6 18 9.5
  إعدادم 9 23 32 16.8

 ثانكم 30 35 65 34.2 مستوى تعميم األب
 دبمـك 6 15 21 11.1
 جامعي كما فكؽ 15 30 45 23.7

أمي  10 2 12 6.3  
 ابتدائي 9 9 18 9.5 مستوى تعميم األم

 إعدادم 13 17 30 15.9
 ثانكم 27 49 76 40.2
 دبمـك 5 6 11 5.8
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 جامعي كما فكؽ 15 27 42 22.2

                 
 

تكزيع عينة الدراسة لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف حسب العمر ، الجنس ، مكاف   السكف   (1)يبيف الجدكؿ رقـ     

كغير حيث بمغ عدد األطفاؿ المحركميف . مستكل تعميـ األـ، مستكل تعميـ األب، محرـك مف ، الصؼ الدراسي ،

:  حسب متغير العمر الزمني كما يمي المحركميف

كبنسبة مئكية  (36)غير محرـك كقد بمغ المجمكع  (23)أطفاؿ محركميف ك (13) سنكات بمغ عددىـ 10 ذك األعمار  

كبنسبة مئكية  ( 36)غير محرـك كقد بمغ المجمكع  (22)طفؿ محرـك ك (14)سنة بمغ عددىـ 11ذك األعمار . 24.5%

كبنسبة  ( 41)غير محرـك كقد بمغ المجمكع     (21)طفؿ محرـك ك (20)سنة بمغ عددىـ12  ذك األعمار% .17.6

   .17.2%.مئكية 

كبنسبة مئكية  ( 42)غير محرـك كقد بمغ المجمكع  (25)طفبلن محركمان ك (17 )سنة بمغ عددىـ 13 ذك األعمار

كبنسبة  ( 50)غير محرـك كقد بمغ المجمكع  (24)طفؿ محرـك ك (26)سنة بمغ عددىـ14ذك األعمار%.  20.1

 .    20.6.%مئكية 

كغير المحركميف  (46)أما األطفاؿ المحركميف  كغير المحركميف حسب متغير الجنس فقد بمغ عدد الذككر المحركميف

كقد   (63)كغير المحركمات      (45)كاإلناث المحركمات % .47.6كبنسبة مئكية ( 98)كقد بمغ المجمكع   (52)

. 52.4% كبنسبة مئكية ( 108)بمغ المجمكع 

محركمان  (21)داخؿ مؤسسة )   أما األطفاؿ المحركميف  كغير المحركميف حسب متغير مكاف السكف فقد بمغ عددىـ 

غير محرـك  (102)محركمان ك (70)، أما مع األىؿ 16.1%كبنسبة مئكية (  33)غير محرـك كالمجمكع  (12)ك

%.  83.9كبنسبة مئكية (172)كبمغ المجمكع 

 )  فقد بمغ عدد أفراد عينة الدراسة كفقان  لؤلطفاؿ المحركميف  كغير المحركميف حسب متغير محرـك مف             

 ) ،  كمحرـك مف              %26.0كبنسبة مئكية  (52)كبمغ المجمكع  (4)كغير محرـك  ( محركمان 48األب 

 )، كمحرـك مف                        % 19.0كبنسبة مئكية   (38)كالمجمكع  (9)كغير المحرـك    (29األـ 
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، غير محرـك % 10.0كبنسبة مئكية  (20)كبمغ المجمكع   (10)كغير محرـك   ( محركميف 10محرـك األبكيف 

% . 45.0كبنسبة مئكية  (90)كالمجمكع   (90)

 بمغ عدد أفراد عينة الدراسة كفقان  لؤلطفاؿ المحركميف  كغير المحركميف حسب متغير الصؼ الدراسي  طبلب    

، % 28.0كبنسبة مئكية  (56)غير محرـك كبمغ المجمكع  (31)محركمان ك  ( 25)الصؼ الخامس بمغ عددىـ 

%  19.0كبنسبة مئكية (38)غير محرـك كبمغ المجمكع  (24)محركمان ك   (14)كطبلب الصؼ السادس بمغ عددىـ 

كبنسبة  (39)غير محرـك كبمغ المجمكع  (22)محركمان ك   (17)، أما طبلب الصؼ السابع بمغ عددىـ 

كبنسبة  (25)غير محرـك كبمغ المجمكع  (21)محركمان ك   (14)، كطبلب الصؼ الثامف بمغ عددىـ % 19.5مئكية

( 32)غير محرـك كبمغ المجمكع     (14)محركمان ك   (18)، كطبلب الصؼ التاسع بمغ عددىـ % 17.5مئكية 

% . 16.0كبنسبة مئكية 

   بمغ عدد أفراد عينة الدراسة كفقان  لؤلطفاؿ المحركميف  كغير المحركميف حسب متغير مستكل تعميـ األب عمى النحك 

( 12 )، ابتدائي      % 4.7كبنسبة مئكية (9)غير محركميف كبمغ المجمكع  (2)محركميف ك (7 )أمي  ): التالي 

غير محرـك  (23)محركميف ك (9 )، إعدادم %9.5كبنسبة مئكية  (18)غير محرـك كبمغ المجمكع  (6)محركمان ك

( 65)غير محرـك كبمغ المجمكع  (35)محركمان ك (30 )، ثانكم  %16.8كبنسبة مئكية  (32)كبمغ المجمكع 

، %11.1كبنسبة مئكية  (21)غير محركميف كبمغ المجمكع  (15)محركميف ك (6 )، دبمـك 34.2%كبنسبة مئكية

(.  23.7%كبنسبة مئكية  (45)غير محرـك كبمغ المجمكع  (30)محركمان ك (15)جامعي كما فكؽ 

بمغ عدد أفراد عينة الدراسة كفقان  لؤلطفاؿ المحركميف  كغير المحركميف حسب متغير مستكل تعميـ األـ ألفراد عينة 

 )، ابتدائي        % 6.3كبنسبة مئكية (12)غير محركميف  كبمغ المجمكع  (2)محركميف ك (10)أمي  ): الدراسة 

محركمان       (13 )، إعدادم % 9.5كبنسبة مئكية  (18)غير محركميف كبمغ المجمكع  (9)محركميف ك (9

غير محرـك كبمغ  (49)محركمان ك (27 )، ثانكم  % 15.9كبنسبة مئكية  (30)غير محرـك كبمغ المجمكع  (17)ك

كبنسبة  (11)غير محركميف كبمغ المجمكع  (6)محركميف ك (5 )دبمـك %  40.2 كبنسبة مئكية (76)المجمكع 

 %( .22.2كبنسبة مئكية  (42)غير محرـك كبمغ المجمكع  (27)محركمَا ك (15)، جامعي كما فكؽ % 5.8مئكية 
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 :     أدوات الدراسة 

صفحة البيانات كاحتكت عمى معمكمات عف أطفاؿ العينة المحركميف كغير المحركميف مف حيث العمر، الجنس ، .  1

، الصؼ الدراسي  ، مستكل تعميـ األب ، مستكل تعميـ األـ  (األب ، األـ ، محرـك األبكيف )مكاف السكف ، محرـك مف 

 Children:s)" بمقياس القمؽ الصريح أك الظاىر لؤلطفاؿ " مقياس القمؽ كىكمف المقاييس المفظية ك يعرؼ . 2

Manifest Anxiety Scale )  كيشار إليو بالرمز"CMAS " تأليؼ كاستانيدا ، ماؾ كاندلس ، بالرمك، ك قامت

. باعداده لمبيئة المصرية البببلكم

الذم قامت   ( Children:s Manifest Anxiety Scale)كيكصؼ مقياس  القمؽ الصريح أك الظاىر لؤلطفاؿ 

 بند لقياس القمؽ عند األطفاؿ باعتباره مجمكعة مف األعراض التي 42بإعداده لمبيئة المصرية البببلكم ، بأنو مككف مف  

بندان كمقياس لمكذب 11كقد أضيؼ إلى ىذا المقياس . تتضح في مظاىر أك مككنات سيككلكجية كسمككية كفسيكلكجية 

كذلؾ لمتحقؽ مف نزعة الطفؿ إلى الصدؽ أك الكذب " اختبار الشخصية المتعددة األكجو " عمى شاكمة مقياس الكذب في 

كيجيب الطفؿ عمى كؿ بند مف بنكد ،  بندان  53كبذلؾ يبمغ عدد بنكد المقياس ككؿ . في استجابتو عمى بنكد القمؽ 

 . (" ال" أك" نعـ  ")المقياس إجابة كاحدة 

طفؿ مف أربعة مستكيات 160كلتقنيف المقياس عمى البيئة المصرية قامت البببلكم  بإجراء دراسة عمى عينة تتككف مف 

عمرية كتمثؿ نمائيان مرحمة الطفكلة الكسطى كالمتأخرة كتمثؿ تربكيان الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي ، كقد اعتمدت 

. الصدؽ الداخمي كالصدؽ العاممي : الباحثة في تقدير صدؽ المقياس عمى طريقتيف 

معامبلت دالة عند 8ك (0.01) معامؿ داؿ عند مستكل 34بينت نتائج أف معامبلت الصدؽ الداخمي دالة إحصائيان، منيا

كىي مرتفعة بدرجة تكفي لمثقة في المقياس ككذلؾ معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية عمى بنكد القمؽ  (0.05)مستكل 

. كبنكد مقياس الكذب تتراكح حكؿ الصفر، كاستخدـ مقياس الكذب كمحؾ لصدؽ استجابات المفحكص عمى مقياس القمؽ 

أما الصدؽ العاممي كانت نتائج تشير اف العكامؿ الستة المستخمصة مف تحميؿ بنكد مقياس القمؽ ترتبط فيما بينيا ارتباطان 

عاليان كمتمايزة مما يزيد عممية فيـ القمؽ عند األطفاؿ كظاىرة مركبة كمتداخمة  تتضمف مظاىر أك مككنات أك أبعاد 

: أساسية لمقمؽ  تتمثؿ في العكامؿ التالية 
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كيقيس المظاىر الفسيكلكجية المصاحبة لمقمؽ  كىك يعكس التغيرات الفسيكلكجية المصاحبة لمقمؽ كما : العامؿ األكؿ . 1

فرازات  تظير في عدد مف العمميات الفسيكلكجية كآالـ المعدة كاحمرار الكجو كاإلحساس بالصداع كسرعة ضربات القمب كا 

العرؽ كصعكبة التنفس كاإلاحساس بالتعب كاإلنياؾ كصعكبات ابتبلع الطعاـ كالشراب كقد تندرج تحت ما يعرؼ 

كىي أعراض جسمية المظير نفسية المنشأ فيذه المظاىر أك األعراض الفسيكلكجية " السيككسكماتية " باألعراض 

. لمقمؽ  " كظيفية " المصاحبة لمقمؽ أعراض

كيقيس المظاىر االنفعالية لمقمؽ كيعكس مظاىر متعددة لمقمؽ ذات مضمكف انفعالي كاألحبلـ :   العامؿ الثاني 20

. المزعجة كسرعة الغضب كالعصبية كاإلحساس بالضيؽ كالتبـر كالحساسية االنفعالية 

كيقيس المظاىر العقمية لمقمؽ كالتي تتميز بكضكح في عمميات التكظيؼ العقمي كيظير في صعكبة : العامؿ الثالث 30

التركيز في الدراسة كفي صعكبة أعماؿ العقؿ في أنشطة مختمفة كفي اضطراب التفكير كما يرتبط بذلؾ مف إحساس 

. بالقمؽ ازاء العمؿ المدرسي لدل الطفؿ

المظاىر االجتماعية لمقمؽ كيقيس اإلحساس بالكحدة أك العزلة كاضطراب العبلقة مع الكالديف كسكء : العامؿ الرابع . 4

. االدراؾ االجتماعي لآلخريف 

. لمقمؽ كالسمكؾ القسرم كالسمكؾ االنسحابي  (النزكعية  )كيقيس المظاىر السمككية : العامؿ الخامس . 5

كيقيس التكقعات السالبة  التي تدكر حكؿ تكقع الخطأ أك الخطر مف بعض المكاقؼ التي تحمؿ  : العامؿ السادس . 6

. إشارات باعثة عمى الشعكر بالتيديد اقترانا بخبرة مؤلمة سابقة

كاعتمدت البببلكم في حساب معامؿ ثبات مقياس القمؽ عمى طريقتى إعادة االختبار حيث كاف معامؿ الثبات بيذه 

. كىذه القيـ مناسبة لمتحقؽ مف ثبات المقياس   (76.)كالتجزئة النصفية  كاف معامؿ الثبات بيا   (84.)الطريقة  

كيشتمؿ المقياس عمى ثمانيف فقرة بجانب كؿ منيا كممة        (1984)مقياس تقدير الذات لؤلطفاؿ لعادؿ األشكؿ . 3     

: كيتككف المقياس مف ثمانية  بنكد لقياس تقدير الذات في صكر أربعة أبعاد  (نعـ ،ال)



90 

كتقيس مدل تفيـ الطفؿ إلمكاناتو العقمية مف حيث قدرتو عمى استذكار دركسو أك مدل إعجاب  :      البعد العقمي األكاديمي

. المدرس بو ،كقدرتو عمى االستيعاب  كمدل  شعكره بأىميتو كعضك في الفصؿ الدراسي 

كيقيس مفيـك الطفؿ عف مظيره الجسمي ، كصكرة كجيو ، كىيئتو العامة كمدل اقتناعو بما ىك عميو مف :      البعد الجسمي 

. خصائص جسمية 

يشير إلى فكرة الفرد عف ذاتو داخؿ الجماعة كمدل اقتناع الفرد بنفسو ، كمدل شعكره بحب اآلخريف    : البعد االجتماعي    

. لو كقدرتو عمى تككيف صداقات كمدل إحساسو بتقبؿ اآلخريف لو 

يشير إلى مدل إحساس الفرد بنفسو ىؿ يشعر بالسعادة ، تقمب المزاج ، بالخكؼ ؟ ىؿ يشعر بأنو يتفؽ مع    :  بعد القمق

 .اآلخريف أك يختمؼ عنيـ ،  كمدل تكيفو مع األسرة أك المدرسة 
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:                 صدق األدوات

عرضتيا الباحثة كناقشتيا مع لجنة مف المحكميف ، بمغ  (صدؽ المحكميف )كلمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لؤلداة                 

أشخاص مف ذكم االختصاص في مجاالت التربية ، التعميـ ، المناىج اإلرشاد   (7)                   عددىـ باإلضافة إلى المشرؼ 

تـ   (القدس ، بيت لحـ )                  ككاف منيـ أربعة مف حممة الدكتكراة ، كثبلث مف حممة الماجستير في الجامعات الفمسطينية 

جراء التعديبلت المغكية البسيطة التي أكصت بيا لجنة التحكيـ الكاردة أسمائيـ                      استرجاع االستبانات مف المحكميف كا 

(.  144)، صفحة  (4)                 في ممحؽ رقـ 

   

:                 ثبات األدوات

فكاف  ( Cronbach Alpha)               استخرج معامؿ الثبات لمقياس القمؽ ، تقدير الذات عف طريؽ معادلة كركنباخ ألفا

. يبيف ذلؾ (2)كالجدكؿ   (.90)كمعامؿ الثبات لمقياس تقدير الذات  (81.)معامؿ الثبات لمقياس  القمؽ 

( 2)الجدول 

يبين معامل الثبات لمقياس القمق وتقدير الذات بطريقة كرونباخ ألفا 

 

 (كرونباخ ألفا )الثبات  المقياس

 81. القمق

 90.تقدير الذات 
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:                   متغيرات الدراسة

:  اشتممت الدراسة عمى سبعة متغيرات مستقمة وىي: المتغيرات المستقمة :                      أوال

  (ذكر ، أنثى  )كلو مستكياف :  الجنس.  1

 (سنة14سنة ،13سنة ،  12 سنة ، 11سنكات  ،10)كلو خمسة مستكيات : العمر .  2

 (  داخؿ مؤسسة  ، مع األىؿ )   كلو مستكياف:مكاف السكف .  3

 (األب  ،األـ ، محرـك األبكيف ، غير محرـك )كلو أربع مستكيات:  محرـك مف .  4
 

 (خامس، سادس ، سابع ، ثامف ، تاسع  )كلو خمسة مستكيات : الصؼ الدراسي . 5
 

 (أمي ، ابتدائي ، إعدادم ، ثانكم ،دبمـك ، جامعي كما فكؽ)كلو ستة مستكيات : مستكل تعميـ األب . 6
 

 (أمي ، ابتدائي ، إعدادم ، ثانكم ،دبمـك ، جامعي كما فكؽ)كلو ستة مستكيات : مستكل تعميـ األـ. 7
 

      

: المتغيرات التابعة:      ثانيًا 

. (قمؽ األطفاؿ ، تقدير الذات )استجابات أفراد عينة الدراسة عمى المجاالت الفرعية كالكمية لممقاييس 

 

:       إجراءات الدراسة 

 حصمت الباحثة عمى كتب مكجيو مف عمادة كمية التربية في جامعة القدس لتسييؿ ميمة الباحثة في تطبيؽ 

: المقاييس داخؿ المؤسسات 

(  .  136)، صفحة  (1)إلى السيد معالي كزير التربية كالتعميـ المحتـر ، أنظر ممحؽ رقـ . 1

(  .  137)، صفحة  (2)إلى السيدة معالي كزيرة الشؤكف االجتماعية المحترمة ، أنظر ممحؽ رقـ . 2

عمى لجنة التحكيـ كتـ عمؿ ما  (مقياس تقدير الذات ، مقياس القمؽ)تـ عرض أداة البحث المككنة مف المقاييس. 3

( . 138)، صفحة (3)لـز مف تعديؿ بشكؿ كامؿ أنظر ممحؽ رقـ 
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ثـ كزعت المقاييس عمى األطفاؿ في قرية األطفاؿ كجمعية رعاية اليتيـ كفي مدرستي الذككر االعدادية كاإلناث .4

االعدادية كاسترجعت بعد تعبئة البيانات المطمكبة عف طريؽ الزيارات البيتية كالمدرسية  لكؿ طفؿ مف أطفاؿ العينة 

 (  .200)ككاف عدد االستبانات التي استرجعت 

:          المعالجة اإلحصائية

 مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج الدراسة الحالية ، استخدمت الباحثة برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية          

Statistical Package for Social Sciences SPSS-PC) ). كذلؾ باستخداـ النسب المئكية كالمتكسطات

تحميؿ التبايف الثنائي ،  (Two-WayAnalysis of Variance)الحسابية كاالنحرافات المعيارية باإلضافة إلى

  .(Cronbach Alpha)كمعادلة كركنباخ ألفا 
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الفصل الرابع 

 

نتائج الدراسة ومناقشتيا 
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الفصل الرابع 

نتائج الدراسة 

      تضمف الفصؿ عرضان لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف التحميؿ اإلحصائي لمبيانات المحصؿ عمييا مف استجابات أفراد 

العينة عمى أدكات الدراسة استبانة لمرأم  كقد قامت الباحثة باستعراض تمؾ النتائج كفقا النسجاميا كمدل ارتباطيا مع  

. الفرضيات المطركحة في الفصؿ األكؿ 

يعزل لمتفاعؿ   ، كتقدير الذاتالقمؽفي  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال:       الفرضية األولى 

.   كالعمر المحركميف كغير المحركميف األطفاؿ بيف

  :     عرض نتائج الفرضية األولى ومناقشتيا 

      لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة    

. يشير إلى ذلؾ  (3)الدراسة في القمؽ ،  كتقدير الذات  كالمحرـك كغير المحرـك كالعمر كالجدكؿ رقـ 
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( 3)الجدكؿ رقـ 

 يبيف المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ، كتقدير 

الذات لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف كالعمر   

بعد أف استخدمت المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد  (3)كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ، كتقدير الذات  لممحرـك كغير المحرـك حسب متغير العمر   ، أف المتكسط 

، كأف المتكسط ( 78.47 )كغير المحرـك  (81.07)الحسابي لمعينة الكمية في درجة القمؽ لدل الطفؿ المحرـك 

 6.387)كانحراؼ معيارم         (82.33) سنة بمغ 12الحسابي لعمر المحركميف في درجة القمؽ أشار إلى العمر 

، كبمغ أيضان لدل   (6.632)مع انحراؼ معيارم قدره  (79.63)سنة بمغ 11المتكسط الحسابي لعمر أن ، إذ  (

 غير المحروم

 

 

المحروم 
 

  الطفل
 
 
 

 العمر

 

 
 

االنحراؼ  العدد المتغير
 المعيارم

المتكسط  
 الحسابي

االنحراؼ  العدد
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

   10سنكات  81.80 6.374 13 78.39 7.326 23
 
 
 
 
 القمق 

22 6.235 75.57 13 6.632 79.63 
 11سنة 

 

16 6.191 82.94 12 6.387 82.33 
     

 12سنة  

 13سنة   81.20 8.817 10 77.88 9.300 17

 14سنة   80.48 7.527 21 77.52 8.189 21

 العينة الكمية  81.07 7.075 61 78.47 7.806 86

   10سنكات  126.20 6.140 5 126.11 5.616 19
 
 
 
 

تقدير 
 الذات 

 11سنة  124.29 4.680 7 125.73 6.227 15

18 5.710 128.61 17 6.838 127.53 
     

 12سنة  

 13سنة   126.62 7.101 13 126.58 6.031 19

 14سنة   126.41 5.893 22 124.61 6.482 18

89 6.019 126.35 64 6.195 126.50 
 العينة الكمية 
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سنة بمغ المتكسط 11، غير أف العمر  ( 6.191)مع انحراؼ معيارم  ( 82.94)سنة غير المحركميف 12العمر 

( . 6.235)مع انحراؼ معيارم  ( 75.57)الحسابي

( 126.50) لدل  المحرـك تقدير الذاتالمتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة   كأما في درجة تقدير الذات فبمغ 

سنة بمغ  12، كأف المتكسط الحسابي  لعمر المحركميف في درجة تقدير الذات إلى العمر (126.35 )كغير المحرـك 

مع انحراؼ  (124.29)سنة بمغ 11المتكسط الحسابي لعمر أن ، إذ  (6.838)مع انحراؼ معيارم  (127.53)

مع انحراؼ معيارم  (128.61)سنة غير المحركميف 12، كبمغ أيضان لدل  العمر  (4.680)معيارم قدره 

مع  انحراؼ معيارم               (124.61)سنة بمغ المتكسط الحسابي 14، غير أف العمر  (5.710)

( Two-Way Analysis of Variance)كلفحص ىذه الفرضية  تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي .(6.482)

لمتكسطات استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات تبعان لؤلطفاؿ المحركميف  كغير المحركميف كالعمر 

( . 4)كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

( 4)الجدكؿ رقـ 

      يبيف نتائج تحميؿ التبايف الثنائي  لمتكسطات استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات لؤلطفاؿ المحركميف 

كغير المحركميف كالعمر 

مستوى 
 الداللة

(ف)قيمة  درجات  متوسط المربعات 
 الحرية

 المتغير مصدر التباين مجموع المربعات

  األثر الرئيس 751.836 9 83.537 1.492 157.
 التفاعؿ 846395.030 1 846395.030 15112.963 001. القمق

.045 4.094 229.307 1 229.307 (A )المحرـك  

.188 1.563 87.507 4 350.030 (B )ا لعمر   

.807 .401 22.474 4 89.896 (AXB) 

 التبايف 7672.626 137 56.005  
 المجمكع الكمي 8424.463 146   

  األثر الرئيس 208.290 9 23.143 613. 784.
تقدير 
 الذات

 التفاعؿ 1975419.038 1 1975419.038 52323.951 001.

.914 .012 .446 1 .446 (A )المحرـك  

.353 1.112 41.998 4 167.992 (B )ا لعمر   

.847 .345 13.039 4 52.157 (AXB) 

 التبايف 5398.769 143 37.754  
 المجمكع الكمي 5607.059 152   
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 بيفعمى درجة القمؽ يعزل لتفاعؿ  (α .05 0= ) عند مستكل كتكضح نتائج الجدكؿ أنو  يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية

    مستكل الداللةكىي دالة إحصائيان عند  (4.094= ؼ  ) كالعمر إذ بمغت قيمة المحركميف كغير المحركميف األطفاؿ

نجد أف المتكسط الحسابي لدرجة الكمية  لحالة  األطفاؿ المحركميف  بمغ  (3)كبالنظر إلى الجدكؿ رقـ   (045.)

مع انحراؼ معيارم  (82.33) سنة بمغ المتكسط الحسابي 12كلعمر   (7.075 )  كانحراؼ معيارم ( 81.07)

كانحراؼ معيارم  (78.47)مقارنة مع المتكسط الحسابي لدرجة الكمية لؤلطفاؿ غير المحركميف فبمغ   ( 6.387)

 12كنجد أف المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ غير المحركميف أعمى مف األطفاؿ المحركميف عند العمر الزمني  ( 7.806)

 ( . 6.191)كانحراؼ معيارم  (82.94)سنة  فبمغ المتكسط الحسابي  

عمى درجة تقدير الذات  (α .05 0= ) عند مستكل بينما أظيرت  نتائج الجدكؿ أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية

كىي غير دالة إحصائيان  (012.= ؼ  ) كالعمر إذ بمغت قيمة المحركميف كغير المحركميف  األطفاؿ بيفيعزل لتفاعؿ 

 لدل  المحرـك        تقدير الذاتالمتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة نجد   (3)كبالنظر في الجدكؿ رقـ 

. كالنسبة متقاربة  (126.35 )مقارنة مع غير المحرـك   (126.50)

محركميف كغير  اؿ بيف(α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجد متبيف نتيجة الفرضية األكلى  أنو

لصالح   (045.)كىي دالة إحصائيان عند مستكل الداللة  (4.094= ؼ  )المحركميف في درجة القمؽ ، إذ بمغت قيمة 

. سنة  12المحركميف  كالعمر 

عمى أطفاؿ المؤسسات اإليكائية كأطفاؿ األسر  (1999)كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج البحكث السابقة  مثؿ دراسة الميدم 

. العادية في مصر  في مقياس مفيـك الذات عمى بعد القمؽ لصالح األطفاؿ المحركميف 

 في درجة الشعكر بالقمؽ بيف الطفؿ في األسرة البديمة كالطفؿ في األسرة الطبيعية (1990 )تتفؽ مع دراسة ميخائيؿ

. لصالح طفؿ األسرة البديمة 

في القاىرة  ككانت النتائج تشير   (12-6)كالتي أجريت  عمى أطفاؿ مف العمر الزمني  (1995) كمع دراسة أحمد  

 .أف درجة القمؽ كانت عالية لصالح أطفاؿ المؤسسات اإليكائية أيضان 
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كيعكد ذلؾ ككف األطفاؿ عمكمان ينتقمكف مف مرحمة الطفكلة إلى مرحمة المراىقة كما يصاحبيا مف تغيرات فسيكلكجية ، 

كجسمية ، كاجتماعية ، كعقمية ، كانفعالية  فيبدك الطفؿ قمقان نتيجة لتمؾ التغيرات ، كلفقداف الشعكر باألماف داخؿ األسرة 

البديمة كقد يعكد ذلؾ إلى إىماؿ األىؿ الطفؿ كعدـ السؤاؿ عنو داخؿ المؤسسة ، كعدـ ثبات األـ البديمة ، كالمدرسيف ، 

. كالمحيطيف بالطفؿ في مكاقفيـ  كتعامميـ مع الطفؿ 

كقد يعكد القمؽ كذلؾ إلى شعكر الطفؿ بالذنب بسبب حرمانو مف أحد كالديو أك كمييما بأنو ىك السبب في ذلؾ ، كقد 

يتعمـ الطفؿ القمؽ كيرل  (األـ البديمة ، األـ العادية ، األقارب )يرجع كذلؾ بسبب تقميد الطفؿ لمراشديف المحيطيف بو 

كىـ   (األـ البديمة ، األـ العادية ، األقارب )الخطر في كؿ ما يحيط بو ، فالطفؿ يبلحظ الراشديف المحيطيف بو 

( .  1999جامعة القدس المفتكحة ، )يتعاممكف بقمؽ كاىتماـ في المكاقؼ السمككية المختمفة 

كقد يؤدم اإلحباط  الزائد إلى مشاعر القمؽ كالغضب كال يتمكف األطفاؿ في كثير مف األحكاؿ مف التعبير عف غضبيـ 

. بسبب اعتمادىـ عمى الراشديف مما يؤدم إلى شعكرىـ بالقمؽ 

 في تقدير الذات (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم تبيف نتيجة الفرضية األكلى  أنو ال   بينما  

.  كالعمر المحركميف كغير المحركميف  بيفيعزل لتفاعؿ 

كالتي بحثت في الفركؽ في مفيـك الذات بيف األيتاـ كغير األيتاـ  (1981)كقد اتفقت النتائج مع دراسة عباس كالكيبلني

عمى األطفاؿ األيتاـ في األردف  كقد دلت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ دالة في مفيـك الذات بيف األيتاـ كغير األيتاـ ،  

العبلقة بيف مفيـك الذات لدل األطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية كانتقمكا إلى أسر  في (1975)دراسة ليمكف ك

كانت درجات األطفاؿ عمى مقياس مفيـك الذات عادية ، انخفاض مفيـك الذات  حيث بديمة كتكحدىـ مع ىذه األسر ،

ارتبط بتأخر التكحد مع األسر البديمة ، كتبدك نتائج ىذه الدراسة غير متكقعة حيث تجمع كؿ الدراسات كالبحكث عمى 

كىذا ما اكدتو نتائج الدراسة الحالية ،  أف تمقي الرعاية في األسرة البديمة ساعدت .األثر السيئ لمحرماف مف األسرة 

 .األطفاؿ المحركميف عمى تنمية مفيـك الذات لدييـ ك جعؿ درجاتيـ عادية عمى مقياس مفيـك الذات 

كالتي بحثت في   (Barish,James,1979)باريس كجيمس  ىذه النتيجة تختمؼ مع بعض الدراسات السابقة مثؿ

 دراسة دسكقي            أثر الطبلؽ كما يترتب عميو مف غياب األب عمى مفيـك الذات لدل األطفاؿ كالمراىقيف ، ك

 .كغيرىـ  ((1989، كالكفافي (1996) م ، كد سكؽ(1982)عبد الغفار ، ك(1976)، كالدمرداش(1995)
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  كتقدير الذاتالقمؽفي كؿ مف  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال أنو : الفرضية الثانية 

 . األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف كالجنس  بيفيعزل لمتفاعؿ 

 :عرض نتائج الفرضية الثانية  ومناقشتيا

  لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة 

 .يشير إلى ذلؾ  (5)المحركميف كغير المحركميف كالجنس كالجدكؿ رقـ  الدراسة في القمؽ ،  كتقدير الذات لؤلطفاؿ

( 5)الجدكؿ رقـ 

       يبيف المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ، كتقدير الذات  

. لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف كالجنس 

 
 غير المحروم 

 
 المحروم 

الطفل     
 

 
 الجنس 

 

 
 

لمتغير ا االنحراؼ  العدد 
 المعيارم 

 المتكسط  
 الحسابي 

العدد   
    

االنحراؼ 
 المعيارم 

المتكسط 
 الحسابي

35 7.289 76.60 34 5.812 79.09 
 

 ذكر 
 
 

 القمق 
51 7.960 79.75 28 7.880 83.21 

  

 أنثى  

86 7.806 78.47 62 7.074 80.95 
     

 العينة الكمية 

38 6.554 126.50 37 5.453 124.86 
 

 ذكر   
 

تقدير 
 128.50 6.546 28 126.24 5.652 51 الذات 

 أنثى 
  

89 6.019 126.35 65 6.172 126.43 
 

 العينة الكمية 

بعد أف استخدمت المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ،   (5)كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ، كتقدير الذات  لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف كالجنس ، أف 

، كأف (78.47 )كغير المحرـك  (80.95)المتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة القمؽ لدل حالة المحرـك 
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، إذ أف  (7.880)كانحراؼ معيارم  (83.21)المتكسط الحسابي  لئلناث المحركمات في درجة القمؽ أشار إلى 

، في حيف  بمغ المتكسط  (5.812)مع انحراؼ معيارم قدره  (79.09)المتكسط الحسابي لذككر المحركميف بمغ

، كأف المتكسط الحسابي  لئلناث غير   ( 7.289)مع انحراؼ معيارم  (76.60)الحسابي لذككر غير المحركميف 

 ( .7.960)مع انحراؼ معيارم  (79.75)المحركمات 

كغير  (126.43) لدل  المحرـك تقدير الذاتالمتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة كأما في درجة تقدير الذات فبمغ 

مع انحراؼ  (128.50)، كأف المتكسط الحسابي  لئلناث المحركمات في درجة تقدير الذات بمغ (126.35 )المحرـك 

،  (5.453)مع انحراؼ معيارم قدره  (124.86)المتكسط الحسابي لذككر المحركميف بمغ أن ، إذ  (6.546)معيارم 

، غير أف اإلناث بمغ المتكسط الحسابي  (6.554)مع انحراؼ معيارم  (126.50)كبمغ لدل الذككر غير المحركميف 

( . 5.652)مع انحراؼ معيارم  (126.24)

لمتكسطات  (Two-Way Analysis of Variance)كلفحص ىذه الفرضية  تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي 

استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف كالجنس كما ىك مبيف في 

 (6)الجدكؿ رقـ 
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( 6)الجدكؿ رقـ 

          يبيف نتائج تحميؿ التبايف الثنائي  لمتكسطات استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات لؤلطفاؿ  

المحركميف كغير المحركميف كالجنس 

مستوى 
 الداللة

 قيمة
(ف)  

درجات  متوسط المربعات 
 الحرية 

 المتغير  مصدر التباين مجموع المربعات 

  األثر الرئيس  689.457 3 229.819 4.262 006.
لقمؽا  التفاعؿ  896130.060 1 896130.060 16617.363 001. 

.017 5.808 313.232 1 313.232  (A )المحرـك   

.004 8.653 466.612 1 466.612 (B )ا لجنس     

.692 .157 8.493 1 8.493 (AXB)  

 التبايف 7765.536 144 53.927  
 المجمكع الكمي  8454.993 147   

  األثر الرئيس  212.395 3 70.798 1.962 122.
تقدير 
 الذات 

 التفاعؿ  2357129.708 1 2357129.708 65306.502 001.

.751 .101 3.648 1 3.648  (A )المحرـك   

.091 2.896 104.540 1 104.540 (B )ا لجنس     

.051 3.878 139.960 1 139.960 (AXB)  

 التبايف 5414.001 150 36.093    
 المجمكع الكمي  5626.396 153    

 

عمى درجة القمؽ يعزل لمتفاعؿ  (α .05 0= )عند مستكل         تكضح نتائج الجدكؿ أنو  يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية 

كىي دالة إحصائيان عند مستكل  (5.808= ؼ  )إذ بمغت قيمة  المحركميف كغير المحركميف كالجنس   حالةبيف

مع انحراؼ معيارم  (83.21)حيث بمغ  المتكسط الحسابي لئلناث المحركمات في درجة القمؽ  (017.)الداللة 

(. 7.960)مع انحراؼ معيارم (79.75)، كأف المتكسط الحسابي  لئلناث غير  المحركمات  (7.880)

 عمى درجة تقدير الذات (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم الأنو     بينما تكضح نتائج الجدكؿ

كىي غير دالة  إحصائيان  (101.=ؼ  )المحركميف كغير المحركميف كالجنس  إذ بمغت قيمة  بيفيعزل لمتفاعؿ 

نجد أف المتكسط الحسابي  لئلناث المحركمات في درجة تقدير الذات بمغ              (5)كبالنظر إلى الجدكؿ رقـ 
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مقارنة مع اإلناث غير المحركمات  بمغ المتكسط الحسابي             (6.546)كانحراؼ معيارم  (128.50)

. كىي متقاربة نسبيان    (5.652)مع انحراؼ معيارم  (126.24)

 األطفاؿ المحركميف بيف( α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدالفرضية الثانية أنو م       تبيف نتيجة 

كىي دالة إحصائيان عند مستكل الداللة                (5.808= ؼ  ) ، إذ بمغت قيمة القمؽكغير المحركميف في درجة 

.   لصالح اإلناث المحركمات ( 017.)

كالتي بحثت في الحرماف األبكم  (1996)تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج البحكث السابقة  مثؿ دراسة   دراسة دسكقي       

كعبلقتو بكؿ مف التكافؽ النفسي كمفيـك الذات كاالكتئاب لدل طمبة الجامعة كأكدت النتائج أف اإلناث أكثر قمقان مف 

. الذككر 

كالتي ىدفت إلى تحديد فاعمية برنامج إرشادم جماعي في خفض  (1995)      كلـ تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أحمد 

مستكل القمؽ لدل األطفاؿ المحركميف مف أحد الكالديف كبينت النتائج أف درجة القمؽ لدل الذككر كانت أعمى مف 

.       درجة القمؽ لدل اإلناث 

 كيرجع ذلؾ كمو إلى البيئة التي تعيش   كيمكف تفسير حصكؿ اإلناث عمى درجات أعمى في القمؽ بالمقارنة مع الذككر   

تؤكد أف اإلناث أكثر قمقان مف الذككر كذلؾ ألف  (1996)بيا اإلناث ، كىناؾ دراسات كثيرة مثؿ دراسة دسكقي 

 .اإلناث أكثر حساسية كانفعاالتيف اتجاه المكاقؼ المختمفة تككف مبلحظة أكثر مف الذككر 

   بينما أظيرت النتائج بأنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المحركميف كغير المحركميف عمى درجة تقدير الذات    

 تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج البحكث السابقة  مثؿ دراسة .كىي غير دالة  إحصائيان  (101.= ؼ  )إذ بمغت قيمة 

كالذم بحث في مفيـك الذات لدل بعض الفئات مف أطفاؿ المؤسسات اإليكائية كلـ تظير  (1982)عبد الغفار 

. فركؽ دالة بيف األطفاؿ العادييف كأطفاؿ المؤسسات اإليكائية في تقدير الذات  لدل الجنسيف 

كالتي بحثت في مقارنة األحاسيس الجمالية المصاحبة لمتذكؽ بيف  (1996)     كىذه النتيجة كانت بعكس دراسة خميؿ 

فتيات نمطيف مف المؤسسات االجتماعية كأسر طبيعية كمؤشر لسكاء البيئة في القاىرة حيث أظيرت النتائج أف 

  أقؿ إتزانان كمستكل تقدير الذات لدييف منخفض ، بعكس النتائج الحالية S.O.Sالفتيات المراىقات مف قرية األطفاؿ 
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مما يحدث تكامبلن في التنشئة  (األقارب )، كذلؾ يعكد أف فتيات قرل األطفاؿ عمى عبلقة بأسرىف الطبيعية 

. االجتماعية لدييف ، ككذلؾ تطبيؽ  النظاـ التربكم الجيد الذم يعزز مف تقدير الذات لدييف

كالتي تبحث في مفيـك الذات لدل األطفاؿ المحركميف مف األـ كبينت  (2000)كلـ تتفؽ كذلؾ مع دراسة عبداهلل 

النتيجة أف اإلناث غير المحركمات مف األـ أظيرف مستكل منخفضان عمى درجة تقدير الذات بعكس اإلناث 

. المحركمات

 

 كتقدير الذات يعزل لمتفاعؿ القمؽفي  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال: الفرضية الثالثة 

.  كالصؼ الدراسي  المحركميف كغير المحركميف  األطفاؿبيف

    لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ 

المحركميف كغير المحركميف كالصؼ الدراسي كالجدكؿ رقـ     الدراسة في القمؽ ،  كتقدير الذات  لؤلطفاؿ .عينة 

. يشير إلى ذلؾ  (7)
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( 7)الجدكؿ رقـ 

          يبيف المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ ، كتقدير 

الذات لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف كالصؼ الدراسي 
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بعد أف استخدمت المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ،   (7)   تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ، كتقدير الذات  لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف كالصؼ 

 كغير المحرـك             (80.98)الدراسي ، أف المتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة القمؽ لدل  المحرـك 

كانحراؼ معيارم  (82.90)، كأف المتكسط الحسابي لصؼ السابع المحركميف في درجة القمؽ أشار إلى (78.48)

، في حيف   (8.069)مع انحراؼ معيارم قدره  (79.00)المتكسط الحسابي لصؼ الثامف بمغأن ، إذ  (7.608)

، كأف المتكسط  (8.326)مع انحراؼ معيارم  (81.38)بمغ المتكسط الحسابي لصؼ السابع غير المحركميف 

( . 7.707)مع انحراؼ معيارم  (75.00)الحسابي لصؼ التاسع 

 غير المحروم

 

 

المحروم 
 

 

 
 الطفل

 
 

 
 الصف

 

 

 
 
االنحراؼ  العدد المتغير

 المعيارم
 المتكسط  
 الحسابي 

العدد 
      

االنحراؼ 
 المعيارم 

المتكسط 
 الحسابي

24 7.220 77.96 17 6.054 81.18 
  

 خامس 

 
 
 
 
 
 القمؽ 

16 7.206 79.94 9 7.934 82.22 
 

 سادس 

16 8.326 81.38 10 7.608 82.90 
 

 سابع

17 8.767 77.35 10 8.069 79.00 
 

 ثامف 
  تاسع  80.07 7.314 15 75.00 7.707 11

84 7.893 78.48 61 7.129 80.98 
العينة 
 الكمية 

26 5.059 125.65 13 4.976 123.61 
 

 خامس  

 
 
 
 
 
 تقدير الذات 

19 6.685 126.63 9 7.018 128.33 
 

 سادس 

17 5.332 130.06 13 6.897 129.69 
 

 سابع 

 ثامف  125.33 6.513 12 125.81 6.069 16
 تاسع  125.81 5.180 16 122.10 5.801 10

88 6.053 126.34 63 6.255 126.43 
العينة 
 الكمية 
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كغير  (126.43) لدل  المحرـك تقدير الذاتالمتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة       كأما في درجة تقدير الذات فبمغ 

، كأف المتكسط الحسابي  لصؼ السابع المحركميف في درجة تقدير الذات بمغ              (126.34 )المحرـك 

مع  (123.61)المتكسط الحسابي لصؼ الخامس المحركميف بمغ أن إذ  (6.897)مع انحراؼ معيارم  (129.69)

مع انحراؼ معيارم          (130.06)، كبمغ لدل الصؼ السابع  غير المحركميف  (4.976)انحراؼ معيارم قدره 

( .  5.801)مع  انحراؼ معيارم  ( 122.10)، كأف المتكسط الحسابي لصؼ التاسع  (5.332)

لمتكسطات  (Two-Way Analysis of Variance)كلفحص ىذه الفرضية  استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي 

المحركميف كغير المحركميف كالجنس كما ىك مبيف في  استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات لؤلطفاؿ

( 8)الجدكؿ رقـ 
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( 8)الجدكؿ رقـ 

لمتكسطات استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات لؤلطفاؿ تحميؿ التبايف الثنائي        يبيف نتائج 

  المحركميف كغير المحركميف لصؼ الدراسي 

مستوى 
 الداللة

درجات  متوسط المربعات   (ف)قيمة 
 الحرية 

 المتغير  مصدر التباين مجموع المربعات 

  األثر الرئيس  654.723 9 72.747 1.261 264.
 التفاعؿ  843547.382 1 843547.382 14623.504 001. القمؽ

.039 4.347 250.772 1 250.772  (A )المحرـك   

.179 1.595 92.026 4 368.103 (B )الصؼ     

.918 .235 13.560 4 54.241 (AXB)  

 التبايف 7787.388 135 57.684    
 المجمكع الكمي  8442.110 144    

  األثر الرئيس  727.949 9 80.883 2.334 018.
تقدير 
 الذات 

 التفاعؿ  2205839.565 1 2205839.565 63662.096 001.

.614 .255 8.851 1 8.851  (A )المحرـك   

.001 4.738 164.183 4 656.733 (B )الصؼ     

.410 .999 34.616 4 138.465 (AXB)  

 التبايف 4885.535 141 34.649    
 المجمكع الكمي  5613.483 150      

 

عمى درجة القمؽ يعزل لمتفاعؿ لؤلطفاؿ  (α .05 0= )عند مستكل    بينت نتائج أنو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية 

كىي دالة إحصائيان عند مستكل  (4.347= ؼ  )كالصؼ الدراسي،  إذ بمغت قيمة  المحركميف كغير المحركميف

مقارنة مع   (80.98)أف المتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة القمؽ لدل الطفؿ المحرـك ك (039.)الداللة 

كانحراؼ معيارم        (82.90)، كأعمى متكسط حسابي لصؼ السابع المحركميف بمغ (78.48 )غير المحرـك 

(7.608 . )

عمى  درجة تقدير الذات يعزل  (α .05 0= )عند مستكلتكضح النتائج أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية 

كىي غير دالة  (255= ؼ  )كالصؼ الدراسي إذ بمغت قيمة  لمتفاعؿ لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف
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 ( 126.43)نجد أف المتكسط الحسابي لدرجة الكمية في تقدير الذات بمغ  (7)إحصائيان  كبالنظر إلى الجدكؿ رقـ 

كانحراؼ معيارم               (126.34)مقارنة مع غير المحركميف حيث بمغ  ( 6.255)كانحراؼ معيارم  

.  كىي متقاربة نسبيان  (6.053)

لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف عمى  (α .05 0= )عند مستكل     بينت نتائج أنو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية 

لصالح األطفاؿ   (039.)كىي دالة إحصائيان عند مستكل الداللة  (4.347= ؼ  )درجة القمؽ ، إذ بمغت قيمة 

. (الصؼ السابع )المحركميف 

كالتي بحثت بالشعكر بالكحدة النفسية كعبلقتو بالتكافؽ النفسي ( 2002)     اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة إبراىيـ 

كاالجتماعي ، كبينت النتائج أف أطفاؿ الصؼ الخامس كالرابع  كانت درجة القمؽ منخفضة  لصالح األطفاؿ 

كالتي بحثت  في التكافؽ الشخصي كاالجتماعي لدل  (1996 )كمع دراسة  بيكمي. المحركميف عمى مقياس التكافؽ 

 كتكصمت عمى أنو يكجد فركؽ ذات داللة لصؼ السابع ةاألطفاؿ المحركميف كغير المحركميف مف الرعاية الكالدم

. كالثامف لصالح األطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية في درجة القمؽ 

سنة كبيف الصؼ الدراسي السابع  (12)     ترل الباحثة أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف حالة األطفاؿ المحركميف ذك األعمار 

. حيث كاف ىناؾ قمؽ كاضح في العمر كالصؼ المساٍك لمعمر 

بينما أظيرت النتائج بأنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المحركميف كغير المحركميف عمى درجة تقدير الذات         

 . كىي غير دالة  إحصائيان  (255. = ؼ  )إذ بمغت قيمة 
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يعزل   كتقدير الذاتالقمؽفي كؿ مف  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال: الفرضية الرابعة 

.  يف كمكاف السكف ـكحر الـ كغيريفـكحرـ اؿ األطفاؿبيفلمتفاعؿ 

   لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة 

يشير إلى  (9)الدراسة في القمؽ ،  كتقدير الذات لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف  تبعان لمكاف السكف كالجدكؿ رقـ 

. ذلؾ 

( 9)الجدكؿ رقـ 

        يبيف المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ ، كتقدير الذات 

 لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف تبعان لمكاف السكف

 
 غير المحروم

 
 المحروم

 الطفل
 

 المكان

 

 
 

االنحراؼ  العدد المتغير
 المعيارم

المتكسط  
 الحسابي

االنحراؼ  العدد
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

  داخؿ مؤسسة 81.40 6.168 10 74.00 8.718 8

 

 80.87 7.287 52 79.04 7.601 77 القمؽ
 مع األىؿ

 

85 7.797 78.56 62 7.074 80.95 
 

 العينة الكمية
  داخؿ مؤسسة 125.92 5.632 12 124.50 6.133 10

تقدير 
 الذات

79 6.003 126.58 53 6.332 126.55 
 مع األىؿ

 

89 6.019 126.35 65 6.172 126.43 
 

 العينة الكمية

 

بعد أف استخدمت المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ،   (9)     كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

المحركميف كغير المحركميف تبعان لمكاف  كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ، كتقدير الذات  لؤلطفاؿ
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، كأف (78.56)كغير المحرـك  (80.95)، أف المتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة القمؽ لدل المحرـك  السكف 

كانحراؼ معيارم         (81.40)المتكسط الحسابي لطفؿ المحرـك داخؿ المؤسسة في درجة القمؽ أشار إلى 

مع انحراؼ معيارم قدره  (80.87)المتكسط الحسابي لطفؿ الذم يعيش مع األىؿ المحرـك بمغأن ، إذ  (6.168)

مع انحراؼ  (79.04)، في حيف  بمغ المتكسط الحسابي لطفؿ الذم يعيش مع األىؿ غير المحرـك   (7.287)

(  8.718)مع انحراؼ معيارم    (74.00)، ك بمغ المتكسط الحسابي لطفؿ داخؿ المؤسسة  ( 7.601)معيارم 

كغير  (126.43) لدل الطفؿ المحرـك تقدير الذاتالمتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة      درجة تقدير الذات فبمغ 

، كأف المتكسط الحسابي  لطفؿ مع األىؿ المحرـك  في درجة تقدير الذات بمغ          (126.35 )المحرـك 

، في حيف بمغ المتكسط الحسابي لطفؿ داخؿ المؤسسة  المحرـك       (6.332)مع انحراؼ معيارم  (126.55)

، كبمغ المتكسط الحسابي  لطفؿ مع األىؿ غير المحرـك          (5.632)مع انحراؼ معيارم قدره  (125.92)

، غير أف الطفؿ داخؿ المؤسسة  بمغ المتكسط الحسابي              (6.003)مع انحراؼ معيارم    (126.58)

( .  6.133)مع انحراؼ معيارم  (124.50)

لمتكسطات  (Two-Way Analysis of Variance)كلفحص ىذه الفرضية  تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي 

استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات لؤلطفاؿ  المحركميف كغير المحركميف تبعان لمكاف السكف  كما 

 ( .10)ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 
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(   10)الجدول رقم 

 المحركميف لؤلطفاؿ       يبيف نتائج تحميؿ التبايف الثنائي  لمتكسطات استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات 

 كغير المحركميف  تبعان لمكاف السكف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيفعمى درجة القمؽ يعزل لمتفاعؿ  (α .05 0= )عند مستكلتكضح نتائج الجدكؿ أنو  يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية 

كىي دالة إحصائيان عند   (5.936= ؼ  )إذ بمغت قيمة  يف تبعان  لمكاف السكف ـكحر الـغيرك يفـكحرـ اؿاألطفاؿ

مستوى 
 الداللة

 قيمة
(ف)  

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 المتغير  مصدر التباين مجموع المربعات

  األثر الرئيس 390.659 3 130.220 2.335 076.
 001. القمؽ

6931.93

7 

386508.3

88 
 التفاعؿ 386508.388 1

.016 5.936 330.953 1 330.953 (A )المحرـك  

.236 1.415 78.879 1 78.879 
 مكاف السكف

(B) 

.143 2.166 120.772 1 120.772 (AXB) 

 التبايف 7973.341 143 55.758  
 المجمكع الكمي 8364.000 146   

  األثر الرئيس 42.632 3 14.211 382. 766.
تقدير 
 الذات 

.001 
31702.1

11 

1180114.

013 
 التفاعؿ 1180114.013 1

.626 .239 8.883 1 8.883 (A )المحرـك  

.339 .920 34.251 1 34.251 (Bمكاف السكف  

.608 .264 9.809 1 9.809 (AXB) 

 التبايف 5583.764 150 37.225  
 المجمكع الكمي 5626.396 153   
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مع  (81.40)حيث بمغ المتكسط الحسابي لطفؿ المحرـك داخؿ المؤسسة في درجة القمؽ  (016.)مستكل الداللة 

(  . 6.168)انحراؼ معيارم 

 

 

       تكضح نتائج الجدكؿ أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف عمى درجةالكمية  

، فبمغ  (626.)كىي غير دالة  إحصائيان حيث بمغ مستكل الداللة  (239.= ؼ  )لتقدير الذات إذ بمغت قيمة 

مقارنة مع غير المحرـك              (126.43) لدل المحرـك تقدير الذاتالمتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة 

. كىي متقاربة نسبيان حيث  يكجد فارؽ بسيط   (126.35)

األطفاؿ المحركميف  بيف( α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدالفرضية الرابعة أنو متبيف نتيجة   

( 016.)كىي دالة إحصائيان عند مستكل الداللة   (5.936= ؼ  ) إذ بمغت قيمة القمؽكغير المحركميف في درجة 

 . (قرية األطفاؿ )لصالح األطفاؿ المحركميف داخؿ المؤسسة اإليكائية 

      أسفرت النتائج عمى عدـ كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف كمكاف السكف عمى 

كاتفقت ىذه النتيجة مع عبد الغفار  .كىي غير دالة  إحصائيان  (239.= ؼ  )درجة تقدير الذات إذ بمغت قيمة 

كالذم بحث في مفيـك الذات لدل بعض الفئات مف أطفاؿ المؤسسات اإليكائية كلـ تظير فركؽ دالة بيف  (1982)

. األطفاؿ العادييف كأطفاؿ المؤسسات اإليكائية في تقدير الذات 

كالتي بحثت في مقارنة األحاسيس الجمالية المصاحبة لمتذكؽ بيف  (1996)ىذه النتيجة كانت بعكس دراسة خميؿ      

فتيات نمطيف مف المؤسسات االجتماعية كأسر طبيعية كمؤشر لسكاء البيئة في القاىرة حيث أظيرت النتائج أف الفتيات 

  أقؿ إتزانان كمستكل تقدير الذات لدييف منخفض ، بعكس النتائج الحالية ، كذلؾ  S.O.Sالمراىقات مف قرية األطفاؿ

مما يحدث تكامبلن في التنشئة االجتماعية لدييف   (األقارب )يعكد أف فتيات قرل األطفاؿ عمى عبلقة بأسرىف الطبيعية 

 .، كأف برامج الرعاية االجتماعية المؤسسية المقدمة ليف ساعدت عمى بناء تقدير ذاتي إيجابي 
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 كتقدير الذات يعزل لمتفاعؿ  القمؽفي  ( α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال:  الفرضية الخامسة  

 . (األب ، األـ ، محرـك األبكيف ، غير محرـك )كمحرـك مف  يف ـكحر الـ كغيريفـكحرـ اؿ األطفاؿبيف

لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة 

األب ك األـ ، محرـك األبكيف )كمحرـك مف حالة  المحركميف كغير المحركميف الدراسة في القمؽ ، كتقدير الذات  ؿ

(. 11)كما يشير الجدكؿ رقـ  .(،غير محرـك 
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( 11)الجدكؿ رقـ 

       يبيف المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ ، كتقدير 

  .( ،غير محرـك محرـك األبكيفاألب ك األـ ، )كمحرـك مف لمحركميف كغير المحركميف الذات ؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غير المحروم

   
 

 الطفل المحروم
 

 

محروم 
 من  

 

 
 
االنحراؼ  العدد المتغير

 المعيارم 
 المتكسط 
  الحسابي 

العدد 
      

االنحراؼ 
 المعيارم 

المتكسط 
 الحسابي

3 9.539 73.00 35 7.113 80.60 
  

 األب
 
 
 
 
 
 القمؽ 
 
 
 
 
 
 

7 4.036 79.43 19 8.085 81.53 
 

 األـ  

6 10.309 77.67 4 6.481 81.00 

 
محرـك 
 األبكيف

68 7.922 78.53 - - - 
 غير محرـك 

84 7.850 78.35 58 7.295 80.93 

 العينة الكمية
 

3 9.539 125.00 34 6.223 126.00 
 

 األب
 

 

تقدير 
 127.25 6.784 24 125.33 3.670 6 الذات 

 
 األـ

8 6.024 124.50 4 3.500 127.25 
محرـك 
 األبكيف

 غير محرـك  - - - 126.73 6.129 71

88 6.048 126.38 62 6.269 126.56 
 العينة الكمية
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بعد أف استخدمت المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ،   (11)  كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

األب ، األـ )كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ، كتقدير الذات  لممحرـك كغير المحرـك كمحرـك مف 

( 80.93)، بمغ المتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة القمؽ لدل حالة المحرـك (، غير محرـك محرـك األبكيف ، 

مع انحراؼ  (81.53)، كأف المتكسط الحسابي  لمحرـك األـ في درجة القمؽ بمغ       ( 78.35)كغير المحرـك 

( 7.113)مع انحراؼ معيارم قدره   (80.60)المتكسط الحسابي لمحرـك األب  بمغ  ، إذ أف (8.085)معيارم 

، ك بمغ المتكسط الحسابي لغير  (4.036)مع انحراؼ معيارم  ( 79.43)، كبمغ أيضا لدل غير محرـك األـ 

( . 9.539)مع انحراؼ معيارم  ( 73.00)محرـك األب  

( 126.56) لدل المحرـك تقدير الذاتالمتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة كأما في درجة تقدير الذات فبمغ 

مع  (127.53)، كأف المتكسط الحسابي  لمحرـك األـ  في درجة تقدير الذات بمغ  (126.38 )كغير المحرـك 

مع انحراؼ معيارم قدره      (126.00)المتكسط الحسابي لمحرـك األب بمغ أن ، إذ  (6.784)انحراؼ معيارم 

، غير   (6.129)مع انحراؼ معيارم  (126.73)، كبمغ أيضان لغير المحرـك لمتغير غير المحرـك   (6.223)

( .  6.024)مع  انحراؼ معيارم  (124.50)أف  المتكسط الحسابي بمغ لمحرـك األبكيف 

( Two-Way Analysis of Variance)  كلفحص ىذه الفرضية  تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي 

األب ، )لمتكسطات استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات  لممحركميف كغير المحركميف كمحرـك مف 

( . 12)كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ  (، غير محرـك محرـك األبكيف األـ ، 
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( 12)الجدكؿ رقـ 

           يبيف نتائج تحميؿ التبايف الثنائي  لمتكسطات استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات لممحركميف كغير 

  .(، غير محرـك محرـك األبكيف األب ، األـ ، ) كمحرـك مف المحركميف

  

       كتكضح نتائج الجدكؿ أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف كمحرـك مف  

كىي غير دالة  (2.928= ؼ ) عمى درجة القمؽ إذ بمغت قيمة  (، غير محرـك محرـك األبكيف األب ، األـ ، )

كذلؾ تكضح نتائج الجدكؿ أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المحركميف كغير المحركميف كمحرـك . إحصائيان 

كىي غير  (881.= ؼ ) عمى درجة تقدير الذات إذ بمغت قيمة  (، غير محرـك محرـك األبكيف األب ، األـ ، )مف 

. دالة  إحصائيان 

 األطفاؿ بيف ( α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم الالفرضية الخامسة أنو  تبيف نتيجة 

في درجة القمؽ إذ بمغت   (، غير محرـك محرـك األبكيف األب ، األـ ،  )المحركميف كغير المحركميف كمحرـك مف 

 كال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية كذلؾ عمى درجة تقدير الذات إذ كىي غير دالة إحصائيان  (2.928= ؼ  )قيمة 

. كىي غير دالة  إحصائيان   (881.= ؼ  )بمغت قيمة 

مستوى 
 الداللة

(ف)قيمة  درجات  متوسط المربعات 
 الحرية

 المتغير مصدر التباين مجموع المربعات

  األثر الرئيس 338.994 6 56.499 949. 463.
 التفاعؿ 372248.106 1 372248.106 6251.114 001. القمؽ

.089 2.928 174.331 1 174.331 (A )المحرـك  

.607 .613 36.525 3 109.574 (B)محرـك مف 

.630 .463 27.601 2 55.201 (AXB) 

 التبايف 8039.126 135 59.549  
 المجمكع الكمي 8378.120 141   

  األثر الرئيس 74.675 6 12.446 323. 924.
تقدير 
 الذات

 التفاعؿ 975841.620 1 975841.620 25341.938 001.

.349 .881 33.941 1 33.941 (A )المحرـك  

.789 .350 13.491 3 40.473 (B)محرـك مف 

.947 .054 2.080 2 4.159 (AXB) 

 التبايف 5506.499 143 38.507  
 المجمكع الكمي 5581.173 149   
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 كتقدير الذات يعزل لمتفاعؿ القمؽفي  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم  ال:الفرضية السادسة 

.  لمستكل تعميـ األب تبعان يف ـكحر الـ كغيريفـكحرـاؿ األطفاؿ بيف

   لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة 

( 13)لمستكل تعميـ األب كالجدكؿ رقـ  المحركميف كغير المحركميف تبعان الدراسة في القمؽ ،  كتقدير الذات  لؤلطفاؿ

. يبيف ذلؾ 
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( 13)الجدكؿ رقـ 

  يبيف المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ ، كتقدير 

 .لمستكل تعميـ األب   المحركميف كغير المحركميف تبعان الذات لؤلطفاؿ

 غير المحروم

 
 المحروم

 
   الطفل
 
 
 

 مستوى
 تعميم األب

 

 

 
 

 المتغير
 
 
 
 

االنحراؼ  العدد
 المعيارم

المتكسط  
 الحسابي

االنحراؼ  العدد
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

6 5.076 83.17 6 7.885 83.83 
 

 ابتدائي
 

15 6.707 81.53 6 7.941 84.33 
 

 إعدادم

26 8.292 78.04 22 6.184 79.64 
 

 ثانكم

10 6.536 75.50 6 8.075 77.00 
 

 دبمـك

25 8.614 78.04 11 6.332 79.09 
 جامعي كما فكؽ

 العينة الكمية 80.42 7.159 55 78.61 7.903 83
       

2 9.899 121.00 6 6.713 125.67 
 

 أمي
 
 
 
 
 

تقدير 
 الذات

 
 
 

6 3.06 126.17 7 8.474 126.14 
 

 ابتدائي

15 4.448 126.27 6 6.218 125.67 
 

 إعدادم

24 6.122 126.21 21 5.394 128.24 
 

 ثانكم

11 5.179 124.73 4 6.898 124.75 
 

 دبمـك
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27 7.322 127.93 14 5.916 125.07 
  جامعي كما فكؽ

 
 

85 6.074 126.45 58 6.131 126.45 
 العينة الكمية

 

 

بعد أف استخدمت المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ،   (13)          كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

 لمستكل تعميـ  تبعان كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ، كتقدير الذات لمطفؿ المحرـك كغير المحرـك

، كأف (78.61)كغير المحرـك  (80.42)األب ، أف المتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة القمؽ لدل  المحرـك 

مع انحراؼ معيارم  (84.33)المتكسط الحسابي   لمستكل تعميـ األب اإلعدادم لممحركميف  في درجة القمؽ بمغ 

مع انحراؼ معيارم قدره  (77.00)المتكسط الحسابي لمستكل تعميـ األب لدبمـك لممحرـك   بمغ أن ، إذ  (7.941)

( 6.707)مع انحراؼ معيارم  ( 81.53)، كبمغ أيضان لدل غير المحرـك لمستكل تعميـ األب اإلعدادم  (8.075)

( . 6.536)مع انحراؼ معيارم  ( 75.50)، ك بمغ المتكسط الحسابي لغير المحرـك لمستكل تعميـ األب لدبمـك 

 لدل الطفؿ المحرـك            تقدير الذاتالمتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة        كأما في درجة تقدير الذات فبمغ 

، كأف المتكسط الحسابي  لمستكل تعميـ األب الثانكم المحرـك  في درجة (126.45 )كغير المحرـك  (126.45)

، إذ أف المتكسط الحسابي لمستكل تعميـ األب لدبمـك  (5.394)مع انحراؼ معيارم  (128.24)تقدير الذات بمغ   

، كبمغ أيضان لغير المحرـك لمستكل تعميـ األب لجامعي كما فكؽ   (6.898)مع انحراؼ معيارم قدره  (124.75)بمغ 

( 121.00)، غير أف  المتكسط الحسابي لمستكل تعميـ األب األمي  (7.322)مع انحراؼ معيارم  (127.93)

( . 9.899)مع  انحراؼ معيارم 

لمتكسطات  (Two-Way Analysis of Variance)        كلفحص ىذه الفرضية  تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي 

 لمستكل تعميـ األب تبعان استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات لؤلطفاؿ المحركميف كغير المحركميف 

 .يبيف ذلؾ  (14)كالجدكؿ رقـ 
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 ( 14)الجدكؿ رقـ 

 المحركميف لؤلطفاؿ        يبيف نتائج تحميؿ التبايف الثنائي  لمتكسطات استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات 

. كغير المحركميف تبعان لمستكل تعميـ األب 

مستوى 
 الداللة

(ف)قيمة  متوسط  
 المربعات

درجات 
 الحرية

 المتغير مصدر التباين مجموع المربعات

  األثر الرئيس 868.512 11 78.956 1.396 183.
 التفاعؿ 393261.827 1 393261.827 6951.447 001. القمق

.055 3.762 212.820 1 212.820 (A )المحرـك  

.047 2.319 131.196 5 655.981 
(B) مستكل تعميـ

 األب
.774 .503 28.436 5 142.180 (AXB) 

 التبايف 7128.155 126 56.573  
 المجمكع الكمي 7996.667 137   

  األثر الرئيس 266.586 11 24.235 638. 793.
تقدير 
 الذات

.001 
34246.49

5 

1300522.58

0 
1 

1300522.58

0 
 التفاعؿ

.691 .158 6.008 1 6.008 (A )المحرـك  

.664 .648 24.607 5 123.037 
(B) مستكل تعميـ

 األب
.538 .819 31.091 5 155.457 (AXB) 

 التبايف 4974.771 131 37.975  
 المجمكع الكمي 5241.357 142   

 

 بيف يعزل لمتفاعؿ القمؽفي درجة  ( α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدأنو م كتكضح نتائج الجدكؿ

كىي دالة إحصائيان عند  (3.762= ؼ  ) لمستكل تعميـ األب إذ بمغت قيمة المحركميف كغير المحركميف تبعان  األطفاؿ

 .لصالح الطفؿ المحرـك لمستكل تعميـ األب اإلعدادم  (055.)مستكل الداللة 

في درجة تقدير الذات  ( α .05 0= ) عند مستكل   كما تكضح نتائج الجدكؿ أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية

كىي  (158.= ؼ  ) لمستكل تعميـ األب إذ بمغت قيمة المحركميف كغير المحركميف تبعان   األطفاؿبيفيعزل لمتفاعؿ 

.  غير دالة  إحصائيان 
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المحركميف   األطفاؿبيف ( α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم الالفرضية السادسة أنو تبيف نتيجة 

( 055.)كىي دالة إحصائيان عند مستكل الداللة  (3.762= ؼ  )كغير المحركميف عمى درجة القمؽ إذ بمغت قيمة 

. لصالح الطفؿ المحرـك لمستكل تعميـ األب اإلعدادم 

 كىذه النتيجة لـ تتفؽ مع أم دراسة مف الدراسات السابقة المتعمقة بالحرماف كقد يعكد ذلؾ إلى أف األباء في ىذه المرحمة 

 بالذات شديدك القمؽ كالتكتر لعدـ تكفر اإلمكانيات ليـ لتكممة مراحؿ تعميميـ كيجيمكف جميع الطرؽ التربكية ةمالعمر

. التي تساىـ في تربية أبنائيـ كينعكس ذلؾ القمؽ بالطبع عمى األطفاؿ 

كتكضح النتائج أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف لمستكل تعميـ األب عمى 

. كىي غير دالة  إحصائيان  (158.= ؼ  )درجة تقدير الذات إذ بمغت قيمة 

 

 كتقدير الذات يعزل لمتفاعؿ القمؽفي  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم  ال:الفرضية السابعة 

.  لمستكل تعميـ األـ المحركميف كغير المحركميف تبعان   األطفاؿبيف

لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة 

( 15) لمستكل تعميـ األـ كالجدكؿ رقـ المحركميف كغير المحركميف تبعان الدراسة في القمؽ ،  كتقدير الذات لؤلطفاؿ 

 .يبيف ذلؾ 
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( 15)الجدكؿ رقـ 

        يبيف المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ، كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ ، كتقدير الذات 

. لمستكل تعميـ األـ المحركميف كغير المحركميف تبعان  األطفاؿ 

 غير المحروم

 
 المحروم

 

 
    الطفل

 
 

مستوى 
 تعميم األم

 
 المتغير

االنحراؼ  العدد
 المعيارم

المتكسط  
 الحسابي

االنحراؼ  العدد
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

6 8.781 82.50 6 8.842 81.17 
 

 أمي
 
 
 
 
 

 القمق
 
 
 
 
 
 

11 5.025 85.64 5 7.436 89.40 
 

 ابتدائي

39 7.453 77.67 12 6.279 82.17 
 

 إعدادم

4 3.109 81.50 13 6.397 79.39 
 

 ثانكم

22 7.903 74.55 5 10.521 75.80 
 

 دبمـك

6 7.975 78.44 14 5.458 79.36 
جامعي كما 

 فكؽ

88 8.781 82.50 55 7.379 80.77 
 العينة الكمية

       

8 6.632 124.38 5 9.418 129.20 
 

 ابتدائي
 

 

تقدير 
 126.50 5.563 10 127.23 4.086 13 الذات 

 
 إعدادم

40 6.235 126.48 19 6.752 126.42 
 

 ثانكم

4 4.899 127.00 5 7.382 124.00 
 

 دبمـك

19 7.190 126.42 12 5.011 127.75 
جامعي كما 

 فكؽ
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85 6.048 126.42 59 6.286 126.73 
 العينة الكمية

 

 

بعد أف استخدمت المتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية ،   (15)كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

كاألعداد الستجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ، كتقدير الذات لممحرـك كغير المحرـك لمستكل تعميـ األـ ، أف 

، كأف المتكسط (82.50)كغير المحرـك  (80.77)المتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة القمؽ لدل  المحرـك 

،  (7.436)مع انحراؼ معيارم  (89.40)الحسابي   لمستكل تعميـ األـ االبتدائي لممحركميف  في درجة القمؽ بمغ 

مع انحراؼ معيارم قدره              (75.80)المتكسط الحسابي لمستكل تعميـ األـ لدبمـك لممحرـك   بمغ أن إذ 

مع انحراؼ معيارم           ( 85.64)، كبمغ أيضان لدل غير المحرـك لمستكل تعميـ األـ االبتدائي  (10.521)

مع انحراؼ معيارم         (74.55)، ك بمغ المتكسط الحسابي لغير المحرـك لمستكل تعميـ األـ لدبمـك (5.025)

(7.903 . )

كغير  (126.73) لدل المحرـك تقدير الذاتالمتكسط الحسابي لمعينة الكمية في درجة كأما في درجة تقدير الذات فبمغ 

، كأف المتكسط الحسابي  لمستكل تعميـ األـ االبتدائي لممحرـك  في درجة تقدير الذات بمغ (126.42 )المحرـك 

، إذ أف المتكسط الحسابي لمستكل تعميـ األـ لدبمـك بمغ                     (9.418)مع انحراؼ معيارم  (129.20)

، في حيف بمغ مستكل تعميـ األـ اإلعدادم لغير المحركميف             (7.382)مع انحراؼ معيارم قدره  (124.00)

، غير  أف  المتكسط الحسابي لمستكل تعميـ األـ االبتدائي             (4.086)مع انحراؼ معيارم  (127.23)

( . 6.632)مع  انحراؼ معيارم  (124.38)

لمتكسطات  (Two-Way Analysis of Variance)كلفحص ىذه الفرضية  تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي 

استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات لممحركميف كغير المحركميف تبعان لمستكل تعميـ األـ كما ىك 

 ( .16)مبيف في الجدكؿ رقـ 
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( . 16)الجدكؿ رقـ 

            يبيف نتائج تحميؿ التبايف الثنائي  لمتكسطات استجابات أطفاؿ عينة الدراسة في القمؽ كتقدير الذات لممحركميف كغير 

 المحركميف تبعان لمستكل تعميـ األـ

مستوى 
 الداللة

(ف)قيمة  درجات  متوسط المربعات 
 الحرية

 المتغير مصدر التباين مجموع المربعات

  األثر الرئيس 1814.057 10 181.406 3.540 001.
 
 

 القمق

 التفاعؿ 547445.854 1 547445.854 10684.422 001.

.590 .293 14.993 1 14.993 (A )المحرـك  

.001 4.506 230.890 5 1154.451 
(B) مستكل تعميـ

 األـ
.084 2.102 107.688 4 430.751 (AXB) 

 التبايف 6455.958 126 51.238  
 المجمكع الكمي 8270.015 136   

  األثر الرئيس 132.814 11 12.074 304. 984.
تقدير 
 الذات

 التفاعؿ 1008344.846 1 1008344.846 25426.063 001.

.938 .006 .242 1 .242 (A )المحرـك  

.990 .110 4.349 5 21.743 
(B) مستكل تعميـ

 األـ
.751 .533 21.154 5 105.769 (AXB) 

 التبايف 5234.846 132 39.658  
 المجمكع الكمي 5367.660 143   

 

 بيف يعزل لمتفاعؿ القمؽفي  ( α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم الأنو  تكضح نتائج الجدكؿ

كىي غير  (293.=ؼ  )لمستكل تعميـ األـ عمى درجة القمؽ إذ بمغت قيمة   المحركميف كغير المحركميف األطفاؿ

في تقدير الذات يعزل  ( α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم التكضح كذلؾ أنو .دالة إحصائيان 

ؼ  )لمستكل تعميـ األـ عمى درجة  تقدير الذات  إذ بمغت قيمة  المحركميف كغير المحركميف األطفاؿ بيفلمتفاعؿ 

. كىي غير دالة إحصائيان  (006.=
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المحركميف   األطفاؿبيف ( α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم الالفرضية السابعة أنو    تبيف نتيجة 

. كىي غير دالة إحصائيان  (293.= ؼ)كغير المحركميف لمستكل تعميـ األـ عمى درجة القمؽ إذ بمغت قيمة 

المحركميف كغير المحركميف لمستكل   األطفاؿبيف ( α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال   كذلؾ  

. كىي غير دالة  إحصائيان  (006.= ؼ  )تعميـ األـ عمى درجة تقدير الذات إذ بمغت قيمة 

    ىذه النتائج لـ تتفؽ مع أم دراسة مف الدراسات السابقة المتعمقة بالحرماف  كترل الباحثة أف مستكل تعميـ األـ ال يؤثر 

. عمى الطفؿ المحرـك ألف مفيـك الحرماف لف يتغير عند الطفؿ المحرـك سكاء كانت األـ متعممة أـ ال 
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 :       ممخص عام لنتائج الدراسة 

لدل  تقدير الذاتفي القمؽ ، كمحركميف اؿألطفاؿ المحركميف كغير     كاف الغرض مف الدراسة ىك إجراء مقارنة بيف  ا

 حالة في منطقة  بيت لحـ  ، كالتعرؼ عمى العبلقة بيف تقدير الذات كالقمؽ لدل فعينة مف األطفاؿ الفمسطينيي

 ، ك بياف عبلقة كؿ مف العمر ، كالجنس ، كالصؼ الدراسي ، كمكاف السكف ، محركميفاؿألطفاؿ المحركميف كغير ا

. كنكع الحرماف ، كمستكل تعميـ األب ، كمستكل تعميـ األـ ، في ظيكر تقدير الذات كالقمؽ 

:    يمكن تمخيص نتائج الدراسة فيما يمي 

بيف  األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف عمى درجة  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم .1

 كذفرؽ  كجد،  بينما أظيرت النتائج أنو ال م (سنة 12 )القمؽ يعزل لمعمر لصالح األطفاؿ المحركميف  لؤلعمار 

. عمى درجة تقدير الذات تبعان لمعمر  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيالد

بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف عمى درجة  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم. 2

  عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجد، بينما أظيرت النتائج أنو ال ملصالح اإلناث المحركماتالقمؽ يعزل لمجنس 

(=α .05 0) تبعان لمجنس تقدير الذات عمى درجة . 

بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف عمى درجة  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم. 3

  عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدالقمؽ يعزل لطمبة الصؼ السابع  المحركميف ، بينما أظيرت النتائج أنو ال م

(=α .05 0) تبعان لمصؼ الدراسي بيف  حالة األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف عمى درجة تقدير الذات .

بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف عمى درجة  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم. 4

 ، بينما أظيرت (S.O.S)المحركميف  كالذيف يسكنكف قرل األطفاؿ القمؽ يعزل لمكاف السكف لصالح األطفاؿ 

 . تبعان لمكاف السكف عمى درجة تقدير الذات (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدالنتائج أنو ال م
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بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف عمى درجة  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم ال.5

. تبعان لنكع الحرماف تقدير الذات ، كعمى درجة القمؽ

  القمؽفي  بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدم. 6

لة ال دكذفرؽ  كجدبينما تكضح النتائج أنو ال م (المرحمة اإلعدادية  )تبعان لمستكل تعميـ األب لصالح الطفؿ المحرـك 

تبعان لمستكل تعميـ  في تقدير الذات بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف  (α .05 0= ) عند مستكلةإحصائي

. األب 

 

بيف األطفاؿ المحركميف كغير المحركميف في القمؽ  (α .05 0= ) عند مستكلةلة إحصائيال دكذفرؽ  كجدال م .7

.  كتقدير الذات  تبعان لمستكل تعميـ األـ 
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:       التوصيات  

: في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة يمكف تقديـ التكصيات التالية         

األطفاؿ المحركمكف بحاجة إلى اإلحساس باألماف كالشعكر باالرتياح داخؿ المؤسسات اإليكائية مف قبؿ مانحي   .    1

الرعاية البديمة لمنحيـ الشعكر باألماف لتخفيؼ مف حدة القمؽ  كالتركيز عمى األطفاؿ المحركميف في بداية سف  

( . 12-11)المراىقة 

تكفير األختصاصييف النفسييف كاالجتماعييف لرعاية األطفاؿ المحركميف لتنمية شعكرىـ باألماف كالتخفيؼ مف القمؽ .  2

. كخصكصان عند اإلناث المحركمات

، كاستخداـ أسمكب التدخؿ النفسي الذم يقمؿ بشكؿ   (S.O.S)زيادة مستكل الرعاية االجتماعية  لؤلطفاؿ قرية .    3

. سنة كالصؼ السابع   (12)فعاؿ مف مستكيات القمؽ كخصكصان لدل األطفاؿ المحركميف ذكم األعمار 

 عمى الحديث اإليجابي مع الذات ، كتشجيعيـ التعبيرعف  األختصاصييفتدريب األطفاؿ المحركميف مف قبؿ .  4

انفعاالتيـ ، كتدريبيـ عمى االسترخاء ، ككذلؾ تدريبيـ عمى طريقة تقميؿ الحساسية الزائدة  كخصكصان اإلناث 

 .المحركمات لتخفيؼ مف حدة  القمؽ لدييف 

العمؿ عمى إنشاء المزيد مف  المؤسسات اإليكائية المنظمة كالمعدة أكاديميان كنفسيان الستقباؿ األطفاؿ المحركميف . 5     

 جمعية رعاية اليتيـ ، كقرية األطفاؿ لمحفاظ عمى األطفاؿ المحركميف  في ضكء اإلمكانات المتاحة  تشابو 

  .داخؿ مدينة بيت لحـ 

العمؿ عمى زيادة المشاركات بيف المؤسسات اإليكائية إلدماج األطفاؿ المحركميف في المجتمع المحمي كتكفير .  6

جميع السبؿ إلسعادىـ في الحياة االجتماعية لتخفيؼ مف القمؽ كخصكصان في بداية سف المراىقة لئلناث كالذككر  

 القياـ بمزيد مف الدراسات الكصفية كالتجريبية عمى أطفاؿ مرحمتي الطفكلة المتأخرة كالمراىقة ، لدراسة الحرماف  .7     

. كأنكاعو كعبلقتو بالشعكر بالكحدة النفسية كاالجتماعية 

 اقتراحات عامة    
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عدـ تعرض األطفاؿ لمخبلفات التي تنشأ بيف الكالديف لكي ال يتأثركا بيا كتنعكس في المستقبؿ عمى بناء شخصيتيـ .  1

. كتكافقيـ النفسي 

. التكعية الدينية لكؿ مف أطفاؿ المؤسسات كاألسر الطبيعية ، كحثيـ عمى مساعدة األطفاؿ المحركميف بشتى الطرؽ. 2

رشادية مف قبؿ األختصاصييف النفسييف كاالجتماعييف لؤلىؿ كاألطفاؿ المحركميف كغير . 3 العمؿ عمى برامج تثقيفية كا 

المحركميف ، عمى تكضيح مرحمة المراىقة كأىميتيا كالتغيرات التي تطرأ في تمؾ المرحمة كخصكصان في بدايتيا 

.  لمتخفيؼ مف القمؽ الناتج عف مفيـك المراىقة 

 إجراء دراسات مستقبمية عمى عدد أكبر مف األطفاؿ المساء إلييـ كالميمميف كمف ضمنيا المؤسسات التي تعنى .   4

.  كالتحصيؿ العممي كالخكؼ          باألطفاؿ المحركميف لقياس درجة العدكانية كالعنؼ كقمة االنتباه

العمؿ بكؿ الكسائؿ عمى التكفيؽ بيف الكالديف لكي ال يعرض األبناء لئلنييار األسرم كاالنحراؼ بسبب الظركؼ .      5

.          األسرية السيئة التي يتعايشكف في ظميا 

عطائيـ الثقة في النفس كبث ركح التعاكف بينيـ،كخصكصان في بداية سف . 6 العمؿ عمى تشجيع األطفاؿ دائمان كا 

.           المراىقة حيث يتكلد لدييـ شعكر القمؽ لدخكليـ مرحمة جديدة بحياتيـ 

. االىتماـ ببرامج التكجيو كاإلرشاد النفسي مف خبلؿ برامج تميفزيكنية منظمة لمساعدتيـ عمى حؿ مشاكميـ .  7

حث األفراد القادريف عمى مساعدتيـ بجميع الطرؽ المتاحة ، كزيادة االىتماـ بجماعات النشاط التي تساعد األطفاؿ  . 8

. عمى تنمية قدراتيـ

. التعاكف بيف المؤسسات المختمفة التي تقـك عمى رعاية المحركميف مف أجؿ تكفير الحماية كاألمف ليـ .  9
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 (3)ممحق رقم 

مقياس القمق وتقدير الذات 
حضرة الطالب العزيز،،،،،  

تقوم الباحثة باإلعداد لدراسة موضوعيا مقارنة بين األطفال المحرومين وغير المحرومين في تقدير الذات والقمق 
.  في منطقة بيت لحم نلدى عينة من األطفال الفمسطينيي

ومن أجل ىذه الغاية تضع الباحثة بين إيديكم مجموعة من الفقرات وترجو منكم التكرم باإلجابة عمى جميع 
الفقرات بكل دقة ووضوح عممَا بان إجابتكم ستكون سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط وال داعي 

.   لذكر اسمكم 
  

مع خالص الشكر والتقدير 
                                                     

 (الدراسات العميا في التربية / جامعة القدس/ سحر شختكر )                                     
 

:     القسم األول 
:     من فضمك ضع دائرة حول اإلجابة المناسبة لك 

.  سنة14-  سنة  ج13-  سنة  ث12-  سنة   ت11- سنكات   ب10-أ:           العمر  -1
 

  أنثى- ذكر          ب- أ:          الجنس  -2
 

  مع األىؿ- داخؿ مؤسسة                ب –أ :       مكان السكن  -3
 

غير محرـك - محرـك األبكيف          ث- األـ        ت- األب          ب- أ:         محروم من  -4
 

 تاسع –ثامف      ج - سابع     ث-  سادس   ت–خامس    ب - أ:    الصف الدراسي  -5
     

 :مستوى تعميم األب  -6

جامعي كما فكؽ - دبمـك       ح-  ثانكم     ج–إعدادم   ث- ابتدائي    ت-  أمي     ب–           أ 
 

 :مستوى تعميم األم -7

جامعي كما فكؽ - دبمـك         ح-  ثانكم  ج–إعدادم   ث - ابتدائي    ت-  أمية     ب–أ             
 

 

: التعميمات 
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إذا كنت تعتقد أن العبارة تنطبق  (نعم)من فضمك اقرأ كل عبارة من العبارات التالية بعناية وضع دائرة حول كممة 
أي أنك تجيب عمى كل عبارة إجابة واحدة .إذا كانت العبارة ال تنطبق عميك  (ال)عميك، أو اعمل دائرة حول كممة 

. (ال)أو  (نعم )بعمل دائرة واحدة حول 
 
 .مقياس القمق لفييوال الببالوي- 1

ال نعم . من الصعب عمى أن أركز عقمي في أي شيء  1

ال نعم  .أبقى عصبي عندما يالحظني أحد وأنا أشتغل 2

ال نعم  .أشعر أنني الزم أكون أحسن واحد في كل شئ 3

ال نعم  .                                                                                                  وجيي يحمر بسرعة 4

ال نعم  .أنا أحب كل واحد أعرفو 5

ال نعم  .أوقات يدق قمبي بسرعة شديدة 6

ال نعم  .أحيانا أشعر أنني بدي أصرخ  7

ال نعم  .أتمنى لو أقدر أترك المكان ىذا وأبتعد عنو 8

يتييأ لي أن  األطفال اآلخرين حايقدروا يعمموا أشياء بسيولة أكثر  9
 مني 

ال نعم 

ال نعم . أنا بيني وبين نفسي أخاف من أشياء كثيرة  10

أنا أشعر أن األطفال اآلخرين ال تعجبيم الطريقة التي أعمل فييا  11
األشياء  

ال نعم 

ال نعم . أنا بحس أني لوحدي حتى لما يكون فيو ناس حواليو 12

ال نعم عقمي مش بيفكر منيح  13

ال نعم . أبقى عصبيًا لما األمور ما تمشي مثل مبدي 14

ال نعم . أنا بحس بالضيق والزىق معظم الوقت 15

ال نعم . أنا دائما طيب  16

ال نعم .  أنا بتضايق من كالم والدي معي  17

ال نعم ساعات كثير بحس أني مش قادر أتنفس منيح   18

ال نعم .  أنا بغضب بسرعة  19

ال نعم . أنا دائما تصرفاتي صح  20

ال نعم . بحس كثيرًا أن إيديو بتعرق 21

ال نعم . أنا باالقى نفسي أروح الحمام أكثر من الناس اآلخرين 22

ال نعم . أنا بشعر أن األطفال اآلخرين أسعد مني  23

ال نعم .   يقمقني رأي الناس في  24

ال نعم . أنا بجد صعوبة عند ابتالع الطعام والشراب  25

ال نعم . أنا بأبقى مشغواًل وميمومًا بأشياء ليس ليا أىمية في الحقيقة 26

ال نعم .  مشاعري تنجرح بسيولة  27

ال نعم . دائما مشغول بأن كل شيء أعممو  يكون صح  28
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ال نعم . أنا دائما منيح 29

ال نعم . دائما عندي قمق عمى األشياء المي حتصير بعدين  30

ال نعم . كثيرَا ال أستطيع أروح أنام بالميل  31

ال نعم . يقمقني كيف أكون منيح  في المدرسة  32

ال نعم . أنا دائمًا لطيف مع كل الناس  33

ال نعم . مشاعري تنجرح بسيولة عندما يوبخني  أحد أو يؤنبني  34

ال نعم . أنا أقول الحقيقة في كل األوقات  35

ال نعم . غالبا أشعر بالعزلة لما أكون مع الناس  36

ال نعم . أوقات أحس أن أحدًا حيقولمي أني أعمل أشياء بطريقة غمط  37

ال نعم .  أخاف من العتمة  38

ال نعم .  ال أستطيع التركيز في دراستي  39

ال نعم . أنا عمري ما بغضب  40

ال نعم . كثير بحس بوجع في معدتي  41

ال نعم . أنا أبقى متضايقًا لما أذىب لمنوم بالميل  42

ال نعم . في الغالب أعمل أشياء أتمنى أني ما قمت بيا أبداَ  43

ال نعم  .كثيرًا أحس أنني عندي صداع   44

ال نعم  .أقمق كثيرًا عل  الممكن يحصل لوالديو 45

ال نعم  .أنا عمري ما أقول شيء مش  الزم أقولو 46

ال نعم  . أتعب بسرعة 47

ال  نعم  .أنا دائمًا بكسب في المعب ومابخسر  48

من الحاجات الجيدة أن الواحد يحصل عمى عالمات عالية في المدرسة  49
 .

ال نعم 

ال نعم  .كثيرًا ما أحمم أحالمًا مخيفة  50

ال نعم  . أنا عصبي  51

ال نعم  . بأنا عمري ما بكذ 52

 النعم  .في الغالب أكون مشغواًل و قمقًا من كل شيء سيئ  ممكن أتعرض لو 53

ال  نعم       .  أنا بتضايق من كالم والدتي معي  54
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مقياس تقدير الذات لعادل األشول   (2) 
 
 

 ال نعم .يسخر مني زمالئي في المدرسة - 1 

 ال نعم. أنا شخص سعيد- 2

 ال نعم. من الصعب عمي تكوين أصدقاء- 3

 ال نعم. كثيرًا ما أكون حزيناً  -4

 ال نعم. مظيري جميل- 5

 ال نعم. أنا شخص خجول - 6

أشعر بالضيق عندما يطمب مني المدرس اإلجابة عمى سؤال - 7
معين  

 ال نعم

 ال نعم. يضايقني مظيري - 8

 ال نعم. عندما أكبر سأصبح إنسانًا ميمًا - 9

 ال نعم. أشعر بالقمق أثناء االمتحانات - 10

 ال نعم. زمالئي ال يحبوني - 11

 ال نعم  أتصرف بطريقة حسنة داخل المدرسة- 12

 ال نعمعادة ما أكون سبب حدوث بعض األشياء الخاطئة  - 13

 ال نعم. أسبب المتاعب ألسرتي - 14

 ال نعم. أنا شخص قوي - 15

 ال نعم. لدي كثير من األفكار الجيدة - 16

 ال نعم. أنا شخص ميم داخل أسرتي - 17

 ال نعم. عادة ما أثابر لتحقيق أىدافي - 18

 ال نعم. يمكنني تكوين كثير من األشكال الجميمة بيدي - 19

 ال نعم. أشعر بالتعب بسيولة - 20

 ال نعم. أنا جيد في أعمالي المدرسية - 21

 ال نعم. فعمت كثيرَا من األشياء السيئة - 22 

 ال نعم. يمكنني أن أرسم بصورة جيدة - 23

 ال نعم. أنا جيد في الموسيقى - 24

 ال نعم. تصرفاتي سيئة داخل المنزل- 25

 ال نعم. أنا بطيء في االنتياء من الواجبات المدرسية- 26

 ال نعم. أنا شخص ميم داخل الصف المدرسي - 27

 ال نعم . (بنفرز بسرعة )أنا شخص عصبي - 28

 ال نعم. عيناي جميمتان - 29

 ال نعم. أستطيع شرح الدرس بصورة جيدة أمام زمالئي  بالصف- 30

 ال نعم. أحمم كثيرًا عندما أكون بالمدرسة - 31
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 ال نعم. أضايق أختي أو أخي - 32

 ال نعم. يعجب أصدقائي بأفكاري - 33

 ال نعم. غالبًا ما أتورط في المشكالت - 34

 ال نعم. أنا شخص مطيع داخل المنزل - 35

 ال نعم. أنا شخص سعيد الحظ- 36

 ال نعمكثيرًا ما أكون قمقًا  - 37

 ال نعم. يتوقع والدي مني أشياء فوق طاقتي - 38

تعجبني الطريقة التي أتبعيا في التعامل مع - 39
اآلخرين  

 ال نعم

 ال نعم. نحو األشياء  (عدم الحماس )أشعر بالفتور - 40

 ال نعم. شعري جميل- 41

 ال نعم. غالبًا ما أكون مسرورًا عند ذىابي إلى المدرسة - 42

 ال نعم. أتمنى إذا كنت مختمفا عما أنا عميو - 43

 ال نعم. أنام جيدًا بالميل - 44

 ال نعم. أكره المدرسة - 45

 ال نعم. أنا آخر من يختار في المباريات الرياضية - 46

 ال نعم. كثيرَا ما أكون مريضًا - 47

 ال نعم. األشخاص اآلخرين  (أزعج)كثيرًا ما أضايق - 48

 ال نعم. يعتقد زمالئي داخل الصف بأن لدى أفكارًا جيدة - 49

 ال نعم. أنا شخص غير سعيد - 50

 ال نعم. لدي أصدقاء كثيرون - 51

 ال نعم. أنا شخص مرح- 52

 ال نعم. ال أستطيع تفيم معظم المواد الدراسية - 53

 ال نعم. مظيري حسن - 54

 ال نعم. أشعر بحيوية ونشاط كبير - 55

 ال نعم. كثيرَا ما أتشاجر مع زمالئي - 56

 ال نعم. يحبني زمالئي في صفي - 57

 ال نعم. يضايقني التالميذ اآلخرون - 58

 ال نعم. أشعر أن أسرتي خاب أمميا في - 59

 ال نعم. وجيي جميل - 60

 ال نعم. عندما أحاول عمل شئ ما ، عادة ما أنفذه بطريقة خاطئة - 61

 ال نعم. أشعر بالضيق من المنزل - 62

 ال نعم. أنا رئيس بعض الفرق الرياضية - 63

 ال نعم. أشعر بأنني ينقصني كثير من الميارات - 64

 ال نعمأفضل مشاىدة المباريات الرياضية بدال من االشتراك فييا  - 65
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 ال نعم. أنسى ما أتعممو - 66

 ال نعم. أنسجم مع اآلخرين بسيولة - 67

 ال نعم. يتقمب مزاجي بسيولة- 68

 ال نعم. الفتيان / أنا محبوب من الفتيات - 69

 ال نعم. أنا قارئ جيد- 70

 ال نعم. أفضل العمل بمفردي عن العمل في الجماعة - 71

 ال نعم. أختي / أحب أخي - 72

 ال نعم. شكمي جميل - 73

 ال نعم. غالبًا ما أشعر بالخوف- 74

 ال نعم. كثيرًا ما أكسر األشياء - 75

 ال نعم. زمالئي يثقون بي - 76

 ال نعم. أنا شخص مختمف عن اآلخرين - 77

 ال نعم. (شريرة)أفكر في أفكار سيئة - 78

 ال نعم. أبكي بسيولة - 79

 ال نعم .أنا شخص طيب - 80
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 (4)ممحؽ رقـ 
 
 

قائمة بأسماء لجنة المحكميف 
 
 

 
 

األسـ 

 
 

الجامعة 

 
 

الكمية 
 
 

تيسير عبداهلل .د

 
 

جامعة القدس 

 
 

التربية 
 
 

أحمد فييـ جبر .د.أ

 
 

جامعة القدس 

 
 

التربية 
 
 

جاكميف صفير .د

 
 

جامعة بيت لحـ 

 
 
المناىج / التربية

 
سامي عدكاف . د

 
جامعة بيت لحـ 

 
التعميـ / التربية

 
رزؽ صميبي .أ

 
جامعة بيت لحـ 

 
اإلرشاد / التربية 

 
نانسي الياس . أ

 
جامعة بيت لحـ 

 
اإلرشاد / التربية

 
ىياـ عبلكم . أ

 
جامعة بيت لحـ 

 
 التربية
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كقد تـ تكزيعيا بشكؿ شخصي عمى جميع األساتذة المذككريف كتـ ترتيب المكاعيد مع كؿ أستاذ عمى حده كتـ تعديؿ ما 

. لـز ألداة البحث ، بعد إيداء مبلحظاتيـ 

 

 



 

Abstract 

 

Acomparative Study Between The Deprived And Undeprived Children In 

Anxiety And Self-esteem of Palestinian in Bethlahem Area. 

      

This study aims to make a comparative study between deprived and undeprived 

children in anxiety and self-esteem of  Palestinian in Bethlehem area , and to report 

the difference of either age, sex,school class,place of habitant , the kind of deprivation 

, the father's educational level ,and the mother's educational level on the  appearance 

of self-esteem and anxiety .                                                                                     

 

The study sample consisted of (200)children {boys & girls}of Bethlehem children , 

their   ages ranged between (10-14)years old . The sample has been divided into three 

groups as follows:                                                                                                             

                     

*Deprived children group who live in Children Villave (S.O.S):( 30)  children.            

             

*Deprived children group , who lives outside the institutional residence of "The 

Orphan Care Society" (O.C.S) : (70)child .                                                                      

                                 

*Undeprived children group: (100) children.                                                                   

            

 

To attain the study goals , the researcher used the descriptive method technique, and 

the         research means consisted of a questionnaire divided into two parts : self-

esteem measure, and  anxiety measure. This tool has been made sure of its validity by 

proposing it to agroup of                      experienced proficient judges . Also , the 

reliability modulus has been proved by using"Cronbach Alpha" method, the reliability 

modulus for the anxiety measure was (.81) ,   and the reliability modulus for the  self-

esteem measure was (. 90).                                             

The study has answered the following hypothesis:-                                                         

            



1. There is no significant at( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the interaction 

              between deprived child and undeprived and age. 

                                                                      

2.There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the interaction 

between deprived child and undeprived and sex.                                                           

3. There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the 

interaction between deprived child and undeprived and school class.   

                                             

4. There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the 

interaction between deprived child and undeprived and the place of habitation. 

                            

5. There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the 

interaction  

between deprived child and undeprived and the kind of deprivation (deprived of father 

, other, both, undeprived). 

                                                                                                

6. There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the 

interaction between deprived child and undeprived and the father's educational level.  

                  

7. There is no significant at ( 0.05=α) in anxiety and self -esteem due to the 

interaction between deprived child and undeprived and the mother's educational level. 

               

 

The study results revealed the following results:                                         

1. There is significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)     

            between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety which is 

refered to      age , in favour deprived childern of (12) years old . As before ,the results 

indicated that there is no significant considerable calculation difference on the 

standard ( 0.05=α)on the rate of self-esteem according to age.                                        

                                                                       

2. There is significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)  

between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety which is refered 

to sex , in favour of deprived females . As before ,the results indicated that there is no 



significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)on the rate of 

self-esteem according to sex. 

 

3. There is a significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)  

between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety which is refered 

to the deprived school class(The seventh Grade) .As before ,the results indicated that 

there is no significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)on 

the rate of self-esteem according to the school class. 

 

4. There is a significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)  

between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety which is refered 

to  the place of habitation in favour of the deprived children who live in the children's 

village (S.O.S) . 

As before ,the results indicated that there is no significant considerable calculation 

difference on the standard ( 0.05=α)on the rate of self-esteem according to  the place 

of habitation. 

 

5. There is a significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)  

between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety and the rate of 

self-esteem according to  the kind of deprived. 

 

6. There is a significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α)  

between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety which is refered 

to the deprived child according to the father's educational level. As before ,the results 

indicated that there is no significant considerable calculation difference on the 

standard ( 0.05=α)on the rate of self-esteem according to  the father's educational 

level. 

 

7. There is a  significant considerable calculation difference on the standard ( 0.05=α) 

 between the deprived and undeprived childern on the rate of anxiety and the rate of 

self-esteem according to  the mother's educational level 

. 

The study provides many recommendations based on the findings. 


