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تابه ٔٔلنئ شكرمت الزيدنمكلنئ شكرمت الزيدنمكلنئ شكرمت الزيدنمكلنئ شكرمت الزيدنمك((((((((: كامحلد � القائل يف حممك  ٔٔلنئ شكرمت الزيدنمكلنئ شكرمت الزيدنمكلنئ شكرمت الزيدنمكلنئ شكرمت الزيدنمكٔٔ سالم عىل رسول هللا ، ، ))))))))ٔٔ لوالصالة وا

شكر هللا((((((((: القائل ناس ال  شكر ا شكر هللامن ال  ناس ال  شكر ا شكر هللامن ال  ناس ال  شكر ا شكر هللامن ال  ناس ال  شكر ا يمن ال  ل يي ل يي ل يي ل شكر هللاي ناس ال  شكر ا شكر هللامن ال  ناس ال  شكر ا شكر هللامن ال  ناس ال  شكر ا شكر هللامن ال  ناس ال  شكر ا يمن ال  ل يي ل يي ل يي ل ..))))))))ي  

يل امعق  ٔبداية امحد هللا عز وجل ان وفقين واعانين عىل امتام هذا العمل، مث اتوجه  ٔ ٔ ٔ سجٔ بتٕ

تور Lتاذ ا يل لال O شكر والعرفان كاQت ا سـ مجل ٔل رشف عىل الرساZ واYي   نرص اLين جابرنرص اLين جابرنرص اLين جابرنرص اLين جابر ٓ ملا

ته الصادقة، وتوجهياته  يل قوd، ودقة مالحظاته، وجد ياكن لكرمي صربه، ومج تواضعه، و مج

يا املوىل  ناء ر هور العمل هبذه الصورة، فt ابلغ اLعاء وخالص ا بري يف  مية، اLور ا ًا ج ظ لثلك ٔ لق

يعه يف موازين  تب  حان جيازيه خري اجلزاء و نص يك .سـناتهٔ  

باء  شة االطروحة، وحتمل ا نا هم  شة عىل  نا نة ا شكر اىل اعضاء  O عكام اتوجه ق مب ق مل جل ٕ ٔل ٔ ٔٔ تفضل

نويري  ها، و تقراءهتا وتقو يا من هللا ان جيازهيم خري اجلزاءٓباراهئممي مية، را ٔ ومالحظاهتم ا ً ج   .لق

شكر اىل  O سعدين ان اتوجه ٕكام  ل ٔي تحكمي اداة اLراسة Oلرمغ ٔ ٔاالساتذة احملمكني اYين تفضلوا  ب ٔ

شكر وعظمي املن والوفاء ، وست انىس يف  هم مين لك ا شاغل  يق الوقت وكرثة ا ٔمن  ل ل مل فلض

تور  Lي� ا نفس جبامعة ا سم عمل ا شكر اىل ريس  O كهذا املقام ان اتقدم سـ ل ق ٕ ملل ئ ٔ  معر معورمعر معورمعر معورمعر معورٔ

سان هم و L سم نه اىل لك اساتذة ا مو لق معٕ هم معي بعمل ٔم ٔسدهتم، وال انىس ان اشكر لك من ا ٔ ٔ ٔ

يعا  يل خروج معيل هذا اىل حزي الوجود، جفزامه هللا  بة واªر يل طريقا يف  مجوذلل يل  ٕ ب سعق ٔ

.ٔخري اجلزاء واهبم عىل ما قدموه  

باحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         باحثا باحثا باحثا باحثللللا باحثا باحثا باحثا للللا         



  : باللغة العربيةالدراسةملخص 

  القبــول والــرفض الوالــدي كمــا يدركــه األبنــاء  الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــىتهــدف    
  .)الوحدة النفسية -قلق المستقبل (ببعض المتغيرات النفسية وعالقته 

  

يدرسـون فـي الـصف طالـب وطالبـة ) 442(ا    وقد اختار الباحث لهذه الدراسة عينة قوامه
، كمـــا اعتمـــد الباحـــث علـــى  ثانويـــات بمدينـــة المـــسيلةخمـــسمـــن اني ثـــانوي تـــم اختيـــارهم الثـــ

المــــنهج الوصــــفي االرتبــــاطي ووظــــف أدوات لجمــــع البيانــــات تمثلــــت فــــي اســــتبيان للــــرفض 
 ومقيــاس ،الباحــث إعــداد ومقيــاس الــشعور بالوحــدة النفــسية مــن الباحــث، إعــدادالوالــدي مــن 

ـــق المـــستقبل مـــن إعـــداد غالـــب المـــش ـــذي تبنتـــه   علـــىًواعتمـــادايخي قل  الجانـــب النظـــري ال
  : النتائج التاليةجاءتالدراسة 

  

ائية بين إدراك األبناء للقبول الوالدي من  ذات داللة إحص إرتباطية سالبةتوجد عالقة -
  .وقلق المستقبل) األم/األب(قبل

  

ض الوالدي من ائية بين إدراك األبناء للرف ذات داللة إحص إرتباطية موجبةتوجد عالقة -
  .وقلق المستقبل) األم/األب(قبل

  

ائية بين إدراك األبناء للقبول الوالدي من  ذات داللة إحصسالبة  إرتباطيةتوجد عالقة -
  .والشعور بالوحدة النفسية) األم/األب(قبل

  

ائية بين إدراك األبناء للرفض الوالدي من  ذات داللة إحصموجبة  إرتباطيةتوجد عالقة -
  .والشعور بالوحدة النفسية) األم/األب(قبل

  

ائية بين قلق المستقبل والشعور بالوحدة  ذات داللة إحصموجبة  إرتباطيةتوجد عالقة -
  .النفسية لدى األبناء

  

صائية في متوسطات درجات إدراك األبناء للقبول الوالدي من توجد فروق ذات داللة إح -
  . لصالح اإلناثالجنس  تعزى لمتغير)األب(قبل 

  
صائية في متوسطات درجات إدراك األبناء للقبول الوالدي توجد فروق ذات داللة إح ال -

 . الجنس  تعزى لمتغير)األم(من قبل 

  
  



 توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات إدراك األبناء للقبول الوالدي ال -
  .الترتيب الميالدي تعزى لمتغير )األم/األب(من قبل 

  

صائية في متوسطات درجات إدراك األبناء للرفض الوالدي ق ذات داللة إحتوجد فرو -
   . لصالح الذكور تعزى لمتغير الجنس)األب(من قبل 

  

صائية في متوسطات درجات إدراك األبناء للرفض الوالدي توجد فروق ذات داللة إح ال -
  .  تعزى لمتغير الجنس)األم(من قبل 

  

ية في متوسطات درجات إدراك األبناء للرفض الوالدي صائتوجد فروق ذات داللة إح ال -
  .الترتيب الميالدي تعزى لمتغير )األم/األب(من قبل 

  

صائية في متوسطات درجات قلق المستقبل تعزى لمتغير توجد فروق ذات داللة إح ال -
   .الجنس

  
  

غير رجات الوحدة النفسية تعزى لمتصائية في متوسطات دتوجد فروق ذات داللة إح ال -
  .الجنس

  
  

  .الرفض الوالدي- يمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل إدراك القبول-
  

 .الرفض الوالدي- يمكن التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسية من خالل إدراك القبول-
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فمنها ،  هويته وبناء ذاتهونشأة المؤثر في شخصية الفرد األولط  الوساألسرةتعد      
 وأساليبالكثير من قيم الثقافة وطرق التفكير والعادات واالتجاهات والتقاليد يكتسب 

 النفسية واالجتماعية والتربوية األبحاث وتؤكد الكثير من .اآلخرينالتعامل والتواصل مع 
غير صالحة  وأ من سمات صالحة اإلنسان ما يتميز به أنا ال يدع مجاال للشك على بم
  .أسرتهفي محيط  تربوية معينة يعيشها أساليبونتيجة لتفاعله مع  يكتسب بعد والدته، إنما

  

ناء وما تنطوي عليه من جوانب مختلفة تعتبر شديدة ب معاملة الوالدين لألفأساليب    
 ال يتوقف على عدد الساعات التي لألبناءالشخصية االجتماعية  فنضج  فيهم،التأثير

 التعامل سلوبأوعلى نوع المعاملة  يقضيها الوالدان معهم بقدر ما تتوقف والى حد كبير
 عدم أن (Rutter) ترور يرى لذا . األبناءوالطرق التي يتصرف بها الوالدان  مع هؤالء 
 تأثرهه بعدم الثقة والكفاية مما يزيد من وجود عالقات آمنة بين الطفل ووالديه يشعر

  ). 3،ص2000بركات،.( بالضغوط والعجز
  

 وانعكاس هذا واألبناء التفاعل بين الوالدين أهمية على Anastasi نستازيأ أكدتكما    
 فترة إلى هذه المالمح قد تستمر أنوبينت ، األبناء على مالمح الشخصية لدى األثر

 ما لعل هذاو ،)9ص ،2002نعيمة،( السلبيوأمنها االيجابي طويلة من عمر الفرد سواء 
  القبولأسلوب التنشئة الوالدية والتي من بينها أساليبدفع بالكثير من الباحثين الستجالء 

الكشف عن خالل  من األسلوب نتائج هذا أهمالرفض الوالدي بهدف الوقوف على و
  .عالقته ببعض المتغيرات

  

ًحد هذه المتغيرات إذ يعد نوعا من أنواع القلق الذي يشكل خطرا أويعد القلق من المستقبل  ً
ٕعلى صحة األفراد وانتاجيتهم، حيث يظهر نتيجة ظروف الحياة الصعبة والمعقدة وتزايد 

 عدم الوثوق بالمستقبل والذي أفرزتضغوط الحياة ومطالب العيش، هاته الظروف التي 
  .  شريحة الشباب منهًأصبح سمة نفسية تمر بالعنصر البشري وخصوصا

  

 لدى أفراد  االنتشارةوالواسع  ويعتبر الشعور بالوحدة النفسية من المتغيرات المهمة 
 ، لدرجة أنها أصبحت في واقع األمر حقيقة موجودة في حياتنا اليومية الالجنس البشري



 ب  

ًوهي بصفة عامة تعتبر مدخال أساسيا لفهم جميع الظواهر . تعرف لنفسها أي حدود ً
إلى أن الشعور ) 1989(يشير كل من عبدالحميد وعمر، و) Seligman,1993(نفسية ال

 بين األطفال بالوحدة النفسية يعد من الظواهر النفس اجتماعية الخطيرة ، التي تنتشر
أن ) Brage & Woodward,1993(ويؤكد كل من براج وود وارد . والمراهقين والشباب

حيث . ة أثناء فترة المراهقة بصفة خاصةخبرة الشعور بالوحدة النفسية خبرة عامة وشائع
من طالب %) 66(تشير بعض التقارير والبحوث اإلكلينيكية إلى أن هناك حوالي 

 باضطراب ، يعانون من مشكالت ترتبط في معظمهالبات المدارس المتوسطة والثانويةوطا
  .الشعور بالوحدة النفسية

  

الرفض الوالدي و  القبول ومن هنا تأتي هذه الدراسة في محاولة منها لتقصي العالقة بين
، وقد وبعض المتغيرات النفسية وهي قلق المستقبل والوحدة النفسيةكما يدركه األبناء 

 تحديد  من خاللاإلطار العام للدراسةجاءت في ستة فصول؛ حيث تناول الفصل األول 
ية وأهداف الدراسة والتحديد اإلجرائي لمفاهيمها ثم الدراسات السابقة إشكالية الدراسة، أهم

  .وصوال إلى فرضيات الدراسة
  

من خالل التعرف على  القبول والرفض الوالدي لألبناءناقش  أما الفصل الثاني فقد   
ٕاألسرة وابراز أهميتها وأهم وظائفها باإلضافة إلى األساليب التي يتبعها الوالدين في 

الرفض الوالدي في محاولة منا لتحليل هذا األسلوب بدأ و  القبولشئة لننتقل إلى أسلوبالتن
  . هذا األسلوبمظاهرلنختم هذا الفصل ببتعريفه ومرورا بأسبابه 

  

ً قلق المستقبل، حيث تطرقنا إلى القلق عموما من عن الفصل الثالث فقد تناولنا فيهو   
 لنخرج من هذا األخير بقلق المستقبل، الذي خالل مفهومه وأسبابه وأعراضه وأنواعه

تطرقنا فيه إلى مفهوم قلق المستقبل ثم ناقشنا بعض المفاهيم المرتبطة به لنصل إلى ذكر 
  .تميز من يعاني من هذا القلقأهم النظريات التي قامت بتفسيره وصوال إلى السمات التي 

  

 وذلك من خالل مفهومها ؛ية الشعور بالوحدة النفسوجاء الفصل الرابع ليناقش طبيعة
 ةوأسبابها باإلضافوأهم النظريات المفسرة لها وخصائصها وبعض المفاهيم المرتبطة بها 

  .األساليب الكفيلة بخفض هذا الشعورلنختم هذا الفصل بإبراز إلى عناصرها وأشكالها 
   



 ج  

 للدراسة  حيث تم التطرق؛المتبعة لإلجراءات المنهجية  الفصل الخامسوخصص  
ثم  مجتمع وعينة الدراسة لنتناول بعد ذلك  المعتمد في الدراسة،لمنهجوا الستطالعيةا

  .المستخدمةأدوات الدراسة وأهم األساليب اإلحصائية 
  

نتائج الدراسة ومناقشتها مع تقديم لعرض  خصص فقد أما الفصل السادس واألخير،
       .بعض التوصيات في ضوء هذه النتائج
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:تحدید إشكالیة الدراسة.1.1

 لها وظیفة تهدف نحو نمو ،ة حیة دینامیكیةاألسرة كمجتمع صغیر عبارة عن وحدإن 

الطفل نموا اجتماعیا ویتحقق هذا الهدف بصفة مبدئیة عن طریق التفاعل العائلي الذي 

. والذي یلعب دورا هام في تكوین شخصیة الطفل وتوجیه سلوكهیحدث داخل األسرة

سؤولة عن  م– ومن ورائها المجتمع – إلى أن األسرة (Fromm)اریك فروم ویشیر 

التنشئة السلیمة للفرد، وأن الصحة النفسیة للفرد ال تتحقق إال بتوفیر معاملة متوازنة 

مشبعة بالحب والدفء واالحترام والحنان في األسرة، أما إذا تعرض الطفل ألسباب خاطئة 

أو مغالیة في التنشئة، فإن الطفل قد یشعر بالوحدة والعجز واالغتراب، ولكي یواجه الطفل 

ً فإنه یتجه إلى المسایرة األلیة للمجتمع متنازال عن فردیته، وقد ینزع إلى ه المشاعرهذ

).25ص،1989،كفافي(التدمیر والهدم 

من أوائل الذین تناولوا المعاملة الوالدیة في إصابة األبناء بالمرض )(Freudویعد فروید

یظهر على ات األولى س في نفوسهم في السنو یرى أن ما یزرعه الوالدینإذ،النفسي

عدم االطمئنان الذي یجعلهم یلجئون نمي المعاملة القاسیة فیهم مشاعر  إذ ت،شخصیاتهم

).2ص،2000،بركات(إلى أسالیب غیر مناسبة لجذب االنتباه كالغیرة والعدوان والوحدة

الرفض الوالدي ألنه بعد ذو طبیعة - على أهمیة بعد القبول(Rohner)ویؤكد رونر 

كولوجیة یتعلق بجانب انفعالي عمیق وهو لیس مسلمة بدیهیة في عالقة الوالدین سی

باألبناء إذ یختلف اآلباء فیما بینهم في مدى ما یشعرون به من دفء أو مدى ما یبدونه 

تجاه أبنائهم من قبول أو رفض، ویفترض أن هذا البعد من أبعاد المعاملة الوالدیة یعتبر 

 كما تترتب علیه أثار محددة تنعكس على سلوك ،خصیة األبناءًحاسما في نمو وتكوین ش

).3ص،2010،العنزي( العقلي واالنفعالي األبناء ونموهم

أن شعور األبناء بعدم األمن في عالقتهم بوالدیهم یسبب لهم )Horney(وترى هورني

ورهم باإلحباط  الذي یثیره المستقبل، فنظرتهم المتشائمة للمستقبل وشعاألخیرهذا القلق 

، وكذلك اإلحباط الذي هاالقدرة على تحقیق أهدافهم أو الفشل في تحقیقنتیجة عدم 
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تزداد شدته في مرحلة الشباب نتیجة التطلعات واآلمال والطموحات الزائدة التي یتمیز بها 

. كل ذلك البد أن یؤدي إلى اإلحباط والقلق المتعلق بالمستقبلالشباب

 إلى أن قلق المستقبل یعد أحد المصطلحات الحدیثة على Zaleskiكي ویشیر زالیس

بساط البحث العلمي، ویمثل أحد أنظمة القلق التي بدأت تطفو على السطح  على اعتبار 

ًأن العصر الحالي یخلق توترا خطیرا بسبب المطالب المتعددة الستیعاب تغیراته والسیطرة  ً

).4ص،2009المشیخي، ( من قبل الفردعلیها

 بطبعه یمیل إلى العیش وسط جماعة معینة یشعر بینها باألمن واالستقرار الفردإن

والطمأنینة، وتشبع حاجته لالنتماء وتبرز شخصیته من خاللها وتتشكل إلى حد كبیر 

ویتشرب منها المعاییر االجتماعیة والخلقیة واالتجاهات النفسیة المهمة، ویتعلق بأعضائها 

 عالقة متبادلة، وحینما ال یستطیع أن یقیم هذا التعلق فإن عالقته بأعضاء ویقیم معهم

أن )Poduska(ویرى بودوسكا .الجماعة تتأثر سلبا ویبتعد فیعیش في وحدة نفسیة

الحرمان في مشوار الحیاة یؤدي إلى الشعور بالوحدة وذلك في األعوام األولى منذ نشأته 

دیة وهذا الشعور ینتج عنه ألم لكونه منفردا مما ینعكس مثل حرمان االبن من الرعایة الوال

).4ص،2000خوج،( الفرد على الحب والعطاءعلى قدرة

كان األمر هكذا بالنسبة لكل مرحلة من مراحل النمو اإلنساني، فإن الوضع ٕواذا 

وذلك نتیجة لكل التغیرات . بالنسبة لمرحلة المراهقة بصفة خاصةيءیختلف بعض الش

طورات النمائیة الهائلة، وكذلك بعض التعقیدات المختلفة التي قد ترتبط بهذه المرحلة والت

.یة أو االنفعالیة أو الفسیولوجیةسة والحرجة  سواء من الناحیة االجتماعالحسا

ًواتساقا مع ما سبق تأتي هذه الدراسة لتقصي العالقة بین القبول والرفض الوالدي كما 

 لذا -قلق المستقبل والوحدة النفسیة–القته ببعض المتغیرات النفسیة یدركه األبناء في ع

:التساؤالت التالیة مشكلة الدراسة الحالیة تتحدد باإلجابة علىفإن

ائیة بین إدراك األبناء للقبول الوالدي من  ذات داللة إحص إرتباطیةتوجد عالقة هل -1

وقلق المستقبل؟)األم/األب(قبل
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ائیة بین إدراك األبناء للرفض الوالدي من  ذات داللة إحص إرتباطیةتوجد عالقة هل -2

وقلق المستقبل؟)األم/األب(قبل

ائیة بین إدراك األبناء للقبول الوالدي من  ذات داللة إحص إرتباطیةتوجد عالقة هل -3

والشعور بالوحدة النفسیة؟)األم/األب(قبل

 بین إدراك األبناء للرفض الوالدي من ائیة ذات داللة إحص إرتباطیةتوجد عالقة هل -4

والشعور بالوحدة النفسیة؟)األم/األب(قبل

ائیة بین قلق المستقبل والشعور بالوحدة  ذات داللة إحص إرتباطیةتوجد عالقة هل -5

النفسیة لدى األبناء؟

صائیة في متوسطات درجات إدراك األبناء للقبول توجد فروق ذات داللة إح هل -6

؟الجنس تعزى لمتغیر)األم/األب(ن قبل الوالدي م

صائیة في متوسطات درجات إدراك األبناء للقبول توجد فروق ذات داللة إح هل -7

الترتیب المیالدي؟ تعزى لمتغیر)األم/األب(الوالدي من قبل 

صائیة في متوسطات درجات إدراك األبناء للرفض توجد فروق ذات داللة إح هل -8

؟الجنستعزى لمتغیر )األم/باأل(الوالدي من قبل 

صائیة في متوسطات درجات إدراك األبناء للرفض توجد فروق ذات داللة إح هل -9

الترتیب المیالدي؟ تعزى لمتغیر)األم/األب(الوالدي من قبل 

صائیة في متوسطات درجات قلق المستقبل تعزى توجد فروق ذات داللة إح هل -10

؟الجنسلمتغیر 

صائیة في متوسطات درجات الوحدة النفسیة تعزى توجد فروق ذات داللة إح هل -11

؟ الجنسلمتغیر 
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الرفض الوالدي؟- هل یمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل إدراك القبول-12

الرفض الوالدي؟- هل یمكن التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسیة من خالل إدراك القبول-13

:أهمیة الدراسة.2.1

ته حیث أن الدراسة الحالیة تبحث في القبول والرفض الوالدي كما یدركه األبناء وعالق

ببعض المتغیرات النفسیة لدى عینة من تالمیذ المرحلة الثانویة فإن أهمیة الدراسة تظهر 

:في الجوانب اآلتیة

:األهمیة النظریة:ًأوال

 الضوء على أول وأقوى مؤسسات التنشئة االجتماعیة وهي األسرة، باعتبارها إلقاء-1

جتمع من خالل إمداده بأبناء أي میة التي یبنى علیها تقدم وازدهار القاعدة األساس

. بمستوى عال من الصحة النفسیةیتمتعون

التي یتبعها اآلباء في  التنشئة الوالدیة سالیبأ الوالدي كأحد  للقبول والرفض تناولها-2

.یعد من األسالیب الهامة في نمو وتكوین شخصیتهمتفاعلهم مع األبناء، والذي 

 وقلق المستقبل على األبناء باعتبارهما من فسیةبالوحدة الن خطورة مشكلة الشعور-3

لمشكالت مثل هذه إ، والقاء الضوء علىٕاالضطرابات المؤثرة على صحة الفرد وانتاجیته

.بناءاأل لهؤالءیعد خطوة في طریق البحث عن حیاة مستقرة

طالب أهمیة عینة الدراسة والتي تمثل القاعدة العریضة في الهرم السكاني وهم -4

، في مرحلة حساسة من مراحل النمو اإلنساني وهي مرحلة )الثانیة ثانوي(رحلة الثانویة الم

.المراهقة

: التطبیقیةاألهمیة:ًثانیا

 قد تفید نتائج الدراسة الحالیة في تصمیم برامج إرشادیة تساعد في عدم انتشار قلق -1

 من الصحة النفسیة المستقبل والوحدة النفسیة لدى األبناء من أجل تحقیق قدر كبیر

.لدیهم
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أسریة لتوعیة األسر بخطورة  قد تفید نتائج الدراسة الحالیة في تصمیم برامج إرشادیة -2

.أسالیب المعاملة الوالدیة التي تتسم بالرفض

اإلضافة العلمیة في هذا المجال خاصة للبیئة الجزائریة التي تفتقر لمثل هذه -3

القبول  فإن الدراسة الحالیة هي األولى التي تناولت الدراسات، وفي حدود علم الباحث

.والرفض الوالدي كما یدركه األبناء في عالقته بقلق المستقبل والوحدة النفسیة

وقلق المستقبل دراسة الشعور بالوحدة النفسیةمن خالل التركیز على الجانب الوقائي -4

.اممن أجل وضع سیاسة للحد منه

:أهداف الدراسة.3.1

ًإن هدف كل بحث علمي هو الوصول إلى نتائج تلقي مزیدا من الضوء على 

الظاهرة المدروسة الذي یؤدي بدوره إلى وضع القوانین التي تخضع لها الظاهرة النفسیة 

،ًوهنا یكون العلم قد حقق شوطا نحو التقدم الذي یمكنه من الوفاء بحاجات المجتمع

:الحالیة كمایليوعلیه یمكن ذكر أهداف الدراسة 

وقلق )األم/األب(الوالدي من قبلك األبناء للقبولعلى العالقة بین إدراالتعرف -

.المستقبل

وقلق )األم/األب(اك األبناء للرفض الوالدي من قبل التعرف على العالقة بین إدر-

.المستقبل

والشعور )األم/باأل(لالتعرف على العالقة بین إدراك األبناء للقبول الوالدي من قب-

.بالوحدة النفسیة

والشعور )األم/باأل(اك األبناء للرفض الوالدي من قبلبین إدرالتعرف على العالقة -

.بالوحدة النفسیة

.بین قلق المستقبل والشعور بالوحدة النفسیة لدى األبناءالتعرف على العالقة -

 للقبول الوالدي من قبل في متوسطات درجات إدراك األبناءالكشف عن الفروق -

.)، الترتیب المیالديالجنس( تعزى لمتغیر )األم/األب(
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في متوسطات درجات إدراك األبناء للرفض الوالدي من قبل الكشف عن الفروق -

.)، الترتیب المیالديالجنس( تعزى لمتغیر )األم/األب(

.)الجنس(ر في متوسطات درجات قلق المستقبل تعزى لمتغیالكشف عن الفروق -

.)الجنس(في متوسطات درجات الوحدة النفسیة تعزى لمتغیر الكشف عن الفروق -

.الرفض الوالدي- التنبؤ بقلق المستقبل من خالل إدراك القبولالتحقق من إمكانیة-

الرفض -التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسیة من خالل إدراك القبولالتحقق من إمكانیة -

.الوالدي

:التحدید اإلجرائي لمفاهیم الدراسة.4.1

إن المعالجة العلمیة ألي موضوع تتطلب تحدید المفاهیم المستخدمة فیه، وعلیه فقد 

:رأى الباحث تحدید بعض المفاهیم األساسیة في موضوع الدراسة كمایلي

Parental الوالديقبولال.1.4.1 Acceptance:

:فء والمحبة ألطفالهم، وقد یعبر عنه بالقولكل ما یمكن أن یمنحه الوالدین من الد

مثل التقبیل :كالثناء على الطفل، وحسن الحدیث إلیه، والفخر به وبأعماله، أو بالفعل

.والمداعبة، والسعي لرعایة الطفل، والتواجد معه عند الحاجة

ها  في هذه الدراسة بوصفه الدرجة التي یحصل علی الوالدي إجرائیا القبولویعرف

.الوالدي المتضمن في المقیاس المستخدم في هذه الدراسةالقبولاألبناء في بعد 

Parentalالرفض الوالدي.2.4.1 Rejection:

أسلوب معاملة یتبعه أحد الوالدین أو كالهما مع األبناء، ویظهر في صورة عدوان "

ول أو بالفعل الصریح أو ٕعلى االبن، واهماله، وعدم الرغبة فیه، وحرمانه من الحب بالق

".المقنع

 في هذه الدراسة بوصفه الدرجة التي یحصل علیها ویعرف الرفض الوالدي إجرائیا

.األبناء في بعد الرفض المتضمن في المقیاس المستخدم في هذه الدراسة
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Futureقلق المستقبل .3.4.1 anxiety:

نشأ ینجم عن خبرات ماضیة غیر سارة  خلل أو اضطراب نفسي الم"على أنه یعرف 

یات والخبرات مع تشویه وتحریف إدراكي معرفي للواقع وللذات من خالل استحضار للذكر

، مع تضخیم للسلبیات محض لإلیجابیات الخاصة بالذات والواقع  الماضیة غیر السارة

العجز ، مما قد یدفعه لتدمیر الذات وها في حالة من التوتر وعدم األمنتجعل صاحب

، وتؤدي به إلى حالة من التشاؤم من المستقبل واضح وتعمیم الفشل وتوقع الكوارثال

واالقتصادیة المستقبلیة ، والخوف من المشكالت االجتماعیة وقلق التفكیر في المستقبل

(، واألفكار الوسواسیة وقلق الموت والیأسالمتوقعة .)5، ص2005شقیر، ".

 في هذه الدراسة بوصفه الدرجة التي یحصل علیها األبناء ا إجرائیویعرف قلق المستقبل

. في هذه الدراسةمفي مقیاس قلق المستقبل المستخد

Feelingالشعور بالوحدة النفسیة.4.4.1 Of Loneliness:

 یعرف مجدي محمد الدسوقي الوحدة النفسیة بأنها خبرة مؤلمة ناتجة عن حدوث خلل 

ال یوجد عدد كافي (عیة للفرد، سواء كان ذلك في صورة كمیة في شبكة العالقات االجتما

)افتقاد المحبة واأللفة والتواد من اآلخرین(، أو في صورة كیفیة )من األصدقاء

).7ص،1998الدسوقي،(

 في هذه الدراسة بوصفه الدرجة التي یحصل اإجرائیالشعور بالوحدة النفسیةویعرف 

. في هذه الدراسةمالمستخدالوحدة النفسیةمقیاسعلیها األبناء في 

:Childrenاألبناء.5.4.1

مارهم ٕ في هذه الدراسة تالمیذ السنة الثانیة ثانوي ذكور واناث، تتراوح أع  یقصد باألبناء

. سنة19–17بین 

Birthالترتیب المیالدي.6.4.1 Order:

ویقصد به الوضع المتتابع للفرد بین إخوته من حیث ترتیب والدتهم والذي تم تصنیفه 

:على النحو التالي

.وهو أكبر أفراد األسرة:الطفل األول-أ

.ي األسرةهو الطفل الذي یوجد من یكبره ومن یصغره ف: الطفل األوسط-   ب



ولالفصل األالقبول والرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقته ببعض المتغيرات النفسية

-13-

هو أصغر األبناء في األسرة وهناك من یكبره من اإلخوة أو : الطفل األخیر-  ج

األخوات

Socialاإلدراك االجتماعي.7.4.1 Cognition:

. األحكام حولهمٕعقلیة تتضمن تكوین انطباعات حول اآلخرین واصدار عملیة 

ملیة التي تتضمن تفاعل االبن مع العفي هذه الدراسة  االجتماعيویقصد باإلدراك

الموقف، وتفسیره التجاه والدیه نحوه بحسب خبراته السابقة ورأیه فیهما واتجاهاته نحوهما، 

.وحكمه علیهما، وفهمه لعالقته بهما

:ّالدراسات السابقة.5.1

إن الطابع الذي یتمیز به العلم هو التراكم الذي یسمح باتساع دائرة المعارف وتوارث

 ومن هذا المنطلق فإن ،المعطیات العلمیة من طرف األجیال وانتقالها من زمن إلى آخر

بموضوع هذه الباحث یبدأ من حیث انتهى سابقه إلى موضوع دراسة ما، وفیما یتعلق 

: إلى ثالثة محاور رئیسة وهيهایمكن تصنیفوالتي الدراسة فهناك مجموعة من الدراسات 

.الرفض الوالدي وعالقته ببعض المتغیرات ودراك القبول دراسات تناولت إ:ًأوال

. ببعض المتغیراتوعالقتهقلق المستقبل  دراسات تناولت :ثانیا

.ببعض المتغیراتوعالقته الشعور بالوحدة النفسیة تناولت  دراسات:ثالثا

:وفیما یلي عرض لهذه الدراسات

.وعالقته ببعض المتغیراتالرفض الوالدي ودراسات تناولت إدراك القبول :ًأوال

: في مصر)1993، علیان(دراسة-

"" لدى المراهقین لدى المراهقین الرفض الوالدي وتوكید الذات والعدوانیة الرفض الوالدي وتوكید الذات والعدوانیة--العالقة بین القبولالعالقة بین القبولدراسة دراسة ""

 الرفض الوالدي وتوكید الذات - إلى الكشف عن العالقة بین القبول الدراسةهدفت

)105(تلمیذ و)102( بواقع ن التالمیذم)207(والعدوانیة، اشتملت عینة الدراسة على 

 بمدارس مدینة  من تالمیذ الصفوف الثالث اإلعدادي واألول والثاني الثانويتلمیذة

 الرفض الوالدي – وطبق علیهم استبیان القبول  سنة،)17-13(الزقازیق، تتراوح أعمارهم 
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للبیئة المصریة إعداد یة سالمة، ومقیاس التوكیدةٕإعداد رونالد رونر ترجمة واعداد ممدوح

. قام الباحث بإعادة تقنینه والذيسامیة القطان ومقیاس العدوانیة إعداد محمد الشریف

)ذكور، إناث(وقد أظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائیا بین إدراك أفراد العینة 

ات  ارتباطیة موجبة بین درج عالقةللرفض الوالدي والسلوك غیر التوكیدي، كما توجد

 الرفض الوالدي ودرجاتهم على مقیاس –على استبیان القبول ) إناث-ذكور(أفراد العینة 

–ذكور (العدوانیة، كما أكدت النتائج وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین إدراك أفراد العینة 

(للرفض الوالدي وبین صفات الشخصیة السلبیة اآلتیة )إناث  التقدیر –العداء /العدوان :

 عدم التجاوب االنفعالي – عدم الثبات االنفعالي – عدم الكفایة الشخصیة –ي للذات السلب

 لم یصل معامل االرتباط إلى مستوى الداللة اإلحصائیة ، بینما) النظرة السلبیة للحیاة–

.فیما یتعلق بصفة االعتمادیة

: في مصر)1996، الدسوقى(دراسة -

والقلق لدى عینة من تالمیذ المرحلة الثانویة من والقلق لدى عینة من تالمیذ المرحلة الثانویة من الرفض الوالدي الرفض الوالدي --العالقة بین القبولالعالقة بین القبول""

""الجنسینالجنسین

 بین إدراك التالمیذ والتلمیذات للقبولاالرتباطیةةقعن العال إلى الكشفهدفت الدراسة

عن  إلى جانب الكشف، وبین مستوى القلق لدیهماألم واألبالرفض الوالدي من قبل و

الرفض الوالدي، تكونت عینة -قبولللدراكهمادرجة إ والتلمیذات فيالتالمیذالفروق بین 

تلمیذ وتلمیذة من بین تالمیذ وتلمیذات الصف الثاني الثانوي بواقع )200(الدراسة من 

 بیانات أولیة من إعداده، ومقیاسجنس، واستخدم الباحث استمارةمن كل)100(

وش قٕابراهیم قشالمستوى االجتماعي االقتصادي لآلسرة إعداد عبد السالم عبد الغفار و

تل اضوء التغیر الذي حدث للمجتمع، واختبار كوقام عبد العزیز الشخص بتعدیله في

البینة المصریة أحمد سالمة وعبد السالم عبد ٕللذكاء قام بتعریبه واعداده لالستخدام في

الرفض الوالدي للكبار إعداد رونالد رونر وقامت ممدوحة سالمة .الغفار، واستبیان القبول

.البیئة المصریة، ومقیاس القلق للمراهقین إعداد الباحثرجمته وتقنینه لالستخدام  في بت
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اسة إلى وجود عالقة سالبة ودالة إحصائیا بین الدرجات التي حصل روأشارت نتائج الد

)ماألمن قبل األب و(علیها التالمیذ والتلمیذات على المقیاس الفرعي للقبول الوالدي 

أشارت النتائج إلى جات التي حصل علیها هؤالء األفراد على مقیاس القلق، كماوالدر

وجود عالقة موجبة ودالة إحصائیا بین الدرجات التي حصل علیها التالمیذ والتلمیذات 

والدرجات التي حصل علیها )األب واألم(على المقیاس الفرعي للرفض الوالدي من قبل

النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة  كما كشفتهؤالء األفراد على مقیاس القلق،

إحصائیة بین متوسط الدرجات التي حصل علیها التالمیذ ومتوسط الدرجات التي حصل 

، بینما أكدت )األب واألم(علیها التلمیذات من حیث إدراكهم للقبول الوالدي من قبل 

حصل علیها التالمیذ النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط الدرجات التي 

للرفض الوالدي من قبل  علیها التلمیذات من حیث إدراكهمتالدرجات التي حصلومتوسط

.لصالح التالمیذ)األب واألم(

,Reyland(رایالند، سوزان دراسة - : في أمریكا)1998

""ةةمساندة االجتماعیة في العالقة بین الضغوط والكفاءة الشخصیمساندة االجتماعیة في العالقة بین الضغوط والكفاءة الشخصی وال والدور القبول الوالديدور القبول الوالدي""

مساندة االجتماعیة في العالقة والى التعرف على دور القبول الوالدي إلهدفت الدراسة

من )68(منهم )165( علىبین الضغوط والكفاءة الشخصیة، اشتملت عینة الدراسة

سنة، طبق علیهم استبیان )19-11(من اإلناث، تتراوح أعمارهم بین )97(الذكور

الرفض الوالدي -جونسون وماكتشون، واستبیان القبولدأحداث الحیاة الضاغطة إعدا

واستبیان قیاس سمات الشخصیة من إعداد رونر، مقیاس المساندة االجتماعیة إعداد 

.هارتر

 وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین القبول الوالدي  إلىنتائج الدراسةوأشارت 

 بالقدرة على مواجهة ضغوط الحیاة، منهم یرتبطأن كل كما،وارتفاع الكفاءة الشخصیة

أشارت النتائج بأن إدراك القبول الوالدي یعد من المتغیرات الهامة للتنبؤ بالعالقة بین كما

 إلىارتفاع الكفاءة الشخصیة والقدرة على مواجهة ضغوط الحیاة، وأشارت نتائج الدراسة

إدراك في واإلناث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الذكور

.القبول والرفض الوالدي
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: في السعودیة)1998،الثقفي(دراسة-

"" لدى عینة من األطفال السعودیین لدى عینة من األطفال السعودییناالكتئاباالكتئابالرفض الوالدي وعالقته بمستوىالرفض الوالدي وعالقته بمستوى--القبولالقبول""

الرفض الوالدي وعالقته - إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین القبول الدراسةهدفت

طالبا )99(طالبا وطالبة منهم )198(عین الدراسة من االكتئاب، وتكونت بمستوى

)9.41(شهر بمتوسط عمري قدره )118-110( ما بین أعمارهمطالبة تتراوح )99(و

الرفض الوالدى لألطفال إعداد رونالد رونر ترجمة سنوات، وطبق علیهم استبیان القبول 

 إعداد ماریا كوفاكس)CDI(للصغار )د(ٕواعداد ممدوحة سالمة، ومقیاس االكتئاب 

.ترجمه وقننه غریب عبد الفتاح غریب، واستمارة البیانات األولیة إعداد الباحث

 سالبة دالة إحصائیا بین درجات إدراك إرتباطیةوأظهرت نتائج الدراسة وجود وعالقة 

ًواناثاًذكورا(األطفال  للقبول الوالدي من قبل األب واآلم وبین درجاتهم على مقیاس )ٕ

كتئاب، كما توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین درجات إدراك األطفال اال

ً واناثاًذكورا( ، للرفض الوالدي من قبل األب واألم وبین درجاتهم على مقیاس االكتئاب)ٕ

ً واناثاًذكورا(كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بین درجات إدراك األطفال  للقبول )ٕ

ً واناثاًذكورا(م، بینما توجد فروق بین درجات إدراك األطفال من قبل األب واأل للرفض )ٕ

من قبل األب واألم، وقد كانت الفروق في رفض األب لصالح اإلناث، بینما كانت في

.رفض األم لصالح الذكور

: في الجزائر)1999جابر، (دراسة -

""الرفض الوالدي بتكیف األبناءالرفض الوالدي بتكیف األبناء//عالقة أسلوب التقبل عالقة أسلوب التقبل ""

الــرفض الوالــدي /أســلوب التقبــل ت الدراســة إلــى التعــرف علــى طبیعــة العالقــة بــینهــدف

، باإلضــــافة إلــــى الفــــروق بــــین المجموعــــة غیــــر المتكیفــــة وأفــــراد المجموعــــة بتكیــــف األبنــــاء

 الوالــــدي، وأجــــرى البحــــث علــــى عینــــة مــــن الــــرفض/للقبــــول المتكیفــــة مــــن حیــــث إدراكهــــم 

)100(لـــسنة الثالثـــة ثـــانوي، ومراهـــق یدرســـون با،)100(، مـــنهم )200(المـــراهقین قوامهـــا 

: األدوات التالیةث، واستخدم الباح بمدینة بسكرةمراهق ومراهقة بمركز إعادة التربیة
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).إعداد الباحث(استبیان الرفض الوالدي كما یدركه األبناء -

).إعداد الباحث(استبیان التكیف النفسي االجتماعي-

:ج التالیةوقد توصل الباحث إلى النتائ

 والتكیــــف يوجــــود عالقــــة ارتباطیــــه عكــــسیة بــــین الــــرفض الوالــــدي المــــادي والمعنــــو-

.النفسي للمراهق

 والتكیـف النفـسي يوجود عالقة ارتباطیه طردیـة بـین القبـول الوالـدي المـادي والمعنـو-

.للمراهق

 والتكیــــف يوجــــود عالقــــة ارتباطیــــه عكــــسیة بــــین الــــرفض الوالــــدي المــــادي والمعنــــو-

.ي للمراهقاالجتماع

 والتكیـــــف يوجـــــود عالقـــــة ارتباطیـــــه طردیـــــة بـــــین القبـــــول الوالـــــدي المـــــادي والمعنـــــو-

.االجتماعي للمراهق

وجــــود فــــروق دالــــة بــــین المجموعــــة المتكیفــــة والمجموعــــة غیــــر المتكیفــــة فــــي إدراك -

.الرفض الوالدي لصاح المجموعة غیر المتكیفة

,hodgkins(يدراسة هودكنز، نانس- :ترالیا في أس)2001

""من األمل والخجلمن األمل والخجلإدراك القبول الوالدي بكلإدراك القبول الوالدي بكلعالقة عالقة "

من األمل التعرف على طبیعة العالقة بین إدراك القبول الوالدي بكل هدفت الدراسة إلى 

من اإلناث، تتراوح أعماهم )85(من الذكور و)41( علىوالخجل، واشتملت عینة الدراسة

-نة، طبق على أفراد العینة استبیان القبولس)16.4(سنة بمتوسط عمري )19-13(بین 

الرفض من إعداد رونر، ومقیاس اآلمل من إعداد لوین ووالتون وكار، ومقیاس الخجل 

.من إعداد تانغني وواجنر وغرامسو

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین إدراك الرفض 

 وجود عالقة موجبة ذات  إلىأشارت النتائجذكور، كماالوالدي والشعور بالخجل لدى ال

من الذكور واإلناث، وأشارت األمل لدى كلوداللة إحصائیة بین إدراك القبول الوالدي 

في وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الذكور واإلناث إلىالنتائج 
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روق ذات داللة إحصائیة بین توجد فإدراك القبول من قبل األم لصالح اإلناث، كما

إدراك الرفض من قبل األم لصالح الذكور، بینما متوسطات درجات الذكور واإلناث في

أشارت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الذكور 

إدراك القبول والرفض الوالدي من قبل األب، وأكدت النتائج بأن إدراك القبول واإلناث في

الوالدي یعتبر من المتغیرات الهامة للتنبؤ باألمل والقدرة على إقامة العالقات االجتماعیة 

.من الذكور واإلناثلدى كل

: في مصر)2001،البغدادي(دراسة -

 كما یدركه األبناء وعالقته ببعض سمات الشخصیة لدى  كما یدركه األبناء وعالقته ببعض سمات الشخصیة لدى الرفض الوالديالرفض الوالدي--القبولالقبول""

""المراهقین والمراهقاتالمراهقین والمراهقات

الرفض الوالدي -إلى التعرف على طبیعة العالقة بین إدراك القبولالدراسةهدفت 

من التوافق النفسي وسمات الشخصیة، وتكونت عینة الدراسة بكل )من قبل األب واألم(

طالبة من طالب وطالبات الصف )93(طالبا و)100(طالبا وطالبة منهم )193(من 

ة، وطبق على أفراد العینة استبیان سن)17-16(الثاني ثانوي، تتراوح أعمارهم بین 

ٕالوالدي إعداد رونالد رونر ترجمة واعداد ممدوحة سالمة، واختبار الرفض-القبول

ة إعداد یة هنا، ومقیاس كومري للشخصیطالشخصیة للمرحلة المتوسطة والثانویة إعداد ع

.یم، واستمارة البیانات األولیة إعداد الباحثحعلي بداري وأنور عبد الر

وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة دالة موجبة بین إدراك المرهقات للقبول الوالدي 

ال توجد عالقة دالة موجبة بین إدراك المرهقین والتوافق النفسي، كما)األب واألم(من قبل

والتوافق النفسي، بینما توجد عالقة ارتباطیة دالة بین إدراك )األم(للقبول الوالدي من قبل 

أشارت النتائج إلى عدم وجود والتوافق النفسي، كما)األب( من قبل  للقبولاهقینالمر

)األب واألم(عالقة دالة موجبة بین إدراك المراهقات والمراهقین للقبول الوالدي من قبل 

بینت النتائج عدم وجود عالقة دالة سالبة بین ادراك المراهقات وسمات الشخصیة، كما

من التوافق النفسي وسمات الشخصیة وكل)األب واألم(الدي من والمراهقین للرفض الو

)األب واألم(إدراك القبول من قبل وأكدت النتائج أنه ال توجد فروق بین الجنسین في

.لصالح المراهقین)األب واألم(إدراك الرفض من قبل بینما توجد فروق بین الجنسین في
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kim(ورونر كیمدراسة - & rohner, : في كوریا)2003

"" لدى طالب الجامعة في كوریا لدى طالب الجامعة في كوریاإدراك القبول الوالدي والقدرة على التعاطفإدراك القبول الوالدي والقدرة على التعاطف""

إلى التعرف على العالقة بین إدراك القبول الوالدي والقدرة على هدفت الدراسة 

طالبا وطالبة من جامعات في كوریا، تتراوح )725(التعاطف، وتكونت عینة الدراسة من 

الوالدي لرونر، ومقیاس القدرة سنة، طبق علیهم استبیان القبول)21-19(أعمارهم بین 

.على التعاطف إلبشتاین ومیهرابیان

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین إدراك قبول األم والقدرة 

 وجود عالقة موجبة ذات داللة  إلىعلى التعاطف لدى اإلناث، كما أشارت النتائج

یة بین إدراك قبول األب والقدرة على التعاطف لدى الذكور، وأشارت النتائج أن إحصائ

القدرة على التعاطف من بأنهن مرفوضات من قبل األمهات أقل فيث اللواتي یدركناإلنا

.بأنهن مقبوالت من قبل األمهاتاإلناث الالتي یدركن 

,mason ماسون لورین دراسة- : في أمریكا)(2004

ٕلق الوالدي والعالقة مع الوالدین وادراك القبول الوالدي وعالقتهم بالقلق واالكتئاب ٕلق الوالدي والعالقة مع الوالدین وادراك القبول الوالدي وعالقتهم بالقلق واالكتئاب التعالتع""

""وفاعلیة الذاتوفاعلیة الذات

ٕ إلى التعرف على التعلق الوالدي والعالقة مع الوالدین وادراك القبول هدفت الدراسة

لبا طا)204(الوالدي وعالقتهم بالقلق واالكتئاب وفاعلیة الذات، تكونت عینة الدراسة من 

وطالبة من طالب الجامعة، طبق علیهم مقیاس التعلق الوالدي آلرمسدن وجرینبیرج 

ومقیاس العالقة بالوالدین لباكرو وتبلنج وبراون، ومقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة لبوري 

وغورش ولشین، ومقیاس لسبیلبرجرومقیاس فاعلیة الذات لشیریر وآخرون، ومقیاس القلق 

.االكتئاب  لبیك

وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین كل من التعلق 

الوالدي وفاعلیة الذات، كما .اآلمن بالوالدین والعالقة المثالیة مع الوالدین وأسلوب القبول

من التعلق غیر اآلمن أشارت النتائج وجود عالقة موجبة ذات داللة احصائیة بین كل

 وجود عالقة سالبة ذات داللة  إلىلق واالكتئاب، وأشارت نتائج الدراسةبالوالدین والق

.من التعلق غیر اآلمن بالوالدین وفاعلیة الذاتإحصائیة بین كل
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: في مصر)2005،سالم(دراسة-

""مخاوف األبناءمخاوف األبناءعالقته بعالقته بالرفض الوالدي والرفض الوالدي و--القبولالقبول""

رفض الوالدي ومخاوف األبناء ال-عن العالقة بین القبول إلى الكشفهدفت الدراسة

طالبا وطالبة من المدارس الثانویة الحكومیة والتجریبیة )342(وتكونت عینة الدراسة من 

المختلطة، وطبق علیهم مقیاس المخاوف الشائعة إعداد فایزة عبد المجید، ومقیاس 

داد االجتماعي إعلباحث، واستمارة المستوى الثقافيالرفض الوالدي إعداد ا.القبول

.الباحث

الرفض الوالدي من قبل كل- وجود عالقة ارتباطیة بین القبولوأظهرت نتائج الدراسة

إدراك ومخاوف األبناء، كما أشارت النتائج على عدم وجود اختالف في)األم-األب(من

من األب واألم، بینما یوجد اختالف الرفض الوالدي باختالف مستوى تعلیم كل-القبول

من األب واألم الرفض الوالدي باختالف مستوى مهنة كل-قبوللل األبناء إدراكفي

من قبل اآلباء لصالح )الرفض-القبول(وأشارت النتائج إلى وجود فروق في إدراك األبناء 

من قبل اآلباء )الرفض–القبول (إدراك وجد فروق بین الجنسین في تاألمهات، بینما لم 

من قبل األمهات ) الرفض–القبول (إدراك د فروق فيوأشارت نتائج الدراسة إلى وجو

من قبل اآلباء باختالف )الرفض-القبول (إدراك توجد فروق فيلصالح اإلناث، كما

.الصفوف الدراسیة

:السعودیةفي )2006،الجاسر(دراسة -

دى عینة دى عینة  ل لالرفض الوالديالرفض الوالدي--ٕمن فاعلیة الذات وادراك القبولٕمن فاعلیة الذات وادراك القبولكلكلعالقته بعالقته بالذكاء االنفعالي والذكاء االنفعالي و""

""من طالب وطالبات جامعة أم القرىمن طالب وطالبات جامعة أم القرى

یة من فاعل الكشف عن طبیعة العالقة بین الذكاء االنفعالي وكلهدفت الدراسة إلى

الرفض الوالدي، ومعرفة الفروق في هذه المتغیرات نتیجة اختالف -ٕالذات وادراك القبول

طالبا )423(في الجنس، والعمر، والتخصص الدراسي، وتكونت عینة الدراسة من 

)207(طالبا و)216(وطالبة من طالب األقسام األدبیة والعلمیة بجامعة أم القرى، منهم 

سنة وانحراف )21.25(عمري قدرة سنة، بمتوسط)25-18(طالبة تتراوح أعمارهم بین 

االنفعالي لعثمان ورزق، ومقیاس ، وطبق علیهم مقیاس الذكاء)2.13(معیاري قدرة 
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ٕ الرفض الوالدي إعداد رونالد رونر ترجمة واعداد – للعدل، استبیان القبول فاعلیة الذات

.ممدوحة سالمة

ومن أهم نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین درجات الطالب 

من إدراك القبول من قبل األم جاتهم في كل االنفعالي وبین درمتغیر الذكاءوالطالبات في

 متغیر ود عالقة سالبة ذات داللة إحصائیة بین درجات الطالب والطالبات فيووجواألب

.من إدراك الرفض من قبل األم واألبجاتهم في كلالذكاء االنفعالي وبین در

 كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین درجات الطالب 

من إدراك القبول من قبل األم تهم في كلجات في متغیر فاعلیة الذات وبین دروالطالبا

واألب، ووجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائیة بین درجات الطالب والطالبات في 

.كل من إدراك الرفض من قبل األم واألبفي جاتهم ر فاعلیة الذات وبین درمتغی

 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات  كذلك وأشارت النتائج

إدراك القبول من قبل األم واألب لصالح اإلناث، بینما توجد فروق لذكور واإلناث في ا

 إدراك الرفض بأبعاده فيذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الذكور واإلناث 

.من قبل األم واألب لصالح الذكورودرجته الكلیة

درجات أفراد العینة من  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات  وأظهرت

إدراك القبول من قبل األم واألب لصالح الفئة العمریة األكبر سنا فئات عمریة مختلفة في

إدراك الرفض ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات أفراد العینة في

.من قبل األم واألب لصالح الفئة العمریة األصغر سنابأبعاده ودرجته الكلیة

شارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات أفراد وأ

إدراك القبول من قبل األم واألب لصالح العینة من تخصصات دراسة مختلفة في

التخصصات األدبیة، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات أفراد 

من قبل األم الرفض بأبعاده ودرجته الكلیةإدراك العینة من تخصصات دراسیة مختلفة في

.واألب لصالح التخصصات العلمیة
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: في الجزائر)2012،ابریعم(دراسة -

""إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها بالشعور باألمن النفسيإدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها بالشعور باألمن النفسي""

األمن هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض أسالیب المعاملة الوالدیة وشعور األبناء ب

، كذلك التعرف على الفروق في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لآلباء النفسي

واألمهات، ومعرفة الفروق بین الذكور واإلناث في إدراك أسالیب معاملة األب وأسالیب 

التفرقة، التحكم والسیطرة :معاملة األم، لدي عینة الدراسة، وتمثلت هذه األسالیب في

طالب من طالب )581(أسالیب المعاملة السویة، وتكونت عینة الدراسة من التذبذب، و

 الباحثة مقیاس إناث، واستخدمت)403(ذكور و)178(السنة الثانیة ثانوي 

"أماني عبد المقصود"لألم لـ )ب(الصورة لألب، و)أ(أسالیب المعاملة الوالدیة بصورتیه 

:، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة"زینب شقیر"ومقیاس األمن النفسي من إعداد 

بینواألبمعاملةأسالیبواألممعاملةأسالیببینموجبةإرتباطیةعالقة وجود-

.النفسيباألمنشعور األبناءمستوى

المعاملةفيالتفرقةأسلوبفيواألمهاتاآلباءبینإحصائیةداللةذاتفروقوجود-

.إدراك األبناءحسب

أسالیبمنكلاستخدامفيواألمهاتاآلباءبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-

وجهةمن)السویةالمعاملةأسالیبالتذبذب،،السیطرةوالتحكم(فيالمعاملة المتمثلة

.األبناءٕوادراكنظر

فيالزائدةالحمایةأسلوبفيواألمهاتاآلباءبینإحصائیةداللةذاتفروقوجود-

.األبناءحسب إدراكلمعاملةا

أسالیبإدراكفياألبناءمنواإلناثالذكوربینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-

.السویةغیرالمعاملةأسالیبفيوالمتمثلةلألبالوالدیةالمعاملة

أسالیبإدراكفياألبناءمنواإلناثالذكوربینإحصائیةداللةذاتفروقوجود-

.الذكورمقابلاإلناثلصالحلألبالسویةلةالمعام

أسالیبإدراكفياألبناءمنواإلناثالذكوربینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-

.السویةغیرالمعاملةأسالیبفيوالمتمثلةلألمالوالدیةالمعاملة



ولالفصل األالقبول والرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقته ببعض المتغيرات النفسية

-23-

أسالیبدراكإفياألبناءمنواإلناثالذكوربینإحصائیةداللةذاتفروقوجود-

.الذكورمقابلاإلناثلصالحلألمالسویةالمعاملة

:دراسات تناولت قلق المستقبل وعالقتھ ببعض المتغیراتً:نیاثا

,Rappaport.et.al(دراسة رابابورت وآخرون  - :في أمریكا)1993

""من قلق المستقبل وقلق الموتمن قلق المستقبل وقلق الموتالعالقة بین الهدف من الحیاة وكلالعالقة بین الهدف من الحیاة وكل""

من قلق طبیعة العالقة بین الهدف من الحیاة وكللدراسة إلى التعرف على هدفت ا

 من كبار السن، طبق علیهم فردا)85(المستقبل وقلق الموت، تكونت عینة الدراسة من 

.مقیاس الهدف من الحیاة، ومقیاس قلق المستقبل، ومقیاس قلق الموت من إعداده

كة ومتداخلة مع بعضها تؤثر في النظرة وأكدت النتائج على وجود عدة عوامل متشاب

أشارت النتائج بأن الشباب المستقبلة مثل العوامل االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، كما 

یعاني بعد التخرج من عدم وجود فرص للعمل، وأجمع الشباب على وجود مجموعة من 

ضل الشباب العائد المستقبل منها البطالة وأزمة السكن ویفالصعوبات التي تنتظرهم في

المادي الكبیر بصرف النظر عن التخصص، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود اختالف 

نظرة الشباب للمستقبل بین ذوي المستوى االقتصادي المرتفع والمتوسط وبین الشباب في

وأشارت النتائج أن الشباب یعیش في حالة .ذوي التحصیل المرتفع والتحصیل المنخفض

.من القلق

: في مصر)1993،عبد الباقي(دراسة -

""خبرات الماضي والحاضر ومخاوف المستقبلخبرات الماضي والحاضر ومخاوف المستقبل::مسببات القلقمسببات القلق""

إلى التعرف على مدى إسهام خبرات الماضي والحاضر والمستقبل في  هدفت الدراسة 

مصریا، )194( منهم ًفردا)239(للقلق، وتكونت عینة الدراسة من رفع الدرجة الكلیة 

، وطبق على العینة مقیاس )206()أما اإلناث)33( بلغ عدد الذكورسعودیا،)45(و

.القلق الماضي والحاضر والمستقبل من إعدادها



ولالفصل األالقبول والرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقته ببعض المتغيرات النفسية

-24-

التشاؤم من :أشارت نتائج الدراسة إلى أن قلق المستقبل یتكون من خمسة عوامل هي

نتائج أن قلق أشارت الالمستقبل، االكتئاب، األفكار الوسواسیة، قلق الموت، والیأس، كما 

.للقلقالمستقبل كان تأثیره أكبر من قلق الماضي والحاضر في ارتفاع الدرجة الكلیة 

: في مصر)1996،الشافعي(دراسة -

""االتجاهات الوالدیة كما یدركها األبناء وعالقتها بتصورهم للمستقبلاالتجاهات الوالدیة كما یدركها األبناء وعالقتها بتصورهم للمستقبل""

ناء الذین یدركون  إلى الكشف عن الفروق في تصور المستقبل بین األب الدراسةهدفت

أولئك الذین یدركون تلك االتجاهات  نحوهم باعتبارها اتجاهات سویة واتجاهات والدیهم

طالبا وطالبة من الصف )450(باعتبارها بعیدة عن السواء، وتكونت عینة الدراسة من 

سنة، طبق علیهم مقیاس )16-15(حافظة الجیزة، تتراوح أعمارهم منالثانوي العام في م

األبناء، ودلیل الوضع االجتماعي االقتصادي لألسرة جاهات الوالدیة كما یدركها االت

المصریة، واستبیان تصور المراهقین للمستقبل أشارت نتائج الدراسة إلى أن المراهقین 

ظل اتجاهات والدیة سویة یتمثلون  قیما إیجابیة، أما مشكالتهم فهي ترجع الذین نشأوا في

ظل اتجاهات والدیة غیر ي وظروفه، أما المراهقون الذین نشأوا فيإلى المجتمع الخارج

تشاؤما من المستقبل وترجع سویة فإنهم یتمثلون قیما غیر سویة من والدیهم وهم أكثر

الشخصیة، وأظهرت النتائج أن التصور للمستقبل یختلف مشكالتهم إلى ضعف إمكانیاتهم 

مستوى الاالقتصادي لألسرة، فاألبناء فيعند المراهقین باختالف المستوى االجتماعي 

المستوى المنخفض أكثر تشاؤما من خوفا وقلقا من المستقبل، واألبناء فيالمتوسط أكثر

.المستوى المرتفع الذین كانوا أكثر تفاؤالالمستقبل من األبناء في

Macleod(وآخرون ماكلویددراسة - & al, : في لندن)1997

""االیجابیة االیجابیة ووالسلبیة السلبیة  المستقبلیة المستقبلیة األحداث األحداثمبني على تفسیرمبني على تفسیر ال الالقلق، االكتئابالقلق، االكتئاب""

إلى التعرف على التشاؤم المتعلق بالمستقبل من خالل القلق واالكتئاب الدراسة هدفت 

من )15(من مرضى القلق و)20(مریضا منهم )35(واشتملت عینة الدواسة على 

ا أثر عال من القلق وعددهم إممرضى االكتئاب، والعینة الضابطة الذین كان  لدیهم

، وقد طلب منهم جمیعا أن یقدروا إمكانیة )16(أو أثر منخفض من القلق وعددهم )17(
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حدوث أحداث مستقبلیة ایجابیة أوسلبیة وأن یقدموا تفسیرا لسبب حدوث هذه األحداث لهم 

.)أسباب المناقضة(أو عدم حدوثها )أسباب مساندة(

لیة على األحداث المستقبسة أن القلق واالكتئاب مرتبطان بحكمهماوأظهرت نتائج الدرا

الحدوث واضحة من خالل السلبیة المحتملة، فیما كانت هذه األحكام على إمكانیة 

 كان المرضى القلقون والمكتئبون قد أعطوا أسبابا مساندة أكثراألسباب المعطاة، حیث

من وا أسبابا مناقضة أكثرطد أعمن المناقضة فیما یخص األحداث المستقبلیة، وق

األسباب التي تساند ما یخص األحداث المستقبلیة اإلیجابیة وذلك عند مقارنتهم مع 

.الضابطة

: في مصر)2000، حسانین(دراسة -

لدى عینة من لدى عینة من ببعض المتغیرات النفسیةببعض المتغیرات النفسیةفي عالقتهمافي عالقتهما قلق المستقبل وقلق االمتحان  قلق المستقبل وقلق االمتحان ""

""طالب الصف الثاني ثانويطالب الصف الثاني ثانوي

إلى التعرف على طبیعة العالقة بین قلق المستقبل وقلق االمتحان وكلت الدراسةهدف

متغیرات الدفعیة لإلنجاز ومستوى الطموح ومفهوم الذات، وأیضا التعرف على من 

)300(من قلق المستقبل وقلق االمتحان، وتكونت عینة الدراسة من العالقة بین كل 

ي، طبق على أفراد العینة مقیاس قلق المستقبل طالب وطالبة من الصف الثاني الثانو

إعداد زالیسكي، ومقیاس قلق االختبار إعداد سبیلبرجر، ومقیاس الدافعیة لإلنجاز إعداد 

.هیرمانز، ومقیاس مستوى الطموح إعداد كامیلیا عبد الفتاح

ىومستوأكدت نتائج الدراسة وجود عالقة سالبة بین قلق المستقبل وبین الدافعیة لإلنجاز 

 وجود ارتباط ایجابي بین قلق المستقبل  إلىالطموح ومفهوم الذات، وأشارت نتائج الدراسة

.وبین قلق االختبار

.قلق المستقبلأشارت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في
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: في مصر والسعودیة)2003، بدر(دراسة-

""وعالقته ببعض االضطرابات لدى الشباب الجامعيوعالقته ببعض االضطرابات لدى الشباب الجامعيلمستقبل لمستقبل مستوى التوجه نحو امستوى التوجه نحو ا""

مستوى التوجه نحو وجود اختالف في إلى تقصي أثر العامل البیئي في الدراسةتهدف

طالب وطالبة )800(بیئتین ثقافیتین مختلفتین، اشتملت عینة الدراسة من المستقبل في

من )200(من الذكور و)200(من اإلناث من مصر، و)200(من الذكور و )200منهم 

، طبق علیهم استبیان التوجه سنة)22-20(اإلناث من السعودیة، تتراوح أعمارهم ما بین 

.واالغتراب والضغوط النفسیةنحو المستقل إعداد الباحث، ومقیاس االكتئاب

من )%24.8(أسفرت الدراسة عن نتائج من أهمها وجود نسبة من الشباب الجامعي تبلغ 

العینة المصریة یعانون من انخفاض مستوى التوجه نحو المستقبل دون فرق بین حجم 

من )%26(معاناة الذكور ومعاناة اإلناث، وكذلك وجود نسبة من الشباب الجامعي تبلغ 

حجم العینة السعودیة یعانون من انخفاض مستوى التوجه نحو المستقبل دون فرق بین 

العینتین الفرعیتین معاناة الذكور ومعاناة اإلناث، ولم توجد فروق دالة بین النسبتین في

)مصر والسعودیة(البیئتین مما یعني معاناة نسبة من الشباب الجامعي من الجنسین في

التوجه نحو المستقبل دون فرق بین معاناة الشباب من الجنسین فيمن انخفاض مستوى 

.هذه البیئة أو تلك

الدراسة عن وجود عالقة دالة موجبة بین انخفاض مستوى التوجه نحو  كما كشفت

من الذكور واإلناث المستقبل وكل من االكتئاب واالغتراب والضغوط النفسیة بالنسبة لكل

 وجدت عالقة دالة موجبة بین انخفاض مستوى التوجه نحو في العینة المصریة، بینما

المستقبل وكل من االكتئاب والضغوط النفسیة بالنسبة لإلناث في العینة السعودیة، ولم 

توجد عالقة دالة بین انخفاض مستوى التوجه نحو المستقبل واالغتراب بالنسبة لكل من 

قة دالة بین انخفاض مستوى التوجه د عالجالعینة السعودیة، ولم توالذكور واإلناث في

العینة السعودیة، بینما وجدت عالقة نحو المستقبل واالكتئاب بالنسبة لكل من الذكور في

.دالة موجبة بین انخفاض مستوى التوجه نحو المستقبل والضغوط النفسیة لدیهم
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: في سوریا)2005، سعود(دراسة -

""تفاؤل والتشاؤمتفاؤل والتشاؤمسمتي السمتي البب وعالقته وعالقته قلق المستقبل قلق المستقبل""

العالقة بین قلق المستقبل وسمتي التفاؤل والتشاؤم على إلى التعرفهدفت الدراسة

طالبة من )1283(طالبا و)1041(طالبا وطالبة منهم )2284(تكونت عینة الدراسة من 

طالب جامعة دمشق، طبق علیهم مقیاس قلق المستقبل من إعداد الباحثة، ومقیاس 

ٕترجمة واعداد أحمد  إعداد أحمد عبد الخالق، ومقیاس سمة القلق لسبیلبرجر الكویت للقلق

.سنایدرعبد الخالق، ومقیاس األمل إعداد

أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة القلقین من المستقبل في كلیات العلوم اإلنسانیة مقارنة 

 بین قلق المستقبل بالكلیات العلمیة، وأشارت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائیة

أشارت النتائج وجود ارتباط ارتفع الدخل انخفض قلق المستقبل، كماودخل األسرة، كلما

إلى أشارت النتائج ، كما)التفاؤل، التشاؤم، األمل(قلق المستقبل بالمتغیرات النفسیة اآلتیة 

 المستقبل  درجة قلقارتفاع  درجة قلق المستقبل عند اإلناث مقارنة مع الذكور، وتنخفض

.مع التقدم في العمر

: في مصر)2006، مسعود(دراسة-

""قلق المستقبل لدى عینة من المراهقینقلق المستقبل لدى عینة من المراهقینبببعض المتغیرات المرتبطةبعض المتغیرات المرتبطة""

واألفكار الالعقالنیة  التعرف على العالقة بین قلق المستقبل  إلى الدراسةهدفت

طالبا )599(راسة منوتكونت عینة الد:والضغوط النفسیة لدى عینة من المراهقین

والثاني الثانوي من طالبة من طالب الصفین األول)300(طالبا و)299(وطالبة، منهم 

ومدارس التعلیم دارس التعلیم العام بفرعیة األدبي والعلمي، ومدارس التعلیم األزهري،م

سنة )16-14(، أعمارهم )مدینة طنطا(في محافظة الغربیة )الصناعي والتجاري(الفني 

الالعقالنیة من إعداد الباحثة طبق على أفراد العینة مقیاس قلق المستقبل واألفكار

.ومقیاس مواقف الحیاة الضاغطة إعداد زینب شقیر

 موجبة دالة إحصائیا بین قلق المستقبل وكلإرتباطیةأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة 

فروق بین درجات كلائج وجودمن األفكار الالعقالنیة والضغوط النفسیة، وأشارت النت
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قلق المستقبل واألفكار الالعقالنیة والضغوط النفسیة لصالح من المرهقات والمراهقین في

المراهقات، ویتأثر قلق المستقبل واألفكار الالعقالنیة والضغوط النفسیة بنوع التعلیم، كما

قبل واألفكار الالعقالنیة  بین الجنس وبین نوع التعلیم على قلق المستیوجد تأثیر للتفاعل

بینما ال یوجد هذا التأثیر على الضغوط النفسیة، وتتأثر األفكار الالعقالنیة والضغوط 

.)منخفض، متوسط، مرتفع(النفسیة بدرجة قلق المستقبل

: في مصر)2006، ج ومحمودرف(دراسة -

من ذوي من ذوي التربیةالتربیةقلق المستقبل ومستوى الطموح وحب االستطالع لدى طلبة كلیةقلق المستقبل ومستوى الطموح وحب االستطالع لدى طلبة كلیة""

""الثقافیة المختلفةالثقافیة المختلفةستویات االجتماعیة واالقتصادیة وستویات االجتماعیة واالقتصادیة والمالم

 إلى التعرف على قلق المستقبل ومستوى الطموح وحب االستطالع لدى هدفت الدراسة

التربیة من مستویات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة مختلفة، واشتملت العینة على طلبة كلیة

،)منخفضة–مرتفعة ( مستویات مختلفة فيیة طالبا وطالبة من األقسام األدب)138(

)منخفضة–مرتفعة ( األقسام العلمیة من مستویات مختلفة من طالب)94(وذلك على 

التربیة من طالبا وطالبة من الفرقة الثانیة بكلیة)232(وبذلك تكونت العینة النهائیة من

قلق المستقبل إعداد زینب تطبیق أدوات البحث وهي مقیاس وتم،أقسامها األدبیة والعلمیة

شقیر، مقیاس مستوى الطموح لدى المراهقین والشباب إعداد آمال عبد السمیع أباظة 

.ومقیاس حب االستطالع إعداد الباحثین

من قلق ودالة إحصائیا بین كل وجود عالقة ارتباطیه عكسیةإلىوأشارت النتائج 

، كما أشارت النتائج التربیةكلیةلدى طلبة المستقبل ومستوى الطموح وحب االستطالع

التربیة ذوى المستویات االجتماعیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین طلبة كلیةإلى 

قلق المستقبل لصالح الطلبة من ذوى المستویات الثقافیة المختلفة فياالقتصادیة 

ور  بین الذكإحصائیةوجود فروق ذات داللة  وأشارت النتائج كذلك إلى،المنخفضة

إلى ، بینما أشارت النتائج لصالح الذكورل بقلق المستقالتربیة فيواإلناث من طلبة كلیة

قلق التربیة باألقسام األدبیة والعلمیة في طلبة كلیةعدم وجود فروق دالة إحصائیا بین

.المستقبل
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: في أسترالیا)2008، كرمیان(دراسة-

""لدى العاملین من الجالیة العراقیة باسترالیالدى العاملین من الجالیة العراقیة باسترالیاقلق المستقبل قلق المستقبل وعالقتها بوعالقتها بسمات الشخصیة سمات الشخصیة ""

إلى التعرف على سمات الشخصیة وقلق المستقبل لدى العاملین من دراسة الهدفت 

من)126(فردا منهم )198(الجالیة العراقیة باسترالیا، واشتملت عینة الدراسة من 

 أفراد العینة وطبق على)58-18(من اإلناث، تراوحت أعمارهم بین )72(الذكور و

الباحث ٕترجمة واعدادمقیاس قائمة الخمسة الكبرى التي إعداد جون ودوناهو وكیتل

. الباحثإعدادومقیاس قلق المستقبل من 

أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى عال من قلق المستقبل لدى عینة البحث وأشارت 

قلق ة االجتماعیة فيالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة حسب الجنس والحال

قلق المستقبل بین فئتي فيالمستقبل، بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة حسب العمر

الفئة األخیرة، أما عن مدى العالقة بین سنة ولصالح)45-32( وسنة)31-18(العمر 

 الشخصیة الخمسة وقلق المستقبل، فقد أظهرت النتائج وجود عالقة إرتباطیة ذات أبعاد

 إحصائیة بین قلق المستقبل وبعد العصابیة، ولم یظهر وجود عالقة ارتباطیه ذات لةدال

).االنبساطیة، حیویة الضمیر، الطیبة، التفتح(داللة إحصائیة بینه وبین األبعاد األخرى 

: في النرویج)2008، بلكیالني(دراسة -

""النرویجالنرویجمدینة أسلو فيمدینة أسلو فيالمقیمة بالمقیمة بالجالیة العربیةالجالیة العربیة لدى  لدى قلق المستقبلقلق المستقبلعالقته بعالقته بتقدیر الذات وتقدیر الذات و""

 إلى التعرف على العالقة بین تقدیر الذات وقلق المستقبل، وتكونت عینة  الدراسةهدفت

النرویج من الجالیة العربیة، منهم مدینة أسلو فيمن المقیمین في)110(الدراسة من 

 الذات وقلق من اإلناث، طبق على أفراد العینة مقیاس تقدیر)50(من الذكور، و)60(

.المستقبل من إعداد الباحث

أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین تقدیر الذات وقلق 

عرون أشارت النتائج بأن أفراد العینة یشالمستقبل، وأن العالقة بینهما عالقة تبادلیة، كما

ج وجود عالقة ارتباطیة أشارت النتائعالي لذواتهم، كمابقلق المستقبل ولدیهم تقدیر

بین األفراد من ذوي التقدیر العالي للذات وقلق المستقبل، كما یوجد عالقة عكسیة

.بین األفراد من ذوي التقدیر المنخفض للذات وقلق المستقبلارتباطیة عكسیة
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: في السعودیة)2009، المشیخي(دراسة-

 لدى عینة من طالب  لدى عینة من طالب وى الطموحوى الطموح فاعلیة الذات ومست فاعلیة الذات ومست وعالقته بكل من وعالقته بكل من قلق المستقبل قلق المستقبل""

""جامعة الطائفجامعة الطائف

من قلق المستقبل وفاعلیة الذات  إلى التعرف على طبیعة العالقة بین كل الدراسةهدفت

طالبا من طالب جامعة الطائف، منهم )720(ومستوى الطموح، تكونت عینة الدراسة من 

داب، طبق علیهم اآلطالبا من طالب كلیة)320(طالب من طالب كلیة العلوم و)400(

،مقیاس قلق المستقبل من إعداد الباحث، ومقیاس فاعلیة الذات إعداد عادل العدل

.ومقیاس مستوى الطموح إعداد معوض وعبد العظیم

 وجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائیة بین درجات الطالب إلىوأشارت نتائج الدراسة 

.الطموحمقیاس قلق المستقبل وفاعلیة الذات ومستوى في

فروق ذات داللة إحصائیا بین متوسطات درجات الطالب وجودإلى أشارت النتائج كما 

مرتفعي فاعلیة الذات ومتوسطات درجات الطالب منخفضي فاعلیة الذات على مقیاس 

.قلق المستقبل لصالح منخفضي فاعلیة الذات

وسطات درجات وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متإلى  كذلكأشارت النتائجو

 درجات الطالب منخفضي مستوى الطموح الطالب مرتفعي مستوى الطموح ومتوسطات

.على مقیاس قلق المستقبل لصالح منخفضي مستوى الطموح

كلیة طالب وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات إلىأشارت النتائج

.اآلداب لصالح طالب كلیةذلكاآلداب على مقیاس قلق المستقبل والعلوم وطالب كلیة

أشارت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات طالب  كما

على مقیاس قلق المستقبل لصالح طالب السنة السنة األولى وطالب السنة الرابعة 

ضوء فاعلیة الذات الرابعة، وأظهرت نتائج الدراسة إمكانیة التنبؤ بقلق المستقبل في

.ستوى الطموحوم
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: وعالقتھ ببعض المتغیراتالشعور بالوحدة النفسیةدراسات تناولت :لثاثا

:في أمریكا)Hojat,1982(هوجاتدراسة-

""العالقة بین خبرة الشعور بالوحدة النفسیة وعالقة الفرد بالوالدین واألقرانالعالقة بین خبرة الشعور بالوحدة النفسیة وعالقة الفرد بالوالدین واألقران""

ة وعالقة الفرد بالوالدین  خبرة الشعور بالوحدة النفسیإلى التعرف علىدراسة هدفت ال

156منهم ، ً شخصا232وقد تكونت عینة الدراسة من مجموعتین تضم األولى،واألقران

وسبعون أنثى من الطلبة والطالبات اإلیرانیین الذین یدرسون في الجامعات وستة ًذكرا 

: عام، وأسفرت نتائج الدراسة عن39-18األمریكیة، والذین تراوحت أعمارهم ما بین 

 النفسیة قد أقروا بأن آباءهم لم یكونوا یقضون ة أن األفراد ذوي الشعور المرتفع بالوحد-1

ًمعهم وقتا كافیا، وال .یتفهمون مشاكلهم، وال یحاولون مساعدتهم عند الحاجة إلیهمً

 أن الطالب الذین قد قرروا أنهم غیر قادرین على المشاركة مع األقران في عالقات -2

.ًأكثر شعورا بالوحدة النفسیة في مرحلة المراهقةصداقة كانوا 

 المراهقین الذین یشعرون بالوحدة النفسیة یعیشون في أسر یسودها البرود العاطفي في -3

.واإلهمالالعالقات مع الوالدین والقسوة الشدیدة 

هناك ارتباط وثیق بین عالقة الطفل بوالدیه واألقران في مرحلة الطفولة، والشعور -4

.بالوحدة النفسیة في مرحلة المراهقة

: في كندا),1985Lobdell( لوبدیل دراسة-

 وبعض متغیرات  وبعض متغیرات الوحدة النفسیة وعالقتها بمدى إدراك العالقات األسریة واالجتماعیةالوحدة النفسیة وعالقتها بمدى إدراك العالقات األسریة واالجتماعیة""

""الشخصیةالشخصیة

 الشعور بالوحدة النفسیة التي یعیشها الفرد وعالقتها هدفت الدراسة إلى التعرف على

كه للعالقات األسریة الحالیة والسابقة مع أبائهم وأقرانهم وبعض متغیرات بمدى إدرا

الشخصیة مثل تقدیر الذات، واالكتئاب النفسي، والمهارات االجتماعیة، والشعور بالوحدة 

ً فردا تضم اآلباء 130النفسیة لدى األبناء، وقد أجریت الدراسة على عینة قوامها 

 وكان من Manitobaعلم النفس في جامعة مانیتوبا واألمهات واألبناء من طلبة قسم 

:نتائج الدراسة
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 أن الطالب ذوي الشعور المنخفض بالوحدة النفسیة كانت عالقاتهم األولى بآبائهم -1

حدة ًأكثر ایجابیة وأكثر تفهما، وكانت العالقة باألم أكثر فاعلیة في إثارة الشعور بالو

.النفسیة لدى األبناء عن األب

ًأن الطالب الذین كانوا یشعرون بمزید من الوحدة النفسیة كانت أمهاتهم أیضا -2

.یشعرون بمزید من الوحدة النفسیة، ولم تؤید النتائج ذلك بالنسبة لألب

 كما أن العالقات األولى باألقران لم ترتبط بالشعور بالوحدة النفسیة، أما الرضا عن -3

.رجة عالیة لدى كل من الطالب باألباء واألمهاتعالقات الصداقة الحالیة فقد ارتبط بد

 دلت النتائج على أن بعض متغیرات الشخصیة كاالكتئاب، وتقدیر الذات كانت -4

ًمرتبطة ارتباطا قویا بالشعور بالوحدة النفسیة لدى المجموعات الثالث ً.

.ً أو منسوخاً أشارت النتائج إلى میل الفرد إلى الشعور بالوحدة النفسیة قد یكون منقوال-5

:قطر/العراق/مصر في)1986، الصراف(دراسة -

دراسة للعالقة بین خبرة اإلحساس بالوحدة النفسیة والظروف األسریة لدى الطالب دراسة للعالقة بین خبرة اإلحساس بالوحدة النفسیة والظروف األسریة لدى الطالب ""

""قطرقطر//العراقالعراق//ین في عدد من البالد العربیة مصرین في عدد من البالد العربیة مصرالجامعیالجامعی

یة والظروف حیث هدفت الدراسة إلى تحدید العالقة بین خبرة اإلحساس بالوحدة النفس

األسریة لدى الطالب الجامعیین في عدد من البالد العربیة وتتضمن البالد العربیة 

موضوع االهتمام في البحث كل من جمهوریة مصر العربیة والجمهوریة العراقیة ودولة 

 طالب وطالبة مسجلین )768(قطر، وكانت العینة المستخدمة في البحث تتألف من 

:التربیة في جامعات عین شمس وبغداد وقطر، وأوضحت النتائجبالسنة الثالثة بكلیات 

 أن أكثر أسالیب المعاملة األمومیة غیر السویة المدركة من جانب األبناء تالزما مع -1

ٕإحساس األبناء بالوحدة، تتضمن كل من أسالیب التسلط واإلهمال والقسوة واثارة األلم 

ٕن أسلوبي التسلط واثارة األلم النفسي على النفسي والتفرقة والتذبذب؛ حیث ارتبط كل م

نحو موجب ودال بمدى اإلحساس بالوحدة النفسیة لدى الطالب الجامعیین المصریین من 

الجنسین وزمالئهم العراقیین من الجنسین وذلك إلى جانب الطالبات الجامعیات القطریات 
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دال بمدى اإلحساس  بینما ارتبط كل من أسلوبي اإلهمال والقسوة على نحو موجب و

بالوحدة النفسیة لدى الطالب الجامعیین المصریین من الجنسین إلى جانب الطالبات 

.الجامعیات العراقیات والقطریات

ً أن أكثر أسالیب المعاملة الوالدیة غیر السویة المدركة من جانب األبناء تالزما مع -2

لیب إثارة األلم النفسي ثم التسلط إحساس هؤالء األبناء بالوحدة النفسیة تتضمن كل من أسا

.والقسوة واإلهمال

 تبین أن السواء بشقیه األمومي والوالدي یرتبط سلبا بمدى شعور طالب وطالبات -3

.المجموعة القطریة الفرعیة الخمسة بالوحدة النفسیة

: في مصر)1989، عبد المجید(دراسة-

لدى عینة من طالب لدى عینة من طالب حدة النفسیة حدة النفسیة بالشعور بالوبالشعور بالوبعض المتغیرات األسریة المرتبطة بعض المتغیرات األسریة المرتبطة ""

""المرحلة الثانویةالمرحلة الثانویة

 استقصاء العالقة بین خبرة الشعور بالوحدة النفسیة وبعض إلىدراسة هدفت ال

 لدى عینة من طالب المرحلة الثانویة من الجنسین، االمتغیرات األسریة المرتبطة به

 ثانوي بقسمیه  طالب وطالبة من طالب الصف الثاني400وتكونت عینة الدراسة من 

: سنة وأسفرت نتائج الدراسة عن17-15العلمي واألدبي والذین تراوحت أعمارهم مابین 

 وجود ارتباط ایجابي بین أسالیب المعاملة الوالدیة السلبیة والمتضمنة الرفض، وعدم -1

العالقة، واإلكراه، والضبط من خالل الشعور نسحاب االتساق، والتباعد العدواني، وا

، والشعور بالوحدة النفسیة لدى كل من الذكور واإلناث من جانب األم واألب على بالذنب

.السواء

 وجود ارتباط سلبي بین أسالیب المعاملة الوالدیة االیجابیة والمتضمنة التقبل، والتمركز -2

حول الطفل، واالندماج االیجابي، وعدم التشدد في العقاب، وتقبل الفردیة، والشعور 

.فسیة لدى كل من الذكور واإلناث من جانب األب واألم على السواءبالوحدة الن

 وجود ارتباط موجب بین أسالیب الرفض، والضبط العدواني، وعدم االتساق، والتباعد -3

العدواني، وانسحاب العالقة، والشعور بالوحدة النفسیة لدى طالب القسمین العلمي واألدبي 

.من قبل األم واألب على السواء
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ًارتباط أسلوب االستحواذ ارتباطا موجبا بالشعور بالوحدة النفسیة لدى طالب القسم -4 ً

.العلمي من قبل األم

ً وقد ارتبط ایجابیا كل من اإلكراه، والضبط من خالل الشعور بالذنب وغرس القلق، -5

.واالستقالل المتطرف لدى طلبة القسم العلمي من قبل األب بالشعور بالوحدة النفسیة

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطالب مرتفعي ومنخفضي الشعور بالوحدة -6

النفسیة في أسالیب المعاملة الوالدیة، وذلك لصالح المجموعة المرتفعة الشعور بالوحدة 

النفسیة، حیث ارتبطت باألسالیب الالسویة في التنشئة بالمجموعة مرتفعة الشعور بالوحدة 

.ألسالیب السویة بالمجموعة منخفضة الشعور بالوحدة النفسیةالنفسیة، بینما ارتبطت ا

: في السعودیة)1997،الربیعة(دراسة -

"" لدى عینة من طالب وطالبات الجامعة لدى عینة من طالب وطالبات الجامعةالوحدة النفسیة والمساندة االجتماعیةالوحدة النفسیة والمساندة االجتماعیة"

حیث هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین الشعور بالوحدة النفسیة والمساندة 

 لدى عینة من طالب وطالبات كلیة التربیة بجامعة الملك سعود بالریاض، كما االجتماعیة

هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بین الجنسین من الطالب والطالبات في درجة الشعور 

بالوحدة النفسیة، والتعرف على أثر الحالة االجتماعیة ومكان إقامة الطالب والطالبات في 

.ةدرجة شعورهم بالوحدة النفسی

 طالب وطالبة من طالب كلیة التربیة بجامعة 600وأجریت الدراسة على عینة مكونة من 

الملك سعود بالریاض، واستخدم الباحث مقیاس الشعور بالوحدة النفسیة من إعداد راسل 

والذي قام بتقنینه على البیئة السعودیة خضر والشناوي، ومقیاس المساندة االجتماعیة من 

:ي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیةإعداد السمادون

الطالبات في الطالب وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات -1

.درجة الشعور بالوحدة النفسیة

 توجد  عالقة إرتباطیة سالبة ودالة إحصائیا بین درجات طالب وطالبات الجامعة -2

.م على مقیاس المساندة االجتماعیةعلى مقیاس الشعور بالوحدة النفسیة ودرجاته



ولالفصل األالقبول والرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقته ببعض المتغيرات النفسية

-35-

: في السعودیة)1998،بار(دراسة -

"" النفسیة لدى طالب وطالبات مرحلة التعلیم الجامعي في جامعة أم القرى النفسیة لدى طالب وطالبات مرحلة التعلیم الجامعي في جامعة أم القرىةةالشعور بالوحدالشعور بالوحد"

هدفت الدراسة إلى التعرف على شعور الطالب الجامعي بالوحدة النفسیة، إضافة إلى 

عور بالوحدة النفسیة لدى طالب وطالبات التعلیم الكشف عن الفروق في مستوى الش

.الجامعي والتخصصات الدراسیة والمستویات المختلفة، واختالف الفئات العمریة

ًطالبا وطالبة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة)824(وأجریت الدراسة على عینة قوامها 

:وجاءت النتائج كمایلي

ي بالوحدة النفسیة وما یصاحب هذا اإلحساس  شعور طالب وطالبات التعلیم الجامع-1

من خبرة سلبیة للذات، یعود إلى القصور المدرك فیما لدیهم من مهارات وشعور بالعزلة 

االجتماعیة، وعدم القدرة على إقامة عالقات تفاعلیة اجتماعیة مع اآلخرین، وانعدام الثقة 

.في النفس

الطالبات في درجة الشعور بالوحدة  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطالب و-2

.النفسیة وقد كانت الفروق لصالح الطالبات

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین التخصصات العلمیة واألدبیة في درجة -3

.لدى طالب وطالبات مرحلة التعلیم الجامعيالشعور بالوحدة النفسیة 

ت الدراسیة في درجة الشعور  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المستویا-4

.بالوحدة النفسیة لدى طالب وطالبات مرحلة التعلیم الجامعي

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الفئات العمریة المختلفة في درجة الشعور -5

.بالوحدة النفسیة لدى طالب وطالبات مرحلة التعلیم الجامعي

: في مصر)2003،فاید(دراسة -

ل المشكالت والوحدة النفسیة وفاعلیة الذات كمنبئات بتصور االنتحار لدى ل المشكالت والوحدة النفسیة وفاعلیة الذات كمنبئات بتصور االنتحار لدى الیأس وحالیأس وح"

""طالبات الجامعةطالبات الجامعة

االنتحار وكل من الیأس وحل  فحص العالقة بین تصور إلىحیث هدفت الدراسة 

المشكالت والوحدة النفسیة وفاعلیة الذات، كما هدفت الدراسة أیضا إلى التعرف على 
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من الیأس وحل المشكالت والوحدة النفسیة وفاعلیة الذات بتصور القدرة التنبؤیة لكل 

.االنتحار

19-17 طالبة بقسم علم النفس، أعمارهم بین )312(وأجریت الدراسة على عینة من 

سنة، واستخدم الباحث في دراسته مقیاس الیأس وقائمة حل المشكالت، ومقیاس الوحدة 

.حارالنفسیة وفاعلیة الذات ومقیاس تصور االنت

:وجاءت النتائج كمایلي

 بین تصور االنتحار وكل من الیأس 0.01 وجود عالقة إرتباطیة موجبة عند مستوى -1

.والقصور في حل المشكالت، والوحدة النفسیة وانخفاض فاعلیة الذات

 إن عزل تأثیر درجات الیأس یؤدي إلى ضعف العالقة بین تصور االنتحار وكل من -2

.كالت أو الوحدة النفسیة أو انخفاض فاعلیة الذاتالقصور في حل المش

 إن الیأس والقصور في حل المشكالت والوحدة النفسیة وانخفاض فاعلیة الذات هي -3

.متغیرات مستقلة لها قدرة تنبؤیة بدرجة تصور االنتحار

. وجود عالقة إرتباطیة سالبة بین متغیر الشعور بالوحدة النفسیة وبین التخصص-2

: مصر)2003، مخیمر(ةدراس-

""إدراك الرفض الوالدي ورفض األقران والشعور بالوحدة النفسیةإدراك الرفض الوالدي ورفض األقران والشعور بالوحدة النفسیة"

إدراك الرفض الوالدي ورفض األقران والشعور  فحص العالقة بین  الدراسة إلىهدفت

مراهق )147(مراهقا ومراهقة، منهم )290(، وتكونت عینة الدراسة من بالوحدة النفسیة

وطبق على )14.75(مراهقة متوسط أعمارهن )148(سنة، و)14.90( أعمارهم طمتوس

ٕالرفض الوالدي إعداد رونالد رونر ترجمة واعداد ممدوحة .أفراد العینة استبیان القبول

سالمة، واستبیان قبول ورفض األقران إعداد الباحث، مقیاس الوحدة النفسیة إعداد عبد 

.الرقیب البحیرى

وجود ارتباط موجب دال إحصائیا بین الرفض الوالدي والشعور وأشارت نتائج الدراسة إلى 

بالوحدة النفسیة لدى المراهقین والمراهقات، ووجود ارتباط موجب دال إحصائیا بین القبول

الوالدي وقبول األقران وبین الرفض الوالدي ورفض األقران، كما دلت النتائج بأن تزاید 
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ر المشترك للرفض الوالدي ورفض األقران لدى الشعور بالوحدة النفسیة بفعل التأثی

.المراهقین والمراهقات

: في السعودیة)2004،المزروع(دراسة -

نة من المراهقات نة من المراهقات ییالشعور بالوحدة النفسیة وعالقته بكل من القلق وتقدیر الذات لدى عالشعور بالوحدة النفسیة وعالقته بكل من القلق وتقدیر الذات لدى ع"

""بمكة المكرمةبمكة المكرمة

رس ثانویة بمكة  طالبة، تم اختیارهم من ثالث مدا288حیث تكونت عینة الدراسة من 

1979 قشقوش إعدادالمكرمة، واستخدمت الباحثة مقیاس الشعور بالوحدة النفسیة 

واختبار القلق للمرحلة الثانویة إعداد الكامل، واستبیان تقدیر الذات من إعداد كوبر 

:وجاءت نتائج الدراسة كمایلي.سمیث

تغیري الشعور بالوحدة  بین م0.01 وجود معامل ارتباط ایجابي ودال عند مستوى -1

.النفسیة والقلق النفسي 

 بین متغیري الشعور بالوحدة 0.01 وجود معامل ارتباط سلبي ودال عند مستوى -2

.النفسیة وتقدیر الذات 

 في متغیر تقدیر الذات لدى الطالبات 0.01فروق دالة إحصائیا عند مستوى  وجود -3

.صالح المجموعة الثانیةمرتفعات ومنخفضات الشعور بالوحدة النفسیة ل

:التعلیق على الدراسات السابقة-

 مناقشتها من حیث األهداف التي البد منبعد أن تم استعراض الدراسات السابقة، 

حددت لها والعینات التي اعتمدتها واألدوات المستخدمة في الحصول على البیانات، 

، وما توصلت إلیها الدراسة من والوسائل اإلحصائیة التي استخدمت لمعالجة البیانات

.النتائج واالستنتاجات

.الرفض الوالدي وعالقته ببعض المتغیراتودراسات تناولت إدراك القبول :ًأوال

:حیث األهدافمن .1

الكشف عن عالقة حاولت معظم الدراسات السابقة التي تناولت القبول والرفض الوالدي

ة، القلق، أحداث الحیاة توكید الذات، العدوانی(رات القبول والرفض الوالدي ببعض المتغی
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)1996الدسوقي، (و، )1993علیان، (كما في دراسة،)االكتئابالضاغطة، 

,Reyland(و سمات الشخصیة، األمل (وبمتغیرات، )1998الثقفي، (، و)1998

ي ، التكیف النفس، األمن النفسيالخجل، فاعلیة الذات، المخاوف، الذكاء االنفعالي

,hodgkins(و،)1999جابر، (كما في دراسة،)واالجتماعي 2001(،

,masonو، )2001البغدادي، (دراسةو ).2012ابریعم، (و، )2005سالم، (، و)(2004

دراسة الحالیة فهدفت إلى التعرف على القبول والرفض الوالدي كما یدركه األبناء أما ال

ًق المستقبل والوحدة النفسیة تبعا للجنس وعالقته ببعض المتغیرات النفسیة وهي قل

.والترتیب المیالدي

:من حیث العینات.2

أجریت معظم الدراسات السابقة للقبول والرفض الوالدي على طلبة المرحلة الثانویة كدراسة 

،)2001البغدادي، (و، )1999جابر، (،)1996الدسوقي، (و،)1993علیان، (

كدراسة والبعض األخر أجري على طلبة الجامعة، )2012ابریعم، (و، )2005سالم، (و

)kim & rohner, ,mason، و)2003 وانحصرت ، )2006الجاسر، (، و)(2004

,hodgkins(ًفردا كانت أصغرها عینة دراسة )725-126(أعدادها بین 2001(

kim(وأكبرھا عینة دراسة  & rohner, )1996الدسوقي، (، وتقاربت دراسة )2003

,masonودراسة .على التوالي)204( و)200( في عیناتھا فكانت)(2004

ً طالبا وطالبة من المرحلة الثانویة وھي قریبة من )442(أما عینة الدراسة الحالیة فبلغت 

.ًطالبا وطالبة، )423(والتي بلغت، )2006الجاسر، (حجم عینة دراسة 

:من حیث األدوات المستخدمة.3

)1999جابر، (بناء مقیاس للقبول والرفض الوالدي وهي دراسة فقط بدراستینقامت 

 في حین تبنت باقي الدراسات األخرى مقاییس جاهزة خاصة مقیاس )2005سالم، (و

)1996الدسوقي، (و، )1993علیان، (رونر ترجمة ممدوحة سالمة كدراسة 

)Reyland, ,hodgkins(، و)1998الثقفي ( و)1998 )2001البغدادي (و، )2001

kim(و & rohner, )2012ابریعم (ماعدا دراسة ، )2006الجاسر، (،)2003
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,masonو ، التي اعتمدت على مقیاس العالقة الوالدیة لباكرو وتبلنج وبراون.)(2004

.وأماني عبد المقصود على التوالي

اج أما الدراسة الحالیة فسوف یقوم الباحث ببناء مقیاس القبول والرفض الوالدي واستخر

.الخصائص السیكومتریة له

:من حیث األسالیب اإلحصائیة.4

استخدمت معظم الدراسات السابقة معامل ارتباط بیرسون واالختبار التائي لعینتین 

,Reyland(و، )1996الدسوقي، (و، )1993علیان، (مستقلتین كما في دراسة  1998(

,hodgkins(، )1998الثقفي، ( kim(و، )2001البغدادي، (،)2001 & rohner,

,mason و،)2003 .)2006الجاسر، ( و،)2005سالم، ( و)(2004

أما البحث الحالي فسوف یستخدم الباحث معامل ارتباط بیرسون واالختبار التائي لعینتین 

.مستقلتین وتحلیل التباین األحادي وتحلیل االنحدار

:من حیث النتائج.5

 موجبة بین الرفض الوالدي إرتباطیةة إلى وجود عالقة أشارت نتائج الدراسات السابق

)العدوانیة، التقدیر السلبي للذات، عدم الثبات االنفعالي، النظرة السلبیة للحیاة(وكل من

الدسوقي (وجبة كذلك مع القلق كما في دراسة وعالقة م، )1993علیان، (كما في دراسة 

,hodgkins(دراسةالخجل في و، )1998الثقفي، (واالكتئاب في دراسة، )1996

 في حین وجدت عالقة ارتباطیة سالبة بین القبول الوالدي وكل من القلق كما في ،)2001

والخجل في دراسة، )1998الثقفي، (واالكتئاب في دراسة، )1996الدسوقي، (دراسة 

)hodgkins, 2001(.

ً الوالدي تبعا لمتغیر كما أكدت نتائج الدراسات السابقة عدم وجود فرق دال في القبول

,Reyland(ودراسة،)1996الدسوقي، (، كما في دراسة)إناث-ذكور(الجنس  1998(

,hodgkins(دراسةو، )1998الثقفي، (ودراسة  ).2001البغدادي، ( ودراسة )2001

ًفي حین أكد البعض اآلخر من الدراسات على وجود فرق دال في الرفض الوالدي تبعا 

)1996الدسوقي، ( ولصالح الذكور كما في دراسة )إناث-ورذك(لمتغیر الجنس 
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ولصالح اإلناث في الرفض من األب ولصالح الذكور في الرفض ، )2001البغدادي، (و

).1998الثقفي، (من األم كما في دراسة 

:دراسات تناولت قلق المستقبل وعالقتھ ببعض المتغیراتً:نیاثا

:من حیث األهداف.1

ظم الدراسات السابقة التي تناولت قلق المستقبل الكشف عن عالقة قلق حاولت مع

الهدف من الحیاة، الدافعیة لإلنجاز، مستوى الطموح، مفهوم (المستقبل ببعض المتغیرات 

).، الضغوط النفسیة، التفاؤل والتشاؤم، حب االستطالعاالغتراب، االكتئابالذات، 

 المستقبل كما في العوامل المكونة لقلقكما سعت بعض الدراسات إلى التعرف على 

وكذا العوامل المؤثرة في النظرة المستقبلیة في دراسة ، )1993عبد الباقي، (دراسة 

)Rappaport.et.al, ، في حین ذهبت بعض الدراسات للكشف عن نسبة القلقین )1993

).2008كرمیان، (و، )2005سعود، (و، )2003بدر، (من المستقبل كما في دراسة 

أما الدراسة الحالیة فقد استهدفت التعرف على القبول والرفض الوالدي في عالقته بقلق 

ًالمستقبل وكذا عالقة قلق المستقبل بالشعور بالوحدة النفسیة تبعا لمتغیري الجنس والترتیب 

والتعرف على إمكانیة التنبؤ بقلق المستقبل من خالل إدراك القبول والرفض ، المیالدي

. األبناءمنالوالدي

:من حیث العینات.2

أجریت معظم الدراسات السابقة لقلق المستقبل على الطلبة فمنها ما أجري على طلبة 

، ودراسة)2000حسانین، (، ودراسة )1996الشافعي، (الثاني ثانوي كدراسة الصف 

، ودراسة )2003بدر، (، ومنها ما أجري على طالب الجامعة كدراسة )2006مسعود، (

، في حین )2009المشیخي، (، و)2006فرج ومحمود، (، ودراسة )2005سعود، (

على الجالیة العربیة، كما نجد )2008بلكیالني، (، و)2008كرمیان، (أجریت دراسة

Macleod(دراسة & al, . الوحیدة التي تناولت المرضى بالقلق واالكتئاب)1997

كانت أصغرها عینة دراسة ً فردا، حیث )2284-35(انحصرت أعداد العینة مابین كما 

)Macleod & al,  دراسة  عینة وتقاربت،)2005سعود، (، وأكبرها عینة دراسة )1997
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)239( في عیناتها فكانت ،)2006، فرج ومحمود(ودراسة)1993عبد الباقي، (

. على التوالي)232(و

،)إناث-ذكور(الثانیة ثانوي أما عینة البحث الحالي فقد اشتملت على طالب المرحلة 

)2000حسانین، ( و،)1996الشافعي، (وهي بذلك تشابهت مع عینة كل من دراسة 

طالب وطالبة وهي قریبة من حجم عینة )442( أما حجمها فقد بلغ ،)2006مسعود، (و

. طالب وطالبة)450( التي بلغت )1996الشافعي، (

:من حیث األدوات المستخدمة.3

عض الدراسات السابقة ببناء مقاییس خاصة بقلق المستقبل مثل دراسة قامت ب

)Rappaport.et.al, ،)2003بدر، (ودراسة، )1993عبد الباقي، (، ودراسة )1993

ودراسة ، )2008كرمیان، ( ودراسة ،)2006مسعود، ( ودراسة ،)2005سعود، (ودراسة 

تبنت دراسات أخرى مقاییس  في حین ،)2009المشیخي، (، ودراسة )2008بلكیالني، (

.)2006، فرج ومحمود(، ودراسة )2000حسانین، (جاهزة مثل دراسة 

.)2009المشیخي، (أما الدراسة الحالیة فقد اعتمد فیها الباحث على مقیاس 

:من حیث األسالیب اإلحصائیة.4

ینتین استخدمت معظم الدراسات السابقة معامل ارتباط بیرسون واالختبار التائي لع

)2005سعود، (، و)2000حسانین، ( ودراسة ،)1996الشافعي، (مستقلتین كدراسة 

،)2008كرمیان، (، ودراسة )2006، فرج ومحمود( ودراسة ،)2006مسعود، (و

 الوحیدة التي اعتمدت على )2009المشیخي، (، في حین دراسة )2008بلكیالني، (

.أسلوب تحلیل االنحدار

فسوف یستخدم الباحث باإلضافة إلى معامل ارتباط بیرسون واالختبار أما الدراسة الحالیة 

.التائي لعینتین مستقلتین تحلیل التباین األحادي وتحلیل االنحدار الخطي

:من حیث النتائج.5

أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى شعور أفراد عیناتهم بقلق المستقبل كما جاء في 

)2008كرمیان، (، ودراسة )2005سعود، (ودراسة ،)1993عبد الباقي، (نتائج دراسة 

.)2008بلكیالني، (،ودراسة
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دافعیة االنجاز (،ما أشارت النتائج إلى وجود عالقة سالبة بین قلق المستقبل وكل من ك

 كما في دراسة ،)مستوى الطموح، مفهوم الذات، وحب االستطالع، فاعلیة الذات

، في حین وجدت )2009المشیخي، (، )2006، فرج ومحمود(، و)2000حسانین، (

االكتئاب، قلق االمتحان، التشاؤم، األفكار (عالقة ایجابیة بین قلق المستقبل وكل من 

Macleod( كما في دراسة )الالعقالنیة، والضغوط النفسیة & al, ، ودراسة )1997

.)2006مسعود، (،)2005سعود، (، ودراسة )2003بدر، (، و)2000حسانین، (

 الجنس ًذلك كشفت الدراسات السابقة عن عدم وجود فروق في قلق المستقبل تبعا لمتغیرك

 في )2008كرمیان، (، ودراسة )2003بدر، (، ودراسة )2000حسانین، (كما في دراسة 

سعود (حین كشفت دراسات أخرى عن وجود فروق لصالح اإلناث كما في دراسة 

فرج ومحمود(كور كما في دراسة  ولصالح الذ)2006مسعود، (ودراسة ،)2005

 عن إمكانیة التنبؤ بقلق المستقبل من )2009المشیخي، (، وكشفت نتائج دراسة )2006

.خالل فاعلیة الذات ومستوى الطموح

: وعالقتھ ببعض المتغیراتالشعور بالوحدة النفسیةدراسات تناولت :لثاثا،،،

:من حیث األهداف.1،،ننن

سات السابقة التي تناولت الشعور بالوحدة النفسیة إلى الكشف عن سعت أغلب الدرا

)تقدیر الذات، االكتئاب، المهارات االجتماعیة(عالقة الوحدة النفسیة ببعض المتغیرات 

الرفض / القبولالمساندة االجتماعیة،(، وبمتغیرات ),1985Lobdell(كما في دراسة

)1997الربیعة، (، كما في دراسة )ت تصور االنتحار، الیأس، حل المشكالالوالدي

المزروع ( والقلق النفسي كما في دراسة ،)2003مخیمر، (،)2003فاید، (ودراسة 

، في حین ركزت دراسات أخرى على كشف العالقة بین الوحدة النفسیة والظروف )2000

،)1989عبد المجید، (، ودراسة )1986الصراف، (والمتغیرات األسریة كما في دراسة 

 فقد سعت إلى التعرف على درجة الشعور بالوحدة النفسیة لدى )1998بار، (ما دراسة أ

.أفراد العینة

ًوكشفت بعض الدراسات عن الفروق في الشعور بالوحدة النفسیة تبعا لمتغیر الجنس كما 

.)1998بار، (دراسة ، و)1997الربیعة، (في دراسة 
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ل والرفض الوالدي في عالقته بالوحدة النفسیة أما الدراسة الحالیة فتسعى للكشف عن القبو

ًوكذا عالقة قلق المستقبل بالوحدة النفسیة تبعا لمتغیري الجنس والترتیب المیالدي، 

والتعرف على إمكانیة التنبؤ بالوحدة النفسیة من خالل إدراك القبول والرفض الوالدي من 

،.األبناء

:من حیث العینات.2

 الوحدة النفسیة على طالب الجامعة كما في ولالدراسات السابقة حأجریت معظم 

، ودراسة )2003فاید، (، ودراسة )1997الربیعة، (دراسة ، و),1985Lobdell(دراسة

، في حین )1998بار، (، ودراسة )1989عبد المجید، (، ودراسة )1986الصراف، (

على طلبة المرحلة )1989عبد المجید، (، ودراسة )2000المزروع، ( دراسةأجریت

.الثانویة

عینة دراسة كانت ً فردا، كانت أصغرها )824-130(كما انحصرت أعداد العینة مابین 

)1985Lobdell,( وأكبرها عینة دراسة ،) ،دراسة عینة ، وتقارب حجم)1998بار

 على )288( و)290( في عیناتها فكانت )2000المزروع، ( ودراسة )2003مخیمر، (

.يالتوال

،)ٕواناث-ذكور(أما عینة الدراسة الحالیة فقد تشكلت من طالب المرحلة الثانیة ثانوي 

المزروع (، ودراسة )1989عبد المجید، (وهي بذلك تشابهت مع عینة كل من دراسة 

عبد المجید ( طالب وطالبة وهي قریبة من حجم عینة 442، أما حجمها فقد بلغ )2000

. وطالبة طالب)400( التي بلغت )1989

:من حیث األدوات المستخدمة.3

 بالوحدة النفسیة مثل دراسة  للشعورقامت بعض الدراسات السابقة ببناء مقاییس خاصة

)1985Lobdell,( دراسة كما في، في حین تبنت دراسات أخرى مقاییس جاهزة 

 التي تبنت )2000المزروع، (ودراسة ،)1998بار، (ودراسة ،)1986الصراف، (

، فقد )1997الربیعة، ( ودراسة )Hojat,1982(، أما دراسة )إبراهیم قشقوش(مقاییس 

، على مقیاس )2003مخیمر، (، واعتمدت دراسة Russellاعتمدت على مقیاس راسل 

.عبد الرقیب البحیري
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أما الدراسة الحالیة فسوف یقوم الباحث ببناء مقیاس للشعور بالوحدة النفسیة واستخراج 

.السیكومتریة لهالخصائص 

:من حیث األسالیب اإلحصائیة.4

 التائي لعینتین مستقلتین استخدمت الدراسات السابقة معامل ارتباط بیرسون واالختبار

 ودراسة ،)2003مخیمر، ( ودراسة ،)2003فاید، (، ودراسة )1997الربیعة، (كدراسة 

نحرافات المعیاریة التي  باإلضافة إلى المتوسطات الحسابیة واال،)2004، المزروع(

),1985Lobdell(، في حین اعتمدت دراسة )1986، الصراف( دراسة استعانت بها

.على تحلیل االنحدار الخطي

أما الدراسة الحالیة فسوف یستخدم الباحث باإلضافة إلى معامل ارتباط بیرسون واالختبار 

.االنحدار الخطيالتائي لعینتین مستقلتین تحلیل التباین األحادي وتحلیل 

:من حیث النتائج.5

 الشعورأشارت نتائج الدراسات السابقة إلى أهمیة العاطفة والحنان في التخفیف من

الوحدة النفسیة، حیث أن الطالب ذوي الشعور المنخفض بالوحدة النفسیة كانت عالقاتهم ب

، ودراسة )Hojat,1982( كل مناألولى بآبائهم أكثر ایجابیة وهذا ما جاء في دراسة

)1985Lobdell,(.

 موجبة بین الوحدة النفسیة وكل من إرتباطیةكما أشارت النتائج كذلك إلى وجود عالقة 

الرفض الوالدي، الضبط العدواني، القلق، تصور االنتحار، الیأس، القصور في حل (

اسة ، ودر)1989عبد المجید، ( كما في دراسة )المنشكالت، انخفاض في فاعلیة الذات

، في حین وجدت )2004المزروع، (، ودراسة )2003مخیمر، (، ودراسة )2003فاید، (

التقبل الوالدي، االندماج (الوحدة النفسیة وكل من ب الشعور سالبة بینإرتباطیةعالقة 

 ودراسة،)1986الصراف، (، كما في دراسة )االیجابي المساندة االجتماعیة، تقدیر الذات

، ومتغیر )2004المزروع، (، ودراسة )1997الربیعة، ( ودراسة ،)1989عبد المجید، (

.)2003فاید، (التخصص العلمي كما في دراسة 
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ًكما كشفت الدراسات السابقة عن عدم وجود فروق في الوحدة النفسیة تبعا لمتغیر 

، في حین كشفت دراسات أخرى عن وجود فروق )1997الربیعة، (الجنس كما في دراسة 

، على القدرة )2003فاید، (، وكشفت دراسة )1998بار، (إلناث كما في دراسة لصالح ا

.التنبؤیة لكل من الیأس وحل المشكالت والوحدة النفسیة وفاعلیة الذات بتصور االنتحار

: الدراسات السابقةعرض خالصة -

اسة صیاغة أسئلة الدرلقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة التي حصل علیها في

.، واختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة لهاالدراسةوتحدید أهدافها، وصیاغة فروض 

هذا المجال لم یجدومن خالل العرض السابق، وما اطلع علیه الباحث من دراسات في

القبول والرفض الوالدي كما یدركه األبناء في عالقته دراسة تناولت - على حد علمه -

 مما فسیة وهي قلق المستقبل والوحدة النفسیة، خاصة للبیئة الجزائریةببعض المتغیرات الن

التالمیذ دعا الباحث إلى إجراء هذه الدراسة مع فئة مهمة من فئات المجتمع أال وهي فئة 

، لذا تعد هذه الدراسة من المجتمع وهامةذین یشكلون شریحة كبیرة الفي المرحلة الثانویة

. هذا الموضوعتالبیئة المحلیة التي تتناولسة األولى فيالدرا-على حد علم الباحث-

:فرضیات الدراسة.6.1

لكل دراسة فرضیات یبني علیها الباحث دراسته، وقد اعتمد الباحث على مجموعة منها 

:الدراسة وهي كمایليتتوافق مع مشكلة 

لوالدي من ائیة بین إدراك األبناء للقبول ا ذات داللة إحص إرتباطیةتوجد عالقة-1

.وقلق المستقبل)األم/األب(قبل

ائیة بین إدراك األبناء للرفض الوالدي من  ذات داللة إحص إرتباطیةتوجد عالقة-2

.وقلق المستقبل)األم/األب(قبل

ائیة بین إدراك األبناء للقبول الوالدي من  ذات داللة إحص إرتباطیةتوجد عالقة-3

.نفسیةوالشعور بالوحدة ال)األم/األب(قبل

ائیة بین إدراك األبناء للرفض الوالدي من  ذات داللة إحص إرتباطیةتوجد عالقة-4

.والشعور بالوحدة النفسیة)األم/األب(قبل
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ائیة بین قلق المستقبل والشعور بالوحدة النفسیة  ذات داللة إحص إرتباطیةتوجد عالقة-5

.لدى األبناء

توسطات درجات إدراك األبناء للقبول الوالدي صائیة في متوجد فروق ذات داللة إح-6

.الجنس تعزى لمتغیر)األم/األب(من قبل 

صائیة في متوسطات درجات إدراك األبناء للقبول الوالدي توجد فروق ذات داللة إح-7

.الترتیب المیالدي تعزى لمتغیر)األم/األب(من قبل 

دراك األبناء للرفض الوالدي صائیة في متوسطات درجات إتوجد فروق ذات داللة إح-8

.الجنس تعزى لمتغیر )األم/األب(من قبل 

صائیة في متوسطات درجات إدراك األبناء للرفض الوالدي توجد فروق ذات داللة إح-9

.الترتیب المیالدي تعزى لمتغیر)األم/األب(من قبل 

 لمتغیر صائیة في متوسطات درجات قلق المستقبل تعزىتوجد فروق ذات داللة إح-10

.الجنس

صائیة في متوسطات درجات الوحدة النفسیة تعزى لمتغیر توجد فروق ذات داللة إح-11

.الجنس

.الرفض الوالدي- یمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل إدراك القبول-12

.الرفض الوالدي- یمكن التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسیة من خالل إدراك القبول-13



القبول الرفض الوالدي لألبناءوطبيعة

 تمهید -

 األسرة 1.2

 تعریف األسرة .1.1.2

 أهمیة األسرة .2.1.2

 وظائف األسرة    .3.1.2

خصائص األسرة الجزائریة.4.1.2

 أسالیب التنشئة الوالدیة .5.1.2

الرفض الوالديوالقبول  أسلوب 2.2

الرفض الوالدي  تعریف القبول و.1.2.2

الرفض الوالدي أسباب القبول و.2.2.2

الرفض الوالدي مظاهر القبول و.3.2.2

 خالصة-

الثانيالثانيالفصلالفصل



الفصل الثانيدركه األبناء وعالقته ببعض المتغيرات النفسيةالقبول والرفض الوالدي كما ي

-48-

الرفض الوالدي لألبناءطبیعة القبول و

:تمهید

لوســـیط ا امـــ اللبنـــة األساســـیة التـــي تتعهـــد االبـــن بالرعایـــة والتنـــشئة لكونهیمثـــل الوالـــدان

التربوي األول الذي یوجد فیه، والمجال األوسع الذي یتفاعل معه، لذلك كـان علـى الوالـدین 

ًونظـــرا لخــصوصیة عالقـــة هــذا الوســـیط .ًجعــل منـــه كائنــا اجتماعیــاتتبنــي أســالیب للتنـــشئة 

بالصحة النفسیة لألبنـاء، سـنحاول فـي هـذا الفـصل التطـرق لـبعض مفـاهیم األسـرة وأهمیتهـا 

أســـالیب التربیـــة الوالدیـــة، لنقـــف بعـــدها عنـــد أحـــد أســـالیب التنـــشئة الوالدیـــة وهـــو ووظائفهـــا و

.لنتناول تعریفه وأسبابه ومظاهره الوالديالرفض القبول وأسلوب

 األسرة1.2

:تعریف األسرة1.1.2

ً وفقـا لمنطلقـاتهم العقائدیـة ومـرجعیتهم عرف العدید من الباحثین األسـرة بتعـاریف متعـددة

:افیةالثق

" بأنهـــا(Bogardus)عرفهـــا بوجـــاردس  جماعـــة اجتماعیـــة صـــغیرة تتكـــون عـــادة مـــن :

 وتقـوم األسـرة ،لیةؤواألب واألم وواحد أو أكثر من األطفال یتبادلون الحب ویتقاسمون المس

 وضـــــبطهم لیـــــصبحوا أشخاصـــــا یتـــــصرفون بطریقـــــة  وتـــــوجیههم ورعـــــایتهمبتربیـــــة األطفـــــال

).26ص،2002السید "(اجتماعیة

Burgess)وعرفهــا بیــرجس ولــوك  & Locke)بأنهــا" مجموعــة مــن األشــخاص :

ارتبطــــوا معــــا بربــــاط الــــزواج والــــدم واالصــــطفاء أو التبنــــي مكــــونین حیــــاة معیــــشیة مــــستقلة 

: ویتفـاعلون كـل مــع اآلخـر مـن خـالل دور كـل عـضو منهــا،ویتقاسـمون الحیـاة االجتماعیـة

 وهـــــم جمیعـــــا لهـــــم ثقـــــافتهم ، واألخ واألخـــــت،بـــــن والبنـــــت واال، األم واألب، الزوجـــــة،الـــــزوج

).24ص،2003،رشوان"(المشتركة

:ویختلف تعریف األسرة في اإلسالم عن تعریفات الغربیین من عدة وجوه أهمها

 عـــدم إقــــرار اإلســـالم للتعــــاریف التـــي تــــأثرت بالفوضـــى االجتماعیــــة واالنحـــالل الجنــــسي 

رأة في بیت واحد دون رابط زواجي، أو معیشة الرجـل مـع المتمثلة في معیشة الرجل مع الم

.الرجل، أو المرأة مع المرأة في بیت واحد تحت مسمى األسرة
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38ص،2003السدحان،( عدم إقرار اإلسالم بالعالقة األسریة القائمة على التبني.(

"یعـــرف األســـرة بأنهـــا    ومـــن هنـــا نجـــد الخـــشاب ادات اتحـــاد حتمـــي تـــؤدي إلیـــه االســـتعد:

والقــدرات الكامنــة فــي الطبیعــة البــشریة النازعــة إلــى االجتمــاع، وهــي بأوضاعهـــا ومراســیمها 

مؤسسة اجتماعیة تنبعث من ظروف الحیاة التلقائیة للنظم واألوضـاع االجتماعیـة كمـا أنهـا 

ضرورة حتمیة لبقاء الجـنس البـشري ودوام الوجـود االجتمـاعي ویتحقـق ذلـك بفـضل اجتمـاع 

تلــك هــي .لرجــل والمــرأة واالتحــاد الــدائم المــستقر بینهمــا بــصورة یقرهــا المجتمــعاثنــین همــا ا

).76ص،1994حسانین،(األسرة

"بأنهــاالخــوليكمــا تعرفهــا  المحافظــة علــى نــسق عــنؤولةأصــغر وحــدة اجتماعیــة مــس:

القـــیم الـــذي یتحـــدد عـــن طریـــق الـــدین واألنـــساق التربویـــة فیـــتحكم فـــي تحدیـــد أنمـــاط الـــسلوك 

 ومـــــن واجباتهـــــا أنهـــــا تعمـــــل علـــــى تماثـــــل أعـــــضائها ،رغوبـــــة أو المطلوبـــــة أو الـــــشرعیةالم

یمكــن للنــسق األســري والمجتمــع أن  التوامتــصاص تــوتراتهم وبــدون انجــاز هــذه المتطلبــا

(یوجد .)135ص،1993،ىموس"

ق الخــــولي بــــین مــــصطلحي الــــزواج واألســــرة؛ بحیــــث توضــــح بأننــــا نمیــــل إلــــي ِّكمــــا تفــــر

ًاً في نفـس الوقـت لیـشیرا إلـى نفـس الـشيء ولكنهمـا فـي الحقیقـة لیـسا شـیئا واحـداستخدامهما

 عبـــارة عـــن تـــزاوج مـــنظم بـــین الرجـــل والمـــرأة، فـــي حـــین یجمـــع معنـــى Marriageفـــالزواج 

مــن المكانــات مجموعــةى بــین الــزواج واإلنجــاب، وتــشیر األســرة كــذلك إلــFamilyاألســرة 

Statuses واألدوارRoles المكتــسبة عــن طریــق الــزواج واإلنجــاب، وهكــذا نجــد أنــه مــن

ًشــــــرطا أولیــــــا لقیــــــام األســــــرة واعتبــــــاره نتاجــــــا للتفاعــــــل وً أساســــــاالمــــــألوف اعتبــــــار الــــــزواج ً ً

).27ص،2002السید (الزواجي

      ویستنبط الباحث من التعاریف السابقة مجموعة من الخصائص التي تمیز الحیاة 

:األسریة وهي

.تباط شرعي بین رجل وامرأة بالزواج ارأنها-

. یمارس فیها الزوجان دورهما التكاثري في المجتمع-

 أنها ارتباط بین الوالدین وأطفالهما برابطة الدم، ویتفاعلون فیما یتعلق بأدوارهم -

.االجتماعیة
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. لها مع أبنائها ثقافة واحدة مشتركة-

ة واالجتماعیة عن طریق امتصاص  تحافظ على القیم واألخالق الدینیة والتربوی-

.أعضائها لتلك القیم

:أهمیة األسرة.2.1.2

ـــــــد ـــــــذ طفولتـــــــه، ففیهـــــــا یول ـــــــسان من ـــــــة یـــــــرتبط بهـــــــا اإلن  وینـــــــشأاألســـــــرة وحـــــــدة اجتماعی

، وهــــى أصــــلح بیئــــة لتربیــــة الطفــــل وتكوینــــه، فالــــصلة بــــین )79ص،1992،حــــسین(وینمــــو

 أیـة جماعـة أخـرى، كـذلك كانـت نـشأته مـع والدیـه الوالدین والطفل أقوى ما تكـون بینـه وبـین

ـــه وتكـــوین خلقـــه وتقـــول ســـوزان إیـــركس إن عامـــل :"خیـــر وســـیلة لتهـــذیب انفعاالتـــه ووجدان

(األسرة هو من أهم العوامل التي تتسبب في الفروق الفردیة  ).98ص،1994شحیمي،"

ت، ویرجع لها  الفـضل فـي ویتعلم األبناء من األسرة اللغة والدین وبعض القیم واالتجاها

ـــم قواعـــد األدب واألخـــالق ـــوعي )112ص،2005عواشـــریة،(تعل ، وهـــى التـــي تربـــي لدیـــه ال

)13ص،2000خلیـــل، (، وعنهـــا یأخـــذ مبـــادئ الـــسلوك االجتمـــاعيةاالجتمـــاعي والمـــسؤولی

coopérationوفیهـــا تتـــشكل العملیـــات الحیاتیـــة كالحـــب والكـــره والغیـــرة واإلیثـــار والتعـــاون 

 والتـــسلط والخنـــوع واحتـــرام الملكیــة الفردیـــة أو الجماعیـــة، واالدخـــار competionس والتنــاف

ویــتم ذلــك باســتخدام عملیــات نفــسیة عدیــدة مثــل التقلیــد )17،ص1981الیاســین،(واإلســراف

، ومـــع إجمـــاع العلمـــاء علـــى أهمیـــة األســـرة فـــي )160ت،ص.جـــالل،د(والـــتقمص والتطبیـــع 

ـــدین عامـــة واألم خاصـــة فـــي هـــذا تنـــشئة الطفـــل نجـــدهم یحرصـــون علـــى إبـــراز  أهمیـــة الوال

المجال؛ إذ مـن المعلـوم أن الوالـدین یمـثالن القـوة األولـى المباشـرة فـي التنـشئة التـي تمـارس 

تأثیرها علـى الطفـل منـذ والدتـه، ویظـل تـأثیر هـذه القـوة حتـى مرحلـة متـأخرة مـن العمـر، بـل 

أثیر كثیـر مـن التعـدیل والتغییـر ٕوقد یستمر طیلة حیـاة الطفـل، وان كـان یـدخل علـى هـذا التـ

، فــاألم هـــي )331ص،2003همــشري،(نتیجــة لتعــدد المــؤثرات كلمــا تقـــدمت الــسن بالطفــل

 االجتماعیـة، وهـي الكافلـة األولـى لكـل حاجاتـه ورغباتـه، وهـي التـي ةالمدرسة األولى للتنشئ

ـــه انفعاالتـــه ـــة، وهـــي مركـــز تـــدور حول ر أن وجـــدیر بالـــذك.تمنحـــه الحـــب واألمـــن والطمأنین

 الحاجــــات األساســــیة للطفــــل منــــذ یومــــه  أهــــم مــــن والــــدفء یعــــداإلحــــساس بالحــــب واألمــــن

، وتؤكد أبحاث بیرسل أن عالقة الطفل بوالدیه تتطور )15ص،1999كامل أحمد،(األول
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ًه عنها نسبیا، لذلك كان وجود األب لًمن اعتماده كلیا على أمه في بدایة حیاته إلى استقال

حیث یساهم في استقالل الطفل عن األم، كما أنه مصدر رئیسي من األهمیة بمكان، 

للضغط على الطفل لتعدیل عالقات الحب المبكرة بالنسبة ألمه، كما ینظر إلیه على أنه 

2003همشري،(مصدر مهم لتوسیع أفاق الطفل ونقل الشعور بالنظام االجتماعي إلیه

 الطفل وقد علق على هذا محمد ، ومن هنا فالوالدین هم أكثر الناس تأثیرا على)331ص

"قطب بقوله البیت والمدرسة والمجتمع هي ركائز التربیة األساسیة، لكن البیت هو :

 ألنه یتسلم الطفل من بدایة مراحله فیبذر فیه ؛ًالمؤثر األول وهو أقوى هذه الركائز جمیعا

 وألن ؛كان آخر وألن الزمن الذي یقضیه الطفل في البیت أكثر مما یقضیه في أي م؛بذوره

).6، ص1995شنتوت،("ًالوالدین أكثر الناس تأثیرا في الطفل 

:وظائف األسرة.3.1.2

ً      تعــددت وظـــائف األســرة نظـــرا لمــا تحتلـــه مـــن أهمیــة فـــي أي مجتمــع مـــن المجتمعـــات 

اإلنسانیة، ولهذا نجد أن لألسرة وظائف ال یمكن ألیة منظمة اجتماعیـة أخـرى أن تقـوم بهـا 

 عن األسرة، ونعني هنا بوظائف األسرة تلك األعمال والواجبات التي تمارسها لـصالح بدیال

:أفرادها والمجتمع بشكل عام ومن هذه الوظائف

:البیولوجیة الوظیفة -أ

األسرة هي النظام االجتماعي الذي ارتضاه المجتمع من أجل مده بالعضویة 

 فهي التي ،ناء ظهر لنا أهمیة هذه الوظیفةالجدیدة، ولما كان كل حي مصیره إلي الف

 فاستمرار العضویة االجتماعیة رهن باستمرار األسرة ،تحفظ المجتمع من االنقراض

).107ص،1994حسانین،(وبقائها

ًواألسرة هي المجال المشروع اجتماعیا إلشباع الدافع الجنسي وفق قواعد تحكمها 

سورة (وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدةوجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة:الىتعالیم دستوریة إلهیة، حیث یقول تع

وتؤدي الوظیفة الجنسیة إلي تقویة .، وذلك بقصد استمرار الحیاة)72یةاآلالنحل،

ً إذا الحظنا أن كثیرا من حاالت بالعالقات االجتماعیة بین الزوج والزوجة، وال عج

).46ص،2003رشوان،(الطالق تتم بسبب الضعف الجنسي
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:نشئة االجتماعیة وظیفة الت-ب

ً تلعـــب األســـرة دورا هامـــا فـــي عملیـــة التنـــشئة االجتماعیـــة أو التـــدریب علـــى تبنـــي أنمـــاط  ً

الــسلوك، ویــساعد علــى ذلــك أن األســرة تتلقــى الطفــل وهــو صــغیر وأشــبه مــا یكــون بالعجینــة 

قائمـة علـى ًالقابلة للتشكیل ولكونها أیضا الحیاة المستقرة التي تسودها عالقة أولیـة مباشـرة، 

ـــــه ســـــلوكه  ـــــرد وتوجی ـــــي تكـــــوین شخـــــصیة الف ـــــرا ف ـــــذي یلعـــــب دورا كبی ًالتفاعـــــل األســـــري وال ً

 هـي عملیـة Socialization والتنـشئة االجتماعیـة.)329ص،2003همـشري،(االجتمـاعي

إكساب الفرد شخـصیة فـي المجتمـع لمـساعدته علـي تنمیـة سـلوكه االجتمـاعي الـذي یـضمن 

ٕین وادراك أهمیــة المـــسؤولیة االجتماعیـــة وبــذلك یتحقـــق قـــدر  اآلخـــرى اســـتجابةلــه القـــدرة علــ

، ففـي األسـرة )47ص،2003رشـوان،(مناسب لـدى الفـرد مـن التجـاوب االجتمـاعي والنفـسي

 أن یفعلـه ومـا زیتلقى الطفل أول الـدروس فـي الـصواب والخطـأ، والحـسن والقبـیح، ومـا یجـو

تعامــل مــع اآلخــرین، وقواعــد  وطــرق ال،ال یجــوز، ومالــه مــن حقــوق ومــا علیــه مــن واجبــات

، ومنهـــا یأخـــذ )329ص،2003همـــشري،(األدب، واألخـــالق وكیفیـــة كـــسب رضـــا الجماعـــة

).16ص،1997زهران،(المعاییر االجتماعیة التي تساعده على تحقیق الصحة النفسیة

ویــرى الــسعید عواشــریة أن نجــاح األســرة فــي إعــداد الطفــل للعــیش فــي مجتمعــه والتعامــل 

ًتعـامال یعـود علـى الجمیـع بـالخیر والـسعادة متوقـف علـى مـا كونتـه لدیـه مـن ذكـاء مع غیره 

اجتماعي والذي یتجلى في القدرة على بنـاء عالقـات اجتماعیـة مـع اآلخـرین وسـلك الـسلوك 

االجتمــــــاعي القـــــــویم وآداب المحافظـــــــة علـــــــى الحقــــــوق والواجبـــــــات و التحـــــــضیر  للمركـــــــز 

).116ص،2005واشریة،ع(االجتماعي الذي سیحتله عند البلوغ 

: الوظیفة النفسیة-ج

 ولكنــه یحتــاج إلــي إشــباع حاجاتــه ى الغــذاء فقــط لكــي ینمــو ویكبــر،اإلنــسان ال یحتــاج إلــ

النفــسیة كالحاجــة إلــى الحــب واألمــن والتقــدیر، وهــذا ال یمكــن أن یــتم إال مــن خــالل األســرة 

ـــــــ ـــــــرد األمـــــــن والتقب ـــــــه الف ـــــــذي یجـــــــد فی ـــــــث أنهـــــــا المكـــــــان األول ال ـــــــدفء حی ـــــــان وال ل والحن

).55ص،2000العناني،(العاطفي



الفصل الثانيدركه األبناء وعالقته ببعض المتغيرات النفسيةالقبول والرفض الوالدي كما ي

-53-

فاألسرة توفر ألفرادها عالقات االهتمام والتكافل والتضحیات واألمن وهي عناصر 

تساهم في تهیئة جو من الصحة النفسیة داخل الحیاة األسریة، فطمأنة الطفل في األسرة 

ًزنا ومستقرا وشاعرا باالنتماء وخلق جو من اإلشباع النفسي یخلق من الطفل إنسانا مت ً

للمجتمع جابیة على اإلحساس بمشاعر الوالء األسري ویعكس صورة ای

، ویرى العدید من علماء النفس أن غیاب الدفء )27ص،1993الجمیلي،(الخارجي

ًوالتقبل من الوالدین یعد نوعا من أنواع الحرمان، فهذا األخیر ال یعني مجرد غیاب األب 

 الطفل ولكنه یعني اختفاء الدفء واإلشباع والتقبل والخبرات التفاعلیة واألم من حیاة

 ولعل هذا ما دفع وول إلعطاء هذه الوظیفة ،)12ص،2005،عبد الباري(االیجابیة معهما

أهمیة ومكانة خاصة، حیث یرى أن أهم وظیفة تقدمها األسرة ألبنائها هي تزویدهم 

).206ص،2001ناوي،الش(باإلحساس باألمن والقبول في األسرة

: الوظیفة االقتصادیة-د

ٕ واضــافة إلــي الوظــائف الــسابق ذكرهــا نجــد أن األســرة إذا مــا أرادت االســتمرار والبقــاء 

ساســـــیة التـــــي تـــــضمن لهـــــا فـــــإن علیهـــــا ممارســـــة نـــــشاط اقتـــــصادي یـــــوفر لهـــــا حاجاتهـــــا األ

اقتــصادیة متكاملــة  التقلیدیــة تمثــل وحــدة فقــد كانــت األســرة، )224ص،2004،معــن(البقــاء

حیــث تــسیطر علــى الملكیــة وعلــى الوظــائف واألعمــال التــي یقــوم بهــا األفــراد  وهــي وحــدة 

ًمكتفیة ذاتیا تعتمد في حیاتها على إنتاجها، فهي تكفي نفـسها بنفـسها حیـث تنـتج مـا تحتـاج 

، أما األسرة الحدیثة فقد أصـبحت )225ص،2004،معن(وال تستهلك إال بقدر ما تنتجإلیه 

مثل وحدات اقتصادیة مستهلكة بعد أن هیأ المجتمع لألسرة منظمات جدیدة تقوم بعملیـات ت

اإلنتاج اآللي وتوفیر السلع والخدمات، كما أن الحیاة في المجتمعـات المتقدمـة دفعـت أفـراد 

األســــرة إلــــي العمــــل خــــارج محــــیط األســــرة ممــــا أدى إلــــي نــــشأة عالقــــات اقتــــصادیة جدیــــدة

ـــي،(  وبـــذلك حـــدث انفـــصال بـــین األســـرة والعمـــل، وضـــعفت وحـــدة ،)26ص،1993الجمیل

العاطفــــة داخــــل األســــرة نتیجــــة للتقــــدم الــــصناعي وخــــسرت األســــرة مــــسؤولیاتها االقتــــصادیة 

التربویــــــــــــــــة إلــــــــــــــــى حــــــــــــــــد مــــــــــــــــا ســــــــــــــــواء مــــــــــــــــا تعلــــــــــــــــق بالمهــــــــــــــــارات أو التـــــــــــــــــدریب أو 

).115،ص2005عواشریة،(العمل
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: المعرفیةالوظیفة-هـ

 منذ لحظة الوالدة وخاصة في السنوات الخمس األولى فتدربه تعد األسرة عقل الطفل

على العادات الفكریة الصحیحة كالتفكیر والمحاكاة والتصرف الذكي الواعي في المواقف 

، وهي التي تساعد على إیقاظ اإلبداع لدیه، إذ ترتفع )115ص،2005عواشریة،(المختلفة

، األسرة فرصة التعبیر عن أفكار جدیدةالقدرات اإلبداعیة لدى األطفال عندما تتیح لهم

وتوفر لهم فرص القراءة عمرهموتشجعهم على القیام بأعمال غیر مألوفة لمن هم في

).141ص،1992قنطار،(والمناقشة

:الثقافیة الوظیفة -و

 عن ذلك الكل المعقد من العادات والقیم والتقالید والعرف والدین واللغة تعبر الثقافة

، فإن األسرة تكتسب هذه العناصر من المجتمع الذي تنتمي )845ص،2001د،عی(وغیرها

إلیه، وبالتالي فهي تنقل هذه العناصر إلى األبناء من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة 

إذن فوظیفة الثقافة أشمل من الوظیفة السابقة، فالوظیفة الثقافیة تكسب األطفال الكثیر من 

قیم الدینیة، والتي بدورها تؤدي إلي استمراریة الكیان األسري المعارف كما تؤصل فیهم ال

؛ الثقافي العالي للوالدین إنما ینعكس هذا بدوره على األبناءىویالحظ كذلك أن المستو

حیث یمتص األبناء من اآلباء العادات والقیم السلیمة التي تساعدهم على النجاح في 

.الحیاة

:خصائص األسرة الجزائریة.4.1.2

إن أي أسرة في أي مجتمع إنما تخضع لثقافة معینة تعطیها نمطها الخاص بها 

وتمیزها عن باقي األسر اإلنسانیة، واألسرة الجزائریة أسرة لها ثقافة وقیم ومعتقدات 

وعادات وتقالید خاصة تمیزها عن غیرها، لذلك فمن المهم معرفة خصائص األسرة 

 دور وعالقة وموقع كل من األب واألم والطفل داخل الجزائریة لالعتماد علیها في معرفة

.هذه الخلیة

تتمیز األسرة الجزائریة بأنها وحدة بسیطة مكونة من أب وأم وأبناء في غالب 

،األحیان، وتبعد بذلك العالقات نوعا ما بین األفراد المباشرین وبین األقارب البعیدین
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المعقدة، والتي تستنفذ جهود األفراد وتمأل وقتهم  نتیجة المطالب المادیة والضغوط الثقافیة 

).57، ص1984بوتفنوشت، (وتشغل تفكیرهم

نتیجة الظروف المادیة وحیاة المدینة وأسلوبها المدني، صارت األسرة تتسم 

بالبساطة في حدتها، وزیادة أهمیة العالقات األسریة بالنسبة لألسرة الصغیرة، واألسرة 

الظروف التي تمر بها األسرة في العالم الثالث عامة، والعالم الجزائریة تخضع لنفس 

عالقات ٕالعربي خاصة، وان كان الفرد یخضع لمختلف العادات والقواعد ویمسك بال

.القرابیة، بینما

واألسرة الحضریة الجزائریة نمط جدید، اكتسب نوعا من التحرریة نتیجة التغییر، فهي 

حجمها نوعا ما، وضعف السلطة األبویة، ونوعا من الحریة أسرة متغیرة تتمیز بتناقص 

سواء في األفكار أو التصرف، حقق األفراد بداخلها نوعا من الدیمقراطیة، بل وخففت شدة 

الرقابة االجتماعیة المدعمة بالعرف والضغط االجتماعي واإللزام، حیث كان األب یلعب 

تلك األنماط، وكدلیل على هذه الدور الواضح في جعل أفراد األسرة یسیرون وفق 

الدیمقراطیة أصبح الزواج یقوم على التوافق وحریة اختیار الشریك ومنه حریة في 

.العالقات االجتماعیة

واألسرة الحضریة لیست وحدة تامة تقوم بجمیع الوظائف التي تقوم بها األسرة الریفیة 

، فاألسرة لیست المحیط فبتقلص األدوار التي كانت تقوم بها أصبحت أكثر تخصصا

الوحید للفرد، فهناك مؤسسات أخرى تنافسها وتقوم بالوظائف التي كانت األسرة تقوم بها 

من أجل الفرد، فاألسرة ال تراقب وحدها الفرد، ألنها غیر منعزلة عن المجتمع الكبیر بل 

.تلعب دورا من أجل تقدمها وتقدم وتطور المجتمع

وى المتنافسین حول تربیة الطفل وتنشئته اجتماعیا، زیادة على واألسرة والمدرسة من أق

دور اإلعالم والرادیو والتلفزة التي تفرض نوعا من الثقافة االستهالكیة وبعض سلوكاتها 

وأن تقلص دور األسرة الحضریة، خاصة فیما یخص التنشئة االجتماعیة للطفل، والتي 

نظیم الحیاة الجماعیة إال قلیال وتم كانت تقوم بدور الضبط، جعلها ال تتدخل في ت
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تعویضها بمختلف التنظیمات والمؤسسات المختصة، كما أصبح الوقت المخصص لألسرة 

).57، ص1993بن قطیب،(ضیقا جدا

وتتصف األسرة الحضریة بأنها تعمل إلى جانب المؤسسات األخرى، وأنها تساهم معها 

الجتماعي المفروض من طرف المجتمع مساهمة عضویة، كما أنها تخضع للتنظیم ا

الكبیر، فاألسرة الحضریة لم تعد لها القدرة على التأثیر الكبیر في أفرادها، فهي في 

شمولیتها استقرار عاطفي وكفى، وهي بذلك لیست مجتمعا صغیرا، تتوفر فیه مقومات 

فهي االكتفاء الذاتي، بل هي وحدة ذات تخصص أو نظام داخل مجتمع یتسع تدریجیا، 

لیست تلك الوحدة الكاملة االقتصادیة واالجتماعیة والترفیهیة والدینیة، أو مجتمعا صغیرا 

متكامال أكثر في نظامه، كما هو الحال في األسرة الریفیة، واألسرة الحضریة تلك التي 

تسكن المدینة تأخذ صفاتها من تأثیر هذه األخیرة علیها، ومن خصائصها أنها أصبحت 

ن األسرة الریفیة على العالم الكبیر والمجتمع، فالمدینة مركز احتكاك ولقاءات أكثر تفتحا م

بینما الریف عابث على االنعزال والوحدة، والمدینة مركز الحداثة والتجدید والحقائق ومركز 

األخبار، أما الریفي فیخدم األرض وحده، أو مع أفراد أسرته، وبذلك ینغلق في مجتمعه 

).16، ص1980،عبد المنعم(الصغیر

ومن أبرز التغیرات التي طرأت على األسرة والتي تخص المرأة، خضوعها للنظام 

الجدید القاضي بتقسیم العمل، وذلك تبعا لمشاركتها الفعالة في الحیاة االقتصادیة، ومن 

خصائص المرأة هي اتصالها بالفردیة، مقابل انحصار أهمیة الجماعة، ویمكن النظر إلى 

.هذه األسرة من خالل موقع كل فرد منهاممیزات 

:موقع األب داخل النظام األسري.أ

حیث انتقل من موقع المتحكم إلى الموقع األكثر توازنا وساعده على ذلك األبناء الذین 

أصبحوا راشدین ومواطنین داخل المجتمع، إن هذا التغییر یعتبر أهم التغیرات باعتبار 

غیر المتجزئة لألسرة، وكونه مركز القرار والقائد االجتماعي األب هو المنظم للمصالح 

لهذه الوحدة الجماعیة، وهو ما یجعل األبناء یعملون دائما على عدم الخروج عن طاعته 

مع العلم أن األبناء یقومون بأعمال أكثر أهمیة من تلك التي یقوم بها اآلباء، ومن دون 

 نوعا ما ه إلى اإلحساس بأن األمور تجاوزتهأن یتدخل األب في إعطاء رأیه وهو ما دفع
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، إذ أنه یلعب دور المحافظ على القیم المرجعیة التقلیدیة واإلرث ٕوان كان ال یتقبلها

األخالقي للمجتمع، وهذا ال یمنع األب من عدم التدخل عندما یشاهد ما ال یتوافق مع 

).222ص، 1984بوتفنوشت، (قیمه من سلوكات أبنائه ویكتفي بالمعایشة

: موقع األطفال في النظام األسري.ب

، وهذا بحكم األدوار التي سوف مكانة وموقعا أكثر أهمیةیحتل الطفل في نظام األسرة 

ٕیقوم بها في المجتمع، فلم یبق ذلك االبن المرتبط بأسرته، وانما أصبح المواطن الذي 

بعض األحیان في البیت یؤدي أدوارا داخل المجتمع، تؤهله إلى أن یزاحم الوالد في 

خاصة من الناحیة المادیة واالقتصادیة، وهذا بحكم أهلیته العلمیة والتقنیة والمهنیة، ولكن 

االبن ال یظهر تفوقه المادي حتى ال یدخل في صراع مباشر مع والده، وعلى العموم فإن 

سرة یتمتع عالقة االبن ووالده تبقى قویة وجیدة، أما بالنسبة للطفل فإنه في إطار األ

بفضاء أوسع للتحرك والمبادرة، ومنه فإن سلطة األب في العالقة بینه وبین ابنه تكون 

خفیة في معظم األحیان، ألن العالقات تكون خالل المناقشات البیداغوجیة والتوجیهیة 

، حیث أن األب یقوم بجمیع "الطفل الملك"ویحتل الطفل في إطار األسرة مكانة 

بیة ابنه حتى یكون األحسن بین أبناء الغیر، فیتحول بذلك إلى التضحیات من أجل تر

).236، ص1984بوتفنوشت، (مركز اهتمام األسرة كله

أما بالنسبة للفتاة فقد أدى اقتحام المرأة للمیادین التربویة والمهنیة التي كانت حكرا على 

عد تحت سلطة األب، الرجل إلى احتاللها وضعا جدیدا داخل األسرة الجزائریة، حیث لم ت

األخ، أو الزوج، ورغم أنها تحمل احتراما وطاعة كبیرتین للوالدین، إال أن وضعها الجدید 

یسمح لها بتقدیم الرأي، وأخذ المبادرة لتسییر شؤونها بنفسها، على أن ال تتعارض مع 

قات االتجاه العام لألسرة، وهذا ما یجعل عالقات الفتاة مع األسرة أكثر تعقیدا من عال

االبن، ألنه إذا كان یفترض باالبن أن یكون حرا فإن الفتاة تعتبر حرة، ولكن طائعة 

.وتابعة من الناحیة االجتماعیة

ومنه فإن الطفل الجزائري استوعب أهم النقاط التي تربطه وبالتالي فإن الطفل عندما 

یكون قد قولب یصل إلى مرحلة اكتساب الذات في إطار المجتمع فإن النظام األسري 

).57، ص1984بوتفنوشت، (معالم تفكیره األساسیة التي تشكل وتصرفاته
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: موقع األم في النظام األسري.ج

یعتبر موقع األم داخل األسرة أقل من موقع األب، أو على األقل فإن جهد األم أو 

 تعامل بنفس المرأة ال یأخذ قیمة معادلة لقیمة األب مثال، فبالنسبة لالبن فإن األم ال

الطریقة التي یعامل بها األب، رغم أنه مستعد للتضحیة من أجلها بكل ما عنده، إال أن 

-باإلضافة إلى عملها التربوي األصلي–األم تستمد قیمتها في نظر المجتمع من قیامها 

باألعمال التي تخرج عن أعمال البیت، وعندما تقوم بدور األب في تحمل مسؤولیة البیت 

.، وقد ساعدت العدید من العوامل االجتماعیة على ذلك مثل االستقاللیةوحدها

:المؤشرات العامة لألسرة الجزائریة.4.1.2.1

تم التركیز في تعیین المؤشرات التي تمثل األسرة الجزائریة على خمسة عناصر تمثل 

لمفضل لدى في نوع األسرة وحجمها، والعالقات االجتماعیة داخل األسرة، ثم العمل ا

.األسرة وقیمته داخلها

: نوع األسرة الجزائریة.أ

من حیث الطابع الغالب علیها هل هو طابع النوویة أي أنها ال تضم سوى الوالدین 

واألوالد، أم أنها أسرة ممتدة تتعدى هؤالء األشخاص لتضم الجد والجدة وحتى األعمام، 

وتكتفي نووي ال تضم الجد أو الجدة،  طابع ومن ثم نجد أن معظم األسر الجزائریة ذات

بالنواة األساسیة، وهما األب واألم، دون نسیان األطفال، بینما األسر الممتدة ال تمثل 

).112، ص1991مزنار، (سوى نسبة صغیرة ال تتجاوز ربع األسر الجزائریة

: حجم األسرة.ب

د من األوالد أن أغلب األسر الجزائریة تتكون من والدین وعدهنا من المالحظ 

یتراوح بین ثالثة وستة أوالد، بنسبة كبیرة تفوق الثالثة أرباع األسر الجزائریة، في حین 

).113، ص1991مزنار، (األسر التي لها أكثر من سبعة أوالد فال تتعدى الربع

: العالقات االجتماعیة داخل األسرة.ج

لزوجة، فال توجد أي دكتاتوریة  هناك عالقة ودیة بین الزوج وا:عالقة الزوج بالزوجة.1

في هذه العالقات بل إن الزوج یعطي أهمیة كبیرة لزوجته، بدلیل أنه یتركها في أغلب 

األحیان المسؤولة عن البیت في غیابه ویجعلها أمینة لخزینة األسرة، ویسمح لها في 
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ا باالحترام الكثیر من الحاالت بالعمل خارج البیت، وهذا ما یؤكد العالقة الودیة بینهم

.المتبادل

 إن العالقة التي تربط األب باألبناء الذكور هي عالقة تتمیز : عالقة األب باألبناء.2

بالحوار واالتصال الدائمین وكون األب یتدخل في اختیار االبن للوظیفة وهذا بنسب 

 األب ضئیلة نوعا ما، إال أن هذا التدخل یتمیز بالتوجیه ال باإلرغام وعلى العموم یترك

البنه الفرصة للشعور بشخصیته، وأن یصبح مسؤوال هو اآلخر عن البیت أحیانا، أما 

عالقة األب باألبناء من الجنس اآلخر ففیها نوع من التشدد إن صح التعبیر بالمقارنة مع 

).236، ص1984بوتفنوشت، (األبناء الذكور

أو اإلناث، هي عالقة تعاون  إن عالقة األم بأبنائها الذكور : عالقة األم باألبناء.3

ومساعدة، غیر أن عالقاتها ببناتها تبرز أكثر في مساعدتهن لها في مختلف أعمال 

البیت من جهة، وقیام األم بتحضیر البنت لتكون أما في المستقبل، وذلك بتكلیفها بأشغال 

).23757، ص1984بوتفنوشت، (منزلیة والهدف منها تعلیمها هذه األشغال

 هي عالقة مبنیة على اإلخاء والود والتعاون، غیر أن :األبناء فیما بینهم عالقة .4

عالقة األبناء الذكور باألبناء اإلناث هي عالقة توجیه واختیار في أحیاة أخرى مثل 

).150، ص1991مزنار، (الوظیفة أو حتى شعبة التعلیم

: الوظیفة المفضلة لدى األسرة الجزائریة.د

ریة ومن ورائها المجتمع الجزائري یفضلون الوظیفة التي تعتمد كلیا إن األسرة الجزائ

على المستوى الدراسي العالي، ومن أهم الوظائف التي تكتسي أهمیة عند األسرة الجزائریة 

والمحیط االجتماعي وظیفة المهندس، ومهنة الطبیب، أما مهنة الفالح فال تتبوأ مكانة 

.)125، ص1991مزنار، (اجتماعیة تذكر

والخالصة أن المفاهیم السابقة بینت أن األسرة ممثلة في األب واألم تعد البیئة 

المالئمة لعملیة التنشئة االجتماعیة، وعن طریقهما یكتسب األبناء المعاییر العامة التي 

تفرضها أنماط الثقافة السائدة، التي تمثل ما حمل الوالدان من خبرات ومعارف وتربیة 

ل ابن والدیه بكل ما یتضمن ذلك من تأثیرات األبوین المباشرة، وال سیما متنوعة، فالطف
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في السنوات المبكرة من عمره، فشخصیة الوالدین ومكوناتها تساهم في تكوین شخصیة 

.صر التنشئة االجتماعیة الثقافیةٕالطفل واكسابه لعنا

: الوالدیة التنشئةأسالیب.5.1.2

ت والقوانین والنظریات في التأكید على أهمیة العالقة سبق اإلسالم سائر المنظما

 ومن ذلك أن اهللا بین في كتابه الكریم أن الذریة نعمة من ،الفطریة بین اآلباء واألبناء

واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل : امتن بها على عباده قال اهللا تعالى،النعم العظیمة

واعتبر األبناء زینة حیاة أبائهم قال )72یة اآل،لسورة النح(لكم من أزواجكم بنني وحفدةلكم من أزواجكم بنني وحفدة

كما صور إلحاح الغریزة )47یة اآل،سورة الكهف(املال والبنون زينة احلياة الدنيااملال والبنون زينة احلياة الدنيا:اهللا تعالى

تذرينتذرينِّرب الِّرب ال:الوالدیة وأهمیتها في قصة زكریا علیه السالم حین دعا ربه في قوله تعالى

أسلوب معاملة لقمان ووصف اهللا تعالى )89یةاآل،ألنبیاءسورة ا(ًفردا وأنت خري الوارثنيًفردا وأنت خري الوارثني

: القائم على التوجیه في قوله تعالىبنهعلیه السالم ال

وال تصعر خدك للناس وال متش يف األرض مرحا إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور واقصد يف مشيكوال تصعر خدك للناس وال متش يف األرض مرحا إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور واقصد يف مشيك

وشرحت )19-18یةاآل،سورة لقمان(واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت احلمريواغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت احلمري

األحادیث النبویة أهمیة الدور الذي یقوم به الوالدان في بناء شخصیة األبناء كما في قول 

 فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو،كل مولود یولد على الفطرة(:الرسول صلى اهللا علیه وسلم

).6ص،1995 شنتوت،()....یمجسانه

ویؤكد العلماء المسلمون على أهمیة الدور الذي یقوم به الوالدان في حیاة الطفل فیقول 

الصبي أمانة عند والدیه ومائل إلي كل ما یمال إلیه، فإن عود الخیر :"اإلمام الغزالي

ٕ وسعد في الدنیا واآلخرة أبواه وكل معلم ومؤدب له وان عود الشر وأهمل هوعلمه نشأ علی

).25ص،1991فیض اهللا،"(مال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة الولي لهإه

ولم یخرج علماء النفس عن هذا المنحى فقد أكدوا على أن أول أساس لصحة النفس 

، كما )7ص،1998كامل أحمد،(إنما یستمد من العالقة الوثیقة بین الطفل وأمه ثم أبیه

میة التفاعل بین الوالدین واألبناء وانعكاس هذا األثر على أه(Anastasi)أكدت أنستازي
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على مالمح الشخصیة لدى األبناء، وبینت أن هذه المالمح قد تستمر في شخصیة الطفل 

، ویؤكد )9ص،2002نعیمة،( أو السلبييلفترة طویلة من عمر الفرد سواء منها االیجاب

 باستخدام أسالیب تربویة تعتبر عامال أن التفاعل بین اآلباء واألبناء یتم)Merrill(میرل 

ًأساسیا في توجیه شخصیة األبناء وتشكیلها وأن الشخصیة هي نتاج لهذه األسالیب 

).10ص،2002نعیمة،(التربویة

: الوالدیةالتنشئةتعریف أسالیب 1.5.1.2

وا علیهــا عــرف العدیــد مــن البــاحثین أســالیب التنــشئة الوالدیــة بتعــاریف متعــددة، كمــا أطلقــ

مــــصطلحات كثیــــرة كأســــالیب التنــــشئة الوالدیــــة، واالتجاهــــات الوالدیــــة فــــي التنــــشئة وأســــالیب 

ـــــى المفهـــــوم  ـــــة عل ـــــاحثون للدالل ـــــات اســـــتخدمها العلمـــــاء والب ـــــة وهـــــي مترادف ـــــة الوالدی المعامل

).134ص،2006المومني،(نفسه

"بأنهـــا)Neocomb( ونیوكمــبMory)(حیــث عرفهـــا مـــوراي   الـــسائدة فـــي نتـــاج للثقافــة:

المجتمع، حیث یعتبر اآلباء األساس التربوي للمجتمع بما یغرسـونه فـي أبنـائهم مـن أسـالیب 

وأنمـاط الــسلوك المختلفــة، إضـافة إلــي مــا تقـوم بــه المؤســسات االجتماعیـة المختلفــة األخــرى 

).26ص،2002خوج،"(إنما هو لتأكید دور األسرة وبلورته

"ها بیومي حسن بأندوعرفها محم الطرق التربویة التي یتبعها الوالدان إلكساب أبنائهم :

االستقاللیة والقیم والقدرة على االنجاز وضبط السلوك، وطرق التعبیر العاطفي التي یتبعها 

(ومدى قلقهما علیهممالوالدان نحو األبناء، وطرق معاقبتهم وكبح عدوانیته 2000،حسن"

).162ص

"وعرفتها هدى قناوي بأنها  اإلجراءات التي یتبعها الوالدان في تطبیع وتنشئة أبنائهم :

(ًاجتماعیا أي تحویلهم من مجرد كائنات بیولوجیة إلى كائنات اجتماعیة 2002نعیمة،"

).31ص

"اوعرفها عبد اهللا السید عسكر بأنه مدى إدراك الطفل للمعاملة من والدیه في إطار :

ل الذي یتمثل في إدراك الطفل للدفء والمحبة التنشئة االجتماعیة في اتجاه القبو
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واالهتمام، بصورة لفظیة أو غیر لفظیة، أو في اتجاه الرفض الذي یتمثل في إدراك الطفل 

("ًلعدوان الوالدین وغضبهم علیه واستیائهم منه، ورفضه رفضا غیر محدود بصورة غامضة

).17ص،2000بركات،(

نها تناولت التنشئة الوالدیة من وجهتین مختلفتین فمنهم ونالحظ من التعاریف السابقة أ

من ینظر إلیها كطرق عامة یستخدمها اآلباء في تعاملهم مع األبناء ومنهم من ینظر إلیها 

 ومع ذلك فالمضمون واحد هو أن ،من زاویة مدركات األبناء لما تكون علیه معاملة اآلباء

ن في معاملة األبناء اختلفة التي یتبعها الوالدالتنشئة الوالدیة تعبر عن طرق التعامل الم

ٕأثناء عملیة التنشئة االجتماعیة، وادراك األبناء لهذا التعامل هو العامل المهم، كما نالحظ 

أن تعریف عسكر قد حصر هذا التعامل في بعدین أساسیین أحدهما ایجابي وهو القبول 

الدیة ال تترك إلبداع الوالدین بل واألخر سلبي وهو الرفض، ونالحظ كذلك أن التنشئة الو

، وهذا ما جعل أسالیب )32ص،2002نعیمة،(تعتبر جزء من الثقافة السائدة في المجتمع

.التنشئة الوالدیة متنوعة وصعبة ومعقدة

إن هذا التعقید والتنوع في الممارسات التربویة أدى بالباحثین لدراستها  بمختلف أبعادها 

عاد، ومن بین المحاوالت األولى التي اهتمت بهذا الجانب تلك التي بقصد تحدید هاته األب

A.L(قام بها بالدوین وكالهورن وبراس  Beldwin.J. Kalhorn.Breese( 1945سنة

التعرف على أسالیب التنشئة الوالدیة لألبناء وتوصلوا إلي أن  أسرة  بهدف124على 

 التقبل، التدلیل ، الدیمقراطیةوهيیة هناك ثالثة أسالیب تمثل مختلف الممارسات الوالد

، كما توصل )38ص،1998جابر ،( تعاملهم مع أبنائهمفيالمستعملة من طرف الوالدین 

 إلي أبعاد مشابهة نوعاً ما مع الدراسة التي قام 1957 في دراسته سنة (Young)یونغ

1998،فرشاني(بها بالدوین مع اختالفهما فقط في بعد االستقالل في مقابل بعد التدلیل

 قصد الخروج بإطار 1965 سنة E.S.Shafer)(، كما تبین من بحث أجراه شیفار)37ص

:مفاهیمي للمعاملة الوالدیة أن هناك ثالثة أبعاد هي

. التقبل مقابل الرفض-

. السیكولوجي مقابل التحكم السیكولوجيل االستقال-

. التحكم الصارم مقابل التحكم الرخو-
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 فــي نفــس الــسنة إلــى ثالثــة أنمــاط (M.Siegelman)ســیجلمانباحــث    كمــا توصــل ال

:ًأیضا هي

 العقــــاب، والمالحـــظ أن العــــاملین األولــــین لــــدى كــــل مــــن – التــــشدد فــــي المطالــــب –الحـــب 

).38ص،1998،جابر(جلمان متشابهان في مضمونهماشیفار، وسی

اسات منها دراسة وفي مجال تحدید هذه األسالیب على المستوى العربي هناك عدة در

 حیث توصال إلى عدد من أسالیب 1959محمد عمار إسماعیل ورشدي نام منصور سنة 

األلم إثارة التسلط، الحمایة الزائدة، اإلهمال، القسوة، التذبذب،:التنشئة الوالدیة هي

النفسي، التفرقة في المعاملة، السواء، كما قام عبد الحلیم محمود السید بدراسة تحت عنوان 

 حاول من خاللها معرفة طبیعة العالقة بین المعاملة ،1980ٕاألسرة وابداع األبناء سنة 

ً تلمیذا یدرسون 360 وقدرات اإلبداع لدى عینة مكونة من  كما یدركها األبناءالوالدیة

بالسنة الثانیة ثانوي، ومن خالل تطبیقه لمقیاس شیفار في البیئة المصریة توصل إلى 

:األسالیب التالیة

التقبل مقابل الرفض، والضبط العدواني واإلكراه وتلقین القلـق والـشعور بالـذنب، عـدم اإلكـراه 

).171-170ص.ص،1980السید،(واالستقالل

یعامله د على إدراك االبن لألسلوب الذي ونشیر هنا إلى أن هذه الدراسات كانت تعتم

عوره، ویطبع تصرفاته عن الطابع به والداه، أي الرأي الذي یحمله في ذهنه ویدركه في ش

).206، ص1980السید،(العام لمعاملة أبیه وأمه له

:نتناول فیما یلي بعض أسالیب التنشئة الوالدیة المتبعة مع األبناءو

Authoritarianismالتسلط والقسوة-أ / Cruelty:

من ذلك الوقوف أمام یتمثل اتجاه التسلط في فرض رأى الوالدین على األوالد، ویتض

حقیق رغباته حتى ولو كانت رغباته التلقائیة أو منعه من القیام بسلوك معین لت

، وكذا استخدام أسلوب العقاب البدني أو التهدید به )332ص،2003همشري،(مشروعة

مما یضر بالصحة النفسیة للطفل ویدفعه التخاذ أسالیب سلوكیة توافقیة غیر 

).74ص،2000خلیل،(سویة
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وینمو األوالد في ضل هذا االتجاه بشخصیة منطویة منسحبة من معترك الحیاة 

االجتماعیة، غیر واثقة من نفسها، تكره السلطة الوالدیة، وقد یمتد هذا الشعور إلى 

معارضة السلطة الخارجیة في المجتمع، كما قد یتبنى هو نفسه منهج الصرامة والشدة في 

.ملیة التقمص لشخصیة أحد الوالدین أو كالهماحیاته المستقبلیة عن طریق ع

:Overprotectionةالحمایة الزائد-ب

یقصد بها حرص الوالدین على حمایة الولد من أي خطر متوقع، والقیام نیابة عنه 

، أو هي )176ص،1999العبیدي،والداهري، (باألعمال والواجبات التي یمكن أن یقوم بها

دین تلبیة جمیع رغبات الولد كما یحب ویهوى بشكل فیه نوع من اإلفراط محاولة الوال

والمبالغة، حتى لو تعارض مع القیم والمعاییر االجتماعیة، مع القیام بجمیع األعمال نیابة 

 وقد یتداخل هذا النوع من ،)75ص،2000خلیل،(تعنه دون تحمیله أیة مسؤولیا

قبل األبناء لموقف التدخل من اآلباء، فإذا كانوا المعاملة مع التسلط، وما یمیز بینهما ت

.غیر راضین عنها فإن ذلك یعتبر تسلطا

وهـذا األســلوب مــن التعامــل یولــد شخــصیة اعتمادیــة ترضــى اإلحبــاط والفــشل واالنــسحاب 

فــــــــــــایز (وتــــــــــــرفض الطمــــــــــــوح واالنطــــــــــــالق إلقامــــــــــــة عالقــــــــــــات حمیمیــــــــــــة مــــــــــــع اآلخــــــــــــرین

ة نتیجــة عــدم الثقــة فــي القــدرات، ومثــل هــذه ، كمــا تــرفض المــسؤولی)160،ص1992قنطــار،

)23ص،1995تعوینـــات،(ًالشخــصیة غالبــا مـــا تكــون حــساسة علـــى نحــو مفــرط جـــدا للنقــد

ً أن األبناء الذین تعرضوا للحمایـة الزائـدة هـم أكثـر انحرافـا وتـرددا علـى )(Levyویرى لیفي

).45ص،1998فرشاني،(العیادات النفسیة

:Discriminationالتفرقة في المعاملة-ج

ویتضمن التفضیل والمحاباة والتحیز وعدم النزاهة والمساواة بین األبناء في الرعایة 

والعنایة واالهتمام الموجه إلیهم بسبب الجنس أو السن أو اللون أو المرض أو ألي سبب 

ًآخر، بحیث یبدي الوالدان حبا أكبر لالبن الصغیر أو الكبیر، أو أن یفضل البنون على

 یعطي أحد األبناء امتیازات مادیة أو معنویة أكثر من باقي أو أنالبنات أو العكس، 

.إخوته
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ًفمن حیث الجنس مثال نجد بعض األسر تعامل االبن معاملة تختلف تماما عن معاملة 

البنت مما تخلق الغرور في األبناء وتثیر حفیظة البنات وتنمي عندهن غیرة تكبت وتظهر 

محمد محمد ( في المستقبل ككراهیة الرجال عامة وعدم الثقة بهمىي صور أخرأعراضها ف

َّ، ومن ثم یترتب على هذا االتجاه شخصیة أنانیة حاقدة تعودت أن )35،ص2002نعیمة،

تأخذ دون عطاء، تحب أن تستحوذ على كل شيء لنفسها حتى ولو على حساب 

).96ص،1988قناوي،(اآلخرین

:Hesitionة التذبذب في المعامل-د

ویتمثل هذا االتجاه في إدراك االبن بأن والدیه ال یستقران على سلوك ثابت أو قواعد 

قارة في رعایته فال یعامالنه معاملة واحدة في المواقف المتشابهة، بل هناك تذبذب قد 

بحیث نجدهم یتذبذبون بال )36ص،2002نعیمة،(یصل إلى درجة التناقض في مواقفهم

1994شحیمي،(انقطاع بین اللین والقسوة لنفس السبب وبین الرفض والقبول لنفس األمر

 من أن بعض األمهات یعاقبن (Nowils)، ومن أمثلة التذبذب ما وجده نولس )109ص

االبن بشدة إذا ما وجه سلوكه العدواني نحو أي شيء من محتویات المنزل، في حین 

).56ص،2004،ونسی(لن معه إذا وجهه إلى أشقائهیتساه

وغالبا ما یترتب على هذا االتجاه شخصیة متقلبة، ازدواجیة، منقسمة على نفسها تدرك 

ًالتربیة وكأنها مسألة مزاج، كما تجد أمامها نموذجا اجتماعیا وعاطفیا مضطربا للتقلید 

، لذا فإن االبن الذي عانى من التذبذب في معاملته یصبح )45ص،1997زغینة،(

ًبا في سلوكاته، فقد یكون مثال بخیال في أسرته ودائم التكشیر ولكنه كریم باسم مع متذبذ

).335ص،2003همشري،(أصدقائه

:الحزم-و

ویتمثل في إعطاء األبناء قدرا معقوال من الحریة والمسؤولیات مع تعریفهم بأن الحریة 

واب وعقاب مع عدم التهاون أو یقابلها االلتزام، والحقوق تقابلها الواجبات، وأن هناك ث

 ویسمى هذا االتجاه ).75ص،2000خلیل،(التساهل معهم عند ارتكاب أي مخالفات

، حیث یهتم الوالدان بتعریف االبن ماهو جائز من األفعال Controlكذلك بالضبط 

وماهو ممنوع، وذلك من خالل إیمانهم بعدد من القواعد تقتضي العقاب لمن یخالفها 
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، ویشیر بعض الباحثین هنا إلى أن آباء هذا )36ص،1997زغینة،(یل السلوكبهدف تعد

االتجاه یمارسون الضبط في جو عائلي یتمیز بحرارة العاطفة وبعالقة تقوم على أساس 

من التقبل، على اعتبار أن الضبط المتشدد وقلة حرارة العاطفة یصبح 

).308ص،1986إسماعیل،(ًتسلطا

: القدوة-ز

ًقدوة من أهم األسالیب المؤثرة في تربیة االبن وأكثرها استخداما أیضا وتعني تعد ال ً

وهذا النموذج قد یكون رآه أو سمع .وجود نموذج سلوكي یحاكیه االبن ویقلده

).101ص،2005رمضان،(عنه

 تقلید أقرانه ىوللقدوة دور هام في التنشئة والسیما في مرحلة الطفولة، فالطفل ینزع إل

:"ین هم في مثل سنه، وقد أدرك المربون المسلمون هذا المیل ویقول في ذلك ابن سیناالذ

وینبغي أن یكون مع الصبي في مكتبه صبیة من األوالد، حسنة آدابهم مرضیة عاداتهم، 

كما ،)142ص،2001العناني،"(فإن الصبي عن الصبي ألقن، وهو عنه آخذ وبه آنس

المحیطین به فیقتدي بهم ویقلدهم في أعمالهم وسلوكهم یمیل الطفل إلي مالحظة الكبار 

من قال لصبي "لذلك وجب على القدوة أن تكون صالحة وفي ذلك یقول الرسول الكریم 

".تعال هاك، ثم لم یعطه فهي كذبة

Acceptance: التقبل-هـ

ة بشكل ٕویتمثل في تقبل الوالدین لالبن لذاته، بتقبل جنسه، وجسمه، وامكاناته العقلی

).75ص،2000خلیل،(یؤكد على أهمیته والرغبة في وجوده

ویعتبر التقبل الوالدي أحد األسالیب السویة في التنشئة الوالدیة وله أثر كبیر على 

، وأحسن )75ص،2000خلیل،(شخصیة األبناء؛ حیث یجعلهم أكثر تقبال للذات واآلخرین

 طفل 400لعلماء حوالي ألفي دراسة لـ حال في حیاتهم كراشدین؛ حیث تتبع فریق من ا

ً رجال وامرأة الذین كانوا قادرین على العثور علیهم وجدوا 94في روضة أطفال، ومن بین

بعض النماذج المعبرة، فقد تبین أن أولئك الذین كان لدیهم أباء یتصفون بالتقبل والدفء 

كانت لدیهم زیجات والعطف مالت حالتهم إلى أن تكون أفضل في حیاتهم كراشدین، فقد 
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ناجحة، كونوا أسر مستقرة، تمتعوا بعملهم وعززوا صداقات حمیمة، وذكرت الدراسة أنهم 

،2001موسى،(ًأظهروا حالة جیدة نفسیا وشعروا بالحیویة والرضا عن أنفسهم وحیاتهم

).177ص

:Rejectionالرفض-ح

 فیه من طرف والدیه فهما كثیرا  في إدراك االبن بأنه غیر مرغوبویتمثل هذا االتجاه

ناالنتقاد له، وال یبدیان مشاعر الود والحب نحوه وال یحرصان على  مشاعره وال یقیما

).32ص،1997زغینة،(ًوزنا لرغباته

والرفض من طرف الوالدین یهدد مشاعر األمن السویة ویقضي على تقدیر الذات التي 

د یكون رد الفعل غیر مباشر كالتبول هي من السمات األساسیة في الشخصیة، وق

وعند الكبر قد یشیع السلوك المضاد للمجتمع والعدوان ....الالإرادي وقضم األظافر 

).24ص،1995تعوینات،(والقسوة، والكذب، والسرقة

القبول والرفض الوالدي في عالقته ببعض  أسلوبوبما أن الدراسة الحالیة تتناول

. لدى األبناء، سوف نتناوله بشيء من التحلیل والتفصیلجتماعیةالمتغیرات النفسیة واال

الرفض الوالديسلوب القبول و أ2.2

:الرفض الوالدي تعریف القبول و1.2.2

:القبول الوالدي-

كل ما یمكن أن یمنحه الوالدین من الدفء والمحبة "تعرفه ممدوحة سالمة بأنه

كالثناء على الطفل، وحسن الحدیث إلیه، والفخر به :لقولألطفالهم، وقد یعبر عنه با

مثل التقبیل، والمداعبة، والسعي لرعایة الطفل، والتواجد :الخ، أو بالفعل....وبأعماله

).79ص ، 1987،سالمة(الخ ...معه عند الحاجة

ته انیٕبتقبل جنسه وجسمه، وامكا،اتهتقبل الوالدین لالبن لذ"یعرفه محمد بیومي بأنه

).75،ص19خلیل،("العقلیة بشكل یؤكد على أهمیته والرغبة في وجوده
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ٕإحاطة االبن بالعطف واشعاره بأنه عضو له أهمیته مما "وتعرفه یونس انتصار بأنه

"فسیةیتیح له فرصة إشباع حاجاته النفسیة التي تعتبر صمام أمن لصحته الن

).55-54، ص،ص2004،یونس(

 االلتفات إلي محاسنه أكثر من أخطائه، ومحاولـة تفهـم مـشكالته وهمومـه كما یظهر في

ًواالســـــــــــــتمتاع بالعمـــــــــــــل والخـــــــــــــروج معـــــــــــــه وجعلـــــــــــــه یحـــــــــــــس إحـــــــــــــساسا عمیقـــــــــــــا بـــــــــــــالود 

).32ص،1997زغینة،(والصداقة

فالتقبل أسلوب یقصد به إشعار الطفل بأنه محبوب ومرغوب فیه وذلك بعدم توجیه 

، والوالد المتقبل لیس فقط راغبا في  الطفل وفي الكثیر من اللوم إلیه والنفور من وجوده 

 عمال شاقا، أوالحاالت مستعدا ومهیئا الستقباله بل أیضا ال یري في رعایته مهمة صعبة 

ویؤكد الوالد المتقبل على أهمیة الصغیر في البیت كما ینمي عالقة انفعالیة ایجابیة 

).347،ص1979دسوقي،(معه

: الوالديرفضال-

"    یعرفــه محمــد بیــومي بأنــه ًنبــذ الوالــدین للطفــل نبــذا صــریحا أو ضــمنیا مــع تركــه دون : ً ً

إثابــة علــى الــسلوك المرغــوب، أو لــوم وتوجیــه ومحاســبة علــى الــسلوك غیــر المرغــوب فیــه 

وكــذلك عــدم المبــاالة بإشــباع حاجــات الطفــل، أو حتــى االهتمــام بوجــوده وكیانــه الشخــصي 

).74ص،2000خلیل،"(واالجتماعي

غیـــاب الـــدفء والمحبـــة، وتظهـــر فـــي " الـــرفض الوالـــدي یعنـــي ن  وتـــرى ممدوحـــة ســـالمة أ

صـــورة عـــدوان علـــى الطفـــل وعـــداء اتجاهـــه، أو فـــي صـــورة عـــدم المبـــاالة بالطفـــل وتجاهلـــه 

).207 ص،2001فاید،"(ٕواهمال األمور التي یراها مهمة وضروریة بالنسبة له

"رفه بأنه  أما محمد محمد نعیمة فیع اتجاه أحد الوالدین أو كالهمـا نحـو كراهیـة طفلهمـا :

مما یؤدي إلي عدم إشباع احتیاجات الطفل للحنو واالنتماء، فیـشعر بأنـه غیـر مرغـوب فیـه 

).33ص،2002نعیمة،"(مما یؤثر في تكوینه النفسي

لطفـل األمـر الكراهیة وعدم الرغبـة فـي ا"    وترى یونس انتصار أن الرفض الوالدي یعني 

الذي یجعله سيء التكیف، ویبدو في صور متعددة كعدم االكتراث به، واالفتراق عنه 
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فترات طویلة دون مبـرر، أو القـسوة فـي معاملتـه واإلكثـار مـن تهدیـده وعقابـه والـسخریة منـه 

).55ص،2004،یونس"(ً أو ضمنیاًظاهریا

مظـــاهر الـــرفض الوالـــدي، ومنهـــا     والمالحـــظ للتعـــاریف الـــسابقة یجـــد أنهـــا ركـــزت علـــى 

كراهیــة االبــن، والالمبــاالة بــه وبمــشاعره، وعقابــه، والــسخریة منــه، والتنكــر إلشــباع حاجاتــه 

األساســیة خاصــة حاجتــه للحــب، كمــا اهتمــت بالطریقــة التــي یعبــر بهــا الوالــدان عــن رفــض 

ًاالبــن، فقــد تأخــذ طابعــا ظاهریــا صــریحا، أو ضــمنیا مقنعــا، كمــا ركــزت التعــا ً ً ً ریف الــسابقة ً

.على التكیف السئ لألبناء كنتیجة حتمیة لهذا األسلوب الالسوي في التنشئة

وعلى الرغم من تركیز التعاریف السابقة علـى كـل هـذه الجوانـب إلـى أنهـا أهملـت جانـب 

"مهــم وهــو أســباب الــرفض الوالــدي، ومــن هنــا یمكــن تعریــف الــرفض الوالــدي بأنــه أســلوب :

 أحــد الوالــدین أو كالهمــا مــع االبــن لــسبب مــن األســباب ویظهــر فــي ســوي یتبعــهتربــوي ال

".ٕصورة عدوان على االبن، واهماله، وحرمانه من الحب بالقول أو بالفعل الصریح أوالمقنع

ً نموذجــا عبــر فیــه عــن هــذین القطبــین حیــث اقتــرح بعــدا 1939  وقــد قــدم ســیموندز ســنة  ً

 ســموندز یتـضاءل إلـى أن یــصبح فـي الطــرف سـماه التقبـل فــي مقابـل الـرفض، فالتقبــل عنـد

).88ص،1980 السید،:(ًاآلخر رفضا وقد وضح ذلك في الشكل الموالي

109876543210

                 تقبل أقل                 رفض                                      تقبل 

.موندز لبعد التقبل في مقابل الرفضینموذج سیوضح ):01(شكل رقم

ً نموذجا آخر على أساس التحلیالت اإلكلینیكیة 1957 سنة (Roe)كما قدم آن رو

لمجال العالقة بین كل من اآلباء واألمهات وأبنائهم، ویتفق هذا النموذج مع ما توصل 

ي اعتمد فیها على تقاریر الوالدین عن  في دراسته الت1962 سنة Slater)(إلیه سلیتر

 وقد اتفق الباحثون 1961 وكذلك على ما توصل إلیه شیفار سنة ،سلوكهم مع أبنائهم

رغم اختالف تسمیات المكونات األساسیة، واستقالل كل دراسة عن األخرى –الثالثة 
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األبناء  على وجود بعد أساسي لسلوك اآلباء واألمهات مع -واختالف بیانات كل منها

).88ص،1980السید،(التجنب والرفض– في مقابل - التقبل والحبدوهو بع

أن أسالیب المعاملة الوالدیة تتمثل وعلى المستوى العربي فقد أكد یوسف عبد الفتاح 

، وقد أیده في ذلك یوسف عسكر الرفض الوالديالقبول مقابل: هما،في بعدین رئیسیین

اتجاه القبول واتجاه :الدین لألبناء في اتجاهینحینما حصر معاملة الو

).17ص،2000بركات،(الرفض

كما أكد كل من فاروق عبد السالم ومحمد جمیل منصور أن معظم البحوث التي درست 

:العالقة بین اآلباء واألبناء قد أظهرت وجود هذین البعدین وقد ترجمت في الشكل التالي

فاروق عبد السالم ومحمد جمیل یوضح أبعاد المعاملة الوالدیة عند ):02(شكل رقم

).18، ص1993جوانة، (منصور

الرفض الوالدي وخطورته على و القبول    والجدیر بالمالحظة أنه بسبب أهمیة اتجاه

بتطویر نیات  في الثمانی(Rohner)نرالتوافق النفسي والصحة النفسیة لألبناء، قام رو

نظریة حدیثة في التنشئة االجتماعیة على أساس هذا البعد، وتحاول هذه النظریة تحدید 

سیطرة

خضوع

رفضتقبل

كراهیة وقسوة

إهمال تامتسامح شدید

رعایة زائدة
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 هذه الظاهرة والتنبؤ ببعض نتائجها الوالدي وتفسیر والرفض المرتبطة بالقبولالعوامل 

وبصفة خاصة تلك الخصائص والسمات التي یمكن أن تترتب على القبول والرفض 

ً، وقد أثارت هذه النظریة عددا كبیرا من الدراسات )719ص،2001كرم الدین،(الوالدي ً

والبحوث الهامة التي تحاول الكشف عما یمكن أن یترتب على الرفض الوالدي من 

،2001كرم الدین،(مشكالت سلوكیة واضطرابات انفعالیة ومن أمراض نفسیة وانحرافات

).719ص

:الرفض الوالدي- القبولوفیمایلي عرض لبعض المفاهیم األساسیة في نظریة

: القبول الوالدي-أ

 أن یمنحوه ألطفالهم، وقد یعبر لآلباءرونر بأنه ذلك الدفء والحب الذي یمكن   یعرفه 

ًعنه مادیا أو لفظیا في أشكال السلوك كمایلي ً:

: التعبیر غیر اللفظي-1

ظرات االستحسان،   ویتمثل في التقبیل، والتدلیل، والعناق، والمالطفة، والمداعبة، ون

.وغیرها من إشارات التأیید

: التعبیر اللفظي-2

  ویتمثل في عبارات الثناء، والمدح، والمجاملة بالقول، وحسن الحدیث إلیه وعنه، والفخر 

.)pp.19-20,1986,Rohner(بأعماله

: الوالديالرفض-ب

قع في الطرف السلبي یعرفه رونر بأنه غیاب الدفء والمحبة من قبل الوالدین، فهو ی

:ًمن متصل الدفء ویتخذ الرفض الوالدي وفقا لتصور رونر ثالثة أشكال وهي

: العداء والعدوان-1

یشیر العداء إلى حالة داخلیة من االستیاء والغضب والحقد والضیق بالطفل، أما 

، وینقسم العدوان فیشیر إلى أنماط السلوك التي یقصد بها األذى النفسي للذات أو الغیر

:العدوان على قسمین
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. ویشمل الضرب والعض والدفع والركل وما شابه ذلك:العدوان المادي-

 ویشمل الشتم، االستهزاء، والتقلیل من شأن الطفل، واستخدام :العدوان اللفظي-

.الكلمات القاسیة

: الالمباالة واإلهمال-2

اإلهمال، أو عدم رعایته، بینما یتمثل یقصد بالالمباالة نقص أو قلة االهتمام بالطفل

في عدم االهتمام بشؤونه وحاجاته، وعدم التواجد النفسي معه في مشكالته بمعنى أن 

الوالدین قد یكونان حاضرین غائبین في حیاة الطفل، ال یستجیبان له، وال یقدمان له العون 

.عند الحاجة وال یتفاعالن معه بشكل فعال

: الرفض غیر المحدد-3

 الطفل بأنه غیر محبوب، وغیر مرغوب فیه، وأنه مرفوض من أحد إحساس  یقصد به 

 موضوعیة تعبر عن هذا الرفض؛ بمعنى أن إشاراتالوالدین دون أن یكون هناك أیه 

المالحظ قد ال یرى أن األبوین یهمالن الطفل بأي شكل من األشكال، أو أن سلوكها یتسم 

ه قد یشعر بغیاب الدفء دونما سبب موضوعي محددبالعدوان تجاهه، لكن الطفل نفس
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:الرفض الوالدي القبول و أسباب2.2.2

Mcیشیر ماك نیل Neil)( في هذا المجال إلى أهمیة حجم األسرة، وترتیب المیالد 

.تتكاملوالعالقات الزوجیة وغیرها، حیث من الممكن أن تتفاعل و

:المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة-    أ

  أكدت الدراسات المنشورة أن هناك فروقا واضحة في أسالیب التنشئة االجتماعیة تعود 

إلى الفروق في مستویات الوضع االجتماعي االقتصادي لألسرة وأشار بعضها إلى أن 

دني والتهدید والتخویف في تربیة أبنائها أسرة الطبقة الدنیا أكثر میال الستخدام العقاب الب

في مواقف التنشئة المختلفة، بینما تمیل أسر الطبقة المتوسطة إلى استخدام أسلوب 

.)339ص،2003همشري (النصح واإلرشاد اللفظي في تلك المواقف

     فانتمــــاء األســــرة إلــــي وســــط اجتمــــاعي واقتــــصادي یتمیــــز بــــالفقر، والبطالــــة، وصــــعوبة 

لمعیــشیة لقلــة الــدخل فــي مقابــل ازدیــاد مطالــب وحاجیــات األســرة، وعــدم تــوفر أو الظــروف ا

ـــــــــى عـــــــــدم الرضـــــــــا فـــــــــي  ـــــــــة التـــــــــي قـــــــــد تـــــــــساعد عل ضـــــــــیق الـــــــــسكن، والظـــــــــروف المهنی

لرعایـة الـصحیة الالزمـة، یـؤدي إلــي ، وصـعوبة تـوفیر ا)238ص،1986إسـماعیل،(العمـل

 المعــاش، والتخلــي عــن القیــام إهمــال الوالــدین لرعایــة أبنائهمــا، واالستــسالم لظــروف الواقــع

بمهامهما في التربیة والتعلیم والتوجیه، ونظرا النشغالهما والجري وراء توفیر أدنـى المطالـب 

.الضروریة ألفراد األسرة

إن األسرة التي توفر ألبنائها حاجاتهم المادیة بشكل جید من غذاء ومسكن وألعاب 

وب، والفیدیو، والكتب، والقصص تستطیع ورحالت علمیة وامتالك أجهزة تعلیمیة كالحاس

أن توفر من حیث المبدأ الشروط الموضوعیة لتنشئة اجتماعیة سلیمة، وعلى العكس من 

ذلك فإن األسرة التي ال تستطیع توفیر مثل هذه االحتیاجات األساسیة ألفرادها لن تستطیع 

ثم فإن النقص أن تقدم للطفل إمكانیات وافرة لتحصیل علمي أو معرفي مكافئ، ومن 

والعوز المادي سیؤدیان إلى شعور األطفال بالحرمان والدونیة، والحقد على المجتمع 

ویؤدي هذا العمل دوره بوضوح عندما تدفع بعض العائالت أطفالها إلى العمل المبكر، أو 

).146ص،2008الزیود،والرقب، (تصبح معتمدة على مساعداتهم 
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:شخصیة الوالدین-ب

ثر الحالة الجسمیة والنفسیة والعقلیة للوالدین على نوعیة المعاملة التي یتلقاها األبناء تؤ

لى التربیة ًفإصابة أحد الوالدین أو كالهما بمرض أو بإعاقة حسیة أو حركیة یؤثر سلبا ع

).129ص،1999،جابر(السلیمة لألبناء

راحة فینقطع بذلك عن الحیاة ًفمرض األب مثال یؤدي إلى شعوره بالعجز والرغبة في ال

)74ص، 1981، حسن(ا عن األصدقاء واألسرةالعادیة والمرح والعمل، وینفصل نوعاً م

ٕوهذا قد یؤدي به إلي رفض أبنائه واهمالهم وعدم االكتراث بإشباع حاجاتهم وخاصة 

حاجتهم للحب، كما أن األب المعاق قد یلجأ في بعض األحیان إلي استعمال القسوة أو 

.تهدید في تنشئة األوالد كوسیلة إلثبات ذاته وقدرته على قیادة المنزلال

أما عن الحالة النفسیة للوالدین فیرى فروید أن األبوین العصابیین اللذین یبالغان في 

وترى یونس )12ص،2000خلیل،(حمایة الصغیر یوقضان فیه االستعداد للعصاب

یونس (التي ولدن ألم عصبیة وأب قاس وعنیفانتصار أن الرفض شائع بین األمهات ال

، وقد لوحظ كذلك أن اآلباء الذین یسرفون في استخدام العقاب البدني مع )55ص،2004

أطفالهم والنقد والتقییم السلبي هم في الغالب یتخذون من الطفل وسیلة للتنفیس عن 

تلفة نحو أنفسهم رغباتهم العدوانیة المكبوتة، وعن احباطاتهم ومشاعرهم السلبیة المخ

،ولیست ممارستهم هذه سوى رد فعل مرضي على ظروف حیاتهم التي ال یطیقونها

فاآلباء الذین یسیئون استغالل أبنائهم كانوا ممن أسئ استغاللهم عندما كانوا أطفاال، أو 

(Sluckin) ویرى سلوكین،)237ص،1986إسماعیل،(على األقل كانوا من المنبوذین

المؤثرة في سلوك األهل تجربتهم السابقة مع أهلهم، فالتجربة التي تتمیز أن أهم العوامل 

باللطافة وشعور الطفل بأنه موضع االهتمام والمساعدة تبقى حاضرة في الذهن ومؤثرة في 

ًالسلوك عندما یصبح الطفل بدوره أبا أو أما ).149ص،1992قنطار،(ً

تمیزون بشخصیة ذات طموح زائد، فاآلباء الطامحون عادة ما وهناك من اآلباء من ی

یرسمون للطفل خطة المستقبل دون مراعاة لمواهبه واستعداداته، ولكن فقط لتحقیق أمنیة 

ًلم یستطع اآلباء تحقیقها ألنفسهم، أو إلشباع مطامع خاصة بهم أو قد یضعون مثال 
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ً، وغالبا ما یحظى االبن بالتقبل )56ص،2004،یونس(یقارنون أعمالهم بهذا المثلأعلى و

من والدیه إذا حقق توقعاتهم أما إذا فشل في ذلك فإنه یقابل بالرفض، خاصة وأن الكثیر 

من األبحاث والدراسات خلصت إلى أن كثرة المشاجرة وعدم الطاعة وعدم تحمل 

لى  صفات تمیز مثل هؤالء األطفال؛ فقد تبین من بعض هذه الدراسات عةالمسؤولی

یلجأون إلى %32كانوا من الراسبین في المدرسة و%52مجموعة من هؤالء األطفال أن 

المیل  أن هؤالء األطفال یتمیزون بكثرة الشكوى و(Martin)أحالم الیقظة، وقد وجد مارتن

.، مما قد یؤدي إلى رفض الوالدین لهم)57ص،2004،یونس(إلى المنافسة الشدیدة

صیة الوالدین ببعض العادات السیئة والمحرمة كشرب الخمر كما یمكن أن تتسم شخ

وتعاطي المخدرات والسرقة ولعب القمار وغیرها وهي تؤثر على الجانب النفسي للوالدین 

َّومن ثم على التفاعل االیجابي مع األبناء، فهذا الصنف من الوالدین قد یعرض االبن إلى 

ما الطرد من البیت، وهؤالء اآلباء عادة ما العقاب البدني واإلهمال والالمباالة، أو رب

).130ص،1999،جابر(خلون عن مسؤولیاتهم األسریةیت

: المستوى التعلیمي والثقافي لألسرة-ج

یعتبر المستوى الثقافي عامة والتعلیمي خاصة من أقوى المؤثرات المحددة لكفاءات 

ها الكبیر في اتجاهاتهما نحو تربیة الوالدین المعرفیة ومهارتهما السلوكیة والتي لها دور

الطفل، فنتائج أغلب الدراسات األجنبیة واإلسالمیة على حد سواء تبین أن المستوى 

ًالتعلیمي للوالدین یعتبر العامل األقوى تأثیرا في الممارسات الوالدیة لتربیة األبناء، بحیث 

رونة مع األبناء وكلما كان ًأنه كلما كان مرتفعا یكون الوالدان أكثر میال للتسامح والم

المنظمة اإلسالمیة للتربیة (ًمنخفضا تكون السیطرة ألسالیب التشدد والرفض واإلهمال

from،2000والعلوم والثقافة، http:// www.isisco.com.(

ٕواذا كان الجمیع على وعي بأن فئات وشرائح اجتماعیة كثیرة داخل الدول اإلسالمیة 

ًأة األمیة، فإن هذا یعني ضمنیا أن التنشئة الوالدیة الممارسة ضمن ما تزال ترزح تحت وط

ًهذه األوساط البد وأن تتأثر سلبیا بهذه اآلفة، حیث تقول األرقام في العالم العربي أن 
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من الرجال ال یجیدون القراءة والكتابة، وقدرت المنظمة %44من النساء و%60هناك 

 ملیون شخص في عام 70لوم عدد األمیین في العالم العربي بـ العربیة للتربیة والثقافة والع

، وأشارت أن هذا الرقم یكاد یعادل ضعف المتوسط العالمي لألمیة2005

، ومن هنا فإن تضاعف هذه اآلفة سیعني بالضرورة اتساع )11ص،2005العسكري،(

عیفة المطبوعة قاعدة الممارسات التربویة الخاطئة المتراوحة بین نماذج الممارسة الض

 ورفض، ویرى العدید من العلماء أن عدم تدریب األفراد على  وقسوةبأسالیب كلها إهمال

األبوة ینتج عنه إهمال لألبناء ألنهم ال یعرفون المعلومات األساسیة عن األطفال وطرق 

 والقیام بالدور الوالدي على الوجه الصحیح  وتوجیههمالتعامل معهم ورعایتهم وتربیتهم

 كما أكدوا على أن األم المثالیة هي من توفرت ،)710ص،2001كرم الدین،(لسلیموا

عیاد، (لدیها الخبرة والتجربة بأمور الحیاة ولدیها حصیلة طیبة من التربیة والمعرفة والثقافة

كما أن األب الحاذق هو الذي یلم بالمهارات التربویة ).186،ص1997الخضري،و

قویة خطوط الدفاع النفسیة وتعزیز المناعة السیكولوجیة إزاء المختلفة التي تساعده على ت

، ولتحقیق )863ص،2001یاسین،(ما یحدق بأبنائه من أخطار تهدد هویتهم وتبدد أمنهم

ذلك تحرص الكثیر من دول العالم المتقدم على أن تتضمن مناهج وبرامج ومقررات 

ا على برامج التنشئة الوالدیة  والثانویة وما بعدهلمتوسطةالتعلیم الخاصة بالمرحلة ا

Parental Education كما تحرص هذه الدول كذلك على نشر مراكز اإلرشاد األسري ،

والتوجیه والتوعیة الوالدیة لهم )(الوالدي في مختلف المناطق لتقدیم األدلة اإلرشادیة

.)709ص،2001كرم الدین،(وتعریفهم بالمعلومات األساسیة حول معاملة وتربیة األبناء

 أما في مجتمعاتنا العربیة ومنها المجتمع الجزائري فال تقدم برامج التنشئة الوالدیة على 

اإلطالق في أي من مراحل التعلیم، كما ال تتوفر بالقدر الكافي مراكز اإلرشاد والتوجیه 

األسري والوالدي على الرغم من تشدید الدولة على ضرورة الكشف على صحة الوالدین 

ة كل منهما لآلخر حتى ال ینتج عن زواجهما نسل ضعیف إال أنها تهمل الجانب ومالئم

التوعوي لمن لم یوهبوا موهبة األبوة واألمومة، فاألبوة واألمومة موهبة كأي موهبة أخرى 

).18ص،2004الشاروني،(یمكن تدعیمها بالتوعیة

)(المؤتمر الثامن  لالطالع على بعض هذه األدلة اإلرشادیة ینصح بالرجوع إلي مداخلة الدكتورة لیلى كرم الدین ضمن أعمال

.لمركز إلرشاد النفسي بجامعة عین شمس
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: االستقرار والتماسك داخل األسرة-د

سات أهمیة البیئة المنزلیة ومدى االستقرار والتماسك األسري أثبتت العدید من الدرا

الذي یتجلى في معاملة الوالدین للطفل خالل تنشئته وتطبیعه اجتماعیا، فصراع الوالدین 

عیاد (ًیقع تأثیره الضار على الطفل والذي یصبح بعد ذلك وعن غیر قصد هدفا للعداء

في نفس السیاق إلى أن العلوم ، وقد أشار محمد بیومي )187ص،1997الخضري،و

ًالتربویة والنفسیة بینت أن الطفل یكون دائما بحاجة إلى أن ینمو في كنف أسرة 

، كما بین القوصي أن للروابط بین الوالدین أهمیة خاصة )39ص،2002نعیمة،(مستقرة

ًوا في تكوین شخصیة األبناء، فتعاون الوالدین واتفاقهما واالحتفاظ بكیان األسرة یضفي ج

ًهادئا ینشأ فیه الطفل نشوءا متزنا، وهذا االتزان العائلي یترتب علیه غالبا إعطاء الطفل  ً ً

).39ص،2002نعیمة،(ثقة في نفسه وثقة في العالم الذي یتعامل معه بعد ذلك

ًفالشجار مثال بین الوالدین أمام الطفل یفقد الطفل شعوره باألمن خوفا على مصیره أو 

ل عدوان أحدهما علیه، وقد ینضم الطفل إلى جانب أحد الوالدین ویقف خشیة أن یتحو

ًموقفا عدائیا من الجانب اآلخر األمر الذي ینتج عنه كراهیة ورفض هذا األخیر  ً

، وقد تسقط علیه داللة هذا الشجار من خالل اتهامه )242ص،1998الجمیلي،(للطفل

لم یرى األب الخیر منذ :صراعاتبأنه جلب النحس لألسرة إذا صادفت والدته تفجر ال

2000حجازي،(ویحمل بالتالي وزر التصدع ویجابه بالنبذ والعداء وسوء المعاملة!والدته

، وهذا قد یؤدي باألب إلى أن یقف موقفا سلبیا، إذ یمتنع عن سد احتیاجات )162ص

ً واالبن معا ًاألسرة المادیة والنفسیة ویحاول الهروب من البیت تعبیرا منه على رفضه لألم

فیدرك االبن في ضل هذه الظروف أنه مهمل ومنبوذ وقد یظن في بعض األحیان أنه 

).39،ص2002نعیمة،(السبب األول لهذه الخالفات

(Burgess) ومن أجل تحقیق التكیف بین الزوجین والقضاء على الخالفات اقترح بیرجس

مقابل اإلحباط والتفكك وتبدو فیما  قائمة تؤكد على النمو المتكامل في (Wallin)ووالین

.)194ص،1981حسن،(:يیل
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.للتكیف بین الزوجینووالین، قائمة بیرجس یوضح ):01(جدول رقم 

اإلحباط والتفككالنمو المتكاملنوع العالقات

:العالقات الودیة-1

الحب والتعلق

العالقات الجنسیة

العواطف المشتركة

الراحة النفسیة المتبادلة

 الروابطنمو-2

التفاعل الثقافي 

المیول والقیم

االلتحام بالمحیط األسري

نامیتهایالروابط في د-3

اتخاذ القرارات

التكیف

..............................

   الحب المتبادل والتعلق

   االستمتاع واإلشباع

   تبادل العواطف

   االتفاق

..............................

صاص واالبتكار   االمت

   التعضید والعمق

   المتعة المتبادلة في النشاط 

..............................

   المشاركة والدیمقراطیة

   التكیف المتبادل

..............................

كراهیة ونفور,   المباالة

   عدم اإلشباع

   عواطف متباعدة

   االختالف

..............................

   االصطدام والصراع

   الضیق والصراع

   الهروب خارج األسرة

..............................

   أوتوقراطیة أو فردیة

 عدم تكیف أحد الزوجین أو 

همالیك

ومــن خــالل هــذه القائمــة یمكــن القــول أنــه كلمــا كــان اتجــاه الــزوجین نحــو النمــو المتكامــل 

 مع األبناء فیكون الحـب والتقبـل سـید يا ببعض فإن ذلك یعزز التفاعل االیجابفي عالقتهم

المواقـــف، أمـــا إذا كـــان اإلحبـــاط والتفكـــك فـــي هـــذه العالقـــة فـــإن ذلـــك ســـیؤثر علـــى طبیعـــة 

.التفاعل مع األبناء مما یؤدي إلى الممارسات السلبیة كاإلهمال والرفض والقسوة

:به بین إخوتهی وترتبن جنس اال-هـ

آدلر مـن األوائـل الـذین اهتمـوا بالكـشف عـن التـأثیر الـذي یحدثـه موقـع الطفـل فـي یعتبر 

ـــة فـــي نمـــو شخـــصیة الطفـــل األول بمقارنتـــه  ـــى وجـــود فـــروق جوهری األســـرة، حیـــث أكـــد عل

، فــاالختالف بــین طفــل وآخــر فــي األســرة )264ص،1981حــسن،(بالطفــل الثــاني واألخیــر

ل األول أم الثاني؟ وهل هو طفل وحید؟ ویعود كذلك یعود إلي موقعه فیها، فهل هو الطف

محمـد أیـوب (إلى جنسه فهل هو صبي بین مجموعـة بنـات؟ أم بنـت بـین مجموعـة صـبیان؟

).104،ص1994شحیمي،
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    وبخصوص جنس الطفل، فقد تبـین أن ردود فعـل الوالـدین تتـأثر بكـون األبنـاء ذكـور أم 

ألبناء الذكور منهم مع اإلنـاث، كمـا أن األمهـات كـن ًإناث، فاآلباء كانوا أكثر تسامحا مع ا

 مـــع أبنـــائهم الـــذكور ةًأكثــر ضـــبطا لإلنـــاث مـــنهن للـــذكور، وأن اآلبـــاء كـــانوا أكثـــر دیمقراطیـــ

ًمــــــنهم مــــــع اإلنــــــاث فــــــي حــــــین أن األمهــــــات كــــــن أكثــــــر تــــــسلطا مــــــع اإلنــــــاث مــــــنهن مــــــع 

ل أنــه إذا ، وعــن رفــض الوالــدین للطفــل فیــرى ســعد جــال)339ص،2003همــشري،(الــذكور

ًكــان األب یرغــب فــي ولــد وجــاء المولــود بنتــا فــإن ذلــك یعــزز كراهیــة األب لــه وعــدم الرغبــة 

فیــه، فینفــر منــه ومــن البیــت الزوجیــة، ویــضیف كــذلك أن الكثیــر مــن بناتنــا قــد عــانین مــن 

ســـــــعد (معاملـــــــة اآلبـــــــاء لهـــــــن وألمهـــــــاتهن لهـــــــذا الـــــــسبب الـــــــذي لـــــــم یكـــــــن ألحـــــــد یـــــــد فیـــــــه

).151ت،ص.جالل،د

وإذا بـشر أحـدهم بـاألنثى، وإذا بـشر أحـدهم بـاألنثى، :عبر القرآن الكریم عـن ذلـك أجمـل تعبیـر، إذ قـال رب العـزةوقد 

).58النحل، األیة(ًظل وجهه مسودا وهو كظيمًظل وجهه مسودا وهو كظيم

وعـــن ترتیـــب الطفـــل بـــین إخوتـــه، فیـــرى عمـــر أحمـــد همـــشري أن الطفـــل األول عـــادة مـــا 

قهــا، فإمــا أن یحقــق ًیكــون محــط أنظــار وحــب والدیــه وبــؤرة مطامحهمــا فیدفعانــه دفعــا لتحقی

الطفــل هــذه المطــامح وتــسیر األمــور علــى مــا یــرام، أو قــد یحــدث العكــس فیقابــل بالمعاملــة 

، وبالمثــل فــان للطفــل الــصغیر فــي )337ص،2003همــشري،(القاســیة واإلهمــال والــرفض

ى بمكانة خاصة عند والدیـه وبخاصـة إذا كـان هـو األخیـر یحظاألسرة بعض المزایا، حیث 

األكبــر للــذي یــصغره واألضــعف، وهــذا مــن شــأنه أن یولــد الغیــرة مــن الطفــلألنــه األصــغر 

، وفــــي )405ت،ص.دســـوقي،د(ألنـــه ســـبب إهمـــال والدیـــه لـــه بعـــدما كـــان محـــور االهتمـــام

قبـل والدیـه ألنهمـا ال مـن  الـصغیر أنـه مرفـوض وغیـر مرغـوب فیـه المقابل قـد یـدرك الطفـل

طفال أكثـر، أو ألنـه یحـس بتخـوف الوالـدین یكتمان الحدیث أمامه بأنهما لم یكونا بحاجة أل

، وهنــاك الكثیــر مــن األســر )402ت،ص.دســوقي،د(مــن مــسؤولیة تربیــة الكثیــر مــن األطفــال

الـــــــــذي لــــــــــم یفكـــــــــر أي مــــــــــن الوالـــــــــدین فــــــــــي "الولــــــــــد الزائـــــــــد"مـــــــــن تطلـــــــــق علیــــــــــه اســـــــــم 

).106ص،1994شحیمي،(إنجابه
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ً   أما بالنسبة للطفل الوحید فغالبا ما یمنح عطفا أك بر مما یحتاج إلیه، ویحاط برعایة ً

ًفائقة مما قد یؤثر تأثیرا سیئا على نمو شخصیته فقد تبین من )338ص،2003همشري،(ً

 حالة تبین له أن الطفل الوحید 481 على (Bohannon)الدراسة التي قام بها بوهانون

كبر من كان أقل من المتوسط من ناحیة الحالة الصحیة والحیویة، وكان یعاني بدرجة أ

وجهده الدراسي أقل من االضطرابات الجسمیة والنفسیة، ویلتحق بالمدرسة في سن متأخرة

، وهذا من شأنه أن یغیر من )203ص،1981حسن،(ًالمتوسط، وأنه أكثر میال لألنانیة

نظرة األب لالبن فقد تتحول من نظرة كلها حب واهتمام إلى أخرى ال تخلو من اإلهمال 

.والنبذ

:ألسرة حجم ا-و

 في عملیة التنشئة االجتماعیة وخاصة في أسالیب ممارستها فصغر یؤثر حجم األسرة

ًحجم األسرة یعتبر عامال لزیادة الرعایة المبذولة لألبناء، كما یؤثر على مقدار االتصال 

داخل األسرة ونوعیة وطبیعة االتجاهات المتبادلة، فقد أكدت بعض الدراسات على وجود 

جب بین عدد األبناء في األسرة ومیل األمهات إلى استخدام العقاب والسیطرة ارتباط مو

 وبین بعضها اآلخر أن األمهات )339ص،2003همشري،(المتشددة في تنشئة أبنائهن

ًاألكثر أطفاال هن أكثر میال لرفضهم وأقل حمایة لهم وأنهن في األسرة متوسطة الحجم  ً

سر الصغیرة أو الكبیرة، ولعل السبب الرئیسي في ًكن أكثر انضباطا من األمهات في األ

رفض الوالدین ألبنائهم في ضل حجم كبیر لألسرة یعود إلى صعوبة إشباع حاجات 

).138ص،1999جابر،(األبناء العدیدة نتیجة ضعف الدخل أو ضیق المسكن وغیرها

األوضاع ًومثل هذه الظروف قد تؤدي باألم إلى الخروج للعمل سعیا منها لتحسین 

ٕواعانة األب، وترى مواهب إبراهیم عیاد ولیلى محمد الخضري أن خروج األم للعمل یعود 

ًبالسلب على تنشئة أبنائها إذا كانت عند عودتها من العمل ترفض الطفل وتتركه جانبا 

ًوتهمله أو توبخه وتعنفه نظرا إلرهاقها طوال الیوم في العمل، أو بحجة إتمام عملها الذي 

عودتها للمنزل ره معها إلى البیت، أو نتیجة لشعورها بالقلق وعدم الراحة عندقد تحض

هذا بالطبع سیؤثر على أسلوبها فينتیجة التفكیر في ما لدیها من أعمال منزلیة تنتظرها و
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ً الطفل وبالتالي إلى اإلضرار بالطفل معنویا وعقلیاتوجیه ، 1997 والخضري، عیاد،(ً

).188ص

:الرفض الوالديالقبول و مظاهر3.2.2

 إلى ممارسة الوالدین لسلوكات معینة یفهم بعد روبولوجیةالعدید من الكتب األنثأشارت 

تطبیقها أن الطفل مقبول أو مرفوض كأن یترك في العراء لیالقي مصیره األسود أو أن 

له َّ یدیه وقبیأتي األب بعد أن تلد زوجته ویقف أمام الطفل الولید، فإن انحنى وتناوله بین

ٕهذا یعني أنه مقبول ومرحب به، وان لم یفعل ذلك یتوجب على القابلة، التي أولدته، أن 

).20ص،1998شكور،(تتدبر أمره ألنه غیر مقبول أو مرحب به

ومن التصرفات التي یدرك االبن من خاللها أنه مرفوض من قبل ولدیه تعرضه 

یمته ومقارنته بأقرانه أو إخوته، وتوجیه اللوم والنقد له للسخریة من أفكاره، واالنتقاص من ق

عند قیامه بأي تصرف خاطئ مهما كانت درجته، وعدم التكلم عنه بخیر والشك في 

ویرى محمد محمد بیومي خلیل أن الرفض ،)40ص،1998جابر،(تصرفاته وأقواله

فیه، وكذلك عدم الوالدي للمراهق یتجلى في لومه ومحاسبته على السلوك غیر المرغوب 

المباالة أو االهتمام بإشباع حاجاته، أو حتى االهتمام بوجوده وكیانه الشخصي 

عبارات تمثل أسلوب الرفض الوالدي )07(واالجتماعي، وقد لخص بیومي ذلك في سبعة 

(:كما یدركه األبناء ضمنها في مقیاس لالتجاهات الوالدیة في التنشئة وهذه العبارات هي

).135-134ص،ص،2000خلیل،(

.عدم الشعور بوجودي أو االهتمام بحضوري أو غیابي-

.الضیق بوجودي ولعن یوم مولدي-

.إهمال مداعبتي ونسیان مطالبي واالنشغال عني-

. وعدم االهتمام بنجاحيينسیان عید میالد-

.االنصراف عني وعدم السعادة برفقتي ومعاملتي كغریب-

.إغفال الحدیث عني أو مناقشة مشكالتي-

.ٕتجاهلي وانكار وجودي والتصرف في أمور كأني غیر موجود-

:)354،ص1979دسوقي،(أما سیموندز فقد لخص دالئل تقبل اآلباء لألبناء فیمایلي
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.مشاركة الصغیر في األلعاب والهوایات، والخروج معه في رحالت في وقت الفراغ-

.االهتمام بخطط األبناء وطموحاتهم-

.لألبناء وحمایتهمتقدیم الرعایة المخلصة -

.االهتمام بمدى تقدمهم الدراسي-

.اإلثبات باألفعال الحب والمودة-

.الحدیث عن االبن بكل خیر-

.تشجیع االبن على إحضار أصدقائه للبیت-

.الثقة باالبن وتصدیقه-

.ال یتوقعان منه ما ال یطیق أـو یستطیع-

یقدمان له اإلرشاد الحكیم والتشجیع-

الوالدي كذلك الرغبة في التخلص من االبن كإرساله لمدرسة     ومن مظاهر الرفض 

داخلیة، أو طرده من البیت كعقاب له وكثرة التخویف والتهدید والوعید، ورفض األصدقاء 

الذین یخرج معهم، والتقیید من حریته، والتقلیل من طموحاته والتحفظ الدائم من اختیاراته 

.)40ص،1998جابر،(رار الحیاةبحجة صغر سنه وطیشه ومعرفته السطحیة بأس

 وتتضح مظاهر الرفض كذلك في عدم اهتمام الوالدین أو أحدهما بالنظام الغذائي لالبن 

والالمباالة بأحواله الصحیة، كتركه عرضة لبعض األمراض المعدیة أو الخطیرة أو عدم 

للقیام ببعض االعتناء بنظافة جسده ومالبسه ومظهره العام، كما یتجلى في إرغام األبناء 

األعمال الصعبة والشاقة التي ال تتناسب مع سنه وقدرته البدنیة، وعقابه إذا عجز عن 

أدائها، أو حرمانه من ممارسة هوایته المفضلة، ورفض مصاحبته للزیارات والجوالت التي 

).41ص،1998جابر،(یقومان بها

:هر في جوانب عدة     ویرى محمود حسن أن الرفض واإلهمال الوالدي لألبناء یظ

مالبس المالئمــــة عنــــدما تفــــشل األســـرة فــــي تزویــــد األبنــــاء بــــال:فـــي الجانــــب االقتــــصادي

.والمصروف الشخصي
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عندما یهمل الوالدین عملیة التوجیه والضبط واإلشراف وعدم تـوفیر :في الجانب التربوي 

یتركــون مــسائل تربیــة اإلمكانیــات التعلیمیــة، كمــا قــد ینــصرف اآلبــاء إلــى میــولهم الخاصــة و

.األطفال إلى الخدم والمربیات واألقارب

عنــدما یحــرم األبنــاء مــن الحــب والحنــان، ویعتبــر محمــود حــسن :فــي الجانــب االنفعــالي

الحرمــــــــان مــــــــن الحــــــــب خطــــــــأ یــــــــؤذي االبــــــــن ویــــــــنعكس معنــــــــاه علــــــــى مظــــــــاهر الــــــــرفض 

).274ص،1981حسن،(األخرى

والـرفض الوالـدي أن أسـلوب الـرفض لألبنـاء یتجلـى صاحب نظریـة القبـول      ویرى رونر

:في ثالث صور

ویظــم أشــكال الــسلوك الوالــدي التــي یمكــن أن یــدركها االبــن :فــي صــورة عــدوان وعــداء-1

علــى أن والدیــه یقــصدان إیذائــه بهــا ســواء بــالقول كــأن یلعنــه ویــسخر منــه أو ینعتــه بــصفات 

خدشــه، كمــا یمكــن أن یفــسره االبــن علــى قبیحــة أو بالفعــل كــأن یــضربه بــشدة أو یدفعــه أو ی

انــه تعبیــر عــن غــضب والدیــه اتجاهــه أو اســتیائهما منــه أو شــعورهما بــالمرارة وخیبــة األمــل 

).208ص،2001 ،فاید(فیه

ویظم أشـكال الـسلوك الوالـدي الـذي یحتمـل أن یفـسره االبـن :في صورة إهمال والمباالة-2

بــه، وغیــر عــابئین بــشؤونه وأنــشطته واألمــور علــى أن والدیــه غــافالن عنــه، وغیــر مهتمــان 

.التي یراها ذات أهمیة بالنسبة إلیه

ویظـم أشـكال الـسلوك الوالـدي الـذي یمكـن أن یـراه االبـن :في صـورة رفـض غیـر محـدد-3

علـى أنـه رفــض وعـدم قبــول لـه دون أن یعبــر هـذا الــسلوك بوضـوح علــى عـدوان اتجاهــه أو 

).208ص،2001فاید،(إهمال والالمباالة بشؤونه

   هذا ویرى عبد الـرحمن عـدس أن األبنـاء یقـضون وقـت طویـل فـي المدرسـة، وهـذا یمكـن 

المدرسین من اكتشاف إشارات هامة تدل على سوء المعاملـة واإلهمـال والـرفض مـن جانـب 

الوالــدین، وألــح عــدس علــى أن یتمتــع المــدرس بــالوعي لألعــراض التــي لهــا صــلة بكــل مــن 

:مال والرفض الوالدي وذكر من هذه اإلعراض ما یليسوء المعاملة واإله
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.المالبس غیر المناسبة للفصل من السنة-

.ًمالبس ممزقة، غیر مغسولة، لون الجسم غیر مناسب صحیا-

.رفض من الطلبة اآلخرین بسبب رائحة الجسد-

الحاجة إلى نظارات، أو تصلیح األسنان، أو معینات السمع أو خدمات صحیة -

.أخرى

.ي العنایة الصحیةنقص ف-

.التعب والنوم الدائمین في الصف-

.الوصول الباكر باستمرار إلى المدرسة-

.الغیاب المتكرر-

. الدوامءالمیل للبقاء حول المدرسة بعد انتها-

:خالصة

 من مناقشتنا لمحاور هذا الفصل أن األب واألم هما الوسیط األول    نستخلص

اللهما یتحول الطفل من كائن بیولوجي إلى كائن المؤثر على شخصیة األبناء ومن خ

اجتماعي له شخصیته المتمیزة، لذلك فإن نضج وسواء هذه الشخصیة یتوقف إلى حد 

كبیر على نوع المعاملة وأسلوب التفاعل والطرق التي یتصرف بها الوالدان مع 

الضمان األبناء، فكلما كانت سویة بعیدة عن اإلهمال والرفض كلما كان هذا بمثابة 

.األكید الذي یحول بین األبناء وبین االضطرابات النفسیة



طبيعة قلق املستقبل

 تمهید -

القلق1.3

مفهوم القلق1.1.3

أسباب القلق2.1.3

أعراض القلق3.1.3

أنواع القلق4.1.3

قلق المستقبل2.3

مفهوم قلق المستقبل1.2.3

بعض المفاهیم المرتبطة بقلق المستقبل2.2.3

النظریات المفسرة لقلق المستقبل3.2.3

سمات ذوي قلق المستقبل4.2.3

 خالصة-

لثلثثاثاالالالفصلالفصل



الثالث                 الفصل القبول والرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقته ببعض المتغيرات النفسية

-87-

قلق المستقبل   طبیعة 

:تمهید

تعریف موضوع ما من الموضوعات المرتبطة بعلم النفس یعتبر مشكلة غیر هینة، إذا 

وذلك یتحتم على كل باحث أن یوضح في بحثه المفهوم الدقیق لكل مصطلح یستخدمه؛ 

ًبالقدر الذي یتیح لقارئه أن یرسم إطارا تفكیریا وتصورا ذهنیا لما یتحدث عنه ً  وینطبق ،ً

، لذلك سنتطرق في هذا الفصل لمفهوم القلق وأسبابه ًذلك كثیرا على مفهوم القلق

وأعراضه، ثم أنواع القلق لنقف عند قلق المستقبل من حیث مفهومه والمفاهیم المرتبطة به 

.لمفسرة له لنصل إلى السمات الممیزة لمن یعانون من قلق المستقبلوالنظریات ا

: القلق.1.3

:مفهوم القلق.1.1.3

:مفهوم القلق في معاجم اللغة العربیة.1.1.1.3

تعددت المناحي المستخدمة في تعریف معنى القلق فقد جاء في معاجم اللغة العربیة  

.وقلق، اضطرب وانزعج. مكان واحد، أو لم یستقر على حالًقلق قلقا أي لم یستقر في

والمقالق هو الشدید القلق، وقد أقر مجمع اللغة العربیة على .ًواقلق الهم فالنا أي أزعجه

).152ص،1997عبد اهللا،(أن القلق هو حالة انفعالیة تتمیز بالخوف مما یحدث 

إال الذين يصلون إىل قوم وبينكم إال الذين يصلون إىل قوم وبينكم :عالىوهو ما یدل علیه بإفاضة كلمة الحصر كما قال ت

وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلو قومهم ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلو قومهم ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم 

سورة (فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتيلوكم وألقو إليكم السلم فما جعل اهللا لكم عليهم سبيالفلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتيلوكم وألقو إليكم السلم فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال

).90النساء، اآلیة 

:م القلق في المعاجم األجنبیة مفهو2.1.1.3

حیث یعرف في معجم  )Anxiety(یقابل في اللغة االنجلیزیة مصطلح القلق مصطلح 

إحساس مزعج في العقل ینشأ من الخوف وعدم التأكد من "على أنه )Oxford(أكسفورد 

إحساس غیر عادي "على أنه )Webster( في معجم وبستر ، كما یعرف"المستقبل

ًلخوف والخشیة، وهو دائما یتصف بعالمات فسیولوجیة مثل التعرق والتوتر وقاهر من ا
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وازدیاد نبضات القلب؛ وذلك بسبب الشك بشأن حقیقة طبیعة التهدید وبسبب شك اإلنسان 

).127ص،2009فرج،(بنفسه حول قدرته على التعامل مع التهدید بنجاح

Cambridge(وجاء تعریف القلق في معجم  Dictionary of psychology( بأنه

,Matsumotoشعور بالخوف من أمر غامض ترافقه نزوات لیبیدیة 2009, p. 46)(

: مفهوم القلق عند علماء النفس3.1.1.3

لقد بدأ اهتمام علماء النفس بموضوع القلق في القرن العشرین، وكان لفروید 

)Freud(ي حیاة اإلنسان؛ حیث یرى أن  األساس في توجیه علماء النفس إلى أهمیته ف

حالة من الخوف الغامض الشدید الذي یتملك اإلنسان ویسبب له كثیرا من الكدر "القلق 

).127ص،2009حسین فرج،("والضیق

انفعال یظهر مع تنشیط الخوف الذي یعتبر "رون بیك إلى القلق على أنه أوینظر 

ًتفكیرا معبرا عن تقویم أو تقریر لخطر محتم "لً

ً كما یعرفه شافر ودوركس تعریفا سلوكیا حیث هو  استجابة مكتسبة تحدث تحت ظروف "ً

"أو مواقف معینة ثم تعمم االستجابة بعد ذلك

حالة إنفعالیة معقدة ومزمنة مع تخوف وفزع، ألن مختلف "بأنه (Drever) دریفر هّیعرفو

,Drever)"االضطرابات العقلیة والعصبیة یشكل معظم عناصره الرئیسة  1971, p17)

ُإحساس مؤلم یشعر به عندما یتعرض االنا للتهدید " بأنه (Ryckman)ریكمان ّویعرفه 

,Ryckman)."من قوى مجهولة 1993, p. 61)

ردود أفعال تركز أصال على القلق الموضوعي عندما تكون "أما سبیلبیرجر فیرى أنه 

,Spielberger)."المثیرات أو اإلشارات داخلیة 1979, p. 56)

شعور عام غامض غیر سار بالتوقع والخوف والتوتر " بینما یعرفه أحمد عكاشة بأنه

 اإلحساسات الجسمیة، خاصة زیادة نشاط الجهاز العصبي مصحوب عادة ببعض

).38ص،1989عكاشة، "(ویأتي في نوبات تتكرر في نفس الفردالالإرادي 
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یجة توقع تهدید خطر فعلي أو مستمرة، نتة توترحال"ن یرى حامد زهران بأنه  في حی

).484ص،1997، زهران"(عراض نفسیة وجسمیة ، ویصحبها خوف غامض أو أرمزي

ٕوتعتبره حنان العناني إشارة إنذار نحو كارثة توشك أن تقع، واحساس بالضیاع في موقف 

، 2000العناني،(شدید الدافعیة مع عدم التركیز والعجز عن الوصول إلى حل مثمر

.)112ص

من خالل استعراض التعریفات السابقة للقلق نالحظ أنها تتفق على أن القلق حالة 

انفعالیة غیر سارة تضم مزیج من مشاعر الخوف والتوتر والضیق واالنزعاج یشعر بها 

الفرد عند التعرض لمثیر مهدد غیر واضح، أو عندما یكون في موقف صراعي داخلي 

.یصاحب هذه الحالة االنفعالیة بعض األعراض الجسمیة، وعادة ماولدیه أفكار مؤلمة

وعلى الرغم من اتفاق المختصین في وصفهم للقلق إال أنهم اختلفوا في تفسیر منشئه 

.)199ص،2006الخالدي،(ومصدره

: أسباب القلق2.1.3

:تتعدد أسباب القلق ومن أهمها

: العوامل الوراثیة1.2.1.3

 بالعوامل الوراثیة للقلق أن التكوین الجیني الموروث لبعض األشخاص یرى القائلون

یهیئهم أو یخلق فیهم االستعداد المسبق الضطراب القلق ویستدلون بهذا الرأي على أن 

إصابة أحد التوأمین المتماثلین بالقلق تعني أن اآلخر مصاب به بخالف ما یحدث للتوائم 

كال السابقة من اضطراب القلق أصول أسریة حیث غیر المتماثلة، كما یالحظ بأن لألش

یوجد في أغلب األحیان آخرون في اآلسرة على  خالف المریض مصابون بشكل ما من 

.أشكال القلق

وعلى هذا یستنتج القائلون بهذا التوجه بأن القلق یتطور نتیجة استعداد فیزیولوجي كامن 

ا االستعداد ناتج جزئیا عن وراثة للتصرف بقلق في عدد كبیر من المواقف ویكون هذ

.جملة عصبیة ذاتیة شدیدة الحساسیة للضغط والتوتر
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وقد انتهت دراسات في هذا المجال إلى أن زیادة نشاط النربینفرین في بعض األجزاء من 

الدماغ ترتبط باضطراب الهلع بینما ترتبط السیروتونین باضطراب الوسواس واألفعال 

).624-623ص. ص،1998الوقفي، (القهریة 

: العوامل النفسیة.2.2.1.3

االستعداد النفسي والضعف النفسي العام، والشعور بالتهدید الداخلي أو وتتمثل في 

الخارجي الذي تفرضه بعض الظروف البیئیة بالنسبة لمكانة الفرد وأهدافه والتوتر النفسي 

النفسیة والشعور بالذنب الشدید واألزمات والمتاعب أو الخسائر المفاجئة والصدمات 

والعجز والنقص، وكذلك اإلحباط والصراع، فالتوتر والقلق یعدان محصلة طبیعیة لفشلنا 

.سواء في إرضائنا لرغباتنا ودوافعنا وطموحاتنا أم في فض المواقف الصراعیة

ا كما یرجع القلق أیضا إلى الخبرات الطفولیة المكبوتة والصراعات النفسیة التي الیحله

الفرد حال ناجحا، وقد أفاض معظم المحللین النفسیین في أثر هذه الصراعات فاالندفاعات 

واألفكار غیر المقبولة تكون عادة من طبیعة جنسیة أو عدوانیة یمكن أن تهدد األنا 

 المفعم بالمكبوتات وتقوم اآللیات الدفاعیة بحمایة الذات من هذه روتصل إلى الالشعو

 حساب خلق حالة من القلق لدى الفرد، وینشأ القلق من عجز الفرد التهدیدات لكن على

عن حل صراعه بالطریق المباشر أو بواسطة إحدى وسائل التعویض، وما أعراض 

االضطراب النفسي إال تعبیر عن قلق غیر محتمل وفي نفس الوقت وسیلة للتخلص منه 

).392ص،1993یونس، (

:العوامل االجتماعیة.3.2.1.3

ًتبر العوامل االجتماعیة وفقا لغالبیة نظریات علم النفس من المثیرات األساسیة للقلق؛ تع

إذ تؤكد أهمیة هذه العوامل كعوامل أساسیة إلحداث القلق، وتشمل هذه العوامل مختلف 

الضغوط كاألزمات الحیاتیة، والضغوط الحضاریة والثقافیة والبیئة المشبعة بعوامل الخوف 

ي وتفكك األسرة، وأسالیب التعاملدة وعدم األمن، واضطراب الجو األسروالحرمان والوح
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حسین (الوالدي والقاسیة، والفشل في الحیاة ومن ذلك الفشل الدراسي والمهني والزواجي

.152ص،2009فرج، (

:إضافة إلى ما سبق هناك أسباب أخرى للقلق من بینها

ق الخاطئة في تنشئة األطفال مثل مشكالت الطفولة والمراهقة والشیخوخة والطر-

القسوة والتسلط والحمایة الزائدة وغیرها واضطراب العالقات الشخصیة مع اآلخرین 

.116ص،2004الشاذلي، ( (

.عدم التطابق بین الذات الواقعیة والذات المثالیة وعدم تحقیق الذات-

اء وفي البنیة الضغوط المدرسیة والجامعیة والعمل في المنزل، وبین األصدق-

.الخارجیة التي أصبحت مملوءة بملوثات الماء والهواء واألرض

عجز الفرد في تحقیق ذاته الذي یتمثل في استخدام مواهبه ومهاراته في -

.ٕالوصول إلى أهدافه واشباع رغباته بشعوره بالدونیة والفراغ النفسي

: أعراض القلق.3.1.3

: األعراض النفسیة-أ

: النفسي التوتر-1

 یرتفع التوتر النفسي أو التهیج العصبي لدى األفراد القلقین، كما ترتفع لدیهم درجة إذ

الحساسیة ألي مثیر خارجي كسماعه لرنین الهاتف أو الباب الخارجي، أو الضوضاء

.وصوت فرامل السیارة، وقد یفقد أعصابه ألسباب ال تستحق ذلك

: الصراع النفسي-2

بین اإلقدام واإلحجام نحو المواقف التي تواجهه وتتطلب قیامه باألداء ویعني الصراع 

.المناسب، فیتردد في اتخاذ القرار وتضعف الثقة في نفسه
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: فقدان الطمأنینة-3

 الواضحة لدى األفراد القلقین توقعهم للفشل والهزیمة بأي وقت، ویتوقع األعراضمن 

.ئم بانعدام الطمأنینة الدااإلحساسحصول أذى ومصائب، وینتابه 

: اختالل العملیات العقلیة-4

تظهر لدى المریض عالمات التشتت في االنتباه وضعف القدرة على التركیز والمتابعة 

 النسیان لألحداث البعیدة أكثر من رة لألحداث التي یمر بها، وتزدادوضعف الذاك

.األحداث القریبة

الصادرة عنه وخاصة في المواقف التي تتطلب وما یدل على اضطراب تفكیره االستجابات 

.الدقة والحسم، فضال على ضعف قدرته على االستیعاب للخبرات الجدیدة واالحتفاظ بها

: فقدان الشهیة للطعام-5

یظهر على األفراد القلقین التناقص في وزنه؛ حیث تنعدم لدیه الشهیة العادیة لتناول 

.طعامه

: اضطرابات النوم-6

الفرد من صعوبة النوم العمیق، وكثرة حاالت األرق الذي یتمیز بالصعوبة في بدایة یعاني 

ٕالنوم، واذا نام یصبح نومه أحالم وكوابیس مزعجة، مما یجعل من نومه سلسلة من اآلالم 

.النفسیة

: انعدام الدافعیة-7

بة منه یشعر المریض بانخفاض ثم انعدام مستوى دافعیته نحو ممارسة األعمال المطلو

القیام بها، وعجزه عن تحقیق أهدافه المهمة في حیاته فیظهر علیه العجز في دافعیته 

نحو االنجاز، وتنعدم لدیه دافعیته للمثابرة، ویموت طموحه، وهذه الدوافع النفسیة المتمثلة 

ًفي الدافع لالنجاز والمثابرة والطموح تتأثر تأثرا مباشرا بمرض القلق النفسي ً.
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:عراض السیكوسوماتیة األ-ب

هي األعراض العضویة ذات جذور نفسیة یقف القلق خلفها فیكون هو السبب الرئیسي 

ًلحدوثها، ومن البدیهي سیكون عالج القلق هنا عالجا أساسیا لصحة المریض ومن أهم  ً

األعراض النفسجسمیة أمراض القلب، واضطراب ضغط الدم، والربو الشعبي، والتهابات 

البول السكري، وقرحة المعدة واإلثنى عشر، والتهاب القولون، وأمراض الجلد المفاصل، و

).216ص،2006الخالدي،(والصداع النصفي، والبدانة

:ویصنف القلق إلى: أنواع القلق.4.1.3

: القلق الموضوعي العادي.1.4.2.3

توقع أو الخوف  یطلق علیه اسم القلق الواقعي أو القلق السوي، ویحدث هذا في مواقع ال

.من فقدان شيء مثل القلق المتعلق بالنجاح في عمل جدید أو امتحان

:القلق العصابي المرضي.2.4.2.3

یكون مصدره داخل الفرد نفسه لكنه ال یعرف أصال أو یجد له مبرر موضوعیا أو سببا 

الشاذلي، (صریحا فهو خوف أسبابه مكبوتة ال شعوریا إنه قلق هائم طلیق غامض

.113ص،2004 (

ویأخذ هذا القلق تربص الفرص لكي یتعلق بأیة فكرة أو أي شيء خارجي أي أن هذا 

.القلق یمیل عادة إلى اإلسقاط على أشیاء خارجیة

ویتمثل القلق العصابي في النزعات الغیر المرغوبة والذكریات واألفكار المؤلمة التي كبتها 

 ألنها تعوق إشباع الحاجة إلى االنتماء والتي الفرد في ال شعوره لعدم قبولها اجتماعیا

).392ص،1993یونس، (یؤدي ظهورها إلى تعرضه للعقاب

وهو كذلك خوف مزمن بدون مبرر موضوعي مع وجود أعراض نفسیة وجسمیة متنوعة 

.دافعة إلى حد كبیر، ومن ثم فإنه یعتبر قلقا مرضیا
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:وللقلق العصابي أنواع ثالث هي

:ق الهائم الطلیق القل.3.4.2.3

هو عبارة عن خوف عام شائع طلیق مستعد ألن یتعلق بأي فكرة مناسبة وهو یؤثر في 

).14صت،.، دفروید(أحكام الفرد ویؤدي إلى توقع الشر

: قلق المخاوف المرضیة.4.4.2.3

وهو الخوف من الحیوانات أو من األماكن المرتفعة أو المغلقة أو الماء وهي مخاوف تبدو 

ر معقولة وال یستطیع المریض أن یفسر معناها، وهي بالرغم من شعور المریض غی

.بغرابتها إال أنه ال یستطیع التخلص منها

: قلق الهستیریا.5.4.2.3

یبدوا القلق واضحا أحیانا وفي بعض األحیان یبدوا غیر واضح ونحن ال نستطیع عادة أن 

لق في الهستیریا، ویرى فروید أن نجد مناسبة أو خطر معینا یبرر ظهور نوبات الق

األعراض الهستیریة مثل الرعشة واإلغماء واضطراب خفقان القلب أنها تحل محل 

).102ص،2004شربت ، وعلي، (القلق

: القلق الخلقي الذاتي.6.4.2.3

هذا النوع من القلق ینشأ نتیجة تحذیر أو لوم األنا األعلى للفرد عندما یقترف أو یفكر في 

ن بسلوك یتعارض مع المعاییر والقیم التي یمثلها جهاز األنا األعلى یتمثل في اإلتیا

مشاعر الخزي واإلثم والخجل واالشمئزاز، ویصل هذا القلق إلى درجته القصوى في بعض 

.أنواع األعصبة كعصاب الوسواس القهري

،2004 الشاذلي، (هو صراع داخل النفس ولیس صارعا بین الشخص والعالم الخارجي

.114ص (
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:وهناك من العلماء من قسم القلق إلى

: حالة القلق-أ

تعرف بأنها رد الفعل لالنفعاالت أو المشاعر غیر السعیدة للضغوط الخاصة، وأن 

 أن حالة القلق تتغیر (Cattel)ویرى كاتل .كل شخص یخبر حالة القلق من وقت ألخر

ًقف أكثر ارتفاعا من التباین بین األفراد، كما أن حسب المواقف وأن التباین بین تلك الموا

).27ص،2008،العطیة(هذه الحالة تنخفض أو تختفي بقدر زوال مصدر التهدید 

: سمة القلق-ب

ًاالختالفات الفردیة المستقرة نسبیا بخصوص القلق، الناتجة عن     تعبر عن 

ا خطر أو تهدید، والنزعة نحو االستعدادات إلدراك مدى واسع من المواقف المثیرة بكونه

.تشیر إلى استعداد ثابت نسبیا للقلق لدى الفرد وهي االستجابة لها

ویمكن توضیح العالقة بین سمة القلق وحالة القلق بأن سمة القلق هو االستعداد للقلق 

).32ص،2007،كرمیان(یكمن داخل الفرد وعند إثارته بمثیرات مهددة تبرز كحالة قلق

كما افة إلى هذه األنواع نجد القلق العام والذي ال یرتبط بأي موضوع محددباإلض

نجد قلق المستقبل، إذ تشیر ناهد سعود إلى أنه من خالل تحلیل الدراسات النظریة یمكن 

القول بأن قلق المستقبل جزء من القلق العام، وتتفق زینب شقیر مع هذا القول حیث ترى 

أنواع القلق التي تشكل خطورة في حیاة الفرد، والتي تمثل أن قلق المستقبل یمثل أحد 

ًخوفا من مجهول ینجم عن خبرات ماضیة وحاضرة یعیشها الفرد والتي تجعله یشعر بعدم 

.األمن وتوقع الخطر، ویشعر بعدم االستقرار

وبما أن الدراسة الحالیة تتناول قلق المستقبل كمتغیر تابع، سوف نتناوله بشيء من 

.ل والتفصیلالتحلی
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:قلق المستقبل .2.3

ٕإن الحیاة العصریة بما فیها من إیقاع متسارع واحالل الصراع محل التنافس في 

مختلف مناحي الحیاة أدى إلى ظهور ما یسمى بالعولمة التي أصبح العالم كله من 

غیرها جعلت خاللها مثل القریة الصغیرة المعروفة اتجاهاتها وأحداثها، كل هذه العوامل و

ًالهدوء یذهب بعیدا والحركة السریعة هي إیقاع العصر، وأصبح هناك إحساس بتهدید 

.متزاید من خطر المستقبل

،إن نظرة الفرد إلى المستقبل تتأثر بما یكون علیه من خصائص وسمات شخصیة

ات وهذا یعني أن نظرة الفرد إلى المستقبل، وتوجهه الزمني له عالقة وارتباط بسم

).31ص،2011الحسیني،(شخصیته المرغوبة

كما أن الفرد قد ینظر إلى المستقبل نظرة تفاؤلیة وأكثر ایجابیة، وقد ینظر إلیه وهو 

ًیحمل موقفا سلبیا مثل القلق والخوف ولو تعاملنا مع المنظور الثاني فإننا نتعامل مع قلق ً

.المستقبل

أن أكثر ما یثیر القلق لدى المراهقین والشباب  إلى )Rappaport(ویشیر رابابورت

هو المستقبل، بل إن الشاب عندما یشعر بعدم وضوح أو عدم تحدید المستقبل فإنه 

).56ص،2010العنزي،(ًیستشعر  إحباطا على ذاته وعلى مستقبله ووجوده

:قلق المستقبلمفهوم.1.2.3

 ینتج عن التفكیر في األشیاء مرض نفسي مصدره الذات"یعرفه ابن مسكویه بأنه 

."الردیئة التي تؤدي بالنهایة إلى الخوف من األمور العارضة والمترقبة

شعور غامض غیر سار "فینظر لقلق المستقبل على أنه )Kagan(أما كاجان

یصحبه هاجس یكون شیئا غیر مرغوب فیه على وشك الحدوث وأنه غیر معني بما 

,Kagan(" بل في المستقبلاآلنیجري  1972, p.320(.
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انفعال غیر سار وشعور مكدر بتهدید وعدم "في حین یرى عبد الخالق عبد المنعم أنه 

الراحة واالستقرار مع إحساس بالتوتر والشر وخوف دائم ال مبرر له من الناحیة 

."ًالموضوعیة وغالبا ما یتعلق هذا الخوف بالمستقبل والمجهول

حالة من التوجس والخوف وعدم " أن قلق المستقبل هو (Zaleski)ویذكر زالیسكي 

من التغیرات غیر المرغوبة في المستقبل وفي حالة قلق المستقبل القصوى فإنه االطمئنان 

ًقد یكون تهدیدا حادا أو هلعا من أن ثمة شيء كارثي حقیقي یمكن أن یحدث للشخص ً ً."

حالة انفعال غیر سارة تعود في جزء "بل هو أما أمل األحمد فتشیر إلى أن قلق المستق

منها إلى الوراثة، لكنها متعلمة في الغالب ویرافقها الخشیة والتوتر والتناقض والخوف من 

المجهول وعلى المستقبل، وهذه األمور ال مسوغ لها من الناحیة الموضوعیة، ولكن 

ًصاحبها یستجیب لها كما لو أنها تمثل خطرا ملما "صعب مواجهتها، أو مواقف تً

).114ص،2001األحمد،(

وتنظر زینب شقیر لقلق المستقبل على أنه خلل أو اضطراب نفسي المنشأ ینجم عن 

ات من خالل اقع وللذخبرات ماضیة غیر سارة، مع تشویه وتحریف إدراكي معرفي للو

استحضار للذكریات والخبرات الماضیة غیر السارة، مع تضخیم للسلبیات ودحض 

م األمن، مما یجابیات الخاصة بالذات والواقع، تجعل صاحبها في حالة من التوتر وعدلإل

توقع الكوارث، وتؤدي به إلى ات والعجز الواضح وتعمیم الفشل وقد یدفعه لتدمیر الذ

واالقتصادیة الدخول في حالة تشاؤم من المستقبل، والخوف من المشكالت االجتماعیة 

).5ص،2005،شقیر(المستقبلیة المتوقعة، واألفكار الوسواسیة وقلق الموت والیأس

وفي ضوء ما تقدم من أراء حول مفهوم قلق المستقبل یمكن القول أنها ركزت على تتبع 

األسباب ووصف للحالة وما یمیزها والنتائج السلبیة المتوقعة للمصاب بقلق المستقبل، 

ن ذلك لم تذكر بعض النواحي الهامة والمساهمة في بناء شخصیة الفرد، وعلى الرغم م

والتي یعتقد بأنها أحد األسباب التي تؤدي إلى قلق المستقبل أال وهي أسالیب المعاملة 

.الوالدیة

:رصد أهم المؤشرات على التعاریف السابقة لقلق المستقبل كمایليكما یمكن 
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.رة تحمل في طیاتها عدم االرتیاحأنه نوع من االنفعاالت غیر السا-

.رد فعل إلحداث غیر متوقعة تحدث في المستقبل-

أن أمور تأمین الحیاة من عمل ودخل وأسرة وأطفال، هي مواضیع مهمة جدا تدفع -

.الشباب إلى التفكیر المستمر بمستقبل حیاتهم بخوف وترقب

.باستمرارًالمجهول شيء غامض وهام جدا لكل إنسان یبعث على الخوف منه -

.یصاحب قلق المستقبل توقع دائم بالشر أو المكروه-

: بعض المفاهیم المرتبطة بقلق المستقبل.2.2.3

یتشابه قلق المستقبل مع بعض المفاهیم، ویكون هذا التشابه إما في التأثیر والنتائج على 

به فیها األفراد أو في األسباب المؤدیة لحدوث الظاهرة أو في بعض الخصائص التي یتشا

.األفراد الذین ینظوون تحت فئة هذا المفهوم

)تصمیم الباحث(بعض المفاهیم المرتبطة بقلق المستقبلیوضح ):04(شكل رقم

الیأس

أو األمل

التوجه

للمستقبل

الخوف من 

الفشل

التشاؤم
قلق 

المستقبل
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: التفاؤل والتشاؤم-أ

، واإلقبال على الحیاة، واالعتقاد بإمكانیة تحقیق الرغبات في اإلیجابیةالتفاؤل هو النظرة 

ً باحتمال حدوث الخیر أو الجانب الجید من األشیاء بدال االعتقادلمستقبل، باإلضافة إلى ا

).252ص،2002األنصاري،(من حدوث الشر أو الجانب السیئ 

أما التشاؤم فیحدث عندما یقوم الفرد بتركیز انتباهه وحصر اهتمامه على االحتماالت 

لبي في المواقف، كما أن هذا التشاؤم أو السلبیة لألحداث القادمة، وتخیل الجانب الس

ویتسبب ذلك ، لكي یمنعوا وقوعهاأهدافهمالتوقع السلبي لألحداث قد یحرك دوافع األفراد أو 

).254ص ،2002األنصاري،(في التهیؤ لمواجهة األحداث السیئة المتوقعة

قبلیة فمن خالل التمعن في الوصف لكل من حالتي التفاؤل والتشاؤم هناك نظرة مست

والعالقة وثیقة بین هذه األطراف، فقد بینت الدراسات أن األشخاص ذوي المستوى المرتفع 

من حیث الشعور بالتفاؤل تنخفض لدیهم حالة قلق المستقبل، فیما وجد ترابط كبیر بین 

قلق المستقبل والشعور بالتشاؤم، فاألفراد المتشائمین من المستقبل ترتفع لدیهم حالة القلق 

.مستقبل وبشكل ملحوظمن ال

: الخوف من الفشل-ب

ً أن من یعاني قلقا من المستقبل یعاني من أعراض )Molinمولین (یؤكد رونالد 

مشابهة ألعراض الخوف من الفشل؛ حیث یرى أن الشخص الذي یعاني من قلق 

المستقبل هو شخص یتصف بالسلبیة وعدم الثقة في النفس مما یؤدي إلى االصطدام 

خرین ویتصف بصالبة الرأي والتعنت والتوقعات السلبیة لكل ما یحمله المستقبل وعدم باآل

ًالقدرة على مواجهة المستقبل وبالتالي الكذب والتصنع واالنسحاب والهروب اجتماعیا 

ًوثقافیا وعاطفیا ً.

 المستقبل وبین الخوف من ً یرى تشابها بین قلقإذZaleski)زالیسكي (وهذا ما یؤكده 

لك بالنسبة للسلوك التجنبي، ففي كلتا الحالتین فإن الناس تتجنب الحاالت فشل وذال

وهو یتوقع وجود عالقة سلبیة بین قلق المستقبل وبین مركز الضبط الداخليالمؤلمة، 

)p.p167-168,1996,Zaleski.(



الثالث                 الفصل القبول والرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقته ببعض المتغيرات النفسية

-100-

: قلق المستقبل والتوجه للمستقبل-ج

اد لما یتعلق بمستقبلهم، وهو یتضمن ما یعتقده  التوجه للمستقبل هو تصور األفرإن

حیاته وهو مهم لدافعیة األفراد، وهو بهذا وثیق الصلة بقلق الفرد أنه ذو أهمیة ومعنى في 

ًالمستقبل فهما على طرفي متصل؛ فبقدر ما یكون قلق المستقبل حافزا على االنجاز فإنه 

لتوجه للمستقبل لدى الفرد فإنه  ایقترب من التوجه للمستقبل، وبقدر ما ینخفض مستوى

ٕیعبر عن قلقه تجاه هذا المستقبل ودفاعه ضد هذا القلق باإلغراق في الحاضر، واذا كان 

التوجه للمستقبل في حالته القصوى هو تطلع الفرد الدائم نحو المستقبل كسبیل لبلوغ 

 من ، فإن قلق المستقبل یعني حالة)34ص،2003محمود،(األهداف وتحقیق اإلشباع

التوتر وعدم االطمئنان والخوف من التغیرات غیر المرغوبة في المستقبل وفي حالته 

).54ص،2003صبري،(ًالقصوى تهدیدا بأن هناك شيء سوف یحدث للشخص 

:المستقبل في مقابل األمل والیأس قلق -د

ؤل ن التفاًتبدو العالقة بین األمل والخوف متفرعة ومرنة، فاألمل أكثر ارتباطا بالخوف م

ً، حیث أن كال منهما یتضمن مكونات تتعلق فالخوف واألمل مكمالن لبعضهما

بالمستقبل، لكن األهم من ذلك أن العالقة بین األمل والخوف لیست عالقة ریاضیة، إنما 

. وزمالئه)Averill(یمكن أن تفهم هذه العالقة وفق النموذج الذي وضعه أفریل 

.یوضح نموذج أفریل وآخرون للعالقة بین األمل والقلق):05(ل رقمشك

).48،ص2006مسعود،(

األمل المرتفع

القلق المرتفع

المرتفع

القلق المنخفض

األمل المنخفض

األمل المنخفض القلق المرتفع

األمل المرتفعالقلق المنخفض
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والیأس أو فقدان األمل هو حالة وجدانیة تبعث على الكأبة وتتسم بتوقعات الفرد السلبیة 

نحو الحیاة والمستقبل وتتسم بخیبة األمل والتعاسة وتعمیم ذلك الفشل في كل محاولة یقوم 

.وهذا یعني النظرة السلبیة للذات والعالمبها الفرد، 

 عبد الباقي إلى أن قلق المستقبل أما عن عالقة الیأس بقلق المستقبل، فقد توصلت دراسة

-األفكار الوسواسیة-االكتئاب-التشاؤم من قلق المستقبل:یتكون من خمسة عوامل هي

.)25ص،1993عبد الباقي،(الیأس -قلق الموت

:لمفسرة لقلق المستقبلالنظریات ا.3.2.3

تعددت النظریات المفسرة للقلق وذلك بتعدد المدارس النفسیة، والتي كانت تجمع تحت 

لوائها مجموعة من العلماء البارزین في علم النفس، مع مالحظة أن هذه النظریات لم 

ٕتفسر قلق المستقبل بشكل خاص وانما من خالل تفسیر القلق تكون اإلشارة إلیه، وفیما

:یلي تعداد لبعض النظریات التي حاولت تفسیر القلق

: نظریة التحلیل النفسي-أ

 رائد مدرسة التحلیل النفسي من أوائل من تحدثوا عن القلق في Freudیعتبر فروید 

علم النفس؛ حیث افترض أن منشأ كل قلق هو صدمة الوالدة والتي تعد أول تجربة للفرد 

التجربة تخلق أنماط ردود الفعل وحاالت الشعور التي مع الخوف والقلق، ومن هذه 

ستحدث عندما یتعرض الفرد لخطر في المستقبل إذا عجز عن التغلب على قلقه، وعندما 

.)162ص،2011الحمداني، (یكون في خطر استحواذ القلق علیه

وفي تطور الحق لنظریة فروید، أشار إلى أن القلق یعبر عن رد فعل لخطر غریزي 

 أمامه الفرد بالعجز، ویؤكد فروید على أن حالة الخطر التي تسبب القلق، هي یشعر

الحسیني، (شعور الفرد بالتنبؤ الزائد، واعتقاده بعجزه عن القیام باالستجابة المناسبة

.)18ص،2011

ویمكن القول أن فروید أرجع قلق المستقبل لخبرات الطفولة، إضافة إلى ربطه له 

أ الفرد بتعمیم القلق في المواقف المتشابهة عن طریق توقع الخطر الذي بالواقع حیث یبد

.یسبب قلق نحو المستقبل لدى الفرد
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 أن سلوك اإلنسان تحدده دافعیته بداللة توقعات المستقبل (Adler)في حین یرى أدلر 

ویصر على أن أهداف المستقبل أكثر أهمیة من أحداث الماضي، وقد أوضح أدلر رأیه 

ول المستقبل من خالل المقارنة بین الفرد السوي الذي یستطیع أن یحرر نفسه من تأثیر ح

الحمداني (األوهام، ویواجه الواقع، والفرد العصابي الذي یكون غیر قادر على العمل 

.)163ص،2011

)النقص(ویذكر أدلر أن القلق ینجم من محاولة الفرد التحرر من الشعور بالدونیة 

 الحصول على شعور بالتفوق، فالنضال من أجل التفوق وتجنب الشعور بالنقص ومحاولة

.)56ص،2008، العطیة(هو المسؤول عن القلق 

وعلى العموم فإن أدلر ربط بین قلق المستقبل عند الفرد باألهداف التي یضعها الفرد 

 في دافعیتنا نحو ًمنذ الطفولة بكل أحداثها، ویعطي أهمیة إلى التوقعات التي تلعب دورا

.المستقبل

ً القلق استجابة انفعالیة لخطر یكون موجها إلى  فترى أنHorneyأما هورني 

المكونات األساسیة من الشخصیة، وأهم العناصر الباعثة على القلق هي الشعور 

ًالعوامل االجتماعیة من شأنها أن توجد قدرا كبیرا من كما أن،بالعدوان، والعجز والدونیة

القلق وهي التي ترتبط بشكل واضح بالحب والتقبل والتعاطف واالعتراف وخاصة من 

 على أن انعدام هذه الحاجات األساسیة وتعرض الطفل لمواقف مؤلمة وتؤكدالوالدین، 

2009، فرج(سوف یوقف نموه الشخصي ویؤثر بذلك على بناء شخصیته في المستقبل

.)133ص

ق بالوسط الذي یعیش فیه الفرد والخبرات التي یمر بها وعلیه فإن هورني هنا ربطت القل

ًكما اعتبرت أن خبرات القلق في السنین األولى تلعب دورا كبیرا في مستقبل حیاة الفرد ً.

:النظریة السلوكیة-ب

ًیعد القلق وفق هذه النظریة سلوكا متعلما من البیئة التي یعیش وسطها الفرد تحت 

ًأو التدعیم السلبي، وهي وجهة نظر مخالفة تماما لوجهة نظر شروط التدعیم االیجابي 
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التحلیل النفسي، فالسلوكیون ال یؤمنون بالدوافع الالشعوریة، بل یفسرون القلق في ضوء 

االشتراط الكالسیكي، وهو ارتباط منبه جدید بالمنبه األصلي ویصبح هذا المثیر الجدید 

.)58ص،2008العطیة ، ( بالمنبه األصليًقادرا على استدعاء االستجابة الخاصة

ویمكن استثارة القلق وفق هذا الطرح من خالل مثیر محاید لیس من شأنه وال في طبیعته 

ًأصال ما یثیر الشعور بالخوف إال أن هذا المثیر المحاید یكتسب القدرة على استدعاء 

االشتراط ولقوانین التعلم ًالخوف نتیجة اقترانه عدة مرات بمثیر طبیعي للخوف وفقا لعملیة 

، وعندما ینسى الفرد رابطة (Watson) وخاصة واطسن كیونالتي أكد علیها السلو

ً وظروفها فإنه عادة ما یخاف عندما یتعرض للمثیر الذي كان من قبل محایدا طاالشترا

ًوأصبح مثیرا شرطیا للخوف ً.

الشخصیة (ظریتهما في ن(Miller)و میلر )Dolard(كما یؤكد كل من دوالرد 

، واستخدما فیها مفاهیم خاصة بهما؛ حیث استفادا من مفهوم الدافع وأكد )والعالج النفسي

ًعلى الدور الذي یقوم به خفض الدافع في عملیة التعلیم، والقلق لدیهما یعتبر دافعا 

ًمكتسبا أو قابال لالكتساب، ونظرا إلیه كنتاج لتوقع األلم والذي یرتبط بالمثیرات  الخارجیة ً

والعملیات الداخلیة من جانب آخر، ویحدث القلق نتیجة الصراع بكافة من جانب

.)137ص،2009فرج  (أشكاله

وهكذا فإن النظریة السلوكیة قامت بتحلیل السلوك إلى وحدات من المثیر واالستجابة،

ف والقلق، والقلق عندهم هو نتیجة اقتران المثیر المحاید بمثیر یؤدي إلى استجابة الخو

.وقد تم هذا االقتران في ماضي الفرد األمر الذي سیؤثر علیه في المستقبل

:النظریة اإلنسانیة-ج

كارل روجرز أن قلق المستقبل ینشأ عندما یكون الفرد غیر قادر على إعطاء یرى 

ٕاستجابات تقود إلى النجاحات والى إرضاء الحاجات االجتماعیة، األمر الذي یخلق لدى 

د صراعات تؤدي بدورها إلى إثارة مشاعر القلق السیما القلق من المستقبل فتنشأ الفر

مشاعر عدم الرضا عن الذات، هذا الشعور الجدید یؤدي بدوره إلى نشوء مشاعر عدم 

األمن النفسي الذي یهدد الذات نفسها، وحیثما یستمر الصراع وتزداد شدة القلق یتمركز 

ي خفض القلق من خالل المیكانزمات الدفاعیة، وكنتیجة  أكثر فأكثر فاإلنسانيالسلوك 
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وتتحول نحو األفراد اآلخرین المحیطین لذلك تزداد ردود الفعل ذات الطبیعة الدفاعیة 

.)165ص،2011الحمداني، (بالفرد الذین یتفاعل معهم

مع ویمكن القول أن قلق المستقبل عند روجرز ینشأ لدى الفرد حینما یخفق في عالقاته 

ًاآلخرین، خوفا من انتقاد اآلخرین له وتهدیده األمر الذي یشعره بعدم األمن النفسي 

.وبالتالي تهدید ذات الفرد

أما فریدریك ثورن فیرى أن قلق الفرد یكمن في خوفه من المستقبل؛ أي أن القلق لیس 

ًاما أن نهایته  عن خبرات الماضي، فاإلنسان هو الكائن الحي الوحید الذي یدرك تمًناشئا

حتمیة، وأن الموت قد یحدث له في أي لحظة وأن توقع حدوث الموت فجأة یعد التنبیه 

 یعتبر خطر الموت هو أهم اإلنساناألساس للقلق من المستقبل عند اإلنسان، ورغم أن 

إال أن قیمة حیاته ذاتها تتضاءل أمام القیم تهدید یواجهه، من ثم فهو أبرز مصادر قلقه، 

یؤمن بها ویتبناها ویطبقها في حیاته وبالتالي یصبح أي تهدید موجه لهذه القیم أحد التي 

.)61ص،2008، طیةالع(مصادر القلق لدیه

 ثورن یعتبر سجل حیاة الفرد من أكثر األدوات صالحیة للتنبؤ بحیاته وعلیه فإن

اضیه من خالل المستقبلیة، والقلق عنده ال عالقة له بالماضي بل یستطیع الفرد تجاوز م

.قدرته على تشكیل المستقبل

:نظریة التناشز المعرفي-د

یرى فستنجر أنه حینما یكون هناك تعارض بین اثنین من المدركات تم الحصول علیها 

، فإن هذا التعارض یؤدي إلى أحداث حالة من )أو بین المدركات والسلوك(بالوقت ذاته 

حالة عدم االرتیاح تلك بأن یغیر الفرد من التوتر وعدم االرتیاح، ویتم التخلص من 

,1976(مدركاته لكي تتطابق مع سلوكه p.163,Secord & et al(.

ًواستنادا إلى رأیه هذا فقلق المستقبل یستثار بفعل التناقض الحاصل في مدركات الفرد أو 

ه في الجوانب المعرفیة لدیه وبذلك فإن الفرد الذي یتمتع بمؤهالت معینة سیضع لنفس

.مكانة تنسجم وطبیعة مؤهالته هذه
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:ًویمكن تفسیر قلق المستقبل بناءا على بعض النماذج المعرفیة ومنها نموذج أرون بیك

وهو حیث تحدث بیك عن قلق المستقبل من خالل عرضه للنموذج المعرفي لالكتئاب، 

موضح في الشكل ًینظر إلى االكتئاب بوصفه تنشیطا لثالثة أنماط معرفیة رئیسیة كما هو 

:الموالي

)تصمیم الباحث(الثالوث المعرفي لبیكیوضح ):06(شكل رقم

ویعزو بیك هذه النظرة بصفاتها الثالثة إلى النظرة المشوهة أو المحرفة لعدد من األخطاء 

.)171ص،2011الحمداني، (المنطقیة

خاص بالنظرة التشاؤمیة للمستقبل، وهو یعني والذي یهمنا في نموذج بیك هو النمط ال

اتخاذ الفرد التجاهات تتصف بالخوف من المستقبل والتشاؤم من سوء األحوال وعدم 

یعتقد الفرد أنه عدیم النفع ، حیث )73ص،2006معمریة، (السعادة في مستقبل حیاته 

 التجارب كفقدان وغیر كفء وهذه األفكار تتشكل أثناء مرحلة الطفولة والمراهقة من خالل

.أحد الوالدین أو النبذ االجتماعي من قبل األقران أو األحداث المأساویة المتتالیة

 إذا فبیك هنا یتحدث عن قلق المستقبل كمسبب لالكتئاب، وهو یرى أن قلق المستقبل 

ًلدى الفرد یتكون بسبب نظرته التشاؤمیة للحیاة والتي یكونها استنادا على األفكار التي

.ًیحتفظ بها منذ الطفولة واستنادا على خبرات الحیاة المؤلمة

قلق

المستقبل





النظرة التشاؤمیةالنظرة التشاؤمیة

للمستقبلللمستقبل

كره الذات 

هاوالتندید ب

التفسیرات 

السلبیة 

لألحداث
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.)41 ص،2011المصري، (:سمات ذوي قلق المستقبل.4.2.3

.أنهم ال یخططون للمستقبل حتى ال یصابون بخیبة أمل-

. أنهم یتعاملون مع أمور المستقبل بمرح أقل-

أنهم یعانون من أعراض و اضطرابات جسمیة عندما یفكرون بالمستقبل فكلما زادت -

.حدة القلق زادت هذه األعراض وتعددت

.یتعاملون مع األمور الصغیرة من أجل تأجیل القیام باألعمال الهامةأنهم -

أنهم على المستوى االجتماعي، یستخدمون اآلخرین لتأمین مستقبلهم، كما أنهم -

.یمیلون إلى السیطرة على السلطة لتكوین حیاة سهلة

.أنهم ال یعتنون بصحتهم وأجسامهم، فهم ال یحافظون على قوتهم من أجل المواقف-

.التركیز الشدید على أحداث الوقت الحاضر أو الهروب نحو الماضي-

.االنتظار السلبي لما قد یقع-

.االنسحاب من األنشطة البناءة و دون مخاطرة-

.الحفاظ على الظروف الروتینیة و الطرق المعرفیة في التعامل مع مواقف الحیاة-

دال من المخاطرة من اتخاذ إجراءات وقائیة من أجل الحفاظ على الوضع الراهن ب-

.أجل زیادة الفرص في المستقبل

استخدام آلیات دفاعیة مثل اإلزاحة والكبت من أجل التقلیل من شأن الحاالت -

.السلبیة

.االنطواء و ظهور عالمات الحزن و الشك و التردد-

.الخوف من التغیرات االجتماعیة و السیاسیة المتوقع حدوثها في المستقبل-

.تعنتصالبة الرأي وال-

.ظهور االنفعاالت ألدنى األسباب-

.التشاؤم ألن الخائف من المستقبل ال یتوقع إال الشر ویهیأ له أن األخطار محدقة به-
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:أن قلق المستقبل یتسم بـ)1996(  وأوضحت دراسة معوض 

.ال یمكنه تحقیق ذاته-

.ال یمكنه أن یبدع-

.الشعور بالعجز-

.یتمیز بحالة من السلبیة والحزن-

.نقص القدرة على مواجهة المستقبل-

.الشعور بالنقص ونقص الشعور باألمن-

:إلى أن ذوي قلق المستقبل یعانون من)2003( أما دراسة إیمان صبري 

.ضعف ثقة الشخص في قدرته-

.إرجاع ما یحدث له من مواقف غیر سارة إلى عوامل خارجیة-

 یعاني من قلق المستقبل یعتبر فاقدا أن الفرد الذي)2006( وأكدت نتائج دراسة إبراهیم 

للثقة في المستقبل وعرضة لالنهیار العقلي والبدني ویفقد الثقة بنفسه، و دائما كثیر التردد 

.عاجز عن البدء في األمور

أن صفات الفرد القلق من المستقبل أنه ال یثق بأحد )2006(أما دراسة سناء مسعود 

خرین وأنه یستخدم آلیات دفاعیة ذاتیة كاإلزاحة والكبت مما یؤدي به إلى االصطدام باآل

.)55 ص،2009المشیخي، (واإلسقاط من أجل التقلیل من الحاالت السلبیة

:خالصة

ًاتساقا مع ما سبق یعتبر القلق من المستقبل نوعا من أنواع القلق الذي یشكل خطرا  ً ً

لحیاة الصعبة والمعقدة وتزاید ؛ حیث یظهر نتیجة ظروف إوانتاجیتهمعلى صحة األفراد 

، وألجل ذلك قد یتحول المستقبل من مصدر لبلوغ األهداف ضغوط الحیاة ومطالب العیش

.وتحقیق اآلمال إلى مصدر للخوف والتوجس
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  طبیعة الشعور بالوحدة النفسیة

:تمهید

  تعد الدراسة النفسیة لموضوع الوحدة النفسیة من المجاالت الخصبة والمهمة فـي مجـال 

ًهـــا نتاجـــا للعالقـــات االنفعالیـــة واالجتماعیـــة غیـــر المرضـــیة، فـــضال عـــن علـــم الـــنفس باعتبار

ًعــــدم اتــــسامها بخاصــــیة اإلشــــباع، الســــیما وأنهــــا تترســــب تــــدریجیا فــــي نفــــسیة الفــــرد نتیجــــة 

لــذلك نحــاول فــي هــذا الفــصل التعــرف علــى طبیعــة .تعرضــه لظــروف ذات خاصــیة معینــة

ــــص ــــسیة مــــن خــــالل مفهومهــــا، وخصائ ــــشعور بالوحــــدة النف ها، وأســــبابها، ونظریاتهــــا، ثــــم ال

ًعناصـرها، وأشــكالها، وبعــض المفـاهیم المرتبطــة بهــا، ثـم مظاهرهــا عنــد األبنـاء وصــوال إلــى 

األسالیب الكفیلـة بمواجهتهـا، لنقـف فـي نهایـة هـذا الفـصل عنـد العالقـة التـي تـربط المعاملـة 

.الوالدیة بالوحدة النفسیة لدى األبناء

:فسیةمفهوم الوحدة الن.1.4

:مفهوم الوحدة النفسیة في معاجم اللغة العربیة.1.1.4

   تعــددت المنــاحي المــستخدمة فــي تعریــف معنــى الوحــدة النفــسیة فمــن وجهــة نظــر معــاجم 

اللغـــة العربیـــة، یقـــصد بالوحـــدة علـــى المـــستوى النفـــسي االنفـــراد ویتـــردد هـــذا المعنـــى بـــصورة 

ن منظــور أن الوحیــد یبنــى علــى الوحــدة مختلفــة فــي كثیــر مــن هــذه المعــاجم، حیــث یــرى ابــ

ٌوحید.واالنفراد عن األصحاب ْ ِ ًال أحـد معـه یؤنـسه، وقـد وحـد ویوحـد وحـادة ووحـدة، وتقـول :َ َ َ ُ َْ َ ََ َ َْ
ِ

ًبقیت وحیدا أي فریدا، ویقال دخل القوم موحد أي منفردا ً ًَ َ ْ َ ْ ).408ص،1997ابن منظور،(ِ

نــي االنفــراد كعملیــة إرادیــة، حیــث یعمــد الفــرد   وهكــذا فــإن الوحــدة النفــسیة بهــذا المعنــى تع

ًأحیانــا إلــى اعتــزال النــاس بمحــض إرادتــه وال یعتــري الفــرد عندئــذ أي شــعور بالــضیق بــسبب 

ًكونــه وحیــدا، بیــدا أن هــذا المعنــى یختلــف عمــا یتــضمنه مــصطلح الوحــدة النفــسیة ألن هــذه 

حیـث أنـه لـم یتوقـف عنـد الـربط األخیرة ترتبط بالوحشة وهذا ما أكـده العـالم الفیـروز أبـادي؛ 

بین مفهوم الوحدة واالنفراد بالنفس، بل أضـاف رابطـة أخـرى بـین الـشعور بالوحـدة والـشعور 

1998الفیـــــروز أبـــــادي،(بالوحـــــشة أي االنقطـــــاع عـــــن النـــــاس وبعـــــد القلـــــوب عـــــن المـــــودات

).324ص
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:مفهوم الوحدة النفسیة في المعاجم األجنبیة.2.1.4

ًنبیــة كانــت أكثــر تحدیــدا لمفهــوم الوحــدة النفــسیة مــن المعــاجم العربیــة حیــث    المعــاجم األج

(الروس"وزمالئـــه و"نیلـــسون"اتفـــق كـــل مـــن  "Larouse( وحـــدة نفـــسیة "علـــى أن مـــصطلح

Loneliness" یــشتق مـــن الــصفةLone وهـــي صـــفة یقــصد بهـــا منفـــرد، وحیــد، مـــن غیـــر 

فــصل أو منعــزل عــن أبنــاء جنــسه رفیــق، وهــي مفــاهیم تــشیر فــي جملتهــا إلــى كــون الفــرد من

، واالغتـــراب Lonesomeوهـــي حالـــة یـــصاحبها معانـــاة الفـــرد لكثیـــر مـــن ضـــروب الوحـــشة 

Alienation واالغتمـــام ،Dejection ـــاب ربـــط "الروس"، إال أن Depression، واالكتئ

مــن Miserableفــي معجمــه بــین مفهــوم الوحــدة النفــسیة وبــین إحــساس الفــرد بالتعاســة 

ـــاد الـــصدیقجـــراء اضـــطرا ـــاس بـــسبب شـــعوره بافتق ـــزال الن 2005شـــیبي،"(ر الفـــرد إلـــى اعت

).13ص

:مفهوم الوحدة النفسیة عند علماء النفس.3.1.4

    اختلــف علمــاء الــنفس فــي تحدیــد مفهــوم الوحــدة النفــسیة ولهــذا االخــتالف أســباب عدیــدة 

النفـــسیة لـــه، وكـــذا ًأن مـــصطلح الوحـــدة النفـــسیة حـــدیث نـــسبیا فـــي تنـــاول الدراســـات :منهـــا

ـــق  ـــل القل ـــاهیم المرتبطـــة بـــه مث ـــره مـــن المف طبیعـــة العالقـــة بـــین مفهـــوم الوحـــدة النفـــسیة وغی

وغیرهـا، إضـافة إلـى اخـتالف المنطلقـات النظریـة للبـاحثین ....االكتئاب، العزلة االجتماعیـة

الـــذین تنـــاولوا هـــذا المفهـــوم بالدراســـة، ونعـــرض فیمـــا یلـــي بعـــض تعـــاریف البـــاحثین للوحـــدة

:النفسیة

"الوحــدة النفــسیة بأنهــا(Sullivan)    فقــد عــرف ســولیفان خبــرة مؤلمــة تربــك التفكیــر :

ًبهـــدوء وصــــفاء، وأنــــه لــــیس مــــن الــــضروري أن یكـــون الفــــرد معــــزوال فیزیقیــــا لیخبــــر الوحــــدة  ً

).78ص،2006جودة، ("عالقات االجتماعیةلل تنبع من افتقاد الفرد فهي النفسیة، 

"الوحدة النفـسیة بأنهـا(Rook)كما تعرف روك شـعور مـؤلم ومحـزن إال أن هـذه الوحـدة :

"ًتعتبر أساسا خبرة ذاتیة، وهذا التفرد لهذه التجربة هو ما یجب أن تركز علیه البحوث

).642،ص2001المزروع،(
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 للوحـدة النفـسیة علـى (Rokach) وروكـاتش(Leiderman)    وینظـر كـل مـن لیـدرمان

"أنهــا ر فیهــا الفـــرد بالوحـــدة أي االنفــصال عـــن اآلخـــرین، وهــي حالـــة یـــصاحبها حالـــة یـــشع:

Alienation، واالغتــــرابLonesomeمعانــــاة الفــــرد لكثیــــر مــــن ضــــروب الوحــــشة

"، من جراء إحساسه بالوحدةDepression، واالكتئابDejectionواالغتمام

).14ص،2005شیبي،(

"   فــي حــین یــرى إبــراهیم قــشقوش أنهــا فــرد بوجــود فجــوة نفــسیة تباعــد بینــه وبــین شــعور ال:

أشخاص وموضوعات مجاله النفسي، إلى درجة یشعر فیها الفرد بافتقـاد التقبـل والحـب مـن 

اآلخـــرین؛ بحیـــث یترتـــب علـــى ذلـــك حرمـــان الفـــرد مـــن أهلیـــة االنخـــراط فـــي عالقـــات مثمـــرة 

ومـــشبعة مـــع أي مـــن األشـــخاص وموضـــوعات الوســـط الـــذي یعـــیش فیـــه ویمـــارس دوره مـــن

).642ص،2001المزروع،"(خالله

"   أمــا مجــدي محمــد الدســوقي فیــرى أنهــا إحــساس الفــرد بوجــود فجــوة نفــسیة تباعــد بینــه :

وبــین األفــراد المحیطــین بـــه نتیجــة افتقــاده إمكانیــة االنخـــراط والــدخول فــي عالقــات مـــشبعة 

 أنــه محــاط ٕذات معنــى ممــا یــؤدي إلــى شــعوره بعــدم التقبــل والنبــذ واهمــال اآلخــرین لــه رغــم

).77ص،2006جودة،"(بهم

"   وتعرف زینب شقیر الوحـدة النفـسیة بأنهـا الرغبـة فـي االبتعـاد عـن اآلخـرین واالسـتمتاع :

ًبــالجلوس منعــزال عــنهم مــع صــعوبة التــودد وصــعوبة التمــسك بهــم، بجانــب الــشعور بــالنقص 

).20ص،2002خوج،"(وعدم الثقة بالنفس

Asher) ویعتبرهــا آشــر وجــولي & Julie)" حالــة انفعالیــة داخلیــة تتــأثر بقــوة بأشــكال :

حیــاة الفــرد االجتماعیــة، وأضــافا بــأن الظــروف الخارجیــة التــي تحــیط بــالفرد ال تلعــب بحــد 

ًذاتها دورا مهما في إحساس الفرد بالوحدة النفسیة ).782ص،2005جودة،("ً

ن القـول أنهـا حالـة یخبرهـا    وفي ضوء ما تقدم من أراء حول تعریف الوحـدة النفـسیة، یمكـ

ًالفرد تنشأ أساسا عن قصور في العالقات االجتماعیة للفـرد مـع اآلخـرین، ممـا یجعـل الفـرد 

ٕیشعر باأللم والمعاناة بسبب إحساسه بعدم تقبل واهمـال اآلخـرین لـه، كمـا یتـضح أن معنـى 

ل حـــاالت الوحـــدة النفـــسیة ال یتفـــق مـــع العزلـــة الموضـــوعیة التـــي یجبـــر اإلنـــسان علیهـــا مثـــ

السجن االنفرادي، وغیرها من الحـاالت التـي یفقـد اإلنـسان فیهـا حریتـه ویعـزل عـن اآلخـرین 
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رغـم إرادتـه، ویـرى عـادل عبـد الفتـاح أن أغلــب التعریفـات المقدمـة للوحـدة النفـسیة تتفـق فــي 

:ثالث نقاط أساسیة وهي

.كون الوحدة النفسیة خبرة ذاتیة-1

.كة في حیاة الفردأنها نتیجة لنقص العالقات المدر-2

.أنها تجربة كریهة ومریرة-3

  وعلى الـرغم مـن كـون الوحـدة النفـسیة تجربـة كریهـة ومؤلمـة وظـاهرة مـن ظـواهر الحیـاة 

اإلنـــسانیة إال أنهـــا لـــم تلقـــى االهتمـــام الكـــافي علـــى المـــستوى البحثـــي والعالجـــي، حیـــث أكـــد 

Peplau)(بیبلــو وبیرلمــان  and Perlmanوث التــي تناولــت الوحــدة  أن الدراســات والبحــ

، وهـــذه الدراســـات تكــــاد تقتـــصر علــــى %6 لـــم تتعــــدى 1960–1932النفـــسیة مـــن ســــنة 

ًالمالحظــات الــسریریة للمرضــى، وفــي الــسبعینات تطــورت نوعــا مــا بــسبب االنتــشار الواســع 

 عانوا من مستوى مرتفـع مـن أمریكامن سكان %25لظاهرة الوحدة النفسیة؛ حیث وجد أن 

.سیة، باإلضافة إلى تطور حركة القیاسالوحدة النف

 أن موضوع الوحدة النفسیة لم یلقى االهتمام الكافي إال فـي Benedict)(   ویرى بیندكت 

1973 مؤلفـــه ســـنة(Weiss)الثمانینــات مـــن القـــرن العـــشرین ال ســـیما بعــد أن قـــدم فـــایس

فــایس عــن الوحــدة ، حیــث تــأثر معظــم البــاحثین بعــد ذلــك بكتابــات "الوحــدة النفــسیة"بعنــوان 

).780ص،2005جودة،(النفسیة

 وركـاتش أن الـشعور بالوحـدة النفــسیة (Mijuskovec)   ویفتـرض كـل مـن میجاسـكوفیك

ًلیس مرضا اجتماعیا عصریا، ولكنه حالة تخبرها الكائنات البشریة منذ فجر التـاریخ، لـذلك  ً

لیلــى (لیــست ظــاهرة معاصــرةفــإن هــؤالء یــرون أن الــشعور بالوحــدة النفــسیة ظــاهرة تاریخیــة و

ً، ویفترضون أنه كوننا بشر یعني أن لنا وجـودا فنحـصل )643،ص2001عبد اهللا المزروع،

علــى حــصتنا مــن تجربــة الحیــاة وبــذلك نكــون وحیــدین، وهــذا یعنــي أنــه طالمــا أن اإلنــسان 

).2ص،2005شیبي،(موجود فلیس له مفر من خبرة الشعور بالوحدة النفسیة

النیــال أن الوحــدة النفــسیة ظــاهرة ال تقتــصر علــى فئــة عمریــة معینــة، یعــاني   وتــرى مایــسة 

.منها األطفال والمراهقون والراشدون والمسنون على حد سواء

)www.arabpsynet.com/journals/p/p25.htm://http،1993مایسة النیال،(
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:بعض المفاهیم المرتبطة بالوحدة النفسیة.2.4

حــدة النفـسیة باهتمـام البـاحثین العــرب إال فـي الـسنوات األخیـرة وتفــسر    لـم یحـظ مفهـوم الو

،لیلى المزروع ذلـك بتـداخل مفهـوم الوحـدة النفـسیة مـع مفـاهیم أخـرى مثـل العزلـة واالكتئـاب

ٕوان كانــــت جمیعهــــا یمكــــن اعتبارهــــا عناصــــر مكونــــة للوحــــدة النفــــسیة، ومــــن بــــین المفــــاهیم 

:المرتبطة بالوحدة النفسیة نجد

:Shynessالخجل.1.2.4

ــــاك  ــــصلة بظــــاهرة الخجــــل، فهن ــــة ال ــــسیة مــــن المتغیــــرات وثیق ــــشعور بالوحــــدة النف    یعــــد ال

ـــــرین، یتـــــصدرهما تجنـــــب التفاعـــــل  خـــــصائص نفـــــسیة وســـــلوكیة مـــــشتركة بـــــین كـــــال المتغی

ًواالحتكــاك مــع اآلخــرین، فــضال عــن انخفــاض كــل مــن الــسلوك التوكیــدي وتقــدیر الــذات وال 

 المــشتركة بــین المتغیــرین فــي الجوانــب الــسلوكیة فحــسب، ولكنهــا تنحــصر هــذه الخــصائص

تتــــضمن أیــــضا جوانــــب معرفیــــة كــــالحیرة فــــي كیفیــــة التــــصرف نحــــو اآلخــــرین، إلــــي جانــــب 

الــــشعور باالرتبــــاك، وضــــعف القــــدرة علــــى االســــترخاء، والــــشعور بعــــدم الجاذبیــــة واألهمیــــة

).40ص،1999النیال،(

ن هنــاك تــشابه بــین مفهــومي الخجــل والــشعور بالوحـــدة أ)Portnoff(    ویــرى بورتنــوف 

النفسیة فكالهما یشتمل على نوع مـن القـصور االجتمـاعي، ویـضیف أن كـل إنـسان خجـول 

ًاجتماعیا غالبا ما یتعرض للشعور بالوحدة النفسیة ً.

 أن الفـــرد الـــشاعر بالوحـــدة النفـــسیة مـــشترك مـــع الفـــرد (Menniger)    ویـــرى مینیجـــر

2002،خـوج( شخصیة كل منهما تمیل إلى الفشل في التكیف االجتمـاعيالخجول في أن

).25ص

   وعلــى الــرغم مــن وجــود قــدر مــن التــداخل بــین الــشعور بالوحــدة النفــسیة والخجــل إال أن 

ـــشعور بالوحـــدة النفـــسیة هـــو شـــعور  ـــز بینهمـــا، فال ـــه لـــضرورة التمیی ـــاحثین نب ـــر مـــن الب الكثی

 الخـالص منــه وقتمـا یـشاء، بینمــا الخجـل هـو بعــد الفـرد عــن ضـاغط مـؤلم ال یــستطیع الفـرد

اآلخرین بمحض إرادته، وبسبب ظروف طارئة تمنعه من ممارسة حیاته بشكل طبیعي  

.ویستطیع الفرد إنهاءه وقتما یشاء دون أن یشعر باأللم
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:Isolationالعزلـة.2.2.4

لوحـــدة النفـــسیة، حیـــث یـــرى كـــل مـــن  تعـــد العزلـــة أو االنفـــراد أحـــد المفـــاهیم المرتبطـــة با

ًأن كال من الـشعور بالوحـدة النفـسیة )(Kirckenbaum، وكیرسكینباوم(Grasha)جراشا

والعزلة یتضمن االنفصال، والخجل، وعدم القـدرة علـى عقـد عالقـات وصـداقات ناجحـة مـع 

).24ص،2002خوج،(اآلخرین، وانخفاض التفاعل والمشاركة الناجحة معهم

لــرغم مــن ذلــك فقــد أكــد بعــض البــاحثین علــى ضــرورة التفریــق بینهمــا، فالعزلــة فــي   وعلــى ا

ُنظــرهم مجــرد انفــصال الــشخص فیزیقیــا عــن األفــراد اآلخــرین، بینمــا یعــرف الــشعور بالوحــدة  ً

النفــسیة فــي ضــوء المــشاعر الشخــصیة نحــو تلــك العزلــة، وبهــذا المعنــى قــد یعــزل الــشخص 

 نفـسه بالوحـدة، بینمـا قـد تـستثار مـشاعر الوحـدة بـدون عن اآلخرین ولكن ال یشعر في قرارة

عزلة حقیقیة، فالشعور بالوحـدة یتوقـف فـي طبیعتـه ومقـداره علـى افتقـاد العـدد المناسـب مـن 

األصــدقاء، أو النوعیــة المالئمــة المتفقــة مــع مــزاج الــشخص، أو نقــصان فــرص االلتقــاء مــع 

).43ص،1993أبو سریع،(اآلخرین

یم عبــد الــستار مــع نظــرة أســامة؛ حیــث یــرى أن الفــرد قــد ینعــزل بنفــسه عــن    ویتفــق إبــراه

ًاآلخــرین حتــى وهــو فــي أكثــر األمــاكن زحامــا بالنــاس، ومــن خــالل العزلــة یعطــي اإلنــسان 

لنفسه فرصة التأمل والحریة، ولكي نعـرف مـا إذا كـان الـشخص فـي عزلـة أم فـي وحـدة فـال 

تفـي بمجـرد مالحظـة أنـه محـاط بـاآلخرین، أو ًبد لنا من سـؤاله شخـصیا عـن ذلـك وأن ال نك

).191ص،1985عبد الستار،(أنه یعمل بمفرده في حجرة موصدة

 فقــــد میــــز بــــین العزلــــة والوحــــدة بتــــسمیة األولــــى العزلــــة االجتماعیــــة Weiss   أمــــا فــــایس 

.وتسمیة الثانیة العزلة االنفعالیة

ًشعوریة مؤلمة ودائما ال تلقى ترحابـا    وتنظر روكاتش إلى الوحدة النفسیة بوصفها تجربة  ً

ًمــن أولئــك الــذین یــشعرون بهــا، أمــا العزلــة فتعتبرهــا تجربــة مختلفــة تمامــا، حیــث أن انفــراد 

المـــرء بذاتـــه فـــي حالـــة العزلـــة یتـــیح لـــه فرصـــة للهـــدوء واســـتعادة النـــشاط فتتـــیح لـــه الفرصـــة 

ـــا مـــ ـــى العزلـــة ًالســـتیعاب مـــا یتلقـــاه مـــن معلومـــات مـــن المحـــیط الخـــارجي، وغالب ا یـــشار إل

ًباعتبارهــا تجربــة ایجابیــة مــن ثمارهــا تجدیــد الطاقــة، واعطــاء الفــرد حیــزا مــن الوقــت للتفكیــر  ٕ

).28ص،2005شیبي،(والتأمل أو حتى لمجرد االستمتاع بالراحة
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:Depressionاالكتئاب .3.2.4

 أعراض  أن الشعور بالوحدة النفسیة وضع في السابق معSeligonsیعتبر سیلجونز 

االكتئاب لما بینهما من تشابه، وكان یعالج وفق الطریقة التي یعالج بها االكتئاب، إال أن 

ًالدراسات الحدیثة أثبتت أن الشعور بالوحدة یعد مصطلحا مستقال له خصائصه المتفردة  ً

عن االكتئاب؛ فالشخص الذي یعاني الوحدة ترتبط مشاعره بعالقاته باآلخرین، ویشعر 

صه، والمظهر األساسي له هو الوحشة، بینما یعد االكتئاب حالة عاطفیة عامة  ینقبشيء

.)219، ص2009العاسمي، (تتعلق بمشاعر الفرد في مجاالت متعددة 

وعلى الرغم من هذه االستقاللیة لهذا االضطراب عن االكتئاب إال أنهما یرتبطان في 

هذا ما دفع الباحثین إلى النظرالكثیر من الخصائص المعرفیة والسلوكیة والوجدانیة، و

ًلالكتئاب بوصفه عرضا من أعراض الوحدة النفسیة إذا كانت زملة الوحدة النفسیة هي 

.ًالغالبة، ویعد عرضا من أعراض االكتئاب إذا كانت الزملة االكتئابیة هي السائدة

:خصائص الشعور بالوحدة النفسیة.3.4

Peplau) المجــال ومــنهم الباحثــان بیبلــو وبیرلمــان    یــشیر العدیــد مــن البــاحثین فــي هــذا

and Perlman)إلي وجود خاصیتین للوحدة النفسیة وهما :

 أن الوحدة النفسیة تعتبر خبرة غیـر سـارة مثلهـا مثـل الحـاالت الوجدانیـة غیـر الـسارة -1

.كاالكتئاب والقلق

Social أن الوحـدة النفـسیة كمفهـوم یختلـف عـن االنعـزال االجتمـاعي-2 Isolation

ًوهـي تمثــل إدراكــا ذاتیــا للفـرد عــن وجــود نــواقص للفــرد فـي نــسیج عالقاتــه االجتماعیــة 

Social Network فقد تكون هذه النواقص كمیة مثل ال یوجد عدد كـافي مـن األصـدقاء ،

).14ص،2005شیبي،(أو قد تكون نوعیة مثل نقص المحبة أو األلفة مع اآلخرین

 فاید على ما جاء به بیبلو وبیرلمان، حیث اعتبـر أن الوحـدة النفـسیة تـضم    ویؤكد حسین

:خصائص ثالثة هي

. أنها تنتج عن النقص المدرك للعالقة في الحیاة االجتماعیة للفرد-1

. أنها خبرة ذاتیة وال تتكافأ مع العزلة االجتماعیة للفرد-2

).360-359ص.ص،2004فاید،(أنها خبرة كریهة وتبعث على األسى-3
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:نظریات الوحدة النفسیة.4.4

،   تعد ظاهرة الشعور بالوحدة النفسیة إحدى الظواهر التي تفتقر إلى الجانب النظري

ًحیث أدخلت إلى مجاالت الفلسفة وعلم االجتماع وتعالج مع االكتئاب، علما أن 

وسوف نعرض فیمایلي مفهوم الوحدة النفسیة مفهوم مستقل له خصائص منفردة، 

:لبعض النظریات النفسیة التي تناولت ظاهرة الوحدة النفسیة كمایلي

:وجهة النظر التحلیلیة.1.4.4

، حیــث یــرى (Freud)   یتــزعم هــذه النظریــة رجــال التحلیــل النفــسي وعلــى رأســهم فرویــد

ات المحبطـة أصحاب هذه النظریة أن الشعور بالوحدة النفـسیة یمثـل حالـة مـن الكبـت للخبـر

في الالشعور، والتـي اكتـسبت خـالل مرحلـة الطفولـة المبكـرة علـى أثـر الفـشل فـي الحـصول 

ٕعلــى الــدفء والعالقــات الحمیمــة مــع اآلخــرین واحبــاط حاجتــه إلــى االنتمــاء وهــو مــا یــؤدي 

 إلـى أن یرسـب فـي نفـسه خبـرة الوحـدة النفـسیة والتـي تعـود إلـى (Hojat)كمـا یـرى هوجـات

).193ص،2000،عادل(تي المراهقة والرشدالظهور في مرحل

ة تعــود إلــى الطفولــة  أن الوحــدة النفــسیة فــي حالــة المراهقــ(Sullivan)   ویــرى ســولیفان

 بطریقة غیـر مرضـیة، فكلنـا إشباعها الحاجات أو في حال إشباعحیث اعتبرها نتیجة لعدم 

لــــذي یعطــــي ج الرفیــــق ا وكلنــــا یحتــــااإلنــــسانیةیحتــــاج الحــــب والحنــــو واالهتمــــام والعالقــــات 

ًالــشعور بــالقبول والقیمــة، واذا مــا أحبطــت هــذه الحاجــات كــان اللجــوء إلــى الخیــال تعویــضا  ٕ

لإلشـــباع المفقـــود؛ ومــــن ثـــم فقــــدان االتـــصال الحقیقـــي بعــــالم الواقـــع والــــدخول فـــي الــــشعور 

.)80ص،2011الجزار،(بالوحدة النفسیة

رجــع إلــى إســاءة الوالــدین لــه فــي طفولتــه أن شــعور الفــرد بالوحــدة ی)Adler(   ویـرى آدلــر 

ًأو حرمانـه مـن الحـب والعطـف والتـشجیع ممـا یــؤدي إلـى شـعوره بـالنقص نظـرا الفتقـاره إلــي 

).194ص،2000محمد،(عامل الشعور اإلنساني

 أن الفــرد حینمــا یخفــق فــي محاوالتــه للحــصول علــى الــدفء (Horney)  وتــرى هــورني

إنه یعزل نفسه عنهم ویـرفض أن یـربط نفـسه بهـم ویتحـرك والعالقات المشبعة مع اآلخرین ف

).194ص،2000،عادل(ًبعیدا عنهم
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:وجهة النظر السلوكیة.2.4.4

     یـــرى الـــسلوكیون أن الــــشعور بالوحـــدة النفــــسیة مـــرتبط بحـــدوث صــــراع بـــین العملیــــات 

تــــرك المؤدیــــة إلــــى النــــشاط والعملیــــات المؤدیــــة إلــــى الكــــف نتیجــــة عــــدم قــــدرة الفــــرد علــــى 

االســتجابات االشــتراطیة القدیمــة التــي تعلمهــا منــذ طفولتــه علــى إثــر الخبــرات غیــر المناســبة 

التي مر بها في بیئته ممـا یـؤدي إلـى تكـوین عـادات غیـر مناسـبة لدیـه ال تـساعده علـى أن 

یحیا حیاة فعالة ناجحة مع اآلخرین، كما تعوقه عن تعلم استجابات أو أنماط سلوكیة أكثـر 

).194ص،2000محمد،( عالقته باآلخرینمواءمة في

   ویرى عادل عبد الفتاح أن المنظور السلوكي یهـتم بـاألعراض النفسجـسمیة الناجمـة عـن 

.خبرة الشعور بالوحدة النفسیة

أن الـــشعور بالوحـــدة النفـــسیة ینـــتج عنـــه شـــكاوي جـــسمیة مثـــل الـــصداع    وتـــرى روكـــاتش 

،)670ص،2001المـــزروع،( اإلرهـــاق المتكـــرراإلنهـــاك، االضـــطرابات المعدیـــة، الغثیـــان،

.َومن ثم فهذا المنظور یركز على الجوانب الخارجیة على خالف المنظور السابق

:وجهة النظر االجتماعیة.3.4.4

 أن هنـاك ثـالث قـوى اجتماعیـة (Slater)، وسـالتر(Bomman)     یرى كل من بومان

:تؤدي إلي الوحدة النفسیة وهي

.ت األفراد بالخلیة األولى وهي األسرةضعف في عالقا-1

.زیادة الحراك في األسرة-2

.زیادة الحراك االجتماعي-3

تحلیله للوحدة النفـسیة مـن خـالل دراسـة للشخـصیة األمریكیـة وكیـف فـشل     ویبني سالتر

المجتمــــع فــــي تلبیــــة احتیاجــــات أفــــراده، ألن المــــشكلة األمریكیــــة تكمــــن فــــي إحــــساس الفــــرد 

، ومـــن هنـــا اســـتنتج ســـالتر بـــأن الوحـــدة النفـــسیة تعـــود إلـــى )16ص،2005شـــیبي،(بالفریـــة

التقدم التكنولوجي المعاصر الذي أثر على العالقات الشخصیة بـین أفـراد األسـرة والمجتمـع 

ًعمومــــا، وهــــذا مــــا أكدتــــه حــــدیثا أســــتاذة علــــم األعــــصاب بجامعــــة أكــــسفورد اللیــــدي ســــوزان  ً

 عبرت عن مخاوفها من أن التقـدم غیـر 2003جرینفیلد، ففي محاضرة ألقتها في مایو عام

المحـــسوب فـــي مجـــاالت التكنولوجیـــا ســـوف یـــؤدي فـــي أخـــر األمـــر إلـــى ظهـــور أجیـــال مـــن 
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البشر یتعاملون مع الكمبیوتر بطریقـة أفـضل وأیـسر مـن تعـاملهم مـع بعـضهم الـبعض، وقـد 

،2004أبو زیـد،(PeoplesTomorrowفصلت في هذا في كتاب لها بعنوان أبناء الغد 

).26ص

:وجهة النظر المعرفیة.4.4.4

 وزمـالؤه أن الـشعور بالوحـدة النفـسیة یعـود إلـى األفكـار والتـصورات Jones    یـرى جـونز

الخاطئة التـي یحملهـا الفـرد عـن ذاتـه، والتـصورات هـذه مـا هـي إال طریقـة للتفـسیر والتفكیـر 

Maache(حول واقعنا الیومي  2002p10(ًن كال من السلوك والوجـدان ، كما یعتبرون أ

إنمـــا یتحـــدان مـــن خـــالل عملیـــات معرفیـــة ضـــمنیة، وهـــذا مـــا یجعـــل المهـــارات االجتماعیـــة 

لــشخص مــا تختــل بتــأثیر مــن أفكــاره غیــر الواقعیــة وغیــر المتوافقــة؛ فقــد یظــن هــذا الــشخص 

أن زمالءه سوف یرفضونه إذا حاول أن یعقد صـداقات معهـم، ویـؤدي هـذا الظـن إلـي إثـارة 

قـــه وتـــوتره إلـــى الحـــد الـــذي یدفعـــه إلـــى تجنـــب اآلخـــرین والعـــزوف عـــن المبـــادرة بالتفاعـــل قل

أبــــو (ٕاالجتمــــاعي حتــــى ال یوقــــع نفــــسه فــــي الحــــرج النــــاتج عــــن نبــــذ اآلخــــرین واهمــــالهم لــــه

).185ص،1993سریع،

:وجهة النظر التفاعلیة.5.4.4

وأوضــحت أن تفاعــل هــذه دمجــت هــذه النظریــة بــین العوامــل الشخــصیة واالجتماعیــة، 

.ًالعوامل معا ینتج عنه شعور الفرد بالوحدة النفسیة

: أن االتجاه التفاعلي یعزى إلى     ویرى فایس

أن الوحــدة النفــسیة لیــست بــسبب العوامــل الشخــصیة أو العوامــل الموقفیــة، بــل هــي -1

.نتاج التأثیر التفاعلي لتك العوامل

ن تفاعالت الفـرد االجتماعیـة غیـر كاملـة، ولكنـه أن الوحدة النفسیة تنشأ عندما تكو-2

.یعطي اهتمام أكبر للعوامل الموقفیة
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تنـدرج تحـت مقـدار العالقـات االجتماعیـة )(    وقد حدد فایس سـتة اسـتعدادات اجتماعیـة

المــشبعة لــدى الفــرد، كمــا أكــد علــى أن أي نقــص فــي هــذه االســتعدادات یــؤدي إلــى الــضیق 

).17ص،2005شیبي،(النفسي واأللم

   وتوصــلت روكــاتش فــي دراســتها عــن خبــرة الــشعور بالوحــدة النفــسیة إلــي نمــوذج تفــاعلي 

:یظم عوامل متعلقة بالشخص نفسه وأخرى بالبیئة، وضمنتها في ثالث مجموعات وهي

.خلل في إقامة عالقة-1

.أحداث جارحة وصادمة-2

).664ص،2001المزروع،(متغیرات نمائیة وشخصیة-3

:الشعور بالوحدة النفسیةأسباب .5.4

  اختلفــــت أراء البــــاحثین وتباینــــت حــــول أســــباب الــــشعور بالوحــــدة النفــــسیة، فقــــد أرجعهــــا 

البعض إلى طبیعة الشخص نفسه، و الـبعض اآلخـر إلـى البیئـة، فـي حـین أقـر الكثیـر أنهـا 

هـــو فهـــم أســباب الوحـــدة النفــسیة ًنتیجــة تفاعــل االثنـــین معــا، ویعتبـــر عــادل عبـــد الفتــاح أن 

.خطوة أولى نحو السیطرة علیها، وبالتالي التخفیف من وطأتها

: ویعتبر فایس أن الشعور بالوحدة النفسیة یمكن أن نعزوه إلى

المواقف االجتماعیة Situational.

الفــــروق الفردیــــة Individualأو مــــا یعــــرف بالخــــصائص الشخــــصیة Personal

Characters بالوحـــدة النفـــسیة مثـــل الخجـــل، واالنطـــواء التـــي تـــساعد علـــى شـــعور األفـــراد

).14ص،2005شیبي،(والعصابیة مع وجود اختالفات فردیة لدى األفراد

أن الوحــدة النفـسیة هــي نتیجــة للحاجـة للــشعور باالنتمـاء، فلكــل فــرد )(Roy   ویـرى روي

:ثالث حاجات نفسیة

الحاجة للحب والمشاركة االجتماعیة .

خر یتفهم المشاعر واألحاسیس المختلفة الحاجة إلى وجود طرف آ.

الحاجة لوجود من یشعر المرء باالحتیاج إلیه .

)(إعادة تأكید -4عطاء    فرصة ال-3 التكامل االجتماعي   -2 االتصال   -1: تتمثل هذه االستعدادات االجتماعیة في 

. التوجیه-6 اقتران الثقة   -5القیمة   
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  وفي حالة عدم إشباع هذه الحاجات الثالث یشعر الفـرد بـالفراغ، ویكـون داخلـي یـصاحبه 

ُكآبـــة وظلمـــة، وقـــد اتـــضح ذلـــك للبـــاحثین مـــن خـــالل تقـــاریر األفـــراد الـــذین عایـــشوا الوحـــدة 

:ه التقاریرالنفسیة ومن هذ

.تغمرني موجات من الفراغ-

).648ص،2001المزروع (لدي شعور عمیق بأني عدیم القیمة وال وجود لي-

Raven)(أما رافن وروبین  & Rubinفیلخصان أسباب الوحدة النفسیة فیمایلي:

تغیرات في مفاهیم الفرد وأهدافه في العالقة الشخصیة-

ة مـشاعرهم وسـلوكیاتهم إلـى اسـتمرار مـشاعر الطریقة التـي یعـزو بهـا أطـراف العالقـ-

.الوحدة لدیهم أو انخفاضها

بدراسة سـنة    وفي مجال البحث عن أسباب الشعور بالوحدة النفسیة قامت ایمي روكاتش

، حاولـت مـن خاللهـا الباحثـة فحـص "بعنوان ذكریات خبرة الـشعور بالوحـدة النفـسیة"1989

 علـى عینـة ،()األسباب المتباینة لخبـرة الـشعور بالوحـدة النفـسیة باسـتخدام تحلیـل المحتـوى

 مــن اإلنــاث، أتــوا مــن مختلــف مــشارب 298 مــن الــذكور، و228ً فــردا، مــنهم 526قوامهــا 

حلقـات العلـم، :ن خلفیات دیمغرافیة متباینة، وقد تم اختیارهم من مجاالت مختلفـةالحیاة وم

المحاضـرات، الـورش، وجمـیعهم ممـن لـدیهم اسـتعداد لإلصـابة بالوحـدة النفـسیة، وقـد انتهــت 

الباحثــــة إلــــي أســــباب كثیــــرة تــــؤدي إلــــي شــــعور الفــــرد بالوحــــدة النفــــسیة صــــنفتها فــــي ثــــالث 

:مجموعات هي

Relational العالقاتالعجز في إقامة-1 Deficits:

   ویــشمل علــى العالقــات المفقــودة أو العالقــات الحالیــة التــي ال تفــي بحاجــات الفــرد إلـــى 

:االنتماء والدعم والحب والمودة، وتشمل هذه المجموعة على ثالث عوامل هي

:االغتراب االجتماعي-أ

ـــة التـــي یخبرهـــا الفـــرد الـــذي یكـــون  ـــدا ببیئتـــه الخاصـــة، فـــال   ویـــشیر إلـــي العزلـــة البدنی ًبعی

:یستطیع ضبط المواقف والتحكم فیها أو السیطرة علیها وهذا العامل له عنصران

)(تحلیل المحتوى هو طریقة لالستماع وتفسیر وصف الناس لما یتعرضون له من أحداث.
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والـــذي یحـــدث عنـــدما ینفـــصل الـــشخص عـــن :االنفـــصال عـــن األشـــخاص المحبـــوبین

آخــرین لهــم أهمیــة، وألســباب كثیــرة منهــا االرتحــال؛ فقــد عبــر الــبعض مــن أفــراد العینــة علــى 

.دون الصحبة جراء انتقالهم من المدینة التي كان لهم فیها شبكة أصدقاءأنهم یفتق

وتكـون بـصفة عامـة ولـیس بالـضرورة عـن اآلخـرین ذي األهمیـة :العزلـة عـن النـاس

ومــنهم أولئــك الــذین ینعزلــون علــى أســاس نظــامي مثــل المــریض، العجــزة، أو الفــرد الخــواف 

.الذي قد یحجز نفسه في المنزل

:سق الدعم االجتماعي غیر الكافين-ب

    ویــشیر إلــي عــدم وجــود األصــدقاء أو النــاس الــذین یهتمــون بــالفرد، أو عــدم وجــود نــسق 

الـــدعم الكـــافي لحاجـــات الفـــرد، ونـــسق الـــدعم قـــد یكـــون غیـــر مـــشبع، أو قـــد ال یـــشعر الفـــرد 

Urak(مـا أكـده یـراك ودیمیـر وهـذاباالنتماء نتیجـة نقـص فـي األلفـة أو عـدم التواصـل، 

Demir( ات  دور األقــران واألســرة فــي التنبــؤ بمــستویت تناولــ دراســة مــن خــالل2003ســنة

األتـــراك واســـتخدم فـــي الدراســـة مقیـــاس كالیفورنیـــا للـــشعور الوحـــدة النفـــسیة لـــدى المـــراهقین

بالوحـــدة النفـــسیة وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن رفـــض األقـــران كـــان األكثـــر قـــدرة علـــى التنبـــؤ 

).789ص،2005جودة،(ةبالوحدة النفسی

:العالقات المضطربة-ج

    تـــشیر إلـــى العالقـــات غیـــر الـــصحیحة وغیـــر المتوافقـــة والتـــي تتـــصف ببعـــد المـــسافات 

ونقــص فــي المــودة والعالقــة غیــر المــؤثرة أو الــنقص فــي التقــارب والحــب وعــدم التناســق فــي 

ًالقــــة، یمكــــن أن یكــــون مفهومــــا لسلــــسلة تبــــدأ مــــن العالقــــات التــــي لــــم تحقــــق شــــیئا إلــــي الع ً

.العالقات التي تتمیز باالضطهاد؛ أي العالقات التي تسبب األذى

Traumatic)الصادمة(األحداث الجارحة-2 Events:

یـشعر    وتتعامل هذه المجموعة مع التغیرات المفاجئة التي تحـدث فـي حیـاة الفـرد فتجعلـه 

بالوحــدة مثــل االنفــصال عــن األســرة، أو فقــدان عالقــة حمیمــة هامــة بــسبب الطــالق أو وفــاة 

، والفقـدان المـشار إلیـه هنـا دائـم )22ص،2002خـوج،(الـزوج، أو فقـدان أي عالقـة خاصـة

وغیر عابر في طبیعته، وقد یشعر الفرد بالوحدة نتیجة انهیار عالقة هامـة كانـت تحقـق لـه 

ة وعاطفیــة، وال یــشمل ذلــك العالقــات التــي تنتهــي بــالموت ولكــن تلــك ســعادة وراحــة جــسمی
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العالقــات التــي كانــت عزیــزة وال تلبــث أن تفــشل، كمــا تتعامــل هــذه المجموعــة مــع األزمــات 

التـــي یمكـــن أن  تواجـــه الفـــرد مثـــل عـــدم الحـــصول علـــى وظیفـــة، أو البطالـــة، مـــیالد طفـــل 

).668ص،2001المزروع،(معوق، أو دخول السجن

Characterlogicalالمتغیـرات النمائیـة والشخـصیة-3 and Developmental

Variables:

   تلقـــي هـــذه المجموعـــة الـــضوء علـــى األســـباب المتعلقـــة بالخـــصائص الشخـــصیة للفـــرد أو 

التاریخ التطوري وآثاره على خبرات الشخص فـي شـعوره بالوحـدة النفـسیة، ویـتم التركیـز هنـا 

فرد من االستمتاع بعالقة طیبة وحمیمـة، وكـذا علـى األسـباب على الخصائص التي تمنع ال

:األسریة التي تعجل في شعور الفرد بالوحدة النفسیة، وتشمل هذه المجموعة على عاملین

:مواطن ضعف الشخصیة-أ

   و تـــشمل الخـــصائص والـــسمات والمالمـــح العقلیـــة الحقیقیـــة أو المدركـــة التـــي تـــساهم فـــي 

 استحقاق انتباه اآلخـرین ومـرافقتهم، ومـن بینهـا خـوف الفـرد مـن الشعور بعدم االنتماء وعدم

اإلیـــذاء، واالســـتهزاء، وشـــعوره بأنـــه غیـــر ذي أهمیـــة، غیـــر جـــذاب، وهـــي تـــصورات تـــرتبط 

بالتقدیر المنخفض للذات، باإلضافة إلي عجز الفرد على تحقیق االتصال بطریقـة واضـحة 

رات ســابقة ســلبیة ومؤلمــة تكونــت لــدى مــع اآلخــرین نتیجــة الخجــل أو العــداء، أو نتیجــة لخبــ

الفرد عندما كان یتصل باآلخرین في الماضي مما جعلها تؤثر على استعداده وقدرتـه علـى 

ـــــات مـــــع  ـــــد عالق ـــــى مـــــستوى شـــــعوره بالراحـــــة لتوطی ـــــؤثر عل ـــــا وت ـــــاآلخرین حالی ـــــصال ب ًاالت

ً، ویــضم هــذا العامــل أیــضا المــرض والــوهن الجــسدي )670ص،2001المــزروع،(اآلخــرین

ًذي قد یحبس الفرد في المنـزل أو المستـشفى وبـذلك یجعلـه منفـصال عـن اآلخـرین مكانیـا، ال ً

"ومــن بــین العبــارات التــي ســردها المــستجوبون حــول هــذه النقطــة كــان "، "كنــت فتــاة طویلــة:

"....ًوجهي ملیئا بالندوب

: أوجه العجز النمائیة-ب

النفــسیة لألبنــاء، وتــرى روكــاتش     وتــشیر إلــي األصــل األســري والتــاریخي لــشعور الوحــدة 

:أن هناك أربعة عناصر لهذا العامل
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البیت الباردAcold Home: والـذي یوصـف بـنقص فـي الـدفء والحـب واألمـن والـدعم

.والذي نتوقع أن یقدمه الوالدان

التـصدع األسـريFamilial Rift Refers: ویـشیر بـأن الفـرد ال یـشعر بأنـه جـزء مـن

دم القــدرة علــى التواصــل وبعــدم وجــود الــدعم مــن اآلخــرین الــذین یعتبــرهم األســرة، وكــذلك عــ

الفــرد هــامین بالنــسبة إلیــه، ویتــراوح هــذا العنــصر مــن أســرة تقــدم الــرفض وعــدم القبــول إلــي 

ًأسرة تقدم دعما ال یأتي موافقا لمتطلبات معینة، دعما غیر كاف، وأحیانا    ال تقـدم الـدعم  ً ً ً

).670ص،2001المزروع،(ًنهائیا

اآلبـاء الــسطحیینPeripheral Parents: فهـم ال یقومــون بــدور هــام فــي حیــاة الطفــل

ًوهذا یحـدث للمتواجـدین فـي مكـان واحـد جغرافیـا ویكـون ذلـك عنـدما یعـیش اآلبـاء واألطفـال 

.ًمعا ولكنهم یفتقدون التواصل والتقارب العاطفي

بــاحثین األســباب الكامنــة وراء شــعور    أمــا علــى المــستوى العربــي فقــد نــاقش العدیــد مــن ال

الفـــرد بالوحـــدة النفـــسیة، حیـــث اعتبـــر عبـــد المجیـــد عبـــد الـــسالم التطـــور والتقـــدم التكنولـــوجي 

ًمصدرا للشعور بالوحدة النفسیة وعدم األمن فـي بعـض األحیـان، فطبیعـة التفاعـل اإلنـساني 

د وفئــات المجتمــع فــي المجتمــع التكنولــوجي الحــدیث أضــعف الــروابط االجتماعیــة بــین أفــرا

مما قلل من أهمیة األسرة، وافقد الفرد الكثیر من مقومـات بنـاء الشخـصیة الـسویة، وانتـشار 

وسائط معقدة في االتصال االجتمـاعي مـع اآلخـرین كـاإلعالم واالنترنـت سـاهم فـي إكـساب 

، وقـد أكـد علـى هـذا الـدكتور )22ص،2002خـوج،(ًالفـرد قیمـا تخـالف مـا ورثـه عـن األسـرة

رغم كل التقارب الذي تتیحـه الوسـائل التقنیـة الحدیثـة فإنهـا تحمـل فـي :" أبو زید بقولهأحمد

،2004أبــو زیــد،"(خصائــصها كــل مــا یزیــد مــن فردیــة اإلنــسان وتدفعــه للوحــدة واالنعــزال

).24ص

 إلـــى فـــي بعـــض الحـــاالت تـــؤديأســـالیب المعاملـــة الوالدیـــةكمـــا یـــرى بعـــض البـــاحثین أن 

حـــدة النفـــسیة أیـــن یرغـــب االبـــن فـــي االبتعـــاد عـــن اآلخـــرین واالســـتمتاع شـــعور األبنـــاء بالو

الثقـة  وعـدم  بجانب الشعور بالنقصبالجلوس منعزال عنهم مع صعوبة التودد والتمسك بهم،

.)20ص،2002،خوج(بالنفس
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:الوحدة النفسیةعناصر الشعور ب.6.4

 فحــص العوامــل التــي حــاول بعــض البــاحثین دراســة وتفــسیر الوحــدة النفــسیة عــن طریــق

تؤلف التركیب الظاهري المتضمن عناصر ومكونات الشعور بالوحدة النفـسیة، وأكـدوا علـى 

ًأن مثل هذا التحلیل لن یساعد فقط على فهم الشعور بالوحدة النفـسیة، بـل یـسهم أیـضا فـي 

تــصمیم خطــط التــدخل التــي ســتكون مــؤثرة ومفیــدة والســیما ألولئــك الــذین ســجلوا اســتجابات 

.ر تكیفیة لمواجهة خبرة الوحدة النفسیةغی

:Rokachعناصر الشعور بالوحدة النفسیة عند روكاتش.1.6.4

:ً وضعت روكاتش نموذجا یتكون من أربعة عناصر للشعور بالوحدة النفسیة وهي

-Selfاغتراب الذات-أ Alienation:

س الفرد، واالغتـراب عـن ًیصف اغتراب الذات شعورا بالفراغ الداخلي، االنفصال عن نف

، ویكـون لهـذا العنـصر )18ص،2005شـیبي،(جـوهر الفـرد وهویتـه، والحـط مـن قـدر الـذات

:عامالن

:Emptinessالفراغ-

.  ویتمیز بأنه فراغ داخلي، وكآبة وظلمة یشعر بها الفرد الذي یعاني من الوحدة

:Depersonalizationالهویة الذاتیة/فقدان مالمح الشخصیة -

ي الحـط مــن قـدر الــذات، وتـشیر إلــى المـشاعر الالواقیــة والهویـة المــضطربة والحـط مــن   أ

.قدر الشخصیة

Isolation العزلة البینشخصیة-ب Interpersonal:

ً   عنــدما یفكــر النــاس فــي الــشعور بالوحــدة النفــسیة، فــإنهم غالبــا مــا یربطونهــا بالعزلــة فــي 

 فهــي تلقــي الــضوء علــى مــشاعر الفــرد عنــدما یكــون العالقــات الشخــصیة المتبادلــة، ولــذلك

ًوحیــدا عاطفیــا، جغرافیــا، واجتماعیــا، فهــذا یعنــي فقــدان الــشعور باالنتمــاء، ونقــص العالقــة  ً ً ً

:ذات المعنى، وهناك ثالثة عوامل تؤلف هذا العنصر وهي

Absenceغیاب المودة- of Intimacy.

Perceivedاالغتراب االجتماعي المدرك- Social Alienation.

.Abandonmentالهجر/الخذالن -
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:Agonyصراع عنیف/ ألم -ج

ـــاة، ومـــن المـــستحیل أن نتحـــدث عـــن  ـــشعور بالوحـــدة النفـــسیة مـــع األلـــم والمعان ـــرتبط ال    ی

األفراد الشاعرین بالوحدة النفسیة أو نسمع قصـصهم بـدون اإلشـارة إلـي االضـطراب واألذى 

: جراء هذا الشعور، ویضم هذا العنصروالمعاناة واأللم الذي یعانونه من

Innerاالهتیاج الداخلي- Turmoil.

.Defenselessnessالحمایة/فقدان الدفاع -

Confusion.االضطراب-

Numbness.الالمباالة-

Emotionalثوران انفعالي- upheaval.

Uncertainty.عدم التأكد-

.Discomposureعدم المكاشفة-

).652ص،2001ع،المزرو(Anger.الغضب-
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Distressedالضاغطة/ ردود األفعال الموجعة -د Reaction:

ًتكون من حین ألخر حـادة جـدا وموجعـة الشعور بالوحدة النفسیة،  من  إن األلم والمعاناة

المــح الهیــاج ُویمكــن أن تخبــر علــى عــدة مــستویات، ففــي حــین أن الــصراع العنیــف یرســم م

ـــة  ـــداخلي، واالضـــطراب لـــدى مـــن یـــشعرون بالوحـــدة النفـــسیة فـــإن ردود األفعـــال المحزن /ال

الضاغطة تركـز علـى الـضغوط الفـسیولوجیة، واالجتماعیـة، والمعرفیـة التـي یعایـشها األفـراد 

).653ص،2001المزروع،(الشاعرین بالوحدة النفسیة

:Weissد فایسعناصر الشعور بالوحدة النفسیة عن.2.6.4

: ثالث عناصر أساسیة لخبرة الشعور بالوحدة النفسیة وهيWeiss  وضع فایس

:العاطفة-أ

ٕ    حیـــث یحتـــاج األفـــراد دومـــا إلـــى الـــصداقة الحمیمـــة مـــن أشـــخاص مقـــربین، والـــي التأییـــد  ً

االجتماعي، ویتولد الـشعور بالوحـدة النفـسیة نتیجـة عـدم إشـباع تلـك الحاجـات وعنـدما یفتقـد 

).19ص،2005شیبي،(األفراد الشعور بالعاطفة من قبل اآلخرین

: فقدان األمل-  ب

 وهــو شــعور الفــرد بــالقلق المرتفــع، والــضغط النفــسي عنــد التوقــع الحتیاجــات ال تتحقــق 

.مما یولد الشعور بالوحدة النفسیة

: المظاهر االجتماعیة- ج

 أمام تكوین الصداقات مع اآلخرین ممـا یولـد ًإن شعور الفرد بالوحدة النفسیة یقف حائال

ًالــشعور باالكتئــاب ویجعــل المراهــق مــستهدفا لإلدمــان، واالنحــراف، وغالبــا مــا یتــسم ســلوكه ً

).19ص،2005شیبي،(بالعنف والعدوان

:عناصر الشعور بالوحدة النفسیة عند إبراهیم قشقوش.3.6.4

:برة الشعور بالوحدة النفسیة وهيأربع عناصر أساسیة لخ  وضع إبراهیم قشقوش

. إحساس الفرد بالضجر نتیجة افتقاد التقبل والتواد والحب من قبل اآلخرین- أ
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 إحــــساس الفــــرد بوجــــود فجــــوة نفــــسیة تباعــــد بینــــه وبــــین أشــــخاص الوســــط المحــــیط بــــه -ب

2006جـــودة،(یـــصاحبها أو یترتـــب علیهـــا افتقـــاد الفـــرد ألشـــخاص یـــستطیع أن یثـــق فـــیهم

).78ص

معانـــاة الفـــرد لعـــدد مـــن األعـــراض العـــصابیة مثـــل اإلحـــساس بالملـــل واإلجهـــاد وانعـــدام -ج

.القدرة على تركیز االنتباه واالستغراق في أحالم الیقظة

 إحساس الفرد بافتقاد المهارات االجتماعیة الالزمة النخراطه فـي عالقـات مـشبعة مثمـرة -د

.مع اآلخرین

:أشكال الوحدة النفسیة.7.4

بــضرورة تقــسیم الوحــدة النفــسیة إلــى صــور وأشــكال، فالتقــسیم ادي الكثیــر مــن البــاحثین ینــ

ًیفید كثیرا في فهم خبرة الوحدة النفـسیة وتحدیـد مـصادرها ومـن ثـم تقـدیم النـوع المناسـب مـن 

ًالعالج واإلرشاد طبقا لطبیعة األسباب المؤدیة لشكل بعینه من أشكال الوحدة النفسیة

 بـین ثالثـة أشـكال للوحـدة (Young)فقـد میـز یونـغألجل ذلـك، و)75ص،2011الجزار،(

:النفسیة وهي

:Transient الوحدة النفسیة العابرة-أ

   والتــــي تتــــضمن فتــــرات مــــن الوحــــدة علــــى الــــرغم مــــن أن حیــــاة الفــــرد االجتماعیــــة تتــــسم 

.بالتوافق

: الوحدة النفسیة التحولیة-ب

یــة طیبــة فــي الماضــي القریــب ولكنــه یــشعر بالوحــدة    وفیهــا یتمتــع الفــرد بعالقــات اجتماع

. نتیجة لبعض المتغیرات المستجدة كالطالق، أو وفاة شخص عزیزًالنفسیة حدیثا

:Chronic الوحدة النفسیة المزمنة-ج

    والتي قد تستمر لفترات طویلة تصل إلى عدة سنوات، وفیها یفقد الفرد الـشعور بالرضـا 

).360ص،2004فاید، (االجتماعیةفیما یتعلق بعالقاته 

ونالحـــظ مـــن هـــذه األشـــكال الثالثـــة للوحـــدة النفـــسیة أن النـــوعین األول والثـــاني شـــائعان فـــي 

حیـــاة الكثیـــر مـــن األفـــراد، ولكنهمـــا ال یـــصالن إلـــى حـــد التطـــور للـــدخول إلـــى نطـــاق دائـــرة 
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ــــصدمات الوحــــدة النفــــسیة المزمنــــة، إال إذا تعــــرض الفــــرد للمزیــــد مــــن الــــضغوط البیئیــــة  وال

.االنفعالیة في محیطه االجتماعي

ـــغ فقـــد  ـــى أشـــكال عدیـــدة أمـــا بیـــك ویون ـــى طـــالب -توصـــال إل مـــن خـــالل إجـــراء دراســـة عل

:)72ص ،2011الجزار،( كل منها یعكس نمط عالقة معینة وهي-الجامعة

:االستبعاد-

لـو انتمـى ًویعكس الشعور باالستبعاد اعتقـاد الطالـب أنـه لـیس فـردا فـي مجموعـة كـان یـود 

.إلیها لكنه ال یحظى بقبول أعضائها

:شعور الطالب بأنه غیر محبوب-

ـــك إلـــى ـــه  أنًوهـــو أكثـــر أشـــكال الوحـــدة النفـــسیة إیالمـــا، وقـــد یعـــود ذل  شـــعور الـــشخص بأن

.ًهو ما یمثل أساسا لشعوره باألمن واالستقرارمحبوب 

:االنقباض-

 داخلـه، وأنـه لـیس هنـاك مـن یفـضي ویعني شعور الطالب بأن أفكاره ومـشاعره قـد احتبـست

ًبهــا إلیــه، ذلــك الــشعور هــو مــا عبــر عنــه أیــضا الطــالب الــذین أقــدموا علــى االنتحــار فــي 

.دراسة أخرى أجراها بیك ویونغ على طالب جامعة بوسطن األمریكیة

:االغتراب-

وهــو شـــكل مــن الوحـــدة یــشعر فیـــه الطالـــب بأنــه مختلـــف كلیــة عـــن اآلخــرین، هـــذا الـــشعور 

ًمض بالوحدة یحدث حین یجد الطالب نفسه مختلفا فـي قیمـه واتجاهاتـه واهتماماتـه عـن الغا

.قیم واتجاهات واهتمامات رفاقه

ًویؤكد بك ویونـغ أن هـذه األنمـاط األربعـة للوحـدة تختلـف فـي تأثیرهـا وفقـا لمعـدالت تكرارهـا 

– درجـة الـشدة –رار معـدل التكـ(ًودرجة شدتها ومـدة اسـتمرارها، ووفقـا لهـذه األبعـاد الثالثـة 

یمكننا التمییز بین الوحدة المزمنة، والوحدة الموقفیة والوحدة العابرة)مدة االستمرار

: شكلین للشعور بالوحدة النفسیة هما(Russell)    وقدم راسل

: الوحدة النفسیة العاطفیة-أ

شـخص آخـر وجـود عالقـة عاطفیـة ودیـة مـع    ویعتبر داخلي المنشأ، ویحـدث نتیجـة عـدم 

.ویمكن عالجها من خالل إنشاء عالقة ودیة أو تعویض لعالقة مفقودة



الرابعالفصل عض المتغيرات النفسيةركه األبناء وعالقته ببالقبول والرفض الوالدي كما يد

-130-

: الوحدة النفسیة االجتماعیة-ب

   ویعتبر خارجي المنشأ، ویحدث نتیجة عدم كفایـة العالقـات االجتماعیـة للفـرد ممـا یدفعـه 

).23ص،2002خوج،(للبحث عن مجموعات تشاركه المیول واالهتمامات واألفكار

:ا قسم إبراهیم قشقوش الوحدة النفسیة إلى ثالثة أنواع أساسیة هي  كم

:الوحدة النفسیة األولیة-أ

   وهي اضطراب في إحدى سمات الشخصیة المرتبطة باالنسحاب االنفعالي، وهذا 

:النوع ینقسم إلي

الوحدة النفسیة الناجمة عن تخلف نمائي في الشخصیة:

.تتابع الطبیعي لنمو الشخصیة   ویقصد به تباطؤ أو تخلف في ال

الوحدة النفسیة الناتجة عن قصور في السلوك:

   وهــذا النــوع یــرتبط بعجــز أو قــصور فــي الوظــائف النفــسیة التــي تحكــم عملیــة التفــاعالت 

.الشخصیة المتبادلة

: الوحدة النفسیة الثانویة-   ب

 فـــي بیئتـــه، ویترتـــب علیـــه    وتمثـــل اســـتجابة انفعالیـــة مـــن جانـــب الفـــرد لتغییـــر مـــا یحـــدث

حرمان الفرد من االنخراط في عالقات هامة كانـت متاحـة لدیـه قبـل حـدوث هـذا التغییـر أو 

:هذا النوع یرتبط بثالث محكات هي

نتیجة تمزق مفاجئ في البیئة االجتماعیة للفرد .

تحدث فجأة كاستجابة لحرمان مفاجئ .

رأ على حیاة الفرد تحدث عندما یتغیر الموقف المؤلم الذي ط.

: الوحدة النفسیة الوجودیة-ج

   وهي حالة إنسانیة طبیعیة یتعذر الهروب منها إال أن الوحدة النفـسیة الوجودیـة یمكـن أن 

تعكس كذلك فترة ما من فترات النماء النفسي الن خبرة اإلحساس بالوحدة النفسیة تمیل فـي 

ٕلفــرد مــن طاقــات وامكانــات ابتكاریــه مثــل بعــض الحــاالت إلــى أن تحــرر مــا قــد یكــون لــدى ا

ـــــــــره البـــــــــاحثون مـــــــــصدرا لإلحـــــــــساس بالوحـــــــــدة النفـــــــــسیة  ـــــــــوجي الـــــــــذي یعتب ـــــــــدم التكنول ًالتق

).23-22ص.ص،2005شیبي،(الوجودیة
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 ویتـــضح ممـــا ســـبق أن الوحـــدة النفـــسیة نتـــاج العزلـــة االنفعالیـــة وكـــذلك العزلـــة االجتماعیـــة 

ًمن شــــعورا بــــاأللم نتیجــــة لفقــــدان العالقــــات وعلــــى الــــرغم مــــن تعــــدد أشــــكالها إال أنهــــا تتــــض

.االجتماعیة التي تتسم بالود مع اآلخرین

:أسالیب خفض الشعور بالوحدة النفسیة.8.4

   اقتــرح الكثیــر مــن البــاحثین فــي مجــال ســیكولوجیة العالقــات العدیــد مــن األســالیب لــدعم 

ع أن هنـاك أربـع أسـالیب مهارات الصداقة وتحسین الكفاءة االجتماعیة، ویرى سعد أبو سری

:یتحقق من خاللها خفض مشاعر الوحدة النفسیة ودعم االنفعاالت االیجابیة وهي

:المقارنة االجتماعیة.1.8.4

تعــد بحــوث شاشــتر مــن أولــى البحــوث التــي أبــرزت دور التجمــع فــي خفــض القلــق منــذ 

 بــأن أوهمهــن بــأنهن الخمــسینات؛ حیــث قــام بتجربــة أثــار فیهــا قلــق مجموعــة مــن الطالبــات

ســوف یتلقـــین صــدمة كهربائیـــة، وقــام بتنویـــع درجــة القلـــق بــأن أخبـــر بعــض الطالبـــات بـــأن 

، وأخبــر المجموعــة األخــرى بــأن الــصدمة )مجموعــة القلــق المرتفــع(الــصدمة ســتكون مؤلمــة 

)فـي كلتـا المجمـوعتین(، ثـم أخبـر الطالبـات )مجموعة القلق المـنخفض(سوف تكون خفیفة 

االنتظــــار لمــــدة عــــشر دقــــائق قبــــل تقــــدیم الــــصدمات، وخیــــرهن بــــین االنتظــــار بــــأن علــــیهن 

مــــن الطالبــــات الالتــــي %62.5بمفــــردهن أو مــــع بعــــضهن الــــبعض، وكــــشفت التجربــــة أن 

فقـــط مـــن الطالبـــات %33.3ًتـــوقعن صـــدمة مؤلمـــة قـــد فـــضلن االنتظـــار معـــا، فـــي مقابـــل 

النتیجـة أن األفـراد یتجمعـون ًالالتي توقعن صـدمة خفیفـة، وافتـرض شاشـتر بنـاءا علـى تلـك 

بهــــدف خفـــــض القلـــــق، وأن مواقــــف الـــــشدة تزیـــــد الرغبـــــة فــــي الـــــصحبة والمـــــساندة النفـــــسیة 

).44-43ص.ص،1993أبو سریع،(الوجدانیة

 أحــد األســالیب المــسؤولة عــن )( یمثــل اإلفــصاح عــن الــذات:اإلفــصاح عــن الــذات.2.8.4

وترجــع أهمیــة اإلفــصاح عــن الــذات إلــى مــا خفــض المــشقة وتقلیــل مــشاعر الوحــدة النفــسیة 

)(إعادة تأكید القیم           -4 فرصة العطاء   -3 التكامل االجتماعي   -2 االتصال   -1:جتماعیة في تتمثل هذه االستعدادات اال 

. التوجیه-6 اقتران الثقة   -5
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آثــار نفــسیة إیجابیــة وقــد أشـار دیرلیجــاء وجــرزالك إلــى وجــود وظــائف لإلفــصاح یحدثـه مــن

:عن الذات منها

: التعبیر-أ

.    بغرض التخفیف عن النفس عقب اإلفصاح عن المعاناة وظروف المشقة الشخصیة

: التوضیح-ب

تمكن الــشخص مــن تقــدیم صــورة واضــحة عــن نفــسه    فمــن خــالل اإلفــصاح عــن الــذات یــ

.ًلآلخرین بما یجعله مفهوما من جانبهم وبما یمكنهم من التفاعل معه

: تنمیة العالقات االجتماعیة مع اآلخرین-ج

  فمن بین النتائج الطریفة التي كشفت عنها البحوث في هـذا المجـال أن إفـصاح الـشخص 

خـرین ومـن خـالل تبـادل اإلفـصاح تقـوى العالقـات عن ذاته یستثیر اإلفـصاح مـن جانـب اآل

بدراســـة )Rotenberg(الشخـــصیة والثقـــة  بـــین الطـــرفین، وفـــي هـــذا النقطـــة قـــام روتنبـــورغ 

 لمعرفة العالقة بین الوحدة النفـسیة والثقـة بـاآلخرین فـي مرحلـة الطفولـة 2004میدانیة سنة 

 الــصفوف الرابــع والخــامس تلمیــذ وتلمیــذة فــي)63(المتوســطة، وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

ابتــدائي، اســتخدم فــي الدراســة مقیــاس آشــر وآخــرون لقیــاس الوحــدة النفــسیة وكــشفت نتــائج 

الدراســة عــن وجــود عالقــة ســلبیة بــین الوحــدة النفــسیة والثقــة بــاألقران، أي كلمــا زاد شــعور 

ین الطفل بالوحـدة قلـت ثقتـه بـاآلخرین، كمـا لـم تكـشف الدراسـة عـن وجـود فـروق بـین الجنـس

).790ص،2005جودة،(في مستوى الشعور بالوحدة النفسیة

: المساندة االجتماعیة.3.8.4

   یـرى أرجایـل أن النـاس یحتـاجون إلـى األصـدقاء ألسـباب مـن بینهـا الرغبـة فـي الحـصول 

علــى المــساعدة أو المعلومــات أو المــساندة االجتماعیــة بمظاهرهــا المختلفــة ســواء فــي شــكل 

وتبــرز البحــوث االمبریقیــة أثــر المــساندة . أو اتفــاق فــي وجهــات النظــرنــصائح أو تعــاطف

االجتماعیة مـن األصـدقاء فـي خفـض وطـأة الـشعور بالوحـدة النفـسیة وتقویـة إرادة الـشخص 

 مـن خـالل دراسـة 1990وقدرته على تحملهـا، وهـي النتیجـة التـي توصـل إلیهـا بیـومي سـنة 

ون إلـى أصـدقاء حیـث أجـرى هـذه الدراسـة علـى له بعنوان الوحدة النفسیة لـدى أطفـال یفتقـر

مـــن الـــصفین الخـــامس والـــسادس االبتـــدائي، )389(عینـــة مـــن األطفـــال الـــسعودیین قوامهـــا 
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 سنة واستخدم الباحث مقیاس للوحدة النفسیة من إعـداده، 12-10تراوحت أعمارهم ما بین 

دقائهم أكثـــر وانتهـــى الباحـــث فـــي ختـــام دراســـته إلـــى أن األطفـــال غیـــر المحبـــوبین مـــن أصـــ

معانـــــــــــــاة مـــــــــــــن الـــــــــــــشعور بالوحـــــــــــــدة النفـــــــــــــسیة مقارنـــــــــــــة باألطفـــــــــــــال المحبـــــــــــــوبین مـــــــــــــن 

).785ص،2005جودة،(أصدقائهم

:المشاركة في المیول واالهتمامات الشخصیة.4.8.4

   یقع هـذا األسـلوب فـي نهایـة المتـصل الممتـد مـن تحقیـق مـشاعر الـضیق والملـل والتـوتر 

یـذكر أرجایـل فـي .یـة الـسارة متـضمنة المـرح والتـسلیة والترفیـهوحتى تنمیـة المـشاعر االیجاب

هــذا الــصدد أن مــن بــین أســباب احتیاجنــا إلــى الــصداقة رغبتنــا فــي لقــاء أصــدقاء یــشاركوننا 

في االهتمامات والنـشاطات المفـضلة، واأللعـاب التـي نحبهـا، وفـي رأیـه أن اللعـب قـد یكـون 

أبــــو (مــــا بعــــد فــــرص اللقــــاءات المتتابعــــةأول مناســــبة تجمــــع بــــین األصــــدقاء وقــــد ییــــسر فی

).48-47ص.ص،1993سریع،

:خالصة

ًمــن خــالل تتبعنــا لطبیعــة الــشعور بالوحــدة النفــسیة فــي هــذا الفــصل یتــضح لنــا جلیــا أن 

ـــة مؤلمـــة وكریهـــة یعیـــشها الكثیـــر مـــن األبنـــاء بـــسبب ظـــروف  ـــة انفعالی الوحـــدة النفـــسیة حال

والــدین، فــإذا كانــت هــذه المعاملــة ســلبیة تقــوم علــى خاصــة، ومــن ضــمنها طبیعــة معاملــة ال

أســـاس مـــن اإلهمـــال والقـــسوة والـــرفض كـــان ذلـــك مـــن المؤشـــرات الدالـــة علـــى نـــشوء أبنـــاء 

.في إقامة عالقات اجتماعیة مشبعةیفتقدون الكفاءة 



  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  



وإجراءاتها الدراسة منهجية

 تمهید -

الدراسة االستطالعیة.1.5

منهج الدراسة.2.5

مجتمع وعینة الدراسة.3.5

أدوات الدراسة وخصائصها السیكومتریة.4.5

ستخدمة األسالیب اإلحصائیة الم.5.5

خالصة-

امسامساخلاخلالفصلالفصل
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:تمهید

، حیــــث ٕلمنهجیــــة واجــــراءات الدراســــةشيء مــــن التفــــصیل ســــنتطرق بــــ الفــــصل  فــــي هــــذا

عینـة الدراسـة وكیفیـة اختیارهـا، ثـم مجتمـع و، لمـنهج المتبـعلو للدراسة االستطالعیةسنتطرق

.المعتمدة الدراسة إضافة إلى األسالیب اإلحصائیة أدواتتقدیم 

:الدراسة االستطالعیة.1.5

ً تلمیذا من تالمیذ الصف الثاني ثانوي 71 من  االستطالعیةسة    تكونت عینة الدرا

 أنثى تم اختیارهم 43 ذكور و28بثانویة عثمان بن عفان وسط مدینة المسیلة، منهم 

 سنة بمتوسط عمري قدره 19-17بالطریقة العشوائیة البسیطة، تراوحت أعمارهم بین 

بناء أدوات راسة االستطالعیة ، وكان الهدف من الد1.22، وانحراف معیاري قدره 17.30

 حتى یتسنى للباحث القیام بالدراسة األساسیة  والتأكد من الخصائص السیكومتریة،الدراسة

من خالل مقاییس یتوفر لها القدر المطلوب من الصدق، والثبات، والقدرة على التمییز

: االستطالعیة نورد مواصفات بعینة الدراسةيوفیما یل

. عینة الدراسة االستطالعیةمواصفاتضح یو:)02(جدول رقم 

%العددالفئات

2839.43ذكر  الجنس

4360.56أنثى

71100المجمــوع

173346.47

182535.21 السن

191318.90

71100المجمــوع

یتضح أن عینة الدراسة االستطالعیة قد )02(    من خالل معطیات الجدول رقم 

لإلناث، ویعود تفوق %60.56للذكور، و%39.43لجنسین، وذلك بنسبة تضمنت كال ا

.اإلناث على الذكور إلى ارتفاع عددهم في الصف الثاني من التعلیم الثانوي
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النسبة ، وكانت ) سنة19 إلى 17(   كما یتضح كذلك أن سن المبحوثین تراوح بین 

هو السن الذي یقابل مستوى الثانیة  سنة و17-18 بین تتراوح أعمارهمالكبیرة من العینة 

.ثانوي

:منهج الدراسة.2.5

 مشكلة یعانیها أي مجتمع تنطلق من واقع المنهج العلمي ةإن الرؤیة العلمیة تجاه أی

القائم على الدراسة والتحلیل لجمیع المتغیرات المرتبطة بالمشكلة من حیث واقعها وأسبابها 

إطالق أحكام أو افتراضات أو تخمینات ذاتیة حول یجبوال،والعوامل المحددة لها

. دون االستناد إلى الوقائع العلمیةالمشكلة أو المشكالت التي یواجهها المجتمع

المنهج هو الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقیقة ومن ثم ف

، وهو البرنامج الذي یحدد ولإلجابة على األسئلة واالستفسارات التي یثیرها موضوع البحث

).86، ص2001شفیق،(لنا السبیل للوصول إلى تلك الحقائق وطرق اكتشافها

،  وعلیه فإن موضوع الدراسة هو الذي یفرض على الباحث استخدام منهج دون غیره

لذلك تختلف المناهج باختالف المواضیع، وحتى یتمكن الباحث من دراسة موضوعه 

ًوتماشیا مع . المنهج المتبع في البحث یعد خطوة هامة وضروریةدراسة علمیة فإن تحدید

 القبول والرفض الوالدي كما یدركه األبناء  العالقة بینعنطبیعة هذه الدراسة التي تبحث 

فقد اتبع المنهج الوصفي االرتباطي الذي یعنى بدراسة وتحلیل وبعض المتغیرات النفسیة 

ویصفها .)67، ص2000الرشیدي،(القائمة بینهااالرتباط بین المتغیرات أي العالقة 

ًوصفا كمیا باستخدام مقاییس كمیة ً.

:مجتمع وعینة الدراسة.3.5

تكون مجتمع الدراسة من جمیع تالمیذ السنة الثانیة من التعلیم الثانوي بمدینة المسیلة 

تلمیذ )1347(تلمیذ منهم )3582( والبالغ عددهم 2013/2014خالل الموسم الدراسي 

 مدارس ثانویة10 موزعین على )%62.39(بنسبة تلمیذة)2235(و)%37.60(بنسبة 

 والجدول وفقا لإلحصائیات التي حصل علیها الباحث من مدیریة التربیة لوالیة المسیلة

:الموالي یوضح ذلك
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. الدراسة على المؤسسات الثانویةمجتمعتوزیع یوضح :)03(جدول رقم

 السنة الثانیة عدد تالمیذ

ثانوي اسم المؤسسة الثانویةم

إناثذكور

مجمــوع التالمیذ

52100152 عبد اهللا بن مسعـود1

106229335 محمد الشریف مساعدیة2

149215364 محمد بن یحي المقري3

125244369ن عفان  عثمان ب4

58121179 سعودي عبد الحمید5

180277457 ابراهیم بن األغلب التمیمي6

134252386 عبد المجید عالهم 7

142231373 صالح الدین األیوبي8

301370671  جابر بن حیان 9

100196296 عبد المجید مزیان 10

134722353582المجمـــوع

:عینة الدراسة وكیفیة اختیارها.1.3.5

 فــي اســتخالص تعمیماتهــا مــن البحــوث التــي تقــوم بهــا عــادة مــا تقتــصر العلــوم الــسلوكیة

على مجموعـة مـن األفـراد یمثلـون عینـة مـشتقة مـن المجتمـع األصـلي للدراسـة، ولقـد حاولنـا 

 علــى نتائجهــا وقــد تــم ًأن تكــون العینــة أكثــر تمثــیال للمجتمــع األصــلي حتــى یمكــن االعتمــاد

:ذلك ضمن المجاالت التالیة

:المجال المكاني-

 المــسیلة علــى مدینـةتحتــوي إذ ؛ المــسیلةمدینـة فــي ثانویــاتبخمـس أجریـت هــذه الدراســة 

 روعــــي فــــي ذلــــك  كمــــا،بالطریقــــة العــــشوائیة البــــسیطةخمــــسة  ثانویــــات، اختیــــرت منهــــا 10

دینة المسیلة الشمال والجنوب والشرق والغرب االختیار أن تكون حسب مواقعها األصلیة لم
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 حیــث تــم كتابــة أســماء الثانویــات فــي قــصاصات صــغیرة ثــم ؛باإلضــافة إلــي وســط المدینــة

:فكانت الثانویات التالیةخمسة سحبت منها 

.ثانویة إبراهیم بن األغلب التمیمي-

.عثمان بن عفانثانویة -

.ثانویة صالح الدین األیوبي-

.مد الشریف مساعدیةثانویة مح-

.ثانویة جابر بن حیان-

: تعریف بهذه المؤسساتيوفیما یل

:إبراهیم بن األغلب التمیميثانویة .أ

ً أستاذا وأستاذة ویبلغ 48، بها سط المدینةو، وتقع 1976سبتمبر10 بتاریخ افتتاحهاتم 

ً فوجا تربویا وعلى ا30ً تلمیذا موزعین على 1049عدد تالمیذها  لمستویات الثالث ً

:التالیة

ذكر142: تلمیذ، منهم306: األولى ثانوي .

ذكر180: تلمیذ، منهم457: الثانیة ثانوي .

ذكر96: تلمیذ، منهم286: الثالثة ثانوي .

: ثانویة عثمان بن عفان.ب

بها ، وتقع في الجهة الجنوبیة من مقر الوالیة، 1981 سبتمبر 23تم افتتاحها بتاریخ 

ً فوجا تربویا وعلى 29ً تلمیذا موزعین على 990ً أستاذا وأستاذة ویبلغ عدد تالمیذها 60 ً

:المستویات الثالث التالیة

ذكر222: تلمیذ، منهم385: األولى ثانوي .

ذكر125: تلمیذ، منهم369: الثانیة ثانوي .

ذكر86: تلمیذ، منهم236: الثالثة ثانوي .
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:ح الدین األیوبي ثانویة صال.ج

44، وتقع في الجهة الشمالیة من مقر الوالیة، بها 1991 جویلیة 09تم افتتاحها بتاریخ 

ً فوجا تربویا وعلى 23ً تلمیذا موزعین على 927ًأستاذا وأستاذة ویبلغ عدد تالمیذها  ً

:المستویات الثالث التالیة

ذكر135: تلمیذ، منهم274: األولى ثانوي .

ذكر142: تلمیذ، منهم373:انیة ثانوي الث .

ذكر148: تلمیذ، منهم280: الثالثة ثانوي .

: ثانویة محمد الشریف مساعدیة.د

49، وتقع في الجهة الغربیة من مقر الوالیة، بها 2004نوفمبر18بتاریخ افتتاحها تم 

ً فوجا تربویا وعلى 26ً تلمیذا موزعین على983ًأستاذا وأستاذة، ویبلغ عدد تالمیذها  ً

:المستویات الثالث التالیة

ذكر144: تلمیذ، منهم305: األولى ثانوي .

ذكر106: تلمیذ، منهم335: الثانیة ثانوي .

ذكر118: تلمیذ، منهم343: الثالثة ثانوي .

: ثانویة جابر بن حیان-ه

54رقیة من مقر الوالیة، بها ، وتقع في الجهة الش1986 أفریل 07تم افتتاحها بتاریخ 

ً فوجا تربویا وعلى 44ً تلمیذا موزعین على 1474ًأستاذا وأستاذة، ویبلغ عدد تالمیذها  ً

:المستویات الثالث التالیة

ذكر262: تلمیذ، منهم509: األولى ثانوي .

ذكر301: تلمیذ، منهم671: الثانیة ثانوي .

ذكر107: تلمیذ، منهم294: الثالثة ثانوي .

:المجال البشري-

 عینة أو مفردات الدراسة من تالمیذ وتلمیذات ثانویة إبراهیم بن   یتضمن المجال البشري

وثانویة صالح الدین األیوبي، وثانویة األغلب التمیمي، وثانویة محمد الشریف مساعدیة، 

.جابر بن حیان، وثانویة عثمان بن عفان
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:وحدة العینة-

مرحلة وفي ، سنة19–17والذین تتراوح أعمارهم الزمنیة بین )ٕذكور واناث(األبناء 

). ثانويةالثانی(التعلیم الثانوي 

:المجال الزمني-

.2013/2014  تم إجراء القسم التطبیقي للدراسة قبل االمتحانات النهائیة للسنة الدراسیة 

:كیفیة اختیار العینة وحجمها.1.3.5.1

ار العینة تم األخذ بعین االعتبار اشتمالها على أبناء مازالوا یتلقون الرعایة   أثناء اختی

:َّوالتوجیه من والدیهم في األسرة، ومن ثم فقد تم استبعاد أصحاب الحاالت التالیة

.من كان والداه متوفیان-

.من كان أحد والداه متوفى-

.من كان والداه منفصالن-

. مع وجود األممن كان والده متزوج بأخرى وأخریات-

، حیث أبرزت أهمیة إقامة األبناء معظم ًستنادا إلى ما أوضحته بعض الدراساتوهذا ا

فترات حیاتهم مع الوالدین، وما تبین من أن حرمان الطفل من أحد الوالدین یتبعه في 

معظم األحوال شعور مرتفع بالوحدة النفسیة، كما روعي أثناء اختیار العینة أن تشمل 

 وصف خبراتهم والتعبیر عن -بما حصلوه من مستوى تعلیمي–اد یستطیعون على أفر

أرائهم في معاملة كل من األب واألم لهم، خاصة وأن هناك من الدالئل ما یشیر إلى أن 

التالمیذ من ذوي األعمار الصغیرة ال یمكن االعتماد على تقاریرهم اللفظیة، كما أن 

).143، ص1981السید،(االستخبار ال یصلح لدراستهم

وفي ضوء الشروط السابقة تم اختیار تالمیذ المرحلة الثانویة، وبالتحدید تالمیذ السنة 

الثانیة كمجتمع للدراسة؛ حیث استبعد تالمیذ السنة األولي ألنهم جدد في الثانویة، وهذا قد 

ن یؤثر على درجاتهم في مقیاس الوحدة النفسیة؛ حیث أكد الكثیر من علماء النفس أ

انتقال الفرد إلى مكان جدید ال یعرف فیه أحد یؤدي إلى شعور مرتفع بالوحدة النفسیة 

؛ فإن الشعور  ومن ثمنتیجة االنفصال أو فقدان بعض العالقات والصداقات السابقة
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بالوحدة النفسیة لدى هؤالء الطالب قد ال یعود إلى أسباب أخرى بقدر ما یعود إلى تغیر 

ولم یتم اختیار تالمیذ السنة الثالثة ثانوي ،)Wada,1992,p.386(ادنمط حیاتهم المعت

 فإن ظروف تقدمهم لنیل شهادة البكالوریا ًنظرا ألنهم في السنة النهائیة من التعلیم الثانوي

ًقد تخلق مناخا داخل األسرة وخارجها یتعارض مع األسلوب المعتاد في المعاملة، ضف 

جهها الباحث لو اختار هذه الفئة للدراسة؛ وذلك ألن وقتها إلى هذا الصعوبات التي قد یوا

.ال یسمح بذلك

مــن %25 ثانویــات بمدینــة المــسیلة أخــذ مــن كــل ثانویــة خمــس   واختیــرت النتقــاء العینــة 

:تالمیذ السنة الثانیة كما یلي

45725%
: ثانویة إبراهیم بن األغلب التمیمي-

100
=114

33525%
: ثانویة محمد الشریف مساعدیـة-

100
=84

36925%
:ثانویة عثمان بن عفان-

100
=92

37325%
: ثانویة صالح الدین األیوبي-

100
=93

67125%
: ثانویة جابر بن حیان-

100
=168

 والتـــي تـــستخدم عنـــدما یكـــون مجتمـــع العینـــة متعـــددة المراحـــلیقـــة طر وتـــم اختیـــار العینـــة ب

ـــة واســـعة ـــى مـــساحة جغرافی ـــرا ویتـــوزع عل ـــام بمراحـــل ،البحـــث كبی  عنـــدها یلجـــأ الباحـــث للقی

 نــــورد بیانــــات بعینــــة الدراســــة، مــــع توضــــیح ي وفیمــــا یلــــمتعــــددة مــــن االختیــــار العــــشوائي، 

 الــذین انطبقــت علـیهم شــروط العینــة مــن الثانویـات التــي تــم اختیـار أفــراد العینــة منهــا، وعـدد

.كل ثانویة
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.توزیع أفراد عینة الدراسة على المؤسسات الثانویةیوضح :)04(جدول رقم 

المجمــوععدد التالمیذ
 موقعها اسم المؤسسةم

%التالمیذإناثذكور

417311420.68 الوسطإبراهیم بن األغلب التمیمي1

43418415.24 الغرب ریف مساعدیة محمد الش2

32619316.87 الشمالصالح الدین األیوبي3

35579216.69 الجنوب عثمان بن عفان 4

729616830.49 الشرقجابر بن حیان5

%223328551100المجمـــوع

.على المؤسسات الثانویةتوزیع أفراد عینة الدراسة یوضح :)08(شكل رقم 

ً تلمیـــذا بالثانویـــات 551 فـــي البدایــة علـــى عینــة مكونـــة مــن دراســة   وبعــد تطبیـــق أدوات ال

ً تلمیــــذا لألســــباب التــــي ذكــــرت ســــابقا، باإلضــــافة إلــــى 109 المــــشار إلیهــــا اســــتبعد خمــــسال ً

ً تلمیــذا 442لك بلــغ أفــراد العینــة اســتبعاد أوالئــك الــذین لــم یكملــوا تعبئــة أدوات الدراســة، وبــذ

 بمتوسـط 19-17تتـراوح أعمـارهم الزمنیـة مـا بـین  من المجتمع األصلي )%12.33(بنسبة 

.خمسعلى الثانویات الموزعین )0.67(و انحراف معیاري قدره )17.61(حسابي قدره 
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.)میم الباحثتص(ضبط العدد النهائي للعینةطریقة :)09(شكل رقم

:عینةهذه ال خصائص يوفیما یل

:جنسمن حیث ال-أ

. حسب الجنس الدراسةعینةتوزیع أفراد یوضح:)05(جدول رقم 

%التكراراتفئات المتغیرالمتغیر

20345.92ذكر الجنس

23954.07أنثى

442100المجمـــوع

العینة األساسیة

551

 بعد ضبط الوضعیة األسریة

483

ستمارات الناقصة بعد استبعاد اال

455

 بعد استبعاد االستجابات العشوائیة

442

  العدد النهائي

442

●

●

●

●
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. حسب الجنسالدراسةعینةتوزیع أفراد  یوضح:)10(شكل رقم 

)45.92(یتضح أن نسبة )10(ومالحظة الشكل رقم )05(    من خالل الجدول رقم 

 نسبة اإلناث تفوقت والمالحظ أن، )54.07(نسبتهم فمن أفراد العینة ذكور، أما اإلناث 

، إلى كون عدد اإلناث أكبر من عدد الذكور في المرحلة الثانویةعلى الذكور، ویعود ذلك

. أن الباحث الحظ جدیة واهتمام اإلناث في تعبئة أدوات الدراسة مقارنة بالذكوركما

: من حیث السن.ب

. حسب فئات السنالدراسةعینةتوزیع أفراد یوضح:)06(جدول رقم 

%عدد التالمیذفئات السن

21749.09 سنة17

17740.04 سنة18 السن

4810.85 سنة19

442100المجمــوع

. حسب فئات السنالدراسةعینةتوزیع أفراد یوضح:)11(شكل رقم 

54.07%

45.92%
ذكور إناث

10.85%
49.09%

40.04%

Δϧѧѧѧγ19 Δϧѧѧѧγ18 Δϧѧѧѧγ17
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، حیث ) سنة19-17(أن سن أفراد العینة یتراوح بین )06(یتضح من الجدول رقم 

ةبنسب) سنة18(لتأتي بعدها فئة )49.09(على أعلى نسبة ) سنة17(حصلت فئة 

وهذا ما ).10.85(حصلت على أقل النسب فكانت ف) سنة19(ئة ، أما ف)40.04(

). سنة17(ًحیث نرى أن نصف أفراد العینة تقریبا من سن )11(نشاهده في الشكل رقم 

). سنة18-17( أن المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي تقابلها الفئة العمریة ویؤكد هذا

: من حیث الترتیب المیالدي-ج

. حسب فئات الترتیب المیالديالدراسةعینةتوزیع أفراد یوضح:)07(قمجدول ر

%عدد التالمیذفئات المتغیرالمتغیر

13630.76األول

18241.17األوسط الترتیب المیالدي

12428.05األخیر

442100المجمــوع

. حسب فئات الترتیب المیالديالدراسةعینةع أفراد توزییوضح:)12(شكل رقم

یتضح أن الترتیب المیالدي ألفراد عینة الدراسة متنوع )07(من خالل الجدول رقم 

األول ، لتأتي بعدها فئة الترتیب )41.17(وسطحیث جاءت أعلى نسبة لفئة الترتیب األ

).28.05(نسبة  فحازت على أقل األخیرأما فئة الترتیب )30.76(بنسبة 

41.17%

28.05%30.76%

έϳѧΧϷ ρѧγϭϷ األول
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حیث نرى أن أكثر من نصف العینة من ذوي )11(وهذا ما یتضح في الشكل رقم 

الترتیب المیالدي األوسط، ولعل هذا راجع إلى سن أفراد العینة والذي یتراوح بین

. سنة، على اعتبار أن هناك من یقل ویفوق هذا السن من اإلخوة19–17

:صائصها السیكومتریة وخالدراسةأدوات.4.5

:مقیاس الشعور بالوحدة النفسیة إعداد الباحث.1.4.5

:حدید المنطلقات النظریة لبناء المقیاس ت.أ

والتي تقوم على فلسفة الفروق بین : اعتماد النظریة الكالسیكیة في القیاس النفسي.1

ج التي یتم الحصول علیها األفراد، ولكن باالستناد إلى معیار جماعة األقران، أي أن النتائ

من قیاس سمة معینة باختبار ما ترد إلى معیار الجماعة التي ینتسب إلیها الفرد المقاس 

 یتخذ وتقوم كذلك هذه النظریة على فرضیة أن توزیع درجات األفراد في السمة المقاسة

,شكل المنحنى الطبیعي p.272)1966,.(Culler

 قدرا معینا من السمة المقاسة باختبار معین، وبأن الدرجة وهي تفترض أن الفرد یمتلك

التي حصل علیها في االختبار هي دالة خطیة مطردة، بمعنى أنه كلما زادت درجة الفرد 

&Crocker).على االختبار زاد مقدار وجود السمة لدیه Algina, 1986, p.116)

خص یستجیب على عدد من أي أن الش: استخدام أسلوب التقریر الذاتي للشخصیة.2

األسئلة لیعبر عن نفسه، بمعنى أخر یؤكد هذا األسلوب على العالم كما یدركه الفرد أو 

 الفرد لذاته كما أن السلوك ال یفهم إال في على العالم الذاتي للشخص بما في ذلك إدراك

).350، ص2007مجید،(ضوء هذا العالم الذاتي الداخلي

 األمر الذي یؤدي إلى : التي یتضمنها المقیاس)الفقرات(المنبهاتالتغیر في نمطیة .3

جذب انتباه المستجیب، وهذا بدوره یحقق دقة أفضل في إجابته علیها وبالتالي تقلل 

.احتمالیة االختیار العشوائي بین بدائل اإلجابة
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:المقیاسعبارات صیاغة .ب

العباراتنظریا، تم الحصول على عدد من بعد أن تم تعریف الشعور بالوحدة النفسیة 

التي تعبر عن الشعور بالوحدة النفسیة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة، وقد روعي في 

صیاغتها أن تكون ممثلة للمواقف الیومیة واالجتماعیة المختلفة للتالمیذ وما تثیره من 

ب أن یكون محتوى مشاعر لدیهم وأن تكون بصیغة المتكلم وقابلة لتفسیر واحد، كما یج

 كلمة؛ وذلك من 20 عن العبارةوصریحا ومباشرا وأن ال یزید عدد كلمات  واضحاالعبارة

خالل االطالع على عدد من الكتب والرسائل الجامعیة واألبحاث المتخصصة، كما تم 

االستفادة من االطالع على ما توفر من المقاییس التي اهتمت بقیاس الوحدة النفسیة مثل 

، مقیاس الوحدة النفسیة من إعداد )1988، قشقوش(الوحدة النفسیة من إعداد مقیاس 

ة ، ومقیاس الوحد)1996، راسل( ومقیاس الوحدة النفسیة من إعداد )1984، اشر(

عمر (، ومقیاس الوحدة النفسیة من إعداد )1998حداد وسوالمة، (النفسیة من إعداد 

، وأسفرت هذه الخطوة )2005مزروع، ال(، ومقیاس الوحدة النفسیة من إعداد )2004

: بشكل أولي تم توزیعها على أربع أبعاد للمقیاس وهيعبارة42على صیاغة 

ًویتجلى ذلك في شعور الفرد بأنه منبوذ ومستبعد عاطفیا من كل : الرفض االجتماعي.1

.عبارة13ًالناس، والذین یمثلون أعضاء األسرة أو شخصا ذا أهمیة، وتضمن هذا البعد 

 وافتقاده تتمثل في عجز الفرد عن التواصل مع اآلخرین: قصور المهارات االجتماعیة.2

11ماء، حیث تضمن هذا البعد للعالقات الحمیمة أو قصورها والتي ال تحقق له االنت

.عبارة

ویتمثل في إحساس الفرد بأنه بعید عن اآلخرین، وینتج عن : االغتراب االجتماعي.3

حیث تضمن هذا لفرد على التواصل واالرتباط العاطفي واالجتماعي معهم،ذلك عدم قدرة ا

.عبارات09البعد 

لى جانب شعوره بعدم الثقة في إوهو إحساس الفرد بعدم كفائتة : اإلدراك السلبي للذات.4

.عبارات09حیث تضمن هذا البعد ،نفسه وعدم تقدیر اآلخرین ألرائه
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 الشعور بالوحدة النفسیة وأرقام عباراته واتجاههاأبعاد مقیاس:)08(جدول رقم 

البعدالرقم
العبارات

 الموجبة

العبارات

 السالبة

المجموع

 الكلي

الرفض االجتماعي1
1-3-5-6-7-8-

10-12
2-4-9-11-1313

قصور المهارات االجتماعیة2
15-16-17-18-

21-23

14-19-20-22-

24
11

االغتراب االجتماعي3
25-26-28-29-

30-32-33
27-3109

اإلدراك السلبي للذات4
34-35-36-37-

39-40-41
38-4209

281442المجموع الكلي

:بدائل اإلجابة وتصحیح المقیاس.ج

 كما هو على میزان أو متصل كميكانت اإلجابة على العبارات مرفقة بخمس بدائل 

:موضح بالشكل

54321

ً دائما         غالبا      أحیانا         نادرا       أبدا ً ً ً ً

).(Likertیوضح میزان التقدیر الكمي للیكرت ):13(شكل رقم

Likert بأسلوب التقدیر الجمعي لیكرت    ویسمى هذا األسلوب Technique

Summated Ratings، وهو من أشهر األسالیب استخداما فهو ال یتطلب الوقت والجهد ً

المبذول في األسالیب األخرى، كما أن عدد البدائل الخمسة تساعد على زیادة درجة 

.الثبات؛ حیث یزداد بزیادة عدد البدائل المستخدمة

ًدائما، غالبا، أحیانا، نادرا، أبدا(صحیح المقیاس بحیث تقابل بدائل اإلجابةویتم ت ً ً ً ً(

 السالبة، أما العباراتإلجابة على على الترتیب في حالة ا)1، 2، 3، 4، 5(الدرجات 
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فیتم تصحیحها في االتجاه العكسي للتقدیرات السابقة، ویستخدم الجمع الجبري في الموجبة 

لیة التي یحصل علیها المفحوص على المقیاس وبالتالي تتراوح الدرجة حساب الدرجة الك

درجة، والدرجة العالیة تشیر إلى شعور مرتفع )210-42(الكلیة على هذا المقیاس من 

.بالوحدة النفسیة والعكس

: المقیاسصدق.أ

اس الصادق یعد الصدق خاصیة مهمة البد من وجودها في المقاییس النفسیة، فالمقی

هو المقیاس الذي یحقق الوظیفة التي وضع من أجلها بشكل جید، بمعنى أخر مدى 

صالحیة المقیاس في قیاس الخاصیة التي وضع من أجلها، ولحساب صدق مقیاس 

:الشعور بالوحدة النفسیة تم استخدام الطرق التالیة

: الصدق الظاهري.1

قق من خالل قیام مجموعة من الخبراء  إلى أن الصدق الظاهري یتح(Ebel)یشیر 

 وتقدیر مدى مالئمتها للسمة المقاسة، ومن أجل التحقق من صالحیة العباراتبفحص 

 من الخبراء 07العبارات، تم عرض المقیاس مع التعریف النظري واألبعاد األربعة على

هم قراءة  وطلب من)*(المختصین في علم النفس وكذا في القیاس النفسي وبناء االختبارات

 المقیاس بدقة والنظر في صیاغتها ومضمونها واألبعاد الرئیسیة ومدى ارتباط كل عبارات

 بالبعد الذي تتبعه، وعلى المحكم أن یقرر ذلك حسب معیار كمي تدریجي من النوع عبارة

من المحكمین %80الثالثي، وعلیه تم اإلبقاء على العبارات التي أجمع علیها أكثر من 

:رائهم تم إجراء مایلي وفي ضوء أ

عبارة واستبعاد العبارات تم تعدیل صیاغة بعض الرفض االجتماعي فیما یخص بعد .1.1

ٕمن المحكمین، واضافة %57.1 من المحكمین أي بنسبة 04واحدة ألنها لم تنل موافقة 

عباراتوبذلك بقیت %71.4 من المحكمین أي بنسبة 05 بناءا على توجیهات عبارة

.عبارة13األول البعد 

(01)انظر الملحق رقم )*(
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 وعلیه عباراته فقد تم تعدیل بعض قصور المهارات االجتماعیةفیما یخص بعد  أما .2.1

.عبارة11عباراتهبقیت 

 وعلیه بقیت عباراته فقد تم تعدیل بعض االغتراب االجتماعي وبخصوص بعد .3.1

.عبارات09عباراته

.عبارات09بقیت عباراته ف تعدیل بعض  فقد تماإلدراك السلبي للذات أما بعد .4.1

:ي صدق االتساق الداخل.2

 إلى أن صدق الفقرات یمكن حسابه من خالل ارتباط الفقرة بالدرجة (Anstasi)تشیر

 فإن أفضل محك يالكلیة لمحك خارجي أو داخلي، وفي حالة عدم توفر محك خارج

,Anstasi)داخلي هو الدرجة الكلیة للمقیاس  1976, p.206)، وقد استخدم معامل

 من فقرات المقیاس والدرجة الكلیة عبارةارتباط بیرسون الستخراج العالقة بین درجة كل 

: بالدرجة الكلیة لمقیاس الوحدة النفسیةعبارةله ویوضح الجدول الموالي ارتباط درجة 
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یة لمقیاس الشعور بالوحدة النفسیة بالدرجة الكلعبارةیوضح معامل ارتباط كل :)09(جدول 

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

10.49**220.29*

20.53**230.54**

30.50**240.24*

40.50**250.26*

50.36**260.47**

60.50**270.62**

70.56**280.48**

80.44**290.29*

90.44**300.56**

100.34**310.43**

110.33**320.37**

120.61**330.57**

130.24*340.57**

140.26*350.67**

150.27*360.59**

160.40**370.62**

170.24*380.45**

180.46**390.54**

190.33**400.53**

200.34**410.53**

210.49**420.54**

0.01 دالة عند مستوى **

0.05دالة عند مستوى *

ذات معامل ارتباط دال ألن القیمة العباراتأن جمیع )09(یتبین من الجدول 

، وأكبر من )0.05(ند مستوى داللة ع)0.23(المحسوبة أكبر من الجدولیة البالغة 

 المقیاس عباراتن وهذا یدل على أ)0.01(عند مستوى داللة )0.30(الجدولیة البالغة

.ترتبط بالدرجة الكلیة للمقیاس وبذلك توفر الصدق لمقیاس الشعور بالوحدة النفسیة
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معامل ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إلیه في هذا وقد تم إلى جانب ذلك حساب 

: والجدول الموالي یوضح ذلكمقیاس الوحدة النفسیة

الوحدة  بالبعد الذي تنتمي إلیه في مقیاس عبارةط كل یوضح معامل ارتبا:)10(جدول رقم 

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

10.52**220.49**

20.59**230.56**

30.57**240.31**

40.55**250.39**

50.48**260.62**

60.50**270.59**

70.72**280.63**

80.50**290.55**

90.53**300.62**

100.44**310.41**

110.54**320.58**

120.68**330.68**

130.27*340.70**

140.40**350.72**

150.24*360.76**

160.59**370.68**

170.39**380.50**

180.50**390.67**

190.41**400.58**

200.43**410.60**

210.59**420.59**

0.01 دالة عند مستوى  **

0.05دالة عند مستوى *
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كما تم استخدام معامل ارتباط بیرسون الستخراج العالقة بین الدرجة الكلیة للبعد

:والدرجة الكلیة للمقیاس كما بالجدول

مقیاس بالدرجة الكلیة للمقیاسیوضح معامل ارتباط كل بعد من أبعاد ال:)11(جدول رقم 

مستوى الداللة معامل االرتباطاألبعــادم

0.870.01اإلدراك السلبي للذات1

0.750.01قصور المهارات االجتماعیة2

0.780.01االغتراب االجتماعي3

0.840.01الرفض االجتماعي4

):الصدق التمییزي(طریقة المقارنة الطرفیة -3

من أسالیب حساب الصدق التكویني وصدق المحتوى، فبعد أن تم ترتیب التوزیع     وهي 

 تلمیذ وتلمیذة في 71من أعلى درجة إلى أقل درجة للعینة االستطالعیة والتي ضمت 

من %27المرحلة الثانیة ثانوي، تم اختیار مجموعتین من طرفي التوزیع، تمثل إحداهما 

من الذین حصلوا على أدنى %27جات، وثانیهما األفراد الذین حصلوا على أعلى الدر

، 2007معمریة، (ن هذه النسبة تعطي أكبر حجم وأقصى تمایز ممكنأحیث الدرجات،

 تلمیذ، ثم استخرجت المتوسطات الحسابیة 19 حجم كل مجموعة فأصبح.)119

 كما بالجدولتللفروق بین المتوسطا"ت"واالنحرافات المعیاریة وحسبت داللة قیمة 

یبین داللة الفروق بین متوسطات األبعاد والدرجة الكلیة في مقیاس :)12(جدول رقم 

الوحدة النفسیة

%27أعلى 

19=ن

%27أدنى 

19=ن

        العینة

عمعمأبعاد الوحدة النفسیة

قیمة

"ت"

مستوى 

الداللة

31.314.7413.051.8015.660.01اإلدراك السلبي للذات

33.152.3818.362.3819.100.01قصور المهارات االجتماعیة

32.733.0115.943.2316.530.01االغتراب االجتماعي

39.365.7119.472.6313.770.01الرفض االجتماعي

129.5213.48739.8614.750.01الدرجة الكلیة
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ًكلها دالة إحصائیا، مما یشیر إلى قدرة المقیاس "ت"أن قیم )12(یتبین من الجدول رقم 

.على التمییز بین مرتفعي ومنخفض الشعور بالوحدة النفسیة مما یدل على صدقه

: ثبات المقیاس.ب

 یشیر إلى االتساق في مجموعة إذ،یعد الثبات من المؤشرات الضروریة للمقاییس النفسیة

,Ebel(أن تقیس ما یجب قیاسه درجات االختبار التي یفترض  1972, p.409(، لذلك 

الیة من الدقة واإلتقان واالتساق فثبات االختبار یعني أن تكون أدوات القیاس على درجة ع

).113، ص2005مجید، (واالطراد فیما تزودنا به من بیانات عن السلوك المقاس

:آلتیةوقد تم حساب ثبات مقیاس الشعور بالوحدة النفسیة بالطرق ا

: طریقة إعادة االختبار.1

وتقوم فكرة هذه الطریقة على إجراء االختبار على مجموعة من األفراد ثم إعادة نفس 

،)310، ص2007،فرج(االختبار على نفس مجموعة األفراد بعد مضي فترة زمنیة 

عامل ومن ثم حساب معامل االرتباط بین درجات التطبیق األول والثاني، لذلك یسمى م

,Murph(الثبات بهذه الطریقة بمعامل االستقرار 1988, p.65(.

ة تم تطبیق المقیاس على العینة االستطالعیة المكونة من قولحساب الثبات بهذه الطری

ً یوما على 21 تلمیذ وتلمیذة، ثم أعید تطبیق المقیاس على نفس التالمیذ بعد مرور 71

مارات لم یكن أفرادها موجودین في التطبیق الثاني  است04التطبیق األول، وقد تم استبعاد 

 وهذا 0.76 استمارة لنفس التالمیذ في التطبیقین، وكانت قیمة معامل االرتباط 67فبقي 

.یعني أن المقیاس یتمتع بدرجة مقبولة من االستقرار عبر الزمن

:كرونباخ- طریقة ألفا-2

 إلى أخرى، إذ تشیر إلى قوة االرتباط تعتمد هذه الطریقة على اتساق أداء الفرد من فقرة

وقد تم ، )184، 2007معمریة، ( أنها تزودنا بتقدیر جید للثبات كمابین فقرات المقیاس، 

استخراج معامل ثبات مقیاس الوحدة النفسیة بهذه الطریقة لجمیع أبعاد المقیاس وكذلك

:للدرجة الكلیة للمقیاس والجدول التالي یوضح ذلك
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كرونباخ لجمیع أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة -یوضح معامل ألفا:)13(جدول رقم 

معامل ثبات ألفاكرونباخاألبعــادم

0.82اإلدراك السلبي للذات1

0.61قصور المهارات االجتماعیة2

0.73االغتراب االجتماعي3

0.78الرفض االجتماعي4

0.90الدرجة الكلیة

)0.90(أن قیمة معامل الثبات للدرجة الكلیة للمقیاس بلغت )13(یتضح من الجدول رقم 

.تدل على ثبات المقیاسعالیة وهي قیمة 

:مقیاس قلق المستقبل.2.4.5

.)156-154ص.ص،2009المشیخي، (:ف مقیاس قلق المستقبل وص.أ

س وجرى بناء هذا المقیا)2009( غالب بن محمد علي المشیخي قام بإعداده والذي 

من خالل مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة التي بحثت في موضوع قلق 

,Zaleski( كل من المستقبل مثل دراسة دراسة و)1996معوض، (دراسة و)1996

)2006سناء مسعود، (، ودراسة )2005ناهد سعود، (ودراسة )2004نجالء العجمي، (

.مستقبلمن الدراسات التي اهتمت بموضوع قلق الوغیرها

. وهذه األبعاد هيالمقیاس من خمس أبعادیتكون:مكونات المقیاس.ب

ویقصد به مجموعة األفكار والمعتقدات :التفكیر السلبي نحو المستقبل:البعد األول-

الخاطئة والسلبیة التي یدركها الفرد و تؤدي إلى شعوره بعدم االرتیاح والتوتر والخوف من 

.المستقبل

ویقصد بها التوقعات السلبیة ألحداث الحیاة : النظرة السلبیة للحیاة:عد الثانيالب-

.المستقبلیة وعدم القدرة على التوافق والتعامل معها

 الفرد ها الضغوط التي یعانیوهي: القلق من األحداث الحیاتیة الضاغطة:البعد الثالث-

. وتنعكس على نظرته للمستقبل أو اقتصادیة، أو اجتماعیة، أسریةًاسواء كانت ضغوط
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وتعني مجموعة ردود الفعل االنفعالیة : المظاهر النفسیة لقلق المستقبل:البعد الرابع-

التي تعكس أسلوب الفرد في إدراك األحداث والمواقف التي تتطلب المواجهة وتؤثر في 

.المستقبل

و ردود الفعل الفیزیولوجیة وتعني المشكالت الجسمیة أ:المظاهر الجسمیة:البعد الخامس

التي تطرأ على الفرد في استجابته للمواقف التي تشكل تهدیدا له ویدرك أنها تؤثر على 

.مستقبله

:تصحیح المقیاس-ج

عبارة تندرج تحت خمسة أبعاد مختلفة )43(یتكون المقیاس في صورته النهائیة من 

:لقلق المستقبل كما هو في الجدول التالي

 یوضح أبعاد مقیاس قلق المستقبل وأرقام عباراته):14(قم جدول ر

عدد العباراتأرقام العباراتاألبعــادم

المستقبلتجاهالسلبيالتفكیر1
1 ،6 ،11 ،16 ،21 ،26 ،

31 ،36.
8

للحیاةالسلبیةالنظرة2
2 ،7 ،12 ،17 ،22 ،27 ،

32 ،37 ،41.
9

3
الحیاتیةاألحداثمنالقلق

الضاغظة

3 ،8 ،13 ،18 ،23 ،28 ،

33 ،38 ،42.
9

المستقبللقلقالنفسیةالمظاهر4
4 ،9 ،14 ،19 ،24 ،29 ،

34 ،39.
8

المستقبللقلقالجسمیةالمظاهر5
5 ،10 ،15 ،20 ،25 ،

30 ،35 ،40 ،43.
9

43الدرجة الكلیة
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ة إذا كانت استجابته    وأما بالنسبة لتقدیر الدرجات، فیتم إعطاء المفحوص درجة واحد

 وثالث درجات إذا كانت ًأحیاناتنطبق ، ودرجتان إذا كانت استجابته ً أبداال تنطبق

 بحیث تمثل الدرجة الكلیة التي یحصل علیها المفحوص على ً دائمااستجابته تنطبق

.درجة)129-43(مقیاس درجة قلق المستقبل لدیه، وتتراوح الدرجات بین ال

لباحث في الدراسة الحالیة إضافة بدیلین للحصول على میزان أو متصل وهنا رأى ا

ًال تنطبق أبدا، تنطبق نادرا، تنطبق أحیانا، تنطبق غالبا(رتبي یشمل خمس بدائل ً ً،

ویسمى هذا األسلوب بأسلوب التقدیر الجمعي لیكرت، وهو من أشهر ،)ًتنطبق دائما

لخمسة تساعد على زیادة درجة الثبات حیث ًاألسالیب استخداما، كما أن عدد البدائل ا

یزداد بزیادة عدد البدائل المستخدمة، باإلضافة إلى أن هذا األسلوب یساعد على المعالجة 

 بذلك وتتراوح ، SPSSاإلحصائیة باستخدام الحاسب اآللي من خالل النظام اإلحصائي 

.درجة)215-43(الدرجات بین 

:الخصائص السیكومتریة-د

:لخصائص السیكومتریة لمقیاس قلق المستقبل ا-

:استخرج الباحث دالالت الصدق والثبات للمقیاس كما یلي

:صدق المقیاس-أ

:استخدم معد المقیاس عدة طرق لحساب صدقه من هذه الطرق

 بعرض أداة القیاس بصورته األولیة على  معد المقیاسقام:طریقة صدق المحكمین-1

 التدریس بالجامعات والمتخصصین في علم النفس وقد كان مجموعة من أعضاء هیئة

 من أجل الكشف عن مدى صدق فقرات األداة ًامحكم)13(العدد الكلي للمحكمین 

: لقیاس ما وضعت لقیاسه من حیثومالءمتها

.مدى مالئمة العبارة للبعد الذي وضعت فیه-

.مدى مناسبة العبارة للسمة التي تقیسها-

. الصیاغة اللغویة للفقراتسالمة ووضوح-
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 حیث جرى ،في ضوء آراء المحكمین ومالحظاتهم التي أبدوها أجریت بعض التعدیالتو

 من المحكمین بسبب 80%عبارة لم تحظ بنسبة اتفاق )49(عبارات من أصل )4(حذف 

.عدم توافقها مع البعد المحدد أو أنها تحمل معاني متكررة بصیغ مختلفة

:تساق الداخليصدق اال-2

بإجراء دراسة استطالعیة لألداة، وذلك بتطبیقها على عینة من طالب معد المقیاس قام 

طالبا متوسط أعمارهم )60(كلیة اآلداب والعلوم من جامعة الطائف بلغ عددهم 

بعد إجراء التحلیل اإلحصائي قام بحذف ، و)0.91(بانحراف معیاري قدره )20.31(

بذلك أصبحت األداة مكونة و، )2( معامل ارتباطها غیر دال وعددها العبارات التي كان

 الداخلي ق االتساقد اعتمد الباحث لحساب صدقو.عبارة في صورتها النهائیة)43(من 

: علىلمقیاسل

.معامل ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إلیه-

.معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلیة للمقیاس-

.للمقیاس ارتباط كل بعد من أبعاد المقیاس بالدرجة الكلیة معامل-

):الصدق التمییزي(صدق المقارنة الطرفیة.3

تم حساب الفروق بین متوسطات درجات مجموعة اإلرباعي األعلى ومتوسطات مجموعة 

 لداللة الفروق بین المتوسطات، حیث كانت قیمة )ت(اإلرباعي األدنى باستخدام اختبار 

).0.01(ة إحصائیا عند مستوى الداللة  دال)ت(

: ثبات المقیاس.ب

كرونباخ لجمیع أبعاد المقیاس، وكانت قیمة - باستخدام طریقة معامل ألفامعد المقیاسقام 

.ّ، مما دل على ثبات المقیاس)0.90(معامل الثبات للدرجة الكلیة للمقیاس 

:ة الحالیةستقبل في الدراس السیكومتریة لمقیاس قلق الم الخصائص-

:صدق المقیاس.أ

: صدق االتساق الداخلي.1

عبـــارات مـــن عبـــارةتـــم اســـتخدم معامـــل ارتبـــاط بیرســـون الســـتخراج العالقـــة بـــین درجـــة كـــل 

:المقیاس والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه كما بالجدول
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لق المستقبل في مقیاس قتتبعه بالبعد الذي عبارةیوضح معامل ارتباط كل :)15(جدول رقم 

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0.6722**0.66

2**0.6423**0.66

3**0.7924**0.65

4**0.6325**0.71

5**0.8226**0.46

6**0.6227**0.61

7**0.5428**0.57

8**0.6829**0.66

9**0.5430**0.60

10**0.7331**0.51

11**0.6432**0.32

12**0.6933**0.70

13**0.7434**0.60

14**0.7335**0.61

15**0.5836**0.66

16**0.7037**0.56

17**0.5338**0.55

18**0.6939**0.54

19**0.6640**0.71

20**0.6741**0.67

21**0.6742**0.46

0.01ستوى  دالة عند م**

ذات معامل ارتباط دال ألن القیمة المحسوبة العباراتأن جمیع )15(یتبین من الجدول 

عبارات، وهذا یدل على أن )0.01(عند مستوى داللة )0.30(أكبر من الجدولیة البالغة 

.المقیاس ترتبط بالدرجة الكلیة للبعد وبذلك توفر الصدق لمقیاس قلق المستقبل
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 بالدرجة الكلیة للمقیاسعبارةمعامل ارتباط كل قد تم إلى جانب ذلك حساب هذا و

:یوضح ذلك)16(بعد بالدرجة الكلیة للمقیاس والجدول معامل ارتباط كل إلى باإلضافة

لمقیاس قلق المستقبل بالدرجة الكلیة عبارةیوضح معامل ارتباط كل :)16(جدول رقم 

معامل االرتباط العبارةرقممعامل االرتباطرقم العبارة

1**0.5022**0.32

2**0.5523**0.55

3**0.7324**0.48

4**0.5525**0.72

5**0.7426**0.39

6**0.5727**0.65

7**0.4828**0.52

8**0.6329**0.48

9**0.4530**0.56

10**0.6431**0.50

11**0.5932*0.24

12**0.6033**0.64

13**0.7334**0.42

14**0.6035**0.56

15**0.5936**0.61

16**0.6337**0.35

17**0.5138**0.53

18**0.6439**0.43

19**0.5540**0.68

20**0.6641**0.45

21**0.6442**0.36

0.01  دالة عند مستوى **

0.05دالة عند مستوى *
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 بالدرجة الكلیة مقیاس قلق المستقبلیوضح معامل ارتباط كل بعد من أبعاد :)17(م جدول رق

مستوى الداللة معامل االرتباطاألبعــادم

0.920.01المستقبلتجاهالسلبيالتفكیر1

0.910.01للحیاةالسلبیةالنظرة2

0.770.01الضاغظةالحیاتیةاألحداثمنالقلق3

0.920.01المستقبللقلقنفسیةالالمظاهر4

0.780.01المستقبللقلقالجسمیةالمظاهر5

):الصدق التمییزي(طریقة المقارنة الطرفیة -2

وهي من أسالیب حساب الصدق التكویني وصدق المحتوى، فبعد أن تم ترتیب التوزیع 

ذ وتلمیذة في  تلمی71من أعلى درجة إلى أقل درجة للعینة االستطالعیة والتي ضمت 

من %27الصف الثاني ثانوي، تم اختیار مجموعتین من طرفي التوزیع، تمثل إحداهما 

 حصلوا على أدنى من الذین%27 الدرجات، وثانیهما األفراد الذین حصلوا على أعلى

میذ، ثم استخرجت المتوسطات الحسابیة ل ت19الدرجات، وكان حجم كل مجموعة 

.تللفروق بین المتوسطا"ت"بت داللة قیمة واالنحرافات المعیاریة وحس

یبین داللة الفروق بین متوسطات األبعاد والدرجة الكلیة في مقیاس :)18(جدول رقم 

قلق المستقبل

%27أعلى 

19=ن

%27أدنى 

19=ن

        العینة

عمعمأبعاد الوحدة النفسیة

قیمة

"ت"

مستوى 

الداللة

31.212.2713.471.9225.940.01لمستقبلاتجاهالسلبيالتفكیر

33.422.9115.362.3620.980.01للحیاةالسلبیةالنظرة

الحیاتیةاألحداثمنالقلق

الضاغظة
32.423.4516.051.6418.640.01

30.102.6612.732.3720.750.01المستقبللقلقالنفسیةالمظاهر

28.423.4211.732.0218.290.01قبلالمستلقلقالجسمیةالمظاهر

15010.2675.058.4424.580.01الدرجة الكلیة
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ًكلها دالة إحصائیا، مما یشیر إلى قدرة المقیاس "ت"أن قیم )18(یتبین من الجدول رقم 

.على التمییز بین مرتفعي ومنخفض قلق المستقبل مما یدل على صدقه

:ثبات المقیاس-ب

كرونباخ-قة ألفا طری-1

تم استخراج معامل ثبات مقیاس قلق المستقبل بهذه الطریقة لجمیع أبعاد المقیاس وكذلك

:للدرجة الكلیة للمقیاس والجدول التالي یوضح ذلك

 والدرجة الكلیة مقیاس قلق المستقبلكرونباخ لجمیع أبعاد - یوضح معامل ألفا:)19(جدول رقم 

اكرونباخمعامل ثبات ألفاألبعــادم

0.83المستقبلتجاهالسلبيالتفكیر1

0.80للحیاةالسلبیةالنظرة2

0.71الضاغظةالحیاتیةاألحداثمنالقلق3

0.83المستقبللقلقالنفسیةالمظاهر4

0.79المستقبللقلقالجسمیةالمظاهر5

0.94الدرجة الكلیة

)0.94(ثبات للدرجة الكلیة للمقیاس بلغت أن قیمة معامل ال)19(یتضح من الجدول رقم 

.وهي قیمة مرتفعة تدل على ثبات المقیاس

:الرفض الوالدي/ القبولاستبیان.3.4.5

:االستبیانحدید المنطلقات النظریة لبناء ت

: اعتماد النظریة الكالسیكیة في القیاس النفسي-1

ستناد إلى معیار جماعة األقران، أي والتي تقوم على فلسفة الفروق بین األفراد، ولكن باال

الجماعة  باختبار ما ترد إلى معیار أن النتائج التي یتم الحصول علیها من قیاس سمة

درجات التي ینتسب إلیها الفرد المقاس وتقوم كذلك هذه النظریة على فرضیة أن توزیع

,1966األفراد في السمة المقاسة یتخذ شكل المنحنى الطبیعي p272),.(Culler
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: استخدام أسلوب التقریر الذاتي للشخصیة-2

، بمعنى أخر یؤكد هذا نفسهاألسئلة لیعبر عنأي أن الشخص یستجیب على عدد من 

الذاتي للشخص بما في ذلك إدراك األسلوب على العالم كما یدركه الفرد أو على العالم

، 2007مجید، (عالم الذاتي الداخليالفرد لذاته كما أن السلوك ال یفهم إال في ضوء هذا ال

).350ص

: االستبیانعباراتصیاغة -ب

الرفض الوالدي نظریا، تم الحصول على عدد من  وبعد أن تم تعریف أسلوب القبول

الرفض الوالدي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة، وقد روعي  و التي تعبر عن القبولالعبارات

اقف الیومیة واالجتماعیة المختلفة للتالمیذ وما تثیره من في صیاغتها أن تكون ممثلة للمو

مشاعر لدیهم، وأن تكون بصیغة المتكلم وقابلة لتفسیر واحد كما یجب أن یكون محتوى 

 كلمة، وذلك من 20 عن العبارة واضحا وصریحا ومباشرا وأن ال یزید عدد كلمات العبارة

یة واألبحاث المتخصصة، كما تم خالل االطالع على عدد من الكتب والرسائل الجامع

:االستفادة من االطالع على ما توفر من المقاییس منها

::19651965للمعاملة الوالدیة كما یدركها األبناء سنة للمعاملة الوالدیة كما یدركها األبناء سنة ))SScchheeaaffffeerr((مقیاس شیفرمقیاس شیفر.1

 عبارة، ویعتبر 192الرفض الوالدي موزعة على /ً بعدا منها بعدي التقبل18یضم 

.طبیعة المعاملة الوالدیةكمرجع لمعظم المهتمین بقیاس 

::مقیاس االتجاهات الوالدیة كما یدركها األبناءمقیاس االتجاهات الوالدیة كما یدركها األبناء.2

 عبارة تقیس االتجاهات الوالدیة كما 84 ویتكون من 1976أعده سید صبحي سنة 

یدركها األبناء ویضم مقاییس التسلط إثارة األلم النفسي، الحمایة الزائدة، التفرقة، التذبذب 

.لمقیاس صورتان إحداهما لألب واألخرى لألماإلهمال، السواء ول

:: مقیاس التفاعل االجتماعي مقیاس التفاعل االجتماعي--3

 المقیاس من ثالثة  یعتمد على مقیاس شایفر، ویتكون1976من إعداد ناهد رمزي سنة 

) عبارة29(التباعد/التقارب) عبارة30(التقیید /الحریة: وهيفرعیةمقاییس 

). عبارة11(المحافظة/التحرر



الخامسالفصل ببعض المتغيرات النفسيةالرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقته القبول و

-165-

:: مقابلة لتحدید أنماط التربیة األسریة لألمهات مقابلة لتحدید أنماط التربیة األسریة لألمهاتةة استمار استمار--44

 معتمدا على جدول المقابلة الذي أعده سیرز وآخرون 1981أعدها سید خیر اهللا سنة 

 بندا، وتقیس أنماط التربیة 55 وتتكون االستمارة في صورتها العربیة من 1957سنة 

.العقاب/ثوابالحمایة، ال/التشدد، التسیب/التسامح:األسریة الثالثة وهي

::مقیاس إدراك المعاملة الوالدیةمقیاس إدراك المعاملة الوالدیة--55

مقیاس إدراك : یضم ثالثة مقاییس وهي1988من إعداد كمال إبراهیم مرسي سنة 

.التقبل، مقیاس إدراك الحث على االنجاز ومقیاس إدراك عدم التقبل

::الرفض الوالدي للكبارالرفض الوالدي للكبار// استبیان القبول استبیان القبول--66

 وهو أداة للتقریر الذاتي أعدت 1988ممدوحة سالمة ترجمة )Rohner( أعده رونر 

بهدف القیاس الكمي لمدى إدراك األفراد لقبولهم أو رفضهم من طرف والدیهم أو من یقوم 

 عبارة 60مقامهما عندما كانوا في سن السابعة وحتى الثانیة عشر، ویتكون المقیاس من 

ًدائما، أحیانا، نادرا، أبدا(یستجیب المفحوص لها بأن یختار أحد البدائل األربعة  ً ً وتقیس )ً

الـدفء العدوان، اإلهمال الرفض، والعبارات موزعة على المقاییس :أربعة أبعاد هي

السالفة الذكر، ویمثل مقیاس الدفء طرف القبول، بینما تمثل المقاییس الثالثة األخرى 

.طرف الرفض

:: والجامعات كما یدركها األبناء والجامعات كما یدركها األبناء مقیاس المعاملة الوالدیة لطلبة المدارس الثانویة مقیاس المعاملة الوالدیة لطلبة المدارس الثانویة--77

192، یتكون من 1991أعده عبد القادر المغیصیب وأنور ریاض عبد الرحیم سنة 

التسلط، الحمایة /التثبیط، التسامح/التشجیع على االنجاز:عبارة تقیس األبعاد التالیة

المفحوص أن الرفض، وعلى /التفرقة، التقبل/التذبذب، المساواة/اإلهمال االتساق/الزائدة

ًدائما، أحیانا، نادرا(یجیب عن كل عبارة باختیار إجابة من ثالث  ً مرة على معاملة األب )ً

.ومرة على معاملة األم

:: استبیان القبول والرفض الوالدي استبیان القبول والرفض الوالدي--88

، لمعرفة إدراك األبناء 1999أعد هذا االستبیان جابر نصر الدین للبیئة الجزائریة سنة 

 عبارة صیغت بین اإلیجاب 54ألم كل على حدة، ویضم االستبیان لمعاملة األب وا



الخامسالفصل ببعض المتغيرات النفسيةالرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقته القبول و

-166-

والسلب وقدمت بشكل تناوبي، بحیث یجیب المفحوص على كل عبارة باختیار واحد من 

(البدائل األربعة وهي ًدائما، أحیاناً، نادرا: المطابقة للعبارة تارة على معاملة األب )ً أبدا،ً

).164-163ص .، ص1999جابر،(وتارة على معاملة األم 

: تم توزیعها على بعدین لالستبیانأولیةعبارة40وأسفرت هذه الخطوة على صیاغة 

وهو الدفء والمحبة الذي یمكن لآلباء أن یمنحوه ألبنائهم وقد یعبر : القبول الوالدي-1

هم عنه إما بالقول أو الفعل في أشكال السلوك، كاالهتمام بهم وبراحتهم واستحسان أفعال

.عبارة20والفخر بسلوكهم، حیث یضم هذا البعد 

هو غیاب الدفء والمحبة من قبل الوالدین ألبنائهم، وهو یشیر إلى : الرفض الوالدي-2

السلوك الوالدي الذي یمكن أن یفسره االبن على أنه تعبیر عن غضب والدیه أو استیائهم 

.عبارة20م هذا البعد ٕمنه واهماله وعدم االهتمام به، وعدم الرغبة، حیث یض

الرفض الوالدي وأرقام عباراته وأبعاد مقیاس القبول:)20(جدول رقم 

أرقام العباراتالبعدالرقم
المجموع

 الكلي

1
القبول

 الوالدي

1-3-5-7-9-11-13-15-

17-19-21-23-25-27-29-

31-33-35-37-39

20

2
الرفض 

الوالدي

2-4-6-8-10-12-14-16-

18-20-22-24-26-28-30-

32-34-36-38-40

20

40المجموع الكلي

:االستبیانبدائل اإلجابة وتصحیح 

على میزان أو متصل كمي، ویسمى هذا  مرفقة بخمس بدائل العباراتكانت اإلجابة على 

Likertاألسلوب بأسلوب التقدیر الجمعي لیكرت Technique Summated Ratings

 فهو ال یتطلب الوقت والجهد المبذول في األسالیب ًوهو من أشهر األسالیب استخداما
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األخرى، كما أن عدد البدائل الخمسة تساعد على زیادة درجة الثبات؛ حیث یزداد بزیادة 

.عدد البدائل المستخدمة

ًدائما، غالبا، أحیانا، نادرا، أبدا( بحیث تقابل بدائل اإلجابةاالستبیانویتم تصحیح  ً ً ً ً(

والتي عبارة على الترتیب، حیث یجیب المفحوص على كل )1، 2، 3، 4، 5(الدرجات 

19 منها باإلیجاب لمعرفة مدى أو مستویات تقبل األبناء من طرف والدیهم و19صیغت 

الباقیة صیغت بالسلب لمعرفة مستویات الرفض كما یدركه األبناء من معاملة والدیهم لهم 

ب یلیه سؤال موجب، وفي تعلیمات وزعت هذه العبارات بشكل تناوبي أي سؤال سال

االستبیان یطلب من المفحوص اختیار واحد من البدائل السابقة المقابلة لمعاملة األب ثم 

.األم كل على حدة

ص من جانب ویستخدم الجمع الجبري في حساب الدرجة الكلیة التي یحصل علیها المفحو

)95–19( من االستبیانا  على هذةتتراوح الدرجة الكلیاألب واألم كل على حدة، و

.رفض شدید من جانب األب أو األم/درجة، والدرجة المرتفعة تشیر إلى قبول

:الصدق.أ

:لحساب صدق االستبیان تم استخدام الطرق التالیة

: الصدق الظاهري.1

، تم عرض االستبیان مع التعریف النظري على العباراتمن أجل التحقق من صالحیة 

خبراء المختصین في علم النفس وكذا في القیاس النفسي وبناء االختبارات  من ال07

 االستبیان بدقة والنظر في صیاغتها ومضمونها وأبعادها ومدى عباراتوطلب منهم قراءة 

بالبعد الذي تتبعه، وعلى المحكم أن یقرر ذلك حسب معیار كمي عبارة ارتباط كل 

بقاء على العبارات التي أجمع علیها أكثر من تدریجي من النوع الثالثي، وعلیه تم اإل

:ن وفي ضوء أرائهم تم إجراء مایليمن المحكمی80%

واحدة عبارة  واستبعاد العباراتالقبول الوالدي تم تعدیل صیاغة بعض فیما یخص بعد -1

من المحكمین وبذلك أصبح %85.7 من المحكمین أي بنسبة 06ألنها لم تنل موافقة 

. عبارة19بعد القبول الوالدي مجموع عبارات 
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 من 4واحدة لم تنل موافقة عبارة الرفض الوالدي تم استبعاد فیما یخص بعد -2

. عبارة19 مجموع عبارات بعد الرفض الوالدي لیصل%57.1المحكمین بنسبة 

: صدق االتساق الداخلي-2

عباراتمن عبارة ة كل  العالقة بین درجللكشف عنتم استخدم معامل ارتباط بیرسون 

:االستبیان والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي له وذلك لصورة األب واألم كل على حدا

في صورة األب بالبعد الذي تنتمي إلیه عبارةیوضح معامل ارتباط كل :)21(جدول 

الرفضالقبول 

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

10.42**20.45**

30.62**40.62**

50.43**60.26*

70.66**80.60**

90.57**100.42**

110.60**120.47**

130.71**140.56**

150.46**160.50**

170.60**180.56**

190.58**200.55**

210.52**220.61**

230.60**240.43**

250.64**260.61**

270.36**280.63**

290.53**300.59**

310.59**320.63**

330.71**340.58**

350.59**360.65**

370.63**380.67**

0.05دالة عند مستوى *0.01  دالة عند مستوى **
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إلیه في صورة األمنتمي  یوضح معامل ارتباط كل عبارة بالبعد الذي ت:)22(جدول رقم 

الرفضالقبول 

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

10.51**20.36**

30.65**40.60**

50.54**60.28*

70.45**80.56**

90.83**100.47**

110.54**120.48**

130.57**140.63**

150.48**160.48**

170.64**180.62**

190.56**200.41**

210.50**220.49**

230.70**240.24**

250.69**260.44**

270.43**280.53**

290.56**300.57**

310.63**320.71**

330.72**340.65**

350.54**360.67**

370.60**380.52**

0.01  دالة عند مستوى **

0.05عند مستوى دالة *

ذات معامل ارتباط دال ألن القیمة العباراتأن جمیع )22(یتبین من الجدول 

، وأكبر من )0.05(عند مستوى داللة )0.23(المحسوبة أكبر من الجدولیة البالغة 

 المقیاس عباراتوهذا یدل على أن )0.01(عند مستوى داللة )0.30(الجدولیة البالغة 

.الرفض الوالدي ولكلیة للمقیاس وبذلك توفر الصدق الستبیان القبولترتبط بالدرجة ا
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بالدرجة الكلیة لالستبیانبعد معامل ارتباط كل هذا وقد تم إلى جانب ذلك حساب 

:والجدول الموالي یوضح ذلك

یوضح معامل ارتباط كل بعد من أبعاد االستبیان بالدرجة الكلیة للمقیاس(23):جدول رقم

لمقیاسأبعاد ا
معامل 

االرتباط

مستوى 

الداللة

0.560.01القبــول 
صـورة األب

0.380.01الرفـض

0.540.01القبــول 
صـورة األم

0.240.05الرفـض

:ثبات المقیاس-ب

كرونباخ-طریقة ألفا-1

نالرفض الوالدي بهذه الطریقة لبعدي االستبیا وتم استخراج معامل ثبات استبیان القبول

:وكذلك للدرجة الكلیة له والجدول التالي یوضح ذلك

كرونباخ لجمیع أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة-یوضح معامل ألفا(24):جدول رقم

معامل ثبات ألفاكرونباخأبعاد المقیاس

0.88القبــول 
صـورة األب

0.86الرفـض

0.64الدرجة الكلیة

0.89القبــول 
صـورة األم

0.84الرفـض

0.74الدرجة الكلیة

 صورة األب أن قیمة معامل الثبات للدرجة الكلیة للمقیاس)24(یتضح من الجدول رقم 

.تدل على ثبات المقیاسصورة األم مرتفعة 
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:ستخدمةاألسالیب اإلحصائیة الم.5.5

SPSSرنامج  تم معالجة البیانات باستخدام الحاسب اآللي من خالل ب (VER.17)

الحزمة اإلحصائیة في العلوم االجتماعیة، وتتمثل المعالجات التي تمت للبیانات في 

:اإلحصاءات اآلتیة

 التكرارات والنسب المئویة للبیانات، إلعطاء صورة سریعة عن عینة الدراسة بشكل -1

.مختصر ومبسط، وذلك بعد عرضها على هیئة جداول وأشكال بیانیة

إیجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمدى والتباین لمعرفة اإلحصاء -2

.الوصفي لمتغیرات الدراسة

. معامل ارتباط بیرسون للتعرف على العالقة بین المتغیرات-3

.داللة الفروق في المتوسطاتلمعرفة)ت( اختبار -4

. تحلیل التباین األحادي-5

.لخطي المتعددتحلیل االنحدار ا-6

:خالصة

من خالل ما جاء في هذا الفصل نلمس الحاجة الملحة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

في دراستها للظواهر إلى الجمع بین محورین أساسیین هما الجانب النظري لموضوع 

الدراسة والمعطى الواقعي الذي یتمثل في الجانب المیداني الذي یقوم به الباحث؛ حیث أن

 للتمكن من الكشف عن الحقائق المتعلقة بالموضوع ال تكفيالدراسة النظریة وحدها قد 

.المدروس، لذا من األهمیة بمكان القیام بالدراسة المیدانیة



الدراسة نتائج ومناقشة عرض
 تمهید -

عرض نتائج الدراسة.1.6

مناقشة نتائج الدراسة.2.6

خالصة نتائج الدراسة.3.6

خاتمة الدراسة.4.6

توصیات الدراسة.5.6

الدراسات المقترحة.6.6

 قائمة المراجع-

مة المالحق قائ-

سادسسادسالالالفصلالفصل
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نتائج الدراسة ومناقشةعرض

:تمهید

على وفق أهداف الباحث  للنتائج التي توصل إلیها على عرض هذا الفصل یشتمل

الدراسات البیانات والنظریات و تلك النتائج في ضوء مناقشةً فضال عن البحث الحالي،

. تلك النتائجناد إلىباالستمقترحات بومن ثم الخروج ، الدراسة في ةالسابقة المعتمد

:الدراسةنتائج عرض .1.6

. الوصفي لمتغیرات الدراسةاإلحصاءسوف یتم في البدایة عرض 

: الوصفي لمتغیرات الدراسةاإلحصاء-

 لمتغیرات الدراسة الحالیة تم إیجاد اإلحصائیة    من أجل معرفة الخصائص الوصفیة 

 وذلك  لمتغیرات الدراسة،وسیط، والمنوالالواالنحراف المعیاري، وابي، المتوسط الحس

.)25(حسب الجنس والترتیب المیالدي
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 بحسب  عرض للنتائج المترتبة على اختبار كل فرضیة من فرضیات الدراسةيفیما یلو

.ترتیبها

:ىاألولةیالفرضعرض نتائج .1.1.6

توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء للقبول الوالدي من 

وقلق المستقبل)األم/األب(قبل

العالقة بین دام معامل ارتباط بیرسون الختبار وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم استخ

ائج الخاصة بذلك  والنتوقلق المستقبل)األم/األب(من قبل  الوالديلقبوللإدراك األبناء 

.)26(موضحة في الجدول رقم

 من قبل  الوالديلقبولمعامل االرتباط بین إدراك األبناء ل یوضح :)26(جدول رقم

.قلق المستقبل و)األم/األب(

وقلق األم/من األبقبول بین إدراك األبناء لل إرتباطیةوجود عالقةیتضح من الجدول 

وهي على التوالي)0.25-( و)0.26-(، حیث بلغت قیمة معامل االرتباطالمستقبل

.)0.01(مستوى الداللة إحصائیا عنددالةقیمة

442=العینة الكلیة  ن

صورة األمصورة األب

                  بعد القبول الوالدي

معامل االرتباطامل االرتباطمع أبعاد مقیاس قلق المستقبل

**0.21-**0.23-المستقبلتجاهالسلبيالتفكیر

**0.23-**0.27-للحیاةالسلبیةالنظرة

**0.21-**0.26-الضاغظةالحیاتیةاألحداثمنالقلق

**0.29-**0.30-المستقبللقلقالنفسیةالمظاهر

**0.26-**0.23-المستقبللقلقالجسمیةالمظاهر

**0.25-**0.26-الدرجة الكلیة لمقیاس قلق المستقبل

0.01  دالة عند مستوى **
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لقلق )المستقبلتجاهالسلبيالتفكیر(معامالت االرتباط بین البعد األول  أن قیمة -

،)0.23-(األم تساوي على التوالي / الوالدي من قبل األبالقبولالمستقبل وبعد 

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا )0.21-(

لقلق المستقبل وبعد )للحیاةالسلبیةالنظرة( االرتباط بین البعد الثاني  أن قیمة معامالت-

وهي قیمة )0.23-(، )0.27-(األم تساوي على التوالي /الوالدي من قبل األبالقبول 

).0.01(عند مستوى داللة دالة إحصائیا 

)الضاغظةالحیاتیةاألحداثمنالقلق( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الثالث -

، )0.26-(التوالي األم تساوي على /الوالدي من قبل األبالقبول لقلق المستقبل وبعد 

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا )0.21-(

لقلق )المستقبللقلقالنفسیةالمظاهر( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الرابع -

، )0.30-(األم تساوي على التوالي / قبل األبالوالدي منالقبول المستقبل وبعد 

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا )0.29-(

لقلق )المستقبللقلقالجسمیةالمظاهر(خامس أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد ال-

، )0.23-(األم تساوي على التوالي /الوالدي من قبل األبالقبول المستقبل وبعد 

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا )0.26-(

قبول بین إدراك األبناء للوتشیر نتیجة هذه الفرضیة إلى وجود عالقة ارتباطیة عكسیة 

؛ وتعني أنه كلما زاد القبول الوالدي من  وقلق المستقبل)األم/األب(قبل من الوالدي 

.هماألم ألبنائهم قلت درجة قلق المستقبل لدی/األب

  وبناءا على ما تقدم فإنه یمكن القول أن الفرضیة األولى تحققت والتي تنص على أنه

 وقلق )األم/األب(قبل  من  إحصائیة بین إدراك األبناء للقبولذات داللةتوجد عالقة

.المستقبل

:ة الثانیةیالفرضعرض نتائج .2.1.6

 الوالدي من رفضك األبناء للتوجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین إدرا

.وقلق المستقبل)األم/األب(قبل
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وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم استخدام معامل ارتباط بیرسون الختبار العالقة بین 

والنتائج الخاصة بذلك وقلق المستقبل)األم/األب( من قبل  الوالديإدراك األبناء للرفض

.)27(موضحة في الجدول رقم

)األم/األب( من قبل الوالديمعامل االرتباط بین إدراك األبناء للرفضیوضح:)27(جدول رقم

وقلق المستقبل

0.01الة عند مستوى   د**

األم وقلق /یتضح من الجدول وجود عالقة إرتباطیة بین إدراك األبناء للرفض من األب

على التوالي وهي قیمة )0.34(و)0.28(المستقبل، حیث بلغت قیمة معامل االرتباط 

).0.01(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

:رسون مایليكما توضح النتائج التفصیلیة لمعامل ارتباط بی

لقلق )المستقبلتجاهالسلبيالتفكیر( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد األول -

)0.26(، )0.20(األم تساوي على التوالي /المستقبل وبعد الرفض الوالدي من قبل األب

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا 

لقلق المستقبل وبعد )للحیاةالسلبیةالنظرة(ثاني  أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد ال-

وهي قیمة دالة ،)0.26(، )0.24(األم تساوي على التوالي /الرفض الوالدي من قبل األب

).0.01(عند مستوى داللة إحصائیا 

442=العینة الكلیة  ن

صورة األمصورة األب

                  بعد الرفض الوالدي

معامل االرتباطمعامل االرتباط أبعاد مقیاس قلق المستقبل

**0.26**0.20المستقبلتجاهالسلبيالتفكیر

**0.26**0.24للحیاةالسلبیةالنظرة

**0.22**0.18الضاغظةالحیاتیةاألحداثمنالقلق

**0.36**0.29المستقبللقلقالنفسیةالمظاهر

**0.36**0.29المستقبللقلقالجسمیةالمظاهر

**0.34**0.28الدرجة الكلیة لمقیاس قلق المستقبل
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)الضاغظةالحیاتیةاألحداثمنالقلق( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الثالث -

)0.18(األم تساوي على التوالي /عد الرفض الوالدي من قبل األبلقلق المستقبل وب

).0.01( عند مستوى داللة ، وهي قیمة دالة إحصائیا)0.22(

لقلق )المستقبللقلقالنفسیةالمظاهر( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الرابع -

)0.36(، )0.29(ي األم تساوي على التوال/المستقبل وبعد الرفض الوالدي من قبل األب

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا 

لقلق )المستقبللقلقالجسمیةالمظاهر( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الخامس -

)0.36(، )0.29(األم تساوي على التوالي /المستقبل وبعد الرفض الوالدي من قبل األب

).0.01(اللة عند مستوى دوهي قیمة دالة إحصائیا 

رفضبین إدراك األبناء للطردیةوتشیر نتیجة هذه الفرضیة إلى وجود عالقة ارتباطیة 

 الوالدي من رفض؛ وتعني أنه كلما زاد ال وقلق المستقبل)األم/األب(قبل من الوالدي 

. درجة قلق المستقبل لدیهمزادتاألم ألبنائهم /األب

 تحققت والتي تنص على أنهالثانیةلقول أن الفرضیة      وبناءا على ما تقدم فإنه یمكن ا

 وقلق )األم/األب(قبل  من رفض إحصائیة بین إدراك األبناء للذات داللةتوجد عالقة

.المستقبل

: الثالثةةیالفرضعرض نتائج .3.1.6

توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء للقبول الوالدي من 

الوحدة النفسیةو)ماأل/األب(قبل

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم استخدام معامل ارتباط بیرسون الختبار العالقة بین 

والوحدة النفسیة والنتائج الخاصة بذلك )األم/األب(من قبل لقبول الوالديلإدراك األبناء 

).28(موضحة في الجدول رقم
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 من قبل  الوالديك األبناء للقبول یوضح معامل االرتباط بین إدرا):28(جدول رقم

.والوحدة النفسیة)األم/األب(

األم والوحدة /یتضح من الجدول وجود عالقة إرتباطیة بین إدراك األبناء للقبول من األب

على التوالي وهي قیمة )0.39-(و)0.37-(بلغت قیمة معامل االرتباط النفسیة، حیث 

).0.01(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

:كما توضح النتائج التفصیلیة لمعامل ارتباط بیرسون مایلي

 وبعد للوحدة النفسیة)الرفض االجتماعي( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد األول -

وهي قیمة )0.38-(، )0.33-(األم تساوي على التوالي /ن قبل األبالقبول الوالدي م

).0.01(عند مستوى داللة دالة إحصائیا 

للوحدة )قصور المهارات االجتماعیة( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الثاني -

)0.21-(، )0.23-(األم تساوي على التوالي / وبعد القبول الوالدي من قبل األبالنفسیة

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا 

للوحدة النفسیة)االغتراب االجتماعي( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الثالث -

وهي )0.30-(، )0.29-(التوالي األم تساوي على /وبعد القبول الوالدي من قبل األب

).0.01( مستوى داللة  عندقیمة دالة إحصائیا

442=العینة الكلیة  ن

صورة األمصورة األب

                  بعد القبول الوالدي

معامل االرتباطمعامل االرتباطةلوحدة النفسیا أبعاد مقیاس 

**0.38-**0.33-الرفض االجتماعي

**0.21-**0.23-ماعیةقصور المهارات االجت

**0.30-**0.29-االغتراب االجتماعي

**0.37-**0.36-اإلدراك السلبي للذات

**0.39-**0.37-الدرجة الكلیة لمقیاس الوحدة النفسیة

0.01  دالة عند مستوى **
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للوحدة النفسیة)اإلدراك السلبي للذات(أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الرابع -

وهي )0.37-(، )0.36-(األم تساوي على التوالي /وبعد القبول الوالدي من قبل األب

).0.01(عند مستوى داللة قیمة دالة إحصائیا 

قبول ن إدراك األبناء للبیوتشیر نتیجة هذه الفرضیة إلى وجود عالقة ارتباطیة عكسیة 

؛ وتعني أنه كلما زاد القبول الوالدي من والوحدة النفسیة)األم/األب(قبل من الوالدي 

. لدیهمالوحدة النفسیةاألم ألبنائهم قلت درجة /األب

توجد  تحققت والتي تنص على أنهالثالثة فإنه یمكن القول أن الفرضیة علیهوبناءا 

.الوحدة النفسیةو)األم/األب(قبل  من یة بین إدراك األبناء للقبول إحصائذات داللةعالقة

:رابعة الةیالفرضعرض نتائج .4.1.6

 الوالدي من رفضتوجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء لل

والوحدة النفسیة)األم/األب(قبل

یرسون الختبار العالقة بین وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم استخدام معامل ارتباط ب

 والوحدة النفسیة والنتائج الخاصة بذلك )األم/األب( من قبل  الوالديإدراك األبناء للرفض

).29(موضحة في الجدول رقم

والوحدة )األم/األب( معامل االرتباط بین إدراك األبناء للرفض من قبلیوضح:)29(جدول رقم

نفسیةال

0.01  دالة عند مستوى *

442=العینة الكلیة  ن

صورة األمصورة األب

 الوالدي                  بعد الرفض

معامل االرتباطمعامل االرتباط أبعاد مقیاس الوحدة النفسیة 

**0.32**0.29الرفض االجتماعي

**0.22**0.24قصور المهارات االجتماعیة

**0.34**0.26االغتراب االجتماعي

**0.37**0.30اإلدراك السلبي للذات

**0.38**0.33الدرجة الكلیة لمقیاس الوحدة النفسیة
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األم /یتضح من الجدول وجود عالقة إرتباطیة بین إدراك األبناء للرفض من األب

على التوالي وهي )0.38(و)0.33(والوحدة النفسیة، حیث بلغت قیمة معامل االرتباط 

).0.01(ائیا عند مستوى الداللة قیمة دالة إحص

:كما توضح النتائج التفصیلیة لمعامل ارتباط بیرسون مایلي

للوحدة النفسیة وبعد )الرفض االجتماعي( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد األول -

وهي قیمة دالة )0.32(، )0.29(األم تساوي على التوالي /الرفض الوالدي من قبل األب

).0.01(عند مستوى داللة إحصائیا 

للوحدة )قصور المهارات االجتماعیة( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الثاني -

)0.22(، )0.24(األم تساوي على التوالي /النفسیة وبعد الرفض الوالدي من قبل األب

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا 

للوحدة النفسیة )االغتراب االجتماعي(ن البعد الثالث  أن قیمة معامالت االرتباط بی-

وهي قیمة )0.34(، )0.26(األم تساوي على التوالي /وبعد الرفض الوالدي من قبل األب

).0.01( عند مستوى داللة دالة إحصائیا

للوحدة النفسیة وبعد )اإلدراك السلبي للذات(أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الرابع -

وهي قیمة دالة )0.37(، )0.30(األم تساوي على التوالي /رفض الوالدي من قبل األبال

).0.01(عند مستوى داللة إحصائیا

رفض بین إدراك األبناء للوتشیر نتیجة هذه الفرضیة إلى وجود عالقة ارتباطیة طردیة 

الوالدي من والوحدة النفسیة؛ وتعني أنه كلما زاد الرفض )األم/األب(قبل من الوالدي 

األم ألبنائهم زادت درجة الوحدة النفسیة لدیهم /األب

 تحققت والتي تنص على أنهالرابعة     وبناءا على ما تقدم فإنه یمكن القول أن الفرضیة 

الوحدة و)األم/األب(قبل  من  إحصائیة بین إدراك األبناء للرفضذات داللةتوجد عالقة

.النفسیة
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:الخامسةةیالفرضج  عرض نتائ.5.1.6

توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین قلق المستقبل والشعور بالوحدة النفسیة 

لدى األبناء

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم استخدام معامل ارتباط بیرسون الختبار العالقة بین 

لك موضحة في  والنتائج الخاصة بذقلق المستقبل والشعور بالوحدة النفسیة لدى األبناء

).30(الجدول رقم

بین قلق المستقبل والشعور بالوحدة النفسیة لدى األبناء معامل االرتباط یوضح:)30(جدول رقم

0.01  دالة عند مستوى **

الوحدة النفسیة الشعور ب وقلق المستقبل     یتضح من الجدول وجود عالقة إرتباطیة بین 

وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة )0.64(حیث بلغت قیمة معامل االرتباط 

)0.01.(

:كما توضح النتائج التفصیلیة لمعامل ارتباط بیرسون مایلي

442=العینة الكلیة  ن
                  أبعاد مقیاس الوحدة                     

النفسیة

 أبعاد مقیاس قلق المستقبل 

ي
ع
ما
جت

ال
 ا
ض

رف
ال

ت 
ارا

مه
 ال

ور
ص

ق

یة
ع
ما
جت

ال
ا

ب 
ترا

غ
ال
ا

ي
ع
ما
جت

ال
ا

ي 
سلب

 ال
ك
درا

إل
ا

ت
ذا
لل

ة 
رج

لد
ا

ة 
لی
لك
ا

ة 
حد

لو
 ا
س

یا
مق

ل

یة
س
نف
ال

**0.58**0.56**0.54**0.41**0.40المستقبلتجاهالسلبيالتفكیر

**0.61**0.61**0.59**0.40**0.43للحیاةالسلبیةالنظرة

**0.27**0.29**0.31**0.16**0.14الضاغظةالحیاتیةاألحداثمنالقلق

**0.69**0.67**0.62**0.50**0.49المستقبللقلقالنفسیةالمظاهر

**0.53**0.53**0.47**0.40**0.36المستقبللقلقالجسمیةالمظاهر

**0.64**0.63**0.60**0.44**0.44الدرجة الكلیة لمقیاس قلق المستقبل
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لقلق )المستقبلتجاهالسلبيالتفكیر(مة معامالت االرتباط بین البعد األول  أن قی-

، قصور المهارات االجتماعیة الرفض االجتماعي(المستقبل وأبعاد الوحدة النفسیة 

)0.41(، )0.40( التواليتساوي على)االغتراب االجتماعي، اإلدراك السلبي للذات

الدرجة الكلیة لهذه األبعاد األربعة والبعد األول ، وقیمة االرتباط بین )0.56(، )0.54(

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا ، )0.58(لقلق المستقبل 

لقلق المستقبل وأبعاد )للحیاةالسلبیةالنظرة( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الثاني -

جتماعیة، االغتراب االجتماعي ، قصور المهارات االالرفض االجتماعي(الوحدة النفسیة 

، وقیمة )0.61(، )0.59()0.40(، )0.43( التواليتساوي على)اإلدراك السلبي للذات

وهي ، )0.61( لقلق المستقبل  األربعة والبعد الثانياالرتباط بین الدرجة الكلیة لهذه األبعاد

).0.01(عند مستوى داللة قیمة دالة إحصائیا 

)الضاغظةالحیاتیةاألحداثمنالقلق(رتباط بین البعد الثالث  أن قیمة معامالت اال-

، قصور المهارات االجتماعیة الرفض االجتماعي(لقلق المستقبل وأبعاد الوحدة النفسیة 

)0.16(، )0.14( التواليتساوي على)االغتراب االجتماعي، اإلدراك السلبي للذات

الكلیة لهذه األبعاد األربعة والبعد الثاني ، وقیمة االرتباط بین الدرجة )0.29(، )0.31(

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا ، )0.27(لقلق المستقبل 

لقلق )المستقبللقلقالنفسیةالمظاهر( أن قیمة معامالت االرتباط بین البعد الرابع -

الجتماعیة ، قصور المهارات االرفض االجتماعي(المستقبل وأبعاد الوحدة النفسیة 

)0.50(، )0.49( التواليتساوي على)االغتراب االجتماعي، اإلدراك السلبي للذات

، وقیمة االرتباط بین الدرجة الكلیة لهذه األبعاد األربعة والبعد الثاني )0.67(، )0.62(

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا ، )0.69(لقلق المستقبل 

لقلق )المستقبللقلقالجسمیةالمظاهر(االرتباط بین البعد الخامس  أن قیمة معامالت -

، قصور المهارات االجتماعیة الرفض االجتماعي(المستقبل وأبعاد الوحدة النفسیة 

)0.40(، )0.36( التواليتساوي على)االغتراب االجتماعي، اإلدراك السلبي للذات

كلیة لهذه األبعاد األربعة والبعد الثاني ، وقیمة االرتباط بین الدرجة ال)0.53(، )0.47(

).0.01(عند مستوى داللة وهي قیمة دالة إحصائیا ، )0.53(لقلق المستقبل 
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والوحدة قلق المستقبلبین وتشیر نتیجة هذه الفرضیة إلى وجود عالقة ارتباطیة طردیة 

.ة النفسیة لدیهمالنفسیة؛ وتعني أنه كلما زاد قلق األبناء من المستقبل زادت درجة الوحد

وبناءا على ما تقدم فإنه یمكن القول أن الفرضیة الخامسة تحققت والتي تنص على أنه

.والوحدة النفسیة لدى األبناءقلق المستقبل بین إحصائیةذات داللة ارتباطیةتوجد عالقة

:ة السادسةیالفرضعرض نتائج .6.1.6

ت درجات إدراك األبناء للقبول الوالدي من توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطا

.الجنستعزى لمتغیر)األم/األب(قبل 

)T-Test(باستخدام اختبار )ت( هذه الفرضیة تم حساب قیمة وللتحقق من صحة

 بین أفراد )األم/األب( من قبل  الوالديلتحدید داللة الفروق في إدراك األبناء للقبول

).31(لك موضحة في الجدول رقم الجنسین والنتائج الخاصة بذ

في متوسطات درجات إدراك األبناء للقبول لداللة الفروق )ت( قیمة یوضح:)31(جدول رقم 

الجنستعزى لمتغیر)األم/األب(الوالدي من قبل 

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعدد 
قیمة

)ت(

درجة 

الحریة

مستوى 

الداللة

إناثذكور إناثورذكإناثذكور ب
األ

رة 
صو

20323965.3468.7316.2915.44
2.234400.05

المتوسط الحسابيالمتوسط الحسابيالعدد
قیمة

)ت(

درجة 

الحریة

مستوى 

الداللة

إناثذكورإناثذكورإناثذكور ألم
 ا
رة
صو

20323975.8677.5213.6914.28
1.24440

غیر 

دال

وهي دالة )2.23(تساوي )ت( یتضح أن قیمة  لصورة األبلجدول السابقمن قراءة ا

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور یعنيمما )0.05(إحصائیا عند مستوى 

 من قبل األب، وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابیة نجد أن لقبولواإلناث في إدراك ا

مما یدل على )65.34(ذكور البالغ أعلى من متوسط ال)68.73(متوسط اإلناث البالغ 
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.ة بالذكور من األب مقارنلقبول اإلناث أكثر إدراك لأن هذه الفروق لصالح اإلناث، أي

وهي قیمة غیر )1.24(تساوي )ت( أن قیمة  في صورة األمویتضح من نفس الجدول

 واإلناث في دالة إحصائیا مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور

.إدراك القبول من قبل األم

جزئیا؛ حیث وجدت  تحققت السادسةوبناءا على ما تقدم فإنه یمكن القول أن الفرضیة 

فروق بین الذكور واإلناث في إدراك القبول من األب لصالح اإلناث، في حین لم توجد 

.هناك فروق بین الذكور واإلناث في إدراك القبول من األم

:سابعة الةیالفرضرض نتائج ع.7.1.6

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات درجات إدراك األبناء للقبول الوالدي من 

.الترتیب المیالديتعزى لمتغیر)األم/األب(قبل 

باستخدام تحلیل التباین أحادي )ف( هذه الفرضیة تم حساب قیمة وللتحقق من صحة

ً طبقا الختالف )األم/األب(للقبول الوالدي من قبل ألبناء االتجاه لتحدید الفروق في إدراك ا

، )األول، األوسط، األخیر(حیث قسم هذا األخیر إلى ثالث فئات الترتیب المیالدي

).32(والنتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول رقم 

منوالديإدراك األبناء للقبول الیوضح نتائج تحلیل التباین لتحدید الفروق في :)32(جدول رقم

.بین فئات الترتیب المیالدي)األم/األب(قبل 

مصدر التباین
درجة 

الحریة 

مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

قیمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

21029.93514.96بین المجموعات

439110600.94251.93داخل المجموعات ب
األ

رة 
صو

441111630.88المجمـوع

2.04
غیر

دالة

مصدر التباین
درجة 

الحریة 

مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

قیمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

2157.3678.68بین المجموعات

43986583.21197.22داخل المجموعات ألم
 ا
رة
صو

44186740.57المجمـوع

0.39
غیر

دالة
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وق ذات داللة إحصائیة في  عدم وجود فریتضح لصورة األببالنظر للجدول السابق

 تعزى لمتغیر الترتیب المیالدي)األب(قبل مناألبناء للقبول الوالديإدراك 

(ف(، حیث بلغت قیمة )األول، األوسط، األخیر( وكانت غیر دالة إحصائیا )2.04)

.يمن األب ال یختلف باختالف الترتیب المیالدللقبول وهذا یدل على أن إدراك األبناء 

 یتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  وفي صورة األمومن خالل ذات الجدول

 تعزى لمتغیر الترتیب المیالدي)ماأل(قبل مناألبناء للقبول الوالديفي إدراك 

(ف(، حیث بلغت قیمة )األول، األوسط، األخیر( وكانت غیر دالة إحصائیا )0.39)

.من األم ال یختلف باختالف الترتیب المیالديللقبول بناء وهذا یدل على أن إدراك األ

 لم تتحقق والتي تنص على أنه توجد فروق ذات السابعةقول أن الفرضیة ن   ومما تقدم 

.ترتیب المیالديللتعزى )األم/األب(مناألبناء للقبول الوالديإدراك في داللة إحصائیة 

:ثامنة الةیالفرضعرض نتائج .8.1.6

 الوالدي من رفضجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات درجات إدراك األبناء للتو

.الجنستعزى لمتغیر)األم/األب(قبل 

لتحدید )T-Test(باستخدام اختبار )ت( هذه الفرضیة تم حساب قیمة وللتحقق من صحة

راد الجنسین  بین أف)األم/األب( من قبل رفض الوالديداللة الفروق في إدراك األبناء لل

).33(والنتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول رقم 

للرفض في متوسطات درجات إدراك األبناء لداللة الفروق )ت( قیمة یوضح:)33(جدول رقم 

الجنستعزى لمتغیر)األم/األب(الوالدي من قبل 

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعدد 
قیمة

)ت(

درجة 

الحریة

مستوى 

الداللة

إناثذكور إناثذكورإناثذكور ب
األ

رة 
صو

20323939.1833.1713.1411.10
5.204400.01

المتوسط الحسابيالمتوسط الحسابيالعدد
قیمة

)ت(

درجة 

الحریة

مستوى 

الداللة

إناثذكورإناثذكورإناثذكور ألم
 ا
رة
صو

20323938.0436.3312.9511.29
1.48440

غیر 

دال
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وهي )5.20(تساوي )ت( یتضح أن قیمة  في صورة األبمن قراءة الجدول السابق

مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة )0.01( داللةدالة إحصائیا عند مستوى

توسطات الحسابیة بین الذكور واإلناث في إدراك الرفض من قبل األب، وبالرجوع إلى الم

مما )33.17( البالغ أعلى من متوسط اإلناث)39.18( البالغ  الذكورنجد أن متوسط

ر إدراك للرفض من قبل األب أكثالذكور ، أي أن أن هذه الفروق لصالح الذكوریدل على 

.اإلناثة بمقارن

وهي قیمة غیر )1.48(تساوي )ت( أن قیمة  وفي صورة األمویتضح من نفس الجدول

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في دالة إحصائیا مما یدل على 

.إدراك الرفض من قبل األم

 تحققت جزئیا؛ حیث وجدت الثامنةوبناءا على ما تقدم فإنه یمكن القول أن الفرضیة 

فروق بین الذكور واإلناث في إدراك الرفض من األب لصالح الذكور، في حین لم توجد 

.ناث في إدراك الرفض من األمهناك فروق بین الذكور واإل

:تاسعة الةیالفرضعرض نتائج .9.1.6

 الوالدي من وسطات درجات إدراك األبناء للرفضتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مت

.الترتیب المیالديتعزى لمتغیر)األم/األب(قبل 

حادي باستخدام تحلیل التباین أ)ف( هذه الفرضیة تم حساب قیمة وللتحقق من صحة

ًطبقا )األم/األب(للرفض الوالدي من قبل االتجاه لتحدید الفروق في إدراك األبناء 

األول، األوسط (حیث قسم هذا األخیر إلى ثالث فئات الختالف الترتیب المیالدي

).34(، والنتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول رقم )األخیر
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 الوالدي للرفضإدراك األبناءتباین لتحدید الفروق في یوضح نتائج تحلیل ال:)34(جدول رقم

.بین فئات الترتیب المیالدي)األم/األب(قبل من

مصدر التباین
درجة 

الحریة 

مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

قیمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

2228.73114.36بین المجموعات

43967937.49154.75داخل المجموعات ب
األ

رة 
صو

44168166.22المجمـوع

غیر دال0.73

مصدر التباین
درجة 

الحریة 

مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

قیمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

2367.80183.90بین المجموعات

43964248.07146.35داخل المجموعات ألم
 ا
رة
صو

44164615.88المجمـوع

غیر دال1.25

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء یتضحلجدول السابق بالنظر ل

، حیث بلغت )األول، األوسط، األخیر(للرفض من األب تعزى لمتغیر الترتیب المیالدي 

(ف(قیمة  وكانت غیر دالة إحصائیا، وهذا یدل على أن إدراك األبناء للرفض )0.73)

.یالديمن األب ال یختلف باختالف الترتیب الم

األبناء ومن خالل ذات الجدول یتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك 

، )األول، األوسط، األخیر( تعزى لمتغیر الترتیب المیالدي )ماأل(قبل من الوالديللرفض

(ف(حیث بلغت قیمة  وكانت غیر دالة إحصائیا، وهذا یدل على أن إدراك )1.25)

.م ال یختلف باختالف الترتیب المیالدياألبناء للرفض من األ

 لم تتحقق والتي تنص على أنه توجد فروق التاسعةومما تقدم یمكن القول أن الفرضیة 

 األب تعزى لمتغیر الترتیب  قبلفي إدراك األبناء للرفض منذات داللة إحصائیة 

.المیالدي
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:العاشرةةیالفرضعرض نتائج .10.1.6

لة إحصائیة في متوسطات درجات قلق المستقبل تعزى لمتغیر توجد فروق ذات دال

.الجنس

لتحدید )T-Test(باستخدام اختبار )ت( هذه الفرضیة تم حساب قیمة وللتحقق من صحة

 الجنسین والنتائج الخاصة  بین أفرادمتوسطات درجات قلق المستقبلداللة الفروق في 

.)35(بذلك موضحة في الجدول رقم 

قلق المستقبللداللة الفروق بین الذكور واإلناث في )ت(قیمة یوضح:)35(جدول رقم 

ذكـور

203= ن

إنـاث

239=ن
مقیاس قلق            العینــة

المستقبل  
عمعم

قیمة

ت 

مستوى 

الداللة

غیر دال20.4207.8721.0207.820.79المستقبلتجاهالسلبيالتفكیر

غیر دال23.5508.3323.6607.700.14لحیاةلالسلبیةالنظرة

الحیاتیةاألحداثمنالقلق

الضاغظة
غیر دال23.6806.0324.3806.621.14

19.8206.9520.9807.301.700.05المستقبللقلقالنفسیةالمظاهر

18.3306.3819.4606.191.870.05المستقبللقلقالجسمیةالمظاهر

كلیة لمقیاس قلق الدرجة ال

المستقبل
غیر دال105.8230.75109.5130.291.26

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات  عدم وجود  الجدول السابق یتضحمن قراءة

درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث في الدرجة الكلیة لقلق المستقبل، حیث بلغت 

(ت(قیمة  .ئیاوهي قیمة غیر دالة إحصا)1.26)

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الذكور ومتوسطات كما ال توجد 

السلبیةالنظرة، المستقبلتجاهالسلبيالتفكیر(درجات اإلناث في محاور قلق المستقبل

على التوالي )ت(؛ حیث تراوحت قیمة )الضاغظةالحیاتیةاألحداثمنالقلق، للحیاة
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 في حین وجدت فروق ذات داللة ، إحصائیا دالة قیم غیروهي)1.14( و)0.14(مابین

المظاهر(إحصائیة بین متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث في محاور 

؛ حیث تراوحت اإلناث لصالح )المستقبللقلقالجسمیةالمظاهر، المستقبللقلقالنفسیة

(ت(قیمة  إحصائیا عند مستوى الداللة على التوالي وهي قیمة دالة )1.87(و)1.70)

)0.05.(

والتي تنص على  جزئیا تحققتالعاشرةنه یمكن القول أن الفرضیة وبناءا على ما تقدم فإ

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات درجات قلق المستقبل تعزى لمتغیر أنه

.الجنس

: عشرالحادیةةیالفرضعرض نتائج .11.1.6

 إحصائیة في متوسطات درجات الوحدة النفسیة تعزى لمتغیر توجد فروق ذات داللة

.الجنس

)T-Test(باستخدام اختبار )ت( هذه الفرضیة تم حساب قیمة وللتحقق من صحة

بین أفراد الجنسین والنتائج متوسطات درجات الوحدة النفسیةلتحدید داللة الفروق في 

.)36(الخاصة بذلك موضحة في الجدول رقم 

الوحدة النفسیةلداللة الفروق بین الذكور واإلناث في )ت(قیمة یوضح:)36(قم جدول ر

ذكـور

203= ن

إنـاث

239=ن
مقیاس الوحدة            العینــة

النفسیة  
عمعم

قیمة

ت 

مستوى 

الداللة

غیر دال20.3707.2819.7907.500.83اإلدراك السلبي للذات

غیر دال25.9606.6325.6906.110.43جتماعیةقصور المهارات اال

غیر دال24.4706.7523.7206.681.17االغتراب االجتماعي

28.4108.0927.0207.541.870.05الرفض االجتماعي

الدرجة الكلیة لمقیاس الوحدة 

النفسیة
غیر دال99.2423.5296.2323.481.33
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یتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات من قراءة الجدول السابق 

درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث في الدرجة الكلیة للوحدة النفسیة، حیث بلغت 

(ت(قیمة  .وهي قیمة غیر دالة إحصائیا)1.33)

كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الذكور ومتوسطات 

قصور المهارات ، اإلدراك السلبي للذات(حاور الوحدة النفسیة درجات اإلناث في م

)0.43( مابین  على التوالي)ت(؛ حیث تراوحت قیمة )االغتراب االجتماعي، االجتماعیة

وهي قیم غیر دالة إحصائیا، في حین وجدت فروق ذات داللة إحصائیة بین )1.17(و

)الرفض االجتماعي(حور متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث في م

(ت(؛ حیث تراوحت قیمة الذكورلصالح  وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى )1.87)

).0.05(الداللة 

 تحققت جزئیا والتي تنص الثانیة عشروبناءا على ما تقدم فإنه یمكن القول أن الفرضیة 

سیة تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات درجات الوحدة النفعلى أنه

.لمتغیر الجنس

: عشرالثانیةةیالفرض عرض نتائج .12.1.6

الرفض الوالدي-یمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل إدراك القبول

:وتتفرع هذه الفرضیة إلى فرضیتین

 من قبل األبالرفض الوالدي-یمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل إدراك القبول-أ

 من قبل األمالرفض الوالدي-لمستقبل من خالل إدراك القبولیمكن التنبؤ بقلق ا-ب

: الفرض الفرعي األول-

 من قبل األبالرفض الوالدي-یمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل إدراك القبول-

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم إجراء تحلیل االنحدار الخطي المتعدد للتحقق من 

الرفض الوالدي من قبل األب  ول من خالل إدراك القبولإمكانیة التنبؤ بقلق المستقب

).37(والنتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول رقم 
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التنبؤ بقلق المستقبل من االنحدار الخطي المتعدد لتحدید یوضح نتائج تحلیل :)37(جدول رقم

الرفض الوالدي من قبل األب -خالل إدراك القبول

RBBetaR2F

وذجالنم

االرتباط

البسیط

لة
ال
لد
 ا
وى

ست
معامل م

االنحدار 

غیر 

المعیاري

معامل 

االنحدار 

المعیاري

اختبار

ت

لة
ال
لد
 ا
وى

ست
م

التباین

المفسر

التغیر في 

قیمة

لة)ف(
ال
لد
 ا
وى

ست
م

3.090.01-0.16-0.13-0.260.01-قبول أب

0.280.010.490.203.770.01رفض أب
0.1024.840.01

معادلة التنبؤ بقلق المستقبل

)رفض أب(×)0.49(-)قبول أب(×)0.13-+()111.309(الثابت 

التنبؤ بقلق قیمة نتائج تحلیل التباین لالنحدار الخطي المتعدد لتحدید یوضح :)38(جدول رقم

الرفض الوالدي من قبل األب -المستقبل من خالل إدراك القبول

الرفض الوالدي  و من التباین في إدراك القبول)%10(أن38)،37(یتضح من الجدولین

 داللة تذا وهي قیمة )24.48()ف(أمكن التنبؤ بها؛ حیث بلغت قیمة من قبل األب 

إدراك ( داللة لتأثیر المتغیر المستقل وجود مما یعني )0.01( عند مستوى إحصائیة

، ویتضح من )قلق المستقبل( في المتغیر التابع )الرفض الوالدي من قبل األب والقبول

 لكل من )0.49( و)0.13-( بلغ Bعیاريغیر الم أن معامل االنحدار )37(الجدول رقم 

 تم )0.01(رفض من قبل األب على التوالي وهي قیم دالة إحصائیا عند مستوى -قبول

مصدر التباین
مجموع 

ربعاتالم

متوسط 

المربعات

درجة 

الحریة

قیمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

41794.29520897.1482االنحدار 

369261.94084.143439البواقي

411056.235441المجموع

24.840.01
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 على )3.77( و)3.09-( الذي بلغت قیمته )ت(االستدالل عنها من خالل اختبار 

 من  أن الرفض)37( الموضحة في الجدول رقم Betaالتوالي، بینما تبین من خالل قیم 

:، وبهذا یمكن صیاغة معادلة التنبؤ في الصورة اآلتیةقبل األب كان األكثر أثرا

)رفض أب(×)0.49(-)قبول أب(×)0.13-)+(111.309(الثابت 

.ومن المعادلة السابقة یمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل الرفض من قبل األب

: الفرض الفرعي الثاني-

 من قبل األمالرفض الوالدي-قبل من خالل إدراك القبولیمكن التنبؤ بقلق المست-

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم إجراء تحلیل االنحدار الخطي المتعدد للتحقق من 

الرفض الوالدي من قبل األم والنتائج  وإمكانیة التنبؤ بقلق المستقبل من خالل إدراك القبول

).39(الخاصة بذلك موضحة في الجدول رقم 

التنبؤ بقلق المستقبل من االنحدار الخطي المتعدد لتحدید یوضح نتائج تحلیل :)39( رقمجدول

مالرفض الوالدي من قبل األ وخالل إدراك القبول

RBBetaR2F

النموذج

االرتباط

البسیط

لة
ال
لد
 ا
وى

ست
معامل م

االنحدار 

غیر 

المعیاري

معامل 

االنحدار 

المعیاري

اختبار

ت

 ال
وى

ست
م

لة
ال
د

التباین

المفسر

التغیر في 

قیمة

لة)ف(
ال
لد
 ا
وى

ست
م

1.260.20-0.07-0.15-0.250.01-قبول أم

0.340.010.760.305.350.01رفض أم
0.1230.640.01

معادلة التنبؤ بقلق المستقبل

)رفض أم(×)0.76(-)قبول أم(×)0.15-)+(91.445(الثابت 
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التنبؤ بقلق قیمة نتائج تحلیل التباین لالنحدار الخطي المتعدد لتحدید یوضح :)40(جدول رقم

الرفض الوالدي من قبل األم  والمستقبل من خالل إدراك القبول

الرفض الوالدي  و من التباین في إدراك القبول)%12(أن 40)،39(یتضح من الجدولین

 داللة ت وهي قیمة ذا)30.64()ف(من قبل األم أمكن التنبؤ بها؛ حیث بلغت قیمة 

إدراك ( مما یعني وجود داللة لتأثیر المتغیر المستقل )0.01(حصائیة عند مستوى إ

، ویتضح من )قلق المستقبل( في المتغیر التابع )الرفض الوالدي من قبل األم والقبول

 لكل من )0.76( و)0.15-( بلغ B أن معامل االنحدار غیر المعیاري )39(الجدول رقم 

لي، حیث جاءت الداللة اإلحصائیة فقط  للرفض التوا على مرفض من قبل األ-قبول

 الذي بلغت )ت( تم االستدالل عنها من خالل اختبار )0.01(عند مستوى من قبل األم 

 أن )39( الموضحة في الجدول رقم Beta، بینما تبین من خالل قیم )5.35(قیمته

تنبؤ في الصورة  كان األكثر أثرا، وبهذا یمكن صیاغة معادلة المالرفض من قبل األ

:اآلتیة

)رفض أم(×)0.76(-)قبول أم(×)0.15-)+(91.445(الثابت 

.مومن المعادلة السابقة یمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل الرفض من قبل األ

: عشرالثالثةةیالفرض عرض نتائج .13.1.6

الرفض الوالدي و من خالل إدراك القبولبالوحدة النفسیةیمكن التنبؤ 

:وتتفرع هذه الفرضیة إلى فرضیتین

 من قبل األبالرفض الوالدي و من خالل إدراك القبولبالوحدة النفسیةیمكن التنبؤ -أ

 من قبل األمالرفض الوالدي و من خالل إدراك القبولبالوحدة النفسیةیمكن التنبؤ -ب

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

درجة 

الحریة

قیمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

50352.13725176.0682االنحدار 

360704.099821.649439البواقي

411056.235441المجموع

30.640.01
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: الفرض الفرعي األول-

 من قبل األبالرفض الوالدي ودراك القبول من خالل إبالوحدة النفسیةیمكن التنبؤ -

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم إجراء تحلیل االنحدار الخطي المتعدد للتحقق من 

الرفض الوالدي من قبل األب  ومن خالل إدراك القبولبالوحدة النفسیةإمكانیة التنبؤ 

).41(والنتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول رقم 

بالوحدة النفسیةالتنبؤ االنحدار الخطي المتعدد لتحدید یوضح نتائج تحلیل :)41(جدول رقم

بالرفض الوالدي من قبل األ ومن خالل إدراك القبول

RBBetaR2F

النموذج

االرتباط

البسیط
لة
ال
لد
 ا
وى

ست
معامل م

االنحدار 

غیر 

المعیاري

معامل 

االنحدار 

المعیاري

اختبار

ت

لة
ال
لد
 ا
وى

ست
م

تباینال

المفسر

التغیر في 

قیمة

لة)ف(
ال
لد
 ا
وى

ست
م

5.340.01-0.27-0.36-0.370.01-قبول أب

0.330.010.400.193.730.01رفض أب
0.1643.650.01

بالوحدة النفسیةمعادلة التنبؤ 

)رفض أب(×)0.36(-)قبول أب(×)0.40-)+(111.767(الثابت 

التنبؤ ة نتائج تحلیل التباین لالنحدار الخطي المتعدد لتحدید قیمیوضح :)42(جدول رقم

بالوحدة النفسیة من خالل إدراك القبول ولرفض الوالدي من قبل األب 

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

درجة 

الحریة

قیمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

40484.71320242.3562االنحدار 

203573.670463.721439البواقي

244058.382441المجموع

43.650.01
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الرفض  و من التباین في إدراك القبول)%16(أن 42)،41(یتضح من الجدولین

ت وهي قیمة ذا)43.65()ف(الوالدي من قبل األب أمكن التنبؤ بها؛ حیث بلغت قیمة 

إدراك (اللة لتأثیر المتغیر المستقل  مما یعني وجود د)0.01(داللة إحصائیة عند مستوى 

، ویتضح من )الوحدة النفسیة( في المتغیر التابع )الرفض الوالدي من قبل األب والقبول

 لكل من )0.40( و)0.36-( بلغ B أن معامل االنحدار غیر المعیاري )41(الجدول رقم 

 تم )0.01(وى وهي قیم دالة إحصائیا عند مستلي،  على التوابرفض من قبل األ-قبول

 على )3.73( و)5.34-( الذي بلغت قیمته )ت(االستدالل عنها من خالل اختبار 

 أن الرفض من )41( الموضحة في الجدول رقم Betaالتوالي، بینما تبین من خالل قیم 

:قبل األب كان األكثر أثرا، وبهذا یمكن صیاغة معادلة التنبؤ في الصورة اآلتیة

)رفض أب(×)0.40(-)قبول أب(×)0.36-)+(111.767(الثابت 

.ومن المعادلة السابقة یمكن التنبؤ بالوحدة النفسیة من خالل الرفض من قبل األب

: الفرض الفرعي الثاني-

 من قبل األمالرفض الوالدي و من خالل إدراك القبولبالوحدة النفسیةیمكن التنبؤ -

نحدار الخطي المتعدد للتحقق من وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم إجراء تحلیل اال

الرفض الوالدي من قبل األم - من خالل إدراك القبولبالوحدة النفسیةإمكانیة التنبؤ 

).43(والنتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول رقم 

بالوحدة النفسیةالتنبؤ االنحدار الخطي المتعدد لتحدید یوضح نتائج تحلیل :)43(جدول رقم

مالرفض الوالدي من قبل األ-قبولمن خالل إدراك ال

RBBetaR2F

النموذج

االرتباط

البسیط

لة
ال
لد
 ا
وى

ست
معامل م

االنحدار 

غیر 

المعیاري

معامل 

االنحدار 

المعیاري

اختبار

ت

لة
ال
لد
 ا
وى

ست
م

التباین

المفسر

التغیر في 

قیمة

لة)ف(
ال
لد
 ا
وى

ست
م

4.560.01-0.24-0.41-0.390.01-قبول أم

0.380.010.450.234.310.01رفض أم
0.1850.460.01

بالوحدة النفسیةمعادلة التنبؤ 

)رفض أم(×)0.45(-)قبول أم(×)0.41-)+(112.627(الثابت 
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التنبؤ قیمة نتائج تحلیل التباین لالنحدار الخطي المتعدد لتحدید یوضح :)44(جدول رقم

الرفض الوالدي من قبل األم  ول إدراك القبولبالوحدة النفسیة من خال

الرفض  و من التباین في إدراك القبول)%18(أن 44)،43(یتضح من الجدولین

ت وهي قیمة ذا)50.46()ف(الوالدي من قبل األب أمكن التنبؤ بها؛ حیث بلغت قیمة 

إدراك ( مما یعني وجود داللة لتأثیر المتغیر المستقل )0.01(داللة إحصائیة عند مستوى 

، ویتضح من )الوحدة النفسیة(تابع  في المتغیر ال)مالرفض الوالدي من قبل األ والقبول

 لكل من )0.45( و)0.41-( بلغ B أن معامل االنحدار غیر المعیاري )43(الجدول رقم 

 تم )0.01(وهي قیم دالة إحصائیا عند مستوى لي،  على التوامرفض من قبل األ-قبول

 على )4.31( و)4.56-( الذي بلغت قیمته )ت(االستدالل عنها من خالل اختبار 

 أن الرفض من )43( الموضحة في الجدول رقم Betaالتوالي، بینما تبین من خالل قیم 

: كان األكثر أثرا، وبهذا یمكن صیاغة معادلة التنبؤ في الصورة اآلتیةمقبل األ

)رفض أم(×)0.45(-)قبول أم(×)0.41-)+(112.627(الثابت 

.من خالل الرفض من قبل األومن المعادلة السابقة یمكن التنبؤ بالوحدة النفسیة م

:مناقشة نتائج الدراسة.2.6

یحتاج إلى تفسیر ومناقشة، لذا سوف ة عرض نتائج الدراسة في الجداول السابقإن

نخصص العنصر الموالي لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات التي تم االنطالق 

:منها بحسب ترتیبها

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

درجة 

الحریة

قیمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

45623.48422811.7422االنحدار 

198434.898452.016439البواقي

244058.382441المجموع

50.460.01



سادسالفصل الالقبول والرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقته ببعض المتغيرات النفسية                   

-199-

:ألولىمناقشة نتائج الفرضیة ا.1.2.6

 أنها قد  -)26(كما في الجدول رقم –ى  األولیةیتضح من عرض نتائج الفرض

 إحصائیة بین  ذات داللة عكسیةإرتباطیة عالقةتحققت، حیث أسفرت النتائج عن وجود

 أنه كلما زاد القبول الوالدي ، أي وقلق المستقبل)األم/األب(قبل  من إدراك األبناء للقبول

وعلى العكس من ذلك كلما المستقبل لدیهم  درجة قلق انخفضتائهم األم ألبن/من األب

 درجة قلق المستقبل زادتاألم ألبنائهم / القبول الوالدي من األبدرجةت أو قلتانخفض

.لدیهم 

 التي أقرت بأن )1996الشافعي، (وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه نتائج دراسة

ًتجاهات والدیة سویة یتمثلون قیما ایجابیة، أما المراهقین المراهقین الذین نشأوا في ظل ا

ًالذین نشأوا في ظل اتجاهات والدیة غیر سویة فإنهم یتمثلون قیما غیر سویة من والدیهم 

.وهم أكثر تشاؤما من المستقبل

إدراك األبناء للقبول من بأن ،1996)،الدسوقي(ما ذكره مع  كذلك هذه النتیجةوتتفق

ًاألم یرتبط ارتباطا سالبا مع القلق، ویفسر ذلك بأنه كلما كان األبناء یدركون أن /بقبل األ ً

ًوالدیهم یمنحونهم الحب بال قید أو شرط ودون أن یكون هذا الحب مبالغا في إظهاره أو 

 إلى جانب االستمتاع بصحبتهم والتواجد معهم عند الحاجة والثناء علیهم ،التعبیر عنه

 خاطرهم كلما كانت شخصیاتهم تتصف بقدر منخفض من الشعور وتقبیلهم وتطییب

.بالقلق

الذي یؤكد بوجود عالقة وطیدة بین السمات األسریة )Toffler(وهو ما أیده  توفلر

المؤثرة والمتعلقة بالقبول والرفض الوالدي لألبناء، بمستوى تفكیرهم المستقبلي؛ حیث تؤدي 

ته إلى نتائج سلبیة وخیمة على البنیة النفسیة للطفل العالقة المضطربة بین الطفل وأسر

وقدرته على توقع المستقبل والتخطیط له، إضافة إلى عدم التوافق الشخصي، واالجتماعي 

.فیما بعد

 من خالل الوظیفة األساسیة لألسرة وهي توفیر الحب والتقبل ویمكن تفسیر هذه النتیجة

 جو من الحنان والمحبة، هذه األخیرة التي تدرك من فيلالبن ورعایته واألمن والطمأنینة 

ًلفهم مشكالته وهمومه وطمأنته عندما یكون خائفا أو قلقا )األب، األم(خالل سعي  ً
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ًوادخال السرور على نفسه عندما یكون حزینا، والتحدث معه بصوت دافئ،  واالهتمامٕ

.له كما هوَ یقوم بها ویقبً، فخورا باألشیاء التيبمحاسنه أكثر مما یهتم بأخطائه

وكل هذه اإلدراكات االیجابیة تغرس في األبناء االستقرار النفسي في المستقبل خاصة 

أن هذا المستقبل هو الشيء المهم لدى األبناء ألن الماضي قد انتهى، والحاضر نعیشه 

التها أما التأثیر فهو للمستقبل المشحون بعوامل كثیرة ومجهولة المصدر تؤدي تفاع

.االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة والبیئیة إلى نتائج عكسیة على سلوك األبناء

وما  ما أشار إلیه التراث النظريویمكن اعتبار نتیجة هذا الفرض منطقیة في ضوء

الرفض الوالدي في أن إدراك الفرد للدفء الوالدي المعبر عن -نظریة القبولجاءت به 

قبول والدیه له یجعله یشعر بقیمته وأهمیته، ویصبح أكثر قدرة على مواجهة المشكالت 

.في المستقبل

وعلى هذا یصبح من المؤكد أن المعاملة الحسنة لالبن من قبل الوالدین یجعل مثل 

اته واآلخرین والعالم المحیط به وذلك إلى الحد الذي یجعله ال یجد هذا االبن یثق في ذ

.ًتهدیدا یدفعه إلى القلق من المستقبل

:مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة.2.2.6

 أنها قد  -)27(كما في الجدول رقم –الثانیة یةیتضح من عرض نتائج الفرض

 إحصائیة بین  ذات داللةاطیة ایجابیة إرتب عالقةتحققت، حیث أسفرت النتائج عن وجود

، أي أنه كلما زاد الرفض الوالدي  وقلق المستقبل)األم/األب(قبل  من إدراك األبناء للرفض

األم ألبنائهم زادت درجة قلق المستقبل لدیهم وعلى العكس من ذلك كلما /من األب

األم ألبنائهم انخفضت درجة قلق / الوالدي من األبالرفضانخفضت أو قلت درجة 

.المستقبل لدیهم

 والتي انتهت إلى ،)2010،العنزي(وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه نتائج دراسة 

القة إرتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین إدراك الرفض الوالدي من قبل األب وجود ع

واألم وقلق المستقبل، فكلما كان األبناء یدركون أن والدیهم غافلین عنهم وغیر مهتمین 

ًبهم ومتعمدون إیذاءهم بالقول أو الفعل وینتقدونهم نقدا جارحا كلما كانت شخصیاتهم  ً

.ق المستقبلتتصف بقدر مرتفع من قل
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)2003مخیمر، (،)1996،الدسوقي( كل منمع دراسة الحالیةوتتفق هذه النتیجة

mason, من أن البیئة األسریة التي یسودها الرفض الوالدي تجعل االبن أكثر ، )(2004

شعورا بنقص الكفایة الشخصیة واالجتماعیة ونقص القدرة على التجاوب االنفعالي والقلق 

.ن المستقبلوالتوجس م

 الرفض الوالدي یؤدي إلى تكون صیغة سلبیة إذ یرى أن(Beck)بیكوهو ما أیده

للذات تجعل االبن یركز على جوانب الفشل هذه النظرة تمتد إلى العالم من حوله فیشعر 

بأنه غیر أمن فیبالغ من شأن ما یواجهه من أحداث ویقلل من شأن قدرته على مواجهتها 

).3ص،2000بركات،(ن شعوره بالعجز وعدم القیمة مما یزید م

ویمكن تفسیر هذه النتیجة في ضوء أهمیة العالقة القائمة بین األبوین واألبناء في نمو 

شخصیاتهم في جانبها النفسي، فالبیئة األسریة التي یسودها الرفض الوالدي والذي یظهر 

باالة واإلهمال لهم ینتج أبناء ال في صورة العدوان على األبناء أو في صورة عدم الم

ًیشعرون باألمن، كما أنهم أقل ثقة بأنفسهم، وأقل اندماجا في المجتمع وأكبر قلقا وتوترا  ً ً

وهذا كله نتیجة شعور األبناء بالجوع العاطفي الذي یجعله ینظر للحاضر والمستقبل نظرة 

.سوداویة

إلیه التراث النظري وما ما أشار ویمكن اعتبار نتیجة هذا الفرض منطقیة في ضوء 

 في أن إدراك الفرد للرفض الوالدي یجعله یشعر الرفض الوالدي-جاءت به نظریة القبول

باالعتمادیة، وبعدم األمان أو القیمة أو الكفایة، وبالتالي اإلحساس بالعجز أو الشعور 

ة عن ذاته لتشمل بفقدان القدرة على المواجهة السویة لألمور، وتمتد هذه النظرة السلبی

العالم المحیط به، فتراه ینظر إلى هذا العالم باعتباره وسط غیر آمن یعیش فیه، بل مهدد 

.له على الدوام

ومن هنا فإن المعاملة السیئة من قبل الوالدین لالبن، والتي یشعر من خاللها أنه 

صابته بالقلق من مرفوض وغیر مرغوب فیه، یجعله یفقد الثقة في نفسه، بل وتؤدي إلى إ

.المستقبل



سادسالفصل الالقبول والرفض الوالدي كما يدركه األبناء وعالقته ببعض المتغيرات النفسية                   

-202-

:مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة.3.2.6

 أنها قد  تحققت -)28(كما في الجدول رقم –الثالثة یةیتضح من عرض نتائج الفرض

 إحصائیة بین إدراك  ذات داللة إرتباطیة عكسیة عالقةحیث أسفرت النتائج عن وجود

وحدة النفسیة، أي أنه كلما زاد القبول الوالدي من وال)األم/األب(قبل  من األبناء للقبول

األم ألبنائهم انخفضت درجة الوحدة النفسیة لدیهم وعلى العكس من ذلك كلما /األب

 زادت درجة الوحدة النفسیة األم ألبنائهم/انخفضت أو قلت درجة القبول الوالدي من األب

.لدیهم

، حیث أن الطالب ),1985Lobdell(ما أشارت إلیه دراسة وتتفق هذه النتیجة مع 

ذوي الشعور المنخفض بالوحدة النفسیة كانت عالقاتهم األولى بآبائهم أكثر ایجابیة وأكثر 

.تفهما وتعاونا

، حیث وجد ارتباط سلبي بین )1989عبد المجید، ( مع دراسةكذلكوتتفق هذه النتیجة 

التقبل، والتمركز حول الطفل، واالندماج أسالیب المعاملة الوالدیة االیجابیة والمتضمنة 

االجتماعي، وعدم التشدد في العقاب، وتقبل الفردیة، والشعور بالوحدة النفسیة لدى كل 

. واألم على السواءبمن الذكور واإلناث من جانب األ

وتشیر هذه النتیجة إلى أنه كلما كانت عملیة التنشئة األسریة لألبناء سلیمة، وقل فیها 

 الوالدین وكانت اتجاهاتهم متعاطفة، قل الشعور بالوحدة النفسیة، فاالتجاهات نبذ

والعالقات المشبعة بالحب والقبول والثقة تساعد األبناء على النمو بشكل طبیعي یحبون 

غیرهم ویتقبلونهم ویثقون فیهم وبالتالي تختفي أسباب الشعور بالوحدة النفسیة، ومن ثم فإن 

نفسیة صحیة للنمو النفسي تؤدي إلى سعادة أبنائها وصحتهم تبر بیئة األسرة المتقبلة تع

.النفسیة

یحتل الطفل في ولعل هذا ما یترجمه موقع األبناء في النظام األسري الجزائري، حیث 

نظام األسرة الحضریة مكانة وموقعا أكثر أهمیة بحكم األدوار التي سوف یقوم بها في 

ٕ المرتبط بأسرته، وانما أصبح المواطن الذي یؤدي أدوارا المجتمع، فلم یبق ذلك االبن

داخل المجتمع، تؤهله إلى أن یزاحم الوالد في بعض األحیان في البیت، خاصة من 
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الناحیة المادیة واالقتصادیة، أما بالنسبة للطفل فإنه في إطار األسرة یتمتع بفضاء أوسع 

ضحیات من أجل تربیة ابنه حتى یكون  أن األب یقوم بجمیع التكماللتحرك والمبادرة، 

.األحسن بین أبناء الغیر، فیتحول بذلك إلى مركز اهتمام األسرة كلها

أما بالنسبة للفتاة فقد أدى اقتحام المرأة للمیادین التربویة والمهنیة التي كانت حكرا على 

تقدیم الرأي الرجل إلى احتاللها وضعا جدیدا داخل األسرة الجزائریة، حیث یسمح لها ب

وأخذ المبادرة لتسییر شؤونها بنفسها، على أن ال تتعارض مع االتجاه العام لألسرة، وهذا

.ًیجعلها أكثر شعورا باالنتماء

ًزیادة التقبل بین اآلباء واألبناء یجعل األبناء أكثر توافقا وأقل وعلى العموم یمكن القول أن

ًتعرضا للمشكالت، كما یجعلهم أكثر شعورا  باالنتماء واالستمتاع بالعالقات االجتماعیة ً

.التي تقلل الشعور بالوحدة النفسیة

: مناقشة نتائج الفرضیة الرابعة.4.2.6

 أنها قد  -)29(كما في الجدول رقم – الرابعة یةیتضح من عرض نتائج الفرض

ئیة بین  إحصا ذات داللة إرتباطیة ایجابیة عالقةتحققت، حیث أسفرت النتائج عن وجود

والوحدة النفسیة، أي أنه كلما زاد الرفض )األم/األب(قبل  من إدراك األبناء للرفض

األم ألبنائهم زادت درجة الوحدة النفسیة لدیهم وعلى العكس من ذلك /الوالدي من األب

األم ألبنائهم انخفضت درجة / الوالدي من األبالرفضكلما انخفضت أو قلت درجة 

.مالوحدة النفسیة لدیه

 حیـــث أوضـــحت أن ،)Hojat,1982(وتتفـــق نتـــائج الدراســـة الحالیـــة مـــع نتـــائج دراســـة 

 الــذین یعــانون مــن الــشعور بالوحــدة النفــسیة قــد أقــروا بــأن أبــائهم لــم یكونــوا یقــضون داألفــرا

معهــم وقتــا كافیــا وال یتفهمــون مــشاكلهم وال یحــاولون مــساعدتهم عنــد الحاجــة إلــیهم، كمــا أن 

ن یــشعرون بالوحــدة النفــسیة قــد قــرروا أنهــم كــانوا یعیــشون فــي أســر یــسودها المــراهقین الــذی

.البرود العاطفي في العالقات مع الوالدین والقسوة الشدیدة واإلهمال

 حیــث وجــد ارتباطــا ،)1993،المجیــدعبــد (وتتفـق هــذه النتیجــة كــذلك مــع مــا توصــل إلیــه 

متضمنة الرفض، وعدم االتساق، والتباعد ایجابیا بین أسالیب المعاملة الوالدیة السلبیة ال
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العدواني، وانسحاب العالقة واإلكراه، والضبط من خالل الـشعور بالـذنب، والـشعور بالوحـدة 

.النفسیة لدى كل من الذكور واإلناث من جانب األم واألب على السواء

قائمـــة علـــى مـــن خـــالل اإلشـــارة إلـــى أن المعاملـــة الوالدیـــة الویمكـــن تفـــسیر هـــذه النتیجـــة 

وه فیــشعر بانعــدام األمــن مــالــرفض واإلهمــال ال تــسمح لالبــن بإشــباع حاجاتــه ألنهــا تعیــق ن

ًالنفسي وسوء التوافق مع اآلخرین، وهذا یخلق لدیه شعورا بعدم الثقة باآلخرین ویطور لدیـه 

سلوك الشك وعدم االرتیاح من المقربین إلیه األمر الـذي یدفعـه إلـى االنـسحاب االجتمـاعي 

.الوحدة النفسیةو

وكمــا هــو معــروف أن الحاجــة إلــى الحــب مــن الحاجــات األساســیة التــي یتطلبهــا النمــو 

الـــسوي لألبنـــاء، فغیـــاب عاطفـــة الحـــب والحنـــان یفقـــد األبنـــاء القـــدرة علـــى مواجهـــة المجتمـــع 

والعـالم الخـارجي، كمــا أن الحاجـة إلــى االنتمـاء مطلـب أساســي خاصـة فــي مرحلـة المراهقــة 

 كـــائن اجتمـــاعي یـــربط نفـــسه فاإلنـــسانر المراهـــق بأنـــه جـــزء مـــن جماعـــة معینـــة، أیـــن یـــشع

 العالقــة االجتماعیــة التــي قوامهــا المیــل إلــى التواجــد بالجماعــة والحــب إطــار فــي بــاآلخرین

.إال في متن المجتمعًوالتعاطف، والتعاون مع أفراد الجماعة، فالفرد ال یصیر فردا 

 الـرفض الوالـدي وغیــاب الـدفء والمحبــة لألبنـاء یخلــق وعلـى هـذا یــصبح مـن المؤكــد أن

شخــصیات غیــر قــادرة علــى االنتمــاء وتفتقــد للعالقــات االجتماعیــة مــع أي مــن األشــخاص 

."ففاقد الشيء ال یعطیه"وهي النتیجة المتوقعة لمن افتقد للحب والدفء األسري 

: مناقشة نتائج الفرضیة الخامسة.5.2.6

 أنها قد  -)30(كما في الجدول رقم –الخامسة یةالفرضیتضح من عرض نتائج 

بین  إحصائیة  ذات داللة إرتباطیة ایجابیة عالقةتحققت، حیث أسفرت النتائج عن وجود

قلق المستقبل لدى األبناء، أي أنه كلما زاد والوحدة النفسیة لدى األبناءقلق المستقبل

قلق ذلك كلما انخفضت أو قلت درجة زادت درجة الوحدة النفسیة لدیهم وعلى العكس من 

.انخفضت درجة الوحدة النفسیة لدیهمالمستقبل لدى األبناء 
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 حیث  وجدت 1996ما وصلت إلیه دراسة جینتر ودونیل سنة   وتتفق هذه النتیجة مع 

 بین الوحدة النفسیة والقلق، كما أسفرت النتائج عن وجود فروق  إرتباطیة ایجابیةعالقة

).786ص،2005جودة،(لعینتین في الوحدة النفسیة والقلقبین ا

 والتي 1993     وتتفق هذه النتیجة كذلك مع دراسة حمودة منى كامل عبد اهللا سنة 

انتهت إلى تأكید الفروض التي انطلقت منها، حیث وجدت عالقة ارتباطیه موجبة ذات 

:داللة إحصائیة بین الوحدة النفسیة والمتغیرات التالیة

التقدیر السلبي للذات، عدم التجاوب االنفعالي، عدم الثبات االنفعالي، عدم الكفایة 

الشخصیة، العصابیة، ووجهة الضبط الخارجیة، النظرة السلبیة للحیاة، سمة القلق، حالة 

).80-79ص،ص،2005شیبي،(القلق، االعتمادیة، 

التي وجدت ارتباط ایجابي  و)2004،المزروع(دراسة وتتفق هذه النتیجة كذلك مع 

. بین متغیري الشعور بالوحدة النفسیة والقلقودال

فالطلبة الذین عبروا عن مشاعر مرتفعة ونتیجة الدراسة تتفق مع األساس النظري، 

ًبمقیاس الوحدة النفسیة عبروا أیضا عن إحساس مرتفع في االكتئاب والقلق، وهنا نجد أن 

،حدة النفسیة تشبه إلى حد كبیر أعراض االكتئاب والقلقاألعراض العامة للشعور بالو

.حتى أن بعض العلماء فیما مضى تعاملوا مع الوحدة النفسیة كأي اضطراب نفسي أخر

كما یمكن تفسیر هذه النتیجة من خالل ما تتضمنه خبرة الشعور بالوحدة النفسیة من 

فع الفرد إلى استجابة التفادي دظهر من خالل التنبیه الحسي، والذي یمكونات فسیولوجیة ت

من خالل زملة ًواالنسحاب بعیدا عن مصدر التنبیه، كما تتضح مكونات الوحدة النفسیة 

االضطرابات العصابیة التي تعتري الشخص الوحید، والتي یتصدرها القلق في البدایة ثم 

.قلق المستقبل والیأس عند مواجهة اآلخرین والتفاعل معهم

ار الوحدة النفسیة أحد المظاهر المعبرة عن قلق المستقبل، وهذا ما جاء كما یمكن اعتب

DSM الثالث المراجع واإلحصائييالتشخیصالدلیل في  -III-R حیث صنف بعض ،

مشكالت القلق تحت بند تحاشي أو تجنب االحتكاك باآلخرین، والسلوك التجنبي یتضمن 

رد تجنب المواقف والمثیرات أو األحداث في حد ذاته الوحدة النفسیة، حیث أنه محاولة الف

.المؤلمة أو غیر السارة
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: السادسةةیالفرض نتائج مناقشة.6.2.6

 هنـــاك أن-)31(كمـــا فـــي الجـــدول رقـــم –الـــسادسةیتـــضح مـــن عـــرض نتـــائج الفرضـــیة

فــروق بــین الــذكور واإلنــاث فــي إدراك القبــول مــن األب لــصالح اإلنــاث، فــي حــین لــم توجــد 

ـــاك فـــروق بـــین الـــذكور واإلنـــاث فـــي إدراك القبـــول مـــن األم وهـــذا مـــا أوضـــحه التـــراث .هن

تع الــذكور، وجــد مــنهن مــاإلنــاثالــسیكولوجي إذ وجــد أن األمهــات كــانوا أكثــر تــسلطا مــع 

أن المراهقـــات یـــدركن آبـــاءهن أكثـــر اســـتقالال متطرفـــا بینمـــا یـــدركن أمهـــاتهن أكثـــر تحكمـــا 

).206ص،1998جابر نصر الدین،(سیكولوجیا

والمتعلقـة بكـون اإلنـاث یـدركن سـلوك األب فـي الرعایـة علـى ویمكن تفسیر هـذه النتیجـة 

ًإلنــاث أكثـر مـن الــذكور تقـبال لــسلوك األب أنـه یتـسم بــالقبول أكثـر ممـا یدركــه الـذكور بـأن ا

  كمــا أن اإلنــاث صــراعاتهن أقــل مــن أجــل ًوأنهــن أكثــر تكیفــا خاصــة مــع التقــدم فــي العمــر،

ًالتحــــرر مــــن الــــسلطة الوالدیــــة وتحقیــــق االســــتقاللیة، فبدایــــة مــــن الطفولــــة فــــصاعدا تــــزداد 

ًاهتماما والدیا أكثـر، فـدور ًاعتمادیتهن التي تجد التشجیع من قبل الوالدین فهن یتلقین حبا و

الجنس یتحكم في مدى عطاء الوالدین فنجـدهم یقـدمون لبنـاتهم المـساندة خاصـة فـي أوقـات 

ًفــي حــین تظــل عالقــة األب مــع الــذكور أكثــر تــوترا، الســیما أن األزمــات ومواقــف التــوتر، 

وكهم ً، وهــو أقــل تقــبال لــسل أن األب هــو صــاحب الــسلطة فــي فتــرة المراهقــةیــدركونالــذكور 

تبعــات فتــرة المراهقــة التــي إلــى ، ولعــل ذلــك یعــود ةًوأقــل منحــا لالســتقاللیة، وأقــل دیمقراطیــ

یعاني فیها من أزمة الهویة والكینونة، كل ذلك قد یكـون الـسبب فـي عـدم إتاحـة الفرصـة لـه 

.من قبل الوالدین للتعبیر عن أرائه في الوقت الذي یطمح فیه إلى المزید من تحقیق الذات

فروق بـین الـذكور واإلنـاث فـي إدراك القبـول مـن ما أوضحت نتائج الفرضیة عدم وجود ك

 حیــث أســفرت 1993 وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع مــا خلــص إلیــه الــسید أحمــد ســنة األم

.نتائج دراسته عن عدم وجود فروق بین الجنسین في إدراك الرفض من األم

 عــدم وجــود فــروق إلــى، والتــي انتهــت )1996ي، الدســوق(وتتفــق هــذه النتیجــة مــع دراســة 

ذات داللــة احــصائیة بــین متوســط الــدرجات التــي حــصل علیهــا التالمیــذ ومتوســط الــدرجات 

.التي حصل علیها التلمیذات من حیث إدراكهم للقبول الوالدي من قبل األم
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,hodgkins(ودراسـة ، )1998الثقفـي، (دراسـةوتتفـق هـذه النتیجـة كـذلك مـع  2001(

درجـات إدراك عدم وجود فروق بـین والتي انتهت جمیعها إلى ، )2001البغدادي، (ودراسة 

ًذكورا، واناثا(األطفال  .، للقبول من قبل األم)ًٕ

 فهــي الــذكور واإلنــاث فــي ضــوء دور األم فــي حیــاة األبنــاءویمكــن تفــسیر هــذه النتیجــة

ًایتهم صـــحیا ونفـــسیا وثقافیـــا، وهـــي وتنـــشئتهم وتـــوجیههم ورعـــالمـــسؤولة األولـــى عـــن تـــربیتهم ً ً

 والـشعور باألمـان، ونظـرا ألهمیـة تحنو علـیهم، وتـوفر جـو العاطفـة الدافئـةوالتي تعتني بهم 

ت  أن قـــدماإلســـالمیة بالنـــسبة لألبنـــاء الـــذكور واإلنـــاث فـــإن مـــن محاســـن الـــشریعة األمدور 

 والتربیــة مــنهم، وفــي النــساء علــى الرجــال فــي رعایــة األبنــاء؛ ألنهــن أخبــر بــأمور الحــضانة

ویصف الماوردي األم مـع )المرأة أحق بولدها ما لم تزوج(م هذا یقول علیه الصالة والسال

ًمهـــات أكثـــر إشـــفاقا، وأوفـــر حبـــا، لمـــا باشـــرن مـــن الـــوالدة، وعـــانین مـــن  واأل"أوالدهـــا فیقـــول ً

ًالتربیة، فإنهن أرق قلوبا، وألین نفوسا؛ لهذا فإن وجودهـا فـي األسـرة، وقیا مهـا بواجباتهـا فـي ً

التربیـــــة والرعایـــــة یعـــــد مـــــن أهـــــم دعـــــائم األســـــرة، ومـــــن أعظـــــم أســـــباب اســـــتقرارها النفـــــسي 

.واالجتماعي

: السابعةةیالفرض نتائج مناقشة.7.2.6

أنها لـم  تتحقـق -)32(كما في الجدول رقم –یتضح من عرض نتائج الفرضیة السابعة 

األبنــاء للقبــول  داللــة إحــصائیة فــي إدراك حیــث أســفرت النتــائج عــن عــدم وجــود فــروق ذات

)األول، األوســط، األخیــر( تعــزى لمتغیــر الترتیــب المــیالدي )األم/األب(قبــل مــنالوالــدي

ال یختلــــف بــــاختالف الترتیــــب )األم/األب(ویــــدل ذلــــك علــــى أن إدراك األبنــــاء للقبــــول مــــن

.المیالدي

الترتیـب المـیالدي فـي إدراكهـم للقبـول مـن    وتعني هذه النتیجـة أن هنـاك اتفـاق بـین فئـات 

بین األبناء بغض )األم/األب(وقد تفسر هذه النتیجة في ضوء عدم تفرقة .)األم/األب(

بـضرورة إعطـاء كـل األبنـاء قـدر هم النظر عن ترتیبهم المـیالدي، ولعـل هـذا راجـع إلـى وعـی

 ویكــــون أكثــــر ایــــة العنقــــود معاملــــة خاصــــة باعتبــــاره بدفــــاالبن األول یعامــــلمــــن االهتمــــام؛ 

ًاعتمادیــة ألنــه یبقــى وحیــدا زمنــا مــا ویكثــر تبعــا لهــذا االهتمــام بــه لمــدة معینــة  ألنــه یبقــى ،ً

 ابن آخر قد یجذب إلیه األنظار ویحتكر العنایة إلیه مركز رعایة أهله، وبمجرد مجيء
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الملــــــك "وبالتـــــالي تبـــــدأ الغیــــــرة فـــــي التحــــــرك تجـــــاه أخیــــــه الـــــصغیر فــــــاالبن األول هـــــو 

ألنـــه البـــد أن یتنـــازل عـــن هـــذا العـــرش بقـــدوم أخ آخـــر یحرمـــه هـــذا الملـــك، لكـــن "المخلـــوع

 معـــه ون عـــن األول تمامـــا وال یتـــصرفالوالـــدیناالبـــن الثـــاني ال ینـــصرف وبـــالرغم مـــن قـــدوم 

بــشكل یــوحي لهــذا األخیــر علــى أنــه غیــر مرغــوب فیــه وكــذلك الحــال بالنــسبة لالبــن األخیــر

إن ترتیــب الطفــل فــي األسـرة مــسألة مهمــة ولكــن األكثــر أهمیــة هــو "ســبوك"وفـي ذلــك یقــول 

والمعلومات التي توصـل إلیهـا "أن تكون روح األسرة نفسها ملیئة بالحب والتعاطف والتفاهم

العلماء تؤكد أنه إذا جمعنا األنواع المختلفة من األبناء األوائل في األسرة وقارنـاهم باألبنـاء 

 اختالفـــات ننـــا نتوصـــل إلـــى اختالفـــات بـــین كـــل األبنـــاء هـــيالمتوســـطین فـــي تلـــك األســـر فإ

. لترتیب االبن في األسرةضعفردیة وال تخ

: الثامنةةیالفرض نتائج مناقشة.8.2.6

 أن هناك فروق -)33(كما في الجدول رقم –یتضح من عرض نتائج الفرضیة الثامنة 

ر، في حین لم توجد هناك بین الذكور واإلناث في إدراك الرفض من األب لصالح الذكو

.فروق بین الذكور واإلناث في إدراك الرفض من األم

حیث یشیر التراث النظري إلى أن ،ًوجاءت هذه النتیجة عكس ما كان متوقعا

 للرفض من الذكور خاصة وأن األنثىإدراكا البنات أكثر المجتمعات العربیة تكون فیها

قسیم تقلیدي للعمل تبتعد الفتاة عن االهتمام  أنه في ضل ت-كما یقول عزت حجازي-

:ًبإعداد نفسها لدور منتج في المجتمع، وتعد بدال من ذلك للقیام بدور سلبي في الحیاة

الزواج ال كشریكة حیاة ولكن كموضوع لإلشباع الجنسي للرجل مما یجعلها تحظى بدونیة 

.المكانة مع إحساس ضعیف بالهویة

 من خالل طبیعة المرحلة تفسیر إدراك الذكور للرفض من األبمن جهة أخرى یمكنو

 والتي العمریة التي تناولتها الدراسة، فمرحلة التعلیم الثانوي تقع ضمن مرحلة المراهقة

تتمیز بحساسیة المراهق اتجاه السلطة ومن یمثلها وخاصة األب الذي یرى في الذكر 

وقع منه في نفس الوقت المهام الكبیرة ، ویتالسند المادي والمعنوي وحامل لقب األسرة

األمریشكل ضغطا علیه في ظل صعوبة وتعقد الحیاة  هذا الذي قد الجدیدة والمختلفة

إریكسون، وفي هذا یؤكد  نقد على أنه رفض صریح لهأوالذي قد یجعله یدرك أي مشكلة 
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ًأن كثیرا من المراهقین یعانون من صراع العصر ویخبرون إحساسا عمی ًقا بالتفاهة ً

 بالقصور والغربة  یشعرونوبعدم التنظیم الشخصي، وبعدم وجود هدف لحیاتهم، إنهم

ًوأحیانا یبحثون عن هویة سلبیة، هویة مضادة للهویة التي حدد خطوطها الوالدان، األمر 

).47-46ص .، ص2001فاید،(انح الذي یجعلهم یتجهون إلى السلوك الج

داد درجة انتماء المراهق لجماعة األقران وتنخفض درجة انتمائه وفي مرحلة المراهقة تز

 نحو أقرانه وجماعة الرفاق، وذلك  من الوالدینالمراهق یعمل على تحویل اهتمامهف،لألب

، وهذا صعب علیهما أن یمتزجایمثالن جیلین مختلفین من ال)أي المراهق ووالدیه(ألنهما 

.ه ینشغل بنفسه وجسمه ورغباتهكله من أجل تشكیل هویة محددة، كما أن

: التاسعةةیالفرض نتائج مناقشة.9.2.6

أنها لـم  تتحقـق -)34(كما في الجدول رقم –یتضح من عرض نتائج الفرضیة التاسعة 

للــرفضاألبنــاء حیــث أســفرت النتــائج عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي إدراك 

)األول، األوســط، األخیــر(متغیــر الترتیــب المــیالدي  تعــزى ل)األم/األب(قبــل مــنالوالــدي

ال یختلـــف بـــاختالف الترتیـــب )األم/األب(ویـــدل ذلـــك علـــى أن إدراك األبنـــاء للـــرفض مـــن

.المیالدي

   وتعني هذه النتیجة أن هناك اتفاق بین فئات الترتیـب المـیالدي فـي إدراكهـم للـرفض مـن 

رقــة األب بــین األبنــاء بغــض النظــر عــن وقــد تفــسر هــذه النتیجــة فــي ضــوء عــدم تف.األب

تــرتیبهم المــیالدي، ولعــل هــذا راجــع إلــى وعــي رب األســرة بــضرورة إعطــاء كــل األبنــاء قــدر 

ٕمـــن االهتمـــام؛ فهـــو یعامـــل االبـــن األول معاملـــة خاصـــة باعتبـــاره بدایـــة العنقـــود، واذا جـــاء 

ي لهـذا األخیـر االبن الثاني ال ینصرف األب عن األول تماما وال یتـصرف معـه بـشكل یـوح

.على أنه غیر مرغوب فیه وكذلك الحال بالنسبة لالبن األخیر

: العاشرةةیالفرض نتائج مناقشة.10.2.6

أنهـا لـم  تتحقـق -)35(كمـا فـي الجـدول رقـم –یتضح من عرض نتائج الفرضیة العاشـرة 

 فــي بــین الــذكور واإلنــاثحیــث أســفرت النتــائج عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة 

.، مما یعني شیوع القلق لدى الجنسینقلق المستقبل
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 وكـــــذا دراســـــة )2000، حـــــسانین( وتتفــــق هـــــذه النتیجـــــة مـــــع  مـــــا وصـــــلت إلیـــــه دراســـــة 

حیــــث انتهــــت إلــــى عـــدم وجــــود فــــروق بــــین الـــذكور واإلنــــاث فــــي قلــــق ، )2008كرمیـــان، (

ودراســة ،)2006مــسعود، (وتختلــف نتــائج الدراســة الحالیــة مــع دراســة كــل مــن ، المــستقبل

 لــصالح إذ وجــدت هنـاك فــروق بـین الجنــسین فـي قلــق المـستقبل،)2006،فـرج ومحمـود (

.اإلناث ثم الذكور على التوالي 

 إلى ما یتعرض له الذكور واإلناث من الضغوط المدرسیة ویمكن تفسیر هذه النتیجة

جتماعي المتشابه الذي المماثلة، أو قد یرجع ذلك إلى نوع التدعیم أو طبیعة الواقع اال

 فقد یرجع شیوع قلق المستقبل لدى "الریكسون"ً، ووفقا یعیشه كل من الذكور واإلناث

الجنسین إلى الضغوط التي یواجهونها في ظل التغیرات السیاسیة واالجتماعیة 

والتكنولوجیة التي تضر بهویتهم، وهذا التغیر الذي یثیره التفجر المعرفي یسهم في 

.ةامض بالشك والقلق وعدم االستمراریاإلحساس الغ

في ضوء عدة عوامل قلصت الفوارق بین الجنسین أبرزها كما یمكن تفسیر هذه النتیجة 

لها قادرة على االختیار  االعتماد على الذات، وجعإمكانیةالتعلیم الذي أتاح لألنثى 

 من النظرة ًرایت كثالتغیرات التكنولوجیة التي غیرعن نفسها، یضاف إلى ذلكوالتعبیر 

إلى الفوارق بین الجنسین؛ إذ أصبحت المرأة قادرة على المشاركة الفعلیة في كثیر من 

مجاالت العمل، األمر الذي أعطاها ضمانات ذاتیة قویة وجعلها قادرة على المشاركة في 

القلق مرض إنساني یعاني منه اإلنسان، وهذا األمر قد فحیاة المجتمع بشكل أكبر، 

وز الفروق بین الذكورة واألنوثة، فیظهر عندما تكون الظروف النفسیة واالجتماعیة یتجا

.ًوالمعرفیة والسلوكیة مهیأة لظهوره سواء كان الفرد ذكرا أم أنثى

ق دالة إحصائیا في بعدي المظاهر النفسیة ود فروكما یشیر نتائج هذا الفرض إلى وج

اإلناث، مما یعني أن أعراض قلق المستقبل والمظاهر الجسمیة لقلق المستقبل لصالح 

النفسیة والجسمیة تظهر لدى اإلناث أكثر منها لدى الذكور، وربما یرجع ذلك إلى كون 

 في مرحلة المراهقة یتسمون اإلناث الجسمیة ناتجة عن عوامل انفعالیة، وأن األعراض

 مطالبهم االنفعالیة، بسبب شعورهم بعدم التوافق، وعجزهم عن سدباالضطرابات 
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فینتج من كل هذه  المستقبلیة خاصة تلك المرتبطة بالزواج وتكوین أسرة، طموحاتهمو

.المواقف حاالت انفعالیة سالبة مثل القلق

ومما یلفت النظر في التراث النظري ظاهرة وجود هذه الفروق بین الجنسین في قلق 

ختالف وتنوع التأثیرات البیئیة في المستقبل في مختلف الثقافات، بمعنى أنه بالرغم من ا

كل مجتمع من المجتمعات التي خضعت لهذه الدراسات، إال أن الفروق بین الجنسین 

النساء البیولوجي الذي تختص به األساس، ولعل السبب في ذلك یعود إلى تظل قائمة

"یناالستروج"، وهذا قد یكون له عالقة بهرمون الجنس  وتكوینها البیولوجيدون الرجال

.الذي یعمل على دفع المزید من الدم إلى رؤوس النساء مقارنة بالرجال

: عشرالحادیةةیالفرض نتائج مناقشة.11.2.6

أنها لم  تتحقق -)36(كما في الجدول رقم –یتضح من عرض نتائج الفرضیة العاشرة 

ناث في حیث أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإل

.الشعور بالوحدة النفسیة

 عن عدم أسفرت حیث )1997،الربیعة( وتتفق هذه النتیجة مع  ما وصلت إلیه دراسة

إلناث في الشعور بالوحدة النفسیة، في وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور وا

د ، والتي كشفت عن وجو)1998بار، (دراسة حین تختلف نتائج الدراسة الحالیة مع 

. لصالح اإلناثفي الشعور بالوحدة النفسیةفروق

 إلى أن الذكور واإلناث في المرحلة الثانویة متشابهین في شعورهم وتشیر هذه النتیجة

بالوحدة النفسیة، هذه الخبرة التي اعتبرتها مایسة النیال ظاهرة ال تقتصر على فئة عمریة 

.شدون والمسنون على حد سواءمعینة، یعاني منها األطفال والمراهقون والرا

،الجنسانویمكن تفسیر هذه النتیجة في ضوء طبیعة الواقع االجتماعي الذي یعیشه 

ًفعند تحلیل هذا الواقع الراهن نجده واقعا یدعو إلى المزید من الوحدة واالغتراب والیأس 

ازین وتصدعت فیه والتشاؤم منه، ألنه واقع كثیر التناقضات واألضداد، انقلبت فیه المو

،القیم، كما أنه واقع غیر مستقر، وقد یرجع السبب في ذلك إلى عوامل أخرى متعددة
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ًولكن جملة معایشة هذا الواقع تجعل الفرد سواء كان ذكرا أو أنثى أكثر عرضة للشعور 

.بالوحدة النفسیة

,Gordon(ویشیر جوردون  1976, p18( ما یشعر  كالهواإلناثإلى أن الذكور

مختلفة یمكن أن تعزى إلى اختالف الخبرات ٕبالوحدة النفسیة، وان كان بطریقة 

المجتمع الذي یتطبع فیه كل منهما، واألهم عند جوردون هو والخصائص المحددة لطبیعة 

.ًأن الذكور واإلناث كلیهما یشعر بالوحدة النفسیة ولیس أیهما أكثر شعورا بالوحدة

فرضیة كذلك إلى تفوق الذكور على اإلناث في بعد واحد فقط وهو وتشیر نتائج هذه ال

ًبعد الرفض االجتماعي والذي یتجلى في شعور الفرد بأنه منبوذ ومستبعد عاطفیا من 

ًالناس والذین یمثلون أعضاء األسرة أو شخصا ذا أهمیة، ویمكن ربط هذه النتیجة بنتائج 

.والدي لصالح الذكورالثامن الذي عبر عن فروق في الرفض الالفرض 

:عشرالثانیةةیالفرض نتائج مناقشة.14.2.6

: نتائج الفرض الفرعي األولمناقشة-

قد  تحقق أنه-)38( و)37(كما في الجدول رقم –نتائج هذا الفرضیتضح من عرض 

.بقلق المستقبل بعد رفض األب في التنبؤ  أهمیةعنحیث أسفرت نتائج تحلیل االنحدار 

 والتي خلصت إلى انه یمكن التنبؤ )2010العنزي، (تتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة و

بقلق المستقبل من خالل بعد الرفض غیر المحدد من قبل األب، كما تتفق هذه النتیجة 

 والتي أشارت إلى أن المراهقین الذین )1996،الشافعي(مع ما توصلت إلیه نتائج دراسة 

الدیة سویة یتمثلون قیما ایجابیة، أما المراهقون الذین نشأوا في نشأوا في ظل اتجاهات و

ًظل اتجاهات والدیة غیر سویة فإنهم یتمثلون قیما غیر سویة من والدیهم وهم أكثر 

.ًتشاؤما من المستقبل

إذا أدرك المراهق رفض الوالدین له جاء في التراث النظري، حیث وهذه النتیجة تؤید ما 

 هذا یطور لدیه مشاعر عدم األمن والشعور بالنقص والعجز واإلدراك وعدم تقبله فإن

السلبي نحو ذاته، وبالتالي عدم ثقته بنفسه وشعوره بالخجل والقلق عند مواجهته ألي 

.موقف اجتماعي
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ا الدفء والحب  حیث یرى أن العالقة التي یسودهSchaefer شیفر عبر عنهوهذا ما 

إنسان مطمئن في حیاته متزن في انفعاالته فل ووالدیه ینتج عنها بین الطوالتقدیر المتبادل 

.وعواطفه، قادر على التفكیر والتخطیط لمستقبله

حیث یرى أنه Rohnerوتعد هذه النتیجة منطقیة في ضوء ما أشار إلیه رونر 

باإلمكان التنبؤ باالضطرابات النفسیة التي تصیب الطفل من خالل أسالیب القبول 

والرفض الوالدي، هذا الرفض الذي یدعم لدیه الشعور بالدونیة وعدم األمان في عالقته 

.رجهامع اآلخرین سواء داخل األسرة أو خا

،األب في حیاة األبناءًوتعد نتیجة هذا الفرض منطقیة لذلك نؤكد دائما على دور 

  لألسرة، والجو "بالجو العاطفي"وأهمیة تفاعل األبناء وآبائهم من خالل ما یسمى 

العاطفي عبارة عن االتجاهات والمشاعر التي تسود بین أعضاء األسرة، فإذا ما حصل 

س باألمن والتقبل فإن هذا اإلحساس یساعده على مواجهة الكثیر من األبناء على اإلحسا

المشكالت، ولكن إذا تمیز جو األسرة بصفات مثل القسوة واإلهمال والرفض كانت هذه 

.ًالصفات سببا من أسباب نشوء العدید من االضطرابات ومنها القلق

ًفوجود األب في حیاة األبناء البد أن یكون وجودا فعلیا  ًإیجابیا ولیس مجرد شخص ً

ًیوفر األكل والملبس فقط، فالكثیر من اآلباء الیوم یعتبرون أنفسهم أبطاال حینما یوفرون 

ألبنائهم ما هو مرغوب من األكل والملبس وال یوفرون معه ما هو مطلوب من مشاعر 

الحب والعطف والحنان، وحجتهم في ذلك الوقت وصعوبة وتعقد تكالیف العیش التي 

.اج إلى الجهاد في سبیل الحیاةتحت

: نتائج الفرض الفرعي الثانيمناقشة-

 أنه قد  تحقق )40( و)39(كما في الجدول رقم –نتائج هذا الفرض یتضح من عرض 

.حیث أسفرت نتائج تحلیل االنحدار عن أهمیة بعد رفض األم في التنبؤ بقلق المستقبل

نه یمكن التنبؤ أ والتي خلصت إلى )2010عنزي، ال(وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

.الالمباالة من قبل األم/بقلق المستقبل من خالل بعد اإلهمال 
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أن بعض أنواع المعاملة الوالدیة حیث اعتبرت،هذه النتیجةHorneyهورني وتؤید 

األسرة التي یتلقاها األبناء تؤدي إلى نشوء القلق لدیهم، فانعدام الدفء العاطفي في 

وشعور االبن بأنه شخص مرفوض محروم من الحب والعطف والحنان یعتبر أهم مصدر 

.من مصادر القلق

 مع وجهة نظر هورني، حیث یرى أن العالقة بین األبناء والوالدین Shekیتفق شیك و

المفعمة بالحب والمرونة والعطف والرعایة والدفء تغرس في األبناء القبول والثقة بالنفس 

وعلى العكس من ذلك إذا كانت العالقة مفعمة بالنبذ والقسوة والحرمان واإلهمال والرفض 

تؤدي إلى نتائج سلبیة على شخصیة األبناء فیصابون بالقلق والخوف وضعف الثقة 

).195، ص2010العنزي، (بالنفس

 ماسبق؛ حیث یرى أن إدراك الفرد للقبول والحب Rohnerوتدعم وجهة نظر رونر 

ًعله أكثر شعورا بالثقة بنفسه، أكبر كفاءة، أعظم عطاء، وأكثر قدرة على التكیف یج

ومواجهة ضغوط الحیاة، في حین أن إدراك الطفل بأنه مرفوض یجعله یشعر بالسلبیة 

والالمباالة وعدم األمن، والعجز، وبالتالي عدم القدرة على اإلسهام في تنمیة المجتمع 

.ا من أعضائهالذي یعیش فیه باعتباره عضو

، وهي التي وتعد نتیجة هذا الفرض منطقیة على اعتبار أن األم هي منبع الحنان

تعتني باألبناء وهي التي تحنو علیهم، وتوفر جو العاطفة الدافئة، وهي مصدر الشعور 

 لما یحتویه قلب األم من عاطفة األمومة التي تغلب علیها وتدفعها إلى غمر باألمان

خاصة وأن األبناء في مرحلة المراهقة والتي تعد بمثابة مرحلة ،العطفب والحأبنائها ب

، لذلك كان من األهمیة بمكان أن یحظى میالد ثاني یحتاجون فیها إلى الحب والفهم

األبناء بهذا العطف والدفء لتحقیق النمو لیس في جانبه النفسي فقط، بل في كل جوانب 

حرف مهنیة : كثیر الصراعات والمتناقضات في عصرالنمو المختلفة، وخاصة وأننا

مختلفة، أراء متعددة ومتناقضة وما إلى ذلك وتؤدي كلها باألبناء إلى المرور بفترة توتر 

.وصراع نفسي لعجزهم عن التمییز بین المتناقضات وعجزهم على رؤیة مستقبلهم خاللها
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إلشارة هنا إلى أن خروج األم للعمل والدراسة وما ترتب علیه من وضع كما یمكن ا

إمكانیة حصول األبناء على القدر الكافي عدم ًاألبناء عند المربیات، قد یخلق تخوفا من 

من التقبل والدفء من مصدره األساسي وهو األم، األمر الذي قد یؤثر على النمو النفسي 

.لألبناء

:الثالثة عشرةیالفرض نتائجمناقشة.15.2.6

: نتائج الفرض الفرعي األولمناقشة-

 أنه قد  تحقق )42( و)41(كما في الجدول رقم –نتائج هذا الفرض یتضح من عرض 

.حیث أسفرت نتائج تحلیل االنحدار عن أهمیة بعد رفض األب في التنبؤ بالوحدة النفسیة

أن الطالب  والتي انتهت إلى،)Lobdel,1985(وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

ذوي الشعور المنخفض بالوحدة النفسیة كانت عالقاتهم األولى بآبائهم أكثر ایجابیة وأكثر 

ًتفهما، وكانت العالقة باألم أكثر فاعلیة في إثارة الشعور بالوحدة النفسیة لدى األبناء عن 

.األب

إلى وجود ارتباط موجب لتي أشارت  وا،)2003،مخیمر(وتتفق كذلك مع نتائج دراسة 

.دال إحصائیا بین الرفض الوالدي والشعور بالوحدة النفسیة لدى المراهقین والمراهقات

هذه النتیجة حیث اعتبر أن نقص دفء العالقات بین الطفل ،)Hojat,1982(ویؤید 

، ویرى أن الخبرة ًوالوالدین یجعل الفرد میاال للشعور بالوحدة النفسیة في مرحلة المراهقة

المبكرة لعالقات الطفل بالوالدین غیر المرضیة تترك الفرد عرضة للقلق واالنفصال 

.والكثیر من المشاكل النفسیة ومنها الشعور بالوحدة النفسیةالمتكرر، 

Mia وما یا برماجن Marcoenكما یؤكد كل من ماركوین  Brumagne على أن 

ً یعتبر منبئا قویا للشعور بالوحدة النفسیةاآلباءواختالل شكل عالقات األبناء  ، كما ً

فإناالبتدائیة،المدرسةبعد سنأهمیتهاتفقدالوالوالدالطفلبینالعالقةأنیعتبران

قبلمنوالتنشیطوالتقییم،االحتیاج للتشجیع،مثلمعینةاحتیاجاتبعضلهالمراهق

تتزایدالكافالفهموعدمالصراعفرصفإنراهقةسن المفياألبناءیكونوعندماالوالدین،
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یزیدذلككلالمراهق،واستقالللتطوراألبویةمتهممارسافي تكییفینجحونالاآلباءوألن

.النفسیةبالوحدةللشعوراألبناءإمكانیة تعرضمن

تي من خالل أهمیة العالقة بین األب واألبناء والویمكن تفسیر نتیجة هذا الفرض 

ستصبح امتداد لعالقته مع المحیطین به، فكلما كانت العالقة ایجابیة مبنیة على التقبل 

.والتقدیر والرعایة واالهتمام كلما كانت عالقة مع من حوله كذلك

لكن المجتمع الحدیث وما أدى إلیه التقدم العلمي التكنولوجي من حرمان األبناء من 

الضغوط الواقعة علیه، وعدم القدرة على تكوین عطف ورعایة األب، والخوف وكثرة 

عالقات ودودة بین اآلباء واألبناء ومواصلة االنخراط في هذه العالقات والوفاء بمتطلباتها 

 وبالتالي أصبحت التلقائیة وتبادل المشاعر واألفكار ینأى عنها أفراد األسرة ،اوالتزاماته

لشكلیة بینهم، وحلت النزعة التنافسیة بین الواحدة، وانتشرت أسالیب التواصل االجتماعي ا

.جمیع أفراد األسرة محل النزعة التعاونیة والتماسك بینهم

إن البیئة السلبیة التي یعیش فیها االبن تؤدي إلى توتره االنفعالي وتعرضه للصراعات 

 معه في  افتقاد االبن لعالقته القویة مع األب، وعدم االنخراطاوالتي ینشأ عنهاالنفعالیة 

ًعالقات مشبعة مما یجعله دائما في محاوالت الجتیاز أزمة الهویة والكینونة وتحفزه شوقا  ً

لتحقیقها إلى درجة شعور االبن بالتباعد بین صورة الذات لدیه كما یراها هو وبین الصورة 

التي یراها اآلخرین، وهذا الشعور ینشأ عندما یرى هذا االبن أن مستویات وأشكال خبراته

في التعامل مع اآلخرین ال تكفل له ما ینشده من إشباع، إنها حالة عجز نتیجة إحساس 

.االبن بالحرمان العاطفي من األب

:مناقشة نتائج الفرض الفرعي الثاني-

 أنه قد  -)44(و)43(كما في الجدول رقم –نتائج هذا الفرض یتضح من عرض 

عن أهمیة بعد رفض األم في التنبؤ بالوحدة تحقق حیث أسفرت نتائج تحلیل االنحدار 

.النفسیة
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إلى وجود ارتباط  والتي أشارت )2003،مخیمر(وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة

موجب دال إحصائیا بین الرفض الوالدي والشعور بالوحدة النفسیة لدى المراهقین 

.والمراهقات

یث اعتبر أن نقص دفء العالقات بین الطفل هذه النتیجة ح،)Hojat,1982(ویؤید 

ًوالوالدین یجعل الفرد میاال للشعور بالوحدة النفسیة في مرحلة المراهقة، ویرى أن الخبرة 

المبكرة لعالقات الطفل بالوالدین غیر المرضیة تترك الفرد عرضة للقلق واالنفصال 

. النفسیةالمتكرر، والكثیر من المشاكل النفسیة ومنها الشعور بالوحدة

جانبمنالوالدیة المدركةالمعاملةأسالیبأكثرمنأنعلى)1985، الصراف(ویؤكد

األلمٕواثارةوالقسوة،أسالیب اإلهمالمنكلالنفسیةبالوحدةالشعورمعًتالزمااألبناء

ًسلبیایرتبطوالوالدياألموميالسواء بشقیهأنأوضحكماوالتسلطوالتذبذب،النفسي،

.النفسیةبالوحدةبالشعور

وأمهالعالقة اآلمنة التي یسودها الدفء والحب بین الطفل فوتعد هذه النتیجة منطقیة

عامل واق یؤدي إلى الشعور بالكفاءة والثقة والقدرة على المواجهة، بینما عدم وجود عالقة 

ة والعجز في حمیمیة یمكن الوثوق فیها تجعل الفرد یشعر بعدم الكفاءة وعدم الثق

ًالمواجهة، بل إن عدم وجود عالقة حمیمیة قد یمثل منبئا للعدید من االضطرابات 

، خاصة وأن رغبة األبناء في التحرر من الطفولیة تصطدم عادة بمقاومة من الشخصیة

الوالدین، ویعتبر كل تدخل على أنه نوع من السیطرة، وكلما زادت رغبة والدیه في الحد 

ًه زاد عنادا وزاد نفورا منهما والنتیجة شعوره بعدم السعادة وفقد الثقة بنفسه ٕمن حریته واهمال ً

.ومیله إلى الشعور بالوحدة النفسیة
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  :خالصة نتائج الدراسة. 3.6

ًبعد استعراض نتائج الدراسة الحالية ومناقشتها نقدم في هذا العنصر ملخصا ألهم    
  :النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، والتي يمكن إجمالها في مايلي

  

من ائية بين إدراك األبناء للقبول الوالدي  ذات داللة إحص إرتباطية سالبةتوجد عالقة -
األم ألبنائهم / أي أنه كلما زاد القبول الوالدي من األبوقلق المستقبل) األم/األب(قبل

انخفضت درجة قلق المستقبل لديهم وعلى العكس من ذلك كلما انخفضت أو قلت درجة 
  .األم ألبنائهم زادت درجة قلق المستقبل لديهم/القبول الوالدي من األب

  

 الوالدي من ائية بين إدراك األبناء للرفضت داللة إحص ذا إرتباطية موجبةتوجد عالقة -
األم ألبنائهم /، أي أنه كلما زاد الرفض الوالدي من األبالمستقبلوقلق ) األم/األب(قبل

زادت درجة قلق المستقبل لديهم وعلى العكس من ذلك كلما انخفضت أو قلت درجة 
  .المستقبل لديهماألم ألبنائهم انخفضت درجة قلق /الرفض الوالدي من األب

  

ائية بين إدراك األبناء للقبول الوالدي من  ذات داللة إحصسالبة  إرتباطيةتوجد عالقة -
األم / أي أنه كلما زاد القبول الوالدي من األبوالشعور بالوحدة النفسية) األم/األب(قبل

 ألبنائهم انخفضت درجة الوحدة النفسية لديهم وعلى العكس من ذلك كلما انخفضت أو
  .األم ألبنائهم زادت درجة الوحدة النفسية لديهم/قلت درجة القبول الوالدي من األب

  

ائية بين إدراك األبناء للرفض الوالدي من  ذات داللة إحصموجبة  إرتباطيةتوجد عالقة -
األم / أي أنه كلما زاد الرفض الوالدي من األبوالشعور بالوحدة النفسية) األم/األب(قبل

 درجة الوحدة النفسية لديهم وعلى العكس من ذلك كلما انخفضت أو قلت ألبنائهم زادت
  .األم ألبنائهم انخفضت درجة الوحدة النفسية لديهم/درجة الرفض الوالدي من األب

  

ائية بين قلق المستقبل والشعور بالوحدة  ذات داللة إحصموجبة  إرتباطيةتوجد عالقة -
لق المستقبل لدى األبناء زادت درجة الوحدة النفسية  أي أنه كلما زاد قالنفسية لدى األبناء

لديهم وعلى العكس من ذلك كلما انخفضت أو قلت درجة قلق المستقبل لدى األبناء 
  .انخفضت درجة الوحدة النفسية لديهم
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صائية في متوسطات درجات إدراك األبناء للقبول الوالدي من توجد فروق ذات داللة إح -
  . لصالح اإلناثالجنس  لمتغير تعزى)األب(قبل 

  
صائية في متوسطات درجات إدراك األبناء للقبول الوالدي توجد فروق ذات داللة إح ال -

  . الجنس  تعزى لمتغير)األم(من قبل 
  

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات إدراك األبناء للقبول الوالدي ال -
  .ترتيب الميالديتعزى لمتغير ال) األم/األب(من قبل 

  

صائية في متوسطات درجات إدراك األبناء للرفض الوالدي توجد فروق ذات داللة إح -
  .  لصالح الذكور تعزى لمتغير الجنس)األب(من قبل 

  
  

صائية في متوسطات درجات إدراك األبناء للرفض الوالدي توجد فروق ذات داللة إح ال -
  .  تعزى لمتغير الجنس)األم(من قبل 

  

صائية في متوسطات درجات إدراك األبناء للرفض الوالدي توجد فروق ذات داللة إحال  -
  .الترتيب الميالدي تعزى لمتغير )األم/األب(من قبل 

  

صائية في متوسطات درجات قلق المستقبل تعزى لمتغير توجد فروق ذات داللة إح ال -
  . الجنس

  
  

رجات الوحدة النفسية تعزى لمتغير صائية في متوسطات دتوجد فروق ذات داللة إح ال -
  .الجنس

  
  

  .الرفض الوالدي- يمكن التنبؤ بقلق المستقبل من خالل إدراك القبول-
  

 .الرفض الوالدي- يمكن التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسية من خالل إدراك القبول-
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  :خاتمة الدراسة. 4.6

 التي يتلقى فيها األبناء أولى دروس تمثل األسرة أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية    
الحياة، ومن خاللها ينمي خبراته عن الحب والتفاعل وغيرها من األحاسيس والخبرات التي 
تعزز لديه الشعور بالطمأنينة وقيمة الذات، وفيها يكون أولى العالقات االجتماعية 

ثل نماذج للعالقات والتواصل مع اآلخرين؛ فعالقة االبن بأفراد أسرته خاصة الوالدين تم
التي سوف يكونها مع أشخاص آخرين في جماعات أخرى، لذلك كانت أساليب المعاملة 
ًالوالدية في عالقتها باالضطرابات النفسية واالنفعالية واالجتماعية لدى األبناء مجاال 

ة شديدة تجاه ياسفي مرحلة المراهقة التي تتميز بحسًخصبا للعديد من الدراسات خاصة 
 خاصة األسرة؛ ألن األبناء في هذه المرحلة يركزون على أساليب ةاالجتماعيئة البي

معاملة والديهم لهم من حيث القبول والرفض ويتأثرون بهذه األساليب فيما يأتون من 
  .سلوكات

  

ًونظرا ألهمية هذا القبول والرفض الوالدي لألبناء انصبت هذه الدراسة على معرفة    
 بكل من قلق المستقبل  كما يدركه األبناءلقبول والرفض الوالديالعالقة بين أسلوب ا

ًوالوحدة النفسية، فالمستقبل دائما ما يشكل هاجسا لدى األفراد، وخاصة أننا نعيش في  ً
حالة من التغيرات واألحداث المتسارعة والمتغيرة والتي أفرزت الكثير من القلق نحو ما 

  .يحمله الغد من صعوبات
  

الحظ الباحث من خالل نتائج الدراسة الحالية أهمية أسلوب القبول الوالدي في ولقد    
التقليل من قلق المستقبل لدى األبناء، وفي المقابل دور الرفض الوالدي في زيادة القلق 
من المستقبل؛ فاألبناء الذين نشأوا في ظل القبول والدفء الوالدي من األب واألم على 

ضد تهديدات المستقبل، زيادة على ذلك فهذا القبول م أمان السواء شكل لهم ذلك صما
ًالوالدي يجعل األبناء أقرب إلى اآلخرين وأكثر ميال إلى التفاعل وبعيدا عن الوحدة  ً

  .ً ويعيش بعيدا عنهماآلخرينالنفسية التي يخبرها من أدرك رفض األب واألم له فيرفض 
ًإذا فهذا األسلوب من المعاملة يلعب دورا مؤ ًثرا في تشكيل شخصية األبناء وهذا التأثير ً

  .يمتد في صياغة وبلورة الشخصية عند األبناء إلى حياتهم المستقبلية
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ونشير هنا إلى أن هذه الدراسة هي محاولة للتعرف على تداعيات معاملة اآلباء كما    
ألم، فأساليب المعاملة يدركها األبناء من خالل أسلوب القبول والرفض الوالدي من األب وا

الوالدية عامة وأسلوب القبول والرفض الوالدي على وجه الخصوص مازال بحاجة إلى 
  . واألضرار الناتجة عنهمزيد من الدراسة والبحث لمعرفة كل العوامل المحيطة به

  

  :توصيات الدراسة. 5.6

  :في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بمايلي
ة في التنشئة االجتماعية لطلبة الجامعات؛ بحيث يتم التركيز على ي دراس إقرار مقاييس.1

  .الجوانب النظرية والتطبيقية ألساليب التنشئة االجتماعية السليمة
  

 مساعدة طلبة المرحلة الثانوية في التغلب على الشعور بالوحدة النفسية وشغل وقت .2
  .غيرهاالفراغ عن طريق االشتراك في األنشطة االجتماعية و

  

 توعية الطالب بمستقبلهم من خالل التعرف على إمكاناتهم الحقيقية وتعليمهم مهارات .3
  . فريسة طموحاته غير الواقعيةالتلميذالتخطيط على أسس سليمة، حتى ال يقع 

  

 ضرورة إنشاء مراكز لإلرشاد األسري، بحيث يكون ضمن أهدافها تبصير الوالدين .4
  .، والتعريف بنتائج األساليب التربوية الخاطئةبالطرق التربوية الصحيحة

  

 تنظيم محاضرات وندوات تثقيفية تدور حول المشكالت المتعلقة باإلدراك السلبي .5
 من خاللها دللمعاملة الوالدية، وذلك لزيادة الوعي الصحي النفسي بحيث يستطيع األفرا

 إليها الوالدان، وتسبب التعرف على الجوانب المهمة لهذه المشكلة التي قد ال ينتبه
  .مشكالت في الشخصية لدى األبناء في المستقبل

  

 النفسي المختلفة في التخفيف من اإلرشاد قائمة على أساليب إرشادية بناء برامج .6
تزويدهم بالمهارات الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الذين يعانونها وذلك من أجل 

ي الفعال مع اآلخرين، ليكونوا قادرين على االستجابة الالزمة للتوافق والتواصل االجتماع
  .الصحيحة والتوافق المناسب في المواقف الجديدة

  

 ضرورة تكاتف المؤسسات التعليمية واإلعالمية والمجتمعية لنشر ثقافة عامة تهتم .7
  .باألساليب الصحيحة في تنشئة األبناء والتي تحقق لهم الصحة النفسية
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د مركز متخصص للتوجيه واإلرشاد المهني في الجامعات يعمل على العمل على إيجا .8

التنسيق بين الجامعات والمؤسسات التعليمية من جهة وبين متطلبات سوق العمل 
  .والمؤسسات االقتصادية واإلنتاجية من جهة أخرى

  

  :الدراسات المقترحة. 6.6

 الدراسة  فإن األخرىًاستكماال لحلقات البحث العلمي في هذا الموضوع ومتعلقاته   
ًعددا من المشكالت البحثية المقترحة التي قد تحتاج إلى المزيد من الدراسة الحالية تثير 
  :الميدانية منها

 القيام بإجراء دراسات مشابهة حول قلق المستقبل وعالقته بمتغيرات ديمغرافية ونفسية .1
  .لم يتناولها البحث الحالي

  

 بمتغيرات ديمغرافية ونفسية ابهة حول الوحدة النفسية وعالقته القيام بإجراء دراسات مشا.2
  .لم يتناولها البحث الحالي

  

 إجراء دراسة حول القبول والرفض الوالدي وعالقته ببعض المشكالت السلوكية الشائعة .3
  .بين المراهقين من الجنسين

  

  .الوالدية لألبناءعلى أساليب المعاملة  دراسة تأثير المستوى االجتماعي واالقتصادي .4
  

 القيام بدراسة حول إعداد برنامج عقالني انفعالي أو سلوكي معرفي للتخفيف من قلق .5
  .المستقبل والوحدة النفسية لدى المراهقين من الجنسين

  

 القيام بدراسة عن مستوى انتشار قلق المستقبل والوحدة النفسية لدى المراهقين من .6
  .الجنسين

  

  .لينيكية لمعرفة العوامل النفسية المنبئة بقلق المستقبل والوحدة النفسية إجراء دراسة إك.7
  

اء الريف والمدن ومدى انعكاساتها على بن دراسة الفروق البيئية الثقافية الفرعية بين أ.8
  .مستوى قلق المستقبل والوحدة النفسية لدى المراهقين من الجنسين
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    . المحكمين ألدوات الدراسةقائمة األساتذة: )01( ملحق رقم -     

  - إعداد الباحث –الرفض الوالدي  القبول واستبيان: )02( ملحق رقم -

  -عداد غالب المشيخي إ –مقياس قلق المستقبل : )03( ملحق رقم -

  –لباحث  إعداد ا–مقياس الشعور بالوحدة النفسية : )04( ملحق رقم -   

 القبول استبياندرجات أفراد عينة الدراسة األساسية على : )05( ملحق رقم -   

  .والرفض الوالدي

 قلقدرجات أفراد عينة الدراسة األساسية على مقياس  :)06( ملحق رقم -   

  . وأبعادهالمستقبل

لوحدة ادرجات أفراد عينة الدراسة األساسية على مقياس : )07( ملحق رقم -   

 . وأبعادهالنفسية



  
  

  :)01(ملحق رقم 

  قائمة األساتذة المحكمين ألدوات الدراسة

  

  المؤسسة الجامعية  الرتبة العلمية  اسم ولقب المحكم   

  -الجزائر–جامعة بسكرة   أستاذ التعليم العالي  نصر الدين جابر. د.أ  01

  -الجزائر–جامعة المسيلة   أستاذ التعليم العالي  يامنة اسماعيلي. د.أ  02

  -األردن–جامعة عمان األهلية   أستاذ التعليم العالي   خيري الزرادفيصل. د.أ  03

  -الجزائر–جامعة المسيلة   أستاذ التعليم العالي  فتحي بوخالفة. د.أ  04

  -الجزائر–جامعة المسيلة    أأستاذ محاضر   عمر عمور. د  05

  -األردن–جامعة الزرقاء   أستاذ مساعد  يوسف أبو شندي. د  06

  -الجزائر–جامعة المسيلة    أأستاذ محاضر   حدة ميمون. د  07
 



  الرفض الوالديالقبول واستبيان  ):20(ملحق رقم 

  الباحث: إعداد

  

..N/….                                                التعليـــــمات:  

  

 مع مالحظة أن هذه ،فيما يلي جمموعة من العبارات نود أن جتيب عليها بصراحة مبا تدركه من معاملة والديك         
 ولكن القصد ، وليست الختبار قدرتك العقلية أو مستوى حتصيلك ،بة صحيحة أو إجابة خطأ العبارات ليس ا إجا

   .هو التعرف على معاملة األب واألم لك

  

  :تلميذة أختي التلميذوالمطلوب منك أخي ال����      
  وضع وذلك باحد مث حتديد مدى انطباقها على معاملة أبيك و أمك لك كل على ،      قراءة كل عبارة بدقة 

  :أمامها وحتت) �(عالمة       

  .إذا كان املوقف حيدث باستمرار..  .ا      دائم

  .إذا كان املوقف حيدث يف مرات كثرية...        غالبا

  .إذا كان املوقف حيدث من حني آلخر..  ً      أحيانا

  .إذا كان املوقف حيدث يف مرات قليلة...  ً      نادرا

  ً. املوقف ال حيدث إطالقاإذا كان....  ً      أبدا

  :مثال

  العبارة  معاملة األم  بمعاملة األ
  ًدائما  ًغالبا  ًأحيانا  ًنادرا  ًأبدا  ًدائما  ًغالبا  ًأحيانا  ًنادرا  ًأبدا

      �            �    .يذكرين بأخطائي وعيويب

  

  : أنتلميذة أختي التلميذتأكد أخي ال  ����    
   .مراعاة الدقة واملصداقية أمر مهم         � 

  . إجابتك حماطة بسرية تامة وال تستخدم إال لغرض البحث العلمي  �

  :مالحظة  
  . ال ترتك عبارة دون اإلجابة عليها �                        

   .ًال تتوقف كثريا أثناء اإلجابة على العبارات �                        

  

  نشكركم على تعاونكم الصادق����

  



                                                                                    

  :ات أوليةـبيان
  

  :تلميذبيانات خاصة بال -1

  :......................................  السن):.............................      أنثى/ذكر(الجنس

       ..... .................................................................................اسم الثانوية

     األخير                 وسط   األ         ����    األول  :إخوتكترتيبك بين 

  

  :األسرةبيانات حول  -2   

  : المكان المناسبفي )�( ضع عالمة -     

  : حالة الوالدين-     

  ..................................الوالدان متوفيان -

  ................................  أحد الوالدان متوفى-

  .................................  الوالدان منفصالن-

  ....  ...... الوالد متزوج بأخرى وأخريات مع وجود األم-

    ........................... الوالد متزوج بوالدتي فقط-

         

  



  :أسفل االختيار الذي ينطبق عليك ) ����(الرجاء وضع عالمة 
 

  معاملة األم  معاملة األب

    :غري حتى اآلنكان منذ ص) أمي /أبي(أرى أن   م
  ًأبدا
  

 
  ًنادرا
  

 
  ًأحيانا

 
  ًغالبا
  

 
  ًدائما
  

 
  ًأبدا
  

 
  ًنادرا
  

 
  ًأحيانا

 
  ًغالبا
  

 
  ًدائما
  

                      .يشجعني أن أحكي له عن مشكالتي الخاصة  1

                      .يرى أن أفكاري تافهة  2

                      .يتسع صدره لكل ما أقوله له  3

                      .أشعر بأنه نادم على إنجابي  4

                      .يساعدني عندما أطلب منه ذلك  5

                      .يذكرني بأخطائي وعيوبي  6

                      .يعاملني برفق وهدوء  7

                      .يتحدث عن عدم طاعتي له  8

                      .يخفف من آالمي وأحزاني  9

                      .يعاملني وكأني مشكلة تعوق طريق سعادته  10

                      .ًيعتبرني صديقا له  11

                      .ينسى أن يشتري لي ما أطلبه منه  12

                      .يعتز بحسن أدبي وسلوكي الطيب  13

                      .يسخر مني ويحقرني أمام إخواني  14

                      .يقضي وقت فراغه معي  15

                      .يتجنب صحبتي 16

                      .يجيب على أسئلتي دون ضيق مهما كثرت 17

                      .يعاقبني دون سبب واضح 18

                      .يعرف ما أحتاج إليه ويحضره لي 19

 
 
 
 

  

  

 

   

 



  

  معاملة األم  معاملة األب

    :كان منذ صغري حتى اآلن) أمي/ أبي(أرى أن   م
  ًأبدا
  

 
  ًنادرا
  

 
  ًأحيانا

 
  ًغالبا
  

 
  ًدائما
  

 
  ًأبدا
  

 
  ًنادرا
  

 
  ًأحيانا

 
  ًغالبا
  

 
  ًدائما
  

                      .يشكو من سوء تصرفاتي  20

                      .يبتسم لي أثناء حديثه معي  21

                      .يطول خصامه لي  22

                      .عهيفتح لي قلبه وعقله ويتقبل كالمي م  23

                      . يتصيد أخطائي  24

                      .يبتسم لي كلما يراني  25

                      .يعاقبني على كل كبيرة وصغيرة  26

                      .يهمه معرفة من هم أصدقائي  27

                      .يهددني بالطرد من البيت  28

                      .يجعلني أشعر بالفخر حين أقوم بعمل جيد  29

                      . يكترث بمرضيال  30

                      ً.يحاول أن يجعلني سعيدا  31

                      ).عثرة في طريقه( بأني سبب مشاكله يشعرني   32

33  

ًعندما يراني حزينا ال يهدأ قبل أن يدخل 
  .السرور إلى نفسي

                    

                      .يقول لي أني أثير أعصابه 34

                      .خرينأمام اآل) يشكرني(يثني علي  35

                      .يتعمد جرح مشاعري 36

                      .يشعرني بأن ما أفعله له أهمية  37

                      .يهددني بالعقاب  38

  
 

�  
  تأكد أنك قد أجبت على كل العبارات

  

  

  



  :)30(ملحق رقم 

  –غالب المشيخي إعداد – قلق المستقبل مقياس 

  

  :التعليـــــمات
  

 لكل عبارة أعطي وقد مستقبلك حنو مشاعرك حول عبارات عدة من املقياس هذا يتكون الكرمي أخي   

  . مخسة اختيارات

  :والمطلوب منك

 بأنهً علما،  نظرك وجهة ميثل الذي االختيار  أسفل)�(عالمة  بوضع إجابتك وحتدد بدقة عبارة كل تقرأ أن

 به تشعر وما رأيك عن بدقة تعرب اليت هي الصحيحة فاإلجابة خاطئة، وأخرى صحيحة إجابات هناك ليست

  . بالفعل

  تامة سرية يف ستظل استجاباتك أن وتأكد عليها اإلجابة دون عبارة ترتك ال فضلك من

 لتعاونكم،،ً وشكرا



  

  : أسفل االختيار الذي ينطبق عليك )����(الرجاء وضع عالمة 

    درجـــة التقـدير

  م

  

  العبــــــــــارة

  ًدائما  ًغالبا  ًأحيانا  ًنادرا  ًأبدا

            .المستقبل في فكرت كلما األمل بخيبة أشعر  1

            .المستقبل في الفشل أخشى  2

            .االستقرار وعدم والتوتر بالعصبية أشعر  3

            .الحيويةو الطاقة ونقص العام بالضعف أشعر  4

5  

 في أفكر عندما االرتياح وعدم التوتر من حالة تنتابني

  .المستقبل
          

            .تتحقق لن وطموحاتي آمالي بأن أشعر  6

            .الزواج وأعباء تكاليف ازدياد يزعجني  7

            .عترضنيت التي الصعوبات  مواجهةعلى القدرة بعدم أشعر  8

            .العضالت وتوتر بالخمول أشعر  9

            .قلقي مصدر هو المستقبل في المستمر تفكيري  10

            .سعيدة غير القادمة األيام بأن شعور ينتابني  11

            .المعيشة وغالء األسعار ارتفاع من بقلق أشعر  12

            .المستقبل في أفكر عندما والحيرة واالرتباك بالشك أشعر  13

            .بالمعدة االضطرابات بعض منً دائما أعاني  14

            .أهدافي تحقيق دون الوقت مرور سرعة من بالقلق اشعر  15

            .المستقبل في األسوأ إلى حياتي تتغير أن من أخشى  16

            .الفشل منً خوفا جديدة عالقات في الدخول أخشى  17

            .للمستقبل التخطيط في صعوبة أجد  18

            .التنفس في ضيق من أعاني  19

            .المستقبل في فكرت كلما األمان بعدم أشعر  20

            .بالتشاؤم مليئة للحياة نظرتي  21

 
 
 



 
 

    درجـــة التقـدير

  م

  

  العبــــــــــارة

  ًدائما  ًغالبا  ًأحيانا  ًنادرا  أبدا

            .المجتمع في الطالق نسبة ارتفاع يزعجني  22

            .الذهن وشرود التركيز بضعف أشعر  23

            .النوم في اضطراب من أعاني  24

            .تفكيري على نفسها تفرض المستقبلية الحياة مشاكل  25

            .وقت كل في الموت فكرة تالزمني  26

            .مستقبلي على الدائم أهلي لقلق نفسية بضغوط أشعر  27

            .يذات تحقيق أستطيع لن بأنني أشعر  28

            .القلب نبضات بسرعة أشعر  29

            .مشرقة صورة أي يحمل ال المستقبل أن أشعر  30

            .المستقبل في المصائب بعض وقوع من أخشى  31

            .الدراسي مستقبلي في التفكير يشغلني  32

            .الفكر وانشغال والحزن بالضيق أشعر  33

            .مستمر صداع من أعاني  34

            .المستقبل من بالخوف الشعور علي يسيطر  35

            .الصعوبات من الكثير طياته في يحمل المستقبل بان أشعر  36

            . إتمام دراستي بعد العمل فرص قلة أخشى  37

            .القرارات اتخاذ على القدرة بعدم أشعر  38

            .واضح سبب دون بغزارة العرق مني يتصبب  39

            .المقبلة حياتي في السعادة أحقق لن نيبأن أشعر  40

            .المتزايدة المادية والتزاماتها الحياة متطلبات كثرة يشغلني  41

            .الدم ضغط في ارتفاع من أعاني  42

 
 

�  

  تأكد أنك قد أجبت على كل العبارات



  :)40(ملحق رقم 

  –الباحث إعداد –مقياس الشعور بالوحدة النفسية 

  

  :التعليـــــمات
  

 مع مالحظة أن ،فيما يلي جمموعة من العبارات نود أن جتيب عليها بصراحة مبا تشعر أنت بالفعل         
ستوى حتصيلك   وليست الختبار قدرتك العقلية أو م،هذه العبارات ليس ا إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة 

   .ولكن القصد هو التعرف على مشاعرك حنو نفسك

  

  :التلميذة أختي التلميذوالمطلوب منك أخي ����      
أمامها وحتت مستوى التقدير الذي يتناسب مع مشاعرك ) �( ووضع عالمة ،      قراءة كل عبارة بدقة 

ًدائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا( ً ً ً(  

  

  

  : أنتلميذة أختي التلميذتأكد أخي ال  ����    
  .مراعاة الدقة واملصداقية أمر مهم          � 
 . إجابتك حماطة بسرية تامة وال تستخدم إال لغرض البحث العلمي  �

  

  :مالحظة  
  . ال ترتك عبارة دون اإلجابة عليها �                        
   .واحدةال تضع أكثر من عالمة أمام عبارة �                        

   .ًال تتوقف كثريا أثناء اإلجابة على العبارات �                      

  

      

  

 نشكركم على تعاونكم الصادق����                                                            



  

  : أسفل االختيار الذي ينطبق عليك )����(الرجاء وضع عالمة 

    درجـــة التقـدير

  م

  

  العبــــــــــارة

  ًدائما  ًغالبا  ًأحيانا  ًنادرا  ًأبدا  

            .أشعر أنني غير مرغوب في وجودي ممن حولي  1

            .يفتقدني الجميع إذا غبت عنهم  2

            .أشعر أن اآلخرين ينفرون من وجودي بينهم  3

            .يرغب الجميع في التحدث معي  4

            .ال يشاركني من حولي مشكالتهم وأسرارهم الخاصة  5

            .ال أجد االهتمام من اآلخرين  6

            . يفرح بلقائيًال أجد شخصا  7

            .ال يشاركني اآلخرين مشاعري وأفكاري  8

            .أنسجم مع اآلخرين من حولي  9

            .األصدقاء الحميمينأفتقر إلى   10

            .أحظى بالدعم والتشجيع من اآلخرين  11

            .أشعر أن اآلخرين يسخرون مني  12

            .يثمن من حولي أرائي في كثير من الموافق  13

            .أحسن االستماع لما يقوله اآلخرون  14

            .أخجل في كثير من المواقف  15

            .آلخرينأجد صعوبة في التعاون مع ا  16

            .ال أتمتع بالحيوية والنشاط  17

            .أجد صعوبة في التعبير عن مشاعري  18

            .أتعامل مع اآلخرين بحكمة  19

            .أتمتع بموهبة عالية في إدارة الحوار مع اآلخرين  20

            .ال أستطيع المبادأة في الكالم  21

 
 
 
 
 



 
    درجـــة التقـدير

  م

  

  العبــــــــــارة

  ًدائما  ًغالبا  ًأحيانا  ًنادرا  أبدا  

            .أتمتع بموهبة عالية في فهم اآلخرين  22

            .أجد صعوبة في مشاركة اآلخرين النشاطات السارة  23

            .أقدم المساعدة إذا احتاجها اآلخرون  24

            .أتجنب الدخول في مناقشات مع اآلخرين  25

            .داقة الحقة لم تعد موجودة في مجتمعناأشعر أن الص  26

            .أشعر أنني جزء مهم في مجتمعي  27

            .أفضل االبتعاد عن اآلخرين  28

            .ال أشعر باالنتماء اتجاه شخص ما  29

            ً.يالزمني الشعور بالفراغ دائما  30

            .أرى أن عالقاتي مع اآلخرين ترضي طموحاتي  31

            . الحياة أصبحت مملةأشعر أن  32

            .أرى أنني فرد غير فعال في المجتمع  33

            .أشعر بعدم الثقة في نفسي  34

            .يالزمني الشعور بالنقص  35

            ً.أشعر أنني ال أساوي شيئا  36

            .أرى أنني شخص ال يجيد التحدث أمام اآلخرين  37

            .أرى أنني شخص يحب التفاؤل  38

            .ًأشعر دائما أن الفشل يالزمني  39

            .ًأشعر دائما أن حظي سيئ  40

            .أرى أنني شخص تعس ألني وحيد  41

            .أرى أنني شخص جذاب وجميل  42

 
 

�  

  تأكد أنك قد أجبت على كل العبارات



 

)05(ملحق رقم   

القبول والرفض الوالديدرجات أفراد عينة الدراسة األساسية على مقياس          

)أم/ أب  (  

  أفراد 
  العينة 

  قبول 
 أم

  رفض 
 أم

  قبول
  أب

  رفض 
 أب

1 95 31 78 31 
2 91 33 77 25 
3 83 38 52 46 
4 58 37 42 32 
5 59 56 24 62 
6 81 32 41 53 
7 89 25 80 27 
8 59 50 51 29 
9 55 54 59 55 

10 83 41 72 31 
11 71 39 51 38 
12 88 24 80 30 
13 76 36 56 32 
14 65 46 60 44 
15 87 27 66 31 
16 76 47 62 47 
17 71 36 66 43 
18 68 41 75 37 
19 91 51 74 40 
20 64 79 71 53 
21 66 57 63 45 
22 53 61 50 69 
23 88 31 77 39 
24 80 28 45 33 
25 62 63 53 68 
26 89 25 83 21 
27 81 38 54 54 
28 90 27 85 24 
29 68 57 60 53 
30 91 40 79 46 
31 49 42 73 26 
32 67 42 60 39 
33 44 53 34 69 
34 83 33 54 27 
35 66 51 71 36 
36 52 51 53 30 
37 50 63 61 55 
38 56 57 67 53 
39 60 49 60 55 
40 83 32 90 23 
41 79 30 63 22 
42 45 49 42 49 
43 93 36 72 53 



44 95 21 92 21 
45 88 21 76 22 
46 39 75 57 45 
47 94 32 35 81 
48 80 35 43 41 
49 91 32 62 41 
50 86 40 85 40 
51 93 29 81 28 
52 79 46 68 44 
53 77 37 73 32 
54 82 31 79 33 
55 86 46 53 63 
56 71 40 42 44 
57 77 27 66 34 
58 82 26 83 30 
59 69 30 67 29 
60 87 32 74 33 
61 57 28 47 27 
62 84 31 56 31 
63 90 47 44 45 
64 73 55 54 45 
65 77 44 65 50 
66 66 52 53 34 
67 52 51 43 51 
68 87 40 81 40 
69 75 30 63 36 
70 80 32 52 29 
71 79 35 73 35 
72 83 40 59 27 
73 75 34 67 63 
74 80 35 65 32 
75 69 59 27 59 
76 93 29 53 47 
77 80 29 63 28 
78 35 82 32 68 
79 78 31 68 30 
80 79 36 84 27 
81 77 42 67 36 
82 89 27 77 27 
83 80 28 79 28 
84 78 47 48 60 
85 65 45 82 33 
86 89 36 56 50 
87 79 34 75 34 
88 91 27 82 25 
89 68 35 71 19 
90 81 25 62 25 
91 84 31 68 28 
92 93 34 87 33 
93 90 33 72 32 
94 34 37 36 28 
95 77 42 71 33 



96 89 30 72 33 
97 55 21 32 27 
98 73 33 68 32 
99 54 50 31 65 

100 65 38 41 67 
101 51 27 44 35 
102 83 31 46 27 
103 82 34 48 32 
104 89 23 91 27 
105 81 25 54 27 
106 93 38 84 40 
107 89 34 83 34 
108 89 28 84 28 
109 89 34 82 34 
110 88 38 70 42 
111 53 37 57 27 
112 55 23 66 27 
113 68 44 56 36 
114 85 28 63 38 
115 61 53 50 60 
116 50 45 46 43 
117 83 25 62 34 
118 82 35 81 33 
119 86 36 83 38 
120 82 48 55 49 
121 92 36 89 23 
122 59 22 44 29 
123 84 31 85 28 
124 66 39 74 31 
125 45 39 46 42 
126 76 38 84 38 
127 80 35 78 26 
128 86 36 70 29 
129 61 64 61 64 
130 77 28 75 22 
131 73 39 66 40 
132 88 34 69 34 
133 83 27 76 24 
134 76 32 73 34 
135 70 40 65 34 
136 37 46 30 44 
137 62 41 62 40 
138 73 25 70 24 
139 93 27 90 27 
140 91 28 85 28 
141 80 35 70 38 
142 83 33 49 28 
143 81 30 78 26 
144 49 65 42 45 
145 85 31 79 26 
146 72 27 72 28 
147 95 23 95 23 



148 67 38 57 25 
149 91 32 79 36 
150 95 33 91 33 
151 49 58 43 56 
152 64 28 48 30 
153 75 38 46 37 
154 88 27 84 26 
155 68 43 64 47 
156 89 33 87 30 
157 35 75 48 32 
158 78 20 47 50 
159 95 19 95 19 
160 79 29 74 21 
161 80 36 50 45 
162 79 28 59 27 
163 89 33 81 31 
164 84 24 72 21 
165 77 30 85 21 
166 65 41 79 22 
167 92 31 83 29 
168 83 25 83 25 
169 86 37 80 38 
170 83 22 85 22 
171 95 23 81 26 
172 66 44 64 40 
173 77 32 64 26 
174 81 31 75 30 
175 93 43 89 46 
176 55 59 66 53 
177 89 48 79 47 
178 87 37 67 50 
179 48 58 60 29 
180 91 29 83 28 
181 82 33 87 26 
182 82 30 59 28 
183 79 34 64 36 
184 88 29 83 32 
185 19 91 19 91 
186 84 53 68 37 
187 61 43 50 34 
188 53 43 60 44 
189 74 29 74 22 
190 87 40 65 32 
191 78 41 61 34 
192 85 42 78 48 
193 87 31 88 26 
194 92 30 84 32 
195 88 48 75 46 
196 88 33 81 35 
197 90 39 83 40 
198 47 43 33 47 
199 85 32 45 31 



200 94 29 87 31 
201 93 29 88 29 
202 71 33 71 23 
203 83 37 77 34 
204 90 51 92 45 
205 77 32 42 37 
206 86 30 80 28 
207 56 69 67 64 
208 86 42 74 47 
209 89 28 64 35 
210 85 28 48 41 
211 76 31 71 29 
212 80 48 50 29 
213 49 29 48 29 
214 88 30 75 31 
215 93 23 78 22 
216 72 67 85 57 
217 39 71 24 91 
218 83 28 77 28 
219 87 33 69 29 
220 81 36 76 38 
221 93 23 80 22 
222 75 76 53 66 
223 87 23 87 23 
224 94 26 87 26 
225 71 29 67 29 
226 59 22 59 22 
227 83 36 72 33 
228 62 23 62 23 
229 81 34 67 36 
230 85 38 77 43 
231 67 44 58 49 
232 93 20 88 21 
233 77 36 66 35 
234 85 35 78 40 
235 80 28 69 26 
236 89 42 67 33 
237 72 44 70 41 
238 89 26 88 25 
239 86 29 72 36 
240 88 31 86 38 
241 95 29 85 27 
242 85 56 88 41 
243 73 43 64 39 
244 71 32 84 30 
245 82 43 79 37 
246 81 21 75 29 
247 72 39 58 51 
248 91 23 88 23 
249 85 38 78 41 
250 77 42 33 77 
251 94 27 87 27 



252 57 64 48 64 
253 80 41 80 38 
254 70 31 58 25 
255 87 24 78 25 
256 86 23 81 21 
257 81 38 65 21 
258 81 32 69 26 
259 61 32 52 51 
260 85 44 83 43 
261 90 19 89 19 
262 87 22 70 25 
263 86 38 85 38 
264 92 20 86 23 
265 74 33 74 33 
266 70 26 57 22 
267 81 33 71 30 
268 71 26 75 19 
269 67 27 73 19 
270 75 60 64 46 
271 83 24 63 28 
272 90 22 86 27 
273 88 39 82 39 
274 70 25 36 30 
275 90 38 82 30 
276 54 49 77 33 
277 76 36 70 35 
278 73 25 66 37 
279 81 43 79 47 
280 91 37 87 30 
281 74 35 79 34 
282 93 39 76 30 
283 85 33 72 33 
284 71 48 51 57 
285 71 36 75 21 
286 61 38 37 53 
287 73 32 60 26 
288 74 51 51 60 
289 73 43 80 57 
290 39 71 51 41 
291 79 42 59 44 
292 81 32 71 33 
293 63 36 66 37 
294 92 50 91 32 
295 74 41 71 31 
296 93 27 20 48 
297 46 78 55 28 
298 76 45 69 46 
299 56 45 45 53 
300 85 40 83 39 
301 51 43 50 28 
302 43 39 61 51 
303 90 27 90 23 



304 84 29 77 31 
305 88 27 66 33 
306 82 27 74 36 
307 74 49 72 39 
308 80 25 59 31 
309 36 74 36 63 
310 64 52 73 45 
311 87 46 52 78 
312 47 54 45 56 
313 58 68 90 38 
314 94 22 91 22 
315 83 25 71 29 
316 75 45 49 57 
317 89 34 62 47 
318 84 48 90 48 
319 61 56 68 49 
320 65 39 68 38 
321 84 33 65 26 
322 50 60 51 63 
323 89 24 87 26 
324 50 59 38 55 
325 36 33 28 34 
326 78 44 55 48 
327 94 26 93 27 
328 91 40 43 64 
329 89 39 70 30 
330 81 26 75 20 
331 88 27 88 27 
332 82 29 69 25 
333 73 35 88 26 
334 81 39 79 31 
335 87 43 76 41 
336 34 87 39 68 
337 73 35 57 36 
338 86 28 72 24 
339 52 61 34 55 
340 93 20 75 33 
341 72 52 73 32 
342 74 58 37 68 
343 90 39 70 39 
344 75 33 69 33 
345 85 21 83 24 
346 87 47 93 25 
347 93 21 83 20 
348 79 31 70 34 
349 90 30 80 23 
350 62 39 83 30 
351 73 26 71 32 
352 84 22 69 20 
353 86 37 69 26 
354 50 42 50 42 
355 60 42 80 21 



356 92 25 76 25 
357 65 46 61 31 
358 90 26 73 26 
359 89 29 87 23 
360 78 23 37 27 
361 90 28 82 31 
362 51 39 36 50 
363 91 39 88 35 
364 75 48 78 36 
365 86 37 75 34 
366 78 35 61 38 
367 74 26 69 23 
368 88 27 86 29 
369 79 54 68 45 
370 45 63 81 26 
371 87 28 72 47 
372 85 30 63 32 
373 77 25 44 22 
374 58 45 21 71 
375 86 29 85 29 
376 92 30 52 47 
377 73 26 75 27 
378 84 42 85 42 
379 73 27 59 27 
380 71 36 58 37 
381 78 32 80 32 
382 74 33 65 28 
383 47 40 43 43 
384 56 55 70 24 
385 75 37 60 32 
386 81 32 56 33 
387 94 28 86 25 
388 68 28 46 29 
389 91 23 87 21 
390 88 29 88 31 
391 73 38 49 26 
392 71 54 55 46 
393 83 43 71 47 
394 95 26 85 32 
395 67 47 77 27 
396 78 32 72 23 
397 93 26 82 25 
398 88 48 86 42 
399 76 29 58 27 
400 82 24 44 45 
401 83 27 75 29 
402 90 31 87 39 
403 72 36 71 32 
404 75 45 58 37 
405 87 27 85 23 
406 72 43 54 37 
407 76 38 65 36 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

408 84 41 72 43 
409 75 28 63 28 
410 59 66 59 66 
411 76 34 48 33 
412 94 22 92 24 
413 92 30 89 27 
414 85 41 75 33 
415 83 38 78 24 
416 76 25 50 25 
417 93 26 71 23 
418 79 29 61 30 
419 81 22 75 19 
420 67 46 77 25 
421 84 28 78 28 
422 90 38 36 31 
423 64 26 42 24 
424 49 48 45 40 
425 92 39 88 34 
426 80 23 70 21 
427 85 36 83 33 
428 83 27 61 29 
429 91 37 68 36 
430 70 51 76 46 
431 90 21 82 23 
432 78 35 53 27 
433 71 36 61 43 
434 73 35 73 33 
435 75 39 65 38 
436 78 33 64 33 
437 88 29 72 32 
438 87 28 36 49 
439 87 30 76 20 
440 67 42 54 25 
441 89 32 88 37 
442 79 41 81 28 



)06(ملحق رقم   

درجات أفراد عينة الدراسة األساسية على مقياس قلق المستقبل وأبعاده         

 أفراد 
 العينة 

ي التفكير السلب
 مستقبلالاتجاه 

النظرة السلبية 
 للحياة

  المظاھر 
  لقلق النفسية

 المستقبل

قلق ا(حداث 
الحياتية 
 الضاغطة

المظاھر 
 لقلق الجسمية

 المستقبل 

  الدرجة 
 الكلية

1 15 19 15 18 10 77 
2 36 38 32 29 17 152 
3 33 32 26 30 9 130 
4 13 15 18 25 11 82 
5 28 28 27 32 22 137 
6 12 20 11 18 9 70 
7 24 30 25 16 17 112 
8 18 21 23 17 22 101 
9 32 29 24 22 21 128 

10 12 14 14 21 19 80 
11 27 29 30 20 30 136 
12 15 18 16 17 14 80 
13 30 28 32 30 27 147 
14 24 23 26 23 31 127 
15 14 13 14 16 13 70 
16 14 19 20 25 14 92 
17 31 34 33 29 27 154 
18 27 31 25 16 26 125 
19 31 34 27 32 23 147 
20 27 31 32 38 30 158 
21 35 35 30 35 33 168 
22 19 27 27 26 14 113 
23 17 10 14 16 15 72 
24 30 38 33 26 22 149 
25 26 30 23 24 24 127 
26 16 19 11 17 15 78 
27 28 31 21 24 18 122 
28 19 15 16 14 17 81 
29 15 17 21 16 19 88 
30 21 22 18 20 11 92 
31 32 36 32 29 25 154 
32 13 15 10 12 11 61 
33 26 27 29 33 35 150 
34 35 39 35 40 20 169 
35 30 28 26 31 28 143 
36 9 17 12 15 11 64 
37 22 25 26 26 24 123 
38 22 17 20 23 20 102 
39 18 25 23 20 26 112 
40 18 17 17 24 16 92 
41 10 12 10 15 12 59 
42 20 28 20 31 17 116 
43 31 32 30 33 33 159 
44 12 17 10 19 17 75 
45 18 16 14 26 15 89 



46 29 31 31 31 31 153 
47 12 12 10 18 13 65 
48 21 23 21 17 17 99 
49 14 17 10 22 15 78 
50 14 23 10 30 10 87 
51 20 26 19 40 21 126 
52 16 20 22 25 17 100 
53 23 17 22 17 20 99 
54 21 20 17 20 10 88 
55 29 36 33 31 31 160 
56 31 34 27 27 23 142 
57 19 26 23 17 21 106 
58 16 23 22 24 17 102 
59 15 14 15 22 9 75 
60 19 20 14 27 18 98 
61 15 24 20 13 12 84 
62 24 25 19 25 20 113 
63 17 24 22 22 15 100 
64 20 22 16 23 20 101 
65 32 27 25 24 18 126 
66 24 33 22 28 25 132 
67 26 26 20 29 30 131 
68 30 30 26 32 22 140 
69 22 24 17 22 24 109 
70 17 24 22 23 17 103 
71 17 23 23 23 19 105 
72 36 40 34 27 33 170 
73 25 28 23 21 24 121 
74 11 23 28 25 19 106 
75 24 28 27 22 21 122 
76 23 17 23 18 18 99 
77 35 36 28 18 16 133 
78 28 34 36 31 24 153 
79 19 29 29 24 27 128 
80 23 22 19 21 13 98 
81 30 32 28 35 19 144 
82 12 14 12 18 13 69 
83 9 19 11 21 11 71 
84 27 31 27 26 28 139 
85 18 22 17 30 21 108 
86 33 35 31 27 19 145 
87 15 15 15 18 13 76 
88 8 11 8 18 13 58 
89 21 28 21 26 26 122 
90 18 15 22 20 21 96 
91 17 22 20 33 21 113 
92 12 12 10 21 19 74 
93 37 38 29 33 25 162 
94 23 36 28 20 26 133 
95 11 17 13 13 16 70 
96 16 16 19 28 21 100 
97 40 45 38 26 22 171 



98 18 17 22 17 19 93 
99 35 40 32 31 29 167 

100 20 23 17 21 25 106 
101 9 17 10 17 9 62 
102 24 29 27 24 15 119 
103 21 20 24 30 17 112 
104 10 13 9 18 10 60 
105 23 23 23 20 18 107 
106 31 30 31 33 31 156 
107 21 20 21 24 25 111 
108 12 17 8 12 15 64 
109 27 28 23 22 19 119 
110 22 20 25 18 18 103 
111 22 22 23 24 15 106 
112 19 20 17 21 13 90 
113 33 27 31 27 22 140 
114 29 28 29 30 22 138 
115 14 26 14 29 16 99 
116 12 20 18 18 17 85 
117 13 11 16 19 18 77 
118 22 29 19 28 18 116 
119 15 18 18 16 22 89 
120 15 16 14 25 22 92 
121 26 25 19 25 22 117 
122 27 37 22 20 27 133 
123 10 15 9 17 9 60 
124 12 20 24 16 15 87 
125 15 18 16 21 19 89 
126 13 16 13 23 13 78 
127 21 21 21 24 15 102 
128 12 19 13 19 13 76 
129 30 37 30 30 23 150 
130 33 26 26 21 23 129 
131 25 28 19 33 18 123 
132 16 31 25 20 28 120 
133 17 22 17 20 19 95 
134 13 21 21 22 16 93 
135 26 28 28 20 22 124 
136 23 28 25 37 22 135 
137 25 25 19 20 14 103 
138 12 16 14 19 11 72 
139 14 20 10 27 9 80 
140 8 10 8 15 13 54 
141 29 30 25 26 36 146 
142 20 36 18 26 14 114 
143 11 15 11 22 16 75 
144 32 32 29 23 26 142 
145 16 13 13 21 17 80 
146 20 23 18 16 22 99 
147 8 9 8 24 9 58 
148 33 38 19 24 25 139 
149 19 29 20 23 22 113 



150 18 17 17 18 11 81 
151 38 41 37 39 29 184 
152 24 23 19 18 18 102 
153 17 22 21 23 19 102 
154 16 13 14 14 13 70 
155 19 28 24 28 24 123 
156 15 17 12 20 9 73 
157 40 45 40 36 32 193 
158 15 23 23 15 15 91 
159 8 13 8 30 9 68 
160 27 23 24 24 28 126 
161 13 16 15 20 16 80 
162 23 22 29 29 23 126 
163 22 26 18 25 29 120 
164 15 10 12 13 14 64 
165 36 37 31 31 18 153 
166 20 21 16 19 25 101 
167 10 18 12 18 14 72 
168 10 19 9 20 18 76 
169 20 24 14 26 12 96 
170 36 40 28 34 18 156 
171 10 15 10 23 9 67 
172 26 28 24 22 29 129 
173 23 23 22 31 21 120 
174 12 15 14 29 15 85 
175 25 25 23 34 20 127 
176 18 18 21 27 24 108 
177 10 16 11 27 15 79 
178 16 15 17 26 21 95 
179 15 13 12 9 14 63 
180 17 17 14 23 16 87 
181 8 19 13 33 15 88 
182 24 24 22 21 20 111 
183 27 24 25 28 21 125 
184 24 22 24 28 17 115 
185 19 23 23 30 24 119 
186 19 19 13 17 20 88 
187 20 22 19 18 20 99 
188 23 18 14 23 22 100 
189 11 12 9 11 9 52 
190 19 19 11 26 16 91 
191 10 15 16 27 19 87 
192 20 27 32 31 29 139 
193 30 25 23 14 14 106 
194 15 18 12 23 14 82 
195 26 28 21 31 12 118 
196 10 14 12 18 14 68 
197 31 38 33 32 31 165 
198 26 25 23 22 21 117 
199 10 9 10 12 9 50 
200 18 25 19 29 12 103 
201 12 12 8 12 20 64 



202 10 13 12 16 13 64 
203 11 12 13 19 9 64 
204 27 31 30 29 29 146 
205 24 34 27 32 29 146 
206 24 33 25 23 25 130 
207 27 30 24 30 14 125 
208 18 31 24 28 25 126 
209 20 31 25 34 20 130 
210 23 24 18 30 13 108 
211 13 14 11 17 13 68 
212 26 19 27 32 20 124 
213 19 24 16 19 25 103 
214 19 20 19 17 16 91 
215 9 17 11 22 12 71 
216 8 9 8 12 9 46 
217 26 37 30 22 31 146 
218 20 31 23 34 15 123 
219 10 11 9 18 16 64 
220 20 31 24 22 21 118 
221 21 27 23 20 9 100 
222 23 23 22 20 23 111 
223 15 23 8 21 17 84 
224 13 16 19 26 13 87 
225 25 24 17 24 20 110 
226 11 9 9 19 13 61 
227 15 21 22 21 19 98 
228 19 24 18 31 15 107 
229 28 38 34 35 30 165 
230 18 18 19 25 15 95 
231 19 19 18 18 13 87 
232 16 23 15 32 9 95 
233 19 27 20 18 17 101 
234 25 29 25 32 17 128 
235 27 22 19 24 16 108 
236 31 34 26 38 18 147 
237 23 29 24 22 29 127 
238 17 22 21 15 22 97 
239 19 27 18 22 17 103 
240 11 13 9 26 10 69 
241 21 17 13 28 27 106 
242 33 32 26 23 17 131 
243 21 22 22 21 19 105 
244 18 14 17 21 29 99 
245 18 25 25 18 22 108 
246 18 19 12 24 9 82 
247 26 30 25 27 23 131 
248 8 12 9 14 12 55 
249 14 15 14 20 15 78 
250 18 20 17 22 16 93 
251 21 27 19 27 14 108 
252 29 33 28 32 25 147 
253 32 32 23 31 23 141 



254 23 22 18 28 19 110 
255 12 18 12 18 12 72 
256 20 20 18 32 25 115 
257 31 35 29 27 24 146 
258 16 15 12 14 18 75 
259 18 17 18 23 14 90 
260 12 14 14 22 11 73 
261 14 18 15 16 15 78 
262 13 16 11 31 16 87 
263 23 29 22 22 29 125 
264 17 23 24 27 20 111 
265 17 22 15 25 19 98 
266 13 20 17 22 23 95 
267 38 45 34 32 17 166 
268 13 16 13 16 11 69 
269 11 17 14 17 11 70 
270 15 18 17 27 17 94 
271 23 24 25 19 18 109 
272 22 27 20 25 18 112 
273 23 20 19 27 17 106 
274 22 27 14 32 9 104 
275 15 18 15 24 14 86 
276 25 31 28 28 25 137 
277 31 38 27 28 35 159 
278 30 30 23 27 26 136 
279 20 24 24 23 20 111 
280 23 28 12 20 20 103 
281 11 17 17 31 9 85 
282 10 16 11 21 10 68 
283 14 11 16 15 14 70 
284 22 27 23 22 34 128 
285 17 15 11 19 12 74 
286 24 27 17 29 15 112 
287 31 34 24 20 14 123 
288 28 32 27 16 20 123 
289 26 33 32 31 20 142 
290 38 41 31 32 29 171 
291 20 25 20 22 23 110 
292 20 23 20 23 19 105 
293 18 22 19 22 22 103 
294 14 17 18 19 21 89 
295 17 26 20 25 27 115 
296 8 12 8 18 11 57 
297 17 22 18 18 16 91 
298 21 20 18 26 24 109 
299 17 18 18 17 19 89 
300 23 29 20 21 14 107 
301 10 13 12 11 14 60 
302 15 21 20 23 14 93 
303 32 32 18 25 14 121 
304 10 17 14 16 19 76 
305 34 36 31 36 22 159 



306 15 13 15 14 12 69 
307 25 26 24 24 28 127 
308 23 25 28 23 21 120 
309 16 15 11 18 22 82 
310 17 22 28 21 17 105 
311 33 34 29 38 42 176 
312 20 26 24 18 28 116 
313 30 31 27 29 22 139 
314 12 16 10 21 13 72 
315 19 29 18 27 14 107 
316 16 22 17 32 9 96 
317 12 13 14 22 11 72 
318 29 23 24 33 21 130 
319 17 19 23 29 11 99 
320 32 33 26 34 19 144 
321 36 37 34 28 30 165 
322 21 19 24 24 22 110 
323 14 19 17 21 18 89 
324 12 17 20 28 13 90 
325 40 40 35 31 22 168 
326 24 31 24 26 21 126 
327 11 20 12 24 10 77 
328 31 34 32 36 32 165 
329 14 17 19 22 10 82 
330 18 16 20 29 14 97 
331 19 15 20 29 12 95 
332 27 31 23 34 22 137 
333 14 20 19 22 18 93 
334 18 21 17 27 17 100 
335 36 36 29 38 22 161 
336 33 36 33 31 28 161 
337 36 40 36 31 19 162 
338 13 14 9 21 17 74 
339 31 36 31 31 27 156 
340 12 16 10 21 20 79 
341 27 30 27 26 23 133 
342 12 20 25 28 17 102 
343 35 38 27 32 22 154 
344 9 15 12 18 12 66 
345 38 45 32 32 21 168 
346 15 16 15 15 18 79 
347 8 9 10 16 9 52 
348 33 35 30 27 28 153 
349 20 25 28 32 35 140 
350 22 22 20 25 21 110 
351 28 27 26 25 28 134 
352 9 11 10 16 13 59 
353 33 32 29 19 21 134 
354 13 27 14 21 18 93 
355 20 25 23 28 17 113 
356 20 13 12 20 11 76 
357 40 38 36 35 35 184 



358 12 11 10 17 10 60 
359 12 21 27 16 23 99 
360 15 17 17 11 19 79 
361 8 13 15 12 24 72 
362 27 27 27 17 32 130 
363 26 32 30 30 27 145 
364 18 23 29 24 19 113 
365 19 24 12 21 16 92 
366 17 22 19 25 19 102 
367 19 21 17 27 18 102 
368 15 15 19 23 19 91 
369 13 17 17 27 14 88 
370 27 20 22 29 30 128 
371 38 37 31 27 9 142 
372 30 31 33 26 30 150 
373 10 17 13 24 10 74 
374 24 31 32 24 22 133 
375 14 17 18 22 9 80 
376 39 40 32 39 35 185 
377 13 24 15 23 15 90 
378 36 38 32 35 21 162 
379 33 33 31 38 20 155 
380 10 13 11 19 15 68 
381 8 13 8 15 10 54 
382 19 17 25 29 17 107 
383 12 16 14 27 17 86 
384 33 28 36 35 22 154 
385 37 39 34 34 26 170 
386 9 16 12 20 10 67 
387 13 13 18 32 22 98 
388 12 11 12 18 12 65 
389 16 21 15 20 13 85 
390 9 11 14 18 13 65 
391 36 34 37 32 22 161 
392 18 27 23 22 11 101 
393 26 31 24 33 22 136 
394 11 13 8 15 12 59 
395 28 34 26 36 12 136 
396 16 17 15 20 15 83 
397 15 17 11 17 10 70 
398 17 17 15 30 24 103 
399 34 36 22 25 22 139 
400 23 26 23 15 19 106 
401 28 29 24 20 17 118 
402 12 14 9 18 12 65 
403 26 31 26 32 19 134 
404 19 27 19 19 16 100 
405 13 15 14 22 16 80 
406 27 33 26 23 29 138 
407 15 17 16 18 10 76 
408 26 29 26 31 18 130 
409 29 26 24 37 21 137 



410 35 35 33 32 29 164 
411 23 25 22 23 23 116 
412 16 22 11 27 12 88 
413 10 9 8 12 9 48 
414 29 28 24 37 25 143 
415 16 27 21 15 19 98 
416 24 24 18 30 17 113 
417 26 27 23 35 23 134 
418 13 15 11 15 19 73 
419 29 21 27 32 13 122 
420 19 23 20 33 18 113 
421 13 10 9 18 15 65 
422 14 19 18 25 21 97 
423 26 35 28 22 18 129 
424 26 32 33 14 23 128 
425 29 27 25 35 26 142 
426 16 17 15 17 16 81 
427 16 22 16 16 23 93 
428 22 25 19 26 16 108 
429 24 26 24 34 16 124 
430 25 26 28 20 30 129 
431 13 14 16 24 12 79 
432 28 21 26 26 20 121 
433 25 30 22 23 16 116 
434 19 23 19 21 19 101 
435 26 32 16 30 13 117 
436 9 10 15 18 14 66 
437 19 21 20 19 15 94 
438 37 43 24 28 26 158 
439 19 20 20 16 23 98 
440 22 29 21 24 33 129 
441 27 31 23 39 21 141 
442 26 29 30 29 21 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)07(ملحق رقم   

  وأبعادهالوحدة النفسيةدرجات أفراد عينة الدراسة األساسية على مقياس 

 أفراد
 العينة

الرفض 
 ا/جتماعي

ا/غتراب 
 ا/جتماعي

ا1دراك السلبي 
 للذات

قصور 
المھارات 
 ا/جتماعية

  الدرجة
 الكلية

1 25 21 16 19 81 
2 26 39 34 20 119 
3 31 28 18 33 110 
4 16 19 12 13 60 
5 18 16 16 24 74 
6 21 13 12 17 63 
7 26 19 11 25 81 
8 21 31 29 30 111 
9 24 22 23 33 102 

10 17 19 12 16 64 
11 27 34 29 35 125 
12 22 26 18 27 93 
13 33 29 32 36 130 
14 32 29 24 28 113 
15 29 23 17 17 86 
16 23 26 18 19 86 
17 31 22 25 30 108 
18 24 27 31 23 105 
19 32 22 21 27 102 
20 54 29 42 33 158 
21 32 34 25 30 121 
22 35 27 26 35 123 
23 20 16 10 16 62 
24 40 26 43 33 142 
25 41 33 22 26 122 
26 22 27 14 32 95 
27 22 20 19 28 89 
28 41 18 13 24 96 
29 36 25 18 30 109 
30 28 15 17 27 87 
31 31 36 31 35 133 
32 30 21 31 24 106 
33 34 28 24 30 116 
34 27 31 27 25 110 
35 27 31 23 29 110 
36 36 33 19 30 118 
37 39 28 30 31 128 
38 38 22 22 34 116 
39 32 20 18 25 95 
40 26 28 14 22 90 
41 16 15 12 28 71 
42 22 26 16 20 84 
43 32 31 27 35 125 
44 15 24 15 18 72 
45 18 9 11 23 61 



46 38 35 27 33 133 
47 17 12 11 19 59 
48 29 26 21 29 105 
49 21 16 13 18 68 
50 19 33 12 25 89 
51 17 11 23 25 76 
52 32 20 20 26 98 
53 28 27 24 27 106 
54 23 13 15 18 69 
55 46 34 35 30 145 
56 28 26 26 28 108 
57 34 26 30 30 120 
58 33 16 19 27 95 
59 27 16 21 24 88 
60 32 21 16 25 94 
61 38 31 31 15 115 
62 26 26 25 33 110 
63 51 39 34 39 163 
64 24 28 18 18 88 
65 40 30 25 27 122 
66 41 29 26 22 118 
67 23 24 15 21 83 
68 29 26 14 21 90 
69 29 23 20 25 97 
70 31 26 23 29 109 
71 29 24 18 28 99 
72 36 36 36 38 146 
73 27 24 17 27 95 
74 22 24 29 23 98 
75 28 23 22 18 91 
76 27 19 23 26 95 
77 31 31 22 33 117 
78 30 31 36 30 127 
79 36 33 25 33 127 
80 18 20 11 20 69 
81 25 27 28 40 120 
82 23 18 14 23 78 
83 22 14 13 20 69 
84 52 39 36 38 165 
85 31 26 28 25 110 
86 32 34 37 43 146 
87 29 25 9 20 83 
88 17 17 12 13 59 
89 22 21 26 21 90 
90 24 15 13 21 73 
91 21 19 13 21 74 
92 18 17 9 16 60 
93 28 26 29 31 114 
94 37 33 35 30 135 
95 25 20 14 21 80 
96 30 24 24 29 107 
97 63 19 15 38 135 



98 22 25 21 29 97 
99 43 30 33 29 135 

100 34 40 26 46 146 
101 28 24 9 20 81 
102 27 26 28 29 110 
103 19 22 9 28 78 
104 15 12 10 15 52 
105 35 30 32 38 135 
106 30 35 26 31 122 
107 26 23 15 30 94 
108 18 10 11 20 59 
109 26 20 17 33 96 
110 28 25 21 30 104 
111 35 29 24 27 115 
112 26 27 26 32 111 
113 37 25 18 29 109 
114 25 25 24 29 103 
115 32 20 14 22 88 
116 41 39 23 29 132 
117 32 29 26 32 119 
118 27 27 27 30 111 
119 25 19 16 23 83 
120 25 20 16 19 80 
121 17 22 14 22 75 
122 28 27 32 31 118 
123 26 14 12 21 73 
124 34 39 37 48 158 
125 19 18 17 21 75 
126 16 26 14 18 74 
127 32 21 18 26 97 
128 26 18 19 19 82 
129 36 29 31 35 131 
130 36 29 29 35 129 
131 36 30 21 32 119 
132 26 30 23 29 108 
133 26 19 12 30 87 
134 36 26 18 35 115 
135 32 29 23 30 114 
136 26 31 30 25 112 
137 14 12 22 26 74 
138 39 23 17 37 116 
139 24 17 15 23 79 
140 24 13 13 17 67 
141 28 22 16 29 95 
142 22 21 28 25 96 
143 26 18 12 19 75 
144 31 32 34 23 120 
145 25 30 12 34 101 
146 41 21 20 33 115 
147 13 11 11 11 46 
148 30 28 23 22 103 
149 15 17 15 15 62 



150 19 22 13 21 75 
151 52 40 35 32 159 
152 43 37 21 38 139 
153 29 29 22 27 107 
154 25 10 9 25 69 
155 30 24 17 30 101 
156 19 22 13 18 72 
157 33 22 14 17 86 
158 20 19 32 19 90 
159 17 15 11 13 56 
160 30 21 16 24 91 
161 18 19 19 26 82 
162 42 33 29 41 145 
163 20 27 20 34 101 
164 21 23 11 22 77 
165 21 21 19 33 94 
166 26 19 18 27 90 
167 24 20 13 20 77 
168 18 27 14 20 79 
169 20 22 12 25 79 
170 15 31 25 20 91 
171 21 23 15 28 87 
172 28 25 25 31 109 
173 23 21 15 27 86 
174 20 13 12 20 65 
175 21 17 11 14 63 
176 14 16 15 13 58 
177 23 18 11 20 72 
178 18 19 14 25 76 
179 39 31 21 35 126 
180 24 20 11 24 79 
181 27 17 11 22 77 
182 24 21 16 24 85 
183 39 34 26 30 129 
184 23 22 17 29 91 
185 21 27 26 32 106 
186 34 20 17 30 101 
187 34 21 21 19 95 
188 23 24 18 17 82 
189 22 12 12 22 68 
190 15 22 17 16 70 
191 25 15 13 25 78 
192 28 35 32 27 122 
193 33 26 16 26 101 
194 25 16 11 23 75 
195 28 19 15 27 89 
196 25 16 24 25 90 
197 29 32 30 28 119 
198 21 24 29 20 94 
199 15 22 13 22 72 
200 27 23 18 20 88 
201 21 29 13 26 89 



202 22 19 9 18 68 
203 23 16 13 22 74 
204 27 29 27 31 114 
205 30 25 26 28 109 
206 30 26 18 28 102 
207 30 39 19 35 123 
208 31 32 17 32 112 
209 27 25 25 30 107 
210 24 23 11 15 73 
211 29 18 16 17 80 
212 24 23 18 29 94 
213 34 22 22 25 103 
214 25 24 15 27 91 
215 20 18 13 17 68 
216 23 15 13 24 75 
217 61 45 41 45 192 
218 21 25 22 21 89 
219 21 24 11 21 77 
220 21 29 24 15 89 
221 16 23 22 21 82 
222 32 37 27 35 131 
223 19 15 11 21 66 
224 20 18 9 25 72 
225 26 16 10 22 74 
226 20 20 16 18 74 
227 17 11 19 27 74 
228 22 17 11 31 81 
229 33 39 32 29 133 
230 19 15 17 22 73 
231 34 29 28 18 109 
232 19 17 17 14 67 
233 26 30 32 33 121 
234 28 20 22 26 96 
235 27 23 18 29 97 
236 25 35 12 32 104 
237 39 28 32 32 131 
238 27 26 29 28 110 
239 26 24 18 24 92 
240 24 18 18 22 82 
241 17 12 12 18 59 
242 38 29 32 16 115 
243 38 31 27 34 130 
244 32 25 39 32 128 
245 40 26 26 23 115 
246 26 18 14 26 84 
247 27 29 23 32 111 
248 18 20 10 18 66 
249 29 24 23 28 104 
250 32 19 17 23 91 
251 24 25 16 24 89 
252 30 24 29 27 110 
253 26 24 27 26 103 



254 24 25 25 27 101 
255 26 18 15 27 86 
256 18 21 13 17 69 
257 29 34 22 33 118 
258 31 19 21 26 97 
259 37 23 22 29 111 
260 29 22 13 25 89 
261 20 21 16 20 77 
262 21 17 16 19 73 
263 33 25 23 30 111 
264 32 28 18 19 97 
265 22 19 10 23 74 
266 34 36 21 26 117 
267 42 36 35 29 142 
268 21 21 12 27 81 
269 22 22 11 25 80 
270 27 25 17 22 91 
271 35 26 20 30 111 
272 31 20 21 25 97 
273 31 24 23 31 109 
274 33 25 15 23 96 
275 25 19 14 29 87 
276 35 29 23 30 117 
277 37 32 35 33 137 
278 27 23 23 33 106 
279 35 28 21 28 112 
280 24 19 15 36 94 
281 19 14 12 19 64 
282 28 23 11 15 77 
283 23 28 15 23 89 
284 32 28 24 35 119 
285 19 11 13 18 61 
286 28 19 19 23 89 
287 24 31 24 38 117 
288 30 21 28 34 113 
289 36 34 39 28 137 
290 38 36 38 28 140 
291 31 21 23 27 102 
292 35 22 14 38 109 
293 34 28 22 34 118 
294 22 19 11 26 78 
295 26 25 21 25 97 
296 23 15 12 20 70 
297 40 29 34 20 123 
298 34 21 24 27 106 
299 35 26 17 32 110 
300 22 17 15 22 76 
301 24 21 14 26 85 
302 31 25 17 22 95 
303 30 36 22 24 112 
304 23 20 16 24 83 
305 29 24 18 41 112 



306 34 24 13 25 96 
307 40 32 21 33 126 
308 24 25 21 24 94 
309 17 17 16 12 62 
310 35 31 29 31 126 
311 18 24 23 30 95 
312 45 33 31 25 134 
313 22 22 13 20 77 
314 19 17 10 17 63 
315 21 20 21 23 85 
316 14 16 19 19 68 
317 18 24 11 27 80 
318 23 31 16 30 100 
319 30 28 19 22 99 
320 33 23 18 28 102 
321 41 34 34 35 144 
322 39 29 24 30 122 
323 29 14 16 21 80 
324 40 27 9 31 107 
325 44 33 38 31 146 
326 37 31 14 30 112 
327 23 17 10 24 74 
328 20 33 26 24 103 
329 29 16 13 19 77 
330 19 27 15 20 81 
331 24 23 20 26 93 
332 38 37 29 26 130 
333 19 18 13 23 73 
334 33 21 20 28 102 
335 41 36 27 36 140 
336 36 37 36 24 133 
337 30 34 32 34 130 
338 26 13 11 19 69 
339 33 33 30 25 121 
340 16 14 11 12 53 
341 30 26 28 33 117 
342 33 32 35 46 146 
343 27 39 26 30 122 
344 29 22 16 24 91 
345 37 33 9 15 94 
346 20 19 12 24 75 
347 13 17 13 15 58 
348 42 38 29 31 140 
349 16 21 18 30 85 
350 31 22 15 26 94 
351 40 28 26 30 124 
352 28 14 11 18 71 
353 21 27 26 27 101 
354 29 24 21 31 105 
355 21 23 23 19 86 
356 15 17 17 21 70 
357 37 41 28 41 147 



358 24 19 10 20 73 
359 14 19 20 20 73 
360 30 15 12 22 79 
361 26 31 19 33 109 
362 42 23 31 32 128 
363 22 21 30 31 104 
364 36 25 19 33 113 
365 22 12 19 15 68 
366 21 20 23 21 85 
367 24 16 12 24 76 
368 29 21 18 32 100 
369 26 23 21 30 100 
370 25 18 31 22 96 
371 25 27 12 24 88 
372 34 30 30 32 126 
373 22 12 15 19 68 
374 41 31 23 35 130 
375 30 25 15 27 97 
376 34 30 20 26 110 
377 29 22 15 28 94 
378 27 31 22 24 104 
379 35 35 29 27 126 
380 18 22 12 22 74 
381 20 14 13 14 61 
382 31 19 15 27 92 
383 40 28 22 25 115 
384 20 22 35 24 101 
385 31 30 30 28 119 
386 23 20 13 13 69 
387 19 18 15 23 75 
388 29 17 12 22 80 
389 19 21 11 16 67 
390 16 13 9 12 50 
391 39 43 34 36 152 
392 28 28 25 26 107 
393 28 28 26 27 109 
394 19 14 9 13 55 
395 50 30 28 24 132 
396 23 18 18 22 81 
397 21 15 11 19 66 
398 29 22 12 27 90 
399 38 37 26 27 128 
400 33 30 23 29 115 
401 27 26 20 33 106 
402 34 20 13 27 94 
403 37 25 21 29 112 
404 27 24 14 31 96 
405 26 22 18 27 93 
406 31 29 28 30 118 
407 28 16 16 26 86 
408 30 26 21 27 104 
409 23 25 20 23 91 



410 41 33 30 32 136 
411 25 28 22 24 99 
412 18 18 15 17 68 
413 18 16 9 18 61 
414 27 25 23 28 103 
415 33 31 26 32 122 
416 26 18 16 21 81 
417 33 32 22 25 112 
418 19 17 13 18 67 
419 17 26 26 33 102 
420 21 23 15 23 82 
421 23 18 15 23 79 
422 22 26 20 24 92 
423 31 29 24 27 111 
424 22 20 18 21 81 
425 20 19 10 20 69 
426 20 23 10 22 75 
427 34 23 16 22 95 
428 19 19 15 24 77 
429 25 18 12 19 74 
430 31 25 25 35 116 
431 24 11 10 22 67 
432 35 22 26 31 114 
433 32 26 26 29 113 
434 25 28 14 22 89 
435 20 22 19 23 84 
436 16 12 13 27 68 
437 20 21 20 20 81 
438 21 25 25 17 88 
439 17 22 13 22 74 
440 33 33 26 35 127 
441 30 33 24 20 107 
442 37 28 20 24 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
 


