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  مقدمة

تعد الصحة النفسية لمفرد أساس توافقو مع نفسو ومع اآلخرين وىي تتعمق بما تمنحو لو األسرة من إشباع 

أولى الجماعات وأكثرىا تأثيرا في حياة الطفل  الطفولة، فييمختمف الحاجات والمطالب أثناء مرحمة 

عالقات سميمة  ليا اثر كبير  أفرادىافاألسرة المتماسكة التي تسود بين شخصيتو.وتساىم في بناء وتكوين 

تعتبرا أساسا جوىريا في تحقيق التوافق النفسي   التية لمطفل وخاصة عالقتو بوالديو ،عمى الصحة النفسي

أن حرمان الطفل من ىذا المطمب لو  ،شب خاليا من المشاكل واالضطراباتلو ، فكمما كانت ايجابية 

وخاصة في مرحمة الطفولة وان النفسية،والعقمية،والجسمية  تأثير كبير عمى نموه من جميع النواحي 

الطفل إلى خبرات سيئة في ىذه المرحمة سواء كانت بسبب وفاة الوالدين أو احدىما أو بسبب  تعرض

المشكالت النفسية كالخوف  من لمكثيرل، وسموكو مما تجعمو عرضة الطالق تؤثر عمى نفسية الطف

،االكتئاب ،القمق ،وضعف الثقة بالنفس ،التي من الممكن أن تتطور إلى اضطرابات نفسية يصعب 

عالجيا مستقبال، ولشرح ىذا الموضوع أكثر تفصيال قسمنا دراستنا إلى جانبين األول نظري ،والثاني 

ة ويحتوي عمى إشكالية الدراسة تطبيقي حيث يشمل الجانب النظري عمى الفصل التمييدي لمدراس

ألساسية وأخيرا الدراسات والفرضيات وأسباب اختيار الموضوع ،وأىمية الدراسة وأىدافيا ،وتحديد المفاىيم ا

الممشكالت النفسية من حيث العوامل المؤدية إلييا  ،أىم  إلىالفصل األول سنتطرق  أماالسابقة،

يعانون من مشكالت نفسية والتصنيفات العالمية المشكالت النفسية ،خصائص  األطفال المذين 

 لالضطرابات النفسية والسموكية في مرحمة الطفولة 

بالنسبة الفصل الثاني الحرمان األسري سنعالج مفيوم الحرمان من حيث أنواعو ،اآلثار المترتبة عن 

لمطفل ونظريات  الحرمان من األسرة ،وعالقة الطفل بوالديو ،ودور األسرة في تحقيق الصحة النفسية

 المفسرة 



 

ب  
 

يميو الفصل الخاص بمرحمة الطفولة المتوسطة تناولنا فيو مفيوميا ،مظاىر النمو في مرحمة الطفولة 

 ،خصائص مرحمة الطفولة المتوسطة  المتوسطة ،الحاجات النفسية لمطفل في مرحمة الطفولة المتوسطة

لجانب المنيجي لمدراسة تعرضنا فيو أما فيما يخص الجانب الميداني فيحتوي عمى فصمين خاص با

المنيج المعتمد في دراستنا ،مجاالت الدراسة ،عينة الدراسة وخصائصيا ، لمدراسة االستطالعية وأىدافيا

 ،مبررات اختيارىا ،أدوات جمع البيانات واألساليب اإلحصائية المستخدمة .

ثة أقسام  األول عرض النتائج وفصل خاص بعرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة تم تقسمو إلى ثال

 تطرق بفرضيات الدراسة ،أما القسم الثاني مناقشة وتفسيرىا ،القسم الثالث استنتاج عام .
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  :اإلشكالية-1 

ذا ها يؤدي بط بقدرتً عمِ التوافق هع ىفسً و الصحة الىفسية لمفرد ترت إن هع الهجتهع الذي يعيش فيً ٌو

ت الحياة هواجٍة هشكبلبذلك يكون شخصا سويا قادرا عمِ ، االضطراباتالتهتع بحياة خالية هن  إلِبً 

 األساسيةلبً لحاجاتً وهطا إشباعلً هن  األسرةتهىحً  ها أساسفٍي تقوم عمِ . اليوهية والتغمب عميٍا

ا الهؤسسة  ،البموغ إلِهىذ هرحمة الطفولة وصوال االجتهاعية الىفسية و  ،سواء كاىت الهادية  األولِباعتباٌر

ران بان  ،أفرادٌايكون دائم  التفاعل هع ويترعرع فيٍا و  أفي حياة الطفل التي يىش حيث يقول حاهد ٌز

في  األكبرو التي تسٍم بالقدر  ،في سموك الفرد تأثيراالجهاعات  وأقوىلمثقافة  األولٌِي الههثمة  األسرة"

ران  )" عن تىشئتًالهسؤولة ل و تكوين شخصيتً وتوجيً سموكً و عمِ ىهو الطف اإلشراف ٌز

يتشكل الوجود  األمشكل الوجود البيولوجي لمجىين في رحم تي "كها بأىًكولي فيرى  أها (،14ص،2005،

 .(34ص،، ب تاحهد" ) وحضىٍا األسرةفي رحم االجتهاعي لمطفل 

سب الطفل ، حيث يكتعمِ جهيع الهظاٌر الىهائية أثرلٍا  إذفٍي الوسط الذي يقدم لمطفل خبراتً الهبكرة 

تمعب الظروف التي يعيش فيٍا الطفل داخل  السموك السميم، كها أىهاطو  فيٍا القيم والتقاليد والعادات

كان الطفل  فإذالً،  في تحقيق الىهو السميم وأساسيادور هٍها  أفرادٌاالعبلقات التي تسود بين و  األسرة

عبلقات سوية خالية هن  يتسود في جو واإلخوة واألب األمهتهاسك بوجود  أسرييعيش داخل وسط 

 .أفرادٌالكافة  الىفسية والصحة األسرةاستقرار  إلِلخبلفات ٌذا يؤدي الهشاكل وا

ولموالدين هكاىة هٍهة في حياة الطفل حيث تهثل األم الهصمحة البيولوجية والىفسية، بيىها يهثل األب رهزا 

مٍم أن  أطفالٍهالمسمطة و هصدرا لمحهاية، واالتحاد بيىٍها يؤدي إلِ تكوين شخصية سوية لدى  تٌؤ

شباعدور ٌام في تحقيق  وبذلك يكون لٍها .ًىفسٍم ولهجتهعٍم الذين يعيشون فييكوىوا أفراد ىافعين أل  وا 

 فٍو، حاجاتً الىفسية إلِ باإلضافةرعاية الضرورية الو  ،وىظافة ،هن تغذية األساسيةالطفل حاجات 
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لتحقيق ىهو سميم يضهن لً في الهراحل  ،واألهن الطهأىيىةالحب و العطف والرعاية و  إلِبحاجة دائهة 

 و التكيف هعٍم. باآلخرينبىفسً و البلحقة هن عهري ثقتً 

ر  أساسا وأبويًالسميهة بين الطفل وتعتبر العبلقة  وان  ،اآلخرينوهع  يا في تحقيق التوافق الىفسي لًجٌو

قد يترتب عميً العديد  ،الوفاة أوسواء كان ىتيجة لمطبلق  األسبابسبب هن  أليحرهاىً هن ٌذا الهطمب 

 .جتهاعي والجسهي والعقمياالالتي تؤثر عمِ ىهوي الىفسي و  ةسمبيال اآلثارهن 

يقتصر عمِ حرهاىً هن  احدٌها الأو حرهان الطفل هن الوالدين  إن( 1985ىوف ) حيث يرى سهير

فمقد اثبت العديد هن العمهاء و .حرهاىً هن حاجات الىهو العاطفي ، بل يشهل الحاجات األساسية فقط 

عمِ حياتً الىفسية بصفة الطفل هن والديً سيؤثر عمِ شخصيتً بصفة عاهة و  حرهان أنالباحثين 

راسات في ٌذا الهجال تعددت الد ولقدالسموكية، رضة لمكثير هن الهشاكل الىفسية و خاصة و تجعمً ع

السموكية و الوجداىية لدى  االضطرابات الذي اٌتم بهعرفة (2016) كهال يوسف ببللهىٍا دراسة 

 أو األم هن المذين تعرضوا لمحرهان األطفال إن الىتائج أظٍرت،حيث  األيتامالهقيهين في دور  األطفال

 .الكتئاب الهزاجي واختبلل التفكيرا ،ٍم العديد هن الهشكبلت هثل القمقلدي األب

في درجات ضعيفة والتي وجد فيٍا  األمالحرهان هن  أثار الذي بحث فيٍا عن دراسة بولبيفي  أها

. اآلخرينقدرة اقل عمِ بىاء عبلقات هؤثرة هع و  ،أضعفوتحصيل دراسي  األطفالاختبارات الذكاء لدى 

عواقب حرهان الطفل هن العطف والحىان والهحبة في سىواتً  أٌم" هن أنوكذلك ترى سٍير كاهل 

 (.164،ص ، ب ت احهد. )"فيها بعد  تمقيً الهحبة هىٍمأو  اآلخرينقدرتً عمِ هحبة  عدم األولِ،

ففي دراسة  .األببحرهاىً هن كذلك  يتأثرفقط بل  األمبحرهاىً هن  يتأثرالطفل  أنيعىي  لكن ٌذا ال 

تقل  عىٍم لهدة ال هتغيبون باءٌماذين كان ال (1995م )البحارة عا أبىاءكل هن لين وساوري عمِ  آجراٌا
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ٌؤالء األطفال سيؤوا التوافق االجتهاعي وغير  أن إلِتوصبل فيٍا  ،أكثر أو أشٍرسىويا عن تسع 

 .(179ص ب ت، احهد،. )تٍمسموكا ىاضجين في 

ا هرحمة أساسية  تأثيرفي هرحمة الطفولة لً  األسريةفالحرهان هن الرعاية  كبير عمِ حياة الطفل باعتباٌر

يتم فيٍا إرساء وبىاء  أينغاية هرحمة البموغ  إلِهن هراحل الىهو اإلىساىي فٍي تهتد هن هرحمة الهيبلد 

واالٌتهام بٍا يعىي االٌتهام بهستقبل كل اهة وكل بمد  دعائم الشخصية الهستقبمية لً فٍي صاىعة الحياة

ل الغد وسر ىجاح وتطور وتقدم الهجتهعات وتفوقٍا حيث يكتسب فيٍا الطفل الكثير اليوم ٌم رجا فأطفال

 .السهات ويتعمم الكثير هن الخبراتهن الخصائص و 

ٌذي الهرحمة هن اشد الهراحل العهرية هن حيث تشكيل شخصية الطفل  أن( 2004يرى عبد الباري )ف

التي تسود الهجتهع  والهعايير القيم، الوراثية، داتاالستعداتعتهد عمِ  إذ ،وتحديد هعالم سموكً االجتهاعي

عمهاء التربية وعمم الىفس عمِ أٌهيتٍا هن حيث  أكدحيث  عميً.الذي يعيش فيً والىهاذج التي تعرض 

 ىهويالسبل لتكوين  أٌم التي تضهن لمطفلوتحديد اتجاٌاتٍا السميهة  ،رسم شخصية الطفل الهتكاهمة

 .حياتًالتطورات الهعاصرة لمهراحل البلحقة هن يتىاسب هع  بها والىفسي، العقمي الجسهي،

وتجعمً  ،سمبا عمِ ىفسيتً وسموكً تؤثر السيئةأو وان الخبرات التي يتعرض لٍا الطفل سواء كاىت السارة 

 القمق،والهشكبلت الىفسية هثل:  اآلخرينعمِ  االعتداء كالعدواىية،عرضة لمكثير هن الهشكبلت السموكية 

الهشكبلت الىفسية لدى األطفال ٌي  أنحيث ترى ىبيمة عباس  وضعف الثقة بالىفس. الخوف اب،االكتئ

ي ىاجهة عن التفاعل بين شخصية  أطفالٍهاتىشئة  أثىاءعبارة هشكبلت تربوية يعاىي هىٍا الوالدين  ٌو

 .(07ص  ،2002 ،الشوربجي)خصية الوالدين الطفل وش

ىاك االضطرابات السمو أجريت هحاوالت عديدة لتصىيف  فمقد اختبلف فيٍا كية والىفسية لدى األطفال ٌو

 لبلضطرابات الىفسية اإلحصائيهثل الدليل التشخيصي  ،تبلف الهراجع التصىيفية الهعتهدةوذلك باخ
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الطبعة -الىفسية والسموكية األهراضتصىيف  - لئلهراضالدولي والتصىيف ( DSM 4 الطبعة الرابعة ) 

تترتب عن الهشكبلت الىفسية  أنالتي يهكن  ولآلثاروىظرا ألٌهية هرحمة الطفولة (.ICD10 العاشرة )

ا  هكاىية تطوٌر ا وعبلجٍا التي قد يتعرض لٍا الطفل جراء حرهاىً  إلِوا  اضطرابات ىفسية يصعب تجاوٌز

 الهشكبلت الىفسية التي يعاىي الطفل الهحروم هن أٌمكميٍها سىحاول الكشف عن أو  األب أو األمهن 

 :اآلتيةوعميً ىطرح التساؤالت  .األسريوسطً 

مالهحروهين هن  األطفالٌل يعاىي  اٌي  هن هشكبلت ىفسية؟ وها أسٌر  اىتشارا؟ أكثٌر

 :التاليينعمِ ٌذا التساؤل ىطرح السؤالين الفرعيين  ولئلجابة

 الحرهان؟/ ٌل تختمف الهشكبلت الىفسية لدى األطفال الهحروهين هن األسرة باختبلف هتغير سبب 1

 هتغير الجىس؟ باختالف األسرةالىفسية لدى األطفال الهحروهين هن  المشكالت تختلف/ٌل 2

 الهدرجة ىصوغ الفرضيات التالية: األسئمةعمِ  لئلجابة

 الفرضية الرئيسية:  

مالهحروهين هن  األطفالال يعاىي   .نفسيةهن هشكبلت  أسٌر

 الفرضيتين الفرعيتين:

 األطفال الهحروهين هن األسرة باختبلف هتغير سبب الحرهان. لدى النفسيةتختمف الهشكبلت  ال /1

 هتغير الجىس. باختالف األسرةتختمف الهشكبلت الىفسية لدى األطفال الهحروهين هن ال / 2
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 :الموضوع/أسباب اختيار 3

ياختيارىا لٍذا الهوضوع كان ىتيجة لهجهوعة هن األسباب  إن   :ٌو

 عمِ الجاىب الىفسي لمطفل. تأثيريوهدى  األسرية البالغة لهوضوع الحرهان األٌهي -

 يتهيز بً الهوضوع هن حساسية بالىسبة لهرحمة الطفولة التي تبىِ هن خبللٍا هعالم شخصية الفرد. ها -

هكاىيةالبالغة التي تتركٍا الهشكبلت الىفسية  اآلثار - ا وا   وتفاقهٍا لتصبح اضطراب ىفسي هكمف تطوٌر

 .وصعبالعبلج 

 . األسريالرغبة الشخصية في تقديم الهساعدة ولفت االىتباي لفئة األطفال الهحروهين هن الوسط  -

 :الدراسة أىمية/  4

 :يمي دراستىا فيها أٌهيةتظٍر 

 .األسريةالهحروهين هن الرعاية  األطفالاىتشارا لدى  األكثرعمِ الهشكبلت الىفسية  الوقوف -

عمهية  أرضية لتكوىًالهشكبلت الىفسية  أٌمالهتهحورة حول كشف فادة هن هعطيات الدراسة االست -

 .حداعمِ  اضطرابلبداية دراسات عمهية تشخيصية لكل 

في  تحديدها وإمكانية األطفاللدى  ىفسيةاالعتهاد عمِ ىتائج الدراسة لمكشف عن هدة وجود هشكبلت  -

 .حالة اقتراح برىاهج عبلجي

 .هعرفية في هيدان عمم الىفس االجتهاعي إضافةقد تشكل ٌذي الدراسة  -

 .االضطرابوبين  بيىٍا والفصلتسميط الضوء عمِ هفٍوم الهشكبلت الىفسية  -
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 :الدراسة أىداف/ 5 

 يمي: تتهثل فيها األٌدافتحقيق هجهوعة هن  إلِتٍدف دراستىا 

االىفسية  شكبلتأٌن اله الكشف عمِ -  الهحرَهيو هو الرعاية األسرية. األطفالشيَعاً لدُ  وأكثٌر

حداٌها الهحروهين هن الوالدين  األطفالعمِ خصائص التعرف  -  .هن الىاحية الىفسيةأوا 

 .الهحروهين حسب سبب الحرهان والجىس األطفالالتعرف عمِ هدى اختبلف الهشكبلت الىفسية لدى  -

 :/تحديد مفاىيم ومصطمحات الدراسة6

التي تقوم عميٍا الدراسة،  األساسيةالهفاٌيم الهستخدهة في الدراسة والبحث العمهي بهثابة الركائز  تعتبر

هدلولٍا وتوصيل الهعاىي الحقيقية لٍا، وعميً فمقد تضهىت دراستىا هجهوعة هن  إيضاحوالتي تعهل عمِ 

 :كاآلتيالهفاٌيم التي سيتم عرضٍا 

  المشكمة:/مفيوم 6-1

 .الحاجاتبعض  إشباع أهاموجود عقبة  أو تشبع،حاجة لم  أىٍا خرونوآيعرفٍا عبيدات 

الهعوقات التي يدركٍا الفرد وتحول دون تقدهً  أوتمك الصعوبات  بأىٍاصبلح الدين ابو ىاٌية يعرفٍا  أها

رة عبد). وصحيحةىهوي بصورة طبيعية  أو  .(320ص ،2012 ،وآخرون الٌز

يىة بهطالب الىهو هرحمة عهرية هع في واستعداداتً ،إهكاىات الفردالهشكمة في الىهو هعىاٌا عدم الوفاء 

توحدا هع الىهط  وأضعفية فتكون استجابات الفرد اقل توافقا هع ظروف البيئية الهاد ،في تمك الهرحمة

  .(141ص ،2006 ،عريفج). السائد الثقافي
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 المشكالت النفسية: /مفيوم6-2 

 :اصطالحا/6-2-1

ٌي الهواقف التي تدل  أو االجتهاعي،الىاتجة عن التفاعل  التي تدل عمِ التعقد الهواقف: كودعرفٍا 

 .(414ص ،2015 ،)سموم. الشخصيةهوعة عمِ ىهو الهج تأثيرعمِ التعقد الىاتجة عن 

وعدم التكيف الذي يظٍر هعً هجهوعة هن  باألزهة الشعور: بأىٍاابتسام الحسيىي درويش عرفتٍا  أها

ا واالىفعالية والهضطربة التي يعاىيٍا الطفل ويحتاج الِ التغمب عميٍ الهزاجية العقمية، الهعرفية، األعراض

 .(10ص ،2015 درويش،. )هتخصصبهساعدة 

 :  الفرق بين المشكمة النفسية واالضطراب النفسي /6-2-2

في عبلجٍا بصورة الهشكمة الىفسية عارضة  وقتية و سرعان ها تزول إذا تم التفطن لٍا و الهبادرة 

صحيحة ، أها االضطراب الىفسي فٍو" حالة هزهىة  تقتضي عبلجا ىفسيا هكثفا عمِ أيدي هتخصصين 

 (60في العبلج الىفسي " )بديوي،ب ت ،ص 

 :لممشكالت النفسية اإلجرائيالتعريف / 6-2-3

تكون غير  والتي الطفل،الهواقف التي يعبر عىٍا  أوالتي تصدر عن الطفل  واألفعالٌي تمك التصرفات 

 الخوف ،االكتئاب القمق، وتتهثل في واالستهرار بالتكرار،هتوافقة هع هرحمة عهري تتهيز  وغير هىاسبة،

 .بالىفس الثقة وضعف
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 :مفاىيم ذات صمة/4- 6-2

 االضطرابات االنفعالية والسموكية: مفيوم/6-2-4-1

والذي يىعكس سمبا  ،عدم القدرة عمِ التكيف هع هعايير السموك االجتهاعي الهقبول بأىٍا Woody عرفٍا

فيٍا وفي قدرة الفرد عمِ الىجاح في الهٍارات  واالستهرار اجتهاعية،في قدرة الفرد عمِ تكوين عبلقات 

 .(22ص ،2006 ،الزغمول) األكاديهية

 :الحرمان / مفيوم6-3

 .(177،ص وآخرون، )طًوعدم عطائً  الشيءع هى ٌو: لغة 6-3-1

 اصطالحا:/6-3-2

 الىفسي،الحرهان  أهثمتًوهن  ،كاىت هتاحة سابقا أناىتفائٍا بعد أو ٌو اىعدام الفرصة لتحقيق الدافع 

 .(80ص ،2005،البدري)وحب ورعاية الوالدين  الحرهان هن عاطفة

الىهو التي يهر بٍا الطفل سواء كاىت ٌذي الهطالب  هراحل تتطمبٍاعدم توفر هطالب الىهو التي  ٌو

 .(73ص ،1999 ،وآخرون سهارة)هحبة أو خبرة أو طعاها 

 الحاجات ال ٌذي و األساسيةالحرهان في التحميل الىفسي يعرف بالىسبة لمحاجات  أنسهير ىوف يقول  أها

حاجات الىهو  األٌهيةتكون هقتصرة عمِ الحاجات الضرورية لمحياة ولكىٍا تشهل وبىفس  أنيهكن 

 (.165-164ص ص ،1985، شاٌينترجهة  ىوف،)العاطفي 

 إشباعىقص في أو  اإلشباعهن الشعور بعدم الرضا وعدم  حالة: بأىًيعرفً عبد الىاصر سميم 

 (205ص ،2012، سميم. )واالجتهاعية والىفسية الجسهية،االحتياجات 
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الىفسية  أوالبيولوجية  (االهدادات) لؤلغذيةىقص  أو: غياب بأىًكذلك يعرفً فراىسواز فان دوران 

 .(06ص ،2006، زديرة نالحيواىي )ب أو اإلىساىيالضرورية لمىهو الهتىاغم الهىسجم لمفرد 

 :لمحرمان  اإلجرائيالتعريف /6-3-3

البلزهة لمىهو السميم عىد الفرد سواء كاىت  األساسيةلمحاجات  إشباعبعدم  تتهيز شعوريةٌو حالة 

 فرصة كاىت بعدهاعن الحرهان هن األسرة بسبب وفاة أو طبلق الوالدين  الىاتجة ىفسية، أوبيولوجية 

 .بٍا والحصول عميٍا هوجودة سابقا التهتع

 :صلة/مفاىيم ذات 6-3-4

 : األسري الحرمان مفهىم/6-3-4-1

، فالحرهان هن الوالدين لخاص الذي يستتبع الرباط العائميفي ذلك األثر ا عن الوالدين وها"ٌو االىفصال 

الطبيعية بها يىطوي عميً هن اىقطاع العبلقات والتبادل الوجداىي  األسريةٌو حرهان هن سبل الحياة 

 .خبرة الحرهان" إلِالدائم بالوالدين وهن ثم فان االىفصال يفضي 

ا البعض  ألخرخبرة هوضوعية تحدث هن وقت ب"كها يعرف   هأساةوتدور حول فقدان شخص عزيز يعتبٌر

ذي الحيرة قد يصاحبٍا اىفعاالت قوية كا ،عظيهة وقد يعاىي فيٍا الكثيرون والهظاٌر  واألسِحزن لٌو

و الطريقة ،هظاٌر يطمق عميٍا الحداد أو ،السموكية السمبية والحزن وتخضع  األسِالتي يعبر بٍا عن  ٌو

 .(08ص ،2009 ،إسهاعيل) "الثقافية الهختمفة  لؤلطر

 /مفيوم الحرمان من الوالدين:6-3-4-2

ٌو عدم تهكن الطفل هن االستفادة هن الجو العائمي الضروري هن اجل ىهوي الىفسي والجسدي 

 .(124ص ،2010،واالجتهاعي )لوشاحي 
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 :المحرومالطفل  /مفيوم6-4

 :اصطبلحا/6-4-1

واىعدام بدائل شخصية ثابتة لً هها يفقدي شكل  ،هعا هىذ والدتً وأالم األبٌو الطفل الذي يفق والديً "

 (09ص ،2009 ،إسماعيل")الهؤسسات إحدىفي  إيداعً إلِهها يؤدي  األسريةالحياة 

 :إجرائياتعريف الطفل المحروم /6-4-2

في هؤسسات اإليواء  ألي ظرف هن الظروف وتركً أسرتًالدية داخل و الطفل الذي حرم هن الرعاية الو ٌ

ذا الطفل يشعر دائها بالىقص  .ٌو

 :األسرة /مفيوم6-5

 :لغة/ 6-5-1 

غير الهتزوجين  أوالدٌملمداللة جهاعة هكوىة هن الزوج والزوجة و  يشير هصطمح األسرة في المغة العربية

 .(305ص ،2005 ،)الرشدان لذين يقيهون هعٍها في هسكن واحدا

  :اصطالحا/ 6-5-2

ي ىوع هن العبلقات  أعضائٍاٌي الوحدة االجتهاعية األولِ التي يىشا فيٍا الفرد ويتفاعل هع   ٌو

كها أىٍا تعتبر الىهوذج األهثل  ،أثر بٍا ىهوي االىفعالي والعاطفيويت ،تهاعية التي تتشكل وفقا لتفاعمٍااالج

والتعاون والترابط  ،تتهيز بالعبلقات التي تتم بين أعضائٍالها سهاي "كولي " بأىٍا الجهاعة األولية التي 

في الشعور بالحب  والعهق واالستهرار كها تسودٌا الوحدة التي تتهثل ،بالود والقرب فيٍا

 .(305ص ،2005،)الرشدان
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 جأها "برتراىد " فقد حدد األسرة بأىٍا جهاعة اجتهاعية هكوىة هن أفراد ارتبطوا بعضٍم ببعض برباط الزوا

م غالبا يشتركون في عادات عاهة ،أو الدم أو التبىي هع بعض وفقا لؤلدوار  بعضٍم ويتفاعمون ،ٌو

 (21ص ،2009، هحهد. )الهجتهعهن قبل االجتهاعية الهحددة 

 :إجرائياتعريف األسرة /6-5-3

األجداد تربط  وأحياىا واإلخوة وأالم األبٌي الهؤسسة االجتهاعية األولِ التي يولد فيٍا الفرد تتكون هن 

 .الىواحيتساعد عمِ ىهو الفرد هن جهيع  وطيدة،تفاعبلت وعبلقات  أفرادٌابين 

 :/ الدراسات السابقة7 

 / دراسات تتناول المشكالت النفسية:     7-1 

"إساءة معاممة الطفل وعالقتيا  تحت عنوان( 1994باحث" عبد العزيز الرفاعي ")/ دراسة ال7-1-1

 :النفسية " المشكالت ببعض

ٌدف الباحث هن خبللٍا إلِ هعرفة هدى اىتشار ٌذي الظاٌرة  والكشف عن بعض الهشكبلت الىفسية  

الكشف عن بعض الهتغيرات األسرية التي ترتبط بإساءة  ،لدى األطفال وهدى ارتباطٍا بإساءة الهعاهمة

حيث  ،عن أٌم الفروق في إساءة في إساءة هعاهمة األطفال بين الذكور واإلىاث الكشف،هعاهمة األطفال

ت األطفال داخل ( طفل هستخدها التقارير السابقة لحاال60أجريت الدراسة عمِ عيىة هكوىة هن )

الهقابمة شبً هقىىة واستهارة الطفل الهعذب والهٍهل وقائهة وصف الطفل الهراٌق ،الهؤسسة العبلجية

دالة  الىتائج التي تهثمت في وجود فروقكها خرجت الدراسة بهجهوعة هن . اختبار الذكاء ،خالكيىسا

عة الضابطة لصالح إحصائيا بين هتوسط الدرجة الكمية إلساءة الهعاهمة بين هجهوعة الدراسة والهجهو 

ية بين وجود فروق دالة إحصائيا بين هتوسط الدرجة الكمية لبعض الهشكبلت الىفس ،هجهوعة الدراسة

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين  ،عة الضابطة لصالح هجهوعة الدراسةوالهجهو  هجهوعة الدراسة
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الذكور واإلىاث في هتوسط الدرجة الكمية إلساءة الهعاهمة وهتوسط الدرجة الكمية لبعض الهشكبلت الىفسية 

 . لهتغيرات األسريةهمة وبعض ا،وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بين أساليب إساءة الهعا

 ،األطفال شكاوىكها توصمت ٌذي الدراسة إلِ بعض الىتائج الكيفية التي تضهىت تحميل بسيط لبعض 

 كها وجد أن التاريخ العائمي خاصة في وجود الهشكبلت الىفسية يمعب دورا ٌاها في اىتشار أساليب إساءة

 .( 334،ص2001، )احهد .الهعاهمة داخل األسرة

" دراسة لبعض المشكالت تحت عنوان( 1996/ دراسة الباحث "احمد مصطفى درغام ")7-1-2

 :أجريت بمصرالنفسية لألطفال "دراسة مقارنة" 

ٌدف الباحث فيٍا إلِ تحقيق اإلجابة عمِ تساؤالت الدراسة هن خبلل الهىٍج العمهي ،تحديد بعض 

ا والعواهل الهسببة لٍا  بالهقارىة بين بعض الهشكبلت الىفسية التي لعاىي هىٍا األطفال وحجم اىتشاٌر

خبلل تقويم ىفسي ، االتجاي لوضع أسس تربوية تتبلءم هع طبيعة الهشكبلت الىفسية هن الهحافظات هصر

هساعدة اآلباء والقائهين عمِ رعاية الطفل في فٍم طبيعة  ،اشِ هع الهبادئ التربوية الحديثةيته

حيث أجريت الدراسة عمِ عيىة عشوائية هىظهة هن الهدارس الحكوهية بالقاٌرة تكوىت هن  ،الهشكبلت

طفال هن إعداد الهشكبلت الىفسية لؤلقائهة  األدوات التالية: ( طفل هن الجىسين هستخدها الباحث1975)

أكثر توصل الباحث إلِ في ٌذي الدراسة إلِ الهشكبلت الىفسية تىتشر بين الذكور  ،جوازال عبد الرحيم

اج ضهن الهحافظات التي تىتشر بٍا ٌذي الظاٌرة  ،هن اإلىاث كذلك وجود ظاٌرة الثأر بهحافظة سٌو

وجد أن ٌىاك هجهوعة هن العواهل التي لٍا  ،ي العدوانير هن الهتوقع وتتهثل فوجود هشكبلت اقل بكث

األثر في ظٍور الهشكبلت الىفسية عىد األطفال هن بيىٍا التحضر والتطور التكىولوجي والتغيرات 

 (.387-386ص ص  ،2001، احهدة. )االقتصادية وكذلك أساليب التىشئة ودور الهدرسة  في التربي
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"المشكالت النفسية لدى أطفال  تحت عنوان( 2014/ دراسة الباحثة "منى محمد سموم" )7-1-3

 :ببغداد أجريتالرياض وعالقتيا ببعض المتغيرات "

العبلقة بين  ،ية التي يعاىي هىٍا أطفال الرياضٌدفت الباحثة فيٍا إلِ الكشف عن الهشكبلت الىفس

هكوىة هن ىوع أسرتً ورفاقً حيث أجريت الدراسة عمِ عيىة  ،الهشكبلت  الىفسية لؤلطفال بجىس الطفل

ىفسية وأٌمية ببغداد حيث اعتهدت الباحثة عمِ بىاء هقياس الهشكبلت ال ( طفل برياض حكوهية300)

الباحثة إلِ هجهوعة هن الىتائج ٌي :تعرض األطفال) الذكور( إلِ  صمتهوجً إلِ األهٍات وقد تو 

لهتبعة في إشباع والطرق غير سميهة ا جاٌات الوالدين في تىشئة أطفالٍمهشكبلت ىفسية هتعددة بسبب ات

حيث أن األطفال الذين وهتغير ىوع األسرة بين الهشكبلت الىفسية  ةوجود عبلقة ارتباطي ،حاجاتٍم الىفسية

ون ال يقع وأىٍم ثر هن الذين يعيشون في اسر ههتدةيعيشون في اسر ىووية يتهتعون باألهان واالستقرار أك

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسط درجات الهشكبلت الىفسية وهتغير  ،في الكثير هن الهشكبلت

 .تفاعل الطفل هع األقران

:" بعض المشكالت النفسية عنوانتحت  (2016")جزاء بن عبيد جزاء"الباحث  دراسة/ 7-1-4

 :العربية السعوديةأجريت بالمممكة الشائعة لدى طالب المرحمة التعميم العام " 

م )االبتدائي ٌدف الباحث هن خبللٍا إلِ التعرف عمِ الهشكبلت الىفسية الهوجودة في هراحل التعميم العا

بهدارس الحكوهية بهديىة  طالب( 200)وقد أجريت الدراسة عمِ عيىة كوىت هن  ،(الثاىوي–الهتوسط  –

عدم وجود فروق : توصل إلِ الىتائج التاليةوقد  قياس الهشكبلت الىفسية هن إعدادياستخدم ه ،الطائف

 ،لهتوسطةالهرحمة االىفسية في الهرحمة االبتدائية و دالة إحصائيا بين هتوسطات درجات هشكبلت الطبلب 

الهتوسطة  مةوجود فروق دالة إحصائية بين هتوسطات درجات هشكبلت الطبلب الىفسية في الهرح

الىفسية في الهرحمة وجود فروق دالة إحصائيا بين هتوسطات درجات هشكبلت الطبلب  ،الهرحمة الثاىويةو 
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ب الىفسية توجد فروق دالة إحصائيا بين هتوسطات درجات هشكبلت الطبل ،االبتدائية والهرحمة الثاىوية

   .باختبلف الفئة العهرية

 : / دراسات تناولت الحرمان من الوالدين7-2

لحرمان من الوالدين في الطفولة وعالقتو "ا عنوان تحت "سييرسيير كامل "/ دراسة الباحثة 7-2-1 

 : "االجتماعياالنفعالي و بالنمو الجسمي والعقمي و 

ىفعالي لمهجهوعتين االعرف عمِ الىهو العقمي والجسهي واالجتهاعي و التإلِ ٌدفت الباحثة هن خبللٍا 

اختبلف في الىتائج بيىٍها يعزى إلِ الحرهان هن الوالدين في هجهوعة أطفال اإليواء  يأعمِ أن يكون 

 ،التحصيمياالجتهاعي وأيضا الىهو  ،الىفعالي ،العقمي ،،وتٍتم بجواىب هتعددة هن الىهو هىٍا الجسهي

 ،االٌتهامأيٍها يهكن أن يعوض بكبر بالحرهان هن الوالدين و اشكل تعرف عمِ أي جواىب الىهو تتأثر بتل

هختمفة عبلقتً بجواىب الىهو الو  ك بحث هوضوع الحرهان هن الوالدينكذل ،الرعاية الهادية التي تهىح لٍمو 

وان  .ٌذي الهرحمةعمٍا تكون هساٌهة هتواضعة في إلقاء األضواء عمِ  ،في هراحل الطفولة الهبكرة

أجريت الدراسة عمِ عيىة هكوىة هن ، حيث ي جواىب هتعددة هازالت قيد الدرستستثير البحث الهيداىي ف

ة هطفبل هستخد 43الهجهوعة الثاىية هكوىة أيضا هن و  طفبل 43هجهوعتين الهجهوعة األولِ هكوىة هن 

 ،هقياس فايىبلىد لمىضج االجتهاعي ،ار استاىفورد بيئية الذكاءاختب :في ذلك هجهوعة هن األدوات ٌي

لىهو استخدام لقياس ا ،الىهو االجتهاعي( ،الىهو االىفعاليويم طفل الروضة )بطاقة تق ،الىسبة التحصيمية

 .  لمطول وثالث لقياس هحيط الجهجهة خرآالجسهي هقياس لموزن وهقياس 

هجهوعتي وجود فروق دالة إحصائيا بين  لىتائج الهتهثمة في عدموقد توصمت الباحثة إلِ هجهوعة هن ا

توجد فروق  ،لهجهوعتين بالىسبة لهحيط الجهجهةبيىها وجدت فروق بين ا ،الوزنالدراسة عمِ بعد الطول و 

 ذويوهتوسطات درجات األطفال  ت درجات أطفال الحصاىة اإليوائيةذات دالت إحصائية بين هتوسطا
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 احهد،) .بيىيً لمذكاء )بعد الىهو العقمي( لصالح الهجهوعة الثاىية األسر الطبيعية عمِ هقياس ستاىفورد

 .(169ص ،ب ت

وهتوسطات  هجهوعة أطفال الحضاىة اإليوائية ٌىاك فروق دالة إحصائيا هتوسطات درجات أنكذلك 

 ،وعة الثاىيةدرجات هجهوعة األطفال ذوي األسر الطبيعية عمِ بعد التحصيل الدراسي لصالح الهجه

هتوسطات و  كذلك توجد فروق دالة إحصائية بين هتوسطات درجات هجهوعة أطفال الحضاىة اإليوائية

درجات هجهوعة األطفال ذوي األسر الطبيعية عمِ هقياس فايىبلىد لمىضج االجتهاعي وعمِ بطاقة تقويم 

   .(  170صب ت ، ، احهد ) .الح الهجهوعة الثاىيةالىهو االجتهاعي لص

" فاعمية برنامج إرشادي في تخفيف  تحت عنوان "صالح الدين عبد الغني سيد احمد "/ دراسة7-2-2

 :حرمان الوادي لدى األطفال" القمق الناتج عن ال

ٌدف الباحث هن خبللً إلِ تحديد فاعمية برىاهج إرشادي جهاعي في خفض هستوى القمق لدى األطفال 

طالب وطالبة هن ( 40 )أجريت عمِ عيىة تتكون هن ،الطبلقالهحروهين هن احد الوالدين بسب 

م الزهىية )الهدارس بهىطقة دار السبلم في القاٌرة  أربعة تم تقسيهٍم إلِ  ،سىوات (11- 6تتراوح أعهاٌر

استخدم الباحث  ،الرابعة إىاث ،الثالثة ضابطة ذكور ،الثاىية تجريبية إىاث ،هجهوعة األولِ تجربيً ذكور

  ،هقياس الهستوى االجتهاعي ،اتبياىاستهارة جهع ال ،قياس قمق الحرهان لوالدي بالطبلق: هاآلتية األدوات

ٌىاك فروق دالة بين الهتوسطات درجات أفراد الهجهوعة التجريبية  :ٌي توصل الباحث إلِ الىتائج

عدم وجود فروق  ،لهتابعة)ذكور( هتوسطات درجات أفراد ىفس الهجهوعة عمِ القمق الهستخدم بعد فترة ا

جهوعة عمِ هتوسطات درجات ىفس الهو  دالة بين هتوسطات درجات أفراد الهجهوعة التجريبية ذكور

هتوسطات الهجهوعة و  م وجود فروق الهجهوعة عمِ اإلىاثعد ،القمق الهستخدم بعد فترة هتابعة اختبار

وهتوسطات درجات  راك فروق الهجهوعة ذكو عمِ إىاث و هتوسطات الهجهوعة بعد فترة الهتابعة وان ٌى
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دالة بين هتوسطات توجد فروق  ال ،ار القمق لصالح الهجهوعة الضابطةهجهوعة إىاث عمِ اختب

ٌىاك فروقا دالة بين هتوسطات درجات  ،فروق دالة بين الذكور التجريبية هتوسطاتو  ،الضابطة إىاث

وهتوسطات درجات الهجهوعة الضابطة إىاث عمِ اختبار القمق الهستخدم  (الهجهوعة التجريبية )إىاث

  .(397-396ص ص  ،2002،)احهد .لصالح الهجهوعة الضابطة

"لتوافق الشخصي واالجتماعي لدى  تحت عىوان "عواطف عبده بيومي"دراسة الباحثة /   7-2-3

 الدية "األطفال المحرومين وغير محرومين من الرعاية الو 

إلِ التعرف عمِ التوافق الشخصي و االجتهاعي لدى األطفال الهحروهين  اٌدفت الباحثة هن خبللٍ

 (150)بمغ عددٌا ،فقط لدراسة عمِ عيىة الذكورريت ا، أجير هحروهين هن الرعاية الو الديةوغ

 ،تهاعيقد استخدهت في ٌذي الدراسة اختبار التوافق الشخصي واالج غير هحروهين، (150)هحروهين و

وتوصمت إلِ الىتائج التالية: ال توجد فروق بين  االقتصادي و االجتهاعي والثقافي استهارة الهستوى

واالجتهاعي في  يث الدرجة الكمية لمتوافق الشخصيالهحروهين هن حهتوسطات درجات الهحروهين وغير 

ال توجد فروق بين هتوسطات درجات الهحروهين وغير الهحروهين هن حيث الدرجة الكمية  (،12سن )

ال توجد فروق بين هتوسطات درجات الهحروهين وغير  (،13لمتوافق الشخصي واالجتهاعي في سن )

 .(54،صب ت ،احهد) .(14كمية لمتوافق الشخصي واالجتهاعي في سن )الهحروهين هن حيث الدرجة ال

 :عمى الدراسات السابقة تعقيب

بعىوان "إساءة هعاهمة الطفل وعبلقتٍا ببعض في دراستً الهوسوهة  عبد العزيز الرفاعي الباحث توصل

التاريخ العائمي في  نإكذلك  ،ئلساءة دور في ظٍور الهشكبلت لدى األطفاللالهشكبلت الىفسية " إلِ أن 

 .شار أساليب الهعاهمة داخل األسرةوجود هشكبلت الىفسية تمعب دورا ٌاها في اىت
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الهشكبلت  أن توصل فيٍا إلِ "الىفسية لؤلطفال لبعض الهشكبلت "ي دراستًف احهد هصطفِالباحث  أها

الهتوقع تتهثل في ثير هن وجود هشكبلت اقل بك ،كذلك ،تىتشر بين الذكور أكثر هن اإلىاثالىفسية 

في ظٍور الهشكبلت الىفسية عىد األطفال هىٍا  أثروجد أن ٌىاك هجهوعة هن العواهل لٍا  ،العدوان

 .التىشئة ودور الهدرسة في التربيةوكذلك أساليب  التكىولوجي والتغيرات االقتصاديةالتحضر والتطور 

الرياض وعبلقتٍا ببعض  لدى أطفالالهشكبلت " في تىاولٍا لهوضوعهىِ هحهد سموم بيىها الباحثة 

إلِ هشكبلت ىفسية بسبب اتجاٌات الوالدين في  تعرض األطفال )ذكور( أن توصمت إلِ "الهتغيرات

لذين يعشون في اسر األطفال ان اىفسية و التٍم أطفالٍم وطرق غير سميهة الهتبعة في إشباع حاجا تىشئة

ن يعشون في اسر ههتدة ال يقعون في الكثير هن واالستقرار أكثر هن المذيتعون باألهان ىووية يته

 .وجود عبلقة بين الهشكبلت الىفسية وتفاعل الطفل هع األقران، الهشكبلت

في األخير ىستىتج أن ٌىاك بعض الباحثين حاولوا التعرف عمِ ىوع الهشكبلت الىفسية التي يعاىي هىٍا  

جزاء عبيد جزاء حيث ربط بين الهشكبلت دراسة الباحث  (،1996) األطفال هثل دراسة احهد هصطفِ

دراسة الباحثة هىِ سموم  (، 1994 )الىفسية ببعض الهتغيرات هثل دراسة الباحث عبد العزيز الرفاعي

ها يخص الحرهان األسري ٌىاك بعض الباحثين ربط بين الحرهان وعبلقتً بالىهو أها في .(2014)

ربط بين  خراآللباحثة سٍير كاهل سٍير والبعض سة االجسهي والعقمي واالىفعالي واالجتهاعي هثل درا

أها  ،حثة عواطف عبدة بيوهيلوالدي والتوافق الشخصي واالجتهاعي لمطفل هثل دراسة البااالحرهان 

تج عن سيد احهد اجري دراسة حول برىاهج إرشادي في تخفيف القمق الىا الباحث صبلح الدين عبد الغىي

 .الحرهان ألوالدي لدى الطفل

ا اىتشارا لدى األطفال السىوات في أها  دراستىا الحالية سىحاول الكشف عن أٌم الهشكبلت الىفسية أكثٌر

هن خبلل  بلت أم الثبلثة األولِ ابتدائي وهعرفة إذا كان الحرهان األسري يؤدي إلِ ظٍور ٌذي الهشك  
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الهشكبلت الىفسية والسموكية لمباحثة عبد البلوي  كاستهارة ،الهعتهد عميٍا األدوات أٌمعمِ  االطبلع

هن جٍة وهن جٍة  سعدية، واستهارة الهشكبلت الىفسية لمباحث جزاء بن عبيد جزاء في إعداد أداة دراستىا

م بخاصية الحرهان بسبب عاهل الطبلق  في تحديد أخرى خصائص العيىة هن حيث الفئة العهرية وتهيٌز

.الوفاة أو  
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:تمييد  

جميع في ىذه المرحمة من الطفل ينمو  حيث شخصية الفرد منذ الصغر في مرحمة الطفولة، تتبمور 

. كما انو يكون دائم التفاعل مع الوسط الذي االنفعالية و، المعرفية النفسية ،كانت الجسمية النواحي، سواء

فمن خالل تفاعمو ىذا فانو يبحث باستمرار ويمح عمى  ،األسرةىذا الوسط أي داخل  أفرادومع  إليوينتمي 

يتعرض  أنيحتاجو من الممكن  يريده وما تمبية حاجاتو ومطالبو ورغباتو، فان لم يحصل عمى كل ما

جي يترتب عنيا نفسية التي تكون عبارة عن حالة اختالل داخمي وخار الكثير من المشكالت ال إلىالطفل 

مما تؤثر عمى نفسيتو وتعيق نموه بشكل  حاجات الطفل إشباععائق يحول دون أو حاجة غير مشبعة 

ومن بين ىذه المشكالت النفسية التي يعاني منيا األطفال خاصة في مرحمة الطفولة المتوسطة  ،سميم

 التي سنتناوليا في ىذا الفصل ونتعرف عمييا. .، الخوف، ضعف الثقة بالنفسق، االكتئابلقم نجد:
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:/العوامل المؤدية لممشكالت النفسية لدى األطفال1  

 :وىي كالتالي األطفالالمسببة لممشكالت النفسية لدى تتعدد العوامل 

  :البيولوجية أو/ العوامل العضوية 1-1

 يمي : وتتمثل فيما األطفاليكون لمعوامل العضوية دورا في حدوث المشكالت النفسية لدى  أنيمكن  

األخرى قبل وأثناء  والعوامل ،ات التكوينية نتيجة عامل الوراثةاالضطرابو  ،أ/ حاالت التخمف العقمي الشديد

 .                                         وبعد الوالدة

ت االنفعالية خاصة : فاألطفال في ىذه الحالة يكونون أكثر عرضة لمتوتراالعصبيةضعف الخاليا ب/ 

 .المعاقين منيم

فتضطرب العالقة بينيما فتؤدي إلى  ،ل المعاق منبوذا من احد الوالدينيصبح الطف أنفمن الممكن 

 .     و مشاكل في شخصية الطفل مستقبال اضطرابات انفعالية

تعرض إلصابة في : وىو الرضيع الذي يكون وزنو اقل من الوزن الطبيعي فيوزنج/ الطفل الناقص في ال

 .   رضة لالضطرابات السموكية مستقبالكذلك يكون عو  ،المخ عند الوالدة

نحو الحمل وعمى  الحامل تؤثر إلى حد كبير عمى سموكيا النفسي ملال والجسميةالصحة النفسية  نإد/ 

 .(50ص  ،2006 ،عوض) إلى نقص النضج النفسي لمطفل.كل ىذا قد يؤدي  ،عالقتيا بالطفل
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  :/ العوامل النفسية1-2

 /الجو االنفعالي العائمي:                                                                      1-2-1

الطفل عمى الفور ميما  ، يالحظوظير من مظاىر عدم التوافق بينيماخالف بين األبوين أو أي م أي إن

  .ابفيصبح قمقا ومضطر  ،ويدفعو بال وعي إلى رد فعل عنيف ،كان صغيرا، قد يؤثر عمى اتزانو االنفعالي

 :/ العوامل الوالدية1-2-2

 : سي منيا شخصية كل من األم واألبىناك بعض العوامل الو الدية تسبب االضطراب النف 

 :  شخصية األم :1-2-2-1

ارتفاع بسيط في كمما كان  ،عن طفميا أسوا األشياء أمثمة ذلك: التي تتصور األم القمقة الموسوسة -

 فالطفل الواقع تحت تأثيرىا يصبح شخصية مستيترة ،أنو أصيب بالحمى األمدرجة حرارة الطفل ظنت 

طفميا وىي أكثر دافع إلى تعريض  ليعوض ما حرم منو في الصغر ،تقدم عمى كل شيء ميما كان خطرا

          .انطوائياويصبح أكثر  لألخطار في صباه وفي شبابو

فيي تريد من طفميا الحب كمو والخضوع  ،لتممك الزائد والغيرة والسيطرة: وتتسم بحب ااألم المتممكة -

اتيا ىي بتصرف ،وتغار إذا أحب الطفل أباه خرآوتغضب إذا رأت طفميا يحب شخصا  ليا فقطاالستسالم و 

وحاقدا عمى  لمحياة مما تجعمو كارىا ،وتقضي عمى شخصيتو مستقبال ىذه تعرقل نمو طفميا وتعوقو

 .(66ص  ،2008 ،)بطرس .المجتمع
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يصبح طفميا حساس ف ،السميم وتبالغ فيو الشيءوىي التي تحرص دائما عمى أن تفعل  األم الدقيقة: -

يصبح في تصرفاتو حيال آمو بالقمق وعندما يكبر سينقمب الحال و  ويصابوعصبيا  ،مؤلمةإلى درجة 

ولالم أن تعرف انو البد لمطفل أن ينحرف ولو  رضاىاييمو  يحاول أن يتمرد عمييا والشاكسا و عنيدا م

                      .فيو ليس مثال لمكمال الخير والشر ،المستقيم حتى يعرف الخطأ والصح لمحظات عن الخط

 ،عن وضع نظام عام تسير عمى مقتضاهو  ،عن التحكم في عواطفيا وتصرفاتياعاجزة  المتمردة: األم -

وعندما ير مستقر غغير امن و ل عصبيا ويصاب بالفزع، فيصبح الطف ،تتسم شخصيتيا بالعصبية والتسرع

 .  يكبر يصبح عنيدا

حنانيا فتحاول مساعدة الحرمان من عطف األم و و  ،ىي التي تعاني من الشعور بالنقص :األم المسيطرة -

فقد يصبح طفميا  ،ضا عن النقص الذي عانت منو سابقاتعوي ،يا ولكن بطريقة شاذة مبالغا فيياطفم

ويؤثر ذلك عمى قدرتو في  كثير التردد في اختيار األشياء وغير حكيم في أعمالو، مضطربا في تصرفاتو

 .              تحصيل واالستيعاب وعمى الذاكرةال

لبو من طعام ال تحاول أن تسد حاجاتو ومطاو  فيي التي ال تيتم بطفميا إطالقا غير المكترثة: األم -

ويكره  فيصبح عديم المباالة ،ال تشعره باألمان فيي تتحممو فقطال تحب طفميا و  ،/ممبس / نظافة / لعب

وال  أمو غير متعاطف معياكبر أصبح قاسيا عمى  إذا ما القسوة سارية في دمو، ،الروابط االجتماعية

ويصبح منعزال منطويا عمى  و عمى الطفل مظاىر التخمف العقمييبد ،من الترابط بشييشعر تجاىيا 

  .(68 -67ص ص ،2008،سر )بط .نفسو
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 :              شخصية األب/ 1-2-2-2

 يقوم الشعوريا بتجسيد ماونتيجة لذلك  ىو الذي تربى وسط عائمة مسيطرة :األب المتحكم والمسيطر -

فينشا الطفل خاضعا  ،فيو بذلك يقضي عمى شخصيتيم ،و سابقا عمى أطفالو والتحكم فييمطبق عمي

   .فاقد الثقة في نفسو ،مستسمما

يجعل طفمو محروما من حنانو مما قد  ،أو السفر ل: دائم التغيب عن بيتو بسبب العماألب الغائب -

 .(69ص  ،2008 ،)بطرس.آخيمجا إلى تقميد أي شخص و  " لمقدوة "طفو فيفتقد الطفل في ىذه الحالةوع

:/ العوامل االجتماعية1-3  

سوء األحوال السكنية )السكن غير المالئم(: /1-3-1  

ية ورديئة التيو  شديدة الضوضاء ،العيش في مساكن مزدحمة إلى بأسرالسكن الغير مالئم يؤدي  إن 

ال يخفى ما تسببو ىذه األحوال السكنية المزرية من أضرار لألطفال في و  ،وغير متصمة بالمرافق الصحية

الضيق أن ينام وتوتر. وكثيرا ما تقتضي الظروف في المسكن  إرىاقسنوات نموىم مما قد تسبب ليم 

اإلصابة  إلىخبرات قد تؤدي بيم  إلىمع الوالدين في حجرة واحدة مما قد يعرضيم ىذا  األطفال

ضال عن أنيم يكونون عرضة لمعدوى ببعض األمراض كما انو قد يمجا األطفال إلى باضطراب النفسي، ف

 يتعرفون عمى أصدقاء السوء والوقوع في الجريمة واالنحراف. يجعميم الشوارع نتيجة ازدحام المنزل وىذا ما

.(100ص ،2003 ،الشوربجي)  

  اضطراب نفسي: أواحد الوالدين بمرض مزمن  إصابة /1-3-2

احدىما بمرض مزمن وقع كبير عمى الناحية االنفعالية لمطفل فإذا كان احد ىما مثال  أوالوالدين  إلصابة

باالكتئاب وينعكس ذلك  لإلصابةقد يؤدي  يان التاجي أو عممية استئصال ورميعاني من جمطة في الشر 
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األسرة ين أو احد األجداد الذي يعيش مع إصابة احد الوالد عمى إىماليما لمطفل وعدم اىتماميما بو.كذلك

باضطراب نفسي أو عقمي يمكن أن يعوق االنسجام العاطفي في المنزل بطريقة غير سوية وبذلك يتعرض 

 الطفل إلى اإلحساس بالتوتر وعدم األمان.

  :الخالفات األسرية والطالق /3-3- 1 

األبناء وتشمل ىذه الخالفات الصراخ والضرب تؤثر الخالفات األسرية التي تحدث بين الزوجين عمى 

ويثير في نفوسيم الخوف والقمق وعدم األمان، عمى األطفال  واإلىانة من جانب الوالدين مما ينعكس ذلك

حالة الطالق ويترتب عميو انفصال األبناء عن اإلباء وقد ينتج  إلىوقد تصل ىذه الخالفات في شدتيا 

ين واالنسياق في تيار االنحراف وذلك الفتقاد الدفء األسري والعائمي عن ذلك ىروب األبناء من الوالد

 .واألمان الذي يشبعو ليم المنزل

 / االعتداء الجنسي:1-3-4

سواء كان من جانب األقارب  ،ل الفعالة في اضطراب الطفل جنسيايعد االعتداء الجنسي من العوام 

واالنتقام منو  ىية نفس الجنس المعتدي عميور كراأومن جانب أصدقاء السوء، ويترتب عميو في الكب

 .(102- 101ص ص ،2003 ،)الشوربجيسواء باالغتصاب أو بالقتل.

  /عمل األم وتغيبيا عن المنزل:1-3-5

وتغيبيا عن البيت لفترة طويمة عمى الطفل الذي يظل في حالة انتظار وقمق حتى تعود  األمقد يؤثر عمل 

التي تغيب عن الطفل لفترات  فاألم أخرفيناك ظاىرة من نوع  األممن ناحية  أماىذا من ناحية الطفل  أمو

المربية. ومن  إحضار إلى األم فتضطر وحائرةالذنب وتكون دائما قمقة  تشعر بعقدة أنطويمة يمكن 
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تكون ليذه المربية أساليب الشاذة في تربية الطفل كالقسوة واستخدام العنف والضرب ىذا ما  أنالممكن 

 التي قد تالزمو طوال عمره.سيئة عمى الناحية النفسية لمطفل كالخوف القمق العقد النفسية  آثارك يتر 

  :عن المنزل وسفره األب/غياب 3-6- 1

عدم اعتناءه  إلىالمرض  أوالسفر  أوعن المنزل طوال اليوم بسبب العمل  األبغياب ؤدي ي أنيمكن 

سمبيا عمى  تأثيرايؤثر  أنبمنزلو وأوالده وترك المسؤولية كاممة لالم لمقيام بتربية األطفال وىذا من الممكن 

 األبحرمانيم من عطف وحب  إلىباإلضافة  األسرةنفسيتيم من ناحية عدم وجود السمطة الضابطة في 

يقتدون بو  األسرةمن خارج  آخررون أي نموذج وحنانو وغياب القدوة والمثل األعمى لدييم فيجعميم يختا

 .(103ص ،2003 ،)الشوربجي. شرا أمسواء كان خيرا 

تأثير عمى الوفعال في  ركل ىذه العوامل التي تم عرضيا دور كبيمن خالل ما تم عرضو نستنتج أن ل

 .مشكالت مستقبال يصعب حميا وبالتالي تخمق لو شخصية الطفل نمو
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:المشكالت النفسية عند األطفال أىم/2  

:/القمق2-1  

:/تعريفو2-1-1  

حالة من عدم االرتياح والتوتر الشديد، الناتج عن خبرة انفعالية غير سارة، يعاني  بأنو عماد الزغمول يعرفو

.يد دون أن يعرف السبب الواضح ليامنيا الفرد عندما يشعر بخوف أو تيد                                                                                                                                    

يتيدده، واصل  الفرد بوجود خطر ىو حالة نفسية تظير عمى شكل توتر شامل ومستمر، نتيجة شعور أو

.(172ص ،2006 ،الزغمول).ون متخيال ال وجود لو في الواقعكىذا الخطر قد يكون موجودا فعال، وقد ي  

في  يبدؤونينشا عندما  استجابة لمراحل التطور المختمفة،يرى بان القمق عند األطفال ينشا ك القمش أما

أىم أنواعو قمق االنفصال، وىو حالة نفسية يعاني منيا الطفل جراء  تعمم ميارات وقدرات جديدة. ومن

القمق المفرط من االنفصال عن المنزل، أو عن األشخاص الذين تربطيم بو عالقة عاطفية قوية، 

 . (258 ص ،2007 ،المعايطةو )القمش . كالوالدين أو األجداد أو األشقاء

/ أسبابو: 2-1-2  

: يمي المؤدية لمقمق نوجزىا فيما األسبابتتعدد   

 ا/ انعدام الشعور الداخمي باألمن عند الطفل.

 .المدرسة، أو األب واألم في البيتب/ عدم الثبات في معاممة الطفل سواء كان المعمم في 

قيامو  ثالية، تجعل الطفل قمقا بسبب عدمج/ توقعات الكبار من األطفال في ان تكون انجازاتيم كاممة وم

 .(75ص ،2002 ،)العزة .لمطموب منو بشكل تامعمل ابال
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إلى البحث عن حدود يحددىا لو الكبار، لضياع والتراجع، مما قد يؤدي بو د/ إىمال الطفل يجعمو يشعر با

 .ا من اجل أن يعرف ردة فعل الكباروالقيام بتصرفات ليعاقب عميي

يشعروىم ذلك،  ون بالقمق والتوتر، مماالنقد الموجو من الرفاق والراشدين لألطفال يجعميم يشعر  ه/ إن

 .بتقييميم أو محاكمتيم بطريقة ما بالشكوك في أنفسيم خاصة إذا عرف األطفال بان اآلخرين يقومون

م يقمقون في المستقبل و/ ثقة الكبار باألطفال والتكمم معيم عن مشاكميم المادية واالجتماعية، سوف تجعمي

ويشعرون بالتعب واإلعياء، كما لو أنيم يريدون القيام بعمل ما لمساعدة الكبار، األمر الذي يثقل كاىل 

 .طفال باىتمامات وىموم غير ضروريةاأل

، خاصة ا وتصرفوا بشكل غير معقول ومالئمقد ارتكبوا خط بأنيمز/ يشعر األطفال بالقمق عندما يعتقدون 

 . ليم اآلخرينرضون لمعقاب لكونيم سيئين، فبعضيم يشعرون بالقمق بمجرد تخيل ضرب الذين يتع

، آلبائيم، حيث يتعمم األطفال القمق عن طريق مراقبتيم كآبائيمما يكون األطفال قمقين  األغمبس/ عمى 

 وكيفية تعامميم مع المواقف بكل توتر واىتمام.

عن غضبيم بسبب  ال يستطيعون التعبير فاألطفالالغضب والقمق،  يسبب ص/ كذلك اإلحباط الكثير

ولذلك يعانون من قمق مرتفع، كشعورىم بأنيم غير قادرين عمى الوصول إلى  ،ادىم عمى الراشديناعتم

 . (76 - 75ص ص ،2002 ،العزة)أىدافيم، أو أنيم لم يعمموا جيدا في المدرسة مع األصدقاء. 

 :أعراضو /2-1-3

المزعجة،  األحالم ،واسي، التفكير الوساألرقالصراخ والبكاء، سرعة الحركة وعدم االستقرار،  ،التييج 

، األظافر، مص األصابع، قضم الالإراديةفقدان الشيية، التعرق وصعوبة التنفس، الغثيان، التقمصات 

 .(175ص  ،200 ،الزغمول ) االنزواء إلىىدوء غير طبيعي وميمو  إلىكذلك قد يدفع القمق بالطفل 
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 /عالجو: 2-1-4

تمتاز باليدوء، حيث يتم تدريب  آمنةوذلك من خالل توفير بيئة  ا/ تدريب األطفال عمى االسترخاء:

رخاءعمى التنفس العميق  األطفال ، فاالسترخاء يعمل عمى تبديد التوتر األعصابالعضالت وتيدئة  وا 

 .الشعور بالراحة واالطمئنان إلىوتركيز االنتباه وتوجيو الطاقة مما يؤدي 

ويتم ذلك من خالل إزاحة االرتباط بين مشاعر القمق ومثيراتيا عمى : ب/ إزالة فرط الحساسية التدريجي

 .نامج عالجي يعد خصيصا ليذا الغرضنحو تدريجي، من خالل تطبيق بر 

ظيار مشاعر ال :التقبلج/ توفير مشاعر الحب و  يق واالنفعال عندما ضيفترض بالوالدين عدم االنزعاج وا 

من  والتوجيو بدال اإلرشاد إلىمشاعر الحب والتقبل، والمجوء  إظياربل يترتب عمييم  ،يخطئ أطفاليم

النقد، كما يفترض بيم استخدام أساليب تربوية تمتاز باالنسجام واالتساق والثبات وعدم  أوالعقاب 

 اإلفراطوعدم  ،تكميفيم بميام تتناسب مع قدراتيمالتذبذب، كذلك تعويد األطفال عمى االعتماد عمى ذاتيم و 

  التي تساعدىم عمى مواجية العقبات والمصاعب.ات بالميار التوقعات وتزويدىم  في

وذلك بتعويد الطفل عمى الحديث بنحو إيجابي مع الذات،  :شجيع عمى الحديث الذاتي اإليجابيد/ الت

 .ام عبارات تدل عمى الثقة والقدرةالذات، عن طريق استخدواالبتعاد عن استخدام التعابير السمبية ونقد 

 (.181 -180ص ص ،2006 الزغمول، )

القمق يتولد لدى األطفال بسبب كبت انفعاالتيم ودوافعيم  إن: تشجيع عمى التعبير عن االنفعاالته/ ال

العقاب، فعندما تتاح ليم فرص لمتعبير في جو يمتاز بالتقبل  أوواىتماماتيم ورغباتيم تجنبا لمنقد 

، ويعزز لدييم مفيوم باألمنفذلك يسيم في تبديد مشاعر القمق ويشعرىم  ،التعاطف واالحترام والنقد البناءو 

.(182ص ،2006الزغمول ،)الذات ويزيد من قدراتيم عمى مواجية المواقف المختمفة   
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:/االكتئاب2-2  

 :تعريفو/ 2-2-1

، الغم لضيق واليما ،حيث يشعر باالنقباض والحزن ،دائمة يعاني منيا الفرد أوىو حالة انفعالية مؤقتة 

 .(23ص ،2013الشبؤون، )والعجز.  واليأسالقنوط  إلىوالشؤم باإلضافة 

نتيجة لجرح نرجسي مدم، وىو حالة خاصة لالنا تكمن في  بأنوكما عرف الباحثون االكتئاب عند الطفل 

تمك  إدراكيتمكن من  آنوالقمق، تصيب الفرد منذ الطفولة المبكرة حتى قبل  واليأسالشعور بالعجز 

 يكتسب الكممات لمتعبير عما يحصل لو. آناالنفعاالت التي يشعر بيا، وقبل 

اختالل السموك، يظير عندما يختفي  إلىعن خسارة تؤدي  متأتيةبان االكتئاب حالة  يقول بولبيحيث 

 .(114ص ،2001حديقة ،بين الذات والعالم الخارجي. )التفاعل 

/أسبابو:2-2-2  

ة احد والديو أو كفراق شخص عزيز لديو أو وفا ،حياة الطفلا/ وقوع مشكمة معينة أو حادثة مؤلمة في 

 .أو فقده شيئا عزيزا عميو كمعبتو ،أقاربو المقربين

 ب/ كثرة توجيو النقد لمطفل والتقميل من قيمتو خاصة أمام الغرباء.

ج/ وجود االكتئاب لدى احد الوالدين وىو من أىم أسباب االكتئاب عند األطفال حيث تشير النتائج إلى 

 .طفال المكتئبين ليم أباء مكتئبونأن خمسين بالمائة من األ

 التشوىات.دث التي تسبب اإلعاقات الشديدة و الجسمية المزمنة والحواد/ األمراض 

 .السبب في وفاة أو مرض أخيو مثال ، أوانويستحق العقاب شيءذنب وانو فاسد و ه/ شعور الطفل بال
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 ، فيمجا الطفل إلى الصمت والخذالن،عما بداخمو أو التعبير عن نفسو و/عدم تشجيع الطفل عمى التنفيس

 ،2014 ،الميالدي) .ئاب نتيجة الشعور بالعجز عن إفيام اآلخرين والتعامل مع المشكالتومن ثم االكت

 .(172- 171 ص ص

 . أنفسيمالغضب عمى الذات كطريقة صريحة لمعاقبة  إسقاطز/ 

 ال وأنيميؤثر عمى بيئتيم  األطفال يرون بان سموكيم ال أنس/ الشعور بالعجز والضعف، حيث 

 .الحصول عمى الرضا أو ،المواقفعون التحكم في ييستط

التعبير عن مشاعرىم الرغبة في االنتقام عن طريق  أو ،حصول عمى االنتباه والحب والشفقةص/ ال

  .أنفسيم إيذاء أوبالحزن 

معاد بين الفرد ومشاعره الداخمية، وعدم الشعور  أوض/ رد فعل عمى التوتر أي انو شعور معارض  

بالراحة، وغالبا يكون مصحوب بمؤشرات جسدية كالعرق وزيادة دقات القمب، حيث يحاول األطفال 

 العزلة واالكتئاب واألفكار االنتحارية.  إلىالتكيف مع ىذا التوتر من خالل الميل 

في سن البموغ، ونقص الحديد  اإلناثونية خاصة عند ع/ العامل الفسيولوجي الطبي، مثل التغيرات اليرم 

 .(274 ص، 2007،القمش والمعايطة) .االختالالت الوظيفية لمغددو 

 :أعراضو /2-2-3

االكتئاب عند األطفال مع تمك التي تظير لدى البالغين وتتمثل فيما يمي: أعراضتتشابو   

 اإلفراط أوفي النوم  اإلفراط أمافي النوم ) ، مشكالتفقدان االىتمام بالنشاطات ،والمتصل الحزن الشديد

الخمول البدني التام، وفي بعض الحاالت التييج  أوفي التنبو واليقظة وعدم النوم( البطء الحركي العام 

الحركي وعدم االستقرار في الحركة ، فقدان الحيوية والطاقة، التفكير واالنشغال التام بقضايا الموت، 
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لقيمة، الموم الشديد والمبالغ فيو لمذات ،صعوبة في التفكير والتركيز، التوتر الحر مشاعر النقص  وانعدام ا

، اإلحباط، عدم القدرة عمى المعدة( أالم أوالحركي العام، عدم االرتياح والشكاوي الجسدية )مثل الصداع 

 اتخاذ القرارات.

السابقة مثل: التبول  عراضاأل إلىأخرى لدى األطفال إضافة  أعراضويرى بعض المختصين بان ىناك  

ص ،2005، ابوحالوة ترجمة واطسون،ستيوارت .)ات الغضب والنشاط الزائد والجنوح، ثور عمى الفراش

3). 

/عالجو 2-2-3  

 ،باحترام إلييممن النافع االىتمام باألطفال بجدية واالستماع : بشكل مفتوح واإليذاءا/ مناقشة الحزن 

 أمرومساعدتيم عمى التعبير عن جميع مشاعرىم، ومن ضمنيا الشعور بالذنب ونطمئنيم بان االكتئاب 

نفكر  أنطبيعي جدا  وأمرشخص ما،  أوجميعا عندنا مشاعر بالذنب بعد فقدان شيء ما  أنناو  ،مؤقت

نعمل. ال أنبما كان عمينا  أونعمل  أنبما عمينا   

المكتئبين المساعدة حتى يفكروا فيما اذا ىم  لألطفالتقدم  أنيجب : عمى األىداف واإلنجازات ب/ التأكيد

يريدون ان ينجزوا بغض النظر عن أىمية األىداف بان نجعل األطفال يعودون سموكيم الخاص ليقودىم 

مشاعر إيجابية  إلىويقود ا  القضاء عمى الشعور بالعجز إلىداخمية وخارجية مما يؤدي  مكافآت إلى

.لالنجاز  

عن طريق مساعدة األطفال الذين يريدون البقاء لوحدىم عمى المشاركة في  :ج/ التخطيط لنشاطات ممتعة

.(112ص  ،2002 ،العزة). باآلخرينكانت صغيرة لتجنب العزلة وجعميم يختمطون  إننشاطات، حتى   
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لبة تجعل األشياء تسير نحو يعمموا بان المشاعر السا أنعمى األطفال  د/ التحدث اإليجابي مع النفس:

 أشياء ألنفسيمسوف يتحسنون عن طريق مراقبة أفكارىم، وان يقولوا  بأنيميقال ليم  أنويجب  ،ءاالسو 

  .الخسعيد ...أكون  أناستحق  أنا، سوف يساعدونني وأصدقائي أقاربي إنتحسن من حالتيم مثل: 

عبارة عن شكل من  ويكون ذلك عن طريق التصحيح الزائد، وىوه/ القضاء عمى سموك إيذاء الذات: 

، بحيث يتم تصحيح السموكات الخاطئة التي يقوم بيا الطفل عند إيذاء نفسو، فمثال الطفل العقوبة أشكال

عمى يده، كذلك  بالفرشاة وان يضع الدىون أسنانوالذي يعض يده عميو لن يغسل فمو بمطير وان يغسل 

القيام  أوىناك طريقة أخرى وىي التصحيح اإليجابي، ويكون عن طريق االسترخاء لفترة من الزمن 

.دقائق 10قومون بعممية مممة لمدة فمثال األطفال الذين يضربون رؤوسيم ي ،معينة بأعمال  

الجيدة التي يقوم بيا األطفال مثال:  يكافئوا السموكات أن األولياءعمى  و/ استعمال الجوائز والعقوبات: 

غرفة معزولة لمدة  إلىيرسموا  أنفسيم بإيذاءالذين يقومون  األطفال أماشراء ليم المزيد من األلعاب، 

 .قاموا بو معينة كعقوبة ليم عمى ما

 النفسي عن الطبيب إلىيستخدم العالج عندما تفشل جميع الطرق السابقة، وذلك بالمجوء  ز/ المعالجة:

.(113ص  ،2002 ،العزة) .كالحوار المفتوح والقيام بالنشاطات وغيرىا ،طريق العديد من الطرق  

:/الخوف2-3  

                                                                               :/تعريفو2-3-1

لذلك  ،عمى المرء مواجيتيا ة التي يصعبحالة انفعالية تثيرىا المواقف الخطر  بأنو سامي سمطييعرفو 

ورد الفعل لخطر وشيك الوقوع في موقف ال يسمح لمفرد بالتكيف ، ستجابة لمتيديد باألذىر الخوف ايعتب

 .(160ص ،2002 ،جأو التغمب عميو )عريف معو
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خوف حيث تتضمن ال ،فيعتبر مشكمة الخوف من المشاكل االنفعالية الشائعة عند األطفال عصام نور أما

تندرج ىذه والغرباء والمواقف الغير مألوفة و  ،ت المتوحشةالحيواناو  ،الظالم واألصوات المرتفعةمن 

 المخاوف في ثالثة مجموعات ىي:                                              

 .                    موم والعمميات الجراحية والحربالس/ الجراح أو اإلصابات الجسمية و 1

 .                            واصف وحوادث الشغب والموتالعادث الطبيعية و / الحو 2

، 2006 ،سرية)النقد.اعية والمدرسية و المناسبات االجتماالمتحانات واألخطاء و  ،/ التوتر النفسي3

 .(37ص

لكائنات الحية في بعض حالة انفعالية طبيعية يحسيا ويشعر بيا كل ا الخوف ىو الجبالي كما يرى

وكمما  الرعبو  ،واليمع ،ودرجات متفاوتة تتراوح بين الحذر ،لخوف في أشكال متعددةويظير االمواقف 

يمكنو أن يسيطر و  ،نسان سويا يتمتع بالصحة النفسيةكانت درجة الخوف في الحدود الطبيعية كان اإل

  .(135ص ،2005الجبالي ،) .عمى مخاوفو بعقمو

:أسبابو/2-3-2  

تماما مثمما يتعمم أخالقو أو ميولو أو  ،إلنسان من البيئة التي يعيش فيياالخوف انفعال يكتسبو الطفل أو ا

العوامل فقط بل يرتبط ببعض الدوافع و  (الخوف بالعوامل الخارجية )البيئةاتجاىاتو المختمفة وال يرتبط 

 جمةشيفر، تر ). الخوف أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة النفسية الداخمية وىذا مما يجعل ميمة البحث عن سبب

  .(133ص ،2008حمدي ،

 ،فرويدنيفات التصنيف الذي وضعو ومن ابرز ىذه التص ،مف العمماء في تصنيف أسباب الخوفوقد اخت

 :                                     وقسم فيو الخوف إلى قسمين ىما
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البعض بالمخاوف الحسية أو الواقعية و فييا يرتبط الخوف ويسمييا  :/ مخاوف موضوعية أو حقيقية1

و قد يكون ىذا الخوف راجعا إما إلى خبرة  ،أو الظالم ،معين محدد مثل الخوف من الحيوان بموضوع

وتقسم ىذه المخاوف حسب الخطر الذي يتوقعو الشخص  ،بيا الطفل كمما شاىدىا أو تذكرىاسابقة مر 

                                                                         م:العادي منيا إلى ثالثة أقسا

                                         .الخطر بارزا مثل الخوف من النار ا/ نوع يكون فيو

باخرة أو الخوف من ب/ نوع يكون فيو الخطر راجعا إلى الصدفة مثل الخوف من السفر بالطائرة أو ال

                                                      .قال العدوىانت

أو األماكن  ،أو من صعود األماكن المرتفعة ،ج/ نوع يكون فيو الخطر مطمق مثل الخوف من الصراصير

    .المقفمة

ال يرتبط فييا الخوف يسمييا البعض بالمخاوف غير الحسية ىي التي / مخاوف عامة غير محددة: و 2

نما يكو و  ،بموضوع معين أو يكون موضوعيا مجيوال ليس لو  ،ن عاما غير مستقر عمى موضوع معينا 

 ص ،2008،حمدي جمةشيفر، تر ) .وجود محسوس مثل الخوف من الغول أو الموت أو جينم

 .(134- 133ص

                                                                     :أعراضو/2-3-3

وب برعشة وقد يكون مصحوبا بالعرق، أو الصياح المصح ،لخوف مصحوبا بالصراخ أو البكاءيكون ا

 ،وىو يؤثر عمى نمو شخصية الطفل ،قد يصاحبو التبول لالإرادي كالم،اضطراب ال ،سرعة دقات القمب

كية السمو ويالحظ الخوف عند الطفل من خالل سمسمة من األنماط  وعمى أداء الشخصية وعالقاتو باآلخر

 :تشمل
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د يؤمن آو اليروب لالتصال براش ،واالرتعاش، والتجمد في المكان والتعابير الجاحظة، الرؤية الحذرة

 .(65ص ،2001حديقة ،) الحماية من موضوع الخوف.

:/عالجو2-3-4  

 :لتالية حين النظر في ظاىرة الخوفالمربين إتباع التوجييات او  اآلباءيتوجب عمى 

       .الن الخوف يزول بزوال أسبابو ،ف ومنشئو أمر ىام في عالج الخوف: تحديد الخو أوال

 ،أسرتو وأفراد: لما كان الخوف مكتسبا من البيئة التي يعيش فييا الفرد وال سيما من والدي الطفل ثانيا

كما يتوجب عمى األميات بشكل  ،األطفال أماممربين عدم إظيار مشاعر الخوف الو  اآلباءعمى  توجب

عمى اآلباء أن مى النوم أو الخمود إلى اليدوء و عدم تخويف األطفال من اجل تسكيتيم أو إجبارىم عخاص 

إثارة األشياء التي  فالقاعدة العامة تتمثل في منع ،كون غالبا باالستثارة أو التكراريتذكروا أن الخوف يت

 .(163ص ،2002، جعريف). تخيف اليدوء

 :                        ف نوعو أو سببو عمى النحو التالييختمف عالج الخوف باختال :ثالثا 

/ إذا كان الخوف ناشئا عن مخاوف حسية فال بد من ربط مصادر الخوف بأمور سارة ومحببة لدى 1

فمثال يمكن معالجة حالة خوف احد  ،تعد من أفضل الطرق في عالج الخوفالطفل وىذه الطريقة 

يخاف منو تدريجيا أثناء قيامو ببعض األعمال أو اليوايات المحببة  األطفال عن طريق تقديم الشى الذي

 .                         يف لدى الطفل حتى يزول الخوف منووبالتدريج يصبح ىذا الشئ المخ لديو ....

/ إذا كان الخوف ناشئا عن مخاوف ال تدرك إدراكا حسيا من قبل األطفال لعدم وجودىا كالغول مثال 2

األمر يتطمب عدم إثارة الموضوعات التي تسبب ىذه المخاوف ،أما إذا كانت الموضوعات التي فان 

بالشكل الذي  ،كالموت فانو يتوجب عمى اآلباء شرح حقيقة الموت ،تسبب خوف األطفال موجودة فعال
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يبقى في يناسب عقل الطفل وخبرتو ،والسماح لو  بالحديث في ىذا الموضوع دون كبتو في نفسو ،حتى ال 

 ،2002 ،جعريف)ة احد أقرباءه .حيرة فيما يتعمق بحقيقة الموت ،و ال يقع في صدمة عنيفة تنشا عند وفا

                                                              . ( 164 -163ص  ص

                                                                     :/ ضعف الثقة بالنفس2-4

./تعريفيا2-4-1  

فسية التي الثقة بالنفس ىي سمة من سمات النان"  ()عبد الالوي سعديةمصطفى القاضي يقول الباحث 

عبد ) ."وتحقيق األىداف الموجودة  ،عمى مواجية كل العقبات والظروف الكفاءةتعني الشعور بالقدرة و 

                                                .(44ص  ،2012 ،الالوي

ضعف الثقة بالنفس عند األطفال يرتبط ان " ) عبد الالوي سعدية ( القومي عبد العزيزويرى الباحث 

بموضوع الخوف ارتباط شديد ،ويضعف روح االستقاللية في األطفال ويكون عمى فقد األمن أو وجود 

الخوف و من مظاىر ىذا الضعف نجد ،التردد التيتية االنكماش و الخجل ،وعدم الجرأة وتوقع الشر 

 .(44ص  ، 2012 ،عبد الالوي )." زيادة الخوف وشدة الحرص 

منفس متكونة عمى أساس تفكير خاطئ وغير واقعي لمؤلمة المجموعة من األحاسيس "عبارة عن  أنياكما 

 .(54ص ،2008،العصيمي) ."في مركز الشخصية يكبتيا في الالشعور وتتكون وتشكل ذكريات مزعجة

  :أسبابيا/ 2-4-2

 :عدم ثقة الطفل في نفسو في اآلتي وتتمخص أسباب

 رعاية ويعيش في امن و طمأنينة  فبعد أن يحاط الطفل بكل ،تربية خاطئة في الطفولة األولىب / أسمو ا

يمجا اآلباء عندما يتعمم الطفل المشي و لمعب إلى  ضربو كمما عبث بشيئ في المنزل ،اآلمر الذي لم 
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وتبدآ مشاعر  المعاممة ،فيضطرب نفسيا و يقمق نتيجة االنتقال الفجائي في  يتعود عميو من والديو سابقا ،

 .الثقة في النفس التي سبق لو أن تمتع بيا خالل العامين األولين آو األعوام الثالثة من عمره في الزعزعة

ويؤدي إلى تثبيط عزمو في  ،د دافع عنده لمجيد واالجتياد/ مقارنة اآلباء بين طفل وآخر بقصد إيجاب

 ىو مقصود بيا. أي أن ىذه المقارنات تؤدي إلى عكس ما ،نفسو

 .قص وتقميل من درجة ثقتو في نفسوالتوبيخ كميا أمور تشعر الطفل بالن/ النقد و ج

وتصل اعتمادية  ،براتتدخل الكبار في الكثير من شؤون الطفل ال يحقق لو فرص اكتساب الخ نإ /د

بالنفس ألنو يشعر  تتكون لديو الثقة بذلك الال يتركونو يتناول طعامو بنفسو و الطفل إلى درجة أن اإلباء 

 .(25ص  ،2016 ،جابر) .رتو عمى أداة ىذه األفعال بنفسوبعدم بقد

فعميو أن  ،دون أن يتركوا لو حرية التفكير / تسمط اآلباء وشغفيم في السيطرة عمى كل حركات الطفله

 .يطيعيم طاعة عمياء

وعدم الشعور باألمن المنازعات بين الوالدين تؤدي بالطفل إلى عدم االستقرار / اضطراب الجو العائمي و و

والنطق السميم كما أن اضطراب آلب وغضبو يزعزع ثقة الطفل بنفسو وقدرتو عمى الكالم  ،والطمأنينة

 .والتعبير عن نفسو

لتأخر الدراسي اوأيضا انخفاض مستوى الذكاء و  ،كالعرج والحول والتشوه الخمقي النقص الجسماني/ س

 .امل تسبب لمطفل عدم الثقة بالنفسكميا عو 

عدم الثقة في النفس تجعمو ينشا عمى شاكمة في بيئة تعاني من القمق النفسي والخوف و / نشأة الطفل ش

 .المشاركة الوجدانية واإليحاء والتقميد أفراد ىذه البيئة النتقال ىذه المشاعر إليو منيم عن طريق
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يجب  ،مل ضعف ثقة الطفل بنفسو أو قوتياأسموب التربية ىما في الواقع أىم عوازلية و / أن البيئة المنص

يمكن أن يتحقق إال إذا نشا  وىذا ال ،ذي يساعد الطفل عمى النمو النفسيأن يتوافر الجو السيكولوجي ال

يمان ويحبان الطفل ويف ،ي بين والدين يحب كل منيما األخرفي جو عائمي يشعر فيو بالدفء العاطف

كيف وكسب يفعالن ما في استطاعتيما لمساعدتو عمى التلنفسية وقدراتو وما يتطمع إليو و رغباتو وحاجتو ا

 .الخبرات والميارات

 :أعراض ضعف الثقة بالنفس/2-4-3

 :فس عند الطفل فيما يميتتمثل أعراض ضعف الثقة بالن

 المقدرة عمى الدفاع عن نفسو في حال تعرضو لالعتداء من غيره من األطفال.  عدما/ 

 .(27 26 ص-ص، 2016 ،جابر) .مو بل يعتمد عمى التقميد األعمىال يفكر دوما بما يريد فعب/ 

 عدم الثقة بما يقولو والده.ج/ 

 .سواء كان بالفعل أو الكالمدائم الخجل ويخاف من مواجية اآلخرين د/ 

 .انفعالي وعصبي في ردود أفعالوه/ 

 .يرى نفسو شخص غير محبوبو/ 

 .يحمل اآلخرين فشموس/ 

مكانياتو وييحط من قيمتو و ش/   .رى دائما انو اقل من أي شخص حولوا 

 .يحمل اآلخرين فشموز/ 

 ال يستطيع اتخاذ قرار.ص/ 
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                                                                                             .( 28ص  ،2016جابر ،) .تي يتمقاىايشك في كل الوعود ال غالبا ماض/ 

 :/ عالجيا2-4-4

 يمي: يتمخص فيما

من الصواب  أجدىوان الخطأ الذي يستفيد من الطفل  ،تخفيف الشعور بالحساسية الزائدة العمل عمىا/ 

 .يفعموالذي ال 

ثم  ،يشعر باالطمئنان عندما يجمس معيمتعويد التمميذ عمى التحدث في المجتمعات من الزمالء الذين ب/ 

  .رح التمميذ موضوعات مثيرة يجيدىايط

ب بحيث ال يتيي ،تكثر فييا المناقشات و المناظرة اندماج التمميذ في الجمعيات و االجتماعات التي ج/

ى خطئيا في ىذه بل يقول الكالم الذي يستطيعو دون أن يحاسب نفسو عم ،الكالم في ىذه الجمعيات

 .ف فيو انو سيطيع أن يتحدث بطالقةوسيأتي الوقت الذي يكتش ،الفترة التدريبية

يترك فكرة لشعوره بالفشل سبيال إلييا فان  ال ،نمي في نفسو فكرة الشعور بالنجاحيجب عمى الطفل أن يد/ 

 ،عبد الالوي)ي لو اثر عمى االنتصار و النجاح وبالتال ،مى العزيمة والتصميماتي تأثيرا علإليحاء الذ

 .  (46 - 45ص ص ،2012

 إلىالمشكالت النفسية السابق ذكرىا تنتج عن عدة أسباب تعود  أنتم عرضو سابقا نستنتج  ن خالل مام

بسبب اإلحباط الذي يتعرض لو الطفل في طفولتو، وىذه أو الخاطئة  تنشئتيم، وطريقة اتجاىات الوالدين

  .إذا لم يتم عالجيا في الوقت المناسباضطرابات نفسية  إلىتتفاقم  أن يمكنياالمشكالت 
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 :ل الذين يعانون من مشكالت نفسيةفا/خصائص األط3

  :فيما يمي ثلبمجموعة من الخصائص وتتم ت نفسيةاألطفال الذين يعانون من مشكال يتميز 

 ،حل مسائل بسيطةو ل لفظ الكممات وتكوين قصة معينة يستطيع بعض األطفا /الفيم واالستيعاب:1

 .لكنيم غير قادرين عمى فيم المعمومات التي ترد من البيئة

فال يستطيعون ، لدييم ميارات ذاكرة ضعيفة ذين يعانون من مشكالت نفسيةاألطفال ال بعض /الذاكرة:2

 .المالبس واألدوات وموقع صفوفيم :تذكر موقع ممتمكاتيم الشخصية مثل

 / القمق3

غير لفظي يستخدمو الطفل لجذب انتباه  أواي سموك لفظي  وىو :جذب االنتباه إلى/السموك اليادف 4

 أوالمرح الصاخب  أوالصراخ : منشاط الذي يكون الطفل بصدده مثليكون عادة غير مالئم لو  ،اآلخرين

 .بعض الحركات الجسدية باليدين والرجمين أو ،التيريج

 ،التصفيق ،الضحك :مثل اآلخرين اتسموكمعارضا مع  السموك الذي يكون وىو /السموك الفوضوي:5

واستخدام  ،رى كالعجز في االشتراك بالنشاطاتوبعض السموكات األخ والصفير الغناء ،الضرب بالقدم

 .السيئة األلفاظ

وخمق  إيذائيمبيدف  ،واآلخرينجسدية عدائية ضد الذات  بسموكياتالقيام  وىو :/العدوان الجسدي6

  .قاسية أسطحبالنفس عمى  واإللقاءوالخدش  ،العض والضرب :المخاوف مثل

خمقني اهلل  ،سئ أنا ،أحمق أنا ،غبي أناقول  :مثل اآلخرين أوويكون ضد الذات : / العدوان المفظي7

 (.57،ص 2014.)الميالدي، .عديم الفائدة
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 إلىمن السموك العدواني  ،السرور إلىالمزاج المتقمب من الحزن  إلىوىذا يعود  :/عدم االستقرار8

 .الحركة إلىمن اليدوء  ،النسحابياالسموك 

كانت  ذاإكبيرا عمى مفيوم الذات لدى األطفال خاصة  تأثيراالمنافسة الشديدة  تؤثر /التنافس الشديد:9

 :اىرىاظغير واقعية ومن م

الشعور  ،رد فعل عدائي عند الفشل ن،يكون الطفل األول في نشاط معي رد فعل عدائي عندما ال 

صرار عمى التغييرات اإل ،االىتمام الزائد بالقوانين والتعميمات مألوف باإلحباط عند التعرض لنشاط غير

 .عدم الرغبة باالنخراط بنشاطات جديدةو عدم االىتمام  إظيار ،القوانين في

 اآلخرين،من قبل  يتضمن عدم االىتمام بالميمة المعطاة لمطفل والتوجييات المقدمة :/عدم االنتباه10

  .اليقظة بأحالميقوم  أوويظير انو مشغول البال 

، فكير والتخطيطبحيث تظير عمى شكل ضعف في الت رمثي أليوىو االستجابة الفورية  :/ االندفاع11

 .مالئمة وتكون سريعة ومتكررة وغير

بحيث يجد األطفال  ،االستمرار في نشاط معين بعد انتياء الوقت المناسب لو إلىوىو النزعة  /التكرار:12

 اآلخرونعندما يكون  الضحك مدة طويمة بعد سماع نكتة :مثل أخر إلىمن نشاط  صعوبة في االنتقال

 .قد توقفوا عن الضحك

أو صديق  ،آو طالب ،أو ابنو ،و إدراك الشخص لذاتو كفرد أو ابنى: / مفيوم ذات سيئ آو متدن13

 ،فال أنفسيم عمى إنيم غير مناسبينويدرك كثير األط ،متقبل بالمقارنة مع فعالية الذاتوىكذا يكون غير 

استطيع فعل ذلك " "أنا  "ال :تعكس ىذا المفيوم من مثلبعبارات ويتمثل مفيوم الذات السئ  ،أو فاشمين

في االنخراط لست جيدا " ومثل ىؤالء اإلفراد يكون لدييم حساسية مفرطة ضد النقد وال يكون لدييم الرغبة 

      (60-59ص ،ص 2014)الميالدي، . في كثير من النشاطات
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لتوجييات المقدمة من قبل ا ،والنصائح ،المتطرفة والمستمرة لالقتراحات ىي المقاومة: / السمبية14

 ،)لموافقة عمى النشاطات قميمة( و ،ة تتمثل )بعدم الرغبة في أي شئ(وىذه المقاومة أو المعارض ،اآلخرين

ذا سئموا يدل جوابيم عمى عدم السعادة سواء في المدرسة أ ،الستمتاع بعدد محدود من النشاطاتا و في وا 

  .يرون عدم االستمتاع بالحياةيم يظف ،برنامج معين أو مع األصدقاء

وىو غير متنبأ  ،ويتصف بعدم التنظيم ،اط الجسدي المستمر وطويل البقاءىو النش :/ النشاط الزائد15

 بأنويتصف سموكيم ممثيرات البيئية شديد و بو وغير موجو فاألطفال ذو النشاط الزائد يكون رد فعميم ل

 .متواصل عصبي وعدواني

 ،كي مكافئ عند االستجابة لممثيراتولديو نشاط حر  ،يتصف الفرد بأنو بطئ و بميد :/ قمة النشاط16

بة بطريقة مالئمة لمتطمبات ويرتبط ىذا السموك بمستوى طاقة الفرد أو قابميتو لالستجا ،وعديم االىتمام

 الذي يؤثر عمى نشاط الفرد ،مة النشاط قد تكون عرضا من أعراض القمق أو الخوفوق ،بيئتو

يث أنيا من وجية نظر بح، الترك أو اليرب من مواقف الحياة ىو سموك انفعالي يتضمن :/االنسحاب17

 ،منعزل بأنو النسحابياويوصف الطفل  ،بب لو صراعا نفسيا أو عدم الراحةممكن أن تس ،إدراك الفرد

 .                                قمق لديو أحالم اليقظة ،خجل ،خمول

 إلرضائيم أو اآلخرينعبارة عن سموك يقوم بو الفرد بناء عمى طمب : الذي يتأثر باآلخرين/ السموك 18

 غير قادر عمى تحمل بأنوفالطفل الذي يتأثر باآلخرين يوصف دائما  ،دون التفكير بعواقب ذلك السموك

تيم ويختارون شعر األطفال الذين يتأثرون باآلخرين باألمان في بيئأي ال ي سيل القيادة أو ،المسؤولية

د كعذر ويفعمون أي شئ إلرضاء قائدىم المختار، وعادة ما يكون استخداميم ليذا القائ عادة قائد ليوجييم،

    (.97 -96ص ص ،2003 يحيى،نشاطيم الشخصي.)لسموكيم و 
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موك غير المناسب لممرحمة العمرية، يظيره األطفال األصغر ويقصد بو الس: ج االجتماعي/ عدم النض19

يفشل الطفل  ،المضغوط أو مألوفويظير ىذا السموك عادة عندما يكون الطفل في وضع غير  ،عمرا

زمات االستجابة يناو يتميز بمحدودية ميك ،ميارات المناسبة لممرحمة العمريةغير الناضج اجتماعيا في ال

أو  ،يفضمون األصغر منيم سنا أنيممن صفات ىؤالء األطفال  ،اعية المتواجدة لالستعمال الفورياالجتم

 .سب مرحمتيم العمرية ولكنيا زائفةسموكات تنا ويظيرون والدمىويختارون المعب  ،األكبر سنا كأصدقاء

نوعية ومناسبة نشاطات العالقات بين األشخاص تعنى بكمية و  :/ العالقات الشخصية غير فعالة20

ىذا التعامل بحيث يمكن أن يكون  سنا في بيئتيم،األكبر منيم األطفال وردود أفعاليم تجاه أصدقائيم و 

 :بأنيمغير منتج وىكذا فيوصفون  أومنتجا  ،سمبيا أو ايجابيا ،مناسبا أو غير مناسب

                                                                    .يعرفون السموك المطموب ال - 

 .                                     السموك المتعارف عميو مع الميمة غير قادرين عمى أداء -

                             .اجتماعية خاصة في مواقف محددة ليست لدييم خبرات -

حيث أن ىذا السموك  ،ة جنسية غير مقبولة اجتماعياعبارة عن سموكات ذات دالل :/االنحراف الجنسي21

قاليد المتبعة في ومن المعروف أن السموك الجنسي يختمف حسب الت ومتنوعة،يخمق مشاكل كبيرة 

خص الممارس ليذا السموك وغالبا ما يعتمد تقييم مثل ىذه السموكات عمى ثقافة ىذا الش ،المجتمع الواحد

(. 98ص ،2003 ،يحيى. )ذي يالحظ ىذا السموك ومجتمعووعمى ثقافة الشخص ال ،ومجتمعو  

مصطمح نفس جسدي يشير إلى تداخل الجياز النفسي و  نإ :ل نفس جسدية/ الشكوى من عم22

ة التي تظير عمى شكل و الصراعات الداخمية النفسي الجياز الجسدي و اعتماد كل منيما عمى األخر،

ىذه االعراض يمكن أن تكون نتيجة اضطراب جسمي فمثال عندما يكون اإلنسان في  ،أعراض جسمية
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يتظاىر بالصداع أو الغثيان و ليذا السبب فمن المتعارف عميو أن يتمقى الطفل وضع مضغوط فكثيرا ما 

                                 .اصةفحصا جسديا كامال من قبل أطباء قبل إخضاعو لبرنامج تربية خ

ا فالطفل المتمرد يوصف بأنو دائم االتجاىات،نشاط مناقض لمقوانين و  عبارة عن :/ التمرد المستمرد23

موا إلى الذين ادخ األطفالكثيرا من و  .نين والديو ومعمميو واتجاىاتيميشترك في نشاطات مناقضة لقوا

    .  المعممفيم يتحدون بعدوانية سمطة  ،فعاليا ىم متمردون بشكل مستمرانصفوف المضطربين سموكيا و 

فيناك  ،لممارسة نشاط معينتتضمن الدافعية أن يكون لدى الفرد سبب ايجابي  :/ المشاكل الدافعية24

يكبر بعضيم يفقد وعندما  عدد قميل من األطفال ال يحثون لممارسة النشاطات في المدرسة االبتدائية،

الخوف  أويكون في عدم فيميم لمنشاط  أنوالسبب وراء عدم ظيور الدافعية لدييم يمكن  ،حماسو لممدرسة

.(99ص ،2003 ،يحيى. )الجديدة أو المختمفةمن النشاطات   

الذين يعانون من مشكالت نفسية يتميزون بعدة  األطفال أنسابقا نستنتج  إليوتم التطرق  من خالل ما

تعيق نموىم في جميع  أنوىذه الخصائص من الممكن العاديين  األطفالخصائص تميزىم عن باقي 

 .النواحي
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 :النفسية والسموكية في مرحمة الطفولة  فات العالمية لالضطراباتالتصني/4

  : (DSM 4 ) /حسب الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لألمراض النفسية4-1

العقمية المعروف باسم الدليل  لألمراضفي دليميا التشخيصي  األمريكيةتورد جمعية عمم النفس 

التي تظير لدى األطفال  لالضطرابات االنفعالية النفسية تصنيفا لألمراض الرابع واإلحصائيالتشخيصي 

رامج العالجية المناسبة لكل المرتبطة بيا ونوعية الخدمات والب األعراضوالمراىقين اعتمادا عمى طبيعة 

 :فيما يمي وصفا لبعضيا رابات االنفعاليةطاالض يشتمل ىذا التصنيف عمى شريحة واسعة من. منيا

 : اضطرابات التكيف :أوال

 الضاغطة واألحداثمن السموك مثل عدم االستجابة عمى النحو المناسب لممواقف  أشكالوتتمثل في 

 القمق، ،كالخوف األعراض( اشير وىي تشمل مجموعة من 6) إلى (3تالزم األطفال لمدة تتراوح مابين )

 التخريب المعتمد والمشاجرة التيرب من المدرسة،

 : اضطرابات القمق :ثانيا

التي تمتاز بمستوى عالي من التوتر وتشمل الخوف المرضي من المدرسة  األعراضىي مجموعة من 

مصحوبة  كونحادث معين وفي الغالب ت إلىبعد التعرض  والسموك التجنبي والذعر الشديد واضطراب ما

تظير عمى شكل  أوسموكية مثل سوء التصرف والرفض والعناد  أشكالجسمية وتتبدى في  بأعراض

 .(27ص، ،2006 ،الزغمول) .ستجابات انفعالية كالصراخ والبكاء والرفسا

 : االستحواذي-اضطرابات السموك القيري ثالثا:

وتخيالت ودوافع غير واقعية عمى تفكير الطفل  وأوىاموتتمثل أنماط السموك االستحواذي في سيطرة أفكار 

 .ترديد أفكار أو وأنشطةأنماط السموك القيري فتتمثل في تكرار أفعال  أما وبشكل متكرر
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 :صدمة أوبعد التعرض لحادث  اضطرابات ما :رابعا

صدمة بعض أنماط السموك غير عادي بعد مرور شير  أويظير األطفال عادة بعد تعرضيم لحادث  

 .في الخوف الشديد وصعوبة النوم والكوابيس المزعجة األعراضواحد وتتبدى ىذه 

 :الصمت )الخرس( االختياري :خامسا

يظير ىذا االضطراب عند  األكاديمية أوالتحدث في المواقف االجتماعية  أثناءحالة من الفشل  ىو 

  .بعد دخول المدرسة إاليكتشف  األطفال قبل سن الخامسة وال

 :عجز االنتباه /النشاط الزائد : اضطرابسادسا

تتناسب مع نمو الطفل مثل عدم  سموكية غير ناضجة ال وأنماط أعراضيظير ىذا االضطراب في عدة  

 .القدرة عمى التركيز واالنتباه وكثرة التنقل والحركة واالندفاعية 

 : اضطرابات سوء التصرف :سابعا

عند اإلناث ، وتمتاز ىذه (%9-%2)عند الذكور وبين (%16-%6 )تتراوح نسبة ىذه االضطرابات بين

االضطرابات في اإلصرار المتكرر والمعتمد لممارسة أنماطا سموكية تعارض القواعد والمعايير االجتماعية 

لمسموك المقبول وتأخذ شكل معارضة الوالدين واليروب من البيت والمدرسة واالعتداء المفظي والجسدي 

شكل االنحراف الجنسي واإلدمان والتدخين والتيور والمغامرة   لتأخذيتطور الحقا خرين ،وىذا قد عمى اآل

 .(28،ص،2006، الزغمول.)

تظير مثل ىذه االضطرابات نتيجة الصورة السمبية والمشوىة التي يشكميا : اضطرابات الشيية :ثامنا

حيث  ،دى اإلناثالمراىقين والسيما لوىي في الغالب أكثر انتشارا لدى  ،ودواتيماألفراد حول أجساميم 

نب مما يولد لديين الشعور بضرورة إنقاص الوزن وتج ،وغير جذابةينظرن إلى أجسادىن عمى أنيا بدينة 
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م وفقدان الشعر . وتمتاز أعراض ىذا االضطراب بنقص حاد في الجستناول أنواع معينة من األطعمة

 .واالكتئاب وغيرىا

 : رضىاضطرابات الشره لمم :تاسعا

إن أىم ما يميز ىذا االضطراب ىو انيماك الفرد في تناول كميات كبيرة ومتنوعة من الطعام وبعدىا يتم 

مثل المجوء لمتخمص منو عن طريق التقيئ أو  ،سائل لمتقميل من أثار ىذا الطعامالمجوء إلى إحدى الو 

وان مثل ىذه  .في تناول الطعام في زيادة الوزن استخدام المسيالت أو الصوم لمتقميل من اثر اإلفراط

قدرة عمى االضطرابات ينتج عنيا اثأر سمبية مثل اضطراب الدورة الشيرية لدى اإلناث والتعب وعدم ال

 .التكيف مع الطقس البارد

 : القطب /اضطرابات اليوس االكتئابياضطرابات ثنائية  :اشر اع 

حيث تكون  ،إلى أخر واكتئابية تتذبذب في مستوى شدتيا من موقفوىي عبارة عن ردات فعل انفعالية 

ية وغالبا ما تسود مثل ىذه النوبات االنفعال ،وفي مواقف أخرى شديدة وحادة ،منخفضة في بعض المواقف

 في مرحمة المراىقة وما بعدىا

 : اضطرابات االكتئاب :عشر حادي

عة اإلثارة عبارة عن نوبات انفعالية تظير لدى األطفال عمى فترات يفصل بينيا شيرين وتتمثل في سر  ىي

وان المظاىر االكتئابية التي  .االستمرار في االتصال مع اآلخرينوعدم القدرة عمى  ،والغضب ،والتييج

 .(29ص، ،2006 ،الزغمول) .البالغينتظير لدى األطفال تكون اقل حدة واستمرارا من األفراد 
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 : عشر: اضطرابات التوحداني ث

 وىي من االضطرابات الشائعة لدى األطفال وتنطوي عمى خمل وتعطيل في قدرة الطفل عمى التفاعل

فالتوحد ىو بمثابة إعاقة نمائية تتبدى في فشل الطفل من تكوين  .االجتماعي والتواصل مع اآلخرين

نما يتعدى  .العالقات مع اقرأنو من نفس العمر ومثل ىذا االضطراب ال يرتبط بأنماط السموك المفظي وا 

 .ير المفظيةذلك ليشمل أنماط السموك غ

 : الضطرابات الشيزوفرينيةا :عشرثالث 

قدان القدرة عمى االتصال وىي اضطرابات انفعالية شديدة تمتاز بمجموعة من التقمبات الشخصية وف

-%0.5)قد تظير لدى  ومثل ىذه االضطرابات ،اليموسات واألوىامدى أعراضيا في بحيث تتب ،بالواقع

 .(%من األطفال1

 : بات التورتيةاالضطرا :عشر رابع

 فرد وتشمل عمى عدد من (10.000أفراد من بين كل ) (5 أو 4وتوجد مثل ىذه االضطرابات لدى )

او عمى استجابة أو عدد من االستجابات الصوتية غير اإلرادية والتي تتكرر  الالإراديةلتقمصات الحركية 

             . (30ص، ،2006،الزغمول)ر. يوميا وتستمر عبر فترات لمدة عام أو أكث

 :(ICD10العاشرة لمتصنيف الدولي لألمراض )/ حسب المراجعة 4-2

 )عكاشة، ب ت(لمتصنيف الدولي لألمراضالمراجعة العاشرة الباحث عكاشة في مؤلفو حسب رأي  

 إعدادحيث قامت منظمة الصحة العالمية منذ الستينات  ،1992في جنيف  االنجميزيةصدرت الطبعة 

اشتراك ممثمي ببالعديد من االجتماعات  والقيام ،برنامج لتحسين تشخيص االضطرابات النفسية وتصنيفيا

والقيام  ،العالم أنحاءوالمدارس الفكرية المتباينة في مجال الطب النفسي من كافة ، المجاالت المختمفة
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حيث تم ادراج  ،المراجعة العاشرة إلىكانت النتيجة النيائية الوصول  أن إلىبالعديد من المراجعات 

ية التي رابات السموكية واالنفعالطاالض ،ووسائل التقييم لألمراضموعة من المعايير لمتصنيف الدولي جم

 :وتم تقسيميا كالتالي( F98 –F90 )منفي الطفولة والمراىقة  تبدأ

  اضطرابات فرط الحركة:/ 1- 4-2

 وعدم (F90)ويرمز ليا برمزمفرطة النشاط  بسموكياتوىي مجموعة من االضطرابات التي تتميز 

تكون ىذه الخصائص  أنعمى  ،ار في أداء عمل معينوعدم القدرة عمى االستمر  ،االكتراث الشديد

اضطرابات النشاط : وىي االضطراباتوتشمل العديد من  .ر مواقف عديدة ومستمرة مع الوقتالسموكية عب

اضطرابات فرط الحركة ، األخرىاضطرابات فرط الحركة  ،اضطرابات التصرف مفرط الحركة ،واالنتباه

 .غير المعين

  :التصرفاضطرابات / 2-2-4

 أوالمستيين بالمجتمع  أووىي االضطرابات التي تتميز بنمط متكرر ومستمر من التصرف العدواني 

وقد تتطور في  ،المراىقين أووىي اشد من شقاوة األطفال العادية ( F91)ويرمز ليا برمز المتحدي ،

اجتماعية سيئة تصاحبيا أجواء بيئية نفسية  ،اضطرابات شخصية مستيينة بالمجتمع إلىبعض الحاالت 

 .وتشمل ما اإلناثمن  أكثر تتمثل في عالقات عائمية غير مستقرة وفشل دراسي وتالحظ عند الذكور

اضطرابات  ،اضطرابات التصرف غير المتوافق ،العائمة إطاراضطرابات التصرف المقتصر عمى  يمي:

اضطرابات في  ،رىاألخاضطرابات التصرف  ،اضطرابات التحدي المعرض، التصرف المتوافق اجتماعيا

 (.276)عكاشة، ب ت،.التصرف غير المعين
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  االضطرابات المختمطة في التصرف وفي االنفعاالت:/ 4-2-3

وكذلك  (F92)ويرمز ليا بالرمز مستيين بالمجتمع أوتتميز ىذه االضطرابات بتوليفة من سموك عدواني 

 ضطرابات التالية:وتشمل اال. عالية أخرىفمضايقات ان أوالقمق  أوشديدة من االكتئاب  أعراضتصاحبو 

اضطراب مختمط  ،تمطة أخرى في التصرف واالنفعاالتاضطرابات مخ ،اضطرابات التصرف االكتئابي

 .في التصرف وفي االنفعاالت غير معين

 االضطرابات االنفعالية ذات البدء النوعي في الطفولة:/ 4-2-4

لقد ميز الطب النفسي لألطفال بين االضطرابات النوعية لمطفولة والمراىقة وبين االضطرابات العصابية  

كثير من االضطرابات االنفعالية في  أن إلىعند البالغين وكان ىناك أربعة مبررات رئيسية وتوصموا 

ىر شاذة النوعية في حد منيا ظوا أكثريعية بتمثل مبالغات في اتجاىات التطور الط أنياالطفولة تبدو 

 ،اضطرابات قمق االنفصال في الطفولة :اآلتيةوتنطوي عمى االضطرابات (  F93)ليا بالرمز ويرمز ذاتيا

االضطرابات الناجم عمى  ،اضطرابات القمق االجتماعي في الطفولة، اضطرابات القمق الرىابي في الطفولة

وىي فئة  اضطراب انفعالي في الطفولة غير معين ،اضطرابات انفعالية أخرى في الطفولة، اإلخوةتنافس 

)عكاشة، ب .خدام أي رمز أخر من الفصل الخامستستخدم حين ال يمكن است ،منفية غير محبذة

 .(277ت،

  :بدء النوعي في الطفولة والمراىقةاضطرابات األداء االجتماعي ذات ال/4-2-5

ىي مجموعة من االضطرابات المتباينة إلى حد ما والتي تشترك في حدود شذوذات في األداء االجتماعي 

نقص اجتماعي يتخمل كل  أووتبدأ أثناء مرحمة النماء ،وال تتميز أساسا بعجز  ،(F94)يرمز ليا بالرمز

 ،شديدة من الحرمان كالأش أومجاالت األداء وتصاحب ىذه االضطرابات في العادة انحرافات بيئية كثيرة 

ووجود ىذه المجموعة من  ،إحداث الحالة في كثير من األحوالحيث يعتقد أنيا تمعب دورا خطيرا في 



األول                                                                        المشكالت النفسية الفصل  

 

54 
 

ىناك اختالفا حول أكثر األشكال مالئمة وعميو فيي  أنكما  ،ي معروف جيدااضطرابات األداء االجتماع

 ،اعمي في الطفولةضطراب التعمق التفا ،(االنتقائيالصمات )الخرس  :منيا أشكال تشمل كذلك عمى عدة

 ،األداء االجتماعي في سن الطفولةاضطرابات أخرى في ، اضطراب التعمق غير المثبط في الطفولة

 .غير معين اضطراب في األداء االجتماعي في الطفولة،

  :اضطراب العرات/ 4-2-6

والعرة ىي  (F95)ويرمز ليا بالرمز العراتىي متالزمات تتمثل مظاىرىا األساسية في شكل ما من 

حركة عضمية غير إرادية وسريعة ومتكررة ،أو إصدار صوتي ذو بداية مفاجئة وليس لو أي غرض 

 والعرات .ن كبتيا لفترات متباينة من الوقتيقاوم .مع ذلك فمن الممك واضح ،وتبدو العرات وكأنيا عمل ال

الحركية الشائعة تتضمن طرقة العين وىزة الكتف وكذلك ضرب التنفس وتشتمل العرات تكرار كممات 

وتكون الظاىرة اقرب إلى الطبيعة حيث يبدى طفل منكل خمسة أو من عشر عرات  ،أصوات أومعينة 

 ،الصوتيةاضطراب العرة الحركية أو  ،اضطراب العرة العابرة :ت ما وىي تشمل مايميعابرة في وق

 .اضطراب عرة غير معين ،اضطرابات عرة أخرى ،عرة الصوتية والحركية المتعددةاضطراب ال

  :دأ عادة في سن الطفولة والمراىقةاضطرابات سموكية وانفعالية أخرى تب/4-2-7

تشترك في أنيا تبدأ في  F98يرمز ليا بالرمزىذه الفئة تتضمن مجموعة غير متجانسة من االضطرابات 

الت يمثل متالزمات واضحة وبعض ىذه الحا ،يما عدا ذلك تختمف في أوجو كثيرةولكنيا ف ،الطفولة

راب نفسي ولكنيا تحتاج إلى اإلدراج ىنا بسب معدل حدوثيا العالي ومصاحبتيا الضط ،التحديد

 ،والطفولةاإلطعام في سن الرضاعة اضطراب  ،التبرز الالإرادي ،سمس البول :واجتماعي وتتضمن مايمي

ات سموكية وانفعالية اضطراب ،لتاتاة، ااضطرابات الحركة النمطية ،لقطا اشتياء أكل مواد غير غذائيةا

 (.278)عكاشة، ب ت ، .ابات سموكية وانفعالية غير معينةضطر ا ،معينة أخرى
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 :أخراضطراب نفسي لم يتم تعينو في موضع /4-2-8

يرمز ليا  .أخر من الفصل الخامسز يمكن استخدام أي رمتستخدم حين ال  ،وىي فئة منفية غير محبذة 

 ( F99 )ب 

وذلك من خالل عرض  ،والسموكية لألطفال ،نيفات العالمية لممشكالت النفسيةنستنتج من خالل التص

أصبحت عائقا أمام نموه النفسي  يواالضطرابات النفسية لدى ألطفال واألكثر انتشارا الت ،ألىم المشكالت

 .في المرحمة الحساسة من حياتو وصاوالصحي خص
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 :الخالصة 

ت يمكن سنوا (9-6بين ) تم التطرق إليو في ىذا الفصل يتضح لنا أن الطفل في مرحمة ما من خالل ما

تظير عمى شكل تصرفات غير مقبولة وتنعكس بشكل مباشر أو غير  ،أن يعاني من مشكالت نفسية

 .واالجتماعيةوانب حياتيم الشخصية مباشر عمى ج

يستوجب توفير كل العناية لالزمة ليذه الفئة من األطفال وذلك آلجل حل مشكالتيم مبكرا قبل  مراألوىذا 

 .تصبح اضطرابات مرضية خطيرة عندىمتطورىا إلى أن 
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 :  تمهيد

حيث يحتاج فييا إلى إشباع حاجات مختمفة ولعل  ،عمر الطفل أىمية كبيرة في حياتو لمسنوات األولى من

الطفل  حياةالتي يكون ليا تأثير كبير عمى  ،اجات النفسية كالحاجة إلى الحب والعطفأىميا ىي الح

 ،بالحنان في ظل حبيا لو وأم ينعم ،إلى حب يتجسد من أب يعيش في كنفويحتاج لطفل فا ،المستقبمية

ىمال بسبب حرما يظل يعاني  ،ن الطفل من احد والديو أو كبلىماوان تعرضت ىذه الحاجات إلى نقص وا 

 ،الطفل فيشكمو ويشكل كل ذرة فيو يظل محفور في نفستمر عن الحب و البحث المسمن الحرمان و 

 . لدى الطفلمن االسرة سنحاول في ىذا الفصل اإللمام بأىم الجوانب المتعمقة بالحرمان و 
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  :األسري أنواع الحرمان /1

 :Sensory Deprivation) (الحرمان الحسي/1-1

المثيرات الحسية وقد تؤدي مع الوقت إلى حدوث إعاقة  أو ،منع الحواس من استقبال المحسوسات ىو

ومن ىنا تعتمد شدة اإلعاقة في الحواس  ،استمر الحرمان الحسي فترة طويمة حسية في إحدى الحواس إذا

إلى أحداث أثارات حسية و مثال ذلك ،عمى نوع الحرمان إذا كان جزئيا أو كميا ولذلك نجد اإلنسان يسعى 

 ،2005 ميموني،.)و لمخشخيشة لسماع ماتحدثو من صوتأو تحريك،الممعقة ضرب الطفل المنضدة ب

 .(81ص

مؤسسات اإليداع التي يسوء فييا نمو  ،الحرمان الحسي خاصية تتميز بيا أنفيرى  عزيز سمارة أما

ظير افتقارىا  ،في مثل ىذه المؤسسات يعيشونكانوا  طفالأل "سبيتيز" الرضع ففي دراسة قام بيا األطفال

وبذلك كانت كل خبرة الطفل البصرية مجرد النظر إلى سقف  ،كان األطفال ال يحممون إال نادرالعب و  إلى

لتنبييات ، إلى أن أصبحت الم يكن يتمقى إال اقل تنبيو سمعيالغرفة الفارغة واليادئة بحيث أن الطفل 

 .(76 ص ،1999 سمارة واخرون،. )الحسية عندىم ضئيمة جدا

 :(Deprivation cuiture) الثقافي الحرمان/ 1-2

الذي يؤدي إلى تأخر ىذا  األمرقمة تعرض اإلفراد إلى الخبرات التي تساعدىم عمى النمو العقمي  و يمثل

نمو بعض القدرات مما  من اثر سمبي في النمو اإلدراكي وتعطيلو كذلك ما يمكن أن تتركو  ،النمو

من ثم ال يتعمم األفراد خبرات جديدة تسيم في و  ،البيئيةل مع العديد من المؤثرات يحرميم من التفاع

يمكن أن نرى عامل المغة يؤدي دورا ميما في الحرمان الثقافي لدى و  ،المستقبميةأعدادىم لمحياة الحاضرة و 

و استثمار استعداداتيم المتيسرة الكامنة  ،من تخمف واضح في استخدام قدراتيمحيث أنيم يعانون  ،اإلفراد

 المادية بشكل مرض الجتماعية و االتوافق مع بيئاتيم  الذي يجعميم غير قادرين عمى إلى الحد
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 ،ميموني) .تام وبعض الفئات االجتماعية الفقيرةمن أىم أمثمتيم األطفال الذين ينشؤون في مؤسسات األيو 

 .(81- 80ص ص ،2005

فإذا تعرض الطفل  ،النفسي لمطفل وعمى نموه العقمي محرمان الثقافي لو تأثير كبير عمى السموكول 

لى ضعف في نموه الجسمي و  ،ذلك سيؤدي بو أثار اجتماعية سيئةلحرمان ثقافي فان   ي.النفسي والثقافوا 

 ،موالدين عن تدبير ميزانية األسرةفالفقر يسبب العجز التام ل ،مان الثقافي إلى عوامل اقتصاديةويرجع الحر 

األسرة يؤدي إلى إىمال الطفل أكثر من األطفال الذين يعيشون في اسر صغيرة ومن كما أن حجم 

القريبة عند األم مما يؤدي إلى اعتبلل كثرة مرات الحمل المتتالية و  ،العوامل التي تؤدي إلى الحرمان أيضا

 .وعدم القدرة عمى رعاية أطفاليا صحتيا

والنظام  ،فقيرة ليس لدييم شعور بالمسؤوليةالعائبلت ال وقد وجد الباحثون أن الوالدين في الكثير من ىذه

 سمارة.)ليتعمم منيا األطفال واألدواتكما انو ال توجد في ىذه المنازل الوسائل  ،منعدم في منازليم

 .(77ص  ،1999 ،وآخرون

 :(Inernal deprivation) الحرمان الداخلي/ 1-3

أو حاسة من الحواس مثل الفقدان  ،أجزاء الجسم دان المفاجئ لجزء منيتضمن الحرمان الداخمي الفق

المفاجئ لمبصر، أو السمع، أو أي عنصر كان الفرد يتمتع بو، فالفرد الذي يفقد شيئا أو حاسة من حواسو 

 ص ،2005 ،)البدري .أو عضو من أعضاء يسبب لو إحباطا أكثر من الفرد الذي ولد وىو فاقد ليا

 .(82 - 81ص
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 :(External deprivation) الخارجيالحرمان / 1-4

 ،خارجي كان يممكو مثل فقدان منزل لشيءيتضمن فقدان الفرد  ،ن الحرمانالحرمان الخارجي ىو نوع م

يسبب إحباطا شديدا الن الفقدان سواء كان ىذا الفقدان بالموت أو بالبعد وىو  ،أو عمل أو صديق

 .دة توافق الشخص مع بيئتو النفسيةيتطمب إعاو 

 :(Mother deprivation)/ الحرمان من األم 1-5

بحيث يشعر  ،لرعاية الطفل بصفة مستمرة وشخصيابأنو عدم وجود شخص واحد مخصص  بولبي يعرفو

 وغالبا ما تكون األم ىي ذلك الشخص. ،الطفل باألمن والطمأنينة والثقة

نظرا  ،األمانو النقص في الحب والعطف والحنان والعناية من طرف  :(De Ajuriaguerra)ويرى 

 (13ص ،2014-2013خالد ،)أو االنفصال عنيا بسبب الطبلق أو الرفض.  ،لغيابيا أو موتيا

، ينتج عن نقص في العبلقة والعناية نوعا من االضطرابات ترى بان الحرمان من األم ىو بدرة معتصم أما

 ،اجتماعية ،نقص يعطي اضطرابات سموكية، نفسيةطرف األم أو بديمتيا. وىذا الالعاطفية والمنشطة من 

 .مما زادت خطورتيا عمى مصير الطفلوكمما زادت مدة الحرمان ك ،ضخامة الحرمانعقمية وحركية حسب 

 .(165ص ،2005 ميموني،)

 :الحرمان األبوي /1-6

حيث  ،األبالحرمان من الرعاية المناسبة إلشباع حاجات الطفل من طرف  بأنو "وآخرون الحوت يعرفو

وقد  ،رجات اإلشباع لمختمف حاجات الطفلدشمولية التي تتصل بنوع الرعاية و يرتبط الحرمان بمفيوم ال

 ."والغذائية والتعميمية والمعب ،ثل نقص الرعاية الصحية والجسميةم ،يظير الحرمان بأشكال مختمفة

 .(7ص 2009 ،وصالح السميري)
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 ج أن الحرمان األسري ال يقتصر عمى الحرمان من األم أو األب بل يتعدى إلى عدةتفي األخير نستن

 .والحسي والثقافي ،أنواع أخرى مثل الحرمان الخارجي

 :المترتبة عن الحرمان من الوالدين اآلثار /2 

 :نمو الجسمي والذهني واالجتماعيتعطيل ال /2-1

ى بناء الطفل من النواحي الدراسات إلى أن الحرمان من الوالدين في الطفولة المبكرة تؤثر عمتشير معظم 

ي اغمب الدراسات تتفق عمى أن مستويات النمو تيبط ىبوطا كبيرا فو  ،واالجتماعية ،والذىنية ،الجسمية

نشا الطفل في اصة عندما يخو  ،ك في حالة الحرمان من رعاية األمذلنياية السنة األولى من العمر و 

وكمما كان بقاء الطفل في  ،ضا في السنة الثانية حتى الرابعةومثل ىذا التأخر يبلحظ أي ،المؤسسة

 .يئة زاد اليبوط في مستويات النموالمؤسسة أي بعيدا عن الب

ات وانو عندما يعتنى بالحاج، إلى أىمية دور األم في عممية تطبيع وليدىا جولد فارب و بولبيوأشار 

فإننا  ،لكن دون أن يمقوا عبلقة مناسبة مع الشخصية التي تقوم محل األم الفسيولوجية األساسية لؤلطفال

وان حرمان الطفل الصغير لفترة طويمة من عناية  ،يحدث بصورة عامة نبلحظ تأخيرا في نموىم غالبا ما

 .المستقبميةالي عمى حياتو بالتو  و عميقة عمى خصائصو وشخصيتو ،خطيرة أثاريكون لو  األم قد

 (.53ص ،2009، اسماعيل)

 :/ اضطراب النمو النفسي )اضطراب األنا واالنا األعلى(2-2

، حيث أشار ميمة التي يعيشيا الطفل مع أبويونتائج الحياة األسرية الس أحديعد النمو النفسي لمطفل 

بعدما كانت تربطو رابطة فسيولوجية  ،عاطفة الحب لدى الطفل المو وأبيوإلى انو رىن بظيور  المميجي

 محضة بينو وبين أمو، فتصبح رابطة عاطفية مستقمة عن الحاجات الفسيولوجية والمطالب النفعية.
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إلى المربية وذلك يرجع  ،تتكون الذات الشعورية لدى الطفل في العامين الثاني والثالث فيميكما انو أكد 

شباع حاجاتو الجسمية والنفسية اىتماميا بو والعطف عميووذلك يحدث من خبلل  ،األولى أال وىي األم  ،وا 

 :تكوين الذات لدى الطفل في مراحل فيي التي تحممو وتضمو بين ذراعييا باستمرار ويمر

ك يبعده عن حيث نجد الطفل يقوم بأي سمو  ،المرحمة تخضع الذات لمبدأ المذة في ىذه :المرحمة األولى

 .األلم ويحقق لو المذة

ذلك نتيجة عدم رضاىا عن سموكو الذي  ،مة نجد األم تقوم بتوجييات لمطفلالثانية: في ىذه المرح المرحمة

لتكوين الطبيعي مما يجعل الطفل يعدل من سموكا تو وىذا ىو ا ،وراء مبدأ المذة فتقوم بمعاقبتو يسعى بو

 .لبلنا البلشعورية

 :فيما يميعن الحرمان من الوالدين المترتبة  اآلثارويمكن تمخيص 

 اآلثار القريبة المدى:

 .يستجيب استجابة عدوانية اتجاىيماعند عودة اتصال الطفل بالوالدين -

 ىذا مرتبط بالرغبة الشديدة في التممك.مب األم وبديمتيا و إلحاح الطفل المستمر والمتزايد في ط -

من جميع الروابط االة انسحاب الطفل والبلمبو  تعمق الطفل بأي شخص راشد في محيط األسرة. -

 .(65ص ،2009 ،)اسماعيل .االنفعالية

 :اآلثار البعيدة المدى

تتحول أحيانا إلى نكبات عمى األطفال الذين يمرون بخبرات  أنتوجد ىناك أثار بعيدة المدى يمكن 

 :دين وتتمثل ىذه الخبرات فيما يميمؤلمة، نتيجة الحرمان الشديد من الوال
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أو حرمان الطفل من أمو لمدة  ،صورة األم أثناء السنوات األولى ارتباط مععدم وجود أي فرصة لتكوين 

وبالمقارنة بين مجموعتين من أو االنتقال بين صورة وأخرى لبلم في الفترة نفسو  ،عمى األقل أشيرثبلث 

حيث ترعرعت المجموعة األولى خبلل  ،تمقوا الرعاية من والدييم من قبلالذين لم ي األطفال األيتام

ترعرعت الثانية منذ البداية في اسر بديمة و  ،سات قبل أن تنتقل إلى أسرة بديمةلسنوات الثبلث في المؤسا

 :يمي مف عن المجموعة الثانية فيماوتبين أن المجموعة األولى تخت

 .بلقات اجتماعية سميمة مع اآلخرين/ تكوين ميول مضادة لممجتمع وعدم القدرة عمى تكوين ع1

 .النطق والكبلم واستمرارىا طويبلظيور مشكبلت / تأخر في النمو المغوي و 2

 .راىقةاستمرار ذلك حتى الم/ تأخر في النمو العقمي و 3

 ./ تأخر في النمو الجسمي والحركي4

 .يم بالعدوانية ضد اآلخرين كالضرب/ اتصاف سموك5

 ./ الغضب والسرقة والكذب6

 الكبار. / الميل لبلتكالية واالعتماد عمى7

ك حتى استمرار ذلوالبرود االنفعالي و  ،والميل لبلنعزال ،االنفعاليم القدرة عمى التكيف االجتماعي و / عد8

 .(66ص  ،2009 ،اسماعيل) .المراىقة

في األخير نستنتج أن لمحرمان أثار خطيرة عمى نفسية الطفل وتظير في عدة أشكال مثل القمق االكتئاب 

 .ىي مرحمة نمو الشخصية ذه المرحمةباعتبار أن ى
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 :/عالقة الطفل بوالديه3

 :بأمه/عالقة الطفل 3-1

إلى أن حب األم  (1901)عام  بولبيالطفولة ذىب األم بالطفل في مرحمة الرضاعة و  ألىمية عبلقة

 .لبروتينات بالنسبة لصحتو الجسميةامرحمة يعادل أىمية الفيتامينات و لطفميا في ىذه ال

 ،القزميةو  ،الجناحى كبلت المتنوعة مثل التأخر العقمييؤدي إلى الكثير من المش فان الحرمان من األم

لذي تمعبو األم في لذلك أصبح من الواضح الدور اانعدام المشاعر و  ،المحنة النفسية الشديدة ،االكتئاب

 ،خرين لووحب اآل ،فيي مفتاح الطفل لحبو لآلخرين ،عن طريقيا يتم أول تطبيع اجتماعيف ،تربية األبناء

السموكية السميمة وتوجد ستة بات االنفعالية و ونموذج األم ىو الذي من خبللو يتعمم الطفل االستجا

                    :خصائص مميزة لؤلمومة السميمة

 الوالدينى تكوين رابطة تعمق بين الطفل و وىو ضروري بشكل عام وليس فقط كعامل يؤدي إل: الحب -

رئيسية قد ال تكون توزيعيا فالرابطة اليرة في كل من قوة رابطة التعمق و فردية كب وىناك فروق :التعمق -

معنى ذلك أن التعمق جانب  ،روابط تعمق متعددة بأفراد آخرين كما يمكن أن تكون لمصغير ،دائما مع األم

 .كما انو خاصية تميز عبلقات أخرى ،وىري في العبلقة بين األم والطفلىام بل ج

وم مقاميما قد أشارت نتائج الدراسات إلى أن التفكك في عبلقة الوالدين أو من يق :ة مستمرةوجود عبلق -

 حدث في ظروف طيبة، أو االنفصال الطويل الذي ،لكن في حالة االنفصال المؤقت .تكون لو أثار ضارة

 .                                                           الت يساعد الطفل عمى االستقبلليةفي بعض الحا ،تكون لو أثار اقل ضررا

يا عبلقة بالنمو المغوي : أشارت الدراسات إلى أن التنبييات الحسية اإلدراكية لبالتنبييات تفاعل غني -

                                                   .د اعتبرىا عوامل ليا أثار ثانوية(وان كان البعض ق) ،والذكاء
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 ،تعمق عمى نحو خاص بشخص واحدبولبى أىمية وجود حاجة لمطفل الن ي أكد :عبلقة بشخص واحد-

وان كانت ىذه الفرضية يصعب قبوليا تطبيقيا إال انو من األفضل أن يقوم باألمومة عدد محدود ال يتغير 

 .ال الفترة الباكرة من حياة الطفلمن األشخاص طو 

حيث أنيا  ،أسرية ينبغي تييئتيا في إطار جو أشار البعض إلى أن األموم :ةاألمومة في جو األسر  -

ية المقدمة الرعاولكن يجب فحص نوعية الوالدين و  ،لية طيبة بالنسبة لمرضع واألطفالتييئ بيئة انفعا

ون بيئة المؤسسة ىي وتك الن في حاالت أخرى يكون الجو األسري سيئا، ،لمطفل في ىذه الحاالت

وفي ىذه الحالة ينبغي توخي الحرص الشديد عند اإلقرار بوضع الطفل تحت رعاية  ،لمطفلاألفضل 

 مؤسسية طويمة المدى.

يتعمق منيا بإطعام الطفل وتعميمو النظام  سبق فيناك ادوار أخرى لبلم خاصة ما باإلضافة إلى ما

 .الخ .المعب معو .و  ،لتعرض ألذىحمايتو من او 

رغم أن لكل من األم والطفل أنماط سموكية  ،تفاعل ثنائي االتجاه ىو المواالطفل المتبادل بين  التأثير أما

وفقا ألماليا ومعاييرىا باإلضافة إلى رغبة األم في تشكيل سموك طفميا  ،دتيا العوامل الوراثية والبيئيةحد

بعض األنماط يمكن تثبيت عن طريق التعديل المتبادل المتدرج رغم كل ذلك فان األم والطفل و  ،وقيميا

 مع الوضع في االعتبار أن ىذه األنماط قد تكون مبلئمة آو غير مبلئمة لممرحمة العمرية  ،السموكية

اتجاه األم  ،ثقافة األم ،لون الطفل ،جنس الطفل ،عمر الطفل :ر المتبادل يتأثر بعدة عوامل مثلوىذا التأثي

 .(85ص  ،2010 ،نسعفا) .األم لمعمل وعوامل أخرى متعددة خروج ،نحو الطفل

رضاعة  ،اليدوء لمطفلوقف تحقيق الراحة و م :ن مبلحظة ىذا التأثير فييا أىمياوتوجد عدة مواقف يمك

مع الوضع في االعتبار أىمية الزمن  ،حمل الطفل عمى الكتف ،بكاء الطفل ،مداعبة الطفل ،الطفل
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شباع تمك الحاجة وبالطبع ىذه المنقضي بين التعبير عن الحاجة و  . مواقف مختمفة الخبرة مستمدة منا 

 .(85ص  ،2010 ،سعفان)

فيرى أن عبلقة الطفل بأمو ابعد العبلقات اثر في تكوين شخصيتو إذ تبدأ حياة الطفل  حسين رشوانأما 

العضوية كالطعام والنوم و  تقوم في جوىرىا عمى إشباع الحاجات ،بلقات بيولوجية حيوية تربطو بأموبع

الم ىي الحب األول فإ .فسية قوية توفر لو الحب و الحنانىذه العبلقات إلى عبلقات نثم تتطور  ،الدفء

وىو  .المزيل األول آلالمو وعدم راحتو وىي .وبقائو ،وىي أىم شخص لصحتو وسعادتو ،في حياة الطفل

 أضعفوىو  ،فيو يولد غاية في الضعف .بدون أمو آو من يرعاه بدال منيا ستطيع أن يفعل شيئاي ال

فانو يرغب في وجودىا  ،لم يشعر الطفل بألم أو عدم راحة وحتى لو ،لمرعاية وأحوجيايا الكائنات جميع

ا والشعور بصدرىا واالبتسام ويرغب في لمسي ،كما انو يستطيع أن يميزىا عن غيرىا من الناس .بجانبو

ا يستقبميو  ،في دخوليا الحجرة وخروجيا منيا وىو يتبعيا ببصره من حين إلى ألخر .وما إلى ذلك ،ليا

 .ويشيعيا بصياح ،بابتسامة لطيفة

مأنينة تمده بأكثر أساليب األمن والطو  ،وتعتني بو ،شك أن شعور الطفل بان أمو ىي التي تطعمو وال

 .لما تيبو لطفميا من رعاية وحنان ألنيا تجد في ذلك خير جزاء ،يقابمو شعور األم بالسرور

كما ان  ،مييا مسئولية الحياة داخل المنزلاألم تشعر بامتداد شخصيتيا في شخصية طفميا وع كذلك فان

. ويتم ذلك عن طريق تربية ية بتقاليدىا وأفكارىا و ثقافتياعمييا مسئولية اكبر ىي استمرار الحياة االجتماع

 أفرادسميم حتى يصيروا وتييئة الجو الذي يساعدىم عمى النمو ال ،طفال وتشكيميم نفسيا واجتماعيااأل

 .(82ص ،2007 ،وانرش) .نافعين
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تغيرة متذبذبة المزاج تكون م وان ال ،وان تكون ناضجة انفعاليا ،ويجب أن تكون لبلم شخصية متزنة

لية ال كذلك فان األم المثا .والمكابرة ،ا معرفة موضوعية بعيدا عن التحيزوان تعرف أخطاءى ،واالنفعال

كذلك  ،جو من األمان لكي يعيش فيو الطفلويجب أن تكون قادرة عمى خمق  .أطفالياتسقط متاعبيا عمى 

ئة في دوأن تظل ىا .و أو تقيده عن ميوليو واىتماماتوينبغي أن ال تطمب من الطفل أمور فوق طاقت

 .ابنيا أخطاءوان تعمل عمى تصحيح  ،مواجية الصعاب

أن ال و  .نانية وحب الذاتاستقرار دون أن تنتابيا نزعات األاألم بدورىا في األسرة في ىدوء و والبد أن تقوم 

حتى  أبنائيافان واجبيا الشرعي و األساسي ىو أن تساعد  ،عمى قياميا بواجبيا نحو أبنائيا تنتظر الشكر

ولكن مع ذلك يجب أن تدفع  .حياتيم الطبيعية في نجاح وسعادة يشبوا رجاال نافعين قادرين عمى أن يحيوا

 .(83ص ،2007 ،رشوان) .التخمي عن مساعدتيمو دريجيا عمى االعتماد عمى أنفسيم ت أبناءىا

 /عالقة الطفل باألب:3-2

ر األب والطفل تأتي متأخرة بعد العبلقة بين األم والطفل وذلك حتى الشيأن العبلقة بين  احمد سعفانيرى 

إشباعيا في ىذه الفترة يتم ويبرر ذلك أن حاجات الطفل المطموب  ،السادس من عمر الطفل عمى األقل

 .تقضي مع الطفل ساعات طويمة أكثر من األب ، كما أن األمباعيا عن طريق األمإش

ومن خبلل المبلحظات  .عبلقة بين األب والطفل في التطورومنذ النصف الثاني من العام األول تبدأ ال

أكثر  مع األطفال )خاصة الذكور( اليومية لنمط العبلقة بين الوالدين والطفل يتبين أن األب يميل لمعب

 ،2010 سعفان،) .نزلية ورعاية الطفل أكثر من األبوان األم تميل إلتمام األعمال الم ،من األم

 .(164ص

فين  ،ل جانبا من حياة الطفل الوجدانية، وليذا أىمية كبيرة في حياتو، خاصة بالنسبة لمبناتفاألب يشغ

 ، فيما بعد أن يحببن أزواجينفي حاجة إلى حب آبائين وعميين أن يحببن آباءىن حتى يتيسر لين 
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نو يقع عمى األب كذلك فا ،مكن أن تتحرك فيما بعد إلى الزوجإذ أن المشاعر التي توجو نحو األب ي

 ،2007 ،شوانر ) ، وتييئة وسائل المعيشةاألول عن الكسب المادي المسئولفيو  ،العبء االقتصادي

 .(84 - 83ص ص

وبشكل  ،فل بشكل مباشر عندما ييتم بالطفلفي الط والبحوث إلى أن األب يؤثر فقد أشارت الدراسات

فان دور األب في التكوين النفسي لمطفل  ،غير مباشر عندما ييتم باألسرة واألم عمى وجو الخصوص

 كما يساىم األب بدور كبير ،في مرحمة الطفولةبيولوجية لمطفل أكثر تأثيرا من دوره في إشباع الحاجات ال

 .(166ص  ،2010 ،سعفان) .في إكساب الطفل األدوار الجنسية

سيئة أو  : وفاة األم أو حالتيا الصحةيقوم بدور األم لعدة أسباب منيا حيث نجد األب في بعض الحاالت

األم بشكل ألي ولكن توجد  بادوارألسباب ال تجعل األب يقوم لكن مثل ىذه ا ،الخزيادة حجم األسرة...

: ثقافة األب والعادات والتقاليد ب نحو القيام بيذه األدوار أىمياعدة اعتبارات تساىم في تكوين اتجاه األ

 والتوافق األسري...الخ

ات فان األب واألم يمثبلن أنماطا مختمفة من التفاعبلت والخبر  ،بة لمسمات المميزة لمسموك األبويأما بالنس

 فمنذ مرحمة الرضاعة يشترك األب مع أطفالو في تفاعبلت تقوم عمى .وقت مبكر في حياة أطفاليم منذ

 ،دي باإلضافة إلى مسؤولية الرعايةفي حين تشترك األم في المعب التقمي ،اإلثارة الجسمية أو أنشطة المعب

، وذلك المرتبطة بالميمةى أنماط السموك كما لوحظ أيضا من خبلل المواقف التي صممت لمتعرف عم

 .ذون دورا يتضمن التوجو نحو العملاآلباء يأخ نإ، بنات البلتي يبمغن خمسة أعواملم

وعمى العموم فيمكن تمخيص اثر . م المساندة االنفعالية والتشجيعفي حين كانت األميات غالبا ما تقد 

والكفاءة  ،واالنجاز والنمو العقمي ،والنمو الخمقي طفل في انو يؤثر في الدور الجنسياألب عمى نمو ال

 .(167ص  ،2010 سعفان،) .االجتماعية والتوافق السيكولوجي
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التربوي  تحتم عمى األب أن يدرك أىمية دوره ،األبوة تتضمن معان سامية إنسانيافيرى أن  بوال حديقةأما 

كي  ،الرابعة والسابعةمتدة بين السنة في حياة الطفل السيما في المرحمة الم دوره النفسي إلىإضافة 

نموذج . ىو الوليس الخوف ،يتجاوز بسبلم المرحمة االوديبية، فاألب ىو رمز اإلعجاب آنيستطيع الطفل 

  .، ىو السند واألمان واالستقرارلمتماىي بأخبلقيتو الفريدة

الذين عبروا أما عن غياب األب فمو تأثير عمى النمو النفسي عند الطفل حيث ىناك الكثير من المشاىير 

وتحدثوا في كتاباتيم عن الشعور بالحرمان الشديد جراء غياب آبائيم أمثال "فادولف ىتمر" "جان بول 

 .(59ص  ،2001 ،حديقة) سارتر" "تورنييو" ...الخ

عن خمق التوازن  مسئول، ي تربطيم عبلقة ثبلثية االتجاىاتفالتفاعل المباشر بين أفراد العائمة الت 

ال يعني فقط  ىذا التوازن .توازنو العاطفي والنفسيفظة عميو كي يتمكن الطفل من تامين العائمي والمحا

بل ىو تفاعل يستطيع الطفل من خبللو تكوين الصورة الحقيقية عن األب وعن  ،حضورا جسديا والديا

يكون الطفل صورة عن  آنفضبل عن وجود األب يساىم في  ،المعنوي والعاطفي الذي يضطمع بو الدور

، وفي جميع الحاالت يحدث غياب األب شرخا في ذلك التوازن ستقببلالدور الذي يتوجب عميو القيام بو م

وقد يترك فقدان التوازن ، نفسي والعاطفي واالجتماعي السميمالعائمي الذي يحتاجو الطفل في مراحل نموه ال

، طراب ،وانعدام االستقرار الداخمير الشعور باالضىذا بصماتو السمبية في نفس الطفل الذي يصبح أسي

س الحاجة إلى وجود فالطفل سواء كان ذكرا أو أنثى يحتاج إلى االتصال المباشر مع األب أي انو في أم

 .األب في عالمو

وتختمف سيئات غياب األب عن طفمو باختبلف مدة الغياب وشكمو وباختبلف العبلقة التي جمعت بين 

ناجم عن والغياب المطول ال، أسبوعينناك الغياب المتقطع الذي ال يدوم أكثر من أسبوع أو الطفل وأبيو في

وما يجمع بين أشكال  ،والغياب بسبب الموت ،والغياب نتيجة انفصال الوالدين، اضطرار الوالد إلى السفر
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ية التماىي أي تعطيل عمم ،ىذه الغيابات ىو غياب الحب األبوي والحماية وغياب الصورة النموذجية

شباع حاجات ضرورية مرتبطة بيا  .(61ص 60ص ،2001 ،حديقة) .والتمثل الواعي ليذه الصورة وا 

حيث  ،العبلقة بين الطفل ووالديو ىي األساس في بناء شخصيتو أنتم عرضو نستنتج  ن خبلل مام

ىي أولى عبلقاتو فيي المسؤولة عمى اشباع حاجاتو في سنواتو األولى ثم و والطفل  األمالعبلقة بين  تأتي

 .األب والطفل متأخرة بعد العبلقة بين األم العبلقة بين تأتي
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 :الصحة النفسية للطفل تحقيق دور األسرة في /4

ة، وتؤدي الحياة اليام والريادي في نمو وتكامل شخصية أبنائيا خاصة في مرحمة الطفول لؤلسرة الدور

، ووجود الوالدين المذين يمنحان أطفاليما العطف والحنان يؤدي إلى خمق مناخ يساعد عمى الزوجية اليانئة

النمو النفسي السميم لؤلبناء، أما االضطرابات التي تؤثر عمى الوالدين، والتعاسة الزوجية المفعمة 

ن العاطفي، واالجتماعي لؤلبناء، وعمى أسموب بالخبلفات تؤدي إلى انييار األسرة، وتؤثر عمى التواز 

 تربيتيم، مما يؤدي إلى اضطرابيم، وفقدانيم الجو النفسي المناسب

 :وتتعدد العوامل التي تؤثر عمى الصحة النفسية لمطفل داخل األسرة نذكر منيا

 :الطفل النفسية على النحو التالي على صحة وتأثيرهاالعالقات بين الوالدين  ا/

إلى تماسك األسرة مما يخمق مناخا يساعد عمى نمو الطفل وبالتالي تكوين تؤدي السعادة الزوجية  -

 .تكاممة ومتزنةشخصية م

العبلقات السوية بين الوالدين تؤدي إلى إشباع حاجة الطفل إلى األمن النفسي والى توافقو لوفاق و ا -

 النفسي.

تؤدي إلى  الو الديةاالتجاىات االنفعالية السوية واتجاىات الوالدين الموجبة نحو الحياة الزوجية ونحو  -

 .أفرادىاالصحة النفسية لكافة استقرار األسرة و 

 .لى نمو الطفل نموا نفسيا غير سويتؤدي إلى تفكك األسرة مما يخمق مناخا يؤدي إ الزوجيةالتعاسة  -

ين تعكر صفاء جو األسرة مما يؤدي إلى أنماط السموك المضطرب لدى الطفل الخبلفات بين الوالد -

 .وعدم االتزان االنفعالي ،والشجار ،كالغيرة واألنانية

 والصحة سياألس المناخ استقساز يهدد به يقىمان قد الري الشاذ السلىكو وجيهللص النفسية المشكالت -
 .(15ص ،2005 شهسان،) .أفسادها لكافة النفسية
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 :على صحته النفسية وتأثيرهاالعالقات بين الوالدين والطفل / ب

 .امبلشخصا كوالثقة تساعد الطفل في أن يصبح  القبولقات واالتجاىات المشبعة بالحب و العبل -

سيئا عمى النمو النفسي  تأثيراالعبلقات السيئة واالتجاىات السالبة والظروف غير المناسبة تؤثر  -

 .والصحة النفسية لمطفل

 :الصحة النفسية على النحو التالي على وتأثيرها العالقات بين اإلخوةج /

بعة مش ،نس عمى جنسأو ج ،الخالية من تفضيل طفل عمى طفل ،العبلقات المنسجمة بين اإلخوة -

يعمل الوالدان حساب  أنىذا ويجب .ي إلى النمو النفسي السميم لمطفلتؤد ،بالتعاون الخالية من التنافس

 الطفل األصغر والطفل األوسط.ية الطفل الوحيد والطفل األكبر و سيكولوج

وعمى العموم يجب العمل عمى تدعيم العبلقات األسرية حتى يتحقق أثرىا النافع عمى صحة الطفل 

ومن أىم ىذه األسباب انييار األسرة بسبب موت  .في تصدعيا الذي يؤثر تأثيرا ضاراالنفسية ويجب تبل

واإلدمان وعدم األمانة و  ،أو السجن ،أو الطبلق ،أو االنفصال ،ين أو كمييما لمطفلان احد الوالدأو ىجر 

 .العبلقات الزوجية الخاصةأو اضطراب  ،الة واالزدحام ونقص وسائل الراحةالفقر و البط

وىكذا نجد أن المناخ األسري الذي يساعد عمى النمو النفسي السوي والصحة النفسية يجب أن يتسم 

 بمايمي:

 .ألمن والحب والرفاىية والقبول واالستقرارإشباع الحاجات النفسية وخاصة الحاجة إلى االنتماء وا -

 .ناءة والممارسة الموجيةتنمية القدرات عن طريق المعب والخبرات الب

 .االجتماعي واحترام حقوق اآلخرين تعميم التفاعل -

 .تعميم التوافق النفسي -

 .(16ص ،2005 ،ىرانز ) .الوالدين واإلخوة واآلخرين ة نحوتكوين االتجاىات السميم -
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 ....الخخاصة بالتغذية والكبلم والنوم تكوين العادات السميمة ال -

 عمى الصحة النفسية لمطفل وأثارىا األسرةوالجدول التالي يوضح الظروف غير المناسبة في 

 عمى الصحة النفسية ثارىاآ الظروف غير المناسبة

 ونقص الرعاية( الرفض )أو اإلىمال

محاولة جذب انتباه  ،شعور بعدم األمن، الشعور بالوحدةال

والتمرد  ،سمبية والخضوع أو الشعور العدائيال ،اآلخرين

سوء  العصبية، ،بادل العواطف، الخجلعدم القدرة عمى ت

 التوافق

 

 الحماية الزائدة

البيئية ومواجية الواقع،  عدم القدرة عمى مواجية الضغوط

عدم االتزان  ،القمق عدم األمن، كثرة المطالب ،الخضوع

 االنفعالي، قصور النضج األنانية 

 

 التدليل

رفض السمطة، عدم الشعور بالمسؤولية، عدم  ،األنانية

 اإلفراط في الحاجة إلى انتباه اآلخرين ،لتحملا

 التسمط )والسيطرة(

م الشعور بالكفاءة، االستسبلم والخضوع أو التمرد، عد

قمع وكبت  ،االعتماد السمبي عمى اآلخرين ،المبادأةنقص 

استجابات النمو السمبية، سوء التوافق مع متطمبات 

 النضج.

 المغاالة في المستويات الخمقية المطموبة
 ،اتيام الذات ،الصراع النفسي، الشعور باإلثم ،الجمود

 امتيان الذات.
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 فرض النظم الجامدة)النقد(
عدم االنطبلق، التوتر،  ،الذات، السمبيةلمغاالة في اتيام ا

 السموك العدائي.

 مشكبلت النظام والتضارب في النظم المتبعة
وعدم الثبات  ،عدم التماسك قيم الطفل وتضاربيا

 التردد في اتخاذ القرارات. ،عالياالنف

 الزواج غير السعيد

 ،ر بعدم األمن، الحرمان االنفعاليالشعو  ،التوت القمق،

ظيور  امن، النظر إلى العالم كمكان غير الميل نحو

 واالكتئاب والقمق. ،اضطرابات نفسية جسمية

 انفصال الوالدين أو الطبلق
العزلة ،عدم وجود  ،عدم االستقرار عدم الشعور باألمن،

 الخوف من المستقبل ،يتمثل قيميم وأساليبيم السموكية من

 اإلخوةاضطراب العبلقات بين 
 ،عدم الثقة بالنفس ،الشعور بعدم األمناء والكراىية، العد

 النكوص

 الوالدان العصبيان
، استخدام الحيل العصبية الشعور بعدم األمن ،الخوف

 التي يستخدميا الوالدان

 الشعور بالنقص  ،امتيان الذات الشعور باإلثم، اإلحباط ، المثالية وارتفاع مستوى الطموح

 الشعور بالعجز والخوف، العناد، الشقاوة. التدريب الخاطئ عمى عممية اإلخراج

  على الصحة النفسية للطفل ثارهاوآ األسرةيوضح الظروف غير المناسبة في  (11رقم ) جدول

 (18 -17، ص ص2115 ،)زهران
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وتشبع حاجاتو األساسية أن  ،المسئولة األولى عن تكوين شخصيتوأن لؤلسرة دور ىام ألنيا ىي  نستنتج

 .واضطراب سموك الطفل ،المسؤولية أدى ذلك إلى انحرافمك انحرفت ت

 :سرةالمفسرة للحرمان من األالنظريات / 5

 النظرية االثولوجية:/ 5-1

االرتباط  نأويرى  ،ممية االرتباط بين الطفل ووالديوفي ىذه النظرية عمى الطبيعة التبادلية لع بولبي يؤكد

وان  ،وبقاء األفراد عمى قيد الحياة ،الميمة لحماية النوعات الغريزية يكون نتيجة لمجموعة من االستجاب

فرضية بولبي الرئيسية تقوم عمى أن التدىور ف ي إلى آثار سمبية في حياة الطفل.فقدان ىذا االرتباط يؤد

بل إلى االنخفاض الذي يحصل لمطفل  ،ود إلى الحرمان من األم بحد ذاتوالجسمي والنفسي قد ال يع

 .شكال المختمفة من التنبيو البيئيألم في األببقائو بعيدا عن ا

وتكمن قيمة ىذه النظرية في تأكيدىا عمى الدور الفعال لمنظم المبكرة لئلشارات االجتماعية لمطفل الرضيع 

 .م والبكاء في تكوين االرتباطكاالبتسا

 :نظرية الفترات الحرجة/ 5-2

وان أي أحداث معينة  ،دورا جوىريا في عممية النموترى ىذه النظرية أن لمخبرات األولى في حياة الطفل 

وان التدخل في عممية النمو أو  ،تترك أثارا ميمة في سموكو ونموه وقعت في فترة محددة من حياة الطفل

وتعد السنة األولى من حياة الطفل  ،تكون ليا أثار عظمى في المستقبل القصور فييا خبلل فترة حرجة

أما من  ،تمك العبلقة التي تكون بينو وبين أمو خبلل ىذه الشيور: يدة منياترة حرجة وذلك ألسباب عدف

الجانب االجتماعي لقد وجد أن الفترة الممتدة بين األشير الستة والسنوات الثبلث األولى من العمر ىي 

واألطفال الذين ينفصمون عن عائبلتيم ويحرمون من عطف ، جة في تكوين العبلقات االجتماعيةفترة حر 
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ص -، ص2007 ،)الشوارب والخوالدة .ة يظيرون استجابات انفعالية حادةألمومة خبلل ىذه الفتر ا

162،163). 

 :نظرية التحليل النفسي/5-3

 الي إلى اثأر عميقة في ذات الفرد وقد يرفض الفرد ذاتو و يؤد ،العطف األسريو  ،إن الحرمان من الحب

 .اضطراب نفسي وقمقاخمي ينتج عنو يتقبميا مما يؤدي إلى صراع د

 ،الوالدين في سنوات طفولتو األولىاالحترام من يشعر بالحب و  وتشير "ىورني "إلى أن الفرد الذي ال

لتالي بانحو والديو واألشخاص اآلخرين المحيطين بو وتيتز ثقتو بذاتو و  العداءوبذلك يكبت شعور الكره و 

، ص تب  )عزيز،. شخصية المؤثرةالذات ىي انعكاس الإذن ف ،يؤدي إلى اضطراب في شخصيتو

208). 

 :نظرية التعلم االجتماعي/ 5-4

من  أو ،م من خبلل التقميدبان الطفل يتعم Banadurraو"بندورا"  Miller يرى رواد ىذه النظرية "ميمر"

ألنيا ىي التي ترعاه وتشبع  ،رية بان الطفل يصبح مرتبطا باألموتقرر ىذه النظ ،التفاعل االجتماعي

 .حدثا معززا في حياتو فيتعمم حبياحاجاتو وبذلك تصبح 

قف وان تعرضو لموا ،الطفل باآلخرين ىو ىدف بحد ذاتو تؤكد عميو ىذه النظرية أن ارتباط واىم ما

 كما أن الرشد.بح من الصعب تغيرىا عند البموغ و يصو  ،لحرمان يؤثر سمبا في سمات شخصيتوااإلحباط و 

وىذا  ،وعمى التكيف االجتماعي بشكل خاص ،ثأر خطيرة عمى جوانب الشخصية ككللمحرمان العاطفي ا

 .يؤثر في نموه السميم

يمده بالقاعدة  ،ن في تفاعبلتيم اليومية مع الطفلالسمعي والمسي الذي يقدمو الراشدو التنبيو المرئي و  إن

األساس لنمو االرتباط وتبعا لذلك فان أفراد معنيين يقدمون ىذا التنبيو المشبع بانتظام فيجعل الطفل يكن 
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بل انو يتطور بمرور الوقت  ،آو غريزية فحسب ،ليم أىمية ويصبحون ىدفا، فاالرتباط ليس عممية فطرية

 .(208ص ،ب ت عزيز،) .شبع مع أناس ميمين في بيئة الطفلنتيجة لمتفاعل الم

  يمي: ومن بين مبلمح تأثير فراق األبوين نفسيا ما

س قد ينطوي عمى أو عمى العك ،يمكن أن يشتمل عمى بكاء أو صراخ إن ارتكاس األطفال البدئي لمفراق

بعد ساعات قميمة أو حتى يوم من الزمن تظير عمى  السكون "الذي يسبق العاصفة ".حالة من اليدوء و 

 :أعمق وعمى النحو األتي طفل اثأرال

 ./ تحدث لديو حالة من االنسحاب1

 / االنعزال.2

 .والعنف ومقاومة البيئة الجديدة / اليياج3

 ./ اضطراب الشيية4

القمق ىاب إلى السرير وحاالت من األرق، و / حدوث مصاعب حقيقية وقت النوم مثل مقاومة الذ5

 .النوم وصعوبة الوصول لنوم ىادئاضطراب و 

 .مثل التبول عمى النفس في السرير يحدث لديو سموك تراجعي قد/6

ال يشير  بشكل متكرر عن الغائب ومتى سيعود أو تعود؟ وبعضيم يسألوا/ يمكن ليؤالء األطفال أن 7

لذلك إطبلقا أما البعض األخر فيذىب إلى الباب أو النافذة بحثا عن المفقود وقمة منيم يييمون عمى 

ب  )عزيز،نظرا لخطورتو  دوده ويجب اخذ ذلك عمى محمل الجدوجوىيم ويغادرون المنزل بحثا عما فق

 (.209ص  ت،
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 أخطري لمتأثرات السابقة ولكن بشكل أنيا تؤد ع الطفل في دور التربية والحضانةالطبلق أو وض أما

 وأكثر استمرارية فأن الطفل بعمر المدرسة يمكن أن يرتكس عمى الشكل التالي:

 ./ اكتئاب أو المباالة أو غضب صريح1

 .تجنبون الموضوع سموكيا أو كبلمياالبعض ينكرون أو ي /2

 .معظم األطفال يعيشون بأمل أو تخيل أن ما حصل لم يحصل حقيقة/3

بالذنب حيث أن بعضيم يتصورون أن ما حصل ىو عممية طرد أو عقاب ليم عمى  األطفاليشعر  /4

  .سموك خاطئ

بعض األطفال يحممون أنفسيم المسؤولية عما حصل ويظنون أن عمميم السيئ ىو الذي دفع بأحد  /5

  .الوالدين أوكبلىما لترك

 .مرضيةالبعض تحدث ليم بالفعل أعراض سموكية ونفسية وجسدية  /6

ويمكن أن يؤدي فراق األبوين أو احدىما إلى أثارا واضحة في نفس الطفل ويفضي إلى مشكبلت عميقة 

مع نفسو واآلخرين في المستقبل وما يفرزه الفراق من انعدام األسباب الضرورية لتمبية حاجات األبناء 

  .ورغباتيم

يعانون من االرتكاسات  أنيمقة ال يبدون أما فيما يتعمق بالموت فان معظم األطفال قبل مرحمة المراى

النموذجية التي تحدث عادة في ىذه الحالة أما بالنسبة لؤلطفال المدارس الذين فقدوا احد والدييم فان 

 ت،ب  عزيز،)مشاعر الحزن لم تكن واضحة لدييم بعد عممية الفقد واستمروا بفعالياتيم اليومية 

 .(210ص
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  :نظرية التعلق/ 5-5

أن الطفل البشري يولد وىو مزود مثمو مثل الصغار األنواع األخرى من الحيوانات بمجموعة  بولبييؤكد 

وبالتالي تزيد من فرص بقائو مثل سموك  من السموكيات الفطرية التي تجعل مقدمي الرعاية بالقرب منو،

سموكيا تعميقا يتضمن ويعتقد أن ىناك نظاما  ،والتحديق في وجييا ،لرضاعة واالبتسام واإلمساك باألما

 .من مقدم الرعاية األولىتيدف إلى المحافظة عمى القرب  ،ط السموك وردود الفعل االنفعاليةمجموعة أنما

 ويرى أن ليدا النظام ثبلث وظائف أساسية ىي :

 .ا/ تحقيق القرب من مقدم الرعاية

بحثا عن الدعم والشعور  دييرع الطفل إلى األم في مواقف الخطر والتيدي: ب/ توفير األمن لمطفل

 .بالراحة

 ج/ اتخاذ األم قاعدة أمنة ينطمق منيا الطفل لمقيام بنشاطات استكشافية في البيئة المحيطة.

وان ىده  "يسمى "بالنماذج العامة الداخمية أن الطفل عندما يتفاعل مع اآلخرين بشكل ما ويرى بولبي

 أبرزوتعد ىده النماذج  ،وتحويميا إلى فروق فردية ثابتةق النماذج تعمل عمى استمرارية أنماط التعم

 .ف الماضي بظروف الحاضر والمستقبلالمفاىيم في نظرية بولبي التي تفسر كيفية تأثير ظرو 

النماذج العاممة الداخمية بأنيا مجموعة من التوقعات المشتقة من الخبرات المبكرة مع مقدم ويعرف بيرك 

بحيث تصبح ىده التوقعات موجيات لمعبلقات  ،لمدعم أوقات الضيق والتوترقديمو الرعاية واحتمالية ت

 .ا لمتوقعات في العبلقات الحميميةالحميمة مستقببل أو تمثيل عقمي لعبلقة التعمق التي تشكا أساس

 .(75ص ،2015 ،)مدوري



الثاني                                                                        الحرمان األسري الفصل  

 

85 
 

رد عن نفسو أو مخططات يمتمكيا الف ،أو تمثيبلت ،كما تعرف النماذج العاممة بأنيا خرائط معرفية

نيا قد تكون عمى مستويات من التعقيد تتراوح بين التر  ،وعن بيئيو المحيطة ،كينكونة مادية ونفسية اكيب وا 

 .األولية إلى تراكيب المعقدة

ويتضمن تقديرا لمدى جدارة الذات  ،جانب التعمق بالذات :لمقول بوجود جانبين ليذه النماذجويذىب بولبي 

تضمن تقديرا لمدى استجابتيم، والثقة بيم كشركاء اجتماعيين فإذا كان مقدم وأخر يتعمق باآلخرين: وي

الرعاية لمطفل رافضا لمطفل وغير حساس لحاجاتو، فان الطفل سيطور نموذجا عامبل يظير فيو مقدم 

ومن جية أخرى إذا مر الطفل بخبرة شعر من خبلليا أن  ،ية عمى انو شخص غير جدير بالمحبةالرعا

فانو عندئذ يطور نموذجا عامبل يظير فيو أن ذلك  ،ة شخص محب وحنون يمكن الوثوق بويمقدم الرعا

 .ة والمحبةالشخص جدير بالثق

ويرى بولبي انو رغم بقاء النماذج العاممة الداخمية مفتوحة أمام خبرات جديدة عند تفاعل الطفل مع 

لطفل سيختار شركاءه ويشكل عبلقات الن ا ،ذلك تميل نحو االستقرار والثبات أشخاص جدد، إال أنيا مع

جديدة بطريقة تنسجم مع النموذج العامل الموجود لديو مسبقا. كما يرى أن النماذج العاممة ستقاوم التغيير 

والن المعمومات الجديدة سيتم تمثميا في النموذج  ،نيا تعمل خارج إدراك ووعي الطفلبمجرد تشكميا أل

سيخضعيا لمنموذج الموجود لديو متجاىبل بذلك  ،خبرات ومواقف جديدةيواجو الطفل  الموجود سمفا فعندما

 األدلة الواضحة التي تدحض ىذا النموذج.

وعبلقتيا بنظرية التعمق  عمى صحة ىذه الفكرة في حديثو عن اضطرابات الشخصية اليدونولقد أكد 

 .(75ص  2015 ،)مدورية أنماط التعمق عبر الزمن فقد أشار أن ىناك مصدرين الستمراري ،وأنماطو
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التي تستمر إلى مراحل نمائية متأخرة ليست  ،تجاىات والمشاعر الخاصة بالتعمقإن اال :المصدر األول

بل إن ىذه النماذج تدوم وتستمر عند  ،داخمية المتشكمة في الطفولة فحسبنتيجة لمنماذج العاممة ال

 تشكمت مبكرا.مواجيتيا لمواقف وخبرات تنسجم مع النماذج العاممة التي 

ىو الطريقة التي تصبح من خبلليا البنية أو تركيب الشخصية مثبتة ذاتيا من خبلل  المصدر الثاني:

تمثميا بناءا عمى اعتقادات آليات التمثل، مثل ىذه اآلليات تعمل عمى تقييد الخبرات من اجل أن يتم 

الجاىزة والمتميزة بعدم مرونتيا في ومع التراكيب المعرفية  ،فيذه اآلليات تطابق مع الخبرات ،جاىزة

 .(76 75ص ص ،2015 ،)مدوري التعامل مع معمومات جديدة

تم عرضو سابقا يتضح ان ىناك اختبلف في وجيات النظر في النظريات المفسرة لمحرمان  من خبلل ما

من عمره يتعرض لو الطفل في فترات مبكرة  ولكنيا مكممة لبعضيا البعض، وعمى العموم تتفق عمى ان ما

بالسمب والديو اوكبلىما ستؤثر  ليا دور كبير باعتبارىا تؤثر عمى نموه بجميع نواحيو، فاذا حرم من احد

 .عمى حياتو بأكمميا
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 :الخالصة

 تو،غاية نياية مرحمة طفول إلىلموالدين دور ميم في حياة الطفل منذ لحظة ميبلده  أنسبق نستخمص  مما

 .وتتكون ذاتو وشخصيتو دون صعوبات واالضطرابات ،مما يحميو ذلك من المشكبلت

من طرف  التقصيريترتب في غالب االحيان عن  ،شكل حرمان قد يظير في المبكر الذي فاإلحباط

ن فمن بين الشروط الرئيسية التي تؤم ،عن غير قصد أوالوالدين سواء كان ذلك عن قصد  األسرة خاصة

في مرحمة الطفولة المستمرة بين الطفل ووالديو  ىي العبلقة ،خاصة منيا النفسية الصحة لمطفل

  أوسع.المدرسة التي سنتعرف عمييا في الفصل التالي بشكل  إلىباعتبارىا مرحمة الدخول  ،المتوسطة
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 :تمهيد

وبما أن  ،فتبدأ بالطفولة وتنتيي بالشيخوخة ،في حياتو منذ الوالدة وحتى وفاتويمر اإلنسان بمراحل مختمفة 

ولماليا من أىمية كبيرة في نجاحو  ،ألساس في بناء شخصية ىذا اإلنسانالمرحمة الطفولة تعتبر حجر ا

ى لتكون فاعمة سمط الضوء عمى ىذه المرحمة الميمة في حياتو إلنشاء شخصية سوية تسعنأو فشمو 

 .وناجحة في مجتمعيا

ولكي تتم تربية الطفل عمى الوجو األكمل البد من معرفة طبيعة وخصائص كل مرحمة عمرية يمر بيا 

مراحل وىي مرحمة الطفولة فقد قسم العمماء ىذه المرحمة الى ثالثة  ،الطفل ليتم التعامل معو عمى ضوئيا

من حيث وسنيتم في ىذا الفصل بمرحمة الطفولة المتوسطة  ،فولة المتأخرةالط ،الطفولة المتوسطة ،المبكرة

 .الحاجات النفسية وخصائصيا مظاىر النمو، ،مفيوميا
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 :( سنوات9 – 6مرحمة الطفولة المتوسطة ) /مفهوم1

االعتماد عمى الغير إلى االستقالل و  ،بأنيا انتقال الطفل من فترة العجز رقبان نعمة مصطفىيعرفيا 

التوقعات نياية المرحمة حيث تؤدي الضغوط و التدريجي ومن بيئة المنزل الضيقة إلى بيئة المدرسة في 

 ،2003رقبان،) عميو مختمفا عما كان ميولو فيصبح شخصاو  ،الطفلالثقافية إلى تغيرات ىامة في سموك 

                                        .(20ص 

فييا يزداد  من العمر،وحتى التاسعة ،من السنة السادسة  ىذه المرحمة تستمر أنيرى  عبد المطيف فرج أما

لذي كل ما يخص مجتمعو الصغير اويشارك بشكل فعال في ،ونموه العقمي بشكل سريع  ،ذكاء الطفل

 تمتاز ىذه المرحمةوغيرىا و  ،والموسيقية ،المعاىد الرياضيةيتألف من األسرة و المدرسة والنادي والرفاق و 

و االستيعاب كما أنيا من أىم المراحل التي تتكون و تتبمور  ،و الحفظ ،بقدرة الطفل الفائقة عمى التعمم

قوى الطفل و استعداداتو ولذا فيي مرحمة حاسمة لتوجيو ،و فييا شخصية الطفل و أخالقو وسموك

و إيقاظ الرغبة عمى العمل االيجابي الستكمال اإلعداد الشخصي الذي يمكن الفرد من استغالل  ،المختمفة

 .(54ص  ،2008 ،فرج .)كل ما أودع في كيانو من إمكانات ألداء دوره في الحياة بكفاءة عالية 

نتقل فييا الطفل من مرحمة االعتماد عمى الغير إلى يأن مرحمة الطفولة المتوسطة ىي مرحمة،  نستنتج 

 .واكتشاف ما حولو االعتماد عمى نفسو
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/مظاهر النمو في مرحمة الطفولة المتوسطة 2  

:/ النمو االنفعالي2-1  

دائرة فال في ىذه المرحمة نتيجة اتساع تمعب األسرة والمدرسة دورا بارزا في تعميم االنفعال لدى األط

حاطتو بأفراد وجماعات ،االتصال الطفل بالعالم الخارجي .(268ص  ،2000ممحم،) .جديدة وا   

:االنفعالي في ىذه المرحمة ما يميومن أىم مظاىر النمو   

األطفال في ىذه المرحمة يقظين ومنتبيين لمشاعر اآلخرين. يصبح -ا  

 أنيم يجدون صعوبة في التوافق مع كما ،الصفوف االبتدائية األولى حساسون لمنقد والسخرية تالميذ -ب

.اإلخفاق  

تقان شغوفون، يحبون تقديم المساعدة، واالستمتاع  بالمسؤولية األطفال في ىذه المرحمةيكون  -ج ، وا 

.العمل المدرسي  

 شيءفيو قابل لالستثارة االنفعالية ويكون لديو  ،يصل الطفل في ىذه المرحمة إلى النضج االنفعالي ال -د

.من الغيرة والعناد والتحدي  

وتشاىد نوبات الغضب عند الطفل أحيانا وخاصة في  يتعمم الطفل كيف يشبع حاجاتو بطريقة بناءة، -ه

.مواقف اإلحباط  

  .ة الوسائلويحاول الحصول عميو بكاف ،تتكون العواطف والعادات االنفعالية ويبدي الطفل الحب -و

.(67، ص1998،أبو جادو) .تتحسن عالقات الطفل االجتماعية واالنفعالية مع اآلخرين ويقاوم النقد -ز  
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وعدم  ،يالحظ مخاوف عند الطفل بدرجات مختمفة كالخوف من المدرسة والعالقات االجتماعية -س

  . الشعور باألمن االجتماعي واالقتصادي

فتؤكد  الجتماعية من الناحية االنفعالية لمرحمة الطفولة المتوسطةالمطالب التربوية لعممية التنشئة ا ماأ

عمى إتاحة فرص التنفيس والتعبير االنفعالي واإللمام بالمشاعر الكامنة تحت االستجابة االنفعالية 

خوتو أو رفاقو حتى ال يتولد السطحية وخطورة إتباع النظام الصارم في التربية وخطورة مقارنة الطفل بإ

زالة مصادر خوفو ومساعدتو عمى تكوين االتجاىات والمفاىيم  لديو الشعور بالنقص وعالج مخاوفو وا 

  .(68- 67ص  ، ص1998 ،أبو جادو) .السوية التي تساعد في عالج مخاوفو

/ النمو المغوي:2-2   

المفظي ومفرداتو في ثراء محصولو ويتضح ذلك  ،يكتمل نمو الطفل المغوي بصورة كبيرة سن التمدرسفي  

نب والقدرة عمى التعبير عن أفكاره بامتالك ميارات االتصال إلى جا ، وفي نمو التراكيب المغوية،المغوية

.نمو ممارسات القراءة والكتابة  

:خيص مظاىر النمو المغوي فيما يميويمكن تم   

درسة في سن السادسة يكون عدد المفردات التي عندما يمتحق الطفل بالم نمو المحصول المفظي: ا/

 .(%50)وتزداد ىذه المفردات بنسبة حوالي  ،كممة تقريبا( 2500) يعرفيا حوالي

حيث تنمو قدرة الطفل وتتطور من  ،تعتبر ىذه المرحمة مرحمة الجمل المركبة ب/ نمو التراكيب المغوية:

ىدى و  حسن) .من صف إلى أخر في المدرسة ،التعبير الشفوي إلى التعبير التحريري بمرور الزمن

.(178ص، 2000،  
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ر فالطفل لديو استعداد مسبق ليا قبل دخول المدرسة من خالل اىتمامو بالصو  ج/ نمو مهارة القراءة:

:طور القراءة وفق المراحل التاليةآما في ىذه المرحمة فتت ،والرسوم والكتب والصحف المصورة  

تتطور بعد ذلك إلى القراءة  ثم ،بأشكاليا الطفل عمى الجمل وربط مدلوالتيافي بداية الدراسة يتعرف 

.تجويد القراءة الجيرية والصامتة بعد ذلك يبدأ الطفل في ،العقمية التي تبدأ بالجممة فالكممة فالحرف  

كذلك يستطيع الطفل في ىذه  ،أو يفيمو يقرأهوفي األخير يتطور إلى االستمتاع الفني والتذوق األدبي لما 

.المرحمة التمييز بين المترادفات واكتشاف األضداد  

عمى االتصال المغوي والتعبير تصل إلى درجة  من المالحظ أن قدرات الطفل :تواصلد/ نمو مهارات ال

 مشاركة في النشاط الشفويبشدة إلى ال الطفل فيميل ،خاصة في سن السابعة ،جيدة في ىذه المرحمة

.ويميل إلى أنواع التمثيل المختمفة ،تصالي والتعبير عن نفسو دون خوف أو تمعثمواال  

الفترة األخيرة من ىذه المرحمة  آما فيما بعد في ،في البداية عمى ميل يتعمم الطفل الكتابة :ه/الكتابة

سيطرة عمى ال فيإلى الحد الذي يساعده ونمت قدرتو الحركية  ،يكون قد اكتسب المحصول المغوي الكافي

.(179 -178ص ص ،2000ىدى ،و  )حسن .إلى الكتابة الجميمةالقمم والكتابة ويميل   

:/ النمو الجسمي2-3  

في  التي كانت تميزه ،لمطفل يئا نسبيا وتتغير المالمح العامةيكون النمو الجسمي في ىذه المرحمة بط

قد تبدلت بأسنان دائمة، ويزداد في لمرحمة تكون بعض األسنان المؤقتة وبنياية ىذه ا ،طفولتو المبكرة

بد عو  منسي) أما من حيث الوزن فيميل الجنسان إلى التساوي في الوزن. ،األوالد عن البنات الطول

.(85ص ،2001، الحميم  
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 .دورا ىاما في تحقيق النمو الجسمي السميم لألطفال وكذلك الظروف البيئية المالئمة وتمعب التغذية 

.(85ص ،2001، عبد الحميمو  نسى)م  

/ النمو العقمي:2-4  

التي الميارات التحصيمية المكتسبة و  ،سرعتو بالخبرات العقمية المعرفيةالنمو العقمي لمطفل ونسبة  يتأثر

عناصر التي تالحظ فييا وكذلك عممية التفاعل االجتماعي ومن أىم ال ،تزوده بالكثير من المعمومات

:تغيرات ىي  

 ،االنتباه لدى الطفل ويتضح ذلك من خالل قدرتو عمى تنظيم نشاطو الذىنييزداد مدى  االنتباه:ا/ 

  وتركيزه عمى المواضيع لفترات طويمة، ويصبح قادرا عمى التغمب عمى العوامل الخارجية المشتتة لالنتباه.

ابق بينما كان في الس ،نجد الطفل في ىذه المرحمة يتذكر المواضيع عن طريق الفيم واإلدراك ب/ التذكر:

يتذكر األشياء التي تم حفظيا بطريقة آلية، ويستطيع الطفل تذكر األشياء البسيطة غير المعقدة والتي 

 تحمل معنى.

يتدرج التفكير في ىذه المرحمة من التفكير المحسوس إلى التفكير المجرد، ففي نياية ىذه  ج/ التفكير:

أي أن التفكير يكون متجيا نحو غاية وىدف االستدالل المنطقي، -مرحمة تبدو بوادر التفكير الفرضيال

.معين يريد الطفل تحقيقو  

باألشياء الخيالية  ي يرتبط باألشياء الواقعية وليسأ خيال الطفل خياال واقعيا إبداعيا،يصبح  :د/ التخيل

 ىذان ويكو  ،ا عمى تركيب صورا توجد في الواقعيصبح قادر و  ،ويستطيع الطفل أن يميز بين الواقع والخيال

التشكيل الطفل في ىذه المرحمة إلى الرسم و  متجيا نحو ىدف معين وباإلمكان توجيو خيال التخيل

(.330 -329، ص ص 2002) سميم ، .واالستماع إلى القصص  
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عمى  م قواعد ومفاىيم مختمفة وتطبيقيااستخدا ذه المرحمة يكون الطفل قادرا عمىفي ى الذكاء: ه/ 

نمو الذكاء فينمو بسرعة إلى أن يتباطأ في عند  أما من حيث سرعة ،الممموسة()الحسية  األشياء العيانية

.(330 ص ،2002 سميم،) .مرحمة المراىقة  

 :/النمو الحسي 2-5

في سن الثامنة يدرك ل في ىذه المرحمة إدراكو لمزمن وىو في السابعة من العمر و يالحظ عمى الطف 

ويكون قادرا عمى  المون،. وينمو لديو إدراك المسافات، ويدرك يدرك الساعة والدقيقة واألسبوعالشيور، كما 

يستمر السمع في النمو لكنو ال يصل في ىذه المرحمة إلى و  يميز بين الحروف اليجائية المختمفة. أن

 % فقط من3من أطفال ىذه المرحمة من طول النظر بينما يعاني  (%80)ويعاني حوالي  النضج التام.

وتتكون حاسة الممس  .توافق البصري مع التقدم في العمرويزداد ال .ن قصر النظرأطفال ىذه المرحمة م

 .(266 - 265ص  ص، 2004ممحم، ) .العمرالقوية في ىذه المرحمة من 

 :االجتماعي النمو/ 2-6

ات مرحمة المدرسة أكثر خالل سنو  وتصبح ،قبل المدرسة مرحمة ما بين ماتمر الصداقة بتغيرات 

ليس بسب طفال يقدرون بمطف سمات شخص أخر و فائدة وتشأ ىذه الصداقات الن األو  ،استمرارية

سنوات األصدقاء من النوع  8او  7يفضل األطفال في سن و  ،الئمة أو الحصول عمى منفعة شخصيةالم

يبدو الشجار غم من الصراعات المؤقتة خالليا و تظل صداقات مرحمة المدرسة شديدة االستقرار بالر نفسو و 

  .تقويمياكيفية تطوير الصداقة و  ويعرف أطفال المدرسة ذوي الكفاءة االجتماعية جزء منيا،مجرد 

يممك أطفال مرحمة المدرسة قدرة الحساسية الشديدة إال أن اىتماميم المتزايد لقبول األقران ليم قد يجعميم و 

ية األنشطة المؤذقد يشاركون في بعض الء الذين ال يعتبرون "أصدقاء "و يتصرفون بفظاظة تجاه ىؤ 

 .(85- 84ص ص ،2006 ،عمور وآخرون) .لألطفال اآلخرين جسديا
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 / النمو الجنسي: 2-7

 :وتتجمى مظاىره فيمايمي

يالحظ إن االىتمام قميل بشؤون الجنس في ىذه المرحمة فاألطفال في ىذه المرحمة والتي تمييا يكونون ا/ 

 ييتمون بيا مثل النشاط االجتماعي والتربوي. أخرى بأشياءأكثر انشغاال 

 .الجسمأعضاء نسبيا من باقي  أبطااألعضاء التناسمية ىنا بمعدل  وتنمو/ ب

ذا صار النمو الجنسي في المراحل السابقة طبيعيا وسارت عممية التربية الجنسية عمى ما يرام مرت ىذه  وا 

يؤدي ج/فقد ، قيت المسائل الجنسية مشكمة سريةجنسي أما أذا لم يحدث ىذا وب المرحمة )مرحمة كمون(

ذه الموضوعات وزادت مناقشات األطفال مع بعضيم البعض في ى ،ىذا إلى قمق وحاجة إلى إشباع

 .(45ص ،2008 )العمرية، .الجنسية

ائفو ويصر األطفال عمى استطالع الجسم ووظ، رحمة بداية حب االستطالع الجنسيوتشيد ىذه الم

 الجنسية والمعب الجنسي مع بعضيم قد يممون إلى القيام ببعض التجاربو ، بين الجنسينومعرفة الفروق 

إال أن  ،وحتى الرفاق أن يكبت رغبتو ىذهالمدرسين و  ،وقد يضطر الطفل تحت ضغط الوالدين ،البعض

 تنفجر عمى غير أساسعاقبة ذلك قد يكون حدوث انحراف جنسي فيما بعد عندما تندلع طاقاتو الجنسية و 

 .(46ص  ،2008 ،العمرية) .متين

 :/ النمو الفسيولوجي2-8

كي نتيجة لنمو العضالت الكبيرة والعضالت يشاىد لدى طفل المدرسة االبتدائية الكثير من النمو الحر 

يشاىد النشاط و  ،ويحب تركيب األشياء وامتالك ما تقع عميو يداه ،ويحب الطفل العمل اليدوي .الصغيرة

ادية كالجري لعالحركية الالزمة لأللعاب مثل لعب الكرة وألوان النشاط االميارات الجسمية و لزائد وتعمم ا
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الحركي بين العينين  التآزريزيد و  ،ي الحركات الزائدة غير المطموبةتختفتتسق الحركة و و  ،والتسمق والرفس

 ،بسبب تحصيل ىذه الميام االنفعاليويتبع ذلك نوع من الرضا  ،قل التعب وتزداد السرعة والدقةيواليدين و 

يشبع  أنيستطيع الطفل . و تاآلالام بعض األدوات و يع استخديستط ،فالطفل في نياية ىذه المرحمة

 .(137ص ،2007 ،بدير) .حاجاتو بنفسو

 / النمو الديني:2-9

 حيث تمثل العبادات ،الطفولة المتوسطة يتميز بالنفعيةالديني في مرحمة  النموبان  أسامة ظافر يقول

، وبتقدم الطفل في العمر لو األمنتحقيق  أو، الحصول عمى مطالبو غير فيكالصالة وسيمة الطفل الص

 ،2003 ،كبارة) .العمل حتى تجاب مطالبو بقيمةيؤمن  آنوبذلك فالبد  ،تجاب كميا دعواتو ال أنيدرك 

 .(191ص

 يمي:يوجزان مظاىر النمو الديني في ىذه المرحمة كما  القادريو  حوامدة أما

عن  اإلجابةومن خالل  ،في ىذه المرحمة بالمالحظة والتقميد لموالدين األطفالا/ يتمثل الشعور الديني عند 

 .متكررة التي يمقييا عمى الوالدينال األسئمة

 .األمنيةويحقق حاجات الطفل  ،المنقذ من الشرور ألنوب/ الطفل في ىذه المرحمة يحب اهلل عز وجل 

 .(59ص  ،2006 ،لقادرياو حوامدة ) .األديانفي سن الثامنة صورة بسيطة عن تعدد  تتكون لديو ج/

 :النمو الحركي /2-10

، فالطفل ال يا زيادة واضحة في القوة والطاقةوتشاىد فيالواضح  تبر مرحمة النشاط الحركيىذه المرحمة تع

ويستطيع التحكم فييا بدرجة  ،قوة وأكثر أسرعوتكون الحركة  ،يظل ساكنا بال حركة مستمرة آنيستطيع 

 .أفضل
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التي تصرف  ،النشاط ألوانالرياضية المنظمة وغير ذلك من  واأللعابوالسباق  يالحظ المعب مثل الجريو 

 .النشاط الحركي المستمر وأثناءمن قبل  أكثرميارة وشجاعة  إلىالتي تحتاج و الطاقة المتدفقة لدى الطفل 

يسمح ما  إذ ،وتزداد الكفاءة والميارة اليدوية ،الحركي التوافق وينموعممي  ىو كل ما إلى ويميل الطفل

مثل النجارة عند  ،بمغتو العضالت الدقيقة من نضج لمطفل بالقيام بنشاط يتطمب استعمال ىذه العضالت

يمكنيم في نياية المرحمة التدرب عمى استعمال  األطفالوان بعض  ،التريكو عند البنات وأعمالالبنين 

في  أسرعزمن الرجع يكون  آن أيضاوقد لوحظ  ،الموسيقية وتتم السيطرة التامة عمى الكتابة آلالتابعض 

 (.210 ص ،1986 زىران،) .ىذه المرحمة

  النمو الخمقي:/ 2-11 

ي وييتم األطفال في سن المدرسة بالقواعد ويستمرون ف ،ي مع النمو اإلدراكي واالجتماعييأتي النمو الخمق

أيضا بفيم ىذه القواعد الالزمة لكي  يبدؤونكما  ،وتفادي العقاب ،القواعد لكسب التشجيعطاعة ىذه 

يحب  ،ومع نمو الضمير ،وريةلكنيم يعرفون أنيا ضر وقد ال يعتبرون دائما القواعد و  يعيشوا في سالم،

ل عمى النمو اعد بمساعدة األطفاويسمح الوعي بالقو  .أن اآلخرين يطيعون القواعد أيضا األطفال التأكد

 (76ص ،2006 ،وآخرونعمور ) المشاركة في األلعاب الجماعية.و 

غالبا ما يشعرون بالضغوط الخارجية  ،و عالقات شخصية أقوى فيما بينيمومع تقدم عمر األطفال ونم

وقد  ،واألقران والمعممين ،خطأ ويتأثرون بشدة توقعات األسرةالو  ،ندما يقررون االختيار بين الصوابع

 .لخطأ تبعا لممجموعة األكثر أىميةاأفكار األطفال حول الصواب و  تنوعت

 إلتباعأساس قوي  إلىويحتاجون  ،بين مرحمتي البموغ والطفولة وبعد انتياء ىذه المرحمة يكون األطفال ما

يمكنيم التحول إلى البموغ  ،تاجونو من مقدمي الرعاية األكفاءعندما يحصمون عمى ما يحىذه التحديات و 

 .وكفاءة بثقة
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 :النمو الوجداني/ 2-12 

وذلك  .ولدييم القدرة عمى التعبير عنيا في ىذه المرحمة يتمتعون بمجموعة كبيرة من المشاعر األطفال إن

وجيات  ،ويفيم أطفال مرحمة المدرسة ،قبل المدرسة سنوات ما أثناءمن خالل ميارات المغة التي نمت 

 .ية في الظيورنظر اآلخرين أفضل إال أنيم ال يتفقون دائما مع اآلخرين وتبدأ مناقشات ونزاعات حقيق

فيم و  ،تتحسن قدرتيم عمى تحديد بالشعور بالرحمة مع نمو التعاطف يبدؤونوينمو لدييم التعاطف و 

 77صص  ،2006 ،وآخرونعمور ) .الرحمة المكتسبة حديثاو  ،والتعاطف المتزايد مشاعر اآلخرين.

78). 

المتوسطة مظاىر نمو عدة تطرا عمى تم التطرق اليو سابقا نستنتج ان لمرحمة الطفولة  من خالل ما

 أخرى.، مما تجعمو ينمو ويكبر حتى ينتقل الى مرحمة الطفل

:في مرحمة الطفولة المتوسطة لمطفل / الحاجات النفسية3  

 / الحاجة إلى الحب والمحبة: 3-1

فيو يحتاج إلى أن يشعر انو محبوب.  ،من أىم الحاجات االنفعالية التي يسعى الطفل إلى إشباعياوىي 

خوتو وأقرانو حاجة الزمة لصحتو النفسية وىو يريد أن يشعر  ،والحب المتبادل المعتدل بينو وبين والديو وا 

.(12 ، ص2013 ،أبو زعيزع)يحتاج إلى الصداقة و بأنو مرغوب بو   

.أما الطفل الذي ال يشبع ىذه الحاجة فانو يعاني من الجوع العاطفي ويشعرانو غير مرغوب بو ،والحنان  

تقدير وقبول واعتراف  موضعيحتاج الطفل إلى الشعور بأنو  :/ الحاجة إلى التقدير االجتماعي3-2

يتناسب مع  الذيشباع ىذه الحاجة تمكنو من القيام بدوره االجتماعي السميم ا  و  ،من قبل اآلخرين راواعتب
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وتمعب عممية التنشئة االجتماعية دورا ميما  ،التي تبمور ىذا الدور االجتماعية المعاييروالذي تحدده  ،سنو

 .في إشباع ىذه الحاجة

    :لحاجة إلى الحرية واالستقالل/ ا3-3

المسؤولية لى تحمل بعض وىو يحتاج إ ،نموه إلى االستقالل واالعتماد عمى النفس أثناءيسعى الطفل 

لى الشعور بالحرية واالستقاللالكاممة و   ،ة اآلخرين مما يزيد ثقتو في نفسووتسيير أموره بنفسو دون معون ،ا 

صيتو المستقمة ووجية نظره ويجب تشجيع التفكير الذاتي المستقل لدى الطفل ومعاممتو عمى أن لو شخ

  .الخاصة

   :/ الحاجة إلى التحصيل والنجاح3-4

شاف االستكو يسعى دائما عن طريق االستطالع  إلى التحصيل واالنجاز الدراسي وىويحتاج الطفل 

 ،وينجح في اإلحاطة بالعالم من حولو ة المحيطة بوحتى يتعرف عمى البيئ ،والبحث وراء المعرفة الجديدة

 ذلك يحتاج إلى تشجيع الكبار وغرسول ،إدراك الطفل وتنمية شخصيتو وىذه الحاجة أساسية في توسيع

.(13، ص2013 ،أبو زعيزع) .روح الشجاعة فيو  

   :/ الحاجة إلى األمن3-5

سرة والمدرسة والرفاق يحتاج الطفل إلى الشعور باألمن والطمأنينة عن طريق االنتماء إلى جماعة في األ

فيو بالحماية من كل العوامل الخارجية ر امن يشعو الطفل يحتاج إلى الرعاية في جف ،في المجتمع

لدى الطفل  اة الوسائل التي تشبع ىذه الحاجةويجب مراع ،مستقبموويشعره باألمن في حاضره و  ،الميددة

كمال، ) .مما يؤدي إلى أساليب سموكية قد تكون انسحابية أو عدوانية ،حتى ال يشعر بتيديد خطير لكيانو

.(135، ص2007  
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:المعب إلى/ الحاجة 3-6  

فالطفل يجد الفرصة لممارسة الكثير  ،االنفعالي ورفع الروح المعنوية في تنمية الجسم والتنفيس لمعب دور

  الطفل الفرصة  إعطاء إلىوالسيما اليوايات التي ترجع أىميتيا  ،المعب المنظم داخل المدرسة ألوانمن 

السيما بالمكانة االجتماعية  وتحقق لو الشعور ،فييا لمتعبير عن فرديتو وميولو واىتماماتو              

.(92ص  ،2003، الشوربجي) .زه عن تحقيق ذلك المعب االجتماعيفي حالة عج  

ليا من تأثيرات كبيرة عمى في األخير نستنتج أن الطفل يظل بحاجة دائمة لكل ىذه الحاجات لما 

 .وضرورية لنموه وتطوره ،شخصيتو

 :/ خصائص مرحمة الطفولة المتوسطة5

الكتشاف  ووليفتمرحمة الطفولة الوسطى والتي يسمييا بعض العمماء بمرحمة الحوادث نظرا لرغبة الطفل 

العالم الخارجي، وتعد حقيقة ىذه المرحمة نقمة في حياة الطفل، حيث ينتقل من بيئة المنزل والتي امتدت 

ىذه المرحمة تتسع اآلفاق لست سنوات إلى بيئة جديدة لم يألفيا من قبل أال وىي بيئة المدرسة. في 

ىذا باإلضافة  ،األساسية من قراءة وكتابة وحساب المعرفية والعقمية لمطفل، ويبدأ الطفل في تعمم الميارات

 .               وتكوين عالقات اجتماعية جديدةإلى أن الطفل في ىذه المرحمة يتعمم االستقاللية 

يمي: حيث تتميز ىذه المرحمة بما  

 .في القراءة والكتابة والحساب األكاديميةالعقمية المعرفية وتعمم الميارات  اآلفاقساع ات -

 .النشاط العادية وألوانتعمم الميارات الجسمية الالزمة  -

 .فل واكتساب اتجاه سميم نحو الذاتوضوح فردية الط -



مرحمة الطفولة المتوسطة                                                                 لفصل الثالثا  

 

98 
 

واالنضمام لجماعات جديدة واطراد  ،المدرسة والمجتمع إلىاتساع البيئة االجتماعية والخروج الفعمي  -

 .عممية التنشئة االجتماعية

 .توحد الطفل مع دوره الجنسي _

 .(206ص ،1986 زىران،) .زيادة االستقالل عن الوالدين -

تم عرضو نرى بان لمرحمة الطفولة عدة خصائص تميزىا عن باقي المراحل العمرية السابقة  من خالل ما

 الفرد.لما ليا من أىمية في حياة 
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 الخالصة:

مرحمة الطفولة المتوسطة مرحمة ميمة في حياة الطفل  ،نأتم تناولو في ىذا الفصل نستنتج  من خالل ما

المؤسسة االجتماعية  إلى األسرةوىي  أال ،األولىتتميز بانتقالو من المؤسسة االجتماعية  أنياخاصة 

و من اتساع دائرة كنالتي تمفي المدرسة و  أوقاتو أكثرالطفل يقضي  صبحيحيث  ،المدرسة أيالثانية 

تمف عن المحيط الذي كان من محيط مخ آخرين أشخاصن عالقات جديدة مع و كيو  ،باآلخريناتصالو 

التي ساعدتو  ،جميع نواحي النمو لديوعمى  طرأتالعديد من التغيرات التي  إلى باإلضافةىذا  ،يعيش فيو

 الحقة. أخرىمرحمة  إلىاالنتقال  في
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 :تمهيد

والدراسات التي إن البحث العممي في مجال عمم النفس االجتماعي ليس جمع المعمومات واالطالع عمى البحوث 

نما االعتماد عمى العمل الميداني كمحاولة إلثبات الدراسة تتناول مشكمة فقط فمكي  ،النظرية بالدراسة الميدانية، وا 

من  ،بد لو من إخضاعيا لدراسة ميدانيةال ،النظرية ومدى تطابقيا مع الواقع يتأكد الباحث من صحة معموماتو

 .دة ومجاالت الدراسة ومجتمع البحثخالل تحديد منيجية سميمة لمدراسة وأدوات جمع البيانات المعتم

ار المنيجي لمدراسة بدءا بالتذكير بفرضيات البحث وبعدىا الدراسة ونحن في ىذا الفصل سنتعرض إلى اإلط

، وعرض األدوات المستعممة في جمع البيانات والمكاني لمدراسة ،ثم عينة الدراسة واإلطار الزمانياالستطالعية 

من خالل واعتمادنا عمى الدراسة الميدانية يعود إلى التأكد من مدى التناسق بين الشقين النظري والتطبيقي، 

 .ت، واإلجابة عمى تساؤالت الدراسةتمكننا من التحقق من مدى صالحية الفرضيا
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 :/التذكير بالفرضيات1

 :الفرضية الرئيسية

 .رومين من األسرة من مشكالت نفسيةيعاني األطفال المح ال

 :الفرضيتين الفرعيتين

 .سبب الحرمان تختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومين من األسرة باختالف متغير / ال1

 .من األسرة باختالف متغير الجنس األطفال المحرومين/ ال تختمف المشكالت النفسية لدى 2
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 :/ الدراسة االستطالعية2

الدراسة االستطالعية خطوة ميمة في البحث العممي حيث تسمح لمباحث باإللمام بجوانب موضوعو والتعرف  تعد

ضيرية لمبحث عن الفرضيات كما أنيا مرحمة تح ،ف الظروف التي تجري فييا الدراسةعمى مجتمع دراستو، وكش

 .الممكنة

مشكمة معينة وضعت ليا مجموعة من دراسة تستيدف اكتشاف ظاىرة أو مجموعة ظواىر التي تتعمق ب فيي

، ويشكل ىذا النوع من األبحاث صحتيا من خالل إخضاعيا لالختبار االفتراضات بيدف التحقق من مدى

 ( 85ص ،1999التعامل مع المشكالت )قاسم ،خطوة متقدمة في 

 :أهداف الدراسة االستطالعية/ 2-1

منا بإجراء دراسة استطالعية بغية التعرف عمى الميدان ق والبشري لمدراسة عد تحديد المجال المكاني والزمانيوب

 :قق مجموعة من األىداف ىي كالتاليوالظروف المحيطة بالدراسة ولتح

  .راسة ومعرفة إمكانية الوصول إليوالتعرف عمى مجتمع الد -

  .تحديد العينة محل الدراسة حسب المتغيرات وكذا طريقة اختيارىا -

عمى الصعوبات التي قد تواجينا في تطبيق أدوات الدراسة حتى نتمكن من تفادييا في الدراسة  التعرف -

 .األساسية

      .ار فرضيات الدراسة ومدى مالئمتيااختب -

                                                                                            .الدراسة أىدافجمع البيانات مع  أدوات مالئمةالتعرف عمى مدى  -

 .صياغة المغوية بالنسبة لممبحوثينوضوح أسئمة االستمارة من حيث ال من التأكد -
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.تقدير الوقت الكافي لتطبيق أداة الدراسة -  

 .قبل تطبيقيا عمى العينة األساسيةعينة أولية حتى تتمكن من قياس الخصائص السيكومترية لألداة  أخذ -

 :عينة الدراسة االستطالعية /2-2

مدارس يتوزعون عمى ثالث  (06) ست تالميذ من الدراسة االستطالعية مع عينة تتكون من عشر إجراءتم 

ىم و  ،ية ولكنيا تنتمي إلى نفس المجتمعينتموا إلى العينة الرئيس ابتدائي ال (ثالثة ،ثانية ،أولى)سنة  مستويات

بمساعدة المعممين  عمييم ة وقد قمنا بتوزيع استماراتالوالدين بسب طالق أو وفا أحداألطفال المحرومين من 

 .ومالئمتيا ألبعاد الدراسة أسئمة االستمارة وضوحمعرفة مدى  بغية

 :أدوات الدراسة االستطالعية/2-3

 :المقابمة/1- 2-3

تعرف بالمقابمة بأنيا "وسيمة لذا  ،ية جمع البيانات حول موضوع البحثتعد المقابمة من أىم األدوات في عمم

 .(204ص ،2006 سركز،ن الباحث والمبحوث " )أساسيا الحوار والحديث المفظي المباشر بي

 " "أن الحوار يكون منظما بين الباحث والمبحوثين الذي يكون في اغمب األحيان مزودا بإجراءاتحيث يرى "دراند

 (.191ص 1999دليو وآخرون ،" )ودليل عمل إلجراء مقابمة

قصد بتدائية قمنا باالجراءت الالزمة لمحصول عمى تصريح رسمي يمكننا من الولوج إلى المدارس اال ولقد

حول أفراد العينة حيث تم إجراء الحصول عمى البيانات الخاصة بالمجتمع الكمي وكذلك اإلحصائيات الالزمة 

( مستشار التوجيو المتواجدون في وحدات الصحة المدرسية حيث كل 04األخصائي النفسي و) (03مقابمة مع )

 .( مدرسة28ابتدائية أي ما يقارب )أخصائي وكل مستشار التوجيو ييتم بأربع مدراس 
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  االستبيان-2-3-2

تمتاز بو من شمول بما  ،ع البيانات في البحوث االجتماعيةيعتبر االستبيان من أكثر األدوات المستخدمة لجم

 .دام األساليب اإلحصائية المختمفةواتساع وفي المقابل اختصار الجيد وسيولة المعالجة الكمية واستخ

حيث تعرف بأنيا "مجموعة من األسئمة المكتوبة التي تعد بقصد الحصول عمى المعمومات أو أراء المبحوثين 

   ( 67ص ،2007 محمد وآخرون،حول ظاىرة أو موقف معين " )

إذ كانت أسئمتيا مغمقة لتسييل اإلجابة عمى المبحوثين  من طرف الطالبتين،حيث تم إعداد وتصميم االستمارة 

يسية في بحثنا لذا وبما أن االستمارة تعتبر األداة الرئ ،حكم أن ليس لدييم رصيد لغوب كافيأي األطفال ب

 .لبحثا خدمالتي ت وذلك من اجل الحصول عمى البيانات ،اعتمدنا عمييا

 : إجراءات الدراسة االستطالعية/2-4

والية قالمة وىي بعدة مدراس ب 2017افريل  07فيفري إلى  28بدأت دراستنا االستطالعية في الفترة الممتدة من 

 .محمد الصالح بوجاىم ،خميل مختار، طارق بن زياد، الحاج النووي خالد بن الوليد ،مدرسة شريط عمار

وىي عبارة عن جولة استطالعية تمت في شير فيفري حيث تم جمع البيانات العامة عن المدارس وذلك من 

ببعض المعمومات عن األطفال  أفادوناومستشاري التوجيو  نفسانيين نيأخصائيمقابمة مع  إجراءخالل 

المحرومين من  األطفالتنتشر لدى فئة  أنالمشكالت النفسية التي من شأنيا  أىمحول  المحرومين من األسرة

 األصميتعداد المجتمع  إلىينتمون  تالميذ عشر عمىقمنا بتوزيع استمارة  كما ،الوفاة أوبعامل الطالق  أسرىم

 .من حيث الصياغة المغوية األسئمةمن وضوح  لمتأكد
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 / الدراسة األساسية:3

المصاغة التحقق من صحة الفرضيات  إلىالتي نيدف من خالليا و الدراسة الميدانية  من األساسيتمثل الجزء و 

  األسرةالمشكالت النفسية المنتشرة لدى األطفال المحرومين من  أىموالتعرف عمى في بداية البحث 

 :/ مجاالت الدراسة3-1

 :/المجال الزمني3-1-1

حيث تم توزيع استمارات المشكالت النفسية عمى  2017ماي 09غاية  إلىافريل  30من  ابتداءأجريت دراستنا 

 .الطالق أوبسبب عامل الوفاة  األسرةالعينة وىم التالميذ المحرومين من  أفراد

 /المجال المكاني:3-1-2

بوالية  عمى أطفال أقسام السنوات الثالث األولى ابتدائي بتدائيةالمدارس اال تم إجراء دراستنا الميدانية فيلقد 

العينة من اجل استكمال إجراءات  أفرادقالمة حيث تم اختيار ستة مدارس لصعوبة الحصول عمى عدد كافي من 

الحاج  ،الد بن وليد، محمد الصالح بوجاىم، شريط عمار، خكالتالي: ابتدائية طارق بن زياد وىي .البحث

 النووي، خميل مختار.

 / عينة الدراسة وخصائصها:3-2

 :ة الدراسةعين/ 3-2-1

طرقة تستخدم عندما يريد الباحث دراسة  بأنياالعينة التي تم اختيارىا في بحثنا ىي العينة القصدية التي تعرف 

 قصدياتحقق لو أغراض الدراسة اختيارا  بأنيامجتمع ما يتم تحديده حيث يقوم الباحث باختيار العينة التي يرى 

قة يمكن تعميميا عمى البحث بناء عمى معمومات مسبقة كافية ودقيقة تمكنو من الحصول عمى نتائج دقي

 .(127ص ،1985 ،معتوق)
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األطفال المحرومين من األسرة  دارس االبتدائية بوالية قالمة أيفي الم اخترنا إجراء دراستنا الميدانية وباعتبار أننا

 ( سنوات09) ( الى06) وتتراوح أعمارىم من الطالق أو بسببالوالدين أوكالىما  أحدبسبب وفاة 

 األساسية أفراد العينة االستطالعية  أفراد العينة أفراد المجتمع 

60 10 50 

 لممجتمع األصمي بالنسبة العينة أفراديوضح توزيع  (22جدول رقم )

 

 

 لممجتمع األصمي بالنسبة ( يمثل توزيع أفراد العينة21شكل رقم )

 

 

 

 افراد المجتمع

 افراد العينة االستطالعية

 افراد العينة األساسية
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 / خصائص العينة:3-2-2

 فرادأ (10) االستطالعية المكونة من العينة أفراداستثنينا  أنبعد  طفل (50) تتكون عينة دراستنا األساسية من

 (21)طفل يعاني الحرمان بسبب الطالق و (29)وأنثى  (27)ذكر و (23) حيث تكونت عينة دراستنا من

أعمارىم  تتراوحثالثة ابتدائي(  ،مستويات )السنة أولى، ثانيةون عمى ثالث يعانون الحرمان بسبب الوفاة يتوزع

 .سنوات( 09 إلى 06من )

 النسبة التكرار الجنس

 54% 27  اإلناث

 46% 23 الذكور

 100% 50 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس وضح( ي23جدول رقم )

في حين  أنثى (27) يعادل ما 54%نسبة حيث تقدر ب أكبرتمثل  اإلناثنسبة  أنيتضح من الجدول السابق   

 .ذكر (23) يقارب أي ما %46نسبة الذكور قدرت ب 
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 أفراد العينة حسب متغير الجنس نسبة ( يمثل22شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع الذكور االناث
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 النسبة التكرار سبب الحرمان

 42% 21 وفاة

 58% 29 طالق

 100% 50 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب متغير سبب الحرمان وضح( ي24جدول رقم )

لذين يعانون ا األطفالمن  أكبرالذين يعانون الحرمان بسبب الطالق  األطفال أنيتضح من الجدول السابق   

 .الحرمان بسبب الوفاة

 

 

 أفراد العينة حسب متغير سبب الحرماننسبة ( يمثل 23شكل رقم )

 

 

 التكرار

 وفاة

 طالق

 المجموع
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 :التحميمي /المنهج الوصفي3-3

في  الموجودة ةاىر يج الوصفي الذي يركز عمى وصف الظاعتمدت الباحثتان في ىذه الدراسة عمى المنلقد  

، ثم يقوم بتحميل خصائص تمك الظاىرة وتفسيرىا والعوامل ع الحقائق والمعمومات ومقارنتياالموقف الراىن وجم

بين متغيراتيا  ونوعية العالقة الظاىرة ووصف طبيعتيا وىو يقوم عمى أساس تحديد خصائصالمؤثرة فييا 

 (178ص ،2016 كماش،وصف عممي متكامل ليا ) إلىبيدف الوصول  وأسبابيا

  :/أدوات الدراسة3-4

  :االستبيان /3-4-1

أدوات البحوث الكمية وأكثرىا انتشارا في الكثير من التخصصات باعتبارىا سيمة االستخدام وقميمة  أشيرمن 

التكمفة ووفرة البيانات التي تقدميا تضم مجموعة من التساؤالت ويتم توزيعيا عمى عينة الدراسة لجمع البيانات 

 .))محمد مزيات مقة بمشكمة الدراسةوالمعمومات المتع

 :ستمارة المشكالت النفسيةوصف ا/3-4-1-1

الوالدين  أحدبسبب وفاة  أسرىممجموعة من األطفال المتمدرسين المحرومين من  إلىلقد تم توجيو استبيان بحثنا 

 .سنوات(9الى 6بسبب الطالق تتراوح أعمارىم من )أو كالىما أو 

)دراسة الدراسات السابقةالمتاحة و  األدبياتحيث قامت الباحثتان بتصميم استمارة المشكالت النفسية بناء عمى 

،دراسة بعض المشكالت النفسية الشائعة لدى طمبة مراحل التعميم العام بمدينة الطائفجزاء بن عبيد جزاء بعنوان 

لدى أطفال السنوات الثالثة األولى ابتدائي وعالقتيا   عبد الالوي سعدية بعنوان المشكالت النفسية والسموكية

 واحتوى االستبيان عمى النفسانيين ومستشاري التوجيو لألخصائيينودليل المقابمة الموجو  ( بالتحصيل الدراسي
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كل محور يتكون من  ، ضعف الثقة بالنفس()القمق، االكتئاب، الخوف مشكالت نفسية أربعاال تخص سؤ ( 40)

 :عدة فقرات

 .سمبية (01و)( إيجابية 09يحتوي عمى عشر فقرات منيا ) ،البعد األول: الخاص بالقمق

 .سمبية (01إيجابية و ) (09) البعد الثاني: الخاص بالخوف، يحتوي عمى عشر فقرات منيا 

 .( سمبية03( إيجابية و)07) ، يحتوي عمى عشر فقرات منياالبعد الثالث: الخاص باالكتئاب

 .( سمبية03إيجابية و) (07فس يحتوي عمى عشر فقرات منيا ): الخاص بضعف الثقة بالنالبعد الرابع

 :كيفية تصحيحها/ 3-4-1-2

 :ق االختيارات المتاحةعمى كل بنود االستبيان بما يتناسب معو وف باإلجابةيقوم كل فرد 

 (01)ال: (00نعم:) العبارات السمبية (00) ، ال(01)نعم  :كما يمياإليجابية يتم تصحيح العبارات و  ال، ،نعم

 

 البدائل االيجابيةالوزن النسبي لمعبارات  الوزن النسبي لمعبارات السمبية

 نعم 01 00

 ال 00 01

 لإلجابات( يوضح البدائل المحتممة 25جدول رقم )
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 صدق وثبات االختبار: /3-4-2

 :/ صدق االختبار3-4-2-1

من اجل قياس ظاىرة ما لدى فاألداة توضع  األداة في قياس ما وضعت من اجمو ويقصد بو درجة نجاح

 .(48ص ،2006)الخطيب ، .من أفرادمجموعة 

 :صدق المحكمين  

ىذه  متأكد من أنلتم عرض استمارة المشكالت النفسية لدى األطفال عمى مجموعة من أساتذة قسم عمم النفس 

 .أحدىماالوالدين نتيجة طالق أو وفاة  أحداألداة تقيس المشكالت عند األطفال المحرومين من 

فيو وكل بند لم يتحصل عمى موافقة خمسة محكمين  ،عمى موافقة ثمثي المحكمينذا حصل يعتبر البند صادقا إو 

 .ائية الموجودة في قائمة المالحقوسيتم عرض ذلك في االستمارة الني ،غير صادق وبالتالي يتم تغيره

 المشرفة حول موضوعنا وبعد مناقشة المالحظات والتعديالت المقترحة من األساتذة المحكمين مع األستاذة

 :توصمنا إلى

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل الرقم

 ىل تشعر دائما بالحزن الشديد ىل تشعر بحزن الشديد 03

 ىل تحس بالتعب بسرعة ىل تتعب بسرعة 23

 ىل تحب الناس بسيولة ىل تحب الناس وتتقبميم بسيولة 40

 

 عبارات االستمارة قبل التعديل وبعده وضحي (26رقم ) جدول
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 :ثبات االستمارة/ 3-4-2-2

 :حساب معامل ثبات االستمارة

 –لقد تم التأكد من ثبات عبارات االستمارة في ىذه الدراسة باالعتماد عمى طريقة التجزئة النصفية لالختبار 

وذلك بتقسيم االستمارة إلى جزئيين متكافئين بنود فردية وأخرى زوجية ثم نقوم بحساب درجة االرتباط  –االستمارة 

 .  = r 0.74 االرتباط بيرسون وبتعويض نجد أنبينيما بتطبيق معامل 

حدة من نصف الواقع مكافئ لمصورة وا وثبات االختبار يرتبط بطولو الذي نحصل عميو بين الجزئيين وىو في

 :            يق معادلة سيبرمان براون التاليةولتصححو نقوم بتطب ،االختبار األصمي

     R= 
  

   
 

 R=0.85      وبالتعويض نجد 

وبالتالي العبارات االختبار  نالحظ أن قيمة معامل الثبات ازدادت عندما أخذنا بعين االعتبار الجزئيين معا منوو 

 ةثابت

 :اإلحصائية/األساليب 3-5

م استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة تمن صحة الفروض  التأكدلإلجابة عمى تساؤالت الدراسة و 

وليذا فان الخطوة األولى  ال أمكانت ىناك عالقة بين المتغيرات  إذابفضميا يمكن ما  ألنوبالغة وىي ذات أىمية 

عرض البيانات باالعتماد عمى اإلحصاء الوصفي وكذلك تحميل اإلحصائي ىي عبارة عن تمخيص و في التحميل 

 :يمي نتائج وتفسيرىا ومن بين األساليب اإلحصائية المتبعة ما إلىالبيانات لموصول 
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 :/ المتوسطات الحسابية3-5-1

 العينة الدراسة عن كل عبارة أفرادانخفاض استجابات أو وذلك لمتعرف عمى مدى ارتفاع 

 :/االنحراف المعياري3-5-2

 عينة الدراسة لكل عبارة عن متوسطيا الحسابي  أفرادلمتعرف عمى مدى انحراف استجابات 

 :/اختبار)ت( لمعينات المستقمة3-5-3

 ىناك اختالف في المشكالت النفسية باختالف متغير الجنس وسبب الحرمان  ا كانإذلمتعرف ما 

 :/معامالت االرتباط3-5-4

  لألداةتم االعتماد عمييا لقياس الخصائص السيكومترية 

  :لقياس ثبات االستبيان معامل االرتباط بيرسون -

r =  ∑    ∑  ∑ 

√  ∑    ∑       ∑    ∑    
  

 معامل االرتباط سبيرمان براون: -

 لتصحيح طول االستبيان 

R=
  

   
              

 :/التوزيع التكراري3-5-5

  وىو عدد مرات التي تكررت فييا اإلجابة بحيث يكون المجموع يساوي عدد أفراد العينة
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 /النسبة المئوية:3-5-6

يتم حساب النسبة المئوية لكل استجابات األفراد العينة نحو بنود االستمارة من خالل المعادلة التالية:  حيث

  100× التكرار الكمي ÷النسبة=تكرار القيمة 

 : ) (spss/ برنامج 3-5-7

البرامج االلكترونية يدعى الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية وىي حزم حاسوبية متكاممة إلدخال  أحدىو  

ة االجتماعية التي اعد خصيصا البيانات يستخدم لتحميل المعمومات اإلحصائية في جميع البحوث العممية خاص

 .ليا
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 خالصة ال

نو ، ألالتحميمي كمنيج لمدراسةوتحديد المنيج الوصفي  ،لمدراسةمن خالل ىذا الفصل تم ضبط اإلطار المنيجي 

وتم اختيار عينة قصديو متمثمة  ،االعتماد عمى أدوات جمع البياناتكما تم  ،األنسب في دراسة موضوع البحث

الولدين بسبب وفاة أو طالق وذلك لموصول إلى ىدف الدراسة وىو الكشف عن  أحدفي األطفال المحرومين من 

 مشكالت نفسية لدى ىؤالء األطفال أم ال. وجود
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 تمهيد:

تم تناولو في الفصل السابق من الجانب الميداني من الخطوات المنيجية المتبعة سنقوم في ىذا الفصل  بعد ما

المستعممة  األداةالعينة لعبارات  أفرادانطالقا من عرض استجابات  ،إلييابعرض النتائج التي تم التوصل 

عمى ضوء الفرضيات والدراسات السابقة  إليياثم تحميل وتفسير النتائج المتوصل  ،)استمارة المشكالت النفسية(

 .والخروج باستنتاج عام عن الموضوععمى تساؤالت الدراسة  اإلجابةالطالعات والقراءات بيدف او 
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 أوال: عرض النتائج 

 :/ التذكير بالفرضيات1

 :وفرضيتين فرعيتين وىما كالتالي رئيسيةلقد تضمنت دراستنا فرضية 

 الفرضية الرئيسية: / 1-1

 .حرومين من أسرىم من مشكالت نفسيةال يعاني األطفال الم

 الفرضيتين الفرعيتين:/ 1-2

 :الفرضية الفرعية األولى/ 1-2-1

 لدى األطفال المحرومين من األسرة باختالف متغير سبب الحرمان. النفسيةالمشكالت ال تختمف 

 :الفرضية الفرعية الثانية/1-2-2

 باختالف متغير الجنس. لدى األطفال المحرومين من األسرةال تختمف المشكالت النفسية  
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 :/عرض استجابات أفراد العينة نحو استمارة المشكالت النفسية2

 لمعموم االجتماعية اإلحصائيةالحزمة  جمع االستمارات وتفريغ البيانات في جداول باالعتماد عمى برنامج بعد

(spss) في الجدول التالي نعرض درجات المشكالت النفسية لدى أفراد العينةالجة اإلحصائية من اجل المع 

 القمق المحور األول:

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 نعم ال
 الرقم عباراتال

 النسبة التكرار النسبة التكرار

0.505 0.48 26 52% 24 48% 
ىل تشعر بالقمق بسبب 

 أشياء لم تحدث بعد؟
01 

0.443 0.74 13 26% 37 74% 
ىل ينتابك القمق بسبب ما 

 تقوم بو من سموك
05 

0.501 0.56 22 44% 28 56% 
ىل ىناك مواضيع غالبا ما 

 تقمق بسببيا
09 

0.499 0.42 29 58% 21 42% 
أكثر قمقا من  أنكىل تظن 

 أصدقائك؟
13 

 17 ىل تعتقد أن حياتك بال فائدة 36% 18 64% 32 0.36 0.485

0.404 0.20 40 80% 10 20% 
ىل تعتقد أن في حياتك 

 أشياء حسنة
21 
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0.479 0.34 33 66% 17 34% 
 ىل تراودك أفكار حول

 الموت
25 

 29 ىل تظن أن حياتك سيئة 28% 14 72% 36 0.28 0.454

 33 ىل تفكر في االنتحار 12% 6 88% 44 0.12 0.328

0.505 0.50 25 50% 25 50% 
ىل ترتعش يداك عندما تكون 

 قمقا
07 

 الخوف المحور الثاني:

 02 ىل تخاف عند البقاء وحيدا 54% 27 46% 23 0.54 0.503

0.501 0.56 22 44% 28 56% 
اخذ الكممة بين  ىل تتردد في

 اآلخرين
06 

0.418 0.22 39 78% 11 22% 
ىل تخاف من التعامل مع 

 أقرانك
10 

 14 أحدىل تخاف عندما يسألك  52% 26 48% 24 0.52 0.505

0.505 0.48 26 52% 24 48% 
ىل تقيم عالقات صداقة مع 

 اآلخرين
18 

0.404 0.20 40 80% 10 20% 
ىل تخاف من الذىاب إلى 

 المدرسة
22 
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 : االكتئابالمحور الثالث

0.505 0.48 26 52% 24  48% 
ىل تشعر دائما بالحزن 

 الشديد
03 

 07 ىل تبكي ألبسط األسباب 46% 23 54% 27 0.46 0.503

0.443 0.26 37 74% 13 26% 
ىل تشارك حياتك مع 

 اآلخرين
11 

0.490 0.38 31 62% 19 38% 
ىل تموم نفسك عمى ما 

 يحدث لك
15 

0.443 0.74 13 26% 37 74% 
ىل تخاف إذا اخطات أمام 

 اآلخرين
26 

0.431 0.76 12 24% 38 76% 
 ىل تخاف من العقاب   

 
30 

0.490 0.62 19 38% 31 62% 
ىل تخاف من األشخاص 

 الذين ال تعرفيم
34 

0.501 0.44 28 56% 22 44% 
ىل ىناك أشياء تخاف منيا 

 رغم معرفتك بأنيا ال تؤذيك
38 
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0.490 0.38 31 62% 19 38% 
ىل تجد صعوبة في التحدث 

 مع اآلخرين
19 

 23 ىل تحس بالتعب بسرعة 34% 17 66% 33 0.34 0.479

 27 ىل لديك شيية لمطعام 44% 22 56% 28 0.44 0.501

 31 ىل تواجو المواقف المؤلمة 36% 18 64% 32 36. 0 0.485

0.479 0.34 33 66% 17 34% 
في جميع  بآالمىل تشعر 

 نواحي جسمك
35 

 39 ىل تغضب بسرعة 44% 22 56% 28 0.44 0.501

 : ضعف الثقة بالنفسالمحور الرابع

0.501 0.56 22 44% 28 56% 
ىل تشعر باالستياء عندما 

 يمدح زميمك
04 

0.351 0.14 43 86% 7 14% 
ىل تشعر بالسعادة عندما 

 آخرتكون برفقة شخص 
08 

0.503 0.46 27 54% 23 46% 
 أفضلزميمك  أنىل تشعر 

 منك
12 

0.490 0.38 31 62% 19 38% 
ىل تجد صعوبة في التحدث 

 اآلخرينمع 
16 
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 النفسيةيوضح نتائج استمارة المشكالت  (70) جدول رقم

 

 :من خالل الجدول السابق نجد

( فرد  26من أفراد العينة ما يقابمو ) %(52)القمق ( نجد أن ) رحو (الخاصة بم 01نتائج العبارة رقم )- 

( 24من أفراد ما يقابمو ) %(48وفي المقابل نجد ) ،يؤكدون أنيم ال يشعرون بالقمق بسبب أشياء لم  تحدث بعد

( 0.50نحراف المعياري )با ( 0.48بمغ متوسط الحسابي ) قد،شياء لم تحدث بعد فرد يشعرون بالقمق بسبب أ

 (.01تة ومتمركزة نحو العبارة رقم )توىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير متش

0.463 0.30 35 70% 15 30% 
ىل تتوقع الفشل فيما تقوم 

 أعمالبو من 
20 

 24 ىل تشعرانك عديم الفائدة 16% 8 84% 42 0.16 0.370

0.495 0.40 30 60% 20 40% 
 األعمالىل تقوم بإنجاز 

 المطموبة منك بمفردك
28 

 32 ىل تخجل بمظيرك الخارجي 18% 9 82% 41 0.18 0.388

0.454 0.28 36 72% 14 28% 

 أصدقائك أنىل تعتقد 

منك في مواقف  يسحرون

 متعددة

36 

 40 ىل تحب الناس بسيولة 28% 14 72% 36 0.28 0.454



ومناقشة نتائج الدراسة عرض وتفسير             الفصل الخامس                                              
 

126 
 

( فرد يؤكدون أنيم ينتابيم القمق بسبب 23%( من أفراد العينة ما يقابمو )74( نجد أن )05نتائج العبارة رقم ) -

بمغ  قد ،( فرد ينتابيم ىذا القمق13ابمو )%( من أفراد ما يق26وفي المقابل نجد أن ) ،يقومون بيم سموكما 

ومتمركزة نحو مى أن درجات المبحوثين غير وىذا يدل ع (.0.43نحراف المعياري )با (0.74المتوسط الحساب)

 (.05العبارة رقم )متشتتة 

 ،( فرد يؤكدون أن ىناك مواضيع تقمقيم28أفراد العينة ما يقابمو )( من %56أن ) نجد (09م)نتائج العبارة رق -

 بمغ المتوسط الحسابي قد ،فرد ال ينتابيم ىذا الشعور (22) ( من أفراد ما يقابمو%44ن )في المقابل نجد أو 

العبارة مركزة نحو متشتتة  ومت عمى أن درجات المبحوثين غيروىذا يدل  (0.501نحراف المعياري )با (0.56)

 (.09رقم )

في  ،( فرد ىم أكثر قمقا من أصدقائيم29( من أفراد العينة ما يقابمو )%58) ( نجد أن13نتائج العبارة )-

بمغ المتوسط الحسابي  قدال ينتابيم من أصدقائيم  فرد (21) من أفراد العينة ما يقابمو %(42المقابل نجد أن )

ومتمركزة نحو العبارة متشتتة  من غير عمى أن درجات المبحوثي يدلوىذا  (0.49نحراف المعياري )با (،0.42)

 (.13رقم )

فرد يعتقدون أن حياتيم دون فائدة في ( 32) من أفراد العينة ما يقابمو%( 64) ( تبين أن17نتائج العبارة ) -

بمغ قد  ،ال يعتقدون أن حياتيم دون فائدة ىم أشخاص (18) %(من أفراد العينة ما يقابمو36) المقابل نجد أن

دل عمى أن درجات المبحوثين غيرمتشتتة وىذا ي (0.485نحراف المعياري )با (0.36) المتوسط الحسابي

 (.17ومتمركزة نحو العبارة رقم )

 ،حسنة يعتقدون أن في حياتيم أشياءفرد  (40) من أفراد العينة ما يقابمو (%80( نجد أن )21نتائج العبارة ) -

بمغ المتوسط الحسابي  قدأفراد ال يعتقدون ذلك  (10من أفراد العينة ما يقابمو ) %(20) في المقابل نجد أن
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ومتمركزة نحو العبارة رقم متشتتة  عمى أن درجات المبحوثين غيروىذا يدل  (0.49نحراف المعياري )با (0.20)

(21.) 

فرد تراودىم أفكار حول الموت في  (33لعينة ما يقابمو )من أفراد ا %(66( تبين أن )25العبارة ) نتائج -

 بمغ المتوسط الحسابي قد ،( فرد ال تراودىم ىذه األفكار17%( من أفراد العينة ما يقابمو )34المقابل نجد أن )

ومتمركزة نحو العبارة  متشتتة عمى أن درجات المبحوثين غيروىذا يدل  (0.49راف المعياري )نحبا (0.34)

 (.25رقم)

فرد يظنون أن حياتيم سيئة في المقابل  (36( من أفراد العينة ما يقابمو )%72( نجد أن )29نتائج العبارة )-

 (،0.28) بمغ المتوسط الحسابي وقد فرد ال يعتقدون ذلك (14%( من نفس العينة ما يقابمو )28نجد أن )

 (.29ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتة عمى أن درجات المبحوثين غيروىذا يدل  (0.44) نحراف المعياريبا

فرد يفكرون في االنتحار في المقابل نجد  (44%( من أفراد العينة ما يقابمو )88) ( نجد أن33نتائج العبارة )-

راف نحبا( 0.12) الحسابيبمغ المتوسط  قد( أفراد ال يفكرون بذلك 06%(من نفس العينة ما يقابمو)12) نأ

 (.33ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير ( 0.38اري )المعي

فرد ترتعش يداىم عندما يشعرون بالقمق  (25) %( من أفراد العينة ما يقابمو50( نجد أن )37نتائج العبارة ) -

 بمغ المتوسط الحسابي قدفرد يشعرون بالقمق  (25%( من أفراد العينة ما يقابمو )50في المقابل نجد )

ومتمركزة نحو العبارة رقم  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.55) نحراف المعياريبا( 0.50)

(37.) 
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( فرد 27%(من أفراد العينة ما يقابمو )54) نجد أن :( من المحور الثاني )الخوف(02نتائج العبارة رقم ) -

بمغ  قدفرد ال يخافون و  (23%( من نفس العينة ما يقابمو )46) في المقابل نجد ،بقاء لوحدىم يخافون من

ومتمركزة نحو  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير   0.53نحراف المعياري )با (0.54المتوسط )

 (.02العبارة رقم )

الكممة في  فرد يترددون في اخذ (28يقابمو )( من أفراد العينة ما %56) ( نجد أن06نتائج العبارة رقم )-

 بمغ المتوسط الحسابي وقد( فرد ال يترددون في ذلك 22)من نفس العينة ما يقابمو  %(44) المقابل نجد أن

ومتمركزة نحو العبارة  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.51نحراف المعياري )با(، 0.56)

 (.06رقم )

فرد يخافون من التعامل مع أقرانيم  (39( من أفراد العينة ما يقابمو )%78نجد أن ) (10رة رقم )نتائج العبا -

 بمغ المتوسط الحسابي قد( فرد ال يخافون من ذلك و 11) %( من نفس العينة ما يقابمو22في المقابل نجد أن )

ومتمركزة نحو العبارة رقم  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.48نحراف المعياري )با( 0.22)

(10.) 

في  أحدأليم ( فرد يخافون عندما يس26) %( من أفراد العينة ما يقابمو52نجد أن ) (14نتائج العبارة رقم ) -

( 0.52بمغ المتوسط الحسابي ) قد( فرد ال يخفون و 24ا يقابمو )( من نفس العينة م%48المقابل نجد أن )

 (.14ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.55راف المعياري )نحبا

فرد يقيمون عالقات صداقة مع اآلخرين  (،26من أفراد العينة ما يقابمو ) ،%(52( نجد أن )18نتائج قم ) -

 بمغ المتوسط الحسابي قد( فرد ال يقيمون صداقات و 24) (، من نفس العينة ما يقابمو%48) أن في المقابل نجد
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ومتمركزة نحو العبارة رقم  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.55نحراف المعياري )با (0.48)

(18.) 

المدرسة  فرد يخافون من الذىاب إلى (40) %(، من أفراد العينة ما يقابمو80( نجد أن )22نتائج العبارة رقم ) -

بمغ المتوسط الحسابي  قدو  أفراد ال يخافون من ذلك (10) نفس العينة ما يقابمو من (،%20) في المقابل نجد أن

ومتمركزة نحو العبارة رقم  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.44نحراف المعياري )با (0.25)

(22.) 

 رد يخافون إذا اخطؤ أمام اآلخرينف (37)%( من أفراد العينة ما يقابمو 74) ( نجد أن26بارة رقم )نتائج الع -

 بمغ المتوسط الحسابي قدفرد ال يخفون من الخطأ و  (13)من نفس العينة ما يقابمو  (%26) في المقابل نجد أن

ومتمركزة نحو العبارة رقم  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.43نحراف المعياري )با (0.74)

(26.) 

العقاب في المقابل فرد يخافون من  (38( من أفراد العينة ما يقابمو )%76) ( نجد أن30)ة رقم نتائج العبار  -

( 0.76بمغ المتوسط الحسابي ) قدفرد ال يخافون من ذلك و  (12من نفس العينة ما يقابمو ) %(24نجد أن )

 (.30ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.41نحراف المعياري )با

( فرد يخافون من األشخاص اآلخرين 31بمو )من أفراد العينة ما يقا (%62) ( نجد أن34نتائج العبارة رقم ) -

 بمغ المتوسط الحسابي قد( فرد ال يخافون و 19يقابمو ) %( من أفراد العينة ما38في المقابل نجد أن )

ومتمركزة نحو العبارة رقم  متشتتةىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير و  (0.40) معيارينحراف البا (0.62)

(34.) 
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شياء برغم من ( فرد يخافون من أ28%( من أفراد العينة ما يقابمو )56) ( نجد أن38نتائج العبارة رقم ) -

بمغ قد من ذلك و  فرد ال يخافون (22) مومن أفراد العينة ما يقاب (%44معرفتيم ال تؤذييم في المقابل نجد أن )

 متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.51نحراف المعياري )با (0.44) المتوسط الحسابي

 (.38ومتمركزة نحو العبارة رقم )

 فرد ال( 26) العينة ما يقابمو أفرادمن  %52 أن نجد :(االكتئاب)الخاصة بمحور  (03نتائج العبارة رقم ) -

بمغ المتوسط  قدو  فرد ينتابيم ىذا الشعور( 24)يعادلو  ما %48الشديد في حين نجد يشعرون دائما بالحزن 

ومتمركزة نحو  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير ( 0.55) نحراف المعياريبا( 0.48)الحسابي 

 (.03العبارة رقم )

في  األسباب ألبسطيبكون  فرد ال (27)العينة ما يقابمو  أفرادمن  (%54) أننجد  (07نتائج العبارة رقم ) -

نحراف با( 0.46بمغ المتوسط الحسابي ) قداألسباب و  ألبسطفرد يبكون ( 23) يعادلو ما %46حين نجد 

 (.07ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير ( 0.53) المعياري

في  اآلخرينيشاركون حياتيم مع  الفرد  (37) العينة ما يقابمو أفرادمن % 74أننجد  (11نتائج العبارة رقم ) -

نحراف با( 0.26)بمغ المتوسط الحسابي قد و  اآلخرينيشاركون حياتيم مع  فرد( 13)يعادلو  ما %26حين نجد 

 (.11ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.43)المعياري 

يحدث  عمى ما أنفسيمال يمومون  فرد( 31)العينة ما يقابمو  أفرادمن  %62 أننجد  (15العبارة رقم ) نتائج -

نحراف با (0.38) بمغ المتوسط الحسابي قدو  فرد ينتابيم ىذا الشعور (19) يعادلو ما 38%ليم في حين نجد 

 (.15ومتمركزة نحو العبارة رقم) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.40) المعياري
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يجدون صعوبة في التحدث مع  فرد ال( 31) العينة ما يقابمو أفرادمن  %62 أننجد  (19نتائج العبارة رقم ) -

( 0.38)بمغ المتوسط الحسابي  قدو  فرد ينتابيم ىذا الشعور( 19)يعادلو  ما %38في حين نجد  اآلخرين

 (.19ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةعمى أن درجات المبحوثين غير وىذا يدل ( 0.40) نحراف المعياريبا

يحسون بالتعب بسرعة في حين  فرد ال( 33)العينة ما يقابمو  أفرادمن  %66 أننجد  (23نتائج العبارة رقم ) -

 المعياري نحرافبا( 0.34) بمغ المتوسط الحسابي قدو  فرد ينتابيم ىذا الشعور( 17)يعادلو  ما %34نجد 

 (.23ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير ( 0.49)

لدييم شيية لمطعام في حين ليس فرد ( 28) العينة ما يقابمو أفرادمن  %56 أننجد  (27نتائج العبارة رقم ) -

 نحراف المعياريبا( 0.44)بمغ المتوسط الحسابي  قدو  ينتابيم ىذا الشعور فرد( 22)يعادلو  ما %44نجد 

 (.27ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير ( 0.51)

يواجيون المواقف المؤلمة في  ال فرد( 32) العينة ما يقابمو أفرادمن  %64 أننجد  (31نتائج العبارة رقم ) -

 المعياري نحرافبا( 0.36بمغ المتوسط الحسابي ) قدو  فرد ينتابيم ىذا الشعور (18)يعادلو  ما %36حين نجد 

 (.31ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير ( 0.45)

في جميع نواحي  بآالميشعرون  فرد ال( 33)العينة ما يقابمو  أفرادمن  %66 أننجد  (35نتائج العبارة رقم ) -

 بمغ المتوسط الحسابي قدو  فرد ينتابيم ىذا الشعور (17)يعادلو  ما %34جسميم في حين نجد 

ومتمركزة نحو العبارة رقم  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير ( 0.49) نحراف المعياريبا( 0.34)

(35.) 
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يغضبون بسرعة في حين نجد  فرد ال (28)العينة ما يقابمو  أفرادمن  %56 أننجد  :(39نتائج العبارة رقم ) -

 (0.51) نحراف المعياريبا (0.44بمغ المتوسط الحسابي ) قدو  فرد ينتابيم ىذا الشعور (22) يعادلو ما 44%

 (.39ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير 

( 28العينة ما يقابمو ) أفرادمن  %56 أننجد : (ضعف الثقة بالنفس) بمحور ( الخاصة04نتائج العبارة رقم ) -

قد و  ينتابيم ىذا الشعور فرد ال (22) يعادلو ما %44ا يمدح زمالئيم في حين نجد معند فرد يشعرون باالستياء

 متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.51)نحراف المعياري با( 0.56)الحسابي  بمغ المتوسط

 (.04ومتمركزة نحو العبارة رقم )

يشعرون بالسعادة برفقة شخص  الفرد ( 43)العينة ما يقابمو أفرادمن  %86 أننجد  (08نتائج العبارة رقم ) -

نحراف با( 0.14) بمغ المتوسط الحسابيقد و  ينتابيم ىذا الشعور ( أفراد07)يعادلو  ما %14في حين نجد  آخر

 (.08ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.31) المعياري

 أفضلزمالئيم  أنيشعرون  فرد ال( 27) والعينة ما يقابم أفرادمن  %54 أننجد  (12نتائج العبارة رقم ) -

نحراف با( 0.46)بمغ المتوسط الحسابي  قدو  فرد ينتابيم ىذا الشعور (23) يعادلو ما %46في حين نجد  ،منيم

 (.12ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير ( 0.53)المعياري 

يجدون صعوبة في التحدث  فرد ال( 31)العينة ما يقابمو  أفرادمن  (%62) أننجد  (16نتائج العبارة رقم ) - 

( 0.38) بمغ المتوسط الحسابي قدو  فرد ينتابيم ىذا الشعور (19) يعادلو ما %38في حين نجد  ،اآلخرينمع 

 (.16ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.40نحراف المعياري )با

فرد ال يتوقعون الفشل فيما يقومون بو  (35) العينة ما يقابمو أفرادمن  %70 أننجد  (20نتائج العبارة رقم ) -

  بمغ المتوسط الحسابي قدو  عورفرد ينتابيم ىذا الش (15) يعادلو ما %30في حين نجد  ،أعمالمن 
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ومتمركزة نحو العبارة رقم  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.43)نحراف المعياري با( 0.30)

(20.) 

 ،عديمي الفائدة بأنيميشعرون  ال ردف( 42)العينة ما يقابمو  أفرادمن  (%84) أننجد  :(24نتائج العبارة رقم ) -

نحراف با( 0.16)بمغ المتوسط الحسابي  قدالشعور و فرد ينتابيم ىذا ( 08) يعادلو ما %16في حين نجد 

 (.24ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير ( 0.30)المعياري 

يقومون بإنجاز األعمال  ال فرد( 30) العينة ما يقابمو أفرادمن  (%60) أننجد  :(28نتائج العبارة رقم ) -

 المتوسط الحسابيقد بمغ و  ىذا الشعور بيمينتافرد ( 20) يعادلو ما %40في حين نجد  المطموبة منيم بمفردىم

ومتمركزة نحو العبارة رقم  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.45) نحراف المعياريبا( 0.40)

(28.) 

 ،ال يخجمون بمظيرىم الخارجي فرد( 41)من أفراد العينة ما يقابمو  %82نجد أن  :(32نتائج العبارة رقم ) -

نحراف با( 0.18) بمغ المتوسط الحسابي قدفرد ينتابيم ىذا الشعور و  (09) يعادلو ما %18في حين نجد 

 (.32ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.38) المعياري

فرد ال يعتقدون بان أصدقائيم ( 36) من أفراد العينة ما يقابمو %72نجد أن  :(36نتائج العبارة رقم ) -

بمغ المتوسط  قدفرد ينتابيم ىذا الشعور و ( 14) يعادلو ما %28في حين نجد  ،يسخرون منيم في مواقف متعددة

ومتمركزة نحو  متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير ( 0.54) نحراف المعياريبا( 0.28الحسابي )

 (.36العبارة رقم )
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في  ،يحبون الناس بسيولة الرد ف( 36) من أفراد العينة ما يقابمو %72نجد أن : (40قم )نتائج العبارة ر  -

 نحراف المعياريبا( 0.28) بمغ المتوسط الحسابي قدبيم ىذا الشعور و ينتا فرد (14) يعادلو ما %28حين نجد 

 (.40ومتمركزة نحو العبارة رقم ) متشتتةوىذا يدل عمى أن درجات المبحوثين غير  (0.44)

  :لكمي لالستمارة المشكالت النفسيةحساب المتوسط الحسابي ا 

 العينة  أفرادالمشكالت النفسية لتبيان مدى توفر ىذه الخاصية لدى  الستمارةلقد تم حساب المتوسط الحسابي 

المتوسط الحسابي وذلك بتحديد  إليياوبعد ذلك قمنا بتحديد المجاالت التي ينتمي  0.40 :وكانت النتيجة كالتالي

 :من خالل حساب المدى وطول الخمية حدود الخاليا

 01-عدد البدائل =المدى 

 1=1-2المدى=

حدود الخاليا =
المدى

عددالخاليا
  = 

 
 =0.5 

 المجاالت البدائل

  ] 0.50 - 0] ال

 ]1 - 0.50]   نعم

 المتوسط إليها( يوضح المجاالت التي ينتمي 70جدول رقم )

نالحظ  0.40خالل الجدول الخاص بحدود الخاليا ومن خالل مطابقة قيمة المتوسط الحسابي والمقدرة ب  من

، أما قيمة االنحراف المعياري الكمي لالستجابات المبحوثين في استبيان ] 0.50 - 0أنيا تنتمي إلى مجال ال ]

ال يعانون من مشكالت محل الدراسة   أفراد العينة يدل عمى  أن وىذا  ( ،0.17المشكالت النفسية قدرت ب )
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،وقيمة االنحراف المعياري تشير إلى أن درجات المبحوثين أثناء اإلجابة عمى أسئمة االستبيان  غير  نفسية

 مشتتة  وان عناصر العينة اتفقوا عمى نفس اإلجابات .

 :/عرض النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة3

 :األولى/عرض النتائج الخاصة بالفرضية الفرعية 3-1

 

 

األولىيوضح نتائج الفرضية  (79رقم ) جدول  

لدى األطفال المحرومين من األسرة باختالف متغير سبب  ال تختمف المشكالت النفسية الصفرية: الفرضية 

 الحرمان.

 لدى األطفال المحرومين من األسرة باختالف متغير سبب الحرمان. تختمف المشكالت النفسية :الفرضية البديمة

المقدرة  لة عند مستوى الداللةاد حيث تكون (1.024-) تقدر ب Tقيمة  أننالحظ من خالل الجدول السابق 

 تقبل .(0.05ب)مقدر والفي دراستنا تم االعتماد عميو  ذيى الداللة المن مستو  أكبر أنياوبما  (0.46) ب

 
اإلحصائيةالداللة   

 
 T درجة الحرية

 
F 

 

 
 مستوى الداللة 
 

 
 الفرضيات

 
 

 0.517 1.024- 48 دالة
 

0.476 

 
 فرضية صفرية

 
 غير دالة

 
39.336 -1.000 

  
 

 

 
 فرضية بديمة
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يدل عمى عدم وجود اختالف في المشكالت النفسية لدى  ماىو صفرية وترفض الفرضية البديمة و لالفرضية ا

 .الحرمان سبب باختالف متغير األسرةالمحرومين من  األطفال

:/عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية3-2  
 

 الفرضيات مستوى الداللة T F درجة الحرية الدالة اإلحصائية

 دالة
صفريةفرضية  0.360 0.855 1.208 48   

 
 غير دالة

 
 بديمة فرضية   1.183 41.049

 

 يوضح نتائج الفرضية الثانية (17رقم ) جدول

 .ن من األسرة باختالف متغير الجنسال تختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومي: الصفرية الفرضية

 .ن من األسرة باختالف متغير الجنستختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومي :رضية البديمةالف

 اوبما اني( 0.360)مستوى الداللة  دالة عند حيث تكون( 1.208) ىي Tنالحظ من الجدول السابق أن قيمة 

تقبل الفرضية الصفرية وترفض  (.0.05) المقدر بتم االعتماد عميو في دراستنا و  ذيى الداللة المن مستو  أكبر

رومين من األسرة يدل عمى عدم وجود اختالف في المشكالت النفسية لدى األطفال المح ماالفرضية البديمة وىو 

 .حسب متغير الجنس
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 :: مناقشة النتائج وتفسيرهاثانيا

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري عن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

(spss( حيث قدرت قيمة المتوسط الحسابي ب )وقيمة االنحراف المعياري0.40 ) (وىذا ما يدل عمى 0.17 )

المتمثمة في القمق ،االكتئاب ، الخوف وضعف الثقة  استناعدم وجود المشكالت النفسية لدى أفراد عينة در 

، بمعنى آخر أن المشكالت النفسية المتمثمة في القمق ،االكتئاب ،الخوف وضعف الثقة بالنفس ال   بالنفس

األفراد محل أخرى فقد يكون  عواملذلك إلى تتوفر ضرورة عند األطفال المحرومين من أسرىم . وقد يرجع 

خر بديل فمن الممكن أن يكون ىؤالء األطفال آحصموا عمى الرعاية األسرية من طرف شخص  الدراسة قد

( %58( فرد ما يقابل)29األب أو األم حيث بمغ أفراد العينة الذين يعانون الحرمان بسبب الطالق) يعيشون مع 

ما جعميم ال يعانون من  زوجة األب أو زوج األم أو مع احد األقارب كالجدة أو الخالة أو العمة وىذاأو مع 

في مرحمة الطفولة  أبناءىادور ميم في نمو وتكامل شخصية  لألسرة أن حامد زىرانحيث أكد  مشكالت نفسية

وذلك بوجود الوالدين المذان يمنحان الطفل الحب والحنان وبذلك يخمق مناخ يساعده عمى النمو النفسي السميم ،

واالستقرار  ألمنباى الصحة النفسية لمطفل فينتج عنو عدم الشعور عم يؤثرالطالق  أووان انفصال الوالدين 

 .والعزلة والخوف 

ن ومستشاري التوجيو المذين اجزموا بان ىذه الفئة تعاني يالنفساني ينياألخصائوىذا ما يعارض شيادة كل من  

ينية ضئيمة مقارنة إال أنو تبين من خالل المقابالت التي أجريت معيم أن التغطية الم .من مشكالت نفسية

بالعدد اليائل الذي تحتويو المؤسسات التربوية من أطفال محرومين من أسرىم .و قد اتضح أيضا أنيم ليسوا 

 .إلى وحدة الصحة المدرسيةليم الحاالت  توجوعمى تواجد دائم في المؤسسات االبتدائية بل 

القمق ، االكتئاب ، الخوف وضعف  أخرى غير إال أن ىذا ال يعني أن ىذه الفئة ال تعاني من مشكالت نفسية 

حيث اجزم العديد من العمماء والباحثين أن األطفال المحرومين من األسرة يعانون من مشكالت الثقة بالنفس . 
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التي توصمت فييا إلى أن األطفال المحرومين من الوالدين يتأثر نموىم الجسمي  سيير كاملمثل دراسة كل من 

 ( ودراسة الباحثة منى سموم سنة  1996احمد سنة )  تأثيرا كبيرا  ودراسة مصطفىماعي والعقمي واالجت

كذلك العديد من (  10isd)و(  4dsm)باإلضافة إلى األدبيات المعتمد عمييا كتصنيفات العالمية  (2014) 

اسة ينتقل الباحثين أكدوا عمى وجود ىذه المشكالت خاصة في مرحمة الطفولة المتوسطة  باعتبارىا مرحمة حس

فييا الطفل من فترة العجز واالعتماد عمى الغير إلى االستقالل التدريجي ومن األسرة إلى المدرسة حيث تتكون 

الذين أكدوا عمى ( 2006)عبد الرحيم الزغمول (،2003)نبيمة عباس لاأمثشخصية الطفل وأخالقو وسموكو 

يا ) القمق ،الخوف ،االكتئاب ،وضعف الثقة وجود مشكالت نفسية لدى األطفال المحرومين من األسرة أىم

العديد من النظريات منيا نظرية الفترات  أثبتتو( وىذا ما  ،الغيرة ، الكذب، الخجل، التبول الالإراديبالنفس

التي  يرى أصحابيا أن األطفال الذين ينفصمون عن أسرىم  في السنوات األولى من (2007)الشوارب ـ الحرجة 

يرى أصحابيا أن الحرمان  )عزيز، ب ت(استجابات انفعالية حادة وفي نظرية التحميل النفسي عمرىم  تنتج لدييم

من الحب والعطف األسري يؤدي إلى  أثار عميقة في نفسية الفرد مما ينتج عنو صراع داخمي واضطراب نفسي 

عمى   تأثيرعن أبويو لديو  فراق الطفل أنفي نظرية التعمم االجتماعي  وقمق وأيضا اثبت كل من "باندورا"و"ممير"

نفسيتو منيا االنعزال واضطراب الشيية ،واضطراب في النوم أما حرمان الطفل من األسرة بسبب طالق ينتج 

 عنو اكتئاب والمباالة ويحممون أنفسيم المسؤولية عما يحصل ويظنون أنيم السبب فيما يحصل 

صحة الفرضية القائمة ال تختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومين من األسرة باختالف  الختبارو 

 وذلك عند مستوى الداللة (1.024- )حيث قدرت قيمتو ب Tمتغير سبب الحرمان تم حساب اختبار 

سبب الحرمان ،حيث يعتبر سبب الحرمان عنصر ميم وفعال في عينة دراستنا وبذلك أردنا معرفة تأثير ( 0.05)

عمى المشكالت النفسية لدى أفراد عينتنا حيث تتكون من  خمسون تمميذ وتمميذة محرومين من احد الوالدين 

مدارس ابتدائية بوالية قالمة ،وانطالقا  تة)وفاة( وتسعة وعشرون )طالق( بس بسب طالق أو وفاة  واحد وعشرون
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ىا ال تختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومين من نتائج الدراسة وقبول الفرضية الصفرية التي مفاد

المشكالت  ظيورليست جوىرية وبالتالي إن  و قاتالفر من األسرة باختالف سبب الحرمان وىذا ما يدل عمى أن 

 النفسية بين األطفال ال ترجع إلى متغير سبب الحرمان بل قد ترجع إلى متغيرات أخرى .

تختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومين من األسرة باختالف  ئمة الار صحة الفرضية القابالختأما 

وذلك عند مستوى الداللة  (1.208)متغير الجنس تم حساب اختبار لمفروق الجنسين حيث قدرت قيمتيا ب 

،حيث يعتبر الجنس عنصر ميم وفعال في عينة الدراسة وبذلك أردنا معرفة تأثير الجنس عمى  (0.05)

ت النفسية لدى األطفال المحرومين من األسرة حيث شممت عينة دراستنا خمسون تمميذ وتمميذة المشكال

( منيم  27و )  كور (ذق أو وفاة ثالثة وعشرون منيم ) محرومين من احد الوالدين أو كالىما   بسب طال

رضية الصفرية التي مفادىا ال مدارس ابتدائية بوالية قالمة ،وانطالقا من نتائج الدراسة وقبول الف تة   بس ناثإ

 و قاتالفر يدل عمى  اختالف الجنس وىذا ماتختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومين من األسرة ب

جنس بل قد ترجع إلى المشكالت النفسية بين األطفال ال ترجع إلى متغير ال ظيورليست جوىرية وبالتالي أن 

 . ونوع االنفصال جزئي أو كامل  أثناء االنفصال عن الوالدينمدة الحرمان وسن الطفل ك متغيرات أخرى
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 ثالثا : استنتاج عام :

لما سبق عرضو لنتائج الدراسة تستنتج أن الفرضية العامة قد تحققت حيث بينت استجابات أفراد العينة  حوصمة

اتجاه عبارات استمارة المشكالت النفسية عمى عدم وجود مشكالت نفسية لدى عينة الدراسة التي تتميز بخاصية 

 الحرمان األسري بسبب عاممي الطالق أو الوفاة.

رعية األولى القائمة ال تختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومين من األسرة بالنسبة لمفرضية الف

باختالف متغير سبب الحرمان تحققت وىذا ما يدل عمى انو ال توجد فورقات في المشكالت النفسية لدى أفراد 

 الدراسة تعزى إلى متغير سبب الحرمان .

ال تختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومين من األسرة أما بالنسبة لمفرضية الفرعية الثانية القائمة 

باختالف متغير الجنس  تحققت وىذا ما يدل عمى أنو ال توجد فورقات في المشكالت النفسية لدى أفراد الدراسة 

 تعزى إلى متغير الجنس .
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:خالصةال  

 إلىمع التعميق عمييا ثم تطرقنا  إليياالمتوصل تم في ىذا الفصل التذكير بفرضيات الدراسة وعرض النتائج 

 األخيرفرضيات الدراسة والدراسات السابقة والنظريات المعتمد عمييا وفي  ضوء عمى تفسير ومناقشة النتائج

.دراستنا موضوعالعام عن ستنتاج استخمصنا اال  

 

 

 

 



  :خاتمة

موضوع الحرمان األسري اىتماما كبيرا من طرف العمماء والباحثين عمى مستوى الوطن العربي  ىالق 

منيا المشكالت النفسية خاصة  ،والغربي ومدى تأثيره في ظيور المشكالت النفسية والسموكية عند األطفال

البد من تسميط الضوء عمى ىذا الموضوع بنوع من التفصيل والتدقيق ،باعتبار أن مرحمة  لذا كان 

الطفولة مرحمة جد ىامة في حياة الطفل ،أين يتم بناء معالم شخصيتو حيث أثبتت العديد من الدراسات 

م لدييم األطفال المحرومين من األ التي توصل فييا إلى أن ول الحرمان من األم بولبي حمنيا دراسة 

إلى أن األطفال المحرومين من  توصمت سييل كاملقدرة اقل عمى بناء عالقات مع اآلخرين كذلك 

( وجد 6102) كمال يوسفالوالدين يتأثر نموىم الجسمي والعقمي واالنفعالي واالجتماعي بشكل كبير أما 

 أن األطفال المذين تعرضوا لمحرمان من األم واألب لدييم العديد من المشكالت مثل القمق االكتئاب .

 ." دى األطفال المحرومين من األسرةالمشكالت النفسية ل"موضوع ميم أال وىو لتعالججاءت دراستنا قد و 

ال يعاني األطفال نصيل يقول :ة عامة ولتحقيق األىداف التي انطمقت منيا الدراسة قمنا بصياغة فرضي

ال تختمف عمى انو  نصتاألولى  نان جزئيتااألسرة من مشكالت نفسية ،وفرضيت المحرومين من

 صنفتأما الثانية ،المشكالت النفسية  لدى األطفال المحرومين من األسرة باختالف متغير سبب الحرمان 

 .ال تختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومين من األسرة  باختالف متغير الجنس انو عمى

في نياية الدراسة الى توصمنا و ا عمى استمارة لممشكالت النفسية في محاولة الختبار الفرضيات اعتمدن

وفي األخير يبقي . لدى األطفال المحرومين من األسرةال توجد مشكالت نفسية  النتيجة األساسية التالية:

 يمكن أنو ى باىتمام الباحثين خاصة ظالمواضيع التي نأمل أن يح بين موضوع المشكالت النفسية من

 . رضية عممية لمبادرة ىذا االىتمامستكشافية أادراسة دراستنا  اعتبار
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 .ة: مركز اإلسكندرياإلسكندرية

.رسالة األسريةالمشكالت السموكية لدى األطفال المحرومين من بيئتيم (.2009ياسر يوسف.) ،إسماعيل

 غزة. اإلسالمية،الجامعة  منشورة، في الصحة النفسية ماجستير

 (.عمان :دار الثقافة .1)طمصطمحات تربوية ونفسية(.2005البدري ،سميرة موسى.)

  ( .عمان : دار المسيرة 1) طلنمو الطفل األسس النفسية( . 2007) بدير، كريمان. 

 . القاىرة : شركة السفير.  طفمك و المشكالت النفسية : التشخيص والعالج بديوي ، احمد عمى .)ب ت(. 

 .(.عمان :دار المسيرة1)طالمشكالت النفسية وعالجيا(.2008بطرس ،حافظ بطرس.)

من  األيتام والوجدانية لدى األطفال المقيمين في دوراالضطرابات السموكية (.  2011بالن ،كمال يوسف.)

 : جامعة دمشق.سوريا.02و 01، العدد 27المجمد وجية نظر المشرفين عمييم .مجمة جامعة دمشق .

 ،جامعة باجي منشورة .مذكرة ماجستيراإلحداثعمى جنوح  وأثرهالحرمان العاطفي (.2006 عمي.) زديرة، بن

 .مختار ،عنابة

 :دار الصفاء.األردن(.1)طالمشاكل النفسية عند األطفال(.2005،حمزة.)الجبالي 



وخارجو.مجمة أبحاث البصرة داخل دور الدولة  األيتاممشكالت (.2012.) وآخرونالجمعان ،صفاء عبد الزىرة 

 .العراق .03،العدد38.المجمد 

 .: دار أسامة( .األردن 1ط ) . معجم المصطمحات الخدمة االجتماعية( 2012) حامد ، عبد الناصر سميم .

 البموغ إلىاجتماعية من الحمل  بسيكوبيديا تربوية نفسية –الحديثة األسرةموسوعة (.2001حديقة ،بوال.) 

 .(.بيروت: سنتربوييميس1)ط

 دار جرير. :(.عمان1)طوالطفولة اإلعالموسائل (.2006حوامدة ،باسم عمي.القادري ،احمد رشيد.)

.جامعة محمد خيضر محاضرات في عمم النفس المرضي لمطفل والمراىق(.2014-2013.)خالد ،خياط 

 ،بسكرة.

 دار الراية. :عمانالبحوث الكمية والنوعية لمعموم االجتماعية . أساسيات(.2009الخياط، ماجد محمد .)

: دار (.اإلسكندرية 1)ط اإلرشاد النفسي واالجتماعي ألطفال الشوارع(.  2015درويش ،ابتسام الحسيني .)

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر .

 قسنطينة:جامعة منتوري.اسس المنيجية في العموم االجتماعية.(.1999دليو، فضيل وآخرون.)

 (.عمان: دار وائل.1)طالتربية والتنشئة االجتماعية(.2005الزاىي .) اهلل الرشدان ،عبد

:المكتب الجامعي اإلسكندرية(.3)طاالجتماع النفسيالطفل دراسة في عمم (.2007رشوان ،حسين احمد .)

 الحديث .

( . اإلسكندرية : مكتبة  4) ط . نمو ورعاية الطفل بين النظرية والتطبيق(  2004) رقبان ، نعمة مصطفى .

  بستان المعرفة .

 ، األردن : دار الشروق . عمم النفس الطفل(. 2003الريماوي ، محمد عودة . ) 



( . األردن : دار 1) طاالضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األطفال( . 2006بد الرحيم . )الزغمول ،عماد ع

 الشروق .

 . القاىرة: دار المعارف.عمم نفس النمو(.1986زىران ،حامد.)

 ( . القاىرة : عالم الكتب 4) ط الصحة النفسية والعالج النفسي( .  2005زىران ،حامد .) 

: اإلسكندريةأبو حالوة محمد سعيد. ترجمة، االكتئاب لدى األطفال والمراىقينواطسون ،ت.) ب ت(. ستيوارت 

 .2005المكتبة االلكترونية .

 : دار القصة لمنشر والتوزيع  البحث العممي أساليبو وتقنياتو ،الجزائر( .  2006سركز، عجيمي عصمان . ) 

 .مؤسسة شباب الجامعة .االسكندرية:سيكولوجية الطفولة (.2006سرية ، عصام نور.)

 ، القاىرة : دار الكتاب . اإلرشاد النفسي لألطفال( . 2010. )  إبراىيمسعفان ، محمد 

ة .رسالة دكتورا(. المشكالت النفسية لدى ألطفال الرياض وعالقتيا ببعض المتغيرات 2015سموم،منى محمد.)

 ،العراق . جامعة بغداد، منشورة

 بيروت : دار النيضة العربية . ، عمم النفس  النم. ( 2002، مريم . ) سميم

 .دار الفكر .عمان: سيكولوجية الطفولة(.1999.) وآخرون عزيز سمارة، 

القتو بالثقة بالنفس لدى األطفالقمق االنفصال وع (.2009).السميري، نجاح عواد.صالح، عايدة شعبان  
 األقصى. .فمسطين:جامعة المحرومين من األب بمحافظة غزة

 ،29المجمد  .مجمة جامعة دمشق .الوحدة النفسية وعالقتيا باالكتئاب عند األطفال( .2013، دانيا .)الشبؤون

 ..سوريا 01العدد 

 .رعمان :دار الحامد لمنش. النمو الخمقي واالجتماعي(.2007.) وآخروناحمد  أسيل ،الشوارب

.القاىرة : درا النيضة (1)طعالجيا –أسبابيا  –لألطفال المشكالت النفسية .( 2003الشوربجي، نبيمة عباس .)

 العربية .



. األردن : دار حمدي نزيةترجمة ،المساعدة فييا مشكالت األطفال والمراىقين وأساليب .( 2008ش.)  ،رشيف

 .الفكر

 العربية .بيروت:دار النيضة . (1)طمعجم عمم النفس والتحميل النفسي(.ب ت.)وآخرونطو ،فرج عبد القادر 

 ايتراك لمنشر . (القاىرة :دار1)طالصحة النفسية لمطفل(.2004عبد الباري، محمد داود .)

المشكالت النفسية والسموكية لدى أطفال السنوات الثالثة األولى ابتدائي وعالقتيا (.2012عبد الالوي ،سعدية .)

 .وزوي تيز ،معة مولود معمري ، جامنشورة ماجستيررة مذك،بالتحصيل الدراسي 

 ، القاىرة :دار قباء . عمم النفس النمو( .2000) قناوي ، ىدى محمد.عبد المعطى ،حسن مصطفى . 

 .وائل .الجزائر :دار منيجية البحث العممي(.2007.)وآخرون عبيدات ،محمد

 رسالة، من خالل التعبير الفني في رسوميم األطفالعمى  األبوينفراق  تأثيرالعبيدي ،حنان عزيز .) ب ت (. 

 .  منشورة دكتورا

 دار الفكر. :(.االردن2)طسيكولوجيةالنمو(.2002سامي سمطي .) ،عريفج

بعض المشكالت النفسية الشائعة لدى طمبة مراحل التعميم العام (. 2008.)بن عبيد جزاء جزاء ،العصيمي

 القرى ،المممكة العربية السعودية. أم، جامعة منشورةمذكرة ماجستير  بمدينة الطائف،

ار العممية :الداألردن(.1)طذوي االضطرابات السموكية ألطفالالتربية الخاصة (.2002العزة ،سعيد حسني .)

 .الدولية ودار الثقافة

 الطبعة العاشرة-تصنيف األمراض النفسية والسموكية -لألمراضالتصنيف الدولي  .) ب ت(احمد. عكاشة، 

 القاىرة: جامعة عين الشمس..

      .( .عمان : مكتبة المجتمع العربي 1) ط  عمم النفس النمو .( 2005الدين .) العمرية ، صالح 

 ( . األردن : دار الفكر. 1) ط رعاية األسرية والمؤسسية لألطفالال .( 2006.)  وآخرون اميمة ،رعمو  

 الجامعية .، اإلسكندرية : دار المعرفة مدخل إلى عمم النفس النمو( . 2006عوض ،عباس محمود . ) 



 دار الحامد . :( .عمان 1) ط منيج المرحمة االبتدائية .( 2007،عبد الطيف حسين . )  فرج

 .بيروت :دار النيضة العربية. مناىج البحث العممي إلىالمدخل (.1999قاسم ،محمد محمد .)

(.عمان 1)ط واالنفعاليةاالضطرابات السموكية (.2007القمش ،مصطفى نوري .المعايطة ،خميل عبد الرحمان .)

 :دار المسيرة.

 ( .مصر : المكتبة العصرية . 1)ط   الرعاية االجتماعية لألسرة والطفولة( . 2009قمر،عصام توفيق . ) 

(.بيروت:دار النيضة 1)ط برامج التمفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال(.2003كبارة ،أسامة ظافر.)

 العربية.

 . .عمان:دار دجمةاإلحصائية وأساليبو وأقساموالبحث العممي :مناىجو (.2016.) كماش ،يوسف الزم

 ، اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة . اإلرشاد النفسي لألطفال( . 2007كمال ، طارق . )

في عمم النفس  .رسالة دكتوراة دراسة أحالم األطفال في ظل الحرمان الوالدي(. 2010.) ، فريدةلوشاحي 

 ، قسنطينة.جامعة منتوري ،منشورةالعيادي 

 :المكتب الجامعي. اإلسكندرية.والطفولة المعاصرة األسرةظواىر ومشكالت (.2009محمد ،عبد الفتاح محمد.)

.مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية ، جامعة الشييد حمة  التعمق لدى الطفل إشكالية( .2015،يمينة .)مدوري 

 .1955اوت 20.بجامعة سكيكدة  13/14لخضر ، الوادي .العدد 

 :دار الغرب. وىران ( .مبادئ البحث النفسي والتربوي)ط(. 2002مزيان ،محمد.) 

 :المؤسسة الجامعية .لبنان منيجية العموم االجتماعية عند العرب والغرب.( .1985معتوق ،فريد بريك.)

 ( .األردن : دار الفكر . 1) طعمم النفس النمو( .  2004ممحم ،سامي محمد . )

 القاىرة : مركز اإلسكندرية . عمم النفس النمو،( . 2001) .محمودعبد الحميم ، عفاف منسى



 الجامعة. :مؤسسة شباباإلسكندرية.مشاكل الطفل النفسية واالجتماعية(.2014الميالدي ،عبد المنعم.)

(.الجزائر :ديوان 2)ط االضطرابات النفسية والعقمية عند الطفل والمراىق( .2005ميموني ،بدرة معتصم .)

 المطبوعات الجامعية .

 (.1985مؤسسة الجامعية .)بيروت :ال،ترجمة شاىين فؤاد . التحميل النفسي لمولد(. ب ت. )فنوف ، 

 دار الفكر. :األردن(.2)طالسموكية واالنفعاليةاالضطرابات (.2003يحيى ،خولة احمد.)
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(10ممحق رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1945ماي  8جامعة 

 كمية العموم االنسانية واالجتماعية

 قسم عمم النفس

 دليل المقابمة 

 

 تحية طيبة:

 األطفالالتعرف عمى "المشكالت النفسية لدى  إلىبحث ييدف  دراسة عممية حول بإعدادنحن باحثتان سنقوم 

، ولما تتمتعون بو من خبرة مينية لنيل شيادة الماستر تخصص عمم النفس االجتماعي " األسرةالمحرومين من 

 عمييا . باإلجابةالسديدة وتفضمكم  ئكماأر وتسرنا  ،عمى شخصكم األسئمةفي ىذا المجال نود طرح بعض 

 

 المقابمة: أسئمة

 نعم                          ال                أسرىم ؟محرومين من  بأطفال/ىل تتكفمون 1

 ىي عوامل حرمانيم ؟ من خبرتكم ما ، وانطالقابنعم إجابتكمكانت  إذا/2

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 ال        نعم                        من مشكالت نفسية ؟              األطفال/ىل يعاني ىؤالء 3

 ؟ ذكرىا بإمكانكمبنعم ىل  إجابتكمكانت  إذا/4



...........................................................................................................

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 حاليا ؟ األطفاليعيش ىؤالء  أين/5

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 شكرا عمى تعاونكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(10ممحق رقم )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(10ممحق رقم )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إجراءات المعالجة االحصائية

حساب معامل الثبات :   

 جدول يوضح إجراءات حساب معامل الثبات الخاص باستمارة المشكالت النفسية

 إجراءات حساب معامل االرتباط بيرسون لمحصول عمى معامل الثبات الخاص باستمارة المشكالت النفسية 

r = 
 ∑    ∑  ∑ 

√  ∑    ∑       ∑    ∑    
 

 

r=                   

√                                   
 

 

r =    

√       
 =    

√       
 = 0.7427816249 

 

 العبارات الفردية          العبارات الزوجية              
728 676 784 26 28 
702 729 676 27 26 
841 841 841 29 29 
1054 961 1156 31 34 
960 900 1024 30 32 
928 1024 841 32 29 
1155 1225 1089 35 33 
1122 1089 1156 33 34 
870 841 900 29 30 
930 961 900 31 30 
9290 9247 9367 303 305 



 

باستخدام معامل سبيرمان التصحيح :       

R =
  

   
 

R = 
         𝟐 𝟏  𝟐

         𝟐 𝟏  𝟐
 =             

            
  

R=0.8524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10ممحق رقم )  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة األساتذة المحكمين

 

 جدول يوضح قائمة األساتذة المحكمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األساتذة المحكمين التخصص

  أميرةىامل  عمم النفس التربوي 

التربوي  عمم النفس نذيرة أغمين   

 العافري مميكة عمم النفس االجتماعي

 بوتفنوشات حميدة عمم النفس العيادي

 حرقاس وسيمة عمم النفس التربوي

التربويعمم النفس   عريبي سعيدة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 10ممحق رقم )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 1945ماي  8جامعة 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم عمم النفس

 استمارة تحكيم

 

 

 

 

 

 :ةاألستاذ إشراف تحت                         من إعداد الطالبتين:                                   

 بوشارب كريمة                                                                       ىامل أميرة 

 بدة سارة

 ...................................المحكم.األستاذ 

 .....................................العمميةالدرجة 

 

يطيب لنا أن تقدم لكم بجزيل الشكر عمى جيودكم التي تبذلونيا، ونفيدكم عمما بأننا بصدد القيام بدراسة 

 المشكالت النفسيةميدانية في إطار بحث مكمل لنيل شيادة المستر في عمم النفس االجتماعي بعنوان" 

االستمارة بين أيديكم ونظرا لخبرتكم العممية نود وضع ىذه  ".ةاألسر  نلدى األطفال المحرومين م

لتحكيميا بغرض التأكد من مدى إمكانية البنود عمى قياس موضوع دراستنا وكذا تعديل ما ترونو مناسب 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا 

 



 تساؤالت الدراسة:

 ؟ىل يعاني األطفال المحرومين من أسرىم من مشكالت نفسية؟ وما ىي أكثرىا انتشارا :التساؤل الرئيسي

 السؤالين الفرعيين :

 ؟تالف متغير سبب الحرمانباخ ةتختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومين من األسر / ىل 1

 ؟الجنس باختالف متغير ةاألسر  لدى األطفال المحرومين منالمشكالت النفسية  /ىل تختمف2

 :فرضيات الدراسة

 نفسية.من مشكالت  أسرىمطفال المحرومين من ال يعاني األ :الرئيسيةالفرضية 

 الفرضيتين الفرعيتين:

 .ير سبب الحرمانباختالف متغ ةختمف المشكالت النفسية لدى األطفال المحرومين من األسر ت / ال1

 .باختالف متغير الجنس ةاألسر  األطفال المحرومين منلدى  تختمف المشكالت النفسية / ال2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البيانات األولية:

 الجنس :  ذكر                     أنثى                 

 سبب الحرمان :  طالق                      وفاة

 الرقم المحور األول :القمق
 01 لم تحدث بعد ؟ ىل تشعر بالقمق بسبب أشياء تقيس ال تقيس المالحظات

 02 ىل ينتابك القمق بسبب ما تقوم بو من سموك ؟   
 03 ىل ىناك مواضيع غالبا ما تقمق بسببيا ؟    
 04 ىل تظن انك أكثر قمق من أصدقائك؟   
 05 ىل تعتقد أن حياتك بال فائدة ؟   
 06 ىل تعتقد أن في حياتك أشياء حسنة ؟   
 07 الموت ؟ىل تراودك أفكار حول    
 08 ىل تظن أن حياتك سيئة ؟   
 09 ىل تفكر في االنتحار؟   
 10 ىل ترتعش يداك عندما تكون قمقا ؟   

 المحور الثاني :الخوف
 01 ىل تخاف عند البقاء وحيدا؟   
 02 ىل تتردد في اخذ الكممة بين اآلخرين ؟   
 03 ؟ىل تخاف من التعامل مع أقرانك    
 04 ىل تخاف عندما يسألك احد ؟   
 05 ىل تقيم عالقات صداقة مع اآلخرين ؟   
 06 ىل تخاف من الذىاب إلى المدرسة ؟   
 07 ىل تخاف إذا اخطات أمام اآلخرين ؟   
 08 ىل تخاف من العقاب ؟   
 09 ىل تخاف من األشخاص الذين ال تعرفيم ؟   
معرفتك بأنيا ال ىل ىناك أشياء تخاف منيا رغم    

 تؤذيك ؟
10 

 المحور الثالث :االكتئاب
 01 ىل تشعر بالحزن الشديد ؟   



 02 ىل تبكي ألبسط األسباب ؟   
 03 ىل تشارك حياتك مع اآلخرين ؟   
 04 ىل تموم نفسك عمى ما يحدث لك ؟   
 05 ىل ترى أحالم مزعجة ؟   
 06 ؟ تعب بسرعةىل ت   
 07 لمطعام ؟ىل لديك شيية    
 08 ىل تواجو المواقف المؤلمة ؟   
 09 ىل تشعر باآلالم في جميع نواحي جسمك ؟   
 10 ىل تغضب بسرعة ؟   

 المحور الرابع :ضعف الثقة بالنفس
 01 ىل تشعر باالستياء عندما يمدح زميمك ؟   
ىل تشعر باالستياء عندما تكون برفقة شخص    

 أخر؟
02 

 03 زميمك أفضل منك ؟ىل تشعر أن    
 04 ىل تجد صعوبة في التحدث مع اآلخرين ؟   
 05 ىل تتوقع الفشل فيما تقوم بو من أعمال ؟   
 06 ىل تشعر انك عديم الفائدة ؟   
 07 ىل تقوم بانجاز األعمال المطموبة منك بمفردك ؟   
 08 ىل تخجل بمظيرك الخارجي ؟   
ىل تعتقد أن أصدقائك يسحرون منك في مواقف    

 متعددة ؟
09 

 10 ىل تحب الناس وتتقبميم بسيولة ؟   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10ممحق رقم )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 1945ماي  8جامعة 

 واالجتماعيةكمية العموم اإلنسانية 

 قسم عمم النفس

 

 في صورته النهائية استبيان حول" المشكالت النفسية  لدى األطفال المحرومين من األسرة"

 عزيزي التمميذ )ة(

 تحية طيبة 

المشكالت النفسية  لدى األطفال المحرومين من األسرة" في إطار التحضير لمذكرة نيل شيادة الماستر بعنوان "

في إثراء ىذا الموضوع من خالل تفضمكم باإلجابة عمى جممة من العبارات الموجودة بيذه  نود منكم المشاركة،

 االستمارة 

 وشكرا

 

 األستاذة: إشراف من إعداد الطالبتين:                                                            تحت

 ىامل أميرة                          بوشارب كريمة                                              

 بدة سارة

 



 التعميمة: 

أمام اإلجابة التي )×( نضع بين أيديكم مجموعة من العبارات ، ونطمب منكم قراءتيا جيدا ثم التأشير بعالمة 

تناسب اختياركم  ، عمما بأن المعمومات التي سنتحصل عمييا تبقى سرية وال تستخدم إال لغرض البحث العممي 

 حسب المثال التالي :

 مثال :

 ىل تذىب إلى المدرسة؟

في الخانة دائما كما في الجدول التالي)× ( إذا كنت تذىب إلى المدرسة دائما ضع عالمة   

  

 

 

: نطمب منك  التأشير عمى  إجابة واحدة فقط مالحظة   

 

 البيانات األولية: 

 الجنس :  ذكر                     أنثى                 

 سبب الحرمان :  طالق                      وفاة

 

 

 

 نعم ال

 X 



 الرقم العبارات نعم ال
 01 ىل تشعر بالقمق بسبب أشياء لم تحدث بعد ؟  
 02 ىل تخاف عند البقاء وحيد؟  
 03 ىل تشعر دائما بالحزن الشديد؟  
باالستياء عندما يمدح زميمك؟ىل تشعر     04 
 05 ىل ينتابك القمق بسبب ما تقوم بو من سموك؟  
 06 ىل تتردد في اخذ الكممة بين اآلخرين  
 07 ىل تبكي ألبسط األسباب؟  
 08 ىل تشعر بالسعادة عندما تكون برفقة شخص آخر؟  
 09 ىل ىناك مواضيع غالبا ما تقمق بسببيا؟  
التعامل مع أقرانك؟ىل تخاف من     10 
 11 ىل تشارك حياتك مع اآلخرين؟  
 12 ىل تشعر أن زميمك أفضل منك؟  
 13 ىل تظن انك أكثر قمق من أصدقائك؟  
 14 ىل تخاف عندما يسألك احد؟  
 15 ىل تموم نفسك عمى ما يحدث لك؟  
 16 ىل تجد صعوبة في التحدث مع اآلخرين؟  
بال فائدة؟ىل تعتقد أن حياتك     17 
 18 ىل تقيم عالقات صداقة مع اآلخرين؟  
 19 ىل ترى أحالم مزعجة؟  
 20 ىل تتوقع الفشل فيما تقوم بو من أعمال؟  
 21 ىل تعتقد أن في حياتك أشياء حسنة؟  
 22 ىل تخاف من الذىاب إلى المدرسة؟  
 23 ىل تحس بالتعب بسرعة؟  
 24 ىل تشعر انك عديم الفائدة؟  
 25 ىل تراودك أفكار حول الموت؟  
 26 ىل تخاف إذا اخطات أمام اآلخرين؟  
 27 ىل لديك شيية لمطعام؟  
 28 ىل تقوم بانجاز األعمال المطموبة منك بمفردك؟  
 29 ىل تظن أن حياتك سيئة؟  



 30 ىل تخاف من العقاب؟  
 31 ىل تواجو المواقف المؤلمة؟  
الخارجي؟ىل تخجل بمظيرك     32 
 33 ىل  تفكر في االنتحار؟  
 34 ىل تخاف من األشخاص الذين ال تعرفيم؟  
 35 ىل تشعر باآلالم في جميع نواحي جسمك؟  
 36 ىل  تعتقد أن أصدقائك يسحرون منك في مواقف متعددة؟  
 37 ىل ترتعش يداك عندما تكون قمقا؟  
بأنيا ال تؤذيك؟ىل ىناك أشياء تخاف منيا رغم معرفتك     38 
 39 ىل تغضب بسرعة ؟  
 40 ىل تحب الناس بسيولة؟  

 

 

 

 

 

 

 


