جامعةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةة ة – غةةةةةةةةة ة

عمةةةةةةةةةةات علي ةةةةةةةةةةا عع ةةةةةةةةةةا
ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة عرتب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
قسةةةةةةةةةةةة ع ةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةة

حل مان ععاط ي بوي وعالقته باالكتئاب وق ق ملستقبل
(دراسة مقارنة لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم)

إعداد الباحثة:
مل اء حممل قشط
إشراف الدكتور:
با

ع ي أبو كويك

أستاذ عمم النفس المشارك

قدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في عمم النفس
من كمية التربية بجامعة األزىر – غزة

8341هـ 7182 -م

إقــــرار

أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

الحرمان العاطفي األبوي وعالقته باالكتئاب وقلق
المستقبل
(دراسة مقارنة لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانهم)
أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص ،باستثناء ما تمت

اإلشارة إليو حيثما ورد ،وان ىذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو
لقب عممي أو بحث لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.

وأنييييييي أتممييييييا المسييييييكولية القانونييييييية األكاديمييييييية كامميييييية ميييييياا ييييييو

ما يخالف ذلك.

اسييييييم الطييييييييال ة:

لمياء محمد قشطة

التوقييييييييييييييييييييييييييييع:

لمياء قشطة

التيييييييييييييييييييييييييييياريخ:

1071-9-71م

ﭽ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

[البقرة]220:

أ

اإلىداء
إهلِ  ..ال ّطْت اللْل إال ثشنزكً ..ال ّطْت النيبر إال ثطبعزلً ...ال رطْت اللحظبد إال ثذمزك..
ًال رطْت آخزح إال ثعفٌكً ..ال رطْت اجلنخ إال ثزؤّزل ....
إىل هن ثلغ الزسبلخ ًأدٍ األهبنخ ً..نصح األهخ ..إىل نيب الزمحخ ًنٌر العبملني سْدنب حمود صلَ اهلل علْو ًسلن
إىل القصخ اليت صبغذ حزًفيب ًاقعبد الزهن ،إىل الدفء حْث صقْع الغْبة إىل
ًالدُ طّْت اهلل ثزاه ...
إىل النٌر اهلبدُ يف ًحشخ األّبم ،إىل أهِ الزؤًم أهد اهلل يف عوزىب
إىل القلٌة الطبىزح الزقْقخ ًالنفٌس الربّئخ إىل رّبحني حْبرِ  ....إخٌانِ ًأخٌارِ
الزهالء ًالصدّقبد الذّن رافقٌنِ ً ..شجعٌا خطٌرِ عندهب غبلجزيب األّبم ..مثز أنزن لنن حيب ًاهزنبنِ
أىدّنن ىذا الجحث ،،،

ب

الشكر والتقدير
ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ[األحقاف.]51 :فالشكرأكالنكأخي انرهللالكاحداألحد؛الذم

مفعميبنعمو .

كأتقدـبالشكركالتقديرإلىجامعةاألزىرىذاالصرحالعمميالشامخ،كأخصبالشكركمية
التربية – ماجستير عمـ النفس إدارة كعامميف كأعضاء ىيئة التدريس لمجيكد التي يبذلكىا في
خدمةالكطف .

كاعترافان بالنيرالمعرفيالذمالينضب أتقدـبالشكرالجزيؿإلىصاحبالقمبالكبير،

كالنفس الطكيؿ ،كالعمـ الكفير ،الذم غمرنػي بعطفػو ،كرعاني بحسف تكجييو كارشاده ،األستاذ

الدكتكر باسم عمي أبو كويك المػشرؼ عمػى ىذه الرسالة ،كالشكر مكصكؿ لعضكم لجنة

المناقشة؛ الدكتكر :أسامة سعيد حمدونة –مناقشان داخميان -كالدكتكر :محمد إبراىيم عسمية –

مناقشان خارجيان -لقبكليما مناقشة ىذه الرسالة كاثرائيا بعمميما الكاسع ،كأدعك اهلل أف يجزييما
عنيخيرالجزاء .

كاليسعنيفيىذاالمقاـأيضان إالأفأتقدـبالشكرالجزيؿإلىالعامميففيمعيداألمؿ

لؤليتاـكقريةاألطفاؿ SOSالذيفكانكاعكنالي فيتطبيؽأدكاتالدراسة،كذلؾأتقدـبالشكر
إلىأعضاءلجنةالتحكيـ .

كما أتقدـ بجزيؿ شكرم كعظيـ تقديرم ألفراد عائمتي كأخص بالذكر حبيبتي كسندم
كعضيدتي أختي ريـ كزكجيا الدكتكر إبراىيـ الذيف لف أنسى لحظة دعميـ المتكاصؿ لي في

سبيؿحصكليعمىدرجةالماجستيرمف أكؿخطكة حتىلحظاتالنياية،كأخيأيمفكزكجتو

عمى ما قدمكه لي مف دعـ ككانكا سندان كدافعان كحافانز الستكماؿ مسيرتي العممية .كما أشكر
العامميفبالمكتباتالفمسطينيةعمىالجيكدالتييبذلكنيافيخدمةالبحثكالباحثيف .

كمفبيفسطكرالعرفافكاالمتناف،استرؽبعضالكمماتألناسأعانكافأخمصكا،كبعمميـ
الكافرأسيمكا،كبعكنيـالصادؽجادكاكأكرمكا،فميـمني الشكركالتقديرمايضيؽعنوالمقاـ،
كيقصرمفالتعبيرعنوالبياف،لمامنحكنيبصبرىـككريـعطائيـمففيضعمميـأنيمكني .

كأننيفيلحظاتتقديـالشكركعظيـاالمتناف،أرجكأالأككفقدأغفمتأخكةليكانكا

عكنانفيإنجازعمميىذاأككفبذلؾقدذخرتياليـعندمميؾمقتدر .
ج

الممخص
ىدفتالدراسة الحالية إلىالكشؼعفمستكلالحرمافالعاطفياألبكمكاالكتئابكقمؽ

المستقبؿلدلاأليتاـالمقيميفبمراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ،كتحديدالفركؽبينيـ،
كالكشؼعفالعبلقةبيفالحرمافالعاطفيككؿمفاالكتئابكقمؽالمستقبؿ،كلتحقيؽأىداؼ

الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتمثمت أدكات الدراسة باستمارة البيانات
الشخصية،كمقياسالحرمافالعاطفياألبكم مف إعدادالباحثة،كمقياسالقائمةالعربيةالكتئاب

الطفكلة كالمراىقة متعدد األبعاد إعداد (عبد الخالؽ ،)2003 ،كمقياس قمؽ المستقبؿ عند

األطفاؿ كالمراىقيف إعداد (شقير ،)2005 ،حيث طبقت عمى جميع األيتاـ المقيميف بمراكز
اإليكاءكالبالغعددىـ()74طفؿكطفمة،كعينةمفالمقيميفمعأسرىـبمغعددىـ()126طفؿ

كطفمة .

كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف مستكل الحرماف العاطفي األبكم

كاف مرتفعان كبمغ الكزف النسبي ( ،)%83.77كتبيف أف مستكل االكتئاب لدل األيتاـ

(،)%61.042كأفمستكلقمؽالمستقبؿكاف(،)%66.24كتبيفكجكدعبلقةدالةإحصائيان
بيف الحرماف العاطفي األبكم كبعض األعراض الفرعية االكتئابية (مشكبلت النكـ ،كافتقاد

االستمتاع ،كالتعب) كالدرجة الكمية لبلكتئاب ،كما تبيف كجكد عبلقة ارتباط دالة إحصائيان بيف
الحرماف العاطفي األبكم كقمؽ المستقبؿ ،ككانت العبلقة دالة بيف الحرماف العاطفي األبكم

كمجاالتقمؽالمستقبؿ،كالدرجةالكميةلقمؽالمستقبؿ .

كتبيفكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمستكلالحرمافالعاطفياألبكمبيفاأليتاـ

في مراكز اإليكاء كأقرانيـ المقيميف مع أسرىـ ،كلصالح المقيميف بمراكز اإليكاء ،في حيف لـ

تظيرفركؽبيفاأليتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـفيمستكلاالكتئابكقمؽ
المستقبؿ.كأظيرتالنتائجعدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمستكلالحرمافالعاطفي

األبكملدلاأليتاـتعزللمتغيرات:الجنس،كالصؼالدراسي،كسببالكفاة،كسنكاتالحرماف،

فقطظيرتفركؽتعزللمتغيرالعمرعندكفاةاألب.كأظيرتنتائجتحميؿالبياناتعدـكجكد
فركؽ ذاتداللةإحصائيةفيمستكلاالكتئابلدل األيتاـ تعزللمتغيرات :الجنس ،كالصؼ

الدراسي ،كسبب الكفاة ،كسنكات الحرماف ،كالعمر عند كفاة األب ،كذلؾ لـ تظير فركؽ في
مستكل قمؽالمستقبؿتعزللمتغيرات :الجنس ،كسبب الكفاة ،كالعمر عند كفاة األب ،كسنكات
الحرماف،بينماظيرتفركؽفيمستكلقمؽالمستقبؿتعزللمتغيرالصؼالدراسي .

د

Abstract
This study aims to identify the level of emotional deprivation
parental depression and future anxiety with the orphans living centers,
shelters and their peers living with their families, to identify the
differences between them, and the disclosure of the relationship between
emotional deprivation and all of depression and anxiety the future. To
achieve the objectives of the study the researcher used the descriptive and
analytical approach, and the tools of the study number (74) boys and
girls, and a sample of residents with their families numbered 126 boys
and girls. The study tools consisted of personal data, measure of
emotional deprivation patriarchal prepared by the researcher, measure of
the Arab list for depression childhood and adolescence multidimensional
preparation (Abdul Khaleq, 2003), and the measure of future concern in
children and adolescents preparation (Shakir, 2005), which are applied at
all orphans living centers accommodation totaling (74) boys and girls,
and a sample of residents with their families was 126 boys and girls.
The study concluded that a set of results that the most important
level of emotional deprivation patriarchy was high and reached the
relative weight (83.77%), showing that the depressed level of the orphans
(61.042%), and the level of future anxiety was (66.24%), and show a
statistically significant relationship between deprivation emotional
patriarchy and some sub-depressive symptoms and total score for
depression, it turns out there is a correlation statistically significant
between emotional deprivation patriarchy and concern the future, and the
relationship is a function of emotional deprivation patriarchy and areas of
concern to the and the total degree of concern for the future.
And the results showed a statistically significant differences in the
level of emotional deprivation patriarchy among orphans in shelters and
their peers living with their families differences, and in favor of residents
centers shelter, while the differences between the orphans did not appear
in the shelters and their peers living with their families in the level of
depression and anxiety the future. The results showed that there were no
statistically significant differences in the level of emotional deprivation
paternal orphans have differences due to the variables: gender, and grade,
and the cause of death, and years of deprivation, appeared only
differences are attributed to the age of the father's death. The results of
the data that there were no statistically significant differences in the level
of depression in orphans due to the variables: sex differences, and grade
analysis, the cause of death, and years of deprivation, age for the death of
the father, also did not show differences in the level of concern of the
future due to the variables: sex, cause of death, and age at death of the
father, and years of deprivation, while differences emerged in the future,
the level of concern due to the variable classroom.
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الفصل األول

اإلطـــار العــــام لمدراســـة
أوالً :مشكمة الدراسة وأسئمتيا.
ثانياً :أىداف الدراسة.
ثالثاً :أىمية الدراسة.
رابعاً :حدود الدراسة.
خامساً :مصطمحات الدراسة.

الفصل األول :اإلطـار العــام لمدراسـة
المقدمة:
تتفؽ كافة األدبيات التربكية كالنفسية كاالجتماعية عمى أف األسرة ىي الحضف األكؿ،
كالمؤسسة االجتماعية األكلى التي تساعد األطفاؿ عمى تككيف شخصيتيـ كنمكىـ النفسي

كالمعرفي كالسمككي ،فيكتسب الطفؿ لغتو ،كمعارفو كقيمو كعاداتو كسمككو مف أسرتو ،كعف

طريقيا يتكافؽ نفسيان كاجتماعيان كيتفاعؿ مع اآلخريف ،كيدرؾ العالـ مف حكلو ،كيتعمـ المفاىيـ
كيكتسبالميكؿكاالتجاىات .

كاألطفاؿالمحركميفمفالرعايةالكالديةأكالنشأةفيأسرةمتكاممة،لـيتحليـفرص

التعمؽكاالرتباطالعاطفيبالكالديف،كىذابدكرهيكلدمشاعرسمبيةعفالذاتكاآلخريف(الزبيدم،

)،كقدينعكسذلؾعمىنمكه النفسيكاالجتماعي،كتكيفوكتككيفشخصيتو(منسي،

2:2009
 .)16:2000
كيعتبر زىراف ( )119 :2005الحرماف بأنو انعداـ الفرصة لتحقيؽ الدافع أك إشباع

الحاجةأكانتقائيابعدكجكدىا.كالحرمافمفاألبىكفقدافالعيشكاإلقامةكالتعمؽكالتمتعمف
عاطفةاألبكحنانو؛كقدينعكسىذاالنقصعمى مشاعرسمبيةتبلزـاألطفاؿكتنعكسسمبان

عمىشخصيتيـكسمككيـ .

كىذامايطمؽعميوالحرمافالعاطفي؛ كيعدفقدافاألبفقدانانلعاطفتوكفقدافلعديدمف

الحاجات األساسية التي يقدميا األب ،كيرل ككبرم ( )Cuppri, 2007: 26-27أف الشعكر
بالحرمافالعاطفيردفعؿطبيعيلمطفؿمففقدافأبيو،أكفقدافأمو،أككمييما،كىي حالة

تنعكسعمىتقديرالذاتكالنمكالنفسيلدلاألبناء .
لذاترلالباحثةبأفحرمافالطفؿمفأحدمككناتأسرتو(األب)يعتبرتحديان كمشكمة

كخبرةسيئةتكاجوالطفؿ،ككفحاجةالطفؿألبيوكعطفوكمحبتوعمىقدركبيرمفاألىميةفي

نمكهالنفسيكالعضكممعان،كماأفالعديدمفالمشكبلتالتييتعرضليااألطفاؿترتبطبشكؿ
مباشرأكغيرمباشربفقدافعاطفةاألب،حيثأفىذاالفقدافيصعبتعكيضو.كالحرمافمف
األب ىك حرماف مف الحياة األسرية الطبيعية بما ينطكم عميو مف انقطاع لمعبلقات كالتبادؿ

الكجدانيالدائـباألب،كمفثـفإفاالنفصاؿيفضيإلىالحرمافكعاطفة .

2

كيرل عديد مف الباحثيف كالميتميف كمنيـ (إسماعيؿ ،)1995 ،ك(الزبيدم،)2007 ،

ك(الداية)2016،بأفالحرمافالعاطفييسببالعديدمفالمشكبلتكاالضطراباتمنياالنفسي
كمنيااالجتماعي .
لذاتصنؼالكثيرم ()35:2004الحرمافإلىحرمافنفسييرتبطبإشباعالحاجات

النفسيةلؤلطفاؿ،كحرمافاجتماعييرتبطبالرعايةكالتنشئةاالجتماعيةالسكية .

كفي السياؽ نفسو يرل الرشيد كالضحياف ( )10 :2007أف الحرماف العاطفي األبكم

شعكر  بضعؼ األمف كاالستقرار كيسبب العزلة كالتكتر كالقمؽ كتشتت االنتباه ،كفقداف
يكلد
ان

المتعة،كالتشاؤـ،كيضيؼالزبيدم()62:2007نقصتقديرالذات،كالتعب،كالحزف .

كيذكركؿمفريحانيكطنكس()188:2012أفىناؾمشاعراكتئابيومتعددةتظير
لدلاألطفاؿمحركمي عاطفةاألب؛السيماكأفاالكتئاباضطرابيتصؼبحدكثانخفاض
كبير في الطابع المزاجي لمفرد ،كبفقداف االىتماـ أك االستمتاع بالنشاطات اليكمية كبحدكث

تغيرات جكىرية في الكزف كالشيية ،كاألرؽ ،كالتييج ،كالتأخر النفسي ،كالتعب ،كفقداف الطاقة
كالجيد،كالشعكربالضعؼ،كالتفكيربالمكتأكاالنتحار .
كيمثؿاالكتئابالخبرةاإلنسانيةالشائعةالتيتجعؿالفردفيحالةمفالضيؽكالتشاؤـ

كاليأس،كقديككفسببظيكرىذهالمشاعرالسالبةىكعدـحصكؿالفردعمىالرعايةالكالدية،

كالعاطفةالمستمدةمفاألب(مياه .)4:2008،

كفيضكءذلؾترلالباحثةمفاألىميةدراسةتأثيرفقدافاألبعمىدرجاتاالكتئاب

لدل األيتاـ ،كذلؾ لفيـ بعضان مف االضطرابات لدييـ ،كتحميؿ بعض المشكبلت السمككية،

خاصةكأفالباحثةتعمؿمعفئةاأليتاـكتعرؼجيدانأىميةكجكداألبكالعاطفةالمستمدةمنو،
ككيؼأففقدانيايسببالمعاناةكالضيؽكالتكترالمستمر .

مفتكترشديدكخكؼمفالمستقبؿ؛ككفىذا

كما كالحظتالباحثةبأفاأليتاـيعانكف

المستقبؿاليزاؿمجيكالن،كيعتبركفأفالماضيكالحاضرسيءفيظؿغياباألبكعاطفتو،
كبالتاليتتكلدلدييـأفكارسمبيةتجاهالمستقبؿ،كيزدادقمقيـمفالمستقبؿكماقديحمموليـ .

كقمؽ المستقبؿ عبارة عف تكقعات الطفؿ بكجكد خطر ييدد صحتو ،أك أسرتو ،أك

ممتمكاتو ،أك غيرىا مف التيديدات مما يثير لديو عدـ الراحة كاالطمئناف (الغريرم كصالح،

 .)430:2012
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كتؤكدالعجمي ( )11:2004عمىأفقمؽالمستقبؿمحدديدرؾالفردأسبابوكدكافعو

كيصاحبو عادة صكر مف الخكؼ كالشؾ كاالىتماـ كالتكجس ،بما سيحدث مف تغيرات سكاء
كانتشخصيةأكغيرشخصيةينتجمفالشعكرباليأسكعدـاألمافكعدـالثقة .
كترلالباحثةبأففقدافاألبيعدركفأساسيانفيفقدافالثقة،كضعؼالشعكرباألماف،

ناىيؾ عف مظاىر الدمار كالحركب كالحصار اإلسرائيمية المتكررة ،كاألكضاع األمنية،

كاالقتصادية ،كالثقافيةالسائدةفيقطاعغزة؛ كالتيشكمتىاجسان محبطان كمقمقان لمعظـ األفراد،
لذلؾنجدقمؽالمستقبؿكالنظرةالتشاؤميةتسكدلدلغالبيةاألفرادخاصةلدلفئةاأليتاـ،حيث
الحظتالباحثةمفخبلؿاحتكاكيابعددمفاأليتاـبأنيـقمق كفمفالمستقبؿ،كغالبانمايرددكف

عباراتتحمؿيأسيـمفالمستقبؿ،كأفالحياةالسعيدةاليادئةلفتتحقؽليـ .

أكاضطراب

كأشارتشقير()5 :2005أفخطكرة قمؽ المستقبؿ تكمف فيأنو خمؿ
نفسيالمنشأينجـعفخبراتماضيةغيرسارةمعتحريؼإدراكيمعرفيلمكاقعكلمذاتمف

خبلؿ استحضار لمذكريات كالخبرات غير السارة مع تضخيـ لمسمبيات ،كيصاحب ىذه الحالة
التكتر كعدـ األمف ،كالشعكر بالعجز ،كتكقع الككارث ،كالتشاؤـ كالتفكير الشديد بالمستقبؿ،

كالخكؼمفحدكثمشكبلتجسيمةيصعبعبلجيا،كترددأفكاركسكاسيةكيأسشديديسكد

الفرد(شقير.)5:2005،كبالتاليترلالباحثةبأففقدافاألبخبرةكفيمةبتكليدمشاعرسيئة
عند األطفاؿ ،كتعرضيـ الضطرابات نفسية متعددة ،لذا تسعى الباحثة إلى دراسة العبلقة بيف

الحرمافالعاطفياألبكم،كاالكتئابكقمؽالمستقبؿ،كذلؾ كدراسةالفركؽ فيمستكلالحرماف
العاطفياألبكم،كاالكتئاب،كقمؽالمستقبؿ بيفاأليتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمع

أسرىـ،السيماكأفالباحثةتبلحظاختبلفانفينمطكأساليبالمعاممةالتييتعرضليااأليتاـ .
أوالً :مشكمة الدراسة وأسئمتيا.
كافاالعتقادالسائدقبؿعاـ()1966بأفاألطفاؿكالمراىقيفالزالتمعارفيـكقدراتيـ

كانفعاالتيـ لـ تنضج بعد ،فمـ تيتـ الدراسات كاألدبيات النفسية بقياس االضطرابات المتعمقة

باالكتئابكالقمؽ،لكفمعظيكرعديدمفاألعراضكمبلحظةبعضسمككياتاألطفاؿ تجاه
أنفسيـكتجاهاآلخريفمفحكليـ،بدأالبحثفيمجاؿاالضطراباتالنفسيةالتييعانيمنيا

األطفاؿ،خاصةالذيفيتعرضكفلصدماتكخبراتسيئة .

كمف خبلؿ عمؿ الباحثة مع األيتاـ في إحدل المؤسسات في محافظة رفح؛ الحظت

العديد مف التصرفات كالسمككيات السمبية لدييـ ،كالحظت عمييـ بعض األعراض مثؿ العزلة
كاالنطكاء كاألنانية ،كالتكتر كضعؼ الشعكر باألماف ،كالتفكير بطرؽ سمبية ،فكاف ذلؾ دافعان
4

لمباحثةلدراسةعبلقةالحرمافالعاطفياألبكمببعضالمتغيراتاألخرل.كانطبلقانمفذلؾفإف

مشكمةالدراسةتنحصرفيالسؤاؿالرئيسالتالي:ما عالقة الحرمان العاطفي األبوي بكل من
االكتئاب وقمق المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 -1مامستكلالحرمافالعاطفياألبكمكاالكتئابكقمؽالمستقبؿلدلاأليتاـفيمراكزاإليكاء
كأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ؟ 

 -2ىؿتكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةبيفالحرمافالعاطفياألبكمكاالكتئابلدلاأليتاـفػي
مراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ؟ 

 -3ىػػؿتكجػػدعبلقػػةذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفالحرمػػافالعػػاطفياألبػػكمكقمػػؽالمسػػتقبؿلػػدل
األيتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ؟ 

 -4ىػػؿتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةفػػيمسػػتكلالحرمػػافالعػػاطفياألبػػكمكاالكتئػػابكقمػػؽ
المستقبؿبيفاأليتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ؟ 

 -5ىػػؿتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةفػػيمسػػتكلالحرمػػافالعػػاطفياألبػػكملػػدلاأليتػػاـفػػي
مراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـتعزللمتغيرات:الجنس،كالصػؼالد ارسػي،كسػبب

فقدافاألب،كالعمرعندكفاةاألب،كسنكاتالحرماف؟ 

 -6ىػػؿتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةفػػيمسػػتكلاالكتئػػابلػػدلاأليتػػاـفػػيم اركػػزاإلي ػكاء
كأقرانيـالمقيميفمعأسرىـتعػزللمتغيػرات:الجػنس،كالصػؼالد ارسػي ،كسػببفقػدافاألب،

كالعمرعندكفاةاألب،كسنكاتالحرماف؟ 

 -7ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمستكلقمؽالمستقبؿلػدلاأليتػاـفػيم اركػزاإليػكاء
كأقرانيـالمقيميفمعأسرىـتعػزللمتغيػرات:الجػنس،كالصػؼالد ارسػي،كسػببفقػدافاألب،

كالعمرعندكفاةاألب،كسنكاتالحرماف؟ 
ثانياً :أىداف الدراسة.
تسعىالدراسةالحاليةإلىتحقيؽاآلتي :

 .1التعرؼإلىمستكلالحرمافالعاطفياألبكمكاالكتئابكقمؽالمستقبؿلدلاأليتاـفيمراكز
اإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ .

 .2الكشػػؼعػػفالعبلقػػةبػػيفالحرمػػافالعػػاطفياألبػػكمكاالكتئػػابلػػدلاأليتػػاـفػػيم اركػػزاإليػكاء
كأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ .
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 .3الكشػػؼعػػفالعبلقػػةبػػيفالحرمػػافالعػػاطفياألبػػكمكقمػػؽالمسػػتقبؿلػػدلاأليتػػاـفػػيم اركػػز
اإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ .

 .4التعػػرؼإل ػػىالفػػركؽف ػػيمسػػتكلالحرم ػػافالع ػػاطفياألبػػكمكاالكتئ ػػابكقمػػؽالمس ػػتقبؿب ػػيف
األيتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ .

 .5الكشػػؼعػػفالفػػركؽفػػيمسػػتكلالحرمػػافالعػػاطفياألبػػكملػػدلاأليتػػاـفػػيم اركػػزاإلي ػكاء
كأقػرانيـالمقيمػػيفمػػعأسػػرىـتبعػانلمتغيػرات:الجػػنس،كالصػػؼالد ارسػػي،كسػػببفقػػدافاألب،

كالعمرعندكفاةاألب،كسنكاتالحرماف .

 .6الكشؼعفالفركؽفيمستكلاالكتئابلدلاأليتاـفػيم اركػزاإليػكاءكأقػرانيـالمقيمػيفمػع
أسرىـتبعانلمتغيرات:الجنس،كالصؼالدراسي،كسببفقدافاألب،كالعمرعندكفػاةاألب،
كسنكاتالحرماف .

 .7الكشؼعفالفركؽفيمستكلقمؽالمستقبؿلدلاأليتاـفيمراكزاإليػكاءكأقػرانيـالمقيمػيف
مػػعأسػػرىـتبعػانلمتغيػػرات:الجػػنس،كالصػػؼالد ارسػػي،كسػػببفقػػدافاألب،كالعمػػرعنػدكفػػاة
األب،كسنكاتالحرماف .

ثالثاً :أىمية الدراسة.
 يعتبر الحرماف العاطفي مف أكثر المتغيرات التي تؤثر سمبان في تكافؽ الفرد ،كصحتو
النفسية،كبالتاليفإفالكقكؼعمىمستكلالحرمافالعاطفييقكدإلىفيـسمكؾاألطفاؿ

كتكافقيـكصحتيـالنفسية.

 تأتي أىمية الدراسة الحالية في ككنيا تيتـ بفئة األيتاـ ،كفي أنيا تبحث في الفركؽ بيف
األيتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ.

 تعتبر الدراسة الحالية إضافة لممكتبة الفمسطينية حيث تثرم المكتبة بإطار نظرم كميداني
لثبلثمتغيرات:الحرمافالعاطفياألبكم،كاالكتئاب،كقمؽالمستقبؿ.

 قد تفيد نتائج الدراسة الحالية القائميف كالعامميف في مراكز اإليكاء ،حيث تفسر ليـ بعض
الظكاىركالسمكؾالذميقكـبوبعضاأليتاـكالمحركميف.

 قد تفيد نتائج الدراسة الحالية العامميف في مراكز الصحة النفسية كالمؤسسات الميتمة في
صياغةبرامجإرشاديةكعبلجيةلمحدمفالشعكربالحرمافالعاطفياألبكم،كاالكتئابكقمؽ

المستقبؿلدلاأليتاـفيمراكزاإليكاءأكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ.

األبكم
 قد تفتح ىذه الدراسة آفاقان جديدة لدراسات مستقبمية حكؿ عبلقة الحرماف العاطفي 
ببعضمتغيراتأخرل.

6

رابعاً :مصطمحات الدراسة.
الحرمان العاطفي األبوي:
تيعرؼالباحثةالحرمافالعاطفياألبكمعمىأنوفقدافالطفؿلعاطفةاألبنتيجةلكفاتو

(كفاة،أكاستشياد)،كعدـإشباعحاجاتالطفؿلعاطفةاألب،كالتأثرالشديدبيذاالفقد .كيقاس
مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطفؿ مف خبلؿ استجابتو عمى فقرات مقياس الحرماف
العاطفياألبكم(إعدادالباحثة) .

االكتئاب:
تتبنىالباحثةتعريؼأحمدعبدالخالؽ()2003الكتئابالطفكلة،حيثيعرؼاالكتئاب

عمىأنوحالةانفعالية كقتيةأك دائمة يشعر بيا الفرد باالنقباض كالحزف كالضيؽ ،كتشع فييا

مشاعراليـكالغـكالشؤـفضبلنعفمشاعرالقنكطكالجزعكاليأسكالعجزكيصاحبىذهالحالة
أعراضمحددةمتصمةبالجكانبالمزاجيةكالمعرفيةكالسمككيةكالجسمية .

كيقاساالكتئابعنداأليتاـفيىذهالدراسةمفخبلؿالدرجةالتييحصمكفعمييافي
استجابتيـعمىمقياساكتئابالطفكلةمتعدداألبعادإعدادعبدالخالؽ( .)2003
قمق المستقبل:
تتبنىالباحثةتعريؼشقير ()4:2005لقمؽالمستقبؿ،حيثتعرفوبأنوجزءمفالقمؽ

اعالقمؽفيكيشكؿخطرفيحياةالفرد،كالخكؼمفمجيكؿينجـعفخبرات
العاـ،كأحدأنك
ان

ماضيةكحاضرةيعيشيا الفردكتجعمويشعربعدـاألمفكتكقعالخطركالشعكربعدـاالستقرار
كتسببىذهالحالةشيئانمفالتشاؤـكاليأسالذمقديؤدمإلىاضطرابحقيقيخطير).

كيقاسقمؽالمستقبؿلدلاأليتاـمفخبلؿالدرجةالتييحصؿعمييااأليتاـمفخبلؿ

استجابتيـعمىمقياسقمؽالمستقبؿإعدادزينبشقير( .)2005
خامساً :حدود الدراسة.

 -1الحدود الموضوعية :تتمثؿ الحدكد المكضكعية لمدراسة الحالية في مكضكعيا كمتغيراتيا
الحرمافالعاطفياألبكمكعبلقتوباالكتئابكقمؽالمستقبؿلدلاأليتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـ

المقيميفمعأسرىـ،كماتـتحديدذلؾمفخبلؿأدكاتالدراسةكاألساليباالحصائيةالبلزمة.

 -2الحدود المكانية:أجريتىذهالدراسةعمىاأليتاـفيمحافظاتقطاعغزة.

 -3الحدود الزمنية:طبقتىذهالدراسةخبلؿالعاـالجامعي(2017/2016ـ).
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كأقرانيـ
 -4الحدود البشرية :أجريت الدراسة الحالية عمى األيتاـ المقيميف بمراكز اإليكاء 
العادييف المقيميف مع أسرىـ؛ في محافظات قطاع غزة ،حيث تراكحت أعمارىـ ما بيف 

()17-12سنة.
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الفصل الثاني
اإلطـــار النظــــري لمدراســـة
المحور األول :الحرمان العاطفي األبوي.
المحور الثاني :االكتئاب.
المحور الثالث :قمق المستقبل.

الفصل الثاني :اإلطـار النظـري لمدراســة
المقدمة:
تعرض الباحثةفي الفصؿ الثاني أدبيات الدراسة النظرية ،حيث تـ تقسيـ الفصؿإلى
ثبلثة محاكر رئيسة يمثؿ كؿ منيا متغي انر مف متغيرات الدراسة ،كىي :الحرماف العاطفي،
كاالكتئاب،كقمؽالمستقبؿ،كذلؾعمىالنحكالتالي :

المحور األول :الحرمان العاطفي األبوي .
تعداألسرةمنظكمةاجتماعيةيتأثربياالطفؿمنذكالدتوكقبميا،كفييايتعمـلغةمجتمعو

كثقافتو ،عاداتو كقيمو كاتجاىاتو ،كىي البيئة األىـ المسؤكلة عف تنشئة الطفؿ كرعايتو حيث
يشبع مف خبلليا حاجاتو المادية كالنفسية ،كاالجتماعية ،فيشعر باألمف كالمحبة كاالطمئناف،
كيصبحأكثرتكافقانمعنفسو كمعاآلخريف .

كالتنشئة السكية تقتضي معايشة الطفؿ لكسط أسرم سميـ بكجكد األب كاألـ في جك

مشبع بالحب كالعطؼ كاألماف ،كاف عبلقة الطفؿ بأسرتو ليا تأثير كبير عمى التطكر النمائي
لمطفؿ(القمشكاإلماـ .)26:2006،
كاف اختبلؿ اتزاف األسرة بفقداف أحد أفرادىا يؤدم غالبان الضطرابات نفسية لدل

األطفاؿ،خاصةإفكافالمفقكدىكاألـمنبعالعطؼكالطمأنينةلمطفؿ،حيثيشيرأبكشمالة

()2:2002إلىأفلؤلبكيفأىميةكبيرةفيتمبيةمطالباألسرةكاألبناءاألساسيةخاصةفي
التنشئةاألسرية .

كاذا كانت األسرةىي الحضفاالجتماعياألكؿلؤلطفاؿ؛ حيثتبرز فييا شخصيتيـ
كتنمك،كيتـإعدادىـاالجتماعيكاألخبلقيداخؿمنظكمتيا،فإففقدافأحدأطراؼاألسرة"األـ"

حتمانسيؤثرتأثي انرسمبيانعمىالطفؿكتصرفاتوكسمككو .

كيؤكد أبكمصطفى ()400:2006عمىأففقدافالطفؿلمرعايةكالحنافكعدـإشباع

حاجاتوالنفسيةكاالجتماعيةفإفذلؾيؤدمإلىسكءصحتوالنفسية .
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مفيوم الحرمان:

الحرمان لغ ًة:

كردتعريؼالحرماففيالمعاجـالعربيةعمىأنوشيءممنكع،كمنعالفردمفالحرية،
كفقدافالفردلحؽمفحقكقوأكخسرانولحؽ .
حرمافمفح ىرىـ،بمعنىالمنع،كالحرمافنقيضاإلعطاء،كنقيضالرزؽ،كحرـالشيء
ال
ى

أممنعو(لسافالعرب .)125:2003،

كالحرماف كرد في القامكس العربي بأنو المنع كالفقداف ،كالخسراف (القامكس العربي،
 .)362:1997
الحرمان اصطالحاً:
ييعرؼإسماعيؿ()45:2009الحرمافعمىأنوالشعكربعدـكجكدحاجاتكأشياءكأمكر

يحتاجياالفردكتككفميمةلبناءكتشكيؿشخصيتو .

كالحرمافاألسرم ىكاالنفصاؿعفالكالديفكمافيذلؾمففقدافاألثرالخالصالذم

يستتبعوالرباطالعائمي،فالحرمافمفالكالديفىكحرمافمفسبؿالحياةاألسريةالطبيعيةبما
ينطكمعميومفانقطاعالعبلقاتكالتبادؿالكجدانيبيما .

أما الحرمافمفاألـىكحرمافالطفؿمفأموقبؿأفيكثؽالعبلقةبيا،كمايترتبعميو
مف انقطاع اإلشباع الكمي كالكيفي لمحاجات النفسيةكالحب كالعطؼ ،كمف ثـ فإف االنفصاؿ

يفضيلمحرماف(العربي .)13:1999،

كاعتبر الدكيبي ( )72 :1992بأف كؿ طفؿ يرفض أك ييمؿ مف قبؿ أمو أك أبيو ىك

محركـ،حيثأنواليحصؿعمىحبيـكعطفيـكحنانيـكتكجيياتيـكارشاداتيـ،كرعايتيـ،فمف
ىناالمقيطمحركـ،الطفؿغيرالشرعيالمتربىعندأبيومحركـ،الطفؿالمتسكؿمحركـ .
كييصنؼ الحرماف عمى أنو مكقؼ ضاغط عمى اإلنساف كىك حالة شعكرية داخمية عند

اإلنسافتنشأمفعدـتمكنومفإشباعحاجةأكعدةحاجاتأساسيةلبناءشخصيتونتيجةلذلؾ

يستشعربعكزنفسي(إسماعيؿ .)47:2009،

كييعرؼ قاسـ ( )19 :2002الطفؿ المحركـ عمى أنو مف فقد كالديو ،أك أحدىما منذ

كالدتو،أكبفترةالطفكلة،األمرالذميفقدالطفؿشكؿالحياةاألسرية .
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مفيوم العاطفة:
كممػػةالمشػػاعرتعبػػرعػػفاالنفعػػاؿكالعاطفػػة،فالعاطفػػةتشػػيرإلػػىمشػػاعرإمػػاسػػمبيةأك
إيجابيػػة،تظيػػرفػػيحالػػةمعينػػة،فالمعاممػػةبظمػػـتجعمنػػانشػػعربالغضػػب،كرؤيػػةشػػخصيعػػاني
تجعمنانشعربالحزفتجاىو .

ػالعكاطؼكنمػػكذجلػػردفعػػؿتجػػاهمكقػػؼمعػػيفيأخػػذثبلثػػةنقػػاطأساسػػيةكىػػي:الػػنمط
فػ 

السمككي،النمطالتمقائي،النمطاليرمكني .

كيػػرلالػػداىرم()127:2008أفالعاطفػػةتجعػػؿالفػػرديأخػػذصػػفةاإلنسػػانية،كصػػنؼ

فريػػدلديػػومشػػاعر،كأفكػػار،فتتفاعػػؿعاطفػػةالقمػػب،مػػعمنطػػؽالعقػػؿكالتفكيػػر،فتعتبػػرالعاطفػػة
حالػػةمػػفاالنفعػػاالتتتض ػػمفأفكػػار،تغي ػراتفسػػيكلكجية،كيك ػػكفالتعبيػػرالخػػارجيعبػػارةع ػػف

السمكؾ .

كالعاطفػ ػ ػ ػػةحالػ ػ ػ ػػةسػ ػ ػ ػػيككلكجيةأمعمميػ ػ ػ ػػةكظيفيػ ػ ػ ػػةفػ ػ ػ ػػيإدارةاليػ ػ ػ ػػدؼ،كالتػ ػ ػ ػػيتتػ ػ ػ ػػأثر 

بتقييـحدثقريبمفاليػدؼأنػوإيجػابيإذاحضػراليػدؼ،كسػمبيعنػدمايعػكؽاليػدؼ،كىػي 
كس ػ ػػيمةيق ػ ػػيـبي ػ ػػاالف ػ ػػردمغ ػ ػػزلمثي ػ ػػرلك ػ ػػفيع ػ ػػدالحس ػ ػػـل ػ ػػردفع ػ ػػؿمناس ػ ػػبعم ػ ػػىى ػ ػػذاالمثي ػ ػػر

( .)www.cogent.mitedu/MITECS/Articales/oatley.htm1

كتػػرلالباحثػػةبػػأفالعاطفػػةتفاعػػؿالقمػػبمػػعالعقػػؿكالمنطػػؽكالتفكيػػر،كالعاطفػػةحالػػة

انفعاليػػة،كشػػعكريتكلػػدلػػدلالفػػردبمجػػردأفيتعػػرضلمثيػػرمػػا،كيصػػحبالعاطفػػةمجمكعػػةمػػف
التغيراتكالتعبيرات .
مفيوم الحرمان العاطفي:

ييعرؼالحرمافالعاطفيفيقامكسالركسعمىأنوغيابأكعدـكفايةفيالتبادالت

العاطفية األساسية في النمك كاالتزاف العاطفي لمفرد ( Larousse, 2005/ art: carence

 .)affective

كالحرماف العاطفي ىك غياب أك نقص الحناف بحيث تعتبر الحاجات العاطفية ذات

أىميةكبيرةبالنسبةلمفرد،كعدـإشباعيايؤدمإلىنتائجكخيمةعمىنفسيةكسمككياتالطفؿ
(العمي .)6:2006،

كيشير العجمي ( )42 :2007بأف الحرماف العاطفي يمثؿ عدـ تمبية حاجات الطفؿ

العاطفية،مفخبلؿتكفيربيئةعاطفيةجيدةمميئةبالحبكالقبكؿ .
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كيعرؼ الحرماف العاطفي عمى أنو مكقؼ ضاغط عمى اإلنساف؛ كىك حالة شعكرية
ي

داخمية عند الفرد تنشأ مف عدـ تمكنو مف إشباع حاجة أك أكثر مف حاجاتو األساسية أك
الشخصيةنتيجةلذلؾيستشعربعكزنفسي(إسماعيؿ .)46:2009،
كتبلحظالباحثةأفالتعريفاتالسابقةلمحرمافالعاطفيلـتختمؼكثي انر،كيمكفكضع

تعريؼشامؿلمحرمافالعاطفيعمىأنوفقدافالعاطفةالبلزمةلمفرد،كعدـإشباعيابالدرجة

السكية .

أماالحرمافالعاطفياألبكمىكعبارةعفغياباألب،أكعاطفتوكعدـإشباعحاجات

الطفؿلعاطفةاألب .

حيثيرل قاسـ ()29:2002أفالحرمافمفاألبلومخاطرمتعددةعمىاألبناء،
كينعكسعمىشخصيتيـ،كدكرىـاالجتماعي،كيحرـمفانتقاؿعاداتكخبراتاألبإلييـ .
أنواع الحرمان:

يصنؼ ىاريس ( )Hurees, 1986الحرمافإلىنكعيف،كذلؾ كمايذكر (إسماعيؿ:2009 ،
 :)47
بلن لسبب مف األسباب
بلن عف األسرة كمحركمان منيا حرمانان كام 
 -1أف يككف الطفؿ منفص 
كالطبلؽكالمكت.

 -2أفيككفالطفؿمحركمانمفأموحرمانانجزئيان،كأفيعيشمعياكلكنياالتستطيعأفتمنحو
الحبالذميحتاجإليوىذاالنكعمفالحرمافيحدثفياحدمالحاالتاآلتية:

لمكالديف كعجزىما
 عدـ كجكد الجك األسرم إطبلقان ،كيحدث ذلؾ بسبب التقمب االنفعالي  عف إقامة عبلقات أسرية صحيحة كيرجع ذلؾ بدكره إلى أنيـ حرمكا أثناء طفكلتيـ مف

الحياة البيئية السكية كىكذا نرل أنفسنا أماـ حمقة مفرغة أطفاؿ حرمكا مف الحياة البيئية
الصحيحةفحرمكاأبناءىـمفىذهالحياة.

 كجكد الجك األسرم مع عجز الكالديف لسبب ما عف أداء كظيفتيما الحتضاف كايكاءاألطفاؿبشكؿمستمر.
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كيصنؼقاسـ()34:2002الحرمافحسبالمدةالزمنيةإلى :
 -1حرمافقصيرالمدلكمتكرر:مثؿخركجاألـلميدافالعمؿ،كترؾالطفؿساعاتيكميا
معشخصآخريقكـعمىرعايتوغيرأنواليرتبطبالطفؿعاطفيان.

 -2حرماف قصير المدل غير متكرر:مثؿ كضع الطفؿ في مستشفى أك مع راشد لرعايتو
عدةأياـ.

 -3حرماف طكيؿ المدل المؤقت :مثؿ انفصاؿ الطفؿ عف كالديو ألسابيع كشيكر عديدة،
ألسبابمختمفةكترؾالطفؿمعأشخاصآخريفأكرعايةبديمة.

 -4حرمافدائـ:فقدافاألـكاألبالدائـكبصفةمستمرةلمكتيماأكلفقدانيمانيائيان.
أماالكثيرم()35:2004فصنفتالحرمافعمىأنوحرمافنفسي،كحرمافاجتماعي :
 -1الحرمان النفسي:ىكحرمافيرتبطبحرمافالطفؿمفإشباعلحاجاتوالنفسيةكالتعبيرعف
ذاتو،كاضطيادهعاطفيان.

 -2الحرمان االجتماعي :كىكتقصيركاىماؿفيالرعايةكالتنشئةاالجتماعيةلدلالطفؿكما
يترتبعمىذلؾمفصعكباتكمشكبلتفيقدراتوكمياراتواالجتماعية .
كيصنؼالعمي()14-13:2006الحرمافإلىنكعيف،كىماعمىالنحكالتالي :

 .1الحرمان الكمي أو األساسي:الحرمافالعاطفيالكميأكاألساسييقصدبوفقدافالطفؿ
ألية عبلقة باألـ أك مف يحؿ محميا كذلؾ منذ الشيكر األكلى لمحياة كالنشأة في

مؤسساترعايةاألطفاؿالمحركميفكمجاؿحيكمكتجربةإنسانية.

 .2الحرمان العاطفي الجزئي  :كيقصد بو نشأة الطفؿ بيف كالديو كمركره بالتجربة العبلئقية

األكليةمعاألبكاألـخبلؿسنكاتالطفكلةاألكلىبصرؼالنظرعفقيمةىذهالعبلقة
كايجابيتيا كمساىمتيا في بناء أسس سميمة لشخصيتو.يتمك ذلؾ انييار كمي أك جزئي

في فترة الكمكف ،كقد يتأخر عف ذلؾ أك يتقدـ .كىك يترؾ آثا ار كاضحة عمى تكازف
بلن .
الشخصيةكتكيفيامستقب 
كترلالباحثةبأفالحرمافالعاطفياألبكمفيالدراسةالحاليةيعبرعففقدافالطفؿألبيو
قبؿ بمكغ سف الحمـ .كتيتـ الباحثة بدراسة األيتاـ ما بيف العمر ( )17-12سنة كىي مرحمة

تيسمىبالمراىقةالمبكرة .

كتمتد مرحمة المراىقة المبكرة مف سف ( 12إلى  17سنة) ،أم فترة المرحمة األساسية

العميا،كتعتبرفترةمففتراتالتعبيرالفسيكلكجيالممحكظ،كأىـتغيرىكحدكثالبمكغالجنسي،
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كيؤدم تأخر البمكغ إلى اضطرابات نفسية ،كمشاكؿ سمككية لدل الجنسيف ،كما تشمؿ ىذه
المرحمةاضطرادفيالنمكالعقمي،كتتصؼاالنفعاالتفيىذهالمرحمةبأنياانفعاالتعنيفةال

تتناسبمعمثيراتيا،كقداليستطيعالمراىؽالتحكـفييا(الرفاعيكالجماؿ .)509:2011،
كالمراىقة تعنيمجمكعة مف التغيرات تط أر عمىالفتىأكالفتاةسكاءكانتمف الناحية
البدنية،أكالجنسية،أكالعقمية،أكالعاطفية،أكاالجتماعية،مفشأنياأفتنقؿالمرءمفمرحمة

الطفكلةإلى مرحمةالشباب،أمأفالمراىقةكسيطبيفالطفكلةكالشباب،كيقسـالبعضىذه
المرحمةإلىمراحؿ:طفكلةمتأخرة،مراىقةمبكرة،مراىقة .

كيجمععمماءالنفسعمىأفمرحمةالمراىقةالمبكػرةالتػيتيعنػيبيػاالباحثػةتختمػؼعػف

م ارحػػؿتطػػكراإلنسػػافاألخػػرل،كتخػػتصبعػػدةانفعػػاالت كتغي ػراتانفعاليػػةأىميػػا(أبكجػػامكس،
 :)113–112:2009
 .1فترةانفعاالتعنيفة،فيثكرالمراىؽألتفواألسباب.
 .2اليستطيعالتحكـبمظاىرهاالنفعاليةالخارجية.

 .3يتع ػػرضلح ػػاالتم ػػفالح ػػزفكالي ػػأسكاآلالـالنفس ػػيةبس ػػببتقالي ػػدكع ػػاداتالمجتم ػػع،
خاصةتمؾالتيتتعارضمعرغباتو.

 .4تك كيفالعكاطؼالشخصيةمثؿاالىتماـبالنفس،كاالىتماـبالمظيرالخارجي.
العوامل المؤثرة في الحرمان األبوي:

 -1عمــر الطفــل عنــد الحرمــان:الحرمػػافمػػفاألبلػػوآثػػارمباشػرةكالحقػػةعمػػىمختمػػؼجكانػػب
النمػػك،لكػػفتمػػؾاآلثػػارتختمػػؼبػػاختبلؼمتغي ػراتمتعػػددة،منيػػاعمػػرالطفػػؿأثنػػاءحػػدكث
الحرماففالفترةاألكثرحساسيةفيحياةالطفؿبناءعبلقاتكجدانيةثابتةكىيمػابػيفسػتة

أشػػيركس ػػنتيف،أمػػاالحرم ػػافعن ػدالثالث ػػةكالخامسػػةفين ػػاؾاتفػػاؽأفخط ػػرالحرمػػافيك ػػكف
خبلليػاشػػديدان،كافكػافأدنػػىمػػفالفتػرةمػػاقبػؿالسػػنتيف،كقػػديمتػدتػػأثرالفػردبالحرمػػافإلػػى

الرشػػد،كالتعػػرضلخب ػراتالحرمػػاف،بػػؿإفاالسػػتعدادلمقمػػؽعنػػدالم ػراىقيف
مرحمػػةالمراىقػػةك 
الػػذيفحرم ػكامػػفالرعايػػةفػػيأسػػرىـ(الكثيػػرم.)47:2004،كيضػػيؼالسػػالمي(:1996

)30إفطبيعةالمشكبلتكاالضطراباتالتيتنشألفقدافاألبتعتمدعمىسفالطفؿ،ففػي

مرحمػةالطفكلػػةيكػػكفالحػػدثمثيػ انرلمقمػػؽ،كفػػيمرحمػػةالمراىقػةتصػػبحالمشػػكمةأكثػػرحػػدةإذ
يصبحالمراىؽبحاجةماسةلمصدراألمفكالحمايةكالثقػةمػفنػكعمػايسػرهكجػكداألبفػي

كجواألزماتالتييتعرضليا.
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 -2درجة الحرمان ومدتو:تختمؼاآلثارالسمبيةالناتجةعفالحرمافتبعانلدرجةالحرمافكمدتو
الزمنيػػة،فالحرمػػافالجزئػػيقػػديسػػببالقمػػؽكالػػتعطشلممحبػػة،كمػػاأنػػوقػػديكلػػدشػػعك انرعام ػان

بالرغبةباالنتقاـ،كقديسببالشػعكربالػذنب،كأعػراضاكتئػابمختمفػة،بينمػاالحرمػافالكمػي

قػػديكػػكفأشػػدخطػػكرةعمػػىالنمػػكالخمقػػيكالنفسػػي،بػػؿربمػػايسػػببالعجػػزالتػػاـ(الكثيػػرم،

.)50:2004

 -3الجـــنس:أشػػارتبع ػضاألدبيػػاتالسػػابقةبػػأفالجػػنسيػػؤثرفػػيمسػػتكلالشػػعكربالحرمػػاف
فحاجةالذكرلؤلبأعمىمفحاجةاألنثى(الزبيدم.)64:2009،

ػدتيعطػػيدالالت
 -4عالقــة الطفــل الســابقة ب بيــو:العبلقػػاتاألكلػػىالتػػيت ػربطالطفػػؿبكالديػػوقػ 
تنبؤيوعمىمستكلالشعكربالحرمافالعاطفي .

حاجاتالمحرومين:

تعداألسرةالنكاةاألكلىلتككيفالمجتمعات،كحاجػةالطفػؿلؤلسػرةممحػة،كتكامػؿاألسػرة

كتكام ػػؿعناص ػػرىايمب ػػيحاج ػػاتالطف ػػؿ،كفق ػػدافعناص ػػرىاخاص ػػةاألب،ت ػػنعكسعم ػػىالحال ػػة

النفس ػ ػػيةلدي ػ ػػو،ل ػ ػػذاكج ػ ػػبعم ػ ػػىالمجتم ػ ػػع،كالمؤسس ػ ػػاتالمختص ػ ػػة،كاألسػ ػ ػرةتمبي ػ ػػةاحتياج ػ ػػات
المحركميف ،كيذكرىاالقائمي()188-187:1994عمىالنحكالتالي :
 -1الحاجة إلى المحبة والحنان :عندما يفقد الطفؿ اليتيـ كالده أك كالدتو ،فيك يفقد منبع
العطؼالحقيقيكالمحبةالصادقة،كيجبعميياتمبيةحاجتوىذه،بأفنعامؿالطفؿبكؿ
لطؼ ،كنداعبو إذ أف رسكؿ اهلل  -  -كاف عندما يرل األيتاـ كالمحركميفيجمسيـ

إلىجانبوأكعمىفخذه،كيمسحعمىرؤكسيـكيقكؿأفاهلليؤجرالفردبعدأفيمسح
مفالشعربيده.

 -2الحاجة إلى التعميق والتبعية :كمعنى ذلؾ أف الطفؿ الفاقد لكالده بحاجو إلى مف يناديو
بكممةأبي،كخاصةعندمايككفمريضان،كيحتاجإلىمراقبوكعنايةأكبر،أكأثناءالنكـ

كيبدأ بالبحث عف كالده ،أك لغرض قضاء إحدل حكائجو .كعمى المحيطيف تمبية ىذه

الحاجات.

 -3الحاجة إلى المواساة:الطفؿالمحركـبحاجوإلىأفيستمعألبيو،كبحاجةإلىمفييتـ
بشككاه كمعاناتو التي تكاجيو في مختمؼ جكانب الحياة ،فمك أفصح عف ىمكمو فعمى
المحيطيفأف يقركا لو بذلؾ لك طمب منيـ االستماع إلى مسألة ما؛ يجب أف يستجيبكا

لو ،إف المجكء إلى ىذا األسمكب كالعمؿ بيذه المسؤكلية تجاىو سيؤدم إلى إضفاء حالة
مفاليدكءكالسكينةعميو.
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 -4الحاجة إلى الضبط والسيطرة :صحيح أنو يتيـ كمحركـمفبيئتواألسرية ،كلكف يجب
أف ال تصبح معاممتنا إياه بالعطؼ كالحناف سببانألف يشعر بأنو قادر عمى اإلقداـ عمى
أمعمؿيريدهىك،كأفأحداناليرقبوأكيمنعوفيذلؾ:إذقاؿرسكؿاهلل":-أدبكا
األيتاـ كتأديبكـ ألبنائكـ" .كبعبارة أخرل فاألساس في ذلؾ راعكا اهلل فييـ ،كاعتبركا
أنفسكـآباءىـففيىذهلفتخدشعكاطفيـكمشاعرىـإلىحدما.

 -5الحاجة إلى الت كيد:إفاأليتاـكبسببالمعضمةالخاصةالتييعانكفمنيامفالمحتمؿ
أف يفقدكا العزة كالثقة بأنفسيـ ،كضركرة التربية تستكجب بأف يصار إلى تييئة مناخ
إعادة بناء شخصيتيـ ،لكي يستعيدكا الثقة بأنفسيـ مرة أخرل ،كيركف ألنفسيـ أىمية
كمكانةتميؽبيـ،حتىاليككنكاعرضولبلنحراؼكالخطر.

 -6الحاجة إلى المداراة :يجب مداراة اليتيـ كما يجب عدـ جرح مشاعره أثناء تربيتو ،كما
ىك الحاؿ مع األطفاؿ اآلخريف ،كيجب أف نأخذ في حسباننا قمبو الكسير ،كنعمـ بأنو

سريع البكاء إذ أف بكاءه ييز العرش كما قاؿ الرسكؿ ": -  -إذا بكى اليتيـ اىتز
العرش".
كترلالباحثةبأفالمحركـمفبيئتواألسرية؛خاصةالذمفقدأباهلديورغباتكحاجات
يجب أف تتعاكف المدرسة ،كاألسرة ،ككسائؿ اإلعبلـ كالمؤسسات االجتماعية المختمفة بتمبيتيا،

حفاظانعميو،كتنشئتوتنشئةسكية .
اآلثار المترتبة عمى الحرمان :

الحرمافاألبكملوآثار متعددةعمىالطفؿ،كىذهاآلثارقدتنعكسعمىمراحؿالنمك

األخرل،حيثيذكرإسماعيؿ()53:2009أفخبراتالطفكلةالمؤلمةتنعكسعمىتقبؿالفرد
لذاتو كمجتمعو،كتشعره بعدـ الطمأنينة ،كتكلدلديواستعدادنا لمقمؽ ،كتككيف مفيكـسمبي حكؿ

الحياة .

كالجدير ذكره أف آثار الحرماف تتضمف مجمكعة الحاجات التي تمبييا األسرة السكية

ألبنائيا،فالحرمافيسمبجزءانمفتمبيةىذهالحاجات،كتتعدداآلثاركفيمايميعرضألىميا :
 -1النمو الجسمي والذىني واالجتماعي:

الحرماف العاطفي ،خاصة المبكر يؤثر عمى بناء الطفؿ مف النكاحي الجسمية كالذىنية

كاالجتماعية،كتكاد كؿ البحكث تتفؽ عمى أف مستكيات النمك تيبطىبكطانكبي انرفي نياية السنة

األكلىمفالعمركذلؾفيحالةالحرمافمفرعايةاألـكخاصةعندماينشأالطفؿفيمؤسسة،
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كأف مثؿ ىذا التأخر يبلحظ أيضا في السنة الثانية حتى الرابعة ،ككمما طاؿ بقاء الطفؿ في
المؤسسةأمبعيدانعفالبيئةزاداليبكطفيمستكياتالنمك .

كيمبياألبحاجاتمختمفةلؤلطفاؿمنيا الرعايةالبلزمة،كالتأثيرالمباشرفيشخصية

الطفؿكسمككو،كحرمافالطفؿاألبكم،ينعكسسمبانعمىنمكشخصيةالطفؿ،كسمككو .
 -2النمو النفسي:

يعتبرالنمكالنفسيلمطفؿأحدنتائجالحياةاألسريةالسميمةالسكية،كفقدافالطفؿألبيو

ينعكس سمبان عمى نمكه النفسي ،كتطكر مفيكمو لذاتو ،فالطفؿ بحاجة لحب كعاطفة األب،

كفقدانيايترؾلديوفراغانيؤثرفيصحتوالنفسية .
 -3النمو األكاديمي:

يكتسبالطفؿميارتوكقدراتومفبيئتوالمحيطة،كيتعمـالسمكؾمفخبلؿمبلحظةأبيو
ا


كأمو كأخكتو ،كأسرتو؛ كبالتالي فإف الحرماف العاطفي األبكم ،ينعكس عمى قدرات كميارات
كسمكؾاألطفاؿ .
كيقسـ بكؿ كبركس ( )Poal R. Amato and Bruce Keth, 1991: 26آثار
الحرمافإلى :
أوالً :اآلثار القريبة المدى .وتتمثل بما يمي:
 -1استجابةعدكانيةتجاهأبكيوعندعكدةاالتصاؿبيا .

 -2اإللحاحالمتزايدفيطمباألـكبديمتيامرتبطفيالرغبةالشديدةبالتممؾ.
 -3تعمؽسطحيبأمشخصبالغفيمحيطاألسرة.

 -4انسحابببلمباالةمفجميعالركابطاالنفعالية .
ثانياً :اآلثار البعيدة المدى .وتتمثل بما يمي:
 .1تككيف ميكؿ مضادة لممجتمع كعدـ القدرة عمى تككيف عبلقات اجتماعية سميمة مع
اآلخريف.

بلن.
 .2تأخرفيالنمكالمغكمكظيكرمشكبلتالنطؽكالكبلـكاستمرارىاطكي 
المراىقة.
 .3تأخرفيالنمكالعقميكاستمرارذلؾحتى 
 .4تأخرفيالنمكالجسميكالحركي.

 .5اتصاؼسمككيـبالعدكانيةضداآلخريفكالضربكتدميرالممتمكات.
18

 .6الغضبكالسرقةكالكذب.

 .7الميؿلبلتكاليةكاالعتمادعمىالكبار.
 .8عدـ القدرة عمى التكيؼ االجتماعي كاالنفعالي كالميؿ لبلنعزاؿ كالبركد االنفعالي
كاستمرارذلؾحتىالمراىقة.

كيشير قاسـ ( )29 :2002إلى أف الحرماف العاطفي األبكم يشعر الفرد بعدـ األمف

كاالنعزاؿعفاآلخريف،كيظيراألطفاؿتكت انركحركةزائدةمععدـقدرةعمىالتركيز،كيضيؼ

الزبيدم ( )60 :2009أف الحرماف العاطفي األبكم ينعكس سمبان عمى سمككيات األبناء،
كيضعؼلدييـالتحصيؿالدراسينتيجةلئلىماؿكضعؼالمتابعةمفاآلخريف .

كتشيررمضاف()18-15:1998أفدكراألبىاـفيعمميةالنمكالنفسيلؤلطفاؿ؛

ألفشعكرالطفؿتجاهمحبةكالدهكتقديرهلوكعبلقتوبوأمرلواألثرالكبيرعمىسمككوكتكيفو
كتمتعو باألمف كاالستقرار النفسي ،كذلؾ مف خبلؿ االتصاؿ النفسي الدائـ بيف الطرفيف ،فمف

خبللويحسالطفؿكيشع ربمدلاىتماـاألبكرعايتوكالعنايةبو،كىذااليقاسبعددالساعات

التييقضييااألبمعابنو،كانمابمايمنحوإياهمفحبكحناف،فبليقتصردكراألبعمى

إعالةاألسرةكقضاءحاجاتيا،بؿيتجاكزذلؾإلىماىكأكثرأىميةكىكتككيفالذاتالعميا
عند األبناء عف طريؽ القدكة الحسنة ،كالمثؿ الصالح الذم يضربو البنو ،فيقمده دكف عناء

كبطريقةدكفعناءبطريقةشعكريةكالشعكرية .
كيرلالسالمي()24:1996أفلؤلبدكرميـفيالتفاعؿالعائميكاالجتماعي،حيث
يعتبرا لعائؿاالقتصادملؤلسرة،كىكالنمكذجالذميحتذلبو،كمفثـفإفحرمافالطفؿمف

ىذاالدكريفقدهمصد انر ميمان مفمصادراألمفالنفسيكالمادمكالعاطفي،مماييدداستق ارره
كيشعره بالقمؽ مف المستقبؿ .كالحرماف المبكر مف األب لو أثر سيء عمى التكافؽ النفسي

كاالجتماعي .

كغياباألبيمعبدك انرىامان فينمكالطفؿفيمرحمةالطفكلةكالمراىقة،فالطفؿالذم

يتمتعبأسرة سكية يتككف لديو مفيكـ إيجابي لمذات ،كشعك انر بالرضا عفصكرة الذات ،كيتميز
بالتكجوالسميـنحكالحياةكنحكالمستقبؿ،كفيالمقابؿفإفالمحركميفمفاألبيظيرلدييـ

سرعة التأثير كالحساسية االنفعالية ،كما يجدكف صعكبة في تككيف صداقات كعبلقات كركابط

عايةأقؿ،كاىتمامان

اجتماعية،حتىأنيـيظيركفضعؼفيالتحصيؿالدراسيألنيـيتمقكفر

أدنى(الكثيرم.)43:2004،

19

وسائل الوقاية من آثار الحرمان العاطفي .

تعددتآراءعمماءالنفسحكؿآثارالحرماف،لذاتعددتأساليبالكقايةالتياقترحكىا،

فمنيـمفيرلباإلرشادالنفسيكسيمةلمكقاية،كمنيـيرلبأفتككيفاألسرالبديمةكسيمةمف
كسائؿالكقاية،كفيمايميعرضألىـكسائؿالكقايةمفآثارالحرمافالعاطفي :

 .1عند فقداف الكالديف بسبب المكت أك الطبلؽ أك المرض يجب رعاية الطفؿ مف قبؿ أـ
بديمةقادرةعمىأفتقدـلوكؿالرعايةكالحبكاالىتماـ.

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

 .3ضركرة تفاعؿ األسرة مع األقارب حتى يتمكف األطفاؿ مف الحصكؿ عمى العطؼ مف
أقاربيـإذاعجزتاألسرةعفتقديـىذاالعطؼفيبعضاألحياف.

 .4إشعارالطفؿبأنومقبكؿكمرغكبفيومفقبؿالكالديفكترجمةىذاالتقبؿإلىعمؿ.

 .5يجب عمى المجتمع تقديـ الرعاية الكافية لؤلطفاؿ المحركميف مف الحياة األسرية السكية
مفخبلؿإقامةالمؤسساتاالجتماعيةمثؿقرللؤلطفاؿ.
كترلالباحثةبضركرةأفتقكـمؤسساتالتنشئةاالجتماعيةالمختمفة،كمؤسساتإيكاء
األيتاـ بعرض األطفاؿ ذكم االضطرابات النفسية كالعقمية كالسمككية مف المحركميف عمى

أخصائييف نفسييف كاجتماعييف ،ليتسنى التعامؿ معيـ كاالرتقاء بصحتيـ النفسية بشكؿ عممي

فعاؿ .
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المحور الثاني :االكتئاب.
خمفية تاريخية:

ييعد االكتئاب مف أقدـ األمراض النفسية التي عرفيا اإلنساف ،فاالكتئاب عند اإلغريؽ

اضطراب في المزاج ،كيقرنو اإلغريؽ بزيادة السكداء في الجسـ ( )Melancholyكىي كممة
مشتقة مف الكممة اإلغريقية أسكد ( ،)Melonكصفراء ( ،)Choliaكفي النصكص اإلنجميزية

القديمة كردت اضطرابات المزاج بمسمى ( )Melancholiaكفي نفس المعنى عند اإلغريؽ،
ككصؼأبقراطخبلؿالقرفالرابعقبؿالميبلد،االكتئابمفمنظكرالعبلقةبيفالجسدكالعقؿ،

كأكد عمى أنو مرض نفسي ينجـ عف أسباب طبيعية ،كأف السكداء ما ىي إال حصيمة ثانكية
لفائضالصفراءالسكداءفيالطحاؿ،كمفىناجاءتالكممة(،)Melancholiaكمابيفأف
المخىكمركزاإلحساسكليسالقمب،كأكدعمىأفعبلجاالكتئاباليككفإالبإعادةالتكازف

ةالجسـباستعماؿاالسترخاء،كاستراتيجياتالعيشالصحي(الشاعر .)26:2015،

إلىأجيز

كاالكتئابعندالركمافيصنؼإلىخارجيكداخمي(الشربيني.)25:2001،كحاكؿ

العمماء المسمميف فيـاالكتئابأثناءشرحطبيعة النفسالبشرية ،كما يعترييا مف اضطرابات،
فأشارالكندمإلىأف االكتئابألـنفسييصاببوالمرءلفقدافمحبكب،بينمااالكتئابعند

الرازم عبارة عف مرض عقمي يكدر الفكر كالعقؿ كيؤذم النفس كالجسد ،كعند ابف الحزـ

االكتئابحالةضيؽتنشأمفحاالتكثيرةكالغيظكالعزلةكالميانةكقمةالحيمة(نجاتي:1993،
 .)33-32

كبادر الطبيب اإلنجميزم ركبرت بيرتكف بكصؼ االكتئاب عمى أنو مرض عالمي في
كتابو ( ،)The Autonomy of Melancholiaكحمؿ القرف التاسع عشر ،جممة محاكالت
لكصؼ االكتئاب كدرجاتو كسمات المكتئب ،كطرؽ عبلجو ،فكريبميف ( )Kraeplinيرل

االكتئابعمىأنومرضكراثيمتنكع،أماـبيبرنج()Bebringفأشارأفاالكتئابمرضناشئ

مفالتكتربيفطمكحالفردالنرجسيككعياألنابعجزىا،أماـركبنفايف()Rubinfineفيرلبأف
االكتئابتمزؽلمكحدةالنفسية(عسكر .)81:2001،

كاالكتئاب يعتبر مرض لو أساس بيكلكجي يتأثر غالبان بعدة عكامؿ كاإلرىاؽ النفسي

كالفكرمكاالجتماعي،كعكامؿأخرلكالكراثةكالتكتركالتغيراتالكظيفيةلمجسـكالدماغ(الشاعر،

 .)27:2014
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كقدكافاالعتقادالسائدأفاألطفاؿكالمراىقيفلـينضجكابالقدرالكافيالذميجعميـ

مكتئبيف،كلـيكاجيكابعدأحداثانتؤثرفيمزاجيـالنفسي(عبدالخالؽكالدماطي .)34:2010،
لقدافترضاالكمينيكيكففيالستيناتمفالقرفالماضيأنومفغيرالمحتمؿأفيطكر
األطفاؿاالكتئابقبؿأفيبمغكاسفالرشد،ألفإحساسيـبذكاتيـكبالمستقبؿغيرناضجبالقدر

الذم يجعميـ يطكركف تقدير الذات المنخفض ،كاإلحساس بالذنب كالشعكر باليأس ،كلكف

يفمفالقرفالماضيبينتأفاألطفاؿقبؿأفيبمغكا

األبحاثالتيأجريتخبلؿالعقديفاألخير
يطكركف فعبلن األعراض التي تشكؿ زممة االكتئاب ،كالمؤكد أف االكتئاب األساسي ينتشر في
الطفكلةبمعدالتأقؿمفانتشارهلدلالراشديف،كحددتدراسة( Rosenhan & Seligman,

ايدفيمرحمةالمراىقةبطريقةحادةليبمغ

)1995: 615نسبةانتشارهبأقؿمف(،)%3لكنويتز
مايقارب( .)%6

تستخمص الباحثة مف خبلؿ ما سبؽ أف االكتئاب مرض الزـ اإلنساف منذ الخميقة،

فشعربواإلنسافالقديـكلـيستطعتقديـتفسيراتمناسبةلو،كمعتقدـالعمـبدأاإلنسافرحمة

اكتشاؼاالضطراباتالنفسية،كتناكلتالعديدمفالدراساتكاألدبياتالتربكيةكالنفسيةاالكتئاب
فيعبلقتوبالعديدمفالمتغيرات،كأحداثالحياة،فيمالـتيتـاألدبياتالسابقةباالكتئابعند

األطفاؿأكالمراىقيفإالبدايةالستيناتمفالقرفالماضي؛رغـماأكدتوالعديدمفالمشاىدات

اإلكمينيكية منذ ما يربك عمى قرف مف الزماف مف ظيكر أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ فإف

الباحثيفكالممارسيفلـيبدكاىتمامانباكتئابالطفكلةكالمراىقة .

مفيوم االكتئاب :

يشيرمصطمحاالكتئابفيحدذاتوإلىدرجةتتراكحمفالمزاجالطبيعيالذميتأثر

أغمب األفراد بأم تغير في الحياة اليكمية ،كعميو فإف معظـ األفراد يعانكف مف االكتئاب
كاستجابةألحداثالحياةالضاغطةكالصادمة،كلكفالبعضيستطيعالمكاجيةفيككفاالكتئاب
عرضيبسيط،أمااألفرادالذيفاليستطيعكفالمكاجيةيصابكفبحالةمفاالضطراباتالنفسية

الشديدةكتعمكعندىـدرجاتاالكتئاب(سيد .)55:2012،

كيعرؼبيؾ()Beck, 1997: 6االكتئابعمىأنواضطرابفيالتفكيرأكثرمفككنو


اضطرابانفيالكجداف،حيثيرجعإلىالتشكيوالمعرفيالذميؤدمإلىتككيفاتجاهسالبنحك
الذاتكالعالـكالمستقبؿكينتجمفجراءذلؾظيكرمجمكعةمفاألعراضاالكتئابية .
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كيرل عسكر ()90:2005أفاالكتئابعبارةعف خفضفيالطاقةكنقصفياليمة

كالمعنكيات كتنعكس األعراض العامة لبلكتئاب في اضطراب النكـ بيف تزايد فترات النكـ أك
األرؽ،كاضطراباتالشييةبيفتزايداإلقباؿ عمىالطعاـأكرفضو،كاضطرابالحركةكالتأخر

النفسحركي ،كنقصاف في القدرة عمى التركيز كتشكيو كتشكيش اإلدراؾ كاالنسجاـ مع الحياة
كزيادةالككابيسكالتفكيربالمكتأكاالنتحار .
كيعرؼعبدالخالؽ()66:2006االكتئابعمىأنوحالةانفعاليةكقتيةأكدائمةيشعر
ي

بياالفردباالنقباضكالحزفكالضيؽ،كتشعفييامشاعراليـكالغـكالشؤـفضبلن عفمشاعر

القنكط كالجزع كاليأس كالعجز كيصاحب ىذهالحالة أعراضمحددةمتصمة بالجكانب المزاجية
كالمعرفيةكالسمككيةكالجسمية .
بالكحدةكالبلمباالةباإلضافةإلى
كاالكتئابحالةتتضمفتغي انرمحددانفيالمزاجكالشعكر 

مفيكـ سالب عف الذات مصحكب بتكبيخ الذات كتحقيرىا كلكميا ،كرغبة في عقاب الذات
باإلضافة إلىالرغبة في اليركب كاالختفاءكالم كت،كىك اضطراب مزاجي يتضمف أعراضانمثؿ

الحزف الشديد كالشعكر بعدـ األىمية كانعداـ القيمة كاالنزكاء عف اآلخريف ،كيتميز االكتئاب
ببعض التغيرات الفيزيقية (الجسمية) مثؿ :اضطرابات النكـ كفقد الشيية لمطعاـ كما يتميز
بالتغيراتالسمككيةكالعاطفية(بشرل .)14:2007،

كيعرؼ إبراىيـ ( )16 - 15 :2008االكتئاب عمى أنو استجابة تثيرىا حادثة مؤلمة

يرل
كالفشؿ في عبلقة أك خيبة أمؿ ،أك فقداف شيء ميـ كالعمؿ ،أك كفاة إنساف غالي،كما  
إبراىيـ أيضا أف االكتئاب عبارة عف مجمكعة مف األعراض المتزاممة بعضيا مادم (عضكم)
كبعضيا معنكم (ذىني كمزاجي) كبعضيا اجتماعي كىذه األعراض تسمي الرممة االكتئابية،

كىي تشتمؿ عمي جكانب مف السمكؾ كاألفكار كالمشاعر التي تحدث مترابطة بعضيا أك أغمبيا
كالتيتساعدفيالنيايةإلىكصؼالسمكؾاالكتئابيكتشخيصو .

كيعرؼ الدسكقي ()12:2008االكتئابعمىأنواضطراباتنفسيةتصاحبيامجمكعة

مف األعراض اإلكمينيكة التي تكضح الحالة الجسمية كالمزاجية ،كتتمثؿ بحاالت الحزف الشديد
كاالحباطات كفتكر اليمة كعدـ االستمتاع بالحياة ،كالشعكر باإلرىاؽ كالتعب ،كضعؼ التركيز

اتكالشعكربالذنبكعدـالقيمة،مصحكبةباضطراباتالنكـ .
كاتخاذالق ارر 

كتعرؼ ىاريت()Harriet, 2001االكتئاببأنواضطرابيشمؿبعضجكانبالنفس

كالمزاج،كيؤثرعمىالطريقةالتياعتادعميياالفردفياألكؿ،كالنكـ،ككذلؾعمىالطريقةالتي
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يشعربياتجاهنفسوكاآلخريفكالمستقبؿ،كمفأعراضوالعزلة،كخيبةاألمؿكاليأسكعدـالثقة
بالنفس،كعدـالراحةالجسمية،كاألرؽ،كعدـالمشاركة،كعدـاالستمتاعبالنشاطاتاالجتماعية؛

فيكاضطرابأكثرمفدرجةالشعكربالحزف،كىكنتيجةلعددمفاإلحباطاتكالتكتراتالتي

مرت في حياة الفرد كتتراكح درجة االكتئاب مف االكتئاب البسيط إلى االكتئاب الشديد جدان

(الخكاجة .)444:2012،

كبعد مراجعة األدبيات التربكية كالنفسية التي تناكلت مفيكـ االكتئاب ترل الباحثة بأف
معظميا تناكؿ االكتئاب بشكؿ عاـ ،لكف الباحثة ترل بأف ىناؾ فركؽ في االكتئاب باختبلؼ

الفئة،كتيعرؼالباحثةاالكتئاببشكؿعاـبأنواضطرابنفسيلوأساسبيكلكجييتأثرغالبان
بعدة عكامؿ كاإلرىاؽ النفسي ،كالفكرمكاالجتماعي ،كالحرماف ،كعكامؿأخرل كالكراثة كالتكتر
كالتغيرات في كظيفة الجسـ كالدماغ ،مما يصعب تعريفو أك التعرؼ إليو حيث عكارضو قد

تتداخؿمععكارضأمراضأخرل،أكقدتعزلإلىالحزف،أكالتعبالشديد،أكإلىمشكبلت
النكـ .
أمااالكتئابعنداألطفاؿكالمراىقيففيكاضطرابكجدانييتميزبسرعةاالستثارةأك
فقد االىتماـ ،أك فقد االستمتاع باألنشطة المختمفة ،كيصحبيا اضطرابات الشيية ،كصعكبة

التفكير ،كتغير في الكزف كاضطرابات الن كـ ،كزيادة مستكل النشاط الحركي أك نقصو ،كنقص
الطاقةكالشعكربفقدالقيمة،كضعؼالتركيز،كىكليساضطرابذىنيمؤقت .

شخصية المكتئب:

االكتئابقديصيبالفردفيأممرحمةمفمراحؿحياتو،كتحدثاإلصابةباالكتئاب

لدل األطفاؿ بصكرة مختمفة عف الكبار ،كتزيد فرص تعرض األطفاؿ لبلكتئاب إذا كاف أحد

الكالديفأككبلىمامصابانباضطراباالكتئاب،أكعندتعرضالطفؿلمقسكةكالعقاب،كالحرماف
الشديد ،كالتعرض لخبرات أليمة مؤثرة في فعاليتو النفسية ،أك نتيجة فقداف عاطفة األب ،أك

عاطفةاألـ .
كيظيراالكتئابفيصكرةأعراضجسديةكاضطراباتسمككيةحينمااليتمكفالطفؿ

مفالتعبيرعفشعكرهبالحزفكالكآبة،كقدتتضححالةاالكتئابلديومفخبلؿعكارضمسمكية

مثؿالعدائيةكزيادةالنشاطكالحركة،أكقدتصؿبوالحالةلمشككلمفالمزاجالمكتئب،أماعند

المراىؽفإفاالكتئابيظيربالضجركفقدافمتعةالحياة(سرحافكآخركف .)29:2001،
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كترلالباحثةبأفاكتئاباألطفاؿكالمراىقيفيؤثرفيبناءالشخصية،كتككيفالذات،

كىذاينعكسعمىتكافقيـالنفسيكاالجتماعي .

كذلؾيؤكد زىراف ()430:1988أفالفردقبؿأفيصابباالكتئابيتسـباالنطكاء،
كاليدكء ،كالجدية ،كالخجؿ  ،كضعؼ العبلقات االجتماعية  ،كضيؽ االىتمامات ،كالنمطية في
العادات كالجمكد ،كالمحافظة ،كقمة التحمؿ ،كالحساسية كالتردد ،كالحذر ،كالجبف ،كالسرية،

كالعناد،كالخضكع،كاالعتمادعمىاآلخريف،كالتكاضع،كانخفاضفيمفيكـكقيمةتقديركاحتراـ
كتككيدالذات،لكـالذات،كالشعكربالخيبة،كالشعكربعدـ األمف ،كسيطرةاألناعمىالشخصية،

كتذكربكقرم()135:2010أفشخصيةالمكتئبقبؿاالصابةكبعداالصابةالتختمؼكثي انر
مف حيث النكع إنما تزداد مف حيث الحدة ،فالحزف يصبح شديدان ،كالتكتر يزداد ،كتزداد كافة

السماتالسابقة .

كفي ضكء ما سبؽ ترل الباحثة بأف الطفؿ أك المراىؽ المكتئب يظير عميو سمات

شخصيةمتعددة،كىكمفأكثراألمراضالنفسيةخطكرةعمىالصحةالنفسية،كتكافقومعنفسو
كمعاآلخريفمفحكلو،كماأفالمثيراتالمسببةلبلكتئابلياتأثيرفيسماتشخصيتو،كأف

حدةىذهالمثيراتيؤثرأيضانفيحدةاكتئابو .
أعراض االكتئاب :

أعراضاالكتئابخاصةعنداألطفاؿكالمراىقيفمتعددة؛فمنيايظيرفجأةنتيجةحدث

مفاجئ ،كمنيا يزحؼ لممريض ببطء ،كتتحكؿ تمؾ األعراض إلى تغيرات في الشخصية قبؿ

ظيكر األعراض اإلكمينيكية ،كأحيانان يبدأ بأعراض عامة كصعكبة التركيز كالتردد ،كشعكر
بالتعب،كفقداف الشيية،كتغيير فيالعادات كالسمكؾ ،كتنقسـ ىذه األعراض إلى أربعةأنكاع،

عمىالنحكالتالي :

 -1أعراض وجدانية اكتئابية :كىيعبارةعفحالةشديدةمفاالنقباضكالضيؽتبدأمع
الفردالمكتئبببدايةالنيار،كيتحسفتدريجيان،كتبدأبسيطةكتتدرجبالشدة،فيفقدالفرد
متعةالحياة،كانكسارالنفسكىبكطالركحالمعنكية،كيبدأبالتساؤؿحكؿأىميتوكأىمية

الحياة،كيصاحبذلؾحالةمفاليأس.

 -2أعراض نفسية أو سيكولوجية:كىيمتعددةنذكرمنيا:
 -أعراض في الكظائؼ العقمية :فتتأثر الكظائؼ العقمية باالكتئاب كيبدك ذلؾ في ىيئة

مميزةمفالبطءكقمةاالنتباهكالسرحافكعدـالقدرةعمىالتركيزكاختفاءسرعةالبديية
كاالستجابةاالنفعاليةبؿكتتأثرأحيانانالذاكرة(سرحافكآخركف.)34:2001،
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 التفكير:يصاحباالكتئابحالةمفتضخيـاألمكرالبسيطة،كالشعكربالتعبكاالرىاؽدكف بذؿ أم مجيكد ،كتأنيب الضمير ،كالشعكر بالذنب ،كاتياـ النفس بالخطيئة،

كالتمكثالخمقي كالدكنية ،كتكىـ العمؿ البدنية،انخفاض قيمة الذات كتقديرىا ،كالشعكر

بعدـاألىمية،كىناتبدأاألفكاراالنتحارية.

 تبددالذاتكالكاقع:حيثيشعرالمريضبأنوفقدمباىجالحياة،كالشعكرباأللـكفقدافالسعادة،كيتعجبمفأحاسيسوكسمككو(بكقرم.)140:2010،

كيضيؼإبراىيـ ()18-17:2008أعراضأخرلمنياظيكراليبلكسكالخداعات،

كأعراضىيستيريةأكقيرية.

 -3أعراض جسمية أو فسيولوجية :منياماىكمتكرركمنياماىكعارض،كمفأىميا
مايمي:

 فقدافالشيية. نقصافأكزيادةفيالكزف. -اإلمساؾ.

 اضطراباتالنكـالمختمفة. -اضطراباتالدكرةالشيريةعندالنساء.

 -الصداعالمستمركالشعكربالتعبالشديد(إبراىيـ.)95:2008،

 -4أعراض سموكية :كمنيا عدـ االىتماـ بمظيره الخارجي ،كالنظافة الشخصية ،كالكسؿ،
كبطءالحركة،كعدـممارسةاألنشطة،كقمةأكبطء الكبلـ،نقصالقدرةعمىالعمؿ،

االنعزاؿ عف المجتمع ،رفض مقابمة األصدقاء ،الييجاف المستمر ،الخمكؿ الذىني

كالجسدم(بكقرم.)145-144:2009،

أماالجمعيةاألمريكيةلمطبالنفسيترلبأفأعراضاالكتئابتتمثؿبمزاجالمكتئب،
كالشعكر بعدـ األىمية كالقيمة كلكـ الذات
كفقداف المرح كالمتعة ،كالتغير في الجانب الحركي ،
كالشعكرباإلثـ،ككالدةاألفكاراالنتحارية.

بينمايرلفايد()1999بأفأعراضاالكتئابعبارةعفأربعفئاتكىي :
 -1األعراضالمزاجية:كىيالشكؿالمحددلبلضطراباتالكجدانية.
 -2األعراضالدفاعية:كتتمثؿبأشكاؿسمككيةتشيرإلىتكجوالفردنحكاليدؼ،كيظير
الفردصعكبةفيالقياـبأدنىعمؿ.
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 -3األعراض البدنية :كىي مجمكعة مف التغيرات الجسمية كتشمؿ أنماط النكـ ،كالشيية،
كاالىتماـالجنسي.

 -4األعراضالمعرفية:كىيفقدافالقدرةعمىالتركيز،كاتخاذالق اررات،كتقكيـالنفس.
كأعراضاالكتئابعندبيؾتتضمف()21نكعان،كىيعمىالنحكالتالي:الحزفالشديد،

كالشعكر بالفشؿ ،كالشعكر بالذنب ،ككره الذات ،كرغبات انتحارية ،كالتييج ،كالتردد ،كصعكبة

العمؿ ،كسرعة التعب  ،كفقداف الكزف أك زيادتو ،كفقد المبيدك ،كفقداف الشيية ،كاألرؽ ،كتغير
صكرة الجسـ ،كاالنشغاؿ الجسمي ،كالتشاؤـ ،كاالنسحاب ،كنقص الرضا ،كاإلحساس بالعقاب،

،كاالنسحاباالجتماعي .
كاتياـالذات ،كنكباتالبكاء 

أنواع االكتئاب :

تعددت تصنيفات االكتئاب ،كاختمطت بأعراضو كمسبباتو ،كترل إبراىيـ ( )2009بأف

ىناؾنكعافمفاالكتئاب،األكؿعصابيكىكأكثرأنكاعاالكتئابشيكعان،كاالكتئابالعصابي

يتميزبأعراضتشمؿالحزف،كالشعكربالتعبكالتفكيرالمتشائـ،كاألفكارالسمبيةكفقدافاألمؿ،

كاضطرابات في النكـ ،كاألحبلـ المزعجة ،كالقمؽ ،فقداف الشيية ،أما النكع الثاني فيك اكتئاب

ذىانيكىكداخميالمنشأكراثيالجذكر،يميؿلمتك اررالدكرم،كاالكتئاب ينقسـمفحيثحدتو
إلىاألنكاعالتالية :

يظيرعمىالشخصيةالناضجةالمكافحةلمكصكؿإلىاليدؼالمنشكد،كجؿ
االكتئاب البسيط:
ي
أعراضو حالة مف الحزف ،كغالبان ما يزكؿ تمقائيان ،كال يتحكؿ إلى اكتئاب حاد إال في حاالت
نادرة.

االكتئاب الحاد :كىكأقصىدرجاتاالكتئابكيصعبتشخيصوكيتميزببعضاألعراضالتي
تشمؿالجمكدفيالتفكير،كالحركة،كالكبلـ،كاليأس،كاضطرابالكعيبشكؿممحكظ،كيعاني

الفردالمصاببومفالعزلةالشديدة،معصعكباتفيتحديدالزمافكالمكافكاألشخاص،نظ انر
لتشتت االنتباه ،كظيكر اليبلكس  ،كظيكر اضطرابات النكـ ،كالشعكر بالذنب كاتياـ النفس،
كازديادالشككلمفاألمراضالعضكية،كشيكعبعضاألفكاراالنتحارية.
االكتئاب الموقفي :كىكعبارةعفردفعؿقكملصدمةعنيفةكمؤثرةنتيجةمكقؼصعب،أك
مصيبة ما ،كالفشؿ األسرم كالعاطفي ،كاالجتماعي ،كىك اكتئاب قصير المدل كمف الممكف
عبلجو،كاليعكدفيالظيكرإالبعكدةالمثير"المصيبة"،كبعدعكدتويسمىاالكتئابالشرطي.
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االكتئاب الذىولي :كىكأقصىدرجاتاالكتئابحدة،فيككفالفردعديـالحركة،كعندهاستعداد
لمعزكؼعفالطعاـكالشراب،كاىماؿالنظافةالشخصية.
االكتئاب الدفاعي :يتميز ىذا النكع بأنو مثؿ أم عصاب آخر ليس سكل ميكانزما دفاعية
لمتخمصمفجرعةزائدةمفالقمؽغيرمحددالمعالـ،يحمؿتيديدان باإلحباط،فيقكـاالكتئاب

الدفاعي بإزالة ىذا التيديد بأف يعيش خبرة مثالية ككأف اإلحباط قد تـ فعبلن كىذا التخيؿ رغـ
قسكتو إال أنو يحدث تكازنان نفسيان لدل الشخص ،كذلؾ أف النفس تستطيع أف تتحمؿ اإلحباط

الذمتـفعبلنكأصبحكاقعان،أكثرمفقدرتياعمىتحمؿالتيديدباإلحباط.

كيذكر فايد ( )76-74 :2004بأف لبلكتئاب نكعيف ،أحدىما داخمي المنشأ كاآلخر

خارجيالمنشأ :

 .1االكتئابداخميالمنشأ:كىكيرجعألسباببيكلكجيةتتمثؿفيسكءأداءفسيكلكجيمعيف .
 .2االكتئابخارجيالمنشأ:كىكيرجعألسباببيئية .
أماتقسيـبيؾكتصنيفوألنكاعاالكتئابفيكبناءعمىحدتو،كبالتاليفإفاالكتئابفي
الدراسةالحاليةيصنؼعمىالنحكالتالي :
 -1اكتئابحدمطفيؼ.

 -2اكتئاببسيط"ضعيؼ".
 -3اكتئابمتكسط.
 -4اكتئابشديد.

 -5اكتئاببالغالشدة"حاد".

النظريات المفسرة لالكتئاب :
أوالً :النظرية البيولوجية.
إف االىتماـ بمعرفة دكر العكامؿ البيكلكجية في االكتئاب قديـ ،فقد تحدث الطبيب
اليكناني ىيبكقراط عمى أف الزيادة في المادة السكداكية تسبب الميبلنخكليا ،كلكف التفسير
البيكلكجي الدقيؽ لبلكتئاب تأخر بسبب نقص المعرفة بفسيكلكجيا المخ عند األسكياء،كلـ يعد

األمرممكنانإالفيبدايةالخمسيناتكالستيناتمفالقرفالماضي .
كيرل أصحاب النظرية البيكلكجية أف الخبرات االنفعالية تؤثر عمى النشاط الكيميائي

لممخ ،كفي المقابؿ فإف األفكار كالمشاعر كالسمكؾ يمكف أف تتبدؿ نتيجة تغيرات كيميائية في
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المخ ،فيناؾ ببلييف الخبليا العصبية التي ترسؿ الرسائؿ الكيربائية عف طريؽ الكصبلت
بلن في الخبليا
العصبية المتمثمة في المكاد الكيميائية ،كىناؾ أشياء كثيرة يمكف أف تحدث خم 
العصبية أك خمؿ كظيفي في عمؿ خبليا االستقباؿ،كالخمؿ في تمؾ األمكر يسيـ بشكؿ رئيسي

فياإلصابةباالكتئاب(سيد .)48:2012،
ثانياً :النظرية السموكية.

كتصؼاالكتئابعمىأنوعمميةفقدافالتدعيـلمسمكؾحيثكصؼفيرستر()Ferster

السمكؾ المرضي بأنو نتيجة مباشرة مف خبلؿ تفاعؿ الفرد مع بيئتو ،كمحصمة تدعيمية
لشخصيتو  ،كقد اعتبر فيرستر أف كجكد االكتئاب يقؿ بالتدريج عف طريؽ التدعيـ االيجابي
لمسمكؾ ،كيرل الزاركس ( )Lazarusأف االكتئاب ىك عدـ كفاية المدعمات لمسمكؾ كيتفؽ

ال از ركس مع فيرستر في اعتبار االكتئاب انطفاء يتضح مع نقص التدعيـ كيستنتج مف خبلؿ

ضعؼاألدكارالتييؤديياالفرد.كمايرمأصحابىذهالنظريةبأفاالكتئابخبرةنفسيةسمبية

مؤلمة ،كماىكإالترديدلخبراتتعممياأكصادفياأكمربيااإلنساففيصغرهكلـيستطعأف
يحميا أك يزيميا مف عقمو .كتفترض ىذه النظرية أف األفراد قادركف عمى ضبط سمككيـ كال
يق كمكف فقط باالستجابة لمتأثيرات الخارجية بؿ عكضان عف ذلؾ ينظر ليـ عمى أنيـ يقكمكف
بعمميات االختبار كالتنظيـ لممثيرات التي يتعرضكف ليا كىنا ينظر لؤلفراد كلبيئاتيـ عمي أنيـ

محدداتمتبادلة .

كيفترضكؿمفلكينسكفكركزنبيكـ()Lewinsohn and Rosenbaumأفاالكتئاب

كال تدعيـظاىرتافتتعمؽكؿمنيماباألخرل،كىـيركفأفالسمكؾكالشعكرالكجدانيالمكتئب
دال لة النخفاض معدؿ االستجابة المتكقفة عمى التدعيـ االيجابي ،حيث أف التدعيـ ىنا يعرؼ
بجكدة التفاعبلت لدل الفرد مع البيئة المحيطة ،كاالفتراض الرئيسي لمنظريات السمككية عف

االكتئاب ىك أف انخفاض معدؿ السمكؾ الناتج كما يتعمؽ بو مف مشاعر القمؽ كعدـ االرتياح

ينتج عنو انخفاض في معدؿ التدعيـ االيجابي أك ارتفاع معدؿ الخبرات الكريية كالبغيضة كىذا

يعنيأفحالةاالكتئابتنتجعفانخفاضمعدؿالثكابالمرغكبفيوأكزيادةفياألحداثغير
السارة ككمياتؤدمإلىحالةاالكتئاب(بشرم .)27:2007،
فالفكرة الرئيسة عند أصحاب النظرية السمككية عف االكتئاب ىي أنو يحدث نتيجة

لتشكيمةمفالعكامؿتتضمفانخفاضتفاعبلتالفردمعبيئتوالمؤديةإلىنتائجايجابيةلمفردأك

زيادةفيمعدؿالخبراتالسيئةكالتيتككفبمثابةعقابالفرد(بشرم .)27:2007،
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ثالثاً :النظرية العقالنية االنفعالية.
تعتقد ىذه النظرية أف االضطراب االنفعالي كالنفسي عامة كمنيا االكتئاب يحدث نتيجة

التفكير غير العقبلني كغير المنطقي ،حيث ينشأ التفكير غير العقبلني مف التعمـ غير المنطقي

المبكر حيث يتعممو الفرد بصفة خاصة مف كالديو الستعداداتو البيكلكجية كمف المجتمع.كيرم
ايميس صاحب النظرية أف االضطرابات االنفعالية كمف بينيا االكتئاب ال تنشأ مف الخبرات أك
األحداثالمنشطةكانمامفاألفكارالتييعتقدىاالناسحكؿىذهالمكاقؼكاألحداثكاستمرارىا
ناتج عف حديث الفرد لذاتو كمكقفو منيا كاتجاىاتونحكىا(الشاعر .)44 :2015،
رابعاً :نظرية بيك "النظرية المعرفية".
يذكرالشاعر ()54 -51:5151أفبيؾيخالؼ الرأم الذم ينظر إلى االكتئاب عمى
أنو اضطراب عاطفي ،كلـ يأخذ في االعتبار الجكانب المعرفية لبلكتئاب كتقدير الذات

يرل بيؾ أف االكتئاب ناتج
المنخفض ،كاإلحساس باليأس ،كالعجز ،كالميؿ إلى االنتحار ،بينما  
مف إدراكات؛ كىي تؤدم إلى المعرفة كاالنفعاؿ عند األفراد العادييف كاالكتئابيف أيضان ،كتككف

اإلدراكات المعرفية عند األفراد المكتئبيف مسيطرة عمييا العمميات المفرطة في الحساسية كىذه

اإلدراكاتىيالتيتحددطريقةاالستجابة .

كعنداختبار طريقة تفكير المكتئبيف كجد بيؾ مفاىيـ مشكشة كغير كاقعية ،فيـ يميمكف
إلي تضخيـ اخطائيـ كالعكائؽ التي تعترض مسارىـ كقد كشفت األبحاث الحديثة أف الجانب

المعرفي يقكـ بدكر ىاـ في ظيكر االكتئاب اإلكمينيكي كعبلجو .كيعتقد بيؾ أف الكظائؼ
المعرفيةلدلمرضىاالكتئابتتصؼبثبلثخصاؿأساسيةىي :
 -1إف مرض االكتئاب خمؿ في تنظيـ األفكار أك خطأ في التفكير يؤدم إلى الفيـ الخاطئ
لممكاقؼكاألحداثكمفثـتتككفلدييـأفكاركمعتقداتخاطئةيصعبالتكفيؽبينيا.

 -2إفىؤالءالمرضىيقكمكفبأفعاؿسمبيةناتجةعفخمؿفيالتفكيركالخطأفيفيـالمكاقؼ.
 -3إفمعتقداتالمريضكأفكارهيسيطرعميياالمثمثالمعرفيالسمبيكمفمظاىرهتككيفأفكار
سمبية حكؿ الذات كالعالـ كالمستقبؿ كىك ما تعكسو نظرتو الداخمية فيرل نفسو ببل قيمة أك
احتراـكيرلالعالـببلعدؿ،كيرلالمستقبؿمظممانكخاليانمفاآلماؿ .
كتتمخص الفكرة األساسية لدم أصحاب النظرة المعرفية في أف نظرة الشخص المكتئب

التشاؤمية فييا تشكيو لكاقعو كعميو يفترض أف لدل المكتئب تنظيـ معرفي يعمؿ عمى تثبيت
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تفكيره التشاؤمي السمبي كتأكيده كالنظرية المعرفية أيضا تفترض أف ذلؾ التنظيـ المعرفي يتككف

كيتطكر نتيجة لخبرات الشخص كما أف ىناؾ أناسان مستيدفيف كمعرضيف لبلكتئاب كأف ذلؾ

التنظيـ المعرفي السمبي المستيدؼ لبلكتئاب يظؿ في حالة  يكمكف حتى يتـ استثارتو بالضغكط

المختمفةأكمايسمىبالعكامؿالمعجمة،كالتييككفالشخصحساسانتجاىياكعمىالرغـمفأف

النظرية المعرفية تعطي أىمية لمعكامؿ النفسية كالمعرفية في نشأة االكتئاب كتطكره إال أنيا
تعترؼ بدكر العكامؿ التفاعمية لمعبلقات بيف األشخاص مف حيث تأثيرىا عمى تطكر حالة

االكتئابكثباتو(الشاعر .)46 – 45 :2115،

كيشير ككيف ( )Coyneإلى أف الشخص المكتئب يمارس تأثي ار قكيان عمى بيئتو

االجتماعية كما يذكر أف شخصية المكتئب كسمككو يتركاف أث انر سمبيان لدل اآلخريف يعبر عنو
بالنبذاالجتماعياألمرالذمقديسيـفيتفاقـحدةاالكتئابكشدتو.كيجدىذااالتجاهمعارضة

لدم الباحثيف الذيف يركف أف الشخص المكتئب قد يمجأ إلى اآلخريف لمساعدتو األمر الذم يزيد

مف قكة الدعـ االجتماعي كبالتالي تنخفض حدة االكتئاب.كلذلؾ نجد أف العبلج النفسي المبني
عمي النظرية المعرفية لنشأة االكتئاب يؤكد عمى أىمية دكر اآلخريف في عبلج المكتئب حيث

أنيـيكفركفلوالمجاؿكالفرصةالختباررأيوفييـباإلضافةإلىذلؾيسيـاآلخركففيتخفيؼ
حدةالضغكطالتيقدتجعؿالفردمستيدفانلبلكتئاب(عباسكعبدالخالؽ .)217 :2115،
كترلالباحثةأفاالكتئابقديككفبسببانخفاضمعدؿالتدعيـااليجابي،أكارتفاع

الخبرات غير السارة ،أك التعرض ألحداث صادمة ضاغطة ،كعميو ال يمكف رفض نظرية
كافتراضاتيا،بؿيجبالتكفيؽبيفكجياتالنظرالمختمفةكصكالن لتفسيرجيدلبلكتئابحسب

البيئةكالفئةالمستيدفة .

كحيث أف الباحثيف لـ يتناكلكا االكتئاب عند األطفاؿ كالمراىقيف إال في ستينات القرف

الماضي ،كبعدىا تزايدت الدراسات كالبحكث التي تناكلت االكتئاب كأعراضو ،كحدتو ،كانتشاره

لدلفئةاألطفاؿكالمراىقيف،فإنوكاستمرناراليذهالجيكدفإفالدراسةالحاليةتيتـبقياساالكتئاب
لدلفئةالمحركميفمفعاطفةاألبكةمفاألطفاؿكالمراىقيففيقطاعغزة .
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المحور الثالث :قمق المستقبل.
يعد القمؽ عامبلن مف العكامؿ المؤثرة في شخصية الفرد ،كىك يعتبر أحد االنفعاالت

اإلنسانيةكجزءطبيعيفيسمكؾالفردكلوآثارسمبيةعمىمجاالتالحياةالمختمفة.كبناءعمى
ذلؾكافالقمؽكالزاؿأحدالمكضكعاتاليامةكمحطاىتماـالباحثيفكالمختصيف،لمالومف

عبلقاتمختمفةببعضالمشكبلتالنفسيةكاالجتماعيةلدلاألفرادكالجماعات .


كالقمؽكممةأصميا()Angustiaكتعنيالضيؽالذميحصؿفيالقفصالصدرمال

إراديان نتيجة عدـ قدرة البدف عمى الحصكؿ عمى مقادير كافية مف األككسجيف ،كيبلحظ أف
الشخصإذاشعربأنوميدديعيشفيعالـمعادلو ،كيتكقعمكركىان ماينطكمعمىنفسوفي
عزلة كضيؽكىك إجراء اضطرارمليحمينفسو مفالعالـ المعادم (األزرؽ- 81 :2002 ،

 .)82

مفيوم القمق بشكل عام :

ييعرؼ فركيد()Freudالقمؽعمىأنونتاجالصراعبيفعناصرالشخصيةالثبلثةاليك

كالتحفيز كالتكتر
كاألنا كاألنا األعمى ،فيك بذلؾ شعكر غامض غير سار يشير إلى الخكؼ 
المصحكبببعضاألعراضالجسمية،كىكردفعؿلحالةمعينةأكخطرما(العنزم:2010،
 .)54

كتيعرؼ ىكرني()Horneyالقمؽعمىأنوحالةترجعإلىثبلثةعناصرأساسيةكىي


الشعكربالعجز،كالشعكربالعداكةكالشعكربالعزلة(فيمي .)204:1998،

كتعرؼ الجمعيةاألمريكية لمطب النفسي()A. P. A, 1994: 435()435 :1994
القمؽعمىأنوخكؼكتكتركضيؽينبعمفتكقعخطرمايككفمصدرهمجيكالنإلىدرجةكبيرة
كيعد مصدره كذلؾ غير كاضح كيصاحب كبلن مف القمؽ كالخكؼ بعض التغيرات الفسيكلكجية
ي

لدلالفرد .

كيعرؼالقمؽبأنوحالةانفعالية تنشأمفالخكؼمفالمجيكؿكتتمثؿفيأنيانكعمف
ي

عدـالراحةالذىنية(عسيرم .)25:2007،

كيعرؼالحمداني()158:2011القمؽبأنونذيربأفىناؾشيئانماسيحدثلييددأمف

الفردكتكازنوكطمأنينتوفيكبمثابةجرساإلنذارالذميعدلمكاجيةالخطر .
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أما سبيمبيرجر ( )Spielbergerفيفرؽ بيف القمؽ كسمة ،كالقمؽ كحالة ،فالقمؽ كسمة

عندهعبارةعفاستعدادسمككيمكتسبفيمعظمو،يظؿكامفعنداإلنسافلتنبييو،كيعمؿ
عمىتنشيطالمنبياتلديوسكاءأكانتتمؾالمنبياتداخميةأكخارجية،فالقمؽكسمةعبارةعف

استعداد .

أما القمؽ كحالة فيرل أنو حالة انفعاؿ مؤقتة يمر بيا اإلنساف في مكقؼ يدعك لمقمؽ

فينشط جيازه العصبي كتتكتر عضبلتو كيستعد لمكاجية المكقؼ كتزكؿ ىذه الحالة بزكاؿ

المكقؼ ،فيعكد اإلنساف إلىطبيعتو ،كالمكقؼ عبارة عف تيديد ما لئلنساف(القرشي:2012 ،

 .)27

كيذكر أبكمصطفى ()23:1999أفالقمؽخبرةانفعاليةغيرسارةتحمؿإشارةخطر

مجيكؿ غير محدد كيحتمؿ أف يحدث كتصاحبو تغيرات جسمية كنفسية ،كقد ينمك في مرحمة
الطفكلةالمبكرة .
كالقمؽ عند األزرؽ ( )80 :2002يعني حالة مف الخكؼ الغامض المعمـ الذم نشر
تركت آثا انر سمبية في حياة
سحبو حكؿ المرء كيككف نتيجة عكامؿ عديدة كتجارب ماضية 
اإلنساف،كىكحالةمفعدـاالرتياحكفقدافلمتكازفالنفسيكالبدنيتثيرصراعاتداخميةكتككف

نتيجةاستثاراتانفعالية .
كيعتبرالقمؽ حالةمرضيةتتصؼبالشعكربالرعبكبكجكدعددمفاألعراضيشترط
تكفر ثبلثة منيا عمى األقؿ ىي :كجكد صعكبة في التركيز كسرعة االنفعاؿ كتكتر العضبلت
كاجيادىاكاضطراباتعندالنكـ،معبعضاألعراضالعضكيةالتيتشيرإلىنشاطزائدلمجياز

العصبيالبلإرادم(حجازم )15:2003،
كتعرؼجكدة()139:2012القمؽبأنوخبرةانفعاليةغيرسارةيعانيمنياالفردعندما
يشعربخكؼأكتيديدمفشيءاليستطيعتحديدهتحديدانكاضحان.
كترلأبكعبيد()31:2014أفالقمؽعبارةعفردفعػؿطبيعػيلمحالػةالمزاجيػةالتػي
تسػػيطرعمػػىالفػػردفػػيإطػػارمحػػددكقػػديصػػاحبواضػػطراباتجسػػديةمعينػػةبحيػػثتتبلشػػيعنػػد
كصكؿالشخصإلىحالةالطمأنينةكالتخمصمفالمثيراتالمسببةلمقمؽ .

كتشير الزعبلف ( )6 :2015القمؽ عمى أنو حالة مف الخكؼ الغامض الشديد الذم
يمتمكواإلنساف،يسببلوكثي انرمفالكدركالضيؽ،كىكحالةالتكترالشامؿالذمينشأمفخبلؿ

الصراعاتكالدكافعكمحاكالتالفردلمتكيؼ .
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عرؼالقمؽعمػىأنػوردفعػؿطبيعػي
كتتفؽالباحثةمعتعريؼأبكعبيد()2014حيثت 

لمثيريتعرضلوالفرد،كيسيطرعمىالفردفيإطارمحدد،كيصاحبواضطراباتمتعددة .
أنواع القمق وتصنيفاتو :

اختمؼالعديدمفالباحثيفكالميتميفبمكضكعالقمؽفيتصنيفيـألنكاعالقمؽكقديرجع

ذلؾإلىاختبلفيـفيتحديدمفيكـدقيؽلمقمؽ،أكنظ انرالختبلؼنظرتيـإلىالقمؽ،كستتعرض

الباحثةألنكاعالقمؽكتصنيفاتوبشيءمفالتفصيؿكالتفسير :

يقسـاألزرؽ()89:2002القمؽبشكؿعاـإلىنكعيفىما :
 -1القمق العادي الموضوعي :كىكقمؽنابعمفالكاقعكمفظركؼالحياةاليكميةكىذاالنكع
مف أنكاع القمؽ يمكف تحديد مصدره كحصر مسبباتو كيككف في الغالب محدكد الزماف
كالمكاف،كينتجعفأسبابخارجيةكاقعيةمعقكلة.

 -2القمق المرضي "العصابي" :كىك مبلزـ لمفرد لمدة طكيمة كيصعب تحديده لكف يمكف
االستدالؿعميومفسمكؾصاحبوكأسمكبحياتوكقداليشعرالمصاببآثارهإالبشعكر

غامضكبعدفترة.

أمافركيد()Fruedفيصنؼالقمؽإلىثبلثةأنكاعكذلؾعمىالنحكاآلتي :
 -1قمق واقعي :كىكيشير إلىالقمؽ الناشئعف الخبرة االنفعالية المؤلمةكالتيتنشأ عف إدراؾ
الشخصلخطرخارجيكافيتكقعو.
 -2قمق عصابي :كىك يعبر عف القمؽ الذم يككف مصدره مجيكال كال يعرؼ لو سببا ،القمؽ
المرضيالغامض،كسبؽاإلشارةإليو.
 -3قمق خمقي :كىك يشير إلى الخبرة االنفعالية المؤلمة التي تنشأ عف شعكر الفرد بالذنب أك
الخجؿنظ ارلقياـىذاالشخصبارتكابفعؿيتعارضمعاألخبلؽ(القاضي-15:2009،
 .)16

أماجكدة()142:2012فكضعتتصنيفانمفصبلنلمقمؽكالتالي :
 من حيث وعي الفرد بو:

 .1قمق شعوري :يعيالفردأسبابوكيمكنوتحديدىاكالتصدملياكيزكؿفيالغالببزكاؿتمؾ
األسباب.
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 .2قمق الشعوري:اليدرؾالفردمبرراتوكدكاعيورغـسيطرتوعمىسمككو.
 من حيث شدتو:
 .1قمؽبسيط.
 .2قمؽحاد.

 .3قمؽمزمف.
 من حيث درجة ت ثيره عمى أداء الفرد لواجباتو وميامو:
 .1قمؽميسر.
 .2قمؽمنشطلؤلداء.

 .3قمؽمثبطكمضعؼ.
 من حيث ت ثيره عمى توافق الفرد وصحتو النفسية:
 .1قمؽعادمكاقعي.

 .2قمؽخمقيضميرم.
 .3قمؽعصابي .

مصادر القمق :

تختمؼ كتتعدد مصادر القمؽ كفقان لمباحثيف ،كفي ىذا الصدد تذكر جكدة (:2012

)141مجمكعةمفمصادرالقمؽكالتيتمثمتباآلتي :

 -1األذل أك الضرر الجسدم لبعض األفراد في مكاقؼ معينة تسيطر عمييـ فكرة اإلصابة
ببعضاألمراضأكالقتؿفيالحركبكالككارث.

 -2الرفض أك النبذ :فالخكؼ مف رفض اآلخر لنا كمف أنو ال يبادلنا مشاعر الحب كالمكدة،
يجعمناغيرمطمئنيففيالمكاقؼاالجتماعية.

عدـالثقة:كيعدنقصالثقةفيأنفسناأكفيغيرنافيالمكاقؼكالخبراتالجديدةمصد انر
ي
-3
لمقمؽ.

 -4اإلحباطكالصراع:يعدالقمؽمحصمةطبيعيةلفشمناسكاءأكاففيإرضاءدكافعناأكتحقيؽ
طمكحاتناأكفيفضالمكاقؼاالجتماعية.

 -5االستعدادالكراثيلبعضالحاالت.

 -6االستعدادالنفسي:الضعؼالنفسيالعاـ.
 -7مكاقؼالحياةالضاغطة،فالضغكطالتقنيةالناجمةعفالتغيراتالمتسارعةكالعكلمة.
 -8مشكبلتالطفكلةكالمراىقة.
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 -9عدـالتطابؽبيفالذاتالكاقعيةكالذاتالمثاليةكعدـتحقيؽالذات.
كيرلاألزرؽ()116-111:2002أفأىـمصادرالقمؽ :
 .1تبنيالمرءلمعتقداتمتناقضةأكمخالفةلسمككوالظاىرم.

 .2عدـقدرةالفردعمىإطبلؽالعنافلطاقاتوالنفسيةكالبدنيةكالديناميكية.
 .3مقارنةالفردلنفسوكخبراتوبخبراتكقدراتاآلخريفمفنفسالمستكل.

 .4تبنيالفردلممشاعرالمكبكتةكالتخيبلتكالتصكراتالشاذة،كبعضالذكرياتالبلأخبلقية.
يعد مصد انر لقمؽ
كتضيؼ الباحثة إلى أف ضعؼ الكازع الديني ،كضعؼ اإليماف باهلل ي

الفرد،إضافةإلىاألفكارالبلعقبلنيةالتيتتكلدلدلاألفرادكالعدكانية .

قمق المستقبل :

المستقبؿ مكاف لمتخطيط ككضع األىداؼ كتحقيقيا فبيذا يككف المستقبؿ ذات نزعة

إي جابيةتحفيزيةلمفرد،معذلؾفإفالمرءغيرمتأكدمفقدرتوعمىتحقيؽأىدافوالمخططليا،
كيمثؿ قمؽ المستقبؿ أحد أنكاع القمؽ التي تشكؿ خطكرة في حياة الفرد كالتي تمثؿ خكفان مف
مجيكؿينجـعفخبراتماضيةكحاضرةيعيشياالفردتجعمويشعرببلأمفكتكقعاألخطار،

كعدـ  االستقرار كتسبب لو حالة مف التشاؤـ كاليأس ىذا ما قد ينتج عنو اضطرابات نفسية
كعصبيةخطيرة(حمزة .)97:2005،

كيختمؼمفيكـالقمؽعفمفيكـقمؽالمستقبؿ،فالقمؽشعكرعاـبالخكؼكالتيديدكقمؽ

المستقبؿحالةمفاالنشغاؿكعدـالراحةكالخكؼبشأفالتمثيؿالمعرفيلممستقبؿاألكثربعدان

كتكقعاألحداثالسيئة؛فاإلنسافعندماينظرلممستقبؿيخشىمخاطرهكأحداثو،كيؤكدزاليسكي

()Zaleskil, 1996أفىناؾالعديدمفأنكاعالقمؽ؛ كقمؽالمستقبؿىكأحداألنكاع،فبالرغـ
أفجميعأنكاعالقمؽليابعدمستقبميمحدكد(أملفتراتقصيرة)،بينمايشيرقمؽالمستقبؿإلى

فتراتزمنيةبعيدةالمدل .
كقمؽالمستقبؿىكأحدأنكاعالقمؽالمعركفةكالمتعددةكيختمؼعفباقيأنكاعالقمؽفي
أنويختصبالمدلالبعيد،كىكناتجعفتكقعخطرماأككارثةمستقبمية(أبكعبيد:2014،

 .)34
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مفيوم قمق المستقبل :

يعرؼ القاسـ ( )147 :2000قمؽالمستقبؿ بأنو حالةمفالشعكر باالضطراب كعدـ

االرتياحالمتعمؽبحكادثالمستقبؿكانشغاؿالفكركترقبالشركر .

كتعرؼ صبرم ( )60 :2003قمؽ المستقبؿ بأنو خكؼ مف شر كخطر مرتقب في

المستقبؿفقمؽالمستقبؿعبارةعفتكامؿبيفقمؽالماضيكالحاضر .

كترلشقير ()4:2005أفقمؽالمستقبؿجزءمفالقمؽالعاـ،كأحدأنكاعالقمؽفيك

يشكؿخطرفيحياةالفرد،كالخكؼمفمجيكؿينجـعفخبراتماضيةكحاضرةيعيشياالفرد
ان
كتجعمو يشعر بعدـ األمف كتكقع الخطر كالشعكر بعدـ االستقرار كتسبب ىذه الحالة شيئان مف

التشاؤـكاليأسالذمقديؤدمإلىاضطرابحقيقيخطيرمثؿ"االكتئاب" .

كيشير السيد ( )14 :2008إلى أف قمؽ المستقبؿ عبارة عف حالة انفعالية غيرسارة

تنتابالفردأثناءالتفكيرفيالمستقبؿكتكقعتيديدان مالمستقبمو،كالشعكربالتشاؤـكعدـالرضا
كاالطمئناف،كالخكؼكالعجزكعدـتحقيؽاآلماؿكالطمكحاتالمستقبميةكالخكؼمفالمشكبلت
االجتماعية كاالقتصادية المتكقعة في المستقبؿ مصحكبة بشيء مف عدـ التركيز كالتفكير البل

صحيح كالتكتر كالضيؽ كالشعكر ببعض األعراض الجسمية كالصداع كالضعؼ العاـ لمجسد

ككظائفو .

كيذكرالسبعاكم()6:2008أفقمؽالمستقبؿحالةانفعاليةغيرسارةتحدثلدلالفرد

مف كقت آلخر تتميز ىذه الحالة بعدة خصائص منيا شعكره بالتكتر كالضيؽ كالخكؼ الدائـ
كعدـ االرتياح كالكدر كالغـ كفقداف لؤلمف النفسي تجاه المثيرات التي تيدد قيـ الفرد ،ككيانو

كيقترف ذلؾ بتكقع ترقب الخطر المجيكؿ الممكف حدكثو في المستقبؿ ،كقد تككف ىذه الحالة

مؤقتةأكسمةمستمرة .

مفخبلؿالتعريفاتالسابقةترلالباحثةبأفىناؾاتفاقانحكؿمفيكـقمؽالمستقبؿ،كأنو

بناء عمى خبرات
جزء مف القمؽ العاـ ،كأنو يتعمؽ بأحداث المستقبؿ ،كبناء تصكرات حكليا ن

الماضي،كتتفؽالباحثةمعتعريؼ(شقير.)2005،
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النظريات المفسرة لقمق المستقبل :
القمق عند فرويد:
يعتبر فركيد مف أكائؿ مفتحدثكاعف القمؽ،كأف القمؽعندهىك استجابة انفعالية أك خبرة

مؤلمة يمر بيا الفرد كتصاحب باستثارة عدد مف األجيزة الداخمية التي تخضع لمجياز العصبي
المستقؿمثؿ:القمبكالجيازالتنفسي(دبابش .)16:2011،

كرألفركيدأفالقمؽيظيرفياألصؿكردفعؿلحالةخطركيعكدإلىظيكركمماحدثت

حالةخطرمفذلؾالنكع،كأفسببالقمؽعندالطفؿتعكدإلىصدمةالميبلدكردفعموتجاىيا
كىكاليدرؾسببياكأفحالةغياباألـكعدـحصكؿالطفؿعمىإشباعحاجاتوعفطريقيا

كزيادةتكترهالناشئعفعدـإشباعيافيتكررالخطر،كيكاجوالطفؿالخطرمفجديدكالطفؿ
يحاكؿأفيحمينفسومفالخطرالناتجعفعدـاإلشباعكزيادةالتكترلديوكىيحالةيككف

فيياالطفؿعاج انز .

كأفافتقارالطفؿلحاجاتوكتطكرالقمؽلديومعتطكرالتفاعؿبيففعالياتالشخصية

مفجيةأخرل،كيتحدثعفظيكرالقمؽفيالمرحمةالقضيبيةالتييمربياالطفؿفيمراحؿ
نمكهثـيتحدثعفنمكاألنااألعمىأكالرقيباالجتماعيكظيكرالقمؽالخمقي،كيعكدالقمؽ

إلىالظيكر؛أماـالخطرأمأماـالمكضكعالذميخشىفقدانو(مكسى .)169:1993،
كقد أرلفركيدفيالقمؽإشارةإنذارإلىاألنالتتخذأساليبكقائيةضدماييددىاكغالبان

خبرت عدكانية ،أك نزعات جنسية مما سبؽ لؤلنا أف كبتتو
ما يككف مصدرىا رغبات مكبكتة أك  ا

في البلشعكر ،إما أف تقكـ األنا بعمؿ ما ،أك نشاط ما تدافع بو عف نفسيا مما ييددىا كتبعده
يتركـالقمؽحتىتقعاألناصريعةلبلنييارالعصبي(دبابش .)16:2011،
عنيا،كاماأف ا
نظرية كارن ىورني:
لقداىتمتىكرنيبالػدكافعالعدكانيػةكرأت فػيشػدةىػذهالػدكافعأىػـمصػدرلمخطػركالػذم

بدكرهيثيرالقمؽيتمثؿفيخكؼالفػردمػف تكجيػوىػذاالعػدكافكىػذامػايػؤدمإلػىكبػتالشػعكر

العػدكاني،ثػـإلػىالقمػؽ،إذفىنػاؾتفاعػؿمتبػادؿبػيفالعػدكافكالقمػؽفكػؿمنيمػايقػكم كيسػاعد

اآلخر .
كترلىكرنىأفالطفؿالذماليشعربالحبكالحناففػيسػنكاتواألكلػىيميػؿإلػىاظيػار
الكػ ػرهكالع ػػداءنح ػػككالدي ػػو،كنح ػػكاألش ػػخاصاآلخػ ػريفعام ػػة،كم ػػايتكق ػػعمن ػػواألذلكالض ػػرر

لآلخػ ػريف،كنتيج ػػةلض ػػعفوكاعتم ػػادهعم ػػىكالدي ػػوكيك ػػكفف ػػيحال ػػةصػ ػراعب ػػيفعداكت ػػواتج ػػاه
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الكالديفكاالعتمادعمييماممايكلدلديوالقمؽكلقداتفقػتكػارفىػكرنيمػعفركيػدفػيتعريػؼكػؿ

مفالقمؽ كالخكؼبأنوردفعؿانفعاليلمخطر(دافيدكؼ .)177:2000،

كماأكدتىكرنيعمىأف ألنماطالمعاممةالكالدية ،كعبلقةالكالديفبالطفؿكعدـتقديـ

الدعـ العاطفي لو كحرمانو مف الحب كالحناف كنبذه كتجاىمو كتركو كحيدان ككضعو في مكقؼ

العدك كشعكره بالغربة ،جميع تمؾ الممارسات تعتبر مف أىـ مصادر القمؽ لديو  ،كأف قسكة
الكالديف كفقداف العدالة في األسرة كعدـ تقدير الطفؿ كنكراف حقكقو كتعرضو إلى العقاب ىي
أيضامفعكامؿالقمؽفيحياةالطفؿ،كماأفالمعاممةالمنتشرةفيبيئةالطفؿاالجتماعيةمف

خداع ككذب كغش كحسد كعدكاف كتناقضات كعنؼ أيضا أك نابعة مف شعكر الفرد بعجزه

كضعفو كحرمانو ،كينمك قمؽ الطفؿ تدريجيا امتدادا مف أسرتو إلى محيطو االجتماعي كيغذيو

ذلؾالتناقضالعظيـالذمتنطكمعميوالحياةاالجتماعية(عسيرم .)43:2007،
النظرية السموكية:

ػركاالسػتجابة،كالقمػؽالػذميقػكـبميمػةالتكافػػؽ
تركػزالنظريػةالسػمككيةبتحميميػاعمػىالمثي 

فيالنظريةالسمككيةحيػثانػويثيػرلػدمالفػردطاقػةتجعمػويحقػؽأىدافػوفػيضػؿالمثيػرالػدافع
كاالس ػتجابةلمنتيجػػة،كقػػدأكػػدتالنظريػػةالسػػمككيةأفالقمػػؽيصػػاحبالمكاقػػؼأكالظػػركؼالتػػي
يم ػػربي ػػاالف ػػردع ػػفطري ػػؽاقتػ ػرافمثي ػػرمحاي ػػدبمثي ػػرم ػػؤلـمم ػػايح ػػدثتغيػ ػراتت ػػؤدملتعم ػػيـ

االستجابات،كاليخفىصػراحةأفالسػمككيةرفضػتصػراحةمفػاىيـالتحميػؿالنفسػياليػككاألنػا
كاألنػػااألعمػػى،كلكػػفتشػػترؾالسػػمككيةمػػعالتحميميػػةفػػيالقػػكؿأفالقمػػؽيػرتبطبماضػػياإلنسػػاف
كماكاجيومفخبرات .

كقد أشار" دكالرد كميمػر "أف اضػطراب السػمكؾ عامػة كاضػطراب القمػؽ خاصػة يرجػعإلػى
تعمـ سمككيات خاطئة في البيئة التي يعيش فييا الفرد كتسيـ الظركؼ االجتماعية التيينشأ فييا

إلى تدعيـ تمؾ السمككيات كالعمؿ عمى استمرارىا كبقائيا (كفافي .)349:1990،

كيرلكؿمفبافمكؼككاطسكفأفالقمؽيقكـبدكرمزدكجفيكمفناحيةيمثؿحاف انزكمف

ليعدمصدرتعزيزكدلؾعفطريؽخفضالقمؽكبالتاليفإفالعقابيؤدمإلىكؼ
ناحيةأخر ي
السػمكؾالغيػػرمرغػػكبفيػػوكبػػذلؾالقمػػؽالػػذميعػدصػػفةتعزيزيػػوسػػمبيةتػػؤدلإلػػيتعػػديؿالسػػمكؾ
كلعػػؿأىػػـمػػاأكػػدهالسػػمككيكفاسػػتجابةشػػرطيةمؤلمػػةتحػػددمصػػدرالقمػػؽعنػػدالفػػرد(عثمػػاف،

 .)25:2001
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النظرية المعرفية لمقمق:
تقكـالنظريةالمعرفيةعمىمجمكعةافتراضاتأىميااإلمكاناتالتييكلدبياالفرد،كالتػي
المنطقيػػا،فنجػػدلديػػومػػفناحيػػةالميػػؿإلػػىتحقيػػؽالػػذاتباالىتمػػاـ
ػبحمنطقيػػاأك
مػػفخبلليػػايصػ
ن
ن
لمدمرالذاتو،كيتيربمفالمسئكليةكيكرهاآلخػريف،كىػذا
باآلخريف،أكقديصبحمفناحيةأخر
ن

يتكقػػؼعمػػىالطريقػػةالتػػييفكػػربيػػاالفػػردفػػينفسػػوكفػػيالعػػالـالخػػارجي،كيػػذىب"بيػػؾ"إلػػىأف
العص ػ ػػابيبش ػ ػػكؿع ػ ػػاـيتمي ػ ػػزبتقيي ػ ػػداالنتب ػ ػػاه،كتقم ػ ػػصال ػ ػػكعيكالتجري ػ ػػداالنتق ػ ػػائي،كالتش ػ ػػكيو

كالتحريؼ(سعفاف .)53:2003،

كيذكرفايد()2001أفالنظريةالمعرفيةترجعاالضطرابالنفسيإلىالطريقةالتييدرؾ

بيػاالفػردالحػدثكتفسػيرهمػفخػبلؿخب ارتػػوكأفكػاره،كيشػارإلػىالعمميػاتالمعرفيػةقصػيرةالمػػدل
بالتكقعاتExpectationsكأساليبالعػزكAttributionsكالتقػديراتEstimatesبينمػايشػار

إلػػىالعمميػػاتالمعرفيػػةطكيمػػةالمػػدلباالعتقػػادات،كمػػايػػرلعممػػاءالنظريػػاتالمعرفيػػةإلػػىأف
االضػػطرابالسػػمككيىػػكنمػػطمػػفاألفكػػارالخاطئػػةأكغيػػرالمنطقيػػةالتػػيتسػػبباالسػػتجابات

السػمككيةغيػػرالتكافقيػػة،كفيمػػايتعمػؽبنشػػأةكاسػػتمراراالضػػطراباتالنفسػيةعامػػةكالقمػػؽخاصػػة،

احيثتمثؿالصيغةالمعرفيةحجرالزاكية

فيةأصالةكتأثير
فيعتبرنمكذجبيؾأكثرالنماذجالمعر
ن
فػػينظريػػةبيػػؾ،فجميػػعاألف ػرادلػػدييـصػػيغمعرفيػػةتسػػاعدىـفػػياسػػتبعادمعمكمػػاتمعينػػةغيػػر
متعمقةببيئاتيـكاالحتفاظبمعمكماتأخرلإيجابية .

كيرمبيؾإفاالضطراباتاالنفعاليػةتكػكفناتجػةعػفاضػطرابفػيتفكيػرالفػرد،فطريقػة

تفكيػػرالفػػردكمػػايعتقػػدهككيفيػػةتفس ػيرهاألحػػداثمػػفحكلػػوكميػػاعكامػػؿىامػػةفػػياالضػػطراب
االنفعالي(فايد .)31:2001،
نظرية أتورانك:
لقدربطأتكرانؾبيفالقمؽكخبػراتاالنفصػاؿحيػثذىػبإلػىأفأكؿانفصػاؿلمطفػؿعػف

أمػػوىػػكانفصػػاؿالمػػيبلد،كالتػػيتسػػببلمطفػػؿخبػرةمؤلمػةممػػاينػػتجعنيػػاقمػػؽيسػػتمرمعػػوفػي
اتاالنفصاؿمعمركرالعمر،كيرلأتك ارنػؾأفالقمػؽيتخػدصػكرتافتسػتمراف

حياتوكتتكالىخبر

ػعمرحػػؿحياتػػوكىػػيخػكؼالحيػػاة،كالخػػكؼمػػفالمػػكت،إفخػػكؼالحيػػاةىػػك
مػعالفػػردفػيجميػ ا
قمؽمفالتقػدـكاالسػتقبلؿالفػردمالػذمييػددالفػردباالنفصػاؿعػفعبلقاتػوكارضػاءه،أمػاخػكؼ

المػػكتفي ػػكقم ػػؽم ػػفالتػػكتركفق ػػدافالفردي ػػةكض ػػياعالف ػػردفػػيالمجم ػػكعأكخكف ػػوم ػػفأفيفق ػػد
استقبللوالفردمإلىحالةاالعتمادعمىالغير(عثماف .)21:2001،
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كقدتحدثأتكرانؾ عف صدمة الميبلد قػاؿ أف العقػدة األكديبيػة ىػي المشػكمة لئلنسػاف إنمػا

صدمةالميبلد فيي التي تحرؾ في البلشعكر كذلؾ أف الطفػؿ قبػؿ كالدتػو كػاف يػنعـ بمػذة كسػعادة
في جنة الرحـكميبلده ،فالكالدةبمثابة طرد لو مف ىذه الجنة(أبكعبيد .)44:2014،

أسباب قمق المستقبل:

يعتبرالمستقبؿمصدرمفمصادرالقمؽلدلاألفرادعمىاختبلؼأعمارىـ ،كميكليـ

باعتبارهمحطةلتحقيؽالرغباتكالطمكحاتكتحقيؽالذاتكقمؽالمستقبؿأصبحظاىرةكاضحة

فيعصرالتغيرات(السعكد،)62:2004،كترجعأسبابقمؽالمستقبؿإلىمايمي :
 .1عدـالقدرةعمىالتكيؼمعالمشكبلتالعصرية.

 .2عدـالقدرةعمىالفصؿبيفاألمنياتكالتكقعاتالمبنيةعمىالكاقع.
 .3التفكؾاألسرمكاالجتماعي.

 .4الشعكربعدـاالنتماءكاالستقرارسكاءداخؿاألسرةأكالمؤسسةأكالمجتمعبصفةعامة.
 .5نقصالقدرةعمىالتكيفكتكقعالمستقبؿكأحداثو.

 .6الشعكربعدـاألمافكاإلحساسبالتشتت(العنزم.)63:2010،

كيضيؼ أحمد ( )437:2001أفأسباب قمؽالمستقبؿ يعكد إلى العديدمف العكامؿ

كأىمياالطمكحالزائد،عجزالفردفيالحاضر،كطغيافالجكانبالماديةفيالحياةالمعاصرة .
كمف أسباب قمؽ المستقبؿ نقص القدرة عمى التكيف بالمستقبؿ كعدـ كجكد معمكمات
كافية لبناء األفكار كصياغتيا ،كالشؾ لدل الفرد بمف يحيط بو كقدراتيـ عمى رعايتو كتقديـ

كالخبرات الشخصية المتراكمة ،كاتجاىات الشخص الحياتية ،كتدني مستكل القيـ
المساعدة ،
الركحيةكاألخبلقية،كالضغكطالنفسيةكعدـالتكيؼمعاآلخريفكالمحيطيف(المسعكد:2006،

.)54-51

كتشير أبكعبيد ( )40 :2014أفىناؾأسبابأخرللقمؽالمستقبؿكمنياالظركؼ

االقتصادية كاألمنية السيئة ،الظركؼ الثقافية ،ضعؼ الثقة بالنفس  ،كضعؼ اإليماف باهلل،
كالقضاءكالقدر .
كقدينشأقمؽالمستقبؿمفاألفكارالبلعقبلنيةكتفسيرالظكاىركالمكاقؼبطريقةغير
منطقية،كفقدافالسيطرةعمىالمشاعر(الشقير .)4:2005،
كتضيؼ الباحثةأسباب أخرللقمؽالمستقبؿعند األطفاؿ كالمراىقيف :خبراتاإلساءة

فيالطفكلة،نقصالحنافكالعاطفةالتييحتاجيا،الحرمافمفالبيئةاألسريةالمناسبة .
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آثار قمق المستقبل :

ىناؾ العديد مف اآلثار لقمؽ المستقبؿ كمعظميا آثار سمبية ،كالمتتبع لمفيكـ قمؽ

المستقبؿيجدأفىناؾالعديدمفاآلثارالسمبيةلو،حيثيرلكؿمف(المشيخي55:2009،
)56-؛ك(أبكعبيد)42-41:2014،أفىذهاآلثارعبارةعف :

 .1عدـتحقيؽالذات،كاضطراباتمتعددةاألشكاؿكانحراؼكاختبلؿثقةالفردبنفسو.
 .2العرضةلبلنييارالعقميكالبدني.

 .3اليركب مف الماضي كالحاضر كالتشاؤـ كالتعنت كاستخداـ صبلبة الرأم في معظـ
المكاقؼ.

 .4التقكقعداخؿالركتيفكالخكؼمفالتجديد.

 .5الشؾفيالكفاءةالشخصيةكاستخداـأساليباإلجباركاإلكراهفيالتعامؿمعاآلخريف.

 .6الشعكر بالتكتر كاالنزعاج كاضطرابات النكـ كالتركيز كالتفكير ،كسكء إدراؾ األحداث
كاالنطكاءعمىالنفسكالشعكربالكحدة،كاالغتراب.

 .7استخداـميكانزماتالدفاعمثؿالنككصكاإلسقاطكالتبريركالكبت.
 .8الشعكر بالكحدة كعدـ القدرة عمى تحسيف مستكل المعيشة كعدـ القدرة عمى التخطيط
لممستقبؿكالجمكدكقمةالمركنةكاالعتمادعمىاآلخريف.

 .9االلتزاـبالنشاطاتالكقائية.

 .10التكقعالسمبيلمعظـاألحداث.

 .11االعتماديةكالعجزكالبلعقبلنية.
 .12انعداـالطمأنينةعمىالرزؽكالمكانةكالصحةكغيرىا...

كتضيؼ الباحثة بأف انخفاض مستكل الطمكح ،كمستكل التحصيؿ كضعؼ التركيز

كتشتتاالنتباهتعدمفآثارقمؽالمستقبؿخاصةعندالمراىقيف .

أعراض قمق المستقبل :
ىناؾ العديد مف أعراض قمؽ المستقبؿ ،منيا أعراض نفسية ،كجسمية ،كمعرفية ،كفيما

يميعرضألىـىذهاألعراض :
أوالً :األعراض النفسية:

التكتر كالييجاف العصبي :كيتمثؿ في الحساسية المفرطة بالضكضاء كسرعة االستثارة

كتكقعالشركركاألخطار،كفقدافاألعصابألقؿكأتفواألسبابفقديصابالفردالقمؽباالنزعاج

الشديدلمجردطرؽالبابمفحكلو،أكرنيفىاتفو .
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شركد الذىف كضعؼ التركيز كالنسياف كتكاتر األفكار المزعجة ،كالصعكبة في تنظيـ

المعمكماتكاستدعائياكاستخداميا،كتجنبالمكاقؼاالجتماعيةكفقدافالشييةكتناقصاالىتماـ
بالجكانبالترفيييةالتركيحية،كتناقصالتكجونحكالمستقبؿكالحياة(جكدة .)142:2012،

كيضيؼ عثماف ( )4 :2001الشعكر بالخكؼ كعدـ الراحة ،كترقب حدكث المكركه،

كتشتت االنتباه كاألرؽ كعدـ القدرة عمى النكـ كاألحبلـ المزعجة ،كالشعكر باالختناؽ كسيطرة

مشاعراالكتئاب .

ثانياً :األعراض الجسمية:
يصاحب القمؽ مف المستقبؿ شحكب الكجو ،كاتساع حدقة العيف كظيكر تعابير الخكؼ
كبركدة األطراؼ كسرعة نبضات القمب كجفاؼ الحمؽ كعسر اليضـ كآالـ بالمعدة كاألمعاء

كصعكبة التبكؿ كالضعؼالعاـ لمجسـ،كنقص الطاقةالحيكيةكالنشاطكتكتر العضبلت ككثرة

النشاطالحركي،كمصاالبياـكقضـاألظافركرمشالعينيف(العناني .)114:2000،
كتصنؼجكدة()144-143:2012األعراضالجسميةإلى :

 أعراضمرتبطةبالقمب:كاآلالـالعضمية،ارتفاعضغطالدـ،كسرعةدقاتالقمب.تبطةبالجيازاليضمي:الشعكربغصةفيالحمؽ،عسراليضـ،الغثيافكالقيء

 أعراضمرأحيانان،المغصالشديد،اإلسياؿأكاإلمساؾ،كىذهاألعراضقدتتفاقـكتؤدمإلىقرحةفي
المعدة.

 أعراض مرتبطة بالجياز التناسمي :كثرة التبكؿ كاإلحساس بإلحاحو السيما عند األحداثالضاغطة،كربماالعكسمفذلؾكاحتباسالبكؿمصحكبةبرغبةشديدةبالتبكؿ،كخمؿفي

كظائؼاألعضاءالجنسية،كاضطراباتالطمث،كعدـانتظاميا.

 أعراض مرتبطة بالجياز العضمي كالحركي :اآلالـ العضمية بالساقيف ،كآالـ بالذراعيف،كالظيركالرقبة،كاإلنياؾالجسدم،الرعشة،كارتجاؼالصكت.

 أعراضجمدية:مثؿحبالشبابكاإلكزيما،كالبياؽكالصدفية،كتساقطالشعر.ثالثاً :األعراض المعرفية:

مثؿالتطرؼفيالحكـعمىالمكاقؼكاألشخاص،كالتصمب(أممكاجيةالمكاقؼبطريقة

كاحدة ،كباتجاه كاحد) ،بناء اتجاىات كمعتقدات حكؿ النفس كالحياة كالمستقبؿ غير منطقية،

كالجمكد العقائدم ،كالميؿ لبلعتماد عمى األقكياء ،كالعجز عف التصرؼ بحرية (المشيخي،
 .)19:2009

كىذا كمو يسبب الحكـ الخاطئ عمى المكاقؼ كاالنفعاؿ ألتفو األسباب كاتخاذ ق اررات

كمكاقؼسمبيةكالمنطقية .
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تعقيب عام عمى اإلطار النظري.
ترتبطاالضطراباتالنفسيةبعديدمفالعكامؿالتيتحيطبالفرد،كيعدالقمؽكاالكتئابمف

أكثراالضطراباتالنفسيةخطكرةعمىشخصيةالفرد،خاصةلكأصيببيافيمراحؿالعمر
المتقدمة،كتشير األدبيات السابقة كالبحكث النفسية بأف االكتئابيرتبطبالماضيكأحداثو،أما

القمؽبشكؿعاـفيرتبطباألحداثالبلحقة .

كفقداف األب يعد خبرة صادمة لؤلبناء ،ككنيـ بحاجة إلى دؼء عاطفة األب ،كحنانو،
كالحاجة لمحياة في أسرة سكية متكاممة األعضاء يؤثر عمى تشكيؿ شخصيتيـ تعزيز ميكليـ

كقيميـكاكتسابلغتيـكعاداتيـ.كبالتاليفإفالحرمافالعاطفياألبكميشير إلىحاجةاألبناء
إلىعاطفةاألب .
كفقدافاألبحدثماض قديتسببباضطراباتنفسية،كمنيااالكتئاب،لذاتعتنيكافة
و

أسرىـ،
المجتمعات بفئة األيتاـ كتقيـ ليـ مراكز اإليكاء ،كتدمجيـ في أسر بديمة تعكيضان عف 
لكف تبقى عاطفة األبكة صعبة التعكيض كبالتالي ترل الباحثة بأف ىناؾ ضركرة لمكشؼ عف

مستكلالحرمافالعاطفيلدلاأليتاـ،كقياسدرجةاالكتئابلدييـالرتباطوبأحداثالماضي .

أما بالنسبة لقمؽ المستقبؿ فترل الباحثة بأف أحداث الماضي األليمة كالظركؼ الراىنة

المتمثمة بالحركب ،كالحصار ،كاالنقساـ،كسكءاألكضاعاألمنيةكاالقتصاديةفيقطاعغزةقد
تركت تأثي انر سمبيان عمى النكاحي النفسية كاالنفعالية لؤلطفاؿ خاصة األيتاـ منيـ ،كما كأصبح

المستقبؿ يبدك بأنو سيجمب ليـ الكيبلت كالمشكبلت كالتحديات ،كرغـ ذلؾ لف يجدكا المعيف
األكؿليـ ،كتحمؿمتاعبكمشاؽالحياة؛حيثيعداألبالركفاألساسيفياإلحساس باألمف
كاألمافكالطمأنينة،لذاترلالباحثةمفاألىميةدراسةمستكلقمؽالمستقبؿلدلاأليتاـ .
كفض متالباحثةدراسةالحرمافالعاطفياألبكمكاالكتئابكقمؽالمستقبؿكعبلقتيالدل

األيتاـالمقيميفبمراكزاإليكاءكالمقيميفمعأسرىـ،نظ انرالىتماـكافةالمجتمعاتبإنشاءمراكز
اإليكاء كطرح برامج عديدة لتحسيف أكضاع األيتاـ بداخميا ،حيث الحظت الباحثة بأف ىناؾ

اىتمامان بدراسة اإلساءة التي يتعرض ليا اليتيـ داخؿ ىذه المراكز ،كىناؾ دراسات كأدبيات
اىتمتبمستكلالخدماتالتيتقدـليـ .

كألف الباحثةتعمؿمعفئةاأليتاـمنذعدةسنكات،فقدرأت أفمفأىـكاجباتيا تجاه

ىذهالفئةإجراءدراسةلمكشؼعفمستكلشعكرىـبالحرمافالعاطفياألبكم،كعبلقتوباالكتئاب
كقمؽالمستقبؿ .
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الفصل الثالث
الدراســــات السابقــــة
المحور األول :دراسات سابقة تتعمق بالحرمان العاطفي وعالقتو ببعض المتغيرات.
المحور الثاني :دراسات سابقة تتعمق باالكتئاب وعالقتو ببعض المتغيرات.
المحور الثالث :دراسات سابقة تتعمق بقمق المستقبل وعالقتو ببعض المتغيرات.
التعقيب العام عل الدراسات السابقة.
فروض الدراسة.

الفصل الثالث :الدراسات السابقة
المقدمة:
تيتـالدراسةالحاليةبفئةاأليتاـ،كتتناكؿثبلثمتغيراتكىيالحرمافالعاطفياألبكم،
كاالكتئاب،كقمؽالمستقبؿ ،كفيىذاالفصؿالثالثتعرضالباحثة الدراساتكاألدبياتالتربكية

السابقةذاتالعبلقة،حيثقيسمتالدراساتالسابقةإلىثبلثة محاكريتناكؿكؿمحكرمتغي انر

مفمتغيراتالدراسة،كيتضمفالفصؿتعقيبالباحثةعمىالدراساتالسابقة،ثـفركضالدراسة،

كالجديربالذكرأفالباحثةعرضتالدراساتالسابقةكفؽترتيبزمني(مفاألقدـإلىاألحدث) .
المحور األول :دراسات سابقة تتعمق بالحرمان العاطفي وعالقتو ببعض المتغيرات.
 .1دراسة سويني وبراكين ( :)Sweeney & Braken, 2000مفيوم الذات لدى األبناء في
األسرة المحرومة من أحد الوالدين واألسر المفككة.

ىدفتىذهالدراسةلمكشؼعفمفيكـالذاتلدلاألبناءفياألسرةالمحركمةمفأحد

الكالديف كاألسر المفككة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي ،كتمثمت
أدكاتالدراسةبمقياسمفيكـالذاتمتعدداألبعادكالذميتككفمف ()150عبارة،كقدأجريت

الدراسةعمىعينةقكاميا()815مفالمراىقيفالذيفتتراكحأعمارىـمابيف()19–12عامان،

كصنفت العينة إلى خمسة أنماط :أسر أحادية الكالدية (محركمة مف أحد الكالديف ) ،أسر
محركمةمفكبلالكالديف(كفاة)،أسرمعمكمةالكالديف(طبلؽ) ،أسريعيشفيياكبلالكالديف

(خبلفاتكمشكبلت زكاجية)،أسرمتكافقةزكاجيان .

كقد تكصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أف مفيكـ الذات الشامؿ لدل المراىقيف مف أسر

أحاديةأكمحركمةمفأحدالكالديفأقؿمفأقرانيـفياألسرمعمكمةالكالديف،كتبيفانخفاض
فيمفيكـالذاتاالجتماعيةلدلالمراىقيفمفأسرأحاديةأكمحركمةمفأحدالكالديف،كما

تبيفتناقضلمفيكـالذاتفياألسرغيرالمتكافقةزكاجيان فيحالةالخبلفاتكالمشكبلتبيف

الزكجيفعنيافياألسرالمتكافقةزكاجيان .

 .2دراسة ناكادي وميكالند ( :)Nakadi & Mukallid, 2000تصور الذات وعالقتو
بالتحصيل األكاديمي في ضوء الجنس والصف لدى عينة من طالب المرحمة المتوسطة في دار

األيتام.

ىدفت ىذه الدراسة إلى عقد مقارنة لتصكر الذات كعبلقتو بالتحصيؿ األكاديمي لدل

عينةمفاأليتاـفيضكءمتغيراتالصؼكالجنس،كنمطالعنايةاالجتماعية،كالحرمافاألبكم،
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كالحرماف األمكمي ،أك الحرماف مف كبل األبكيف ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي المقارف،
ككانت أدكات الدراسة عبارة عف استبانة تصكر الذات متعدد األكجو مف إعداد شافمسكف

( ،)Shavelsonطيبؽ عمى عينة ( )175طالبان كطالبة ،منيـ ( )90مف الذككر ،ك( )85مف
اإلناث،تـاختيارىـمفالصفكؼالخامس،كالسادس،كالسابعفيمدرسةاأليتاـبمبناف .

فأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مفيكـ الذات لدل األطفاؿ

المحركميفتعزلإلىالصؼكالجنس،كتبيفعدـكجكدفركؽذاتداللةفيمفيكـالذاتتعزل
إلى نكع الحرماف ،كأظيرت النتائج عف كجكد عبلقة ارتباطية بيف عناصر مفيكـ الذات
كالتحصيؿالدراسي،كماتبيفكجكدعبلقةارتباطيةدالةإحصائيانبيفمفيكـالذاتالعمميةكبيف

التحصيؿالدراسي .

 .3دراسة إسماعيل ( :)2001الفروق في إساءة المعاممة وبعض متغيرات الشخصية بين
األطفال المحرومين من أسرىم وغير المحرومين من تالميذ المدارس المتوسطة بمكة المكرمة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف دكر الحرماف ،كاختبلؿ البنية األسرية في إساءة
معاممةالطفؿ،كذلؾمفخبلؿالتعرؼعمىالفركؽفياإلساءةعنداألطفاؿمفأسرعادية،
كأسرغيرعاديةمنياكفاةأحدالكالديف،الطبلؽ،كالتعرؼعمىعبلقةإساءةمعاممةاألطفاؿ

ككؿ مفنظرةاالبفالسمبيةلمحياة،الكفاية الشخصية ،الثبات االنفعالي،كلتحقيؽاألىداؼ تـ
استخداـالمنيجالكصفي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفمقياسإساءةمعاممةالطفؿكاىمالو
(إعدادالباحث)،مقياستقديرالشخصيةلؤلطفاؿمفإعداد(ركنركتعريبسبلمة)،طبقتعمى

عينة بمغت ( )111تمميذان ،ك( )93تمميذة مف مدارس المرحمة المتكسطة بمدينة مكة المكرمة
تتراكحأعمارىـمابيف()18–11سنة .

أظيرتالنتائجكجكدفركؽبيفاألطفاؿمفأسرعادية،كاألطفاؿمفأسرغيرعادية،
كتبيف أنو تكجد فركؽ جكىرية بيف الذككر كاإلناث في مقياس إساءة المعاممة ككانت الفركؽ
باتجاه الذككر ،كأشارت النتائج إلى كجكد عبلقة بيف إساءة المعاممة كعدـ الثبات االنفعالي،

كتبيفأفلمحرمافاألسرمكحاالتالطبلؽليادكرفيارتفاعحاالتإساءةالمعاممة .
 .4دراسة اصميح ( :)2001التوافق النفسي لدى المحرومين من األب دراسة ميدانية ألبناء

الشيداء بمحافظة غزة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر الحرماف األبكم عمى التكافؽ النفسي ألبناء

الشيداءفيالمجتمعالفمسطيني،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفيالتحميمي،ككانت
أدكاتالدراسةعبارةعفاختبارالتكافؽالنفسي(إعدادعميالديب)،كتككنتعينةمف()104
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فردانتتراكحأعمارىـمابيف()18–16عامان،فأظيرتالنتائجأفىناؾفركؽفيمستكلالتكافؽ
بيفالعادييفكالمحركميفمفاألبلصالحالعادييف،كتبيفكجكدفركؽفيالتكافؽتعزللمتغير

تعميـاألـ،مستكلالدخؿ .
 .5دراسة سممان ( :)2002الحرمان العاطفي من األبوين وعالقتو بمفيوم الذات والتوافق

االجتماعي.

ىدفتىذهالدراسةإلىالكشؼعفالحرمافالعاطفيمفاألبكيفكعبلقتوبمفيكـالذات
كالتكافؽاالجتماعي،كمقارنتيـمعالذيفيعيشكفمعكالدييـ،كلتحقيؽاألىداؼاستخدـالباحث

المنيج الكصفي التحميمي ،كتمثمت أدكات الدراسة بمقياس مفيكـ الذات ،كمقياس التكافؽ

االجتماعي ،كمقياس الحرماف مف عاطفة األبكيف (إعداد الباحث) ،طيبقت عمى عينة بمغت

()500طالبانكطالبةمفطمبةالمرحمةالمتكسطةفيمدينةبغداد .

أظيرتالنتائجأفاألبناءالمحركميفمفأحدالكالديفيعانكفالحرمافالعاطفيالشديد،
كيتصفكف بمفيكـذاتي ضعيؼ،كيعانكفمفسكءالتكافؽاالجتماعي،قياسان بأقرانيـالعادييف،
حيثتبيفكجكدفركؽدالةإحصائيانبيفالمحركميفكالعادييف،كتبيفكجكدعبلقةسالبةارتباط

دالة إحصائيان بيف الحرماف العاطفي كمفيكـ الذات ،كعبلقة سالبة بيف الحرماف كالتكافؽ
االجتماعي.

 .6دراسة حجاج ( :)2005األثر النفسي لغياب األب وعالقتو بالقمق لدى تالميذ المرحمة

االبتدائية.

ىدفتىذهالدراسةلمكشؼعفالعبلقةبيفغياباألبكالقمؽلدلتبلميذالحمقةاألكلى

اكحتأعمارىـمف

مفمرحمةالتعميـاألساسي،كتمثمتعينةالدراسةبأطفاؿالمرحمةالمتأخرة،تر
( )11 – 9سنة ،كتككنتالعينة مفمجمكعتيف ،المجمكعة األكلى ()110تمميذان كتمميذة مف
كالمجمكعة الثانية
تبلميذ الصفيف الرابع كالخامس ،كىي مجمكعة التبلميذ (حاضرم األب) 

تككنتمف()106تمميذانكتمميذةيمثمكفمجمكعةالتبلميذ(غائبياألب)،حيثتـاختيارىـمف

كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفي،كاستخدمتالباحثةمقياسالذكاء

مدارسالقاىرة،

المصكر:إعدادأحمدزكىصالح(،)1975مقياسالمستكلاالجتماعياالقتصادم:إعدادعبد
العزيز الشخص ( ،)1995مقياس القمؽ تأليؼ كاستانيدا ،ماؾ كاندلس بالرمك ،إعداد :فيكال

البببلكل( .)1987

أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف تبلميذ المجمكعة األكلى

(حاضرم األب) كتبلميذ المجمكعة الثانية (غائبي األب) في مستكل القمؽ لصالح التبلميذ
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غائبي األب ،ككجدت فركؽ دالة احصائيان بيف مجمكعة (حاضرم األب) في األسر ذكم

المستكل التعميمي كاالقتصادم كاالجتماعي المنخفض ،كبيف مجمكعة (غائبي األب) ذكم
المستكلالتعميميكاالجتماعيكاالقتصادمالمنخفضفيمستكلالقمؽ،أمالتبلميذغائبياألب

أكثر قمقا ،كما كجدت فركؽ دالة احصائيان بيف مجمكعة (حاضرم األب) في األسر ذكم
المستكل االقتصادم كاالجتماعي المرتفع ،كبيف مجمكعة (غائبي األب) ذكم المستكل

االجتماعيكاالقتصادمالمرتفعفيمستكلالقمؽأمتبلميذالمجمكعةالثانيةغائبياألبكانكا

أكثرقمقان .

 .7دراسة الكشر ( :)2005الحرمان األبوي وعالقتو بالمخاوف الشائعة لدى تالميذ الشق
األول والثاني لممرحمة األساسية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف الحرماف األبكم كعبلقتو بالمخاكؼ الشائعة لدل

تبلميذالشؽاألكؿكالثانيلممرحمةاألساسية بالجماىيريةالميبية،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـ
المنيجالكصفيالمقارف،كتككنتعينةالدراسةمف()235مفتبلميذالصفكؼالرابعكالخامس

كالسادسبالشؽاألكؿكالثانيمفمرحمةالتعميـاألساسي،منيـ()105تمميذانك()130تمميذة،
كتراكحتأعمارىـمابيف()12–9عاـ،كقدتـتقسيـالعينةالكميةإلىمجمكعتيف:المجمكعة
األكلىعينةاألطفاؿغيرالمحركميفمفاألبكعددىـ()85تمميذانكتمميذة،كالمجمكعةالثانية

عينةاألطفاؿالمحركميفمفاألبكعددىـ( )150تمميذان كتمميذة،كتضمنتالمجمكعةالثانية،
مجمكعةالمحركميفمفاألببالطبلؽكعددىـ( )10تبلميذ،كمجمكعةالمحركميفمفاألب

بالكفاةكعددىـ()64تمميذان،كمجمكعةالمحركميفمفاألببسببالسفركعددىـ()39تمميذان،

كمجمكعةالغيابالنفسيلؤلبكعددىـ()37تمميذان .

كأظيرت النتائج كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيان بيف الحرماف األبكم كبيف ما يبديو

الطفؿ مف مخاكؼ ،كما كجدت فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات غيرالمحركميفمف

األبكمتكسطدرجاتالمحركميفمفاألببالطبلؽعمىمعظـ أبعادقائمةالمخاكؼ،كالفركؽ

لصالح محركمي األب بالطبلؽ ،كذلؾ كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسط درجات غير

المحركميف مف األب كمتكسط درجات مجمكعة محركمي األب بالكفاة عمى معظـ أبعاد

المخاكؼ ،كالفركؽ لصالح محركمي األب بالكفاة ،في حيف تكجد فركؽ دالة إحصائية بيف
متكسطدرجاتمجمكعةغيرالمحركميفمفاألبكمتكسطدرجاتالغيابالنفسيلؤلبعمى

معظـأبعادالمخاكؼلؤلطفاؿ،فقدكانتالفركؽدالةلصالحالغيابالنفسيلؤلب،ككجكدفركؽ

دالة إحصائيانبيفمتكسطدرجاتمحركمياألب(الطبلؽ،الكفاة،السفر،الغيابالنفسي)عمى
أغمبأبعادقائمةالمخاكؼ .
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 .8دراسة سالي ( :)Sally, 2007الفروق في التعرض لإلساءة وعالقتيا باالضطرابات

النفسية بين المحروم من أسرتو ،والعادي.

ىدفتالدراسةإلىالكشؼعفالعبلقةبيفالتعرضلئلساءةكاالضطراباتالنفسيةلدل

عينة مف أطفاؿ كالية كاليفكرنيا ،كالفركؽ حسب الحرماف مف البيئة األسرية مقارنة بالعادييف،
كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي ،كالمنيج المقارف ،كطبقت الباحثة مقياس

االضطراباتالنفسية،كمقياساإلساءةالكالديةعمىعينةبمغت()227طفبلنتتراكحأعمارىـما

بلنمحركمانمفأحد
بيف()14–6سنة،تـاختيارىـمفمدارسكاليةكاليفكرنيا،منيـ()75طف 
بلن منيـمحركمان مفاألبكيفألسبابالطبلؽأك
األبكيفألسبابالطبلؽأكالكفاة،ك( )75طف 

بلن عادييفيعيشكفبيفأسرىـ،فتبيفأفىناؾفركقان ذاتداللة
الكفاةأكغيرذلؾ،ك( )77طف 
في اإلساءة التي يتعرض ليا األطفاؿ بيف المحركميف كالعادييف لصالح المحركميف ،بينما لـ

تظير فركؽ بيف المحركميف جزئيان ككميان ،كتبيف أف لئلساءة عبلقة باالضطرابات النفسية،

كالقمؽ،االكتئاب،الثباتاالنفعالي .

 .9دراسة إسماعيل ( :)2009المشكالت السموكية لدى األطفال المحرومين من بيئتيم

األسرية.

ىدفتالدراسةلمتعرؼإلىأىـ المشكبلتالسمككيةالتييعانيمنيااألطفاؿالمحركميف

مفبيئتيـاألسرية،كتأثيربعضالمتغيراتفيالمشكبلتالسمككيةلدييـ،كلتحقيؽاألىداؼتـ
استخداـالمنيجالكصفيالتحميمي،ككانتأداةالدراسةعبارةعفمقياسالتحدياتكالصعكبات

ترجمةعبدالعزيزثابت،كاختبارالعصابإعدادالدكتكرأحمدعبدالخالؽ،كمقياساالكتئاب

بلن
لدلاألطفاؿ()CDIإعدادمارياككفاكس،قاـالباحثبتطبيقياعمىعينةبمغت()133طف 
كطفمةمفمؤسساتاإليكاءبمحافظاتقطاعغزةتتراكحأعمارىـمابيف()16–10عاـ .

تكصمت الدراسة إلى أف أكثر المشكبلت التي يعانى منيا المحركم كف مف بيئتو األسرية
ىي بالترتيب" :السمكؾ السيئ ،العصاب ،االكتئاب ،األعراض العاطفية ،كمشكبلت األصدقاء،

زيادة الحركة ،كتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في زيادة الحركة
لصالح اإلناث مف كجية نظر األميات البديبلت كمختصي رعاية الطفؿ ،كما تبيف أف ىناؾ

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف مف كجية نظر الطفؿ في االكتئاب كالعصاب لصالح
الذككر ،كتبيف أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية كفقا لمتغير نكع الرعاية لصالح مؤسسات

الفصؿبيفالجنسيف،حيثأظيرتالنتائجأفاألسرةالبديمةاقؿفيالمشكبلتالسمككيةكخاصة
األعراضالسمككيةكالعاطفية .
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 .10دراسة مايكالند وآخرون ( :)Makiland et. al, 2010الحرمان العاطفي وعالقتو
باالكتئاب النفسي لدى عينة من المراىقين بالس فيغاس.

ىدفتالدراسةلمكشؼعفالعبلقةبيفالحرمافالعاطفي كاالكتئابالنفسيلدلعينةمف

المراىق يفبمدارسالمرحمةالمتكسطةبكاليةالسفيغاس،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيج
االرتباطي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفمقياسبيؾلقياساالكتئابالنفسي،كمقياسأعده

الباحثكفلقياسالحرمافالعاطفي،طبقتعمىعينةبمغت()242مراىقان كمراىقةتـاختيارىـ

مفمدارسالمرحمةالمتكسطةبكاليةالسفيغاس .


كأسفرتنتائجالدراسةعفكجكدعبلقةمكجبةبيفالحرمافالعاطفي،كاالكتئابالنفسي،

كتبيفأفىناؾفركؽتعزللمتغيرالجنسلصالحاإلناثعمىمقياساالكتئابالنفسي .

 .11دراسة برينا وآخرون ( :)Perez Brena, et. al, 2012غياب األب وعالقتو بالنمو

األخالقي.

ىدفتىذهالدراسةإلىمعرفةالعبلقةبيفغياباألبكالنمكاألخبلقي،كلتحقيؽاألىداؼ

بلنغائبياألب
تـاستخداـالمنيجالكصفيالمقارف،كأجريتالدراسةعمىعينةقكاميا()53طف 

بلنحاضرماألب،ككؿمجمكعةمككنةمف()25طفبلنمفالذككر،ك()28طفمةمف
ك()53طف 
اإلناثمفالصؼالسابعاألساسي .

كأشارت نتائج الدراسة إلى أف الذككر غائبي األب درجاتيـ في مقاييس الخصائص
األخبلقية كااللتزاـ الخمقي أقؿ عند مقارنتيـ بأطفاؿ حاضرم األب ،كأف الذككر غائبي األب

كانكاأكثرشعك انر بالذنبكأكثرعدكانيةمفالذككرحاضرم األب،كماأظيرتالدراسةأنوال
تكجدفركؽبيفاإلناثغائبياألبكاإلناثحاضرماألبفيالخصائصالسابقة .

 .12دراسة محيسن ( :)2013األمن النفسي وعالقتو بالحضور والغياب النفسي لألب لدى
طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة غزة.

ىدفتىذهالدراسةإلىالكشؼعفاألمفالنفسيكالحضكركالغيابالنفسيلدلطمبة

المرحمة الثانكية بمحافظة غزة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـاستخداـ المنيج الكصفيالتحميمي،
ككانت أدكات الدراسة عبارة عف مقياس األمف النفسي ،كمقياس االتصاؿ األسرم (إعداد

الباحثة) ،طبقت عمى عينة بمغت ( )500طالب كطالبة ،مف المرحمة الثانكية )250( ،مف

الذككر،ك()250مفاإلناث .
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كأسفرتالنتائجعفكجكدعبلقةمكجبةبيفاألمفالنفسيكالحضكركالغيابالنفسيلدل

الطمبة،كتبيفكجكدعبلقةبيفاألمفالنفسيكاالتصاؿاألسرم،كتبيفكجكدفركؽتعزللمتغير
الجنسفياألمفالنفسي .
 .13دراسة الداية ( :)2016المشكالت النفسية واالجتماعية لدى أبناء الشيداء والشييدات
وعالقتيا بالحرمان العاطفي.

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف المشكبلت النفسية كاالجتماعية لدل أبناء الشيداء
كالشييدات ،كعبلقتيا بالحرماف العاطفي ،كذلؾ التعرؼ إلى الفركؽ في المشكبلت النفسية

كاالجتماعيةفيضكءبعضالمتغيرات،كالتعرؼإلىالفركؽفيمستكلالحرمافالعاطفيفي

ضكءبعضالمتغيرات،كتحقيقان ألىداؼالدراسةحددتالباحثةالمشكبلتالنفسيةكاالجتماعية

(القمؽ ،كالعدكانية ،كالخجؿ ،كاألنانية) ،كاستخدمت المنيج الكصفي التحميمي ،كتمثمت أدكات

الدراسة بمقياس المشكبلت النفسية كاالجتماعية ،كينقسـ إلى أربع مشكبلت فرعية ،كمقياس
الحرمافالعاطفي،طبقت أدكات الدراسة عمى عينة عشكائية بمغت()300طفؿ كطفمة،منيـ

()150مفأبناءالشيداء،ك()150مفأبناءالشييداتالمسجميفبجمعيةالنكرالخيرية .

كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا أف مستكل المشكبلت النفسية

كاالجتماعية لدل أبناء الشيداء كالشييدات متكسطنا كبمغ (.)%65.51كحظيتمشكمة القمؽ عمى

الرتبة األكلى بكزف نسبي ( ،)%73.72ثـ جاءت مشكمة الخجؿ بكزف نسبي ( ،)%66.64ثـ
جاءت بالمرتبة الثالثة مشكمة األنانية بكزف نسبي بمغ ( ،)%63.12كجاءت بالمرتبة األخيرة مشكمة

العدكاف بكزف نسبي (،)%58.25ككاف مستكلالحرمافالعاطفيمرتفعان كبمغ(،)%70.56كجاء
البعدالتعميميبالمرتبةاألكلىبكزفنسبيبمغ(،)%72.56يميوالبعداالجتماعيبكزفنسبيبمغ

(،)%69.75ثـالبعد النفسيبكزفنسبيبمغ(،)%69.723كتبيفأنوتكجدعبلقةطرديةدالة
إحصائيان بيفالمشكبلتالنفسيةكاالجتماعية(القمؽ،كالعدكانية،كالخجؿ،كاألنانية،كالدرجةالكمية)
،كالتكجدفركؽذاتداللةإحصائية
كالحرمافالعاطفيلدلأبناءالشيداءكالشييداتفيقطاعغزة 

فيالمشكبلتالنفسيةكاالجتماعيةلدلأبناءالشيداءكالشييداتتعزللمتغيرالجنس،بينماظيرت
فركؽ تعزل لمتغيرات :العمر ،كالمستكل التعميمي ،كالمستكل االقتصادم ،جية االستشياد ،كمدة

كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الحرماف العاطفي لدل أبناء الشيداء
الحرماف ،
كالشييدات تعزل لمتغير الجنس ،بينما ظيرت فركؽ تعزل لمتغيرات :العمر ،كالمستكل التعميمي،
كالمستكلاالقتصادم،جيةاالستشياد،كمدةالحرماف .
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التعقيب عمى دراسات المحور األول:
أوالً :من حيث األىداف.
تناكلتالدراساتالسابقةفيالمحكراألكؿمتغيرالحرمافالعاطفي،فيماتناكلتدراسة

(سكينيكبراكيف)2000،إلىالكشؼعفمفيكـالذاتلدلاألبناءالمحركميف،كتناكلتدراسة
(ناكادمكميكبلند)2000،تصكرالذاتكعبلقتوبالتحصيؿلدلطبلبالمرحمةالمتكسطةبدار
األيتاـ،كىدفتدراسة(إسماعيؿ)2001،إلىالكشؼعفالفركؽفياإلساءةكبعضالمتغيرات

الشخصيةبيفالمحركميفكغيرالمحركميف،كتناكلتدراسة(اصميح)2001،التكافؽالنفسي
لدلالمحركميف مف األب،أما دراسة (سمماف )2002،فيدفت لمكشؼ عف الحرماف العاطفي

كعبلقتوبمفيكـالذاتكالتكافؽاالجتماعي،كىدفت دراسة(حجاج)2005،لمكشؼعفاألثر

النفسيلغياباألبكعبلقتوبالقمؽ،كىدفتدراسة(الكشر)2005،لمكشؼعفالحرمافاألبكم

كعبلقتوبالمخاكؼ،كىدفتدراسة(سالي)2007،إلىالكشؼعفالفركؽفيالتعرضلئلساءة
لدل المحركـ مقارنة بالعادم ،كىدفت دراسة (إسماعيؿ )2009 ،إلى الكشؼ عف المشكبلت

السمككيةلدلالمحركميف،كىدفت دراسة(مايكبلندكآخركف)2010 ،إلىالكشؼعفمستكل
الحرمافالعاطفي كعبلقتو باالكتئابالنفسي،كىدفت دراسة(بريناكآخركف)2012 ،إلىبياف
عبلقةغياباألببالنمكاألخبلقي،كىدفتدراسة(محيسف)2012،إلىالكشؼعفمستكل

األمفالنفسيكعبلقتوبحضكركغياباألب،كىدفتدراسة(الداية)2016،إلىمقارنةمستكل
المشكبلتالنفسيةكاالجتماعيةكالحرمافالعاطفيلدلأبناءالشيداءكالشييدات .

ثانياً :من حيث المنيج والعينة.
كاستخدمت الدراسات السابقة مناىج متعددة منيا المنيج المقارف مثؿ دراسة (ناكادم

كميكبلند ،)2000 ،كدراسة (الكشر ،)2005 ،كدراسة (برينا كآخركف ،)2012 ،كاستخدمت
دراسات أخرل المنيج الكصفي مثؿ دراسة (سكيني كبراكيف ،)2000 ،كدراسة (إسماعيؿ،

 ،)2001كدراسة (اصميح ،)2001 ،كدراسة (سمماف ،)2002 ،كدراسة (حجاج،)2005 ،
كدراسة (إسماعيؿ ،)2009 ،كدراسة (محسيف ،)2013 ،كدراسة (الداية ،)2016 ،أما دراسة

(سالي )2007 ،فاستخدمت المنيج الكصفي كالمنيج المقارف ،كاستخدمت دراسة (مايكبلند
كآخركف)2010،المنيجاالرتباطي .

ككانت الدراسات السابقة تيتـبفئة المحركميفمفاألسرة،أكالمحركميفمفاألب،أك

المحركميفمفاألـ،ككانتالدراساتالسابقةتيتـبفئةاألطفاؿكالمراىقيف .
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ثالثاً :من حيث النتائج.
تكصمت الدراسات السابقة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف المحركميف لدييـ مستكل

منخفض في مفيكـ الذات مثؿ دراسة (سكيني كبراكيف ،)2000 ،كتبيف عدـ كجكد فركؽ في
مفيكـ الذات باختبلؼ نكع الحرماف مثؿ دراسة (ناكادم كميكبلند ،)2000 ،كتكصمت دراسة

(إسماعيؿ )2001 ،أف ىناؾ فركقان بيف األطفاؿ عمى مقياس التعرض لئلساءة لصالح
المحركميف ،كبينت نتائج دراسة (اصميح )2001 ،إلى كجكد فركؽ في التكافؽ النفسي بيف
المحركميفمفاألبكالعادييف،كأظيرتنتائجدراسة(سمماف)2002،إلىأفالمحركميفمف

األبكيفيعانكفحرمانان عاطفيان شديدان،كتبيفمفخبلؿنتائجدراسة(حجاج)2005،أفىناؾ

آثار نفسية لغياب األب كأظيرت نتائج دراسة (الكشر )2005 ،إلى كجكد عبلقة مكجبة بيف
ان
الحرماف األبكم كالمخاكؼ ،كبينت دراسة (سالي )2007 ،أف ىناؾ فركقان في اإلساءة بيف

المحركميف كالعادييف،كأكدت نتائج دراسة (إسماعيؿ)2009 ،أفىناؾ العديدمفالمشكبلت
السمككية لدل المحركميف منيا السمكؾ السيء كاالكتئاب كاألعراض العاطفية ،كمشكبلت

األصدقاءكزيادةالحركة،كبينتنتائجدراسة(مايكبلندكآخركف)2010،أفىناؾعبلقةبيف
الحرمافالعاطفيكاالكتئاب،كأظيرتنتائجدراسة(بريناكآخركف)2012،أفىناؾعبلقةبيف
غياباألبكالنمكاألخبلقيلؤلبناء،كأظيرتنتائجدراسة(محيسف)2013،أفىناؾعبلقة

بيفاألمفالنفسيكالحضكركالغيابالنفسيلؤلب،كأشارتنتائجدراسة(الداية)2016،إلى

كجكد مشكبلت نفسية كاجتماعية يعاني منيا أبناء الشيداء كالشييدات كأف ىناؾ عبلقة بيف

المشكبلتكالحرمافالعاطفي .

رابعاً :أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية ودراسات المحور األول.
تتفؽالدراسةالحاليةمععديدمفالدراساتالسابقةككنياتتعمؽباأليتاـأكالمحركميف،

كتتفؽ مع دراسة (سمماف ،)2002 ،كدراسة (مايكبلند كآخركف ،)2010 ،كدراسة (الداية،
 )2016في أنيا تتناكؿ الحرماف العاطفي ،كذلؾ تتفؽ مع دراسة (حجاج ،)2005 ،كدراسة

(الكشر ،)2005 ،كدراسة (برينا كآخركف ،)2012 ،كدراسة (محيسف )2013 ،في أنيا تيتـ
بفاقدم األب ،بينما تتفؽ مع دراسة (سالي ،)2007 ،كدراسة (ناكادم كميكبلند،)2000 ،

كدراسة(إسماعيؿ،)2001،كدراسة(الداية)2016،فيأنيادراسةمقارنة.كتتفؽمعدراسة

(مايكبلندكآخركف)2010،فيأنياتحاكؿالكشؼعفعبلقةالحرمافالعاطفيباالكتئاب .
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خامساً :أوجو االختالف بين الدراسة الحالية ودراسات المحور األول.
تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا دراسة مقارنة بيف المحركميف في

دكرالرعايةكالمقيميفمعأسرىـ،كماتختمؼعفالدراساتالسابقةفيأنياتيدؼلمكشؼعف
العبلقةبيفالحرمافالعاطفيكاالكتئابكقمؽالمستقبؿ،كذلؾتختمؼالدراسةالحاليةمفحيث

األداةحيثأنيااستخدمتمقياسالقائمةالعربيةالكتئابالطفكلةكالمراىقةمتعدداألبعادإعداد
(عبد الخالؽ ،)2003 ،كذلؾ استخدمت الدراسة الحالية مقياس قمؽ المستقبؿ إعداد (شقير،
)2005كالمختصبفئةاألطفاؿكالمراىقيف .

سادساً :أوجو االستفادة من دراسات المحور األول.
استفادتالدراسةالحاليةمفدراساتالمحكراألكؿفيجكانبعدةأىميا:إثراءاإلطار
النظرم،كمااستعانتببعضالدراساتفيبناءمقياسالحرمافالعاطفي،كفيعرضكتفسير
نتائجالدراسةالحالية .

المحور الثاني :دراسات سابقة تتعمق باالكتئاب وعالقتو ببعض المتغيرات.
 .1دراسة الدوخي وعبد الخالق ( :)2004االكتئاب والعدوان لدى عينات من األحداث
الجانحين ومجيولي الوالدين والمقيمين مع أسرىم.

ىدفتىذهالدراسةالتعرؼإلىالعبلقةبيفاالكتئابكالعدكافلدلعيناتمفاألحداث
الجانحيفكمجيكليالكالديفكالمقيميفمعأسرىـ،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفي

المقارف،ككانتأداةالدراسةعبارةعفمقياساالكتئابمتعدداألبعاد،كمقياسالعدكاف،طيبقت
عمىعينةبمغت()482تتراكحأعمارىـمابيف()17–12عامان .

كأظيرتالنتائجأفمتكسطاالكتئابلدلكؿمفمجيكليالكالديفكاألحداثالجانحيف
أعمى مف المقيميف مع أسرىـ ،كما كاف متكسط االكتئاب لدل األحداث الجانحيف أعمى مف

متكسط االكتئاب عند مجيكلي الكالديف ،ككانت االناث أكثر اكتئابان مف الذككر ،كما ظيرت

فركؽمحددةاألبعادالفرعيةلبلكتئاب،كارتبطاالكتئاببالعدكافارتباطداؿإحصائيان .

 .2دراسة داود ( :)2005عالقة مشاىدة العنف األسري بالتوتر واالكتئاب والتحصيل الدراسي

لدى األطفال.

ىدفتىذهالدراسةإلىاستقصاءالعبلقةبيفمشاىدةاألطفاؿلمعنؼاألسرمكشعكرىـ
بالتكتر كاالكتئاب كتحصيميـ المدرسي ،كما ىدفت معرفة إذا كانت مشاىدة العنؼ األسرم

تختمؼباختبلؼجنسالطفؿ،كصفو،كمستكلتعميـاألب،كمستكلتعميـاألـ،كمستكلدخؿ
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األسرة ،كلتحقيؽ األىداؼ استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت أدكات الدراسة

عبارةعفمقياسالعنؼاألسرمإعداد(بنات،)2004،مقياسالتكترإعداد(زكاكم،)1992،
قائمة بيؾ لبلكتئاب ،طيبقت عمى عينة بمغت ( )355طالبان كطالبة ،تـ اختيارىـ عشكائيان مف
مدارسعماف .

كأظيرت النتائج كجكد ارتباط بيف مشاىدة العنؼ األسرم ،ككؿ مف االكتئاب كالتكتر

كمعدؿ الطالب في المدرسة ،كما تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل العنؼ
األسرم بيف الذككر كاإلناث ،كاألطفاؿ األكثر كاألقؿ اكتئابان ،كاألكثر كاألقؿ تكت انر ،كمرتفعي
كمنخفضيالتحصيؿ،كماتبيفأنوالفركؽفيمستكلالعنؼتعزللمتغيرالصؼ،أكمستكل

تعميـ األـ ،كظيرت فركؽ تعزل لمستكل تعميـ األب ،كلدخؿ األسرة ،كما أشارت نتائج تحميؿ

االنحدار المتعدد أف العنؼ األسرم فسر ما نسبتو ( )%2.9مف التبايف في االكتئاب،

ك()%6.7مفالتبايففيالتكتر .

 .3دراسة عباس وعبد الخالق ( :)2005اتجاىات األبناء نحو أساليب المعاممة الوالدية
وعالقتيا باالكتئاب لدى عينة من المراىقين الكويتيين.

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف اتجاىات األبناء نحك أساليب المعاممة الكالدية

كعبلقتيا باالكتئاب لدل عينة مف المراىقيف الككيتييف ،كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج
الكصفي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفمقياساتجاىاتالتنشئةاالجتماعيةإعدادبفالعابديف

دركيش،كمقياساالكتئابمتعدداألبعاد،طيبقتعمىعينةبمغت()724مفطبلبالمدارس

الثانكيةبمختمؼمحافظاتالككيت .

كأظيرتنتائجالدراسةأفمتكسطاالكتئابعندالبناتأعمىمفمتكسطاالكتئابعند

الذككر،كلقدأسيـاالتجاهاإليجابينحكأسمكبيالثباتفيالمعاممةكالتقبؿمفقبؿاألبفي
عدـظيكراألعراضاالكتئابيةلدلاألكالد،كماأسيـاالتجاهااليجابينحكأسمكبيالثباتفي

المعاممةكالشكرلمفقبؿاألـفيعدـظيكراألعراضاالكتئابيةلدييـ،كماتبيفأفاالتجاه
االيجابي نحك أسمكبي التقبؿ ،كتكفيرالحمايةالمعتدلةمفقبؿاألب ،كبث الطمأنينة مف قبؿ

األـ كقدأسيـفيعدـظيكراألعراضاالكتئابيةلدلالبنات .

 .4دراسة عبد الخالق وعبد الغني ( :)2005معدالت انتشار االكتئاب لدى عينة من األطفال

المصريين.

ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف معدالت انتشار االكتئاب لدل عينة مف األطفاؿ

المصرييف،كلتحقيؽاألىداؼاستخدـالباحثافالمنيجالكصفيالتحميمي،ككانتاألداةاألساسية
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لمدراسة عبارة عف القائمة العربية الكتئاب األطفاؿ ،طيبقت عمى عينة بمغت ( )3313مف

األطفاؿالمصرييفبعمر()11سنة .

فأكدت النتائج أف البنات أعمى مف الذككر في الدرجةالكميةلبلكتئاب،كتبيف أفمعدؿ

انتشاراالكتئاببيفأفرادالعينةبمغت()%4.3مفكبلالجنسيف .

 .5دراسة عبد الخالق ( :)Abdel- Khaled, 2006العمر والفروق بين الجنسين في
االكتئاب بين األطفال والمراىقين الكويتيين.

ىدفتىذهالدراسةلمكشؼعفمعدالتاالكتئابلدلعينةمفتبلميذالمدرسةالككيتييف،

كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت األداة األساسية لمدراسة عبارة

عف مقياس االكتئاب متعدد األبعاد ،طهبؽ عمى عينة بمغت ( )5437تمميذان مف دكلة الككيت
تتراكحأعمارىـ()18–10سنة .

بلنعامانإلىزيادةمتكسطاتاالكتئاببزيادةالسفلدل
كأظيرتنتائجالدراسةأفىناؾمي 

الجنسيف ،كتبيف أف ىناؾ فركقان دالة بيف األعمار ( ،10ك ،11ك )13متكسطات منخفضة،

كاألعمار ( ،17ك )18متكسطات مرتفعة لدل األكالد ،أما عند البنات فقد ظيرت الفركؽ

الجكىريةبيفسف()10متكسطمنخفض،مقابؿاألعمار(،12ك)18متكسطاتمرتفعة،كما

تبيفأفمتكسطاالكتئابعندالبناتأعمىمفاألكالدفيمجمكعاتعمريةمف()18 – 13

عامان،فيحيفحصؿاألكالدفيسف()10سنكاتعمىمتكسطاكتئابأعمىمفالبناتفي

السفنفسو .

 .6دراسة العصر وآخرون ( :)2008أعراض االكتئاب لدى عينة من المراىقين المحرومين
من بيئتيم األسرية والعاديين.

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف أعراض االكتئاب لدل عينة مف المحركميف مف بيئتيـ

األسرية،مقارنةبالعادييف،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاعتمدالباحثعمىالمنيجالكصفيالمقارف،
ككانتأداةالدراسةعبارةعفالقائمةالعربيةألعراضاالكتئاب.طبقتعمىعينةبمغت()219

مراىقان مف مدارس المرحمة المتكسطة مف التعميـ العاـ بالبحريف .فأسفرت النتائج أف أعراض
االكتئابلدلالمحركميفأعمىمفاالكتئابعندالعادييف .



57

 .7دراسة عبد الخالق وآخرون ( :)2008أبعاد االكتئاب وعالقتيا بتقدير الذات لدى عينة من

تالميذ قطر.

ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف أبعاد االكتئاب ،كعبلقتيا بتقدير الذات لدل عينة مف

تبلميذدكلةقطر،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفي،ككانتأدكاتالدراسةعبارة
عفمقياسمتعدداألبعادلبلكتئاب،كمقياستقديرالذات،طبؽعمىعينةبمغت()714مف

تبلميذالمدارساالعداديةكالثانكيةفيدكلةقطر .

كأسفرت النتائج عمى أف معدؿ اكتئاب اإلناث أعمى مف معدؿ اكتئاب الذككر ،عمى

الدرجة الكمية ،كأبعاد التشاؤـ ،كافتقاد االستمتاع ،كالتعب ،كالشكاكل الجسمية ،كتبيف أف ىناؾ

عبلقةسالبةبيفاالكتئابكأبعادهالثمانيةكتقديرالذات .

 .8دراسة عبد الخالق وكريم ( :)2010األعراض االكتئابية المنبئة بالعدوان لدى عينتين من
األطفال والمراىقين في مصر والكويت.

ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف األعراض االكتئابية المنبئة بالعدكاف لدل عينتيف مف

األطفاؿكالمراىقيفالمصرييفكالككيتييف،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفي،ككانت
أدكاتالدراسةعبارةعفمقياساالكتئابمتعدداألبعادعنداألطفاؿكالمراىقيف،كمقياس(باص

كبيرم)لمعدكاف،طيبقتعمىعينةبمغت()1565مفاألطفاؿكالمراىقيفالمصرييف،ك()455
مفاألطفاؿكالمراىقيفالككيتييف .

كأسفرت نتائج ىذه الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباط بيف االكتئاب كالعدكاف ،كباستخداـ

االنحدارالتدريجيالمتعددتنبأتستةمتغيراتمفاألع ارضاالكتئابيةبالعدكاف،كىي:التشاؤـ،

كمشكبلتالنكـ،كافتقاداالستمتاع،كالشكاكلالجسمية،كضعؼالتركيز،كانخفاضتقديرالذات

في العينة المصرية ،أما في العينة الككيتية فقد تنبأت بالعدكاف أربعة متغيرات كىي :الكحدة،

كالتشاؤـ،كضعؼالتركيز،كمشكبلتالنكـ .

 .9دراسة بو قري ( :)2010إساءة المعاممة البدنية واإلىمال الوالدي والطم نينة النفسية
واالكتئاب لدى عينة من تمميذات المرحمة اإلبتدائية ( )12 – 11بمدينة مكة المكرمة.

ىدفتالدراسةإلىمعرفةالعبلقةبيفإساءةالمعاممةالبدنيةكاإلىماؿالكالدمكالطمأنينة

النفسية كاالكتئاب ،كما تيدؼ الدراسة لمكشؼ عف الفركؽ في متكسط درجات الطمأنينة
كاالكتئابلدلالطالباتالبلتيتعرضفلئلساءةكالبلتيلـيتعرضفليا،كلتحقيؽاألىداؼتـ

استخداـالمنيجالكصفي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفثبلثةمقاييسىي:مقياسالطمأنينة

النفسيةإعدادالدليـكآخ ركف(،)1993مقياسإساءةالمعاممةالبدنيةإعدادإسماعيؿ(،)1996
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مقياس اكتئاب األطفاؿ تقنيف إسماعيؿ كالنفيعي ( ،)2000طبقت عمى عينة بمغت ()473

طالبةيدرسففي()134مدرسةابتدائيةحككميةبمدينةمكةالمكرمة .

أظيرتنتائجالدراسةأنوتكجدعبلقةبيفإساءةالمعاممةكاإلىماؿالكالدمكاالكتئابلدل

تمميذات المرحمة االبتدائية ،كتبيف أف ىناؾ عبلقة بيف إساءة المعاممة كاإلىماؿ الكالدم
كالطمأنينة النفسية ،كتبيف كجكد فركؽ في متكسط درجات االكتئاب لصالح البلتي تعرضف

لئلساءة،ككجكدفركؽفيالطمأنينةالنفسيةلصالحالبلتيلـيتعرضفلئلساءة .

 .10دراسة بارون ( :)2011القمق واالكتئاب والقيم االجتماعية دراسة مقارنة بين األطفال

األيتام في دولة الكويت.

ىدفت ىذه الدراسة لتحديد الفركؽ عمى مقاييس القمؽ كاالكتئاب كالقيـ االجتماعية لدل
عينة كبيرة مف األطفاؿ األيتاـ في مختمؼ دكر الرعاية بدكلة الك كيت ،كتكضيح الفركؽ في ىذه

المقاييس بيف األيتاـ الذيف يعيشكف في دكر الرعاية كمؤسسات الدكلة مف حيث مكاف اإلقامة،
بلنعفبحثالفركؽبيفاليتامىمفالجنسيففيكؿمفمقاييسسمةالقمؽكاالكتئابكالقيـ
فض 

االجتماعية،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفيالمقارف،ككانتأدكاتالدراسةعبارة
عفمقياسسمةالقمؽ،كمقياساالكتئاب،كمقياسالقيـاالجتماعية .

كبينت النتائج أف ىناؾ فركقان جكىرية بيف األيتاـ بالنسبة إلى المكاف الذم يقطنكف فيو.

كقداعتبراأليتاـقيـالجماؿكالمتعةكالفيـالناضجكالنجاة،عمىأنياالقيـاألكثرأىميةبالنسبة
إلييـ،كىذايعكسميميـإلىالتمتعبالحياةكالتمسؾبيا،ككافىناؾفركقانجكىريةبيفالجنسيف

مف األيتاـ في سمة القمؽ كاالكتئاب؛ فقد كاف متكسط درجات اإلناث عمى مقياسي القمؽ
كاالكتئابأعمىمفالذككر .

 .11دراسة خالل ( :)2012االكتئاب وعالقتو بالثبات والتذبذب في المعاممة الوالدية.
ىدفتالدراسة لمكشؼعفالفركؽ بيف الجنسيف في ردكد أفعاؿ اآلباء مف حيث الثبات

كالتذبذب ،كالتعرؼ عمى العبلقة بيف الثبات كالتذبذب في المعاممة الكالدية كاالكتئاب كافترضت
الدراسة أف األساليب التي يستخدميا اآلباء في تشكيؿ فكر كسمكؾ  أكالدىـ ،إما أف تككف ىذه
األساليبمساعدةعمىإشباعحاجاتالطفؿالنفسيةكنمكهالمتكامؿكتحقيؽتكييفوالنفسي،كاما

أفتككفأساليبمعرقمةإلشباعحاجاتوالنفسية،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفي،
كاستخدمت الباحثة استبانة لممعاممة الكالدية ،كمقياس لبلكتئاب ،كتككنت عينة الدراسة مف

()710طالبكطالبةمكزعيفعمىمختمؼمناطؽالجزائر .
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أظيرت نتائج الدراسةأف ردكد أفعاؿ اآلباء ،كاألميات تميؿ إلى العقاب ،كالضبط أكثر

مفالتسامحكالتقبؿ،كتبيفأفاألمياتفياألسرةالجزائريةأكثرثباتانكأقؿتذبذبانمفاآلباءفي
ردكد أفعاليف نحك سمكؾ األبناء ،كماتبيفكجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف كؿ مف ردكد فعؿ

اآلباء كتعمؽ األبناء بيـ أم كمما كانت ردكد أفعاؿ الكالديف تجاه أبنائيـ متذبذبة كمما قؿ تعمؽ
األبناءبيـ .
 .12دراسة عبد الخالق ومحمد ( :)2013الفروق بين الجنسين في األعراض االكتئابية
ومعدالت االنتشار لدى عينات من األطفال والمراىقين في مصر والكويت.

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف الفركؽ بيف الجنسيف كتحديد معدالت انتشار األعراض

االكتئابية لدل عينتيف مف األطفاؿ كالمراىقيف مف مصر ،كالككيت ،كلتحقيؽ األىداؼ تـ

أدكات الدراسة عبارة عف مقياس متعدد األبعاد
استخداـ المنيج الكصفي المقارف ،ككانت 

لبلكتئابعنداألطفاؿكالمراىقيف،طيبؽعمىعينة()943مفاألطفاؿكالمراىقيفالمصرييف،
ك()1100مفاألطفاؿكالمراىقيفالككيتييف .

أظيرتنتائجالدراسةأفمتكسطالبناتأعمىمفالبنيففيالدرجةالكميةلبلكتئابفي

الدكلتيف ،كتبيف أف أعمى األعراض االكتئابية في العينة كاممة ىي مشكبلت النكـ ،كحصؿ

المصريي ف مف الجنسيف عمى متكسطات أعمى مف نظرائيـ الككيتييف ،كما حصمت المصريات
عمىمتكسطاتأعمىمفالككيتياتفيثبلثةمقاييسفرعية،كأشارتالنتائجأفىناؾفركقانبيف

الجنسيففياألعراضاالكتئابية .

 .13دراسة جوزينبريج وآخرون ( :)Josenberig et. al, 2016االكتئاب لدى المراىقين في
ضوء بعض المتغيرات.

ىدفتالدراسةتحديددرجةاالكتئابلدلعينةمفالمراىقيفالعادييف،كالمحركميفمف

بيئتيـ األسرية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي المقارف ،كطكر الباحثكف
مقياس لبلكتئاب يتككف مف ( )26عبارة ،طبقت عمى عينة بمغت ( )400طالب كطالبة مف

مختمؼالمحافظاتالشمالية .

كخمصتالدراسةإلىكجكدفركؽبيفالمحركميفكالعادييففيدرجاتاالكتئابلصالح
المحركميف،كتبيفأفىناؾفركقانتعزللمتغيرالجنسلصالحاإلناث،كتبيفأفالمحركميففي

المناطؽالحضريةيعانكفمفاالكتئابأكثرمفالمحركميففيالمناطؽالريفية .
كماتبيفأفىناؾأكثرلتفاعؿالجنسكالسكفعمىدرجاتاالكتئاب .
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التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
أوالً :من حيث األىداف.
حاكلت الباحثة الكصكؿ إلى الدراسات السابقة التي تناكلت االكئتاب لدل فئة األطفاؿ

كالمراىقيف نظ انر الختبلؼ األعراض االكتئابية عند األطفاؿ كالبالغيف ،كلخصكصية التركيبة
النفسيةلؤلطفاؿكالمراىقيفعفغيرىـمفمراحؿالعمراألخرل،فيدفتدراسة(الدكخيكعبد

الخالؽ )2004 ،لمكشؼ عف االكتئاب كالعدكاف لدل عينات مف األحداث الجانحيف ،كىدفت
دراسة(داكد)2005،لمكشؼعفعبلقةمشاىدةالعنؼاألسرمبالتكتركاالكتئابكالتحصيؿ،

أما دراسة (عباس كعبد الخالؽ )2005 ،فيدفت لمكشؼ عف اتجاىات األبناء نحك أساليب
المعاممة الكالدية كاالكتئاب ،فيما ىدفت دراسة(عبد الخالؽ كعبدالغني )2005 ،لمكشؼ عف

مستكل انتشار االكتئاب لدل األطفاؿ ،أما دراسة (عبد الخالؽ )2006 ،فيدفت لمكشؼ عف
االكتئاب في ضكء متغيرم العمر كالجنس ،كىدفت دراسة (العصر كآخركف )2008 ،إلى
الكشؼعفأعراضاالكتئابلدلعينةمفالمراىقيفالمحركميفمفبيئتيـاألسريةكالعادييف،

كىدفتدراسة(عبدالخالؽكآخركف)2008،لمكشؼعفأبعاداالكتئابكعبلقتيابتقديرالذات،
كىدفتدراسة(عبدالخالؽككريـ)2010،لمكشؼعفاألعراضاالكتئابيةالمنبئةبالعدكافلدل

المراىقيف،كىدفتدراسة(بكقرم )2010،لتحديدالعبلقةبيفإساءةالمعاممةكاإلىماؿالكالدم
بالطمأنينة النفسية كاالكتئاب ،أما دراسة (باركف )2011 ،فيدفت لمكشؼ عف عبلقة القمؽ
باالكتئاب كالقيـاالجتماعيةلدلاأليتاـ في دكرالرعاية كمؤسسات الدكلة،أما دراسة(خبلؿ،

 ) 2012فيدفت لمكشؼ عف االكتئاب كالثبات كالتذبذب في المعاممة الكالدية ،أما دراسة (عبد

الخالؽ كمحمد )2013 ،فيدفت لمكشؼ عف الفركؽ بيف الجنسيف في األعراض االكتئابية،
كىدفت دراسة (جكزينبريج كآخركف )2016 ،لتحديد درجات االكتئاب لدل فئة العادييف
كالمحركميففيضكءمتغيرمالجنسكالمنطقةالسكنية .

ثانياً :من حيث المنيج والعينة.
استخدمت الدراسات السابقة مناىجمتعددة مثؿ المنيج الكصفي دراسة(داكد،)2005 ،
كدراسة(عباسكعبدالخالؽ،)2005،كدراسة(عبدالخالؽكعبدالغني،)2005،كدراسة(عبد

الخالؽ،)2006،كدراسة(عبدالخالؽكآخركف،)2008،كدراسة(عبدالخالؽككريـ،)2010،
كدراسة (بك قرم ،)2010 ،كدراسة (خبلؿ ،)2012 ،فيما استخدمت بعض الدراسات المنيج

الكصفي المقارف مثؿ دراسة (الدكخي كعبد الخالؽ ،)2004 ،كدراسة (العصر كآخركف،
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،)2008كدراسة(باركف،)2011،كدراسة(عبدالخالؽكمحمد،)2013،كدراسة(جكزينبريج

كآخركف .)2016،

المراىقيف،ككانتىناؾبعضالدراسات
أمابالنسبةلمعيناتفكانتمعظميامفاألطفاؿك 

تيتـبفئةالمحركميفكاأليتاـمثؿدراسة(العصر،)2008،كدراسة(باركف .)2011،
ثالثاً :من حيث النتائج.

تكصمت الدراسات السابقةإلىمجمكعةمفالنتائج أىمياأفىناؾ بعض األعراض االكتئابية

لدلاألطفاؿ،حيثتكصمتالدراسة(الدكخيكعبد الخالؽ)2004،إلىأفمتكسطاالكتئاب
لدلمجيكليالكالديفأعمىمفالمقيميفمعأسرىـ،كأكدتنتائجدراسة(داكد)2005،عمى
كجكدارتباطبيفمشاىدةالعنؼاألسرمكاالكتئاب،كأكدتنتائجدراسة(عباسكعبدالخالؽ،

)2005عمىأفمتكسطاالكتئابعنداإلناثأعمىمفالذككر،كتبيفمفخبلؿدراسة(عبد
الخالؽكعبدالغني)2005،إلىأفانتشاراالكتئاببيفاألطفاؿجاءبنسبة(،)%4.3كتبيف

مفخبلؿنتائجدراسة(عبدالخالؽ)2006،إلىأفىناؾميؿفيزيادةمتكسطاالكتئاببزيادة

العمر،كأظيرتنتائجدراسة(العصركآخركف)2008،أفاالكتئابلدلالمحركميفأعمىمف
العادييف،كبينتنتائجدراسة(عبدالخالؽكآخركف)2008،أفمعدؿاكتئاباإلناثأعمىمف

الذككر ،كأظيرت نتائج دراسة (عبد الخالؽ ككريـ )2010 ،أف ىناؾ عبلقة بيف االكتئاب
كالعدكاف،كأظيرتنتائجدراسة(بكقرم)2010،أنوتكجدعبلقةبيفإساءةالمعاممةكاإلىماؿ

الكالدمكاالكتئاب،كماأشارتنتائجدراسة(باركف)2011،إلىأفمتكسطدرجاتاإلناثعمى
االكتئابكالقمؽأعمىمفالذككر،كأظيرتنتائجدراسة(خبلؿ)2012،أفىناؾعبلقةارتباط
بيفردكدفعؿاآلباءكتعمؽاألبناء،كأكدتنتائجدراسة(عبدالخالؽكمحمد)2013 ،إلىأف

متكسطالبناتأعمىمفالبنيففياالكتئاب،كبينتنتائجدراسة(جكزينبريج كآخركف)2016،
أفىناؾفركقانفيدرجاتاالكتئاببيفالعادييفكالمحركميف .
رابعاً :أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية ودراسات المحور الثاني.
اسةالحاليةمععديدمفالدراساتالسابقةفيأنياتتناكؿمتغيراالكتئابلدل

تتفؽالدر

األطفاؿ كالمراىقيف ،كتتفؽ عمى كجو التحديد مع دراسة (العصر كآخ ركف ،)2008 ،كدراسة
(باركف )2011 ،في أنيا تيتـ بفئة المحركميف ،كتتفؽ مع بعض الدراسات السابقة مف حيث

المقياسالمستخدمة(القائمةالعربيةالكتئابالطفكلةكالمراىقة)مفإعداد(عبدالخالؽ)2003،

مثؿ دراسة (الدكخي كعبد الخالؽ ،)2004 ،ك(عباس كعبد الخالؽ ،)2005 ،ك(عبد الخالؽ
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كعبد الغني ،)2005 ،ك(عبد الخالؽ ،)2006 ،ك(العصر كآخركف ،)2008 ،ك(عبد الخالؽ

كآخركف،)2008،ك(عبدالخالؽككريـ،)2010،ك(عبدالخالؽكمحمد .)2013،
خامساً :أوجو االختالف بين الدراسة الحالية ودراسات المحور الثاني.

تختمؼالدراسةالحاليةعفدراساتالمحكرالثانيفيجكانبمتعددةأىمياأنياتربطبيف

الحرمافالعاطفياألبكمكاالكتئابكقمؽالمستقبؿ،حيثلـتتناكؿأممفالدراساتالسابقةىذه
المتغيراتمج تمعة،كماتختمؼفيأنياتقارفبيفاأليتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمع

أسرىـ،ككفىذهالفئةلياخصكصيتياكحاجاتياكمشكبلتيا،كذلؾتختمؼفيأنياتطبؽفي

البيئةالفمسطينية،حيثلـيسبؽدراسةىذهالمتغيراتفيالبيئةالفمسطينيةعمىنفسالفئة .
سادساً :أوجو االستفادة من دراسات المحور الثاني.

استفادت الدراسة الحالية مف دراسات المحكر الثاني في إثراء اإلطار النظرم ،كتفسير

نتائج الدراسة الحالية خاصة كأف االكتئاب مف أكثر المتغيرات صعكبة في التفسير لدل فئة
األطفاؿكالمراىقيف،كذلؾاستفادتالدراسةالحاليةمفالدراساتالسابقةفيآليةتطبيؽمقياس

القائمةالعربيةالكتئابالطفكلةكالمراىقة،خاصةتمؾالدراساتالتياىتمتبدراسةأعراضأك
أبعادالقائمةالعربيةالكتئابالطفكلةكالمراىقة،ككانتدراساتالمحكرالثانيالسببالرئيسفي

قناعةالباحثةباستخداـالقائمةالعربيةالكتئابالطفكلةكالمراىقةاعداد(عبدالخالؽ.)2003،
المحور الثالث :دراسات سابقة تتعمق بقمق المستقبل وعالقتو ببعض المتغيرات.
 .1دراسة حمزة ( :)2005قمق المستقبل لدى أبناء العاممين بالخارج.
ىدفتالدراسةلمكشؼعفالفركؽبيفقمؽالمستقبؿلدلاألبناءالذيفسافرآباؤىـلمعمؿ

بالخارجكبيفاألبناءالذيفلـيسافرآباؤىـإلىالخارج،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيج

الكصفي المقارف ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف اختبار الذكاء المصكر إعداد أحمد زكي

صالح ،كمقياس قمؽ المستقبؿ ،طيبقت عمى عينة بمغت ( )100طالب مف الذككر ،تتراكح

أعمارىـمابيف()14 – 11عامان،تـتقسيميـإلىمجمكعتيفاألكلى()57طالبان مفأبناء
غيرالعامميفبالخارج،ك()43مفأبناءالعامميفبالخارج .

أظيرتالنتائجأفأبناءالعامميفبالخارجلدييـشعكربقمؽالمستقبؿأكثرمفذكييـمف
أبناء غير العامميف بالخارج ،كتبيف أف ىناؾ أث انر سمبيان عمى اتجاىات أبناء العامميف بالخارج

كاضطراب سمككياتيـ ،مما يعكس أث انر عمى القدرات التي تتطمب التفكير العممي ،حيث يشعر
االبفبعدـجدكلالمدرسة،بسببغياباألب .
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 .2دراسة إيزنك وآخرون ( :)Eysenck et. al, 2006القمق واالكتئاب وت ثيرىما عمى

الماضي والحاضر والمستقبل.

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى القمؽ كاالكتئاب كتأثيرىا عمى الماضي كالحاضر

كالمستقبؿ ،كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي ،ككانت األداة األساسية عبارة عف
استبانةالقمؽكاالكتئابإعدادالباحثكف،طيبقتعمىعينةمفالمراىقيفتتراكحأعمارىـ(–13
)17عامان،كعينةمفالشبابتتراكحأعمارىـمابيف()29–18عامان،كمجمكعةثالثةتتراكح
أعمارىـمابيف()39–30عامان .

كتكصمت الدراسة إلى أف الشعكر باالكتئاب يرتبط أكثر بتمؾ األحداث التي كقعت

بالماضيعفتمؾاألحداثالتيمفالمتكقعحدكثيافيالمستقبؿ،كعمىالعكسمفذلؾفإف

القمؽ يككف مرتبطان بتمؾ األحداث التي مف المتكقع حدكثيا بالمستقبؿ عف تمؾ األحداث

الماضية .

 .3دراسة مسعود ( :)2006بعض المتغيرات المرتبطة بقمق المستقبل لدى عينة من

المراىقين.

ىدفتىذهالدراسةلمتعرؼإلىبعضالمتغيراتالمرتبطةبقمؽالمستقبؿلدلعينةمف
المراىقيف ،كما ىدفت لمكشؼ عف العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ كاألفكار البلعقبلنية كالضغكط
النفسية،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفمقياس

قمؽالمستقبؿ،كمقياساألفكارالبلعقبلنية،كمقياسالضغكطالنفسيةإعدادزينبشقير،طيبقت

عمىعينةبمغت()599طالبانكطالبةمفالمدارسالثانكيةالعامةكالفنية .

كأظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة ارتباط مكجبة بيف قمؽ المستقبؿ ككؿ مف األفكار
البلعقبلنيةكالضغكطالنفسية،كتبيفأفىناؾفركؽبيفدرجاتكؿمفالمراىقاتكالمراىقيف

فيقمؽالمست قبؿكاألفكارالبلعقبلنيةكالضغكطالنفسيةلصالحالمراىقات،كيتأثرقمؽالمستقبؿ
كاألفكار البلعقبلنية كالضغكط النفسية بنكع التعميـ ،كما يكجد تأثير لمتفاعؿ بيف الجنس كنكع

التعميـ عمى قمؽ المستقبؿ كاألفكار البلعقبلنية ،كتتأثر األفكار البلعقبلنية كالضغكط النفسية

بدرجةقمؽالمستقبؿ .
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 .4دراسة العمي ( :)2008قمق المستقبل لدى األطفال األيتام في دور الدولة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء أداة لقياس المستقبؿ ،كالكشؼ عف قمؽ ىذا المستقبؿ لدل

كتعرؼالفركؽفيمستكلقمؽالمستقبؿلدلاألطفاؿاأليتاـفي
األطفاؿاأليتاـفيدكرالدكلةٌ ،

كمتأخرة،
لمتغيرم الجنس :ذكك انر كاناثان ،كالمرحمة العمرٌية :طفكلة متكسطة 
تبعا  ٌ
دكر الدكلة  ن
ٌ
قصدية شممت جميع
عينة  ٌ
كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي ،حيث تـ اختيار  ٌ

بلن
سف  13-6فبمغ عددىـ ( )43طف 
دارم الدكلة لؤليتاـ كالذيف تتراكح أعمارىـ بيف  ٌ
األطفاؿ في  ى
منيـ()17مفالذككرك()26مفاإلناث .

طيبؽعمييـاستبانةتـبناؤىالقياسقمؽالمستقبؿلدلاألطفاؿبعدالتأكدمفصدقيا،

كثباتنتائجيا .

فأظيرت النتائج أف األطفاؿ األيتاـ يعانكف قمؽ المستقبؿ كمف االضطراب أكثر مف
المأساكيةيثيرفينفكسيـالريبة
يترددفيمحيطيـمفأخبارعفاألحداث
أفكثرةما ٌ
المتكقعك ٌ
ٌ
تكضح كجكد تشابو كتقارب بيف ظركؼ المعيشة
كالقمؽ حكؿ ما يمكف أف يصيبيـ منيا ،كما  ٌ

ليؤالء األطفاؿ بما تتصؼ بو مف مميزات تختمؼ عف حياة األطفاؿ العادييف أم الذيف يعيشكف
عامةكعمماءعمـنفس
فيكنؼكالدييـكتأثٌراألطفاؿبعامؿ ٌ
النمكالذميشيرإليوعمماءالنفس ٌ
تتصؼبكثيرمفالقمؽكالخكؼمفالمجيكؿ .
ٌ
إفمرحمةالطفكلة
النمكخاصةإذ ٌ
ٌ

 .5دراسة حبيب ( :)2010أثر برنامج ارشادي لمعالج بالواقع في خفض قمق المستقبل عند

الطالب فاقدي األبوين في المرحمة المتوسطة.

ىدفت ىذهالدراسة لمتعرؼ إلىأثر أسمكب العبلج بالكاقع في خفض قمؽ المستقبؿ عند

الطبلب فاقدم األبكيف في المرحمة المتكسطة كالمتمثمة مف خبلؿ تعرؼ قمؽ المستقبؿ عند

الطبلب فاقدم األبكيف في المرحمة المتكسطة  ،كبناء برنامج إرشادم لمعبلج بالكاقع في خفض
قمؽ المستقبؿ عند ىؤالء الطبلب  ،كمعرفة تأثير البرنامج اإلرشادم في خفض قمؽ المستقبؿ
ئي لممجمكعتيف التجريبية
يبيذك الضبط الجز ٌ
عندىـ،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالتجر ٌ

البعدم،كت ٌككنتعينةالبحثمف()14طالبانمفالذيفحصمكا
القبميك
كالضابطةذاتاالختبار ٌ
ٌ
عمى أعمى الدرجات في مقياس قمؽ المستقبؿ ،قسمت عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة،
كت ٌككنت كؿ مجمكعة مف ( )7طبلب اختيركا مف متكسطة النبراس لمبنيف ،إذ طبؽ البرنامج

اإلرشادمعمىالمجمكعةالتجريبية .
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ككذلؾ تـ بناء البرنامج اإلرشادم كفؽ نظرية العبلج بالكاقع ككفؽ نظاـ (التخطيط،

ض البرنامج عمى مجمكعة مف المحكميف ،كطبؽ عمى المجمكعة
البرمجة ،الميزانية) كقد  يع ًر ى
التجريبية .

ف العينة تعاني مف قمؽ المستقبؿ،كتبيفكجكد فرؽ داؿ إحصائيان
تكصمت الدراسة إلى أ ٌ
البعدم،كماتبيف
ٌ
ؽ عمييا البرنامج اإلرشادم في االختبار 
كلصالح المجمكعة التجريبية التي طيبً ى

أف البرنامج اإلرشادم ساعد عمى خفض قمؽ المستقبؿ عند أفراد العينة التجريبية باستعماؿ

أسمكبالعبلجبالكاقع .

 .6دراسة بالن ( :)2011االضطرابات السموكية والوجدانية لدى األطفال المقيمين في دور

األيتام من وجية نظر المشرفين عمييم.

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى مدل انتشار االضطرابات السمككية كالكجدانية (القمؽ،

كاالكتئاب ،كاالكتئاب المزاجي ،كعدـ التعاكف ،كاالنتحار ،كضعؼ االنتباه ،كصعكبات النكـ،
كاختبلؿ التكجيو ،كاألنماط الحركية الثابتة ،كالشعكر بالنقص ،كالتخيبلت الغريبة ،كاألكىاـ،

كاليبلكس ،كالتكتر كفتكر العاطفة ،كانعداـ الحس الكجداني) لدل األطفاؿ المقيميف في دكر
األيتاـ،كذلؾفيضكءبعضالمتغيرات،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفي،ككانت
أداةالدراسةعبارةعفمقياساالضطراباتالسمككيةكالكجدانيةمتعدداألبعاد،كتـالتطبيؽعمى

عينةبمغت(178طفبلن،ك92طفمة) .

الدراسة إلى كجكد مستكل مرتفع مف االضطرابات السمككية كالكجدانية ،كتبيف
كتكصمت 

كجكدفركؽتعزللمتغيرالجنس،كمتغيرالعمر،كسنكاتاإلقامة،ككفاةأحدالكالديفأككمييما .
 .7دراسة الحمح ( :)2011العالقة بين قمق المستقبل واالكتئاب لدى عينة من طالب الصف

الثاني الثانوي في محافظة ريف دمشق.

ىدفتىذهالدراسةلمكشؼعفالعبلقةبيفقمؽالمستقبؿكاالكتئابلدلعينةمفطبلب
الصؼ الثاني الثانكم بمحافظة ريؼ دمشؽ ،كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي

التحميمي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفالقائمةالعربيةلبلكتئاب،كمقياسقمؽالمستقبؿإعداد

ناىدسعكد،طيبقتعمىعينةمفطمبةالصؼالثانيالثانكمبريؼدمشؽ،بمغعددىـ()620

طالبكطالبة .

كأظيرتالنتائجأفىناؾعبلقةارتباطدالةإحصائيانبيفقمؽالمستقبؿكاالكتئاب،ككانت

ىذه العبلقة مكجبة ،كتبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات أفراد العينة عمى
مقياس قمؽ المستقبؿ تعزل لمتغير التخصص لصالح الفرع العممي ،كتبيف كجكد فركؽ تعزل
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لمتغيرتعميـاألبكلصالحفئة"جامعيفأعمى"،كتبيفأيضانأفىناؾفركؽتعزللمتغيرتعميـ

األـلصالح"جامعيفأعمى".كماأظيرتالنتائجأفىناؾفركؽفياالكتئابلدلعينةالدراسة

لصالحاإلناث،كفركؽلصالحالفرعاألدبي،كفركؽتعزللمتغيرالمستكلالتعميميلؤلبكلؤلـ

لصالح"جامعيفأعمى" .

 .8دراسة فريح ( :)2012الحاجات النفسية واالجتماعية المرتبطة بقمق المستقبل لدى

المراىقين مجيولي النسب من المنظور التربوي  :دراسة حالة.

ىدفتىذهالد ارسةلمتعرؼإلىالحاجاتالنفسيةكاالجتماعيةالمرتبطةبقمؽالمستقبؿلدل

المراىقيفمجيكليالنسبمفالمنظكرالتربكم،حيثتـاستخداـالمنيجالكصفي،كتـاستخداـ
مقياسالحاجاتالنفسيةكاالجتماعية،كمقياسقمؽالمستقبؿ .

كتككنت العينة مف المراىقيف مجيكلي النسب مف المقيميف بقرية األيتاـ (ممجأ مصطفي

عساكر)كدارسميمافلؤليتاـبمحافظةالقميكبيةبالقاىرةمنذعاـ( .)2010

كأظيرت النتائج كجكد مستكل لمحاجات النفسية كاالجتماعية ،كقمؽ المستقبؿ لدل

المراىقيف مجيكلي النسب ،كتكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف درجات الم ارىقيف

مجيكليالنسبعمىمقياسالحاجاتالنفسيةكاالجتماعيةكدرجاتيـعمىمقياسقمؽالمستقبؿ،
كذلؾ تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات المراىقيف كالمراىقات مجيكلي النسب

عمى مقياس الحاجات النفسية كاالجتماعية ،كتكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات

المراىقيفكالمراىقاتمجيكليالنسبعمىمقياسقمؽالمستقبؿ .


 .9دراسة بعمي ( :)2013إدراك الرفض الوالدي وعالقتو بقمق المستقبل لدى عينة من تالميذ

المرحمة الثانوية.

ىدفتىذهالدراسةلمكشؼعفعبلقةالرفضالكالدمبالشعكربقمؽالمستقبؿلدلاألبناء،

ىذه المشكمة التي تعد خبرة مؤلمة يعيشيا كثير مف األبناء ،كلتحقيؽأىداؼالدراسةتـاستخداـ

المنيجالكصفيالتحميمي  ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )266طالب كطالبة مف طبلب الصؼ

الثاني ثانكم بفرعيو العممي كاألدبي الممتحقيف بالمدارس الحككمية في مدينة المسيمة ،كقد
اعتمدتالدراسةعمىاستبيافالقبكؿ/الرفضالكالدم،كمقياسقمؽالمستقبؿ .

كقدأظيرتنتائجالدراسةأفىناؾعبلقةارتباطيةإيجابيةذاتداللةإحصائيةبيفإدراؾ

األبناء لمرفض مف األب (أك مف األـ) كقمؽ المستقبؿ ،فكمما زاد إدراؾ الرفض الكالدم لدل
األبناءمفقبؿاألب/األـأدلذلؾإلىزيادةقمؽالمستقبؿلدييـكالعكسصحيح،كتبيفكجكد

فركؽذاتداللةإحصائيةفيإدراؾ األبناءلمرفضمفاألب/كاألـتعزللمتغيرالجنس،حيث
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أنيف أكثر
خمصت الدراسة إلى أف اإلناث أكثر إدراكان لمرفض مف األب مقارنة بالذككر ،كما  ٌ

إدراكانلمرفضمفاألـمقارنةبالذككر .

التعقيب عمى دراسات المحور الثالث:
أوالً :من حيث األىداف.
تناكلت الدراسات السابقة متغير قمؽ المستقبؿ لدل فئات مف األطفاؿ كالمراىقيف ،حيث

ىدفت دراسة (حمزة )2005 ،إلى الكشؼ عف قمؽ المستقبؿ لدل عينة مف أبناء العامميف
بالخارج،أمادراسة(إيزنؾ كآخركف)2006،فيدفتلمكشؼعفالقمؽكاالكتئابكتأثيرىافي

الماضيكالحاضركالمستقبؿ،كىدفتدراسة(مسعكد)2006،إلىالكشؼعفبعضالمتغيرات
المرتبطةبقمؽالمستقبؿ،فيماىدفتدراسة(العمي)2008،إلىالكشؼعفقمؽالمستقبؿلدل

األطفاؿاأليتاـفيدكرالدكلة،كىدفتدراسة(حبيب)2010،إلىخفضقمؽالمستقبؿعند

اقع،كىدفتدراسة(ببلف)2011،
األطفاؿفاقدماألبكيفمفخبلؿبرنامجإرشادملمعبلجبالك 

إلى تحديد درجة انتشار بعض االضطرابات السمككية كالكجدانية كمنيا القمؽ كاالكتئاب لدل

المقيميف بدكر األيتاـ ،كما ىدفت دراسة (الحمح )2011 ،لمكشؼ عف عبلقة قمؽ المستقبؿ
باالكتئاب،أمادراسة(فريح)2012،فيدفتلمكشؼعفالحاجاتالنفسيةكاالجتماعيةالمرتبطة

بقمؽ المستقبؿ لدل مجيكلي النسب ،كىدفت دراسة (بعمي )2013 ،إلى تحديد إدراؾ الرفض

الكالدمكعبلقتوبقمؽالمستقبؿ .
ثانياً :من حيث المنيج والعينة.

استخدمت دراسات المحكر الثالث عدة مناىج ،حيث استخدمت دراسة (إيزنؾ كآخركف،
)2006ك(مسعكد)2006،ك(العمي،)2008،ك(ببلف،)2011،ك(الحمح،)2011،ك(فريح،

 ،)2012ك(بعمي )2013 ،المنيج الكصفي ،أما دراسة (حمزة )2005 ،فاستخدمت المنيج
الكصفيالمقارف،كاستخدمتدراسة(حبيب)2010،المنيجالتجريبي .
كاىتمتمعظـالدراساتالسابقةبفئةاألطفاؿكالمراىقيف،كىناؾدراسةاىتمتبمجيكلي

النسبكىيدراسة(فريح،)2012،ككانتعينةدراسة(حمزة)2005،مففئتيفاألكلىسافر
آباؤىـلمعمؿبالخارج،كالثانيةمفأبناءالمقيميف،كاستيدفتدراسة(العمي)2008،األيتاـبدكر
الدكلة،أمادراسة(حبيب)2010،فاىتمتباألطفاؿفاقدماألبكيف .
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ثالثاً :من حيث النتائج.
تكصمت الدراسات السابقة في المحكر الثالث إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف الذيف

يعانكف القمؽ أعطكا نسبة أعمى إلمكانية حدكث األحداث السمبية مثؿ دراسة (حمزة)2005 ،
حيثأكدتالنتائج أفأبناءالعامميفبالخارجأظيركامستكلمرتفعان عمىمقياسقمؽالمستقبؿ

مقارنةبغيرىـ،كأظيرتنتائجدراسة(إيزنؾكآخركف)2006،أفالشعكرباالكتئابيرتبطكثي انر
بتمؾ األحداث التي كقعت بالماضي ،أما القمؽ فيك مرتبط باألحداث التي يمكف كقكعيا

بالمستقبؿ،كأظيرتنتائجدراسة(مسعكد)2006،أفىناؾعبلقةبيفقمؽالمستقبؿكاألفكار
البلعقبلنيةكالضغكطالنفسية،كتكصمتدراسة(العمي)2008،بأفاألطفاؿاأليتاـيعانكفمف

قمؽالمستقبؿ،كتكصمتدراسة(حبيب)2010،إلىأفاالرشادكالعبلجبالكاقعفعاؿفيخفض

قمؽ المستقبؿ  ،ككشفت دراسة (ببلف )2011 ،إلى ارتفاع مستكل االضطرابات السمككية
كالكجدانيةلدل المقيميفبدكراأليتاـ  ،كتكصمت دراسة(الحمح)2011 ،إلىكجكد عبلقة بيف

قمؽالمستقبؿكاالكتئاب،كتكصمتدراسة(فريح)2012،إلىكجكدمستكلمرتفعمفالحاجات

النفسيةكاالجتماعيةمرتبطةبقمؽالمستقبؿلدييـ .


رابعاً :أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية ودراسات المحور الثالث.
تتفؽالدراسةالحاليةمعدراساتالمحكرالثانيفيأنياتستيدؼقمؽالمستقبؿلدلعينة

مفاألطفاؿكالمراىقيف،كتتفؽمعدراسة(إيزنؾكآخركف)2006،ك(الحمح)2011،فيأنيا
تيتـ بمتغيرم قمؽ المستقبؿ كاالكتئاب ،كتتفؽ مع دراسة (العمي )2008 ،كدراسة (حبيب،

 )2010في أنيا تيتـ بالمحركميف ،كتتفؽ مع دراسة (حمزة )2005 ،مف حيث أنيا تسعى

لمقارنةمجمكعتيف .

خامساً :أوجو االختالف بين الدراسة الحالية ودراسات المحور الثالث.
تختمؼالدراسةالحاليةعفدراساتالمحكرالثالث فيأنياتيتـبفاقدماألب(األيتاـ)،

كماأنيادراسةمقارنةبيفالمقيميفبدكراإليكاءكالمقيميفمعأسرىـ،كماأنياتربطبيفثبلثة
متغيراتكىيالحرمافالعاطفياألبكمكاالكتئابكقمؽالمستقبؿ .
سادساً :أوجو االستفادة من دراسات المحور الثالث.
استفادتالدراسةالحاليةمفدراساتالمحكرالثالثفيجكانبمتعددةأىمياإثراءاإلطار

النظرم ،كتفسير نتائج الدراسة الحالية ،كالكقكؼ عمى طبيعة العبلقة بيف االكتئاب كقمؽ
المستقبؿ ،كارتباطيماببعض المتغيرات خاصةأحداث الماضي كالحاضر كالمستقبؿ،كذلؾ تـ

االستفادةفيتحديدطريقةالدراسةالمقارنةبيفمجمكعتيف .
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التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:
تباينتالدراساتالسابقةمفحيثأىدافياكمناىجياكأدكاتياكالعيناتالمستيدفة،كمالفت

انتباهالباحثةاىتماـعديدمفالدراساتبفئةالمحركميفمفاألب،أكمفالبيئةاألسرية،حيث
تناكؿالباحثكفكثير مفالمتغيراتحكؿىذهالفئة،كلقدتكصمتالدراساتالسابقةإلىمعاناة
ان
ىذهالفئةمفعدةاضطراباتنفسيةمنياالشعكربالحرمافالعاطفي،كالقمؽ،كاالكتئاب،كقمؽ

المستقبؿ ،كلقد تكصمت بعض الدراسات إلى كجكد فركؽ في مستكيات القمؽ كاالكتئاب كقمؽ
المستقبؿبيففئةالمحركميفكالعادييف .

كتأتي الدراسة الحالية لمكشؼ عف عبلقة الحرماف العاطفي األبكم بكؿ مف االكتئاب

كقمؽالمستقبؿلدلفئةمفاأليتاـ،ككدراسةمقارنةبيفاأليتاـبمراكزاإليكاء،كأقرانيـالعادييف

المقيميفمعأسرىـ .

كالجدير بالذكر أف الباحثة كمف خبلؿ عمميا مع ىذه الفئة منذ خمس سنكات ،فقد

الحظت ظيكر بعض التصرفات كالسمككيات كاالنفعاالت السمبية التي تنعكس عمى صحتيـ
النفسية كتكافقيـ النفسي كاالجتماعي ،كمع تزايد االىتماـ بمراكز اإليكاء كأىميتيا في تحسيف

األكضاعالمعيشيةلدلاأليتاـمفخبلؿدمجيـفيأسربديمةكأسرتكفرليـالدعـكالمساندة،

فإفالباحثةتيتـبدراسةالفركؽبيف األيتاـ المقيميففيمراكزاإليكاءكالمقيميفمعأسرىـفي
الثبلثةمتغيراتالحرمافالعاطفياألبكم،كاالكتئاب،كقمؽالمستقبؿ.
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فروض الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى :التكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()α ≤ 0.05
بيف الحرماف العاطفي األبكم كاالكتئاب لدل األيتاـ في مراكز اإليكاء كأقرانيـ المقيميف مع

أسرىـ .

الفرضية الرئيسية الثانية:التكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()α ≤ 0.05
بيفالحرمافالعاطفياألبكمكقمؽالمستقبؿلدلاأليتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـ المقيميفمع

أسرىـ .

الفرضية الرئيسية الثالثة :التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()α ≤ 0.05
في مستكل الحرماف العاطفي األبكم كاالكتئاب كقمؽ المستقبؿ بيف األيتاـ في مراكز اإليكاء

كأقرانيـالمقيميفمعأسرىـ .

الفرضية الرئيسية الرابعة :التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()α ≤ 0.05
فيمستكلالحرمافالعاطفياألبكملدلاأليتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـ المقيميفمعأسرىـ
تعزل لمتغيرات ( :الجنس ،كالصؼ الدراسي ،كسبب فقداف األب ،كالعمر عند كفاة األب،
كسنكاتالحرماف) .

الفرضية الرئيسية الخامسة:التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()α≤ 0.05
فيمستكلاالكتئابلدلاأليتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـتعزل لمتغيرات:
(الجنس،كالصؼالدراسي،كسببفقدافاألب،كالعمرعندكفاةاألب،كسنكاتالحرماف) .
الفرضية الرئيسية السادسة:التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()α≤ 0.05
في مستكل قمؽ المستقبؿ لدل األيتاـ في مراكز اإليكاء كأقرانيـ المقيميف مع أسرىـ تعزل
لمتغيرات ( :الجنس ،كالصؼ الدراسي ،كسبب فقداف األب ،كالعمر عند كفاة األب ،كسنكات
الحرماف) .
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
أوالً :منيج الدراسة.
ثانياً :مجتمع الدراسة.
ثالثاً :عينة الدراسة.
رابعاً :أدوات الدراسة.
خامساً :األساليب اإلحصائية.

الفصل الرابع :إجراءات الدراسة
مقدمة:
تيدؼ الدراسة الحالية لمكشؼ عف عبلقة الحرماف العاطفي األبكم بقمؽ المستقبؿ
كاالكتئاب لدل األيتاـ المقيميف بمراكز اإليكاء كأقرانيـ المقيميف مع أسرىـ ،كلتحقيؽ أىداؼ

الدراسةقامتالباحثةبمجمكعةمفاإلجراءاتالميدانية،كيتناكؿالفصؿالرابععرضان ألىـىذه

اإلجراءات ،حيث يتضمف :منيج الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كعينة الدراسة ،كأدكات الدراسة،
كاألساليباإلحصائيةالمستخدمة .
أوالً :منيج الدراسة:
يشيرمنيجالدراسةإلى الطريقةالبحثيةالتييختارىاالباحثلتساعدهفيالحصكؿعمى

ىا(األغاكاألستاذ .)82:2003،كلتحقيؽ

معمكماتتمكنومفإجابةأسئمةالبحثمفمصادر
أىداؼالدراسةاستخدمتالباحثةالمنيجالكصفيالتحميمي،لمناسبتولطبيعةالدراسة،حيثيرل

ممحـ ( )324 :2000أف المنيج الكصفي التحميمي عبارة عف أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير
العممي المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة ،كتصكيرىا كميان عف طريؽ جمع بيانات
كمعمكماتمقننةعفالظاىرةأكالمشكمة،كتصنيفياكتحميمياكاخضاعيالمدراساتالدقيقة .

لذافإفالباحثة اعتمدت عمىىذاالمنيجلمكصكؿإلىالمعرفةالدقيقةكالتفصيميةحكؿ
مشكمةالبحث،كلتحقيؽتصكرأفضؿكأدؽلمظاىرةمكضعالدراسة،كباالعتمادعمىمصدريف

أساسييفمفمصادرجمعالبيانات؛المصادراألكلية،كالمصادرالثانكية .
ثانياً :مجتمع الدراسة:

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع األيتاـ المقيميف بمراكز اإليكاء كأقرانيـ العادييف

المقيميفمعأسرىـ؛فيمحافظاتقطاعغزة،كتتراكحأعمارىـمابيف()17-12سنة،البالغ

عددىـ()2477خبلؿالعاـ(،)2016منيـ()42يتيمانكيتيمةفيمركزاألمؿلؤليتاـ،ك()32
يتيمانكيتيمةفيقريةاألطفاؿ .

ثالثاً :عينة الدراسة:
تنقسـعينةالدراسةإلىعينةاستطبلعيةلتقنيفأدكاتالدراسة،كعينةفعميةلتطبيؽأدكات

الدراسةكاستخبلصالنتائج :
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 -1العينة االستطالعية :قامتالباحثةباختيارعينةعشكائيةمفاأليتاـ فيمحافظةرفح لتقنيف
أدكاتالدراسة،بمغعددىـ(17ذك انر،ك23أنثى)،ككافمتكسطأعمارىـيبمغ()14.2سنة،

كالجديربالذكرأفالعينةاالستطبلعيةكانتمفخارجعينةالدراسةالفعمية.

 -2العينة الفعمية :قامتالباحثةباختيارعينةتككنتمف()200يتيـ كيتيمة،حيثتـاختيار
جميع األيتاـالمقيميفبمراكزاإليكاءبطريقةالمسحالشامؿكبمغ عددىـ(،)74كتـاستبعاد

أربع حاالت لعدـ استيفائيـ لشركط الدراسة الحالية ،كتـ مشكرة المشرؼ عمى ىذه الدراسة
كذكم االختصاص في مجاؿ اختيار عينة الدراسة مف المقيميف مع أسرىـ ،كذلؾ لتحقيؽ

شركط،كمتطمباتالدراسةفيالمقارنةبيفالمقيميفبدكركمراكزاإليكاء،كالمقيميفمعأسرىـ
كاألقارب .كفيضكءذلؾقامتالباحثةباختيارعينةعشكائيةمفاأليتاـالمقيميفمعأسرىـ

بمغت()130طفبلنكطفمة،كبالتاليفإنوتـاختيارعينةالدراسةكفؽأسمكبيفاألكؿ:أسمكب
الحصر الشاممة لؤليتاـ المقيميف في مراكز اإليكاء ،كالثانية بالطريقة العشكائية البسيطة

لممقيميف مع أسرىـ ،كالجدير بالذكر أف آلية التطبيؽ كانت بالطريقة المباشرة ،حيث قامت

الباحثةبمقابمةاألطفاؿكتطبيؽأدكاتالدراسةعمييـ.

كالجدكؿ رقـ ( )1يكضح خصائص عينة الدراسة تبعان لمتغيرات الجنس ،كمكاف اإلقامة

(السكف)،كالصؼالدراسي،كسببكفاةاألب،كالعمرعندكفاةاألب،كسنكاتالحرمافمفاألب :
جدول رقم ( )1يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات :الجنس ومكان السكن والصف الدراسي وسبب فقدان
األب والعمر عند وفاة األب وسنوات الحرمان

البيان
الجنس 
مكافالسكف 

الصؼالدراسي 

سببكفاةاألب 
عمرالطفؿعندكفاة
األب 
سنكاتالحرماف 
اإلجمالي

المتغيرات
ذكر
أنثى
أحد األقارب
مراكز اإلٌىاء
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثانً عشر
االستشهاد
حالة وفاة
 5سنىات فأقل
 12 – 6سنة
أكثر من  12سنة
 5سنىات فأقل
 12 – 6سنة
أكثر من  12سنة
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العدد
95
105
130
70
23
40
37
18
32
33
17
87
113
99
87
14
61
109
30
200

النسبة المئوية
47.50
52.50
65.00
35.00
11.50
20.00
18.50
9.00
16.00
16.50
8.50
43.50
56.50
49.50
43.50
7.00
30.50
54.50
15.00
100.0

رابعاً :أدوات الدراسة:
ات؛كىيالحرمافالعاطفياألبكم،كاالكتئاب،كقمؽ

تتناكؿ الدراسة الحالية ثبلثة متغير

المستقبؿ ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف مقياس الحرماف العاطفي األبكم (إعداد الباحثة)،
كالقائمة العربية الكتئاب الطفكلة كالمراىقة (إعداد أحمد عبد الخالؽ ،)2003 ،كمقياس قمؽ

المستقبؿعنداألطفاؿكالمراىقيف(إعدادزينبشقير،)2005،كيتضحذلؾمفخبلؿمايمي .
 -1مقياس الحرمان العاطفي.
 -تصميم المقياس ووصفو:

قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات كالدراسات النفسية السابقة ذات العبلقة بالحرماف

العاطفي،كالحرمافالعاطفياألبكملدلفئاتمشابية مثؿدراسة(سمماف،)2002،ك(الكشر،

 ،)2005ك( ،)Makiland et. al, 2010كقامت بتعريؼ الحرماف العاطفي عمى أنو فقداف
الطفؿلعاطفةاألبنتيجةلكفاتو (كفاة،أكاستشياد)،كعدـإشباعحاجاتالطفؿ مفعاطفة

األب،كالتأثرالشديدبيذاالفقد .

كماكعرفت الباحثةالحرمافالعاطفيإجرائيانبالدرجةالتييحصؿعميياالطفؿمفخبلؿ

استجابتوعمىفقراتمقياسالحرمافالعاطفي .

كفيضكءالتعريؼالسابؽقامتالباحثةبصياغة ()22فقرةتعبرعفمشاعرلمحرماف
العاطفي ،كعرض المقياس في صكرتو األكلية عمى مشرؼ الدراسة ثـ عمى مجمكعة مف

المختصيفكأعضاءىيئةالتدريسفيالجامعاتالفمسطينية،كتـتعديؿبعضالفقرات،كحذؼ

كاضافةفقراتجديدة،ككافالشكؿالنيائيلممقياسعبارةعف()20فقرة .
كبناء عمى بناء تكجييات مشرؼ الدراسة ك آراء المحكميف تـ ترميز كتصحيح بيانات
ن

المقياسكفؽسمـليكرتخماسيالترتيب ،كذلؾباستخداـالنمكذجالتالي :
االستجابة
الترميزكاإلدخاؿ 

دائماً

5

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

4

3

2

1

كالجديربالذكرأفجميعالفقراتكانتسمبية،كبالتاليفإفالدرجةالكميةالتييحصؿ

عميياالمفحكصتبمغ(،)100=5×20كأدنىدرجةلممفحكص( .)20=1×20
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 صدق المقياس (:)Validityيعرؼالصدؽعمىأنوقدرةالمقياسعمىقياسالظكاىرالتييتناكليا،كيعرؼالصدؽأيضان
عمى أنو شمكؿ المقياس لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ككضكح

الفقراتكالمفرداتمفناحيةأخرل،بحيثتككفمفيكمةلكؿمفيستخدميا(عبيداتكآخركف،
 .)179 :2001كقامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ المقياس مف خبلؿ عدة طرؽ ،كذلؾ عمى

النحكالتالي :

أ) :صدق المحكمين (الصدق الظاىري) (:)Refreeze Validity
قام ػتالباحث ػةبعػػرضالمقيػػاسفػػيصػػكرتواألكليػػةعمػػىمجمكعػػةمػػفالمحكمػػيفبمغػػت

()11عضػػكىيئػػةتػػدريسفػػيجامعػػاتالػػكطف،كالمتخصصػػيففػػيالعمػػكـالتربكيػػةكعمػػـالػػنفس
كاإلحصاء،كيكضحالممحؽرقـ()1أسماءالمحكميف .
حيػػثطمب ػتالباحث ػةمػػفالمحكمػػيفإبػػداءآرائيػػـفػػيمػػدلمبلئمػػةالعبػػاراتلقيػػاسمػػا
كضػػعتألجمػػو،كمػػدلكضػػكحصػػياغةالعبػػارات ،كمناسػػبةكػػؿعبػػارةلقيػػاسالحرمػػافالعػػاطفي،

كمػػدلكفايػػةالعبػػاراتلتغطيػػةالمتغيػػر؛ىػػذاباإلضػػافةإلػػىاقت ػراحمػػايركنػػوضػػركريانمػػفتعػػديؿ
صياغةالعباراتأكحذفيا،أكإضافةعباراتجديدةألداةالدراسة .

كاسػ ػػتنادانإلػ ػػىالمبلحظػ ػػاتكالتكجييػ ػػاتالتػ ػػيأبػ ػػداىاالمحكمػ ػػكفقام ػ ػتالباحث ػ ػةبػ ػػإجراء

التعديبلتالتياتفؽعمييامعظـالمحكميف،حيثتػـتعػديؿصػياغةالعبػاراتكحػذؼأكإضػافة

بعضالفقػرات،كعمػىضػكءتمػؾاآلراءتػـاسػتبعادبعػضالفقػراتكتعػديؿبعضػيااآلخػرليصػبح
عددفقراتالمقياس()20فقرة .
ب) :صدق االتساق الداخمي لفقرات مقياس الحرمان العاطفي ( Internal Consistency
.)Validity
يعداالتساؽالداخميمفأفضؿأنكاعقياسالصدؽكالثبات،حيثأنويعبرعفتجانس

كشػػمكؿالمقيػػاس،كيػػتـاحتسػػابومػػفخػػبلؿإيجػػادالعبلقػػةبػػيفالفق ػراتكالدرجػػةالكميػػةلممقيػػاس،

ككانتنتائجاالتساؽالداخميكمابالجدكؿرقـ()2اآلتي :
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جدول رقم ( :)2يوضح معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين فقرات مقياس الحرمان العاطفي
والدرجة الكمية لفقراتو

م.

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

م.

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

.1

**0.742

0.000

.11

*0.331

0.037

.2

**0.638

0.000

.12

**0.686

0.000

.3

**0.433

0.005

.13

**0.755

0.000

.4

**0.632

0.000

.14

**0.852

0.000

.5

**0.717

0.000

.15

**0.900

0.000

.6

**0.675

0.000

.16

**0.859

0.000

.7

**0.831

0.000

.17

**0.792

0.000

.8

**0.822

0.000

.18

**0.863

0.000

.9

**0.814

0.000

.19

**0.690

0.000

.10

*0.395

0.012

.20

*0.340

0.032

**رالجدكليةعنددرجةحرية(،)2-40كمستكلداللة()0.01تساكم( )0.38
*رالجدكليةعنددرجةحرية(،)2-40كمستكلداللة()0.05تساكم( )0.31

يتض ػػحم ػػفالج ػػدكؿرق ػػـ()2أفجمي ػػعق ػػيـمع ػػامبلتاالرتب ػػاطكان ػػتأكب ػػرم ػػفمعام ػػؿ
االرتبػػاطعنػػددرجػػاتحريػػة(،)38كمسػػتكلداللػػة(،)0.05أكمسػػتكلداللػػة(،)0.01حيػػث
كانتجميعقيـاالحتماؿأقؿمف(،)0.05كىذايدلؿعمىأفمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيان،
ػاءعمػػىالنتػػائجال ػكاردةفػػيالجػػدكؿفػػإففق ػراتمقيػػاسالحرمػػافالعػػاطفيدالػػةكصػػادقةلمػػا
كبنػ ن

كضعتألجؿقياسو .

 ثبات المقياس (:)Reliabilityيقصدبالثباتاالستقراركعدـتغيرالنتائجبشكؿجكىرملكأعيدتطبيؽالمقياسعدة

مراتتحتنفسالظركؼكالشركطالمكاتية،كلمتحقؽمفثباتالمقياسقامتالباحثةباالعتماد
عمىعدةطرؽكىيكالتالي :
أ) :الثبات بطريقة معامالت ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha coefficient
كتقكـىذهالطريقةعمىأساساحتسابمعامؿألفاكركنباخلجميعفقراتمقياسالحرماف

العاطفي،كالجدكؿالتاليرقـ()3يبيفالنتائج :
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جدول رقم ( )3معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات مقياس الحرمان العاطفي األبوي
البيان

عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

 20

1.939

مقياسالحرمافالعاطفياألبكم 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمعامؿ ألفاكركنباخكافمرتفعان،كبمغ(،)0.939كىذا

يدلؿعمىثباتنتائجمقياسالحرمافالعاطفياألبكم .

ب) :طريقة التجزئة النصفية (:)Split Half Coefficient
كتقكـىذهالطريقةعمىأساستقسيـالمقياسإلىفق ارتفردية،فقراتزكجية،كاحتساب

معامؿ االرتباط بينيما ،كمف ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف لتصحيح المعامؿ
2R
()Spearmen- Brown Coefficientكذلؾحسبالمعادلة:
R 1

،ككانتالنتائجكمافي

الجدكؿرقـ()4يكضحالنتائج :

جدول رقم ( )4معامل االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لمقياس الحرمان
العاطفي األبوي
البيان
مقياسالحرمافالعاطفياألبكم 

عدد الفقرات

معامل االرتباط

التصحيح

 20

**0.881

0.936

الجدكؿ السابؽ رقـ ( )4يتبيف أف معامؿ االرتباط بيف الفقرات فردية الرتب كالفقرات
زكجية الرتب داؿ إحصائيان ،كبمغ ( ،)0.881كبعد التصحيح بمغ معامؿ االرتباط (،)0.936
كىكمعدؿمرتفع .

 -2مقياس القائمة العربية الكتئاب الطفولة والمراىقة.
اطمعتالباحثػةعمػىمجمكعػةمػفالد ارسػاتالسػابقة،كالمقػاييسالمتعمقػةباالكتئػابلػدل
األطفػػاؿكالم ػراىقيف،كالحظػػتبػػأفأكثػػرالمقػػاييسمناسػػبةلطبيعػػةالد ارسػػةالحاليػػةمقيػػاسأحمػػد
عبدالخالؽ(،)2003حيثأنواستخدـفيبمدافعربيةمختمفة،كمنياجميكريةمصرالعربيػة،
كاألردف،كالككيت،كالمممكػةالعربيػةالسػعكدية،كعمػىفتػراتزمنيػةمختمفػةمػفعػاـ(2003إلػى

،)2015كمػػاتػػـتطبيقػػوكالتأكػػدمػػفسػػبلمتوفػػيبمػػدافأجنبيػػةمنيػػاالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػة.
كمفالدراساتالسػابقةالتػياسػتخدمتالمقيػاس(الػدكخيكعبػدالخػالؽ،)2004،ك(عبػاسكعبػد

الخػػالؽ،)2005،كد ارسػػة(عبػػدالخػػالؽكعبػػدالغنػػي،)2005،كد ارسػػة( Abdel- Khaled,

،)2006كد ارسػػة(العصػػركآخػػركف،)2008،كد ارسػػة(عبػػدالخػػالؽكآخػػركف،)2008،كد ارسػػة

(عبدالخالؽككريـ،)2010،كدراسة(عبدالخالؽكمحمد .)2013،
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كأىـمايميزمقياسالقائمةالعربيةالكتئابالطفكلةكالمراىقةسيكلةكسبلسةالعبػارات،

كسػػيكلةالتصػػحيح،كالقػػدرةعمػػىاسػػتخداموبشػػكؿفػػردم،أكبشػػكؿجمػػاعي،كيتضػػمفمشػػاعر
شاممةلكافةاألعراضاالكتئابية .
كاىػػتـأحمػػدعبػػدالخػػالؽبكضػػعمقيػػاسمتعػػدداألبعػػادلػػدلاألطفػػاؿكالمػراىقيف،كيقػػيس

أبعاد:التشاؤـ،كضعؼالتركيز،كمشكبلتالنكـ،كافتقاداالستمتاع،كالتعب،كالكحدة،كانخفاض

تقديرالذات،كالشكاكلالجسمية،ككؿبعػدينبثػؽعنػوخمػسعبػاراتلقياسػو ،كيػتـاإلجابػةعمػى
فقراتالمقياسمفخبلؿثبلثإجابات؛ال،أحيانان،كثي انر،كتصححكفؽالترميز( .)3،2،1
كل ػػـيطب ػػؽالمقي ػػاسعم ػػىالبيئ ػػةالفمس ػػطينية؛كامتث ػػاالنلتعميم ػػاتمش ػػرؼالد ارس ػػةقام ػػت

الباحثةبحسابصدؽالمقياسكثباتنتائجو،كذلؾكفقانلئلجراءاتالتالية :
 -صدق مقياس القائمة العربية الكتئاب الطفولة والمراىقة.

تأكدتالباحثةمفصدؽالمقيػاسمػفخػبلؿمجمكعػةمػفاإلجػراءاتكالطػرؽالمناسػبة،

كافأىمياعمىالنحكالتالي :

أ) :صدق المحكمين "الصدق الظاىري":
عرضػػتالباحثػػةالمقيػػاسعمػػىمجمكعػػةمػػفالمختصػػيفكعممػػاءالػػنفسكأعضػػاءىيئػػة
تدريسفيالجامعاتالفمسطينيةأنظرالممحؽرقـ(،)1كتـتعديؿثبلثفقراتفقط،كلـتحػذؼ

فقرات،كلـيتـإضافةفقراتجديدة .

ب) :صدق االتساق الداخمي لفقرات مقياس اكتئاب الطفولة والمراىقة:
تـحسابمعػامبلتاالرتبػاطبػيفكػؿفقػرةمػففقػراتمقيػاساكتئػابالطفكلػةكالمراىقػة
كالدرجةالكميةلفقراتو،ككانتالنتائجكمابالجدكؿرقـ()5اآلتي :
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جدول رقم ( :)5يوضح معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين فقرات مقياس اكتئاب الطفولة والمراىقة
والدرجة الكمية لفقراتو
م.

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

م.

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

.1

**0.605

0.000

.21

**0.623

0.000

.2

*0.355

0.025

.22

**0.650

0.000

.3

*0.368

0.019

.23

**0.447

0.004

.4

**0.505

0.001

 .24

**0.570

0.000

.5

**0.455

0.003

.25

**0.666

0.000

.6

*0.322

0.042

.26

**0.608

0.000

.7

**0.422

0.007

.27

**0.731

0.000

.8

**0.747

0.000

.28

**0.487

0.001

 .9

**0.447

0.004

.29

**0.572

0.000

.10

**0.578

0.000

.30

**0.668

0.000

 .11

**0.464

0.003

 .31

**0.582

0.000

.12

**0.488

0.001

 .32

**0.577

0.000

.13

**0.525

0.000

 .33

**0.598

0.000

 .14

**0.699

0.000

 .34

**0.729

0.000

.15

**0.499

0.001

 .35

**0.772

0.000

.16

*0.379

0.016

 .36

**0.707

0.000

.17

**0.598

0.000

 .37

**0.629

0.000

 .18

**0.596

0.000

 .38

**0.493

0.001

.19

**0.456

0.009

 .39

**0.526

0.000

.20

**0.410

0.009

 .40

**0.530

0.000

**رالجدكليةعنددرجةحرية(،)2-40كمستكلداللة()0.01تساكم( )0.38
*رالجدكليةعنددرجةحرية(،)2-40كمستكلداللة()0.05تساكم( )0.31

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5أف جميع قيـ معامبلت االرتباط كانت أكبر مف معامؿ

االرتباط عند درجات حرية ( ،)38كمستكل داللة ( ،)0.05أك مستكل داللة ( ،)0.01حيث
كانتجميعقيـاالحتماؿأقؿمف(،)0.05كىذايدلؿعمىأفمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيان،

كبناء عمى النتائج الكاردة في الجدكؿ فإف فقرات اكتئاب الطفكلة كالمراىقة دالة كصادقة لما
ن

كضعتألجؿقياسو .
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كمػػا كقامػػتالباحثػػةبحسػػابمعػػامبلتاالرتبػػاطبػػيفاألع ػراضاالكتئابيػػةالتػػيتقيسػػيا

الفق ػراتكالدرجػػةالكميػػةلمقائمػػةالعربيػػةالكتئػػابالطفكلػػةكالمراىقػػة،ككانػػتالنتػػائجعمػػىالنحػػك
التالي :
جدول رقم ( :)6يوضح معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين األعراض الفرعية لمقياس اكتئاب الطفولة
والمراىقة والدرجة الكمية لفقراتو
معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

األعراض

م.
.1

التشاؤـ

**0.787

0.000

.2

ضعؼالتركيز

**0.828

0.000

.3

مشكبلتالنكـ

**0.834

0.000

.4

افتقاداالستمتاع

**0.851

0.000

.5

التعب 

**0.739

0.000

.6

الكحدة 

**0.699

0.000

.7

انخفاضتقديرالذات

**0.704

0.000

.8

الشكاكلالجسمية 

**0.776

0.000

**رالجدكليةعنددرجةحرية(،)2-40كمستكلداللة()0.01تساكم( )0.38
*رالجدكليةعنددرجةحرية(،)2-40كمستكلداللة()0.05تساكم( )0.31

يتضػػحمػػفالجػػدكؿرقػػـ()6أفجميػػعقػػيـمعػػامبلتاالرتبػػاطكانػػتأكبػػرمػػفمعامػػؿ

االرتبػػاطعنػػددرجػػاتحريػػة(،)38كمسػػتكلداللػػة(،)0.05أكمسػػتكلداللػػة(،)0.01حيػػث
كانتجميعقيـاالحتماؿأقؿمف(،)0.05كىذايدلؿعمىأفمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيان،

ػاءعمػػىالنتػػائجال ػكاردةفػػيالجػػدكؿفػػإفأعػراضاكتئػػابالطفكلػػةكالمراىقػػةدالػػةكصػػادقةلمػػا
كبنػ ن

كضعتألجؿقياسو .

 ثبات مقياس اكتئاب الطفولة والمراىقة:قامتالباحثةبحساب ثباتمقياساكتئابالطفكلةكالمراىقةمفخبلؿعدةطرؽكىي
عمىالنحكالتالي :
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أ) :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha coefficient
كتقكـىذهالطريقةعمىأساساحتسابمعامؿألفاكركنباخلجميعفقراتمقياساكتئاب

الطفكلةكالمراىقة،كالجدكؿالتالييبيفلناالنتائج :

جدول رقم ( )7معامالت ألفا كرونباخ لجميع أعراض اكتئاب الطفولة
والمراىقة والدرجة الكمية لممقياس
عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

األعراض

م.
.1

التشاؤـ

5

0.825

.2

ضعؼالتركيز

5

0.888

.3

مشكبلتالنكـ

5

0.907

.4

افتقاداالستمتاع

5

0.911

.5

التعب

5

0.904

.6

الكحدة

5

0.874

.7

انخفاضتقديرالذات

5

0.867

.8

الشكاكلالجسمية

5

0.897

40

0.944

الدرجة الكمية

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )7أف معامبلت ألفا كركنباخ كانت مرتفعة جدان،

كتراكحتلؤلعراضاالكتئابيةمابيف( 0.867إلى،)0.911كبمغمعامؿألفاكركنباخلمدرجة
الكميةلمقياساكتئابالطفكلةكالمراىقة(،)0.944كىيمعدالتمرتفعة .
ب) :الثبات بطريقة التجزئة النصفية (:)Split Half Coefficient

تقكـىذهالطريقػةعمػىأسػاستقسػيـالمقيػاسكأبعػاده(األعػراضاالكتئابيػةالفرعيػة)إلػى

فق ػراتفرديػػةالرتػػب،فق ػرات زكجيػػةالرتػػب،كاحتسػػابمعامػػؿاالرتبػػاطبينيمػػا،كمػػفثػػـاسػػتخداـ
معادلةسػبيرمافبػراكفلتصػحيحالمعامػؿ()Spearmen- Brown Coefficientكذلػؾحسػب

2R
المعادلة:
R 1

فيحاؿتساكمطرفياالرتباط،أكمعادلةجتمػاففػيحػاؿعػدـتسػاكمطرفػي


االرتباطكذلؾحسبالمعادلة 12 :


ع   12ع  2

ع

2

،  2ككانتالنتائجكمافيالجدكؿرقـ()8التالي :





82

جدول رقم ( )8معامالت االرتباط بين الفقرات فردية رتب والفقرات زوجية رتب لألعراض االكتئابية
والدرجة الكمية لممقياس وتصحيحيا
عدد الفقرات

معامل االرتباط

معامل االرتباط المصحح

األعراض

م.
.1

التشاؤـ

5

**0.849

0.916

.2

ضعؼالتركيز

5

**0.731

0.838

.3

مشكبلتالنكـ

5

**0.758

0.860

.4

افتقاداالستمتاع

5

**0.863

0.923

.5

التعب

5

**0.491

0.654

.6

الكحدة

5

**0.559

0.715

.7

انخفاضتقديرالذات

5

**0.702

0.820

.8

الشكاكلالجسمية

5

**0.711

0.820

40

0.866

0.928

الدرجة الكمية

يتضػحمػفالجػػدكؿالسػابؽرقػـ()8أفقػػيـمعػامبلتاالرتبػاطبػػيفالفقػراتفرديػةالرتػػب

كالفق ػراتزكجيػػةالرتػػبدالػػةإحصػػائيان،ككانػػتمحصػػكرةمػػابػػيف(0.491إلػػى،)0.863كبمػػغ

معامؿاالرتباطلمدرجةالكمية(،)0.866كبعدالتصحيحبمغ(.)0.928كىكمعامؿمرتفع .
( :)3مقياس قمق المستقبل لمطفولة والمراىقة.

قامػػتالباحثػػةبػػاالطبلععمػػىاألدبيػػاتالنفس ػػيةالسػػابقة،كتػػـاالطػػبلععمػػىعػػددم ػػف

مقػػاييسقمػػؽالمسػػتقبؿعنػػداألطفػػاؿكالم ػراىقيفمثػػؿد ارسػػة(حم ػزة،)2005،كد ارسػػة(مسػػعكد،

،)2006كد ارسػػة(العمػػي،)2008،كد ارسػػة(الحمػػح،)2011،كد ارسػػة(ف ػريح،)2012،كقامػػت
الباحث ػػةبمش ػػكرةمش ػػرؼالد ارس ػػة،كت ػػـاختي ػػارمقي ػػاسقم ػػؽالمس ػػتقبؿم ػػفإع ػػداد(زين ػػبش ػػقير،
،)2005ككانػػتأىػػـأسػػباباختيػػارالمقيػػاستمتعػػوبصػػدؽكثبػػاتمناسػػبيف،كجػػرلتطبيقػػوفػػي
عدةبمدافعربية،منياجميكريػةمصػرالعربيػة،كاألردف،كليبيػا،كالج ازئػر،كػذلؾيتمتػعالمقيػاس

بسيكلةالتطبيؽككضكحالعبارات .

حيػػثتػػـتعػػديؿصػػياغة()7فق ػرات،لتتفػػؽمػػعطبيعػػةفئػػةالد ارسػػة،كالبيئػػةالفمسػػطينية،

كذلؾعرضالمقياسعمػىمجمكعػةمػفالمختصػيفلمتأكػدمػفسػبلمتوالمفظيػةكالمغكيػة،كقدرتػو
عمىتحقيؽاألىداؼالمرجكةمنو .
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كاتبعتالباحثةتصحيحخماسيالترتيب،كفؽالجدكؿالتالي :
الفقراتاإليجابية 

1

غالباً
2

أحياناً

نادراً

أبداً

االستجابة

دائماً

الفقراتالسمبية 

5

4

3

2

1

3

4

5

كالجديربالػذكرأنػوتػـاألخػذبعػيفاالعتبػارفػيترميػزالبيانػاتصػياغةالفقػراتالسػمبية

كاإليجابية،حيثتضمفالمقياسفيصكرتوالنيائية()28فقرة،تتكزعإلػىخمسػةأبعػادرئيسػة،
ككان ػ ػػتالفقػ ػ ػراترق ػ ػػـ(،9ك،17ك،18ك،19ك،21ك،24ك،26ك،27ك)28ذاتص ػ ػػياغة
إيجابية،بينماكانتالفقراتالمتبقيةذاتصياغةسمبية.ككانتأبعادمقياسقمؽالمسػتقبؿعمػى

النحكالتالي :

 .1القمؽمفالمشاكؿالحياتيةالمستقبمية(6فقرات)(.)6-5–4–3–2–1
 .2الرؤيةلمحياة(6فقرات)(.)12-11–10–9–8–7

 .3قمؽالتفكيرفيالمستقبؿ(5فقرات)(.)17-16–15–14–13

 .4اليأسمفالمستقبؿ(6فقرات)(.)23-22–21–20–19–18
 .5القمؽمفالفشؿفيالمستقبؿ(5فقرات)( .)28-27–26–25–24
 صدق مقياس قمق المستقبل لألطفال والمراىقين:التالي :

قامتالباحثةبحسابصدؽالمقياسمفخبلؿعدةإجراءاتميدانية،كذلؾعمػىالنحػك

أ) :صدق المحكمين (الصدق الظاىري):
عرضػػتالباحثػػةالمقيػػاسعمػػىمجمكعػػةمػػفالمختصػػيفبمجػػاالتعمػػـالػػنفسكالصػػحة
النفسػػية،كجػػرلاألخػػذبكافػػةآراءكمقترحػػاتلجنػػةالتحكػػيـ؛عمم ػانبػػأفلجنػػةالتحكػػيـلػػـتحػػذؼ

فقرات،كلـتضؼفقرات،كاكتفتفقطبإعادةصياغة()4فقرات .
ب) :صدق االتساق الداخمي لفقرات مقياس قمق المستقبل:

تـحسابمعامبلتاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتالمقياسكالدرجةالكميةلمبعدالذم
تنتميإليو،ككانتالنتائجكمايكضحالجدكؿرقـ( :)9


84

جدول رقم ( :) 9يوضح معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين فقرات مقياس قمق المستقبل والدرجة
الكمية لفقراتو
م.

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

م.

معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

.1

**0.741

0.000

.15

**0.764

0.000

.2

**0.834

0.000

.16

**0.666

0.000

.3

**0.567

0.000

.17

**0.425

0.006

.4

**0.653

0.000

 .18

**0.425

0.006

.5

**0.686

0.000

.19

*0.396

0.011

.6

**0.732

0.000

.20

**0.386

0.000

.7

**0.625

0.000

.21

**0.517

0.001

.8

**0.490

0.001

.22

**0.434

0.005

 .9

*0.323

0.042

.23

**0.455

0.003

.10

**0.657

0.000

 .24

**0.439

0.005

 .11

**0.679

0.000

.25

*0.393

0.012

.12

**0.476

0.002

.26

**0.640

0.000

.13

**0.686

0.000

.27

**0.653

0.000

 .14

**0.705

0.000

.28

**0.667

0.000

**رالجدكليةعنددرجةحرية(،)2-40كمستكلداللة()0.01تساكم( )0.38
*رالجدكليةعنددرجةحرية(،)2-40كمستكلداللة()0.05تساكم( )0.31

يتضػػحمػػفالجػػدكؿرقػػـ()9أفجميػػعقػػيـمعػػامبلتاالرتبػػاطكانػػتأكبػػرمػػفمعامػػؿ

االرتبػػاطعنػػددرجػػاتحريػػة(،)38كمسػػتكلداللػػة(،)0.05أكمسػػتكلداللػػة(،)0.01حيػػث
كانتجميعقيـاالحتماؿأقؿمف(،)0.05كىذايدلؿعمىأفمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيان،

كبناءعمىالنتائجالكاردةفيالجدكؿفإففقراتقمؽالمستقبؿلمطفكلةكالمراىقةدالةكصادقةلما
ن

كضعتألجؿقياسو .

كقامتالباحثةبحسابمعامبلتاالرتباطبيفأبعادمقياسقمػؽالمسػتقبؿكالدرجػةالكميػة
لفقراتو :
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جدول رقم ( :)10يوضح معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين أبعاد مقياس قمق المستقبل
والدرجة الكمية لفقراتو
معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

األعراض

م.
.1

القمؽمفالمشاكؿالحياتيةالمستقبمية 

**0.787

0.000

.2

الرؤيةلمحياة

**0.828

0.000

.3

قمؽالتفكيرفيالمستقبؿ

**0.834

0.000

.4

اليأسمفالمستقبؿ

**0.851

0.000

.5

القمؽمفالفشؿفيالمستقبؿ

**0.739

0.000

**رالجدكليةعنددرجةحرية(،)2-40كمستكلداللة()0.01تساكم( )0.38
*رالجدكليةعنددرجةحرية(،)2-40كمستكلداللة()0.05تساكم( )0.31

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )10أف جميع قيـ معامبلت االرتباط كانت أكبر مف معامؿ
االرتباط عند درجات حرية ( ،)38كمستكل داللة ( ،)0.05أك مستكل داللة ( ،)0.01حيث
كانتجميعقيـاالحتماؿأقؿمف(،)0.05كىذايدلؿعمىأفمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيان،

كبناء عمىالنتائجالكاردةفيالجدكؿفإفأبعادقمؽالمستقبؿ دالةكصادقةلماكضعتألجؿ
ن

قياسو .

 ثبات مقياس قمق المستقبل لألطفال والمراىقين:تـحسابثباتالمقياسباستخداـطريقةمعامبلتألفاكركنباخ،كطريقةالتجزئةالنصفية
كذلؾعمىالنحكالتالي :
أ) :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha coefficient
كتقكـ ىذه الطريقة عمى أساس احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لجميع فقرات مقياس قمؽ
المستقبؿلمطفكلةكالمراىقة،كالجدكؿالتاليرقـ()11يبيفالنتائج :
جدول رقم ( )11معامالت ألفا كرونباخ لجميع أبعاد قمق المستقبل والدرجة الكمية لممقياس
عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

األعراض 

م.
.1

القمؽمفالمشاكؿالحياتيةالمستقبمية

6

0.822

.2

الرؤيةلمحياة

6

0.819

.3

قمؽالتفكيرفيالمستقبؿ

5

0.744

.4

اليأسمفالمستقبؿ

6

0.708

.5

القمؽمفالفشؿفيالمستقبؿ

5

0.697

28

0.899

الدرجةالكمية 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )11أف معامبلت ألفا كركنباخ كانت مرتفعة جدان،

كتراكحتألبعادقمؽالمستقبؿمابيف( 0.697إلى،)0.822كبمغمعامؿألفاكركنباخلمدرجة
الكميةلمقياسقمؽالمستقبؿ(،)0.899كىيمعدالتمرتفعةنسبيان .
ب) :الثبات بطريقة التجزئة النصفية (:)Split Half Coefficient
تقػػكـىػػذهالطريقػػةعمػػىأسػػاستقسػػيـالمقيػػاسكأبعػػادهإلػػىفق ػراتفرديػػةالرتػػب،فق ػرات

زكجيةالرتب،كاحتسابمعامؿاالرتباطبينيما،كمفثـاستخداـمعادلةسبيرمافبراكفلتصحيح
2R
المعامؿ()Spearmen- Brown Coefficientكذلؾحسبالمعادلة:
R 1

فيحاؿتساكم

طرفػػياالرتبػػاط،أكمعادلػػةجتمػػاففػػيحػػاؿعػػدـتسػػاكمطرفػػياالرتبػػاطكذلػػؾحسػػبالمعادلػػة:

 12


ع   12ع  2

ع

2

،  2ككانتالنتائجكمافيالجدكؿرقـ()12التالي :


جدول رقم ( )12معامالت االرتباط بين الفقرات فردية رتب والفقرات زوجية رتب ألبعاد مقياس قمق
المستقبل والدرجة الكمية لفقراتو وتصحيحيا
عدد الفقرات

معامل االرتباط

معامل االرتباط المصحح

األعراض

م.
.1

القمؽمفالمشاكؿالحياتيةالمستقبمية

6

**0.816

0.899

.2

الرؤيةلمحياة

6

**0.607

0.755

.3

قمؽالتفكيرفيالمستقبؿ

5

**0.528

0.680

.4

اليأسمفالمستقبؿ

6

**0.623

0.770

.5

القمؽمفالفشؿفيالمستقبؿ

5

**0.533

0.682

الدرجة الكمية

28

**0.820

0.901

يتضػحمػػفالجػدكؿالسػػابؽأفقػيـمعػػامبلتاالرتبػاطبػػيفالفقػراتفرديػػةالرتػبكالفقػرات
زكجي ػػةالرت ػػبدال ػػةإحص ػػائيان،ككان ػػتمحص ػػكرةم ػػاب ػػيف(0.528إل ػػى،)0.816كبم ػػغمعام ػػؿ
االرتباطلمدرجةالكمية(،)0.820كبعدالتصحيحبمغ(.)0.901كىكمعامؿمرتفع .
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خامساً :األساليب اإلحصائية:
كانتأدكاتالدراسةعبارةعفثبلثػةمقػاييس،يتبػعكػؿمنيػامفتػاحتصػحيحخػاصبػو؛

حيػػثقامػػتالباحثػػةبتفريػػغالبيانػػاتكتبكيبيػػامػػفخػػبلؿبرنػػامجرزمػػةالتحميػػؿاإلحصػػائيلمعمػػكـ
االجتماعيػػة)Statistical Package for Social Science IBM Version 22.0(،

(،)SPSSكلتحميؿالبيانات،كاستخبلصالنتائج،كاختبارالفرضياتاستعانتالباحثةباختبػارات
كصفيةكأخرلاستدالليةكذلؾكاآلتي :
 التكػ ارراتكالنسػػبالمئكيػة(:)Frequencies and Percentكيسػػتخدـىػذااألمػػرلمتعػػرؼإلىتكراراستجاباتالفئة.

 معػػامبلتاالرتبػػاط(:)Correlation Coefficientلمتحقػػؽمػػفصػػدؽالمقيػػاسكثباتػػو،كالعبلقةبيفالمتغيرات.

 -طريقةالتجزئةالنصفية(:)Split-Half Coefficientلمتعرؼعمىثباتالمقاييس.

 معامػؿألفػاكركنبػاخ(:)Cronbach's Alpha Coefficientلمتعػرؼعمػىثبػاتمقػاييسالدراسة.

 اختب ػػارالتكزي ػػعالطبيع ػػي(:)Normal Testكيس ػػتخدـى ػػذااألم ػػرلمتعػ ػرؼعم ػػىطبيع ػػةالبياناتإذاكانتتتبعتكزيعانطبيعيانأـال،حيثتـاستخداـاختباركػكلمجركؼ-سػمرنكؼ

()1-Sample Kolmogorov-Smirnovلمناسبتولطبيعةالعينة.

 المتكسطالحسابي(:)Meanكيستخدـىذااألمرلمتعرؼعمىطبيعةاستجاباتالعينةعمىفقراتكمجاالتالمقياس.

 االنحػراؼالمعيػارم(:)Standard deviationكيسػتخدـلمتعػرؼعمػىانح ارفػاتاسػتجاباتالعينةعفالكسطالحسابيلتقديراتيـ.

 ال ػ ػػكزفالنسػ ػ ػبي(:)Percentageكيس ػ ػػتخدـى ػ ػػذااالختب ػ ػػارلمتع ػ ػػرؼعم ػ ػػىال ػ ػػكزفالنس ػ ػػبيالستجاباتالعينةعمىفقراتكمجاالتالمقياسكتفاعميـحكليا.

 اختبػػار(:)Independent Samples T - Testلمتعػػرؼإلػػىالفػػركؽبػػيفمجمػػكعتيفمستقمتيف.

 اختبػػار(:)One Way ANOVAsلمتعػػرؼإلػػىالفػػركؽبػػيفثػػبلثمجمكعػػاتمسػػتقمةفأكثر.

 -اختبارشيفيولممقارناتالبعدية(:)Scheffeلمكشؼعفطبيعةالفركؽبيفالمجمكعات.
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الفصل الخامس
عرض النتائج ومناقشتيا
اختبار التوزيع الطبيعي.
تحميل البيانات واإلجابة عن التساؤالت.

نتائج السؤال األول ومناقشتيا.

نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا.
نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا.

نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا.

نتائج السؤال الخامس ومناقشتيا.
نتائج السؤال السادس ومناقشتيا.
نتائج السؤال السابع ومناقشتيا.
ممخص عام لمنتائج.
التوصيات.

المقترحات.
الصعوبات التي واجيت الباحثة.

الفصل الخامس :عرض النتائج ومناقشتيا
مقدمة:
يتناكؿ الفصؿ الخامس عرضان لنتائج الدراسة كمناقشتيا في ضكء األدبيات كالدراسات

السابقة ،حيث استخدمت الباحثة مجمكعة مف االختبارات الكصفية كاالستداللية لئلجابة عف
أسئمة الدراسة كالتحقؽ مف فركضيا ،كلتحديد االختبارات المناسبة قامت الباحثة بالتعرؼ إلى
طبيعة البيانات التي جمعتيا مف حيث اعتدالية منحنى بيانات كؿ مقياس .كذلؾ عمى النحك

التالي :
اختبار التوزيع الطبيعي.
اس ػػتخدمتالباحث ػػةاختب ػػارك ػػكلمجركؼ–س ػػمرنكؼ(1-Sample Kolmogorov-

)Smirnovلمكشؼعفطبيعةمنحنىالبيانات،كالعينةتبمغ()200يتيـكيتمية،ككانتالنتائج
كماىكمبيفبالجدكؿالتاليرقـ( :)13

جدول رقم ( :)13نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ()1- Sample Kolmogrov- Smirnov
الفقرات

قيمة ()Z

قيمة ()Sig.

األداة
مقياسالحرمافالعاطفي 

20

1.133

0.103

مقياساالكتئاب 

40

1.270

0.079

مقياسقمؽالمستقبؿ 

28

1.232

0.096

الجدكؿ السابؽ رقـ ( )13يكضح أف قيـ ( )Sig.كانت أكبر مف مستكل الداللة

(،)0.05كعميوفإفالبياناتتتبعتكزيعانطبيعيان،كيجباستخداـاختبارمعممية .
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تحميل البيانات واإلجابة عن التساؤالت:

نتائج السؤال األول ومناقشتيا :
ما مستوى الحرمان العاطفي األبوي واالكتئاب وقمق المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليواء

وأقرانيم المقيمين مع أسرىم؟

لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ قامت الباحثة باستخداـ االختبارات الكصفية المناسبة لمكقكؼ

عمىمستكلالحرمافالعاطفي،كاالكتئابكقمؽالمستقبؿلدلعينةالدراسةمفاأليتاـالمقيميف
بدكر ال رعاية كأقرانيـ العادييف المقيميف مع أسرىـ ،حيث تـ استخداـ المتكسطات الحسابية،
كاالنحرافاتالمعياريةكاألكزافالنسبيكالرتبككانتالنتائجعمىالنحكالتالي :

 -1مستوى الحرمان العاطفي.
يعرض الجدكؿ التالي رقـ ( )14المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي
لمستكلالحرمافالعاطفياألبكملدلاأليتاـ .
جدول رقم ( :)14المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمدرجة الكمية لفقرات الحرمان
العاطفي األبوي لدى األيتام

المقياس
الدرجةالكميةلمقياسالحرمافالعاطفي 

المتوسط

الشعور

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

بالحرمان

83.77

15.54

83.77

غالبان

يتضحمفالجدكؿالسابؽرقـ()14أفمستكلالحرمافالعاطفياألبكمكافمرتفعانكبمغ

الكزفالنسبي( .)%83.77

كترلالباحثةبأفكفاةاألب يعتبرصدمةفيحياةالطفؿ،فيكاليزاؿبحاجةإلىحناف

أبيو كعطفو ،خاصة أف األب يمثؿ القدكة لؤلبناء ،فيك المرشد كالمكجو ،كال يمكف ألحد أف
يعكضالطفؿفقدافأبيو،كبالتاليفإنويشعربالحرمافالعاطفياألبكم .
كتشير عديد مف األدبيات التربكية أف فقداف األب يسبب اضطرابات في بناء األسرة
ككظائفيا ،خاصة كأف األب ىك المسؤكؿ المباشر عف تمبية حاجات األبناء ،كنقص ىذه

الحاجاتيجعؿالطفؿيفتقدأباهكثي انركيشتاؽلعناقو،كيشتاؽلمحديثمعو،كمفأكثرمظاىر

الحرماف العاطفي عند األبناء لحظات تناكؿ الطعاـ عمى المائدة ،أك النظر في صكرة األب،

فيبدأ بتذكر بعض المكاقؼ التي تفكره بأبيو ،كبالتالي كانت درجات الحرماف العاطفي األبكم

مرتفعةعندعينةالدراسةمفاأليتاـ .
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)إلىأففقدافاألبيشػعر
ي
كلقدأشارسكينيكباركف(Sweeney & Braken, 2000

االبف بالحرمافالعاطفيفيفترةالطفكلةكالمراىقة،كتتأثرلديوجكانبنفسيةمتعددةمنيػاالػذات
كالػػذاتاالجتماعيػػة،كمػػاأكػػدتنتػػائجد ارسػػة(اصػػميح)2001،بػػأفالحرمػػافالعػػاطفياألب ػػكم
يػػنعكسعمػػىالتكافػػؽالنفسػػيلػػدلاألطفػػاؿكالم ػراىقيف،كيػػرل(سػػمماف)2002،أففقػػدافاألب

يؤثرفيمفيػكـالػذاتكالتكافػؽاالجتمػاعيعنػداألبنػاءممػايسػببليػـشػعك انربالحرمػافكالحاجػة
إلىعاطفتو،كذلؾأكدتنتائجدراسة(حجاج)2005،بأفغياباألبيترؾآثا انرنفسيةصعبة

عنػػداألبنػػاء،كفػػيىػػذاالصػػددتػػرلالباحثػػةبػػأفغيػػاباألبيتػػرؾآثػػا انرنفسػػيةصػػعبةكيسػػبب
اضطراباتنفسػيةمتعػددةكمنيػاالشػعكربالحرمػافالعػاطفي،فكيػؼبالػذمفقػداألبكبػبلرجعػة،

كيؤك ػػد(الكش ػػر)2005،ب ػػأففق ػػدافاألبيرف ػػعدرج ػػةالمخ ػػاكؼعن ػػداألطف ػػاؿ،كى ػػذايجعمي ػػـ
يشعركفبالحرمافالعاطفيكالحاجةإلىاألب،كذلؾأكدتنتائجدراسة(إسماعيؿ)2009،بأف

المح ػػركـم ػػفاألبكم ػػفالبيئ ػػةاألسػ ػريةالس ػػكيةيتس ػػـبالعص ػػابكت ػػزدادلدي ػػوالحرك ػػة،كيظي ػػر

سمككياتسيئةكأرجعذلؾإلىالشعكربالحرمافمفالعاطفة .
 -2مستوى االكتئاب.

يعػػرضالجػػدكؿالتػػاليرقػػـ()15المتكسػػطاتالحسػػابيةكاالنح ارفػػاتالمعياريػػةكاألكزاف
النسبيةألعراضاالكتئابالفرعيةكالدرجةالكميةلفقراتو .
جدول رقم ( )15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والرتب ألعراض
االكتئاب الفرعية والدرجة الكمية لفقراتو
األعراض

م.

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

الرتبة
6

الحسابي

المعياري

.1

التشاؤـ

9.03

2.0

60.20

.2

ضعؼالتركيز

9.635

1.91

64.23

4

.3

مشكبلتالنكـ

9.835

2.12

65.67

3

.4

افتقاداالستمتاع

10.055

1.92

67.03

2

.5

التعب

10.10

1.9

67.33

1

.6

الكحدة

7.40

2.6

49.33

8

.7

انخفاضتقديرالذات

9.095

1.6

60.63

5

.8

الشكاكلالجسمية

8.10

2.6

54.00

7

73.25

11.20

61.042

االكتئاب
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يكضحالجدكؿالسابؽبأفىناؾتقاربانفػيمسػتكياتكػؿعػرضمػفأعػراضاالكتئػاب،

ػاءعمػىتصػنيؼ(عبػدالخػالؽ)2003،
حيثتراكحػتمػابػيف(%67.33إلػى،)%49.33كبن ن
الكتئابالطفكلػةكالمراىقػةفػإفدرجػاتالشػعكرباالكتئػابتبػدأمػف(،)%33بمعنػىأفاألطفػاؿ

يش ػػعركفأحيانػ ػانب ػػأعراضاالكتئ ػػابالمختمف ػػة،حي ػػثج ػػاءترتي ػػبى ػػذهاألعػ ػراضالتع ػػببنس ػػبة

(،)%67.33يميوبالرتبػةالثانيػةافتقػاداالسػتمتاعبنسػبة(،)%67.03ثػـمشػكبلتالنػكـبنسػبة
(،)%65.67ثػ ػ ػػـضػ ػ ػػعؼالتركيػ ػ ػػزبنسػ ػ ػػبة(،)%64.23ثػ ػ ػػـانخفػ ػ ػػاضتقػ ػ ػػديرالػ ػ ػػذاتبنسػ ػ ػػبة
(،)%60.63يميوالتشاؤـبنسبة(،)%60.20ثػـالشػكاكلالجسػميةبنسػبة(،)%54.0ككانػت
الكحدةبالرتبةاألخيرةبنسبة( .)%49.33
كالكاضػػحأفجميػػعالنسػػبجػػاءتضػػمفالدرجػػةالمتكسػػطةلبلكتئػػاب،أمأفاألطفػػاؿ

أحيانانيشعركفبأعراضاالكتئاب(الكحدة،الشكاكلالجسمية،كالتشاؤـ،كانخفػاضتقػديرالػذات،
كضػعؼالتركيػػز،كمشػكبلتالنػػكـ).بينمػاكانػػتبعػضاألعػراضأعمػىقمػػيبلنمػفمسػػتكلأحيانػان

(التعب،كافتقاداالستمتاع) .

كتػػرلالباحثػػةأففقػػدافاألبيعػػدمػػفأكثػػرالمشػػكبلتالتػػيتكاجػػواألس ػرة،كتخػػؿفػػي
أدكارىافيتقديـالدعـكالمساندةكالعطؼكالحنافلؤلبناء .
تكازنياك 
لػذاكانػػتىنػاؾبعػػضاألعػراضمػفاالكتئػػابلػدلالعينػػة،كأكثرىػػاالشػعكربالتعػػبمػػف

التفكي ػػربالمس ػػتقبؿ،كم ػػاآل ػػتإلي ػػوالحي ػػاة،كيفتق ػػدالطف ػػؿلج ػػزءم ػػفالمتع ػػة،خاص ػػةكأفمعظ ػػـ
االستمتاعيككفبتجمعاألسرةكبرحبلتيا.كبعدـكجكداألبتككفأقؿمتعة.كلقػدأشػارتالعديػد

مػػفالد ارسػػاتكاألدبي ػػاتالتربكيػػةالسػػابقةب ػػأففقػػدافاألبيزيػػدم ػػفاالضػػطراباتالنفسػػيةعن ػػد
األبنػاءكقػديسػببلػدييـالشػعكرباالكتئػاب،حيػثأكػد()Makiland et. al, 2010أففقػداف

األبس ػػببرئيس ػػيف ػػيالش ػػعكرباالكتئ ػػابالنفس ػػي،ك ػػذلؾأش ػػار(إس ػػماعيؿ)2009،إل ػػىأف
المحػػركـمػػفبيئتػػواألس ػريةيػػزدادلديػػوالشػػعكرباالكتئػػاب،كتظيػػرعميػػوأع ػراضعاطفيػػةسػػمبية

(غيػػرسػػكية)،كلقػػدأشػػار(سػػيد)55:2012،إلػػىأفعرضػػةالفػػردألحػػداثالحيػػاةالضػػاغطة
تسببالشعكرباالكتئاب،كيعدفقدافاألبحدثانكخبرةصادمةتكاجوعينةالدراسة،كفػيالسػياؽ

نفسػػوأكػػد(إب ػراىيـ)15:2008،عمػػىأفاالكتئػػابيحػػدثكاسػػتجابةلمثيػػركحػػدثصػػادـ،أك
خيبػػةأمػػؿ،أكضػػعؼالشػػعكرباألىميػػة،فيمػػاأشػػار(الخكاجػػة)444:2012،إلػػىأفاالكتئػػاب

اضػػطرابيح ػػدثنتيجػػةع ػػدـتمبي ػػةالحاجػػاتاألساس ػػيةعنػػدالف ػػرد،كالخ ػػكؼمػػفالمجي ػػكؿف ػػي
المستقبؿ،كفقػدافاألبيعػدحػدثانصػادمانمؤلمػانتمتػدآثػارهالنفسػيةعنػداألطفػاؿكالمػراىقيف،كقػد
ػكترنفسػػياكقمق ػاكخكف ػامػػفالمسػػتقبؿ،كالشػػعكربعػػدـاألمػػافكتػػردممسػػتكلالثقػػة
يسػػببليػػـتػ ا
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باآلخريف.كانطبلقانمفتصػنيؼ(إبػراىيـ)2009،فػإففقػدافاألبيعػدمثيػ انركخبػرةسػيئةيسػبب

االكتئ ػػابالم ػػكقفي،كافك ػػافى ػػذاالمكق ػػؼفق ػػدافعزي ػػز(األب)ف ػػإفالمكق ػػؼل ػػفيتغي ػػركعم ػػى
المحيط ػػيفمراقب ػػةأداءالطف ػػؿكص ػػحتوالنفس ػػيةكالعم ػػؿالج ػػادعم ػػىحماي ػػةم ػػفالكق ػػكعض ػػحية

االضطراباتالنفسيةالمزمنة .
 -3مستوى قمق المستقبل.

يعػػرضالجػػدكؿالتػػاليرقػػـ()16المتكسػػطاتالحسػػابيةكاالنح ارفػػاتالمعياريػػةكاألكزاف
النسبيةلمجاالتقمؽالمستقبؿكالدرجةالكميةلفقراتو .
جدول رقم ( )16المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والرتب لمجاالت قمق
المستقبل والدرجة الكمية لفقراتو
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

.1

القمؽمفالمشاكؿالحياتيةالمستقبمية

19.82

5.5

66.07

3

.2

الرؤيةلمحياة

17.165

4.8

57.22

5

.3

قمؽالتفكيرفيالمستقبؿ

14.995

4.5

59.98

4

.4

اليأسمفالمستقبؿ

20.080

3.9

67.00

2

.5

القمؽمفالفشؿفيالمستقبؿ

20.68

3.0

68.93

1

92.74

16.03

66.24

المجاالت

م.

المتوسط

قمق المستقبل

النسبي

الرتبة

يكضح الجدكؿ رقـ ( )16أف مستكل قمؽ المستقبؿ لدل األيتاـ بمغ ما نسبتو

(،)%66.24أمأنيـأحيانانمايشعركفبقمؽالمستقبؿ،ككانتمعظـالمجاالتبمستكلأحيانان

اكحتاألكزافالنسبية(%68.93إلى،)%57.22ككافالمجاؿالخامسالقمؽمفالفشؿفي

تر
المستقبؿذاتالرتبةاألكلىبنسبة(،)%68.93يميومجاؿاليأسمفالمستقبؿبنسبة(،)%67
كيميو مجاؿ القمؽ مف المشاكؿ الحياتية المستقبمية ( ،)%66.07يميو مجاؿ قمؽ التفكير في

المستقبؿ بنسبة بمغت ( ،)%59.98كجاء بالرتبة األخيرة مجاؿ ال رؤية لمحياة بنسبة بمغت

( .)%57.22

كىيمستكياتمتكسطة،كترلالباحثةبأنوعمىالرغـمفالصحةالنفسيةكالدعـالذم
يتمقاه األيتاـ في المجتمع الفمسطيني ،إال أف ىناؾ بعض العكامؿ التي تشعر األبناء بالقمؽ

خاصةأفاألبيعدمفمقكماتبناءاألسرةالسكيةكتأميفمستقبميـ،كذلؾفإفاألبناءلدييـ
شعكربالخكؼكالعجزجراءكفاةاألب .
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كم ػػاأففق ػػدافاألببس ػػببكف ػػاةأكبس ػػبباستش ػػياديجع ػػؿالطف ػػؿغي ػػركاث ػػؽبالحي ػػاة

كالمحيطيف،كأنيـلـيستطيعكاحمايػةأبيػو،كاليمكػفألمفػردأفيعػكضأبػاهكعاطفتػو،كمػاأف
ىناؾحاجاتمعمقةعمىاألبينتظرىػاالطفػؿ،فػبليجػدىاممػايجعمػويخػاؼالمجيػكؿ،كيخػاؼ

المس ػػتقبؿ،كيش ػػعربقم ػػؽتجاى ػػو،كيض ػػعؼلدي ػػوالتكج ػػونح ػػكالحي ػػاة،كفق ػػدافاألبيش ػػكؿخبػ ػرة
صادمةتعطيالطفؿتنبييػانبػأفىنػاؾمكاقػؼصػعبةأخػرلقػدتكاجيػوحسػبمػايػرل(القرشػي،

 .)27:2012

كمفخبلؿخبرةالباحثةالعمميةفيالتعامؿمعاأليتاـالفاقػديفآلبػائيـفقػدالحظػتبػأف

الطفػؿالفاقػػدألبيػوميمػػاامتمػػؾمػفحاجػػاتكميػاراتكقػػدراتيبقػػىلديػوشػػعكربأنػوضػػعيؼفػػي
مكاجيةمكاقؼالحياةالضاغطة،كتتكلدلديوصراعاتداخميةكاستثاراتانفعاليةكاجيػادانفعػالي
كصع كبةفيالتركيز،كىيجميعيامفأعراضالقمػؽمػفالمسػتقبؿ،كػذلؾتجػدفاقػداألبينظػر
لؤلشياءمفالجانبالمظمـالسيء،كجػديربالػذكرأف(أبػكعبيػدة)31:2014،تػرلبػأفالقمػؽ
ردفعؿطبيعييصاحبواضطراباتجسديةكنفسيةحتىزكاؿالمثيركالشعكربالطمأنينة،ككيؼ

لطفػػؿفقػػدأب ػاهأفيػػزكؿىػػذاالمثيػػرمػػفذاكرتػػو،كيرجػػعإلػػىحالػػةالطمأنينػػة،كميمػػاتػػكفرتلػػو
األسبابكميماقاـالجميػعبمسػاندتوكتمبيػةحاجاتػوفػإفالمثيػرالزاؿقائمػانكىػكفقػدافاألب،كال
يمكفألحدأفيعكضأباه،كعاطفةأبيو،كبالتاليسيبقىلديوشعكربقمؽالمستقبؿ .
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نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا :
ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحرمان العاطفي األبوي واالكتئاب لدى األيتام في

مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم؟

لئلجابة عف السؤاؿ الثانيقامت الباحثة بعمؿ اختبار الفرض التالي باستخداـ مصفكفة

االرتباط(بيرسكف)،كالجدكؿرقـ()17يكضحالنتائج :
الفرضية الرئيسة األولى:

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين الحرمان العاطفي

األبوي واالكتئاب لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم .

جدول رقم ( )17مصفوفة االرتباط بين الحرمان العاطفي واألعراض اال كتئابية لدى
األيتام والدرجة الكمية لالكتئاب
األعراض

م.

الحرمان العاطفي
معامل االرتباط

قيمة االحتمال

النتيجة

.1

التشاؤـ

0.121

0.088

غيردالة

.2

ضعؼالتركيز

0.101

0.154

غيردالة

.3

مشكبلتالنكـ

*0.161

0.023

دالةعند()0.05

.4

افتقاداالستمتاع

**0.288

0.000

دالةعند()0.01

.5

التعب

**0.272

0.000

دالةعند()0.01

.6

الكحدة

0.010

0.891

غيردالة

.7

انخفاضتقديرالذات

0.009

0.903

غيردالة

.8

الشكاكلالجسمية

0.057

0.419

غيردالة

**0.182

0.009

دالة عند ()0.01

االكتئاب

يتضحمفالجدكؿالسابؽرقـ()17بأف معامؿاالرتباطبيفالحرمافالعاطفيكالدرجة
الكمية لبلكتئاب داؿ إحصائيان؛ حيث كانت قيمة االحتماؿ أقؿ مف مستكل الداللة (،)0.01
ككانت ىناؾ عبلقة دالة إحصائية بيف الحرماف العاطفي األبكم كبعض األعراض الفرعية

االكتئابية(مشكبلتالنكـ،كافتقاداالستمتاع،كالتعب)ككانتمعظـالعبلقاتمكجبة كمنخفضة.

كلـتكفىناؾعبلقةدالةإحصائيانبيفالحرمافالعاطفيكاألعراضالفرعيةاالكتئابية(التشاؤـ،
كضعؼالتركيز،كالكحدة،كانخفاضتقديرالذات،كالشكاكلالجسمية) .

بالحرماف؛ كىذا
كترل الباحثة بأف فقداف األب يعرض األبناء لضغكط حياتية ،كشعكر  

ينعكسعمىدرجاتاالكتئابلدييـ،كدرجاتاالكتئابلدلاألبناءمتفاكتة،فكمماكانتىناؾ
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حاجةلؤلب،كلـيتمكفاألبناء تمبيةاحتياجاتيـزادشعكرىـبالخكؼكالتكتركالتشاؤـكالتعب،
كافتقادمتعةالحياةكبالتاليتنعكسىذهاألعراضعمىشعكرىـبالحرمافكالحاجةاألبكية .

كترلالباحثةبأفمتعػةالحيػاةتكمػففػيالحيػاةبػيفأكنػاؼاألسػرةالسػكية،كيشػعرالفػرد

بقيمتػػوكأىميتػػوكاألمػػافكال ارحػػةكالطمأنينػػةعنػػدالحػػديثمػػعاألس ػرة،كاالسػػتماعلحػػديثيا،كىػػذا
يفتقدهفاقدكااألب،كمفخبلؿعمػؿالباحثػةمػففئػةاأليتػاـكالمحػركميفمػفاألبالحظػتكثػرة
سؤاليـكحديثيـعفمكاقؼأبكيةتستدعيالقيركالشعكربالفقداف كنقصلمحاجاتالنفسية،كىذا

يسببلدييـالشعكرباالكتئابأكبعضأعراضاالكتئاب،كحرصانمفإسبلمناالعظيـعمىفئػة
األيتاـفطالببعدـقيرىـألنويكفييـفقدافاألبفقػاؿتعػالى:ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (سػكرة
الضحىاآلية.)9:كنظ انرلحرصاالسبلـعمىالرعايةالنفسيةلؤليتاـجعؿالمسحعمىرؤكسيـ
صدقة .

كلقػػدأكػػد()Sweeney & Braken, 2000أفاألس ػرةالمحركمػػةمػػفأحػػدالكالػػديف
تػػنعكسسػػمبانعمػػىالحالػػةالمزاجيػػةعنػػداألبنػػاءكتكلػػدلػػدييـشػػعك انربتنػػاقضالػػذات،كلقػػدأشػػار

(اصميح)2001،إلىكجكدعبلقةبيفالحرمافكالتكافؽالنفسي،كفينفسالسػياؽأكػدتنتػائج

دراسة(سمماف)2002،إلىأفمفيكـالذاتيتأثربالحرمافالعػاطفي،كلقػدأشػارتنتػائجد ارسػة
(الكش ػػر)2005،إل ػػىأفالحرم ػػافالع ػػاطفييس ػػببالمخ ػػاكؼ،أم ػػاد ارس ػػة(إس ػػماعيؿ)2009،
فأشػػارتبػػأفأكثػػرالمشػػكبلتالتػػييعػػانيمنيػػاالمحركم ػ كفمػػفالبيئػػةاألس ػريةالسػػمكؾالسػػيء
كالعصػابكاالكتئػاب،كفػيالسػياؽنفسػوأكػدتنتػائجد ارسػة()Makiland et. al, 2010بػأف

ىناؾعبلقةبيفالحرمافالعاطفيكاالكتئابالنفسي .
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نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا:
ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحرمان العاطفي األبوي وقمق المستقبل لدى األيتام
في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم؟

لئلجابةعف السؤاؿ الثالثقامت الباحثةبعمؿ اختبار الفرض التاليباستخداـ مصفكفة

االرتباط(بيرسكف)،كالجدكؿرقـ()18يكضحالنتائج :
الفرضية الرئيسية الثانية:

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين الحرمان العاطفي

األبوي وقمق المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيمالمقيمين مع أسرىم .

جدول رقم ( )18مصفوفة االرتباط بين الحرمان العاطفي وقمق المستقبل لدى األيتام
والدرجة الكمية لالكتئاب
المجاالت

م.

الحرمان العاطفي
معامل االرتباط

قيمة االحتمال

النتيجة

.1

القمؽمفالمشاكؿالحياتيةالمستقبمية

**0.362

0.000

دالةعند()0.01

.2

الرؤيةلمحياة

**0.326

0.000

دالةعند()0.01

.3

قمؽالتفكيرفيالمستقبؿ

**0.282

0.000

دالةعند()0.01

.4

اليأسمفالمستقبؿ

**0.252

0.000

دالةعند()0.01

.5

القمؽمفالفشؿفيالمستقبؿ

**0.423

0.000

دالةعند()0.01

قمق المستقبل

**0.438

0.000

دالة عند ()0.01

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )18أف جميع قيـ االحتماؿ كانت أقؿ مف مستكل الداللة

(،)0.01كىذايدلؿعمىأنوتكجدمعامبلتارتباطدالةإحصائيان،أمأنوتكجدعبلقةارتباط
دالة إحصائيان بيف الحرماف العاطفي األبكم كقمؽ المستقبؿ ،ككانت العبلقة دالة بيف الحرماف

العاطفياألبكمكمجاالتقمؽالمستقبؿ(القمؽمفالمشاكؿالحياتيةالمستقبمية،كالرؤيةلمحياة،
كقمؽالتفك يرفيالمستقبؿ،كاليأسمفالمستقبؿ،كالقمؽمفالفشؿفيالمستقبؿ)كالدرجةالكمية

لقمؽالمستقبؿ .
كترلالباحثةبأفالمستقبؿمجيكؿ لدلاألبناءككافةاألفراد،كيبقىالتفكيرفيوجزنء مف

حياةالبشر،كتمبيةالحاجاتالحاليةيعطينافكرةعفالمستقبؿكعفطبيعةالحياةخبللو،كفقداف
األب يجعؿ األبناء غير مقبميف عمى الحياة ،كلدييـ بعض الخكؼ مف المستقبؿ ،خاصة كأف

األب يعتبر سندان لؤلبناء في بناء مستقبميـ ،كمتعة حياتيـ ،كفقداف األب يشعرىـ بالتكتر
ترتبط
المستمر ،كيسيـ في رفع مستكل القمؽ مف المستقبؿ ،كىذا التفكير كىذه االضطرابات 
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بالحاجةلمعاطفةاألبكيةالمفقكدة،كالشعكربالحرمافالعاطفياألبكمكارتفاعوعفحدهيسيـفي

عجز الفرد عف التفكير السميـ ،كيجعؿ األبناء يعتقدكف بأف ىناؾ أشياء سيئة ستحدث في
المستقبؿ خاصة كأف خبرة فقداف األب تعد مف أكثر الخبرات الصادمة ،فقداف العزيز صدمة

يتأثربياالكبير،فكيؼباألبناءالمحتاجيفلؤلبكلحنانوكعاطفتو .

كلقد أشارت نتائج دراسة (الكشر )2005 ،إلى كجكد عبلقة بيف الحرماف العاطفي

كالمخاكؼ،كمفبيفىذهالمخاكؼالخكؼمفالمستقبؿ،ككفىذاالمستقبؿالزاؿمجيكالن،كأف

الحاضركالماضيمميئان بالمثيراتالسيئةكمنياالحركبكضعؼاألمافكاالستقرار،إضافةإلى
فقداف األب ،كلقد أكدت نتائج دراسة (حمزة )2005 ،بأف سفر اآلباء يسبب الشعكر بقمؽ
المستقبؿ،فكيؼبالذمفقداألب!،كأظيرتنتائجدراسة(مسكد)2006،بأفىناؾعبلقةبيف

الضغكطكقمؽالمستقبؿ،كترلالباحثةبأففقدافاألبيعتبرمفأكثرالضغكطالتيقديتعرض

ليا الفرد ،كما أف ىذا الفقداف يسبب ضغكطان متعددة أىميا نقص تمبية الحاجات ،كالشعكر
بالنقصكضعؼالشعكرباألماف،كالتكتر،أمادراسة(العمي)2008،فأكدتعمىأفاألطفاؿ

األيتاـيعانكفقمؽالمستقبؿ .
كذلؾأكدتجكدة()141:2012عمىأفاالحباطكالصراع،كعدـالثقة،كمكاقؼالحياة
الضاغطة مصادر أساسية لمشعكر بالقمؽ ،أما العنزم ( )63 :2010فأكدت عمى أف التفكؾ
األسرم،كالشعكرباالستقراركعدـاالنتماءعكامؿتسببالقمؽمفالمستقبؿ،كذلؾترلالباحثة

بأفنقصالحنافكالعاطفةكالحرمافمفبيئةأسريةسكيةعكامؿتسيـفيارتفاعالقمؽ .
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نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا :

ىــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى الحرمــان العــاطفي األبــوي واالكتئــاب وقمــق

المستقبل بين األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم؟
لئلجابةعفالسؤاؿالرابعقامػتالباحثػةباسػتخداـاختبػار( Independent Samples

)T testلمفركؽبيفمجمكعتيفمفأجؿاختبارالفرضياتالفرعيةالمنبثقةعفالفرضيةالرئيسة
الثالثة،كذلؾعمىالنحكاآلتي :
الفرضية الرئيسة الثالثة:
ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( )α≤0.05فـــي مســـتوى الحرمـــان

العاطفي األبوي واالكتئاب وقمق المستقبل بين األيتـام فـي مراكـز اإليـواء وأقـرانيم المقيمـين مـع
أسرىم .
كينبثؽعنياالفرضياتالتالية :
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى الحرمان
العاطفي األبوي بين األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيمالمقيمين مع أسرىم .

جدول رقم ( ) 19اختبار ت لمفروق بين األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم في مستوى الحرمان العاطفي
البيان
الحرمافالعاطفي

المتوسط

مكان السكن

العدد

أحداألقارب

131

85.562

مراكزاإليكاء

70

80.443

االنحراف

الحسابي

المعياري
13.6
18.21

قيمة

قيمة االحتمال

2.243

0.026

()T

()Sig.

**تالجدكليةعندمستكلداللة()0.01كدرجاتحرية()198تساكم( .)2.62

*تالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()198تساكم( .)1.98

يتضحمفالجدكؿالسابؽ()19أفقيمةاالحتماؿأقؿمفمستكلداللة(،)0.05كىذا
يدلؿعمىكجكدفركؽدالةإحصائيان بيفاأليتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعاألسرة

(أحد األقارب) ،ككانت قيمة (ت) المحسكبة أكبر مف قيمة (ت) الجدكلية عند مستكل داللة
).كبناء عمىذلؾيجبرفضالفرضيةالصفريةالسابقةكقبكؿ
(،)0.05كدرجاتحرية(198
ن
الفرضيةالبديمة:توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى

الحرمان العاطفي األبوي بين األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم .

ككانت تمؾ الفركؽ لصالح المقيميف مع األقارب .حيث بمغ المتكسط الحسابي لمحرماف

العاطفي لدل األيتاـ المقيميف مع األقارب ( ،)85.562بينما كاف المتكسط الحسابي لمحرماف
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العاطفي عند األيتاـ في دكر اإليكاء ( )80.44أم أف المقيـ بدكر كمراكز اإليكاء أقؿ شعك انر

بالحرمافالعاطفي .

كجاءتالنتائجبخبلؼتكقعاتالباحثة،فاضطرتلعقدعدةزياراتلمراكزاإليكاءلتفسير

ىذهالفركؽ،فكجدتأفمراكزاإليكاءتيتـبمجاالتالصحةالنفسيةكالتعزيزكالدعـ،فالمعب،
كالسيككدراما عكامؿ ساعدت عمى خفض مستكل الحرماف العاطفي األبكم ،رغـ أنو يجب أف

تنخفضبصكرةأكبر .

كبخبلؼالمقيميففيقدـليـالدعـكالمساندةفقطمفالمحيطيف،كبالتاليلـتحقؽخفض
الحرماف العاطفي األبكم بصكرة سميمة؛ كذلؾ فإف الباحثة تعزك النتيجة في كجكد فركؽ بيف
األيتاـ المقيميف مع أسرىـ كالمقيميف بمراكز اإليكاء إلى أف بعضان مف األيتاـ فاقدم األب

كالمحركميفحنانوكعطفوتتزكجأمياتيـكيتشتتكفبيفاألـ،كأىؿاألب،أكقدتنشبمشكبلت

بيفأىؿاألـ،كأىؿاألبكىذاينعكسعمىالصحةالنفسيةكالنمكالنفسيكالمعرفيكالعقمي،


كتزدادلدييـالنظرةالتشاؤميةلمحياة.كماأكدتنتائجدراسة()Sweeney & Braken, 2000
بأفتفكؾاألسرةيزيدفرصالشعكربالحرمافالعاطفي،كذلؾأشارتنتائج(إسماعيؿ)2001،

بأففقدافاألبيزيدفرصتعرضاألطفاؿلئلساءةكىذاينعكسعمىدرجاتشعكرىـبالحرماف
العاطفي .
كتفسرالباحثةذلؾمفناحيةأخرلأفاألبناءفيدكراإليكاءاليختمطكفإال بأمثاليـ،

كىذايرفعمفمعنكياتيـ،كيشعرىـبالعدالة،أماالمقيميفمعأسرىـكيدرسكفبالمدارسالعادية
يختمطكفبالع ادييففيتأثركفعندمايتحدثالعادييفعفآبائيـ،كمايقدمكنوليـ،كىذايشعرىـ

أيضانبالنقصكالحاجةلعاطفةاألبكحاجاتوكعطفوكحنانو .
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 -2ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α≤0.05فـي مسـتوى االكتئـاب
بين األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم .
جدول رقم ( )20اختبار ت لمفروق بين األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم في االكتئاب
األعراض
التشاؤـ
ضعؼالتركيز
مشكبلتالنكـ
افتقاداالستمتاع
التعب
الكحدة
انخفاضتقديرالذات
الشكاكلالجسمية
االكتئاب

المتوسط

االنحراف

مكان السكن

العدد

أحداألقارب

131

9.000

مراكزاإليكاء

70

9.086

1.78

أحداألقارب

131

9.646

2.00

مراكزاإليكاء

70

9.614

1.76

أحداألقارب

131

9.754

2.22

مراكزاإليكاء

70

9.986

1.91

أحداألقارب

131

10.77

1.82

مراكزاإليكاء

70

10.014

2.10

أحداألقارب

131

10.131

1.96

مراكزاإليكاء

70

10.043

1.78

أحداألقارب

131

7.192

2.60

مراكزاإليكاء

70

7.786

2.60

أحداألقارب

131

8.962

1.52

مراكزاإليكاء

70

9.343

1.40

أحداألقارب

131

7.962

2.61

مراكزاإليكاء

70

8.357

2.60

أحد األقارب

841

72.723

11.53

مراكز اإليواء

70

74.229

10.50

الحسابي

المعياري
2.16

قيمة

قيمة االحتمال

0.284

0.777

0.112

0.911

0.738

0.461

0.220

0.826

0.313

0.754

1.567

0.119

1.765

0.079

1.030

0.304

0.924

0.365

()T

()Sig.

**تالجدكليةعندمستكلداللة()0.01كدرجاتحرية()198تساكم( .)2.62

*تالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()198تساكم(.)1.98

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )20أف قيـ االحتماؿ كانت أكبر مف مستكل الداللة

( )0.05ككانت قيـ (ت) المحسكبة أقؿ مف قيمة (ت) الجدكلية عند درجات حرية ()198
كمستكل داللة ( .)0.05كىذا يدلؿ عمى قبكؿ الفرضية السابقة :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى االكتئاب بين األيتام في مراكز اإليواء
وأقرانيمالمقيمين مع أسرىم .
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التفكيرباألبكفقدافعاطفتوكحنانوينعكسعمىكافةاألبناءسكاءأكانكابيفأسرىـ،أك

مقيميففيدكراإليكاءحيثتشيراألدبياتالتربكيةإلىأففقدافاألبخبرةصادمةتؤثرفي
األفراد،كالحاجةلحنافاألبكعاطفتوتفرضنفسياعمىكافةاألبناء،كىذاانعكسعمىاألبناء

سكاءأكانكابيفأسرىـأكفيمراكزاإليكاءالسيماأنومفالصعبتعكيضعاطفةاألبميما
كانتالظركؼ،كميماكافالكليبعده .

كبالتاليلـتظيرفركؽدالةإحصائيانبػيفاأليتػاـالمقيمػيفبػيفأسػرىـكالمقيمػيفبم اركػز

اإليكاءفػيدرجػاتاالكتئػاب،خاصػةكأفدرجػاتاالكتئػابلػدييـكانػتمتكسػطةكأنيػـيشػعركف
أحيانانبأعراضاالكتئاب.كتختمؼىذهالنتيجةمعنتائجدراسة(الدكخيكعبدالخالؽ .)2004،
 -3ال توجــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( )α≤0.05فـــي مســـتوى قمـــق
المستقبل بين األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم .
جدول رقم ( )21اختبار ت لمفروق بين األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم في قمق المستقبل
المتوسط

االنحراف

قيمة

قيمة االحتمال

الحسابي

المعياري

()T

()Sig.

5.755

1.007

0.315

0.823

0.411

1.951

0.052

0.286

0.775

3.872

0.000

1.267

0.207

المجال

مكان السكن

العدد

القمؽمفالمشاكؿ

أحداألقارب

131

20.110

مراكزاإليكاء

70

19.290

5.005

أحداألقارب

131

16.962

4.572

مراكزاإليكاء

70

17.543

5.098

أحداألقارب

131

15.446

4.353

مراكزاإليكاء

70

14.157

4.645

أحداألقارب

131

20.023

3.736

مراكزاإليكاء

70

20.186

4.023

أحداألقارب

131

21.254

2.532

مراكزاإليكاء

70

19.614

3.380

أحد األقارب

841

93.80

15.761

مراكز اإليواء

70

90.786

16.456

الحياتيةالمستقبمية
الرؤيةلمحياة

قمؽالتفكيرفيالمستقبؿ
اليأسمفالمستقبؿ
القمؽمفالفشؿفي
المستقبؿ

قمق المستقبل

**تالجدكليةعندمستكلداللة()0.01كدرجاتحرية()198تساكم( .)2.62

*تالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()198تساكم(.)1.98

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽرقػػـ()21أفقػػيـاالحتمػػاؿكانػػتأكبػػرمػػفمسػػتكلالداللػػة

()0.05ككان ػػتق ػػيـ(ت)المحس ػػكبةأق ػػؿم ػػفقيم ػػة(ت)الجدكلي ػػةعن ػػددرج ػػاتحري ػػة()198
كمسػػتكلداللػػة(.)0.05كىػػذايػػدلؿعمػػىقبػػكؿالفرضػػيةالسػػابقة:ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة
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إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05فــي مســتوى قمــق المســتقبل بــين األيتــام فــي مراكــز
اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم .
كمايتبيفمفالجدكؿالسابؽكجكدفركؽفيمجاؿالقمؽمفالفشؿفػيالمسػتقبؿككػاف
قمؽالمستقبؿلدلالمقيميفمعأسرىـكبػيفأقػاربيـأعمػىمػفقمػؽالمسػتقبؿلػدلالمقيمػيفبػدكر
كمراكزاأليتاـكىذايعكسالدكرالذمتمعبػوم اركػزاإليػكاءفػيالتخفيػؼمػفحػدةقمػؽالمسػتقبؿ،

حيثىناؾعديدمفالبرامجكاأللعابالترفيييةكالسيككدراماكىناؾعديدمفالميتميفكالبػاحثيف
اتيـكالبرامجاإلرشاديةكالعبلجيةفيمراكزاإليكاء،كبالتاليينخفضحدةالقمؽلدييـ
يطبقكفأدك 

خاصةمفالفشؿ،كيشعركفأنيـقادركفعمىالمكاجيةكتحدمبعضالصعكباتالتيتػكاجييـ
خاصةفػيظػؿكجػكدمػفي ارعػيحاجػاتيـكيفيػـطػرؽالتعامػؿمعيػـمػفاألخصػائييفالنفسػييف

المكجكديفبالمراكزكىذاغيرمتكفرلدلاألبناءالمقيميفبيفأسرىـ .

كفقػػدافاألبيش ػعراألبنػػاءبػػالخكؼكالقمػػؽمػػفالمسػػتقبؿحتػػىلػػكتػػكفرتلػػدييـكافػػة

االحتياجػػاتكالب ػرامج،كىػػذامتفػػؽبػػيفالمقيمػػيفبػػدكركم اركػػزاإلي ػكاءكالمقيمػػيفمػػعأسػػرىـفمػػف
الصعبتعكيضيـحنافاألبكعاطفتوكاألمافالذميمنحولؤلبناء.كلقدأشػار(العمػي)2008،

إلىأفاليتيـميماكانتظركفػو،كميمػاتشػابيتظركفػوقبػؿكبعػدفقػدافاألبفإنػويشػعربقمػؽ
مػػفالمسػػتقبؿ،ألفاألبيمثػػؿاألمػػفكالطمأنينػػة،كاليمكػػفمقارنػػةظركفػػوبعػػدالفقػػدافبظػػركؼ

آخريف؛حيثأففقدافاألبيثيرمخاكؼمفالمستقبؿمغايرةتمامانلمخاكؼقمؽالمستقبؿعند
غيػػرىـ،كفػػيىػػذاالصػػددتع ػ زكالباحثػػةعػػدـكجػػكدفػػركؽفػػيمسػػتكلقمػػؽالمسػػتقبؿبػػيفاأليتػػاـ
المقيميفمعأسرىـكالمقيميفبدكراإليكاءمفمنطمؽأففقدافاألببمثابةعامؿأساسيكمؤثر

قكمفيخكؼاألبناءمفالمستقبؿ،كالشعكربالقمؽتجاىوكتجاهاألحداثالتيستمربو،كتكقع
الجكانػػبالسػػمبية،كلقػػدأكػػد(فػريح)2012،عمػػىأففقػػدافاألبيكلػػدحاجػػاتنفسػػيةكاجتماعيػػة
تثيرالمخاكؼكالتكترمفالمستقبؿ .
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نتائج السؤال الخامس ومناقشتيا :
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الحرمان العاطفي األبوي لدى األيتام في مراكز

اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغيرات :الجنس ،والصف الدراسي ،وسبب فقدان

األب ،والعمر عن وفاة األب ،وسنوات الحرمان؟

كلئلجابة عف السؤاؿ الخامس استخدمت الباحثة اختبارات استداللية مناسبة

( )Independent Samples T testلمفركؽ بيف مجمكعتيف ،كاختبار ( One Way
)ANOVAsلمفركؽبيفثبلثمجمكعاتفأكثر.كذلؾمفأجؿاختبارالفركضالتالية :
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى الحرمان

العاطفي األبوي لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير

الجنس.

جدول رقم ( )22اختبار ت لمفروق بين األيتام في مستوى الحرمان العاطفي
األبوي تبعاً لمتغير الجنس
البيان
الحرمافالعاطفي

المتوسط

االنحراف

قيمة

قيمة االحتمال

الحسابي

المعياري

()T

()Sig.

0.271

0.786

الجنس

العدد

ذكر

95

14.697 84.0842

أنثى

105

16.343 83.4857

**تالجدكليةعندمستكلداللة()0.01كدرجاتحرية()198تساكم( .)2.62

*تالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()198تساكم( .)1.98

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )22أف مستكل الحرماف العاطفي األبكم لدل الذككر

متقاربجدان مفالحرمافالعاطفياألبكمعنداإلناث،ككانتقيمةاالحتماؿأكبرمفمستكل

الداللة ( ،)0.05ككانت قيمة (ت) المحسكبة أقؿ مف قيمة (ت) الجدكلية عند درجات حرية

).كبناء عمىذلؾيجبقبكؿالفرضالصفرمالتالي:ال توجد
(،)198كمستكلداللة(0.05
ن
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى الحرمان العاطفي

األبوي لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير الجنس.

كترل الباحثة أنو ميما كاف جنس األبناء ،فإف عاطفة األب ال يمكف تعكيضيا فالذكر

كاألنثىبحاجةلؤلب،كعطفو،كحنانو،كىذهأمكرفطريةيصعبعمىاإلنسافتجاكزىا،كبالتالي
كانت مستكيات الحرماف العاطفي األبكم كشعكرىـ بالنقص كالعجز كالحاجة لؤلب ،كحنانو

كعطفو كأبكتو متقاربة بيف الذككر كاإلناث ،خاصة كأف فئة الدراسة تتراكح أعمارىـ ما بيف 

( )17-12سنة كىي تمثؿ فئة المراىقة التي ليا خصائصيا كليا حاجاتيا األبكية ،كيحتاج
105

األبناءعمىاختبلؼجنسيـ يحتاجكفلتكجيواألبكارشاده،كعبلجمشكبلتالمراىقة .كاتفقت
ىذهالنتيجةمعنتائجدراسة(،)Perez Brena, et. al, 2012بينماتختمؼىذهالنتيجةمع

نتائج دراسة ( )Nakadi & Mukallid, 2000كلعؿ سبب االختبلؼ اختبلؼ البيئة التي

طبقت فييا دراستيما (البيئة المبنانية) عف البيئة الفمسطينية ،كذلؾ تختمؼ مع نتائج دراسة

(إسماعيؿ )2009 ،كلعؿسبب االختبلؼإلىأف (إسماعيؿ )2009،طبؽأدكاتومفكجية

نظر القائميف عمى رعاية األيتاـ كليس األيتاـ أنفسيـ ،كذلؾ تختمؼ مع نتائج دراسة

( )Makiland et. al, 2010كيرجع ىذا االختبلؼ إلى اختبلؼ البيئة حيث طبؽ
()Makiland et. al, 2010الدراسةعمىعينةمفاأليتاـالمراىقيفببلسفيغاس .

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α≤0.05فـي مسـتوى الحرمـان

العاطفي األبوي لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغيـر الصـف
الدراسي.
جدول رقم ( )23اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين األيتام في مستوى الحرمان العاطفي
األبوي تبعاً لمتغير الصف الدراسي
البيان

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

391.958

6

65.326

داخؿالمجمكعات  47707.462

193

247.189

48099.420

199

مصدر التباين
بيفالمجمكعات 

الحرمافالعاطفي

اإلجمالي

مجموع

المربعات

قيمة
()F

0.264

قيمة

االحتمال
()Sig.
0.953

*ؼالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()193-6تساكم( .)2.10

يتضحمفالجدكؿالسابؽرقـ()23أفقيمةاالحتماؿأكبرمفمستكلالداللة(،)0.05

كبناء عمى ذلؾ يجب قبكؿ الفرض الصفرم التالي :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
ن
مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى الحرمان العاطفي األبوي لدى األيتام في مراكز اإليواء

وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير الصف الدراسي.

كترلالباحثةأنولـتظيرفركؽفيمستكلالحرمافالعاطفياألبكمبيفاألبناءباختبلؼ

متغيرالصؼالدراسييرجعلعكامؿمتعددةأىمياأفالفئةرغـاختبلؼالصؼالدراسيإالأنيـ

مففئةكمرحمةنمككاحدةكىيمرحمةالمراىقة،كىيتختصبانفعاالتكحاجاتمحددة،كليا

االجتماعية،كبناء عمىذلؾفإفحاجاتاألبناءتككفمتقاربةكمف
تغيراتياالجسميةكالجنسيةك
ن

بيفىذهالحاجاتالعاطفةاألبكية .
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كمرحمةالمراىقةكماأشارت(شبير)2016،تختصبعديدمفاالنفعاالت،كلياحاجات

تختمؼعفمراحؿالنمكاألخرل،كىذهالحاجاتكاالنفعاالتتككفمتقاربةجدان،كبالتاليكاف

لمرحمةالمراىقةتأثيرفيمستكلالحرمافالعاطفي،كطالماأفعينةالدراسةمفمرحمةالمراىقة
فرغـاختبلؼالصؼالدراسيإالأنيـيشعركفبنفسالحاجةكالعاطفةتجاهاألب،كفقدانوسبب

لدييـانفعاالتمتقاربة .
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى الحرمان

العاطفي األبوي لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير سبب

الوفاة.

جدول رقم ( )24اختبار ت لمفروق بين األيتام في مستوى الحرمان العاطفي
األبوي تبعاً لمتغير سبب الوفاة
البيان
الحرمافالعاطفي

المتوسط

سبب الوفاة

العدد

االستشياد

87

82.6322

حالةكفاة

113

84.6322

االنحراف

الحسابي

المعياري

16.894
14.441

قيمة

قيمة االحتمال

0.908

0.365

()T

()Sig.

**تالجدكليةعندمستكلداللة()0.01كدرجاتحرية()198تساكم( .)2.62

*تالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()198تساكم( .)1.98

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )24أف مستكل الحرماف العاطفي األبكم لدل أبناء الشيداء
كأبناء حاالت الكفاة متقارب ،ككانت قيمة االحتماؿ أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05ككانت

قيمة (ت) المحسكبة أقؿ مف قيمة (ت) الجدكلية عند درجات حرية ( ،)198كمستكل داللة

كبناء عمى ذلؾ يجب قبكؿ الفرض الصفرم التالي :ال توجد فروق ذات داللة
(.)0.05
ن
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى الحرمان العاطفي األبوي لدى األيتام في
مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير سبب الوفاة.

كترل الباحثة بأف العاطفة كالحاجة لؤلب ىي مف الفطرة اإلنسانية ،كميما كانت حالة

الفقداففإفىناؾشعك انر بالحاجةلؤلبكعطفو،كفيضكءذلؾاطمعتالباحثةعمىمجمكعة

مف الدراسات كالبحكث ذات العبلقة مثؿ دراسة ( ،)Perez Brena, et. al, 2012كدراسة

(البنا )2006 ،فبلحظت أنو حتى في حالة سفر األب لفترة طكيمة يكلد حرماف عاطفي لدل

االبف فكيؼ بالذم فقد أباه بالمكت أك االستشياد فإف حاجاتو لـ تمبى كعطؼ األب مفقكد،
كبالتاليينعكسعمىحالةاألبناءالنفسية،كيشعركفبحرمانان متقاربان ميماكانتتمؾالظركؼ

التيأدتلكفاةاألب .
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كبالتالي فإف فقداف األب لو تأثير في الحالة النفسية لؤلبناء ،كميما كانت طريقة الكفاة

سكاء باالستشياد أك بطرؽ أخرل انعكس سمبان عمى الحالة النفسية لؤلبناء ،كسبب ليـ شعك انر
بالحرماف؛ألفمفتكفىأبكهسكاءباالستشيادأكغيراالستشياداليغنيوعاطفتوكحبوكحنانو،


كلفيمبيأحد حاجاتو.كماأفطبيعةالتعاطؼكالمساندةمفالمؤسساتاالجتماعيةالمختمفة
ه

تيتـباأليتاـ،كالتيتـبسببالكفاة،بمعنىأفالحرمافالعاطفيلدلاألبناءيتأثربفقدافاألب،

كليسبسببالفقداف.كتأكيدانلذلؾأشارتنتائجدراسة(ببلف)2011،إلىأفالحرمافمفاألب
يؤثرفيالحالةالنفسيةكالجكانبالسمككيةلدلاألبناء،حيثأظيرتنتائجدراستوعفكجكد

مستكلمرتفعمفاالضطراباتالسمككيةكالكجدانيةعنداأليتاـ .
 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى الحرمان

العاطفي األبوي لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير العمر
عند وفاة األب.

جدول رقم ( )25اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين األيتام في مستوى الحرمان العاطفي
األبوي تبعاً لمتغير العمر عند وفاة األب
البيان

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة االحتمال

المتوسطات

الحرية

المربعات

()F

()Sig.

بيفالمجمكعات 

2478.564

2

1239.282

داخؿالمجمكعات 

45620.856

197

231.578

اإلجمالي

48099.420

199

مصدر التباين

الحرماف
العاطفي

5.351

0.005

*ؼالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()197-2تساكم( .)2.60

)،كبناء عمى
يتضحمفالجدكؿالسابؽأفقيمةاالحتماؿأقؿمفمستكلالداللة(0.05
ن

ذلؾ يجب قبكؿ الفرض البديؿ التالي :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≤0.05في مستوى الحرمان العاطفي األبوي لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم
المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير العمر عند وفاة األب.

كلمكقكؼعمىالفركؽقامتالباحثةباستخداـاختبارشيفيولممقارناتالبعديةلمتكسطات

الحرمافالعاطفيبيفاألبناءاأليتاـباختبلؼمتغيرالعمرعندكفاةاألب .
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جدول رقم ( )26اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في مستوى الحرمان العاطفي تبعاً
لمتغير العمر عند وفاة األب

العمر عند وفاة األب

 5سنوات ف قل

 12 – 6سنة

أكثر من  12سنة

المتوسط الحسابي

80.71

87.782

80.500

5سنكاتفأقؿ 
12–6سنة 

*7.1000

أكثرمف12سنة

//0.2071

*7.2810

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفالفركؽلصالحالفئةالعمرية(12–6سنة)،كعمىحساب
الفئة(5سنكاتفأقؿ)،كالفئة(أكثرمف12سنة) .
كترل الباحثة بأف حاجة كافة االبناء لعاطفة األب مرتفعة ،كرغبتيـ في عناقو ،كحبو،

كعطفو ،لكف الفئة العمرية بالنسبة لمذيف لـ تتجاكز أعمارىـ ( 5سنكات) فإف مستكل إدراكيـ
ألىميةاألبأقؿمفغيرىـ،كبالتاليكافمستكلشعكرىـبالحرمافالعاطفياألبكمأدنى،أما

الفئةالعمريةالتيفقدتأباىابعدسف(12سنة)لدييـإدراؾبأنوقضاءاهللكقدره،كلدييـقدرة
عمىالتفكيربشكؿعقبلنيرغـحاجاتيـلؤلب،بينماجاءتالفركؽلصالحالفئة(12-6سنة)
كىي مرحمة االبتدائية كالتي يككف فييا الحاجة أعمى كبالتالي العاطفة أعمى كالشعكر بالحاجة

ليذهالعاطفةاألبكيةأعمى.كىذاماأشارإليو(أبكجامكس)114:2009،بأفانفعاالتالفرد
في  فترة الطفكلة المتأخرة أعمى مف مرحمة المراىقة المبكرة أم أف انفعاالت الفرد كمشاعره
المزاجيةتتأثرألتفواألسبابفكيؼبفقدافاألب.أما(شبير)55:2016،فأشارتإلىأففترة

العمر ( 12 – 6سنة) تختص بالشعكر بحاالت اليأس كالحزف كاآلالـ ألم مثير يتعرض لو
الطفؿ ،بينما مرحمة ( 16 – 12سنة) تختص بجكانب شخصية تتعمؽ باالىتماـ بالنفس،
كاالىتماـ بالظيكر بشكؿ سكم الئؽ أماـ اآلخريف ،كىذا انعكس عمى استجابات العينة؛ فكاف

شعكرالحرمافلدلالفئة(12–6سنة)أعمىمفذكمالفئةالعمرم(12سنةفأكثر) .
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 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى الحرمان

العاطفي األبوي لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير سنوات

الحرمان.

جدول رقم ( )27اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين األيتام في مستوى الحرمان العاطفي
األبوي تبعاً لمتغير سنوات الحرمان
البيان
الحرمافالعاطفي

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة االحتمال

المتوسطات

الحرية

المربعات

()F

()Sig.

بيفالمجمكعات 

284.886

2

142.443

داخؿالمجمكعات 

47814.534

197

242.713

اإلجمالي

48099.420

199

مصدر التباين

0.587

0.557

*ؼالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()197-2تساكم( .)2.60

ػاء
يتضحمفالجدكؿرقـ()27أفقيمةاالحتماؿأكبرمفمستكلالداللة(،)0.05كبن ن

عمىذلؾيجبقبكؿالفرضالصفرمالتالي:ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى

داللة ( )α≤0.05في مستوى الحرمان العاطفي األبوي لدى األيتـام فـي مراكـز اإليـواء وأقـرانيم
المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير سنوات الحرمان.

تشيرعديدمفاألدبياتالنفسيةكالدراساتالسابقةبأفالحاجػةلممحبػةكالحنػاف،كالتعمػؽ

كالتبعيةكالحاجةإلىالضبطكالسيطرةالتتأثربسنكاتالحرماف،بقدرماتتػأثربالػدعـكالمسػاندة
التييتمقاىاالمحركـمفبيئتواألسريةأكمفأبيو،كذلؾفإففئػةالد ارسػةىػيمػفمرحمػةنمائيػة

متقاربػة،كال ازلػتحػاجتيـلػؤلبكلعطفػو،كيؤكػػد( Poal R. Amato and Bruce Keth,

)1991: 27 - 28بػأفالطفػؿإفشػعربالحرمػافيػنعكسذلػؾعمػىنمػكهالنفسػيكاالجتمػاعي
كتكافقػػوكصػػحتوالنفسػػية،س ػكاءفػػيالفت ػرةالحاليػػةأكفػػيفت ػراتالحقػػةمػػفالعمػػر،كبالتػػاليفػػإف

سنكاتالحرمافالتؤثرخاصةفيبدايةالعمرأمقبػؿسػف()18سػنة.كفػيىػذاالصػددكانػت
عينػةالد ارسػةضػمفالفئػةالتػييقصػدىا()Poal R. Amato and Bruce Kethفمػـتتػأثر

درجاتالحرمافنتيجةالختبلؼسنكاتالحرمافلدييـ .
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نتائج السؤال السادس ومناقشتيا :
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االكتئاب لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم

المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغيرات :الجنس ،والصف الدراسي ،وسبب فقدان األب ،والعمر عن
وفاة األب ،وسنوات الحرمان؟

كلئلجابة عف السؤاؿ السادس استخدمت الباحثة اختبارات استداللية مناسبة

( )Independent Samples T testلمفركؽ بيف مجمكعتيف ،كاختبار ( One Way
)ANOVAsلمفركؽبيفثبلثمجمكعاتفأكثر.كذلؾمفأجؿاختبارالفركضالتالية :

 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α≤0.05فـي مسـتوى االكتئـاب
لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير الجنس.
جدول رقم ( )28اختبار ت لمفروق بين األيتام في درجة االكتئاب تبعاً لمتغير الجنس
البيان

المتوسط

الجنس

العدد

ذكر

95

74.158

أنثى

105

72.429

االكتئاب 

االنحراف

الحسابي

المعياري
11.91
10.46

قيمة

قيمة االحتمال

1.093

0.276

()T

()Sig.

**تالجدكليةعندمستكلداللة()0.01كدرجاتحرية()198تساكم( .)2.62

)تساكم( .)1.98

*تالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية(198

يتضحمفالجدكؿرقـ( )28أفمستكلاالكتئاب لدلالذككرمتقاربجدان مفمستكل

االكتئابعنداإلناث،ككانتقيمةاالحتماؿأكبرمفمستكلالداللة(،)0.05ككانتقيمة(ت)
).كبناء
المحسكبةأقؿمفقيمة(ت)الجدكليةعنددرجاتحرية(،)198كمستكلداللة(0.05
ن

عمىذلؾيجبقبكؿالفرضالصفرمالتالي:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )α≤0.05في مستوى االكتئاب لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع

أسرىم تعزى لمتغير الجنس.

كترل الباحثة أف الذككر كاإلناث لدييـ نفس الحاجات مف األب ،كنفس العاطفة نحكه،
كبالتالي فإف تأثرىـ بفقدافاألب لو أثر في مستكل االكتئاب أكثر مف عامؿ الجنس ،خاصة
كأنيـمفمرحمةمراىقةكحاجاتيـمتقاربة،كانفعاالتيـمتقاربةجدان.

كاختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة (الدكخي كعبد الخالؽ )2004 ،كلعؿ سبب

االختبلؼ اختبلؼ البيئة المطبؽ فييا الدراسة حيث طبؽ الباحثاف دراستيما عمى البيئة
(السعكدية)،كذلؾتختمؼمعنتائجدراسة(عبدالخالؽكعبدالغني)2005،كسبباالختبلؼ
111

أيضان اختبلؼالبيئةحيثطبقتدراسةعبدالخالؽكعبدالغنيعمىالبيئةالمصرية،كتختمؼ

أيضانمعنتائجدراسة()Abdel- Khaled, 2006كترلالباحثةأفسبباالختبلؼيرجعإلى
اختبلؼ البيئة كاختبلؼ طبيعة كخصائص عينة الدراسة الحالية عف طبيعة كخصائص عينة

دراسة ( ،)Abdel- Khaled, 2006كما اختمفت مع نتائج دراسة (عبد الخالؽ كآخركف،
،)2008كاختمفتأيضانمعنتائجدراسة(باركف،)2011،كاختمفتأيضانمعنتائجدراسة(عبد

الخالؽكمحمد .)2013،

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α≤0.05فـي مسـتوى االكتئـاب

لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير الصف الدراسي.
جدول رقم ( )29اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين األيتام في مستوى االكتئاب تبعاً لمتغير
الصف الدراسي

البيان

االكتئاب

درجات

متوسط

قيمة

الحرية

المربعات

()F

158.183
123.836

مصدر التباين

مجموع المتوسطات

بيفالمجمكعات 

949.101

6

داخؿالمجمكعات 

23900.399

193

اإلجمالي

24849.500

199

1.277

قيمة

االحتمال
()Sig.
0.269

*ؼالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()193-6تساكم( .)2.10

)،كبناء
يتضحمفالجدكؿرقـ( )29أفقيمةاالحتماؿأكبرمفمستكلالداللة(0.05
ن

عمىذلؾيجبقبكؿالفرضالصفرمالتالي:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )α≤0.05في مستوى االكتئاب لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع

أسرىم تعزى لمتغير الصف الدراسي.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (داكد ،)2005 ،كتتفؽ إلى حد ما مع نتائج دراسة

)حيثأكدبأنوالفركؽفيمستكلاالكتئاببيفالفئاتالعمرية

(Abdel- Khaled, 2006
( .)16-10

كترلالباحثةبأففقدافاألبيعتبرمثيرسيءكخبرةصادمةيبقىلياالكقعاألكثرتأثي انر

فيالحالةالمزاجيةعنداألبناء،كبالتاليفإففقدافاألبيساعدفيظيكراألعراضاالكتئابية
المختمفةكالتكتركالشعكربالعجز،كنقصتمبيةالحاجات،كىيانفعاالتكأعراضمتقاربةلدل
فئةالدراسةكبالتالياليمكفتجاىؿعامؿفقدافاألبعنددراسةاالكتئابكمستكلاالكتئاب

باختبلؼمتغيرالصؼالدراسيأكالعمر .
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 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α≤0.05فـي مسـتوى االكتئـاب
لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير سبب الوفاة.
جدول رقم ( )30اختبار ت لمفروق بين األيتام في مستوى االكتئاب تبعاً لمتغير سبب الوفاة
سبب الوفاة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة ( )Tقيمة االحتمال ()Sig.

البيان
االكتئاب

االستشياد

87

71.7816

11.18

حالةكفاة

113

74.3805

11.10

1.637

0.103

**تالجدكليةعندمستكلداللة()0.01كدرجاتحرية()198تساكم( .)2.62

*تالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()198تساكم( .)1.98

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )30أف مستكل االكتئاب كأعراضو لدل أبناء الشيداء كأبناء

حاالت الكفاة متقارب ،ككانت قيمة االحتماؿ أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05ككانت قيمة
(ت)المحسكبةأقؿمفقيمة(ت)الجدكليةعنددرجاتحرية(،)198كمستكلداللة(.)0.05

كبناء عمى ذلؾ يجب قبكؿ الفرض الصفرم التالي :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
ن
مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى االكتئاب لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين

مع أسرىم تعزى لمتغير سبب الوفاة.

كترلالباحثةبأفاالكتئابعنداأليتاـلـيتأثربسببالكفاة،ألفالنتيجةكاحدة؛حيثإف

فقدافاألبىكالعامؿالذمأثركسببليـالتكتركرفعلدييـاألعراضاالكتئابية،ككلدلدييـ
بعضاألفكارالسمبيةحكؿالحياة،كتكقعاألحداثالمؤلمة،كالشعكربالضيؽ،كبالتاليلـتظير

فركؽتعزللمتغيرسببالكفاة .

 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α≤0.05فـي مسـتوى االكتئـاب

لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير العمر عند وفاة األب.

جدول رقم ( )31اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين األيتام في مستوى االكتئاب تبعاً لمتغير
العمر عند وفاة األب

البيان

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

16.562

2

8.281

داخؿالمجمكعات  248332.938

197

126.056

24849.500

199

مصدر التباين
بيفالمجمكعات 

االكتئاب

اإلجمالي

مجموع

المربعات

قيمة
()F

0.066

قيمة االحتمال
()Sig.

0.936

*ؼالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()197-2تساكم( .)2.60

)،كبناء
يتضحمفالجدكؿرقـ( )31أفقيمةاالحتماؿأكبر مفمستكلالداللة(0.05
ن

عمىذلؾيجبقبكؿالفرضالصفرم التالي:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
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داللة ( )α≤ 0.05في مستوى االكتئاب لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع

أسرىم تعزى لمتغير العمر عند وفاة األب.

كترلالباحثةبأفالعامؿالرئيسفيرفعدرجاتاالكتئابلدلاأليتاـىكفقدافاألب،

كفقداف العاطفة التي يمنحيا األب ألبنائو  ،كميما كاف العمر عند كفاتو فإف الفئة مف مرحمة
كاحدة تقريبان ،كىي مرحمة الطفكلة المتأخرة كالمراىقة ،كىي مف المراحؿ التي تختص بحاجات

محددة ،كبحاجة إلى عاطفة أبكية كحماية ،كبالتالي فإنو ال تكجد فركؽ في مستكل االكتئاب

تعزللمتغيرالعمرعندكفاتو،كتتفؽىذهالنتائجمعنتائجدراسة(داكد،)2005،كتتفؽإلى

حدمامعنتائجدراسة(.)Abdel- Khaled, 2006

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α≤0.05فـي مسـتوى االكتئـاب

لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير سنوات الحرمان.
جدول رقم ( )32اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين األيتام في مستوى االكتئاب تبعاً لمتغير
سنوات الحرمان

البيان

االكتئاب

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بيفالمجمكعات 

109.366

2

54.683

داخؿالمجمكعات 

24740.134

197

125.584

اإلجمالي

24849.500

199

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ()F

0.435

قيمة االحتمال
()Sig.

0.648

*ؼالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()197-2تساكم( .)2.60

)،كبناء
يتضحمفالجدكؿرقـ( )32أفقيمةاالحتماؿأكبر مفمستكلالداللة(0.05
ن

عمىذلؾيجبقبكؿالفرضالصفرمالتالي:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )α≤0.05في مستوى االكتئاب لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع

أسرىم تعزى لمتغير سنوات الحرمان.

كتعزكالباحثةذلؾإلىأفخصائصفئةالدراسةبحاجةإلىمفيقؼبجانبيا،كبحاجة

إلىالحياةفيبيئةأسريةمستقرة،كبالتاليفإفأعراضاالكتئابالتيظيرتلدييـتتأثربمثير
فقدافاألب،كىكمثيرمربوجميعاألطفاؿمفعينةالدراسة،كميمابمغتسنكاتالحرماف،

فيصعب عمى أم شخص تعكيض غياب األب ،أك تعكيض حنانو كعاطفتو ،كبالتالي ظيكر

أعراض التكتر كضعؼ االستمتاع بالحياة يرجع إلى فقداف األب ،كليس إلى فترة فقداف األب

بالنسبةلفئةالدراسةالحالية .
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نتائج السؤال السابع ومناقشتيا :
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قمق المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليواء

وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغيرات :الجنس ،والصف الدراسي ،وسبب فقدان األب،
والعمر عن وفاة األب ،وسنوات الحرمان؟

كلئلجابػ ػ ػ ػػةعػ ػ ػ ػػفالس ػ ػ ػ ػؤاؿالسػ ػ ػ ػػادساسػ ػ ػ ػػتخدمتالباحثػ ػ ػ ػػةاختبػ ػ ػ ػػاراتاسػ ػ ػ ػػتدالليةمناسػ ػ ػ ػػبة

()Independent Samples T testلمفػػركؽبػػيفمجمػػكعتيف،كاختبػػار( One Way
)ANOVAsلمفركؽبيفثبلثمجمكعاتفأكثر.كذلؾمفأجؿاختبارالفركضالتالية :

 -1ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05فــي مســتوى قمــق
المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير الجنس.
جدول رقم ( )33اختبار ت لمفروق بين األيتام في مستوى قمق المستقبل تبعاً لمتغير الجنس
البيان
قمؽالمستقبؿ

المتوسط

الجنس

العدد

ذكر

95

93.747

أنثى

105

91.8286

االنحراف

الحسابي

المعياري
16.781
15.344

قيمة

قيمة االحتمال

0.845

0.399

()T

()Sig.

**تالجدكليةعندمستكلداللة()0.01كدرجاتحرية()198تساكم( .)2.62

*تالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()198تساكم( .)1.98

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )33أف مستكل قمؽ المستقبؿ متقارب بيف الذككر كاإلناث،
ككانت قيمةاالحتماؿأكبرمف مستكلالداللة( ،)0.05ككانت قيمة(ت)المحسكبةأقؿ مف

).كبناء عمىذلؾيجب
قيمة(ت)الجدكليةعنددرجاتحرية(،)198كمستكلداللة(0.05
ن
قبكؿ الفرض الصفرم التالي :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≤ 0.05في مستوى قمق المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم تعزى لمتغير
الجنس.

ترلالباحثةبأفالقمؽمفالمستقبؿنابعلدلعينةالدراسةمفاأليتاـمفمصدرأساسي
كىك فقداف األب كالذم يمثؿ العمكد الفقرم في بناء األسرة السكية ،ال سيما كأف األب يعد

الكسيمة التي يحقؽ مف خبلليا األطفاؿ بعض الحاجات ،كما أنو المصدر الرئيسي لؤلمف

كالشعكربالراحةكاالطمئناف ،كيبقىالخكؼمفالمستقبؿلدييـمتقاربانألفحاجتيـلؤلبكاحدة

فالذكربحاجةلؤلبكماأفاألنثىبحاجةلؤلب .
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حيثأف قمؽالمستقبؿاستجابةلمثير حدثفي الماضي (فقدافاألب) ،كالنظرة السيئة

نحكالمستقبؿتتكلدمفخبراتالحاضركالماضي،كككفىذهالخبرةلدلالجنسيفىيفقداف
األب،كالذميمثؿاألمافكاالستقرارلمفرد،فإنولـتظيرفركؽ تعزللمتغيرالجنس،كىذاما

يؤكده أبكمصطفى ()23:1999فيتعريفولمقمؽحيثأشارإلىأنو خبرةانفعاليةغيرسارة
اسةالحاليةبفقدافاألب،كتحمؿخطر مفمجيكؿكىكبالنسبةلعينة
تتمثؿبالنسبةلعينةالدر
ان

الدراسةالحاليةالمستقبؿ،كتصاحبوتغيراتجسميةكنفسيةمثؿالتكتركالخكؼكالتفكيرالشديد

بكؿمايحيطالفردمفمثيرات،كذلؾيؤكد (األزرؽ)80:2002،عمىأفالقمؽينشأنتيجة

الخكؼمفالغامضيكتنؼالفردمفخبلؿخبراتالماضي،كىذهالخبرةبالنسبةلعينةالدراسة

الحالية فقداف األب ،كىي خبرة أليمة عمى كبل الجنسيف ،بينما اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج
دراسة(فريح .)2012،

 -2ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05فــي مســتوى قمــق

المســتقبل لــدى األيتــام فــي مراكــز اإلي ـواء وأق ـرانيم المقيمــين مــع أســرىم تعــزى لمتغيــر الصــف
الدراسي.
جدول رقم ( )34اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين األيتام في مستوى قمق المستقبل تبعاً
لمتغير الصف الدراسي

البيان
قمؽ

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

4319.747

6

719.958

داخؿالمجمكعات  46820.733

193

242.594

51140.480

199

مصدر التباين
بيفالمجمكعات 

المستقبؿ

اإلجمالي

مجموع

المربعات

قيمة
()F

2.968

قيمة االحتمال
()Sig.
0.009

*ؼالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()193-6تساكم( .)2.10

)،كبناء
يتضحمفالجدكؿرقـ( )34أفقيمةاالحتماؿأقؿ مفمستكلالداللة(0.05
ن

عمىذلؾيجبقبكؿالفرضالبديؿالتالي:توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≤0.05في مستوى قمق المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع
أسرىم تعزى لمتغير الصف الدراسي .

كلمكشؼعفاتجاهالفركؽاستخدمتالباحثةاختبارشيفيولممقارناتالبعديةفي مستكل

قمؽالمستقبؿ،تبعانلمتغيرالصؼالدراسي .
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جدول رقم ( )35اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في مستوى قمق المستقبل
تبعاً لمتغير الصف الدراسي
الصف الدراسي
المتوسط
الحسابي

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

81.87

95.225

90.84

94.11

92.38

الحادي
عشر

95.10

الثاني عشر
100.412

السادس 
السابع 

*13.355

الثامف

//8.969

//4.39

التاسع

*12.24

//1.12

//03.3

العاشر

//10.505

//2.85

//1.54

//1.73

الحادمعشر

*13.22

//0.13

//4.253

//0.98

//2.72

الثانيعشر 

*18.542

//5.19

//9.57

//6.30

//8.04

//5.32

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )35أف الفركؽ كانت لصالح الصفكؼ الثاني عشر كالتاسع

كالسابع كعمىحسابالصؼالسادس،كالكاضحأفقمؽالمستقبؿلدلالفئةالثانيعشركالسابع

كالتاسعمرتفعةإلىحداما،حيثبمغتعندالصؼالثانيعشر(،)%72كلعؿذلؾالرتباط

الصؼ الثاني عشر بحياة الفرد كمستقبميف فيي مرحمة الثانكية العامة ،كىي تحدد مستقبمو
األكاديميكبالتاليمستقبموالميني،كلديوتفكيرعميؽحكؿالمستقبؿ،كحكؿقدرتوعمىاجتياز

المرحمة،كالنجاحعمىالمستكلاألكاديميأكجكانبالحياةاألخرل .
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في مستوى قمق

المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير سبب الوفاة.
جدول رقم ( )36اختبار ت لمفروق بين األيتام في مستوى قمق المستقبل تبعاً لمتغير سبب الوفاة
البيان
قمؽالمستقبؿ

المتوسط

االنحراف

قيمة

قيمة االحتمال

الحسابي

المعياري

()T

()Sig.

17.355

1.404

0.162

سبب الوفاة

العدد

االستشياد

87

90.931

حالةكفاة

113

14.861 94.1327

**تالجدكليةعندمستكلداللة()0.01كدرجاتحرية()198تساكم( .)2.62

*تالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()198تساكم( .)1.98

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )36أف مستكل االكتئاب كأعراضو لدل أبناء الشيداء كأبناء

حاالت الكفاة متقارب ،ككانت قيمة االحتماؿ أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05ككانت قيمة

(ت)المحسكبةأقؿمفقيمة(ت)الجدكليةعنددرجاتحرية(،)198كمستكلداللة(.)0.05
117

اء عمى ذلؾ يجب قبكؿ الفرض الصفرم التالي :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
كبن ن
مستوى داللة ( )α≤0.05بين مستوى قمق المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم

المقيمين مع أسرىم تعزى لمتغير سبب الوفاة.

كتعػػزكالباحثػػةىػػذهالنتيجػػةإلػػىأففقػػدافاألبيسػػببخكفػانمػػفالمسػػتقبؿلػػدلاألبنػػاء،

خاصػػةكأفاألبيمثػػؿجانػػبالحمايػػةكاالسػػتقراركالشػػعكرباألمػػافألبنائػػو،كبالتػػاليفػػإففقػػداف
األبسكاءأكافبالمكت،أكاالستشيادفإنويؤثرفيتكجياتاألبناءنحكلمستقبؿ،كيتكلدلدييـ

أفكارالعقبلنيةتجاىو،حيثتشيربعضاألدبياتالتربكيةكالنفسيةالمتعمقةبقمؽالمستقبؿبأنػو
يتػػأثربػػالمثيرذاتػػو(فقػػدافاألب)،كبالتػػاليميمػػاكػػافسػػببالكفػػاةفػػإفالمثيػػركاحػػدكىػػكفقػػداف

األب،كحسبمامػاتػرلجػكدة()140-139:2012بػأفالقمػؽخبػرةانفعاليػةكشػعكربػالخكؼ
مػػفشػػيءيصػػعبتحديػػده،فػػإفعينػػةالد ارسػػةتكلػػدلػػدييـالقمػػؽنتيجػػةخبػرةصػػادمةمػػرتعمػػييـ
بالماضػػيكى ػػيفقػػدافاألب،كأث ػػرتفػػيتػ ػكافقيـكمػ ػزاجيـالنفسػػيكس ػػببتليػػـالت ػػكتركالض ػػيؽ

كالخكؼمفالمجي كؿحيثأفالمستقبؿيعتبػرمجيػكالن،كػذلؾيؤكػدأحمػد()438:2001عمػى

أفقمػػؽالمسػػتقبؿلػػدلالفػػرديػػزدادعنػػدشػػعكرهبػػالعجزفػػيالحاضػػر،كفاقػػداألبيشػػعربػػالعجز
كعدـالقدرةعمىالقياـبالمياـالمككمةعميو،خاصةكأفاألبيمبيحاجاتاألبناء،كيبعثفييـ

الطمأنينة.كذلؾيمرجميعأفرادعينةالدراسةبظركؼاقتصاديةكأمنيةكسياسػيةكثقافيػةمتقاربػة
كتقاربىذهالظركؼأثرفيمستكلقمؽالمستقبؿ،كىذاماتؤكدهأبكعبيػد()41-40:2014
حيػػثأشػػارتبػػأفقمػػؽالمسػػتقبؿيتػػأثربػػالظركؼالمحيطػػةس ػكاءأكانػػتاقتصػػاديةأكأمنيػػةأك

ثقافية .
 -4ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05فــي مســتوى قمــق

المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليـواء وأقـرانيم المقيمـين مـع أسـرىم تعـزى لمتغيـر العمـر عنـد
وفاة األب.
جدول رقم ( )37اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين األيتام في مستوى قمق المستقبل تبعاً
لمتغير العمر عند وفاة األب

البيان
قمؽالمستقبؿ

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بيفالمجمكعات 

758.112

2

379.056

داخؿالمجمكعات 

50382.368

197

255.748

اإلجمالي

51140.480

199

مصدر التباين

مجموع

المربعات

*ؼالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()197-2تساكم( .)2.60
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قيمة
()F

1.482

قيمة االحتمال
()Sig.
0.230

يتضحمفالجدكؿرقـ( )37أفقيمةاالحتماؿأكبرمفمستكلالداللة(،)0.05كبنا نء

عمىذلؾيجبقبكؿالفرضالصفرمالتالي:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )α≤0.05بين مستوى قمق المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين
مع أسرىم تعزى لمتغير العمر عند وفاة األب.

كترلالباحثةبأفعينةالدراسةكرغـاختبلؼالعمرلدييـعندكفاةاألبإالأنيـيتفقكف
بعديدمفالعكامؿأىمياأنيػـمػففئػةعمريػةكاحػدةليػاخصائصػياالنمائيػةكليػاانفعاالتيػاالتػي

ػرفػػيعينػػةالد ارسػػةرغػػـ
تختمػػؼعػػفم ارحػػؿأخػػرل،كبالتػػاليىػػذهالخصػػائصكاالنفعػػاالتليػاأثػه

اختبلؼالعمرعندكفاةاألبأكاستشياده .

 -5ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05فــي مســتوى قمــق

المســتقبل لــدى األيتــام فــي مراكــز اإلي ـواء وأق ـرانيم المقيمــين مــع أســرىم تعــزى لمتغيــر ســنوات
الحرمان.
جدول رقم ( )38اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين األيتام في مستوى قمق المستقبل تبعاً
لمتغير سنوات الحرمان

البيان

مصدر التباين

مجموع المتوسطات

قمؽالمستقبؿ

بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
اإلجمالي

130.268
51010.212
51140.480

درجات

متوسط

المربعات

()F

2
197
199

65.134
258.935

0.252

الحرية

قيمة

قيمة االحتمال
()Sig.
0.778

*ؼالجدكليةعندمستكلداللة()0.05كدرجاتحرية()197-2تساكم( .)2.60

)،كبناء
يتضحمفالجدكؿرقـ( )38أفقيمةاالحتماؿأكبرمفمستكلالداللة(0.05
ن

عمىذلؾيجبقبكؿالفرضالصفرمالتالي:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )α≤0.05بين مستوى قمق المستقبل لدى األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم المقيمين

مع أسرىم تعزى لمتغير سنوات الحرمان.

كترل الباحثة بأف عينة الدراسة الزالت بحاجة إلى العاطفة األبكية ،حيث أف مرحمة

الطفكلةالمتأخرة،كمرحمةالمراىقةمفأكثرالمراحؿحاجةلممتابعةكالمراقبة،كالحماية،كتحقيؽ

الذات،كبالتاليفإفتأثرىـبالفقدافينعكسعمىالجكانبالنفسيةكالكجدانيةلدييـ،حيثأشارت
نتائجدراسة(ببلف)2011،إلىأفاأليتاـيتكلدلدييـاضطراباتسمككيةككجدانيةكمفأىميا

اتالحرمافتأثير ألفلكؿمرحمةحاجاتياالنفسيةكاالجتماعية،
ه
القمؽ،لكفلـ يكفلعامؿسنك

كمنيايتـإشباعومفخبلؿاألب،كجميعأفرادالعينةمففاقدماألب،كبالتاليىناؾنقصفي

إشباعبعضالحاجات،كىذاانعكسعمىاستجاباتاألبناءعمىمقياسقمؽالمستقبؿ .
119

ممخص عام لمنتائج:
مف خبلؿ ما تـ عرضو مف تحميؿ لمبيانات كاختبار لمفرضيات تكصمت الدراسة إلى

مجمكعة مف النتائج كاف أىميا أف مستكل الحرماف العاطفي األبكم كاف مرتفعان كبمغ الكزف

النسبي( ،)%83.77كتبيفأفمستكل االكتئابلدلاأليتاـ( ،)%61.042كأفمستكل قمؽ
المستقبؿ كاف ( ،)%66.24كتبيف كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف الحرماف العاطفي األبكم

كبعضاألعراضالفرعيةاالكتئابية(مشكبلتالنكـ،كافتقاداالستمتاع،كالتعب)كالدرجةالكمية

لبلكتئاب ،كما تبيف كجكد عبلقة ارتباط دالة إحصائيان بيف الحرماف العاطفي األبكم كقمؽ
المستقبؿ ،ككانت العبلقة دالة بيف الحرماف العاطفي األبكم كمجاالت قمؽ المستقبؿ ،كالدرجة

الكميةلقمؽالمستقبؿ .
كما كأظيرت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الحرماف العاطفي
األبكم بيف األيتاـ في مراكز اإليكاء كأقرانيـ المقيميف مع أسرىـ ،كلصالح المقيميف بمراكز
اإليكاء،فيحيفلـتظيرفركؽبيفاأليتاـفيمراكزاإليكاءكأقرانيـالمقيميفمعأسرىـفي

مستكلاالكتئابكقمؽالمستقبؿ .

كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الحرماف العاطفي

األبكملدلاأليتاـتعزللمتغيرات:الجنس،كالصؼالدراسي،كسببالكفاة،كسنكاتالحرماف،
فقطظيرتفركؽتعزللمتغيرالعمرعندكفاةاألب .
كأظيرتنتائجتحميؿالبياناتعدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمستكلاالكتئاب

لدلاأليتاـتعزللمتغيرات:الجنس،كالصؼالدراسي،كسببالكفاة،كسنكاتالحرماف،كالعمر
عند  كفاةاألب،كذلؾلـتظيرفركؽفيمستكلقمؽالمستقبؿتعزللمتغيرات:الجنس،كسبب

اتالحرماف،بينماظيرتفركؽفيمستكلقمؽالمستقبؿ

الكفاة،كالعمرعندكفاةاألب،كسنك

تعزللمتغيرالصؼالدراسي .
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التوصيات:
فيضكءالنتائجالتيتكصمتإليياىذهالدراسةفإفالباحثةتكصيبمايمي:
 .1صياغةبرامجعبلجيةكارشاديةلمحدمفشعكرالحرمافالعاطفياألبكملدلاأليتاـ.
االرشادالنفسيكالمساندةكالدعـاالجتماعي،كتكعيةاألسركاألىالي بحاجاتاأليتاـ

 .2تقديـ
ذلؾلتعزيزالصحةالنفسيةكتكافقيـالنفسيكاالجتماعي.

 .3اكتشاؼالحاالتالتيتشعرباالكتئابكقمؽالمستقبؿكتحديدخصائصيـكأسبابارتفاع
مشاعراالكتئابكقمؽالمستقبؿكالعمؿعمىالحدمنيا.

 .4رفع مستكل التعاكف بيف المؤسسات االجتماعية كمراكز اإليكاء كاألسر التي تحكل أيتاـ
لتعزيزالصحةالنفسيةلدييـ.

 .5تمبيةاحتياجاتاألبناءاأليتاـ،كتحييدىـعفالمشكبلتاألسريةالتيتنشأبعدكفاةاألب.
 .6إعطاءفرصةلؤليتاـليككنكاأكثراستعدادانلمحياةمفخبلؿالتعرؼإلىاحتياجاتيـكالعمؿ
الجادعمىتمبيتيا .

المقترحات:
في ضوء ما سبق تقترح الباحثة اجراء المزيد من الدراسات حول
 .1مقارنةبيفاأليتاـفيدكراإليكاءكاأليتاـالمقيميفمعأسػرىـكاألطفػاؿالعػادييففػيمسػتكل
الحرمافالعاطفياألبكم.

 .2مقارنةفيمستكلالحرمافالعاطفيبيففاقدماألـكفاقدماألبفيقطاعغزة.
 .3مقارنةبيفدرجاتاالكتئابكقمؽالمستقبؿلدلفاقدماألبكفاقدماألـ.

 .4فاعميةالمعبكالسيككدرامافيالتخفيؼمفحدةاالكتئابلدلاأليتاـالمقيميفبدكراإليكاء.

 .5فاعميػػةبرنػػامجإرشػػادمانفعػػاليفػػيالتخفيػػؼمػػفحػػدةالحرمػػافالعػػاطفياألبػػكملػػدلفاقػػدم
األبفيقطاعغزة.
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الصعوبات التي واجيت الباحثة:
اليخمكأمعمؿبحثيأكعمميمفصعكبات،لكفالمشكرةكحسفالتصرؼمفأىـ

العكامؿالتيتسيـفينجاحاألعماؿالبحثية،كالكصكؿألدؽالنتائج،ككانتأىـالصعكبات
التيكاجيتالباحثةعمىالنحكاآلتي :

 -1صعكبةحصرمجتمعالدراسة؛حيثلـتصؿالباحثةلبياناتكاحصاءاتدقيقػةحػكؿأعػداد
المحركميف،كتصنيفيـ.

 -2طػػكؿالفتػرةالتػػيطيبقػػتفييػػاأدكاتالد ارسػػة،خاصػػةكأفالمؤسسػػاتالمتعاكنػػةاحتاجػػتإلػػى
كقتكجيدفيمساعدةالباحثة.

 -3ضركرةأفتقكـالباحثةبنفسيابتطبيؽأدكاتالدراسةليكػكفالمحػركـأكثػرفيمػان،كأكثػردقػة
فياالستجابة.

 -4كاجيػػتالباحثػػةصػػعكباتفػػياختيػػاركتصػػميـأدكاتالد ارسػػة،خاصػػةكأفاألدبيػػاتالسػػابقة
اىتمتباالكتئابكقمؽالمستقبؿلدلفئاتشابةكراشدة،ككانػتاألدكاتالمتعمقػةباالكتئػاب

كقمؽالمستقبؿالعالميةكالعربيةقميمة.

 -5طبيعػػةالد ارس ػاتالمقارنػػةالتتػػيحلمباحػػثحريػػةاسػػتخداـكافػػةمتطمبػػاتالعينػػةالعش ػكائية،
فاألطفػػاؿفػػيدكرالرعايػػةلػػـتتجػػاكزأعػػدادىـ()80فػػردان،بينمػػاخػػارجدكرالرعايػػةتتجػػاكز

أع ػػدادىـ()2000ف ػػرد،كيص ػػعبأخ ػػذعين ػػةعشػ ػكائيةطبقي ػػة،ك ػػكفطبقت ػػيالتطبي ػػؽغي ػػر
متمػػاثمتيف،كبالتػػاليفضػػمتالباحثػػةبػػأفتكػػكفعينػػةالد ارسػػةتنحصػػرفػػيكافػػةاأليتػػاـبػػدكر
الرعاية،كأخذعينةمفخارجدكرالرعايةقريبةألقرانيـ.

كجدير بالذكر أف الباحثة تجاكزت ىذه الصعكبات مف خبلؿ مشكرة ذكم االختصاص،
خاصةمشرؼالدراسة،كذلؾقامتبمراجعةبعضالعامميفكالمتعاكنيفبدكرالرعاية،كبعض

العامميف بمؤسسات الصحة النفسية ،كالمؤسسات الميتمة برعاية المحركميف مثؿ جمعية النكر

الخيرية،كمعيداألمؿلؤليتاـ،كقريةاألطفاؿ .
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المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.أوالً :المراجع العربية.
)1

إبراىيـ،عبدالستار(:)2118االكتئاب والكدر النفسي – فيمو – وأساليبو من منظور

)2

إبراىيـ ،عبل عبد الباقي ( :)2119االكتئاب أنواعو ،أعراضو ،أسبابو ،وطرق عالج

)3

ابف منظكر :أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ( :)2003لسان العرب)15( ،

)4

)5

التكزيع.
معرفي نفسي،الطبعةالثانية،القاىرة:دارالكاتبلمطباعةكالنشرك 

والوقاية منو،القاىرة:عالـالكتب.
جزء،بيركت:دارصادر.

أبك جامكس ،أسامة عبد الغني محمد ( .)2009االضطرابات االنفعالية كميارات حؿ

المشكبلت لدل المراىقيف ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة،
فمسطيف.

أبك عبيد ،دعاء ( :)2014الرضا عف الحياة كعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدل األسرل

المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية
بغزة،فمسطيف.

)6

أبكمصطفى،نظمي(:)1999دراسةمقارنةلسماتالشخصيةبيفأبناءالبدككالحضر

)7

أبك مصطفى ،نظمي ( :)2006االضطرابات السمككية لدل األطفاؿ في المرحمة

)8

أحمد ،عاشكر محمد دياب ( :)2001فاعمية اإلرشاد النفسي كالديني في تخفيؼ قمؽ

)9

فيالبيئةالفمسطينية،مجمة مستقبل التربية العربية،القاىرة.

االبتدائية،مجمة الجامعة اإلسالمية،المجمدالرابععشر،العددالثاني.

المستقبؿلدلعينةمفطبلبالجامعة،مجمة البحث في التربية وعمم النفس،المجمد

،15العدداألكؿ،جامعةالمنيا.

األزرؽ،فاركؽسامي(:)2002القمق،اإلسكندرية:الدارالجامعية.

 )10إسماعيؿ ،أحمد السيد ( :)1995مشكالت الطفل السموكية وأساليب معاممة الوالدين،
اإلسكندرية:دارالفكراالجتماعي.

124

 )11إسماعيؿ،أحمدالسيد(:)2001الف ركؽفيإساءةالمعاممةكبعػضالمتغيػراتالشخصػية
بيفاألطفاؿالمحركميفمفأسرىـكغيرالمحركميفمفتبلميذالمدارسالمتكسطةبمكػة

المكرمػػة،مجمــة دراســات نفســية،العػػدد،11رابطػػةاألخصػػائييفالنفسػػييف،ص–39:
 .45

 )12إسماعيؿ ،ياسر يكسؼ ( :)2009المشكبلت السمككية لدل األطفاؿ المحركميف مف
بيئتيـاألسرية،رسالة ماجستير غير منشورة،الجامعةاإلسبلميةبغزة،فمسطيف .

 )13اصميح،خالد(:)2001التكافؽالنفسيلدلالمحركميفمفاألبدراسةميدانيةألبناء
الشيداءبمحافظةغزة،رسالة ماجستير غير منشورة،البرنامجالمشترؾجامعةاألقصى
–جامعةعيفشمس،جميكريةمصرالعربية .

 )14باركف ،خضر عباس ( :)2011القمؽ كاالكتئاب كالقيـ االجتماعية  دراسة مقارنة بيف
األطفاؿ األيتاـ في دكلة الككيت،مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية،المجمد(،)37

العدد( .)142

 )15بركات،آسيابنتعميراجح (:)2000العبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية كاالكتئاب
لدل بعض المراىقيف كالمراىقات المراجعيف لمشفى الصحة النفسية بالطائؼ ،رسالة
ماجستير غير منشورة،جامعةأـالقرلبمكةالمكرمة،المممكةالعربيةالسعكدية.

 )16بشرم ،صمكيؿ تامر ( :)2117االكتئاب والعالج بالواقع ،القاىرة :مكتبة األنجمك
المصرية.

 )17بعمي ،مصطفى (:)2013إدراؾ الرفض الكالدم كعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدل عينة مف
تبلميذ المرحمة الثانكية ،مجمة عالم التربية ،المجمد ( ،)43العدد ( ،)2ص– 325 :

.352
 )18ببلف ،كماؿ يكسؼ ( :)2011االضطرابات السمككية كالكجدانية لدل األطفاؿ المقيميف
في دكر األيتاـ مف كجية نظر المشرفيف عمييـ ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد (،)27

العدد(.218–177:)2+1

 )19البنا،عبدالعظيـ(:)2006سفراآلباءكعبلقتوباغتراباألبناء،دراسةمقارنة،المجمة

العممية لكمية التربية،المجمد(،)13العدد(،)2جامعةالمنصكرة،ص .140–113:

 )20بكقرم ،مي بنت كامؿ بف محمد ( :)2119إساءة المعاممة البدنية كاإلىماؿ الكالدم
كالطمأنينة النفسية كاالكتئاب لدل عينة مف تمميذات المرحمة االبتدائية ()55 - 55

بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية
السعكدية.
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 )21جكدة ،آماؿ عبد القادر ( :)2012الصحة النفسية ،الطبعة الثالثة ،فمسطيف :جامعة
األقصى.

رشادم لمعبلج بالكاقع في خفض قمؽ
ٌ
 )22حبيب،عادؿعميمحمد (:)2010أثر برنامج إ
الطبلب فاقدم األبكيف في المرحمة المتكسطة ،رسالة ماجستير غير
ً
عند 
المستقبؿ  ى
منشورة،كميةالتربيةبجامعةبغداد،العراؽ.

 )23حجاج،إيماف(:)2005األثر النفسيلغياباألبكعبلقتوبالقمؽلدلتبلميذالمرحمة
االبتدائية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية بجامعة عيف شمس ،القاىرة،

جميكريةمصرالعربية.

 )24حجازم ،عائشة ( :)2003فركؽ أعراض القمؽ كاالكتئاب كالمخاكؼ المرضية لدل
األطفاؿ ( 12- 6سنة) كالمصابيف ببعض األمراض النفسية ،رسالة ماجستير غير
منشورة،جامعةالممؾسعكد،المممكةالعربيةالسعكدية.

 )25الحمح،سمركليد(:)2011العبلقةبيفقمؽالمستقبؿكاالكتئابلدلعينةمفطبلب
الصؼ الثاني الثانكم في محافظة ريؼ دمشؽ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

بيةبجامعةدمشؽ،سكريا.

التر

 )26الحمداني ،إقباؿ محمد رشيد صالح ( :)2011االغتراب – التمرد – قمق المستقبل،
عماف:دارالصفاءلمنشركالتكزيع.

 )27حمزة،جماؿمختار(:)2005قمؽالمستقبؿلدلأبناءالعامميفبالخارج،مجمة العموم
التربوية،العدداألكؿ،القاىرة.

 )28حمزة،جماؿمختار(:)2005قمؽالمستقبؿلدلأبناءالعامميفبالخارج،مجمة العموم
التربوية بجامعة القاىرة،العدد(،)1ص.110–91:

 )29خبلؿ ،نبيمة (:)2012االكتئاب كعبلقتو بالثبات كالتذبذب في المعاممة الكالدية ،مجمة
عالم التربية،المجمد(،)40العدد(،)1ص.367–345:

 )30خكج ،حناف أسعد ( )2011معنى الحياة كعبلقتو بالرضا عنيا لدل طالبات الجامعة

بالمممكة العربية السعكدية ،مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية ،المجمد

الثالث،العددالثالث،يكنيك.2011

 )31دافيدكؼ،ليندا(:)2000مدخل إلى عمم النفس،ترجمة:محمكدعمر،مراجعة:فؤاد
أبكحطب،الدارالدكليةلبلستثماراتالثقافية،سمسمةلعمـالنفس،الطبعةاألكلى.

 )32الداىرم،صالححسفأحمد(:)2008أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السموكية
واالنفعالية،الطبعةاألكلى،عماف:دارصفاءلمنشركالتكزيع.
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 )33داكد ،نسيمة ( :)2005عبلقة مشاىدة العنؼ األسرم بالتكتر كاالكتئاب كالتحصيؿ
الدراسياألطفاؿ،مجمة الطفولة العربية،العدد(،)30ص.29–8:

 )34الداية،ابتساؿميدمأحمد(:)2016المشكبلت النفسية كاالجتماعية لدل أبناء الشيداء
كالشييدات كعبلقتيا بالحرماف العاطفي "دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعةاإلسبلميةبغزة،فمسطيف.

 )35دبابش ،عمي مكسى عمي ( :)2011فعالية برنامج إرشادم مقترح لمتخفيؼ مف القمؽ
االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية كأثره عمى تقدير الذات .رسالة ماجستير غير

منشورة،جامعةاألزىربغزة،فمسطيف.

 )36الدكخي،حنافكعبدالخالؽ،أحمدمحمد(:)2004االكتئابكالعدكافلدلعيناتمف
األحداثالجانحيفكمجيكليالكالديفكالمقيميفمعأسرىـ،مجمة دراسات نفسية،المجمد

(،)14العدد(،)4ص.573–541:

 )37الدكيبي ،سعد بف عبداهلل ( :)1992المحرومين :مشكالتيم وحاجاتيم ورعايتيم،
الرياض:مكتبةالعبيكاف.
 )38الرشيد،بنيةمحمدبفسعكدكالشحصياف،سعكدبفضحياف(:)2007السمكؾالعدكاني

لؤلطفاؿذكمالظركؼالخاصة:دراسةتطبيقيةلمؤسساترعايةاأليتاـبمدينةالرياض،

ورقة عمل مقدمة لمممتقى األول لرعاية األيتام،الرياض،المممكةالعربيةالسعكدية.

 )39الرفاعي،نعيمةجماؿشمسكالجماؿ،حنافمحمدالضرغامي(:)2011فاعميةبرنامج
تدخؿ معرفي سمككي قائـ عمى الضبط الذاتي في تحسيف الكفاءة االجتماعية كخفض

السمكؾ المعادم لممجتمع لدل عينة في مرحمة المراىقة المبكرة ،مجمة كمية التربية

بجامعة عين شمس،العدد(،)35الجزء(،)4ص.544–307:

 )40رمضاف ،رشيدة عبد الرؤكؼ ( :)1998الصحة النفسية لألبناء ،كمية التربية بجامعة
الزقازيؽ،جميكريةمصرالعربية:دارالكتبالعمميةلمنشركالتكزيع.

 )41ريحاني ،سميماف كطنكس ،عادؿ ( :)2012العبلقة بيف أساليب الحياة ككؿ مف القمؽ
كاالكتئاب،المجمة األردنية في العموم التربوية،المجمد(،)8العدد(،)3ص– 183:

.194

 )42الزبيدم ،سالـ ( :)2009تقدير الذات ككجية الضبط لدل الطبلب المحركميف كغير
المحركميف مف الكالديف بالمرحمة المتكسطة بمحافظة الميث ،رسالة ماجستير غير

منشورة،جامعةأـالقرل،المممكةالعربيةالسعكدية.
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 )43الزعبلف،إيمافحمدمدركيش ( :)2015قمؽالمستقبؿكعبلقتوبسماتالشخصيةلدل
األطفاؿ مجيكلي النسب في مؤسسات اإليكاء كالمحتضنيف لدل أسر بديمة ،رسالة

ماجستير غير منشورة،الجامعةاإلسبلميةبغزة،فمسطيف.

 )44زىراف ،حامد عبد السبلـ ( :)1988الصحة النفسية والعالج النفسي ،الطبعة األكلى،
القاىرة:عالـالكتب.

 )45زىراف،عبدالسبلـ(:)2005الصحة النفسية والعالج النفسي،الطبعةالرابعة،القاىرة:
عالـالكتب.

 )46السبعاكم،فضيموعرفاتمحمد(:)2009قمؽالمستقبؿلدلطمبةكميةالتربيةكعبلقتو
بالجنسكالتخصصالدراسي،مجمة كمية التربية جامعة الموصل.

 )47سرحاف ،كليد كالخطيب ،جماؿ كحباشنة ،محمد ( :)2111االكتئاب ،الطبعة األكلى،
عماف:دارمجدالكم.

 )48سعفاف ،محمد أحمد إبراىيـ (2003ـ) .دراسات في عمم النفس والصحة النفسية.
القاىرة،جميكريةمصرالعربية:دارالكتابالحديث.

 )49السعكد ،ناىد شريؼ ( :)2004قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بسمتي التفاؤؿ كالتشاؤـ ،رسالة
دكتوراه غير منشورة،جامعةدمشؽ،سكريا.

 )50سمماف ،فاطمة أحمد ( :)2002الحرماف العاطفي مف األبكيف كعبلقتو بمفيكـ الذات
كالتكافؽاالجتماعي،رسالة ماجستير غير منشورة ،كميةالتربيةلمبناتبجامعة بغداد،

العراؽ .

 )51سيد،الحسيفبفحسفمحمد(:)2112الصبلبةالنفسيةكالمساندةاالجتماعيةكاالكتئاب

لدلعينةمفطبلبالمرحمةالثانكيةالمتض رريفكغيرالمتضرريفمفالسيكؿبمحافظة

جدة،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعةأـالقرل،المممكةالعربيةالسعكدية.
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قائمـــــة المالحـــــــــق

قائمة المالحق
ممحق رقم ( :)1أسماء السادة المحكمين
الدرجة العممية ومكان العمل

م.

االسم

1

أ.د.صبلحالديفأبكناىية 

2

د.محمدإبراىيـعسمية 

3

أ.د.نعماتشعبافعمكاف 

4

د.أسامةسعيدحمدكنة 

5

د.جميؿحسفالطيراكم 

6

د.عبدالفتاحعبدالغنياليمص 

7

د.عيسىمحمدالمحتسب 

8

د.عطاؼمحمكدأبكغالي 

9

د.منىالشيشنية 

 10

د.نعموأبكحمك 

 11

د.رمضافبركة 

أستاذدكتكرفيعمـالنفس 
جامعةاألزىربغزة 
أستاذعمـالنفسالمشارؾفي 
جامعةاألقصى 

أستاذدكتكرفيعمـالنفس 
جامعةاألقصى 
أستاذمشارؾفيعمـالنفس 
جامعةاألزىربغزة 
أستاذمشارؾفيعمـالنفس 
الجامعةاإلسبلمية 

أستاذمشارؾفيعمـالنفس 
الجامعةاإلسبلميةبغزة 
أستاذعمـالنفسالمشارؾ
بجامعةاألقصى 
أستاذعمـالنفسالمشارؾ 
جامعةاألقصى 

أستاذعمـاالجتماعالمساعد 
جامعةالقدسالمفتكحة 
أستاذعمـالنفسالمساعد 
جامعةالقدسالمفتكحة 
دكتكراهفيعمـالنفس 

جامعةالقدسالمفتكحة 
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ممحق رقم ( :)2رسالة التحكيم وأدوات الدراسة في صورتيا األولية
جامعة األزىر  -غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية التربية
قسم عمم النفس

الموضوع :تحكيم أدوات الدراسة
تحية طيبة وبعد ...

تقكـالباحثةبدراسةبعنكاف":الحرمان العاطفي األبوي وعالقتو باالكتئاب وقمق المستقبل :دراسة

مقارنة بين األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم".كلتحقيؽأىداؼالدراسة قامتالباحثةبصياغة
مقياس لمحرماف العاطفي األبكم ،كمقياس قمؽ المستقبؿ ،فيما فضمت الباحثة استخداـ مقياس

بيؾلبلكتئاب،كقامتبتعديؿبعضفقراتولتتناسبمععينةالدراسة .


كتعرضالباحثةعميكـأدكاتالدراسةألنكـ ممف يتمتعكف بخبرة عممية كمف ذكم االختصاص

في مجاؿ العمكـ النفسية كالتربكية،لذايرجى مفسيادتكـ التكرـ بمراجعةالمقاييسكابداءآرائكـ
كتعديبلتكـ التي تركف أنيا ضركرية إلثراء المقاييس،معالعمـبأفتعديبلتكـذاتأىميةبالغة
فيالحصكؿعمىالصدؽالظاىرمألدكاتالدراسة.





مع فائق شكري وتقديري المسبق لحسن تعاونكم
الباحثة:لمياءقشطة 
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استمارة البيانات الشخصية:
الجنس
مكان السكن
الصف الدراسي

ذكر

أنثى

أحد األقارب

مراكز اإليواء

.......................................

سبب وفاة األب
الفئة العمرية
عمر الطفل عند وفاة األب
سنوات الحرمان

االستشهاد

وفاة

 14 – 12سنة

 17 – 15سنة

..................
..................

مقياس الحرمان العاطفي األبوي إعداد الباحثة
تعبرالفقراتالتاليةعفشعكرؾتجاهمكاقؼالحياةالمختمفة،كأرجكمنؾقراءةالفقرات،ككضع

عبلمة()/أماـالرأمالمنطبؽعميؾفقط،معالعمـبأففق ارتمقياسالحرمافالعاطفياألبكم
تبمغ()24فقرة .

تعريف الحرمان العاطفي األبوي :فقدافالطفؿلعاطفةاألبنتيجةلكفاتو (كفاة،أكاستشياد)،
كعدـ إشباع حاجات الطفؿ لعاطفة األب ،كالتأثر الشديد بيذا الفقد .كتعرؼ الباحثة الحرماف

العاطفي إجرائيان بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطفؿ مف خبلؿ استجابتو عمى فقرات مقياس
الحرمافالعاطفي.
م.

دائماً

الحرمان العاطفي األبوي

.1

أشعربالضيؽعندتذكركالدم.

.2

أستنجدأحيانابصكرأبيلميركبمفالكاقع.

.3

أحتاجأبيليحؿمشاكمي.

.4

كجكداألباحساسباألماف.

.5

يصعبعميالتأقمـمعكضعيالحاليبعدكفاةكالدم.

.6

أشعربعاطفةاآلخريفمفحكليبسببفقدافأبي.

.7
.8

يصعبتعكيضغيابأبي.
ي
أؤمفبالقضاءخيرهكشره.

.9

ينتابنيشعكربالتشاؤـكاليأسلفقدافأبي.

.10

أعيش حالة الحذر الشديد كالترقب ألني ال أجد مف يقؼ بجانبي

بعدفقدافكالدم.

 .11أشعربأنيضعيؼفيمكاجيةمكاقؼالحياةاليكمية.
12

يصعبعميالنكـبيدكء.
139

غالباً

أحياناً

ناد ارً

أبداً

13

أشتاؽلحنافكعاطفةأبي.

14

الأحديمكنوأفيعكضنيحبأبيكعطفو.

15

أفتقرلمخبرةاألبكيةفيمكاجيةالصعاب.

16

أغضبألتفواألسباببعدكفاةأبي.

17
18

أفضؿأفأككفكحيدانبعيدانعفالناس.

أفتقدلتكجيياتأبيعندتعرضيلممشكبلت.

19

أتساءؿكثي انرعفأسبابفقدافأبي.

أجدصعكبةفيالتعامؿمعاآلخريف .

20

  21الأثؽبأحدبعدكفاةكالدم .
  22أشتاؽكثي انرالبتسامةأبي.

مقياس اكتئاب الطفولة والمراىقة (إعداد أحمد عبد الخالق)2003 ،
تضعالباحثةمجمكعةمفالفقراتعددىا( )40عبارةتصؼمشاعرؾبشكؿعاـ،فأرجكمنكـ

كضععبلمة()/أماـأحدالخياراتالثبلث(كثي انر،أحيانان،ال)،ليستىناؾإجاباتصحيحة

كأخرلخاطئة،كالتفكركثي انرفيمعنىكؿعبارة .

كتتبنىالباحثةتعريؼأحمدعبدالخالؽ()2003الكتئابالطفكلة،حيثيعرؼاالكتئابعمى
أنوحالةانفعاليةكقتيةأكدائمةيشعربياالفردباالنقباضكالحزفكالضيؽ،كتشعفييامشاعر

اليـكالغـكالشؤـفضبلنعفمشاعرالقنكطكالجزعكاليأسكالعجزكيصاحبىذهالحالةأعراض
محددةمتصمةبالجكانبالمزاجيةكالمعرفيةكالسمككيةكالجسمية .

كيتضمف مقياس اكتئاب الطفكلة متعدد األبعاد ( )40عبارة ،تقيس ( )8أعراض اكتئابية:

التشاؤـ ،كعدـ التركيز ،كمشكبلت النكـ ،كافتقاد المذة ،كالتعب ،كالكحدة ،كنقص تقدير الذات،
كالشكاكلالجسمية 
م.

العبارات

.1
.2

أشعربأفكؿشيءسيككفجيدان.
أفكرباألشياءالمزعجة.

.3

ستحدثليأشياءسيئة.

.4

أناسيءالحظ.

.5
.6

أشعربأفكؿشيءسيككفسيئان.
أستطيعأفأنتبولشرحالمدرس.

 .7

انتباىيضعيؼ.

 .8

عندمصعكبةفياالنتباهلدراستي.

 .9

مفالسيؿأفأسرح.

كثيراً
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أحياناً

ال

م.

كثيراً

العبارات

  .10تركيزمضعيؼ.
  .11أناـجيدان.

  .12أحمـأحبلمانمزعجة.

  .13نكميقمؽ(أتقمبعمىفراشي).
  .14أستيقظمفنكميكأناتعباف.
  .15أستيقظخبلؿنكميعدةمرات.
  .16أشعربالسعادة.
  .17أنامتضايؽ.
  .18أناحزيف(زعبلف).
  .19ىناؾأشياءتضايقني.
  .20أشعربرغبةبالبكاء.
  .21أشعربالتعب.
  .22أشعربالكسؿ.
  .23أشعربالنشاط.
  .24أتعببعدقياميبأمعمؿ.
  .25أشعربالممؿ.
  .26أشعربأفاآلخريفيبتعدكفعني.
  .27أكرهالمعبمعزمبلئي.
  .28أشعربالكحدة(إننيكحيد).
  .29زمبلئييكرىكني.
  .30أشعربرغبةفياالبتعادعفالناس.
  .31أشعربأننيفاشؿ.
  .32أشعربأننيأقؿمفزمبلئي.
  .33أكرهنفسي.
  .34أناإنسافناجحفيحياتي.
  .35أناراضيعفنفسي.
  .36أشعربألـفيبطني.
  .37أشعربأننيمريض.
  .38أشعربألـفيرأسي(صداع).
  .39أشعربألـفيصدرم.
  .40أشعربألـفيجسمي.
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أحياناً

ال

مقياس قمق المستقبل (إعداد زينب شقير)2005 ،
تضعالباحثةمجمكعةمفالفقراتعددىا()28تصؼمجمكعةمفالمكاقؼالتيقدتثيرقمؽ

المستقبؿلديؾ،فالرجاءقراءةكؿفقرةبدقة،ككضععبلمة()/أماـالرأمالمنطبؽعميؾفقط .

كتتبنىالباحثةتعريؼزينبشقيرلقمؽالمستقبؿعنداألطفاؿ:حيثتعرؼشقير()4:2005

قمق المستقبل ب نو (جزء مف القمؽ العاـ ،كأحد أنكاع القمؽ فيك يشكؿ خطر في حياة الفرد،
كالخكؼمفمجيكؿينجـعفخبراتماضيةكحاضرةيعيشياالفردكتجعمويشعربعدـاألمف
كتكقعالخطركالشعكربعدـاالستقراركتسببىذهالحالةشيئانمفالتشاؤـكاليأسالذمقديؤدم

إلىاضطرابحقيقيخطير) .

كيتككف قمؽ المستقبؿ مف خمسة أبعاد تتمثؿ فيما يمي( :المشاكؿ الحياتية المستقبمية ،كالرؤية

السمبيةلمحياة،كقمؽالتفكيرفيالمستقبؿ،كاليأسمفالمستقبؿ،كالقمؽمفالفشؿالمستقبمي) .
م.

البعد األول :القمق من المشاكل الحياتية المستقبمية

.1

أشعربضعؼاألمؿفيالحياةبسببضغكطالحياة.

.2

أشعربقمؽمفغبلءالمعيشةكارتفاعاألسعار.

.3

كثرةكقكعالككارثىذهاألياـيقمقني.

.4
.5

يسببسرعةمركرالكقتدكفتحقيؽأىدافيقمقانلي.

أشعربضغكطنفسيةلقمؽأىمي/اآلخريفعمىمستقبمي.

.6

ينتابنيشعكربأفحياتيصعبةبسببكثرةالبطالة.

م.
.7

البعد الثاني :الرؤية لمحياة
ينتابنيشعكربالخكؼكالكىـمفإصابتيبمرضخطيرأكحادث

دائماً

دائماً

غالباً

غالباً

أحياناً

أحياناً

نادراً

نادراً

أبداً

أبداً

مستقببلن.

.8

يكثرتفكيرمبالمكت.

.9

أسعىلتحقيؽآماليلشعكرمبالنشاطكالحيكية.

 .10أشعرأفالحياةعقيمةببلىدؼكالمستقبؿكاضح.
 .11أشعربأننيلفأحقؽالسعادةفيحياتيالمستقبمية.
 .12أشعربعدـالقبكؿمفاآلخريفمستقببلنلتغيراتيالجسميةالمستمرة.

البعد الثالث :قمق التفكير في المستقبل

م.

 .13أشعربخيبةاألمؿكممافكرتفيالمستقبؿ.

دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

 .14أشعربصعكبةالتخطيطلممستقبؿ.
 .15تنتابنيحالةمفالتكتركعدـاالرتياحكممافكرتفيالمستقبؿ.
16
.17

م.

عدـتفكيرمفيالمستقبؿيشعرنيباألماف.
شعكرم باالرتياح أنني قد أنجز بعض أىدافي يخفؼ قمقي

المستقبمي .

البعد الرابع :الي س من المستقبل

 .18أسعىلتحقيؽطمكحاتكأىداؼكاضحةفيحياتيالمستقبمية.
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دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

 .19أشعرأفمستقبميسيككفمشرقان.
20

يدفعنيالفشؿإلىاليأسكفقدافاألمؿفيتحقيؽمستقبؿأفضؿ.

 .21أعمؿلمستقبميكفقانلخطةرسمتيالنفسيكأعرؼكيؼأحققيا.
.22

أشعر باإلحباط كاليأس كفقداف األمؿ في الحياة كأنو مف الصعب

تحسنيامستقببلن.

 .23أخشىأفتتغيرحياتيإلىاألسكأفيالمستقبؿ.

م.

البعد الخامس :القمق من الفشل في المستقبل

 .24يضمفااللتزاـالدينيكاألخبلقيلئلنسافمستقببلنآمنان.
.25

دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

تمضي الحياة بشكؿ مزيؼ كمحزف كمخيؼ مما يجعمني أقمؽ مف

المجيكؿ.

 .26أكافحلتحقيؽمستقبؿباىر.
 .27التفكؽيدفعنيلتحقيؽمستقبؿمشرؽ.
 .28يشعرنيإيمانيبالقضاءكالقدربعدالقمؽمفالمستقبؿ.
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ممحق رقم ( :)3أدوات الدراسة في صورتيا النيائية
جامعة األزىر  -غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية التربية
قسم عمم النفس

تحية طيبة وبعد ...

تقكـالباحثةبدراسةبعنكاف":الحرمان العاطفي األبوي وعالقتو باالكتئاب وقمق المستقبل :دراسة

مقارنة بين األيتام في مراكز اإليواء وأقرانيم"  .كتأتي ىذه االستمارة كالمقاييس التي تضمنتيا

كأدكاتلجمعالبياناتالبلزمةإلتماـالدراسة .

كأمامؾ ا ستمارة تتعمؽ بالبيانات الشخصية عميؾ اإلجابة عنيا ،ثـ بإمكانؾ االنتقاؿ إلى قراءة
عباراتكؿمقياس،ككضععبلمة()أماـالرأمالذميمثؿشعكرؾخبلؿالفترةالماضية .

عممان بأف ىذه البيانات كالمعمكمات ىي فقط ألغراض البحث العممي ،كستعامؿ بسرية تامة،

كغيرمطمكبمنؾذكراسمؾ .







مع فائق شكري وتقديري المسبق لحسن تعاونكم
الباحثة:لمياءقشطة 
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استمارة البيانات الشخصية:
الجنس
مكان السكن
الصف الدراسي
سبب وفاة األب
الفئة العمرية
عمر الطفل عند وفاة األب
سنوات الحرمان

ذكر

أنثى

أحد األقارب

مراكز اإليواء

.......................................
االستشهاد

وفاة

 14 – 12سنة

 17 – 15سنة

 5سنوات فأقل

 12 – 6سنوات

أكثر من  12سنة

أقل من  5سنوات
أكثر من  12سنة
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 12 – 6سنوات

مقياس الحرمان العاطفي األبوي إعداد الباحثة
عزيزم/عزيزتي .

تعبرالفقراتالتاليةعفشعكرؾتجاهمكاقؼالحياةالمختمفة،كأرجكمنؾقراءةالفقرات التالية،

ككضععبلمة()أماـالرأمالمنطبؽعميؾفقط،معالعمـبأنوالتكجدفقراتصحيحةكأخرل

خاطئة.
م.

الفقرة

.1

أشعربالحزفعندتذكرأبي.

.2
.3

أنظرلصكرةأبيىربانمفالكاقعالمؤلـ.
أحتاجأبيليحؿمشاكمي.

.4

أفتقداالحساسباألمافبعدفقدافأبي.

.5

أشعرأفالأحديمتمؾمثؿحنافأبي.

.6
.7

يصعبتعكيضغيابأبي.
ي

أحتاجأبيليشاركنيأحزانيكأفراحي.

.8

أشتاؽلحنافكعاطفةأبي.

.9

أفتقدكجكدأبيعندتناكؿالطعاـ.

دائماً

 .10أفتقدلمخبرةاألبكيةعندمكاجيةالصعاب.
 .11أتساءؿكثي انرعفأسبابفقدافأبي.

12

أفتقدتشجيعأبيلي .

13
14

أشتاؽكثي انرالبتسامةأبي.
أتمنىعناؽأبي .

15

أرغببتبادؿالحديثبينيكبيفأبي.

16

أحتاجإلىحضفأبي.

17

ليتأبيحيانليساعدنيعمىمكاجيةضغكطالحياة.

  18أشتاؽإلىالخركجكالتنزهمعأبي .
يصعبعميتعكيضغيابأبي .
 19
ٌ

  20مفالصعبأفيعكضنيأحدعفحبأبيكعطفو .
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غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

مقياس اكتئاب الطفولة والمراىقة
تضعالباحثةمجمكعةمفالفقراتعددىا( )40عبارة تصؼمشاعرؾبشكؿعاـ،فأرجكمنكـ

كضععبلمة()أماـأحدالخياراتالثبلث(كثي انر،أحيانان،ال)،ليستىناؾإجاباتصحيحة

كأخرلخاطئة،كالتفكركثي انرفيمعنىكؿعبارة .
م.

العبارات

.1
.2

أشعربأفكؿشيءسيككفجيدان.
أفكرباألشياءالمزعجة.

.3

ستحدثليأشياءسيئة.

.4

أناسيءالحظ.

.5

أشعربأفكؿشيءسيككفسيئان.

.6

كثيراً

أستطيعأفأنتبولشرحالمدرس.

  .7انتباىيضعيؼ.
  .8عندمصعكبةفياالنتباهلدراستي.
  .9مفالسيؿأفأسرح.
  .10تركيزمضعيؼ.
  .11أناـجيدان.

  .12أحمـأحبلمانمزعجة.

  .13نكميقمؽ(أتقمبعمىفراشي).
  .14أستيقظمفنكميكأناتعباف.
  .15أستيقظخبلؿنكميعدةمرات.
  .16أشعربالسعادة.
  .17أنامتضايؽ.
  .18أناحزيف(زعبلف).
  .19ىناؾأشياءتضايقني.
  .20أشعربرغبةبالبكاء.
  .21أشعربالتعب.
  .22أشعربالكسؿ.
  .23أشعربالنشاط.
  .24أتعببعدقياميبأمعمؿ.
  .25أشعربالممؿ.
  .26أشعربأفاآلخريفيبتعدكفعني.
  .27أكرهالمعبمعزمبلئي.
  .28أشعربالكحدة(إننيكحيد).
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أحياناً

ال

م.

كثيراً

العبارات

  .29زمبلئييكرىكني.
  .30أشعربرغبةفياالبتعادعفالناس.
  .31أشعربأننيفاشؿ.
  .32أشعربأننيأقؿمفزمبلئي.
  .33أكرهنفسي.
  .34أناإنسافناجحفيحياتي.
  .35أناراضيعفنفسي.
  .36أشعربألـفيبطني.
  .37أشعربأننيمريض.
  .38أشعربألـفيرأسي(صداع).
  .39أشعربألـفيصدرم.
  .40أشعربألـفيجسمي.
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أحياناً

ال

مقياس قمق المستقبل
تضعالباحثةمجمكعةمفالفقراتعددىا()28تصؼمجمكعةمفالمكاقؼالتيقدتثيرقمؽ
المستقبؿلديؾ،فالرجاءقراءةكؿفقرةبدقة،ككضععبلمة()أماـالرأمالمنطبؽعميؾفقط .
م.

البعد األول :القمق من المشاكل الحياتية المستقبمية

.1

أشعربضعؼاألمؿفيالحياةبسببضغكطالحياة.

.2

أشعربقمؽمفغبلءالمعيشةكارتفاعاألسعار.

.3

يقمقنيكثرةكقكعالككارثىذهاألياـ.

.4

أقمؽعندماأعجزعفتحقيؽأىدافي.

.5

أشعربضغكطنفسيةلقمؽأىمي/اآلخريفعمىمستقبمي.

.6

ينتابنيشعكربأفحياتيصعبةبسببكثرةالبطالة.

م.
.7

البعد الثاني :الرؤية لمحياة
ينتابني شعكر بالخكؼ كالكىـ مف إصابتي بمرض خطير أك

دائماً

دائماً

غالباً

غالباً

أحياناً

أحياناً

نادراً

نادراً

أبداً

أبداً

حادثمستقببلن.

.8

يكثرتفكيرمبالمكت.

.9

أسعىلتحقيؽآماليلشعكرمبالنشاطكالحيكية.

 .10أشعرأفالحياةعقيمةببلىدؼكالمستقبؿكاضح.
 .11أشعربأننيلفأحقؽالسعادةفيحياتيالمستقبمية.
.12

بل لتغيراتي الجسمية
أشعر بعدـ القبكؿ مف اآلخريف مستقب ن

المستمرة.

البعد الثالث :قمق التفكير في المستقبل

م.

 .13أشعربخيبةاألمؿكممافكرتفيالمستقبؿ.

دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

 .14أشعربصعكبةالتخطيطلممستقبؿ.
 .15تنتابنيحالةمفالتكتركعدـاالرتياحكممافكرتفيالمستقبؿ.
16
.17

م.

عدـتفكيرمفيالمستقبؿيشعرنيباألماف.
شعكرم باالرتياح أنني قد أنجز بعض أىدافي يخفؼ قمقي

المستقبمي.

البعد الرابع :الي س من المستقبل

 .18أسعىلتحقيؽطمكحاتكأىداؼكاضحةفيحياتيالمستقبمية.
 .19أشعرأفمستقبميسيككفمشرقان.
20

يدفعنيالفشؿإلىاليأسكفقدافاألمؿفيتحقيؽمستقبؿأفضؿ.

 .21أعمؿلمستقبميكفقانلخطةرسمتيالنفسيكأعرؼكيؼأحققيا.
.22

أشعرباإلحباطكاليأسكفقدافاألمؿفيالحياةكأنومفالصعب

تحسنيامستقببلن .

 .23أخشىأفتتغيرحياتيإلىاألسكأفيالمستقبؿ.
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دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

م.

البعد الخامس :القمق من الفشل في المستقبل

 .24يضمفااللتزاـالدينيكاألخبلقيلئلنسافمستقببلنآمنان.
.25

تمضيالحياةبشكؿمزيؼكمحزفكمخيؼممايجعمنيأقمؽمف

المجيكؿ.

 .26أكافحلتحقيؽمستقبؿباىر.
 .27التفكؽيدفعنيلتحقيؽمستقبؿمشرؽ.
 .28يشعرنيإيمانيبالقضاءكالقدربعدـالقمؽمفالمستقبؿ.
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دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

ممحق رقم ( :)4تسييل ميمة باحثة
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