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 :ممخص البحث

ىدؼ البحػ  للػم محاولػة ال ذػ  لػؽ العينػة بػيؽ السمػي و لسػالية السعاممػة الؾالد ػة 
لػػدم معمسػػات مرامػػة الظفؾلػػة السبكػػرة. و ػػؼ اسػػتخداـ السػػشيي الؾاػػفي اعر بػػاطي لسشاسػػ تو مػػ  

سػػػات ( معمسػػػة مػػػؽ معم 02ط يعػػػة ىػػػدؼ و دػػػا،عت البحػػػ ، و  ؾنػػػن ليشػػػة البحػػػ   مػػػؽ ) 
( لػاـ، وانحػراؼ   33لاـ بستؾسط لسر ندره )   60:  02الروضة.  تراوح للسارىؼ ما بيؽ 

(لػػػػاـ. و ػػػػؼ اسػػػػتخداـ اةدوات التاليػػػػة: اعتبػػػػار لسػػػػالية السعاممػػػػة الؾالد ػػػػة:   5.5معيػػػػار  )  
 رػػسيؼ ودلػػداد البااػػ  ، ومكيػػاس  ػػايمؾر لمسمػػي الرػػري  ، و ػػؼ التحسػػي مػػؽ ال فػػا ة الكياسػػية 

البح ، و ؼ اداب معامل اعر باط بيؽ متغيرات البح  ومعامل اعنحدار ، ولعيرت ةدوات 
الشتائي ندرة الدرجػة ال ميػة ةسػالية السعاممػة الؾالد ػة التػي  تدػؼ بالسدػؾة والذػدة لف  ؾلػد السمػي 

 لدم ليشة البح  

 السمي .  -لسالية السعاممة الؾالد ة الكمسات السفتاحية:   
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Abstract: 

      The aim of the research is to uncover the relationship, and 

the relational descriptive approach has been used for the 

occasions of the nature of the goal and questions of searching 

for a research sample of (60) kindergarten teachers. Your 

average defense is (33) years, and a standard deviation is 

(5.9) years. The following method was used: Intermediate 

activity methods: the elite students in the department: legal 

writing, paper, letter, letter, letter, letter, letter, letter, letter, 

and letter to which the research sample was directed  

Key words: Parental Styles - Anxiety  
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 مقدمة

ىدؼ البح  الحالي للم محاولة ال ذ  لؽ العينة بيؽ السمي و لسالية السعاممة         
 لدم معمسات مرامة الظفؾلة السبكرة.  الؾالد ة

السمي لاد اعنفعاعت الظ يعية التي  تجمم لشد  عرض الفرد لسؾن   دتدلي ويعد        
عستجابة متشاسبة م  السؾن  ىذا اعنفعاؿ ، ويعت ر  ييئة لسؾاجية اةعظار، ودذا كانن ا

 كؾف الذخص يدويًا ، لما لذا كانن اعستجابة مبالغًا فييا ، ومدتسرة لفترة طؾيمة فيذا ىؾ 
 (.0225السمي السرضي )لظفي الذربيشي، 

و ذير اةرناـ اإلارائية للم ار فاع ندبة انتذار السمي بيؽ السرضم الذيؽ يترددوف 
ؽ ىذه الحاعت لاميا شدبة  سثل الثم  بيبلتخررات لمم عيادات اةطبا  مؽ مختم  ا

، و رل الشدبة بالؾع ات الستحدة للم متشؾلةلسمي لساس ةلراض مرضية يسثل او السمي ، 
لف اؾالي رب  الدكاف  عانؾف مؽ السمي  % لدييؼ االة نمي  تظمة العيج وىذا يؾض  25

 د ة كثير مؽ  اذىو  مر فعة انتذار السمي  ةبدن دع  و (. 0225)لظفي الذربيشي، 
 اةضظرابات الشفدية ودف ما  د ة للراض السمي ىؾ ما  كسؽ عمفيا مؽ لف ار آليو سم ية )

Lightsey , Gharghani , Katz , Mckinney & Ravery, 2013) . والسمي بذر و
%( كسا نرر 5شدبة )باةولم في الظفؾلة ثؼ يتظؾر للم نمي اجتسالي في السراىسة 

(Klemanski, Curtiss, Meloughin & Nolen, Hoeksema, 2017 .) 

مو والسمي مؾضؾع ند ؼ  شاولتو العديد مؽ الدراسات التي ااولن البح  اؾؿ مفيؾ 
ولسبابو ومدم  أعر شخرية اإلنداف بو ، لع لف لسباب السمي ونذأ و لؼ يتؼ اع فاؽ لمييا 
اتم اآلف ، و معة العينات اعجتساعية دورًا ىامًا في الذعؾر بالسمي ، ولىؼ ىذه العينات 
  دل في اةسرة التي  ذكل بدا ة  عمؼ الفرد لسمؾب التفالل م  اآلعريؽ. )ليمم عميل، 

0220 .) 
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 مذكمة البحث وتداؤالته

السمي في اع جاه السعرفي  فدر في ضؾ  السعشي والتفدير لمسؾن  لو الحدث، ويفيؼ 
في ضؾ  الثيثية السعرفية لألف ار الدم ية لؽ الذات والسدتس ل، والد ة في ىذه اةف ار 

والتيؾيؽ، ولزو الدم ية مسارسة الفرد ليستدعؿ الخاطئي، والسبالغة في التعسيؼ والتيؾيل 
اةاداث للم الذات ، وير بط السمي بالخؾؼ مؽ فسد الديظرة ونرؾر لدا  اةدوار ولدـ 
 حسيي الذات ، ويتعمي السمي بالسدتس ل السجيؾؿ الذ   خذم الفرد لف  أ ي بظريسة ع 
يرغ يا، وند يتعمي السمي بالساضي السعروؼ ل زًا لشدما  خاؼ الفرد لف يت رر ىذا الساضي 
في السدتس ل مرة لعرم، ولمم ل ة ااؿ، فإف السمي سؾا   عمي بالسدتس ل السجيؾؿ لو 
 بالساضي الذ   خذم   راره في الحالتيؽ  سكؽ اعستدعؿ لميو مؽ استجابة السمي الحاضر

 (Sharl,2012,Luxon&Fletcher,2009)   . 

انيا و واستعدادا و ، ومؽ ثؼ وطسؾاات الؾالديؽ الستعمسة بسدتس ل اعبؽ ند  تخظم ندرا و ودمك
 عيش الؾالداف نمسًا شديدًا يتعمي بسدتس ل ابشيسا، ىذا السمي يشتسل للم اعبؽ ةنو  عيش 
ارالات بيؽ لدـ ندر و لمم  حسيي ىذه الظسؾاات، ولف اليؾة الدحيسة بيؽ مدتؾم الظسؾح 

اص واعضظراب ومدتؾم اعمكانات  عد س بًا مؽ لسباب نذأة السمي واعكتئاب بذكل ع
 (. 2556الشفدي بذكل لاـ. )دمحم ل د الغاىر، 

ولسالية السعاممة الؾالد ة التي  سارسيا الؾالداف   سؽ في   ؾيؽ ا جاىات اعبشا  ومذالرىؼ 
ولف ارىؼ وسمؾكيا يؼ . فالدؼ  في العينة اةسرية  دالد الظفل لمم   ؾيؽ سسات ل جايبة 

تي يتعرض ليا الظفل في نظاؽ اةسرة  ترؾ آثارًا ميسة  غير في شخريتو. ولف الخ رات ال
في   ؾيؽ شخريتو الستدس مية، و ذكيل سسا و الشفدية و ظؾير كفايتو اعجتساعية 
واعنفعالية، وبالتالي  حدد مدم امتيكو إلمكانات  حسيي التؾافي الشفدي واةسر  
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والكيؼ والسعايير اةعيقية  واعجتسالي. كسا  عسل اةسرة لمم  زويد الظفل باع جاىات
واةدوار اعجتساعية السيئسة التي  دؾد بيؽ لفراد السجتس  ، كسا  دربو لمم مسارسة 
الدمؾكيات الديشية واعجتساعية السشاسبة، لذا فإف اةسرة  ؤد  وعيفة اجتساعية و ظؾرية في 

 (. 0220اياة اةفراد. )دمحم الريساو ، 

ـ السمي  سكؽ التأكيد لمم مدم لىسية الترد  لتمػ الغؾاىر وفي ضؾ  ما  ؼ لرضو لسفيؾ 
التي  عؾؽ مديرة  سدـ ل  مجتس  و شسيتو ، مؽ عيؿ البح  الجد  في مد بات ادوثيا 

 والعسل لمم  سميل لو الحد مؽ  مػ السد بات ، وفي اإلطار ذا و  سكؽ لف  راغ 

 : التالي ة البحث الحالي من خالل التداؤلمذكم

 تشبأ لسالية السعاممة الؾالد ة بالسمي؟ ىل   -2

 أهسية البحث

يرم الباا  لف لىسية البح  الحالي  تسثل في الؾنؾؼ لمم ط يعة عاىرة السمي مؽ 
اي  معرفة السحددات التي  ديؼ في  ذكيل ىذه الغؾاىر  سيد الظريي لسا  سكؽ لف  سترح 

وآثارىؼ الدم ية لمم اةفراد  مؽ محاوعت لمترد  والحد مؽ السمي ، و سميل لعظارىؼ
والسجتس  لمم اد سؾا  لذا وجة الترد  ليا وفي ضؾ  ما س ي  سكؽ لف  ت مؾر لىسية 
دراسة السمي لدم ليشة مؽ معمسات مرامة الظفؾلة السبكرة في مجسؾلة مؽ اعلتبارات 

 الشغرية والتظ يكية والتي  سكؽ لف نجسميا في التالي: 

 األهسية الشظرية: 

لة للسا  الزؾ  لمم عاىرة السمي برفة لامة لسا ليذه الغؾاىر مؽ لثر محاو  -2
ك ير لمم السجتسعات ، ولمم  حسيي التشسية السجتسعية بكافة لشكاليا 

 ومدتؾيا يا.
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اعىتساـ بذريحة معمسات رياض اةطفاؿ بالتبارىا ىي الذريحة السدتيدفة  -0
اـ اةوؿ اىتسامًا بسدتس ل اي  لف اعىتساـ بسعمسات رياض اةطفاؿ  عد في السس

 التربية والتعميؼ ومؤشرًا لمم  ظؾر السجتس . 

كسا  سكؽ لف  تسثل لىسية البح  في  شاولو لسؾضؾع السمي ولسد ازداد معدؿ  -3
  رار السمي في السجتس  السرر  لمم ط يعة ىذه الغؾاىر التي  ؤثر في  حديد 

تد  أثيرىا لمم السجتس  ككل مدار التؾافي الشفدي واعجتسالي والتربؾ  وند  س
 فيسا بعد.

للسا  الزؾ  لمم بعض اةطر الشغرية التي ندمن لتفدير عاىرة السمي اي  لف  -6
ىذا البح   سؾـ لمم لساس اعنفتاح لمم اع جاىات الشغرية والف رية ، وكافة 

، وكيفية اعستفادة مشيا في  حميل  مػ سمياع جاىات اةعرم اؾؿ عاىرة ال
 في وان  السجتس  السرر  وفسًا لشتائي الدراسة.الغاىرة 

محاولة  سد ؼ السزيد مؽ اإلسيامات العمسية التي  سكؽ لف  ؤد  للم ل جاد امؾؿ  -5
لتمػ الغؾاىر مؽ عيؿ ما  سكؽ لف يشظؾ  لميو مؽ امؾؿ ونتائي ع سيسا بعد 

 بروز عاىرة السمي في السجتس . 

 األهسية التظبيقية: 

 تائي البح  الحالي في:  سكؽ اإلفادة مؽ ن

ل جاد التدابير الؾنائية والعيجية لغاىرة السمي ، ومحاولة  سد ؼ ر،ية مت اممة  -2
 عتسد لمم السزج بيؽ التؾجيات الشفدية ، واعجتساعية في لطار السجتس  ، 
والعسل لمم ب  مزيد مؽ الؾلي بيؽ اةسر ومؤسدات التشذئة اعجتساعية ، 
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مثل م  معمسات رياض اةطفاؿ والعسل لمم الحد مؽ واثيؼ لمم التفالل اة
 عاىرة السمي لتحسيي اةىداؼ السرجؾة. 

كسا  سكؽ لف   ؾف نتائي البح  عير معيؽ لسؤسدات التشذئة اعجتساعية لف  -0
 لرادت لف  درؾ لسباب السمي لدم معمسات رياض اةطفاؿ. 

التي  تدؼ  اممة الؾالد ةلسالية السعاستخداـ لمكانية التش ؤ بحدوث السمي في ااؿ  -3
وذلػ وفسًا لسا ستذير لليو نتائي البح ، مسا ند  عظيشا  بالعش  والذدة والترىية

 لمكانية التحكؼ في ىذه الغؾاىر ومحاولة الحد مؽ ادوثيا. 

 مفاهيم البحث

 أساليب السعاممة الهالدية : 

ييا يتؼ  شسية لنساط ىؾ وااد مؽ العشاار اةساسية في لسمية التشذئة اعجتساعية وف
 ؾعية مؽ الخ رات والدمؾكيات اعجتساعية السيئسة مؽ عيؿ التفالل م  اآلعريؽ، فيي 
 عد التفالل بيؽ الؾالديؽ واةبشا  في مراال العسر السختمفة وار باطيا  حدؽ  ؾافسيؼ )لي  

 (  0225الديؽ كفافي، 

يؽ في  شذئة لبشائيؼ اجتساعيًا ونفديًا اةسالية التي يتبعيا الؾالدوتعرف إجرائًيا بأنها 
 و ييئتيؼ نفديًا واجتساعيًا لمتعامل م  السجتس  السؾجؾديؽ بو. 

 القمق: 

السمي ىؾ لاد اعنفعاعت الظ يعية التي  تجمم لشد  عرض الفرد لسؾن   دتدلي  
السؾن  ىذا اعنفعاؿ ، ويعت ر  ييئة لسؾاجية اةعظار، ودذا كانن اعستجابة متشاسبة م  

 كؾف الذخص يدويًا ، لما لذا كانن اعستجابة مبالغًا فييا ، ومدتسرة لفترة طؾيمة فيذا ىؾ 
 (.0225السمي السرضي. )لظفي الذربيشي، 
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بأنو عؾؼ لو  ؾ ر وضيي يشب  مؽ  ؾن  عظػر مػا  كػؾف مرػدره مجيػؾًع للػم ويعرف إجرائًيا 
كػػًي مػػؽ السمػػي والخػػؾؼ لػػدد مػػؽ  درجػػة ك يػػرة ، ويعػػد مرػػدره كػػذلػ غيػػر واضػػ  ، ويرػػااة

 ( American psychiatric Association, 1994التغيرات الفيزيؾلؾجية . )

 والدراسات الدابقة اإلطار الشظري 

 أواًل: مفههم القمق: 

ُلرؼ السمي بأنو عؾؼ لو  ؾ ر وضيي يشب  مؽ  ؾن  عظر ما  كؾف مردره مجيؾًع    
لػ غيػػر واضػ  ، ويرػػااة كػًي مػػؽ السمػي والخػػؾؼ لػػدد للػم درجػػة ك يػرة ، ويعػػد مرػدره كػػذ

 ( American psychiatric Association, 1994مؽ التغيرات الفيزيؾلؾجية . )

( بأنو الخؾؼ مػؽ السدػتس ل ومػا نػد  حسمػو ىػذا السدػتس ل Sherman, 1995لرفو )   
 مؽ لاداث وآعـ  يدد وجؾد اإلنداف. 

لر الخؾؼ مؽ شر مر سة، والذػ والعجػز الػذ  ع لرؼ السمي بأنو ع رة ذا ية بسذا   
 ( Spence, 1998يتعمي بخظر اكيسي باإلضافة للم التغيرات الفيزيؾلؾجية )

( بأنػػو : االػػة نفدػػية  حػػدث شػػعؾرًا بؾجػػؾد عظػػر ييػػدد 0225لرفتػػو زيشػػة محسػػؾد )   
 الفرد ، وىؾ يشظؾ  لمم  ؾ رًا انفعالي  رحبو اضظرابات فديؾلؾجية مختمفة. 

والسمػػػػي ىػػػػؾ شػػػػعؾر بالتيديػػػػد و ؾنػػػػ  الخظػػػػر وىػػػػؾ شػػػػعؾر بعػػػػدـ الرااػػػػة والخػػػػؾؼ مػػػػؽ    
السجيػػؾؿ ومػػا نػػد  حسمػػو مػػؽ آعـ  يػػدد وجػػؾد اإلندػػاف كسػػا  عت ػػر اػػساـ اةمػػاف الػػذ   حػػذر 
اإلندػػاف مػػؽ الخظػػر والتؾنعػػات الدػػم ية ومػػا  حسمػػو مػػؽ معػػاني سػػم ية ومػػا يتر ػػة لمييػػا فػػي 

 عيؾر السمي. 



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

604 

 0202(، يؾنيؾ 5)3ث ودراسات الظفؾلة، مجمة بحؾ    

 ت لمقمق عمى أنه خظر وشيك.وهشاك تعريفات نظر 

(: لنػػػو شػػػعؾر لػػػاـ غػػػامض غيػػػر سػػػار بػػػالتؾجس والخػػػؾؼ 0220لرفػػػو دمحم ادػػػؽ )   
والتحفػػز والتػػؾ ر مرػػحؾب لػػادة بػػبعض اإلاداسػػات الجدػػسية عااػػة زيػػادة الشذػػاط بالجيػػاز 

 العر ي اليلراد  ويأ ي في نؾبات  ت رر في نفس الفرد . 

مػؽ اةلػؼ الشفدػي  عسػل كإشػارة للػم اةنػا ، لف (: لنػو االػة 0222لرفو ناسؼ ادؽ )   
ىشاؾ عظر لمم وشػ الؾنؾع ، وند ميز فرويد بيؽ ثيثة لنؾاع مؽ السمػي وىػي: نمػي الؾانػ  ، 

 السمي اةعيني ، السمي العرابي.

( السمػي Panayiotu, Karekla & Mete, 2014لػرؼ بانػايؾ ؾ وكػاركي وميتػي )   
يػػاح  حدػػػبًا لحػػدوث  يديػػػد مػػا ، وىػػػذا التيديػػد بػػػو غسػػػؾض لو بأنػػو شػػػعؾر بػػالتؾ ر ولػػػدـ اعر 

 شعؾر لاـ بعدـ الرااة. 

ل ػػل ىػػذا فشجػػد لف السمػػي ىػػؾ شػػعؾر غػػامض وغيػػر سػػار بػػالتؾجس والتػػؾ ر وىػػؾ االػػة    
مؽ اةلؼ الشفدي والسعتسدات واةف ار اليلسينية ليا  أثير واض  ايػ  لف التف يػر واعنفعػاؿ 

عر ويرااة السمي اضظرابات فديؾلؾجية وااداسات جدػسية عااػة يؤثر كًي مشيسا في اآل
  زياة الشذاط العر ي اليلراد .

وىشػػػا يػػػرم البااػػػ  لف السمػػػي  سكػػػؽ لف  عػػػرؼ لمػػػم لنػػػو شػػػعؾر غيػػػر سػػػار و ؾنػػػ  الذػػػر      
 والخؾؼ مؽ السجيؾؿ ويشظؾ  لمم  ؾ ر انفعالي مرحؾب باضظرابات فديؾلؾجية . 
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 ترشيف القمق: 

 ( فئة كسا يمي: 11( اضظرابات القمق إلى )DSM – IV - TRصشف )

 اضظرابات اليم . -2

 اضظرابات ىم  مؽ اةماكؽ الفديحة . -0

 مخاوؼ محددة. -3

 السخاوؼ اعجتساعية السرضية. -6

 الؾساوس واةفعاؿ السيرية. -5

 اضظرابات ما بعد الردمة. -0

 اضظرابات السمي الحادة. -7

 اضظرابات السمي العامة. -2

 عت احية.السمي الشا ي لؽ وجؾد اا -5

 السمي الشا ي مؽ استخداـ السؾاد السخدرة.  -22

 نمي غير مذسؾؿ بالفئات اةعرم.  -22
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 أنهاع القمق: 

 القمق العرابي: -1

يتسيز السمي العرابي بأف مردره داعمي ولسبابو ع شعؾرية وك ؾ و، وغير معرفة وع يتشاسة 
فيػؾ  دػتثار لشػد لدراؾ الفػرد  م  الغروؼ التي  دلؾ لليو ، كسا لنػو  عػؾؽ التؾافػي واإلنتػاج ،

 (0220بأف غرائزه ند  جد مشفذًا ليا لمخارج. )رشاد ل د العزيز 

 القمق الخمقي:-2

 حػػػدث نتيجػػػة الرػػػراع الػػػذ   حػػػدث داعػػػل الذػػػخص ، ولػػػيس الرػػػراع بػػػيؽ الذػػػخص والعػػػالؼ 
الخارجي، ل  لنو نا ي لؽ ضسير الذخص وعؾفو مشو لشد قيامػو بدػمؾكيات  حػال  لػادات 

يد السجتس  الذ   عيش فيو ، والسمي الخمسػي كػامؽ داعػل  ركيبػو الذخرػي ولػادة  غيػر و سال
 ( 0222لسة ااعت اعاباط )محسؾد ل د الحميؼ، 

   أسباب القمق:

 مؾاجية الفرد مؾان   يدد ايا و و عيي  م ية ااتياجا و. -2

 مذالر الفذل التي ند  رية الفرد سؾا  كاف ذلػ في السدرسة لو في العسل. -0

 لخؾؼ مؽ اإلاابات الجدسية التي ند يتعرض ليا الفرد لد ة ما. ا -3

 السؾان  اعجتساعية السؤثرة.  -6

مرامة السراىسػة و غيرا يػا ايػ  يػؤثر التغيػر اليرمػؾني والشتػائي الستر بػة لميػو فػي  -5
 ( 2557 ؾازف السراىي مسا  جعمو لرضو لمسمي. )دمحم جعفر، 
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 ثانًيا: أساليب السعاممة الهالدية

 تعريفات نظرت ألساليب السعاممة الهالدية عمى أنها ثابتة ومتكررة.  هشاك

اةسػػػمؾب الػػػذ   دػػػتخدمو الؾالػػػداف فػػػي   ػػػؾيؽ لينػػػة ثشائيػػػة اع جػػػاه  وعرفتتتأ بأنهتتتا:   
بػػيؽ الظػػرفيؽ مػػؽ  –وبذػػكل ثابػػن  –بيشيسػػا وبػػيؽ اةبشػػا ، وذلػػػ بالتػػأثير الستبػػادؿ والسدػػتسر 

 & Lernerطفيػة ، بيػدؼ  شذػئتيؼ  شذػئة اجتساعيػة سػميسة )الشااية الحدية واعنفعالية والعا
Castellino, 2000 ) 

ـ( لسالية السعاممة الؾالد ة بأنيا نؾع مػؽ السعاممػة التػي  0222لرؼ لاسد الزغ ي )   
يتمساىا الظفل مؽ والد و في السشزؿ وط يعة لينتو بيسا،  ويسرد بيا كػل سػمؾؾ  رػدر لػؽ 

 وفي شخريتو سؾا  نرد بيذا الدمؾؾ التؾجيو لـ التربية.  الؾالديؽ ، ويؤثر في الظفل

( لسػػالية السعاممػػة الؾالد ػػة بأنيػػا : اةسػػالية التػػي 0226لػػرؼ ىذػػاـ ل ػػد الػػراسؽ )   
يتمساىػػا اةبشػػا  مػػؽ اآلبػػا  ، ويػػدركؾنيا مػػؽ عػػيؿ  عػػامميؼ مػػ  اآلبػػا  ، و حػػدث بذػػكل مت ػػرر 

ر فػػػي  ف يػػػرىؼ وددراكػػػا يؼ ، ومػػػؽ ثػػػؼ  ؾجػػػو ومدػػػتسر فػػػي السؾانػػػ  الحيا يػػػة السختمفػػػة ، و ػػػؤث
 سمؾكيؼ. 

و عػػػػرؼ لسميػػػػة التشذػػػػئة اعجتساعيػػػػة بأنيػػػػا: نػػػػدرة الفػػػػرد فػػػػي التعامػػػػل مػػػػ  السجسؾلػػػػة    
والتعاوف معيا اتػم يتػأنمؼ سػمؾكو طبسػًا لمسجتسػ  الػذ   عػيش فيػو ، مسػا  عظيػو الفراػة ل ػي 

 ( Kostelink & Whiern, 2005يتي ـ م  اآلعريؽ. )

تعدد لسالية السعاممة الؾالد ة والتػي يتبعيػا الؾالػديؽ  جػاه لبشػائيؼ فسػد   ػؾف ل جابيػة و    
فتػػؤثر فػػي  ف يػػرىؼ وددراكػػا يؼ بذػػكل ل جػػابي ونػػد   ػػؾف سػػميبة فتػػؤثر لمػػم اػػالتيؼ اعنفعاليػػة 
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بذكل سم ي فيكؾف س ة ىذا اإلدراؾ الخاطئ ىؾ اضظراب السذالر فيغيػر السمػي ايػ  لف 
تخدمو الؾالػػػداف  جػػػاه لبشػػػائيؼ  دػػػاىؼ فػػػي   ػػػؾيؽ لينػػػة ثشائيػػػة ذات  ػػػأثير اةسػػػمؾب الػػػذ   دػػػ

 متبادؿ بيؽ الظرفيؽ. 

عمتتى أنهتتا إجتترااات لهتتا األثتتر السعاممتتة الهالديتتة كستتا أن هشتتاك تعريفتتات نظتترت ألستتاليب 
 الشفدي واالجتساعي عمى شخرية الظفل. 

ا: الظرؽ التي  عامل بيا ( لسالية السعاممة الؾالد ة بأني 0225لرؼ جساؿ مختار )   
في مؾان  الحياة اليؾمية ، ونػد اػددىا باةسػالية التاليػة:  -كسا يدركؾنيا  -الؾالداف لبشا ىؼ 

 السداندة اعجتساعية ، والسدؾة ، ولسمؾب ب  السمي والذعؾر بالذنة. 

( لسػػالية السعاممػػة الؾالد ػػة : بأنيػػا مجسؾلػػة اةسػػالية 0222لػػرؼ لاسػػد ل ػػد   )   
لتي يتبعيا الؾالداف م  لبشائيؼ ل ر مراال نسؾىؼ السختمفة السػؤثرة فػي شخرػيا يؼ ، سػمبًا لو ا

 ل جابًا وذلػ بالتفالل الستبادؿ بيؽ اةبشا  والؾالديؽ في السؾان  السختمفة كسا يدركيا اةبشا .

ئة اإلجػػرا ات واةسػػالية التػػي يتبعيػػا الؾالػػداف فػػي  ظ يػػ  لو  شذػػ تعتترف أيزتتا بأنهتتا:   
لبشائيؼ اجتساعيًا ، لو  حؾيميؼ مؽ مجرد كائشات بيؾلؾجية للم كائشات اجتساعية ، وما  عتشساه 

 ( 0222مؽ ا جاىات  ؾجو سمؾكيؼ في ىذا السجاؿ )لميشة لاسد ، 

لػذلػ فػإف لسػالية السعاممػة الؾالد ػة  تسثػل فػي الظػرؽ التػي يتبعيػا الؾالػديؽ فػي  شذػئة    
جػػرد كائشػػات بيؾلؾجيػػة للػػم كائشػػات اجتساعيػػة ايػػ   ت ػػؾف لػػدم لبشػػائيؼ فيػػؼ يتحؾلػػؾف مػػؽ م

اةبشػػا  اع جاىػػات والسعتسػػدات التػػي  ؾجػػو سػػمؾكيؼ وبالتػػالي فػػإف ىػػذه الظػػرؽ واةسػػالية  ػػؤثر 
في شخرية الظفل ويكؾف ليا اةثر الشفدي واعجتسالي . فػإذا كانػن ىػذه الظػرؽ واةسػالية 

 ي لشيا مذالر سم ية واضظرابات كالسمي.عاطئة في لسمية التشذئة اعجتساعية يشت
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ويػػرم البااػػ  لف لسػػالية السعاممػػة الؾالد ػػة  سكػػؽ لف  عػػرؼ لمػػم لنيػػا مجسؾلػػة مػػؽ    
اةسالية التي يتبعيا الؾالػديؽ  جػاه لبشػائيؼ ونػد   ػؾف ل جابيػة فتػشعكس لمػم شخرػية اةبشػا  

 ي.بذكل ل جابي لو سم ية فتؤثر لمم االتيؼ اعنفعالية و د ة السم

 أبعاد أساليب السعاممة الهالدية :

 التدامح مقابل التدمط:  -1

ويسرد بالتدام  م  اةبشا  عااة فيسا يتعمي بػبعض اليفػؾات لو اةعظػا  العفؾيػة،    
ودذا ما   ررت  سكؽ  ػؾجيييؼ للييػا بأسػمؾب يتدػؼ بالحػة والتس ػل واإلنشػاع مػ  للظػا  الدػ ة 

ستشػػ  اعبػػؽ وع  عػػؾد مػػرة لعػػرم للػػم ىػػذا اةسػػمؾب السػػيـ ورا  المػػـؾ لذا كػػاف ىشػػاؾ لػػؾـ اتػػم  
 ـ ( 0222لميو ) لاسد عباده ، 

لما التدمط يتر  بالزبط السر ف  والتس ل السشخفض، ويز  الؾالداف في ىذا الػشسط    
السػػؾانيؽ ويتؾنعػػاف لثبا يػػا دوف نسػػاش ويؤكػػداف لمػػم العسػػل الجػػاد واعاتػػراـ والظالػػة مػػؽ ن ػػل 

 ـ ( 0226د لؾدة ، اةبشا  ) لاس

 التقبل مقابل الرفض:  -2

 س ل الؾالديؽ لمظفل شرطًا ضروريًا لتشذئتو  شذئة اجتساعية فعالة ، والشسص فػي ىػذا    
 ـ( 0222التس ل  حبط ااجة الظفل لمحة ويرب  سمؾكو لدوانيًا )لاسد عباده ، 

اىسا لشػػو ولػػدـ لمػا الػػرفض  سرػد بػػو لدراؾ الظفػل لػػدـ رهبػة والد ػػو فيػو، ولػػدـ رضػ   
ا يسػػػا لػػػو ون ػػػذىسا لو رفزػػػيسا ل ػػػاه وكراىيتيسػػػا لػػػو مػػػؽ عػػػيؿ رغ تيسػػػا فػػػي الدػػػيظرة لميػػػو 
واظيسا مؽ شأنو واستخفافيسا بأف ػاره مسػا  جعمػو ع  ح يسػا وع يرضػم لشيسػا وع  عتػد بيسػا 
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وع  دػػكؽ للييسػػا و رػػب  لينتػػو بيسػػا سػػيئة فيذػػعر فػػي كشفيسػػا باإلابػػاط والحرمػػاف. )ىػػدم 
 (2553،دمحم

 الحساية الزائدة مقابل اإلهسال:  -3

 سرد بالحسا ة الزائدة الكياـ نيابػة لػؽ الظفػل بالؾاجبػات والسدػئؾليات التػي  سكشػو لف    
 سػػػؾـ بيػػػا والتػػػي  جػػػة  دريبػػػو لمييػػػا لذا كػػػاف لػػػو لف  كػػػؾف شخرػػػية اسػػػتسيلية)لاسد عبػػػاده، 

 ـ( 0222

الدمؾؾ السرغؾب فيو لو استحداف لػو  ويسرد باإلىساؿ  رؾ الظفل دوف  ذجي  لمم   
وكػذلػ دوف محاسػ تو لمػػم الدػمؾؾ غيػر السرغػػؾب فيػو كػػذلػ  ػرؾ الظفػل دوف  ؾجيػػو للػم مػػا 

 (0222 جة لف  فعمو لو  سؾـ بو لو يتجشبو )لاسد عباده ، 

 العهامل التي تؤثر عمى أساليب السعاممة الهالدية: 

 العالقة بين الهالدين :  -1

يؽ الؾالػديؽ ليػا لىسيػة ك يػرة فػي ايػاة الظفػل ونسػؾه الشفدػي ايػ   تؾنػ  لف العينة بػ   
لمم نؾع ىذه العينة ط يعػة نسػط الحيػاة داعػل اةسػرة كسػا لف لثػر العينػات التػي  جسػ  بػيؽ 
الؾالػػديؽ نػػد يػػشعكس لمػػم شخرػػية الظفػػل مػػؽ ايػػ  لف يتدػػؼ باليػػدو  واعسػػتسرار لو التػػؾ ر 

  ؾف نائسة لمم السحبة والتفاىؼ واعاتػراـ  كػؾف  أثيرىػا لمػم فالعينة بيؽ اةـ واةب لشدما 
الظفل  أثيرًا ل جابيًا  حسي لو اعستسرار واإل زاف الشفدي، لما العينة التي  كؾف لساسيا الشفؾر 
والسذػػاجرات غالبػػًا مػػا  خمػػي لػػدم الظفػػل مذػػالر الزػػيي والتػػؾ ر التػػي ي ػػدو فػػي شػػكل لنسػػاط 

ثيػػر مػػؽ العمسػػا  لف اةسػػرة السزػػظربة  شػػتي لطفػػاًع مزػػظربيؽ سػػمؾكية مزػػظربة ونػػد لكػػد ال 
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ولف العديػػػػد مػػػػؽ اعضػػػػظرابات التػػػػي  عػػػػاني مشيػػػػا اةطفػػػػاؿ مػػػػا ىػػػػي لع لػػػػرض مػػػػؽ للػػػػراض 
 ( 0222اةسرة )سشا  اامد، اضظراب 

 السدتهى التعميسي لمهالدين:  -2

ىسػػػاؿ ، ولنػػػل مػػػيًي لف اآلبػػػا  اةنػػػل  عميسػػػًا لكثػػػر مػػػيًي عسػػػتخداـ لسػػػالية السدػػػؾة واإل   
عستخداـ لسالية الذػرح والتفدػير مػ  لطفػاليؼ ، ايػ  لف السدػتؾم التعميسػي ل بػا  نػد  كػؾف 
لاػػد العؾامػػل السيسػػة ذات التػػأثير ال  يػػر لمػػم الػػدور الػػؾعيفي لألسػػرة ويعت ػػر دلػػيًي لمخ ػػرات 

مم  شذػئة لطفػاليؼ السكتدبة ل با  عيؿ السؾان  التعميسية واليؾمية وىذه الخ رات  دالدىؼ ل
 ـ( 0220)فاطسة السشترر، 

 حجم األسرة:  -3

 عػػد اجػػؼ اةسػػرة مػػؽ بػػيؽ العؾامػػل السػػؤثرة فػػي   ػػؾيؽ اع جاىػػات الػػؾ الد ػػة، فعشػػدما    
 كؾف ىشاؾ لدد ك ير مؽ اةبشا  مسا  ج ر اآلبا  إل باع لسمؾب الديظرة في  حسيي السظالة 

لسػمؾب اإلنشػاع ، ل  لف كثػرة لػدد اةبشػا  نػد  دػيؼ فػي بيشسا نمة اةبشا   جعل اآلبا  يتبعػؾف 
لدـ التفالل اإل جابي بيشيؼ وبيؽ الؾالديؽ ، نغرًا لزػيي الؾنػن السػؾزع لمػم اةبشػا  مػؽ ن ػل 
الؾالديؽ مؽ نااية وكثرة ااتياجا يؼ ومتظمبا يؼ مؽ ناايػة لعػرم، ولػذلػ فسػد نجػد نرػؾرًا فػي 

 ـ( 0222طفاؿ.)دمحم الشؾبي، اإلشباع العاد  والشفدي لدم ىؤع  اة
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 الشظريات التي تشاولأ أساليب السعاممة الهالدية : 

 الشظرية السعرفية:  -1

اىتسن الشغرية السعرفية بالشؾااي السعرفية و رم لف العالؼ اعجتسػالي والف ػر  بػدوف    
بيػا الفػرد فػي الفرد ع  سثل ل ة ذا ية لو فالمية ، وىػؾ انعكػاس لمتشذػئة اعجتساعيػة التػي  سػر 

نسؾه السعرفي لذ  عتسد ذلػػ لمػم التسثػل والتػأنمؼ )اعسػتيعاب( و  ػيؽ العسميػة اةولػم اسػتدعاؿ 
ال يئػػة والسحيظػػػيؽ بالظفػػل ليحسػػػي الت يػػف. والثانيػػػة  يػػػدؼ للػػم  عػػػديل الظفػػل لدػػػمؾكو وبشائػػػو 

 ـ( 0222السعرفي ل ي يتؾافي م  بيئتو. )دمحم الشؾبي، 

 الشظرية الدمهكية :  -2

 عتسػػد الشغريػػة الدػػمؾكية لمػػم التعزيػػز كشػػؾع مػػؽ اإلثابػػة الػػؾ الد ػػة لمظفػػل لشػػد لثابتػػو    
الدمؾؾ السرغؾب فيو ولف فيؼ الدمؾؾ اإلنداني يػتؼ مػؽ عػيؿ الدػياؽ الثسػافي الػذ  اػدد فيػو 
ىذا الدمؾؾ ومؽ عيؿ ذلػ يتعمؼ اةطفاؿ العادات اعجتساعية مسؽ  ك روىؼ سشًا ، ولػذا فػإف 

التعزيػػػػز اإل جػػػػابي يػػػػشعكس لمػػػػم سػػػػمؾؾ الظفػػػػل برػػػػؾرة مباشػػػػرة ايػػػػ  لف اسػػػػتجابا و مػػػػردود 
 ـ(0222لمتعزيزات الؾ الد ة   تدة الشسط الدمؾكي اإل جابي كرد فعل لإلثابة.)دمحم الشؾبي،

 معايير كفاية التشذئة األسرية السالئسة: 

 الت يف الشفدي واعتفا  الدعئل لمم اعضظرابات الشفدية مثل السمي.-2

 في العينات اإل جابية م  اآلعريؽ وال فا ة اعجتساعية.  التؾافي اعجتسالي كسا  غير-0

 لدـ عيؾر مذكيت نفدية لدم الظفل، كالدمؾؾ العدواني لو الجشاح. -3



 

 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة     

613 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

لػػدـ التعػػارض فػػي التربيػػة ومسارسػػات الؾالػػديؽ وانعكػػاس ذلػػػ بغيػػؾر نػػؾا ي سػػمؾكية سػػميسة -6
 لدم الظفل .

 سؾية مؽ الشاايتيؽ الشفدية والعسمية.  ؾيؽ شخرية مت اممة و -5

  ظؾر لسل الظفل وذىشو م  العسر واعستسرار في ذلػ. -0

 قياـ الظفل بشذاطات لبداعية معيشة. -7

اع رػػاؼ بخرػػائص واػػفات شخرػػية لبداعيػػة وبػػدرجات مر فعػػة كالػػداف  لإلنجػػاز والسيػػل -2
 ليستسيؿ والثسة بالشفس. 

 كالسثابرة واع زاف الؾجداني. ست  الفرد بدسات ل جابية في الذخرية -5

  شػػػػم الفػػػػرد لشدػػػػي لو نغػػػػاـ نػػػػد ؼ ذو ط يعػػػػة ل جابيػػػػة بحكػػػػؼ سػػػػمؾكو ويؾجيو.)يؾسػػػػ   -22
 (  0222نظامي، 

 ويرى الباحث أن : 

لسالية السعاممة الؾالد و ولثرىا السباشر لمم اع زاف الشفدػي لمظفػل نػد   ػؾف ل جابيػة    
سػػم ية  ترػػ  بالتدػػمط والسيػػر فيػػشعكس بػػدوره   ترػػ  بالتدػػام  والحػػة والتعزيػػز اإل جػػابي لو
 لمم الحالة اعنفعالية لمظفل ويؤد  للم السمي. 

 

 

 مشهج البحث وإجراااته
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 الترسيم السشهجي: 

الترػػػػػسيؼ الؾاػػػػػفي اعر بػػػػػاطي لتؾضػػػػػي  مػػػػػدم نػػػػػدرة بعػػػػػض العؾامػػػػػل  ـادختسػػػػػا ؼ ػػػػػ 
 ش ؤ بالسمي لدم معمسات مرامة الظفؾلة السبكرة. اعجتساعية _لسالية السعاممة الؾالد ة_ في الت

  العيشة وصف

ناـ الباا  بتظ يي اعتبارات البحػ  لمػم ليشػة البحػ  بظريسػة العيشػة الستااػة والتػي 
لػػػاـ  60:  02( معمسػػػة مػػػؽ معمسػػػات الروضػػػة.  تػػػراوح للسػػػارىؼ مػػػا بػػػيؽ  02  ؾنػػػن مػػػؽ ) 

(لاـ.  ػؼ  سدػيسيؼ  بعػا لسكػاف   5.5( لاـ، وانحراؼ معيار  )    33بستؾسط لسر ندره )  
السعيذػػػة للػػػم ) ريػػػف ، وازػػػر (   ؾنػػػن ليشػػػة الريػػػف مػػػؽ نػػػرم مراكػػػز ) ببػػػا ، وسسدػػػظا ، 

( معمسات لمػم التػؾالي. و  ؾنػن ليشػة  5،  22، و  5، و  20والفذؽ ، والؾاسظم ( بؾان  
ؼ فػػػؾؽ ( معمسػػة. بسدػػػتؾيات  عمػػيؼ متشؾلػػػة )  عمػػي02الحزػػر مػػػؽ مركػػز بشػػػي سػػؾيف بؾانػػػ  )

متؾسط ،  عميؼ جامعي ، دراسات لميا (. ولعيرا الحالة اعجتساعية لمعيشة ) للػزب ، ومتػزوج 
 ، ولرمل (. وسؾؼ  سـؾ الباا  بعرض لدة جداوؿ  ر  العيشة كاع ي:

 ) أ ( وصف العيشة تبعا لمعسر ومدتهى التعميم

 ( وا  العيشة  بعا لمدؽ م  مدتؾم التعميؼ2جدوؿ )

 الدؽ  عميؼ فؾؽ متؾسط  عميؼ جامعي ت لميادراسا السجسؾع

   رارات ندة مئؾية   رارات ندة مئؾية   رارت ندة مئؾية   رارات ندة مئؾية

  05:  02 افر افر% 22 20.7% 2 2.7% 22 22.3%

72.7% 63 2.3% 5 02% 30 3.3% 0 32  :35  

  60:  62 افر افر% 0 %22 افر افر% 0 22%

 السجسؾع 0 3.3% 50 20.7% 0 22% 02 222%
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يؾضػػ  الجػػدوؿ الدػػابي واػػ  العيشػػة  بعػػا لمعسػػر مػػ  مدػػتؾم التعمػػيؼ. وبتسدػػيؼ للسػػار العيشػػة 
( وجػػا  لك ػػر لػػدد  05:  02للػػم ثػػيث فئػػات: الفئػػة اةولػػم والتػػي  راواػػن للسارىػػا مػػا بػػيؽ )

( لشػخاص بشدػبة مئؾيػة  22يؼ الجػامعي والػذ  بمػد لػددىؼ )بيذه الفئو العسريػة لسدػتؾم التعمػ
% 2.7%  سريبا. يمييا لدد مدتؾم التعميؼ بالدراسات العميا فرد وااد فسط بشدبة مئؾية 20.7

 سريبػػػا. ولعيػػػرا لػػػؼ  كػػػؽ ىشػػػاؾ ل  مػػػؽ العيشػػػة يتبػػػ  مدػػػتؾم التعمػػػيؼ فػػػؾؽ الستؾسػػػط بيػػػذه الفئػػػة 
لاـ فسد سجل بيا لك رلدد مػؽ  35:  32سارىا ما بيؽ العسرية. الفئة الثانية والتي  راوان لل

%  سريبػا. 02فػرد بشدػبة مئؾيػة  30السعمسيؽ  بعا لسدتؾم التعميؼ الجامعي والذ  بمد لددىؼ 
%. ولعيػرا مدػتؾم التعمػيؼ 2.3لفراد وندبة مئؾية  5يمييا مدتؾم التعميؼ لمدراسات العميا بعدد 

: 62%  سريبا. ولعيرا الفئة العسرية مؽ 3.3مئؾية  مؽ السعمسيؽ وندبة 0فؾؽ الستؾسط بعدد 
 0ولؼ  دجل بيا ل  مؽ السعمسيؽ سؾم بسدتؾم التعمػيؼ الجػامعي فسػط ايػ  بمػد لػددىؼ  60

%  سريبػػا. وبػػالشغر للػػم اجسػػالي لػػدد العيشػػة نجػػد لنػػل لػػدد لمعيشػػة 22معمسػػيؽ بشدػػبة مئؾيػػة 
سار فإف لنل ندبة لمفئة العسريػة مػؽ % ، و بعا ليل3.3لسدتؾم التعميؼ فؾؽ الستؾسط بشدبة 

% ، والسرامػػػة 22%(. يمييػػػا ندػػػبة مدػػػتؾم  عمػػػيؼ الدراسػػػات العميػػػا 22( بشدػػػبة ) 60:  62)
%( ولعيػػرا لك ػػر لػػدد لسدػػتؾم التعمػػيؼ 22.3لػػاـ ( بشدػػبة مئؾيػػة ) 05:  02العسريػػة مػػابيؽ )
 32سػار مػا بػيؽ ) % ، والسرامة العسرية اةك ػر لػددا ىػي مرامػة اعل20.7الجامعي بشدبة 

فػػرد  50لػػاـ (  سريبػػا. ولعيػػرا  زػػؼ مرامػػةالتعميؼ الجػػامعي لغمػػة اجػػؼ العيشػػة بت ػػرار  35: 
%. ولعيػرا مرامػة 22لفػراد وبشدػبة  0% ،  مييػا مرامػة الدراسػات العميػا بؾانػ   20.7وبشدبة 

 %.3.3فرد وبشدبة  0التعميؼ الستؾسط بؾان  
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 ة االجتساعية) ب ( وصف العيشة تبعا لمدن مع الحال

 ( وا  العيشة  بعا لمدؽ والحالة اعجتساعية0جدوؿ )

يتزػ  مػؽ الجػدوؿ الدػػابي   ػرارت وندػة العيشػػة  بعػا لستغيػر العسػػر مػ  الحالػة اعجتساعيػػة. 
لاـ ( فسد بمػد لػدد العيشػة  35:  32و  يؽ لف لك رلدد لمعيشة كاف في السرامة العسرية مؽ ) 

% مػػؽ اجػػؼ ليشػػة ىػػذه  02.7فػػرد مػػؽ الستػػزوجيؽ بشدػػبة مئؾيػػة  37فػػي ىػػذه الفئػػو العسريػػة 
%؛ فػي اػيؽ لػؼ  كػؽ ىشػاؾ 22وندػبة مئؾيػة  0الفئة والعيشة ال مية،  مييا فئة اةلزب بت رار 

السرامػػػة مرامػػػة ل  مػػػؽ لفػػػراد العيشػػػة فػػػي فئػػػة اةرمػػػل  بعػػػا لعػػػذة السراػػػة العسريػػػة. و مػػػي ىػػػذه 
لفػراد  3%. ثػؼ 23.3لفػراد فػي الفئػة اةلػزب بشدػبة  2لػاـ بعػدد  05:  02اةلسار مػا بػيؽ 

%. ولعيػػرا فئػػة اةرمػػل لػػؼ  زػػؼ ل  مػػؽ لفػػراد العيشػػة. و ػػأ ي مرامػػة 5فػػي فئػػة الستػػزوج بشدػػبة 
عيػػة لفػػراد  بعػػا لمحالػػة اعجتسا 5لػػاـ فػي نيا ػػة للػػداد الفئػػات بعػدد 60:  62اةلسػار مػػا بػػيؽ 

%. وبػػدوف ل   2.7%  مييػػا االػػة وااػػده فسػػط  تبػػ  السرامػػة لرمػػل بشدػػبة  2.3متػػزوج بشدػػبة 
لفػػراد لمعيشػػة فػػي االػػة اةلػػزب. ليرػػب  لجسػػالي اجػػؼ العيشػػة بفئػػة الحالػػة اعجتساعيػػة الستػػزوج 

وندػبة  26% مؽ لجسالي اجؼ العيشة، يمييا لجسالي فئػة اةلػزب بت ػرار  75فرد بشدبة  65
 %.2.7عيرا فرد وااد فسد مؽ لجسالي العيشة بفئة اةرمل وبشدبة % ول 03.3

 الدؽ  للزب متزوج لرمل السجسؾع

   رارات ندة مئؾية   رارات ندة مئؾية   رارت ندة مئؾية   رارات ندة مئؾية

  05:  02 2 %23.3 3 %5 افر افر% 22 22.3%

  35:  32 0 %22 37 %02.7 افر افر% 63 72.7%

  60:  62 افر افر% 5 2.3% 1 2.7% 0 22%

 السجسؾع 26 03.3% 65 75% 2 2.7% 02 222%
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 ) ج ( وصف العيشة تبعا لسكان السعيذة مع الحالة االجتساعية

 ( وا  العيشة  بعا لسكاف السعيذة 3جدوؿ ) 

مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  للزب متزوج لرمل السجسؾع
ندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  السعيذة

 مئؾية
ندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    رارات

 مئؾية
ندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    رارت

 مئؾية
ندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    رارات

 ؾيةمئ
   رارات

 ريف 7 22.7% 32 %53.3 2 2.7% 62 00.7%

 ازر 7 %22.7 23 %02.7 افر افر% 02 33.3%

 السجسؾع 26 03.3% 65 75% 2 2.7% 02 222%

 غير نتائي وا  العيشػة  بعػا لسكػاف السعيذػة مػ  الحالػة اعجتساعيػة  شػؾع العيشػة للػم ريػف 
لحزر. فسد بمد اجػؼ العيشػة بػالريف  بعػا وازر وسجل الريف لغمة اجؼ العيشة ندبة للم ا

بشدػػػبة  23% فػػػي اػػػيؽ بمػػػد لػػػددىؼ بالحزػػػر 53.3بشدػػػبة  30لمحالػػػة اعجتساعيػػػة الستػػػزوج 
% مؽ لجسالي اجؼ العيشة.  مييا الحالة اعجتساعية للزب فسد  داوت اةلداد والشدة 02.7

لريػف االػة وااػده %. ولعيػرا سػجل ا 22.7لفػراد بكػل مػشيؼ بشدػبة  7بالريف والحزػر بؾانػ  
% ؛ في ايؽ لؼ   ؽ ىشاؾ ااعت بالحزر  تب   2.7 تب  الحالة اعجتساعية اةرمل بشدبة 

 65ىذه الفئة. ولعيرا يتز  لف فئة الحالة اعجتساعية الستزوج  زؼ لغمة اجؼ العيشة بؾانػ  
اجػؼ % مػؽ  03.3وندػبة  26%.  مييا فئة الحالػة اعجتساعيػة للػزب بت ػرار 75فرد بشدبة 

العيشػػػة ال مػػػي. ولنميػػػؼ لػػػددا وندػػػبة الحالػػػة اعجتساعيػػػة اةرمػػػل بؾانػػػ  فػػػرد وااػػػد فسػػػط وندػػػبة 
 % مؽ العيشة ال مية.2.7
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 الدراسة دواتأ

 ) أ ( وصف األدوات

 ىؼ كالتالي:  يؽط ي الباا  اعتبار 

 ( اختبار أساليب السعاممة الهالدية: ترسيم وإعداد الباحث 1) 

( بشد.  عرض لمم السذارؾ ويظمة مشو اعتبار  35اةولية مؽ )    ؾف اععتبار في اؾر و
اعجابػػػة السشاسػػػبة لػػػو. وبعػػػد لجػػػرا  معػػػاميت الرػػػدث والثبػػػات   ػػػؾف اععتبػػػار فػػػي اػػػؾر و 

( بشػػػد  كػػػيس لسػػالية السعاممػػػة الؾالد ػػػة مػػػؽ وجيػػة نغػػػر السذػػػارؾ. و سػػػدر  05الشيائيػػة مػػػؽ ) 
 رات وىي : اإلجابة لمم اععتبار بسترل مؽ ثيثة اعتيا

 درجة وااده : في االة اعجابة ) ع (

 درجتاف : في االة اعجابة لايانا

 ثيث درجات : في االة اعجابة نعؼ

 عظم لمسذارؾ  عميسات محددة ن ل ال د  في اععتبار وىي كالتالي: " فيسا يمي مجسؾلة مؽ 
مػػو ىػػؾ وضػػ  ليمػػة العبػػارات التػػي  تفػػي مػػ  وانعػػد وعروفػػػ ومػػا  ذػػعر بػػو، كػػل مػػا لميػػػ فع

لماـ العباره التػي  تفػي مػ  وانعػػ فػي السكػاف السشاسػة ليػا سػؾا  كانػن ) ع ، لو لايانػا ، لو 
نعؼ (. والباا   ذكرؾ لمم ادؽ  عاونػ. ويؤكد لػ سرية ال يانات. ولدـ استخداـ لجابا ػ 

 لع ةغراض لمسية.

 ال فا ة الكياسية لعبارات السكياس 

 س بحداب الردق التكهيشي عمى الشحه التاليتم تقدير صدق السقيا 
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 ( الردؽ الت ؾيشي ل شؾد اعتبار لسالية التشذئة اعجتساعية ن ل وبعد اذؼ ال شؾد ضعيفة اعر باط6جدوؿ ) 

معاميت اعر باط بعد 
اػػػػذؼ ال شػػػػؾد ضػػػػعيفة 

 اعر باط

معاميت اعر باط ن ػل 
اػػػػذؼ ال شػػػػؾد ضػػػػعيفة 

 اعر باط

اط معػػػػػػػاميت اعر بػػػػػػػ مدمدل
بعػػػػػػػد اػػػػػػػذؼ ال شػػػػػػػؾد 

 ضعيفة اعر باط

معاميت اعر باط ن ل 
اػػػػذؼ ال شػػػػؾد ضػػػػعيفة 

 اعر باط

 مدمدل

 2ال شد %05 .%05 25ال شد 36% .30%

 0ال شد %30 .%35 02ال شد 36% .30%

 3ال شد %22  ؼ اذفو 02ال شد 60% .60%

 6ال شد %07 .%00 00ال شد 55% .02%

 5ل شدا %22  ؼ اذفو 03ال شد 30% .35%

 0ال شد %07 .%07 06ال شد 30% .35%

 7ال شد %62 .%60 05ال شد 62% .56%

 2ال شد %00 .%05 00ال شد 62% .66%

 5ال شد %02 .%00 07ال شد 30% .35%

 22ال شد %33 .%37 02ال شد 62% .62%

 22ال شد %22  ؼ اذفو 05ال شد 65% .62%

 20ال شد %25  ؼ اذفو 32ال شد 05% .00%

 23ال شد %22  ؼ اذفو 32ال شد 32% .35%

 26ال شد %37 .%32 30ال شد %22  ؼ اذفو

 25ال شد %00 .%05 33ال شد 30% .35%

 20ال شد %05 .%32 36ال شد 30% .35%

 27ال شد %32 .%32 35ال شد 05% .05%

 22ال شد 05% .05%   
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 تعميق:

تبػػػار لسػػػالية السعاممػػػة الؾالد ػػػة يتزػػػ  مػػػؽ الجػػػدوؿ الدػػػابي لسعػػػاميت الرػػػدؽ الت ػػػؾيشي عع
بشػػػد وبعػػػد اسػػػتخراج معػػػاميت اعر بػػػاط ليػػػؼ   ػػػيؽ وجػػػؾد معػػػاميت  35و  ػػػؾف اععتبػػػار مػػػؽ 

،  20،  22،  5،  3.% _ و ؼ اذؼ ىذه ال شؾد وىي ال شؾد ) 05ار باط ضعيفة_ لنل مؽ 
. 02:  .%05( و راوان معاميت اعر بػاط لجسيػ  ال شػؾد بعػد الحػذؼ مػا بػيؽ )  30،  23

 بشد. 05% ( ليت ؾف اععشبار في اؾر و الشيائية مؽ 

مستا  0.67كرونبتا  ، وبمتتأ ميستته  -تم تقدير ثبتات السقيتاس بحدتاب معامتل ثبتات ألفتا
 يذير إلى تستع السقياس بدرجة مرتفعة من الثبات

 ( اختبار القمق: مقياس تايمهر لمقمق الرريح  2)  

  لاسد غاليانتباس ودلداد/ مرظفم فيسي ، دمحم

 وصف السقياس : 

للد السكياس لكياس مدتؾم السمي _بدرجة ك يرة مؽ السؾضؾعية لجسي  اةلسار_لؽ 
طريي ما  ذعروف بو مػؽ للػراض عػاىرة اػريحة. ويعػد اععتبػار انتبػاس مػؽ مكيػاس  ػايمؾر 

(  25:  22لمسمي الرري . و ؼ استخداـ اععتبار في كثير مؽ الدراسات السررية مػؽ سػؽ )
سشة وبذلػ فإنو يؾفر الحرؾؿ لمم مدتؾيات قياسػية  سكػؽ مػؽ عيليػا  حديػد مدػتؾم السمػي 

 لشد اعفراد. كسا فرؽ السكياس بيشاعفراد اةاداث الجانحيؽ والعادييؽ. 

 طريقة ترحيح االختبار:

 ل (  عظي درجة واادة لؽ كل لجابة ) نعؼ ( 

 ا السذارؾ لؽ كل بشد.و سدر الدرجة بعدد مرات ) نعؼ ( التي لجاب بي

 ميز اععتبار بيؽ لدة مدتؾيات لمسمي مؽ عيؿ لدة فئات كالتالي: 
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 الفئة للػػػػػم –مػػػػؽ  الدرجة  مدتؾم السمي

 ل 20 –افر  عاؿ مؽ السمي

 ب 02 – 27 نمي بديط

 ج 00 – 02 نمي نؾلا ما

 د 05 – 07 نمي شديد

 ىػ 52 - 32 نمي شدد جدا

سذػػارؾ ويظمػػة مشػػو اعجابػػة لػػؽ كػػل بشػػد فػػي ضػػؾ   عميسػػات محػػددة  مسػػم  عظػػم اععتبػػار لم
 لميو وىي كالتالي:

( عبارة. السظمؾب مشػ لف  سرل العبارات بتسعؽ و ز  دائرة اؾؿ كمسػة ) نعػؼ  52" لمامػ ) 
 ( لذا كانن العبارة  شاسبػ، و ز  دائرة اؾؿ كمسة ) ع ( لذا كانن العبارة ع  شاسبػ".

 اسية لعبارات السكياس ال فا ة الكي

 تم تقدير صدق السقياس بحداب الردق التكهيشي عمى الشحه التالي 

لجرم الباا  لػدة اعتبػارات اارػائية لمتحسػي مػؽ اػدؽ وثبػات اعدوات الدػابسة لمػم ليشػة 
( معمسة مؽ معمسات الروضة فيعػدة مراكػز ونػرم محافغػة بشػي سػؾيف كسػا  32مكؾنة مؽ ) 

 ليا في الجداوؿ التالية. ذكر سابًسا. سؾؼ نعرض
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 ( الردؽ الت ؾيشي ل شؾد اعتبار السمي ن ل وبعد اذؼ ال شؾد ضعيفة اعر باط5جدوؿ ) 

معاميت 
اعر باط بعد 
اذؼ ال شؾد 
 ضعيفة اعر باط

معاميت 
اعر باط ن ل 
اذؼ ال شؾد 
 ضعيفة اعر باط

معاميت  مدمدل
اعر باط بعد 
اذؼ ال شؾد 
 ضعيفة اعر باط

ت معامي
اعر باط ن ل 
اذؼ ال شؾد 
 ضعيفة اعر باط

 مدمدل

 2ال شد %36 .%36 00ال شد 06% %.64

 0ال شد %05 .%05 07ال شد 05% %.25

 3ال شد %63 .%63 02ال شد 67% %.47

 6ال شد %36 .%36 05ال شد 62% %.40

 5ال شد %32 .%32 32ال شد 07% %.27

 0ال شد %65 .%67 32ال شد 52% %.58

 7ال شد %32 .%30 30ال شد 52% %.51

 2ال شد %05 .%00 33ال شد 33% %.35

 5ال شد %07 .%07 36ال شد 60% %.46

 22ال شد %05 .%00 35ال شد 35% %.35

 22ال شد %07 .%05 30ال شد 55% %.55

 20ال شد %07 .%07 37ال شد 05% %.26

 23ال شد %05 .%05 32ال شد 65% %.48

 26ال شد %00 .%05 35ال شد 05% %.25

 25ال شد %55 .%55 62ال شد 56% .50%

 20ال شد %76 .%75 62ال شد 35% .35%

 27ال شد %60 .%63 60ال شد 63% .63%
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 22ال شد %65 .%60 63ال شد 30% .32%

 25ال شد %30 .%30 66ال شد 62% .62%

 02ال شد %23  ؼ اذفو 65ال شد 63% .63%

 02ال شد %67 .%67 60ال شد %25  ؼ اذفو

 00ال شد %23  ؼ اذفو 67ال شد 35% .32%

 03ال شد %62 .%67 62ال شد 67% .67%

 06ال شد %62 .%62 65ال شد 35% .35%

 05ال شد %25  ؼ اذفو 52ال شد 62% .62%

 تعميق:

يتزػػ  مػػؽ الجػػدوؿ الدػػابي لسعػػاميت الرػػدؽ الت ػػؾيشي ععتبػػار السمػػي و  ػػؾف اععتبػػار مػػؽ 
استخراج معاميت اعر باط ليؼ   ػيؽ وجػؾد معػاميت ار بػاط ضػعيفة_ لنػل مػؽ بشد وبعد  52
( و راواػن معػػاميت  60،  05،  00،  02.% _ و ػؼ اػػذؼ ىػذه ال شػػؾد وىػي ال شػػؾد ) 05

. % ( و  ؾف اععشبار في اػؾر و 75.% : 05اعر باط لجسي  ال شؾد بعد الحذؼ ما بيؽ ) 
 بشد 60الشيائية مؽ 

مستا  0.73كرونبتا  ، وبمتتأ ميستته  -السقيتاس بحدتاب معامتل ثبتات ألفتاتم تقدير ثبتات 
 يذير إلى تستع السقياس بدرجة مرتفعة من الثبات

 اإلجرااات

ط ي الباا  اعتبارات البح  الحالي لمػم ليشػة مػؽ معمسػات الروضػة  ػؼ اعتيػارىؼ بالظريسػة 
م الريػػػف ، والحزػػػر ( لػػػاـ. ومسدػػػسيؽ لمػػػ 60:  02الستااػػػة.  راواػػػن السػػػارىؼ مػػػا بػػػيؽ ) 

( معمسػػة مػػؽ الحزػػر. بتث يػػن الحالػػة اعجتساعيػػة 02( معمسػػة مػػؽ الريػػف ، و ) 62بؾانػػ  ) 
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لمعيشة والتي  سثمن في ثيثة لنؾاع وىؼ )اةلزب ، والستػزوج ، واةرمػل ( لجسيػ  لفػراد العيشػة. 
ؾسػػط ، والسدػػتؾم التعميسػػي الػػذ   ػػؾزع لمػػم ثػػيث مدػػتؾيات ىػػؼ : مدػػتؾم التعمػػيؼ فػػؾؽ الست

 ومدتؾم التعميؼ العالي ، والدراسات العميا. 

_  ػػػؼ التظ يػػػي بذػػػكل جسعػػػي داعػػػل كػػػل مدرسػػػة بغرفػػػة السعمسػػػات بؾنػػػن الرااػػػة ) الفدػػػحة ( 
. نغرا إلنذغاؿ السعمسات طؾاؿ اليـؾ بالفرؾؿ م  التيميذ.  وبشيا ة اليـؾ

(. 5/2/0202) ( للػم 02/20/0225( يؾما بدا ة مؽ )27_ استسر زمؽ التظ يي ما بيؽ )
( دقيسػػة فػػي التظ يػػي. كسػػا نػػدـ اعتبػػارات الدراسػػة  05:  02واسػػتغرنن اععتبػػارات مػػا بػػيؽ ) 

 بالتر ية كالتالي: اعتبار لسالية السعاممة الؾالد ة ، واعتبار السمي.

 التحميالت االحرائية

 لجػػرم البااػػ   حمػػييت اارػػائية لؾاػػ  و  ؾيػػة ال يانػػات ( اإلحرتتااات الهصتت ية: 1) 
 السعيار .  سثمن في : الت رارات ، والشدة السئؾية، والستؾسط الحدابي ، واعنحراؼ

 : ( اإلحرااات االستداللية 2) 

 _ معاميت اعر باط لحداب الردؽ الت ؾيشي ليعتبارات  بعا لعيشة البح .

 _ معامل للفا كرونباخ لحداب الثبات.

 ية السعاممة الؾالد ة._ معامل اعنحدار لمتش ؤ بالسمي مؽ عيؿ لسال

 عرض الشتائج ومشاقذتها

 عرض الباا  في ىذا الفرل اةسالية اعارائية الدابي ذكرىا بالفرل الراب  
لإلجابة لمم  دا،عت البح ، ومشانذة ىذه الشتائي في ضؾ  التراث. ويدتعرض الباا  

 التحمييت اعارائية في محؾريؽ لساسييؽ ىسا:
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نحراف السعياري ، ومعامالت اإللتهاا والتفمظح لمتحقتق متن تهزيتع الستهسط الحدابي ، واال 
 العيشة اعتداليا.

 ( 02( الستؾسط الحدابي واعنحراؼ السعيار  لستغيرات الدراسة لعيشة ) ف = 7جدوؿ )

اعنحراؼ 
 السعيار  

الستؾسط 
 الحدابي

 متغيرات الدراسة

 لسالية السعاممة الؾالد ة 02.72% 7.72%

 السمي 33.52% 2.60%

يؾض  ىذا السحؾر نتائي التحسي مؽ فروض السحهر الثاني من التحميالت االحرائية: 
 الدراسة جدوليا باعتبار اعنحدار لسعرفة ندرة متغيرات الدراسة لمم التش ؤ بالسمي.

 نتائج الفرض األول:

 .حثلدى عيشة الب بالقمق ذات قدرة تشبؤية عاليةساليب السعاممة الهالدية تعد أ

ألساليب السعاممة لوًع  اداب معامل اعر باط بيؽ الدرجة ال مية ولمتحسي مؽ الفرض الدابي 
 الهالدية والقمق 

 الستغيرات السمي

 لسالية السعاممة الؾالد ة معامل ار باط بيرسؾف  الدعلة

2.2 2.07 

 وبشا  لميو  ؼ استخداـ معامل اعنحدار لمم الشحؾ التالي
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 بالسمي  سالية السعاممة الؾالد ةال مية ة ةالدرج (  ش ؤ2جدوؿ )

قيسة 
بيتا 

 السعيارية

قيسة ) ت( 
 ودعلتيا

قيسة ) ؼ 
 (ودعلتيا

اعسياـ 
في مرب  
 اعر باط

الستغيرات  ر 0ر
 السدتسمة

الستغير 
 التاب 

2.396 3.261** 5.342** 2.228 2.258 2.397 
لسالية 
السعاممة 
 الؾالد ة

 السمي

 2.22 ) ** ( داؿ لشد

 تعميق

يؾض  الجدوؿ الدابي قيسة معاميت ار باط بيرسؾف بيؽ الستغير التاب  ) السمي( والستغيرات 
( بكيسة معامل  2.357السدتسمة )لسالية السعاممة الؾالد ة (. اي  بمد قيسة متؾسظو ) 

يؽ (. ل  لف الستغيريؽ السدتسم 2.202(. وقيسة معامل التحديد السعدؿ )  2.252 حديد ) 
مؽ التبايؽ في السمي. و ؾض  قيسة ) ؼ ( ودعلتيا اعتبار معشؾية  2.202 فدراف ندبة 

وبالتالي نس ل الفرض ال ديل بإمكانية التش ؤ  2.22( بسدتؾم دعلة 5.360اعنحدار بكيسة ) 
 بالستغير التاب  مؽ عيؿ الستغيرات السدتسمة. كسا جا ت قيؼ بيتا التي  ؾض  العينة بيؽ

( ذات دعلة اارائية اي   سكؽ استشتاج 2.305ولسالية السعاممة الؾالد ة بكيسة ) السمي
ذلػ مؽ قيؼ ) ت( والدعلة السر بظة بيا والذ   عشي لنو كمسا زادت لسالية السعاممة الؾالد ة 

 (. 2.350الدم ية بسسدار واده زاد السمي بسسدار )

 وندتظي  اياغة السعادلة كالتالي:

 * اسالية السعاممة الؾالد ة + عظأ التش ؤ. 350السمي = 
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 مشاقذة الشتائج

بعد العرض الدابي لشتائي البح ، وما لسفرت لشو التحمييت اإلارائية سيتؼ 
 لرض مشانذة الشتائي مؽ عيؿ الفروض.

يشص الفرض اةوؿ لمم لنو  سكؽ التش ؤ بالسمي مؽ عيؿ ) لسالية السعاممة  
يشة البح  وند كذفن نتائي  حميل اعنحدار لؽ  حسي احة الؾالد و( وذلػ لدم لفراد ل

الفرض السظروح وند لشارت الشتائي للم لف متغير لسالية السعاممة الؾالد و الدم ية لو ندرة 
  ش ؤية بالسمي ذات دعلة لارائية.

و تفي نتائي الفرض الحالي مؽ اي  العينات بيؽ الستغيرات السدتسمة ذات السدرة 
الستغير التاب  ) السمي( م  نتائي العديد مؽ الدراسات والبحؾث التي لكد بعزيا التش ؤية ب

لمم وجؾد  مػ العينة السؾية بيؽ متغير لسالية السعاممة الؾالد و الدم ية ومتغير السمي مثل 
 ( . 0220دراسة )ميدا  السيشدس، 

ف   سؽ في   ؾف وىكذا فإف لىسية لسالية السعاممة الؾالد و التي  سارسيا الؾالدا 
ا جاىات اةبشا  ومذالرىؼ ولف ارىؼ وسمؾكيا يؼ، فالدؼ  في العينة اةسرية  دالد الظفل 
لمم   ؾيؽ سسات ل جابية  غير في شخريتو . ولف الخ رات التي يتعرض ليا الظفل في 
نظاؽ اةسرة  ترؾ لثارًا ميسة في   ؾيؽ شخريتو السدتس مية ، و ذكيل سسا و الشفدية 

ظؾير كفايتو اعجتساعية واعنفعالية ، وبالتالي  حدد مدم امتيكو إلمكانات  حسيي التؾافي و 
الشفدي واةسر  واعجتسالي. كسا  عسل اةسرة لمم  زويد الظفل باع جاىات والكيؼ 
والسعايير اةعيقية واةدوار اعجتساعية السيئسة التي  دؾد بيؽ لفراد السجتس  ، كسا  دربو 

مسارسة الدمؾكيات الديشية واعجتساعية السشاسبة ، لذا فإف اةسرة  ؤد  وعيفة لمم 
 (.  0226اجتساعية و ظؾرية ميسة في اياة الفرد ) دمحم الريساو  ، 
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وندبة ك يرة مؽ اةطفاؿ في لسر السدرسة والسدا  معاممتيؼ بدنيًا ونفديًا عااة مؽ  
ثل ) السخاوؼ الشؾعية، السمي اعجتسالي ، نؾبة والدييؼ  عانؾف مؽ اضظرابات نفدية كثيرة م

اليم  ، الؾسؾاس السير ، اعكتئاب ، اضظرابات اةكل ، الت ؾؿ اليلراد  ، اعندحاب ، 
 ( . Deanx etal, 1996العدواف ، الجشاح ... وغيره( )

لف سشؾات الظفؾلة اةولم ليا لىسيتيا في  شذئة الظفل وفي ايا و السس مة ، ولف  
ات الفرد الساضية وبيئتو وثسافتو التي نذأ فييا ىامة في الحكؼ لمم سمؾكو ونسؾ ع ر 

شخريتو ، كسا  ذير التراث الديكؾلؾجي للم لف السذكيت واعضظرابات الشفدية لمبالغيؽ 
 (. 2552والراشديؽ  عؾد جذورىا للم الدشؾات اةولم مؽ العسر ) لاسد الديد ، 

( لف الظفل لذا لع ر الحة والدؼ  مؽ الؾالديؽ فإنو 2520وذكر جابر ل د الحسيد ) 
 ذعر باةمؽ ويشسؾ نسؾًا سميسًا ، لما لذا لؼ  ذعر الظفل بأنو مح ؾب فإنو  ذعر بالعدا  نحؾ 

 والد و ونحؾ كل كؼ اؾلو ويرب  نمسًا لساسيًا.

ويرم الباا  لف السمي لو لينة بالتشذئة اعجتساعية ولنيسا نتيجة اتسية لدؾ   
التشذئة اةسرية ولسالية السعاممة الؾالد و الدم ية والتي يشتي لشيا فسداف اعنتسا  لمؾالديؽ 
مردر الحة فالدؼ  في العينة اةسرية  دالد لمم  حسيي التؾافي الشفدي لمظفل و ذكيل 
شخرية سؾية ولمم الشكيض فإف الجؾ اعنفعالي لألسرة والذ   دؾده الخيفات ولدـ التفاىؼ 

اتراـ بيؽ لفراد اةسرة يشعكس بالدمة لمم شخرية الفرد ويكؾف لرضة ليضظرابات واع
 الشفدية كالسمي.

وىشاؾ لينة وثيسة بيؽ السعرفة واعنفعاؿ ف يىسا يؤثر في اآلعر فالسمي ليسا لينة  
 .لمسؾان  واةاداث باةف ار الدم ية فالسمي يتؼ  فديره في ضؾ  السعشم
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 التهصيات

ة العسل البحثي بسسدار ما يثيره مؽ لسئمة بحثية مدتس مية  سكؽ لنجازىا  ساس جؾد
والتحسي مؽ فروضيا وفي ضؾ  نتائي ىذا البح ، ولسزيد مؽ التعا ش م  الغؾاىر الراىشة 
وكسا لوض  الباا  بأنيا عؾاىر  عكس وان  السجتس  الذ  نعيش فيو لذا ند وض  الباا  

ة لدراسات ولبحاث في ىذا اإلطار كي  سكششا في الشيا ة مؽ مجسؾلة مؽ اةف ار ند   ؾف نؾا 
وض  لطار نغر  مت امل وفي ضؾ  الشتائي التي  ؾامن للييا ىذه الدراسة يؾاي الباا  

 بسا يمي: 

لجرا  السزيد مؽ الدراسات اؾؿ لينات لسالية السعاممة الؾالد و بستغيرات الرحة  -2
 الشفدية كالسمي.

مسات مرامة الظفؾلة السبكرة وبالتالي فإف البح  السدتس مي  شاولن ىذه الدراسة مع -0
 سكؽ لف  خت ر الفروؽ في العينة بيؽ لسالية السعاممة الؾالد و والستغيرات اةعرم 

 لدم طمبة السدارس ولدم طمبة الدراسات العميا.

 كسا لنو  سكؽ لجرا  دراسات  جري ية يتؼ مؽ عيليا  ظ يي برامي لرشاد ة . -3

واست داليا بأعرم السمي التي  س  ورا  عاىرة واةسباب ـ بدراسة الجؾانة اعىتسا -6
 ل جابية مؽ عيؿ برامي متخررة.

اعىتساـ بدراسة دور مؤسدات التشذئة اعجتساعية " اةسرة والسؤسدات التعميسية ،  -5
وجسالات اةنراف ، واإلليـ " والتي  داىؼ في  ذكيل شخرية الظفل وغرس 

 و شسيتو .الؾلي الشفدي 
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 السراجع

 (, لمؼ نفس الشسؾ . د ط: دار زىراف لمشذر والتؾزي . لساف.0222ااسد الزغ ي: )    

( : دراسة لبعض لسالية التشذئة الؾالد و السدئؾلة لؽ رف  مدتؾم 2552لاسد الديد دمحم لسساليل )
لمؼ الشفس ، الييئة رسالة ماجدتير مشذؾرة ، مجمة رافية جالظسؾح في ضؾ  بعض الستغيرات الد سؾ 

 السررية العامة لم تاب، الساىرة. 
  03 – 02( ، 0222ااسد عباده ، مساييس الذخرية لمذباب والراشديؽ )مظاب  آمؾف، الساىرة ،  

( ندرة بعض الستغيرات الشفدية واعجتساعية لمم التش ؤ بالسيل لمعش  لدم طمبة 0222ااسد ل د   )
 الة دكتؾراه غير مشذؾرة . جامعة اليرمؾؾ ، اةردف.الجامعات اةردنية. رس

 655( ص  0226ااسد لؾدة الريساو  ، لمؼ الشفس العاـ )دار السديرة لمشذر والتؾزي  ، اةردف ،

( لسالية السعاممة الؾ الد ة كسا يدركيا اةبشا  دراسة  ظ يكية لمم طيب 0222اميشة ااسد نريسيدة )
 ، رسالة ماجدتير غير مشذؾرة  ، كمية التربية ، جامعة لـ درماف اإلسيمية.السرامة الثانؾية لي يا 

 (: نغريات الذخرية . دارة الشيزة العربية ، الساىرة. 2520جابر ل د الحسيد جابر)

(: بعض لسالية السعاممة الؾ الد ة كسا يدركيا اةبشا  ولينتيا باةمؽ الشفدي 0225جساؿ مختار )
 لعمـؾ التربؾية ، العدد الثال  ، جامعة الساىرة.لذا يؼ ، مجمة ا

 ( : لمؼ نفس اعلانة ، مكتبة اعنجمؾ السررية ، الساىرة ، مرر.0220رشاد ل د العزيز مؾسم )

 ( : مكياس نمي السدتس ل. ، مكتبة اعنجمؾ السررية ، الساىرة مرر.0225زيشة محسؾد )
 سرة، لالؼ ال تة ، الساىرة. ( الرحة الشفدية واة0222سشا  اامد زىراف )

 (:  كيف  غير ايا ػ مؽ عيؿ اإلرشاد الشفدي، لالؼ ال تة ، الساىرة.0225)   الديؽ كفافيلي

( ، اع جاىات الؾ الد ة في التشذئة اعجتساعية ولينتيا بسخاوؼ الذات 0220فاطسة السشترر ال تاني )
 . لدم اةطفاؿ ، دراسة ميدانية ، اةردف . لساف

(: اةمراض الشفدية واعنحرافات الدمؾكية لسبابيا وللراضيا وطرائي ليجيا. 0222ناسؼ ادؽ اال  )
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 ، دار دجمة ، لساف.

 ، الدليل للم فيؼ وليج السمي ، دار العمؼ لمشذر والتؾزي ، دسؾؽ.0225لظفي الذربيشي ، 
شا  ولينتيا بسمي اعنفراؿ في مرامة ، لسالية السعاممة الؾالد ة كسا يدركيا اةب0220ليمم عميل، 

 الظفؾلة )رسالة ماجدتير غير مشذؾرة( ، كمية التربية ، جامعة الزنازيي ، مرر. 
 ( ، دار السديرة لمشذر والتؾزي  والظبالة ، لساف.2، لمؼ الشفس العاـ )ط0226دمحم الريساو  ، 
العادييؽ وذو  اعاتياجات الخااة، دار افا  ( التشذئة اةسرية وطسؾح اةبشا  0222دمحم الشؾبي دمحم )

 . لساف ، اةردف.
( : دراسة لبعض الستغيرات السر بظة بالتؾافي م  السجتس  الجامعي لظمبة 2557دمحم جعفر الميل )

 .  2، ع  23وطالبات جامعة السمػ فيرل ، جامعة السمػ فيرل ، الدعؾد ة ، مجمد 
التعرؼ ، محكات التذخيص  -فدية والعسمية والدمؾكية " الؾبائيات ( : اعضظرابات الش0220دمحم ادؽ )

 ، اةسباب ، العيج ، الساؿ والسدار " ، مكتبة اعنجمؾ السررية ، الساىرة، مرر.
 ، مبادئ الرحة الشفدية ، دار السعرفة الجامعية. ، اإلسكشدرية (2556)دمحم ل د الغاىر

،  0الشفدية ولمؼ الشفس اعجتسالي والتربية الرحية، ج (: الرحة0222محسؾد ل د الحميؼ مشدي )
 مرر. -مركز اعسكشدرية لم تاب 

السعاممة الؾالد ة والذعؾر باةمؽ الشفدي والسمي لدم ليشة مؽ طالبات  -(0220ميدا  السيشدس )
 السرامة الستؾسظة ، رسالة ماجدتير ، كمية التربية، جامعة لـ السرم ، الدعؾد ة.

 .  26ـ ،  2553نشاو  ، الظفل  شذئتو وااجات ، مكتبة اعنجمؾ السررية ،  ىدم دمحم

( : التش ؤ بدمؾؾ السذاهبة ، الزحية مؽ عيؿ بعض لسالية السعاممة الؾ 0226ىذاـ ل د الراسؽ )
الد ة الدم ية لدم ليشة مؽ السراىسيؽ ، السؤ سر الدشؾ  الحاد  لذر )الذباب مؽ لجل مدتس ل 

  322 - 333،  2،  مرر-لفزل(  
( : اع جاىات الحديثة في  ربية الظفل ، الذركة العربية الستحدة لمتدؾيي 0222يؾس  نظامي )

 والتؾريدات، الساىرة.
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