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  ملخص

اليب  اء ألس ين إدراك األبن ة الموجودة ب ة العالق ى الكشف عن طبيع ذه الدراسة إل تهدف ه
روق   ،  رهم باألمن النفسي لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية        معاملة األب وشعو   ومدى وجود ف

اث     ذآور واإلن ين ال ة األب ب اليب معامل اء ألس ي إدراك األبن صائية ف ة إح ل ، ذات دالل ن أج وم
ة                 ة قصدية مكون ى عين سي عل ة واألمن النف ة الوالدي تحقيق ذلك تم تطبيق مقياسي أساليب المعامل

ن  ٌا وطا) ١٨٦(م انوي   طالب ة ث سنة الثاني ي ال ٌة ف ى  ف، لب ائج عل فرت النت ة  )١  :أس ود عالق  وج
ذب ، التحكم والسيطرة، التفرقة (ألبارتباطية سالبة بين إدراك األبناء ألساليب معاملة ا    في  ) التذب

سي    األمن النف عورهم ب ة وش اء       ، المعامل ين إدراك األبن ة ب ة موجب ة ارتباطي ود عالق ذلك وج آ
 آما أظهرت عدم وجود عالقة بين إدراك        . والشعور باألمن النفسي   لألبوية  ألسلوب المعاملة الس  

وجود فروق  ) ٢  . وبين شعورهم باألمن النفسي    لألباألبناء ألسلوب الحماية الزائدة في المعاملة       
ة           اليب معامل وعدم  ، ألباذات داللة إحصائية بين الذآور واإلناث من األبناء في إدراك بعض أس

 .ك أساليب للمعاملة أخرىوجودها في إدرا
 

Abstract 

This study sought to identify the nature of the relationship between 
children`s Perspectives of father rearing styles and their feeling of 
psychological security. A also sought to identity the differences of the 
children`s Perspectives of father rearing styles by their sons between the 
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sexes.  The subjects of this study were (186) students from the secondary 
school in Tebessa city. Two scales were used:  A scale for of parental 
rearing styles, and scale for psychological security. The study reveals the 
following results: 1) There was negative correlation between these father 
styles (discrimination, authoritarianism, hesitation) and the psychological 
security. Also there is a significant positive correlation between father 
style normality, and the psychological security. But there was significant 
correlation between father styles of overprotection and psychological 
security. 2) There were statistically significant differences in father 
styles, but there was no significant differences in other father styles 
between both sexes. 

  
  المقدمة

راد     تعد البيئة االجتماعية وبصفة خاصة األسرة ذات أهم   شكيل شخصية األف رة في ت ، ية آبي
ولألسرة ، آما أنها الجماعة األولى التي يتصل بها ،  فاألسرة هي النواة األولى التي ينشأ فيها الفرد       

راد         صًور ز وصفاتها وت      ،   عديدة وآثيرة تصنف حسب عدد األف ا الممي دها  ولكل أسرة طابعه قالي
راد      ة األف ن بقي رهم م ن غي ف ع اة تختل األفراد بحي يط ب ا تح ي تجعله لوآياتها الت ا وس ، وعاداته

اعي           هي  ألسرة  فا ة والضبط االجتم ، المؤسسة االجتماعية األولى المسؤولة عن التنشئة االجتماعي
ة س            راد بطريق ر سوية     وتلعب دورًا أساسيا في سلوك األف ا      وية أو غي س   من خالل النم لوآية ذج ال

ؤثر            ،  التي تقدمها لصغارها   فأنماط السلوك والتفاعالت التي تدور داخل األسرة هي النماذج التي ت
  .   سلبا أو ايجابيا في تربية الناشئين

ا ذآر       ة آم ان    ويرجع احتفاظ األسرة بدورها الرئيسي في التنشئة االجتماعي د عثم سيد أحم
ا ى م صائص  إل ن خ ة م صفة عام سانية ب رة اإلن سات لألس ائر المؤس ن س زة ع ية ممي أساس

  :وتشتق هذه الخصائص من عاملين، االجتماعية

 أن األسرة هي الوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ فيها الفرد: األول .  

 ولي  أن األسرة تعتبر النموذج األمثل لما سماه         : الثاني ة ويقصد     coolyآ الجماعة المرجعي
ا  بها الجماعة الصغيرة التي تتميز باال      اط والتع و جادو  (ون رتب  – ٢١٧ ص ص، ٢٠٠٧، أب

٢١٨ (  

سكينة واألمن والنمو                    و ه ال الى في تعتبر األسرة أهم نظام فطري رباني جعل اهللا سبحانه وتع
راد          ،  السوي لألجيال  وهي  ،  فهي أساس المجتمع ومصدر أساسي لكل األخالق والفضائل لدى األف

ه          ل ويتفاعل مع أثير األسرة في                ومن   ،  أول مكان يتواجد فيه الطف ة تجعل ت ذه األولوي إن ه ة ف ثم
ا             ،  الفرد عميقا  تم به ي ي ة الت ؤدي الطريق فهي المكان الطبيعي إلشباع الحاجات األساسية حيث ت

  . تنشئة الفرد  في سنواته األولى دورًا هامًا في التأثير على تكوين شخصيته
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ة  شئة االجتماعي ة التن ي عملي ام ف دين دور ه ث أن لك، وللوال ن األب واألم دوره حي ل م
ر أن الدراسات    ،  الخاص والمكمل لألخر في إعداد الفرد للحياة ومن ثمة خروجه إلى المجتمع             غي

رد     سبة للف ه دورُ   ، النفسية قد رآزت على دور األم الهام بالن ذي لدي ة دور األب ال مّ متجاهل  في   مه
و باالشتراك         حيث يؤدي دورًا ال يستهان به في المراحل المبكرة          ،  تنشئة الفرد  ل فه اة الطف من حي

اعي             دان االجتم ون المي ذي يكون      مع األم وباقي أفراد األسرة يكون ل وال وي الطف ذي يحت األول ال
ه راته االجتماعية وتجار  بأساس خ  اد     ،   وطرق سلوآه    ب ل الع ا يمث د    آم اب (ات والتقالي ، ١٩٨٠،  دي

ع              ،  )١٣١ص شئة الصحيحة تق شئتهم التن اء وتن ة األبن اً    فمسئولية تربي ى آاهل األب واألم مع ، عل
شأن                   ذا ال تم به ي ته ة الت ، )Elizabeth,1997,P10(ومن بعد ذلك تأتي باقي المؤسسات التربوي

ائهم من خالل مجموعة من االتجاهات                         اء ألبن ا اآلب وم به ي يق وتتم عملية التنشئة االجتماعية الت
ا لمجموعة من العوام             وع وتختلف طبق ي تتن ة الت ذه     واألساليب الوالدي ي تحدد ه ل والمحكات الت

اليب ات  ، األس رة ونقص المعلوم ة ونقص الخب دم الثق ي ع ات ف ل والمحك ذه العوام ل ه د تتمث وق
ي تحدد              وعدم وجود التعضيد والمساندة المناسبة وآلها تعتبر من العوامل والمحكات األساسية الت

ة           ى          أساليب المعاملة الوالدية فتربية األطفال وتنشئتهم ليست بالمهم ذا يجب عل سيرة ل سهلة والي ال
سليمة                     شئة ال الي للتن شكيل نموذج مث اآلباء أن يحاولوا تقديم آل إمكاناتهم وخبراتهم لإلسهام في ت

   ).David.& Hall, 1996,P61 – 62( ألطفالهم

 مصدر السلطة ومتخذ القرار في األسرة        يعدولألب دور آبير في تربية الطفل وتنشئته ألنه         
اء سواء                   وقد ذآرت آثير     ين األب وألبن ة ب ة القائم ة العالق من الدراسات التي أجريت حول طبيع

ر               اء في الكب ر   آانت سوية أو غير ذلك إلى امتداد أثر هذه العالقة على شخصيات األبن شكل آبي  ب
   . )Heiss, 1996, P102(ويظهر ذلك جليا في تصرفاتهم المستقبلية 

دور األب   وفير المت ف ث ت ن حي ا م ضح جلي ذاء  يت ن غ ل م ات الطف ة واحتياج ات المادي طلب
ان األم حيث     ،  وهذه األشياء تساعد الطفل على النمو جسديا      ،  إلخ.. .وآساء وحماية  ه حن مضافا إلي

ة الرضيع      El Kindدالكني يؤآد على هذا الدور بأن األب يأخذ العديد من المسؤوليات في رعاي
، ١٩٩٨، أحمد وأحمد قاسم(م مثل ارتباطهم بأمهم لذا فإن األطفال الصغار غالبًا مايرتبطون بأبيه

  ).١٧ص

د آل من      ا يؤآ ين وآروس   آم ى أن الشخص المف   Lynn , crossل ال   ض إل دى األطف ل ل
ه    ال اللعب مع ؤالء األطف ضل ه ث يف و األب حي ة ه ى الرابع ة إل ي سن الثاني اث ف ذآور واإلن ال

رة عن الشخصية ا ى العاش سة إل ي سن الخام ال ف سؤال األطف ى وب وا عل ا أجمع ون به ي يعجب لت
، شرقي(إلى أن األب يلعب دورًا هامًا في نمو الطفل  billeبيل   ويشير   .اإلعجاب بشخصية األب  

  . )١٠٣ص، ٢٠٠٥

اعي والتوحد               رد في المحيط االجتم و هٌ ، فاألب هو الوسيط األول الذي يتدرج من خالل الف
ى اإلطالق  جوهر العملية التي يصير بها اإلنسان عضوا فعاال في ا   ، لجماعة بل آائنا اجتماعيا عل
ة الشخصية             م أنظم ًا من أه رد نظام ورث الف ه ي ايعرف باسم     ، آما أن ه م ي ب ى  (ونعن ا األعل ) األن

  . )١٠٥ص، ١٩٨٥، صفوت(
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تعلم           ل لي ذي الطف آما أنه هو المسئول على تأمين حياة أفراد أسرته آافة والمثال الذي به يحت
ويمثل القانون االجتماعي عبر منعه من تحقيق ، طة والقدوة والقدرة فهو رمز السل  ،  وليةمنه المسؤ 

ل من        ، إشباع الرغبات غير المتالئمة مع المعطيات االجتماعية  تمكن الطف ن ي ع ل ذا المن دون ه وب
وذلك لحاجته الماسة إلى قانون مرجع يرسم له        ،  نفسي أو االندماج مع ثقافة مجتمعه     تحقيق نموه ال  

بعض        ،  مها وعدم تخطيها  الحدود الواجب التزا   د ال ا يعتق يس سهال آم د أشار   ، ودور األب هذا ل فق
  عالم النفس 

ه      Winnicottوينيكوت واة األسرية بقول  إن دور األب : إلى أهمية دور األب في إطار الن
ات المباش             ألم أوًال وللعالق ه ل ذي يقدم وي ال ادي والمعن دعم الم ة نظرًا لل ي  هو بغاية الحيوي رة الت

فأهميته بالنسبة للطفل تتزايد آلما تقدم في السن بحيث يصبح أآثر أهمية من              ع طفله ثانيا    يقيمها م 
  ).١٤ص ، ١٩٩٣، نصار( عمر الحضانة األم بعد

ألب  ربيتهم   ول اء وت ة لألبن شئة االجتماعي ة التن ي عملي ر ف اتهم  ، دور آبي باع حاج ي إش وف
سي  األمن النف شعور ب ى ال ة إل ا الحاج ن بينه سية وم األمن ف، النف شعور ب ة ال أثر درج ا تت را م كثي

ة     ه اإلحساس                    ،  النفسي بأساليب المعاملة الوالدي وفر ل ه ت ة أبوي ل في آنف رعاي شأ الطف دما ين فعن
ل   عور الطف ه ش ب علي ه ويترت ون لدي ة يتك إن اإلحساس بالثق ل ف دوام والتقب ساق وال ة واالت باأللف

األمن وف، ب دي ال ي اخ وال ي ظل من ل ف شأ الطف ا إذا ن ين أم ة ب الرفض والتفرق سم ب ات أو يت ر الثب
ى    ؤدي إل أنه أن ي ن ش ك م ل ذل إن آ ة ف ة والحماي ة أو نقص الرعاي ي المعامل ذب ف اء والتذب األبن

سلبية      سي وال ن النف دم األم شعور بع صود (ال د المق اء  ، )٢٩٣ص ، ١٩٩٩، عب صية األبن فشخ
ام من ق                  تختلف   ة واهتم ه من رعاي ا يتلقون أثير      من واحد آلخر نتيجة لم ى ت دل عل ا ي ل األب مم ب

 ).Roe, 1953, p121(التربية الوالدية من أب إلى أخر

ا     ،  فما بالك باألب الذي يلعب دورًا آبير في عملية تنشئة األبناء           وأي تجاهل ألهمية األب إنم
ه               ل في طفولت ى حساب شخصية الطف ة الشعورية              يكون عل ده بطريق ى وال سه عل شكل نف حين ي

  . )٠٢ص، ٢٠٠٥، الكشر(

ر حجر  سوية يعتب اليب ال ة األس ة األب وتنمي اليب معامل ام بأس ا سبق يتضح أن االهتم ومم
دى       سي ل ى األمن النف يا للوصول إل امًال أساس سية وع ة من االضطرابات النف ي الوقاي األساس ف

  . األبناء الذين هم مستقبل هذه األمة

ي ال           اء         فاألمن النفسي يعتبر من الحاجات المهمة والضرورية الت دى األبن باعها ل د من إش ، ب
ي        وه المعرف رد ونم صية الف ور شخ ي تط م ف سي دور مه األمن النف شعور ب    فلل

)(Fatil & Reddy, 1985, P12 ،  ك إن ذل اء ف دى األبن ن ل ى األم ة إل شبع الحاج م ت وإذا ل
م   وا ذواته ن أن يحقق د وال يمك شعرهم بالتهدي ن  ، ي ل م رى آ ال وي د الع ود وعب أن ) ١٩٩٠ (عب

ة                 الحاجة باعها فالرغب ى إش سعى المراهق إل ي ي ة الت  إلى األمن النفسي من أهم الحاجات الوجداني
تقرار                      ق والخوف وعدم االس ه القل ه يترتب علي دة وفقدان ة أآي دس (في األمن رغب اليب  ،  المهن أس

، المعاملة الوالدية والشعور باألمن النفسي والقلق لدى عينة طلبات المرحلة المتوسطة بمدينة جدة    
٢٠٠٣ . pdf.5991ind/Thesis/files/sa.edu.uqu.eref (  
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ة األب    اليب معامل ين أس ة ب ة العالق دى أهمي ا م ضح جلي ة يت الل ماعرضته الباحث ن خ  وم
ا    ،  والشعور باألمن النفسي   ه    ، ألن هذا الموضوع حسب علم الباحثة من خالل اطالعه تم تناول م ي ل

اء الضوء              ،  بهذا الشكل المحدد على مستوى البيئة المحلية       ى إلق مما يؤآد وجود الحاجة الماسة إل
ا     ،  على أساليب معاملة األب آما يدرآها األبناء وعالقتها بالشعور باألمن النفسي           ذي دفعن األمر ال

  . إلجراء هذه الدراسة
  

  مشكلة الدراسة

اً     ومسؤولة،   في هذا العالم   فردلما آانت األسرة أول بيئة تستقبل ال       شئته اجتماعي ا ولم ،   عن تن
رد ي يتفاعل الف ة الت ل للجماعة األولي وذج األمث لوآًا  آانت النم لوآهم س ر س ع أعضائها ويعتب م

شئة األخرى           ،  نموذجيًا ة دون مؤسسات التن ة بالغ وين          ،  اآتسبت أهمي ة في تك ذه األهمي وتظهر ه
رد تتكون         ،  شخصية الفرد في السنوات الخمس األولى من عمره        إذا أآد النفسانيين أن شخصية الف

اء                              اء واألبن ين اآلب ائم ب ه فنتيجة لجو التفاعل الق ه بأبوي ه نظرا لعالقت ى من حيات ام األول منذ األي
لوآًا    ، يحتفظ األبناء بالنماذج السلوآية التي يالحظونها على آبائهم في خيالهم ونفسيتهم       دو س م تغ ث

  ).Ronal & hotyat, 2000, p83( تلقائيًا في حياتهم

لبي     قة التي تنشأ بين الفرد ووالديه وما      انطالقا من طبيعة العال   و  أو ًالها من تأثير سواء آان س
ه               ًاايجابي ه في مسارات حيات د تطرأ علي ي ق إن أصول   ،  في تكوين شخصيته واالضطرابات الت ف

   . ة تقتضي وجود األب بدوره الفعالالتنشئة االجتماعي

يض أبنائها النقص الذي ينشا عن تستطيع وحدها تعو ال   إذ،   األم في التنشئة   فاألب يعتبر سندً  
ه              وط ب دور المن ه ال ا ل ه األب      ،  تغيبه ألن آل منهم ايقوم ب م م ه التصنيف     ولعل أه شئة أبنائ  في تن

اث               ،  الجنسي فمنه يتعلم الصغار أنماط السلوك االجتماعي الذي يميز الذآور في المجتمع عن اإلن
  . )١٦٩ص، ١٩٨٥، الشناوي(صادية يقوم األب أيضا بإعالة أوالده وقضاء حاجاتهم االقتآما 

وم  آ ة      ا ما يق شارآة في التربي د من           ،  ألب بالم ه الب رى أن ة ت شئة الحديث اليب التن حيث أن أس
دعم   ، حميميادفئا عاطفيا  ٌيُءهألن وجود األب وسط أوالده ُي،  مشارآته في التربية   انه أن ي ومن ش

ات ب                ليم في العالق اخ صحي وس اً   مفهوم المشارآة من أجل خلق من راد األسرة جميع وفي  ، ين أف
ق أهداف                          ى تحقي ه عل ؤثر في مساعدة أبنائ مثل هذا المناخ سوف يكون لألب دوره الفاعل والم

ى أقصى حد ممكن                ،  التنشئة السليمة  ة إل ة ووجداني ات ذهني ديهم من إمكان رج (وهي تنمي مال ، ف
ا الحاج   ،  )٧٧ص،  ٢٠٠٤ األمن    ومن ثمة إشباع حاجات األبناء النفسية ومن بينه شعور ب ى ال ة إل
  . النفسي

ي        ة الت ة الوالدي اليب المعامل ويختلف مستوى الشعور باألمن النفسي لدى األبناء باختالف أس
اء              ،  يتبعها األب  دين لألبن ة الوال اليب معامل حيث تدل الدراسات على المكانة الهامة التي تحتلها أس

ة المراه          من حيث تأثيرها     رد خاصة في مرحل ة من            على شخصية الف ذه المرحل ه ه ا تتطلب ة وم ق
ا                   ،  تحديات سية منه شاآل نف راهقين باضطرابات وم اء الم إذ للمعاملة الوالدية أثر في إصابة األبن

شه من         ،  عدم الشعور باألمن النفسي    در مايعي ة بق خاصة وأن المراهق يحتاج إلى األمن والطمأنين
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ة           حيث،  وانفعالية واجتماعية ،  تبدالت وتحوالت عقلية ونفسية    ى أن المعامل نفس عل اء ال  يؤآد علم
  . )٠٢ص، ٢٠٠٠، برآات(السيئة تشعر المراهقين بفقدان األمن النفسي 

ين  سالب  دال ارتباط وجود  في الدراسة التي قام بها إلى      آفافيفقد توصل    اليب  ب شئة  أس  التن
سي ال باألمن الشعور وبين للوالد )المعاملة في والتذبذب والتحكم التفرقة (الوالدية ا ،  نف  أشارت  آم
دى  الذات تقدير وبين النفسي باألمن الشعور بين دال موجب ارتباط وجود إلى – أيضًا – النتائج  ل

  .الطالبات

ائج عبد المقصود  آما بينت دراسة     ى  النت اط  وجود  إل ين  دال موجب  ارتب اليب  ب ة  أس  المعامل
ة  (الالسوية  الوالدية تحكم  التفرق ذب  وال ة  والتذب دة  والحماي ين    )الزائ شعور  لألب وب دم  ال  األمن  بع
األمن  الشعور في الجنسين بين فروق توجد وال ،لألطفال النفسي سي    ب ص ،  ٢٠٠٣،  مخيمر (النف

  . )٦٣٧-٦٢٤ص 

  :وفي ضوء ماسبق تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤالت اآلتية 

درآها األ               .١ ا ي ة األب آم شعور   هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب معامل اء وال بن
  باألمن النفسي ؟ 

اليب              .٢ م ألس اء في إدراآه اث من األبن ذآور واإلن ين ال هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
  معاملة األب ؟

  
  أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية 

اء                   .١ درآها األبن ا ي ة األب آم اليب معامل ين أس األمن    التعرف على طبيعة العالقة ب شعور ب وال
  . النفسي

ة                         .٢ اليب معامل م ألس اء في إدراآه اث من األبن ذآور واإلن ين ال روق ب التعرف على درجة الف
   . األب

  
  أهمية الدراسة

  . إلقاء الضوء على األساليب التي تتبعها األم مع األبناء أثناء تنشئتهم .١

  . بناءدور معاملة األب ومدى تأثيرها على الشعور باألمن النفسي لدى األ .٢

ل   .٣ اء وآ ن اآلب ربين م سبة للم دة بالن ة ذات فائ ذه الدراس ائج ه ون نت ة أن تك ل الباحث ا تأم آم
  . المهتمين بتنشئة األبناء تنشئة سليمة
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ة                  .٤ ة وهي مرحل آما تتضح أهمية هذه الدراسة في أهمية المرحلة العمرية التي تناولتها الباحث
ة اء ضرور  ، المراهق ى اآلب ذات عل ة بال ذه المرحل شعور   ه ى ال ة إل باع الحاج اة إش ة مراع

  . باألمن النفسي

ا                      .٥ م بم اء لممارسة أدواره ادية لآلب رامج إرش صميم ب يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في ت
  . يحقق النمو الصحي السوي لألبناء

شتغلون في الطب                     .٦ سلم الم ة حيث ي ه أهمي ه ل تناول موضوع األمن النفسي وهذا في حد ذات
ه                 النفسي والصحة ا   شعور ب رد ومضار عدم ال دى الف لنفسية بأهمية الشعور باألمن النفسي ل

  . وما يمكن أن ينتج عنه من مشاآل واضطرابات نفسية مثل الوحدة النفسية والسلبية

ذا المجال في المجتمع                    .٧ ذه الدراسة في ه ة  اإلضافة العلمية التي يمكن أن تقدمها ه ات العربي
ري   والمجتمع    عامة ذ ،  خاصة الجزائ اليب                 وه ي تتحدث عن أس ة الدراسات الت ا في ظل قل

  . معاملة اآلباء وعالقته بالشعور باألمن النفسي
  

  تحديد مصطلحات الدراسة

  أساليب معاملة األب  .١

افي     يقصد بأساليب المعاملة الوالدية بصفة عامة وهذا حسب          دين آف  هي آل سلوك      عالء ال
ى الطف              ؤثر عل ا وي و شخصيته سواء قصد        يصدر عن األم أو األب أو آليهم سلوك     ال ونم ذا ال  به

ة في                 التوجيه والتربية أم ال وتحدد في أساليب آالرفض والقسوة والحماية الزائدة والتحكم والتفرق
   . )٠٩ص ، ٢٠٠٩، صيدم(المعاملة وإثارة القلق والشعور بالذنب 

  . بناءوفي هذه الدراسة نقصد به األسلوب التربوي الذي يتبعه األب أثناء تنشئة األ

ا األب مع                      ي يتعامل به اليب الت وتعرف أساليب معاملة األب إجرائيا في هذه الدراسة باألس
ى                    ة عل ة الدراسة باإلجاب راد عين ا أف ي يتحصل عليه األبناء في تربيتهم والتي تحدد بالدرجات الت

ـ         اني عب  المقاييس الفرعية الخاصة بصورة األب لمقياس أساليب المعاملة الوالدية ل  دد المقصو أم
  :ولقد حددت معدة المقياس خمسة أساليب للمعاملة الوالدية آالتالي

ة– ١ لوب التفرق سيطرة– ٢،  أس تحكم وال ذب– ٣،  ال لوب التذب ة – ٤،  أس لوب الحماي  أس
  ). الصحيحة( وب المعاملة السوية  أسل– ٥، الزائدة

  األمن النفسي  .٢

ى أن م ارة إل سي يجب اإلش ل تعريف األمن النف ن قب د م ه العدي سي يقابل صطلح األمن النف
سلم الشخصي    ،  األمن الخاص   ،  األمن الشخصي   ،  التسميات مثل الطمأنينة النفسية أو االنفعالية      ال

  :وفيما يلي تعريفه). ١٥ص، ٢٠٠٣، الخضري(
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سي ن النف رين   :األم ل اآلخ ن قب در م ول ومق وب ومقب ه محب رد بأن عور الف و ش درة ،  ه ون
ه      ،شعوره بالخطر والتهديد   دين  (وإدراآه أن األخرين ذوي األهمية النفسية في حيات ) خاصة الوال

سيا   دنيا ونف ه ب دون مع ه ومتواج ستجيبون لحاجات د األزم ، م ساندته عن ه وم ه وحمايت    اتـلرعايت
)et al, 1996, p457 Kerns.(  

ا                        ي يحصل عليه درجات الت ه مجموع ال ذه الدراسة بأن ا في ه ويعرف األمن النفسي إجرائي
    . "زينب شقير"اد عينة الدراسة على مقياس األمن النفسي لـ أفر

  
  حدود الدراسة

  . طالب وطالبات السنة الثانية من التعليم الثانوي:  الحدود البشرية  .أ

ة   .ب دود الزماني سنة         : الح ن ال ث م ي الثال صل الدراس الل الف داني خ ب المي ام بالجان م القي ت
  . ٢٠٠٩ /٢٠٠٨الدراسية 

دود ا  .جـ ةالح سة  تمت ا: لمكاني ة تب ي مدين ر –لدراسة ف ن  الجزائ ي آل م ا ف م تطبيقه حيث ت
   . ثانوية هواري بومدينو، ثانوية شريط لزهر

  
  الدراسات السابقة

سابقة ذات دور إيجابي لكل باحث             تلقي       ، تعتبر الدراسات ال ة س إن الباحث ك ف ى ذل اء عل وبن
احثون            للتعرف ع  الضوء على الدراسات العربية واألجنبية       ا الب ي توصل إليه ائج الت م النت ى أه ، ل

ة المباشرة بالدراسة                ى بعض الدراسات ذات العالق ا عل ولقد تحصلت الباحثة من خالل اطالعه
وأخرى ذات عالقة بإحدى متغيرات الدراسة الحالية والتي تخدم التساؤالت الفرعية لهذه            ،  الحالية
  :وسوف نذآرها على النحو التالي ، األخيرة

 دراسات تناولت العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والشعور باألمن النفسي : أوال

اني(دراسة   ش   ):١٩٨٥، الريح شئة األسرية في ال ر نمط التن د أث األمن النفسي عن عور ب
راهقين ا   :  الم ة قوامه ى عين ة عل ت الدراس ة   ) ٤٥٠(أجري ارهم بالطريق م اختي ة ت ًا وطالب طالب

ن   شوائية م ة الع ي   الطبقي ة ف ة اإلعدادي ة المرحل شئة   ، األردنطلب اس التن ث مقي تخدم الباح واس
رية  ارواألس سي اختب األمن النف شعور ب لو لل ة  ، ماس ة أن مجموع ائج الدراس رت نت د أظه وق

سي                    األمن النف ر شعورًا ب انوا أآث ة آ المراهقين الذين ينتمون إلى نمط التنشئة األسرية الديمقراطي
سلطة من أولئك الذين ينتمون إل  األمن من      ، ى نمط التنشئة األسرية المت ر شعورًا ب اث أآث وأن اإلن

، ٢٠٠٣، الخضري (الذآور في حين لم توجد فروق جوهرية بين من نشأوا في الريف أو المدينة            
  ).٧٨ص 

وطبقت :  النفسي واألمن الوالدية بالتنشئة وعالقته الذات تقدير: )١٩٨٩،  آفافي(دراسة  
غ  حيث  بقطر  الثانوية المرحلة الباتط من عينة على الدراسة ة ) ١٥٣ (عددهن  بل  استخدم و طالب
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اس ،  الباحث إعداد االجتماعية للتنشئة مقياس سي  األمن  ومقي اس  عيسوي ال إعداد  النف دير  ومقي  تق
اط  وجود  إلى النتائج أظهرتو،  الباحث إعداد الذات ين  سالب  دال ارتب اليب  ب شئة  أس ة  التن  الوالدي

دة  أو الوالد من سواء )المعاملة في تذبذبوال والتحكم التفرقة( ين  الوال شعور  وب األمن  ال سي  ب ، النف
ا  ائج  أشارت  آم ضاً  – النت ى  – أي اط  وجود  إل ين  دال موجب  ارتب شعور  ب األمن  ال سي  ب ين النف  وب
  . الطالبات لدى الذات تقدير

ة المعام أساليب ببعض وعالقته النفسي باألمن الشعور: )١٩٩٩،  عبد المقصود (دراسة    ل
ذٌا   ) ٣٠٠ (من  العينة تكونت:  االبتدائية المدرسة تالميذ لدى الوالدية اهرة في   تلمي  واستخدم  ،الق
اس اليب مقي ة أس ة المعامل اس الوالدي سي األمن ومقي ال النف لول لألطف ائج وأشارت، ماس ى النت  إل
ود اط وج ب ارتب ين دال موج اليب ب ة أس ة المعامل وية الوالدي ة (الالس تحكم التفرق ذب وال  والتذب

ال  النفسي األمن بعدم الشعور وبين األم من أو األب من سواء) الزائدة والحماية  توجد  وال ،لألطف
  . )٦٣٧-٦٢٤ ص ص ،٢٠٠٣، مخيمر(النفسي  باألمن الشعور في الجنسين بين فروق

أساليب المعاملة الوالدية والشعور باألمن النفسي والقلق لدى         ):٢٠٠٦،  مهندس(دراسة  
ة جدة      عينة من    ة الدراسة من        : طالبات المرحلة المتوسطة بمدين ة من   ) ٤١١(تكونت عين طالب

ة جدة       ة             ،  طالبات المرحلة المتوسطة بمدين ة الوالدي اليب المعامل اس أس ة مقي د استخدمت الباحث وق
دليم   ومقياس الطمأنينة النفسية من إعداد        ) ١٩٨٨ (النفيعيمن إعداد    ق    ،  )١٩٩٣(ال اس القل ومقي
  :وقد انتهت الدراسة إلى األتي ، )٢٠٠٥ (مال الليلجمن إعداد 

ة األبوجود لوبي معامل ين أس ة ب ة إحصائية موجب ة ذات دالل ة األم عالق اب ومعامل  – العق
ة إحصائية    ،  لدى عينة الدراسة    والقلق سحب الحب والشعور بعدم األمن النفسي      ة ذات دالل وعالق

ين أسلوب األب  البة ب ه(س اد والتوجي ش) اإلرش سيوال دم األمن النف روق ذات وجودو، عور بع  ف
ابي لألب             سي في األسلوب العق ا توجد   ، داللة إحصائية بين منخفضات ومرتفعات األمن النف بينم

اد       ه واإلرش ب والتوجي حب الح لوب س ي أس سي ف روق النف ضا ، ف ة   أي روق ذات دالل د ف  توج
سي   ن النف ات األم ضات ومرتفع ين منخف صائية ب اتإح ضات ومرتفع ق ومنخف اليب  القل ي أس  ف

ة األم  دني(معامل اب الب ب، العق حب الح ا )س ين    بينم صائية ب ة إح روق ذات دالل د ف ال توج
أساليب المعاملة  ،  المهندس(  ولألم منخفضات ومرتفعات القلق في أسلوب التوجيه واإلرشاد لألب       

. ٢٠٠٣،  نة جدة  الوالدية والشعور باألمن النفسي والقلق لدى عينة طلبات المرحلة المتوسطة بمدي          
 pdf.5991ind/Thesis/files/sa.edu.uqu.eref (  

العالقة بين أساليب التنشئة األسرية واألمن النفسي           ):٢٠٠٧،  أبو النيل والبري  (دراسة  
ر الج   انحون وغي اء الج أخرة  األبن ة المت ة الطفول ي مرحل ن   : انحين ف ة م ة الدراس ت عين تكون

وعتين مجموعة  انح) ٣٢(مجم ذآور الج زة من ال زالء مؤسسة األحداث بمحافظة الجي ين من ن
ة         ) ٣٥(ومجموعة من األسوياء     ة االبتدائي ا من طالب المرحل ارهم      ،  طالب ع أعم وعتين تق والمجم

ائج الدراسة     توصلت ولقد  عدة  استخدم الباحثين   و،  سنة) ١٢ – ٩(في الفئة العمرية     ى   نت د ووج إل
دي   ول الوال ين القب ة إحصائيا ب ة دال ة ايجابي انحين عالق ر الج انحون وغي اء الج ه األبن ا يدرآ آم

سي ن النف م لألم ودو، وإدراآه ي  وج ل ف دي المتمث رفض الوال ين ال ة إحصائيا ب لبية دال ة س  عالق
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م          ) الرفض غير المحدد  ،  اإلهمال،  العدوان( انحين وإدراآه ر الج آما يدرآه األبناء الجانحون وغي
سي   ا ، األمن النف ة إحصائية  آم روق ذات دالل ي      توجد ف انحين ف ر الج انحين وغي اء الج ين األبن  ب

البري (. جوانب الشخصية آما يقيسه اختبار الشخصية االسقاطي الجمعي وإدراآهم األمن النفسي   
انحين       العالقة بين أساليب التنشئة األسرية     ،  وأبوالنيل ر الج اء الجانحون وغي سي األبن واألمن النف

   ٢٠٠٧، في مرحلة الطفولة المتأخرة
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research 

ة  ام  (دراس ن وروثب ة   ):٢٠٠٩، Rosen & Rothbaumروزي ة الرعاي ر نوعي أث
سي الو األمن النف شعور ب ى ال ة عل ر ط  : الدي ى أث رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ة ه ة الرعاي بيع

اء             آما  ،  والعناية الوالدية على الشعور باألمن النفسي      ة اآلب ى أسلوب رعاي ى التعرف عل هدفت إل
ة الدراسة                  سي وشملت عين األمن النف م    ) ٦٢(واألمهات ألطفالهم وأثر ذلك على الشعور ب طفال ت

ى     ،  مقابلة أبائهم وأمهاتهم على انفراد لتقييم األسلوب المتبع في رعاية األبناء           ائج عل  وأسفرت النت
ذين                   ر من ال سي أآث أن اهتمام الوالدين بأبنائهم ومنحهم الحب والعطف يكسبهم شعورًا باألمن النف

  )Rosen & Rothbaum,2009,PP358-360(لم يحظوا برعاية وحب وعطف من والديهم 

   دراسات تناولت الفروق بين الجنسين في إدراك أساليب المعاملة الوالدية :ثانيا

ة       ):١٩٩١، موسى (راسة  د ة الوالدي سين في إدراك أساليب المعامل ين الجن  : االختالف ب
ة اإلسالمية في قطاع غزة              ) ١٢٠(طالبٌا و ) ١٢٠(تكونت العينة من     ة بالجامع طالبة بكلية التربي

ين  ارهم ب نة) ٢٤-٢٠(وتراوحت أعم ا ، س ة آم ة الوالدي اليب المعامل ة أس تخدم الباحث قائم واس
درآها األ داد ي اء من إع ائج، شيفاربن ذآور وأظهرت النت ن ال ين إدراك آل م ود اختالف  ب  وج

ة     م                 ،  واإلناث ألساليب المعاملة الوالدي ضٌا له ر رف م أآث ى أنه اءهم عل درآون آب ذآور ي حيث إن ال
دوانياٌ    بطٌا ع ٌال وض ٌا وتطف دٌا أو إآراه لبيا     ، وتقيي دٌا س دائم وتباع ق ال ين القل ساق وتلق دم ات ، وع

دائم                   وانسح ق ال ا للقل ذنب وتلقين شعور بال ابٌا للعالقة ويدرآون أمهاتهم أآثر ضبطٌا لهم من خالل ال
ضاٌ    لبيٌا ورف دٌا س درآن  ، وتباع اث في ا اإلن دماجا       أنأم ديدٌا وان ساهٌال ش بٌال لهن وت ر تق اءهن أآث  آب

يجابيٌا وتقبٌال  اندماجٌا إ  أمهاتهن أآثر تقبٌال لهن وتمرآزٌا حول الطفل وتقييدٌا وإآراهٌا و          أنو،  إيجابيٌا
  . للفردية وتطفٌال

ة  د(دراس اء       : )١٩٩٢، محم درآها األبن ا ي ة آم ة الوالدي ين الرعاي ة ب ات العالق  دينامي
ى      :  )ن مقارنة بدولة اإلمارات العربية    دراسة عاملي ( وتوافقهم ) ٢٠٠(واشتملت عينة البحث عل

ة اإلم  انوي بدول صف األول الث ن طالب ال ة م ب وطالب دةطال ة المتح غ متوسط ، ارات العربي بل
، شيفار  من مقياس      ًاواستخدم الباحث مقياس الرعاية الوالدية مشتق     ،  سنة) ١٧-١٦(أعمارهم من   

  :وأظهرت النتائج، واختبار التوافق ومقياس القيم الفارق

نحهم        ،   فروق بين الجنسين في إدراك أساليب الرعاية الوالدية        وجود ا لم ر إدراآ ذآور أآث فال
أما من   ،  ستقاللية من جانب األمهات أما الفروق في التقبل ومنح التحرر فهي في صالح اإلناث             اال

ة             ،  ناحية الفروق بين الجنسين في التوافق والقيم       ا من الناحي ر توافق اث أآث فمن حيث التوافق فاإلن
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  ٢٠١١ ،)٧(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة            ،  األسرية ة واالنفعالي ة االجتماعي روق في    ومن حيث     ،  أما الذآور فهم أآثر توافقا من الناحي الف
  ).٦١-٥٩ص ص ، ٢٠٠٨، البليهي(القيم فإن اإلناث أآثر تمسكا بالقيم من الذآور

 هدفت هذه الدراسة     : نائهم آما يراها األبناء   معاملة اآلباء ألب  : )٢٠٠٣،  السعادات(دراسة  
اء            ا األبن ا يراه ة من     ،  إلى معرفة أساليب معاملة اآلباء ألبنائهم آم د تكونت العين ردا  ) ١٨٠(وق ف

وقد قام الباحث بإعداد استبانه     ،  بكلية التربية جامعة الملك سعود    من طالب السنة الجامعية األولى      
ة األسرية       ا        ،  للكشف عن أساليب التربي ائج الدراسة أن أس ا       وأوضحت نت ي يتبعه ة الت ليب المعامل
دة       اليب جي امل             ،  اآلباء لمعاملة أبنائهم أس ائهم يع ى أن آب ة عل راد العين ة  ووافق معظم أف ونهم معامل

، السعادات( جيدة بغض النظر عن مستواهم التعليمي وعدد الزوجات وعدد اإلخوة وعمر الطالب        
  . )١٤٧ص، ٢٠٠٣

  
  تعليق عام على الدراسات السابقة

  :مايلي تبين من العرض السابق للدراسات 

                   ا ة تمام ا دراسة تتفق مع الدراسة الحالي تها من حيث دراس     ،  لم تجد الباحثة من خالل بحثه
ة       الب المرحل دى ط سي ل األمن النف شعور ب ستوى ال ة األب وم اليب معامل ين أس ة ب للعالق

   . الثانوية

  ة ة الوالدي اليب المعامل د آانت تهدف بعض الدراسات للكشف عن أس من حيث الهدف فق
ا  ات   وعالقته سي آدراس األمن النف شعور ب اني "بال افي ، ١٩٨٥الريح د ، ١٩٨٩آف عب
ري  ، ٢٠٠٦ندس  المه، ١٩٩٩المقصود   صبا      و، "٢٠٠٧الب ه من ان اهتمام بعض األخر آ ال

ي إ       سين ف ين الجن روق ب ة الف ة درج ى معرف ة   عل ة الوالدي اليب المعامل ى "دراك أس موس
ذه               " ١٩٩٢محمد  ،  ١٩٩١ وعلى العموم تتفق أهداف هذه الدراسات مع هدف من أهداف ه
 . الدراسة

  داف ح وع األه ا لتن ات فهي تنوعت تبع ن حيث العين ىم ث أجريت عل ة ي ال آدراس  األطف
ام " ن وروثب ة  و"  2009روزي ذ المرحل ةتالمي ة االبتدائي صود " آدراس د المق ، ١٩٩٩ عب

افي   ،  ١٩٨٥الريحاني   "وطالب المرحلة الثانوية آدراسة     " ٢٠٠٧البري   د  ،  ١٩٨٩آف محم
ة  ، "١٩٩٢ طة آدراس ة المتوس دس "وطالب المرحل ة " ٢٠٠٧المهن ي دراس " موسى"وف

ة                  التي طبقها  ار الزمني ستويات الدراسية واألعم الي تنوعت الم ة وبالت ى طالب الجامع ،  عل
سين                        دى الجن د آانت ل ة فق ة العين التنوع من حيث طبيع آما أن الدراسات السابقة امتازات ب

أما بخصوص الدراسة الحالية قتتفق مع بعضها من حيث           ،  "١٩٩٢محمد  ،  ١٩٩١موسى  "
ن     ة م ة الثانوي الب المرحل ا ط سين تناوله ف الجن ستوى    ، مختل ث الم ن حي ف م ن تختل لك

 . الدراسي

                ه راد الوصول إلي د تنوعت بحسب الهدف الم لكن بخصوص   ، من حيث أدوات الدراسة فق
د المقصود   "الدراسة الحالية فهي تتفق مع دراسة       ة    "١٩٩٩عب  بخصوص استخدام الباحث
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اس األمن         لكن ،  "عبد المقصود " لمقياس أساليب المعاملة الوالدية من إعداد      ق بمقي ا يتعل  فيم
اس                         م عرضها مقي ي ت ستخدم أي دراسة من الدراسات الت م ت النفسي فهناك اختالف حيث ل

 ".زينب شقير" األمن النفسي لـ

 من حيث األساليب اإلحصائية تنوعت حسب األهداف وطبيعة العينة . 

د اختلفت وتنوعت  م عرضها فق ي ت ائج الدراسات الت سبة لنت ه آ، وبالن به إال أن اك ش ان هن
سي                   ة واألمن النف صفة عام ة ب ة الوالدي اليب المعامل  سواء آانت     إجماع على وجود عالقة بين أس

ذا الهدف               عالقة سلبية أم ايجابية    سابقة الخاصة به ى وجود    ،   آما تم عرضه في الدراسات ال وعل
ا ج  ة آم ة الوالدي اليب المعامل ي إدراك أس سين ف ين الجن روق ب ة ف ي دراس ، ١٩٩١موسى "اء ف

  ".١٩٩٢محمد 
  

  فرضيات الدراسة

  . توجد عالقة ارتباطية بين أساليب معاملة األب آما يدرآها األبناء والشعور باألمن النفسي .١

ر       .٢ زى لمتغي ة األب تع اليب معامل اء ألس ي إدراك األبن صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف توج
  .الجنس

  
  يةإجراءات الدراسة الميدان

ة  .١ نهج الدراس ن: م ق م ة  للتحق ة الحالي روض الدراس في  ،  ف نهج الوص تخدام الم م اس ت
  . االرتباطي الذي يهدف إلى إيجاد عالقة بين متغيرين

يشمل مجتمع الدراسة طالب وطالبات السنة الثانية من التعليم الثانوي في           :  مجتمع الدراسة   .٢
سة      م اخت   -آل من ثانوية هواري بومدين وشريط األزهر بوالية تب د ت ر وق اتين    الجزائ ار ه ي

 : وفق الطريقة العشوائية البسيطة حيث يبلغ العدد اإلجمالي لطالب السنة الثانية، الثانويتان

 .إناثٌا) ٨٠(، ذآورٌا) ٤٥(منهم ، طالبا) ١٢٥(: في ثانوية هواري بومدين .١

 . إناثٌا) ١١٨(، ذآورٌا) ٨٢(منهم ، طالبا) ١١٨(: في ثانوية شريط األزهر .٢

انوي         ) ١٨٦(ت عينة الدراسة من     تكون: عينة الدراسة   .٣ ة ث سنة الثاني م  ،  طالبا من طالب ال وت
ة          سنة الثاني اختيارهم بأسلوب غير عشوائي وبطريقة العينة القصدية ولقد تم اختيار طالب ال
سببها          ي يمكن أن ي ى الت سنة األول دى طالب ال ثانوي تجنبا لوجود االضطرابات االنفعالية ل

انوي     االنتقال من مرحلة التعليم ا     يم الث ق والخوف     ، ألساسي إلى مرحلة التعل ا للقل ذلك تفادي آ
ة              ة الثالث ا   . والضغوطات الذي ينتج عن االستعداد المتحان الباآلوريا لدى طالب المرحل  آم

  : روعي في عينة الدراسة أن تنطبق عليها المعايير التالية

  .  على قيد الحياةب األيكونأن  .١



 ١٧٩٧ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـابراهيمساميه 
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  . ي نفس المنزل فأباهأن يكون الطالب يعيش مع  .٢

  . أال يكون الوالدان منفصلين .٣
  

 خصائص العينة

 حسب متغير الجنس

  .يوضح خصائص العينة من حيث متغير الجنس: )١(جدول 

  النسب المئوية  العدد  الجنس
 % ٣١.١٨  ٥٨  ذآور
 %٦٨.٨٢  ١٢٨  إناث

 %١٠٠  ١٨٦  المجموع

  . سنة١٩ إلى ١٧  تتراوح أعمار أفراد العينة من :حسب متغير العمر
  

  أدوات الدراسة

ة  ة الحالي ي الدراس ة ف تخدمت الباحث يناس ة  أدات اليب المعامل اس أس ي مقي ل ف اس وتتمث  للقي
هو  ،  اللذين يقدم لهما عرٌض تفصيلي     ،  الخاصة باألب ومقياس األمن النفسي    ) أ(الوالدية الصورة   

  : التالي

  مقياس أساليب المعاملة الوالدية  .١

ا      بد المقصود    أماني ع  أعدت هذا المقياس   ة آم من أجل التعرف على أساليب المعاملة الوالدي
ي ة ه ة الوالدي اليب للمعامل س أس ن خم اس م ون المقي اء ويتك درآها األبن ة: ي تحكم ، التفرق ال

آما يشتمل المقياس على صورتين   ،  أساليب المعاملة السوية  ،  الحماية الزائدة ،  التذبذب،  والسيطرة
اس             ،   لألم )ب(لألب والصورة   ) أ(الصورة   ة وآل مقي اييس فرعي وآل صورة تتضمن خمس مق

ن ون م ن) ١٠( فرعي يتك ون م ذي يتك لوب الخامس ال دا األس ارات ماع ارة ) ٢٠( عب أنظر عب
  ).٠١الملحق رقم (

ا من   ) أ(والصورة المستخدمة في هذه الدراسة هي الصورة       الخاصة باألب والتي يطلب فيه
ا       المستجيب أن يفكر قليال ثم يجيب على       ده ي   الطريقة التي يرى فيه ا   وال ه به ق      ،  عامل ا عن طري أم

" ال"درجتين واإلجابة   " نعم"وتعطى اإلجابة   ،  "ال"أو  " نعم"حيح المقياس فاإلجابة تكون إما      تص
   . درجة واحدة

صدق           ي وال صدق المنطق ن ال ل م تخدام آ دقه باس ساب ص اس بح دة المقي ت مع د قام ولق
يالظاهري ديل ف ا التع ان نتيجته اس وآ ارات المقي ع ،  بعض عب داخلي فجاءت جمي ساق ال واالت

ة     ) ٠.٠١(معامالت االرتباط دالة عند مستوى       د    ، لكن معدة المقياس لم تشير إلى القيم ه فق ا ثبات أم
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اييس                  سبة للمق درجات بالن ين ال اط ب ان معامل االرتب ادة اإلجراء فك تم حسابه باستخدام طريقة إع
  . )١٠-٥ص ص ، دون سنة، عبد المقصود) (٠.٠١(الفرعية دال إحصائيا عند مستوى 

اس للصورة           أما في الدراسة الحالية قامت الباحثة بالتحقق من الخصائص السيكومترية للمقي
ة    بوالخاصة باأل) أ( وم االجتماعي د  SPSS,16.0) ( باستخدام نظام الحزمة اإلحصائية للعل للتأآ

ه عل          ءمن مدى مال   م تطبيق ة  مته للبيئة المحلية حيث ت طالب  ) ٣٠( من    تكونت   استطالعية  ى عين
  : حيث تم حساب الصدق والثبات آالتالي، وطالبة من طالب السنة الثانية ثانوي

  :الخاصة باألب) أ(صدق المقياس الصورة   .أ

داخلي    ساق ال ة االت ق طريق ن طري اس ع ساب صدق المقي م ح ل  ، ت ساب معام م ح ث ت حي
اس     بين درجات المقاييس ال   " بيرسون"االرتباط   ذا باستخدام     ،  فرعية وبين الدرجة الكلية للمقي  وه

   : وآانت النتائج آما هي مبينة في الجدول التالي) Spss,16.0(نظام 

ة       : )٢(جدول   اييس الفرعي ين درجات المق اط ب امالت االرتب اس   يوضح مع ة للمقي  والدرجة الكلي
  .)٣٠= ن(

  أساليب المعاملة الوالدية   األبالخاصة بمعاملة) أ( الصورة 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط

  دال  **٠.٦١١  أسلوب التفرقة
  دال  **٠.٦٨١  أسلوب التحكم والسيطرة

  دال  **٠.٧٠٣  أسلوب التذبذب
  دال  **٠.٧٠٣  أسلوب الحماية الزائدة
  أسلوب المعاملة السوية

  

  دال  *٠.٤٤٦

  ) ٠.٠١(تعني أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى * * 

  ) ٠.٠١(تعني أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى * 

م    دول رق ن الج د      ) ٢(م صائيا عن ة إح اط دال امالت االرتب م مع ضح أن معظ ، )٠.٠١(يت
   . مما يشير إلى وجود قدر آاف من الصدق، مع مالحظة ارتفاع مستوى الداللة، )٠.٠٥(

  :بالخاصة باأل) أ(المقياس الصورة ثبات   .ب

د  م التأآ ل     ت ساب معام ق ح ن طري ات ع ن الثب اخ " م ا آرونب ام  ، "ألف تخدام نظ وباس
)Spss,13.0 (تم التوصل إلى النتائج الموضحة في الجدول التالي :  
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  .)٣٠=ن(يوضح معامالت الثبات ألفا آرونباخ ألساليب المعاملة الوالدية  ): ٣(جدول 

  أساليب المعاملة الوالدية   بمعاملة األبالخاصة) أ(الصورة   
  معامل الثبات

  ٠.٨٨٣  أسلوب التفرقة
  ٠.٧٣٥  أسلوب التحكم والسيطرة

  ٠.٧٧٢  أسلوب التذبذب
  ٠.٧٤٨  أسلوب الحماية الزائدة
  ٠.٩٢٧  أساليب الحماية الزائدة

  المقياس آكل

  

٠.٩٢٤  

ستوى   د م ة عن دال
  )٠.٠١(الداللة 

ة         أن معامالت   ) ٣(يتضح من الجدول رقم      د مستوى الدالل ة إحصائيا عن ) ٠.٠١(الثبات دال
ة          ،  ومرتفعة وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات           ستويات الثق د من م ا يزي مم

  . الخاصة باألب لمقياس المعاملة الوالدية) أ(في النتائج المترتبة عند تطبيق الصورة 

  مقياس األمن النفسي  .٢

ة  بهدف استخدامه أداة موضوعية         شقير زينب عدت هذا المقياس  أ شخيص األمن    مقنن  في ت
م    ( أنظر   بندا ً ) ٥٤(ويشمل المقياس في مجمله     ،  النفسي ة عل   ،  )٠٢الملحق رق اس   ولإلجاب ى المقي

دا     هناك أربعة بدائل هما  را ج شدة آثي را  "، "موافق ب ا   "، "موافق آثي ر موافق أحيان ر  "، "غي غي
ع درجات وهي         وموضوع أمام ه   ،  ")ال(موافق بشدة    دائل أرب سبة   ) ٠، ١، ٢، ٣(ذه الب ذا بالن وه

ن  ارات م ارات  ) ١٩-١(للعب د العب درجات عن اس  ، )٥٤-٢٠(وتعكس ال دة المقي ت مع د قام ولق
اس الحالي                 بحساب صدقه باستخدام آل من الصدق الظاهري وصدق المحك حيث تم تطبيق المقي

ائف     شفى الط داد مست ن إع سية م ة النف اس الطمأنين ين    ومقي ين المقياس اط ب ل االرتب ان معام  فك
ردات             ) ٠.٨٠( زي وصدق المف تم حسابه        ،  وهو دال آما قامت بحساب الصدق التمي ات ف ا الثب أم

اط               غ معامل االرتب سا     ،  )٠.٧٥(بعدة طرق منها طريقة إعادة اإلجراء وقد بل ات االت ة ثب ق وطريق
ة    ق معادل ق تطبي ن طري بيرمان"ع ات   " س ل الثب غ معام ة   )٠.٧٤٤(فبل ق طريق د تطبي ا عن  أم

ا           ات ألف غ معامل الثب ة      ) ٠.٩١٣(آرونباخ بل امالت ذات دالل قير ( وآل المع ص ص  ،  ٢٠٠٥،  ش
١٧-١١ .(  

د من مدى مال ة للتأآ ي الدراسة الحالي ا ف ـ تمءأم سي ل اس األمن النف قير"ة مقي ، "زينب ش
ة   س العين ى نف ه عل ة بتطبيق ت الباح تطالعيةقام ق علي  االس ي طب سابقة الت اليب   ال اس أس ا مقي ه

  . المعاملة الوالدية

  : وقد تم حساب صدق وثبات المقياس في الدراسة الحالية آالتالي



 ......" ـ آما يدرآها األبناء وعالقتها بالشعور باألبأساليب معاملة  "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٠٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ٢٠١١ ،)٧(٢٥ لدمج ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  صدق المقياس  .أ

  : )المقارنة الطرفية(تم حساب صدق المقياس عن طريق حساب الصدق التمييزي 

ة بأخذ        اس و     ) %٢٧(حيث قامت الباحث ى درجات المقي ى درجات    ) %٢٧(من أعل من أدن
ا نالمقي ون م ي تتك ة الت ردًا) ٣٠( س للعين صبح  ، ف صاعديا فت درجات ت ذه ال ب ه د ترتي ذا بع وه

راد من    ) ٠٨(ومنه نأخذ   ،  )٠٨ = x٠.٢٧ ٣٠(فردًا الن   ) ٠٨( ن تتكون آل منها من    يمجموعت أف
ار          ،  أفرد من المجموعة الدنيا   ) ٠٨( المجموعة العليا  ا وهو اختب ثم نستعمل أسلوبا إحصائيا مالئم

ذا باستخدام نظام     لدالل" ت" ا وه ة في        )Spss,16.0(ة الفرق بينهم ا هي مبين ائج آم وآانت النت
  : الجدول التالي

ة  : )٤(جدول  ين قيم اس " ت"يب ي مقي ا ف دنيا والمجموعة العلي ين المجموعة ال رق ب ة الف لدالل
  .األمن النفسي

  ن  المجموعات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "ت"
مستوى 
  الداللة

 ١٠.٤٩ ٧١.٢٥  ٨  المجموعة الدنيا

 مقياس
األمن 
  النفسي

 ٥.١٩ ١٢٧.١٢ ٨  المجموعة العليا
 دال ٠.٠١ ١٣.٤٩

ة     )٠٤( رقم   يتبين من الجدول   ة           " ت" أن قيم د مستوى الدالل ة إحصائيا عن ا  ) ٠.٠١(دال مم
ه               ر    يعني أن المقياس يتوفر على القدرة التمييزية بين المجموعتين الدنيا والعليا ومن اس يعتب فالمقي

  صادقا فيما يقيسه 

 ثبات المقياس  .ب

ا   ات ألف تخدام معامل ثب سي باس اس األمن النف ات مقي ة بحساب ثب ك قامت الباحث ة ذل لمعرف
دره           ،  ) Spss,16.0(وباستخدام نظام      لكرونباخ ات ق ى معامل ثب م التوصل إل ذا   )٠.٩٢١( ت  وه

ا يشير إلى أن المقياس يتمتع بقدر عالي من           مم 0.01)(المعامل دال إحصائيا عند مستوى الداللة       
  . الثبات

  
  األساليب اإلحصائية المستخدمة

 معامل االرتباط بيرسون سواء لحساب الصدق و لإلجابة عن السؤال األول . 

   ى آل من              " ت"اختبار لداللة الفروق بين المتوسطات لحساب الصدق التميزي ولإلجابة عل
 . السؤال الثاني

 فا آرونباخ لحساب الثباتمعامل الثبات أل . 
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  ٢٠١١ ،)٧(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عرض النتائج ومناقشتها

  عرض النتائج

  عرض النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

شعور       بتوجد عالقة ارتباطية بين أساليب معاملة األ      : نص الفرضية  اء وال  آما يدرآها األبن
  . باألمن النفسي

اط  تخدام معامل االرتب م اس ذه الفرضية ت ق من صحة ه ة " بيرسون"وللتحق د المعالج وبع
  :  تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التاليSpss,16)(اإلحصائية بنظام 

دى                   : )٥(جدول   سي ل األمن النف شعور ب ين ال ة األب وب اليب معامل يوضح معامل االرتباط بين أس
  .األبناء

= معامل االرتباط لدى العينة الكلية ن 
  أساليب المعاملة الوالدية  ١٨٦

  بلأل) أ(الصورة 
  الداللة

  دال  *٠.١٥١-    أسلوب التفرقة
  دال   *٠.١٦٢-    أسلوب التحكم والسيطرة

  دال  **٠.١٩٠-    أسلوب التذبذب
  غير دال  ٠.١١٢-    أسلوب الحماية الزائدة
  دال  *٠.١٥٠    أسلوب المعاملة السوية

  ).٠.٠١(تعني أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** 

   . )٠.٠٥( تعني أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

  : مايلي) ٥(يتضح من الجدول رقم 

        البة ة س سية     (وجود عالقة ارتباطي اط عك امالت ارتب ة األ      ) مع اليب معامل ين آل من أس  بب
األم                  شعور ب ذب وال سيطرة وأسلوب التذب تحكم وال ن والمتمثلة في آل من أسلوب التفرقة وال

سابقة          حيث النفسي لدى عينة الدراسة      اليب ال اط لألس ة معامل االرتب ، )٠.١٥١-( بلغت قيم
ة        ) ٠.١٩٠-(،  )٠.١٦٢-( د مستوى الدالل ة عن ومستوى  ) ٠.٠١(وهي معامالت ارتباط دال

 . )٠.٠٥(الداللة 

                دة ة الزائ ين أسلوب الحماي ة ب ة ارتباطي ذي عدم وجود عالق ه األ  ي ال األمن     بتبع شعور ب  وال
سيا اط  ، لنف ل االرتب ة معام ث بلغت قيم ة ) ٠.١١٢-(حي ي قيم ةوه ر دال ستوى غي د م  عن

 . )٠.٠٥(و) ٠.٠١(الداللة 
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   ذي          ) معامالت ارتباط طردية  (طية موجبة   وجود عالقة ارتبا سوية ال ة ال ين أسلوب المعامل ب
اتبعي ا    ب األه ل االرتب غ معام ث بل سي حي األمن النف شعور ب ين ال اء وب ه لألبن ي معاملت ط  ف
 ).٠.٠٥(وهي قيم دالة عند مستوى الداللة ) ٠.١٥٠(

  عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

ة األ: نص الفرضية اليب معامل اء ألس ي إدراك األبن ة إحصائية ف روق ذات دالل  بتوجد ف
  . )إناث/ ذآور(تعزى لمتغير الجنس 

م استخدام       و ذه الفرضية ت ين   " ت"للتحقق من صحة ه روق ب ة الف  متوسطات درجات   لدالل
اس الصورة              ى المقي سين عل األب   ) أ(أفراد العينة من الجن د المعالجة اإلحصائية      ،  الخاصة ب وبع

  :تحصلنا على النتائج التالية ) Spss.16.0(بنظام 

اء في إدراك        " ت"يوضح نتائج اختبار   : )٦(جدول   اث من األبن ذآور واإلن ين ال روق ب لداللة الف
  .ألبمعاملة اأساليب 

يب أسال
المعاملة 
الوالدية 

) أ(الصورة 
  لألب

نوع 
  العينة

  ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

  "ت"
مستوى 
  الداللة

أسلوب   ٣.٠٦  ١٥.٩٨  ٥٨  ذآور
  ٢.٨٧  ١٦.٥٣  ١٢٨  إناث  التفرقة

غير دال   ١.١٨١  ١٨٤
عند 
٠.٠١  

أسلوب   ٢.٩٩  ١٥.٩٣  ٥٨  ذآور
التحكم 

  والسيطرة
  ٢.٨٧  ١٦.٤٢  ١٢٨  إناث

دال غير   ١.٠٦٥  ١٨٤
عند 
٠.٠١  

أسلوب   ٢.٨٥  ١٥.٩١  ٥٨  ذآور
  ٢.٧٤  ١٦.٣٥  ١٢٨  إناث  التذبذب

غير دال   ٠.٩٩٩  ١٨٤
 ٠.٠١عند

أسلوب   ٢.٧١  ١٣.٦٠  ٥٨  ذآور
الحماية 
  الزائدة

  ٣.٤٩  ١٤.٨٨  ١٢٨  إناث
دال عند   ٢.٤٦٩  ١٨٤

٠.٠١  

أسلوب   ٥.٠٦  ٣٣.٢٧  ٥٨  ذآور
المعاملة 
  السوية

  ٤.٨٧  ٣٤.٨٤  ١٢٨  إناث
دال عند   ٢.٠٠٩  ١٨٤

٠.٠١  

اليب     ) ٦(يتضح من الجدول رقم     اء في إدراك أس وجود فروق بين الذآور واإلناث من األبن
اليب أخرى                      ا في أس اليب وعدم وجوده سبة لألب في بعض األس سبة  ،  المعاملة الوالدية بالن فالبن



 ١٨٠٣ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـابراهيمساميه 

  ٢٠١١ ،)٧(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحكم     ة وال اليب التفرق اء لكل من أس ة   إلدراك األبن روق ذات دالل ذب ال توجد ف سيطرة والتذب وال
ة    ،  )٠.٩٩٩،  ١.٠٦٥،  ١.١٨١(المحسوبة آانت تساوي    " ت"إحصائية ألن قيم     وهي قيم غير دال

اء في               ). ٠.٠١(إحصائيا عند    بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذآور واإلناث من األبن
س     ة ال دة والمعامل ة الزائ لوبي الحماي ن أس ل م يم   إدراك آ ت ق ث آان ألب حي ساوي " ت"وية ل ت

د    ، )٢.٠٠٩، ٢.٤٦٩( صائيا عن ة إح يم دال ي ق سبة ألن  ) ٠.٠١(وه اث بالن صالح اإلن ك ل وذل
آان أآبر من المتوسط الحسابي       ) ٣٤.٨٤،  ١٤.٨٨(المتوسط الحسابي لإلناث بالنسبة لألسلوبين      

  ).٣٣.٢٧، ١٣.٦٠(للذآور

  مناقشة وتفسير النتائج

  ائج المتعلقة بالفرضية األولىمناقشة وتفسير النت

ى        ائج الخاصة بالفرضية األول  معامل  باستخدام إن البيانات المتحصل عليها من عرض النت
اط  م " بيرسون"االرتب دول رق ي الج ر أن، )٥(والموضحة ف البة تظه ة س ة ارتباطي اك عالق  هن

سية( لوب         ) عك ن أس ل م ي آ ة ف ة األب والمتمثل اليب معامل ن أس ل م ين آ ةالتفر(ب تحكم ، ق ال
سيطرة ذب، وال ة    ، )والتذب اء بالتفرق درآها األبن ا ي ة األب آم سمت معامل ا ات ه آلم ي أن ذا يعن وه

ديهم والعكس صحيح      حيث أن  ، والتحكم والسيطرة آلما انخفض مستوى الشعور باألمن النفسي ل
صي   استخدام األب ألساليب التفرقة والتحكم والسيطرة مع األبناء    م ي ة  وعدم التحاور معه ب العالق

دى                          د ل ى تهدي ؤدي إل ا ي بينهما بنوع من التصلب حيث يجعل من األسرة مرآز ضيق وخطر مم
ة       رون بمرحل م يم سي خاصة وه األمن النف ديهم ب شعور ل ستوى ال نخفض م ة ي ن ثم اء وم األبن

ة م    ، المراهق شاعرهم فه ى م دة عل أثيرات عدي نعكس بت رات ت دة تغي از بع ي تمت رة الت ذه األخي ه
اجون إ ة          يحت ل ديمقراطي شاآل بك شاعر والم ن الم ر ع ر للتعبي ة أآب م بحري سمح له ى أب ي ، ل

بين اآلباء واألبناء يرتبط بارتفاع مستوى الشعور باألمن النفسي لديهم خاصة وأن األب فالتقارب 
اء          دى األبن ى ل ل األعل ه              ،  بعد القدوة والمث ين إخوت ه وب ة بين شعر بالتفرق دما ي ا أن المراهق عن آم

ه وعدم وضوح مشاعره نحوه                     وعدم الق   النفور من دائم ب شعوره ال ده ل راب من وال ى االقت درة عل
سلوآات يمكن        .سيجعله غير قادر على طلب المساعدة إذا حدث وأن وقع في مشكل ما             ذه ال  آل ه

سي                   األمن النف شعور ب ة عدم ال ، أن تضع المراهق في موقع ضيق وحرج وعدم الرضى ومن ثم
افي (منها دراسة  ، توصلت إليه نتائج بعض الدراسات   وتتفق هذه الدراسة مع ما     ي  ) ١٩٨٩، آف الت

ة     شئة الوالدي اليب التن ين أس اط دال سالب ب ى وجود ارتب ة (آشفت عل سيطرة، التفرق تحكم وال ، ال
ذب سي ) التذب األمن النف شعور ب ين ال دة وب د أو الوال ن الوال واء م ة س ي المعامل ع ، ف ا اتفقت م آم
ة     ) ١٩٩٩،  عبد المقصود (دراسة   اليب المعامل ين أس التي توصلت إلى وجود ارتباط موجب دال ب

دم األمن            ) التذبذب،  التحكم،  التفرقة(الوالدية الالسوية    سواء من األب أو من األم وبين الشعور بع
سي  ضا دراسة ، النف دس(أي ى) ٢٠٠٦، مهن ي توصلت إل ة إحصائية والت ة ذات دالل  وجود عالق

ة         )  سحب الحب  –العقاب  (ب  موجبة بين أسلوبي معاملة األ     دى عين سي ل والشعور بعدم األمن النف
ه  (سالبة بين أسلوب األب     وعالقة ذات داللة إحصائية     ،  الدراسة دم    ) اإلرشاد والتوجي شعور بع وال

ري (آما توصلت دراسة      ،  األمن النفسي لدى عينة الدراسة     ى   ) ٢٠٠٧،  الب لبية      إل ة س وجود عالق
دي رفض الوال ين ال ة إحصائيا ب ي دال ل ف دوان( المتمث ال، الع دد، اإلهم ر المح رفض غي ا )ال  آم
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ر انحون وغي اء الج ه األبن سييدرآ ن النف م األم انحين وإدراآه ة ،  الج ام(ودراس ن وروثب ، روزي
سم بالحب والعطف                  ) ٢٠٠٩ ي تت ة الت التي توصلت إلى أنه آلما حضي األبناء باالهتمام والرعاي

اذآره   ي لديهم والعكس صحيحباألمن النفسآلما ارتفع مستوى الشعور  ر  "وهذه النتيجة تؤيد م بلي
ؤدي        " وجونز على أن عملية الضبط والتهذيب القائمة على درجة ال مبرر لها من القسوة والشدة ت

  . إلى انعدام االستقرار واألمن النفسي

ذا                       اء وانعكاسات ه دين واألبن ين الوال ة التفاعل ب ى أهمي د من الدراسات عل آما أآدت العدي
ماتها           صية وس ط الشخ ى نم ة عل ة الوالدي ر المعامل صية وأث ح الشخ م مالم ى رس ل عل ، التفاع

ة           فاتجاهات ذه المعامل د المقصود   ( األمن والطمأنينة تكتسب من خالل ه شر    ،  عب ص ،  دون سنة ن
ا               على آل   و،  )٤ اء آونه اليب في تعامل األب مع األبن ذه األس لبية ه د س ا تؤآ ائج جميعه ذه النت ه

شكل  ؤدي ب ى ت وي إل اض ق ديهمانخف سي ل األمن النف شعور ب ستوى ال ل ، م د العوام و أح ذي ه ال
   . المؤدية إلى البعد عن طريق السوية

دة                 و ة الزائ ين أسلوب الحماي آذلك توصلت الدراسة الحالية إلى عدم وجود عالقة ارتباطية ب
   .لم تكن دالة إحصائياألب والشعور باألمن النفسي وهذا ألن قيم معامالت االرتباط لفي المعاملة 

ن  ل م ة آ ائج دراس ع نت ة م ذه النتيج ق ه وم ال تتف ى العم افي(وعل د (و) ١٩٨٩، آف عب
ة                ) ١٩٩٩،  المقصود ين أسلوب الحماي ة إحصائيا ب ة دال واللتان توصلتا إلى وجود عالقة ارتباطي

سي األمن النف شعور ب ين ال ة األب وب دة لمعامل ذه، الزائ شير ه لوت ى أن أس ة  النتيجة إل وب الحماي
ود             ليس له الزائدة لمعاملة األب      أي عالقة بشعور األبناء أو عدم شعورهم باألمن النفسي فربما يع

 يعتبره األبناء أسلوب معاملة عادي وليس أسلوب         اآلباءذلك إلى أن هذا األسلوب الذي يتعامل به         
ة ال   و،  تدخل بصورة مفرطة   ى طبيع ري   قد يرجع ذلك إلى التغيرات التي طرأت عل مجتمع الجزائ

ذا        دين له اع الوال ذلك فإتب سابق ل ع ال ة م اء مقارن ى اآلب را عل دون آثي اء يعتم ث أصبح األبن حي
اء  ن طرف األبن ذا م لوب أصبح محب ى أن و، األس ر إل ود األم د يع اء ق ي اآلب شغالهم ف رة ان  لكث

ن األمر وحده  متاعب الحياة عن أسرهم حيث يقضون معظم أوقاتهم بعيدا عن تنشئة أبنائهم تارآي         
ري            سنى له     ،  لألم وهذا مانالحظه آثيرا في أسرنا اليوم داخل المجتمع الجزائ دما تت  الفرصة  مفعن

إن    ن  ويقومو ك  بأدوارهم في التنشئة فإنهم بالرغم أنهم قد يستعملون أساليب معاملة عير سوية ف ذل
آما أن الباحثة ترأى ، األمال يؤثر عليهم ال بالسلب وال بااليجاب ألنهم تعودوا على أساليب تنشئة         

سوية       ر ال ة غي ة الوالدي اليب المعامل ن أس د م دة يع ة الزائ لوب الحماي ن أس الرغم م يس  ب ن ل لك
اء  دى األبن سي ل األمن النف شعور ب ستوى ال ى إنخفاض م ؤدي إل ضرورة أن ي ة يجب بال ومن ثم

  . إجراء المزيد من البحوث في هذا المجال للتأآد أآثر

ة        آما توصلت هذه ال    ة (دراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجب ة      ) طردي ين أسلوب المعامل ب
ة              ،   والشعور باألمن النفسي   لألبالسوية   سيرات النظري ى التف ة وأقرب إل وتعد هذه النتيجة طبيعي

شئة     اليب التن ك أن أس اء  ذل د األبن سي عن ن النف صادر األم م م ن أه د م رة تع ذا ألن األس وه
ى اال ة عل ة القائم ز   االجتماعي ي تعزي ر ف ا دور آبي سوية له ة ال اليب المعامل ادل وأس رام المتب حت
 آما أن المراهق يشعر باألمن النفسي إذا تمت عمليات البلوغ بسالم          ،  شعور األبناء باألمن النفسي   
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ى         ده وحصل عل ه       وشعر بالتقبل من وال ديره لرأي تقالله وتق ه الس ه واحترام اليب  ،   احتياجات فاألس
شعر بحب                  في التنشئة   السوية   رد وهو ي شأ الف اء فين سوي لألبن هي من عوامل النمو الطبيعي وال

سي             األمن النف ه اإلحساس ب د ويعزز    ، والده فيسود التفاهم في جو هذه األسرة وينمو لدي ا يؤآ ومم
ة أن   ه الدراسة الحالي اء ت ب اء ماج ع األبن ي التعامل م ة ف اليب سوية ايجابي تخدام أس وجوب اس

ة ارتباطي اك عالق البة هن سية(ة س ن  ) عك ل م ي آ ة ف ة األب والمتمثل اليب معامل ن أس ل م ين آ ب
أي أن استخدام أساليب المعاملة السوية من طرف         ) والتذبذب،  التحكم والسيطرة ،  التفرقة(أسلوب  

وتتفق هذه النتيجة مع   عد على نشوء شخصية سوية آمنة       األب سيدعم الشعور باألمن النفسي ويسا     
ة واألمن          نتائج الدراسات التي     ة الوالدي اليب المعامل ين أس اط دال إحصائيا ب دلت على وجود ارتب

ا استغالل دراسة       ،  )١٩٩٩،  عبد المقصود  (و) ١٩٨٩،  آفافي(نفسي آدراسة آل من     ال آما يمكنن
ذه الدراسة توصلت            ) ١٩٩٥،  الريحاني( ة حيث أن ه من أجل المقارنة بينها وبين الدراسة الحالي

ين الذين ينتمون إلى نمط التنشئة األسربة الديمقراطية آانوا أآثر شعورًا            إلى أن مجموعة المراهق   
ى           ل واضح عل باألمن النفسي من أولئك الذين ينتمون إلى نمط التنشئة األسرية المتسلطة وهذا دلي

د          ألبنائهمأن إشباع الوالدين في معاملتهم       سي إذ تع األمن النف شعور ب ى ال ؤدي إل اليب سوية ي  ألس
  . معاملة الديمقراطية من أساليب المعاملة السويةأساليب ال

د دور                 ذه النتيجة تؤآ ة أن ه رى الباحث وم ت سوية         األبوعلى العم ة ال شئة االجتماعي  في التن
ى          م إل دفع به ا ي سية مم ان وهذا التأثير واضح خاصة على فئة المراهقين في صحتهم النف  االطمئن

  .والشعور باألمن النفسي أآثر

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةمناقشة وتفسير 

ة باستخدام                ائج الخاصة بالفرضية الثاني ا من خالل عرض النت إن البيانات المتحصل عليه
سين في إدراك                   " ت"إختبار   ة الدراسة من الجن راد عين ين متوسطات درجات أف لداللة الفروق ب

األب ة الخاصة ب ة الوالدي اليب المعامل م، أس ي الجدول رق دم وجود ، )٦ (والموضحة ف ر ع يظه
ي         ة ف ة األب المتمثل اليب معامل ي إدراك أس اث ف ذآور واإلن ين ال صائية ب ة إح روق ذات دالل ف

ة( سيطرة، التفرق تحكم وال ذب، ال يم ) التذب د " ت"حيث آانت ق ة إحصائيا عن ر دال المحسوبة غي
ذآور و        وقد يعود ) ٠.٠١(مستوى الداللة    اث   ذلك إلى أن األب يعامل ال ان  اإلن سها  آ ة نف ، بالطريق

ة  ة المراهق ي مرحل م ف ة ألنه نفس الطريق ان ب سين آ ن الجن اء م ة ، أو أن إدراك األبن ذه المرحل ه
ل                         سرون آل مساعدة من قب دة  فتجدهم يف وه العدي رد خالل مراحل نم ا الف ي يمر به الحرجة الت

م اءة له ورهم وإس ي أم دخل ف ه ت ى أن ة عل ي التربي م ف ه معه د أوأي أسلوب يتبع ل من الوال  وتقلي
ر أن  ،  بالرغم من اختالف جنسهمآباءهملذلك ال يختلفون في إدراآهم ألساليب معاملة ،  شأنهم  غي

ة      ا دراس ات منه ه بعض الدراس ع ماتوصلت إلي ق م ة ال تتف ذه النتيج ى(ه ي ) ١٩٩١، موس الت
حيث إن  توصلت إلى وجود اختالف بين إدراك آل من الذآور واإلناث ألساليب المعاملة الوالدية              

ى     وعدم اتساق     ضا وتقييدا وإآراها  ف أآثر ر  آباءهم  أن الذآور يدرآون  اث ودراسة      عل عكس اإلن
نحهم                 ) ١٩٩٢،  محمد( ا لم ر إدراآ انوا أآث ذآور آ التي توصلت إلى وجود فروق بين الجنسين فال

اث          ر من اإلن اء أآث صالح                 ،  االستقاللية من اآلب ان ل اء آ ل من طرف اآلب روق في التقب  ووجود ف
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اث ى ، اإلن سابقتين إل تين ال ائج الدراس ة ونت ائج الدراسة الحالي ين نت ذا االختالف ب ود ه ا يع وربم
  طبيعة المجتمع وإلى المرحلة العمرية لعينات الدراسة 

سين في       ) ٠٦(آذلك من خالل الجدول رقم       يظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجن
يم  إدراك آل من أسلوب الحماية الزائدة وأسل       ة إحصائيا    " ت"وب المعاملة السوية ألن ق آانت دال

ذه النتيجة تتفق مع بعض      ، لصالح اإلناث إلن المتوسط الحسابي لإلناث آان أآبر من الذآور   وه
م        ،  الدراسات السابقة الذآر بالنسبة ألساليب المعاملة السوية       دة فل أما بالنسبة ألسلوب الحماية الزائ

ة               يقع بين يدي الباحثة دراسات       ا مقارن سابقة في هذا الشأن وهذا في حدود علمها يمكن من خالله
ر                      ،  هذه النتيجة  ا األب أآث تم به ذآر فيه ة جسميا عن ال ا مختلف  ويعود ذلك إلى إحساس األنثى بأنه

 إلى الموروث االجتماعي الذي يرى   نتيجة يتعاملون مع البنات بحماية زائدة        عادة  اآلباء وهذا ألن 
ة نظر     ، في حاجة ورعاية زائدة تفوق رعاية الذآربأن األنثى دائما     ى اختالف وجه أو قد تعود إل

ذا                   ذا األسلوب عن وجه نظر األب في ممارسته له يهم له ة الدراسة في تلق اإلناث من أفراد عين
جهة نظر اإلناث ت  قد يكون من وللبناألسلوب فما يعتبر من وجهة نظر األب انه اهتمام ورعاية 

ود بخصوص            َا مفرط خًالحماية زائدة وتد    بحكم طبيعة المجتمعات العربية التي تفرض بعض القي
  .طريقة التعامل معهم

  
  خاتمة

سي               األمن النف اء ب ى شعور األبن أثيرٌا واضحٌا عل سابق أن لألب ت ، يتضح لنا من العرض ال
األ        ألنه الوسيط   و اإلحساس ب اعي وينم رد في المحيط االجتم ه الف من األول الذي يندرج من خالل

ديهم ل ل سي والتقب ى   ، النف ث توصلت إل ك حي د ذل ة تؤآ ة الحالي ن الدراس صة م ائج المستخل والنت
 والمتمثلة في آل من أسلوب     عالقة ارتباطية سالبة بين إدراك األبناء ألساليب معاملة األب          وجود  

سي     ) التذبذب،  التحكم والسيطرة ،  التفرقة( ذلك وجود   ،  في المعاملة وشعورهم باألمن النف ة   آ  عالق
سي                 األمن النف شعور ب سوية لألب وال ا  ،  ارتباطية موجبة بين إدراك األبناء ألسلوب المعاملة ال آم

ين         ة لألب وب دة في المعامل ة الزائ اء ألسلوب الحماي ين إدراك األبن ة ب أظهرت عدم وجود عالق
 . شعورهم باألمن النفسي

ين ا            ة إحصائية ب اء في إدراك     آما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دالل سين من األبن لجن
ة األب ) التذبذب، التحكم والسيطرة، التفرقة( آل من أساليب   ة    ، في معامل روق ذات دالل ووجود ف

ة األب  )المعاملة السوية ،  الحماية الزائدة (إحصائية بين الجنسين في إدراك آل من أسلوبي           لمعامل
  .وذلك لصالح اإلناث

ة         وفي األخير نريد أن نشير إلى أن هذه        ة العالق ى طبيع ة للتعرف عل  الدراسة مجرد محاول
سي             األمن النف شعور ب ة األب وال ة        ،  بين إدراك األبناء ألساليب معامل ر نهائي ا غي الي فنتائجه وبالت

تبقى بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة بغية الوصول إلى ضبط أآثر لهذه المتغيرات بتحسين               
  .لتكون االستفادة من نتائجها أآثر، أآبر حجماشروط البحث آتطبيق األدوات على عينة 
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  التوصيات

  قة يمكن تقديم التوصيات التاليةفي ضوء النتائج الساب

رات    .١ دوات ومحاض د ن اءعق ة     ، لآلب اء وآيفي ة األبن ة لمعامل ات الالزم دهم بالمعلوم وتزوي
  . التعرف على حاجاتهم النفسية

األمن الن         .٢ شعور ب ة            توعية اآلباء بأهمية الحاجة لل ذه الحاجة هي محور عملي ار ه سي واعتب ف
  . التنشئة األسرية التي ينشأ األبناء عليها

وجيههم             اآلباءضرورة شعور األبناء بتقبل      .٣ ة وت شطة المختلف واحي األن  لهم ومشارآتهم في ن
  . بما يسهم في تنمية شخصيتهم وشعورهم باألمن النفسي

ام با   .٤ ع لالهتم ود المجتم ار جه ه أنظ ن أن تتج د م وة  الب شئة المرج اليب التن رة وأس ألس
  . وااليجابية لألبناء

ة  .٥ نشء وأهمي ة ال ى تربي ر واضح عل ه أث صفة خاصة حيث ل ضرورة توضيح دور األب ب
  . توعيته وتثقيفه بأساليب التنشئة السوية لألبناء

ق                .٦ م سبل العيش ويخل سيا ليحقق له اء جسميا ونف يجب على اآلباء توفير آل احتياجات األبن
  . شعور باألمن واالستقرار وتكوين العادات والقيم واالتجاهاتفيهم ال

  . ألبناء والبناتمع االمساواة في المعاملة التي يتبعها األب  .٧

شئة                         .٨ ة الجو األسري المناسب لتن ام بتهيئ ة واالهتم د من العناي ه مزي اء توجي ينبغي على اآلب
  . اآلماناألبناء تنشئة اجتماعية سليمة بهدف زيادة إحساسهم باألمن و

عقد ورشات عمل لتدريب االخصائين النفسيين على بعض األساليب التي تساهم في تحسين              .٩
  . للحد من االضطرابات النفسية،  لألبناءبأساليب معاملة األ

ائي      .١٠ ه التواجد الفيزي يجب على اآلباء اإلآثار من التواجد مع األبناء والتواجد ليس المقصود ب
ديل          وإنما التفاعل الوجداني بمش    اج للتع ا يحت ارآتهم أمورهم واهتماماتهم وأفكارهم وتعديل م

    . من سلوآياتهم

شئة    .١١ ي تن دين ف تراك الوال ة اش ى أهمي ة وعل ة والديني ة اإلعالمي رامج التوعي ى ب ز عل الترآي
ستمرًا              اء م اء واألبن المراهقين وإتاحة الفرصة لهم للحوار الحر إلبقاء االتصال بين جيل اآلب

  . المشاآل النفسيةمنعًا لحدوث 

  . توعية األبناء الطالب بخصوص مرحلة المراهقة وما يصاحبها من تغيرات .١٢

  ترحةبحوث مق

   .  آما يدرآها األبناء لدى طالب المرحلة الثانويةاآلباءأساليب معاملة  .١
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  . الرفض الوالدي على الشعور باألمن النفسي لدى عينة من طلبة الجامعة/ أثر القبول  .٢

  . لشعور باألمن النفسي لآلباء على التوافق النفسي لألبناءأثر انعدام ا .٣

  . األمن النفسي وعالقته بالتوافق الزواجي .٤
  

   العربية واألجنبيةالمراجع

  ادو و ج د  ،أب الح محم ة    .)٢٠٠٧( .ص شئة االجتماعي يكولوجية التن سرة  .٦ط .س دار المي
  .األردن .عمان .للنشر والتوزيع والطباعة

 مصر .اإلسكندرية .مرآز الكتاب .أطفال بال أسر .)١٩٩٨(. أنسى ،سهير وأحمد ،أحمد . 

 راهقين              " .)٢٠٠٠ (. أسيا ،برآات دى الم اب ل ة واالآتئ ة الوالدي اليب المعامل العالقة بين أس
شورة     ."ن لمستشفى الصحة النفسية بالطائف    والمراهقات المراجعي  ر من  .رسالة ماجستير غي

  . وديةالسع.جامعة أم القرى .آلية التربية

 رحمن ،البليهي د ال درآها األ" .)٢٠٠٨(. عب ا ي ة آم ة الوالدي اليب المعامل ا أس اء وعالقته بن
سي   التوافق النف ال   (ب ى ط ة عل ة ميداني دة   دراس ة بري ة بمدين ة الثانوي الة  .)"ب المرحل رس
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  المالحق
  مقياس أساليب المعاملة الوالدية الصورة الخاصة باألب: )١(ملحق رقم 

ارات به      *  داك            فيمايلي مجموعة من العب ا وال ك به ي يعامل ة الت ة الطريق راءة آل       . دف معرف وب منك ق المطل
ة   ) ×(عبارة بعناية ووضع عالمة   م "أمام العبارة التي تنطبق عليك في خان ق عليك     ، "نع ارة ال تنطب وإذا آانت العب

رة بدون  عباأيوعدم ترك ، مع مالحظة عدم وضع أآثر من عالمة أمام آل عبارة،  "ال"في خانة   ) ×(فضع عالمة   
         . كرا على تعاونكمشإجابة 

  م العبارة نعم ال

 ١ يسمح لي أبي بالخروج عندما أحب   

 ٢ يخاف أبي علي من أي شيء حتى لو بسيط   

 ٣ يرى أبي أنه الوحيد القادر على اختيار أصدقائي   

 ٤ يبتسم أبي لي في معظم الوقت   

 ٥ امحني لو عملتها مرة ثانية يعاقبني أبي عندما أعمل حاجة غلط ويس  

 ٦ دائما ينصر أبي أخوتي علَى   

 ٧ يساعدني أبي في اختيار مالبسي   

 ٨  المنزل قربها منال يترآني أبي أذهب للمدرسة بمفردي رغم   

 ٩ بني أبي على أي خطأ ولو بسيط قيعا  

 ١٠ يساعدني أبي في حل مايواجهني من مشكالت   

 ١١ م بتصرفات قال لي أنها غلط من قبل يترآني أبي أقو  

 ١٢ يحب أبي البنين عن البنات   

 ١٣ ال يتضايق أبي من آثرة أسئلتي حتى لو تكررت   

 ١٤ يترك أبي عمله ليجلس بجانبي عندما أمرض   

 ١٥  رأيييختار أبي لي مالبسي دون أخذ   

 ١٦ يعاقبني أبي إذا ضربني أخي وهو الغلطان   

 ١٧  ويحترم آالمي معيأن أبي متفاهم أشعر   

 ١٨ اليطلب أبي مني شراء أي شيء خوفا علَى   

 ١٩ يوبخني أبي إذا لم أنفذ أوامره في الحال   

 ٢٠  منها يمنعنييطلب أبي مني القيام بعمل أشياء آان   

 ٢١ يأخذ أبي أشيائي ويعطيها ألخوتي   

 ٢٢ ور يشجعني أبي على إبداء رأي في بعض األم  

 ٢٣  عمل أقوم به خوفا علَى أييساعدني أبي في   

 ٢٤ يتدخل أبي في طريقة مذآراتي ويحدد لي أوقاتها   

 ٢٥ يصر أبي على أن أنفذ أمرا معينا وينسى هذا األمر في اليوم التالي   

 ٢٦ يهتم أبي بدراسة إخوتي أآثر مني   
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  م العبارة نعم ال

 ٢٧ م بها يشارآني أبي في آثير من الهوايات التي أقو  

 ٢٨ أشعر أن أبي ملهوف علَى بدرجة آبيرة   

 ٢٩ يحدد أبي لي ما أفعله في وقت فراغي   

 ٣٠ يساعدني أبي إذا طلبت منه المساعدة في عمل ما   

 ٣١ يمدح أبي أفكاري أحيانا ويعتقد أنه سخيفة أحيانا أخرى   

 ٣٢ يفرق أبي في المعاملة بيني وبين إخوتي   

 ٣٣  أبي بمقدار حبه لي يخبرني  

 ٣٤ يرفض أبي أن أخرج بمفردي خوفا علَى   

 ٣٥ يثور علَى أبي ألبسط األسباب ثم يحنو علَى مرة أخرى   

 ٣٦ أشعر أن أبي يكون سعيدٌا عندما أآون معه   

 ٣٧ يضربني أبي إذا سببت إزعاجا في المنزل   

 ٣٨ يحب والدي البنات عن البنين   

 ٣٩  مشكالتي وهمومي ويساعدني في حلها يفهم أبي  

 ٤٠ يفضل أبي أن أبقى في المنزل ليأخذ باله منى  

 ٤١ يحدد لي أبي أصدقائي   

 ٤٢ يتحدث أبي عن األشياء الجيدة التي أقوم بها   

 ٤٣ يدللني أبي أحيانا ويقسو على أحيانا أخرى   

 ٤٤ يلبي أبي طلبات إخوتي قبلي   

 ٤٥ يف أقضي وقت فراغي يخبرني أبي آ  

 ٤٦ يخاف أبي علًى عندما أآون خارج المنزل   

 ٤٧ يعاقبني أبي لو اعتديت على أحد ويتساهل معي أحيانا أخرى لنفس السبب   

 ٤٨ يعاملني أبي معاملة حسنة   

 ٤٩ يعطني أبي حرية أآثر من إخوتي  

 ٥٠ يقضي أبي وقتا طيبا معي في البيت   

 ٥١  من اللعب مع زمالئي خوفا علَى يمنعني أبي  

 ٥٢ يطلب أبي دائما سماع آالمه   

 ٥٣ يفخر بي أبي عندما أنجح في دراستي   

 ٥٤ يحضر أبي المالبس لي أآثر من إخوتي   

 ٥٥ يستمتع أبي بعمل أشياء آثيرة معي   

 ٥٦ يكافئني أبي على تصرف ما عاقبني عليه من قبل   

 ٥٧ قشته في أي أمر يصدره ال يسمح أبي بمنا  
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 ٥٨ أحيانا يسامحني أبي على غلط ما وأحيانا يعاقبني على أبسط سبب   

 ٥٩ يفضل أبي الجلوس معي وقت فراغي   

 ٦٠ يستمتع أبي بالكالم معي عن األمور التي تحدث   
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 العبارة

ة                – ١     ة مشكالتي ومحاول ى مواجه درتي عل األمن لق  لدي شعور ب
 .حلها

 .  أنا محبوب من الناس ويحترموني– ٢    

 .  تقديري واحترامي لنفسي يشعرني باألمان– ٣    

  .  لدي قدرة على مواجهة الواقع حتى ولو آان مرٌا– ٤    

 .  أشعر بأن لي قيمة وفائدة آبيرة في الحياة– ٥    

شعر – ٦     ة ي ادات الديني ة العب ة وممارس القيم الدني سك ب رد  التم  الف
  . باألمن واالطمئنان

  .  أ توقع الخير من الناس حولي ألن الدنيا بخير– ٧    

 .  أثق في قدرتي على حماية نفسي– ٨    

 .  واألمنلالستقرار النجاح في العمل يؤدي – ٩    

ة     -١٠     ة والطمأنين وا الحماي اس أن يحقق وطن والن سئولية ال ن م  م
 . للفرد

 . باألمن واالستقرار في حياتي االجتماعية أشعر – ١١    

رد              - ١٢     المجتمع تجعل الف د ب ادات والتقالي   التمسك باألخالق والع
 . يعيش في أمن وسالم

 .  أحتاج لحماية األهل واألقارب ألعيش في أمان– ١٣    

 .  الوحدة الوطنية والحب المتبادل يجعل الفرد أمنا ومطمئنا-١٤    

 .  أعيش بين الناس وأتعامل معهم بمحبة ومودةأنحب  أ– ١٥    

 . احرص على تبادل الزيارات مع زمالئي وأصدقائي– ١٦    

سجام مع              – ١٧     أحب   ( اآلخرين  أستطيع أن أعيش وأعمل في ان
 . )العمل الجماعي 

 .  أميل إلى االنتماء واالجتماع والتودد مع الناس– ١٨    

 . ة وألآون سعيدا في أي موقف اجتماعي أتكيف بسهول– ١٩    

 .  تنقصني مشاعر العاطفة والدفء النفسي– ٢٠    

 .  ثقتي بنفسي ليست على مايرام– ٢١    

  .  احتقر نفسي وألومها من حين ألخر-٢٢    

  .  لدي نقص في إشباع بعض الحاجات– ٢٣    

 .اتي بالخطر ينقصني الشعور بالصحة والقوة مما يهدد حي– ٢٤    

  .  أنا شخص آثير التشكك وهذا مايقلقني– ٢٥    
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 .  ضعف شخصيتي يهددني بنقص قيمتي في هذه الحياة األيام– ٢٦    

  شعور األمن في الحياة والتعايش معها أمرًا صعبًا في هذه – ٢٧    

 .  الحياة عبء ثقيل تحتاج لكفاح وقوة مما يهدد حياة الفرد– ٢٨    

   .  أرى أن الحياة تسير من سيء ألسوا– ٢٩    

ة      ( القلق على المستقبل     – ٣٠     اة    ) بسبب المرض أو البطال دد حي يه
 . الفرد ويمنعه من االستقرار واألمن

ن     – ٣١     ة م نقص الحماي ولي ل ن ح سالم م ن وال عور األم د ش  أفق
   . اآلخرين حتى أقرب الناس

  . والسالم آثرة الحروب يهدد األمن – ٣٢    

   .  أشعر بأن حياتي مهددة بالخطر– ٣٣    

ي    – ٣٤     ن ف تقرار واألم دم االس دد بع أس ته شاؤم والي شاعر الت  م
  . الحياة

الخطر     – ٣٥     رد ب اة الف دد حي ة يه رض أو البطال ر أو الم  الفق
  . ويشعرهم بعدم األمن

  . مان ابتعاد الناس عن الفرد وقت الشدة يشعره بعدم األ– ٣٦    

  .  استياء الناس من الحياة يشعرهم بعدم االستقرار فيها– ٣٧    

  .  أشعر بالتعاسة وعدم الرضا في الحياة آثيرًا– ٣٨    

  .  أنا شخص متوتر وعصبي المزاج ويسهل استثارتي– ٣٩    

  . من وقت آلخر) أو القلق( أشعر بالخوف – ٤٠    

  . ث مع اآلخرين أرتبك وأخجل عندما أتحد– ٤١    

زين    – ٤٢     ا ح رح فأن سعادة والف شاعر ال صني م ي ( تنق د أبك ) وق
 معظم الوقت 

  . )وأبكي( أنا شخص حزين معظم الوقت – ٤٣    

نقص          – ٤٤      الغضب والعنف السبب في معظم مشاآلي وشعوري ب
  . األمان

  .  أشعر بعدم االرتياح وعدم الهدوء النفسي معظم الوقت– ٤٥    

   أعاني من األرق آثيرًا مما يقلل شعوري بالراحة والهدوء – ٤٦    

ى                – ٤٧     سيطرة عل دني ال  أحيانا يزيد غضبي عن الحد لدرجة تفق
  . أفعالي على الرغم من بساطة األمور

  .  أفتقد اهتمام الناس بي وقد يعاملوني ببرود وجفاء– ٤٨    
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  .  الدنيا أشعر آثيرًا أنني وحيد في هذه– ٤٩    

  .  أرى أن االحتكاك بالناس بسبب المشاآل– ٥٠    

اس     – ٥١     ن الن د ع دما ابتع سية عن ة النف عر بالراح دما ( أش أو عن
   . )أجلس بمفردي 

   .  التعامل بإخالص ومحبة بين الناس أصبح عملة نادرة– ٥٢    

  .  أصدقائي قليلون بسبب ظروفي الخاصة– ٥٣    

  .  االشتراك في الرحالت أو الحفالت الجماعية أآره– ٥٤    

 


