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النف اب باالغ وعالقتھ النف من  

قات املرا الفتيات من عينة لدى  

ف ن اوشھرن الد ج رر
١

السفاسفة ، محمد
٢

  

والتوجيھ، شاد مؤتةرقسم جامعة ة، بو ال العلوم   .ردن،لية
سال1 الرئ للباحث ي و لك  raneen.aldarawsheh@gmail.com: يد

  :مستخلصال
اب ـــــ غ و النفـــــ مـــــن مـــــن ـــــل مـــــستو ـــــ إ التعـــــرف ـــــ إ اســـــة الد ـــــذه ىـــــدفت ّ ر

ّ

ــ ع ــا، بي والعالقــة العقبــة، محافظــة ــ يمــات الي قــات املرا مــن عينــة لــدى ّالنفــ

مـن تكونـت ّعينـة يـل) ١٧٣(ّ وتأ لرعايـة العقبـة أبنـاء جمعيـة ـ لة مـ يمـة ي قـة ّمرا ُ

ممـ مــنيتـام ن أعمـا اوح ــ ت ّن ر) ١٨-١٢(ر تطــو تـم اســة، الد ـداف أ ولتحقيــق رسـنة،
ّ

مـــا ن، مناســـب وثبـــات صـــدق بـــدالالت تمتعـــا اســـة الد ـــذه إلغـــراض رمقياســن
مقيـــاس: ّ

الباحثـــــــان اســـــــتخدم البيانـــــــات ولتحليـــــــل ، النفـــــــ اب ـــــــ غ ومقيـــــــاس ، النفـــــــ مــــــن
التاليــة نحرافـــا: ســاليب و ــسابية ا نبـــاخاملتوســـطات كر ألفــا ومعامـــل ــة املعيا وت ر

متوســطا جــاء النفــ مــن مــستو أن ــ إ النتــائج ت وأشــا ، ســو ب تبــاط ا ومعامــل
ً

ى ّن
ر ر

ـــــ إ النتـــــائج أســـــفرت كمـــــا مرتفـــــع، بمـــــستو جـــــاء قـــــد النفـــــ اب ـــــ غ مـــــستو نمـــــا ىب ى
اب ــــ غ ومــــستو النفــــ مــــن مــــستو ن بــــ وعكــــسية إحــــصائيا دالــــة عالقــــة ىوجـــود ى

الداللـةالنف مـستو عنـد يمات الي قات املرا اسـة)٠.٠١(ىلدى الد وخرجـت ر،
ّ

ـــا م أ التوصــــيات، مـــن بكيفيــــة:بمجموعـــة الفتيـــات ــــؤالء عايـــة ــــ ع ن القـــائم رتبــــص
اليـــتم تحـــديات مـــع والتوافـــق التكيـــف ـــ م ـــس ـــ ال واملـــساندة النفـــ الـــدعم ُتقـــديم ّ

ما وتبعا   .والفقدان

املفتاحية لمات يمات: ال الي قات املرا ، النف اب غ ، النف .من  
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The Relationship between Psychological Security and 
Psychological Alienation among Teenage Girls. 

١Raneen Fraij Aldarawsheh, Mohammad Ibrahim Alsafasfeh. 
Department of Counseling and Guidance, College of 
Educational Sciences, Mutah University. 
1Corresponding author E-mail: raneen.aldarawsheh@gmail.com 
ABSTRACT: 
The study aimed to identify the level of psychological security 
and psychological alienation, and its relationship between them 
to orphaned adolescent girls in Aqaba governorate. The study 
sample consisted of (173) orphan adolescents whose ages range 
from (12-18) years, to achieve the aims of the study, two valid 
and reliable scales were developed: psychological security and 
psychological alienation. To analyze the data, the researchers 
used the following methods: arithmetic averages, standard 
deviations, Cronbach's alpha coefficient and Pearson correlation 
coefficient, and the results indicated that the level of 
psychological security was average while the level of 
psychological alienation came to a high level, and the results also 
resulted in a statistically significant and inverse relationship 
between the level of psychological security and the level of 
Psychological alienation among orphaned adolescent girls is at 
the level of significance (0.01) and the study came out with a 
set of recommendations, the most important of which are: 
Enlightening those in charge of caring for these girls on how to 
provide psychological support and support that contribute to 
adaptation and compatibility with the challenges of orphan hood 
and loss and their consequences. 
Keywords: psychological security, psychological alienation, 
adolescent orphan girls. 
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ّاملقدمة  ُ
 :  

ـــــ ّعــــد إ ـــــق املرا ـــــا ف يحتـــــاج والرشـــــد، الطفولـــــة ن بـــــ انتقاليـــــة مرحلـــــة قـــــة املرا مرحلـــــة
ــــ إ الطفولــــة مــــن بنجــــاح تنقلــــھ ـــ ال الــــسلوك وأنمــــاط جتماعيــــة ات ــــا وامل القــــيم ـــساب راك

مراحـــل مـــن مرحلـــة ـــل ل إن إذ مراحـــلالرشـــد؛ مـــن ـــا غ عـــن ـــا تم ـــ ال ا خصائـــص ّالعمـــر

الطفولـــــــة مرحلـــــــة عـــــــن تختلـــــــف ـــــــا، خاصـــــــة ر ومظـــــــا خـــــــصائص قـــــــة املرا فلمرحلـــــــة النمــــــو؛
ــــــذا ول فـــــرد، ـــــل ل ـــــسبة بال ومتطلبـــــات ف ظــــــر ـــــا ل أن كمـــــا والـــــشيخوخة، والرشـــــد ووالـــــشباب

و ذلـــك بـــدو و الواحـــد، املوقـــف اء إ والتـــصرف الـــسلوك ـــ ع الفـــرد ة قـــد زتختلـــف عنـــدر ا ـــ ًا

حاجاتھ تلبية ا بع ي ال ساليب و التعلم ع تھ قد وكذلك انفعاالتھ، عن الفرد عب
ّ

  .ر

يـــصاحبھ نفعـــا و ـــ والعق ـــسمي ا املـــستو ـــ ع ـــق املرا لـــھ يتعـــرض الـــذي ـــ التغ ىإن ّ

حياتـھ بمراحـل نة مقا ا مي وأ ا شد مختلفة تكو قد اجات ا ذه و رحاجات، ّ ّ ،ن ىخـر
ة،( م،٢٠٠٤العمر شر ا)٢٠٠٩، م أ ،ّ:  

الذات - وتحقيق انة للم اجة إ: ا ا تنمي ق املرا ستطيع أن ذلك من واملقصود
إليھ الوصو ستطيع حد لأق ّ.  

القبو - إ اجة صدقاء: لا ن وتكو جتما القبو إ اجة ا لوتتضمن ّ

ن وتكو ماعة، ا إ باالنتماء شعرروالشعو سة متجا ات وخ كة مش داف أ
جتما بالقبو ن ق   .لاملرا

ار - بت و التعلم إ اجة ا
ّ

جديدة:  ات خ ساب اك إ اجة ا ذه ّوتتضمن

وتكسبھ ھ تواج ال واملواقف ف الظر مختلف مع التعامل من تمكنھ وومتنوعة،
ّ ّ

ذاتھ إثبات ع ة   . رالقد

ستقالل - إ اجة اّوتل: ا حاجا ا ل مستقلة صية حساس إ حاجتھ
ل تدخالت عن عيدا لية املسؤ تحمل من يمكنھ بما ا، ظائف و

ّ ً و ّو ّ
.  

نان - وا العطف إ اجة فردا،: ا بوصفھ محبوب بأنھ ق املرا شعو ًوتتمثل ر
حياة من ناشئة اجة ا ذه و از، واع حب موضع وأنھ لذاتھ، فيھ مرغوب ّوأنھ

ما لديھ فيتكو ن ق املرا عند ب با الشعو تخلق ال ف العادية؛ نسرة
ّ ّ ر

النفسية، ق املرا حياة النتظام ر ضر ذا و والعاطفي، النف باألمان يسمى و ّ

ع يحافظا ح الوالدان ستطيع ما ل ب اجة ا ذه إشباع من بد ال ّلذلك

ح ر بناء لدى ولتتكو النفسية، ة وال ن
ّ

واملحبة ّالتعاو   .ن

النف - من إ اجة ق: ا للمرا النفسية اجات ا م أ من النف من ّعد

ع النفس علم ات النظر جميع وتتفق الطفولة، منذ ا إشباع ب ي ال
ر جو ألن طر؛ وا ديد وال بالقلق الشعو ق املرا يتجنب ي ل ا إشباع ة رضر ّو

ر
ه شعو يكمن ق أسرتھ،راملرا من خاصة ن، خر من والدفء والتقبل ب ّبا ّ

للمجتمع باالنتماء ه   .روشعو

ـدا جا ـس فـرد ـل إن حيـث النفـسية، ة للـ أساسـيا شـرطا النفـ مـن عد ذا ًول ًّ

املجموعـــــة داخـــــل والـــــشعو طمئنـــــان، و بـــــالقبو ـــــا ف ـــــشعر اجتماعيـــــة ئـــــة ب ـــــ إ رللوصـــــو ل ل
وتظ نفــــسھ، ــــ ع ــــال الــــدنياباالت اجــــات ا إشــــباع عنــــد النفــــ مــــن ــــ إ اجــــة ا ــــذه ــــر
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ــــ)الفـــسيولوجية( وغ آمنــــة، ئـــة ب ضــــمن وأنــــھ ســـتقرار، و نــــة الطمأن شــــعو ـــر يظ ا فعنــــد ر،
قلـــــق ـــــ وغ ـــــدد، ن،(م وآخـــــر ـــــ). ٢٠٠٠وســـــيد ال الفـــــرد ـــــصية ـــــشئة ت ـــــ ـــــم م عامـــــل ـــــو ف

ـــ ف ـــشأ ـــ ال ئـــة الب ومـــن طفولتـــھ منـــذ أساســـا ل ـــش ًت ّ
تـــؤثر أن يمكـــن عوامـــل نـــاك أن إال ُا،

املمكـــن فمـــن الـــضغوطات مـــن ألي الفـــرد عـــرض فعنـــد الفـــرد، لـــدى النفـــ مـــن ـــ ع ّســـلبا ً

نف اضطراب إ ا عند ،(وصولھ   ).٢٠٠٥شق

غماس ب س الواقعية نا عن الفرد انفصال أو انفصام إ اب غ ش و
م التطابق ة وضر وورالتجديدات و جتماعية، املؤسسات ومطالب ن، خر غبات رع

ا م متعددة، معاي إ ن ش ولكنھ ن، خر مع الذات ان ذو ع قديم : ُمصط
ع صا س ل أنھ سان يتصو إذ قيقية؛ ا الذات أو النفس عن اب غ و ، العق لل را ّ

ن خر أعمال إنما ،(أعمالھ، سو ن). ٢٠٠٤يالع ق املرا لدى النف اب ولالغ
ا إل أشار ،(أسباب ودسو ، مرحلة) ٢٠٠٠مو إ عز اب غ أن إ ة شا خالل ىمن ُ ر

املراحل عن ة متم خصائص ذات مرحلة الشباب داية و قة املرا مرحلة وأن ا، نفس النمو
ال علم ات نظر من الكث وتؤكد الالحقة، واملراحل السابقة

ّ
مة، أ قة املرا مرحلة أن زنفس
ا ش ع ة حضا ف ظر إ عود و اب، باالغ الشعو ينعكس مة ذه عن روالتعب وز ر
جتماعية الفرد عالقات اضطراب إ وكذلك شھ، ع الذي النظام طبيعة وإ الفرد،

أدلر يؤكد حيث ن، خر مع طفولتھ ِمنذ
ُ

Adler) (باالغ الفرد شعو إرأن يرجع اب
ه شعو إ يؤدي ما يع؛ وال ب ا من حرمانھ أو طفولتھ، الوالدين معاملة رإساءة ّ

أما السليم، جتما للشعو ه الفتقا ربالنقص ي(ر إ) رو اب غ أسباب جعت أ رفقد
أن وتر املثالية، الذات ليحقق الكمال إ للوصو شاطھ يوجھ حيث داخلية ىضغوط ل

ُ

اتھاملغ قرا اتخاذ عن عاجزا صبح و بھ، تمام فقد و واقعھ عن غافال يصبح رب ً ً
.  

ومحـددا ا إطـا سـلبيا، أو إيجابيـا ـان سـواء ـق، املرا ـشھ ع الـذي سـر املنـاخ عـد ًكمـا ّ ّ
ًر ي

ة أســـر أجـــواء ـــ إ اجـــة ا أمـــس ـــ ق فـــاملرا م؛ ســـلوك ـــ ع ـــنعكس و تھ ـــص داخـــل ّيقبـــع

الت ــــ ع ـــــــساعده ع يــــنعكس الــــذي مـــر ، النفــــ بــــاألمن ه وشــــعو النفـــسية ة بالــــ رمتــــع ّ

بركــــب لتحــــاق و التطـــو مــــسايرة ــــ ع ـــساعده ــــ ال ياتيــــة ا ات ـــا امل لديــــھ نمــــي و رســـلوكھ ر ّ

قــــد). ٢٠١٧حميــــد،(املــــستقبل الطفولــــة مرحلــــة ــــ ما فقــــدا أو ن بــــو أحــــد وفــــاة فــــإن لــــذا؛
االك النفـــسية املـــشكالت بـــبعض معظـــميـــرتبط وأن الفـــرد، حيـــاة مـــن الحقـــة مراحـــل ـــ تئـــاب

مـــع ـــ فح اب، ـــ غ ـــ مع ا يتـــضم قـــد ـــ ال العزلـــة أو التفـــرد مـــن ء ـــ ن ـــشعر ن ق ّاملـــرا ّ ّ و
م مــشاعر ــ ن خــر بمــشاركة يتعلــق مــا ــ ــرص وا الــتحفظ مــن نــوع نــاك يكــو الرفــاق

ّ ن
ــ التحق أو ح، التجـر أو النبــذ، مــن خوفــا م مـوم و

ً
ــإ.  ــق املرا ا يتخــذ ـ ال املواقــف ــذه ن

بـردة أشـبھ ل متماسك، ر بمظ و الظ من ء سم ت وال صية، ال ّعالقاتھ ر
املبكـــرة املرحلــة ــ ــق املرا عنـــد اب بــاالغ الــشعو أو نتمــاء مـــة أ فــإن أخــر ة عبــا و رفعــل، زى ر

توقعـــــــــــات عـــــــــــن ــــــــــــشأ ي قـــــــــــد الـــــــــــذي ي الـــــــــــذا للــــــــــــصراع لـــــــــــو ا مـــــــــــن نـــــــــــوع ـــــــــــ
ّ

مــــــــــــنل ـــــــــــق املرا
ماعة   ). (Goodyer,2003ا

ـر يظ مختلفـة نفـسية مـات وأ ضـغوط مـن املرحلة ذه الفرد لھ يتعرض ما فإن زوعليھ؛ ّ

ــو و املرحلـة ـذه ل الفـرد عـرض إذا خاصـة واجتماعيــة، وسـلوكية نفـسية مـشكالت ل شـ ـ ّع
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واملت ســـرة ن تكــــو عناصـــر مــــن ســــاس للعنـــصر فقدانــــھ ب ـــس وذلــــك ـــيم؛ أوي بــــاألب، مثلــــة
ما ل أو   .م،

لة    :البحثُمش

ر مـــر مـــع امن ـــ ي حيـــث ن، ـــس ا لكـــال رجـــة ا النمائيـــة املراحـــل مـــن قـــة املرا مرحلـــة وعــد ّ ُ

قـــــو املرا يكـــــو وقــــد املرحلـــــة، ــــذ طبيعـــــة ا تفرضـــــ وتحــــديات مـــــشكالت ــــة مواج ـــــا نالفــــرد ن ّ

والتحــــــديات، املـــــــشكالت ــــــذه ملثـــــــل عرضــــــة ـــــــ ك ــــــم اليتميـــــــات يتــــــام قــــــات املرا وتواجـــــــھ
مرحلـــــــة قـــــــة املرا فمرحلـــــــة ـــــــا؛ ن يمـــــــر ـــــــ ال النمائيـــــــة ــــــة باملرحلـ تتعلـــــــق وتحـــــــديات مـــــــشكالت

َ ر
الــــسند وجــــود ــــ إ اجـــة ا أشــــد ــــ الفتـــاة تكــــو حيــــث ــــصية، ال بنـــاء ــــ مــــة وم ّحـــساسة ن ّ

التعــر ــ إ يــؤدي قــد مــا الوالــدين؛ أحــد فقــدان ظــل ــ تفتقــده قــد مــا ــذا و ، ّســر ّ ّ ــي لكث ض
املـــــشكالت ـــــذه ومـــــن جتماعيـــــة، و النفـــــسية واملـــــشكالت الـــــضغوط مـــــستو: مـــــن ىانخفـــــاض

إليـــھ ـــس مـــا م فـــأ ؛ النفـــ اب بـــاالغ الـــشعو مـــستو تفـــاع وا ، النفـــ بـــاألمن ُّالـــشعو ر ىر ر
ــا ع الوالــدين أحــد غيــاب ظــل ــ خاصــة ، النفــ بــاألمن الــشعو ــ املرحلــة ــذه ــ ّالفتــاة ر

املرحلــــ ــــذه مــــنــــ ــــل اســــة د وأكــــدت رجــــة، ا الت: رة اوشــــة)٢٠١٠(الــــشو ود أن) ٢٠١٤(ر،
تتكـو بالتـا الـسليم، النمـو ـ ع ـساعد ة ضـر نمـاذج ـق املرا يفقد قد م أو ب نغياب ّ ور

تلـــــك إشـــــباع عـــــدم حالـــــة ـــــ و لديـــــھ، النفـــــ مـــــن إشـــــباع ة ضـــــر ـــــ إ حاجـــــة ـــــق املرا ورلـــــدى
لديـھ يتولـد قـة املرا لـدى اجـة ا

ّ
أكــدت كمـا ، النفـ اب بـاالغ والـشعو الوحـدة مـن حالـة

ّ
ر

شـــــــلز اســـــــة وتالحمـــــــة(Schulz,2011)رد ـــــــ) ٢٠١٩(، يتفـــــــاقم النفـــــــ اب بـــــــاالغ الـــــــشعو رأن
مــــن عــــدام وا ــــا ر وتطو ــــة و ال بنــــاء عمليــــة مــــن املرحلــــة ــــذه يــــصاحب ملــــا قــــة املرا مرحلــــة

جتماعيــة ات ـا وامل ا. رالنفـ لة مـش فــإن ــلوعليـھ؛ مـستو ــ إ التعـرف ــ تتحـدد ىلبحــث ّ ّ

النف اب غ و النف من   من

ما بي العالقة واستقصاء يمات، الي قات املرا   . لدى

لرعاية -١ العقبة أبناء جمعية يمات الي قات املرا لدى النف من مستو ىما
ة وج من يتام يل ن؟وتأ  ّنظر

لدى -٢ النف اب غ مستو لرعايةىما العقبة أبناء جمعية يمات الي قات املرا
ن؟ نظر ة وج من يتام يل  ّوتأ

النف  -٣ اب غ و النف من مستو ن ب إحصائية داللة ذات عالقة ناك ىل
يتام؟ يل وتأ لرعاية العقبة أبناء جمعية يمات الي قات املرا  لدى

داف   :البحثأ

الت  ــ إ البحــث ــذا لــدىــدف النفــ اب ــ غ و النفــ مــن مــن ــل مــستو ــ إ ىعــرف ّ

ن بــ العالقـة ـ إ والتعــرف يتـام، يـل وتأ لرعايــة العقبـة أبنـاء جمعيــة ـ يمـات الي قـات ّاملرا

ن لد النف اب غ و النف من ّمستو   .ى

مية    :البحثّأ

ة- النظر ال:مية مية أ من ا مي أ اسة الد ثقت ران
قاتّ املرا و دفة املس فئة

وتحديات ايدة م مشكالت تواجھ ا كو اسة؛ والد بالبحث جديرة فئة و يمات، رالي
ّ
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ذات متغ ا تناول خالل من اسة الد ز ت ما كما ة، أولو ذات حاجات ن ولد ة، يكث ر
ّ

ما و ستقصاء، و البحث ة علم: أولو يم مفا من وم مف و و ، النف النفسمن
بأسلوب تباطھ ال النفسية ة ال مجال ن الباحث تمام ا ع استحوذ الذي ي ريجا
اب باالغ الشعو متغ وكذلك واملشكالت، الضغوط من كث ة مواج غرض ياة، را

النف باألمن مباشر ل ش يرتبط قد الذي   .النف

التطبيقية ذه:مية ل التطبيقية مية ثق اتن توفر ال س املقاي خالل من اسة رالد
ع القائمو ا م ستفيد أن يمكن وال وثبات، صدق من بھ تتمتع وما اسة، الد نذه ر

واملرشدو ة بو ال ،نالعملية و بو نال اّ توفر ال والبيانات النتائج من ستفادة وكذلك
مس ن تحس شادية امج وال طط ا بناء اسة رالد وخفضر النف من ىتو

يمات الي قات املر لدى النف اب   . غ

   :البحثمحددات 

املوضو -١ د العقبة: ّا أبناء جمعية لدى الت امل اليتميات جميع ع البحث يقتصر
ُ

يتام يل وتأ   .لرعاية

يّدا-٢ ا اشمية: امل ال دنية اململكة جنوب العقبة   .رمحافظة

د-٣   .م٢٠٢٠عام: الزمّا

شر -٤ ال د يا يل:ّ وتأ لرعاية العقبة أبناء بجمعية الت امل يمات الي قات املرا
ن ب ما ن اعما اوح ت ممن  .سنة١٨- ١٢ريتام

جرائية ات    :للبحثاملصط

تية يم املفا الية ا اسة الد رتضمنت
ّ ّ :  

النف- والثقة: من بالراحة الفرد شعو و وتحقيقرو ذاتھ، تقدير ع ة والقد ربالنفس،
ن وتحس اتھ، ا). Mulyadi,2010(إبداعاتھرقد عل تحصل ال جة الد بأنھ إجرائيا عرف رو ّ ُ

البحث ذا ألغراض املعد النف من مقياس ع يمة الي قة ّاملرا ُ
.  

النف- اب وع: غ التوافق، وسوء والعزلة ز بال الفرد شعو للمجتمع،رو نتماء دم
جتماعية؛ واملعاي القيم فض حاجاتھ رو أن شعر الذي و نفسيا من ص فال

يكو نفسيا من سان و طر، ل معرضة غ ياتھ ساسية املقومات وأن نمشبعة، ّ ّ

أم توافق أو تواز الد). Schluz,2011(نحالة بأنھ كذلك إجرائيا، عرف رو الُ جة
البحث ذا ألغراض املعد النف اب غ مقياس ع يمة الي قة املرا ا عل ّتحصل ُ

.  

قات- املرا يمات لرعاية: الي العقبة أبناء جمعية الت امل يمات الي الفتيات ن ّو ُ

من ن أعما اوح ت ممن يتام يل ّوتأ ر    .سنة) ١٨-١٢(ّ
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النظر    : يطار

النف   :Psychological Securityمن

ذا      ل م م ل نظر ة او واختالف ن الباحث باختالف النف من يم مفا زاختلفت
نة الطمأن خر النفسية يم املفا مع التداخل عض من مر يخل ولم ام، ال وم ىاملف

نفعا من و   .  نفعالية،

عرف    ُحيث ُ
هللا بأنھ) ٢٠١٠(عبد النف الس: من ا ر جو سيكولوجية حاجة

والسيكولوجية، البيولوجية اجات ا إشباع تضمن ال ف الظر ع للمحافظة واملستمر
عالقات ع البقاء ستطيع بأنھ الفرد شعو من بع و من حاجات م أ نفعا من رو

حياتھ نفعالية مية ذو الناس مع نة وم راو(ّأما. يمشبعة أن) ٢٠٠٧ي،الط ىف
ياتھ ساسية املقومات وأن مشبعة، حاجاتھ أن شعر الذي و نفسيا من ص ال

ً

أم توافق او تواز حالة يكو نفسيا من سان و طر، ل معرضھ نغ ن
ً

.  

النف باألمن الشعو ار:رمكونات ز ن) ٢٠١٧(أشار عنصر من يتكو النف من أن نإ
ن؛ سي مارئ و: ُ ة: لالعنصر قد آخر مع و الذات، مع التوافق عملية تمثل و ؛ رداخ

ياة ا ضھ ع ال الصراعات ة ومواج حل ع ي.الفرد الثا تمثل: العنصر و ؛ رخا
تھ بي مع والتوافق التناغم ع الفرد ة قد آخر بمع جتما التكيف رعملية ّ

ب والتوافق جية ا عرا نا و ا ا والعالم ة ز الغر مطالبھ  .رن

فيھ املؤثره والعوامل النف من ش: ّمعوقات يتع) ٢٠٠١(حمزةُ قد الفرد أن
ا م منفردة؛ ه بصو أو مجتمعة عمل أسباب لعدة باألمن الفرد: رإحساسھ إخفاق

ا وعدم الذات، تحقيق ع ة القد وعدم حاجاتھ، عدمرإشباع والشعو بالنفس، رلثقة
وعدم الفشل، وتوقع ، النف والضغط ، جتما واملخاوف والقلق ، جتما التقدير

اطئة ا جتماعية شئة الت وأساليب ياة، با   .ستمتاع

منذ للفرد النف من تحقيق وأساسيا اما ا دو جتماعية ئة الب تلعب كما
ً ً ً

ر
تر فإذا قدّطفولتھ، يكو ي ما و دوء وال ستقرار و ب با سم ي أسر جو الطفل نى ّ ي

والقلق ستقرار وعدم بالرفض سم ي جو شأ إذا أما ، النف باألمن الشعو راخت
باالضطرابات لإلصابة عرضة صبح و النف باألمن الشعو سيفقد فإنھ ُوالتوتر ر

بأن). ٢٠٠٥،شق(النفسية القو مكن لو الشعوُ عدام ا ع النف باألمن رالشعو ر
مشاعر ع ينطو النف باألمن فاإلحساس طر؛ ا أو وف ا من نوع أي من يباأللم
ر مظا وتبدد ، املر وف وا القلق غياب وأن ة، شا م مدلوالت إ ند س ّمتعددة َ ّ

م ارج ا من أو الداخل من صية ال مكونات ع واملخاطر ديد نةّال بالطمأن إحساس ع
مكونات مع العالقة والتقبل القبو من معقولة جات ود واملادي، نفعا ستقرار ّو ّ ل ر
من الفرد لدى مطلوب مستو توفر ع تدل مؤشرات ا ل ة، شر وال النفسية ئة ىالب ّ ّ

أحيانا ساسية اجات ا مصاف تكو قد حاجة ل ش الذي النف من
ً ّ

ن
،الع(   ).٢٠٠٤قي

النف اب كب: Psychological Alienationغ تمام با النف اب غ موضوع حظي
الفرد، حياة مية أ من لھ ملا جتماع، وعلماء النفس وعلماء الفالسفة قبل من
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املجتمعات من كث فراد ن ب ة بار سانية إ لة ومش نفسية، اجتماعية رة ظا صفتھ زو
ديث ا   ).٢٠١٥،دبلة(العصر

اصطالحا النف اب غ
ً

اب:  غ وم مف تناولت ال فات التعر عددت و تنوعت
تلك ألبر عرض ي فيما ؛ فاتزالنف سو:التعر الع يعرف بأنھ) ٢٠٠٤(ُ اب غ

ة وضر التجديدات غماس ب س الواقعية نا عن الفرد انفصال أو ورانفصام
بمعالتط قديم مصط و و جتماعية املؤسسات ومطالب ن، خر غبات مع رابق

اب غ و ، العق لل ا ا م متعددة، معاي إ ن ش ولكنھ ن، خر مع الذات ان ُذو

أعمال إنما أعمالھ، ع صا س ل أنھ سان يتصو إذ قيقية ا الذات أو النفس رعن
ن   .خر

و رأما ذاتھ،Horney يّ عن انفصال من ص ال عانيھ عما ع اب غ أن ُتر ُّ ّ ى
َ

حساس فقدان و و ومعتقداتھ، غباتھ و اصة، ا مشاعره عن ص ال ينفصل رحيث
بذاتھ حساس يفقد ذم ومن اصة، ا حياتھ التصميم ع ة القد و الفعال، ربالوجود

نف عن تحدث و ا، عضو كال ه باعتبا
ً

بار وغر منفصال آخر موجودا انت لو كما سھ
ً ً

م). ٢٠١٤علوان،(عنھ فر ر وو ى َFromال ة ا ال أش من شكال عت اب غ أن
ً

وخالقا لعاملھ مركزا بصفھ نفسھ يجد وال ذاتھ، عن ب غر بأنھ ا ف شعر و الفرد ا س يما
ً ً

ر ُ

ال ا ل تصبح ال أفعالھ وإنما إنتاجة أو ألفعالھ
ُ

أن وعليھ عليھ اسيادة حمام(ُيطيع
، و عرفھ). ٢٠١٠وال كما النف اب غ أن نفسية) ٢٠٠١بيطار،(ُكما ة تجر و

عميقة فجوة ناك بأن حساس و والرفض، الرضا عدم تتصف الفرد عند ة رشعو
ذ ساع با حساس اد لما و يتمناه، الذي املثا والعالم الواقع ن ب تفصل

ّ
ز

ّ
الفجوة ه

والرفض الرضا عدم مشاعر دادت ، والغضب،زا   .والقلقواليأس، روالنفو

النف اب غ ر   :مظا

التالية            ات باملح النف اب غ يتمثل
َّ

:  

أوال
ً

جتماعية:  السائد: Social Isolationالعزلة التيار عن وانفصالھ الفرد اب ا
والفراغ بالوحدة ه وشعو عنرمجتمعھ، لالبتعاد سعيھ مع ن خر مع ان ولو ح النف

ران،(الناس ثانيا). ٢٠٠٤ز
ً

ة:  املعيا ة(رفقدان و: Normlessness or Anomie) رالالمعيا
للموضوع واحدة أخالقية ومعاي قيم وجود عدم الفرد ا ف شعر ال املرحلة تلك

للموضوع ا ونقيض القيمة توجد أن فيمكن تحكمالواحد، معاي وجود عدم أي نفسھ،
القيم أو للمعاي منظم سق وجود وعدم املعيار فقدان وتمثل وتضبطھ، الفرد سلوك
ب مغ ألنھ ذلك ن، مع وضع مع اتفاقا ك الفعل اختيار من تمكنھ ال جتماعية

ً

ا ل ينصاع وال املعاي رفض مد،(و ثالثا). ٢٠١٩ا
ً

ز:  خليفة: Powerlessnessال ىير
التأث) ٢٠٠٣( ستطيع ال وأنھ والالقوة، بالالحو الفرد و ش و ز بال الشعو أن

ّ ل ر ر
ومن غباتھ، و وأفعالھ تصرفاتھ ع السيطرة عن ز و ا، يواج ال جتماعية راملواقف

سا ل ادتھ وإ ه فمص ه، مص يقر أن ستطيع ال رثم ر وقوبيديھ،ّ عوامل ما تحدد ىبل
ات القرا صنع او حداث مجر يؤثر أن يمكنھ ال كما الذاتھ، ادتھ إ عن جھ رخا ر ىر

سالم س من بحالة شعر ف ذاتھ تحقيق عن ز ثم ومن ياتية، عا. َّا ا
ً

املع: ر فقدان
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نا: Meaninglessness) الالمع( ون جو من ل أنNina &Johnنأشار ر املظ ذا
باخت شعر موالفرد و صية ال املسائل ن ب التمي ع ع ة القد وعدم املع رالط ر

واعتقاده، سلوكھ يوجھ وموجھ يرشده مرشد إ يتفقر بأنھ الفرد شعر حيث جتماعية؛
ُ

، مع ايتھ عطي داف ا وجود لعدم يجة ن ائل ال بالفراغ ب املغ الفرد نا شعر ُو

شاط ستقطب و اتھ، اتجا بالوتحدد أصبحت حياتھ بأن الفرد شعر ف ّاتھ،

ليمي،(مع خامسا). ٢٠١٩ا
ً

الرضا:  وعدم الفرد: Reblliousnessالتمرد شعو رو
اص أ من مجتمعھ بھ يحيط ما ل ل الرفض و شاؤم وال حباط و ط ُبال

ال الوضع قائم و ما ل الة إ أو تدم او دم جامحة غبة و ونظم زوجماعات ن،ر را
املألوف عن ج ر ا ومحاولتھ الواقع، عن بالبعد الفرد بإحساس يتمثل التمرد أن وحيث ُ ُ

ما ل ل والعداء ية والكرا والرفض السائدة، والتقاليد للعادات نصياع وعدم ع، والشا
من يحتو بما املجتمع ع او النفس ع التمرد يكو وقد ، ومعاي قيم من بالفرد ييحيط ن ُ

أخرأنظمة وقضايا موضوعات ع او   ).٢٠١٢الصيادي،(ىومؤسسات

لدى النف اب غ نأسباب ق    :املرا

ودسو              مو من ل يمكن) ٢٠٠٠(ش أسباب لعدة يرجع ن ق املرا اب اغ أن
داية و قة املرا مرحلة أن حيث ا، نفس النمو مرحلة إ عز اب غ بأن ا ص ت

ُ
ى ُ

ذات مرحلة الكثالشباب وتؤكد الالحقة، واملراحل السابقة املراحل عن ة متم خصائص
الشعو عكس مة ذه عن والتعب مة أ قة املرا مرحلة أن النفس علم ات نظر رمن ز ز

النظام طبيعة وإ الفرد، ا ش ع ال ة ضا ا ف الظر إ اب غ عود كما اب، رباالغ و
عو كما الفرد، شھ ع معالذي طفولتھ منذ جتماعية الفرد عالقات اضطراب إ أيضا د

ً

الوالدين معاملة إساءة إ يوجع اب باالغ الفرد شعو أن أدلر يؤكد حيث ن رخر
ُ

ه الفتقا نظرا بالنقص ه شعو إ يؤدي مما يع وال ب ا من حرمانھ أو رطفولتھ،
ً

ر
جع أ فقد ي و أما السليم جتما رللشعو ر حيثر داخلية ضغوط إ اب غ أسباب ت

ُ

غافال يصبح ب املغ أن ي و وتر املثالية، الذات ليحقق للكمال للوصو شاطھ يوجھ
ً

ر ى ل
اتھ قرا اتخاذ عن عاجزا صبح و بھ، تمام فقد و واقعھ رعن

ً
 .  

سابقة اسات   : رد

النفــــ                  اب ـــــ غ و النفــــ مــــن موضـــــو تناولــــت ة ـــــ كث اســــات د ــــت لرأجر ـــــش
أجـــــر. عــــام وعالقتـــــھ) ٢٠٠٣(الـــــسىفقـــــد النفـــــ مـــــن ـــــ ع التعـــــرف ــــ إ ـــــدفت اســـــة رد

مجتمـــــع تكـــــو حيـــــث ـــــاض، الر بمدينـــــة يتـــــام عايـــــة دو طـــــالب لـــــدى ـــــ ا الد نبالتحـــــصيل
ُ

ر رر
مـــن اســة يتــام) ٩٥(رالد عايـــة بـــدو نـــزالء رطالـــب النفـــ. ر مـــن مقيـــاس الباحـــث اســـتخدم

وآخـــــر الـــــدليم إعـــــداد مـــــنومـــــن مـــــن مرتفـــــع مـــــستو وجـــــود ـــــ إ اســـــة الد توصـــــلت حيـــــث ىن؛ ر
ُ

مـــــن ن بـــــ ســـــالبة تباطيـــــة ا عالقـــــة وجـــــود عـــــن أســـــفرت كمـــــا اســـــة، الد عينـــــة لـــــدى رالنفـــــ ر
يتـــام لـــدى ـــ ا الد والتحـــصيل ـــا. رالنفـــ أجـــر ـــارىكمـــا ـــ) ٢٠١٢(و إل ـــدفت اســـة رد

وا النجــاح وتوقعــات النفــ مــن ن بــ العالقــة عــن ــالكــشف يتــام مــن عينــة لــدى لفــشل
مـــن العينـــة عينـــة تكونـــت حيـــث املكرمـــة، مكـــة

ُ
بواقـــع٢١٨ املكرمـــة مكـــة مدينـــة ـــ يتـــام مـــن

و١٤٠ يتــــــام، دار خــــــارج مــــــن نــــــاث و الــــــذكو دار٧٨رمــــــن داخــــــل مــــــن نــــــاث و الــــــذكو رمــــــن
النفـسية نــة الطمأن مقيـاس الباحثــان اسـتخدم اســة الد ـداف أ ولتحقيــق ومقيــاسريتـام، ،

والفـشل النجاح النفـ. توقعات مـن جـة د ن بـ طرديـة عالقـة وجـود ـ إ اسـة الد روتوصـلت ر
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النجــاح وتوقعـات عـاد مــن. وأ ـل و)جايـا(ىوأجـر و)الي(، و)الي(، ـغ(، ا و)وو ه(، و)وز ) صــن(،
(Jia, Li, Li, Zhou, Wang & Sun,2017)مـن ن بـ العالقـة عـن الكـشف ـ إ ـدفت اسـة رد

عينــــــةالنفـــــ وتكونــــــت ن، الـــــص ــــــ املتوســـــطة املرحلــــــة طلبــــــة لـــــدى نــــــت ن ـــــ ع دمــــــان ّو ّ

مـن اسة رالد
الـصفوف) ٧٤٧(ّ طلبـة مـن وطالبـة ع،ًطالبـا والعاشـرالـسا والتاسـع تـم. والثـامن

مـــستو أن ـــ إ النتـــائج ت وأشـــا نـــت، ن ـــ ع ولإلدمـــان النفـــ لألمـــن ن مقياســـ ىاســـتخدام ر
ال لــــدى النفــــ مرتفعــــامــــن جــــاء نــــت ن ــــ ع دمــــان مــــستو وأن متوســــطا، ــــان ًطلبــــة ى

ً

النفــ مــن ن بــ إحــصائيا دالــة ســلبية تباطيــة ا عالقــة وجــود عــن النتــائج وكــشفت م، رلــد
املتوســـطة املرحلـــة طلبـــة لـــدى نـــت ن ـــ ع دمـــان وأمينـــة. و ـــش ال مـــن ـــل ) ٢٠١٧(ىوأجـــر

ال ــــ ع للتعــــرف اســــة الد ــــدفت اســــة رد طفــــالر لــــدى كتئــــاب و النفــــ مــــن ن بــــ عالقــــة
اســة الد ـ تـم كمـا املديــة، بمدينـة يتـام طفـال مـن عينــة ـ ع اسـة الد تطبيـق راليتـامىوتم ر
الــدليم ــم ف إعــداد مــن النفــ مــن مقيــاس اســة الد ــ واســتخدم ، الوصــفي املــن رإتبــاع

الباحثــــــ طــــــرف مــــــن عديلــــــھ و نــــــھ تقن تــــــم أن عــــــد ن وطبيعــــــةووآخــــــر عينــــــة مــــــع يــــــتالءم ــــــي ل ان
وجـــود ــ إ اســة الد وتوصــلت ـــالق، ا عبــد إعــداد مــن لألطفـــال كتئــاب ومقيــاس اســة، رالد ر

عنــــــد إحــــــصائيا دالــــــة و عكــــــسية طفــــــال٠.٠١عالقــــــة عنــــــد كتئــــــاب و النفــــــ مــــــن ن بــــــ
أجـــر. اليتـــامى ال) ٢٠١٨(شــــبىكمــــا اب ــــ غ مـــستو ــــ إ التعـــرف ــــ إ ــــدفت اســـة ىد ّ نفــــر

مــن اسـة الد عينـة وتكونـت ات، ــ املتغ بـبعض وعالقتـھ ن ي الفلـسطي ن الالجئــ مـن عينـة رلـدى
ّ ّ ّّ ّ

النتـائج) ٩٩٢( ت وأشـا ، النفـ اب ـ غ مقيـاس اسـتخدام وتـم ولبنـان، غـزه ن الالجئ رمن
ــــــ ق فـــــر نـــــاك ـــــر تظ ولـــــم اســـــة، الد أفــــــراد لـــــدى النفـــــ اب ـــــ غ مـــــستو انخفـــــاض ـــــ وإ ر

ّ ى
ـــىمــستو ق فــر ـــرت ظ نمــا ب التعليمـــي، واملــستو س ــ ا ـــ ملتغ عــز النفـــ اب ــ وغ ىى ي

ُ

عمـــــر مــــــن الفئـــــة لـــــصا العمـــــر ــــــ ملتغ عـــــز اب ـــــ غ ّمـــــستو ى
ُ

ــــــب). ٢٥ -٢٦(ى ذو أبـــــو ىوأجـــــر
املرحلـــة) ٢٠١٩( طـــالب لـــدى النفـــ بـــاألمن الـــشعو مـــستو ـــ إ التعـــرف ـــ إ ـــدفت اســـة رد ى ّ ر

قـــص يـــة تر ـــة مدير ـــ ـــة مـــنالثانو اســـة الد عينـــة وتكونـــت ، املفـــر ربة
ّ ّ ّ وطالبــــة، ) ١٩٩(ق ًطالبـــا

عمــــرة أبــــو مقيــــاس اســــتخدام مـــــستو) ٢٠١٢(وتــــم أن ــــ إ النتــــائج ت وأشــــا ، النفــــ ىلألمـــــن ر
ذات ق فــــر جــــود و مرتفعــــا، ــــان ن الالجئــــ ن الــــسو الطــــالب لــــدى النفــــ بــــاألمن والــــشعو و ر ًر

املر طـــالب لـــدى النفـــ مـــن ـــ إحـــصائية مـــنداللـــة ـــل ل تبعـــا ـــة الثانو س: ًحلـــة ـــ ا ـــ ّمتغ

عــدم ــ إ النتــائج ت أشــا كمــا العلمــي، التخــصص لــصا التخــصص ــ ومتغ ، الــذكو رلــصا ّ ّ ر
ـــــ ملتغ تبعـــــا ـــــة الثانو املرحلـــــة طـــــالب لـــــدى النفـــــ بـــــاألمن الـــــشعو مـــــستو ـــــ ق فـــــر ًوجــــود ر ىو

ـ ا الد بوشــعراية. رالـصف عـن) ٢٠١٩( وأجـرت الكــشف ـ إ ـدفت اسـة ابرد ــ غ ىمـستو
، ــام ا الــسكن ــ ن املقيمــ امعــة ا طلبــة مــن عينــة لــدى الــذات بتقــدير وعالقتــھ ّالنفــ

بلغـــت عينـــة ـــ وطالبـــة) ٩٣(ّع اب. ًطالبـــا ـــ غ مـــن مرتفـــع مـــستو وجـــود ـــ إ النتـــائج ت ىأشـــا ر
مـــــستو ن بـــــ عكـــــسية عالقـــــة وجـــــود ـــــ إ أيـــــضا ت، أشـــــا كمـــــا اســـــة، الد عينـــــة لـــــدى ىالنفـــــ ً ّ

ر ر ّ

اســــةالــــش الد أفــــراد لــــدى الــــذات وتقــــدير النفــــ اب بــــاالغ رعو
ّ اشــــدة. ر الر ) ٢٠١٩(ووأجــــرت

وعالقتـــــــھ جتمـــــــا التواصـــــــل مواقـــــــع اســـــــتخدام مـــــــستو ـــــــ إ ــــرف التعـــ ـــــــ إ ـــــــدفت اســــــة ىد ّ ر
اســة الد عينــة وتكونــت مـوك، ال جامعــة ــ الوافــدين العـرب الطلبــة لــدى النفــ اب ربـاالغ

ّ ّ ّ

مـــــن) ٤٠٠(مـــــن وطالبـــــة ـــــطالـــــب مقيا ر تطـــــو وتـــــم مـــــوك، ال جامعـــــة ـــــ الوافـــــدين الطلبـــــة
لـــدى النفـــ اب ـــ غ مـــستو أن ـــ إ اســـة الد نتـــائج وتوصـــلت الباحثـــھ، قبـــل مـــن اســـة ىالد ر ر

ّ ّّ

ذات قـــا فر نـــاك وأن متوســـط، بمـــستو جـــاء مـــوك ال جامعـــة ـــ الوافـــدين العـــرب الطلبـــة
ً
و ى
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م ــــــ ع الطلبــــــة اســــــتجابات متوســـــــطات ــــــ إحــــــصائية عـــــــزداللــــــة النفــــــ اب ــــــ غ ىقيـــــــاس
ُ

الـــــذكو لـــــصا س ـــــ ا ات ـــــ رملتغ ليليـــــة. ّ وا يـــــة الرا ـــــ) ٢٠٢٠(وأجـــــرت إ ـــــدفت اســـــة رد
طلبـــــة لـــــدى النفــــ اب بـــــاالغ الـــــشعو مــــستو ـــــ ع النفـــــسية الــــضغوط تـــــأث ـــــ إ رالتعــــرف ى ّ

مـــن اســـة الد عينـــة وتكونـــت قـــابوس، الـــسلطان رجامعـــة
ّ ّ اســـتخ) ٤٨٢(ّ وتـــم وطالبـــة، دامًطالبـــا

عــاد أ عــة أل وفقــا النفــ اب ــ غ مــستو لقيــاس ن رأداتــ
ً وعــدم: ى باالنتمــاء، الــشعو رفقــدان

ــ إ النتــائج ت وأشـا النفــسية، الــضغوط ومقيـاس ، ــ املع وفقــدان ـز، وال ، باملعــاي ام ـ رل
ـــــرت أظ كمـــــا عــــام، ل ـــــش منخفـــــضا ــــان الطلبـــــة ن بـــــ النفــــ اب ـــــ غ ـــــشار ان معــــدالت ًأن ّ

بــأالنتــائ تت لــم نمــا ب اب، ــ غ عــاد أ بجميــع بــؤ الت ــ ع التعليميــة الــضغوط ــ تــأث وجــود ّج ّ

املع فقدان ببعد إال ية ال   . ُالضغوط

السابقة اسات الد استعراض   :رخالصة

امعات  وا س املدا وطلبة يتام مثل مختلفة، فئات السابقة اسات الد رتناولت ر
ن، متغوالالجئ عض مستويو إ للتتعرف الية ا اسة الد وجاءت اسة، الد ىذه ّ ر ر

ّ ّ

يتام يل وتأ عاية وجمعيات مراكز الت امل قات املرا يمات الي لفئة ين املتغ رذين ّ

ين املتغ ذين ن ب العالقة واستقصاء العقبة، مدينة وتحديدا ّدن، ً
  . ر

جراءات و قة   : الطر

نتكو :البحثعينة العقبةّ أبناء جمعية الت امل يمات الي جميع من اسة الد ّأفراد ُ
ر

ّ

ن عدد والبالغ العقبة، محافظة يتام يل وتأ بعاد) ١٥٠(لرعاية اس عد يمة، ) ٢٣(ي
ن ب ما ن أعما وتراوحت والثبات، الصدق لغايات استطالعية كعينة يمة ي قة رمرا ّ)١٢-

  .سنة) ١٨

امل م لصغر ونظرا
ً

امل أسلوب البحث اتبع فقد املحدود؛ ي ا امل عھ وتو جتمع
ّ ز

ي حصا املجتمع لعناصر دف،الشامل مناملس البحث عينة تكونت حيث
ُ

يمة) ١٧٣( ي
قة يتاممرا يل وتأ لرعاية العقبة أبناء بجمعية الت وذلكامل العقبة، محافظة

العينة أفراد ناء است ن ستطالعية،عد مب و كما دووذلك   ): ١(لا

  ) ١(لجدو

اسة الد عينة أفراد ع رتو   ز

ة العمر   املجموع  املرحلة

  ٦١  سنة) ١٤-١٢(

  ٥٧  سنة) ١٦-١٤(

  ٥٥  سنة) ١٨-١٦(

الك   ١٧٣  املجموع
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  : البحثأدوات

النف:أوال من    :مقياس

م عدد ع طالع عد وذلك ، النف من مقياس ر تطو تم
ّ

السابقة اسات الد رن
و ، النف من وعماد)٢٠٠٥(شق: مجال ض)٢٠١٥(، وا ي)٢٠١٨(، واملال ،

اشتقاق)٢٠١٩( تم حيث ،
ُ

ع) ٣٣( عة مو ،) ٦(ّزفقرة ولية بصيغتھ عاد عرضوأ ّتم

ع ولية تھ بصو ختصاص) ١٠(راملقياس وذو س التد يئة أعضاء يمن ر
امعات والقياسا النفس، وعلم ، بو وال النف شاد ن املتخصص من يدنية، ر ر

دف ال قياس ع املقياس ة قد مدى حو بوضوح الرأي إبداء م م وطلب م، روالتقو ل َ
ِ
ُ

وضوح كذلك ا، عل سيطبق ال الفئة ملستو املقياس مالءمة ومدى ألجلھ، وضع ّالذي ى
وإبداء اللغة، وسالمة ات خذرالعبا تم وقد اسة، الد خدم و مناسبا نھ ير بند رأي

ّ ً و ّ

حذف تضمنت ال م صياغة) ٣(ّبمالحظا عديل و لذلك)٦(فقرات، توضيح ي فيما   : ؛

  ) ٢(لجدو

النف من مقياس من ا حذف أو ا عديل تم ال   الفقرات

ذف ا أو التعديل قبل ذف  الفقرة ا أو التعديل عد   الفقرة

أأش-٢ مع اكو عندما بالراحة أ  .نعر مع اكو عندما تاح نأ   .ر

معاملـــــــــة-٣ عـــــــــن تختلـــــــــف قـــــــــة يطر ـــــــــ أ عـــــــــامل
ي   .أخو

تختلــــــف ــــــ م ــــــ أ معاملــــــة أن أجــــــد
ي أخو معاملة   .عن

مستقب-٧ من وف با عـــــــد  .أشعر املـــــــستقبل مـــــــن ـــــــوف ا تـــــــاب ي
ي أ   .وفاة

ولة-١١ س ي أصدقا أسامح   حذف  .ال

م-١٨ ي أسر عامل من بالسعادة م  .أشعر أ بمعاملة سعيدة بأن   .ىأر

ي-٢٠ حيا من جدا متضايق بأن أشعر
ً

  حذف  .

م-٢١ أسعد ي أصدقا أن م  .أتوقع أسعد ي أصدقا أن   .أجد

ولة-٢٦ س أغضب أن عـــــد  .ىأر مـــــن ولة ـــــس الغـــــضب ـــــ إ أميـــــل
ي أ   .وفاة

ا-٢٨ وال بنف تم بأحدا   حذف  .تم

البالغة كما  ستطالعية العينة أفراد أداء ن ب تباط معامالت حساب ّتم يمة) ٢٣(ر ي
معامالت قيم تراوحت حيث لية، ال جة والد النف من مقياس فقرات من فقرة ل ع

ُ ّ ُ
ر

ن ب ما كما)٠.٧٦ -٠.٤٠(رتباط ن، ب ما تباط معامالت قيم  )٠.٧٥ -٠.٣٩(رتراوحت
للمقياس لية ال جة والد البعد ع جة ّللد ُُ

ر   .ر
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نكما ق بطر املقياس ثبات من التأكد تم
ّ

العينة:  ع تطبيقھ خالل من عادة، قة ّطر

البالغة عينة) ٢٣(ستطالعية خارج ومن اسة، الد مجتمع داخل من يمة ي قة ّمرا ُ
ِ ر

ّ

ع قة بطر الثبات معامل حساب وتم اسة، ِالد
ّ ر

حيثّ أسبوعان، ه مقدا م بفاصل ادة
ُ

ر ز
لية ال جة الد ّبلغت ُ

  ).٠.٧٧(ر

قةو نباخ(طر كر الثبات): وألفا معامل قيمة بلغت حيث
ُ

و)٠.٨١( ألغراض، مقبولة قيم
اسةذه رالد

من. ّ ائية ال تھ بصو املقياس روتكو ن باتجاه) ٣٠(ّ مصوغة ا جميع فقرة
لـ تمي وت ي، وت) ٦(إيجا عاد، نأ ب ما لية ال جة الد مدى اح ّر ُ

ر ّوت ،)١٥٠ – ٣٠(و

التا للمعيار وفقا املقياس فقرات ع اسة الد أفراد استجابات
ً

ر
ّ     :  

منخفضفأقل١.٦٦( ىمستوفأك٣.٢٤(و،)متوسطىمستو٣.٣٣ – ١.٦٧(و ،)ىمستو
 ). مرتفع

النف: ًثانيا اب غ اسات :مقياس الد من عدد ع طالع عد املقياس ر تطو رتم
ّ

قرع اسة كد ، النف اب غ مجال مد)٢٠١٦(رالسابقة وا ليمي)٢٠١٩(، وا ،
من)٢٠١٩( املقياس تكو حيث ن، ّ ُ

ع) ٣٠( عة مو عاد) ٤(ّزفقرة وتم أ ولية، ّبصيغتھ

ع ولية تھ بصو املقياس أعضاء) ١٠(رعرض ختصاصمن وذو س التد ييئة ر
والقياس النفس، وعلم ، بو وال النف شاد ن املتخصص من دنية، امعات يا ر ر
وضع الذي دف ال قياس ع املقياس ة قد مدى حو الرأي إبداء م م وطلب م، روالتقو ل َ

ِ
ُ

وض كذلك ا، عل سيطبق ال الفئة ملستو املقياس مالءمة ومدى ّألجلھ، اتى العبا روح
ال م بمالحظا خذ تم وقد اسة، الد خدم و مناسبا نھ ير بند أي وإبداء اللغة، روسالمة

ّ ً و ّ

حذف صياغة) ٤(ّتضمنت عديل و لذلك) ٥(فقرات، توضيح ي فيما   :    فقرات،

قم رجدو   )٣(ل

النف اب غ مقياس من ا حذف أو ا عديل تم ال   الفقرات

الت قبل ذف  عديلالفقرة ا أو التعديل عد   الفقرة

ياة-١ ا يذكر تقدم أي أحقق لم بأن ياة  .أشعر ا دا أ أحقق لم بأن   .ىأر

ياة -٥ ا وجودي ع املوت   حذف  .أفضل

ياة-٨ ا ذه مفيد ء ال أن مـــــن  .ىأر يـــــاة ا ـــــذه ـــــ مفيـــــد ء ـــــ ال أن ىأر
وفاة ي،عد   أ

م-١٠ نال خر أي   حذف  .رمخالفة

ي-١١ يحيط الذي املجتمع من جزء أن ي  .ىأر يحيط الذي املجتمع من نف   .أجد

اتفي-١٥ ھ يحتو ما ل عة متا إ   حذف  .أميل

نف-١٨ مع وحيدا وق قضاء إ أميل
ً

وحيدا  . وق بقضاء غب أ
ً

  .ر

بالعنف-٢٢ د أ ملا مل  .رأتوصل الوصو لأحاو بالقوةل ده أ   .را

ي-٢٧ أ يخالف ما ل   حذف .رأعادي
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البالغة ستطالعية العينة أفراد أداء تباط معامالت حساب تم ّكما يمة) ٢٣(ر ي
قيم تراوحت حيث لية، ال جة والد النف اب غ مقياس فقرات من فقرة ل ع

ُ ّ ُ
ر

ن ب ما تباط ن رمعامالت ب ما تباط)٠.٧٣ -٠.٤٢(تراوحت معامالت قيم تراوحت كما ر،
ن ب جة،)٠.٧٥ -٠.٣٩(ما للمقياسرللد لية ال جة والد البعد ّع ُُ

  .ر

املقياس      ثبات من التأكد تم نكما قت قة:بطر العينةعادة،طر ع تطبيقھ خالل ّمن

البالغة ح) ٢٣(ستطالعية تم كما اسة، الد أفراد داخل من يمة ي قة ِمرا ر
معاملّ ساب

لية ال جة الد بلغت حيث أسبوعان، ه مقدا م بفاصل عادة قة بطر ّالثبات ُ
ر ر ز

ُ
)٠.٨٣(،

قة نباخ(وطر كر الثبات)وألفا معامل قيمة بلغت حيث ،
ُ

ألغراضو) ٠.٨٧( مقبولة قيم
اسة الد رذه

من .ّ ائية ال تھ بصو املقياس روتكو ن باتجاه) ٢٦(ّ مصوغة ا جميع فقرة
لـإيجا تمي وت ن) ٤(ي، ب ما لية ال جة الد مدى اح وتر عاد، ّأ ُ

ر ت)١٣٠ – ٢٦(و ،ّ

التا للمعيار وفقا املقياس فقرات ع اسة الد أفراد استجابات
ً

ر
ىمستوفأقل١.٦٦:( ّ

و) منخفض متوسط٣.٣٣ – ١.٦٧( ، و) ىمستو مرتفع٣.٢٤(، مستو   ).ىفأك

حصائية طوات   : ا

ع .١ صو سلا مقاي لتطبيق الرسمية؛ ات ا من مة الال مة امل يل س و زاملوافقة ّ

ع يتامالبحث يل وتأ لرعاية العقبة أبناء العقبةجمعية   .محافظة

من .٢ البحث عينة أفراد يتامحصر يل وتأ لرعاية العقبة أبناء  .جمعية

البحث .٣ س مقاي ر وتطو   .إعداد

العينة .٤ ع البحث س مقاي البحثتطبيق أدوات صدق من والتحقق ستطالعية،
ا   .وثبا

البحث .٥ عينة ع البحث س مقاي   .تطبيق

املناسبة .٦ حصائية امج ال باستخدام ، اسب ا ع البيانات غ   .تفر

التوصيات .٧ ضع و ا، وتفس البيانات   .وتحليل
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ا ومناقش النتائج   :عرض

أوال
ً

و:  بالسؤال املتعلقة النتائج
ّ

ا ومناقش قات: ل املرا لدى النف من مستو ىما
سابية ا وساط حساب تم السؤال، عن لإلجابة ن؟ نظر ة وج من يمات ّالي ّ

النف من مقياس لفقرات اسة الد أفراد الستجابات واملستو ة املعيا نحرافات رو ر
ّ ى

دو وا عاد، و لية ال جة لللد ّ ُ
النتائج) ٤(ر ذه   : ّيو

دو   )٤(لا

مستو مقياس لفقرات اسة الد أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و سابية ا ىاملتوسطات ر ر
ّ ّ ّ

عاد و لية ال جة الد ع النف ّمن ُ
  ) . ١٥٠= ن( ر

ّاملتوسط  ُالبعد ُ

ي سا   ا
نحراف

  ياملعيار
ب ت   ىاملستو  ال

والقبو ب با لالشعو ر
م ا نتماء   اعةو

ّمتوسط  ٥  ٠.٦٦  ٢.٦٢ ُ  

باألمان ّمتوسط  ٦  ٠.٧١  ٢.٥٩  رالشعو ُ  

ن خر و بالذات ّمتوسط  ٣  ٠.٧٤  ٢.٦٩  العالقة ُ  

ّمتوسط  ٢  ٠.٦٧  ٢.٧٠  لالتفاؤ ُ  

نفعا ّمتوسط  ٤  ٠.٦١  ٢.٦٥  تزان ُ  

جتماعية ّمتوسط  ١  ٠.٧٧  ٢.٧٢  تمامات ُ  

لية ال جة ّالد ُ
ّمتوسط    ٠.٦٩  ٢.٦٦  ر ُ  

دو ا جاءت) ٤(لش قد عاد جميع اسة الد ألفراد النف من مستو أن رإ
ّ ى

لية ال جة الد ي سا ا املتوسط بلغ حيث ّمتوسطا، ُُ
ر ّ ُّ ً

معيار)٢.٦٦( انحراف و ،)٠.٦٩(ي،
بلغ ي حسا بمتوسط جتماعية تمامات و عد أع جاء ّوقد وانحراف)٢.٧٢(ُ ،

بلغ أيضا) ٠.٧٧ (يمعيار متوسط مستو و ًو نظر. ى ة وج من يجة الن ذه تفس مكن و
تواجھ ومشكالت ات صعو عليھ تب ي قد ما، كال أو ما أحد الوالدين غياب بأن الباحثان
ال ل ش و النفسية الرعاية يوفر الذي والداعم السند يفتقد حيث ما، غيا حال بناء

و ف ن، خر عند ليتوفر ال عن نتج الذي م( بن أو الدعم) ب مصادر فجميع
مان و بالدفء الشعو فإن لذلك؛ البديل، من س ول ساس ا منبع من تكو رالرعاية ن

والتفاؤ ياة ا عن والرضا ، نفعا تزان و جتماعية تمامات و ، النف ستقرار لو
ا مصد غياب ن خر مع متوسطةروالعالقة أو منخفضة تكو قد   .نساس،

منذ للفرد النف من تحقيق وأساسيا ما م ا دو جتماعية ئة الب تلعب ًركما
ذا ف مان، و دوء وال ستقرار و ب با سم ي أسر جو الطفل ى تر فإذا طفولتھ،

ّ
ي ّ ّ

بال سم ي جو شأ إذا أما ، النف باألمن الشعو م س
ّ ّ والقلقر ستقرار وعدم رفض

النفسية باالضطرابات لإلصابة عرضة صبح و النف باألمن الشعو سيفقد فإنھ ُوالتوتر،  ر
  ).٢٠٠٥،شق(
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أو وف ا من نوع أي من باأللم الشعو عدام ا ع النف باألمن الشعو فإن ذا رول ر
س متعددة مشاعر ع ينطو النف باألمن فاإلحساس طر؛ ّا مدلوالتي إ ند

مكونات ع واملخاطر ديد ال ر مظا وتبدد ، املر وف وا القلق غياب وأن ة، شا ّم ّ َ

واملادي، نفعا ستقرار و نة بالطمأن إحساس مع ارج ا من أو الداخل من صية ال
ة شر وال النفسية ئة الب مكونات مع العالقة والتقبل القبو من معقولة جات ّود ّ ل ار ل ،

قد حاجة ل ش الذي النف من من الفرد لدى مطلوب مستو توفر ع تدل ىمؤشرات ّ ّ

أحيانا ساسية اجات ا مصاف تكو
ً ّ

،(ن   ).٢٠٠٤العقي

اسة د نتائج من السؤال ذا نتائج ،)(Jia, Li, Li, Zhou, Wang & Sun,2017)رواتفقت
منوال املتوسط املستو إ ت ىأشا ذهر اختلفت نما ب ، النف باألمن رالشعو

اسة د يجة ن مع يجة ،(رالن النف) ٢٠٠٣الس من مستو إ ا نتائج توصلت ىوال
اسة ود مرتفعا، ان يتام رلدى

ُ
ب،( ذو الشعو) ٢١٠٩أبو مستو أن ا نتائج رت أظ روال ى

مرتف ان ن الالجئ ن السو الطالب لدى النف تفاعارباألمن ا ختالف، ذا ولعل ًعا، ر ً

أي ؛ الجئو م لك م أسر يكونو فقد العينة، أفراد طبيعة إ عود نوانخفاضا، ن ّ أن: ً
بمستو انحو ا حداث شعر فمثال، يتام، لدى ال ا و كما مفككة غ ىسرة ن

ً ّ

طل أما ا، تكبو ا ال نح ا طبيعة ب س النف من من فقدرمنخفض س املدا ربة
تختلف فلم م، أسر شو ع م أ إال ن، الجئ انوا وإن م، ف العكس، ع نيكونو ن
داخل مرتفع بمستو ن شعر قد لذلك وء، ال ب س الوالدين بوجود م شئ ت ىأنماط و

الوالدين فاقدي يتام عكس م،  .  أسر

ا ومناقش ي الثا بالسؤال املتعلقة النتائج عرض
ّ

لدىما:  النف اب غ ىمستو
املتوسطات حساب تم السؤال، عن لإلجابة ن؟ نظر ة وج من يمات الي قات ّاملرا ّ

النف اب غ مقياس لفقرات اسة الد أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و سابية را ر
ّ

دو وا عاد، و لية ال جة لللد ّ ُ
النتائج) ٥(ر ذه   :ّيو

دو   )٥(لا

امل
ّ

فقرات ع اسة الد أفراد الستجابات واملستو ة املعيا نحرافات و سابية ا رتوسطات ر
ّ ى ّ

عاد و لية ال جة الد ع ، النف اب غ ّمقياس ُ
  ). ١٥٠= ن( ر

ّاملتوسط  ُالبعد ُ

ي سا   ا
نحراف

  ياملعيار
ب ت   ىاملستو  ال

  مرتفع  ١  ٠.٦٨  ٣.٦٢  الالمع

ة   مرتفع                  ٠.٥٣  ٣.٥٣  رالالمعيا

ّمتوسط  ٢  ٠.٦٩  ٢.٩٧  العزلة ُ  

ّمتوسط  ٤  ٠.٧٢  ٢.٨٨  ّالتمرد ُ  

لية ال جة ّالد ُ
  مرتفع  -  ٠.٦٥  ٣.٤٤  ر
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دو ا لية) ٥(لش ال جة الد ع اسة الد أفراد لدى النف اب غ مستو أن ّإ ُ
ر ر

ّ ى
بلغ حيث مرتفعا، جاء قد ة والالمعيا الالمع عدي و

ُ ً ليةر ال جة للد ي سا ا ّاملتوسط ُ
ر ّ

معيار)٣.٤٤( انحراف و بلغ)٠.٦٥(ي، ي حسا بمتوسط الالمع و عد أع جاء كما ،ّ ُ

بلغ)٣.٦٢( معيار انحراف و ة)٠.٦٨(ي، الالمعيا لبعد ي سا ا املتوسط بلغ كما ر، ُ)٣.٥٣(،
معيار انحراف ع)٠.٥٣(يو أما مرتفع، بمستو ا جميع و ،ُ جاءاى فقد والتمرد العزلة ّدي

املرتفع من ب وقر متوسط   .ىبمستو

الدعم          ومصادر السند يفقد فقد ما، أحد أو والديھ يفتقد من أن الباحثان ر ىو
ألن ؛ النف اب غ و والعزلة بالوحدة شعر التا و والنفسية، املادية والرعاية تمام و

ذلكم ه عرصاد ستحوذ ف متوفرة، وغغ ي العقال غ والتفك السلبية املشاعر ليھ
ح اب باالغ شعر ف حياتھ، سلبا تؤثر خاطئة معتقدات تب إ أ ي ما ًاملنطقي؛ ّ

فاقد و ف النفسية؛ اجات ا حساب ع املادية حاجاتھ ل ب تم عاية بدار روجوده
مو غ ا مصاد ألن و ا د ير كما النفسية   .جودةرللرعاية

ش ليمي،(ُو عن) ٢٠١٩ا الفرد ا ف ينفصل ال الة ا و النف اب غ أن إ
ن، باآلخر ثقة وعدم وقلق، خوف من ا يصاح وما ة، بالغر الشعو مع والثقافة، ُاملجتمع ر
التكيف عدام ال ذلك كو و ، أخر ة تا التعا و ة تا بالدونية حساس و الذات ّوتفرد ن ى ر ر ّ

أنجت ذلك للفرد، جتما تصال لضعف أو العاطفي، الدفء ملحدودية أو ، ما
املجتمع؛ ا ينم ال داف من لكث ة كب قيمة ن ير ال العزلة يحبو الذين ُفراد و ن ّ

عدم ه وشعو السائدة، الثقافة تيار عن وانفصالھ ابھ وا بالوحدة الفرد شعو ع رو ّر

وتب عّندماج، قادر غ يجعلھ الذي مر سائد، و ملا مخالفة يم مفا أو مبادئ
و وما مادي و ما ن ب تناقض حالة الفرد يكو بحيث القديمة، وضاع نمسايرة
عند خاصة النفسية، الناحية من ال املادية، الناحية من املجتمع موجود و ف ، نف

كفقدان قيقية ا الدعم مصادر   .الوالدينافتقاد

اشدة الر اسة د نتائج مع الية ا اسة الد نتائج وواتفقت ر ر
أن) ٢٠١٩(ّ إ ت أشا رال

بمستو جاء موك ال جامعة الوافدين العرب الطلبة لدى النف اب غ ىمستو ى
اسة د يجة ن مع اختلفت ن ح لية، ال جة الد ومرتفع عاد، أ ثالثة رمتوسط ّر ُ

ليلية)٢٠١٩(بوشعراية وا ية الرا اسة ود شب)٢٠٢٠(ر، اسة ود وال)٢٠١٨(ر، ،
الذين س املدا طلبة لدى النف اب غ من منخفض مستو وجود إ ا م ل ت رأشا ىر
ان الطلبة ن ب النف اب غ شار ان معدالت فإن وكذلك م، بيو م والد مع شو نع

ا ا طلبة لدى عام، ل ش نًمنخفضا ي الفلسطي ن الالجئ من   .معات

ا ومناقـــش الثالـــث بالـــسؤال املتعلقـــة النتـــائج عـــرض
ّ

إحــــصائية:  داللـــة ذات عالقـــة نـــاك ـــل

داللة مستو قـات) α≥ ٠.٠٥(ىعند املرا لـدى النفـ اب ـ غ و النفـ مـن مـستو ىبيــن
و يتــــام؟ يـــــل وتأ لرعايــــة العقبــــة أبنــــاء جمعيــــة ــــ يمــــات عــــنالي تـــــملإلجابــــة الــــسؤال، ّــــذا

دو وا ات املتغ ن ب تباط معامالت لحساب ّ ذلك) ٦(ر   :يو
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دو   ) ٦(لا

تباط ا معامالت سو(رقيم اب) نب غ و النف من مستو ن ب العالقة ىلفحص
اسة الد أفراد لدى رالنف

  )١٥٠= ن(ّ

تباط  ّاملتغ معامل الداللة  رقيمة   ىمستو

النف النفXمن اب   **٠.٠٤١  ** 0.24 -  غ

التحديد   **٠.٠٤٧ ٠.٠٥٧٦  معامل

داللة**  مستو عند ىدال ّ)٠.٠١.(  

دو ا من النف) ٦(ليت من مستو ن ب عكسية عالقة ليةىوجود ال جتھ ّد ُ
،ر

عاده ب: وأ والعالقة باألمان، والشعو ماعة، ا نتماء و والقبو ب با رالشعو الذاتلر
النف اب غ ومستو جتماعية، تمامات و ، نفعا تزان و ، والتفاؤ ن، خر ىو ل

عاده وأ لية، ال جتھ ّبد ُ
اسة،: ر الد أفراد لدى ، والتمرد والعزلة، ة، والالمعيا ، رالالمع ر

ّ ّ

ين املتغ لكال لية ال جة الد ن ب تباط معامل بلغ ّحيث ُ
ر االتج) ٠.٢٤( ر أيو السالب؛ : اه

الداللة مستو إحصائياعند ودالة عكسية عالقة ا تفع)٠.٠٤١(ىأ ا لما بمع ر،
ّ

التحديد معامل بلغ كما ن، لد النف اب غ انخفض النف من ّمستو ( ى
داللة)٠.٠٥٧٦ مستو عند النف) ٠.٠٤٧( ى، من مستو بھ م س ما مقدار أن بمع ى،

عنشكيل د تز ال النف اب غ يو%)٦( حالة حيث قليلة؛ سبة و ،
ُ

الشعو مستو ا وم اب، غ حالة مجتمعة ل ش ة كث عوامل توجد بأنھ رالباحثان ى
إن حيث منطقية يجة الن ذه عد و قليلة؛ سبة و باألمن

ُ
النف من مستو ي ىتد

ّ

عدم الشعو إ ريؤدي يةالعارتياحّ والعص بالتوتر الشعو أو   .رم،

القو يمكن لبالتا النفإنُ فئةُيمثلمن لدى النف اب غ عوامل من عامال
ً

ال السلبية ات وا الصراعات ة مواج ن قد من د يز ما قات؛ املرا م وم ريتام،
ن حيا ا ل ّيتعرضن ّ.  

افحالة عرف كما النف اب الفرد) ٢٠٠١بيطار،(ُغ عند ة شعو نفسية ة رتجر
الواقع ن ب تفصل عميقة فجوة ناك بأن حساس و والرفض، الرضا عدم تتصف
عدم مشاعر دادت ا الفجوة ذه ساع با حساس اد لما و يتمناه، الذي املثا زوالعالم ز

ّ ّ

والرفض ، والغضب،الرضا   .والقلقواليأس، روالنفو

نتــــائج         بوشــــعرايةوتتفــــق اســــة د مــــع الــــسؤال ــــ) ٢٠١٩(رــــذا عالقــــةال وجــــود ــــ إ ت رأشــــا
ن املقيمـ امعـة ا طلبـة مـن عينـة لـدى الـذات وتقـدير النفـ اب بـاالغ الشعو ن ب ّعكسية ر

ــش ال اســة د نتــائج مــع تتفــق كمــا ، ــام ا ــا) ٢٠١٧(وأمينــةربالــسكن نتائج توصــلت حيــث
ُ

عكـــــسية عالقــــــة وجـــــود ـــــ عنـــــدإحـــــصائودالــــــةإ عنــــــد٠.٠١يا كتئـــــاب و النفــــــ مـــــن ن بــــــ
اليتــامى يتــامطفــال مــن عينــة اســة. لــدى د نتــائج مــع الــسؤال ــذا نتــائج اختلفــت ن حــ رــ

ـــــارـــــا عـــــاد) ٢٠١٢(و وأ النفـــــ مـــــن جـــــة د ن بـــــ طرديـــــة عالقـــــة وجـــــود ـــــ إ توـصــــلت ـــــ رال
املكرمة مكة يتام من عينة لدى النجاح   .وتوقعات
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   :لتوصياتا

بالتا               يوصيان ن الباحث فإن اسة، الد ذه ا إل توصلت ال النتائج إ نادا راس
ّ ّ ً:   

مـن -١ مناسـب مـستو تحقيـق ـ ا ملـساعد الفئـة ـذه ل الراعيـة ات ا إ تمام ىتوجيھ
ا لد اب باالغ الشعو مستو وتخفيف ، النف رمن  .ى

ـــؤ-٢ عايــة ـــ ع ن القــائم النفـــرتبــص الــدعم تقـــديم بكيفيــة الفتيــات ـــالء ال واملــساندة
ما وتبعا والفقدان اليتم تحديات مع والتوافق التكيف م ُس ّ.  

مثـــــل-٣ الفئـــــة، ـــــذه عالقـــــة ـــــا ل أخـــــر ات ـــــ متغ حـــــو اســـــات الد مـــــن ـــــد املز ىإجـــــراء ّ ل نـــــاء: ر ال
جت تمامات و النفسية، والعافية ، النف ار د و ،   .ماعيةزالنف
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 :املراجع

سليمان مسلم أحمد ب، ذو ة). ٢٠١٩. (أبو الثانو املرحلة طالب لدى النف باألمن : رالشعو
املفر قصبة ية تر ة مدير ن السو ن الالجئ الطالب ع ميدانية اسة قد ر مجلة. ر

سالمية للعلوم  .١٣٦-١٠٩). ١(٤. الشمال
الس ، اغبقرع مصطفى بؤ). ٢٠١٦.(ريد الت ة املواج اتيجيات اس عض ام إس ّمدى

ت الكو بدولة ن ق املرا لدى النف اب ية. باالغ عر اسات د   . ٩٤-٧٣،)١(١٥،رمجلة
خـــوان وأمينــــة، ــــ بخي ، ـــش اليتــــامى،). ٢٠١٧. (ال طفــــال لــــدى باالكتئـــاب وعالقتــــھ النفــــ مــــن
العلوم ر تطو   .٨٣- ٧١) :٣(١٠ .جتماعيةمجلة

ة صا س يو محمد ، من). ٢٠١٩. (بوشعراية عينة لدى الذات بتقدير وعالقتھ النف اب ّغ

ام ا بالسكن ن املقيم امعة ا ديثطلبة ا دب ابطة   .٢٩٧-١٢٨،٢٥١. ر،
سالم تھ). ٢٠٠١.(بيطار، وحر سان اب لبنان. اغ ديثة: طرابلس، ا  .للكتاباملؤسسة

محمـد ضرار أحمد سـلوك) ٢٠١٩.(تالحمة، خفـض ـ ي سـلو ـ معر شـادي إ برنـامج فاعليـة رعنـوان
ن ق املــــرا لــــدى جتماعيــــة ات ــــا امل وتنميــــة النفــــ اب ــــ غ و رالتمــــرد اســـــات. ّ د -رمجلــــة

ة بو ال دنية،العلوم امعة   .٢٨٩-٢٧١ .٤٦را
سعيد محمد الة ليمي، جتماالنو). ٢٠١٩. (ا والقلق النف اب باالغ ا وعالق يا موفو

غزة قطاع محافظات امعات ا طلبة ة. لدى شو م غ ماجسي رسالة امعة. ر ا
  .غزة: سالمية

فاطمة ش، و وال فادية امعة). ٢٠١٠. (حمام، ا جات خر لدى الذات وتقدير النف اب غ
العمل عن والعاطالت والنفسيةمجل. العامالت ة بو ال للعلوم القر أم جامعة ،)٢(٢ .ىة

١٣٨-٦٤.  
علوان فدعوس نايف مد، تنمية). ٢٠١٩. (ا ختيار ة نظر إ ند مس شادي إ برنامج رفاعلية

امعيات ا الطالبات لدى النف اب باالغ الشعو مستو وخفض بالتفاؤ رالشعو ىر . ل
والنفسية ة بو ال العلوم   .  ١٦٨-١٣٧،)٣(٢٠،مجلة

جمال لھ،). ٢٠٠١.(حمزة، النف من ع وأثره للطفل ي يذا الوالدين علمسلوك مجلة
  .١٤٣-١٢٨،)٥٨(١ النفس،

عمر فاطمة لدى). ٢٠١٧. (حميد، القرار باتخاذ ما وعالق صية ال وسمات سر املناخ يأنماط
مصراتة جامعة داب. طالب لية   .٩٤-٦٥،٨،مجلة

سليمان يفاء ، ض ة. ) ٢٠١٨. (ا نظر إ ند س جم شادي إ برنامج خفض) أدلر( رفاعلية
دن ن ق املرا لدى النف باألمن الشعو مستو ن وتحس بالنقص رالشعو ر . ىر

ة شو م غ اه دكتو حة رأطر ر دن. و العاملية، سالمية العلوم  .رجامعة
محمد عبداللطيف اب). ٢٠٠٣. (خليفة، ـ غ سـيكولوجية ـ اسـات رة. رد للطباعـة: القـا ـب غر دار
ع والتو شر   .زوال

ميــــد عبدا خولــــة لــــدى). ٢٠١٥.(دبلــــة، النفــــ اب ــــ غ ــــو ظ ــــ املعنــــو ســــر التــــصدع ردو ي ي ر
ق ع: عمان.املرا والتو شر لل جنان   .زدار

عرفان نا اوشة، رد بالتفاؤ). ٢٠١٤.(ر وعالقتھ النف قضاءلمن ن ق املرا لدى شاؤم وال
ة.الناصرة شو م غ ماجست رسالة دن. ر موك، ال   .رجامعة

أحمد ت ب ام ليلية، وا ناصر ت ب ة مر ية، رالرا ع). ٢٠٢٠.(و النفسية الضغوط تأث
قابوس، السلطان جامعة طلبة لدى النف اب باالغ الشعو رمستو اساتى الد رمجلة

وا ة بو قابوس،لنفسيةـال   .٣٩٧-٣٨١،)٣(١٤جامعة
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اشدة أحمد، ور اب). ٢٠١٩. (ر باالغ وعالقتھ جتما التواصل مواقع استخدام ىمستو
موك ال جامعة الوافدين العرب الطلبة لدى ماجست. النف جامعة. رسالة

دن موك،   .رال
ناصر ر ا ار، ال). ٢٠١٧. (زز وتنمية النف ةمن السو ن. صية الفكر: فلسط شعاع يمركز

والبحوث اسات   .رللد
ســــناء ــــران، اب). ٢٠٠٤.(ز ــــ غ ومعتقــــدات مــــشاعر يح لتــــ النفــــسية ة الــــ شــــاد رة.رإ : القــــا

للكتب عالء  .مكتبة
عبدهللا ، يتـام). ٢٠٠٣.(الس عايـة دو طـالب لـدى ـ ا الد بالتحـصيل وعالقتـھ النفـ رمـن رر

ــــاضبمدينــــة ة (الر ــــشو م ــــ غ ماجــــست رســــالة منيــــة،). ر للعلــــوم يــــة العر نــــايف جامعــــة
  .السعودية

ن، سيد وآخر ليم ا العام). ٢٠٠٠. (وعبد النفس رة. علم القا ع: مصر، والتو شر لل ب غر   .زدار
محمد توفيق ، وعالقتھ). ٢٠١٨. (شب ن ي الفلسطي ن الالجئ من عينة لدى النف اب ّغ

اتببعض والشتات: ّاملتغ الداخل ن ي الفلسطي ن الالجئ من عينة لدى اسة ّد مجلة. ر
والنفسية ة بو ال اسات للد سالمية امعة  .٦١٧-٥٨٨،)٥ (٢٦. را

غدة م، قة). ٢٠٠٩. (رشر املرا ة: ّعمان. سيكولوجية املس   .دار
ب ، النف). ٢٠٠٥. (زشق من رة. مقياس القا ةمكت: مصر، املصر ضة ال   .بة

هللا عطــــــا ــــــف الت، لـــــــدى). ٢٠١٠. (رالــــــشو ــــــ امل والنــــــ للمـــــــستقبل والنــــــضرة النفــــــ اب ـــــــ غ
يتام ن ق ة. املرا شو م غ ماجست رسالة دن. ر مؤتة،  .رجامعة
عطيــة ــ ع ــ م ن). ٢٠١٢.(الــصيادي، حاجــا ضــوء ــ العمــل عــن العــاطالت لــدى النفــ اب ــ غ

املا ة( رشاد شو م غ ماجست رسالة طيبة) ر   .ردن: جامعة
جميل ، راو م). ٢٠٠٧. (يالط ا باتجا وعالقتھ غزة محافظة امعات ا طلبة لدى النف من

سرائ اب سانية. نحو اسات الد سلسلة ، سالمية امعة ا ): ٢(١٥ .رمجلة
١٠١٣-٩٧٩.  

نا م د). ٢٠١٠.(عبدهللا، مع طالب لدى جتما و النف بالتوافق وعالقتھ النف من
ن املعلم والعلم. إعداد بية ال   .١١٧-١٠٣،) ٣ (١٧،مجلة

عادل ، النف). ٢٠٠٤. (العقي باألمن وعالقتھ اب شو. غ م غ ماجست رسالة جامعة. )ر
منية للعلوم   .السعودية: نايف

شــــــا ــــــام). ٢٠١٤. (رعلــــــوان، ا الــــــشباب اب ــــــ ــــــة. اغ بو ال للعلــــــوم ساســــــية بيــــــة ال ليــــــة مجلــــــة
سانية، بابلو   .١٤-١،)١٧(جامعة

أديب حسن مقياس). ٢٠١٥. (عماد، ع ن والعادي حركيا ن املعاق ن ب ق الفر اسة ود ) ماسلو(ر
النف والفرات: لألمن دمشق جامع طلبة من عينة ع ميدانية اسة ّد اتحاد. ر مجلة

النفس وعلم بية لل ية العر امعات   . ١٧٧-١٥٦،)١(١٣،ا
الدين صالح ة، النمو). ٢٠٠٤. (العمر نفس ي: ّعمان. علم العر املجتمع   .مكتبة

عبدالرحمن ، سو النفسية). ٢٠٠٤.(يالع ة ة. ال ف: رسكند املعا شأة م   .ردار
مــأل بـــن عبــداملنان ـــار، و محمـــد بــن حـــسام ، النجـــاح). ٢٠١٢ (.ــا بتوقعـــات وعالقتــھ النفـــ مـــن

املكرمـــــة مكــــة ــــ يتــــام مـــــن عينــــة لــــدى ة(والفــــشل ــــشو م ماجــــست رســــالة أم). ر جامعـــــة
السعودية ،  .ىالقر

ي معيض، املال هللا جار باألمن). ٢٠١٩. (قطار الشعو جة د ن تحس شادي إ برنامج رفعالية ر ر
ا ا حداث لدى والتوكيدية الطائفالنف بمحافظة ن من. نح الثقافة جمعية مجلة

التنمية،   . ٣٣٨- ٢٩٩،)١٤٥(٢٠ أجل
مديحة ، والدسو شاد ، النفسية). ٢٠٠٠. (رمو ة وال رة. املشكالت القا مكتبة: مصر،

ع والتو شر لل ديثة ا ق زالفار  .و
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