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Abstract
the research objectives are conducted to the following :
1- Identifying emotional deprivation in middle school students
2- To know the level of academic adjustment among the students of the middle school.
3- Identify the correlation between emotional deprivation and academic adjustment in
middle school students.
The current research identified fifth graders for all branches and both sexes for
preparatory schools (boys and girls) for general directorates in Baghdad province for
the 2020-2021 academic year .
Theoretical framework: Current research reviewed theories adopted in the
construction and interpretation of the results.in
Search procedures:
1- The researcher adopted the measure of emotional deprivation of the researcher
(Saadi 2016) and the measure of study adjustment was adopted for the researcher
(Hussein 2003) after they were confirmed their honesty and stability and the way to
answer their paragraphs
2- The measure was applied to a sample of middle school students who reached (200)
students during the period from 2-8/ 2/ 2020 The researcher has used the statistical
bag in analyzing the results.
The following results have been reached: 1- The results of the research showed that the students of the middle school do not
have emotional deprivation .
2- The results of the research showed that the students of the middle school do not
have a study adaptation in their schools.
3- The results showed a negative correlation between emotional deprivation and the
academic adjustment of preparatory students.
The researcher made some recommendations and suggestions.

الحرمان العاطفي وعالقته التكيف الدراسي لدى طلبة االعدادية

الفصل االول  :التعريف بالبحث
مشكلة البحث

يتولد الحرمان العاطفي للفرد عندما يفقد الحب واالهتمام من قبل االخرين وعدم
رعايتهم له مما قد يجعله ساخطا على العالم ويصعب عليه ان يوفق بين حاجاته

ومتطلبات المجتمع  ,ألن احساسه بالحرمان يجعله غير مهتم بأحد ,ويتكون لديه
احساس بالضياع النفسي واالجتماعي وقد يؤدي الى الشعور بالعجز والخوف وعدم

األمن ,وتكوين نظرة دونية تجاه ذاته واالخرين (الزبيدي  . )11: 8002 ,كما أن
الحرمان احدى الضغوط المستمرة التي قد وقد تؤدي بالفرد االيذاء النفسي والجسمي

من خالل االرتباطات المتبادلة بين األنظمة السلوكية فإن العجز في نظام معين من

شأنه أن يحدث اختالالً وظيفياً في النظام اآلخر ,فالتوازن بين العالقات والعمل وبين
الصالت االنفعالية والنشاط المستقل هي جوانب مهمة تتشابه مع التوازن بين التعلق

واالستكشاف والذي يؤثر في األداء الصحي والسليم ويدل عليه في الحياة المبكرة

( .)Hazan & Shaver, 1990 : 270وأكد بولبي إن األفراد ذوو التعلق غير

اآلمن القلق المتناقض والمتجنب تكون نظرتهم سلبية سواء تجاه ذواتهم او تجاه
اآلخرين  ,وتنقصهم المدركات االجتماعية الالزمة لتأسيس العالقات ومن ثم الحفاظ

عليها  ,مما يؤدي الى زيادة شعورهم بالوحدة النفسية  ,وان أساس العالقات هو الثقة
بالذات والثقة باآلخرين (ابو غزال وجرادات  , )45: 8002 ,وتوصل ماير وسالوفي

(  )Mayer&Salovey,1997الى إن األفراد ذوي نمط التعلق المتجنب يظهرون
ضعفاً في المهارات الفكرية واالدراكات االجتماعية وتدنياً في الكفايات االنفعالية

( )Mayer & Salovy, 1997 :3فالحرمان العاطفي هو حجر الزاوية في استمرار

الفرد في تقبل  ,ووجوده يعني نذي اًر بالخطر الذي يتهدد امن الفرد  ,وسالمته النفسية,

وتقديره لذاته ,واحساسه بالسعادة والرضا ,وحتى تكيفه في مجال عمله او دراسته .

لذلك ارتبط البحث الحالي بمتغير التكيف الدراسي باعتبار ان التكيف بشكل عام يمثل

هو حالة التوازن والتوافق بين الفرد وبيئته أو بين العمليات والوظائف النفسية للفرد,

مجلة مداد اآلداب | 328

أ.م.د محسن صالح حسن الزهيري

والناشئة عن خفض أو أزالة التوتر الناتج عن حاجة أو دافع دون الوقوع في صراع,
وسلوك التكيف هو سلوك يحاول به الفرد التغلب على الصعوبات او العوائق التي

تقف حيال تحقيق حاجة أو دافع(.ناصر ونعيم . )872 :1222 :وتعتمد دوافع الفرد
في اساسها على ميله الطبيعي نحو الحفاظ على تحقيق معوقاته وامكانياته الذاتية في

المستوى البيولوجي والنفسي واالجتماعي على حد سواء في المستوى البيولوجي نجد
ان اجهزة الجسم كلها تعمل في اتجاه التكامل (يونس.)125 :1272 :ويعد التكيف

الدراسي من متغيرات الشخصية بانه فهو نتاج اساسي لتفاعل الفرد مع المواقف
التربوية والتعليمية والقدرة التوافق واالنسجام مع االخرين وتقبل المواد الدراسية وتكيف

معها

من خالل التفاعل العقلي والتحصيلي والوجه نحو النظام المدرسي وحلته

النفسية وظروفه االسرية بشكل عام( .ابو طالب . )2 :1272 :وقد اختيرت عينة
البحث الحالي من طلبة المرحلة االعدادية باعتبارهم الشريحة التعليمية المهمة التي
يمر بها الطالب ففيها تبرز شخصيته ومدى قدرته على االنضباط كونها تالزم مرحلة

المراهقة ,وهي المرحلة الدراسية التي تم بها تحديد مساراته ومستقبله واختياره وتوجه
نحو دراسة جامعية ضمن قدراته ومدركاته  ,وتنمية الكفايات العملية والتعليمية
والتحصيل الدراسي وما يتعلق بحياته وما يتعرض له من حرمان عاطفي من قبل

االخرين وتاثيره على مسيرته الدراسية وتكيف مع الواقع الذي يعيش به .ولهذا يحاول

البحث الحالي التعرف على الحرمان العاطفي وعالقته بالتكيف الدراسي لدى طلبة

المرحلة االعدادية .

اهمية البحث

تنبثق اهمية البحث من مجتمع الذي اختير للبحث والد ارسةة وهةم الشةباب تلةك الشةريحة

التي تمثل النسبة االكبر عدداً فةي المجتمةع الع ارقةي  ,وهةم الشةريحة االكثةر حساسةية

 ,مةةن ناحيةةة وضةةعها ومسةةارها ومصةةيرها وتفاعلهةةا وادراكهةةا ,فهةةي الفئةةة االكثةةر توجه ةاً
نحو المستقبل كما يتناول البحث الحالي مرحلة مهمة من مراحل تعليمية وهةي مرحلةة

االعداديةةة التةةي تةةؤدي دو اًر متمي ة اًز فةةي تشةةكيل شخصةةيات الطلبةةة فةةي سةةن المراهقةةة إذ
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تتبلور فيها ميولهم واتجاهاتهم  ,وتنمو قدراتهم المعرفية وقيمهم الجمالية واالجتماعية ,
وذلة ةةك نتيجة ةةة لتفة ةةاعلهم مة ةةع البيئة ةةة االجتماعية ةةة وادراك العالقة ةةات االجتماعية ةةة والحة ةةب
والعطف مةن االخةرين .فهةي مرحلةة انتقاليةة ينتقةل فيهةا الطالةب مةن المرحلةة المتوسةطة

إلى المرحلة اإلعدادية والتي هي اقرب ما تكون إلى الجامعة أوهي المرحلة التي تؤهله
للوصةةول للجامعةةة ,وفيهةةا يجتهةةد الطالةةب لالنتقةةال مةةن الطفولةةة المعتمةةدة علةةى الكبةةار,

إلى البحث عن االستقالل الذاتي .

وية ةرتبط البح ةةث الح ةةالي ف ةةي اح ةةدى متغية ةرات مهم ةةة ف ةةي حي ةةاة ك ةةل ف ةةرد وه ةةو الحرم ةةان
العةةاطفي والةةذي حالةةة سةةلبية ومض ةرة تجعةةل الفةةرد التةةي يتعةةرض لهةةا عةةدم قدرتةةه علةةى
إشةةباع حاجاتةةه الفطريةةة وقةةد تةةؤثر عليةةه فةةي الجانةةب االنفعةةالي السةةلبي وعةةدم االرتيةةا

وخاصة في مرحلة الرشد والتةي تعةد مةن اهةم الم ارحةل العمريةة فةي حيةاة الفةرد وحةاجتهم

إلةةى التكيةةف مةةع االخ ةرين  ,وبنةةاء الةةروابط االجتماعيةةة بةةين الفةةرد واآلخ ةرين مةةن ذوي
األهمي ةةة ف ةةي حيات ةةه  ,وب ةةذلك فه ةةو يش ةةمل وج ةةود األب ةةوين واألخ ةةوة واألخة ةوات واألق ةةارب
واألصةةدقاء والعالقةةة بةةالجنس اآلخةةر والجي ةران والةةزمالء والةةزميالت ومدرسةةيه  ,إذ تعةةد

كله ةةا مص ةةادر مهم ةةة لفس ةةناد النفس ةةي واالجتم ةةاعي وه ةةي تق ةةدم المس ةةاندة خ ةةالل فتة ةرات

الشدائد واألزمات (األميري .)8 :1222 ,

وأكةةد بةةولبي إن اإلهمةةال والحرمةةان الةةذي يلقةةاه الفةةرد فةةي بدايةةة حياتةةه يسةةهم فةةي عةةدم

قدرت ةةه ا ف ةةي التفاع ةةل التفاع ةةل والدينامي ةةة والتكي ةةف ف ةةي مج ةةال حيات ةةه وعمل ةةه  ,وغي ةةاب

شةةعوره بةةاألمن والطمأنينةةة وهةةو مةةا يقةةوده فيمةةا بعةةد الةةى المشةةكالت المتصةةلة بةةالروابط

االجتماعيةةة وعةةدم االنسةةجام والتكيةةف مةةع االخ ةرين وقةةد يةةنعكس علةةى نتائجةةه الفكةةري

والعلم ة ة ة ة ةةي وخاص ة ة ة ة ةةة اذا ل ة ة ة ة ةةم ينس ة ة ة ة ةةجم مةة ة ة ة ةةع زمالئ ة ة ة ة ةةه ف ة ة ة ة ةةي المج ة ة ة ة ةةال المدرسةة ة ة ة ةةي,

) (Bruce & et al, 2006: 2لةذلك ارتةبط البحةث الحةالي بمتغيةر التكيةف الد ارسةي

الذي تستمد اهميته لما يمثل من السلوكيات المةتعلم فةي المجةال المدرسةي ومةا يحقةق
له من االشباع المتوازن لدوافعه و تحقيق حاجاتةه االجتماعيةة مةن خةالل عالقاتةه مةع
زمالئةه ,ومةع مدرسةيه ,ومةع المدرسةة وادارتهةا ,ومةن خةالل مسةاهمته فةي الةوان النشةاط
االجتماعي المدرسي بشكل يؤثر في صةحته النفسةية وفةي تكاملةه االجتمةاعي(.رؤوف:
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 .)15 :1275ويعة ةةد التكي ة ةةف النة ةةاجل طريقة ة ةاً يوص ة ةةل الفة ةةرد ال ة ةةى حالة ةةة م ة ةةن التة ة ةوازن
واالستقرار ,يشعر معها باألمن واالطمئنان ,ونقص في التوتر مما قد يزيةد مةن فعاليتةه
علةةى مختلةةف المجةةاالت واالصةةعدة .والتكيةةف السةةليم ينمةةي فةةي الفةةرد درجةةة الةةتحكم فةةي

انفعاالتةةه ,ازاء مثي ةرات البيئةةة المتع ةةددة ,ويمنحةةه قةةدرة ال ةةتحكم فةةي تحمةةل المس ةةؤولية ,

وفهمةةا واضةةحاً الهدافةةه ,وبعةةداً عةةن التمركةةز حةةول الةةذات ,وانفتاحةاً علةةى االخةرين ,ممةةا
يتةةيل لةةه تحقيةةق المواءمةةة بينةةه وبةةين افةراد الجماعةةة التةةي ينتمةةي اليهةةا ,وهةةذا يةةؤدي الةةى

اس ة ةةبا درجة ة ةةة كبي ة ة ةرة مةة ةةن النضةة ةةج الشخص ة ةةي واالجتم ة ةةاعي علة ة ةةى شخصةة ةةية الفةة ةةرد.

( . )Hurlock: 1974:116لةذلك ان مةن روافةد التكيةف الد ارسةي هةو مةا يتلقةاه الفةرد
من حب وحنان وعاطفة وما يمتلكه من قدرات عقلية وقدرته على ادارة انفعاالته فضال

عةةن تمتعةةه بالجانةةب الصةةحي واالنسةةجام االجتمةةاعي تجعلةةه قةةاد ار علةةى التكيةةف بشةةكل

كبية ةةر مجة ةةال د ارسة ةةته وهة ةةذا التكية ةةف يمنحة ةةه ممي ة ةزات اخة ةةرى مثة ةةل تحمة ةةل المسة ةةؤولية
واالستقاللية  ,والثقة بالنفس ,والوعي الذاتي ,والتمتةع بةالقيم الشخصةية التةي تمكنةه مةن

النجا والتفوق على الصعيد الدراسي والمجتمعي .

فقد أشارت عةدة د ارسةات منهةا نبيةه ,وموريةو ,وعبةد الغفةار ,وإخةرين إلةى وجةود عالقةة

دال ةةة ب ةةين التحص ةةيل الد ارس ةةي والتكي ةةف الشخص ةةي واالجتم ةةاعي (المنص ةةور:1228 :

 . )54وعليه فان أهمية البحث الحالي قد توضحت من أهمية متغيراته ومنها الحرمان
العةةاطفي هةةو الةةذي يمثةةل عةةدم إشةةباع الحاجةةات األساسةةية للفةةرد نتيجةةة نقةةص وكفايةةة
المةةودة والمحبةةة مةةن قبةةل االخ ةرين وخاصةةة مةةن الم ةربين االبةةاء والمعلمةةين والمدرسةةين
وحتى االقران وقد الى يؤدي فشل العالقات االجتماعية وعدم القدرة  ,على التفكير

والتوجةةه نحةةو هةةدف مةةا  ,فالعاطفةةة تةةدفع بةةالمتعلم إلةةى األمةةام لتحقيةةق اإلنجةةازات فةةأن

االفتقة ةةاد العة ةةاطفي يعة ةةرض الفة ةةرد لمشة ةةكالت متعة ةةددة منهة ةةا مشة ةةكالت التوافة ةةق النفسة ةةي
واالجتمةةاعي والتصةةلب والتعامةةل السةةلبي مةةع اآلخ ةرين وعةةدم القةةدرة علةةى ضةةبط الةةنفس

فالحالة العاطفية هي التي تحرك الفرد وتزيد من اداءه له دور كبير فةي النشةاط العقلةي

المعرفي  ,اما متغير التكيف الدراسي هو المسايرة والتوافق وانسةجام المةتعلم فةي مجالةه
الدراسي من خالل وتكوين عالقات ايجابية مع زمالئه ومدرسيه في المدرسة و االفةادة
من خبراتهم العلمية واالجتماعية واستثمارها في بناء قدراته واشباع حاجاته االجتماعيةة
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والتعليمي ةةة وتكي ةةف لمواق ةةف الحي ةةاة بص ةةورة مس ةةتمرة ,بحي ةةث يتس ةةنى ل ةةه التفكي ةةر بش ةةكل

صحيل وتطوير سمات الشخصةية القويةة فضةالً عمةا تقةدم بةرزت أهميةة البحةث الحةالي
في كونه يتناول طلبة المرحلة االعدادية التي تعد أحدى المراحل األساسية والمهمة في
م ارح ة ةةل النم ة ةةو التعليمي ة ةةة حي ة ةةث تظه ة ةةر فيه ة ةةا الس ة ةةمات واالتجاه ة ةةات والق ة ةةدرات الذاتي ة ةةة

واالجتماعيةةة والقةيم ,وتشةةكل نقلةةة نوعيةةة فةةي تكةةوين شخصةةية الفةةرد المةةتعلم ,فهةةي تمثةةل
بداية مرحلة جديةدة تسةهم فةي بنةاء شخصةيته وصةقلها مةن خةالل تثبيةت القةيم المعروفةة

التي سبق له أن تعلم مبادئها وتعزيزها فةي مرحلةة المتوسةطة ,كمةا أنهةا مرحلةة اإلعةداد

والنهةةوض بمسةةؤوليات الحي ةةاة واالعتمةةاد علةةى ال ةةنفس ,فض ةالً عةةن أنه ةةا المرحلةةة الت ةةي
تتبل ة ةةور فيه ة ةةا الشخص ة ةةية وتأخ ة ةةذ مالمحه ة ةةا الثابت ة ةةة نس ة ةةبياً وأكث ة ةةر م ة ةةيالً نح ة ةةو الش ة ةةعور

باالسةةتقاللية فةةي اتخةةاذ ق ة ارراتهم  ,ويكونةةون أح ة ار اًر فةةي إختيةةار أعمةةالهم أو نشةةاطاتهم ,
واختيار نوع الدراسة يرغبون االلتحاق بها دون تدخل اآلخرين .

ثالثاً – أهداف البحث :يهدف البحث الحالي التعرف على :
 - 1الحرمان العاطفي لدى طلبة المرحلة االعدادية .
 - 8التكيف الدراسي لدى طلبة المرحلة االعدادية.

 - 2قوة العالقة االرتباطية بين الحرمان العاطفي والتكيف الدراسي لدى طلبة
المرحلة االعدادية .

رابعاً  :حدود البحث

يقتصر البحث الحالي على طلبة الصف الخامس االعدادي لجميع االفروع ومن كال

الجنسين (ذكور وأناث) الملتحقين بالمدارس االعدادية التابعة للمديريات العامة للتربية

في الكرخ والرصافة بغداد (الدراسات الصباحية) للعام الدراسي . 2019-2018
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خامسا  :تحديد المصطلحات

اوال :الحرمان العاطفي Emotional Deprivation
 -عرفه بولبي ()Bowlby,1952

بأنه فقدان االرتباط النفسي بين الفرد ووالديه وافتقاد مشاعر الحب والعاطفة المتبادلة
الذي يؤدي الى ضعف االتصال العاطفي واالجتماعي وفقدان التعاطف مع اآلخرين
وضعف النضج االنفعالي وصعوبة التكيف االجتماعي .

(.)Bowlby , 1952 : 167

 عرفه ماسلو()Maslow,1970عدم إشباع الحاجات النفسية األساسية للفرد من خالل فصله وحرمانه من كنف االسرة

وفقدان األمن والحب واالنتماء الى جماعة تحميه وترعاه مما يجعل منه شخصاً قلقاً
غير متزن يعاني من االضطرابات النفسية . )Maslow ,1970:36( .
 -عرفه جابر وكفافي 2991،في معجم علم النفس والطب النفسي

نقص في كفاية الدفء والمودة واالهتمام خاصة من جانب األم أو من يقوم مقامها
أثناء سنوات الطفولة األولى وهي حالة تحدث عند االنفصال عن األم وحال تجاهل

الطفل أو إساءة معاملته أو في إيداع الطفل في مؤسسه .
(جابر وكفاني. )8101 :1228,

 التعريف النظري  :تتبنى الباحثة تعريف بولبي ( )Bowlby,1952الذي تبناه(السعدي  )8015في بناء مقياسه.

 -التعريف اإلجرائي  :الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل

استجابته على فقرات المقياس المعتمد في البحث الحالي .
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ثانياً :التكيف الدراسي

 عرفه ابو طالب 2999بانه نتاج اساسي لتفاعل الفرد مع المواقف التربوية ,وتعد عملية التفاعل االكاديمي
محصلة لتفاعل عدد من العوامل كالقدرة العقلية والتحصيلية وميول الفرد التربوية
واتجاهاته نحو النظام المدرسي وحلته النفسية وظروفه االسرية بشكل عام.

(ابو طالب)2 :1272 :
 عرفه ابراهيم وجنان2991 :بانه مدى التوافق واالنسجام في الحياة الدراسية فيما يتعلق بتقبل المادة الدراسية,
والرغبة في االختصاص ,والتحمس للدراسة ,استثمار الوقت للدراسة ,الموقف من

االساتذة واسلوب تعاملهم ( .ابراهيم وجنان)7 :1222 :

 -عرفه المصري 2991

بانه قدرة الفرد في موجهة امور الحياة باعتماده على نفسه وتحقيق ذاته ,مع شعوره
بالحرية وسالمته من االمراض العصابية ,ومعرفته للمهارات االجتماعية ,وايجاد

عالقات طيبة بينه وبين اسرته ومجتمعه ( .المصري)17 :1225 :
 -عرفه المنيزل وسعاد 2991

بانه الفرد على تحقيق حاجاته االجتماعية من خالل عالقاته مع زمالئه ومدرسيه ومع
المدرسة واداراتها ومن خالل مساهمته في الوان النشاط االجتماعي المدرسي بشكل
يؤثر في صحته النفسية وفي تكامله االجتماعي( .المنيزل وسعاد)12 :1225 :
 -التعريف النظري :

يتبنى الباحث تعريف ابراهيم وجنان(  )1222الذي تبنته( )8015في بناء مقياسهم

 -التعريف اإلجرائي :

الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل استجابته على فقرات المقياس
المعتمد في البحث الحالي .
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الفصل الثاني  :االطار النظري
االطار النظري

سيقوم الباحث بعرض وجهتي النظر المعتمدة في تفسير الحرمان العاطفي التكيف

الدراسي واستعمالهما في تفسير ومناقشة النتائج في الدراسة الحالية.

اوالً :نظرية بولبي في تفسير الحرمان العاطفي
() Bowlby Theory Emotional Deprivation

يعتق ةةد ب ةةولبي) ) Bowlby1952وان الف ةةرد ه ةةو ك ةةائن عض ةةوي يحت ةةاج ال ةةى جماع ةةة

اجتماعية ةةة تسة ةةانده وjسة ةةاعدته فة ةةي اشة ةةباع حاجاتة ةةه االولية ةةة كالطعة ةةام والحة ةةب والة ةةدفء
والحماية من االخطار الي تواجه فضال عةن تهيئةة الظةروف المالئمةة فةي تنميةة قد ارتةه

العقلية واالجتماعية حتى يتمكن من ان يتعامل بكفةاءة مةع بيئتةه الفيزيقيةة واالجتماعيةة

وان تلةةك الظةةروف تمكنةةه مةةن الثقةةة بةةالنفس ويشةةعر بوجةةوده وتةةزداد قيمتةةه ويصةةبل قةةاد ار
علةةى االسةةتقالل بنفسةةه  ,لةةذلك فهةةو ينظةةر الةةى ان أسةةاس الحرمةةان مةةن عطةةف األبةةوين

يعطينةةا مؤشة اًر الةةى إن الفةةرد سةةيتعرض الةةى الحرمةةان مةةن الخبةرة االجتماعيةةة أو حةةدوث
نقص فيها  ,ألن أساس الصحة النفسية قائم على ما تمنحه األسرة من إشباع حاجةات

الف ةةرد م ةةن ح ةةب وعط ةةف وحماي ةةة ( )Bowlby,1952:7-83وي ةةرى ب ةةولبي أن فق ةةدان
االرتباط أو الحرمان العةاطفي واالجتمةاعي مةا هةو إال حالةة مؤلمةة وضةارة ألنهةا تعةوق
وتمنع إشباع الحاجات الفطرية فاإلشارات االنفعالية القوية تستثار عند عدم إشباع تلك

الحاج ةةات الملح ةةة  ,وبالنتيج ةةة فأنه ةةا تس ةةتدعي حال ةةة ذاتي ةةة م ةةن القل ةةق وع ةةدم االرتي ةةا

( . )Hazan & Shaver, 1990 : 270وقةد ركةز بةولبي علةى الةدعم العةاطفي
والنفسةةي واعةةده يزيةةد مةةن قةةدرة الفةةرد علةةى المقاومةةة والتغلةةب علةةى اإلحباطةةات ويجعلةةه

ق ةةاد اًر عل ةةى ح ةةل مش ةةكالته بطريق ةةة جي ةةدة ,والف ةةرد يحت ةةاج ال ةةى القب ةةول وال ةةدفء وال ةةى
االستجابة الحميمة من الوالدين او مقدمي الرعاية األساسية  ,فالدفء جةزء مهةم يةدخل

فةةي تركيةةب العالقةةات بةةين األفةراد  ,نتيجةةة التفاعةةل بيةةنهم  ,وهةةو المسةةؤول عةةن التعبيةةر

عةةن مشةةاعر الحةةب فةةي اختيةةار األف ةراد وتقيةةيمهم  ,وان أسةةاس الصةةحة النفسةةية للطفةةل

والنمو النفسي السليم  ,يكمن في ممارسة ألةوان العالقةات الحةارة الحميمةة Intimate

 | 388العدد الثامن والعشرون

الحرمان العاطفي وعالقته التكيف الدراسي لدى طلبة االعدادية

 Relationsمةةع مقةةدم الرعايةةة األساسةةية (. )Bowlby,1980: 318وان اإلهمةةال
والحرمان الذي يلقاه الفرد في طفولته المبكرة من والديه وقسوتهما عليه ال يساعده في

إقامة تعلق إمن بينه وبينهم ويؤدي إلي غياب التفاعل والدينامية  ,وعدم شعوره باألمن
والطمأنينة وهو ما يقوده فيما بعد الى المشكالت المتصلة بالعالقات االجتماعية  ,مما

يؤدي إلي سلبيته وانسحابه عن اآلخرين ( . )Bruce & et al, 2006: 2وأن البشر
وفةي كةةل األعمةار يكونةةون أكثةةر سةعادة وقةةدرة علةى إبةراز مةواهبهم بأفضةل شةةكل عنةةدما

يكونون واثقين من أن هنالك من يقف ورائهم وأن هؤالء األشخاص جديرون بهذه الثقة
وال يتوان ة ة ة ة ةةون ع ة ة ة ة ةةن تق ة ة ة ة ةةديم المس ة ة ة ة ةةاعدة له ة ة ة ة ةةم عن ة ة ة ة ةةد ظه ة ة ة ة ةةور بع ة ة ة ة ةةض الص ة ة ة ة ةةعوبات

( . )Bowlby,1979:103كما فسر بولبي الشعور باألمن والعاطفة يعود إلةى موقةف
نقابلةةه ,أو نتعةةرض لةةه فةةي حياتنةةا يفسةةر تحةةت مةةا يطلةةق عليةةه النمةةاذج التصةةورية ,أو
المعرفيةةة ,وهةةذه النمةةاذج تشةةكل صةةيغة نسةةتقبل بهةةا المعلومةةات ال ةواردة إلينةةا مةةن البيئةةة

المحيط ةةة عب ةةر أعض ةةاء الح ةةس ,كم ةةا تح ةةدد تص ةةوراتنا ع ةةن انفس ةةنا والع ةةالم واآلخة ةرين

( . )Bowlby,1980:229وية ةةرى بة ةةولبي ان الفة ةةرد مة ةةزود فطري ة ةاً بمجموعة ةةة مة ةةن
السةةلوكيات التةةي تسةةترعي الرعايةةة الوالديةةة  ,وان هةةذا الةةنمط مةةن السةةلوك يضةةمن
للف ةةرد إمكان ةةات الحص ةةول عل ةةى حاجت ةةه م ةةن الغ ةةذاء ,اال ان إش ةةباع حاج ةةة الج ةةوع
ليسةت هةةي األسةاس الةةذي تقةوم عليةةه الرابطةة التعلقيةةة المبكةرة  ,وان لهةةذه الرابطةةة

جذو اًر بيولوجية تتصل بالحاجة األساسية للبقاء ,

( . )Bowlby , 1973 : 66-69ويةرى بةولبي إن سةلوكيات الفةرد المسةتقبلية فةي

حياته تعتمد أساساً نسبة الحرمان والتعلق بأسةرته وخاصةة أمةه ,وان االفةراد الةذين نةالوا
عاطفةةة اسةرية يكونةوا سةةعداء ,ومتةوافقين ,فةةي حةةين يةةؤدي الحرمةةان العةةاطفي الةةى سةةوء

التوافةق االجتمةةاعي واالنفعةةالي ,وغيةةر قةةادرين علةى تكةةوين عالقةةات سةةوية مةةع اآلخةرين
(زيدان وشوافقة.)77 :8010 ,

وقد ميز بولبي ثالث مراحل ألستجابة الفرد من بيئته وفي كل مرحلة وكما يأتي -:
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 -2مرحلة االحتجاج  - : Protest Stageتتسم هذه المرحلة بقلق االنفصال لكةن
يبقةةى األمةةل لديةةه فةةي عودتهةةا ,وكلمةةا كانةةت العالقةةة بةةين الطفةةل وأمةةه دافئةةة زادت مةةدة
االحتجاج  .ويسعى الى االستيالء على أمه بالسةبل المتاحةة أمامةه كافةه مثةل البكةاء او

النداء .

 -1مرحلةةة الي ة س  -: Despair Stageويكةةون سةةلوك الطفةةل فةةي هةةذه المرحلةةة
موجهاً نحو أمه المفقودة فيزداد العجز لديه فيكون هابط الهمة انسحابياً ويبدو في حالة
من الحداد العميق .

 -1مرحلة االنفصال  -: Detachment Stageيعاني فيها االنفصال ويتعامل مع
بيئتةةه التةةي ويتقبةةل النةةاس الموجةةودين  ,وقةةد يصةةبل مرتبط ةاً بشخصةةية جديةةدة تمثةةل لةةه

رم اًز لألم الحقيقية  ,لكن إذا حدث انه ليس هناك واحةدة بوسةعها أن تبادلةه االرتبةاط إال
بشكل وقتي فانه سيتوقف بالتةدريج باالرتبةاط بةأي احةد وينفصةل عةن اآلخةرين  ,ويكةون
فك االرتباط هذا أول مراحل عملية الكبت. )Bowlby, 1952 :105-106( .

ومةةن خةةالل اسةةتعراض وجهةةة نظةةر بةةولبي( )Bowlbyأن الحرمةةان العةةاطفي يبةةدا مةةن

االساس من الوالدين ومن المربين وقد تجعل من المحروم عاطفيةا ضةعيف فةي التفاعةل
االجتماعي وعدم القدرة على التكيف مع االخرين وقد اعةد االسةرة هةي المؤسسةة االولةى

فةةي تنميةةة قةةدرات الفةةرد وبنةةاء شخصةةيته وتتولةةد ليةةه الثقةةة بنفسةةه وبةةاآلخرين وان حرمةان
الفةةرد مةةن عالقةةات الحةةب والرعايةةة الوالديةةة يةةؤدي الةةى الشةةعور بةةالعجز والخةةوف وعةةدم
األمن ,وأن النمو السليم قائم على أساس إشباع حاجات األمن النفسي والحب واالنتماء

وتقةةدير الةةذات  ,كمةةا اوضةةل ان للحرمةةان اثةةار سةةلبية كبي ةرة وقةةد تعيةةق نمةةوه السةةليم وال
ية ةةتمكن مة ةةن المسة ةةايرة ووافة ةةق مة ةةع االخ ة ةرين مة ةةن اق ارنة ةةه وال يسة ةةتطيع تحقية ةةق متطلباتة ةةه
ومتطلبات المجتمع .
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ثانيا  :نظرية ال زاروس في تفسير التكيف
)(Lazarus's theory of adaptation interpretation

يرى الزاروس ) (Lazarus1952ان التكيف هي العملية التةي يحةاول الفةرد بواسةطتها
أن يتعامل ويسيطر على الفةرص المختلفةة فةي الحيةاة ,وهةو عمةل ايجةابي يحةاول الفةرد
أن سةةلوك الفةةرد يتةةأثر بعوامةةل
مةةن خاللةةه التعةةديل فةةي نفسةةه وفةةي الظةةروف الخارجيةةة .و ث
ةر مهمةاً ,وكةذلك للتكةوين
عديدة داخلية فضةالً عةن العوامةل البيئيةة ,ويقةرر أن للو ارثةة أث اً
البيولوجي للفرد ,ويعتقد أن للتعلم  Learningأث اًر كبي اًر وبصفة خاصة التعلم الذي يتم
من خالل التفاعل مع اآلخرين (الشناوي  .)842 :1225 ,ويعتقةد الزاروس ان هنةاك
اسة ةةاليب وطة ةةرق تمكة ةةن الفة ةةرد مة ةةن التكية ةةف واجتية ةةاز الصة ةةعوبات وخفة ةةض االنفعة ةةاالت
والتوترات عند الفرد ,بينما قد تزيد أحياناً المواجهات السلبية أو غير المتوافقة من زيادة
عدم التكيف أو تؤدي إلى سوء التوافق ,لةذلك فةان التكيةف ومواجهةة االزمةات المتنوعةة
قد تؤدي الى تحقيق هدفين مهمين ,أحدهما ,يتمثل بمسةاعدة الفةرد فةي التوافةق النفسةي
واالجتماعي مع البيئة الداخلية للفرد والبيئة الخارجية المحيطة به  ,وأما الهةدف الثةاني
فيتمثةةل بتخفةةيض حةةدة التةةوتر النفسةةي واالنفعةةالي الةةذي قةةد يسةةببه الموقةةف االجتمةةاعي
السة ةةائد للفة ةةرد أثنة ةةاء عملية ةةة المواجهة ةةة ( .)Zeidner,&Saklofske,1996لة ةةذك فة ةةأن
مفهةةوم التكيةةف مبنةةي علةةى ارتبةةاط الفةةرد والمجتمةةع فةةي عالقةةة تأثيريةةة متبادلةةة (عالقةةة
تفاعةةل) ,ويق ةةوم سةةلوك الف ةةرد فةةي اط ةةار صةةحته العقلي ةةة ,وفةةق معاييرن ةةا عةةن الش ةةخص
المتكيةةف محةةددة تحديةةداً ثقافي ةاً ,كمةةا يةةرى أن معاييرنةةا عةةن المجتمةةع الصةةالل لهةةا نفةةس
الخصةةائص ,وهةةذا يعنةةي التوفيةةق بةةين المةةدخل النفسةةي والمةةدخل االجتمةةاعي ,المةةنهج
الة ةةذي يؤكة ةةد ت ة ة زر المطالة ةةب البنائية ةةة االجتماعية ةةة مة ةةع المطالة ةةب البنائية ةةة الشخصة ةةية .
(المنصةةور .)112 :1228 :ورأى الزاروس وفةةق وجهةةة نظ ةره ان الفةةرد ينظةةر لنفسةةه
بانه نتاج االستعداد الوراثي وبيئته االجتماعيةة والةتعلم ,وان اسةتجابة األفةراد تكةون تبعةاً
لتصوراتهم ولةيس إلةى واقعهةم الملمةوس ,وان تصةورات الفةرد تسةتند إلةى مةا هةو حاضةر
لةةذلك يتطل ةةب تغييةةر الس ةةلوك أو التغييةةر الع ةةام ف ةةي شخصةةية الف ةةرد مةةن خ ةةالل تج ةةارب
وجلس ةةات تعم ةةل عل ةةى إح ةةداث التغيي ةةر المطل ةةوب  ,ويش ةةير إل ةةى أن ك ةةل ف ةةرد يس ةةتجيب
لمتطلبات البيئة على أساس فردي على وفق نمط استجاباته الشخصية والتعامل المرن
معهةةا ,أي إن أنمةةاط االسةةتجابة قةةد تصةةبل مشةةروطة أو غيةةر قةةادرة علةةى المواجهةةة أو
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الت ةةأقلم( .)Lazarus & Lazarus,1991كم ةةا يعتق ةةد الزاروس عن ةةدما يتع ةةرض الف ةةرد
للمواقف االجتماعية فانه قد يتكيف معها او ضدها اي يحاول التفاعل معها عند تكون
ايجابيةةه بينمةةا اذا كانةةت سةةلبية يحةةاول مقاومتهةةا ويبةةدي االسةةتعداد الشخصةةي للفةةرد فةةي
إقامة أساليب المواجهة أو الدفاعات واستعمالها فةي المواقةف التةي يكةون فيهةا تهديةد أو
يةةدب فيهةةا ص ةراع أو ضةةغط اجتمةةاعي ينشةةأ بةةين الفةةرد والجماعةةة وقةةد يةةدفع الفةةرد إلةةى
مواجهةةة الموقةةف بأسةةاليب يحتاجهةةا لكةةي يةةتخلص مةةن ضةةغوطه باإلقةةدام فةةي المواجهةةة
االيجابيةة ممةا يجعلةه يتكيةةف مةع الموقةف ,أو اإلحجةام الةةذي يمثةل المواجهةة االنهزاميةةة
والسةلبية  ,وربمةا يكةةون بةدون وعةةي مةن الفةةرد بمةا يقةةوم بةه أو يفعلةةه (الزاروس:1221,
 .)120لهةةذا فةةان التكيةةف يتضةةمن تفةةاعالً مسةةتم اًر بةةين الفةةرد وبيئتةةه ,بةةين مطالةةب الفةةرد
وحاجاته ومتطلبةات البيئةة ,وحةاول الفةرد بكةل مةا يملةك مةن قةدرات ليتكيةف تكيفةاً سةليماً
وأن يتواءم مع بيئته االجتماعية أو المادية أو المهنية أو مع نفسه ,فالتكيف من وجهة
نظ ةره عمليةةة معقةةدة تتضةةمن عوامةةل شخصةةية ونفسةةية واجتماعيةةة .ويةةتم التكيةةف أحيان ةاً
بقبول الفةرد الظةروف التةي ال يقةوى علةى تغييرهةا ,ويتحقةق التكيةف أحيانةاً عنةدما يعبة
الفةرد طاقاتةةه فيعةةدل الظةةروف التةي تعتةةرض تحقيةةق أهدافةةه ,ويكةون التكيةةف أحيانةاً حةالً
وسةةطاً بينهمةةا( .فهم ةةي .)47 :1272 :ونظةةر الزاروس إلةةى الشخص ةةية علةةى أنه ةةا
تنبةةع مةةن التفاعةةل بةةين مةةا يحملةةه الفةةرد فةةي جهةةازه الةةوراثي والبيئةةة الطبيعيةةة التةةي يعةةيش
فيها ويتكيف ويتخذ صورة التغير في البيئة والتغير في الفةرد عةن طريةق اكتسةاب الفةرد
استجابات مالئمة للمواقف ,ويحاول تنظيم الخطط لتعزيز سلوكه أو ربطةه بةالمثيرات ,
وكذلك طريقة إدراكه لألنموذجات السلوكية المعروضة لةه ,وان الفةرد عةادة ال يسةتجيب
للبيئةةة الواقعي ةةة حول ةةه وانم ةةا يس ةةتجيب للبيئ ةةة المدركةةة ذاتية ةاً م ةةن جانب ةةه  ,ويش ةةتمل ذل ةةك
االستعمال الشخصي لثلغة والمعاني والتوقعات والترميز واالنتباه االنتقائي ومهارات حل
المشكالت ,واألهداف ومعايير األداء وتأثير القيم والمعتقدات
(الشناوي.)842 : 1225 ,
ويتبن أن التكيف ال يتم مرة واحدة بل هو عملية مستمرة باستمرار الحياة ,فسلسلة
الحاجات التي يحاول الفرد اشباعها كلها مؤثرات تهدد توازنه ويحاول االتزان ومسايرة
االحداث الضاغطة من قبل الفرد واالستجابة المتنوعة التي تالئم المواقف المختلفة
بحيث تؤدي إلى تغيرات والتحكم بأنفسهم وظروفهم البيئية أو االنزالق في طريق
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المغريات وقد يتنوع الناس في مواجهتهم للمشكالت واألزمات والمواقف االجتماعية,
ولكن هذه المواجهات هي التي تتحكم في النتائج  ,الن الفرد بطبيعته يتعلم كيفية
مواجهة المواقف من خالل تنشئته االجتماعية  ,ومن ثم فإنها تؤثر في حياته وفي
كيفية استعماله األساليب التي يواجه بها اآلخرين ,بعيداً عن االنطواء والسلبية أو
اللجوء إلى وسائل ال تليق بإدراكه ووعيه بإنسانيته (القس .) 22-12 :1225,وأشار
الزاروس إلى أن سلوك عدم التكيف تنشأ من وجود تعلم غير مناسب أو غير ٍ
كاف ,
وهنا يمكن مالحظة المشكالت النفسية واالجتماعية التي ال تنشأ من صراعات أو من
أحداث صدمية  ,من تأثير اآلخرين ,أو األفكار الخاطئة  ,وانما تكون نتيجة الفجوات
الموجودة في ذاكرة الشخص وأن نمط التكيف يتحدد بدرجة الفاعلية التي يقابل بها
الفرد مستويات االستقالل الشخصي والمسؤولية االجتماعية المتوقعة في عمره
وجماعته الثقافية .والى الفجوات الموجودة في ذاكرة الفرد مما قد يعاني من عدم
التطابق والتشوش واالنهزام الذاتي واالستجابات غير المتوافقة.
(الشناوي.)850-842 :1225,
ويتبين من وجهة نظر الزاورس ان التكيف بانواعه النفسية واالجتماعية وفي مجال
العمل والدراسة تتدخل عدة عوامل منها ذاتية وبيئية واجتماعية وان التكيف يحصل
أساس التفاعل والتكامل بين هذه العوامل وقد يتحرك الفرد من خاللها في تكوين
شخصيته ونموها ,واشباع حاجاته لمعظم متطلباته النفسية واالجتماعية ,ويحقق
االنسجام بينه وبين االخرين وشعوره باألمن الجماعي واكتساب المهارات االجتماعية
ليستفيد من تغيير سلوكه الذي يتناسب مع ما يصبو اليه في تحقيق اهدافه في الحياة
واستبعاد المشاعر السلبية واالنفعاالت لغير سارة وتقوية االحاسيس االيجابية كما
يظهر ومن خالل ماتم استعراضه من وجهة نظر الزاروس ان فرد يستطيع أن يَق ثِّوم
باستمرار بتعامل مع البيئة ومع المواقف التي يواجها وهي تسبب له ضغوط او ازمة
مما يحاول التصدي لها من اجل تحقيق التكيف والنجا في تجاوزها واالستمرار في
الحياة .
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منهجية وأجراءات البحث
يتضمن هذا الفصل تحديد مجتمع البحث واختيار عينة ممثلة منه ,كما يتضمن أداتةي
البحة ةةث واإلج ة ةراءات المتبعة ةةة لتحقية ةةق ذلة ةةك ,إضة ةةافة الة ةةى الوسة ةةائل اإلحصة ةةائية التة ةةي
أسةةتعملت فةةي معالجةةة البيانةةات ,وهةةذه اإلجةراءات هةةي الجوانةةب األساسةةية التةةي تفضةةي
الى تحقيق أهداف البحث.
أوالً  :مجتمع البحث:
يتةةألف مجتمةةع البحةةث الحةةالي مةةن طلبةةة المرحلةةة االعداديةةة ومةةن كةةال الجنسةةين فةةي
المدارس مدينة بغداد في جانب الرصافة للعام الدراسي2019-2020
ثانياً  :عينة البحث :
تتةةألف عينةةة البحةةث الحةةالي مةةن طلبةةة الصةةف الخةةامس االعةةدادي ومةةن جميةةع الفةةروع
ومةةن كةةال الجنسةةين (ذكةةور  -انةةاث) فةةي تربيةةة بغةةداد الرصةةافة االولةةى الثالثةةة وقةةد تةةم
سحب عينة بالطريقة العشوائية البسيطة من مجموع المجتمع االصلي أذ بلغت العينةة
(  ) 200طالب و طالبة0
ثالثاً :أداتا البحث:
تحقيقةا ألهةةداف البحةةث كةةان البةةد مةن اسةةتخدام أداة لقيةةاس مسةةتوى الحرمةةان العةةاطفي
وأداة أخةةرى للتعةةرف علةةى المسةةتوى التكيةةف الد ارسةةي للطلبةةة االعداديةةة وفيمةةا يةةأتي
اإلج ةراءات التةةي اتبعهةةا الباحةةث إلعةةداد هةةذين المقياسةةين فقةةد تبنةةى الباحةةث مقيةةاس
الحرمة ةةان العة ةةاطفي للباحة ةةث ( السة ةةعدي  )2016عة ةةن رسالته(الحةرم ة ة ةةان العةةاطةف ة ة ةةي
واألمةةن النفسة ةةي وعالقتهما بالتعلق المتجنب) بعد تكييفه وتعديله بشكل مناسب على
عينة البحث والتأكد من صدقه وثباته وسوف اذكر الخطوات المتبعة في ذلةك بينمةا
األداة التي المراد استعمالها لقياس التكيف الد ارسةي فقةد تبنةى الباحةث مقيةاس الباحثةة
(حسةةين  )2003عةةن اطروحتهةةا (القلةةق االجتمةةاعي وعالقتةةه بةةالتكيف الد ارسةةي ل ةدى
طلبة جامعة الموصةل) متبةع الباحةث الخطةوات اآلتيةة مةن اجةل الةةتأكد مةن صةالحية
المقياسين :
 -3وصف المقياسين بصيغته النهائية :
يتكون مقياس الحرمان العاطفي من ( )25فقرة منها ( )12فقرة ايجابية و( )15فقرة
س ةةلبية كم ةةا وض ةةع الباح ةةث ثالث ةةة ب ةةدائل ام ةةام ك ةةل فقة ةرة ه ةةي (دائمة ةاً  ,أحيانة ةاً ,ال).ي ةةتم
تص ةةحيل الفقة ةرات االيجابي ةةة للمقي ةةاس بإعط ةةاء ( )8درج ةةات للب ةةديل دائمة ةاً و( )1للب ةةديل
احيان ةاً و( )0للبةةديل ال  ,ام ةا الفق ةرات السةةلبية فتعطةةى الةةدرجات بصةةورة معاكسةةة ,بينمةةا
مقيةةاس التكيةةف الد ارسةةي يتكةةون مةةن( )20منهةةا ( )15فق ةرة ايجابيةةة و( )15فق ةرة سةةلبية
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كما وضع الباحث ثالثة بدائل امام كةل فقةرة هةي (نعةم ,ال ادري ,ال ابةدا).يتم تصةحيل
الفقرات االيجابية للمقياس بإعطاء ( )8درجات للبديل نعةم و( )1للبةديل ال ادري و()0
للبديل ال ابداً  ,اما الفقرات السلبية فتعطى الةدرجات بصةورة معاكسةة .واسةتخرج صةدق
المقياس ةةين بطريق ةةة الص ةةدق الظ ةةاهري  ,أم ةةا ثبات ةةه فق ةةد اس ةةتخرج بطريق ةةة معام ةةل ألف ةةا-
كرونباك وطرقة أعادة أختبار .

وألج ةةل تطبي ةةق المقياس ةةين (الحرم ةةان الع ةةاطفي– التكي ةةف الد ارس ةةي ) ق ةةام الباح ةةث
بإجراءات االتية -:

مؤشرات صدق وثبات مقياسي الحرمان العاطفي والتكيف الدراسي.
-1

الصدق  :يعد الصدق من اهم الشروط التي يجب توفرها في بناء المقاييس

واالختبارات النفسية

(,( Ebel , 1972,435ويعرف الصدق بلغة اإلحصاء بأنه

نسبة التباين الحقيقي الى التباين الكلي

اعتمد الباحث مؤشر الصدق الظاهري:

( عودة  ) 339 : 1998,وتبعاً لذلك

الصدق الظاهري :
ويشير الى مدى صلة فقرات االختبار بالمتغير المراد قياسه  ,كما يعكس دقة تعليمات
المقيةةاس وموض ةةوعيتها ومالئمتهةةا للغ ةةرض ال ةةذي وضةةعت م ةةن اجلةةه (االم ةةام وإخة ةرون
 ) 130 :1990,أي يعبر الصدق الظاهري عن مدى تمثيل محتوى االختبار للنطةاق
السةةلوكي الشةةامل للسةةمة الم ةراد االسةةتدالل عليهةةا  ,اذ يجةةب ان يكةةون المحتةةوى ممةةثالً
تمثيالً جيداً لنطاق المفردات التةي يةتم تحديةده مسةبقاً (عةالم  ) 190 : 2000,وتحقةق
هةةذا النةةوع مةةن الصةةدق فةةي المقياسةين الحةةاليين عنةةدما عرضةةت فقراتهمةةا علةةى مجموعةةة
من الخبراء في التربية وعلم النفس والبالغ عددهم(  )10ومن خاللهم تم تعديل الفقرات
الت ةةي تتناس ةةب م ةةع عين ةةة البح ةةث وق ةةد حص ةةلت الفقةةرات المناس ةةبة للبح ةةث عل ةةى ص ةةدق
بين %80الى %100و أن فقرات المقياسين صادقة .
-2الثبات :
يعةةد الثبةةات اهةةم مؤش ةرات التحقةةق مةةن دقةةة المقيةةاس واتسةةاق فق ارتةةه فةةي قيةةاس مةةا يجةةب
قياسةه ( ) Aiken , 1988P125والمقيةاس الثابةت هةو الةذي يعطةي النتةائج نفسةها
بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على االفراد انفسهم او يعطةي نفةس النتةائج علةى
مقياس اخر موازي له (بطريقة الصور المتكافئة ) (الصمادي وابيع ) 188 , 2004:
وقد تم حساب الثبات بالطرق االتية :
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 -1طريقة أعادة االختبار :
لحسةةاب معامةةل الثبةةات تةةم اختيةةار عينةةة عشةوائية وعةةددها (  ) 50طالبةاً وطالبةةة مةةن
عينة التطبيق ,حيث تم تطبيق المقياسين على أفةراد العينةة ,وبعةد مةرور مةدة أسةبوعين
على التطبيق األول ,فقد أعيد تطبيق المقياسين من قبل الباحةث مةرة أخةرى علةى نفةس
العينة ةةة ,ثة ةةم صة ةةححت إجابة ةةاتهم ,وباسة ةةتعمال معامة ةةل ارتبة ةةاط (بيرسة ةةون) بة ةةين درجة ةةات
التطبيقين( )1و( , )2وقد بلغ معامل الثبات لمقياس الحران العاطفي بلغ( ,)0.82فةي
حةةين بلةةغ معامةةل الثبةةات لمقيةةاس التكيةةف الد ارسةةي( )0.79وتعةةد هةةذه القةةيم مقبولةةة فةةي
ضوء الدراسات السابقة التي لها عالقة بالموضوع :
 - 2طريقة ألفا كرونباخ ): (Alpha cronbach
تعتمد هذه الطريقة على حساب االرتباطةات بةين درجةات فقةرات المقيةاس جميعهةا علةى
أسةةاس ان الفق ةرة عبةةارة عةةن مقيةةاس قةةائم بذاتةةه ,ويؤشةةر معامةةل االرتبةةاط اتسةةاق أداء
الفرد أي التجانس بين فقةرات المقيةاس (عةوده  , )354 , 2000 :والسةتخراج الثبةات
بهةذه الطرقةةة طبقةةت معادلةةة الفةا كرونبةةاك علةةى درجةةات الطلبةة مةةن أفةراد عينةةة التطبيةةق
البةالغ عةددها ( ) 80طالبةاً وطالبةة ,وقةد بلةغ معامةل الثبةات لمقيةاس الحرمةان العةاطفي
بلةةغ (.)0.84بينمةةا بلةةغ الثبةةات لمقيةةاس التكيةةف الد ارسةةي ( )0.82وهةةذه الطريقةةة تعتمةةد
على اتساق أداء الفةرد مةن فقرة إلى أخرى, .
التطبيق النهائي :
بعد استكمال اجراءات المقياسين والتأكد من صدقهما وثباتهما  .قام الباحث بتطبيقهمةا
ف ةةي إن واح ةةد بص ةةورتهما النهائي ةةة عل ةةى عين ةةة البح ةةث وبلغ ةةت ( )200طال ةةب وطالب ةةه
مةةوزعين بحسةةب الج ةةنس مةةن مديري ةةة تربيةةة بغةةداد الرص ةةافة االولةةى والثالث ةةة وقةةد ش ةةر
الباح ةةث ألفة ةراد العين ةةة تعليم ةةات المقياس ةةين وطريق ةةة اإلجاب ةةة عليهم ةةا وق ةةد بلغ ةةت فتة ةرة
االستجابة على المقياسين ( )25دقيقة0
الوسائل االحصائية :استعمل الباحث الحقيبة االحصائية ).)spss
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:

يتضمن هذا الفصل عرض النتائج وتفسيرها وعلى وفق اهداف البحث .
 -1الهةةدف االول :التعةةةرف علةةةى مسةةةتو الحرمةةان العةةةاطفي لةةةد طلبةةةة المرحلةةةة
االعدادية :
اظهرت نتائج البحث ان متوسةط درجةات مقيةاس الحرمةان العةاطفي لةدى طلبةة المرحلةة
االعدادية المشمولين في البحةث الحةالي هةو( )31.24درجةة  ,وبةانحراف معيةاري قةدره
( )3.18درجة  ,كما حسب المتوسط النظري لدرجات مقيةاس الحرمةان العةاطفي فكةان
مقةةداره ( )34درجةةة  ,واختبةةر الفةةرق بةةين المتوسةةطين باسةةتعمال االختبةةار التةةائي لعينةةة
واحدة اتضةل ان القيمةة التائيةة المحسةوبة ( )12.5-اكبةر مةن القيمةة التائيةة الجدوليةة
( )1.96عند مستوى داللة ( )0.05وبدرجة حرية (  )159ما يشير الى وجود فروق
ذات داللة احصائية والجدول (  )2يوضل ذلك .
جدول () 2
القةةةيم التائيةةةة المحسةةةوبة والجدوليةةةة لمقيةةةاس الحرمةةةان العةةةاطفي لةةةد طلبةةةة
المرحلة االعدادية

العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط
الفرضي

القيمة التائية
المحسوبة

القيمة التائية
الجدولية

200

24.31

18.3

34

5-.12

96.1

مستو الداللة
05.0

دالة لصالح
الوسط الفرضي

تدل هذه النتيجة على ان طلبة المرحلة االعدادية ال يعانون من الحرمان العاطفي عند
مستوى داللةة ( )0.05وبدرجةة حريةة ( .)199وقةد يعةود السةبب هةذه النتيجةة الةى عةدة
عوامل تتعلق بشخصية الفرد منها التربية في كنف االسرة وفضال دور المدرسةة والفتةرة
التي أقضاءها طالب االعدادية ولدت جانب وجداني وعاطفي لديه من خالل العالقات
االجتماعي ة ة ةةة م ة ة ةةع اق ارن ة ة ةةه ف ة ة ةةي المدرس ة ة ةةة  ,وه ة ة ةةذا يتف ة ة ةةق م ة ة ةةع وجه ة ة ةةة نظ ة ة ةةر ب ة ة ةةولبي
( )Bowlby,1959حيث اكد إن أساس النمو العقلي والنفسي السليم للفةرد هةو العالقةة
الحميمة والدافئة باألم أو بديلتها إذ إن كليهما يحقق الحاجةة باإلشةباع والخبةرات السةارة
وااليجابية يؤدي عدم شعوره بالحرمان والتفاعل مع من يعيش معه في مجال العمل او
مجال الدراسة.
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الهدف الثاني  :التعرف على مستو التكيف الدراسي لد طلبة المرحلة االعدادية:

اظهةةرت نتةةائج البحةةث ان متوسةةط درجةةات مقيةةاس التكيةةف الد ارسةةي لةةدى طلبةةة المرحلةةة
االعداديةةة المشةةمولين فةةي البحةةث الحةةالي هةةو()33.22درجةةة  ,وبةةانحراف معيةةاري قةةدره
( )3.12درجةةة  ,كمةةا حسةةب المتوسةةط النظةةري لةةدرجات مقيةةاس الفشةةل المعرفةةي فكةةان
مقةةداره ( )30درجةةة  ,واختبةةر الفةةرق بةةين المتوسةةطين باسةةتعمال االختبةةار التةةائي لعينةةة
واحدة اتضةل ان القيمةة التائيةة المحسةوبة ( )15.33اكبةر مةن القيمةة التائيةة الجدوليةة
( )1.96عند مستوى داللة ( )0.05وبدرجة حرية (  )199ما يشير الى وجود فروق
ذات داللة احصائية والجدول (  )2يوضل ذلك .
جدول () 2
القيم التائية المحسوبة والجدولية لمقياس التكيف الدراسي لد طلبة المرحلة
االعدادية
العينة
200

المتوسط

الحسابي
22.27

االنحراف
المعياري
12.3

الوسط

الفرضي
30

القيمة التائية

القيمة التائية

مستو الداللة

33-.15

96.1

دالة

المحسوبة

الجدولية

05.0

تةةدل هةةذه النتيجةةة علةةى عةةدم وجةةود تكيةةف د ارسةةي لةةدى طلبةةة المرحلةةة االعداديةةة عنةةد

مستوى داللة ( )0.05وبدرجة حرية ( .)199وقد يعود السةبب هةذه النتيجةة ان الطلبةة
لن يتكيفوا دراسيا نتيجة للظروف التي يمر بهةا المجتمةع الع ارقةي وخاصةة الطلبةة حيةث

قلةةة االمكانيةةات المكانيةةة والخةةدمات المدرسةةية الضةةعيفة وهةةذا ادى الةةى ضةةعف لتعزيةةز
لسلوك الطلبة ولن يستجيب للبيئة الواقعية حوله وال يتكيةف معهةا وهةذا يتفةق مةع وجهةة
نظةةر الزاروس وهةةي ان التكيةةف مبنةةي علةةى ارتبةةاط الفةةرد والبيئةةة التةةي يعةةيش بهةةا فةةي

عالق ة ةةة تأثيري ة ةةة متبادل ة ةةة  ,وان التوفي ة ةةق ب ة ةةين الم ة ةةدخل النفس ة ةةي والم ة ةةدخل االجتم ة ةةاعي
والظة ةةروف المالئمة ةةة للتكية ةةف تجعة ةةل الفة ةةر الت ة ة زر بالمطالة ةةب البنائية ةةة االجتماعية ةةة مة ةةع

المطالب البنائية الشخصية .
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الهةةدف الثالةةث  :العاقةةة االرتباطيةةة بةةين الحرمةةان العةةاطفي والتكيةةف الدراسةةي لةةد
الطلبة االعدادية.

للتع ةةرف عل ةةى طبيع ةةة العالق ةةة ب ةةين الحرم ةةان الع ةةاطفي والتكي ةةف الد ارس ةةي ل ةةدى طلب ةةة
المرحلةةة االعداديةةة قةةام الباحةةث باسةةتخراج معةةامالت ارتبةةاط (بيرسةةون) بةةين الحرمةةان
العةةاطفي والتكيةةف الد ارسةةي ,كمةةا اسةةتخدم االختبةةار التةةائي للتعةةرف علةةى داللةةة معامةةل
االرتباط والجدول (  ) 3يوضل ذلك.
جدول ( ) 3
يوضةةةح االرتبةةةاغ للمتغيةةةرين الحرمةةةان العةةةاطفي والتكيةةةف الدراسةةةي لةةةد طلبةةةة المرحلةةةة
االعدادية
العينة
200

قيمة معامل االرتباغ الحرمان

القيمة التائية

العاطفي والتكيف الدراسي

المحسوبة

الجدولية

46-.0

6-.7

96.1

05.0الداللة
دالة

وتشير بيانات الجدول المذكور إلى وجود عالقة ارتباطيةة سةلبية بةين الحرمةان العةاطفي
والتكيةةف الد ارسةةي لةةدى الطلبةةة وهةةي نتيجةةة تةةدل علةةى ان الطلبةةة كلمةةا انخفةةض الحرمةةان
العةةاطفي ارتفةةع التكيةةف الد ارسةةي كمةةا تبةةين ان االف ةراد الةةذي تةةم قياسةةهم وظهةةرت النتيجةةة
بعةةدم وجةةود حرمةةان عةةاطفي لةةديهم لكةةن ظهةةر وجةةود ضةةعف فةةي التكيةةف الد ارسةةي اي ان
ذلك التكيف يعود الى اسباب اخرى منها العوامل البيئية وضعف الترابط االجتماعي بين
الطلبة في المدرسة .
االستنتاجات  :في ضوء نتائج البحث الحالي يستنتج الباحث ما ي تي -:

 -2يتبين أن طلبة المرحلة االعداديةة ينةالون نةوع مةن العطةف واالهتمةام مةن ابةاءهم
وامهاتهم وخاصة في هذه المرحلة

 – -1واظهةةرت النتةةائج ب ةأن طلبةةة االعداديةةة غيةةر متكيفةةين فةةي مدارسةةهم وقةةد يعةةود
السةةبب فةةي قلةةة الخةةدمات المدرسةةية وكث ةرة اعةةداد الطلبةةة فةةي الصةةف الواحةةد كلةةه
يؤثر على التكيف الدراسي ؟

 -2وجود عالقة ارتباطية سلبية ويدل ذلك على ان ما يتلقاه الطلبة مةن اسةرهم مةن
عاطفة ليس له عالقة ايجابية في التكيف الدراسي .
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التوصيات  :في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث ما ي تي -:
 – 1عل ةةى المؤسس ةةة التربوي ةةة تفعي ةةل مجل ةةس االب ةةاء ف ةةي الم ةةدارس م ةةن اج ةةل مس ةةاعدة
االسةةر وتشةةجيعها علةةى زيةةادة االهتمةةام بابنةةاءهم وخاصةةة فةةي هةةذه المرحلةةة المهمةةة فةةي

حياة المتعلم توضيل للمربين دور العاطفة على االفراد بحياتهم ومسيرتهم التعليمية.

 –8إشراك الطلبة في النشاطات الفنية والرياضية المختلفة من اجل جعل الطلبة اكثر

تكيفةةا مةةع زمالئهةةم وتطةةور قابليةةاتهم لمواجهةةة االزمةةات التةةي تعترضةةهم فةةي المدرسةةة او

البيت او المجتمع

 –2قيةةام الجهةةات الحكوميةةة بةةدورها الفعةةال فةةي تةةوفير الخةةدمات الصةةحية والمدرسةةية

وتةةوفير بيئةةة امنةةة تسةةتوعب االعةةداد الكبي ةرة فةةي المدرسةةة بحيةةث يحةةدث تكيةةف د ارسةةي
البناءنا الطلبة .

المقترحات :بناءاً على ما توصل اليه البحث يقترح الباحث ما ي تي-:

 – 1إجةراء د ارسةةة عةةن الحرمةةان العةةاطفي والتكيةةف الدرسةةي علةةى م ارحةةل عمريةةة أخةةرى
كاألطفال وطلبة المتوسطة وغيرهم

 – 8إج ة ةراء د ارسة ةةات ارتباطية ةةه بة ةةين الحرمة ةةان العة ةةاطفي ومتغي ة ةرات أخة ةةرى كأسة ةةاليب

المعاملة الوالدية  ,فقدان األب أو األم أو كالهما  ,التسلسل الوالدي .

 - 2إجراء دراسة تشمل عينة من الطلبة في مديريات التربية في محافظةات
القطر مثل البصرة وكربالء وديالى وغيرها.
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