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 األولل ــلفصا

 ةــة الدراســخلفي
 
 : مقدمة ال

أهم نظام فطري رباني جعل اهلل سبحانه وتعالى فيه السكينة واألمن والنمو السوي  تعتبر األسرة          
لألجيال، فهي أساس المجتمع ومصدر أساسي لكل األخالق والفضائل لدى األفراد، وهي أول مكان يتواجد 

مكان الطبيعي فيه الطفل ويتفاعل معه، ومن ثم فإن هذه األولوية تجعل تأثير األسرة في الفرد عميقًا، فهي ال
إلشباع الحاجات األساسية وهي المناخ المتفاعل الذي يترعرع فيه الفرد في سنواته األولى ويلعب دورًا هامًا 

 .في التأثير على تكوين شخصيته وبنائه النفسي
 

عداد     هم واإلسالم في دعوته إلى تنشئة األفراد، حمل اآلباء واألمهات مسؤولية كبرى في تربية األبناء، وا 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن : )اإلعداد الكامل لحمل أعباء الحياة، وتهددهم بالعذاب األكبر إذا فرطوا وقصروا، فقال تعالى

َما َأَمَرُهْم  َيْعُصوَن اللَّهَ َآَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل 
والرجل راع : )وقال عليه الصالة والسالم في تحمل األهل المسؤولية(. 6)سورة التحريم ( َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

رواه البخاري ....(. في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها
 .ومسلم

 
 

، وما يقدمانه لـه يحـدد نـوع البيئـة التـي يترعـرع األساسية للبيئة المحيطة بالطفل دةكما يعد اآلباء األعم       
ما  :"قال : رضي اهلل عنه، قال أبي هريرة عن  قد روىو فيها، حيث يقدمان له النموذج الذي سيحتذي به، 

كانـت قـدرة  ومهمـا، (صـحيح البخـاري")من مولود إال يولد على الفطرة، فـأبواه يهودانـه أو ينصـرانه أو يمجسـانه
الطفــل علــى التكيــف فــال ضــمان النضــباط ســلوكه إال عــن طريــق النمــو الســليم فــي بيئــة ذات وســائل مالئمــة 
إلشباع حاجاته ودوافعه من ناحية، وتوافر تعاطف وحب ومودة وتقبل أسري يسانده ويشعره باألمان من ناحية 

 .أخرى
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ذا حدث خلل في البناء و       األسري واالتصال داخل األسرة فإن ذلك سيترتب عليه زيادة المشكالت األمر ا 
الذي يتيح لألبناء الفرصة للبحث عن الحب والقبول خارج نطاق األسرة خاصة في مرحلة المراهقة، وما 

 (6002771البليهي،) .تتطلبه هذه المرحلة من تحديات
     
   

الوالدين لدورهما يشعر المراهق بفقدان األمن النفسي وتضع في نفسه لذلك يرى علماء النفس أن إهمال       
بذور التناقض الوجداني التي تنجم عن عدوانية أو عن إذعان وتنمي فيه مشاعر النقص والعجـز فـي مواجهـة 

 (47:1993الغامدي،.  )صعاب الحياة
 

تجنـب سـائر أشـكال االسـاءة لـه حتـى قيمة أن يتشكل االبن في ظل الحب والرعاية المالئمة من اآلباء و ف     
ال يستدخل اتجاهات من الكراهية والعداء والعدوان على اآلخرين، فالذي خبر الحب مـن اآلخـرين وتقـديرهم لـه 
ينمــي فــي نفســه تقبــل الــذات وحــب اآلخــرين وخاصــة لــو حــدثت هــذه الخبــرة فــي مرحلــة المراهقــة، حيــث تكــون 

 (208:1990الملك، ) .الحاجة ماسة للحب والتقدير
       

أن األبنـــاء يتـــأثرون فـــي نمـــوهم النفســـي واالجتمـــاعي ( 25:2000)والشـــربيني  منصـــوركـــل مـــن  ويؤكـــد      
باآلبــاء الــذين يعيشــون فــي كــنفهم، وتبــدو آثــار تفاعــل اآلبنــاء فــي ســلوكهم وفــي اســتجاباتهم للمواقــف الحياتيــة 

 . ة النامية عبر مدارج العمر المختلفةالمختلفة وفي النشاط العقلي واالنفعالي، وفي بناء الشخصي
 

وقد أشارت الدراسات أن العالفة الدافئة بين األب واالبن تقيه من عوامل الخوف والقلق والعدوان، ويزيد       
من شعوره بالثقة في النفس وفي اآلخرين من حوله، وذلك بناًء على شعوره بعاطفة أبيه والثناء عليه وتشجيعه 

ألن وجود األب وسط أوالده من شأنه أن يدعم مفهوم المشاركة مـن أجـل  (20102772رازق،عبد ال. )لسلوكه
خلق مناخ صحي وسليم في العالقات بـين أفـراد األسـرة جميعـًا، وفـي مثـل هـذا المنـاخ سـوف يكـون لـألب دوره 
الفاعل والمؤثر في مسـاندة أبنائـه علـى  تحقيـق الـذات والصـحة النفسـية، كمـا تنمـي هـذه العالقـة مـا لـديهم مـن 

ومــن ثــم اشــباع حاجــات األبنــاء النفســية  ،(0002777فــرج،)امكانــات ذهنيــة ووجدانيــة الــى أقصــى حــد ممكــن 
 مدافـئ فـانهغيـر مـن و غيـر آفـي جـو  ى األبنـاءذا تربـولكـن إ.  وعلى رأسها الشـعور بـاألمن والطمأنينـة النفسـية

  .ونعلى تحقيق ما يريد ينقادر غير  ونسوي، ويصبح غير سينمو بشكلٍ 
 .(0002772شقير،)                                                                                 
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ومــع  ممــع عــالمه ين غيــر متــوافقينمضــطرب أفــرادتنميــة ه مــن شــأنأبنــائهم تجــاه  اآلبــاءتقصــير كمــا أن       
اضطرابات تعتري شخصيات الوالدين وأن ما يعانيه األبناء من مشكالت قد يكون ترجمة وتعبير عن أنفسهم، 

 .(263:2005عبد الرازق، )ذاتهم وقصور رعايتهم ألبنائهم 
         

الى أنه وراء كل طفل مضطرب شخص أكثر اضطرابًا ( 124:1985)يشير زيور الصدد وفي هذا        
 .يدفعه إليه، كما أنه ال يوجد أبناء مشكلون ولكن هناك أباء مشكلون

     
 

أن األب في عالقته مع أبنائه فإنه يمثل السلطة لهم، وعدم وجود هذه ( 140:2000)عبده  كما يرى     
السلطة األبوية، أو ممارستها زيادة أو نقصانًا بطريقة غير سوية من العوامل التي تؤدي الى عدم األمن، 

في سلوكياتهم حتى يكبرون، حيث  وباستمرار االدراك غير السوي للصورة األبوية في وجدان الطفل والمراهق
 .يرتبط هذا االدراك بكثير من االنحرافات واالضطرابات لديهم

  
 

فاألبوة الناجحة ال تقاس بعدد الساعات التي يقضيها األب مع طفله أو بتوفير الحاجات الضرورية له،       
االبن والتي تتسم بالمودة  وطبيعة عالقته بهذا ،مقدار ما يمنحه األب لطفله من حب ومدى عنايتهببل 

والمحبة دون التركيز على اشباع الحاجات البيولوجية للطفل، فاالتصال النفسي الدائم بين الطفل واألب أمر 
 .(25:1986عبد الرحمن،)ضروري وهام إذ عن طريق االتصال يحس الطفل بمدى اهتمام األب به ورعايته 

 
يحدث للطفل من الناحية المادية، ولكن أن يقتصر دور  الغياب الجسدي لألب شيء سيء يمكن أنو      

األب في األسرة على أنه الممول االقتصادي، ما هو اال إفراغ لبقية أبعاد دوره األبوي الرمزي وفتح الطريق 
أمام إمكانية االستغناء عنه أو استبداله، فليس المهم إذًا من الذي يمضي على الشيكات طالما أن الحساب 

ولذلك؛ ايجاد سلسلة من النماذج البديلة لألب غالبًا ال يكون لها القدرة على اشباع االحتياجات .  بصحة جيدة
 . النفسية التي على األب الواقعي الحقيقي ذو الحضور النفسي أن يشبعها

 (.http://www.yemen-nic.info ،2008الكدري )                                                  
 

أكثر استجابة للضغوط التي يتعرض لها في تفاعالته أن المراهق ( 23:1989)كما يؤكد كفافي       
يكتشفها في عالمه مع أقرانه أومع مدرسيه وذلك في عجزه عن القدرة على تأكيد ذاته والتعبير و االجتماعية 
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ويصبح تابعا لهم ويتحول بحرية، وخضوعه ألساليب رفاقه ومسالكهم ومعاييرهم يجعله ينشد األمن منهم 
 .ربوالئه وانتمائه االجتماعي من األسرة الى النظائ

     
اشباع حاجة المراهق الى األمن هو الشعور باالنتماء األسري والحياة األسرية اآلمنة المستقرة،  ،لذلك      

عور باالعتماد على والشعور بالحماية ضد العوائق واالخطار والحرمان العاطفي الوالدي وباالستقالل والش
اشباع هذه الحاجات تحقق للمراهق الضبط النفسي واألمن النفسي، وتقلل من انحرافات المراهقين و النفس، 

 (103:2000منصور،الشربيني،) وتهيئ لهم توافقًا سليمًا في حياتهم االجتماعية
                                                                       

 
 

وجـود فـروق دالـة احصـائيا بـين متوسـط درجـات األبنـاء منخفضــي الـى  (2005عبـد الـرازق،)وقـد توصـل      
العنــاد -العــدوان)ادراك الغيــاب النفســي لــألب ومرتفعــي الغيــاب النفســي لــألب فــي جميــع المشــكالت الســلوكية 

 .لصالح مرتفعي ادراك الغيابوالفروق ( السلوك المنحرف غير العلني-التدخين-الهروب من المدرسة-والتمرد
 
 

وجود عالقة ارتباطية سالبة بين ادراك األبناء ألساليب معاملة عن ( 2766)وقد كشفت دراسة ابريعم     
وشعورهم باألمن النفسي، ووجود عالقة ارتباطية ( التفرقة، التحكم والسيطرة، التذبذب في المعاملة)األب 

 .املة السوية لألب والشعور باألمن النفسيموجبة بين ادراك األبناء ألسلوب المع
 

وجود ارتباط موجب دال بين أساليب المعاملة الوالدية الالسوية ( 2772عبد المقصود )كما بينت دراسة     
لألب وبين الشعور بعدم األمن النفسي لألطفال، وال توجد فروق ( التفرقة والتحكم والتذبذب والحماية الزائدة)

 (.127 27720مخيمر،)لشعور باألمن النفسي بين الجنسين في ا

 

الغياب النفسي لألب لما فيه من أهميٍة لألبناء في مرحلة المراهقة، -قد اختارت الباحثة مفهوم الحضورو      
ال يغلب أهمية على تناول أبعاد اإلتصال  والغياب لدور األب، وتناول الدراسة لهذا الجانب من الحضور

األسري ومستوى األمن النفسي لدى األبناء وعالقة كل منهم باآلخر، وخاصة لما أثبتته الدراسات من أهمية 
 .تأثيرهما على شخصية الفرد وانعكاسها على اتجاهاته وعلى جوانب شخصيته

 

-ة العالقة بين األمن النفسي ومفهوم الحضوروجاءت الفكرة للباحثة للقيام بدراسة تكشف عن طبيع     
 .الغياب النفسي لألب لدى األبناء المراهقين والعوامل المؤثرة في ذلك
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 مشكلة الدراسة
 -:التساؤالت التاليةفي محاولة االجابة على حدد مشكلة الدراسة تت

 ؟بمحافظة غزة ما مستويات األمن النفسي لدى الطلبة في المرحلة الثانوية .6
 .مستويات االتصال األسري لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزةما  .2
 ؟ بمحافظة غزة الغياب النفسي لألب لدى طلبة مرحلة الثانوية-ما مستويات الحضور .2
في  الطلبةالغياب النفسي لألب لدى  -الحضورو هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين األمن النفسي  .7

 ؟ةبمحافظة غز   المرحلة الثانوية
 هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين األمن النفسي واالتصال األسري لدى طلبة المرحلة الثانوية .2

 ؟بمحافظة غزة 
بمحافظة هل توجد فروق ذات داللة احصائية في األمن النفسي تعزى للجنس لدى طلبة المرحلة الثانوية  .1

 ؟ غزة

الغياب النفسي لألب  -هل توجد فروق ذات داللة احصائية في األمن النفسي تعزى لمستويات الحضور .0

 ؟ بمحافظة غزةلدى طلبة المرحلة الثانوية 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في األمن النفسي تعزى الى مستوى الدخل لدى طلبة المرحلة  .8

 ؟ بمحافظة غزةالثانوية 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في األمن النفسي تعزى الى المستوى التعليمي لألب لدى طلبة  .9

 ؟ بمحافظة غزةالمرحلة الثانوية 

 هل توجد فروق ذات داللة احصائية في األمن النفسي  تعزى الى مستوى التعليمي لألم . 67

 ؟ بمحافظة غزة لدى طلبة المرحلة الثانوية 

 النفسي الغياب -الحضور)هل توجد عالقة تنبؤية دالة احصائية بين األمن النفسي وكل من .66

 ؟(العمر -االتصال األسري بأبعاده-لألب      

 النفسي لألب تعزى الى المستوى الغياب-هل توجد فروق ذات داللة احصائية في الحضور. 62 

 بمحافظة غزة ؟التعليمي لألب لدى طلبة المرحلة الثانوية        

 أهداف الدراسة
- :ةيهدفت هذه الدراسة الى تحقيق األهداف التال

 .الكشف عن مستويات األمن النفسي لدى طلبة المرحلة الثانوية بغزة -6

 .الغياب النفسي لألب لدى طلبة المرحلة الثانوية بغزة-الكشف عن مستويات الحضور -2
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 .المرحلة الثانوية بغزةالكشف عن مستويات االتصال األسري لدى طلبة  -2

 في المرحلة الثانوية الطلبةالغياب النفسي لألب لدى  -الحضورو بين األمن النفسي الكشف عن العالقة  -7
 .في محافظة غزة 

 . الكشف عن العالقة بين األمن النفسي واإلتصال داخل األسرة لدى طلبة المرحلة الثانوية -2

مسـتويات لمتغيـرات الجـنس، و والتي تعـزى األمن النفسي  جوهرية في متوسطات فروقمن وجود  حققالت -1
لــدى طلبــة المرحلــة  للوالــدين لــألب، ومســتويات الــدخل، والمســتوى التعليمــي الغيــاب النفســي -الحضــور
 .الثانوية

أبعاد االتصال  -الغياب النفسي لألب -الحضور)وكل من  بين األمن النفسيالكشف عن عالقة تنبؤية  -0
  .طلبة المرحلة الثانوية لدى(  عمرال -األسري 

 أهمية الدراسة
 -:تكمن أهمية الدراسة في جانبين

 األهمية النظرية   
عن هذا  شأتبحث في أهمية العالقة بين غياب الدور المعنوي والنفسي لألب وبين األمن النفسي التي تن -1

 .الغياب وانعاكاساته على التكوين النفسي لألبناء في مرحلة المراهقة
يعــزز فهــم األســباب الحقيقيــة لســلوك األبنــاء فــي ســن المراهقــة، واثــراء  يمكــن أنتقــدم  رصــيدُا معرفيــًا   -2

 .البحث التربوي والنفسي حول انعكاسات التربية األسرية
ظـــاهرة الغيـــاب األبـــوي مـــن الموضـــوعات الجديـــدة التـــي لـــم تتناولهـــا الدراســـات فـــي البيئـــة المحليـــة، تعـــد  -3

 .لي تتضح ضرورة رصد كافة المتغيرات والمشكالت الناجمة عنهاوبالتا
توجــه أنظــار المختصــين الــى أهميــة اإلرشــاد األســري الــذي يركــز علــى األدوار والعالقــات داخــل األســرة  -4

 .ودورها في تحقيق األمن النفسي والصحة النفسية ألفرادها

 األهمية التطبيقية
- : بما يليالعملي  التطبيقيوتكمن أهمية الدراسة في المجال 

 .تقدم أساسًا لبناء برامج ارشادية وعالجية تعين المرشدين النفسيين والتربويين في المدارس والمؤسسات  -1
تزود المهتمين من اآلباء والمختصين باالرشاد األسري بتصورات واضحة عن غياب األب نتائج الدراسة  -2

 .لدى المراهقين واحتياجاتهم لدور األب
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الدراســة فـي تنميـة مهــارات األبـوة واقامــة بـرامج تـدريب علــى األبـوة وخاصـة اآلبــاء الجـدد وحــديثي قـد تفيـد  -3
 .العهد باألبوة

 .في المجالين النفسي والتربوي حيث تعتبر مرجع علمي لهم ليايد طلبة الدراسات العفت -4

 
 فرضيات الدراسة

فـي  الطلبـة  لدى  لألبالغياب النفسي  -الحضورو توجد عالقة ذات داللة احصائية بين األمن النفسي . 6
 بمحافظة غزة المرحلة الثانوية

ــة الثانويــة.  2     توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائية بــين األمــن النفســي واالتصــال األســري لــدى طلبــة المرحل
 بمحافظة غزة

بمحافظـة  الثانويـةتوجد فروق ذات داللة احصائية في األمن النفسي تعزى للجنس لدى طلبة المرحلـة   . 3
 غزة
توجد فروق ذات داللة احصائية في األمن النفسي تعزى لمسـتويات الحضـور النفسـي لـألب  لـدى طلبـة  . 4

 بمحافظة غزة المرحلة الثانوية
توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائية فـــي األمـــن النفســـي تعـــزى الـــى مســـتوى الـــدخل لـــدى طلبـــة  المرحلـــة . 5   

 بمحافظة غزةالثانوية 
مســـتوى التعليمـــي لـــألب لـــدى طلبـــة الجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائية فـــي األمـــن النفســـي تعـــزى الـــى تو . 6

 بمحافظة غزة المرحلة الثانوية
مســتوى التعليمــي لــألم لــدى  طلبــة التوجــد فــروق ذات داللــة احصــائية فــي األمــن النفســي  تعــزى الــى . 7   

 بمحافظة غزة المرحلة الثانوية
أبعـاد  -الغيـاب النفسـي  لـألب-الحضـور)ة احصائية بين األمن النفسي وكل من توجد عالقة تنبؤية دال. 8

 لدى  طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة (العمر -االتصال األسري 
مسـتوى التعليمـي لـألب التعزى الـى  لألب النفسي الغياب-توجد فروق ذات داللة احصائية في الحضور. 9

 .غزة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة
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 مصطلحات الدراسة 
   
 األمن النفســي (1
هو شعور الفرد بأنه محبوب ومتقبل ومقدر من اآلخرين، وندرة شعوره بالخطر والتهديد والقلـق، وادراكـه أن    

مسـتجيبون لحاجاتـه ومتواجــدون معـه بـدنيًا ونفســيًا ( خاصـة الوالــدين)اآلخـرين ذوي األهميـة النفسـية فــي حياتـه 
 .(66:2005العنزي،)وحمايته ومساندته عند األزمات لرعايته 

 
 التعريف االجرائي

مـن خـالل تقبلـه لذاتـه ولالخـرين ونظرتـه االيجابيـة فـي الحيـاة  والتـي  هو شـعور المراهـق باالمـان والسـالمة   
تتســم بــاالحترام والــدفء واالســتقاللية، وتقيــيم ذاتــه وخلــوه مــن التــوتر والخــوف مــن أي تهديــد يشــعره بفقــد األمــن 

 .من إعداد الباحثة" مقياس األمن النفسي"والطمأنينة، ويعبر عن ذلك من خالل استجاباته على 
 
 اإلتصال األسريشبكة  (2
بأنها النموذج األسري الـذي يمثـل العالقـات المتبادلـة داخـل األسـرة مـن خـالل ( 6206992)ويعرفها غريب    

وتتضــــمن االتصــــال بــــين األم والمــــراهقين واالتصــــال بــــين األب واألم، واالتصــــال بــــين  إدراك هــــذه العالقــــات،
 (.6206992غريب،)الوالدين واألبناءـ، واالتصال بين األخوة  

 
 التعريف االجرائي

هــي المنظومــة المتكاملــة التــي تعبــر عــن العالقــات المشــتركة  والمتبادلــة بــين أفــراد األســرة ، بحيــث يــدركها     
" المراهــق  مــن خــالل التــرابط واالنســجام داخــل هــذه األســرة، والتــي تعبــر عنهــا اســتجابات الطلبــة علــى مقيــاس 

 ( 2776)ير ابراهيم من إعداد سه" شبكة االتصال األسري
 
 الغياب النفسي لألب-الحضور (3
هــو ذلــك األب الحاضــر الغائــب فــي حيــاة أبنائــه بمعنــى أن لــه حضــورًا ( 287:2005)يعرفــه عبــد الــرازق    

مكانيًا غير أنه ال يستجيب لهم وال يقدم المساندة عند الحاجة وال يتفاعل معهم بشكل كاف وفعـال، بـل أنـه قـد 
 . ند توفير مطالب العيشيراهم عبئًا عليه أو غير مرغوب في وجودهم أو يرى أن وظيفته تنتهي ع
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 التعريف االجرائي
 :يمثلالغياب النفسي لألب في الدراسة الحالية إجرائيًا بأنه -يمكن تعريف الحضور   
 .األسرة، والمتشدد في معاملته مع إبنائه علىاألب الذي يفرض السلطة وبه ، العاليحضور ال-
ويخلـــق مســـاحة مـــن قيـــام بـــدوره المتكامـــل الفعـــال، الحضـــور المتـــوازن، وهـــو األب الـــذي لديـــه القـــدرة علـــى ال-

 .ويقدم لهم الدعم والمساندة ،أبنائهالتواصل والتفاعل مع 
، غــافاًل عمــا طفقــ مكــانيٍ  والــذي يقتصــر دوره فــي حضــورٍ  ،الــذي يفقــد اتصــاله النفســي بأبنائــه، غيــاب األب -

ويمنحهم الثقة والصالبة والمرونة الالزمة لمواجهة المشكالت التي تعترضهم في مراحـل  ،ينمي بناءهم النفسي
لدى طلبة الثانوية من " الغياب النفسي لألب-الحضور"ذلك حسب استجاباتهم على مقياس عمرهم المختلفة، و 

 .إعداد الباحثة
 
 
 ألساليب اإلحصائيةا

  -:التاليةيب احصائية اعتمدت الباحثة في دراستها األسال      
 .(النسب المئويةو المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري التكرارات و ) س النزعة المركزيةاييمق -
 معامل ارتباط بيرسون  -
 .للعينات المستقلة T.test اختبار ت  -
 .لفحص العالقة التنبؤية Stipwiseمعامل االنحدار المتعدد بطريقة  -
  One Way Anovaاختبار تحليل التباين االحادي  -
 

 حــدود الدراسة
 .م2762 –م 2762الفصل الدراسي الثاني : الحد الزمني
 .اً واناث اً مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة غزة ذكور : الحد المكاني
عام يتمثلون في صـفوف  (68-62)طالب وطالبات المرحلة الثانوية الذي تتراوح اعمارهم من : الحد البشري 

 .العاشر والحادي عشر والثاني عشر 
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