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 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا 
   الرعاية األسرية ألطفالهن مستوىوعالقتها ب

 إعداد              

 1 أ.د/ نجوى سيد عبد الجواد                  

 

 ملخص البحث :

 يهدف البحث إلى تحقيق األهداف النظرية والتطبيقية التالية :  

التعرف على الفروق بين األمهات المطلقاات ىاى مواتوى الةاابة النفواية وماااعر األما  لاديهن وىقاا  -1

 للظروف اإلجتماعية واألقتةادية والمهنية والتعليمية وعدد األبناء وجنوهم .  

ااعر توضيح  الفروق ىى الرعاية المنزلية ألطفال األمهات المطلقات وىقا لموتوى الةابة النفوية وم -2

 األم ) منخفض / مرتفع ( .   األم  لدى

ومنخفضى (  ىى كا من الةابة النفوية ومااعر األم  لدى  -التعرف على مدى التفاع  بين )مرتفعى  -3

 األمهات المطلقات وبين موتوى الرعاية المنزلية ألطفالهن .

وماااعر األما  لادى األمهاات المطلقاات  توضيح العاقة األرتباطية بين الةابة النفوية بأبعادها الثاثة -4

 وبين موتوى جوانب الرعاية المنزلية ألطفالهن . 

 وتحدد مجتمع الدراسة الحالية ىى محاىظة الجيزة بدولة جمهورية مةر العربية .  

 أ( العينة األستطاعية للبحث :  

( 62لعيناة األساساية وقوامهاا )تم إختيار عينة عاوائية إستطاعية للتقنيين اإلحةائى ألدوات البحث من ا

 أم من األمهات المطلقات بمحاىظة الجيزة .

 ب( العينة األساسية للبحث :  

تم إختيار الباحثة لعينة الدراسة األساسية بطريقة عااوائية منتظماة مان ساجات محاماة الجيازة اإلبتدائياة 

( سانوات ، 3تقا  مادة الطااق عان )( أم من األمهاات المطلقاات ، و  217بمحاىظة الجيزة ، وبلغ عددها )

( سانوات ، وينتماين لمواتويات إقتةاادية وإجتماعياة وتعليمياة 6ألقا  مان  2ولديهن أطفال ىى الون من )

 ومهنية مختلفة .  

 تطلب إجراء الدراسة الميدانية وجمع البيانات إعداد األدوات التالية :

                                                           
 جامعة حلوان -أستاذ دكتور بالية األقتةاد المنزلى  1
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 ( مقياس الةابة النفوية لألمهات المطلقات :  1)

 : مقياس مااعر األم  (2)

 مقياس الرعاية المنزلية المتااملة لألطفال :( 3)

 منهج البحث : يتبع البحث الحالى المنهج الوصفى التحليلى -

 ،وأسفر البحث عن التحقق من النتائج التالية :

الدرجة إرتفاع موتوى الةابة النفوية ومااعر األم  لألمهات المطلقات عينة البحث ، حيث تقع  -1

 ( . %78,3( ، ) % 74,7الالية لاا منهم على الترتيب عند الوزن النوبى )

( بين الةابة النفوية بأبعادها الثاثة  01,وجدت عاقة إرتباطية موجبة دالة إحةائيا عند موتوى )  -2

عادها الوتة والدرجة الالية لهالألمهات المطلقات عينة البحث وموتوى الرعاية المنزلية المتااملة بأب

 والدرجة الالية لها .

( بين الدرجة الالية لمااعر األم   01,وجدت عاقة إرتباطية موجبة دالة إحةائيا عند موتوى )  -3

 وموتوى الرعاية المنزلية المتااملة بأبعادها الوتة والدرجة الالية لها . 

م والتحدى ( والدرجة الالية لمقياس ( ىى بعدى ) األلتزا 01,وجدت ىروق دالة إحةائيا عند موتوى )  -4

الةابة النفوية ، وىى الدرجة الالية لمااعر األم  لدى األمهات المطلقات عينة البحث ترجع إلى إختاف 

 ( عاما ىأق  .  30متغير عمر األم ، وجاءت الفروق لةالح ىئة األمهات األصغر سنا ) 

ةابة النفويةلألمهات المطلقات عينة البحث ترجع إلى   توجدىروق دالة إحةائيا ىى بعد )التحام (لل -5

 إختاف متغير عمر األم .  

  توجدىروق دالة إحةائيا ىى كا من ) الةابة النفوية وأبعادها الثاثة( والدرجة الالية لمااعر  -6

، مهنة األم"  األم  لدىاألمهات المطلقات عينة البحث ترجع إلى إختاف متغيرات ) الموتوى التعليمى لألم

 تعما/  تعم " ، موتوى الدخ  الاهرى لألسة ، عدد أىراد األسرة . 

( بين متوسطات درجات ) مرتفعات / ومنخفضات (  01,وجدت ىروق دالة إحةائيا عند موتوى )  -7

الةابة النفوية لألمهات المطلقات عينة البحث ىى موتوى الرعاية المنزلية المتااملة ألطفالهن كا  

 بأبعادها الوتة لةالح األمهات مرتفعات الةابة النفوية .  و

( بين متوسطات درجات ) مرتفعات / ومنخفضات (  01,وجدت ىروق دالة إحةائيا عند موتوى )  -8

مااعر األم  لألمهات المطلقات عينة البحث ىى موتوى الرعاية المنزلية المتااملة ألطفالهن كالوبأبعادها 

 هات المرتفعات ىىمااعر األم  .  الوتة لةالح األم
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  يوجد تأثير دال  إحةائيا للتفاع  بين األمهات عينة البحث ) مرتفعات / ومنخفضات ( الةابة  -9

النفوية ، وبين األمهات ) المرتفعان / والمنخفضات ( ىى مااعر األم   على موتوى الرعايةالمنزلية 

 المتااملة ألطفالهن  .  

 البحث :  ماالةومقدمة 

تعتمد األسرة ىي حياتها على الترابط و التااى  و حون المعاشرة و التربية الحونة، و حون الخلق و     

نبذ اآلىات اإلجتماعية؛ و هي تلك التي تبنى على التااى  القائم على أساس من التماسك و التناصر بين 

 أىراد األسرة الواحدة و هذا يدل على تفاهم أىراد األسرة.

من أسباب إختال نظام األسرة الخاىات والمااك  التي تقوم بين الزوجين ويوتحي  معالجتها، ىبخت  و

نظام الحياة األسرية ويغيب اإلستقرار والمودة، ويوود العنف والقهر والطاق،ىتتفاك األسرة ويتارد 

 (  .   م 2016تغريد بركات ، رشا منةور ، ) األطفال

( من إجمالى عدد %48.4ىهى تمث  ) البارية والترابط األسرى داخ  الهامة للتنميةوتعد المرأة أحد الم   

( مليون نومة ) 50.55864( مليون نومة، أى أن عدد األناث ىى مةر يبلغ )104.46الواان البالغ )

 م( . وتحت  هذة النوبة رصيدا ضخما من القوى البارية2017الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحةاء ،

التى لو أحون إستثمارها يمان أن تلعب دورا حيويا وتؤثر للغاية ىى دىع عملية التنمية األجتماعية 

 (  . 2002واألقتةادية ىى األسرة والمجتمع . )مها أبو طالب ، 

وىى ظ  ندرة الموارد والتغيرات اإلجتماعية وا قتةادية أصبحت الحاجة ماسة إلى إعدادها لتتمتع 

القدرة على مواجهة موئولياتها مما يواعدها على التمان من القيام بدور ىعال وحيوى  بموتوى عالى من

ىى عمليات التنمية واألرتقاء بموتوى معياتها بما يجعلها قادرة على إدارة شئون أسرتها ورعاية أطفالها 

ة الرئيوية ىى ( ، ىهى بما تمتلاة من إماانيات تعد المورد البارى واألدا2007بافاءة )هند إبراهيم ،

(  2017تحوي  التحديات إلى قدرات تناىوية وتحوي  األىاار إلى منتجات وخدمات ) وىاء شلبى وأخرون،

 . 

والمرأة تقوم بالعديد من األدوار والموئوليات ، ىهى ربة األسرة واألم باألضاىة لدخولها ميدان العم  

ى تحتاج إلى تضاىر جهودها النفوية والعقلية ،والذى ضاعف إلى حد كبير من موئولياتها وواجباتها الت

والجودية للنهوض بها ،كما تتطلب الاثير من الوقت والجهد ، األمر الذى يعرضها للاعور بالتعب 

واألرهاق واألصابة باألضطرابات والضغوط ، مما يتطلب تواىر ظروف أسرية ونفوية وصحية تواعدها 

 ( .  2008م  موئوليات الحياة ) عبير الدويك،نجاء حوين، على إجتياز الةعوبات التى تواجهها ىى تح



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

760 

وتعتمد ماالة الطاق على ثقاىة الاعوب ومدى قابلية حدوثة ، إضاىة إلى الجوانب المادية المتباينة بين 

 ىي ٪44ولفت الناار إلى أن نوبة الطاق ارتفعت ىي الونوات األخيرة، حيث قاربت على دولة وأخرى . 

البلدان العربية، وك  ذلك ألسباب كثيرة من التغيرات الحياتية التي حدثت لنا سواء اجتماعية، بعض مةرو

أو اقتةادية، أو اختاف شخةية المرأة بعد التعليم والعم  وإحواسها بذاتها وشخةيتها التي تطورت، 

هذه الطفرة كما أن وسائ  ا تةال الوريعة جداً التي ظهرت ىي الونوات األخيرة دون أن يواكب 

التانولوجية تثقيف  ألبنائناعن أهمية الحياة الزوجية والهدف منها، باإلضاىة إلى عدم النضوج عند 

ووىقا لدراسة أجراها مجلس الوزراء إلتخاذ القرار ) خاقي الائق.ألالزوجين أو التعام  بالموتوى ا

تبين أن إحةاءات الجهاز و %143إلى  2013-1990( أن نوبة الطاق أرتفعت ما بين عامى 2017

ألف ( حالة عام  70ألف ( حالة وزادت إلى )6.5بلغ ) م1992دد حا ت الطاق عام المركز رصدت ع

ثم تراجعت قليا وعادت لألرتفاع ىوصلت إلى  2007مألف ( حالة عام  78ووصلت إلى ) م1997

 .   م2010حالة عام  367ألف (   149وسجلت )، م2009ألف ( حالة عام 141.5)

 30أعلى نوبة طاق للرجال للفئة العمرية ما بين )م سجلت 2011ووىقا إلحةاءات الجهاز المركزى عام 

( سنة . ووىقا 30-25( لألناث للفئة العمرية ما بين )%23.4( مقاب  ) %19.7( سنة بنوبة )35-

ألف( 151.9م( أرتفعت عدد حا ت الطاق من)2012) إلحةائية مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار

إلحةاءات الجهاز . ووىقا  %2.2م بمعدل زيادة 2012ألف( حالة عام  155.3م إلى )2011حالة    

( سنة ، أى ما يعادل 35-30لفئة الون ما بين ) %20سجلت نوبة الطاق م 2013المركزى عام 

ألف ( حالة . وتبين ثبات 75ألف حالة ( ىى الحضر ونةيب الريف )86ألف ( حالة سنويا  منهم )30)

( ىى 2.5( ىى األلف مبينا معدل الطاق ىى الحضر )1.9م بمعدل )2012/2013نوبة الطاق عامى 

أعلى نوبة طاق للحاصلين على . ووىقا للحالة التعليمية للمطلقين( ىى األلف 1.2األلف ، والريف )

م ، بينما سجلت أق  نوبة 2010( لعام  32.4) حالة تمث  )4929شهادات متوسطة حيث بلغ عددهم ) 

( من جملة حا ت 4تمث  ). ( حالة600طاق ىى الحاصلين على شهادات جامعية عليا حيث بلغ عددهم )

 ى مةر .الطاق ى

( أن مةر   Arab Medi Forum , 2017ولقد سجلت إحةاءات التركيبة الواانية لألمم المتحدة )

والوعودية وىقا لعدد حا ت الزيجات تاون خارج أبرز عار دول ىى العالم ىى معد ت الطاق وألعلى 

، يليها  %66التايك ، يليها  %67، تليها بلغاريا  %68ىى بلجياا ،تليها البرتغال بنوبة  %71معدل 

 %53، وأخرها أمرياا بنوبة  %58، يليها كوبا  %58، يليها إسترليا بنوبة  %61أسبانيا بنوبة 
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.ويرجع المتخةةون إرتفاع معدل الطاق بالدول الغربية لوجود إنخفاض ملحوظ ىى عدد حا ت الزواج ، 

 رغم الظروف األقتةادية الةعبة ىى تلك  وىى نفس الوقت وجود تزايد ىى أعداد المتزوجين بالدول العربية

( 8بمعدل )%40الدول .وتة  مةر والمغرب بين الدول العربية ىى نوبة العنوسة للمرأة  إلى نوبة

مليون عانس من مجموع الفتيات ىى سن الزواج أى لون ىوق الثاثين بالمدن و لون ىوق العارين 

تةادية الةعبة وإنخفاض معدل الدخ  بالمقارنة بإرتفاع بالقرى والنوبة قابلة للزيادة بوبب الظروف األق

األسعار وزيادة معدل بطالة الاباب مما جعلهم يعزىون عن الزواج ، بينما أعلى معدل للعنوسة بين النواء 

، واألمارات  %51، والجزائر بنوبة  %62، وتونس  %70العربيات كان ىى العراق وسوريا بنوبة 

منتدى  -. ) تقرير إحةاءات التركيبة الواانية للو يات المتحدة األمرياية  %85، ولبنان  %75بنوبة 

 م( .2017األعام العربى ،

المرأة المةرية المتزوجة تعاني من صراعات وموؤوليات عديدة، وتتحم  الاثير من األعباء التي تؤدي 

العديد من أعباء األسرة كرعاية إلي إرهاقها جومياً ونفوياً وعقلياً ، ىالمرأة المةرية المتزوجة تتحم  

األبناء والقيام بدور األم والخادمة، ومواعدة الزوج ىي األعباء المادية واألسرية، كمواعدة األه  مادياً أو 

( إلى أن 2004اهر )كما يضيف محمود الظ (  .2018خدمة الحماة أو احد أقارب الزوج ) روضة حمزة ، 

لتوتر والضغوط ويتمث  ذلك ىي إثارة اإلنفعا ت القوية لدى الوالدين ، األسرة تواجه ذلك بدرجة عالية من ا

 اإلحباط ، الاعور بالفا  ، تغير نظام األسرة ، إيجاد أرض خةبة للةراع .

إلى أن أزمات الحياة المادية والعملية (. 2008-)جيهان مةطفى  ، (1996وتاير دراسة  راوية حوين )

تزيد باثير لدى المرأة المةرية المطلقة عنها لدى المرأة المتزوجة حيث واألسرية والةحية والوجدانية 

يتوىر لها الجانب المادي والخدم والوائق والمواصات الخاصة ومن يقوم برعاية األبناء ىي ملبوهم 

 ومأكلهم ومذاكرتهم إذ أنها تنعم بالرىاهية وعدم تحم  الموئولية كما أن الزوج هو الموئول األول واألخير

عن ك  متطلبات األسرة ، والخادمة هي الموئولة الثانية عن تحم  أعباء المنزل با  أشااله مما يجعلها 

  أكثر استقرارا وأق  عرضة للتوتر والقلق.

من أثار سلبية  وتوازنها مما يناأ عنه خطرا على الةحة النفوية لألم المطلقة وتمث  هذه الضغوط الحياتية

لعدم القدرة على التايف وضعف ىى موتوى األداء األسرى والعجز عن ممارساة األسااليب اإلدارياة ىاى إدارة 

موارد األسرة تحقيقا للمطالاب اليومياة وانخفااض الداىعياة للعما ، ضاعف القادرة علاى اتخااذ القارار المناساب 

يب لها بةورة سلبية عندئذ تتطور مع الوقت لتحدث وعندما تاتد وطأة الضغوط الواقعة على كاه  األم توتج

 ( ،2010-(،) سااميرة الاااردى 2009 –الاااعور با نهااان النفوااى ) أحمااد عبااد العزيااز ، أحمااد أبااو الوااعد 

(Smith – (1994. 



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خاىات  عن وجود عاقة بين الضغط الوالدى المدرن المةاحب لوجود(Minnes-1988)وقد كاف 

الموارد الاخةية  –الخةائص الداخلية لألسرة  –المتمثلة ىى ) العاقات األسرية والموارد األسرية  زوجية

 الحالة ا قتةادية وا جتماعية (. –ألعضاء األسرة 

الخاىات الزوجية  هذة ( الى أن موارد األسرة لها تأثير قوى على2010Bannetكما أشارت دراسة  )   

 ة  التى تؤهله الى أن ياون ىرد صالح ىى المجتمع . المبار الطف  على خدمات الرعاية حةولوعلى 

( على أن ا دارة الوليمة لموارد األسرة ) المال 1998(، منار خضر )2003وتؤكد نجوى سيد )   

،الوقت ، الجهد ، العاقات ا جتماعية ( تواعد األسرة على استخدامها األمث  لتلك الموارد كما أنها تومح 

 لها.اطفأواألىراد بما يوىر ىى الموارد ويتيح الفرصة لألم لرعاية بإنجاز أعمال المنزل 

للرعاية  ( الى أن المااات التى تحدث من اإلحتياجات الخاصة 1997كما أشارت دراسة هالة حبيب )    

للطف  تق  ىى الظهور كلما كانت ربة األسرة قادرة على إدارة شئون أسرتها بطريقة علمية وصحيحة المبارة 

 خال توىير الوقت والجهد والمال وايجاد عاقات اجتماعية طيبة .من 

( 2008 –(، ) رشيدة أباو النةاروأخرون 1999-(، ) ربيع نوى  2015كما أوضح ك  من )هبة عرىة،   

أن التخطيط الجيد والموبق للوقت والجهد والمال والممارسات اإلدارية الوليمة يعد من أهم الحلاول لمواجهاة 

 . لدى األمهات وتعدد الموئوليات والاعور بالتعب واإلنهان البدنى والنفوىالمااات 

ىي دراساة لمعرىاة العواما  التاي توابب التعاب لادى عيناة مان األمهاات  Eliza- Beth(1999)كما أشار   

وأطفالهن وأوضحت ارتباط التعب بووء التخطيط لتوزيع األعماال المنزلياة علاى الوقات والجهاد المتاوىر وأن 

 أكثر ىترات التعب هى ىترة تادس األعمال نتيجة للفوضى وا رتجالية.  

إلاى أن األمهاات اللاواتى   يضاعن خطاط لرعاياة Walsh , Patrician(1993 )كماا أوضاحت دراساة    

 أطفالهن كن يعانين من الضيق المادى وا جهاد النفوى وأصبح أطفالهن أكثر اعتمادا عليهن . 

أن الخبرات الاخةية وا نفعالياة   (Braza-2000)(، 2008-وقد أوضحت دراسة ك  من )جمانة العض 

لوااوء الرعايااة المتااملااة  ىااى مرحلااة جااذرى عنااد اصااابة أحااد أطفالهمااا وا جتماعيااة للوالاادين تتغياار باااا  

حيث من الممان أن يتزعزع كيان األسرة بالاام  وتةبح األسرة كلها كمؤسواة اجتماعياة الطفولة المبارة ، 

 ىى مهب الريح.

اء وقتياة مان مةااريف عاجياة واعبا طفا با ضاىة الى ذلك تتحم  األسارة اعبااء اقتةاادية لماا يلازم ال    

حيث قد يلزم على بعض أىراد األسرة التفرغ للرعاية والمتابعة وقد تحدث خاىات أسرية بين الازوجين واحاد 

)محمد خطااب (Herring et al- 2006) ،(Gambian- 2000)، (Sandy Shaw-2008)أىراد األسرة 
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الوالدياة أخباروا أنهام يعاانون  ىعندما سئ  والدى األطفال التوحديين ىى كندا وألبرت عن خباراتهم (.2005 -

 ( .   Wilker-1998 &Wilgosh-1998)  من إرهاق مادى ونفوى

وهنان العديد من المتغيرات التى تؤثر على القدرات األدارياة األمهاات الاتاى يوااندهن أزواجهان واألمهاات 

نى ماان التعلاايم ذوى الموااتوى التعليمااى األعلااى يعااانون ماان موااتوى أقاا  ماان األمهااات ذوى الموااتوى المتااد

 (Olley& William- 1997 )واللواتى   يواندهن أزواجهن.

أن المجتمعااات العربيااة تحاايط الماارأة المطلقااة بنظاارة تجعلهااا سااجينة وضااعها، تابلهااا بقيااود كثياارة ىتجعلهااا 

حبيوة الاك والريبة، وا تهام الدائم،حتى ىي حال انعدام أساباب ا تهاام، علاى الارغم مماا تعرضات لاه مان 

ظروف أدت إلى انفةالها. وأوضحت أنه بإصرار معهود ترغب بعض النواء ىاي الاتخلص مان هاذه النظارة 

متعاددة « مطباات صاناعية»بعد الطاق، والزواج مرة أخرى وتاوين حيااة أسارية جديادة ىتواجاه ماا ياابه 

ل ىالوضاع يةاعب أمامها، ىي حين ترىض أخريات تارار التجربة خوىاً من الفا ، أما ىي حالة تواجاد أطفاا

أكثر، ىإما ترىض المرأة الزواج مرة أخرى خوىاً على أو دهاا مان اآل م النفواية، وإماا ترياد ا حتفااظ بهام 

رغبااة ىااي جعلهاام ورقااة ضااغط علااى زوجهااا الوااابق. وبيناات التحلاايات ماان جانااب  خاار أن المطلقااة تواجااه 

نهاا، خاصاة إذا كاان لهاا أو د، إذ تارىض معارضة شديدة أيضاً، حين يبدي أحد الاباب رغبته ىي الازواج م

 أسرته ذلك بادة.

ىطبيعة المجتمع تؤثر تأثيراً سلبيا ىي  راء األشخاص وخاصة المرأة المطلقة على الرغم من إنها إنوانة قد 

تعرضت للظلم، أو كان طاقها نتيجة عدم ىهم أو لظروف مادية، وغيرها من األسباب الاثيرة ولان 

هذه اإلنوانة التي ربما لو كانت الظروف مناسبة لها قد   يحدث الطاق، وان حدث ىقد المجتمع   يرحم 

ياون الموئول عنه الرج ، وبالتالي ىان نظرة المجتمع الضيقة تجعلها هاماية وغير ىاعلة وبعيدة عن 

يغيروا ما  ىارة ا رتباط برج  ثان وتاوين أسرة سعيدة، إذ قال تعالى: )إن هللا   يغير ما بقوم حتى

 بأنفوهم( صدق هللا العظيم.

وأوضح أن نظرة المجتمع للمطلقة ىي مجملها سلبية وخاطئة تحملها الذنب ىيما جرى لها وألسارتها، حتاى 

لو عرف الناس بأن الرج  كان هو المخطئ، ىإن المرأة مطالبة بالةبر عليه وتحم  أخطائاه وتلماس العاذر 

 إن التخلااف والجهاا  همااا الوااببان الرئيوااان لنظاارة المجتمااع إلااى الماارأة المطلقااة نظاارة ساالبية ويجعلهااا  لاه.

 تعاني من ضغوطات معنوية ونفوية من طرف المجتمع.

هذا ما أكدته الدراسات الميدانية، موضحةً أن ”.. من النواء ياعرن بعقدة الذنب بعد الطاق %60أن  

عملية التواىق النفوي للمطلقات تمر بثاث مراح ، األولى مرحلة الةدمة، حيث يعاني المطلقون من 

يها القلق وا كتئاب ا ضطراب الوجداني والقلق بدرجة عالية، والثانية هي مرحلة التوتر، والتي يغلب عل



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
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وتتضح  ثارها ىي األساس با ضطهاد والظلم والوحدة وا غتراب وا نطواء والتااؤم وضعف الثقة 

بالنفس، وعدم الرضا عن الحياة، أما المرحلة الثالثة ىهي إعادة التواىق، وىيها ينخفض موتوى 

لحياة بةفة عامة، والزواج بةفة ا ضطراب الوجداني، ويبدأ المطلقون إعادة النظر ىي مواقفهم ىي ا

 (  Wilker-1998 &Wilgosh-1998) خاصة.

تعتبر الةابة النفوية من أحد المتغيرات البناءة ىي الاخةية والتي تتةف بالتحم  والمواجهة و

والمقاومة والتي من خالها يوتطيع الفرد أن يواجه أحداث الحياة الضاغطة بفعالية دون أن يتجنبها أو 

ها ب  يتعايش معها حتى   يقع ىريوة لضغوط الحياة ومن ثم للمرض النفوي والعةبي .) جبر يهرب من

 ( . 2004محمد ، 

( أكدت أن أمهاتاألطفال المطلقات يتميزن بقوة اإلرادة التي تمانهن من 2012وىي دراسة  ألميرة بخش )

د والضغوط ىي شتى صورها ألنها مواجهة الحياة بطيب خاطر كما يتميزن بوعة الةدر عند مواجهة الادائ

قدر ماتوب ومحتوم على ك  انوان . كما يتميز المجتمع المةرى بارتفاع درجة ا لتزام الديني والذي 

 يلعب دورا كبيرا ىي تحم  أحداث الحياة الضاغطة بما ىيها من ايجابيات وسلبيات .

 

 وا سترخاء الةبر على إلى أن يدربنفوة العةر هذا ىي ن وخاصا المطلقاتاإلنوا يحتاج األمر واقع وىي

 النفوية باتاا ضطر إلى النفوية  تؤدي األزمات ألن ذلك ، الحادة ا نفعا ت عن والبعد واليدوء

 األعراض من يةيبة بما ترتبط اإلنوان سب  حياة تعترض التي الجذرية راتىالتغي ، الجومية راضمباأل

  ) 200، محمودأبوالني(  الوياوسوماتية

 مع والةدمات والضغوط الادة أوقات ىي والجيد الوليم التايف  عملية (أن  2012سناء إبراهيم )ى وتر

 ح  على والقدرة ،) العاطفي التنظيم( بالمااعر لتحدى ا على والقدرة بالنفس، بقاءاألم ،والثقة

 سمات  لمجموعة الفرد امتان يعني ،إنما معهم فوالتعاط مااعراآلخرين ،وىهم المااك 

 والقدرة التحدي، على ،والقدرة امزتا ل القدرةعلى منها الضغوط، مةادر ةمواجه على تواعده

 .الحياتية األمور ىي  التحام ىعل

تاا  مرحلة الطفولة الباكرة البناء األساسي لنمو الطف ،كما تؤثر تأثيراً حيوياً ىيه، و سواء كان التأثير و

 العناية بالطف  ىي هذه المرحلة مطلباً إنوانياً ينبغي تحقيقه باتى الوسائ  الممانة،نفوياً أم إجتماعياً ىان 

حيث أكدت الدراسات على أهمية الرعاية المقدمة للطف  داخ  المنزل ألنه المؤسوة األولى الخاصة به 

 (. 2016نجوى عبد الجواد،والموئولة عن رعايته رعاية متااملة )
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ورج  الموتقب  وبقدر مايتوىر له من رعاية ىي طفولته بقدر مايواهم  ىطف  اليوم هو راشد الغد 

ذلك ىي تاوين شخةيته بطريقة سوية ويمانه من المواهمة ىي تقدم المجتمع موتقباً،ىرعاية األطفال 

 (.2006سمة من سمات التقدم والتحضر ىي العةر الحديث)حمدي زيدان،

لجوانب رعايتها المنزلية ألبنائها كثيرة  تنجح ىي أدائها وقد تفا  المرأة ىى عاقتها بزوجها ولانها

ىمنها الغذائية والملبوية والنظاىة الاخةية والعنية بالمنزل وتهيئتة لحياة معياية صحية وتاوين عادات 

سوية ىى النوم واللعب والمذاكرة وغير ذلك من الجانب الجومى أو الةحى والنفوى واألجتماعى )نجوى 

 ( .2017سيد،

سرة دورا هاما ىي حياة الطف  ىهي اللبنة الرئيوية لبناء المجتمع ىعليها يقع العبء وتلعب األ 

األكبر لتنائة الطف ،إذ تلعب أدواراً هامة ىي جميع جوانب حياته خاصة ىي الونوات األولى )نادية 

قات بين ىضا عن أنها اإلطار األساسي للتفاعات، سواء تلك العا(، 2011أبوساينة،منار خضر،

الوالدين، أوبين اآلباء واألبناء لما لها من عظم األثر ىي اكتواب األبناء للقيم وا تجاهات والمهارات 

(، ىيتعلم األبناء ىي محيط األسرة الاثير من أشاال 1999والخبرات الحياتية ا جتماعية )وىاء شلبى،

خال تفاعلهم وعاقتهم باآلخرين )ىرج التفاع  ا جتماعي األسرى،وياون الوالدين خير قدوة لهم من 

(، ىنجد أثرتلك التفاعات والعاقات بين الوالدين واألبناء على نمو شخةية األبناء المتزنة 2002طه،

 من خال عمليات التفاع  األسرى بين الووية وإشباع حاجاتهم النفوية وا جتماعية خال مراح  حياتهم 

(، )نعمة 2004لتعلم الولون ا جتماعي )حون عبد المعطى،  أىرادها والذى ياا  العام  المهم

 (.2004رقبان،

ىى  ونظراً ألن األم هي أكثر أعضاء األسرة التةاقا بالطف  باإلضاىة إلى ماانتها ىي األسرة التي بها طف 

حياة األكثر تحماً لموئولية رعاية هذا الطف ، وعليها يقع عبء تهيئة ، ىهي  مرحلة الرعاية المبارة

(، ومن ثم  (Katz ML, et al., 2012أسرية سعيدة من خال التفاع  اإليجابي مع أىراد األسرة والعائلة

، سواء صحيا، أو غذائيا، نفويا واجتماعيا )محمد ةغيرالترابط والمااركة ىي جميع أوجه رعاية الطف  ال

 (.2003(، )عبد الرحمن مةيقر،2000قرنى،

عاوة على دورهما كآباء وأمهات يضربان  ، ىي ا سرة بدور القيادة ولما كان الوالدان يقومان 

لألبناء مثا يحتذى به،ىإن العاقات اإلنوانية بينهما من أهم العوام  التي تؤثر ىي دورهما نحو األبناء،كما 

 (.2006تؤثر تأثيرا كبيرا على المناخ الوائد ىي محيط األسرة )نجاء المولمى،

ألىراد األسرة من الممان أن يوبب مضاعفات سيئة ، ويزيد منها سوءاً، ثم تظهر  ويحيث أن الضغط النف

بعد ذلك اضطرابات أخطر منها، لذلك ىإن الطف  الةغير ىي حاجة إلى تحقيق نوع من التواىق والرضا 
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بد )ايمان عوالتعايش مع أعراض صدمة إنفةال الوالدين تجنباً ألية أعراض جانبية ضاره قد تترتب عنها

 (.2015)نادية حون، (،2001هللا،

أن التواىق األسري متمثا ىي العاقة بين Chichester,UK, et al., ( 2016) .ولقد أوضحت دراسة 

الوالدين، وبين الوالدين واألبناء و نوع المعاملة التي يلقاها األبناء من  بائهم والتي يوودها 

 ياون له أثراً طيباً على ا بناء وعلى الةحه النفوية. الحب،والوىاء،والفهم الاام  لجميع متطلباتهم،

يةاحبها و يتبعها حالة نفوية  والطاق ( أن الخاىات األسرية2010ا أضاىت دراسة امتثال حوين )بينم

سيئة للطف ، باإلضاىة إلى أن األطفال ىي هذه الون ياونون غالباً غير مويطرين على حالتهم،ىهم 

،وهذا يؤثر على حالتهم النفوية والةحية حالة المعنوية من التغيرات،وتذبذب اليواجهون مجموعة كبيرة 

 .نموطوال مراح  تطور ال

ترتفع لديهن مااعر الخوف والقلق والحزن ،  طلقاتبارتفاع موتوى القلـق لـدى أمهـات ا طفال المو

تنظيم التغذية، والحد من  إضطراب ، عاوة علىرعايةأبوية ويفتقرون لها نتيجة لما يحتاجه أطفالهن من

)محمد الحميد،  ، وشعورهن باإلحباط، وخوىهن على موتقبلهم األخرين النااط الجوماني، والخوف من

2007.) 

بدورهاالحيوي ىي حياة  المفااة ( على أنه لاى تقوم األسرة2014غادة خلي  )وأكدت دراسة  

وتقديم رعاية منزلية مواعدة أطفالها اى توتطيع األم إعادة تنظيم الولطة والقيادة لأبنائهاىأنها بحاجه إلى 

واىر سمات شخةية معينة ىي ك  مرحلة من مراح  حياتهم، ومن هنا تتضح ضرورة ا هتمام بتمناسبة 

ىى األم كاأللتزام ىى أداء األدوار المنزلية والتحام والويطرة على مااعر األحباط والتحلى باألم  والقدرة 

، وخلق مناخ أسرى سوى يواعدها على رعاية المالية والنفوية واإلجتماعيةعلى تحدى المةاعب 

 ,Chichester)ومن منطلق ماأكدته دراسة المختلفة وإسباعها . ،والتعرف على احتياجاتهمأبنائها

UK,etal., 2016) أن الطف  يمانه أن يحيا حياه خالية من المتاعب وذلك عن طريق تقب  الموقف الجيد

والتايف معه، و يواعده علي ذلك نوعية الرعايةالتي يعياها، والجو األسري العام الذي يناأ للوالدين، 

 حفاظ على صحته الجومية والنفوية.ىيه، ومدى ا هتمام بال

 النظرية من اشتقت والتي حديثاً  دراستها تمت التي المتغيرات ىالةابة النفوية من

األكثرصابة من الوه  عليهم أن  األشخاص أن إلى المفهوم هذا ويايرمضمون ، الاخةية ىي الوجودية

يلزموا أنفوهم بما يفعلون ويعتقدون ىى قدرتهم على التحام ىى ذواتهم وينظرون للتفوير على أنة تحدى 

طبيعى يومح لهم بالنمو الوليم ، ويمانهم من التمتع بالةحة النفوية والجومية ، كما يمانهم إتخاذ 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
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مهمة لمواجهة موئوليات الحياة اليومية ىى الرعاية  ا على أنها قدرات إنوانية ونهالقرارات ويقيم

 المنزلية لألبناء .

ىي  به  يوتهان دوًرا تلعب التي الهامة الاخةية متغيرات إحدى Confidence   بالنفس الثقة تعدو

 ، ىالثقة الجديدة لخبرات معا ىيها التايف على والقدرة الحياة تحديات مواجهة على الفرد مواعدة

 ،إذ وا تجاه الرأي   واإلىةاح عن الذات عن والتعبير القرارات اتخاذ على القدرة تمنحه الفرد لدى بالنفس

 والعاقات األطفال ةعايرو ،كالعم  لدى الفرد الحياة من عديدة مجا ت ىي للنجاح مفتاًحا يمان اعتبارها

 أمر مهم أنها ،إذ هوقدرات ذاتهواعتباره  بنفوه المرء اعتداد أنها على بالنفس للثقة وينظر . ا جتماعية

 يوتغني عن حاجته  ولو مقدار محدود من الثقة بالنفس ىي أي أمر من األمور شخص و يااد ، شخص لا 

  

 أنه بالنفوب الثقةShrauger "شروجر " عرف وقد . مجا تها كاىة ىي الحياتية

 يتعرض التي المختلفة مع المواقف بفعالية   التعام  على وقدرته مهارته أو الذاتية لافاءته الفرد إدران (

 (2000 محمد،نقا عن    " (حياته ىي لها

 باألمراض واإلصابة الضاغطة الحياة أحداث ةإدار بين إيجابية وجودعاقة إلى النتائج أشارت حيث

  ودراسة(  1997مخيمر،( دارسة وبينت .Allred&Smith1989  )  ،   سميث( والنفوية  الجومية

 المعرىي لتعايش ااستخدام لتبيين االتنبؤية يراتالمتغ أقوى النفوية متغيرالةابة أن (2002)د ،محم(

 ، وأداء موئوليات الرعاية ا لمنزلية لألبناء . مع ماقة العم  المنزلى والولوكي

 

 أشارت األم ،حيث وممفه مع إيجابيةعاقة ة ترتبط  بالنفوي الةابة أن (2012سناء إبراهيم ) وترى

 بين سالبة وعاقة ، واألم  النفوية الةابة بين موجبة عاقة توجد أنة ( إلى2010الماعان، ( سةارد

 األم  والاااوى البدنية ،وبأنة  توجد ىروق إحةائيا دالة بين    الذكورواإلناث ىي الةابة ومتغير

 .Velloneetىيموىو خرون ( دارسة كافت ، كما الحياة عيةمعن األم  بين ارتباط ايجابياً  كما وجد ، األم 

K ,al 2006) ألحداثاونوعية الحياة التايف مع , الذات وجود ارتباط إيجابى بين األم  وإحترام ، 

  خرمن دعماً  ياا  حياتيهن ىي األم  ىإن بعث أخرى ناحية ومن ، القلق وا كتئاب مع وارتباطاعاوياً 

 .وا جتماعية والجومية األخطارالنفوية

إلى عدم وجود ىروق بين المجموعات العمرية   (Champimen&Muls, 1999) توصلت دراسةو

 ويمان تفويرهذه .طت الموتخدمة ىي التعام  مع الضغو)الةغار، والابار من الاباب( ىي ا ستراتيجيا

 يمان تحديدها بون معين وهو ما تؤكده النتيجة باعتبار أن الةابة النفوية هي سمة شخةية  
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Kobasa ( نقا عن  التي أشارت إلى أن الةابة النفوية هي سمة شخةية   تتحدد بون معين

 . (م2002عبدالةمد،

 

النفوية والاعور     الةابة موتوى على التعرف ىي الباحثة لدى رغبة  تأوجد تىالوهذة النتيجة هى  

 رتهن على الرعاية المنزلية ألطفالهن ؟دالمطلقات عينة البحث الحالى بقاألميات  لدى باألم 

 ويتفرع من الوؤال الرئيوى األسئلة الفرعية التالية :

 ما موتوى الةابة النفوية والاعور باألم  لدى األمهات المطلقات عينة البحث ؟   -1

 ألطفال األمهات المطلقات عينة البحث  ؟    ما موتوى الرعاية المنزلية -2

مااا طبيعااة العاقااة بااين الةااابة النفوااية لألمهااات المطلقااات عينااة البحااث وموااتوى الرعايااة المنزليااة  -3

 ألطفالهن ؟  

ما طبيعاة العاقاة باين ماااعر األما  لادى  األمهاات المطلقاات عيناة البحاث ومواتوى الرعاياة المنزلياة  -4

 ألطفالهن ؟   

الةااابة النفوااية ومااااعر األماا  لاادى  متوسااطات درجااات هاا  توجااد ىااروق دالااة إحةااائيا بااين كااا ماان -5

 -مااان األقاماة  -الموتوى التعليمى لألم -األمهات المطلقات عينة البحث وىقا لمتغيرات الدراسة ) سن األم 

 تعاون الزوج المطلق ىى رعاية األبناء ( ؟  -جنس األبناء  -عدد األبناء  -دخ  األسرة 

وساطات درجاات الرعاياة المنزلياة ألطفاال األمهاات المطلقاات ه  توجد ىروق دالة إحةائيا بين  من مت - 6

دخا   -مااان األقاماة  -عما  األم   -الموتوى التعليمى لألم  -عينة البحث وىقا لمتغيرات الدراسة ) سن األم 

 زوج المطلق ىى رعاية األبناء؟  تعاون ال -جنس األبناء  -عدد األبناء  -األسرة 

ومنخفضى (  -ابة النفوية وبين) مرتفعى ومنخفضى ( الة -بين ) مرتفعى  ئياه  يوجد أثر دال إحةا - 7

   مااعر األم  لدى األمهات المطلقات عينة البحث ىى موتوى الرعاية المنزلية ألطفالهن ؟
 يهدف البحث إلى تحقيق األهداف النظرية والتطبيقية التالية :  :  أهداف البحث

المطلقات فى مستوى الصالبة النفسية ومشااعر األمال لاديهن وفقاا  التعرف على الفروق بين األمهات -1
 .وعدد األبناء وجنسهم  والمهنية والتعليمية للظروف اإلجتماعية واألقتصادية

الصااالبة النفسااية  لمسااتوىة ألطفااال األمهااات المطلقااات وفقااا الرعايااة المنيليااالفااروق فااى  توضااي   -2
 .  (  ومشاعر األمل لدىاألم ) منخفض / مرتفع

كال من الصالبة النفسية ومشااعر األمال فى  ومنخفضى (  -التعرف على مدى التفاعل بين )مرتفعى  -3
 لدى األمهات المطلقات وبين مستوى الرعاية المنيلية ألطفالهن .
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ومشااااعر األمااال لااادى األمهاااات  بأبعادهاااا الثالثاااة توضاااي  العالقاااة األرتباطياااة باااين الصاااالبة النفساااية -4
 وبين مستوى جوانب الرعاية المنيلية ألطفالهن . المطلقات 

 فى اآلتى :تتض  أهمية البحث النظرية والتطبيقية : أهمية البحث
دراسة الواقع المعاش لدى عينة مان أطفاال األمهاات المطلقاات مان حياث جواناب الرعاياة المنيلياة فيماا -1

غذاء وتطعيمات وملبس ولعاب وترفياة ومكاان مناساب للناوم والمعيشاة ورعاياة تربوياة نظافةو  يقدم لهم من
 . مناسبة لسنة ونفسية 

تفيد نتائج البحث وما يقدمة من توصيات العاملين فى مجال األرشاد النفسى وخصوصا مجال األرشااد  -2
 المطلقات وأطفالهن .األسرى من حيث وضع برامج إرشادية تعمل على التخفيف من المعاناة لألمهات 

فاى  لألمهاات المطلقااتإلقاء الضوء على مفهوم الصالبة النفسية كأحد السمات والمصاادر الشخصاية  -3
 . مقاومة اآلثار السلبية لألحداث اضاغطة فى الحياة

لماااا لاااة مااان دورا هاااام فاااى الوقاياااة مااان الوقاااو  فريساااة لألحباطاااات  تعمياااق مفهاااوم مشااااعر األمااال -4
رادة بغرض  األمهات المطلقاتوأهميتة فى توجيهةواألضطرابات،  نحو الهدف والتخطيط لة والسعى بنشاط وا 

 تحقيق الهدف بنجاح . 
 األسلوب البحثى

 : المفاهيم االجرائية للبحث و  المصطلحات العلمية أوال :
 :  للطفلالمتكاملة الرعاية المنيلية *

ويشير إلى معالم كثيرة فهو يشير إلى رفاهية مفهوم متشعب المتكاملة للطفل رعاية المفهوم  ان 
والتي تعنى أساسًا بالطفل الذي يشبع حاجاته  ،األطفال التي هي هدف كل نشاط مبذول من أجل الطفولة

باألسرة أو داخل أي منظمة اجتماعية أخرى وهذه الخدمة تصاغ بحيث تحقق اإلشبا  عن طريق تقويه 
رشاد بما في ذلك من تقوية وتعييي مقدرة الوالدين على بذل الرع اية وتقديم ما يحتاجه الطفل من حب وا 

لعالقات األسرة بالمنظمات االجتماعية وذلك عن طريق استكمال الرعاية بمعالجة نواحي الضعف والخلل أو 
المتوقعة للطفل من أسرته وتوفير وصياغة هذه الرعاية القصور في تلك الرعاية أو التعويض عنها بتولي 

 ن.                       قدر اإلمكا الرعاية
تبذلها األسرة في  التي( الرعاية المنيلية للطفل بأنها المجهودات 1999تعرف سماح حمدان ) 

توجيه وارشاد الطفل لتكوين عادات سليمة لديه في بعض جوانب الحياة اليومية وهى المأكل،الملبس،النوم 
ياجات الطفل في هذه الجوانب الحيوية وانعكاسات ذلك والنظافة الشخصية بغرض الوصول إلشبا  احت

 على سلوكه.



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
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للطفل  ها األم المطلقةقدمت التيإجرائيًا: كل أشكااللرعاية والمساعدة الرعاية المنيلية المتكاملة  
جتماعياً و رعايته تغذويًا  متمثلة في سرية،داخل بيئته األ ، وملبسيا وتوفير بيئة سكنيه صحيًا و ونفسيًا وا 

واألمان  والمساندةالدعم  لألسرة يحقق و داخل أسرته،الطفل ساهم في تحسين جودة حياة الئمه، مما يم
 فعال. إيجابيتفاعل أسرى  اويحقق له النفسي

 في هذه الدراسة :  للطفل وتشمل الرعاية المنيلية المتكاملة
إجرائيًا: مجهودات األم وأسلوبها في كيفية اختياروتقديم غذاء الطفل ويقصد بها الرعاية الغذائية  

بنوعية الغذاء الذى  االهتمامتتمثل في  والتي ،وفقا إلرشاداتالمختصالصحية  احتياجاتهبما يتمشى مع 
 ، وضعرغباتة، تقديم وجبات غذائية مناسبة من حيث الكم والنو  وحسب عمر وصحة الطفليتناسب مع 

خطة غذائية للطفل للتعامل مع تذبذب الشهية والوجبات غير المنتظمة ، االبتعادعن الدهون الحيوانية 
ودهون الحيوانات واستبدالها بالييوت النباتية مثل ييت الييتون والذرة،االقالل  البلديالمشبعة مثل السمن 

االلمام ببدائل االطعمة،تعويد الطفل ،الطعام والحالوة والمربىاللبنو  من السكريات سريعة الهضم مثل سكر
 .كمصدر للفيتامينات واألمالح المعدنية على الفواكه والخضروات الطايجة

تتمثل في متابعة حالته  المقدمةللطفل والتيإجرائيًا: أسلوب الرعاية ويقصد بها الرعاية الصحية  
في ه الشخصية،وكيفية التعامل مع نظافتهب االهتمام ،التطعيماته ؤ إعطا، مواعيدبشكل مستمر الصحية
،المتابعة الدورية مع طبيب المخاطر والتلوثات المنيليةمياولة الرياضة،كيفية تجنب االهتمامب، لمرضاحالة 

 المسكن. أدواته الشخصية ونظافة نظافةمع االهتمام ب األسنان وطبيب العيون والطبيب المتخصص ،
بهدف توفير ، توجه للطفل  التيإجرائيًا:تلك الجهود  ويقصد بها والنفسية االجتماعيةالرعاية  

،من أجل الصحيةالهوايات وفقًا لحالته ممارسه و االجتماعية ،وتوفير األنشطة احتياجاتهاالجتماعيةوالنفسية
في  والتأني والصبر اإلنسانيوالتعاطف  المعاملةحسن وذلك من خالل  ،االجتماعيةإدماجه في الحياه 
 ". له من جميع أفراد األسرة والعائلةر معييات إيجابية التعامل معه وتوفي

مالبس الطفل ومكمالتها من اختيار في  المطلقة إجرائيًا : أسلوب األمويقصد بها الرعاية الملبسية  
 نموه وحالته الصحية واحتياجاتبما يتمشى مع سنه ها، حيث الخامة المصنوعة منها،وتصميمات

 .والمناخية
مري  وآمن مجهي و تتخذ لتوفير مسكن  التيإجرائيًا: تلك السبل ويقصد بها الرعاية السكنية  

من تأدية الوظيفة، تلبية االحتياجات،  ،، السهولة في االستخدامالمنفعةوالمتمثلة في تحقيق نظيف، و 
أثاث يحقق  اختيارالمناسبة،و  المساحة،التهوية واإلضاءة الجيدة الطبيعية والصناعية توفيرو  خالالختيار

مكان خاص توفير و  ،الطفل توفير فراغات سكنية مناسبة ألنشطة مع  ،االستخدامالراحة واألمان في 
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األمان والسالمة بالمسكن كإجراءات وقائية  األولية، من أجل تحقيقاإلسعافات العالج الطبية و مستليمات ل
 ."لتلك الفئه 

مكان خاص بنوم الطفل فى هدوء توفير ويقصد بها إجرائيا : الرعاية لعادات وسلوكيات النوم ويقصد بها
وبدون إيعاج ، وتهيئة األثاث والمفروشات المناسبة لنوم الطفل وتكوين عادات صحية لمواعيد النوم 

 واألستيقاظ وفقا لألحتياجات اليومية ،وذلك تجنبا لظهور أعراض قلق وأرق وكابوس النوم لدى الطفل .
 
 Psychological  Hardiness: لألمهاتالصالبة النفسية *

تعد الصالبة النفسية مصدر من مصادر الشخصية لمقاومة األثار السلبية لضغوط الحياة والتخفيف من 
نعكاساتها على أداء الفرد آثارها على الصحة النفسية والجس ، حيث تسهم اليومية الحياتية  ةألعمالمية وا 

األدراك والتقويم والمواجهة الذى يقود للتوصل إلى الحل الصواب الصالبة فى تسهيل وجود ذلك النو  من 
، وذلك من خالل ما لدية من قدرة على اإللتيام والتحدى  الناج  للموقف الذى خلفتة الظروف الضاغطة

 .(2012سناء إبراهيم ، )والتحكم والتحلى بمشاعر األمل
المفحوصة " األم المطلقة" على  بأنها الدرجة التى تحصل عليها ا :إجرائي الصالبة النفسيةوتعرف الباحثة

التحدى  -مقياس الصالبة النفسية المستخدم فى الدراسة الحالية والذى يتضمن أبعاد الصالبة ) اإللتيام 
 التحكم ( . -
" وجهاة أناة إلاى األمال علاى  Snyder  et al , 1991 )" )ويماالؤة"ينظار سانادرا Hopeاألمال :   *

موجهاة نحاو تحقياق هادف ماا ، ويعرفاون األمال بأناة "" حالاة دافعياة موجباة  Cognitive  setمعرفياة 
 موجهة نحو هدف محدد ، وتخطيط لتحقيق هذا الهدف " . وطاقة إيجابية تعتمد على شعور بالنجاح ،

األما  : " بأناة طاقاة إيجابياة ناتجاة عان خبارة موجاودة لادى األم المطلقاة  (2012سناء إباراهيم ) وتعرف

ألطفالهاا  -يتمثا  ىاى الرعاياة المنزلياة الجيادة  -تبعث ىيهاا الحركاة والناااط والرغباة ىاى تحقياق شايئ ماا 

وتتمناى الحةاول علاى أىضا  النتاائج ، وهاو حالاة داىعياة موجباة تعتماد علاى شاعورها باإلنجااز  -الةغارا 

 .نجاح والوعى نحو رعاية األبناء كهدف أسرى تةبو إلية ىى حياتها وال

الدرجة التى تحصل عليهاا المفحوصاة ) األم المطلقاة ( علاى مقيااس  : " بأنة األمل إجرائياوتعرف الباحثة 
 األمل المستخدم فى الدراسة الحالية .

 يفترض البحث الحالى الفروض التالية : ثانيا : فروض البحث :
توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى األمهات المطلقات  -1

 عينة البحث وبين الرعاية المنيلية ألطفالهن .  



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توجد فروق ذات داللة إحصائية فى كال من الصالبة النفسية ومشااعر األمال لادى األمهاات المطلقاات  -2
الدراسااة ) العماار ، المسااتوى التعليمااى ، عماال األم ، متوسااط الخاال الشااهرى  عينااة البحااث وفقااا لمتغياارات

 لألسرة ، عدد أفراد األسرة ( .  
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى مستوى الرعاياة المنيلياة ألطفاال األمهاات المطلقاات عيناة البحاث   -3

، الرعاياة الملبساية ،  الرعاياة الساكنية ،  والنظافة الشخصايةوأبعادها ) الرعاية الغذائية ، الرعاياة الصاحية
( وفقاااا لمساااتوى الصاااالبة النفساااية  يات الناااوم ، الرعاياااة النفساااية واإلجتماعياااة والترفيهياااةعاااادات وسااالوك

 لألمهات )منخفض/ مرتفع( .  
توجد فروق ذات داللة إحصائية فاى مساتوى الرعاياة المنيلياة ألطفاال األمهاات المطلقاات عيناة البحاث  -4

، الرعاياة الملبسااية ،  الرعايةالساكنية، النظافاة الشخصاية ) الرعاياة الغذائياة ، الرعاياة الصاحية و  وأبعادهاا
( وفقا لمستوى مشااعر األمال لاأل مهاات  والترفيهية عادات وسلوكيات النوم ، الرعاية النفسية واإلجتماعية

 )منخفض/ مرتفع( .   
لنفسية ) مرتفع / مانخفض ( ومشااعر األمال ) مرتفاع يوجد تأثير دال إحصائيا للتفاعل بين الصالبة ا -5

 / منخفض( لدى األمهات المطلقات عينة البحث على مستوى الرعاية المنيلية ألطفالهن .   
 يتحدد البحث الحالى باألتى :    : حدود البحثثالثا: 

ويقصاد باة مجموعاة األجاراءات البحثياة  منهج البحث : يتبع البحث الحالى المنهج الوصفى التحليلى  -1
التااى تتكاماال لوصااف الظاااهرة أو موضااو  البحااث ماان خااالل تحديااد العالقااات والظااروف التااى توجااد بااين 
المتغياارات كمااا فااى الواقااع بهاادف الكشااف عاان األسااباب الكامنااة وراء ساالوك معااين ماان المعطيااات ) بشااير 

 .   ( 2008 ( ، ) دالل القاضى ،ومحمود البياتى ،2000الرشيدى ،
 عينة ومجتمع الدراسة :  -2

 وتحدد مجتمع الدراسة الحالية فى محافظة الجيية بدولة جمهورية مصر العربية .  
 أ( العينة األستطالعية للبحث :  

( 62تم إختيار عينة عشوائية إستطالعية للتقنيين اإلحصائى ألدوات البحث من العينة األساسية وقوامهاا )
 لمطلقات بمحافظة الجيية .أم من األمهات ا

 ب( العينة األساسية للبحث :  
تم إختيار الباحثة لعينة الدراسة األساسية بطريقة عشوائية منتظماة مان ساجالت محكماة الجياية اإلبتدائياة 

 ( سانوات ،3، وال تقل مدة الطاالق عان ) ( أم من األمهات المطلقات217بمحافظة الجيية ، وبلغ عددها )



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جتماعياة وتعليمياة 6ألقل من  2فى السن من )ولديهن أطفال  ( سانوات ، وينتماين لمساتويات إقتصاادية وا 
 ومهنية مختلفة .

 (  1وفيما يلى وصف إحصائى لعينة البحث األساسية كما يوضحة الجدول رقم )
 (217( الوصف اإلحصائى لعينة البحث األساسية                                  )ن=1جدول )

 % العدد المتغير البيان
 ( سنة فأكثر  30) العمر الحالى لألم

 ( سنة  40ألقل من-31)
 ( سنة فأكثر40))

81   
69   
67 

37،3 % 
31،8 % 
30،9% 

 منخفض) إعدادى فأقل(  المستوى التعليمى لألم
 متوسط ) الثانوى فأكثر(
 عالى ) جامعى فأكثر (

76   
99   
42 

 35%   
45،6%  
19،4% 

 منخفض) إعدادى فأقل(  التعليمى لألبالمستوى 
 متوسط ) الثانوى فأكثر( 
 عالى ) جامعى فأكثر (

69  
78  
70 

31،8%   
35،9%  
32،3% 

 تعمل   مهنة األم
 ال تعمل

39   
178 

18%   
82% 

 تمليك   نو  المسكن وموقعة
 إيجار

193   
24 

88،9%   
11،1% 

 ( فأقل ج.م 1500منخفض ) الدخل الشهرى لألسرة
ألقاااااااااااااال 1500متوسااااااااااااااط)

 (ج.م .  3500من
 ج. م( فأكثر 3500مرتفع ) 

43   
160    
 
14 

19،8%   
73،7%   
6.5% 
 

 أفراد (3-1)من  عدد األبناء وأفراد األسرة
 ( أفراد  6-4من)
 أفراد ( فأكثر 7من )

78   
72   
67 

35،9%  
33،2%   
30،9% 

 

 

 



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : تطلب إجراء الدراسة الميدانية وجمع البيانات إعداد األدوات التالية : إعداد وبناء أدوات البحثج(

 مطلقات :الألمهات ل( مقياس الصالبة النفسية 1)

أعاادت الباحثااة المقياااس بهاادف التعاارف علااى مسااتوى الصااالبة النفسااية ألمهااات عينااة البحااث المطلقااات ، 
( ،حجااايى وأبااو 2010يياادان )( ، 2017روضااة حمااية )وذلااك بعااد األطااال  علااى مقاااييس سااابقة أهمهااا 

 . وأتبعت الخطوات التالية : ( 2006( ، أبو سمهدان )2007( ، ثابت )2008( ، راضى )2009غالى )

 * وصف المقياس : 

 -التحادى  -( عباارة تنادرج تحات ثالثاة أبعااد هاى ) األلتايام 36يتكون المقياس فى صورتة األولياة مان )
درجاات( ،أحياناا )  3األستجابة وفقاا لتادرج ثالثاى البادائل علاى طريقاة ليكارت وهاى دائماا )التحكم (. وتتم 

وعلاى المفحوصاة أن تضاع  درجتان ( ،أبدا )درجة واحدة ( للعبارات الموجباة ، والعكاس للعباارات الساالبة .
يااس بجماع درجاتاة ويتم حسااب الدرجاة الكلياة للمقعالمة ) / ( أمام األجابة المناسبة التى تنطبق عليها .

-36فااى الفئااات الثالثااة للمقياااس ، وتتااراوح درجااات المفحااوص علااى المقياااس فااى صااورتة األوليااة بااين )
 ل الدرجة المرتفعة على إرتفا  مستوى الصالبة النفسية لدى األم والعكس صحي  .\( . وت108

 .  ية ألمهات مطلقات ( يوض  عدد العبارات الموجبة والسالبة فى مقياسالصالبة النفس2والجدول ) 

 (  217( : يوض  عدد العبارات الموجبة والسالبة فى مقياس الصالبة النفسية لألمهات المطلقات   ) ن= 2جدول )

 مجمو  العبارات العبارات السالبة العبارات الموجبة األبعاد
 -32-32-22-20-12-7-6 األلتيام 

34 
13-18-23-31 12 

-28-26-19-15-14-11-10 التحدى    
33 

2-3-8-35 12 

-25-24-17-16-9-5-4-1 التحكم 
27-29-30 

21-36  12 

 36   المقياس ككل
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 :قياس صدق وثبات المقياس*

مطلقة ، وذلك لحساب الصدق والثبات إحصائيا ( أم 62تم تطبيق المقياس على أفراد العينة األستطالعية )
 كاألتى : 

( . يعنااى درجااة 1997: يقصااد بالصاادق أن يقاايس األختبااار مااا صاامم لقياسااة ) فاارج، صاادق المقياااس* 
 تحقيق األهداف التربوية التى أعد ألجلها

 . وأعتمدت الباحثة على نوعين من الصدق هما : 

( مان 7تم عرض المقياس فى صورتة األولية على لجنة المحكمين مكونة من عادد ) : صدق المحكمينأ( 
 ، ( .  86م النفس من الجامعات  ، وبلغت نسبة األتفاق على عبارات المقياس ) المتخصصين فى عل

تم تطبيق المقياس فى صورتة األولية على العينة األستطالعية ، وتم  : صدق األتساق الداخلى للمقياس*
( يوضا  3حساب الصدق بإيجاد معامالت األ}تباط باين درجاة كال بعاد والدرجاة الكلياة للمقيااس والجادول )

 ذلك .  

درجااة الكلياااة ( : قاايم معااامالت األرتبااااط لقياااس الصاادق الاااداخلى  ألبعاااد مقياااس الصااالبة النفساااية لألمهااات وال3جاادول )
 (  62)ن=

 مستوى الداللة معامل األرتباط األبعاد
 . ، 1 ، 838                 األلتيام  
 . ، 1                    ، 818                  التحدى
 . ، 1                    ، 815                  التحكم

باين درجاة كال بعاد والدرجاة الكلياة لمقيااس الصاالبة النفساية لاألم وتراوحات ( وجود إرتباط دال إحصائيا 3تبين من الجدول )
 . ، ( مما يدل على صدق المقياس . 1، ( وجميعها دالة عند مستوى ) 838-،  815القيم بين )

 * قياس ثبات المقياس :

( عباارة ، ودرجاات 16أ( التجيئة النصفية : تام حسااب قايم معامال األرتبااط باين درجاات الباارات الفردياة ) 
( عبااارة والمكونااة لمقياااس الصااالبة النفساية لااألم فااى صااورتة النهائيااة بعااد التحكاايم 15العباارات اليوجيااة )



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
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الاداخلى . وقاد بلغات  قيماة  وحذف العبارات التى لم ترقاى لمساتوى الداللاة اإلحصاائية فاى صادق األتسااق
،( ، ثم طبقت معادلة جيتمان التنبؤية لتعديل طاول األختباار بسابب )  574إرتباط بيرسون بين النصفين )

 ،( 730عدم تساوى عدد عبارات النصفين الفردى واليوجى ( .وقد بلغت قيمة ثبات المقياس بعد التعديل )
 وهى درجة مقبولة وثبات جيد للمقياس .  

ب( معامل ثبات ألفا كرونباخ : تم حساب ثبات المقياس فى صورتة النهائياة بحساان معامال ألفاا لكال بعاد 
 ( يوض  ذلك . 4من األبعاد الثالثة والدرجة الكلية للمقياس والجدول )

 (  62( : قيم الثبات بإستخدام معامل ألفا كرونباخ لمياس الصالبة النفسية لألم ) ن=4جدول ) 

 مستوى الداللة دد العباراتع األبعاد
 ، 650  10 األلتيام
 ،  607 10 التحدى
 ، 620 11 التحكم

 . 830 31 الدوجة الكلية للمقياس
، (  830 -،  607( أن معاامالت الثباات بإساتخدام معامال ألفاا كرونبااخ ماا باين ) 4أتض  مان جادول )

 وجميعها مقبولة والمقياس صال  للتطبيق .

 : األمل مقياس مشاعر( 2)

يهدف المقياس إلى التعرف على مستوى مشاعر األمل لدى األمهات المطلقات عينة البحث ، ولذلك قامات 
( ، 2011( ، والقاسام )2011الباحثة باألطال  على المقاييس السابقة وأهمها مقيااس جاودة وأباو جاراد )

 اد المقياس وفقا لألتى :  ( . وتم إعد2007( ، وساندرا ويمالؤة تعريب عبد الخالق )2010وجودة )

 : وصف المقياس فى صورتة األولية *

( عبارة ، وتم اإلجابة لكل منهما على تدرج ثالثى البدائل وفق طريقة ليكرت وهى 14يتكون المقياس من )
درجاات( ،أحياناا ) درجتاان( ،أبادا ) درجاة واحادة (، والعكاس صاحي  للعباارات السالبية .  3للعبارات دائماا )

 بقة على حالتها .   وعلى المفحوص )األم( وضع عالمة )/( أمام العبارة وفقا لإلجابة المنط
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 ويتم حساب الدرجة الكلية للمقياس بجمع درجاتة فى الفئات الثالثة للمقياس ، وتتاراوح درجاات المفحاوص
ل الدرجاة المرتفعاة علاى إرتفاا  مساتوى مشااعر \( . وت42-14على المقياس فى صاورتة األولياة باين )

 األمل لدى األم والعكس صحي  .

 : ملصدق وثبات مقياس مشاعر األ* 

 تم قياس الصدق للمقياس بطريقتين هما :  :  قياس الصدق -1

( محكمين فى مجاال علام الانفس 7تم عرض المقياس فى صورتة األولية على عدد ) : صدق المحكمينأ( 
والتربياة بالجامعاات المصارية ، وذلاك للحكام علاى مادى مناسابة العباارات للهادف الاذى تقيساة، ومناسابتها 

 ، ( مما يحقق الصدق.  88للعينة ،ومدى السالمة اللغوية ، وبلغت نسبة إتفاق المحكمين على المقياس )

تااام تطبياااق المقيااااس فاااى صاااورتة النهائياااة علاااى عيناااة البحاااث  :صااادق األتسااااق الاااداخلى للمقيااااسب( 
بمحافظاة الجياية . وتام حسااب معامال إرتبااط بيرساون باين العباارات  ( أم مطلقة62األستطالعية وقوامها )

عاادد عبااارات ( ، ليصااب  10مااا عاادا العبااارة ) .، (1) والدرجااة الكليااة للمقياااس وجميعهااا دالااة عنااد مسااتوى
 ( درجة . 39-13( عبارة .وتتراوح الدرجة الكلية لمقياس األمل ما بين ) 13المقياس النهائية )

يقصد بالثبات الحصول علاى نفاس النتاائج عناد تكارار القيااس بإساتخدام نفاس  : قياس ثبات المقياس -2
 تم تطبيق طريقتين هما : األداة .و 

( عبااارات ، ودرجااات 7وعااددهم )تاام حساااب األرتباااط بااين درجااات العبااارات الفرديااة  : التجيئااة النصاافيةأ( 
( عباارة ، وقاد بلغات 13( عبارات ، والمكوناة للمقيااس فاى صاورتة النهائياة )6العبارات اليوجية وعددهم )

بسبب  ، ( ، وتم إستخدام معادلة جيتمان التنبؤية لتعديل طول المقياس660قيمة األرتباط بين النصفين ) 
، 718. وقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل ) كون عدد العبارات فردية )  النصفين غير متساويين (

 ( وهى درجة مقبولة علميا .   



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

778 

تم تقدير ثبات مقياس األمل فى صاورتة النهائياة بحسااب معامال ألفاا كرونبااخ   :ب( معامل ألفا كرونباخ 
،( وهاى قيماة مقبولاة وتادل علاى ثباات 761( عبارة . وقد بلغت قيمة ألفا ) 13لعبارات المقياس وعددها )

 .ليصب  صال  للتطبيق   عالى لمقياس األمل 

 مقياس الرعاية المنيلية المتكاملة لألطفال :( 3)

ومستوى الرعاية المنيلية التى تقدمها األمهات المطلقاات عيناة نوعية هذا المقياس إلى التعرف على يهدف
ولااذلك قاماات الباحثااة باااألطال  علااى بعااض  -ة مااا قباال المدرسااة البحااث ألطفااالهن فااى المرحلااة العمرياا

مااادان ساااماح ح( ، ) 2018المقاااييس المرتبطاااة ومنهااا دراساااات ) سااناء النجاااار ، فاطمااة أباااو الفتااوح ، 
 :لمقياس تم إتبا  الخطوات التالية. وألعداد ا(2009،) هبة السعيد ،( 201( ، ) هبة الفولى، 2007،

* وصف المقياس : يتكون المقياس فى صورتة األولية من )36( عبارة مويعة على )6( أبعاد للرعاية 
درجات  3دائما ) المنيلية لألطفال . وتم األستجابة لكل منها وفقا لتدرح ثالثى البدائل تبعا لطريقة ليكرت ،
. سالبةاللعبارات ( ،أحيانا) درجتان ( ،أبدا ) درجة واحدة ( وذلك للعبارات الموجبة،والتصحي  بالعكس ل  

( توييع العبارات على أبعاد المقياس . 5ويوض  الجدول )  

(217) ن=  ( : توييع العبارات الموجبة والسالبة على أبعاد مقياس الرعاية المنيلية لألطفال5جدول )  

 م األبعاد العبارات الموجبة العبارات السالبة المجمو 
 1 الرعاية الغذائية للطفل  .  1-3-5 6 - 4 -2 6
6 8 - 10  -  12 7 - .  والنظافة الشخصية الرعاية الصحية 11-   9  2 
6 14 - 1816 -  13 .  الرعاية السكنية 17   - 15  -  3 
6 20  24  -   22   -  19 -  2123 -  4 الرعاية  الملبسية  .  
6 26  - 28   - 30 25  27    -    29  - وسلوكيات النوم .الرعاية لعادات    5 
 6 الرعاية النفسية واإلجتماعية والترفيهية 35-    33  -  31 36  -   34  -  32 6

 * تعليمات المقياس :

رعايتها  فى والتى تنطبق على سلوكهالكل عبارة وضع عالمة )/( أمام اإلجابة المناسبة ةعلى كل مفحوص
( 108- 36لطفلها . وتم حساب درجاتها فى األبعاد الستة للمقياس وتتراوح الدرجات الكلية ما بين )



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الدرجة  وتدل الدرجة المرتفعة على حسن الرعاية المنيلية التى تقدمها األم لطفلها ، بينما تدل ،درجة 
لطفلها .   المنخفضة على تدنى مستوى الرعاية المنيلية المقدمة من األم   

 * قياس الصدق والثبات للمقياس :

 1- قياس صدق المقياس : تم قياس الصدق بطريقتين هما :  

أ( صدق المحكمين :  تم عرض المقياس فى صورتة األولية على عدد )10( محكمين متخصصين فى 
ناسبة مجال الطفولة وعلم اإلجتما  وعلم النفس والتربية واألقتصاد المنيلى ، وذلك للحكم على مدى م

ن على للعبارات . وبلغت نسبة إتفاق المحكميالعبارات لهدف البحث وللعينة ،ومدى السالمة اللغوية 
، ( مما يدل على صدق محتوى المقياس علميا .   98المقياس )عبارات   

ب(قياس صدق األتساق الداخلى للمقياس : تم حساب قيم معامالت األرتباطلبيرسون بين كل بعد من 
.  ( ذلك6،ويوض  الجدول رقم ) األبعاد الستة والدرجة الكلية للمقياس  

62ت  )ن=األبعاد الوتة والدرجة الالية لمقياس الرعاية المنزلية ألطفال األمهات المطلقا( : قيم معامات إرتباط بيرسون بين 6جدول )  

 األبعاد للرعاية المنزلية للطف  قيم األرتباط موتوى الد لة

الرعاية الغذائية  763, دالة عند موتوى 1.,  -1 

,.1 دالة عند موتوى  الرعاية الةحية والنظاىة الاخةية   -2 823,   

,.1 دالة عند موتوى   3 - الرعاية الوانية   831, 

,.1 دالة عند موتوى  الرعاية الملبوية  -4 828,        

,.1 دالة عند موتوى  الرعاية لعادات وسلوكيات النوم -5   846,   

,.1 دالة عند موتوى  ةهيالرعاية النفوية واإلجتماعية والترىي -6 725,   

,.1 دالة عند موتوى  الالية للمقياسالدرجة  -7 850,   

 .، ( 1( أن قيم معامالت األرتباط لألبعاد الستة للمقياس دالة عند مستوى داللة )6تبين من الجدول )
 -،  725بين درجة كل بعد من األبعاد الستة والدرجة الكلية للمقياس ، وتراوحت قيم األرتباط بين ) 

ويبقى  الصدق ألتساق المحتوى الداخلى .، ( . وبذلك يتض  أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من  850
.( عبارة 36المقياس فى صورتة النهائية يتكون من )   

 

 



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

780 

 2-قياس ثبات المقياس :  تم قياس الثبات لمقياس الرعاية المنيلية للطفل بطريقتين هما : 

أ( التجيئة النصفية : تم حساب معامل األرتباط بين درجات العبارات الفردية وعددها )18( عبارة ودرجات 
( عبارة . وقد بلغت 36( عبارة ، والمكونة للمقياس فى صورتة النهائية )18العبارات اليوجية وعددها )

ل ، ( . وتم تطبيق معادلة سبيرمان براون التنبؤية لتعدي754قيمة األرتباط بين النصفين المتساويين ) 
، ( 854ة معامل الثبات بعد التعديل ) بسبب كون عدد العبارات يوجية ، وقد بلغت قيم طول المقياس

 وهى قيمة مقبولة علميا ، لتمتع المقياس بدرجة جيدة من الثبات .   

ب( طريقة ألفا كرونباخ :تم حساب ثبات المقياس فى صورتة النهائية بإستخدام معامل ألفا كرونباخ  
( ذلك .   7لعبارات كل بعد وللمقياس ككل ، ويوض  جدول )  

األمهات  ( : قيم معامات إرتباط ألفا كرونباخ بين األبعاد الوتة والدرجة الالية لمقياس الرعاية المنزلية ألطفال7جدول )

(62) ن=  المطلقات   

 األبعاد للرعاية المنزلية للطف  عدد العبارات قيم ثبات ألفا

الرعاية الغذائية  6 754,  -1 

الرعاية الةحية والنظاىة الاخةية   -2 6 790,  

 3 - الرعاية الوانية   6 811,

الرعاية الملبوية  -4 6 806,  

الرعاية لعادات وسلوكيات النوم -5 6 699,  

ةهيالرعاية النفوية واإلجتماعية والترىي -6 6 882,  

الدرجة الالية للمقياس -7 36 938,  

دالة  لألبعاد الستة للمقياس ثبات بإستخدام معامل ألفا كرونباخ ال( أن قيم معامالت 6تبين من الجدول )
، ( . وهى تدل على ثبات مقبول وجيد للمقياس .938 -، 699، وتراوحت القيم بين )  .، ( 1عند مستوى داللة )  

 النتائج - تحليلها وتفسيرها :

 أوال : النتائج الوصفية: تتضمن األجابة على األسئلة الثالثة التالية :

: ما مستوى الصالبة النفسية لدى األمهاتالمطلقات عينة البحث ؟    السؤال األول  

ينة البحث األمهات ع ولألجابة تم إستخدام المتوسط الحسابى واألنحراف المعيارى والوين النسبى ألجابات
( ذلك  .    8على مقياس الصالبة النفسية ، ويوض  جدول )    



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(217( :  مستوى الصالبة النفسية لألمهات المطلقات عينة البحث )ن=8جدول )  

ىاألنحراف المعيار  الوين النسبى الترتيب  المقياس عدد العبارات امتوسط الحسابى 
 األلتيام 10 23،1 3،3 77،1 األول
 التحدى 10 -,22 3,4 73,3 الثالث
 التحكم 11 24,3 3,2 73,8 الثانى
 الدرجة الكلية 31 69,4 8,4 74,7 -

 

د وتقع عند يتض  من الجدول السابق أن مستوى الصالبة النفسية لدى األمهات المطلقات عينة البحث جي
 نسبى األلتيام فى المرتبة األولى بوين( كما أن مستويات األبعاد جاءت بالترتيب %74،7الوين النسبى )

، وأخيرا بعد التحدى بوين نسبى  %73،8المرتبة الثانية بوين نسبى ، يلية التحكم فى   77،1% 
دينى وهو وتفسر الباحثة النتيجة بأن األمهات يتمتعن بدرجة عالية من األلتيام األخالقى وال .  73،3%

، وهذا  مجتمع المصرى الذى يعتنق عادات وتقاليد تدعو لذلكأمر هام وضرورى لألمهات المطلقات فى ال
) أبو   وتتفق هذة النتيجة مع دراسات يمثل الدافع نحو قدرة األمهات على الصمود والتحدى والتحكم .

( من أن هناك ثالثة سمات 2011( ، ) أبو نجيلة ، 2009( ، ) حجايى وأبو غالى ،2000ركبة ، 
.عبةهى األلتيام والتحدى والتحكم  ، مما يسهم فى مواجهة المواقف الصللذين يتمييون بالصالبة و   

 السؤال الثانى : ما مستوى مشاعر األمل لدى األمهاتالمطلقات عينة البحث ؟  

ينة البحث ولألجابة تم إستخدام المتوسط الحسابى واألنحراف المعيارى والوين النسبى ألجابات األمهات ع
( ذلك      9، ويوض  جدول )  مشاعر األملعلى مقياس   

(217لألمهات المطلقات عينة البحث )ن= ( مستوى مشاعر األمل9جدول )  

 المقياس عدد العبارات المتوسط الحسابى األنحراف المعيارى الوين النسبى
 الدرجة الكلية لألمل 13 30,6 4,4 78,3%
عند  يتض  من الجدول السابق أن مستوى مشاعر األمل جيد لدى األمهات المطلقات عينة البحث ويقع

ر األمل ( ،وتفسر الباحثة النتيجة بأن الفرد الذى يتمتع بدرجة مناسبة من مشاع%78،3الوين النسبى )
رعاية األبناء  منيلية خاصايتولد لدية الصمود واأللتيام ويملك الطاقة التى تدفعة نحو إنجاي المسئوليات ال



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سية ، ألن مشاعر األمل تذلل المصاعب وتلل من اآلثار السلبية ألحداث الطالق وما يجلبة من مشاكل نف
( ، )ريدتش 2005لين وتساى ،  ( ، )2011. وتتفق هذة النتيجة مع دراسات )جودة وأبو جراد ، 

اد تقابلهم أحداث صادمة وضاغطة . ( والتى أظهرت إرتفا  مستوى األمل لدى أفر 2009وأخرون ،  

 السؤال الثالث : ما مستوى الرعاية المنيلية ألطفال األمهات المطلقات عينة البحث ؟  

ينة البحث ولألجابة تم إستخدام المتوسط الحسابى واألنحراف المعيارى والوين النسبى ألجابات األمهات ع
( ذلك      10ول )  على مقياس الرعاية المنيلية لألطفال  ، ويوض  جد  

األنحراف  الوين النسبى الترتيب
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

 المقياس العبارات

الرعاية الغذائية -1 6 11,78 2,51 65,5 األول  
يةالرعاية الصحية والنظافة الشخص 6 -,11 3,14 61,1 الثالث  

الرعاية السكنية -3 6 10,47 3,08 58,2 الخامس  
الرعاية الملبسية  -4 6 11,49 2,99 63,9 الثانى  
ومالرعاية لعادات وسلوكيات الن -5 6 10,90 2,64 60,6 الرابع  

ة الرعاية النفسية واإلجتماعي -6 6 9,64 3,54 53,5 السادس  
 الدرجة الكلية للمقياس 36 65,29 14,65 60,4 

عينة  أن مستوى الرعاية المنيلية التى تقدمها األمهات المطلقات ألطفالهن يتض  من الجدول السابق
، مما يشير إلى إهتمام األمهات برعاية أطفالهن بشكل عام ، ومن  %60،4البحث مرتفعة بوين نسبى 

، وتأتى  %63،5جميع جوانب الرعاية حيث جاء ترتيبها  الرعاية الغذائية فى المقدمة بوين نسبى 
فى  والنظافة الشخصية ،والرعاية الصحية %63،9لملبسية فى المرتبة الثانية بوين نسبى الرعاية ا

لنوم ، وفى المرتبة الرابعة  تأتى الرعاية لتكوين عادات وسلوكيات ا % 61،1المرتبة الثالثة بوين نسبى
 من التلوث، يليها فى المرتبة الخامسة الرعاية السكنية والوقاية  %60،6لدى األطفال بوين نسبى 

 ، وأخيرا الرعاية النفسية واإلجتماعية والترفيهية %58،2والحماية من األخطار المنيلية بوين نسبى 
واقعية وتتوافق مع ظروف حدث الطالق ألمهات ذات  وهذة النتيجة . %53،5لألطفال بوين نسبى 

( 2000  ،راسات ) الطالد نتائج تتفق مع صالبة نفسية ومشاعر وآمال حسنة المستوى باألسرة ، ولذلك



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( فى ترتيب 1994( ، )محمود أبو الليل ،1996( ، ) العيسوى ،2008( ،) رهبان ،2010لغصين ،، )
.  جوانب الرعاية لألطفال ومستواها   

 ثانيا : التحقق من صحة الفروض :

الفرض األول : توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين الصالبة النفسية وأبعادها الثال ثة ومشاعر 
.  ا الستةوجوانبه األمل لدى األمهات المطلقات عينة البحث والرعاية المنيلية المتكاملة المقدمة ألطفالهن  

( يوض  ذلك  .  11وللتحقق من صحة الفرض تم تطبيق معامل إرتباط بيرسون ، والجدول )   

(  217= ية واألمل ألمهات العينة والرعاية المنيلية ألطفالهن ) ن( : قيم معامالت األرتباط بين الصالبة النفس11جدول )  

لألطفال المتكاملة الرعاية المنيلية إجمالى األمل الصالبة النفسية لألمهات المطلقات  
الرعاية الغذائية -1 393,** األلتيام التحدى التحكم المقياس ككل  

ةالصحية والنظافة الشخصيالرعاية  -2 315,** 533,** 442,** 417,** 544,**  
الرعاية السكنية للطفل -3 257,** 298,** 338,** 288,** 361,**  
 4-للطفاللملبسية الرعاية  378,** 429,** 360,** 265,** 416,**
الرعاية لعادات وسلوك النوم للطفل-5 405,** 596,** 464,** 442,** 586,**  
رفية الرعاية النفسية واإلجتماعية والت -6 393,**  553,** 422,** 448,** 574,**  
 الدرجة الكلية للمقياس 315,** 531,** 447,** 417,** 544,**

،181،  =  01وعند -، 138، ( =05( عند )215قيمة )ر( الجدولية ) د.ح=  

باين  ،(01يتض  من الجادول الساابق أن هنااك عالقاة إرتباطياة موجباة دالاة إحصاائيا عناد مساتوى داللاة )
التحكم ( والدرجة الكلية للمقياس ، وبين الرعاية المنيلية  -التحدى  -الصالبة النفسية بأبعادها ) األلتيان 

المتكاملة لألطفال عينة البحث وأبعادها ) الرعاية الغذائية ، الرعاية الصحية والنظافاة الشخصاية ، الرعاياة 
ة لعااادات وساالوكيات النااوم للطفاال ، الرعايااة النفسااية السااكنية للطفاال ، الرعايااة الملبسااية للطفاال ، الرعاياا

واإلجتماعية والترفيهية ( والدرجة الكلية للمقياس .وأيضا تباين وجودعالقاة إرتباطياة موجباة دالاة إحصاائيا 
لألطفااال بأبعادهااا  المتكاملااة باين الدرجااة الكليااة لمقيااس األماال والرعايااة المنيلياة ،(01عناد مسااتوى داللااة )

 ك تحقق صحةالفرض األول للبحث .  . وبذل الستة



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

784 

وتفساار الباحثااة  هااذة النتيجااة بااأن الصااالبة النفسااية تساااعد األمهااات المطلقااات علااى التوافااق مااع حاادث 
الطالق ومقاومة مشاعر القهر والصمود للضغوط النفسية والمادية التى تتعرض لهاا ، كماا تسااعدها علاى 

مسااتثمرة كاال مااا يتااوافر لااديها ماان  والتخفااف ماان حاادتهاتوقااع الصااعوبات والااتحكم فااى نتائجهااا الساالبية ، 
سااتراتيجيات عقليااة مساايطرة علااى نفسااها ومتحكمااة فااى إنفعالتهااا ، فالصااالبة  إمكانيااات ماديااة ومعنويااة وا 

 النفسية سمة عامة فى الشخصية تعمل على تكوينها وتنميتها من خالل الخبرات البيئية المتنوعة .

يق التكيف اإليجابى كطاقة إيجابية تمد األم بالقادرة علاى الصابر والتحلاى وتلعب مشاعر األمل دورا فى تحق
بالهدوء . وبذلك تمثل الصالبة النفسية واألمل  جانب القوة والتحدى فى حل المشكالت وتحقيق األهاداف ، 

ور \تباارة الوهى بمثابة الدافع نحو إلتيام األمهات بالقيام بواجبات الرعاية المنيلية المتكاملاة ألطفاالهن بإع
تفقاات هااذة النتااائج مااع دراسااات روضااة حمااية ) ( ، وكوبااايا 2003( ،والرفاااعى )2017الرئيسااى لهاان . وا 

( ، وفيلدمان 2004وعبد الخالق ) Crowson et al(2001، )( ، وكروسون وأخرون 2008وأخرون )
 Cwon(2002. )( ،كوون Feldman & Snyder et al2005وساندرا وأخرون 

 : الفرض الثانى

لادى األمهاات المطلقاات عيناة البحاث وفقاا  ، واألمال توجد فروق ذات داللة إحصائية فى الصالبة النفساية
المستوى التعليمى ، عمل األم ،الدخل الشهرى لألسرة ، عدد أفاراد األسارة (  لمتغيرات الدراسة ) عمر األم ،

  . 

 كاألتى :  بارات ) ت ، ف ، شيفية ( وتطبيق إخت وللتحقق من صحة الفرض تم تجيئتة للفروض الفرعية

لدى األمهات المطلقات عينة البحث  واألمل ،  :توجد فروق ذات داللة إحصائية فى الصالبة النفسية 2/1
 وفقا لمتغير عمر األم  . 

 

 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

785 

النفسية ( :تحليل التباين األحادى لمتوسطات درجات األمهات المطلقات عينة البحث على مقياس الصالبة 12جدول )
 (217واألمل وفقا لعمر األم ) ن= 

مجمو   مصدر التباين المقياس
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف(

 بين المجموعات األلتيام
 داخل المجموعات

 المجمو 

145,44 
2152.68  
2298,12 

2 
214 
216 

72,72 
10,06 

 

 01,دالة عند  2,229

 بين المجموعات  التحدى
 داخل المجموعات 

 المجمو 

136،37  
2305,56 
2441,93 

2 
214 
216 

68,18 
10,77 

 01,دالة عند  6,329

 بين المجموعات  حكمالت
 داخل المجموعات 

 المجمو 

11,99 
2215,09 
2227,08 

2 
214 
216 

6,- 
10,35 

 01,دالة عند  579,

 بين المجموعات  الدرجة الكلية
 داخل المجموعات 

 المجمو 

739,06 
14528,47 
15267,53 

2 
214 
216 

369,53 
67,89 

 01,دالة عند  5,443

 بين المجموعات  األمل ككل
 داخل المجموعات 

 المجمو 

186,14 
4053,50 
4239,64 

2 
214 
216 

93,07 
18,94 

 01,دالة عند  4,913

 ( 4,6= ) 01,، وعند مستوى  05,( عند مستوى 214، 2قيمة )ف( الجدولية )د.ح=

والتحدى  -فى بعدى الصالبة النفسية ) األلتيام  01,أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (12تبين من جدول )
( والدرجة الكلية للمقياس لدى األمهات المطلقات عينة البحث ، بينما ال توجد فروق دالة فى بعد التحكم ، وأيضا وجدت 

فى الدرجة الكلية لألمل لدى األمهات المطلقات عينة البحث . وبذلك يتحقق  01,فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 ( .13صحة الفرض الثانى للبحث جيئيا . ولتحديد إتجاة فروق الداللة تم تطبيق إختبار شيفية كما يوضحة الجدول )

 

 

 



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (217هات عينة البحث )ن=( : إختبار شيفية لتحديد إتجاة داللة الفروق للصالبة النفسية واألمل ألم13جدول )

 ( سنة40- 31) ( سنة فأقل30)  البيان المتغير
 سنة    ( 40- 31)  األلتيام

 ( سنة  40أكثر من )
1,842 * 
1,489 * 

,353 

 ( سنة    40- 31) التحدى
 ( سنة  40أكثر من )

1,754 * 
1,493 * 

,261 

الدرجة الكلية للصالبة 
 النفسية

 ( سنة    40- 31)
 ( سنة  40أكثر من )

4,136 * 
3,385 * 

,751 

 ( سنة    40- 31) الدرجة الكلية لألمل
 ( سنة  40أكثر من )

1,913 * 
1,917 * 

,005 

( أن الفروق فى بعدى األلتيام والتحدى والدرجة الكلية للصالبة النفسية لألمهات المطلقات 13يتض  من نتائج الجدول )
( سنة . وترجع الباحثة هذة النتيجة إلى أن  30األم ، جاءت لصال  فئة العمر األقل من )عينة البحث وفقا لفئات عمر 

األم المطلقة األصغر عمرا أكثر مرونة وتحمال وقدرة على التكيف بالمقارنة باألكبر سنا ،ويؤكد ذلك دراسة ) إبراهيم 
ثر تعقيدا وأقل على التكيف مع الضغوط . بينما ( حيث أشارتا إلى أن خبرة األكبر سنا تصب  أك2000( ،) الطال  ،1994،

( والتى أظهرت  2005( ، ) أبو ركبة ، 2006( ، ) أبو سمهدانة ،  2008أختلفت مع دراسات ) المفرجى والشهرى ،
 لمتغير العمر . عدم وجود فروق دالة فى الصالبة النفسية تعيى

لمقياس األمل لدى األمهات المطلقات عينة البحث وفقا لفئات  كما أتض   أنة توجد فروق دالة إحصائيا فى الدرجة الكلية
عاما  30( عاما فأكثر لصال  الفئة األصغر سنا ) أقل من 40( عاما ، ) 40 - 31( سنة والفئتين )30العمر  األقل من )

، وبالتالى لديهن  ( . وترى الباحثة أن هذة النتيجة منطقية ، فاألمهات األصغر عمرا هن األكثر صمودا وتحمال ومرونة
مشاعر لألمل أعلى من األمهات األكبر سنا ، وهذا يساعدهن على تحمل المسئوليات وخاصا الرعاية المنيلية المتكاملة 

يحظين بمستوى عالى من المساندة اإلجتماعية من  ألطفال أقل من سن المدرسة . باألضافة إلى أن األمهات األصغر سنا 
األهل واألقارب واألصدقاء بما يجعلهن يتمتعن بمستوى عالى من األمل . وتتفق هذة النتيجة مع دراسة ) بيلى وساندرا  

Baily&Snyder،2007 ) . والتى وجدت فروق دالة على مقياس األمل ترجع إلختالف السن لصال  األصغر عمرا 

مل ،  لدى األمهات المطلقات عينة البحث توجد فروق ذات داللة إحصائية فى الصالبة النفسية واأل: 2/2
 وفقا لمتغير للمستوى التعليمى لألم  .  

 (   14وللتحقق من صحة الفرض تم تطبيق إختبار )ف( لتحليل التباين ، ويوض  ذلك الجدول )



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األمهات المطلقات على مقياس الصالبة النفسية واألمل وفقا للمستوى ( : تحليل التباين لمتوسطات درجات 14جدول )
 (217التعليمى لألم )ن=

مجمو   مصدر التباين المقياس
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف(

 بين المجموعات األلتيام
 داخل المجموعات

 المجمو 

2,21 
2295,91 
2298,12 

2 
214 
216 

1,10 
10,73 

 غير دال 103,

 بين المجموعات  التحدى
 داخل المجموعات 

 المجمو 

11,57 
2430.36   
2441,93 

2 
214 
216 

5,79 
11,36 

 غير دال 509,

 بين المجموعات  التحكم
 داخل المجموعات 

 المجمو 

27,65 
 2199,43 
2227,08 

 

2 
214 
216 

13,82 
10,28 

 غير دال 1,345

 الدرجة الكلية
 

 بين المجموعات 
 داخل المجموعات 

 المجمو 

49,58 
15217.95  
15267,53 

2 
214 
216 

24,79 
71,11 

 غير دال 349,

 الدرجة الكلية 
 لألمل

 بين المجموعات 
 داخل المجموعات 

 المجمو 

38,49 
4201,35 
4239,64 

2 
214 
216 

19,24 
19,63 

 غير دال 980,

دالة إحصائيا فى مستوى الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى األمهات ( عدم وجود فروق 14أظهرت نتائج الجدول )
 واهن التعليمى . تالمطلقات عينة البحث وفقا لمس

وتفسر الباحثة النتيجة بأنها منطيقية ألن الصالبة النفسية واألمل سمات نفسية ترتبط بدرجة تمتع الشخصية بها ، وال 
قد تحصل علي خبرات ومعلومات عن هذا الموقف الصادم وكيفية مواجهتة ،بينما بشكل مباشر التعليممستوى ب ترتبط

والفضائيات ، فكل فرد لة آمالة   وسائل األتصال األعالمية واأللكترونية خالل برامج من والتعامل مع آثارة السلبية 
أبو ( ، ) 2008راضى ، وتتفق هذة النتيجة مع دراسات )  وطموحاتة التى يسعى نحو تحقيقها مهما كان درجة تعليمة .



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( فى عدم وجود فروق دالة فى مستوى الصالبة النفسية واألمل  ترجع 2017( ، ) روضة حمية ، 2006،  سمهدانة
 وبذلك ال يتحقق صحة هذة الجيئية من الفرض الثانى للبحث .  للمستوى التعليمى للفرد . 

: توجد فروق ذات داللة إحصائية فى الصالبة النفسية واألمل ،  لدى األمهات المطلقات عينة  2/3
 البحث وفقا لمتغير مستوى الدخل الشهرى لألسرة  .    

 (   15وللتحقق من صحة الفرض تم تطبيق إختبار )ف( لتحليل التباين ، ويوض  ذلك الجدول )

دخل لمستوى الاس الصالبة النفسية واألمل وفقا درجات األمهات المطلقات على مقيتحليل التباين لمتوسطات ( : 15جدول )
 (217)ن= سرةلأل الشهرى

مجمو   مصدر التباين المقياس
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف(

 بين المجموعات  األلتيام
 داخل المجموعات 

 المجمو 

46,39 
2251,73 
2298,12 

2 
214 
216 

23,20 
10,52  

 غير دال 2052,

 بين المجموعات  التحدى
 داخل المجموعات 

 المجمو 

15,91 
2426.02  
2441,93 

2 
214 
216 

7,95 
11,34 

 غير دال 702,

 بين المجموعات  التحكم
 داخل المجموعات 

 المجمو 

17,46 
 2209,62 
 2227,08 

 

2 
214 
216 

8,73  
10,33  

 غير دال  845,

 الدرجة الكلية 
 

 بين المجموعات 
 داخل المجموعات 

 المجمو 

4,6919 
15072.84 
15267,53 

2 
214 
216 

97,34 
70,43  

 غير دال 3821,

 الدرجة الكلية 
 لألمل

 بين المجموعات 
 داخل المجموعات 

 المجمو 

17,04 
4222,60  
4230,64 

2 
214 
216 

8,52 
19,7 3 

 غير دال  432,



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

789 

ت المطلقات عينة السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا فى متوسط درجات األمهاأتض  من الجدول 
الصالبة النفسية بأبعادة ) األلتيام ، التحدى ، التحكم ( والدرجة الكلية ، ومشاعر  البحث على مقياس

 األمل ككل وفقا لمستوى فئات الدخل الشهرى لألسرة .   

نى من الظروف األقتصادية الصعبة لفقد اليوج واألب المصدر وتفسر هذة النتيجة بأن أفراد العينة تعا
لوجود سمات الصالبة ومشاعر األمل المرتفعة التى تساعد على المقاومة والصمود الرئيسى للدخل ، ولكن 

وتولد التحدى لتمكن األمهات من تحمل مسئوليات الرعاية المنيلية ألطفالهن . وأختلفت هذة النتيجة مع 
( التى أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا تعيى ألختالف فى المستوى 2008فرجى والشهرى ،دراسات ) الم

فى Vellone et al , 2006 )( ، )2008، بينما أتفقت مع دراسة ) عبد الصمد ، األقتصادى لألسرة 
نجايا وسيطرة وتكيفا مع الضغوط   .أن األشخاصاألكثر صالبة وتفاؤل وأمل يكونوا هم األكثر صمودا وا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى الصالبة النفسية واألمل ،  لدى األمهات المطلقات عينة البحث :2/4
 .    ) تعمل / ال تعمل ( هنة األموفقا لمتغير م

 (   15( لتحليل التباين ، ويوض  ذلك الجدول )توللتحقق من صحة الفرض تم تطبيق إختبار )

هنة األم لماس الصالبة النفسية واألمل وفقا لمتوسطات درجات األمهات المطلقات على مقيتحليل التباين ( : 15جدول )
 (217)ن=

المتوسط  المتغير المقياس
 الحسابى

األنحراف 
 المعيارى

 مستوى الداللة (تقيمة )

 تعمل األلتيام
 ال تعمل

22,67 
23,21 

3,33 
3,25 

 غير دال 948,

 تعمل التحدى
 ال تعمل

21,44 
22.10 

3,75 
3,27 

 غير دال 1,120

 تعمل التحكم
 ال تعمل

24,54 
24,30 

3,41 
3,17 

 غير دال 413,

 الدرجة الكلية
 

 تعمل
 ال تعمل

,6468 
69,62 

8,94 
8,30 

 غير دال 0656,

 الدرجة الكلية
 لألمل

 تعمل
 ال تعمل

29,82 
30,63 

4,50 
4,47  

 غير دال 0221,



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فروق دالة إحصائيا فى متوسطات درجات األمهات المطلقات تبين من نتائج الجدول السابق عدم وجود 
عينة البحث على مقياسى الصالبة النفسية بأبعادة ) األلتيام ، التحدى ، التحكم ( والدرجة الكلية ، 

حيث لوحظ أن متوسطات درجات األمهات  األم ) تعمل / ال تعمل ( .لمهنة ومشاعر األمل ككل وفقا
 وبذلك ال يتحقق جيئية الفرض الثانى للبحث .  متقاربة .العامالت وغير العامالت 

وتفسر الباحثة النتيجة بأن الصالبة النفسية  ومشاعر األمل من مصادر السمات الشخصية للفرد وال تتأثر 
بعمل ومهنة األم  ، ألن هذة السمات هى التى قد تكسبها خبرات وتساعدها على مقاومة الصعوبات 

دافع نحو إنجاي المسئوليات وأهمها الرعاية المنيلية المتكاملة لألطفال كهدف وتكون حافي و  والضغوط
أساسى ألدوار األم تسعى نحة تحقيقة  ، بالرغم من أن الظروف األقتصادية السائدة بالمجتمع سيئة 
رتفا  األسعار  . وأتفقت هذة النتيجة مع دراساتى) أبو  نخفاض مستوى الدخل ، وا  لشيو  البطالة وا 

( فى وجود فروق دالة للصالبة النفسية 2003، بينما إختلفت مع دراسة ) الرفاعى ، (2006دانة ، سمه
 لدى األمهات بتأثير ممارسة المهنة التى تكسبها خصال شخصية كاأللتيام وتحمل المسئولية .

ينة البحث : توجد فروق ذات داللة إحصائية فى الصالبة النفسية واألمل ،  لدى األمهات المطلقات ع2/5
 وفقا لمتغير عدد أفراد األسرة )صغيرة/م توسطة / كبيرة( .

اس الصالبة النفسية واألمل وفقا لعدد أفراد تحليل التباين لمتوسطات درجات األمهات المطلقات على مقي( : 16جدول )
 (217)ن=األسرة 

مجمو   مصدر التباين المقياس
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

 مستوى الداللة )ف(قيمة 

 بين المجموعات  األلتيام
 داخل المجموعات 

 المجمو 

4,86 1 
2283,26 
2298,12 

2 
214 
216 

23,20 
10,52  

 غير دال , 696

 بين المجموعات  التحدى
 داخل المجموعات 

 المجمو 

12,45 
2429.48  
2441,93 

2 
214 
216 

7, 95 
11,34 

 غير دال 548,

 بين المجموعات  التحكم
 داخل المجموعات 

4,35 
2222,23 

2 
214 

7,43 
10,67 

 غير دال 210 ,



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2227,08  المجمو  
 

216 

الدرجة 
 الكلية 

 

 بين المجموعات 
 داخل المجموعات 

 المجمو 

,54 81 
15185.99 
15267,53 

2 
214 
216 

6,22 
7,35 

 غير دال 575,

الدرجة 
 الكلية 
 لألمل

 بين المجموعات 
 داخل المجموعات 

 المجمو 

58,67 
4180,97 
4239,64 

2 
214 
216 

29,34  
19, 54 

 غير دال 1,502

أتض  من نتائج الجول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فى متوسطات درجات األمهات المطلقات عينة البحث 
على مقياسى الصالبة النفسية ومشاعر األمل وفقا إلختالف متغير عدد أفراد األسرة . وبذلك ال يتحقق صحة هذة الجيئية 

 من الفرض الثانى للبحث . 

النتيجة السابقة بأن الصالبة النفسية تعمل كجدار واقى يمد األمهات بالقوة والصمود والقدرة على التحكم فى وتفسر الباحثة 
المصاعب الحياتية الضاغطة ، وتجعلها أكثر إلتياما وتحديا من الناحية اإلجتماعية تجاة أسرتها ، وخاصا فى القيام 

النظر عن عددهم ، حيث أن وجودهم فى حياتها تعتبرة هدف يجعلها بصرف  بواجبات الرعاية المنيلية المتكاملة لألطفال
وتتفق النتيجة السابقة أكثر صبرا وتحمال ومثابرة للتغلب على مشاعر القهر والتوتر والقلق كنتائج سلبية لصدمة الطالق .

 ر معارضحيث أن الصالبة النفسية لها أثر ودو (من 3Kobasa et al,199،)(Bank&Gannon,1998 )مع دراسة 
فى إستمرار األحداث الضاغطة ، فهى تجعلهم أكثر إيجابية فى التعبير عن الذات حتى فى أكثر الظروف تهديدا وضغطا 

 .والوقاية من آثارها ،والفرد األكثر صالبة نفسية لدية تفكير معرفى يؤدى إلى جهود فعالة فى مواجهة المواقف الضاغطة 

ستعادة األتيان والتوافق ويعينها  كما أن مشاعر األمل تتعلق بالوجود الشخصى لألم ، حيث تحفيها على مواجهة الشدائد وا 
على تحمل المسئوليات خاصا الرعاية المنيلية لألطفال صغار السن والذين يمثلون الهدف الرئيسى فى حياتها . وتتفق 

( من Vellone et al ,2006 ( ، )Bailey&Snyder ,2007( ، )2005مع دراسات ) عبد الصمد ، ة السابقةجالنتي
حيث وجود عالقة موجبة بين األمل والرضا عن الحياة ، وقوة األرادة ، والقدرة على إيجاد طرق عملية للوصول للهدف 

 والقيام بالمسئوليات .

 الفرض الثالث :

لقات عينة توجد فروق ذات داللة إحصائية فى مستوى الرعاية المنيلية المتكاملة ألطفال األمهات المط
 وفقا لمستوى الصالبة النفسية لديهن ) منخفض / مرتفع ( . البحث



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وللتحقق من صحة الفرض السابق تم حساب الدرجات الكلية ألفراد عينة البحث على مقياس الصالبة 
ختيار مجموعتين للمقارنة " منخفضات الصالبة النفسية  النفسية ، ثم تم ترتيب الدرجات الكلية تنايليا وا 

(، ومرتفعات الصالبة النفسية 59من الطرف السفلى لدرجات أفراد العينة )ن= %27الالتى يمثلن نسبة 
( . ثم تمت المقارنة بين المجموعتين 59من الطرف العلوى لدرجات أفراد العينة )ن= %27الالتى يشكلن 

لدرجة الكلية للمقياس فى أدائهن على مقياس الرعاية المنيلية المتكاملة لألطفال بأبعادها الستة وا
 ( ذلك .17بإستخدام إختبار )ت( لعينتين مستقلتين ، ويوض  جدول ) 

( : قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات الرعاية المنيلية المتكاملة لألطفال وفقا لمستوى الصالبة 17جدول )
 (59النفسية ألمهاتهن ) منخفضات / ومرتفعات (  حيث ) ن=

المتوسط  المتغير المنيلية لألطفالالرعاية 
 الحسابى

األنحراف 
 المعيارى

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 الصالبة النفسيىةمرتفع  الرعاية الغذائية للطفل
 الصالبة النفسيىةمنخفض 

13,- 
10,34 

2,45 
2,29 

دالة عند  6,100
,01 

الرعاية الصحية والنظافة 
 الشخصية

 الصالبة النفسيىةمرتفع 
 الصالبة النفسيىةمنخفض 

12,42 
9,39 

3,07 
2,42 

دالة عند  6,060
,01 

 الصالبة النفسيىةمرتفع  الرعاية السكنية للطفل
 الصالبة النفسيىةمنخفض 

12,46 
8,83 

3,16 
2,43 

دالة عند  6,984
,01 

 الصالبة النفسيىةمرتفع  الرعاية الملبسية للطفل
 لصالبة النفسيىةمنخفض  

12,59 
10,20 

2,65 
2,80 

دالة عند  4,768
,01 

الرعاية لعادات وسلوكيات 
 للطفل النوم

 الصالبة النفسيىةمرتفع 
 الصالبة النفسيىةمنخفض 

12,14 
9,76 

2,99 
2,03 

دالة عند  5,043
,01 

الرعاية النفسية 
 واإلجتماعية والترفية

 الصالبة النفسيىةمرتفع 
 الصالبة النفسيىةمنخفض 

12,20 
7,69 

3,57 
2,54 

دالة عند  7,909
,01 

 الصالبة النفسيىةمرتفع  الدرجة الكلية للمقياس
 الصالبة النفسيىةمنخفض 

74,86 
56,22 

14,94 
11,63 

دالة عند  7,566
,01 

بين متوسطات درجات الرعاية المنيلية المتكاملة  )01,( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )17أتض  من الجدول )
لألطفال تبعا لمستوى الصالبة النفسية ألمهاتهن  ) مرتفعات / ومنخفضات ( لصال  مرتفعات الصالبة النفسية ، حيث 

ابل ( لألمهات مرتفعات الصالبة النفسية مق74,86بلغتقيمة المتوسط للدرجة الكلية لمقياس الرعاية المنيلية لألطفال )
لصال  األمهات مرتفعات ( لمنخفضات الصالبة النفسية . كما جاءت متوسطات درجات جميع األبعاد الستة للمقياس56,22)



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(، 10,34مقابل   -,13الصالبة النفسية ، حيث بلغت قيمتها على الترتيب للمرتفعات والمنخفضات )الرعاية الغذائية 
مقابل  12,59( ، ) الرعاية الملبسية  8,83مقابل  12,46( ، ) الرعاية السكنية  9,39مقابل  12,42)الرعاية الصحية

( ، ) الرعاية النفسية واإلجتماعية والترفيهية  9,76مقابل  12,14( ، ) الرعاية لعادات وسلوكيات النوم للطفل  10,20
 وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث للبحث .   . (  7,69مقابل  12,20للطفل 

ر الباحثة النتيجة السابقة أنها منطقية ألنة كلما أرتفعي درجات أبعاد الصالبة النفسية ) األلتيام ، التحدى ، التحكم ( وتفس
كلما كانت األمهات أكثر إلتياما وتحديا وتحكما فى أداء مسئولياتهن فى الرعاية المنيلية المتكاملة ألطفالهن فى مرحلة ما 

لصالبة النفسية تمن  األم الصمود والمقاومة لألحباطات والمعاناة النفسية الناتجة عن خبرة قبل المدرسة ، ألن إلرتفا  ا
الضاغطة، ولديهن  الطالق وفقد اليوج واألب ، وتالشى األجهاد والقدرة على إتخاذ القرارات السليمة والتكيف مع األحداث 

ى عكس األمهات منخفضات الصالبة النفسية اللواتى ال وذلك عل .الرغبة فى التجديد واألرتقاء بمسوى حياتهن األسرية 
 يتفاعلن بإيجابية مع األحداث الصادمة ويعانين من الضعف فى مواجهة المصاعب . 

 , Denbar,2017 ( ،  )Allred & Smith ,1998  ( ، )Bank & Gannon) وتتفق هذة النتائج مع دراسات
( فى 2009حجايى وأبو غالى ، ( ، ) 2008( ، ) المفرجى والشهرى ،2010( ، ) ييدان ،1997(  ) مخيمر ، 1999

أن إرتفا  الصالبة النفسية للفرد يعد مؤشرا إلرتفا  األمن النفسى والعكس صحي  ، وأن األشخاص األعلى صالبة ينظرون 
نجايا وسيطرة وتحكم .لألحداث الصادمة على أنها أقل ضغطا ويمارسون ضغوطا أقل   ، وأنهم األعلى صمودا وا 

 الفرض الرابع :

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى مستوى الرعاية المنيلية المتكاملة ألطفال األمهات المطلقات عينة 
 لديهن ) منخفض / مرتفع ( .  مشاعر األمل البحث وفقا لمستوى 

 البحث على مقياس مشاعر األمل وللتحقق من صحة الفرض السابق تم حساب الدرجات الكلية ألفراد عينة 
ختيار مجموعتين للمقارنة " منخفضات  الالتى فى مشاعر األمل ، ثم تم ترتيب الدرجات الكلية تنايليا وا 

لصالبة النفسية الالتى (، ومرتفعات ا59من الطرف السفلى لدرجات أفراد العينة )ن= %27يمثلن نسبة 
( . ثم تمت المقارنة بين المجموعتين فى 59من الطرف العلوى لدرجات أفراد العينة )ن= %27يشكلن 

أدائهن على مقياس الرعاية المنيلية المتكاملة لألطفال بأبعادها الستة والدرجة الكلية للمقياس بإستخدام 
 ذلك .   (18إختبار )ت( لعينتين مستقلتين ، ويوض  جدول ) 



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مشاعر ( : قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات الرعاية المنيلية المتكاملة لألطفال وفقا لمستوى 18جدول )
 (59ألمهاتهن ) منخفضات / ومرتفعات (  حيث ) ن=األمل 

المتوسط  المتغير الرعاية المنيلية لألطفال
 الحسابى

األنحراف 
 المعيارى

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 اتاألملمرتفع الرعاية الغذائية للطفل
 اتاألملمنخفض

13,08 
10,86 

2,66  
2,10  

دالة عند  5,035
,01 

الرعاية الصحية والنظافة 
 الشخصية

 اتاألملمرتفع
 اتاألملمنخفض

12,07  
9,59 

3,36  
2, 54 

دالة عند  4,511
,01 

 اتاألملمرتفع الرعاية السكنية للطفل
 اتاألملمنخفض

12,39  
9,19  

3,10 
2,86  

دالة عند  5,836
,01 

 ات األملمرتفع الرعاية الملبسية للطفل
 اتاألملمنخفض 

12,59 
10,24 

3,07  
2,49  

دالة عند  4,581
,01 

الرعاية لعادات وسلوكيات 
 النوم للطفل

 اتات األملمرتفع
 اتاألملمنخفض

11,92  
10,27 

2,82  
2,44  

دالة عند  3,383
,01 

الرعاية النفسية 
 واإلجتماعية والترفية

 اتاألملمرتفع
 اتاألملمنخفض

11,75  
8,36 

3,95  
2,77  

دالة عند  5,396
,01 

 اتاألملمرتفع الدرجة الكلية للمقياس
 اتاألملمنخفض

73,80 
58,51  

15,51  
12,58  

دالة عند  5,880
,01 

متوسطات درجات الرعاية المنيلية ( فى 01,( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )18أتض  من نتائج الجدول )
للمقياس وفقا لمستوى مشاعر األمل ألمهاتهن المطلقات عينة البحث )  المتكاملة لألطفال بأبعادها الستة والدرجة الكلية

( 73,80المرتفعات / والمنخفضات ( األمل لصال  األمهات مرتفعات األمل ، حيث بلغ متوسط الدرجة الكلية للمرتفعات )
( لألمهات المنخفضات األمل . كما جاءت متوسطات درجات األمهات على األبعاد الستة للرعاية المنيلية 58,51مقابل )

( ،  10,86مقابل  13,08ألطفالهن لصال  المرتفعات األمل بالمقارنة بالمنخفضات على الترتيب كاألتى ) الرعاية الغذائية 
مقابل  12,59الرعاية الملبسية( ، ) 9,19مقابل  12,39السكنية  ( ، ) الرعاية 9,19مقابل 12,39) الرعاية الصحية

 11,75الرعاية النفسية واإلجتماعية والترفية( ، ) 10,27مقابل   11,92الرعاية لعادات وسلوكيات النوم( ، )10,24
 ( ، وبذلك تحقق صحة الفرض الثالث للبحث   8,36مقابل 

وتفسر هذة النتيجة أن مشاعر األمل األعلى لدى األمهات المطلقات عينة البحث لها آثار إيجابية فى تحقيق التوافق 
حداث التواين فى الصحة النفسية الشخصى واألسرى والتكيف مع األخرين ، كما يقوم األمل بدور المعدل لتأثير الضغوط  وا 
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عنوية مرتفعة وتحفيهن نحو األرتقاء بمستوى أدائهن للمسئوليات وخاصا والعضوية ، مما يجعل األمهات يتمتعن بروح م
 الرعاية المنيلية المتكاملة ألطفالهن فى مرحلة ما قبل المدرسة .  

( ، ) عبد 2005( ، عبد الصمد ، Lin &Tsay ,2005، )  (  , 2006Wang et alتفق هذة النتيجة مع دراسات )وت
وجود إرتباط موجب ( من حيث  2010( ، ) جودة ، 2010( ، ) بد الحميد ، Mitchell ,2001( ، ) 2004الخالق ،

بين األمل والصالبة النفسية ، وعالقة سالبة بينهما وبين الضغوط النفسية والمادية ، وعالقة موجبة دالة بين األمل 
جتماعى والرعاية الذاتية لألبناء وأنة والسعادة والتفاؤل ، كما وجدت عالقة موجبة دالة بين األمل وتقدير الذات والدعم اإل

من أفضل المنبئات لكال من سلوك الرعاية المنيلية والذاتية  األعلى لألبناء ، وأن األمل األعلى يسهم فى الضبط الداخلى 
والوجدان السلبى والقلق ، وبعالقة إيجابية مع الرضا وتقدير  والسيطرة والتحكم  ، كما أرتبط األمل بعالقة عكسية مع التشاؤم

 الذات والوجدان اإليجابى والصحة النفسية .

 :  خامسالفرض ال

للتفاعل بين الصالبة النفسية ) مرتفع / منخفض ( ومشاعر األمل) مرتفع /  يوجد تأثير دال إحصائيا
 الرعاية المنيلية المتكاملة ألطفالهن .  منخفض ( لدى األمهات المطلقات عينة البحث على مستوى 

 الصالبة كال من ( لفحص أثر تفاعل مستوى2×2وللتحقق من صحة هذا الفرص تم إستخدام تحليل التباين الثنائى )
 .    ( يوض  ذلك  19منخفض(  لألمهات على الرعاية المنيلية ألطفالهن ، والجدول ))مرتفع/ النفسية واألمل

( لتأثير التفاعل بين الصالبة النفسية واألمل لألمهات عينة البحث على مستوى 2×2التباين الثنائى ) ( : تحليل19جدول )
 (59الرعاية المنيلية ألطفلهن )ن=

الرعاية المنيلية 
 للطفل

مجمو   مصدر التباين
 المربعات

متوسط  د.ح
 المربعات

مستوى  قيمة )ف(
 الداللة

 الرعاية الغذائية
 للطفل

 الصالبة النفسية )أ(  
 مشاعر األمل )ب(   

 ب(   × تفاعل )ا 
 الخطأ  
 المجمو 

50,19 
27,45 

,11 
371,26 

11525,00 

1 
1 
1 
72 
76 

50,19 
27,45 
,13 
5,16 

9,733 
5,324 
,022 

 01,دالة عند
دالة 
غير 05,عند
 دالة 

 
 الرعاية الصحية

 والنظافة الشخصية
 الصالبة النفسية )أ(  

 )ب( مشاعر األمل
 ب(   × تفاعل )ا 

72,37 
43,32 
3,32 

1 
1 
1 

72,37 
43,32 
3,32 

9,861 
5,903 
,452 

 01,دالة عند
 5,0دالة عند
 غير دالة 



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
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 الخطأ  
 المجمو 

528,41 
10434,00 

 

72 
76 

7,34 
- 

 

 الرعاية السكنية
 للطفل

 الصالبة النفسية )أ(  
 مشاعر األمل )ب(   

 ب(   × تفاعل )ا 
 الخطأ  
 المجمو 

120,96 
51,09 

,70 
492,64 

10487,00 

1 
1 
1 
72 
76 

120,96 
51,09 

,70 
6,84 

17,679 
7,467 
,1002 

 01,دالة عند
 01,دالة عند
 غير دالة 

 

 الرعاية الملبسية
 للطفل

 الصالبة النفسية )أ(  
 مشاعر األمل )ب(   

 ب(   × تفاعل )ا 
 الخطأ  
 المجمو 

24,58 
55,41 

,74 
498,72 

11229,00 

1 
1 
1 
72 
76 

24,58 
55,41 

,74 
6,93 

3,54 
8,00 
,106 

 غير دالة  
 01,دالة عند

 غير دالة  
 

 الرعاية لعادات
 النوم وسلوكيات

 للطفل

 الصالبة النفسية )أ(  
 مشاعر األمل )ب(   

 ب(   × تفاعل )ا 
 الخطأ  
 المجمو 

90.00   
3,48 
,75 

444,17 
10595,00 

1 
1 
1 
72 
76 

90.00   
3,48 
,75 

6,17 

14,590 
,565 
121  . 

 

 01,دالة عند
 غير دالة  
 غير دالة  

 الرعاية النفسية
واإلجتماعية 
 والترفيهية

 الصالبة النفسية )أ(  
 مشاعر األمل )ب(   

 ب(   × تفاعل )ا 
 الخطأ  
 المجمو 

222,24 
23,04 

,94 
6288,10 
9548,00 

1 
1 
1 
72 
76 

222,24 
23,04 

,94 
8,72 

25,47 
2,642 
,108 

 01,دالة عند
 غير دالة  
 غير دالة  

 الصالبة النفسية )أ(   الدرجةالكلية للمقياس
 مشاعر األمل )ب(   

 ب(   × تفاعل )ا 
 الخطأ  
 المجمو 

3129,52 
1094,29 

4,06 
11332,59 

375068,00 

1 
1 
1 
72 
76 

3129,52 
1094,29 

4,06 
157,47 

19,874 
6,919 
,026 

 01,دالة عند
 01,دالة عند
 غير دالة 

 

 

من نتائج الجدول السابق أنة ال يوجد تأثير دال إحصائيا للتفاعل بين الصالبة النفسية ومشاعر  يتض 
األمل ) مرتفع / منخفض ( لدى األمهات المطلقات عينة البحث على مستوى الرعاية المنيلية المتكاملة 
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 -01,بينما يوجد تأثير دال إحصائيا عند مستوى )  ألطفالهن بأبعادها الستة والدرجة الكلية للمقياس .
على على حدى  لدى األمهات المطلقات عينة البحث، كال ( لكال من الصالبة النفسية ومشاعر األمل 05,

ال يوجد تأثير دال   -مستوى األبعاد الستة لمقياس الرعاية المنيلية المتكاملة ألطفالهن ، فيما عدا
على الرعاية الملبسية للطفل ، وال يوجد تأثير دال إحصائيا لألمل على رعاية  إحصائيا للصالبة النفسية

 عادات وسلوكيات نوم الطفل ، والرعاية النفسية واإلجتماعية للطفل .  

جتماعيا ونفسيا تأثر على  وتفسر الباحثة النتيجة بأن األمهات المطلقات يمررن بظروف صعبة إقتصاديا وا 
لياتهن ، باألضافة لنظرة المجتمع السلبية نتيجةللعادات والمعتقدات المصرية قدرتهن فى القيام بمسئو 

 معا الصالبة النفسية ومشاعر األمل تفاعل والعربية وثقافة المجتمع نحو حدث الطالق ، مما يقلل تأثير
ى . ولكن مايال تأثير الصالبة النفسية وألمل كال عل مهما كان مستواهما ) مرتفع / منخفص ( لديهن

حدى لة تأثير واض  وهام حيث يحافظان على مستوى التواين والتكيف مع الظروف البيئية ومسئوليات 
 الرعاية المنيلية لألبناء فى مرحلة الطفولة المبكرة  لجوانب الرعاية الستة والرعاية المتكاملة لهم،

سمهدانة  ( ، ) أبو2008( ، ) راضى ،2008،  هذة النتائج مع دراسات ) المفرجى والشهرى ولقدأتفقت
) جودة ( ، Kobasa et al , 1992( ، ) 2002محمد ،( ، ) 2005( ، ) أبو ركبة ،2006،
( من حيث وجود عالقة موجبة بين الصالبة النفسية واألمل ، ووجود عالقة 2011القسم ،)  (،2010،

فسية واإلجتماعية . وأيضا وجود إرتباط موجب عكسية بينهما وبين الشكاوى من المشكالت المادية والن
بين األمل والتفاؤل والسعادة والرضا عن الحياة ، وأن الصالبة النفسية ال تخفف فقط من األحداث 
الصادمة بل تمثل مصدرا للمقاومة والصمود والوقاية من األثر الذى تحدثة الضغوط الصادمة على الصحة 

الشعور  عاد الصالبة من حيث التحكم مقابل الضعف ، والتحدى مقابلالبدنية والنفسية للفرد وتؤثر أب
بالتهديد ، ووجد إرتباط دال بين التحكم واأللتيام واألدراك األيجابى والواقعى ألحداث الحياة ، حيث أن أكثر 
إنعكاسات الصدمة على الحالة األقتصادية والنفسية لألم ، وأن مستوى الصالبة لديها يييد مع ييادة 

، كما أن األرتباط موجب دال بين الصالبة والصحة النفسية ألمهات األطفال موضع %70الصدمة بنسبة 
( ، 2010( ، ) عبد الحميد ن1997) مخيمر ،الرعاية المنيلية . بينما أختلفت هذة النتيجة مع دراسات 

 (Bank & Gann0n ,1998 نخفاض القدرة على تحمل ( من حيث أن أحداث الحياة الضاغطة وا 



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسئوليات ترتبط بعالقة تفاعلية مع الصالبة النفسية واألمل بشكل مباشر وغير مباشر وأن لهما دور 
وأثر معارض فى إستمرار األحداث الضاغطة واألكثر صالبة أكثر إيحابية فى التعبير عن الذات حتى فى 

 أكثر الظروف تهديدا وضغطا .ظل 

 ملخص النتائج :

إرتفا  مستوى الصالبة النفسية ومشاعر األمل لألمهات المطلقات عينة البحث ، حيث تقع الدرجة  -1
 ( .    %78,3، ) ( % 74,7نسبى )الوين الالكلية لكال منهم على الترتيب عند 

( بين الصالبة النفسية بأبعادها  01,إحصائيا عند مستوى )  وجدت عالقة إرتباطية موجبة دالة -2
ومستوى الرعاية المنيلية المتكاملة بأبعادها  لألمهات المطلقات عينة البحثالثالثة والدرجة الكلية لها
 الستة والدرجة الكلية لها .

( بين الدرجة الكلية لمشاعر األمل  01,وجدت عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى )  -3
 رعاية المنيلية المتكاملة بأبعادها الستة والدرجة الكلية لها . ومستوى ال

( فى بعدى ) األلتيام والتحدى ( والدرجة الكلية  01,وجدت فروق دالة إحصائيا عند مستوى )  -4
ألمهات المطلقات عينة البحث ترجع ، وفى الدرجة الكلية لمشاعر األمل لدى ا لصالبة النفسيةالمقياس 

 ( عاما فأقل .  30)  غير عمر األم ، وجاءت الفروق لصال  فئة األمهات األصغر سناإلى إختالف مت

ال توجدفروق دالة إحصائيا فى بعد )التحكم (للصالبة النفسيةلألمهات المطلقات عينة البحث ترجع  -5
 إلى إختالف متغير عمر األم .  

الثالثة( والدرجة الكلية لمشاعر  الصالبة النفسية وأبعادها كال من ) ال توجدفروق دالة إحصائيا فى -6
ألمهات المطلقات عينة البحث ترجع إلى إختالف متغيرات ) المستوى التعليمى لألم ، مهنة األم" األمل لدىا

 تعما/ال تعمل" ، مستوى الدخل الشهرى لألسة ، عدد أفراد األسرة . 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بين متوسطات درجات ) مرتفعات / ومنخفضات ( (  01,وجدت فروق دالة إحصائيا عند مستوى )  -7
ككل  فى مستوى الرعاية المنيلية المتكاملة ألطفالهنلألمهات المطلقات عينة البحث الصالبة النفسية 
 لصال  األمهات مرتفعات الصالبة النفسية .   وبأبعادها الستة

( بين متوسطات درجات ) مرتفعات / ومنخفضات (  01,وجدت فروق دالة إحصائيا عند مستوى )  -8
ككلوبأبعادها  مشاعر األمل لألمهات المطلقات عينة البحث فى مستوى الرعاية المنيلية المتكاملة ألطفالهن

 لصال  األمهات المرتفعات فىمشاعر األمل .   الستة

فعات / ومنخفضات ( الصالبة النفسية ، وبين ال يوجد تأثير دالل إحصائيا للتفاعل بين األمهات عينة البحث ) مرت -9

 .    المنيلية المتكاملة ألطفالهناألمهات ) المرتفعان / والمنخفضات ( فى مشاعر األمل  على مستوى الرعاية

 من نتائج البحث الحالى توصى االحثة باألتى :   توصيات البحث :

إعداد برامج إرشادية للمطلقات وخاصا األمهات ألطفال دون سن المدرسة بغرض تدريبهن على  -1
مهارات الرعاية الوالدية ، وأساليب المواجهة وتعييي الصالبة النفسية لديهن حتى يتمكن من تفادى اآلثار 

 السلبية للخبرات الصادمة لحدث الطالق .  

العالقة بين سمات الصالبة النفسيى واألنترنت ( لتوضيح- إعداد برامج إعالمية عبر الفضائيات -2
ومشاعر األمل والقدرة على تحمل المسئوليات ودافعية األنجاي ومقاومة الضغوط وتحمل مشاعر الحين 

 والقهر .    

توجية العاملين فى برامج األرشاد األسرى نحو األستفادة من سمات الصالبة النفسية ومشاعر األمل  -3
 دة اإلجتماعية لدى األفراد وخاصا األمهات المطلقات .  والمسان

إكساب العاملين فى مجال التوجية واألستشارات األسرية مهارات التدريب على أساليب المواجهة  -4
ستراتيجيات الصبر والهدوء لنقلها لألمهات خاصا الالتى تعانين من خبرة الطالق .     وا 

ية والندوات والمؤتمرات واألبحات والنشرات على دور األمل فى إستعادة التأكيد من خالل البرامج اإلعالم-5
 التواين النفسى والتكيف مع األحداث الضاغطة .  



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خاصا المرتبطة  تدريب األمهات من خالل مراكي التدريب على التخطيط الجيد ألداء األعمال المنيلية -6
 برعاية األطفال المتكاملة بشكل جيد مع مراعاة األلتيام بالواقعية والتحديد .

 قائمة المراجع

 أوال : المراجع العربية :

 ( ، مطبعة الكويت ، الكويت .112( :مشكلة اليأس ، مجلة العربى ، العدد)1998إبراهيم يكريا ) -1

الضغوط الحياتية فى عالقتها ببعض األمراض السيكوسوماتية . مجلة  ( :1992إبراهيم إبراهيم ) -2
 جامعة قطر .    -( 1مركي البحوث التربوية ، العدد )

( : الصيغة العربية لمقياس سنايدرا لألمل . مجلة دراسات نفسية ، المجلد 2004أحمد عبد الخالق ) -3
 رة  .   ( ، رابطة األخصائيين النفسيين ، القاه2( ، العدد)14)

( : التفاؤل واألمل وعالقتهما بالسعادة لدى عينة من المراهقين فى محافظة غية . 2010أمال جودة ) -4
 المؤتمر األقليمى الثانى لعلم النفس ، رابطة األخصائيين النفسيين المصرية ، القاهرة .    

والتفاؤل لدى عينة من طلبة  ( : التنبؤ بالسعادة فى ضوء األمل2011أمال جودة ، حمدى أبو جراد ) -5
 ( ،يوليو .    2( ، المجلد )24جامعة القدس المفتوحة، مجلة أبحاث ودراسات، العدد)

 ( : علم النفس اإليجابى . مكتبة الصيرفى ، غية ، فلسطين .   2010أمال جودة ، محمد عسلية )-6

اض السيكوسوماتية وبعض ( : ضغوط الحياة وعالقتها باألعر 2002إيناس سالم ، محمد نجيب ) -7
 ( .  3(،  )12مجلة دراسات نفسية ،مجلد) -خصال الشخصية لدى طلبة الجامعة " دراسة كشفية " 

ولى الثانى د( : الكدر اليواجى وعالقتة بإتخاذ القرارات األسرية .المؤتمر ال2003إيمان شعبان أحمد ) -8
 ( مايو . 9-8ن )لكلية األقتصاد المنيلى ، جامعة حلوان ، فى الفترة م

( :مناهج البحث التربوى " رؤية تطبيقية مبسطة " ، دار الكتاب 2000بشير صال  الرشيدى ) -9
 ، القاهرة . 1الحديث،ط



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( : الصالبة النفسية وعالقتها بالعنف لدى المرأة الفلسطينية فى ظل 2006تغريد أبو سمهدانة )-9
كلية التربية ،  البرنامج المشترك )جامعة عين شمس، إنتفاضة األقصى . رسالة ماجستير غير منشورى،

 وجامعة األقصى ،غية ( .

: الضغوط الحياتية لدى ربة األسرة العاملة  (  2016بركات ، رشا رشاد منصور )  تغريد سيد -10
ستراتيجيات التعامل معها وعالقتها باألستقرار األسرى . مجلة األسكندرية للتبادل العلمى ، مجلد ) ( ، 37وا 

 مارس . -عدد يناير 

( : مشكالت المسنيين وعالقتها بالصالبة النفسية " 2010جولتان حجايى ، عطاف أبو غالى ) -11
( ، 24دراسة ميدانية على عينة من المسنيين " . مجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانية . مجلد)

 ( .1عدد )

( : دور الصالبة النفسية والمساندة اإلجتماعية وتقدير الذات فى إدراك 2002جيهان محمد ) -12
المشقة والتعايش معها لدى الراشدين من الجنسين فى سياق العمل . رسالة ماجستير غير منشورة . كلية 

 اآلداب ، جامعة القاهرة ، قسم علم النفس .  

 ،القاهرة ، عالم الكتب .   1صحة النفسية والعالج النفسى ،ط( : ال1997امد عبد السالم يهران )ح -13

( : الصالبة النفسية سمات شخصية لمرتفعى ومنخفضى اإليثار من 2010حنان السيد ييدان )-14
طالب كلية التربية النوعية . المؤتمر األقليمى الثانى لعلم النفس ، رابطة األخصائيين النفسيين المصرية . 

( : األثر النفسى ألحداث الحياة كما يدركها المرضى 2003بد المعطى )حسن مصطفى ع -15
  ( .9السيكوسوماتيون . مجلة علم النفس ، العدد )

( : المنهجية وأساليب البحث العلمى وتحليل البيانات 2008دالل القاضى ، ومحمود البياتى ) -17
 ، دار الحامد للنشر والتوييع ، عمان ، األردن .  1، ط Spssبإستخدام البرنامج اإلحصائى 



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذوى األحتياجات الخاصة فى مواجهة لصالبة النفسية ألمهات األطفال ( :2017روضة سيد حمية ) -16
" دراسة مقارنة بين المجتمع المصرى والسعودى " . مجلة علوم -األيمات األسرية المرتبطة باألعاقة 

 ة األقتصاد المنيلى ، جامعة حلوان ، العدد )   ( ، األصدار الثانى .   األنسان التطبيقية ، كلي

( :الصالبة النفسية لدى أمهات إنتفاضة األقصى وعالقتها ببعض المتغيرات 2008ينب راضى )ي  -17
 .رسالة ماجستير غير منشورة . كلية التربية ، الجامعة األسالمية ، غية .   

( :الصالبة النفسية واألمل النفسى لدى عينة 2008على الشهرى ) اللةسالم محمد المفرجى ، عبد  -18
من طالب وطالبات أم القرى بمكة المكرمة . مجلة علم النفس المعاصر والعلوم األنسانية ، جامعة المنيا ، 

 ( ، أكتوبر .  19العدد)

لنفسية كمنبئات ( : الصالبة النفسية والشعور باألمل والضغوط ا2010سعيد حسن عبد الحميد )-19
(، 36للنجاح األكاديمى فى جامعة السلطان قابوس . مجلة دراسات الخليج والجييرة العربية ، المجلد)

 ( ، أبريل .  137العدد )

.ترجمة أحمد سالمة ،القاهرة ، دار  ( :علم اإلضطرابات النفسية والعقلية1979سوين ريتشارد )-20
 النهضة العربية .   

(: الناهك النفسى وعالقتة بالصالبة النفسية لدى معلمى ومعلمات 2002هاص )بسيد أحمد ال -21
 ( .   1( ،المجلد )31التربية الخاصة . مجلة كلية التربية ، جامعة طنطا ،العدد)

( :الصالبة واألمل وعالقتهما باألعراض السيكوسوماتية لدى 2012سناء محمد إبراهيم أبو حسين )-22
حافظة شمال غية .رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ،جامعة هن فى ماألمهات المدمرة منايل

 األيهر .  

( :الرعاية المنيلية المتكاملة المقدمة لألطفال 2016سناء محمد النجار ،فاطمة محمد أبو الفتوح ) -23
عدد الثانى، مرضى السكرى وعالقتها بديناميات التكامل األسرى . مجلة علوم األنسان التطبيقية ، ال

 م .   2016األصدار األول ، 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال  مجلة الطفولة                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( : األساليب اإلحصائية اإلستداللية فى تحليل بيانات البحوث 2005صالح الدين محمود عالم ) -24
 النفسية والتربوية واإلجتماعية " البارامترية والالبارامترية " . دار الفكر العربى ، القاهرة .    

 سى ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية .  ( : القياس النف1997صفوت فرج )-25

" دراسة فى ضوء - التك( :عالقة وجهة الضبط بأسليب مواجهة المش1991عادل محمد هريدى ) -26
 ( .    26الفروق بين الجنسين " ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد)

( :تأثير هدم البيوت على الصحة 2007) حينة ، إياد السراجعبد العييي ثابت ، أحمد أبو طوا-27
 ( .1لألطفال الذكور والصالبة النفسية فى قطا  غية ، مجلة شبكة العلوم النفسية ، العدد ) النفسية

( : الضغوط النفسية وعالقتها باألمراض السيكوسوماتية لدى األسرى 2000عبد الرؤوف الطال  ) -28
 ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ،جامعة عين شمس .  الفلسطنيين المحررين من السجون ، رسالة 

( : الصالبة النفسية وعالقتها بضغوط الحياة لدى طلبة جامعة األيهر 2007عبد الرحمن أبو ندى ) -29
( ، القاهرة، الجمعية المصرية 17( ، العدد)7ر غير منشورة ، كلية التربية ، المجلد)، رسالة ماجستي

 للدراسات النفسية .   

 دار الراتب الجامعية  ، بيروت ،لبنان،1اإلضطرابات النفسجسمية ،ط(:2000يسوى)الرحمن الععبد -.30

إدراك أحداث الحياة الضاغطة ( : الصالبة النفسية كمتغير وسيط بين 2003عية محمد الرفاعى ) -31
 وأساليب مواجهته .رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة حلوان .

( : الرفض الوالدى وعالقتة بالصالبة النفسية 1996عماد الدين منصور ، مخيمر صالح الدين ) -32
 ( ، أبريل . 2( ،العدد)6جلة الدراسات النفسية ، المجلد)ملطالب الجامعة . 

( : الصالبة النفسية والمساندة اإلجتماعية 1996ين منصور ، مخيمر صالح الدين )عماد الد -33
كمتغيرات وسيطة فى العالقة بين ضغوط الحياة لدى الشباب الجامعى ، المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 . ( ، القاهرة ، الجمعية المصرية للدراسات النفسية17( ، العدد )7. المجلد )



 الصالبة النفسية ومشاعر األمل لدى عينة من األمهات المطلقات حديثا وعالقتها بمستوى الرعاية األسرية ألطفالهن    
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( : الصالبة النفسية واألمل وعالقتهما بالشكاوى البدنية والعصابية لدى 2010ان )عويد المشع -34
 ( ، أكتوبر . 4( ، العدد ) 20الطلبة والطالبات فى جامعة الكويت ، مجلة دراساتنفسية ، المجلد )

( : ضغوط الحياة وعالقتها باألضطرابات السيكوسوماتية لدى طلبة 2008على حسن وهبان )-35
رسالة  -دراسة المقارنة الحاجة إلى برنامج إرشادى -فى البيئة العربية " اليمن والجيائر "  الجامعة

 دكتوراة غير منشورة ، جامعة الجيائر . 

دارة الضغوط النفسية ،ط2001فاروق السيد عثمان )-36  ، دار الفكر العربى ، القاهرة . 1(: القلق وا 

( : الرعاية المنيلية المتكاملة المقدمة لألطفال 2016نجار )فاطمة محمد أبو الفتوح، سناء محمد ال -37
مرضى السكرى وعالقتها بديناميات التكامل األسرى . بحث منشور بمجلو علوم األنسان التطبيقية ، كلية 

 ( ،  األصدار األول .2األقتصاد المنيلى . جامعة حلوان ، العدد )

األمل والرغبة فى التحكم لدى عينة من طالب ( : الشعور ب2005فضل إبراهيم عبد الصمد ) -38
البحث فى التربية وعلم  دراسة فى ضوء علم النفس اإليجابى . مجلة -الدراسات العليا بجامعة المنيا 

 ( ، ديسمبر .4( ، العدد )18النفس ، المجلد )

( : دور الصالبة النفسية والرغبة فى التحكم لدى طالب 2002لولو حمادة ،حسن عبد اللطيف ) -39
 ( .  2( ،  العدد) 12الجامعة . مجلة دراسات نفسية ، المجلد )

( : األعراض السيكوسوماتية لدى األشخاص الذين عانوا من الفقدان 2010محمد إبراهيم الغصين )-40
 غير منشورة ، جامعة أبو ديس ، القدس .   اية مقارنة" ، رسالة ماجستيرنتيجة الحرب على غية " در 

( : الصحة النفسية وقضايا المجتمع . مركي البحوث والتنمية 2011محمد شعبان أبو نجيلة ) -41
 اإلجتماعية ، القاهرة .  

 ( . 11لسنة)(: العوامل النفسية فى مرضى السرطان ، مجلة علم النفس، ا1997محمود أبو النيل )-42
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( : مدى فاعلية برنامج عقالنى فى خفض أثر األحداث الضاغطة 2009مروة مصطفى الجمال )-43
 لدى السيكوسوماتيين . رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة طنطا .    وييادة األمل

مل لدى عينة من ( :الذكاء الوجدانى وعالقتة بكل من السعادة واأل2011مرضى محمد القاسم ) -44
 طالبات جامعة أم القرى . رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة ، السعودية .  

( : إدارة الضغوط األسرية وعالقتها بتعرض 2015جالء فاروق الحلبى ، إيمان شعبان أحمد )ن -45
 ( ،أبريل .  2العدد)( ،27المجلد)اليوجة للطالق . مجلة علوم وفنون "دراسات وبحوث" ، جامعة حلوان ، 

( :أساليب المعاملة الوالدية وأثرها على جودة 2015نجالء فاروق الحلبى ، إيمان شعبان أحمد ) -46
 ( ،أبريل .  2( ،العدد)27الحياة لألبناء . مجلة علوم وفنون "دراسات وبحوث" ، جامعة حلوان ، المجلد)

ية لدى العمال فى قطا  غية وعالقتها بالصالبة النفسية ( : الضغوط النفس2006يوسف هرياغى ) -47
 . رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة األسالمية ، غية .
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