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  -جامعةمدينة  ب متوسطمرحمة الدراسة ميدانية عمى عينة من تالميذ  -



 
  

 شكر وتقديــــــــــــــــــــــــــــــــر
الحمػػػد المػػػػو الذي بفضمػػػػػو تتـ الصالحػػػػػػػػػػات، ونشكره سبحانو وتعالى عمى اتماـ 

ىذا العمػػػػػػػػػػػػؿ المتػػػػػػػػػػػػػواضع 
اف االعتػػػػػػػػػراؼ بالجػػػػػػػػػميؿ ماىو اال جػػػػػػػػزء يسػػػير مف رده 

وألف ىذه الكممػػػات ىي كػػؿ ما أمػػمؾ ازاء مف غمػػرني باجمػػػيؿ في خػػػضـ انجػػػػاز 
ىذا العػػػمؿ الذي لـ يكػػػتمؿ اال بمػػػساعدة ومسانػػػػدة العػػػديد مف األطػػػراؼ الذيػػف 

قدمػػو لي يد العػػوف مف قريب أو بعػػيد ولو بدعاء أو كمػػمة تشجيع 
الذي أفادني "أحمد جمػػػػػػػوؿ " أتقدـ بالشكر واالمتناف وتقدير لممشرؼ الدكتػػػػور 

وكاف خير موجو وناصح   
والشكػػػر موصوؿ قبػػؿ ذلؾ الى والػػدي الكريميف وكػػػؿ أفراد عائػػػمتي وزمػػػالئي 

وأصدقػػػػائي األعػػػػػزاء 
وأخيرا، فحسبي أنني قد بذلت جيدا وما أنا اال بشرا أصيب وأخطػػػػػػػىء والكماؿ اهلل 

. أحمده واليو يرجع الفضػػػػؿ كمػػػو وىو نعـ المولػػػى ونعـ النصير
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 :ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة الى معرفة العالقة بيف الحرماف العاطفي والتأخر الدراسي لدى تالميذ مرحمة 
ىؿ توجد عالقة بيف الحرماف  :متوسط ولموصوؿ الى ىذا اليدؼ صيغت االشكالية التالية

العاطفي والتأخر الدراسي لدى تالميذ مرحمة متوسط؟ ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ وضعت 
: الفرضيات التالية

: الفرضية العامة 
  .   توجد عالقة بيف الحرماف العاطفي والتأخر الدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط

 : الفرضيات الفرعية
  .توجد فروؽ في درجة الحرماف العاطفي بيف تالميذ النتأخريف تبعا لممستوى الدراسي -
توجد فروؽ في درجة الحرماف العاطفي بيف التالميذ المتأخريف دراسيا تبعا لممستوى  -

 .الدراسي
 .توجد فروؽ في درجة الحرماف العاطفي بيف تالميذ المتأخريف دراسيا تبعا لمجنس -
أجريت ولمتحقؽ مف ىذه الفرضيات اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي االرتباطي، و   
 (16-12) تمميذ وتمميذة مف مرحمة المتوسط تتراوح أعمارىـ مابيف 150  قدرت ب عينةعمى

. كأداة لجمع البياناتوقد تـ اختيارىـ بطريقة طبقية، واعتمدنا عمى مقياس الحرماف العاطفي 
: وقد تـ التوصؿ الى نتائج التالية   
 .والتأخر الدراسي لدى تالميذ مرحمة متوسطالحرماف العاطفي عالقة بيف توجد  -
توجد فروؽ في درجة الحرماف العاطفي بيف التالميذ المتأخريف دراسيا تبعا لممستوى  -

 .الدراسي
 .توجد فروؽ في درجة الحرماف العاطفي بيف تالميذ المتأخريف دراسيا تبعا لمجنس -

   وبناءا عمى ىذه النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة تـ استنتاج جممة مف اإلقتراحات 
 .التي يمكف االستفادة منيا لمساعدة كؿ مف التمميذ والمحيط األسري



 
  

 

Résumé d'étude 

Le but de l'étude était de découvrir la relation entre la privation affective et le 

retard scolaire chez les élèves du niveau intermédiaire, pour atteindre ce but: 

existe-t-il une relation entre la privation affective et le retard scolaire chez les 

élèves du niveau intermédiaire? Pour répondre à cette question, les hypothèses 

suivantes ont été développées: 

Hypothèse générale: 

Y a-t-il un lien entre la privation affective et le retard scolaire chez les élèves du 

secondaire? 

La Méthdologie et les qutile d"études: 

- Y a-t-il des différences dans le degré de privation affective parmi les élèves de 

l'école selon le niveau d'éducation? 

- Y a-t-il des différences dans le degré de privation affective chez les élèves en 

retard scolaire selon le niveau d'études? 

 -Y a-t-il des différences dans le degré de privation affective parmi les élèves qui 

sont arriérés selon le sexe? 

Les résultats d"études: 

- Il existe une relation entre la privation affective et le retard scolaire chez les 

collégiens. 

- Il y a des différences dans le degré de privation affective chez les élèves en 

retard scolaire selon le niveau d'éducation. 

- Il existe des différences dans le degré de privation affective parmi les élèves de 

l'école d'inscription tardive par sexe. 

Sur la base de ces résultats, un certain nombre de suggestions pouvant être 

utilisées pour aider les élèves et l'environnement familial ont été conclue. 
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 56 األسالٌب االحصائٌة المستخدمة -4

 عرض وتحليل وتفسير النتائج:          الفصل الخامس
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 59 عرض وتحلٌل نتائج الفرضٌة األولى -1

 60 تفسٌر نتائج الفرضٌة األولى -2
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 وداللتها االحصائٌة لمعامل ارتباط بٌن الحرمان  rٌوضح قٌمة  08

 والتأخر الدراسً

61 

 وداللتها االحصائٌة للفروق بٌن المستوٌات  fٌوضح قٌمة  09

 الدراسٌة للحرمان العاطفً

63 
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64 

 



 
 

   مقدمة  

تعتبر األسرة الخمية األولى لبناء المجتمع، وىي وحدة ديناميكية ليا وظائفيا التي تسعى    
 المالئـ الذي خوجسميا ومعرفيا، حيث يجد فييا األبناء المنا مف خالليا الى نمو أبنائيا نفسيا

وازنة خالية مف تبموغ، في ظؿ التنشئة ـاؿيترعرعوف فيو في جميع المراحؿ وصوال الى 
طرابات النفسية والمشكالت السموكية، ويرى عمماء النفس أف أساس الصحة النفسية ضاال

قائـ عمى ماتمنحو األسرة مف اشباع حاجات الطفؿ مف حب وحناف وعطؼ وحماية وأف 
الرابط النفسي المتكوف نتيجة عالقة الطفؿ بوالديو بصورة حميمة ودائمة ىي األساس في 

عود عميو بالعديد مف األمور والسيمات الذي ياشباع حاجاتو النفسية لتحقيؽ نمو سميـ 
الشخصية كالثقة بالنفس وحب التعاوف وتفوؽ، وتشتتيا قد يزرع في طفؿ عكس ذلؾ مف 

. األمور الالسوية ومنيا الحرماف العاطفي
ويعتبر الحرماف العاطفي مف أىـ المشكالت النفسية التي تعترض حياة الطفؿ، فعدـ توفر    

الجو األسري المالئـ لنمو القدرات يؤدي إلى إرباؾ التمميذ ويقمؿ مف قدرتو عمى المتابعة 
العممية المطموبة، ألف التمميذ يتأثر كثيرا بما تييئو لو األسرة مف أوضاع، فوجودة حالة مف 
النزاع المستمر بيف األبويف، طالؽ أو فراؽ أو سوء المعاممة مف قبؿ األسرة كميا عوامؿ 

 .  تؤدي الى عدـ إشباع حاجات تمميذ الضرورية وبالتالي حدوث حالة التأخر الدراسي
   ومف ىذا المنطمؽ تمحورت دراستنا حوؿ البحث عف الحرماف العاطفي وعالقتو بالتأخر 

: نحو التالياؿ عمى دراستنا  جاءت خطة ،تحقيؽ ذلؾؿالدراسي لدى تالميذ مرحمة المتوسط و
 نظري واألخر ميداني، حيث احتوى الجانب النظري عمى ؿ   قسـ البحث الى جانبيف األو

: ثالث فصوؿ
 الذي تناولنا فيو تقديـ موضوع الدراسة مف خالؿ عرض المشكمة التي :   الفصل األول

نطرحيا والفرضيات التي حاولنا االجابة عنيا، كما تعرضنا فيو الى أىداؼ الدراسة وأىميتيا 
. وكذلؾ التعاريؼ االجرائية والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة وتعقيب عمييا

فقد تضمف الحرماف العاطفي مف خالؿ تعريفو وأنواعو وذكر أسباب : أما الفصل الثاني  
وكذلؾ تناولنا بعض النظريات المفسرة لمحرماف العاطفي والوقاية ، الحرماف العاطفي واثاره

 .منو
 



 
 

التأخر الدراسي حيث احتوى عمى تعريؼ وبعض المفاىيـ : وتضمن الفصل الثالث   
المرتبطة بالتأخر الدراسي، اضافة الى أنواع التأخر الدراسي وخصائصو ومظاىره ثـ تطرقنا 

. الى تشخيص وعالج المتأخريف دراسيا
 :   أما الجانب الميداني فقد خصص لمتطبيقات العممية لمدراسة، وذلؾ مف خالؿ فصميف

االجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية مف خالؿ تحديد الحيز المكاني :    الفصل الرابع
والزماني النجاز الدراسة باالضافة الى تحديد منيج الدراسة ووصؼ مجتمع الدراسة، وبناء 

. أدوات الدراسة وضبط األساليب االحصائية لمعالجة البيانات
 وتضمف عرض النتائج المتحصمة عمييا، وتفسير النتائج عمى ضوء :   الفصل الخامس

فرضيات الدراسة ووفقا لما جاء في دراسات السابقة، وقد اتبعت النتائج بمجموعة مف 
االقتراحات اضافة الى االستنتاج العاـ وفي األخير عرض لقائمة المراجع المعتمدة في 

. الدراسة والمالحؽ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الجانب النظري
 

 

 

 

 



 
 

موضوع الدراسة :الفصل األول  

 االشكالية -1
 الفرضيات -2
أىداف الدراسة  -3
أىمية الدراسة   -4
 لمفاىيم الدراسة ة اإلجرائيعريفاتالت -5
الدراسات السابقة   -6
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 :اإلشكالية-1

   تعتبر األسرة السوية المنسجمة أساسا لصحة النفسية، كما تعتبر العالقة بيف الطفؿ وأمو 
ومف يشغؿ مقاميا بشكؿ دائـ أىـ أركاف ذلؾ األساس حيث أف األـ تعتبر أوؿ شخص يقيـ 
معو الطفؿ عالقتو وىذه العالقة ىي التي تبنى عمييا باقي المداخؿ في حياتو، فاألسرة تحقؽ 

لمطفؿ االستقرار والطمأنينة وتعمؿ عمى نموه نموا سميما، وداخميا تتأسس أوؿ العالقات 
االجتماعية التي يكتسبيا الطفؿ لمشعور بقيمتو وذاتو مع أفراد أسرتو، ومف خالؿ تمؾ 

العالقات األولية يكتسب الخبرة عف الحب والعاطفة والحماية ويزداد وعيو بذاتو بزيادة تفاعمو 
مع المحيطيف بو، وقيامو بدور ينمي مف خاللو الشعور بالمسؤولية  ومف ىنا تأخذ شخصيتو 
في التبمور واالتزاف إذا أتيح لو أف ينشأ في أسرة مناسبة،  فالصحة النفسية لمطفؿ مرتبطة 

.   بطبيعة عالقتو داخؿ األسرة التي تمعب دورا ىاما في حياتو
بأف األسرة ىي الحضف االجتماعي الذي تتطور : "    ويؤكد نفس الرأي سيد عثماف إذا يقوؿ

فيو الشخصية اإلنسانية وتوضع بو أصوؿ التطبيع االجتماعي وكما يتشكؿ الوجود البيولوجي 
في رحـ األـ يتشكؿ الوجود االجتماعي في رحـ األسرة وفقداف أحد أفراد األسرة وخاصة 

الوالديف يجعؿ الطفؿ يشعر بعدـ الثقة مما يجعمو يبالغ في تقدير مواقؼ التي يمر بيا عمى 
أنيا تمثؿ ضغوط ويشعر بعدـ القدرة عمى مواجية ضغوط  مما يجعمو أكثر قمقا ويبدأ في 

 (85، ص199سيير كامل أحمد،)  .               توقع الخطر والشر سواء لنفسو أو ألسرتو
   ولقد تبيف لدى الباحثيف أف تأثير السنوات األولى في حياة الفرد أمر ال يرقى إليو الشؾ 
حيث وجد أف تمبية حاجات ورغبات الطفؿ في شيور األولى كالحاجة إلى الطعاـ والراحة 
والمحبة وغيرىا، تجعؿ حظو في الحياة المستقبمية مستقرة أكبر بكثير مما لو أىممت تمؾ 

الحاجات، فوجود الوالديف في مرحمة الطفولة لو أىمية في حياة الطفؿ كما لو عالقة بمفيومو 
 بأنو عبارة عف تنظيـ معرفي وانفعالي يتضمف استجابات (1985)إبراىيم لذاتو كما أشار لو 

  .الفرد نحو ذاتو في مواقؼ داخمية  وخارجية ليا عالقة مباشرة بحياتو
    فالمناخ العائمي والعالقات التي تربط بيف أفراد األسرة مف أىـ العوامؿ التي تؤثر في 

عمميات النمو النفسي واالجتماعي، وتفاعالت الطفؿ وعالقتو المستقبمية كذلؾ نمو االنفعالي 
والعاطفي يتشكؿ ويتأثر بأنماط التفاعؿ بيف الوالديف المذاف يعتبراف مصدرا لمحب والرعاية 
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والذي يؤدي غيابيما إلى ظيور المشكالت نفسية ومف بينيا مشكمة الحرماف العاطفي الذي 
.       لفت انتباه أغمب الباحثيف لكونو يأخذ أبعاد نفسية واجتماعية خطيرة

   ومف المعروؼ أف دراسة الحرماف العاطفي يأخذ حيزا واسع، لكونو يعبر عف النقص 
يعترى الكائف الحي في كثير مف مجاالت حياتو السيما اإلنساف، ومما تتطمبو ىذه الحياة مف 

توازف نفسي واجتماعي في الوسط الذي يعيش فيو ىذا اإلنساف، عمما بأف ىذا التوازف ال 
يمكف أف يحدث إال داخؿ األسرة التي تمتد بالعطؼ والرعاية واالطمئناف ويسودىا االستقرار 

وأي خمؿ في استقرار ىذه األسرة أو غياب احد أركانيا األساسية مف أب أو أـ قد يخؿ 
توازنيا مما يؤدي إلى تشقؽ وظائفيا وبالتالي يتعرض الطفؿ إلى الحرماف العاطفي الذي 
يؤدي إلى خمؿ عمى جانب النفسي واجتماعي في الطفؿ حيث تكمف خطورتو في ظيور 

  .مشكالت عديدة منيا التأخر الدراسي
   وتعد مشكمة التأخر دراسي مف أىـ الموضوعات التربوية والنفسية التي تشغؿ باؿ 

 مشكالت التي تعيؽ المدرسة في أداء رسالتيا عمى أكمؿ وجو، وليا أثار وىي مفالمربيف، 
خطيرة عمى تالميذ فقد تدفعيـ إلى معاناة والفشؿ وشعور بالخيبة، وتعرضيـ إلى سوء 

التكيؼ الشخصي واالجتماعي وليذه الظاىرة مخاطر عمى النظاـ التعميمي حيث يؤدي إلى 
ىدر مدخالت ألف المتأخريف دراسيا يرسبوف عدة سنوات ويتوقع تسربيـ خارج المدرسة ويعد 

. ىذا المصدر خسارة النظاـ التربوي
   إنبثقت فكرة ىذه الدراسة ألجؿ معرفة عالقة الحرماف العاطفي بالتأخر الدراسي لدى 

تالميذ المتوسطة بغية تسميط الضوء عمى متغير الحرماف، الذي يمكف أف يؤدي إلى تأخر 
 .الدراسي في مرحمة المتوسط

: وذلؾ مف خالؿ طرح التساؤؿ التالي
 ىؿ توجد فروؽ في مستوى الحرماف العاطفي لدى تالميذ مرحمة المتوسط عينة الدراسة؟ 
  متوسط ؟اؿىؿ توجد عالقة بيف الحرماف العاطفي والتأخر الدراسي لدى تالميذ مرحمة 
  ىؿ توجد فروؽ بيف المتأخريف دراسيا في درجة الحرماف تعزى لمتغير المستوى

 الدراسي؟
 ىؿ توجد فروؽ بيف المتأخريف دراسيا في درجة الحرماف تعزى لمتغير الجنس؟ 
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: الفرضيات -2

 :   بناءا عمى تساؤالت الدراسة تـ صياغة الفرضيات التالية
 .توجد فروؽ في مستوى الحرماف العاطفي لدى تالميذ مرحمة المتوسط عينة الدراسة- 
 .متوسطاؿتوجد عالقة بيف الحرماف العاطفي والتأخر الدراسي لدى تالميذ مرحمة - 
 .توجد فروؽ بيف المتأخريف دراسيا في درجة الحرماف تعزى لمتغير المستوى الدراسي- 
 .توجد فروؽ بيف المتأخريف دراسيا في درجة الحرماف تعزى لمتغير الجنس- 

: أىداف الدراسة-3

. بيف الحرماف العاطفي وتأخر الدراسي في مرحمة التعميـ المتوسط عف العالقة الكشؼ -
التعرؼ عمى الفروؽ في درجة الحرماف العاطفي بيف التالميذ المتأخريف دراسيا تبعا  -

.  لمجنس
التعرؼ عمى الفروؽ في درجة الحرماف العاطفي بيف التالميذ المتأخريف دراسيا تبعا  -

.  لممستوى الدراسي
:  أىمية الدراسة-4

تتضح أىمية الدراسة في الكشؼ عف بعض الجوانب النفسية التي يعاني منيا التمميذ   -
في ظؿ غياب الجو األسري الذي يساىـ بدوره في نمو الشخصية وأثره عمى المستوى 

. الدراسي
أىمية فئة المتأخريف دراسيا في المنظومة التربوية مف خالؿ الكشؼ عف العالقة بيف  -

.  التأخر الدراسي والحرماف العاطفي
 . محاولة االىتماـ بالصحة النفسية لمتمميذ مف خالؿ دراسة الحرماف العاطفي -

:  لمفاىيم الدراسةة اإلجرائيعريفاتالت-5

 وىو شعور بنقص في الدؼء والمودة واالىتماـ مف قبؿ الوالديف : الحرمان العاطفي
أثناء سنوات الطفولة والمراىقة، والمعبر عمييا في ىذه الدراسة مف خالؿ الدرجة التي 

.  يتحصؿ عمييا التمميذ في مقياس الحرماف العاطفي
 وىو انخفاض مستوى تحصيؿ الدراسي لمتالميذ المتوسط مقارنة مع :التأخر الدراسي 

أقرانيـ ويظير ذلؾ مف خالؿ النتائج التي يتحصؿ عمييا في اختبارات المواد الدراسية 
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سواء كانت فصمية أو سنوية ومقصود في ىذه الدراسة ىو كؿ تمميذ يحصؿ عمى معدؿ 
.   في نتائجو الدراسية10/20أقؿ مف 

 ىـ التالميذ الذيف يدرسوف في سنة األولى والثانية والثالثة :تالميذ مرحمة المتوسط 
 وىي مرحمة تعميمية تقع بيف مرحمة 16و12والرابعة متوسط تتراوح أعمارىـ مابيف 

.  التعميـ االبتدائي ومرحمة الثانوي
: الدراسات السابقة-6

     تعد الدراسات السابقة والمشابية منطمقا ىاما في البحوث االجتماعية ميدانية أو نظرية 
ألنيا بمثابة حجر األساس الذي ترتكز عميو أي دراسة، ومف ىنا سنرى أىـ الدراسات 

  .السابقة التي تخدـ موضوعي
:  دراسات حول الحرمان العاطفي 6-1

 دراسة عاممية لمتكوين النفسي لألطفال : (1993)دراسة ربيع شعبان يونس
.  المحرومين أسريا في ضوء أنماط مختمفة من الحرمان

     تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى سمات الشخصية لألطفاؿ المحروميف أسريا 
ومعرفة الفروؽ في ىذه السمات لكؿ مف اإلناث والذكور المحروميف بالوفاة أو الطالؽ 

والمحروميف قبؿ سف الخامسة وبعد سف الخامسة أو الكشؼ عف البنية العاممية، لمتغيرات 
.  التكويف النفسي لألطفاؿ المحروميف ومدى اختالؼ المجموعات المستخدمة

.  المنيج االستكشافي:   الذي تـ االعتماد عميولمنيجا -
 طفال مف المحروميف أسريا والمقميف بمؤسسات (425) تمثمت في:عينة الدراسة -

. الرعاية االجتماعية
 مقياس الشخصية لألطفاؿ مف إعداد الباحث يتكوف مف مقاييس فرعية :أدوات الدراسة -

االنطواء العدواف الظاىر، االضطراب االنفعالي ومقياس التكيؼ الشخصي االجتماعي 
. ومقياس االكتئاب ومقياس القمؽ

: نتائج الدراسة -
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المحروميف قبؿ وبعد سف الخامسة لصالح

المحروميف قبؿ الخامسة في سمات السمبية إلنطواء والعدواف الظاىر والتوافؽ 
االجتماعي وعمؿ الباحث ذلؾ أف الحرماف يكوف أشد ضررا في شخصية الطفؿ 



15 
 

الصغير عنو عف الكبير، وكذلؾ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف المحروميف بالطالؽ 
ومحروميف بالوفاة لصالح المحروميف بالوفاة في سمات السمبية، وأرجع الباحث ذلؾ 
الى فقداف الموضوع سواء كاف أبا أو أما مف أثار مدمرة في شخصية الطفؿ بسبب 

. حرمانو كميا مف أحد والديو عكس المحرـو بالطالؽ
  المشكالت السموكية لدى األطفال المحرومين : (2009)دراسة ياسر يوسف إسماعيل

من بيئتيم األسرية 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ المشكالت السموكية، وأكثرىا شيوعا لدى أطفاؿ    

مؤسسات اإليواء وأطفاؿ المحروميف مف الرعاية األسرية، وأيضا التعرؼ عمى مدى اختالؼ 
تمؾ المشكالت لدى المحروميف باختالؼ متغير فترة الفقداف ونوعو وعمر الطفؿ أثناء 

. الفقداف والجنس ونوع الرعاية ومستوى الدراسي
 . استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي:المنيج -
طفؿ وطفمة مف مؤسسات اإليواء في قطاع غزة  (133) بمغت عينة الدراسة :عينة -

(. 16، 10)أعمارىـ مابيف 
 واختبار ،(دكتور عبد العزيز ثابت)مقياس التحديات والصعوبات ترجمة : األدوات -

ماريا كوكافاكس ) ومقياس االكتئاب ،(مف إعداد الدكتور أحمد عبد الخالؽ)العصاب 
. لدى أطفاؿ المحرميف (
: نتائج الدراسة -
  أظيرت النتائج أف األطفاؿ ضعيفي التحصيؿ لدييـ مشكالت مع أقرانيـ حسب رأي

كما  األـ والطفؿ عمى حد سواء واكتئاب ومشكالت عامة أكثر مف مرتفعي التحصيؿ
أف األطفاؿ الذيف حرموا مف اآلباء بالطالؽ لدييـ مشكالت كثيرة مع أقرانيـ حسب 

رأي األـ والطفؿ عمى حد سواء بينما حقؽ أطفاؿ فاقدي أبائيـ بالموت درجة أقؿ في 
.  مشكالت السموكية وخاصة مع أقرانيـ

  الحرمان العاطفي وعالقتو بالسموك العدواني لدى تالميذ  (2017)دراسة أسيا سولبي
مرحمة المتوسط  

   ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف إدراؾ الحرماف العاطفي والسموؾ العدواني 
لدى عينة الدراسة، فضال عف التعرؼ عف الفروؽ في إدراؾ الحرماف العاطفي والسموؾ 

. العدواني بيف الجنسيف لدى أفراد عينة الدراسة
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  اعتمدت الباحثة عمى منيج الوصفي الرتباطي والذي يتناسب مع طبيعة :منيج -
.  الدراسة

 تمميذ وتمميذة متمدرسيف لسنة الرابعة متوسط، بمتوسطة (60) تتكوف العينة مف :عينة -
 تـ اختيارىـ بأسموب العينة (140) وعددىـ(13،17)زاغر جموؿ تتراوح أعمارىـ بيف 

.  غير عشوائية
"  مقياس السموؾ العدواني"والثاني " الحرماف العاطفي" مقياس األوؿ :األدوات -
نتائج الدراسة  -
  توصمت الدراسة إلى عدـ وجود عالقة ارتباطيو بيف إدراؾ الحرماف العاطفي والسموؾ

العدواني وأظيرت كذلؾ النتائج عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في إدراؾ الحرماف 
العاطفي، كما توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ بيف الجنسيف في سموؾ 

. العدواني
:  دراسات حول التأخر الدراسي 6-2

  العالقة بين العوامل االقتصادية  (:1995)دراسة أبو زيد سموى عبد الباقي
واالجتماعية والثقافية لمتأخر الدراسي 

   ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر مستوى تعميـ الوالديف عمى تأخر الدراسي، ومدى ارتباط 
الحالة المينية لرب األسرة بالتأخر الدراسي ومدى ارتباط الحالة السكنية بالتأخر الدراسي 

. ومدى تأثير أجيزة وأدوات الثقافة المتوفرة في المنزؿ عمى التأخر الدراسي
. طالب وطالبة مف الثانوية وقد تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية (200: )العينة -
.    استبياف التأخر الدراسي واستبياف العوامؿ االجتماعية واالقتصادية وثقافية: األدوات -
النتائج  -
  أضيرت النتائج أنو يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى تعميـ الوالديف

والتأخر الدراسي وكذلؾ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الحالة السكينة والتأخر 
.  الدراسي

  عوامل التأخر الدراسي في المدرسة الجزائرية  : (2016)دراسة سممى عدوان
   ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العوامؿ االجتماعية والمدرسية المؤدية إلى التأخر 

  .الدراسي
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.  اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي: منيج -
. تمميذ وتمميذة متأخريف دراسيا (111 ):العينة -
عادة :األدوات -  استمارة استبياف البيانات الشخصية حوؿ الجنس والمستوى التعميـ وا 

السنة والمعدؿ والمحور الثاني، يتعمؽ بالتساؤؿ األوؿ والعوامؿ االجتماعية المؤدية إلى 
التأخر الدراسي والمحور الثالث يتعمؽ باألسئمة المؤدية إلى التأخر الدراسي، والمقابمة 

تـ استخداميا بأداة فرعية إضافية تـ االستعانة بيا لتدعيـ البيانات والمعمومات 
المتحصؿ عمييا مف خالؿ استمارة االستبياف والتي تعتبر ىي األداة الرئيسية في 

 .البحث وتمت المقابمة مع مستشار التوجيو
: نتائج الدراسة -
  يتضح أف لمعوامؿ االجتماعية دور في تأخر التمميذ دراسيا بما فييا األسرة والمشاكؿ

 التي تعاني منيا، كما أف جماعة الرفاؽ قد تؤثر سمبا عمى التحصيؿ الدراسي لمتمميذ
. خاصة إذا كانت جماعة غير راغبة في الدراسة

 : تعقيب عمى الدراسات السابقة 6-3

    لقد تباينت الدراسات السابقة في أىدافيا حيث كانت تيدؼ بعض الدراسات في بحث 
عف الحرماف العاطفي والتأخر الدراسي ببعض المتغيرات أخرى، وكانت تيدؼ إلى التعرؼ 

. عمى أىـ المشكالت لدى األطفاؿ المحروميف في بيئات مختمفة
ركزت أغمب الدراسات عمى منيج الوصفي ألنو مف األساليب اإلحصائية، ومف  -

أساليب التحميؿ األساسية لمحصوؿ عمى معمومات دقيقة، وكذلؾ المقارنة لمحصوؿ 
عمى أوجو التشابو واالختالؼ والمقارنة بيف إجابات المبحوثيف وىذا ما أكد عمى أىمية 

.  وفاعمية منيج الوصفي في الدراسة الحالية
الدراسات التي تـ ذكرىا في أغمبيا عينات مف طالب في مرحمة االبتدائية أو ثانوي أو  -

 .مراكز اإليواء وقميؿ منيا ما استخدمت في مرحمة المتوسط
استخدمت الدراسات السابقة أساليب احصائية منيا المتوسطات الحسابية واالنحرافات  -

 . ومعامؿ االرتباط بيرسوف" ت"المعيارية واختبارات 
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 :تمييد

لكونو يعبر عف نقص ، إف دراسة معنى الحرماف العاطفي يأخذ حيزا واسع مف البحث   
 ومما تتطمبو ىذه الحياة مف توازف ،يعترى الكائف في كثير مف مجاالت حياتو السيما اإلنساف

عمما بأف ىذا التوازف ال يمكف أف ، نفسي واجتماعي في الوسط الذي يعيش فيو اإلنساف
يحدث إال داخؿ األسرة التي تمتد العطؼ والرعاية واالطمئناف ويسودىا االستقرار وأي خمؿ 
في استقرار األسرة أو غياب أحد أركانيا األساسية مف أب وأـ قد يخؿ توازنيا مما يؤدي 

. حرماف عاطفيااؿتشققيا وسقوط وظائفيا وبالتالي يتعرض الطفؿ إلى 
 :الحرمان العاطفي -1

 عمى أنو ىو تمؾ الحالة التي يكوف فييا الصغير غير قادر عمى :محمد قذافيفسره    
العيش في ظروؼ أسرية عادية أو طبيعية بحيث ال يناؿ الرعاية الكافية وال الحب والحناف 

 .واإلشراؼ والتوجيو الذي يساعده عمى النمو السميـ
(  6ص، 2009، مشاعل الحقباني)                                                                   

       
 الحرماف العاطفي ىو غياب أو عدـ كفاية تبادالت العاطفية :قاموس الروسويعرفو     

 .األساسية في النمو واالتزاف العاطفي لمشخص
 :ويشير ىذا التعريؼ أف الحرماف العاطفي ىو غياب أو عدـ كفاية في   

 . التبادالت العاطفية األساسية في النمو -
 .وفي االتزاف العاطفي لمشخص -

                                     la roasse médical,2005:cawence affective)                       ) 

 الحرماف العاطفي عمى أنو ال يعني مجرد غياب األـ بسبب :عبد المؤمن حسينويعرفو    
لكف الحرماف يحدث حتى مع وجود األـ بيف أطفاليا ويتمثؿ في ، الوفاة أو الطالؽ أو العمؿ

. إىماليـ وعدـ منحيـ القدر الكافي مف الدؼء والحب
(    34ص، 1995، محمد مؤمن حسين)                                                               

لما يترتب ، كما يعرؼ كذلؾ بأنو حرماف الطفؿ مف األب واألـ قبؿ أف يوثؽ بيما عالقة   
 كالحب والعطؼ وىذا راجع إلى ،عميو مف انقطاع اإلشباع الكمي والكيفي لمحاجات النفسية

غياب الوقت المناسب لتقديـ المثيرات المادية والنوعية لمطفؿ واألسموب المناسب لعممية 
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ف االنفصاؿ يؤدي إلى خبرة  الحرماف الذي يحدث عندما يودع الطفؿ إومف ثـ ؼ، اإلشباع
تاح لو فرصة عقد عالقة مستمرة مع بديؿ الوالديف وال يتمقى  تحيث ال، في مؤسسة اجتماعية

رعاية والديو كافية تسمح لو باكتساب  نظرة أو صورة عف الوالديف بصورة سميمة فالطفؿ 
معا أو أحدىما مما يؤدي إلى إيداعو في إحدى المؤسسات  (األـ، األب)الذي يفقد والديو 

 (45ص، 2009، ياسر يوسف اسماعيل).            منذ والدتو وىذا يفقد شكؿ الحياة األسرية
 

 بأنو االنفصاؿ عف الوالديف وما في ذلؾ مف فقداف األثر الخاص :إيمان القماحوتعرفو    
 فالحرماف مف الوالديف ىو الحرماف مف سبؿ الحياة األسرية ،الذي يتبعو الرابط العائمي

كما ينطوي عميو مف انقطاع العالقات والتبادؿ الوجداني الدائـ بالوالديف وثـ ، الطبيعية
 (18ص، 1983، ايمان القماح).                         االنفصاؿ يقضي إلى خبرة الحرماف

مف خالؿ تعاريؼ السابقة نرى أف الحرماف العاطفي ىو نقص أو غياب الحب والحناف    
 فعدـ إشباع ىذه الحاجة تؤدي إلى ظيور عواقب وخيمة عمى نفسية وسموؾ ،عند الطفؿ

  .الطفؿ
 : أنواع الحرمان العاطفي-2

فقد تكوف األـ موجودة إال أنيا غير قادرة ، تختمؼ أنواع الحرماف مف حيث الدرجة والمدة   
فيذا يختمؼ عف عدـ وجود األـ أصال فينا يكوف ، عمى القياـ بدورىا كأـ وتمبية رغبات ابنيا

 كما أنو مف خالؿ ىذه األنواع نجد أف ، الطفؿ فاقدا لألـ بصفة كمية وقد ال يعرفيا أصال
إال أف ، األـ قد تكوف سببا مباشر في الحرماف العاطفي وقد تكوف غير قاصدة ليذا السموؾ

الظروؼ تجبرىا عمى تخمي عف ابنيا وقد تكوف مدة طويمة أو قصيرة وىذا يختمؼ مف حيث 
 :ومف ىنا يصنؼ الحرماف العاطفي إلى شعور الفرد بالحرماف وتأثيره في النمو

  :الحرمان الجزئي  -2-1
ة أو البديمة منحو الحب يحيث يعيش الطفؿ في وسط عائمي لكف ال تستطيع األـ الحقيؽ   

 (32ص، 2009، مشاعل الحقباني).                                  والعناية التي يحتاجيا
 

أف الحرماف العاطفي الجزئي يحدث لألطفاؿ المذيف : SPITRوPARTIAL  يوير   
 .انفصموا عف أمياتيـ بعد مكوثيـ معا ستة أشير ولو يرضوا عف التعويض الذي قدـ ليـ
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إضافة إلى ذلؾ فالحرماف العاطفي الجزئي يحدث نتيجة الحياة مع أـ أو بديمة ليا بحث    
 ومف كؿ ما سبؽ  ذكره نصؿ إلى أف الحرماف الجزئي عيكوف اتجاىيا نحو الطفؿ غير ودي

  يعني ذلؾ الطفؿ الذي يعيش مع أمو لكنيا ال تستطيع  أف نمبي جميع متطمباتيا الضرورية
لؾ مف احتياجات  الطفؿ ويحدث أيضا عندما تكوف األـ ذوغير  كالحب والعطؼ والحناف

ومف أثار ىذا النوع مف ، غير قادرة عمى منح الطفؿ الرعاية الالزمة رغـ تواجدىا الدائـ معو
  .الحرماف ىي اإلحساسات القوية بالرغبة في االنتقاـ كذلؾ الشعور بالذنب واالكتئاب

 (130ص، 1989، مصطفى زيدان)                                                        
   : الحرمان الكمي -2-2

ويقصد بو الغياب األـ نيائيا مف حياة الطفؿ وكذلؾ األىؿ بحث يكوف غريبا كميا تكوف    
  .النتائج المترتبة عف ىذا الحرماف أشد خطرا

 (32ص، 2006، فيد خميل زايد)                                                          
كما يكوف بفقداف األـ البيولوجية أو البديمة بسبب الموت أو االستشفاء وغياب األقارب    

 وىنا يكوف الطفؿ مضطرا  لالنتقاؿ والعيش في مراكز أو ،يقوموف مقاـ األـ ويعتنوف بو
 (32ص، 2009، مشاعل الحقباني)     .                                    مؤسسات تكفمو

 :(1986ىاريس) ىناؾ تصنيؼ أخر حسب العامؿ الزمني  افكما   
 مثؿ الخروج األـ لميداف العمؿ وترؾ الطفؿ عدة :حرمان قصير المدى ومتكرر 

  .ساعات يوميا مع شخص أخر يقـو برعايتو غير أنو ال يرتبط عاطفيا بالطفؿ
 مثؿ إيداع الطفؿ في مستشفى أو يوضع مع :حرمان قصير المدى غير متكرر 

 .الراشديف يقوموف برعايتو غير مألوفيف بو
 مثؿ انفصاؿ الطفؿ عف أمو أو والديف ألسابيع أو شيور :حرمان طويل المدى مؤقت 

  .ألسباب مختمفة وترؾ الطفؿ مع أشخاص آخريف أوفي رعاية البديمة، عديدة
 وفيو يفقد الطفؿ والديو تماما وبصفة دائمة ومستمرة بسبب موتيما أو : الحرمان الدائم

 (33ص، 2009، محمد عمى محمد فقيي)                                     .فقدانيما
 : النبذ العائمي -2-3

يعتبر النبذ العائمي إحدى أسباب الحرماف العاطفي حيث يكوف الطفؿ في وسط عائمي    
لكنو يعاني مف الحرماف نتيجة إىمالو مف طرؼ العائمة أو سوء العالقة التي تربطو بأفراد 
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أسرتو نظر لمخالفات الموجودة بيف الوالديف مما يؤدي إلى ضعؼ العالقات في العائمة والتي 
تؤثر عمى شخصية الطفؿ سمبا بسبب حرمانو مف العطؼ والحناف الذي فقده مف جراء سوء 

 (179ص، 1995، مصطفى حجاري) .                                      العالقة الوالدية
  : أسباب الحرمان العاطفي -3

 :إف أسباب الحرماف العاطفي عديدة ومختمفة مف بينيا نذكر   
  :فقدان الوالدين  -3-1

إف وفاة أحد الوالديف أو كالىما يؤدي إلى حرماف الطفؿ مف مختمؼ حاجاتو فغياب     
 التي مف خالليا يشعر بالرضا العاطفي ،األـ يحرمو مف إشباع حاجاتو الجسمية والنفسية

 .أو األب يؤدي إلى حرمانو مف تشكيؿ ىويتو بطريقة سميمة أو الثقة 
                                              (101ص، 2003، حسن رشوان)                                                      

 واألـ ال تقدـ ،إف أوؿ عالقة يمارسيا الطفؿ ىي عالقتو بوالديو أو باألخص مع األـ    
الغذاء فحسب بؿ تقدـ معو بالضرورة العطؼ والحناف إذا كاف اإلىماؿ األكؿ والنظافة 

والحماية كثيرا ما يؤدي بالطفؿ إلى المرض فاف إىماؿ الطفؿ وحرمانو مف العطؼ والحناف 
  .والمحبة غالبا ما ييدد كيانو بالخطر

 :الطالق -3-2
وىو يمثؿ صدمة عاطفية ، ىو الحدث الذي ينيي العالقة الزوجية بيف الرجؿ والمرأة   

فالكثير مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف الجنوح ، وحرماف مف مشاعر الحب والحناف لألوالد
واالضطرابات النفسية وىـ في الغالب قد تعرضوا لمحرماف مف الرعاية األسرية السوية وتفكؾ 

  .الكياف العائمي
يعتبر الطالؽ أكبر خطر ييدد األسرة والطفؿ معا إذا يمثؿ مظير مف مظاىر عدـ قدرة    

الزوجيف عمى التفاىـ فيو أخر حمقة مف سمسمة متصمة مف الشجار والنزاع مما يؤدي إلى 
 واف الطالؽ قد يؤدي إلى حرماف الطفؿ مف عطؼ الوالديف وتوجيييما ،التفكؾ األسري

 .األمر الذي يجعؿ الطفؿ محبطا وعدوانيا، السميـ
 أف والمواقؼ التي تسبب الصراعات تترؾ أثارا (:1979 لوقل )وفي ىذا السياؽ يرى الباحث

 مف المنحرفيف يعودوف في األصؿ إلى 75سمبية وخطيرة في شخصية الطفؿ فاف حوالي 
فاف مشكمة الطالؽ ال تؤدي الى انفصاؿ الزواج فحسب بؿ يمتد ، أسرة مصدعة ومنفصمة
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.   عواطفيـ وتدىور سموكيـ تأثيرىا إلى مساس بحياة الطفؿ مف الناحية النفسية واضطراب
(125ص، 1986، دياب الياس )                                                          

  :اإلىمال والرفض -3-3
وينظر عمى أنو حمؿ ثقيؿ ، ىو اتجاه أحد الوالديف أو كالىما نحو الكراىية طفميما      

 .                                           مما يؤدي إلى عدـ إشباع احتياجات الطفؿ لمحناف واالنتماء، فيو غير منفصؿ ليـ
( 81ص، 1981، محمود حسن)                                                          

 يعتقدوف أف اآلباء الذيف يرفضوف أو ":جالس جرين كوجمان"وىناؾ باحثوف أمثاؿ    
وكانوا يشعرووف باألذى ، في طفولتيـ البد وأنيـ لـ يكونوا محببوف، ييمموف األطفاؿ

 منح الحب أو الرعاية أو الدؼء وىي صفات أساسية لألبوة يستطيعوفوليذا ال ، والرفض
 (85ص، 1984، العيسوي محمد عبد الرحمان)                                      .الطيبة
  :وضع الطفل بمؤسسة -3-4

وضع الطفؿ بمؤسسة مثؿ الحضانة أو مؤسسة اجتماعية تعتبر أكثر خطورة عمى صحتو   
فوضع الطفؿ في مؤسسة والتخمص منو لمدة ستة أشير بعدما كوف ، النفسية والجسمية

تجعؿ الطفؿ في حاالت حداد يشكؿ خطرا عمى صحتو ، عالقة تعمؽ مع أمو أو بديميا
  .النفسية

   فوضع الطفؿ بمؤسسة بعد والدتو ىنا المؤثر ليس التفريؽ وفقداف الموضوع المبيدي أو   
 .بؿ عدـ وجود ثابت بو ويصنؼ فيو الطاقة الميبدية والعدوانية (التعمؽ)

( 167ص، 2003، ميموني بدر معتصم)                                                   
 
  : آثار الحرمان العاطفي -4

 : آثار قريبة المدى -4-1
وقد تتخذ عمييا أحيانا ، تتمثؿ في استجابة عدوانية اتجاه األـ عند عودة االتصاؿ بيا   

ويرتبط في الرغبة الشديدة في ،  أو بديميااألـاإللحاح المتزايد في طمب ، صورة الرفض
انسحاب بالمباالة مع ، ومرح لكنو سطحي بأي شخص بالغ في محيط األسرةوالتممؾ وتعمؽ 

يف يقضوف السنة األولى في ذ مف األطفاؿ اؿ15فقد اشارة إلى ، جميع الروابط االنفعالية
تظير عمييـ خالؿ النصؼ الثاني مف السنة األولى وحياتيـ في المؤسسات بعديف عف األـ  

ثـ زواؿ البكاء بعدة أشير فقد كاف ، مف أعمارىـ أنواع السموؾ العادي مثؿ البكاء المستمر



24 
 

ىؤالء األطفاؿ يجمسوف وعيونيـ مفتوحة ال تعكس أي تغير وينظروف إلى مكاف بعيد وكأنيـ 
(  74ص، 1989، مصطفى زيدان)                                                      .في غيبوبة

 
  :آثار بعيدة المدى -4-2
تشير الدراسات أيضا إلى وجود آثار بعيدة المدى يمكف أف تصبح أحيانا كبات عمى    

 وتتمخص ىذه الخبرات ،األطفاؿ الذيف يمروف بخبرات مؤلمة نتيجة الحرماف الشديد مف األـ
 بالمقارنة بيف مجموعتيف مف  بعدـ وجود فرصة لتكويف ارتباط مع صورة األـ في فترة نفسيا
ترتب األولى خالؿ السنوات  األطفاؿ األيتاـ الذي لـ يتمقوا أية عناية مف األـ مف قبؿ فاذا

 في مؤسسة تختمؼ عف ، أنشأتالثالث األولى في مؤسسات قبؿ أف تنتقؿ إلى أسرة بديمة
 :مجموعة الثانية بالتالي

 وعدـ القدرة عمى تكويف عالقات االجتماعية سميمة مع ،  تكويف ميوؿ مضاد لممجتمع
 .اآلخريف

 وظيور مشكالت النطؽ الكالـ واستمرار طويؿ وىاـ، تأخر في نمو المغوي.  
 كالضرب والشتـ والسب وتدمير الممتمكات،سموكيـ يتصؼ بالعدوانية ضد اآلخريف . 

   ( 85ص ، 1999،عزيزة سمارة)                                                     
شدتو ومدتو ، ووعمى أية حاؿ تختمؼ اآلثار المترتبة عف الحرماف العاطفي حسب نوعو   

 حدوث االنفصاؿ فيي عبارة عف استجابات وردود دفالقريبة منيا أولية الظيور مباشر عف
 بينما اآلثار بعيدة المدى تظير عندما يبمغ الحرماف ،أفعاؿ أولية لموضع الجديد لمطفؿ

 .العاطفي ذروتو
   : النظريات المفسرة لمحرمان العاطفي -5

  : نظريات في تفسير الحرماف العاطفيثالثىناؾ    
  األولى تركز عمى أىمية العالقة بيف األـ والطفؿ والتوظيؼ الوجداني وتعتبر 

 .االضطرابات ناتجة عف الحرماف العاطفي وىي النظرية التحميمية
  الثانية تركز عمى أىمية التعمؽ كحاجة فطرية وعدـ إشباعيا يؤدي إلى اضطرابات 

 .خاصة في تكويف العالقة وىي النظرية البيولوجية
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  الثالثة تركز عمى إثارة التحريض الحسي والحركي والعقمي ودوره في النضج العصبي 
 .واكتساب ميارات عديدة وىي النظرية االجتماعية

  :النظرية التحميمية  -5-1
أي ، شعوريا اتجاه األـ النزوة التي يمتاز بيا الطفؿ ال، وتشير إلى نوعية العالقة الداخمية   

 فالعالقة الموضوعية تتسـ بتكويف األنا ،العالقة التي تتمخص في االتجاىات األولية لمغدد
ذا لـ تيتـ المؤسسة بثبات الموضوع ؼ،الموضوعي ف لتعمـ إ فيي تتعمؽ باالستمرارية وا 

 (178ص، 2005،بدرة معتصم ميموني ).                              موضوع يكوف صعبا
واألـ ، التمايز بينو وبيف العالـ الخارجياؿخالؿ األشير األوؿ مف عمر الطفؿ يعيش في    

باستجاباتيا لحاجيات الطفؿ تعطيو شعورا باالطمئناف وتحت تأثير ىذه العناية والنضج 
 ويكوف تدريجيا ،العصبي وتطور اإلدراؾ بيف الطفؿ شيئا فشيئا يدرؾ العالـ الخارجي

  .الموضوع المعرفي المبيدي
ويممؾ تكويف الموضوع المبيدي ثالث مراحؿ حيث بعد الالتمايز يحدث إدراؾ جزئي    

وديمومة نمو األمومي تبقى ىشة ، لمموضوع ثـ يتـ تدريجيا إدراؾ وتعرؼ عمى الموضوع
والتوظيؼ  خالؿ السنوات األولى خاصة إذا كانت عالقتو بأمو يسودىا القمؽ والحرماف

 وىذا ،النفسي لمطفؿ مف طرؼ أمو ومحيطو يعطي لو إحساسا بالقيمة والتقدير واالستمرارية
 مما يؤدي بو لممبادرة واالبتكار ويقوي رغبتو في ،يؤدي إلى تكويف ثقة في ذات وفي محيطو

الحياة ويؤدي ضياع الموضوع المبيدي بعد تكوينو إلى انييار وخاصة في مرحمة قمؽ الشير 
 الموقؼ االنييار فترى الطفؿ يمر بموقؼ انيياري عندما كالينوىذه المرحمة تسمييا ، الثامف

يوجد الموضوع المبيدي بعدما كاف جزئيا وعندما يفرؽ الطفؿ عف أمو في ىذه الفترة يشعر بو 
 .كعقاب لو

إف نظرية التحميؿ النفسي ترى أف عالقة الطفؿ بأمو مف النوع الفريد وليس لو مثيؿ فالمذة    
التي يشتقيا الطفؿ مف اإلطعاـ ىي األساس في االرتقاء والنمو في إطار العالقة األولية مع 

 (168ص، 2009،عالء الدين الكافي ) .موضوع وعادة ما يتمثؿ ىذا الموضوع في شخص األـ
                                                   

 :(نظرية التعمق)النظرية البيولوجية  -5-2
 وىو بداية لمزيد مف النمو االجتماعي ويعتقد ،إف التعمؽ أمر يتصؿ باإلنساف والحيواف   

معظـ عمماء النفس النمو أف التعمؽ يستدؿ عميو مف خالؿ اإلستجابات التي تيدؼ إلى 
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  وقد عرؼ أموسوف وشيفر، مف جانب الصغار في أي جنسPROIMTYالبحث عف القرب
التعمؽ بأنو ميؿ مف جانب الطفؿ لمبحث عف القرب مف عضو آخر مف نفس النوع أي أف 

في حيف تظير استجابات الخوؼ بالنسبة لألفراد ، التعمؽ يرتكز عادة عمى أفراد معينيف فقط
 (10ص، 2016،انشراح شتيتح)                                                  .اآلخريف

ساىمت الدراسات عمى الحيواف في محيطو الطبيعي في فيـ سموؾ صغار اتجاه الكبار    
 تتبع أي موضوع متحرؾ حتى ولو كاف انسانا يسيا أف الطيور بعد تفؽCLRNEZوالحظ 

ذا اختفى تبدي قمؽ ،فتتعمؽ بو وعند رؤية أميا البيولوجية ال تيتـ بيا  وتالحؽ اإلنساف وا 
 ظيرت 1959 وفي سنة ،التفريؽ وال تستطيع إقامة عالقة مع أقرانيا بؿ تبحث عف اإلنساف

  :مقالتاف عمميتاف
 األولى :THE NATUE LOVE.H. HORLOW  

 الثانية: THE NATUE TO HIS MOTHER.J. BOWLBEY 

تتكمـ ىاتاف المقالتاف عف سموؾ التعمؽ منذ الميالد يبدي الطفؿ ميوال إلى االقتراب مف    
األـ وىو ليس نتيجة تعمـ بؿ حاجة فطرية ليا وظيفة أساسية ىي حفظ النسؿ وىي تدفع 

عطائو الحناف والحماية وتمبي حاجاتو   .باألـ إلى االىتماـ بصغيرىا وا 
                                                (10ص، 2016،حيذر حسين ثامر)                                                         

أف التعمؽ يتطور مع الزمف وال يوجد مع الطفؿ منذ الوالدة وبقاء الطفؿ مع  بولبيويرى     
األـ في الساعات األولى مف حياتو يقوى مشاعر األمومة وانفصاليما في ساعات يترؾ آثار 

 .سمبية
فالتعمؽ ىو رغبة الطفؿ الشديدة بأف يكوف قريبا جدا إلى درجة االلتصاؽ بشخص مف    

ممف حولو لو مكانة معينة لديو فيو يمحقو ويالعبو ويطمب منو أف يحممو ويبكي إذا ، الكبار
تركو والتعمؽ خاصة باألـ ىو أشد أنماط السموكية تأثيرا وأكثرىا أىمية بالنسبة لمنمو في 

 .المراحؿ التي تمبي مرحمة الميد والرضاعة
: (اإلثارة  )نظرية التعمم  -5-3
 مصطمح الحرماف الحركي ويقوؿ ما اسميو ىنا ىو ما يأتي مف :استعمؿ أجورياقيرا   

 سواء بفاعميتو في حد ذاتيا أو بواسطة الرضا ، ونظريا يساعد عمى تكويف الشخصية،الخارج
  .واإلشباع أو اإلحباط الذي يثيره في الفرد أو توظيؼ النفسي الذي يكونو
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تحتاج األعضاء إلى إثارة كي تنمو الوظيفة وتنضج األوساط العصبية المكمفة بيا وذلؾ    
ذا عاش الطفؿ حرماف حسي  بوجود فترة حرجة فإذا تجاوزت ىذه الفترة بدوف إثارة تموت وا 

 (181ص،  2003،بدر ميموني ).                               في صغره يؤدي إلى نقص
 إال أنيا مرتبطة وال يمكف ، نظريات مختمفة في تفسير الحرماف العاطفي3رغـ وجود    

دراكو ،فصؿ إحداثيا عف األخرى  فتحدثت األولى عف كيفية تكويف وفيـ الموضوع المبيدي وا 
بينما تحدثت الثانية عف التعمؽ وكيؼ يتعمؽ الطفؿ بأمو ، وفيمو مف خالؿ الموضوع األـ

عف التعمـ الذي يساعده في تكويف  وبينما ركزت النظرية األخيرة، نتيجة ميوؿ فطرية غريزية
الشخصية وتكوف سببو األـ فال يمكف إىماؿ أي جانب مف جوانب ىاتو النظريات فكؿ منيا 

 وفقدانيا يترؾ فراغا بالنسبة ،تتكمـ عف أىمية دور األـ وكيؼ يتعرؼ عنيا الطفؿ تدريجيا
   .لمطفؿ ويؤثر فيو وفي مراحؿ نموه القادمة
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 يوضح النظريات المفسرة لمحرمان العاطفي (01) رقم مخطط
    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
                                                                                                                            

 
 (12،11،ص ص2016شراح شتيح ،إن)                                                             

 

 

   ترتكز على أهمٌة عالقة أم والطفل 
والتوظٌف الوجدانً وأي خلل فً 
العالقة ٌؤدي إلى اختالل التوازن 

ومفهوم العالقات والتوظٌف النفسً 
 . للطفل من طرف أمه

 نظرية التحميؿ النفسي

تركز عمى أىمية التعمؽ كحاجة    
فطرية وعدـ إشباعيا يؤدي إلى 

 .ةاضطرابات خاص

 نظرية التعمؽ

ترتكز عمى االثارة والتحريص الحسي    
والحركي والعقمي ودوره في المخ 

 . العصبي وفي االكتساب

(التعمـ)نظرية االثارة   

العناية األمومية تسمى كؿ ىذه 
الجوانب في اف واحد

 الجانب الحسي الحركي الفكري 

  العالقاتةجانب نشأ

(تحميؿ النفسي)تكويف الشخصية   

الحرماف العاطفي
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 :الوقاية من الحرمان العاطفية -6

 بؿ يجب عمييـ منح ، الوالديف مف الحرماف في طفولتيـ عمى أبنائيـمعاناةعدـ تكرار  -
 .األطفاؿ الرعاية والحب واالىتماـ

ضرورة التفاعؿ األسرة مع األقارب حتى يتمكف الطفؿ مف الحصوؿ عمى العطؼ مف  -
  . إذا عجزت األسرة عف تقديـ ىذا العطؼ في بعض األحياف،أقاربيـ

  .إشعار الطفؿ بأنو مقبوؿ ومرغوب فيو مف قبؿ األفراد المتكمفيف بو -
يجب عمى المجتمع تقديـ الرعاية الكافية لألطفاؿ المحروميف مف الحياة األسرية  -

   .السوية مف خالؿ إقامة مؤسسات اجتماعية تساىـ في تقديـ المساعدة ليـ
 (42،43ص ص، 2015،سعودي نعيمة )                                                         

 أف زيادة في حناف األـ أو األـ البديمة ، حيث أشارت المشاىدات الواقعية،زيادة الحناف   
إنما يقمؿ اآلثار المرضية الناجمة عف االنفصاؿ الطفؿ عف أمو كذلؾ عودة الطفؿ إلى أمو 

 .واألـ البديمة يقمؿ مف أضرار الحرماف العاطفي
 الجو العاطفي الذي يجب أن ينشأ فيو الطفل :

  :أىمية الجو العاطفي -
يمقى الجو العاطفي في ىذه السنوات األخيرة اىتماما كبيرا مف الباحثيف باعتباره عامال    

 وعف العالـ تبدو انعكاسا لمجو العاطفي ،مشاعر الطفؿ عف نفسو، وىاما في بناء األسرة
 وطبيعي أف ييتـ اآلباء بالوقوؼ عمى الحاجات األساسية لمطفؿ مف ،السري الذي يعيش فيو

حداث التوافؽ مع العالـ الذي يعيش فيو  وقد تختمؼ الوسائؿ ،أجؿ مساىمة في إسعاده وا 
تبعا لممستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي ، التي تتخذىا األسرة لتحقيؽ ىذه الغاية

يركز اآلباء والمربوف عمى نقطة ىامة في إثارة لتشجيع الطفؿ عمى ، كما يجب أف لألسرة
 فالرعاية التي توجييا األسرة لمطفؿ ال تقتصر فقط ،استخداـ ما لديو مف قدرات واستعدادات

 بؿ البد مف االىتماـ بتنمية حواسو ،األساسية مف طعاـ وشراب ونـو عمى إشباع حاجاتو
 وليس مف شؾ الطفؿ ،عف طريؽ إثارة ما في بيئة مف مؤثرات خارجية، وقدراتو المختمفة

الذي يمقى تشجيعا لالعتماد عمى نفسو واستقاللو يكوف في مستقبؿ أيامو أكثر نضجا مف 
سواء عاشت األسرة في ، ذلؾ الذي يربي عمى االعتماد االنفعالي الصريح عمى الوالديف
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مدينة أو في الريؼ وسواء أكاف دخميا كبير أو محدود فاف عدد األطفاؿ وعالقة الوالديف 
 .أحدىما باألخر لو تأثير عمى توافؽ الطفؿ

إف عالقة الوالديف أحدىما األخر أساس الجو العاطفي الذي ينشأ فيو الطفؿ ويجد فيو     
 (20ص،2003،عبد الفتاح محمد).                                   توافقو األولى في الحياة
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  :خالصة الفصل

خطر األشياء التي يمكف أف أنستخمص في األخير أف الحرماف العاطفي قد يكوف مف    
 راشدا أو طفال نظرا لصعوبات الوخيمة الناتجة عف ىذا الحرماف سواء ،تحدث ألي فرد كاف

كاف كميا أو جزئيا أي كما جاءت النظريات لتفسير مظاىر الحرماف فالطفؿ بحاجة إلى سند 
وتحقيؽ توازف مع نفسو ومع متطمبات البيئة المحيطة ، حتى يكتمؿ نموه ويصؿ إلى النضج

     .بو
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 :تمييد

   التأخر الدراسي مشكمة تربوية واجتماعية ونفسية تؤدي إلى إعاقة نمو تالميذ نفسيا 
وفي ىذا الفصؿ عبارة , واجتماعيا وتربويا كما تمثؿ في وقت نفسو ىدرا في الطاقة البشرية

عف محاولة لإللماـ بأىـ جوانب التأخر الدراسي حيث بدأت بتعريؼ التأخر الدراسي ثـ 
وضعت بعض المفاىيـ المرتبطة بو ثـ سردت أنواع التأخر الدراسي وعوامؿ المؤدية إليو 

وأىـ الخصائص المتأخريف دراسيا ومظاىر التأخر الدراسي وفي األخير تحدثت عف 
.  تشخيص وأساليب العالج

   :  تعريف التأخر الدراسي-1
انخفاض في مستوى التحصيؿ الدراسي عف مستوى المتوقع : يعرفو التربويوف بقوليـ ىو     

في اختبارات التحصيؿ أو االنخفاض عف المستوى سابؽ مف التحصيؿ أو أف ىؤالء األطفاؿ 
الذيف يكوف مستوى تحصيميـ الدراسي أقؿ مف مستوى أقرانيـ العادييف الذيف ىـ في مثؿ 

أعمارىـ ومستوى فرقيـ في الدراسة، وقد يكوف التأخر دائما أو مؤقتا مرتبطا بموقؼ معيف أو 
 .تأخر حقيقيا يعود ألسباب عقمية أو غير ظاىري أو يعود إلى أسباب غير عقمية

  (11ص، 2009، محمد صبحي)                                                                      
 .التأخر الدراسي بأنو انخفاض نسبة التحصيؿ دوف المستوى: زىران حامدويعرفو      

                                                                                ( 10ص، 2006، عبد المطيف فرج)                                                                 
انخفاض نسبة التحصيؿ بوضوح في مادة أو مواد معينة :  ىوأبو مصطفىكما عرفو    

دوف المستوى العادي وذلؾ ألسباب متعددة بعضيا يعود لمتمميذ نفسو بظروؼ جسمية 
.  ونفسية وعقمية والبعض األخر يعود إلى بيئة األسرية واالجتماعية

                                                                                                 (20ص، 2006، يوسف عواد)                                                           
ىـ الذيف يكوف مستوى تحصيميـ الدراسي أقؿ مف مستوى : ميخائيل معوض تعريف    

أقرانيـ ونظائرىـ العادييف الذيف ىـ في مستوى أعمارىـ ومستوى فرقيـ الدراسية أو ىؤالء 
.  الذيف يكوف مستوى تحصيميـ الدراسي أقؿ مف مستوى ذكائيـ
(   151ص، 2003، تسير مفمح)                                                         
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التمميذ المتأخر دراسيا بأنو ذلؾ الذي اظير ضعؼ ممحوظا في :    ويعرفو يوسؼ مصطفى

. تحصيمو الدراسي لممستوى المنتظر مف التالميذ العادييف في مثؿ عمر الزمف
 (312ص، 2002، يوسف القاضي)                                                         

:  بعض المفاىيم المرتبطة بالتأخر الدراسي - 2
: التأخر الدراسي وبطئ التعمم- 2-1 

مف الباحثيف مف يفرؽ بيف مصطمحيف التأخر الدراسي وبطئ التعمـ فيطمؽ بطئ التعمـ    
عمى كؿ طفؿ يصعب عميو تعمـ المسائؿ العقمية والفكرية التي تتطمب التجريد والتحميؿ فكاف 

فقد ال يكوف مرتبط بضعؼ , بطئ التعمـ مرتبط بضعؼ في القدرات العقمية بخالؼ التحصيؿ
 .الذكاء ومف الباحثيف ال يرى فرقا بيف مصطمحيف

وميما  الزعيـ الرفاعي أف أكثر ما يحدث لما يكوف بطيئا في التعمـ أف يكوف متخمفا    ويرى
. كانت نقاط االختالؼ في المصمحيف فالغالب أننا ال نكوف أماـ فئتيف متميزتيف

 (17ص، 2016، سممى عدوان)                                                          
   ومف ىنا فإف الطفؿ بطئ التعمـ إذا ما تـ تعميمو في فصؿ دراسي عادي فانو سوؼ يكوف 

ذا تعمـ في فصوؿ خاصة بو  طفؿ متأخرا دراسيا وذلؾ لعدـ كفاية الزمف الالـز لتعميمو وا 
. وبطرؽ تناسب قدراتو فانو لف يكوف في زمرة المتأخريف دراسيا

  (83ص، 2005، عبد الباسط متولي)                                                      
: التأخر الدراسي والفشل الدراسي- 2-2 

   الفشؿ الدراسي ىو عممية التي عف طريقيا يتوقؼ الطفؿ عف االستجابة لمتطمبات 
 بحيث يعاقب النظاـ المدرسي فييا التمميذ بعديا بأف ،المدرسة التعميمية منيا واألخالقية

.  يدرس في االمتحانات أو يكرر السنة الدراسية
   فالفارؽ بيف مصطمحيف ىو أف الفشؿ الدراسي انقطاع عف الدراسة نيائيا وىو نتيجة 

حتمية لمتأخر الدراسي عاـ والعالقة بينيما عالقة سببية حيث أف التمميذ بعد تأخره عف أقرانو 
يكرر السنة الدراسية مرة أو أكثر فيطرد مف المدرسة بعدما يفشؿ في مسايرة المنيج 

    (246ص، 2006، جابر عبد الحميد)                                              .الدراسي
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 : التأخر الدراسي وصعوبات التعمم- 2-3 

   صعوبات التعمـ ىي عبارة عف اضطراب في العمميات العقمية أو النفسية األساسية التي 
ويعكس صداه في عدـ القدرة , تشمؿ االنتباه واإلدراؾ وتكويف المفيـو والتذكر وحؿ المشكمة

  (3ص، 2006، نبيل عبد الفتاح حافظ )      .                  عمى القراءة والكتابة والحساب
   يختمؼ مصطمح صعوبات التعمـ عف مصطمح التأخر الدراسي بأنو التمميذ ذو صعوبة 

 فيو تارة يكوف مرتفعا وتارة ،يتغير مف يـو ألخر ومف موقؼ تعميمي إلى موقؼ أخر
 في المقابؿ نجد أف التمميذ المتأخر دراسيا شبو ثابت أو مستقر ،منخفضا في أداءه التعميمي

  .في االنخفاض
:  التأخر الدراسي والتخمف العقمي- 2-4 

   لقد ارتبط التأخر الدراسي في ذىف البعض بمفاىيـ خاطئة كالتخمؼ العقمي أو الغباء فقد 
نجد بعض المدرسيف يحكموف ببساطة شديدة عمى الطفؿ المتأخر دراسيا بالغباء والتخمؼ 

وذلؾ لمجرد عدـ فيمو أو بطئ تفكيره أو قمة تحصيمو لممادة العممية وذلؾ بمقارنة , العقمي
بزمالئو العادييف فالتأخر في التحصيؿ، وىذا يعتبر عجزا مؤقتا لو أصولو وأسبابو النفسية 

.  المدرسيةوواالجتماعية واالقتصادية 
   أما التخمؼ العقمي فال يحمؿ نفس المعنى بؿ ىو تمؼ أو عيب يصيب الجياز العصبي 

المركزي في سنوات العمر المبكرة فيصير صاحبو عاجزا عف مزاولة تعميمو في مدارس 
( 17ص، 2005، منصوري مصطفى)      .          فيحوؿ بذلؾ إلى مدارس خاصة،العادية
: أنواع التأخر الدراسي -3

   يختمؼ التأخر الدراسي مف تمميذ إلى أخر كما تختمؼ أنواعو حسب أسبابو وظروفو 
ولقد وضع العمماء مجموعة مف التصنيفات لمتأخر الدراسي نجمميا في ، وسبؿ معالجتو
: األنواع التالية

: (المرضي)التأخر الدراسي العام -3-1 
وىو يشمؿ جميع المواد الدراسية تقريبا األساسية منيا والثانوية وىذا النوع يرتبط بضعؼ      

القدرات العقمية لمتالميذ حيث نجد ىذه الفئة غالبا ال تكمؿ سيرتيا الدراسية بسبب تكرارىـ 
وىذا ما يؤدي بيـ إلى انقطاعيـ عف , ورسوبيـ مف سنة إلى أخرى أي يكرروف سنة مرتيف

. الدراسة وقد يرجع أيضا ألسباب وعوامؿ اجتماعية قاسية أو مدرسية
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   كما نعني بو تخمؼ ظاىر عند الطالب في مواد الدراسية، وىذا يرتبط بالطالب الذيف 
ويكوف عالجيـ صعبا وقد أكد رائد خميؿ عبادي أنو يتطمب  (°90،°79)يتراوح معدؿ ذكائيـ 

( 214ص، 2002، ايياب البيالوي وآخر)          .   عالجا طبيا وغالبا ما يكوف عالجو صعبا
:  التأخر الجزئي أو الخاص- 3-2

   وىو تأخر يشمؿ مادة أو مادتيف قد تكوف أساسيتيف مما يجعؿ التمميذ يتراجع في مستوى 
الدراسي نظرا لنقص القدرة فييا، كما قد تكوف غير أساسيتيف لنقص الرغبة الدافعية لتعمميا 
لكف إذا وجد المتأخر سندا أو عونا مف الوالديف وممف حولو في مواد الدراسية مثؿ الحساب 

.  والكيمياء أو الفيزياء، وفي ىذه الحالة يكوف ذكاء التمميذ متوسطا أو في حدود العادي
( 174ص، 2003، مشعان ربيع)                                                           

: التأخر الدراسي الدائم-3-3 
   حيث يقؿ تحصيؿ التمميذ في ىذا النوع عف المستوى قدرتو عمى مدى فترة زمنية طويمة 

. حتى تصؿ بو إلى الرسوب المتكرر ثـ انقطاعو عف الدراسة
   كما يعتبر مكمؿ لمعاـ بحيث يقؿ تحصيؿ التمميذ عف المستوى قدراتو عمى مدى فترة 

أف يتأخر بصفة دائمة بسبب األمراض  (المتوسط) ويمكف لمطفؿ العادي ،زمنية طويمة
 التي قد تصيب كالصرع والربو والسكري والتي تجعمو يتغيب بيف الفترة ،المتكررة والمزمنة

.  وأخرى فيتراجع في مردوده الدراسي وبعدىا يصاب بالتأخر
 (21ص، 2003، منصوري مصطفى)                                                      

: (الموقفي )التأخر الدراسي المؤقت -3-4
   وىو الذي يرتبط بمواقؼ معينة حيث يقؿ تحصيؿ التمميذ عف المستوى قدراتو بسبب 

المرور  األسرة أو أو الخبرات بيئية مثؿ التنقؿ مف مدرسة إلى أخرى أو موت أحد األفراد
.  بخبرة انفعالية

   كما يعرؼ كذلؾ تأخر دراسي الذي ال يدـو طويال فقد يتأخر التمميذ عف زمالئو في 
 .االمتحاف ما ألسباب معينة ولكف لوالىا يتحسف وضع التمميذ

 
 
 
 



37 
 

:  عوامل التأخر الدراسي-4

:  العوامل العقمية- 4-1 
 لقد ساد االعتقاد قديما بػأف القصور العقمي ىو السبب األوؿ واألخير لظاىرة التأخر    

 إال أف الدراسات الحديثة كشفت العديد مف العوامؿ األخرى التي ال يقؿ تأثيرىا في ،الدراسي
:  عممية التحصيؿ عف القصور العقمي ومف أىـ ىذه العوامؿ ىي

:  الذكاء4-1-1 
    أوضحت الدراسات اإلرتباطية وجود عالقة بيف ضعؼ الذكاء والتأخر العاـ الذي أجراىا 

 أف معامؿ االرتباط بيف التحصيؿ والذكاء يساوي ،العالـ عمى متأخر دراسيا مف الجنسيف
.  وأف حوالي  مف األطفاؿ المتأخريف يرجع تأخرىـ إلى غبائيـ (0,74)
:  القدرات الطائفية4-1-2

   لقد أكدت العديد مف الدراسات بأف ىناؾ عالقة بيف تأخر التمميذ في الجبر واليندسة أو 
.  بأنو يعاني مف انخفاض القدرة العددية،في الرياضيات عموما

 (215ص، 2002، ايياب البيالوي)                                                       
:  ضعف الذاكرة4-1-3
 ألف ،إف ضعؼ الذاكرة ألي سبب كاف يؤدي إلى حدوث حالة التأخر الدراسي       

الطالب يكوف غير قادر عمى ربط المواقؼ التعميمية بسبب النسياف أو عدـ القدرة عمى 
، 2004، محمد سالمة غباري)      .                         تباه والتميزاإلفالتركيز و

 (183ص
:  العوامل الجسمية4-2 

   إف العالقة بيف النمو العقمي والنمو العضوي الفسيولوجي وبيف تحصيؿ التالميذ أمر ال 
 لكف ىناؾ بعض الخالفات بيف الباحثيف حوؿ ىذه العالقة فإذا قمنا أف ىناؾ ،يستوجب الشؾ

نؤكد صمة بيولوجية وعضوية لدى التمميذ المتأخر  عوامؿ عضوية وراء التأخر الدراسي فإننا
( 99ص، 1997، فيصل خير الزواد)                            .وال نجدىا عند التمميذ العادي

فالعيوب ،    وبالتالي الجسـ ومكوناتو لو تأثير كبير في حدوث حالة التأخر الدراسي
حالة المتأخر   أو،أو ضعؼ السمع أو االضطراب في النطؽ الجسمية كضعؼ البصر

. الدراسي وخصوصا إذا ما أغفؿ المدرس ذلؾ أو عدـ معالجتيا بالطرؽ الصحيحة
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:  العوامل النفسية واالنفعالية- 4-3 

   تتعمؽ باألضطرابات اإلنفعالية التي تبدو كالقمؽ وعدـ االستقرار والخجؿ كذلؾ تشمؿ 
اضطرابات النطؽ والتي تؤدي إلى فقداف الثقة بالنفس واإلحساس بمشاعر النقص وقد 

:  في النقاط التالية"محمد سالمة غباري"حددىا 
  الشعور بالدونية والنقص وكذلؾ  (االتكالية)عدـ القدرة عمى االعتماد عمى النفس

 . الشعور باالضطياد
  االتجاىات الوجدانية الخاصة ككراىية مادة دراسية الرتباطيا بموقؼ مؤلـ مف جانب

. المدرس أو الزمالء و الخوؼ مف الرسوب والخوؼ مف االمتحانات
 (330ص،2002،محمد منسي وآخر)                                                     

:  والتي تتضمف العوامؿ األسرية والعوامؿ المدرسية:العوامل االجتماعية- 4-4
:  العوامل األسرية4-4-1
فاألسرة تأتي في مقدمة العوامؿ التي تؤثر وتساعد عمى ظيور المشكالت السموكية     

 وقد تكوف ظروفيما االجتماعية واالقتصادية والثقافية أحد عوامؿ التأخر ،والنفسية لمتمميذ
:  عنده وتشمؿ العوامؿ األسرية العناصر التالية

  كثرة المشاحنات والمشاجرات بيف األبويف واضطراب الحالة المنزلية أو االنفصاؿ
 .(.. اليجر،الطالؽ)

  أساليب المعاممة األبوية غير السوية القاسية أو اإلفراط في التدليؿ والحماية الزائدة أو
.  التسمط

 عدـ توفير األجواء المناسبة في بيت كضيؽ البيت العائمي أو كثرة أفراده. 
  حيث يعيش أفرادىا فقر الخبرات التي تزيد مف ,المستوى الثقافي واالقتصادي لألسرة

. معارفيـ كما أف البعض يضطر إلى العمؿ لتمبية احتياجاتيـ
( 75،74ص ص،2009،محمد السعيد مرسي )                                               

  
 كما أف طبيعة العالقات داخؿ األسرة ليا تأثيرىا ىي األخرى عمى التمميذ فوجود حالة      

 أو الطالؽ والفراؽ أو االنفصاؿ أو سوء المعاممة مف قبؿ ،النزاع المستمر بيف األبويف
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 كميا مف العوامؿ التي تؤدي إلى إىماؿ تنشئة الطفؿ وعدـ إشباع حاجاتو الضرورية ،األسرة
.   وبالتالي إلى حدوث حالة التأخر

: العوامل المدرسية- 4-4-2
   العوامؿ الدراسية والمدرسية التي تسبب في حدوث حالة التأخر الدراسي لدى التالميذ مف 

: أىميا مايمي
 زيادة عدد أفراد الصؼ الواحد عف الحد المعقوؿ . 
 وضعؼ أداءه عدـ كفاءة المعمـ .
 شخصية المعمـ غير جذابة بالنسبة لمتالميذ .
 ضعؼ طرائؽ التدريس. 
 صعوبة المناىج الدراسية، وعدـ مالئمتيا لقدرات التالميذ .
  طبيعة االمتحانات وسوء التقييـ مما يجعؿ التالميذ يشعروف بالغبف وأنيـ لـ ينالوا

. استحقاقيـ
 عدـ توفر الوسائؿ التربوية العممية مناسبة  .
 ضعؼ األنشطة المدرسية والترفييية  .
 ضعؼ الرعاية الصحية واالجتماعية .

 (358ص ،2003،ايياب البيالوي وآخر)                                             
: خصائص المتأخرين دراسيا-5

   تعددت األبحاث ودراسات التي أجريت بيدؼ التعرؼ عمى خصائص والسمات التي تميز 
المتأخريف دراسيا عف غيرىـ مف التالميذ العادييف والباحث في سيكولوجية التأخر الدراسي 

:  يالحظ أف أىـ سمات والخصائص المتأخريف دراسيا ىي
:  الخصائص العقمية5-1 

   ويمكف تحديد التي يتميز بيا المتأخريف دراسيا عف العادييف فيما يأتي انخفاض مستوى 
  الذكاء األطفاؿ المتأخريف دراسيا حيث يقع مابيف درجة  نجد أف تفكيرىـ يعتمد عمى التوىـ
ويتصؼ بعدـ العمؽ والسطحية، وضعؼ القدرة عمى حؿ المشكالت، وضعؼ القدرة عمى 
التفكير، كما يتميزوف بمستوى منخفض مف حيث القدرة عمى التصرؼ والتمييز والتحميؿ 

 والعجز عف اإلفادة والخبرات في القدرة المفظية سطحية اإلدراؾ وسوء تقدير العواقب ،والفيـ
دراؾ النتائج األعماؿ  (17ص، 2016،سممى عدوان )                                    .وا 
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:   الخصائص الجسمية5-2
   ىناؾ العديد مف العيوب الجسمية والتي تميز المتأخريف دراسيا منيا اإلجياد والتوتر 

والكسؿ واضطرابات في المغة والتأخر البسيط فييا وكذلؾ القصور الجسمي وضعؼ الصحة 
العامة، وضعؼ الحواس كالسمع والبصر والشـ والتذوؽ، كما أف نموىـ المتوسط أقؿ مف 

 يشيع بينيـ ضعؼ في السمع وانتشار عيوب ، فيـ أقؿ طوال وأقؿ وزنا،أقرانيـ العادييف
                                        (87ص، 2005، عبد الباسط متولي خضرة) . النطؽ وسوء التغدية وضعؼ الحواس بشكؿ عاـ

:   خصائص الشخصية واالجتماعية5-3 
:   خصائص الشخصية5-3-1 

 القدرة المحدودة في توجيو الذات أو التكيؼ لممواقؼ الجديدة أو المتغيرة .
 صعوبة تطبيؽ ما يتعممو في أحد المواقؼ األخرى مشابية. 
 عدـ القدرة عمى التقويـ الذاتي .
 نموه الجسمي دوف المتوسط بصورة عامة .
 قصور في تعمـ المغة واضح .
 ضعيؼ في العمميات التمييز والتحميؿ العقمية، ومدة انتباىو قصيرة .
 ضعيؼ ضعفا واضحا في تقدير نفسو ومعرفة قوتو وضعفو والحكـ في أعمالو. 

( 118ص، 2006، رشاد الدمنيوري وآخر)                                         
:  الخصائص االجتماعية5-3-2 

 االنسحاب في المواقؼ االجتماعية واالنطواء والعزلة. 
 اتصاؼ المتأخريف دراسيا بضعؼ الصحة العامة . 
 لدييـ استعداد نحو االنحراؼ وعدـ الرغبة في تكويف الصداقات أو االحتفاظ بيا  .
  نقص المثيرات الصوتية واإلعاقة اإلنفعالية التي تعرقؿ نمو مياراتيـ المغوية والعقمية

.  لدييـ
  عدـ االىتماـ بالدراسة وكره بعض المواد الدراسية والغياب المتكرر عف المدرسة

. مصحوب باليروب
( 88ص، 2005، عبد الباسط متولي خضرة)                                         
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:  الخصائص االنفعالية5-4

 عدـ االستقرار واالنفعالية والخجؿ. 
 ضعؼ قدراتيـ عمى االبتكار أو القيادة قياسا باألفراد العادييف. 
 االستغراؽ في أحالـ اليقظة. 
 عدـ االستقرار والكسؿ الذي يعود عمى االضطراب واالنتقاؿ. 
 يمتاز سموكو باألنانية واالعتماد عمى الغير.  
 العاطفة المضطربة والقمؽ والخموؿ والبالدة. 

( 158ص، 2006، رائد خميل العيادي)                                                      
: مظاىر التأخر الدراسي-6

:   الرسوب -6-1
   ىو سنة يقضييا الطالب في نفس القسـ عامال نفس العمؿ الذي أداه في السنة الماضية 

. أو الفارطة في المدرسة
 المعديف أو الراسبيف ىـ التالميذ الذيف يبقوف في مرحمة دراسية أكثر مف "كاندل"   وعرفو 

. سنة
وذلؾ , الرسوب أف يعيد الطالب سنة أخرى في صؼ الذي كاف فيو" لحرش محمد"   وعرفو 

لعدـ قدرتو عمى اجتياز االمتحانات والحصوؿ عمى درجة نجاح فييا أو يغيب عنيا لسبب 
، 1998، لحرش محمد)                                                          .ما

 (373ص
   أي أف الرسوب يشير إلى التالميذ الذيف يبقوف في نفس المستوى في الوقت الذي يكوف 
فيو زمالئيـ قد ارتفعوا إلى مستوى أعمى أو أكمموا  دراستيـ أي أف تمميذ الراسب لـ يكسب 

أي أف تمميذ ىنا تحصيمو ضعيؼ مقارنة بزمالئو , المعارؼ وال معمومات التي تأىمو لالرتقاء
 (35ص، 1999، عمي سممان)                                            .مما يؤخره دراسيا
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:   التسرب المدرسي -6-2
طبعا ىذا ال ,يعرؼ التسرب المدرسي عمى أنو ترؾ الطالب لمدراسة خالؿ سنوات تعميمو    

نياء الدراسة والتخرج وتحسب نسبة التسرب بشكؿ عاـ بناء عمى عدد ، يشمؿ الوفاة وا 
 وعدد الطمبة الذيف أكمموا تمؾ السنة مف دوف أف يتركوا ،المسجميف لصؼ ما في سنة معينة

 (134ص، 2014، مصطفى منصور وآخر)    .                                    مدارسيـ
  كما يعرؼ بانقطاع كمي عف الدراسة قبؿ إتماـ مرحمة الدراسة في عدد السنوات المحددة 

:  ليـ فينقطعوف عنيا نيائيا وىذا راجع لعدة أسباب منيا
ضعؼ المستوى العممي والقاعدي والتأخر الدراسي العاـ، عمما أف بعض تالميذ  -

متفوقوف في دراستيـ مع ذلؾ يضطروف لمتخمي عف الدراسة ألسباب أخرى غير 
الضعؼ في مستواىـ التحصيمي كسوء التوجيو المدرسي حيث يتـ أحيانا توجيو التمميذ 

لشعبة ال تتناسب مع ميولو وقدراتو ومممحو وعدـ مالئمة الوسط المدرسي بمختمؼ 
مكوناتو المادية واإلدراكية والتربوية مما ينفر التمميذ مف الدراسة وتعزؼ نفسو عنيا 

 .ويزىد فييا
التحمؿ المبكر لممسؤولية العائمية بسبب وفاة أحد الوالديف أوكالىما أو تخمي الوالديف  -

عف دورىما وعدـ الالمباالة وال يتعمـ أوالدىما بسبب الجيؿ وقمة الوعي وعدـ الشعور 
 . زواج احد التالميذ في الوقت المبكر،نخفاض المستوى المعيشي لألسرةإبالمسؤولية و

( 76ص، 2008، محمد بن حموده)                                                                 
:   عدم االنضباط المدرسي -6-3

   فقد يؤدي سوء التوجيو المدرسي المسبب أحيانا لمتأخر الدراسي إلى ظيور مشكالت ليا 
.  عالقة بالنظاـ العاـ داخؿ المؤسسة التعميمية

داع لمخروج عف النظاـ  والذيف يكونوف مصدر     يتضح أف تالميذ الذيف يمبوف أو
 وال يخرج مف سمؾ ىذا النوع ،االضطرابات في حياة المدرسة ىـ في العادة متأخريف دراسيا

  .مف التالميذ عف أنو تعويض لمشعور بالنقص الذي يسببو ليـ اإلخفاؽ الدراسي
 (                                                          24ص، 2016، سممى عدوان)                                                          
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:  تشخيص وأساليب عالج المتأخرين دراسيا -7

: (خطوات)تشخيص المتأخر دراسيا 
 ولكي ،   إنو مف الخطأ أف نحاوؿ الحكـ عمى طفؿ بالتأخر الدراسي بدوف التأكد مف ذلؾ

نتوصؿ لتشخيص التأخر الدراسي البد لنا مف االستعانة بالعديد مف الوسائؿ المتمثمة في 
. االختبارات المقننة لمذكاء والتحصيؿ والميوؿ واختبارات الشخصية

( 112ص، 2006، عباس محمد عوض وآخر)                                               
:    العمر الزمني لمتمميذ 7-1 

   نستطيع مف ىذه الطريقة أف نكتشؼ التمميذ المتأخر دراسيا وذلؾ مف خالؿ معرفة عمره 
 فمثال في مرحمة االبتدائية الصؼ الثالث يكوف متوسط العمر العادي ،والصؼ الذي ىو فيو

ذا ظير أف ىذا الفصؿ  (باألشير)لمتمميذ ىو تسعة سنوات زمنية قد تقؿ أو تزيد قميال  وا 
. تمميذ عمره عشرة سنوات يعني ذلؾ أننا ال نحتاج إلى معرفة أسباب تأخره

:  السجل التراكمي 2 -7-1
   تحتفظ المدارس بالسجالت التراكمية عف تحصيؿ التمميذ الدراسي ىذه السجالت تبيف لنا 
أقؿ الدراجات الخاـ التي يعطييا المعمـ لمتالميذ في اإلمتحانات الفصمية أو في نياية الفصؿ 
الدراسي، وعندما تتوفر مثؿ ىذه السجالت البد مف فحصيا فحصا دقيقا بالنسبة لكؿ تمميذ 

 وىذه السجالت سوؼ تساعدنا عمى معرفة ،متقدـ في عمره والذي نشؾ في أنو متأخر دراسيا
فيما إذا كاف مستوى التمميذ التحصيمي ضعيفا بصورة مستمرة وفي معظـ المواد الدراسية أو 

. في بعضيا
:    أراء المدرسين والمعممين7-1-3 

داخؿ المدرسة بما أف معمـ الفصؿ الدراسي والناظر واألخصائي االجتماعي داخؿ    
المدرسة ليـ خبرة في مجاؿ التعامؿ مع التمميذ ولدييـ القدرة عمى معرفة صفات الشخصية 

 والقدرات والدوافع لذا يمكف األخذ بمالحظتيـ مف أجؿ إلقاء ،لكؿ تمميذ مف حيث الميوؿ
الضوء عمى أوضاع التمميذ الدراسية والسموكية والفكرية والصحية واالجتماعية وبالتالي معرفة 

. مف ىو متأخر دراسيا
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: دراسة األوضاع الصحية والحيوية لمتمميذ 7-1-4 
يتـ دراسة األوضاع الصحية والحيوية لمتمميذ عف طريؽ إجراء الفحوص والتحاليؿ الطبية    

وخاصة ما يتعمؽ منيا بالحواس أي درجة السمع والبصر والطوؿ األمور التي تفيدنا في 
 . وتدعيـ قرار النيائي عف وضع التمميذ،إلقاء الضوء عمى بعض األساليب العضوية

:  دراسة األوضاع األسرية المعيشية لمتمميذ7-1-5 
 ومقابمة األبوية أو الزيارة ،   يتـ دراسة األوضاع الدراسية لمتمميذ عف طريؽ مجالس اآلباء

 وذلؾ بمساعدة األخصائي اإلجتماعي بيدؼ معرفة الجو األسري الذي يعيش فيو ،المنزلية
التمميذ فقد يكوف أحد أسباب التأخر الدراسي ما يسود المنزؿ واألسرة مف تفكؾ أو صراعات 

 وثقافة الوالديف ،أو خالفات أو وجود حالة طالؽ أو انفصاؿ وكذلؾ معرفة عدد أفراد األسرة
. ومقدار الدخؿ

:   استخدام اختبارات تحصيمية موضوعيو والمقننة7-1-6 
   تفاديا لمشاكؿ االمتحانات العادية مف حيث اإلعداد لمموضوعية والصدؽ والصعوبة 

فيذا النوع مف االختبارات ، والصياغة نقـو باستخداـ اختبارات تحصيمية موضوعية مقننة
.  التحصيميةيمكف أف يعطي لنا صورة صادقة عف قدرة التمميذ 

: استخدام اختبارات الذكاء المقننة المناسبة لعمر التمميذ7-1-7 
   توجد ىناؾ مجموعة مف اختبارات الذكاء يمكف عند إجراءىا التوصؿ إلى معرفة فيما 

عمى أف يراعي في إجرائيا أف يكوف االختبار مناسبا ، وجدت حالة التأخر دراسي مف عدمو
 وىناؾ نوعاف مف االختبارات الذكاء الفردية أي يجرى تطبيقيا عمى التمميذ كؿ ،لعمر التمميذ

 أو جماعية حيث يجري تطبيقيا عمى مجموعة التالميذ ومف أىميا اختبار ،واحد عمى حدا
 .لذكاء األطفاؿ (وكسمر)لمذكاء اختبار  (ستانفورد بنيو)

( 179ص، 2003، مشعان ربيع)                                                                  
:   تحميل الوثائق الشخصية7-1-8

وما يعتبرونو مف  تحميؿ الوثاؽ الشخصية في كؿ ما يخمفو التالميذ المتأخريف دراسيا   
وكتابة ما يمكف اعتبارىا وثائؽ سيكولوجية ىامة، تفيدنا في معرفة  رسـو وعمؿ فني

 كما تطمعنا عمى جوانب االنفعالية والصراعات النفسية ،اىتمامات التمميذ وميولو وقدراتو
.  والتي تعكس نشاطات خالؿ مراحؿ نموه،واالتجاىات العديدة التي تزخر بيا حياة التمميذ

( 359ص، 2003، معوض خميل مخائيل)                                                          
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   إف تشخيص التأخر الدراسي عمؿ عممي شاؽ يمارسو األخصائي النفسي والمعالج بإتباع 
الخطوات والطرؽ المذكورة بدراسة المشكمة وتاريخيا التربوي والعالقات الشخصية والتاريخ 

 (465ص، 2001، عبد اهلل محمد قاسم)                           .النفسي والجسمي لمتمميذ
:    أساليب العالج تأخر الدراسي -7-2

كما رأينا تعددت أسباب ظاىرة التأخر الدراسي لذلؾ كاف البد أف تختمؼ أساليب عالجو    
: وىي كالتالي

:   األسموب النفسي7-2-1 
ويحتوي عمى عدة طرؽ وىي اإلرشاد النفسي التوجيو العالج الجماعي وييتـ ىذا    

األسموب بجميع النواحي الجسمية والحركية واالجتماعية واالنفعالية أي بجميع نواحي نمو 
الطفؿ وييدؼ إلى مساعدة المتأخر دراسيا عمى أف يفيـ نفسو ومشاكمو وأف يستغؿ إمكانياتو 
الذاتية مف قدرات واستعدادات وميارات وميوؿ وأف يستغؿ إمكانات البيئة مف ناحية أخرى 
كما أف ىذا األسموب يتبع الطرؽ المختمفة والتي تساعد عمى حؿ المشاكؿ الظاىرة لتأخر 

 .الدراسي فيي تساعد الفرد عمى التكيؼ مع نفسو ومجتمعو
 (124ص، 2006، رشاد الدمنيوري)                                                      

:  األسموب الطبي7-2-2 
 الطفؿ المتمدرس ببعض األمراض سبب كافي لتأخره في دراسة ومف أجؿ ذلؾ يبإذا أص   

 :يجب أف يظير الوالديف دورىما في عرض الطفؿ عمى طبيب منيا
 ضعؼ البصر والتبوؿ الالإرادي. 
 األمراض الجمدية  .
 أمراض األنؼ والحنجرة. 
  تجنب اإلصابات في الرأس خشية إصابة المخ ببعض االرتجاجات فإذا ظيرت ىذه

األمراض فعمى السيكولوجي المدرسي تحسيس التالميذ وأوليائيـ بضرورة عالج 
 ومتابعة العالج كما يعمؿ أيضا ،العضو أو األعضاء المسببة في تأخر الدراسي

 فالذي يعاني مثال ضعؼ ،عمى مساعدتو وتشجعو عمى دراسة والتكيؼ مع المدرسة
البصر يساعده عمى عمؿ نظارات طبية وتكوف مقاعدىـ عمى قرب مف السبورة 

 (99ص، 2005، مصطفى منصوري)     .واإلضاءة الكافية والمناسبة لمرؤية الواضحة
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   وييتـ كذلؾ ىذا األسموب بجوانب نمو المخ والجياز العصبي المركزي في أداء عممية 
التحصيؿ الدراسي وخاصة في القراءة كما أنو يمعب دورا ىاما في عالج كثير مف الحاالت 

التي تعاني مف أعراض التأخر الدراسي ومرتبطة بنواحي الجسـ مثؿ القصور في سمع 
والبصر والتياب الموزتيف وعيوب الغدد الصماء وسوء التغذية ويمتاز بقدرتو عمى عالج 

 (125ص، 2005، رشاد الدمنيوري)                 .الكثير مف اضطرابات السموكية نفسية
:  األسموب االجتماعي7-2-3 

يركز ىذا األسموب عمى جمع المؤثرات البيئية التي يتحتـ أف يكوف ليا تأثير سمبي قد    
يؤدي إلى تأخر الدراسي وييدؼ إلى تغيير البيئة التي أدت إلى اضطراب النفسي أو تعديميا 

 كما أف ىذا األسموب ،عمى أقؿ إلى بيئة اجتماعية أخرى ويحقؽ التوافؽ النفسي السوي
يساعد عمى العالج النفسي ومف أنواعو نجد العالج بيئي والثقافي، وترشيد الوالديف وتوعيتيما 

 .بدورىما في العممية التربوية التعميمية لموقوؼ بجانب طفميما ومنحو المساعدة األزمة
( 124ص، 2006، رشاد صالح الدمنيوري)                                                 

:  االىتمام بالمتابعة وتقويم7-2-4 
   وبعد ىذه اإلجراءات نشير إلى أف أي شكؿ مف أشكاؿ العالج المذكورة يتوقؼ عمى نوع 

 كما ال نتجاىؿ ، في شدتو ويتوقؼ نجاحو عمى طريقة تقديمو في العالج،التأخر الدراسي
 ونسمـ بأنو ليس كؿ طفؿ قادر بالضرورة عمى التعميـ ،مبدأ الفروؽ الفردية بيف البشر

. ومواصمة الدراسة فاألطفاؿ يختمفوف فيما بينيـ في القدرات
 (246ص، 1984،  دبابنة وآخرميشال)                                                    

:  وىناؾ مف يرى طرؽ أخرى لمعالج مشكمة التأخر الدراسي وىي   
ف تراعي أأف تراعي المدرسة الفروؽ الفردية بيف التالميذ في مستوى الذكاء والقدرات و -

ف يتماشى دور المدرس وكؿ فعؿ وفؽ أتوزيعيـ عمى الفصوؿ وفؽ ىذه القدرات و
 .مستوى كؿ جماعة

 أف يكوف جو المدرسة جو صالحا ومناسبا يتبع حاجات التالميذ التعميمية  -
 ف يمارس التالميذ األنشطة المتنوعة الرياضية واالجتماعية والثقافية أاالجتماعية وو
 .أف يكوف جو المدرسة محببا لنفوس التالميذ حتى ال يجدوف فرصة لميروب منياو
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اىتماـ المدرسة بالجوانب االجتماعية والتعميمية والصحية لمتالميذ وفحصيـ فحصا  -
شامال ورصد جميع البيانات االجتماعية والصحية والدراسية في بطاقات المدرسة التي 

.  ىي مرآة معبرة عف حالة التالميذ التي تساعد عمى معرفة أسباب التخمؼ الدراسي
  االىتماـ الخاص بالتالميذ الذيف يعانوف مف الضعؼ العاـ واألمراض المتنوعة

عرضيـ عمى األطباء وفحصيـ وعالجيـ ومراعات الذيف يعانوف مف قصر في و
النظير ومساعدتيـ عمى عمؿ النظارات الطبية وأف تكوف مقاعدىـ بالقرب مف السبورة 

. كذلؾ اإلضاءة الكافية لمرؤية الواضحة
  قد تكوف أسباب التأخر الدراسي نفسية أو انفعالية ىنا يجب أف يعالج عف طريؽ

األخصائييف النفسييف واإلجتماعييف الذيف يجب أف تزود كؿ مدرسة بيـ، كذلؾ 
اضطرابات والعيادات النفسية التي تقـو بمعالجة مشكالت السموؾ وعدـ التوافؽ 

. النطؽ
( 223، 224ص ص، 2003، خميل ميخائيل معوض)                                        
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خالصة الفصل  

مف خالؿ المحاور التي تناوليا ىذا الفصؿ يمكف أف نستخمص أف التأخر الدراسي مشكمة    
ذات تأثير متعدد والجوانب قد يؤدي إلى إعاقة ونمو التمميذ نفسيا واجتماعيا كما يمثؿ في 

فمف واجب االىتماـ بيذه الفئة مف المتأخريف دراسيا  ىذا الوقت ىدار لمطاقة البشرية
ومتابعتيـ عند المراحؿ األولى مف الدراسة ألنو كمما اكتشفت مشكمة التأخر الدراسي يوقؼ 

  .أسرع كمما كانت إمكانية العالج وتخطي األزمة اكبر بكثير قبؿ فوات األواف
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 :منيج الدراسة-1

    استخدمت الباحثة منيج الوصفي اإلرتباطي والذي يتناسب مع طبيعة الدراسة والمنيج 
الوصفي يرتكز عمى وصؼ دقيؽ لمظاىرة أو موضوع محدد عمى صورة نوعية أو كمية 

 :رقمية، ويسعى لبموغ مجموعة مف األىداؼ تتمثؿ في
 .جمع البيانات الحقيقية ومفصمة لظاىرة أو مشكمة موجودة فعال لدى مجتمع معيف -
 .تحديد المشكالت وتوضيحيا -
يجاد العالقات بيف تمؾ  - اجراء مقارنات لبعض الظواىر أو مشكالت وتقويميا وا 

 (78، ص2016سممى عدوان، ).                               الظواىر أو المشكالت
 :الدراسة االستطالعية-2

 :اجراءات الدراسة االستطالعية 2-1

    توجينا الى متوسطة بعد أخذ تصريح مف كمية عمـو اإلنسانية واإلجتماعية قصد الزيارة 
الميدانية، وكذلؾ مف أجؿ الموافقة بإجراء الدراسة مف طرؼ المدير المؤسسة ومحاولة 
اعطائو تصور عاـ حوؿ موضوع الدراسة، وأف المعمومات التي ستقدـ لنا إال ألغراض 

وقد تـ اإلتفاؽ مع مدير والطاقـ االداري عمى المواعيد التي يمكف مف خالليا البحث العممي، 
     .الزيارات القادمة قصد الدراسة اإلستطالعية واألساسية

 : أىداف الدراسة االستطالعية 2-2

ى مجاؿ تعتبر الدراسة االستطالعية ذات أىمية بحيث تمكف الباحث مف التعرؼ عؿ   
حيث يمكف مف خالليا التقرب مف الدراسة وما تكتنفو مف صعوبات قد تواجو الباحث، 

 لألدوات المعتمد عمييا في السيكو متريةالموضوع المراد دراستو والتأكد مف الخصائص 
 .الدراسة
التحقؽ مف صالحية األدوات التي يمكف استخداميا في الدراسة األساسية مف حيث  -

 .مدى وضوح عباراتيا وسالمة تعميماتيا أي صدقيا وثباتيا
االطالع عمى ميداف البحث وتحقؽ مف إمكانية اإلجراء التطبيقي مف حيث توفر عينة  -

مكانية االتصاؿ بيا  .الدراسة، مع مراعاة في ذلؾ الخصائص المطموبة وا 
 .معرفة الزمف المناسب لتطبيؽ أدوات البحث -
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 : نتائج الدراسة االستطالعية 2-3

   بعد جمع االستمارات الحظنا إجابات تالميذ كانت واضحة ومفيومة ولـ يواجيوا 
 .صعوبات في فيـ تعميمة االستبياف المقدمة

  وبعد تطبيؽ أداة الدراسة عمى العينة االستطالعية تأكدنا مف توفر الخصائص السيكو 
مترية لألداة المعدة لقياس الحرماف العاطفي وعالقتو بالتأخر الدراسي لدى تالميذ مرحمة 

. المتوسط
: الخصائص السيكو مترية- 2-4

: الصدق- 2-4-1
  :(المقارنة الطرفية   )صدق التمييز 

اعتمد الباحث في قياس الصدؽ التمييزي لممقياس عمى طريقة المقارنة الطرفية بعد تفريغ     
بيانات العينة االستطالعية، تـ جمع درجاتيـ الكمية وترتيبيا ترتيبا تنازليا، ثـ تقسيـ العينة 

تـ استعماؿ نظاـ الحزمة  في كؿ مجموعة%)   (27لفئتيف فئة عميا وفئة دنيا بنسبة
 لعينتيف مستقمتيف، تحصمنا T لحساب قيمة ) SPSS25 ( االجتماعيةاإلحصائية لمعمـو 

: عمى النتائج المدونة في الجدوؿ التالي
 بين درجات المجموعتين الدنيا والعميا لممقياس" ت"يوضح قيمة : (01)الجدول رقم

 
عدد  

أفراد 
 المجموعة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
T 

درجة 
 Tحرية 

 مستوى الداللة
T 

 3.77 52.75 8 عميا
9.71 14 

 

 دالة 
 1.9 38.25 8 دنيا 0.01عند 

    
، نجد أف المتوسط الحسابي لممجموعة العميا يساوي (01)مف خالؿ الجدوؿ رقـ       

، وأف المتوسط الحسابي لممجموعة الدنيا (3.77) وانحرافيا المعياري يساوي(52.75)
ي  تساو"ت" في حيف نجد قيمة ،(1.9)وانحرافيا المعياري يساوي ( 38.25)يساوي 
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، بناءا عمى (0.01) وىي دالة إحصائيا عند مستوى داللة ((14 عند درجة حرية (9.71)
ذلؾ نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف العميا والدنيا، وعميو فالمقياس 
يمكننا مف التمييز بيف المجموعتيف، إذا يمكف القوؿ بأف مقياس الحرماف العاطفي يتمتع 

 .بالصدؽ التمييزي
 : ـ الثبات2-4-2

  (ألفا كرونباخ)التناسق الداخمي لمبنود: 
ألفا )بطريقة التناسؽ الداخمي لمبنود الحرماف العاطفي قاـ الباحث بحساب ثبات مقياس    

وكذا بطريقة   (SPSS25 )بواسطة نظاـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو اإلجتماعية   (كرونباخ
  :، النتائج مدونة  في الجدوؿ التالي(ᵚ)مكدونمد  أوميقا

           :(ألفا كرونباخ)التناسق الداخمي لمبنود يوضح : (02)الجدول رقم 
  

قيمة معامل ألفا  عدد البنود المقياس
 كرونباخ

قيمة معامل 
 ᵚأوميقا 

القرار 

 دالة إحصائيا  0.78 0.72 36 الحرماف العاطفي
          

 الكمية لممقياس، أي درجة ألفا كرونباخنجد أف قيمة  (02)مف خالؿ الجدوؿ رقـ    
، وىي عالقة موجبة قوية بيف البنود (0.72)التناسؽ الداخمي بيف بنود المقياس تساوي

وىي ( 0.78) الكمية لممقياس تساوي أوميقا مكدونمدكما نجد أف قيمة  المكونة لممقياس،
عالقة قوية بيف البنود المكونة لممقياس، وبذلؾ يمكف القوؿ بأف مقياس الحرماف العاطفي 

  .ثابت
 التجزئة النصفية: 
قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث تـ تقسيـ بنود المقياس    

 بيف النصفيف بيرسون ثـ حساب معامؿ االرتباط  ،(فردي/ زوجي )إلى نصفيف متساوييف
 :النتائج مدونة بالجدوؿ التالي، (SPSS25)باستعماؿ نظاـ الحزمة اإلحصائية 
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يوضح معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لممقياس بمعادلة سبرمان : (03)الجدول رقم

 براون
المؤشرات 
 اإلحصائية

 Rقيمة 
المحسوبة 

 مستوى الداللة درجة الحرية

قبل التعديل 
 بيرسون 

0.71 
28 

 
 0.01دالة  عند 

بعد التعديل        
 سبرمان براون

0.83 

 
        تساوي بيرسون المحسوبة قبؿ التعديؿ  r نالحظ أف قيمة (03)مف خالؿ الجدوؿ رقـ   
المعبر عنيا تعبر عف قيمة معامؿ االرتباط  بيف نصفي   rوفي الحقيقة قيمة ( 0.71)

 الحقيقية  بعد التعديؿ  rالمقياس  توجب تصحيح معادلة الطوؿ فتحصمنا عمى قيمة 
، وعميو يمكف القوؿ (0.01) وىي دالة إحصائيا عند مستوى داللة (0.83)سبرمان تساوي 

 .ثابتالحرماف العاطفي  بأف مقياس
 : الدراسة األساسية-3

 : حدود الدراسة3-1
تمت الدراسة بمتوسطة ابف باديس التي تقع بمدينة جامعة ولقد : الحدود المكانية- 3-1-1

توجينا الى ىذه المؤسسة نظرا لقرب مسافة مسكننا واالستقباؿ الجيد الذي قدمو لنا المدير 
 .واإلدارييف، اخترنا إلجراء دراستنا الميدانية والتي تتوفر فييا شروط االزمة لدراستنا

 .2018_ 2017أجريت الدراسة خالؿ السنة الجامعية : الحدود زمنية- 3-1-2
 .تشتمؿ الدراسة عمى عينة مف التالميذ المتوسط بجامعة: الحدود البشرية- 3-1-3

 :مجتمع وعينة الدراسة- 3-2     
وىو كؿ األفراد واألحداث والمشاىدات الخاصة بموضوع البحث : مجمع الدراسة- 3-2-1

 (109، ص1992عدس عبد الرحمان وأخرون، ).                                   أو الدراسة
:  تالميذ متوسطة ابف باديس والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ501ويمثؿ مجتمع دراستنا    
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 خصائص مجتمع الدراسة: يوضح (04)الجدول رقم 

  عدد التالميذ المتوسطة
 سنة الرابعة سنة الثالثة سنة الثانية سنة اولى

 اناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
66 74 51 84 32 68 47 79 

140 135 100 126  
  510:المجموع

 

 :العينة- 3-2-1

 .عينة الدراسة تتكوف مف مجموعة األفراد يقع عمييـ االختيار يمثؿ خصائص مجتمعيـ   

 (68، ص2002محمود منسي، )                                                                 

 تمميذ وتمميذة مف مرحمة المتوسط  ومتمدرسيف في 150   تكونت عينة الدراسة الحالية مف 
المستوى األولى والثانية والثالثة والرابعة بمتوسطة ابف باديس، تتراوح أعمارىـ ما بيف      

  . سنة تـ اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية (16 _12)

 يوضح عدد أفراد العينة: (05)                        الجدول رقم

 سنة الرابعة سنة الثالثة سنة الثانية سنة أولى
42 40 30 38 

 150: المجموع
 :أدوات الدراسة- 3-3

 أو رقمية معمومات عمى لمحصوؿ البيانات لجمع معينة أدوات إلى الباحث يحتاج   
 .محدودة زمنية فترة وفي معينة ظاىرة عف والدقة بالصحة تتصؼ وصفية

  90)ص ، 1997،عبيدات محمد وأخرون)                                                         
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 عف موضوع حقائؽ إلى بواسطتيا التوصؿ يمكف التي األدوات أىـ مف االستبياف ويعتبر 
 أو حوؿ موضوع تدور األسئمة مف مجموعة عمى تحتوي استمارة عف عبارة" وىو البحث،

 فرد إلى بأنو يرسؿ ويتميز المفحوص عنيا يجيب تربوية أو اجتماعية أو نفسية موضوعات
 والثقافات الميوؿ المينية عف لمكشؼ يصمح وىو األسئمة، عمى ليجيبوا األفراد مف جماعة أو

   ."المفحوص لدى شاذة سمات عف الكشؼ أو اجتماعية أو خمقية سمات عف أو والمعتقدات

 (167 ص ،1992،عودة أحمد سميمان )                                                    

عبارة لقياس الحرماف  (36)استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة استبانة مكونة مف    
ى إستبياف  عؿاعتماداوذلؾ العاطفي مف العاطفة الوالدية، كما يدركو تالميذ مرحمة متوسط، 

طبؽ في مذكرة تخرج ماجستير في تخصص عمـ النفس بكمية عمـو التربية بجامعة االزىر    
 .تحت عنواف الحرماف مف العاطفة األبوية وعالقتو بالسموؾ العدواني لدى المراىقيف" غزة"
 : مقياس الحرمان العاطفي- 3-3-1

مف أجؿ قياس الحرماف العاطفي لتالميذ مرحمة المتوسط قمنا بتوزيع االستبياف الذي    
 بند ومف خصائص ىذا المقياس أنو واضح ومفيـو ويتمتع بدرجة كبيرة مف (36)يتكوف مف 

صدؽ وثبات ويتناسب مع عينة البحث، تـ تطبيقو بطريقة فردية حيث يطمب مف مفحوص 
( x)أف يحدد مدى تطابؽ كؿ مف العبارات المتواجدة بالجدوؿ عميو، وذلؾ بوضع عالمة 

تنطبؽ عمّي، متردد، ال : أماـ االجابة المناسبة مع العمـ أنيا مندرجة عمى النحو التالي
 :تنطبؽ عمّي، ولقد قمنا بتنقيط عبارات االستبياف وفؽ سمـ مدرج وجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

 يوضح سمم تصحيح عبارات االستبيان (06)الجدول رقم 

 ال تنطبق عميّي  أحيانا تنطبق عميّي  البدائل 
 1 2 3 التصحيح

 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة -4

تتأكد أىمية اإلحصاء كأداة مف خالليا يتمكف الباحث مف الوصوؿ الى نتائج عممية      
سميمة، ىذا عمى خالؼ بعض الوسائط واألساليب األخرى المختمفة، وفي مقدمتيا المالحظة 

. الشخصية التي قد ال تقود الباحث الى نتائج تنطبؽ عمى الحقائؽ العممية
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  وتأسيسا عمى ىذا فقد تـ إدخاؿ البيانات لعينة الدراسة في الحاسب اآللي وتفريغيا وذلؾ 
 ومف ثـ استخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية ExCelبإستخداـ برنامج 
 حسب متغيرات الدراسة استعدادا لمقياـ بالتحميالت اإلحصائية لالجابة SPSSوالمعروؼ ب 

. عمى تساؤالت الدراسة
: ومف األساليب المستخدمة كذلؾ ىي

 T.TEST (ت)اختبار  -1
 . الفا كرومباخ -2
 .معادلة سيبرماف وبراوف -3
 .المتوسط الحسابي -4
 . االنحراؼ المعياري -5

 
 

 

 

 



 
  

 

 عرض وتحميل وتفسير النتائج: الفصل الخامس

 تمييد                        

 . عرض وتحميل نتائج الفرضية األول -1
 . تفسير نتائج الفرضية األول -2
 .  عرض وتحميل نتائج الفرضية الثانية -3
 . تفسير نتائج الفرضية الثانية -4
 .  عرض وتحميل نتائج لفرضية الثالثة -5
 .تفسير نتائج الفرضية الثالثة -6
 .  عرض وتحميل نتائج الفرضية الرابعة -7
 . تفسير نتائج الفرضية الرابعة -8

 خاتمة عامة
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 تمييد

   بعد أف تطرقنا في الفصؿ السابؽ الى اإلجراءات الميدانية لمدراسة، سيتـ في ىذا الفصؿ 
 في إطار الدراسات السيكولوجية تفسيرعرض وتحميؿ النتائج التي تـ التوصؿ الييا، ومف ثـ 

. المرتبطة بموضوع الدراسة
 :ىعرض وتحميل نتائج الفرضية األول-1

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى :   تنص الفرضية األولى عمى أنو   
 .الحرمان العاطفي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة عينة العينة

لعينة واحدة عمى متوسط فرضي، بواسطة " ت"    تـ قياس ىذه الفرضية باستخداـ اختبار 
، تحصمنا عمى النتائج المبينة في SPSS25نظاـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 

 :الجدوؿ التالي
لمفروق في مستوى الحرمان   وداللتيا اإلحصائي"ت"قيمة :  يوضح(07)دول رقم الج

 العاطفي بين أفراد العينة
عدد  

 األفراد
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

قيمة  
 ت

درجة  
 الحرية

مستوى  
 الداللة

الحرمان 
 العاطفي

 
 

150 

 
 

47.07 

 
 

9.77 

 
72 

 
 

31.24 

 
 

149 

 
داؿ عند 

0.01 
   
، أف قيمة الوسط (07)يتضح مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدوؿ رقـ      

    وانحرافيـ المعياري يساوي(47.07)الحسابي لمحرماف العاطفي لدى أفراد العينة يساوي 
" ت " ، في حيف بمغت قيمة اختبار (72 )، كما أف المتوسط الفرضي يساوي(9.77)
 وىذا ما (0.01)وىي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( 149) عند درجة حرية (31.24)

، وعميو يمكف إثبات (% 99)يؤكد أف نسبة الثقة في صحة النتائج المتوصؿ إلييا تقدر بػ 
بأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الحرمان العاطفي الفرضية األولى القائمة 

لصالح المتوسط الفرضي أي أف مستوى لدى تالميذ المرحمة المتوسطة عينة الدراسة 
 .الحرماف العاطفي لدى أفراد العينة منخفض
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  :ىتفسير نتائج الفرضية األول -2

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الحرماف العاطفي لدى تالميذ مرحمة المتوسط    
يمكف إرجاع الفروؽ بيف تالميذ المتوسط في مستوى الحرماف العاطفي إلى : عينة الدراسة

مف حيث الدرجة والمدة، فقد تكوف األـ موجودة إال  (جزئي أوكمي)اختالؼ أنواع الحرماف 
أنيا غير قادرة عمى القياـ بدورىا كأـ وتمبية رغبات أبنيا، فيذا يختمؼ عف وجود األـ أصال 
فيناؾ يكوف الطفؿ فاقد األـ بصفة كمية وقد ال يعرفيا أصال، كما أنو مف خالؿ ىذه األنواع 
نجد أف األـ قد تكوف سببا مباشر في الحرماف العاطفي وقد تكوف مدة طويمة أو قصيرة وىذا 

يختمؼ مف حيث شعور الفرد بالحرماف وتأثيره في النمو، كما يمكف إرجاع الفروؽ في 
وتأثيرىا عمى الطفؿ ووجود التمميذ بمؤسسة  مستوى الحرماف لدى تالميذ المتوسط ألسباب

مثؿ الحضانة أو دار األيتاـ أو الطالؽ أو اليجر أو النبذ فنجد الطفؿ ينقصو العناية والتربية 
ويترؾ أثار سيئة وخطيرة ودائمة عمى نمو التمميذ وتكويف شخصيتو، كما تبدو عمى الطفؿ 
بعض االضطرابات السموكية عكس الطفؿ الذي ينشأ بيف والديو يصرؼ النظر عف قيمة 
يجابييا ومساىمتيا في بناء شخصية مف خالؿ معاممتيـ ليـ بالميف والمحبة  ىذه العالقة وا 

.  والتقرب إلييـ وفيـ مشاكميـ
فروؽ في مستوى الحرماف العاطفي يختمؼ عمى حسب الجو األسري لمتمميذ وىذا ما اؿ     و

 ومف أىدافيا الكشؼ عف الفروؽ ذات داللة اإلحصائية في :(2002)سممانأكدتو دراسة 
درجة الحرماف بيف المراىقيف المحروميف مف األبويف والمراىقيف الذيف يعيشوف مع والدييـ 
والتعرؼ عمى العالقة بيف الحرماف مف عاطفة األبويف مف جية وبيف كؿ مف مفيـو الذات 

 تمميذ وتمميذة مف طمبة المرحمة (500)والتوافؽ الدراسي، وشمؿ البحث عينة مكونة مف 
المتوسطة، وتوصمت النتائج التي بينت أف األبناء المحروميف مف أحد الوالديف يعانوف  مف 
الحرماف العاطفي الشديد، ومف تكويف مفيـو ذات ضعيؼ تجاه أنفسيـ ومف سوء التوافؽ 

. الدراسي واالجتماعي، قياسا بأقرانيـ الذيف يعيشوف مع والدييـ
( 88، ص1994طالب ناصر القيسي،  )                                                    
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 :عرض وتحميل نتائج الفرضية الثانية-3
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحرمان العاطفي :    تنص الفرضية الثانية عمى أنو

 .والتأخر الدراسي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة عينة الدراسة
، بواسطة نظاـ الحزمة بيرسون     تـ قياس ىذه الفرضية باستخداـ معامؿ ارتباط

: ، تحصمنا عمى النتائج المبينة في الجدوؿ التاليSPSS25اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 
لمعامل االرتباط بين الحرمان   وداللتيا اإلحصائيةr قيمة :يوضح (08)دول رقم الج

     والتأخر الدراسي

عدد  

 األفراد

قيمة 

r  

درجة 
 الحرية

مستوى 
 r داللة 

  Fقيمة

المحسوبة 

  Fقيمة

 المجدولة

مستوى  

 F داللة 

الحرمان 
 العاطفي

 

 

150 

 

 

0.48 

 

 

148 

 

دال عند 

0.01 

 

 

41.22 

 

 

6.63 

 

دال عند 

التأخر  0.01
 الدراسي

   
، أف قيمة معامؿ االرتباط (08)يتضح مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدوؿ رقـ  

( 0.01 ) وىي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة(0.48) تساوي rالمحسوبة بيف المتغيريف 
 وىذا ما يؤكد أف نسبة الثقة في صحة النتائج المتوصؿ إلييا تقدر (148)عند درجة حرية 

 كما تـ اختبار الداللة اإلحصائية لمعامؿ االرتباط المحسوب بيف المتغيريف (%99)بػ 
المجدولة ( F)وىي أكبر مف قيمة ( 41.22)المحسوبة ( F)بمغت قيمة ( F)بواسطة اختبار 

وىذا يعني أف قيمة االرتباط المتحصؿ بيف ( 148 )عند درجة حرية( 6.63)تساوي 
وأنيا حقيقية ( 0.01)الحرماف العاطفي والتأخر الدراسي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 : ولـ تنشأ عف الصدفة أو خطأ المعاينة، وعميو يمكف إثبات الفرضية الثانية القائمة بأنو
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحرمان العاطفي والتأخر الدراسي لدى تالميذ 

  .المرحمة المتوسطة عينة الدراسة
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:  تفسير نتائج الفرضية الثانية-4
، فتجد أف (08)مف خالؿ ما سبؽ مف نتائج المتوصؿ إلييا الموضحة في الجدوؿ رقـ    

الحرماف يؤدي بالتمميذ إلى تأخر نتيجة غياب المراقبة واإلىتماـ مف الوالديف وعدـ توفير 
مطالب الضرورية لتمميذ الذي يؤدي إلى انخفاض تقدير الذات والتشتت في االنتباه، فعدـ 

تمتع الجو األسري باإلستقرار واليدوء، ينعكس حتما عمى أفراده فيصبح لدى التمميذ شخصية 
غير متوازنة ال تستطيع مواجية المشاكؿ عكس العالقات األسرية الجيدة تنمي قدرة الفرد 
عمى الضبط الذاتي وتجعمو يتمتع بمستوى مف الطموح، ألف لمعائمة وظيفة اجتماعية بالغة 

األىمية فيي المدرسة األولى لمفرد بتكويف شخصية الطفؿ وتوجيو سموكو وتمنحو الثقة التي 
نجازاتو، وقد أشارت كثير مف الدراسات إلى أف ىناؾ  تعتبر عامؿ في شخصيتو وتحصيمو وا 

ىـ في المدرسة فال ئارتباط كبير بيف الثقة والتحصيؿ الدراسي فالوالديف الذيف ال يراقبوف أبنا
وىذا قد يرجع إلى  شؾ أف األوالد يجدوف مف اإلىماؿ ما يدفعيـ إلى التأخر الدراسي

المستوى الثقافي لموالديف أو غيابيـ أو عدـ توفر الجو المالئـ لإلستذكار وعدـ اىتماميـ 
بدراستيـ وواجباتيـ المنزلية، فتؤثر طريقة معاممة الوالديف ألبنائيـ عمى مستوى تحصيميـ 
الدراسي، فالوادييف المذاف ييتماف بحياة أبناىـ ويشاركوف في أنشطتيـ يؤثراف ايجابيا في 
إنجازىـ الدراسي، اف ما توفره األسرة مف بيئة اجتماعية ونفسية ألبنائيا وما تتيح ليـ مف 
إمكانيات مادية تمبي متطمباتيـ الدراسية، تؤدي الى استقرارىـ االجتماعي وعمى مستوى 
التحصيؿ لدييـ، وبالتالي فأي غياب مف طرؼ الوالديف وحرماف يؤثر سمبيا عمى مساره 

 .تعميمي لمتمميذ مقارنة مف أقرانيـ الذيف يتمتعوف باالىتماـ مف طرؼ والدييـ
 معرفة الفروؽ في والتيأجريت الدراسة في اليند، : (1981) دراسة خان     وىذا ما أكدتو

درجات التوافؽ المحروميف مف الوالديف، والمراىقيف اإلعتيادييف غير المحروميف منيـ  
وتوصمت نتائج الى وجود فروؽ معنوية في التوافؽ األسري والدراسي، والتوافؽ االجتماعي 

والتوافؽ االنفعالي بيف المحروميف وغير المحروميف مف الوالديف، ولصالح الطمبة غير 
. المحروميف مف الوالديف

 (85، ص1994طالب ناصر حسين وأخر،)                                                
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 :عرض وتحميل نتائج الفرضية الثالثة-5
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتأخرين دراسيا  في : تنص الفرضية الثالثة عمى أنو

 .درجة الحرمان العاطفي تعزى لمتغير المستوى الدراسي

 لعينتيف مستقمتيف، بواسطة نظاـ الحزمة "ت"تـ قياس ىذه الفرضية باستخداـ اختبار 
: ، تحصمنا عمى النتائج المبينة في الجدوؿ التاليspss25اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 

لمفروق بين المستويات   وداللتيا اإلحصائية" F "قيمة :  يوضح(09)دول رقم الج
الدراسية في الحرمان العاطفي 

 
 
 

 

عدد 
أفراد 

 المجموعة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
F 

مستوى  
 Fالداللة

 5.45 44.75 8 1سنة

3.08 

دالة  
إحصائيا 

 0.05عند 
 3.62 43.38 8 2سنة
 3.87 45.5 4 3سنة
 8.84 51.5 12 4سنة
    
أف المتوسط الحسابي  (09)يتضح مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدوؿ رقـ    

، وأف المتوسط (5.45) وانحرافيـ المعياري يساوي (44.75)لمجموعة السنة األولى  يساوي
 وأف (3.62)وانحرافيـ المعياري يساوي ( 43.38)الحسابي لمجموعة السنة الثانية يساوي 

   وانحرافيـ المعياري يساوي(45.5)المتوسط الحسابي لمجموعة السنة الثالثة  يساوي
وانحرافيـ المعياري ( 8.84)وأف المتوسط الحسابي لمجموعة السنة الرابعة يساوي ( 3.87)

 وىي دالة إحصائيا عند مستوى (3.08) ( "F" ) في حيف بمغت قيمة (8.84)يساوي
توجد فروق ذات داللة  القائمة بأنوالثالثة ، وعميو يمكف قبوؿ الفرضية (0.05)الداللة

في درجة الحرمان العاطفي تعزى لمتغير المستوى  بين المتأخرين دراسيا احصائية
. الدراسي
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وبما أف اختبار تحميؿ التبايف ال يكشؼ اتجاه الفروؽ، توجب إجراء معالجة بعدية اختبار 
شيفيو تبيف أف الفروؽ موجودة بيف المجموعة السنة الثانية ومجموعة السنة الثالثة فقط في 

 .حيف ال توجد فروؽ بيف بقية المجموعات

 نصت الفرضية عمى وجود، فروؽ ذات داللة احصائية : تفسير نتائج الفرضية الثالثة-6
في درجة الحرماف العاطفي تعزى لمتغير المستوى الدراسي، حيث  بيف المتأخريف دراسيا

وانطالقا مف فروؽ بيف  كشفت نتائج التحميؿ ذلؾ مما يؤكد اثبات وصحة الفرضية
متوسطات في درجة الحرماف العاطفي بيف المتأخريف دراسيا يتضح أف التالميذ يختمفوف 

عادة مف حيث قوة رغبتيـ مف مستويات الدافعية التي يمتمكونيا كؿ سنة، واالىتماـ 
الذي يتمقونو مف طرؼ األولياء في كؿ سنة، وكذلؾ العوامؿ التعميمية التي ليا عالقة 

بالفعؿ التعميمي مف مناىج وكتب وطرؽ التدريس واألساليب وأدوات التقويـ وعدـ مرونة 
 .  البرامج وكثافتيا واكتظاظ الصفوؼ الدراسية

  :عرض وتحميل نتائج الفرضية الرابعة-7

أخرين تتوجد فروق ذات داللة احصائية بين الم:  تنص الفرضية الرابعة عمى أنو   
 .(، أنثىرذك)دراسيا  في الحرمان العاطفي تعزى لمتغير الجنس 

تـ قياس ىذه الفرضية باستخداـ إختبار ت لعينتيف مستقمتيف، بواسطة نظاـ الحزمة    
 :، تحصمنا عمى النتائج المبينة في الجدوؿ التاليSPSS25اإلحصائية لمعمـو اإلجتماعية 

لمفروق بين الجنسين المتأخرين دراسيا   قيمة ت وداللتيا اإلحصائية (10)دول رقم الج
 في الحرمان العاطفي

 عدد 
 أفراد

 المجموعة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
T 

درجة 
 Tحرية 

 T مستوى الداللة

 5.51 46 21 إناث
1.13 30 

 غير دالة      

 9.63 49 11 ذكور
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أف المتوسط الحسابي  (10)يتضح مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدوؿ رقـ    
، وأف المتوسط الحسابي (5.51)بإنحراؼ معياري يساوي ( 46)لمجموعة االناث يساوي 
  "ت" ، في حيف بمغت قيمة (9.63)بإنحراؼ معياري يساوي ( 49)لمجموعة الذكور يساوي 

توجد  وىي غير دالة إحصائيا، وعميو يمكف رفض الفرضية الرابعة  القائمة بأنو (1.13)
فروق ذات داللة إحصائية بين المتأخرين دراسيا في الحرمان العاطفي تعزي لمتغير 

ونقبل الفرض الصفري القائل بأنو ال توجد فروق ذات داللة  (إناث، ذكور)الجنس 
               إحصائية بين المتأخرين دراسيا في الحرمان العاطفي  تعزي لمتغير الجنس 

 .(إناث ، ذكور )

: تفسير نتائج الفرضية الرابعة-8

غير دالة، إحصائيا يعني أننا " ت"نجد قيمة  (10)   مف النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ 
نقبؿ الفرضية الصفرية التي تسمح لنا بالقوؿ بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

ويمكف  (ذكور، إناث )المتأخريف دراسيا في درجة الحرماف العاطفي تعزى لمتغير الجنس 
تفسير ذلؾ مف خالؿ طبيعة الوسط المدرسي والظروؼ التي تييئيا المدرسة بتوفير جو 

الراحة واألمف واالستقرار الذي يزيؿ الفروؽ بيف الفروؽ بيف الذكور واإلناث وذلؾ باالختالط 
سويا في الدراسة منذ رياض األطفاؿ وحتى تخرج مف الجامعة، وليس ىذا شعارا أساسيا بؿ 
ىو ضرورة اجتماعية ونفسية لكؿ الجنسيف اذا أف الفصؿ بينيما يخمؽ كثيرا مف مصاعب 
التعامؿ في بيت والمجتمع والدراسة، فعدـ التوافؽ األسري واالضطراب المنزلي ينتج عنو 

العديدة مف مشكالت لمتمميذ سواء اناث أو ذكور، حيث تدخؿ االنطوائية في شخصية التمميذ 
. مما يسب في تأخره الدراسي

 ويمكف إرجاع عدـ اختالؼ بيف الجنسيف إلى العوامؿ االجتماعية الثقافية التي تمعب دورا 
كبيرا في المسار الدراسي لمتمميذ، فقد يفترض األىؿ أف األوالد أفضؿ مف البنات في 
الرياضيات وأف البنات أفضؿ مف األوالد في مواد الحفظ، كما يمعب أسموب التحصيؿ 

العممي المختمؼ لدى كؿ مف األوالد والبنات دورا في تفوؽ أو التأخر فاإلناث يسعينا عادة 
. الى التركيز عمى الفيـ المادة فيما يسعى الذكور لمتركيز عمى التحقيؽ نتائج النيائية

كما أف تكميؼ، بعض األسر الفقيرة ألبنائيـ بالعمؿ وقت فراغيـ بقصد مساعدة انما يكوف 
. عمى حساب تحصيؿ الطالب وىذا يسبب التأخر الدراسي
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ىدفت حيث  (1978بانتريتي،  ) دراسة معفيما تعارضت النتائج ىذه الدراسة الحالية 
الدراسة إلى إيجاد العالقة بيف اتجاىات التالميذ المحروميف والتحصيؿ الدراسي لدى تالميذ 

، وىدفت إلى معرفة الخصائص التي يتميز بيا المتأخروف دراسيا وقد (اناث ذكور،)المتوسط 
بيف أف المتأخروف دراسيا مف الذكور كاف أكثرىـ شعورا باإلحباط واإلرىاؽ والرغبة في النـو 
أثناء النيار، أما بالنسبة لإلناث فكاف تقديرىف ألنفسيف منخفض وكانت عالقتيف باآلخريف 

 (10،ص2009سميرة قوتة، )                                                          .سيئة
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 : خاتمة الدراسة  

   مف خالؿ الدراسة التي قدمتيا الباحثة وتناولت فييا الحرماف العاطفي وعالقتو بالتأخر 
الدراسي، يتضح لنا وجود عالقة ارتباطية بيف الحرما العاطفي والتأخر الدراسي لذلؾ يجب 
االشارة الى ضرورة اىتماـ األسرة الجانب النفسي والعاطفي ألبناءىا ومحاولة توفير جو مف 
الحب والمودة واالىتماـ والدؼء داخؿ الجو األسري وذلؾ لمحفاظ عمى النفسية السوية وبناء 
شخصية في جميع الجوانب، ألف االىتماـ بالجانب المادي واىماؿ الجانب العاطفي يؤدي 
الى عدة اضطرابات وسموكات غير سوية، وعمى المدرسة كذلؾ توفير الخدمات التعميمية 
الصحية داخؿ فصوؿ الدراسية تيتـ بالتوجيو الفردي لمتمميذ الذي يعاني مف مشكمة التأخر 
ومتابعتو وذلؾ بتوفير برامج االشراؼ والتوجيو الالزمة، كما تؤدي خدمات في مجاؿ حؿ 

المشكالت االجتماعية لمتمميذ داخؿ المدرسة والمشكالت األسرية التي قد تعاني منيا بعض 
. وتؤثر عمى أداء تحصيميـ

   اضافة الى ذلؾ يجب االىتماـ بجنس األبناء، ألف كؿ جنس لو خصوصياتو ومميزاتو مع 
. ضرورة عدـ اعطاء قيمة لجنس دوف اخر، كال جنسيف بحاجة الى االىتماـ والرعاية

 :   وفي ىذه الدراسة نقترح جممة مف النقاط
  :التوصيات-1

القياـ بعمميات ارشادية متكاممة ومنظمى داخمة المتوسطات بتوعية الطالب نحو  -
مستقبميـ مف خالؿ التعرؼ عمى امكانياتيـ الحقيقية وتعمميـ ميارات التخطيط 

 .لممستقبؿ عمى أسس سميمة
وضع برامج عالجية لممتأخريف دراسيا في مختمؼ مستويات الدراسة يسير عمى  -

 .تطبيقيا فريؽ مف األخصائييف النفسانييف بالتنسيؽ مع المدرسيف وادارة المدرسة
ضرورة سعي األياء لكسب ثقة األبناء عمى االطالع لمشاكميـ وىموميـ ليكونو عامال  -

 .ايجابيا في حياة أبنائيـ
العمؿ عمى توعية الوالديف بأىمية دورىما وتقديـ الرعاية المناسبة ألبنائيـ واشباع  -

 .حاجاتيـ
تفعيؿ العالقة بيف المدرسة واألولياء، حتى الينبغي العمؿ محصورا داخؿ محيط  -

 .المدرسة دوف اشتراؾ العائمة في تنميتو وتدعيمو
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 :االقتراحات-2
 .القياـ بدراسات في الحرماف والتأخر الدراسي تتناوؿ متغيرات جديدة -
اجراء دراسات أخرى تبحث في أسباب التأخر مف جوانب أخرى لـ تتطرؽ ليا  -

 .الدراسة
 .اجراء دراسة أسباب التأخر مف وجية نظر التالميذ في مراحؿ المتوسط والثانوي -
 .اجراء دراسة برنامج تربوي ارشادي لمحد مف ظاىرة التأخر الدراسي -
 . بناء برنامج ارشادي لمتخفيؼ مف أثر الحرماف العاطفي -
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 (:1)الممحق رقم 
 -الوادي-جامعة الشهٌد حّمه لخضر

 كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة

 شعبة علوم التربٌة

 تخصص ارشاد وتوجٌه

 

 

 التعليــــمات

 :عزيزي التلميذ

   يتضمف ىذا المقياس مجموعة مف العبارات، والمطموب منؾ قراءة كؿ العبارات بدقة مع 
 .   الخانة التي ترى أنيا تناسبؾ (  x)وضع عالمة في 

  مع العمـ أف ىذه اإلجابات سوؼ تستخدـ لغرض البحث العممي فقط ولف يطمع عمييا أي 
 .شخص

 

 :البيانات العامة

  :أنثى- ذكر                                   : الجنس -

 :........................المستوى الدراسي -
 :.....................معدؿ الفصؿ األوؿ -
 :......................معدؿ الفصؿ الثاني -

 

 شكرا لكم



 
  

 ( 2)ممحق رقم 
 :نتائج الدراسة

 

One-Sample Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

الحرمان 

 العاطفي

150 47,073

3 

9,77333 ,79799 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 72 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

الحرمان 

 العاطفي

-31,237 149 ,000 -24,92667 -26,5035 -23,3498 

 

Descriptives 

   الحرمان العاطفي

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

السنة 

1 

8 44,75 5,445 1,925 40,20 49,30 36 53 

السنة 

2 

8 43,38 3,623 1,281 40,35 46,40 40 51 

السنة 

3 

4 45,50 3,873 1,936 39,34 51,66 42 51 



 
  

السنة 

4 

12 51,50 8,837 2,551 45,89 57,11 40 70 

Total 32 47,03 7,186 1,270 44,44 49,62 36 70 

 

ANOVA 

 الحرمان العاطفي

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 

397,594 3 132,531 3,084 ,043 

Within 

Groups 

1203,375 28 42,978 
  

Total 1600,969 31    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   الحرمان العاطفي   

Scheffe   

(I) المستوى الدراسي (J) المستوى الدراسي 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 2 1,375 3,278 ,981 -8,37 11,12 

3 -,750 4,015 ,998 -12,69 11,19 

4 -6,750 2,992 ,191 -15,65 2,15 

2 1 -1,375 3,278 ,981 -11,12 8,37 

3 -2,125 4,015 ,963 -14,06 9,81 

4 -8,125 2,992 ,084 -17,02 ,77 

3 1 ,750 4,015 ,998 -11,19 12,69 

2 2,125 4,015 ,963 -9,81 14,06 



 
  

4 -6,000 3,785 ,485 -17,25 5,25 

4 1 6,750 2,992 ,191 -2,15 15,65 

2 8,125 2,992 ,084 -,77 17,02 

3 6,000 3,785 ,485 -5,25 17,25 

 

 

 الحرمان العاطفي

Scheffe
a,b

   

 N المستوى الدراسي

Subset for 

alpha = 

0.05 

1 

2 8 43,38 

1 8 44,75 

3 4 45,50 

4 12 51,50 

Sig.  ,179 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample 

Size = 6,857. 

b. The group sizes are unequal. The 

harmonic mean of the group sizes is 

used. Type I error levels are not 

guaranteed. 

 

 



 
  

 

 

Statistiques de groupe 

 

المجموع

 N ات

Moyen

ne 

Ecart 

type 

Moyenne 

erreur 

standard 

 1,203 5,514 46,00 21 أنثي الحرمان

 2,905 9,633 49,00 11 ذكر

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t Ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différenc

e 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance de 

la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

الحرمان 

 العاطفي

Hypothèse de 

variances égales 

4,368 ,045 -1,126 30 ,269 -3,000 2,663 -8,439 2,439 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

-,954 13,527 ,357 -3,000 3,144 -9,765 3,765 

 

Group Statistics 

المجمو 

 N Mean عات

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

الحرما

ن 

العاط

 في

 1,333 3,770 52,75 8 عليا

 675, 1,909 38,25 8 دنيا

 

 

Independent Samples Test 



 
  

 

Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

الحرمان 

 العاطفي

Equal variances 

assumed 

,624 ,443 9,705 14 ,000 14,500 1,494 11,296 17,704 

Equal variances not 

assumed 
  

9,705 10,367 ,000 14,500 1,494 11,187 17,813 

 

 الحرمان العاطفي

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,719 36 

 

Scale Reliability Statistics  

   Cronbach's α  McDonald's ω  

scale  
 
0.719  

 
0.779  

 

Note.  Of the observations, 30 were used, 0 were excluded listwise, and 30 were 

provided.  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,542 

N of 

Items 

18
a
 

Part 2 Value ,487 

N of 

Items 

18
b
 

Total N of Items 36 



 
  

Correlation Between Forms ,708 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,829 

Unequal Length ,829 

Guttman Split-Half Coefficient ,829 

a. The items are: VAR00001, VAR00003, 

VAR00005, VAR00007, VAR00009, 

VAR00011, VAR00013, VAR00015, 

VAR00017, VAR00019, VAR00021, 

VAR00023, VAR00025, VAR00027, 

VAR00029, VAR00031, VAR00033, 

VAR00035. 

b. The items are: VAR00002, VAR00004, 

VAR00006, VAR00008, VAR00010, 

VAR00012, VAR00014, VAR00016, 

VAR00018, VAR00020, VAR00022, 

VAR00024, VAR00026, VAR00028, 

VAR00030, VAR00032, VAR00034, 

VAR00036. 

 


