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االهداء
الى زوجي رفيق دربي  ...............إلى من مهد لي طريق العلم بعد اهلل
إلى من ذللت لي الصعاب بدعواتها الصالحة  ...أمي الحبيبة
إلى من مدوا يد العون لي وساندوني حتى نهاية مشواري  ...أخواتي الغاليات
إلى أوالدي الذين أرى في محياهم طريقي المنير نحو المستقبل  ...شكراً لكم من القلب .
شكراً من القلب إلى كل القلوب البيضاء التي هيأت لي كل الظروف ...
إليكم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع.

أ

الشكر والتقدير
الحمد هلل القائل في محكم كتابه ( لئن شكرتم ألزيدنكم )  ,والصالة والسالم على رسول هللا القائل ":من
ال يشكر الناس ال يشكر هللا "
بداية أشكر هللا عز وجل الذي ساعدني على إتمام دراستي وتحمل المصاعب في سبيل ذلك ,أتقدم
بالشكر والتقدير لمشرفتي الفاضلة الدكتورة ضحى عبود  ,التي تفضلت باإلشراف على إتمام هذه
الرسالة حيث كانت بحر العلم الذي نغترف منه حيث ال ينضب ,ونبع العلم والمعرفة  ،جزاها هللا مني
خير جزاء .
كما أتقدم بالشكر الوافر الى األساتذة أعضاء هيئة التحكيم على ما قدموه من مالحظات وأراء مثرية
وقيمة ساهمت في إتمام هذا العمل المتواضع ,كذلك اتقدم بالشكر واجل العرفان الى الهيئة التدريسية
واعضاء لجنة المناقشة على المعلومات المثرية التي استفضت منها من بحرهم وعلمهم الكثير ,والشكر
موصول ايضا الى كل أم كانت لها بصمة في هذه الرسالة المتواضعة .
إلى تلك القلوب البيضاء التي أمدت لي يد العون ( جميع أفراد عائلتي الكرام ) أنثر بين أيديهم جميع
كلمات الحب والود والثناء والشكر علها توفي ولو بقدر بسيط حقهم .
إلى جميع دعائم العلم في بالدنا  ،إلى العاملين في جامعاتنا إليكم أفضل عبارات الشكر والتقدير على
جهودكم المقدمة في تيسير المهمات للطالب .

ب

ملخص الدراسة باللغة العربية
قلق االنفصال لدى أطفال الصف األول األساسي وعالقته بالسمات الشخصية ألمهاتهم في
محافظة مسقط
اعداد الطالبة  :ايمان بنت عايل بن راشد الفارسي
المشرفه الدكتورة :ضحى عبود
هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن العالقة بين قلق االنفصال لدى طالب الصف االول االساسي
في محافظة مسقط وسمات شخصية أمهاتهم .وقد بلغت عينة الدراسة ( )621طالبا ً واما ً موزعة
بشكل التالي ( )16طالبا ً وطالبة و ()16اما ً .وقد تم استخدام مقياس قلق االنفصال المتكون من
( )63فقرة والذي كان من اعداد الباحثتان د .عايدة صالح د .نجاح السميري ( ,)2002ومقياس
سمات الشخصية ال يزنك والذي قام بترجمته وتعريبه د.امطونيوس مخائيل  .وقد قامت الباحثة
بتطبيق المقياسيين على عينة الدراسة على شكل مقابلة فردية للطالب واألمهات في البيئة العمانية
وحصولها على دالالت صدق وثبات عالية ,فقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها :
ان نسبة شيوع قلق االنفصال وانتشاره جاء بنسبة  %44من اجمالي النسبة سواء كانت للذكور آو
لإلناث وهذا يدل على وجود قلق االنفصال  ,كما توصلت الدراسة الى ان سمة الشخصية االكثر
شيوعا ً بين االمهات في المرتبة االولى هي سمة االنبساطية والمرتبة الثانية جات سمة الكذب
والمرتبة الثالثة جات سمة الذهانية والمرتبة الرابعة سمة العصابية من اجمالي نسب االبعاد ,وانه
يوجد فروق دالة بين االطفال ( الذكور واالناث ) في قلق االنفصال لصالح فئة االناث  .كما انه
اظهرت النتائج انه يوجد عالقة بين قلق االنفصال وبين بعد العصابية .باإلضافة الى عدم وجود
فروق بين متوسطات استجابة االمهات في السمات الشخصية تبعا ً لمتغير العمر.
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أوالا  :المقدمة :
تعد السنوات األولى في مرحلة الطفولة من الفترات الهامة في حياة الطفل المستقبلية حيث تزداد
ٌ
إمكانات نموه الجسدي والنفسي بصورة ملحوظة وتظهر لديه حاجات واهتمامات جديدة فهي ،
مرحلة حاسمة في حياة الفرد ستبنى حياته المستقبلية من خالل ما يتعرض له الطفل في هذه
المرحلة ،لذلك نالت مرحلة الطفولة المبكرة وأساليب التربية المعتمدة فيها اهتمام الباحثين وعلماء
التربية والنفس في كافة المجاالت ،فالطريقة التي يربى بها الطفل في هذه المرحلة لها دور مهم في
تكوينه النفسي وبناء شخصيته وأسلوب التربية الذي يثير مشاعر الخوف وانعدام األمن في موقف
التفاعل  ،يعرض الطفل لمشكالت نفسية أو سلوكية أو تأخر في نواح مختلفة من النمو) الشربيني،
 :1002ص  ) 9فمرحلة الطفولة المبكرة مرحلة غاية في الحساسية كما أنها تعتبر من أهم
المراحل في حياة اإلنسان ففيها تتكون القدرات وعناصر الشخصية وأنماط السلوك وتتأثر بشكل
أساسي بنوع العالقات داخل األسرة  ،فيرى بولبي أن حاالت القلق وبعض الحاالت المرضية عند
الكبار يمكن أن تكون متعلقة بحاالت تالشي التعلق وفقدان األم أثناء الطفولة( .الريماوي,
:1997

ص230

).حيث

يوجد

أجماع

من

قبل

علماء

النفس

أمثال

فرويد

 Freudوأريكسون  Eriksonوبولبي  Bowlbyعلى أهمية دور األسرة وأثرها العميق في
التنشئة االجتماعية للطفل وفي تكوين شخصيته ،ويؤكدون أيضاً على دور كل فرد من أفراد األسرة
في عملية النمو النفسي واالجتماعي للطفل ،حيث يتشكل نمو الطفل في ظل الحب والرعاية
المالئمة من اآلباء (عبد الرازق : 1002 ،ص  , ) 162كما أوضحت البحوث على أهمية العالقة
بين األم وبين الطفل والتفاعل الحاصل بينهما ،كما بينت أيضاً أن أساس القلق الذي ينتاب الطفل
هو نتيجة شعوره بالوحدة واالنفصال في فترة الطفولة ( المخزومي  : 1002 ,ص  ) 229فقلق
االنفصال يبدأ في الظهور أوالً قبل أن يتم الطفل عامه األول  ،وهي عالمة مميزة إلدراك الطفل
2

بعملية انفصاله عن والدته (أو من يحل محلها) كمرحلة من مراحل النمو الطبيعي ..فإن قلق
شهر .ويبدأ في االختفاء ببلوغ الطفل نصف
االنفصال يظهر بوضوح ما بين  9أشهر إلى ً 21ا
عامه الثالث ( 20شهر) .والختفاء ذلك التوتر دور هام في عدم شعور الطفل بالخوف والقلق حينما
يبتعد قليالً عن والديه مع بدايات حياته االجتماعية التي تتناسب مع مثل هذا السن  ).عبد الرحيم،
 : 1002ص , )22ورغم أن قلق االنفصال عادة يختفي في العام الثالث من عمر الطفل إال أنه
قد يعاود الظهور الحقا عند دخول المدرسة ولكن غالبا ما يكون بشكل مؤقت حتى يألف الطفل
ذلك الموقف الجديد .ولشخصية األم دور كبير في التأثير على نمو األطفال وعلى شخصيته
وتعلقه بها أو عدم تعلقه بها حيث أن الشخصية تتكون من وجهة نظر أيزنك  Eysenckمن أربع
سمات رئيسة هي :االنبساطية ،(E) Extraversion ،العصابية  ، (N) Neuroticismالذهانية
 ،(P) Psychoticismالكذب المراءاة )) . Lie (Lعبد الخالق :2996 ،ص  , (12ونظ ار ألن
الوالدي ن هما المنبع الذي يحتك به الطفل احتكاكا مستم ار ومتواصال والمثل األعلى له في كل شيء
وخاصة األم ؛ فهي مصدر اإلشباع األول لحاجاته وتواجدها الدائم معه  .ولذلك قامت الباحثة
بتسليط الضوء على قلق االنفصال لدى طفل الصف األول وعالقته بسمات شخصية األم وتوضيح
النقاط الرئيسية الموضحة فيها .

ثانيا  :مشكلة الدراسة :
تنتشر اضطرابات القلق عامة بين األطفال بنسبة تصل إلى  %20وتختلف بحسب الفئات العمرية
المختلفة  ،أما عن اضطراب قلق االنفصال خاصة فينتشر بنسبة  %2بين األطفال والمراهقين
ولكن لدى األطفال أكثر منه في المراهقين كما أنه ينتشر لدى الذكور بنفس معدالت انتشاره بين
اإلناث ) .سليمان : 1002 ،ص  , ) 21وتنبع مشكلة الدراسة الحالية من خالل معايشة الباحثة
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نوعا من التعلق
للظروف والواقع االجتماعي والنفسي لألطفال كونها معلمة حيث يالحظ أن لديهم ً
بأمهاتهم والقلق والتوتر ،مما قد ينعكس آثاره عليهم وعلى ذويهم وعلى وثقتهم بأنفسهم  ،وبالتالي
ينعكس أيضاً بصورة سلبية على سلوكياتهم فيظهر لديهم السلوك االنطوائي أو االنسحابي أو
ممارسة سلوكيات عدوانية اتجاه األطفال اآلخرين ،ومن ثم يؤثر على عالقتهم باآلخرين وتكيفهم
معهم ،األمر الذي دفع الباحثة إلى مراجعة الكتب واالبحاث في قلق االنفصال وسمات الشخصية
(دراسة  ,Campell,1986دراسة ,Kaneshero, 2008

دراسة  . (Rutter, 2004حيث

اجمعت الدراسات في العلوم التربوية والنفسية ان الطفل يكون دائما بحاجة الى ان ينمو في كنف
أسرة مستقرة من الوالدين واذا ما تعرضت االسرة للتفكك او االنفصال فان ذلك له تأثير كبير على
شخصية الطفل بصفة عامة وعلى نفسيته بصفة خاصة  ,مما يضطرب سلوكه ويشعر بالقلق
وال توتر وعدم الثقة بالنفس ولدى االم الدور االكبر في زرع تلك الثقة لدى طفلها  ,فقلق االنفصال
هو تعبير عن قلق الطفل من انفصاله عن مصدر األمان العاطفي داخل األسرة وابتعاده عن الجو
المألوف الذي اعتاده ،فتعلق الطفل بأمه له تأثير كبير على قلق االنفصال لديه  ،فقد أشار فرويد
إلى قلق الطفولة بأنه يعود إلى صدمة الميالد أي االنفصال عن جسد األم ،إال أن النظرية
السلوكية أشارت إلى القلق على أنه استجابة متعلمة من خالل المواقف المحيطة بالطفل  ) .فرويد،
 : 2912ص  . )221من هنا جاءت مشكلة الدراسة والتي تتبلور في السؤال الرئيسي التالي :
هل هناك عالقة بين قلق االنفصال لدى أطفال عينة الدراسة وسمات الشخصية ألمهاتهم ؟
ثالثا :أهداف الدراسة  :تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على :
 .2درجة شيوع قلق االنفصال لدى أطفال عينة الدراسة .
 .1درجة شيوع سمة ( االنبساطية ،العصابية ،الذهانية ،الكذب ) لدى األمهات في عينة الدراسة
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 .2طبيعة العالقة بين قلق االنفصال وسمات شخصية األم لدى األطفال.
 .2طبيعة الفروق بين األطفال على مقياس قلق االنفصال تبعا لمتغير الجنس .
 .2طبيعة الفروق بين األمهات على مقياس سمات الشخصية تبعاً لمتغير العمر .

رابع ا :أسئلة الدراسة :
تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية :
 .2ما هي درجة شيوع قلق االنفصال لدى أطفال عينة الدراسة ؟
 .1ما السمات االكثر شيوعاً لدى االمهات في عينة الدراسة( االنبساطية ،العصابية ،الذهانية،
الكذب ) ؟
 .2هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السمات الشخصية لدى األمهات وقلق االنفصال لدى
أطفالهن؟
 _2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في قلق االنفصال لدى األطفال تبعاً
لمتغير الجنس؟
 _2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05لسمات شخصية األم تبعا لمتغير
العمر ؟

خامسا  :أهمية الدراسة:
األهمية النظرية :تتمثل األهمية النظرية للبحث الحالي فيما يلي :
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 .2قلة الدراسات واألبحاث التي تناولت العالقة بين قلق االنفصال لدى الطفل وسمات
شخصية أمه على حد علم الباحثة .
 .1أهمية الفئة العمرية التي تناولها البحث الحالي وهي مرحلة الطفولة المبكرة
 .2توفير قدر من المعلومات النظرية الهامة للمتخصصين والعاملين في مجال العلوم النفسية
والصحة واإلرشاد النفسي .
األهمية التطبيقية  :تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة الحالية فيما يلي :
 .2االستفادة من البيانات التي سيتم التوصل إليها في وضع االستراتيجيات والبرامج اإلرشادية
التي يمكن أن تساعد على خفض حدة قلق االنفصال لدى األطفال في المرحلة المبكرة
 .1كما أنها قد تفيد العاملين في مجال الطفولة واألمهات بكيفية التعامل مع األطفال من
خالل إعداد برامج إرشادية تستهدف أساليب تعامل األمهات مع االطفال وخاصة في
موضوع الفطام النفسي

سادسا  :حدود الدراسة :
الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة في مدارس التعليم األساسي الحلقة األولى في محافظة مسقط
والية السيب.
الحدود الزمانية :تم تطبيق أدوات الدراسة في الفترة الواقعة بين 1022/1026م
الحدود البشرية  :تتمثل الحدود البشرية للدراسة من طلبة الصف األول األساسي في الحلقة األولى
وامهاتهم بمحافظة مسقط والية السيب .
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الحدود الموضوعية :
تم دراسة العالقة على متغير الجنس والسمات الشخصية لألمهات وتم توظيف عدد من المقاييس
لخدمة أغراض الدراسة :
 .2مقياس قلق االنفصال من إعداد د .عايدة شعبان صالح د .نجاح عواد السميري وستقوم
الباحثة بالتحقق من الصدق والثبات من خالل تطبيقه على عينة استطالعية في سلطنة عمان.
 .1مقياس سمات الشخصية آليزنك تعريب وتقنين د .امطانيوس ميخائيل  ،ستقوم الباحثة بالتحقق
من الصدق والثبات من خالل تطبيقه على عينة استطالعية في محافظة مسقط بسلطنة عمان.

سابعا  :مصطلحات الدراسة :
تعريف قلق االنفصال  :يعرف الدليل اإلحصائي والتشخيصي الرابع لالضطرابات العقلية قلق
االنفصال على أنه "قلق زائد حول االنفصال عن المنزل أو األشخاص الذين يرتبط بهم الطفل
ويسبب حزناً شديداً في نطاق العالقات الوظيفية العامة" ).(DSM4, 1994, p676
ويعرف ايضاً هو شعور غامض غير سار مصحوب بالخوف والتوتر نتيجة شعور الطفل بوجود
خطر يهدده  ،وهو الخوف من فقدان األم وانفصاله عنها .وهو حالة من الشعور بعدم االرتياح
واالضطراب والهم الذي يظهر نتيجة للخوف المستمر من فقدان أحد األبوين .وقلق االنفصال
مرحلة تطورية يواجه خاللها الطفل قلقا عند انفصاله عن مانح الرعاية األساسي وعادة ما يكون
األم ).( Katrina & others, 2004, p12
تعريف قلق االنفصال إجرائي ا:
مجموع الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطفل على مقياس قلق االنفصال.
7

تعريف سمات الشخصية :
السمة : Trait
تعرف على أنها "ما يميز الفرد نسبيا عن اآلخرين وربما تكون أحدى الصفات الجسمانية أو صفة
انفعالية أو أحدى العادات الخاصة بالفرد" (مطاوع :2912 ،ص)212
بينما يعرفها ألبورت " بأنها استعداد أو نزعة عامة من المكونات السيكوفيزيقية تدفع وتحدد سلوك
الفرد " (رشوان  :1006 ,ص )26
الشخصية : Personality
نظام متكامل من السمات الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية ،الثابتة نسبيا ،والتي تميز الفرد
عن غيره و تحدد أسلوب تعامله و تفاعله مع اآلخرين ،وأيضا مع البيئة االجتماعية والمادية
المحيطة به (عبادة :1002 ،ص .)22
أما ايزنك ) (Eysenckفموقفه يقترب من موقف برت بعض الشيء حين يقول عن الشخصية
أنها التنظيم الثابت المستمر نسبيا لخلق الشخص ومزاجه وعقله وجسده ،وهذا التنظيم هو الذي
يحدد تكيفه الفريد مع محيطه )(Eysenck,1950, 167
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
المحور األول  :قلق االنفصال ) تعريفه – أسبابه – طرائق عالجه(
_ المقدمة
_ تعريف قلق االنفصال
_ معدل انتشار قلق االنفصال
_ تشخيص قلق االنفصال
_ أسباب قلق االنفصال
_ النظريات المفسرة لقلق االنفصال :
_ عالج قلق االنفصال
_ التعلق مفهومه وتعريفه
_ أنواع التعلق
المحور الثاني :سمات الشخصية
_ معنى الشخصية خصائصها
_ تعريف السمة
_ تعريف الشخصية
_ صفات الشخصية
_ العوامل المؤثرة في الشخصية
_النظريات المفسرة للشخصية
2

_ بناء أبعاد الشخصية ال يزنك
ثاني ا :الدراسات السابقة
_ الدراسات التي تناولت قلق االنفصال
أ -الدراسات العربية

ب -الدراسات االجنبية
_ الدراسات التي تناولت سمات الشخصية
أ -الدراسات العربية
ب -الدراسات االجنبية
_ مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة
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اإلطار النظري
المحور األول  :قلق االنفصال ) تعريفه – أسبابه – طرائق عالجه(
أوال  :المقدمة :
أشار علماء النفس إلى القلق على أنه حالة انفعالية غير سارة نتيجة لخطر يهدد البيئة المحيطة
داخليا ،ويعتبر القلق من مكونات الشخصية فبعض القلق قد يكون مفيداً في
بالفرد وقد يكون منشأه
ً
إثارة الدافعية ودفع الفرد إلى تعديل سلوكه بما يتناسب مع الظروف المحيطة من أجل خفض التوتر
والشعور بالقلق ،أما القلق المرضي فله أثار عكسية على الشخصية ونمو الفرد كما يؤثر على أدائه
وقدرته على التعلم .ترى الباحثة ان القلق ظاهرة شائعة في مرحلة الطفولة وله تأثيره الكبير في
هذه المرحلة العمرية فهي مرحلة حاسمة في تكوين شخصية الفرد مستقبالً ،وهذا ما دفع علماء
النفس التربية إلى دراسة القلق ومظاهره والمشاكل التي يسببها خاصة في مرحلة الطفولة ،وبذلك
تعددت الدراسات التي تهدف إلى تحديد مظاهره وأسبابه للعمل على إيجاد العالج المناسب ،فالقلق
عبارة عن مشاعر وأحاسيس غريبة ومؤلمة تنتج عن سوء تكيف (انسجام ) وتوافق وتط أر هذه
المشاعر على الفرد حيث ال يستطيع التوفيق بين دوافعه وحاجته األساسية من جهة وبين الواقع
الذي يعيشه والبيئة المحيطة من جهة أخرى وقد تكون أسبابه معروفة محددة أو غير محددة
وغامضة ،وبذلك يمكن القول بوجود نوعين أساسين للقلق:
 -2القلق العادي (الموضوعي) يأتي هذه النوع من الظروف الحياتية اليومية وبالتالي مصادره
معروفة ويمكن معرفة مسبباته والعمل على التكيف معها بما يحقق للفرد االرتياح والتخلص من
التوتر ،فهو يشكل إشارة إنذار يحذر العضوية ،فعندما نقترب من موقف خطير كتسلق الجبال
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مثالً أو االمتحان ،فإن جسدنا يرسل إشارات تحذر من األخطار المهددة للحياة ،وبالتالي
نتصرف بحذر أكبر وأكثر تركي اًز ،وقبل االمتحان يدفعنا مقدار قليل من القلق إلى التحضير
لالمتحان بشكل جيد (رضوان :1009 ،ص )26فمقدار من التوتر نتيجة للقلق العادي يشحن
طاقة الفرد ويدفعه إلى إيجاد الحلول المناسبة.
 -1القلق المرضي (العصابي) :وهو خوف غامض غير مفهوم ،يعتبر كمرض قد يصاحب الفرد
طوال حياته ،يجهل الفرد مصدره كما تختلف شدته من شخص إلى آخر( ،وتظهر ردود أفعاله
غامضة دون وجود أسباب واقعية تستدعي هذا القلق ،كما أن له آثا اًر سلبية كما أشرت سابقاً
فهو يؤثر على حياة الفرد وأمنه واستق ارره وقدرته على التعلم ،ويبقى في حالة من التوتر الدائم
والضيق والشك والخوف ،يمكن أن يقودنا إلى ردود فعل متسرعة ومخجلة بدون تفكير(رضوان،
 :1009ص .)26تعد اضطرابات القلق من االضطرابات المعروفة في مرحلة الطفولة
والمراهقة ،واضطراب قلق االنفصال من أهم أمراض القلق التي تصيب األطفال ،وعلى الرغم
من أن مخاوف االنفصال طبيعية بين الرضع والتي تعتبر جزءاً من التطور الطبيعي لنموه
ولكنها تعتبر حاالت مرضية تستدعي االهتمام بأطفال ما قبل المدرسة عندما تستمر لفترة
طويلة أو تتكرر أو تصبح معيقة إلى درجة تكون فيها ذات أثر سلبي على تفاعله االجتماعي
ونموه" .يبدأ قلق االنفصال لدى الطفل ما بين الشهر السادس ونهاية السنة الثانية وهي تلك
الفترة التي يكون فيها الطفل قد بدأ في تكوين عالقته العاطفية بأمه" (عبد الرحيم:1002 ،
ص.)22
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 -2ثاني ا :تعريف قلق االنفصال
بالرغم من قلة المراجع والكتب المتعلقة بقلق االنفصال إال أنه من االضطرابات كثيرة الشيوع في
مرحلة الطفولة ،فمن الطبيعي أن يبدي الطفل درجة من القلق حيال االنفصال الحقيقي أو التهديد
باالنفصال عن األشخاص الذين يتعلق بهم (في مرحلة الرضاعة) إال أن قلق االنفصال الذي
يحدث في فترة الطفولة المبكرة بعمر ( )6-2سنوات يعتبر اضطراب ألنه خارج التوقعات التطورية
الطبيعية .اختلفت وجهات النظر حول تعريفات قلق االنفصال من قبل علماء النفس ،فبعضهم
ربطه بدرجة تعلق الطفل بالحاضن وهو األم غالباً وبعضهم اآلخر ربطه بابتعاد الطفل عن والديه
وعدم قدرته على تحقيق التكيف واالستقاللية ضمن المواقف الجديدة ،وفيما يلي عرض لبعض
التعريفات :يمكن تعريف اضطراب قلق االنفصال "بأنه اضطراب يشبه اضطراب التجنب حيث
يضم القلق المرتبط بمجال واحد من السلوك أو بموقف معين  ،في هذه الحالة يرتبط القلق
باالنفصال ،ويرتبط هذا االضطراب بالقلق المرتفع الذي يخبره الطفل حين ينفصل أو يبتعد عن
والديه أو عن أي شخص تربطه به عالقة حميمة" (عبداهلل :1002 ،ص ,)129وهو "حالة من
الشعور بعدم االرتياح واالضطراب والهم الذي يظهر نتيجة للخوف المستمر من فقدان أحد األبوين
والتعلق غير اآلمن بالحاضن" (العناني :2992 ،ص.)262
وقلق االنفصال "مرحلةة تطوريةة يواجةه خاللهةا الطفةل قلقةا عنةد انفصةاله عةن مةانح الرعايةة األساسةي
وعةادة مةا يكةون األم" ) .(Katrina & otherx, 2004, p12وهةو "قلةق غيةر مناسةب مبةال فيةه
يرتبط باالنفصال عن أحد القائمين الرئيسةيين علةى العنايةة باألطفةال وعةادة مةا يكةون األم" (إليمةان،
 ،2991ص .)221ودعاه البعض اآلخر الخوف المرضي من المدرسة وبالتةالي يمكةن تعريفةه بأنةه
"اضةةطراب عصةةابي خةةاص بمرحلةةة الطفولةةة حيةةث يةرفض الطفةةل الةةذهاب إلةةى المدرسةةة رغةةم إصةرار
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والديه  ،إال أنه يفضل البقاء في المنزل ،مع ظهور أعراض نفسية وفزيولوجية كالغثيان وآالم الةرأس
والمعة ةةدة" (العاسة ةةمي :1002 ،ص .)22رأت الباحثة ةةة ان أغلة ةةب التعريفة ةةات السة ةةابقة ربطة ةةت قلة ةةق
االنفصةةال بابتعةةاد الطفةةل عةةن الشةةخص الم ةرتبط بةةه ،مسةةبباً لةةه حالةةة مةةن الضةةيق ،والقلةةق وصةةعوبة
التركيز وعدم الراحة ،وبذلك تعرف الباحثة قلق االنفصةال إجرائيةاً بأنةه اضةطراب يظهةر علةى شةكل
حالة انفعالية تصةيب الطفةل وتشةعره بعةدم االرتيةاح والتةوتر والقلةق بسةبب ابتعةاده عةن مصةدر األمةن
لديه (وهو األم غالباً) وذلك نتيجة الرتباطه وتعلقه القوي بوالديه وتعوده علةى التواجةد بقةربهم لفتةرات
متواصةةلة ،ويمكةةن تحديةةد مسةةتوى قلةةق االنفصةةال لةةدى الطفةةل مةةن خةةالل وجةةود عةةدد مةةن األع ةراض
الجسيمة والنفسية واالنفعالية التي تظهر عليه .وهذا القلق طبيعةي جةداً عنةد األطفةال الصةغار بعمةر
( )22-1شه اًر حيث يمةر األطفةال أغلةب األحيةان بمرحلةة خةوف مةن النةاس واألمةاكن الغريبةة ،لكةن
عن ةةدما يظه ةةر ه ةةذا الخ ةةوف ل ةةدى طف ةةل بعم ةةر م ةةن ( )6-2س ةةنوات وي ةةدوم أكث ةةر م ةةن اس ةةبوعين فهة ةذا
يستدعي االهتمام ألنه يؤثر على نمو الطفل وجوانب شخصةيته المختلفةة ،وسةبب لةه ضةيق وضةغط
يتدخل في نشاطات الطفل الطبيعية مثل ذهابه للروضة أو اللعب مع األطفال اآلخرين.

ثالث ا :معدل انتشار قلق االنفصال

يعتبر قلق االنفصال من االضطرابات الشائعة ،ويذكر الدليل التشخيصي الرابع لالضطرابات

العقلية  DSM4أن نسبة انتشار هذا االضطراب تبل  %2تقريباً ).(DSM4, 1994, P76
وتظهةةر اإلصةةابة بقلةةق االنفصةةال فةةي مرحلةةة الرضةةاعة أو سةةن مةةا قبةةل المدرسةةة أو قةةد يظهةةر فةةي
مرحلة المراهقةة" ،ويقةدر انتشةاره مةن  %2-2لمةن هةم فةي سةن المدرسةة مةن األطفةال ،وبمعةدل %2
للمراهقين" (سليمان :1002 ،ص .)21أما دراسة روتيةر  Rutterفقةد بينةت أن "نسةبة انتشةار القلةق
هةةي  %6.1عنةةد األطفةةال ،حيةةث أن ثلةةث ه ةؤالء األطفةةال لةةديهم قلةةق مفةةرط ،وتظهةةر أول عالمةةات
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القلةةق التطةةوري (قلةةق االنفصةةال) بعمةةر مبكةةر حةةين يميةةز الرضةةيع أمةةه أو مةةن يرعةةاه بشةةكل دائ ةةم"
).(Rutter, 2004, p6

رابع ا :تشخيص قلق االنفصال
تعتبر الفترات العابرة من قلق االنفصال طبيعية في مراحل العمر المبكرة (مرحلة الرضاعة) أما
القلق المفرط والمستمر في مرحلة الطفولة المبكرة فقد يؤدي إلى سلوك سلبي من قبل الطفل سواء
في المدرسة أو البيت ،وذلك لكي يلفت االنتباه وقد يكذب لتبرير مخاوفه ،فالعديد من األطفال غير
قادرين على وصف خوفهم ومشاعرهم الداخلية أو مالحظة سلوكياتهم أو القدرة على اتخاذ
الق اررات .ففي عمر  2سنوات يظهر األطفال شعو اًر بالقلق تجاه األذى الجسمي أو فقدان حب
الوالدين أو االختالف عن اآلخرين أو العجز عن التعامل مع الحوادث وتعد مشاعر القلق المتعلقة
بأخطار متوقعة من األمور الشائعة في مرحلة الطفولة المبكرة ) .(Charles, 1989, p113وفي
السنة الرابعة من عمره تبل ذروة مخاوفه من االبتعاد عن بيته وعن والديه فهو قد بدأ يدرك أنه
يعيش في عالم واسع ويخشى أن يتوه في خضم الحياة الواسعة  ،وقد يخاف أن يخطفه أحدهم
فيبدو عليه القلق واالنزعاج (عدس :2991 ،ص .)162ولتشخيص قلق االنفصال لدى الطفل
قامت الباحثة بالعودة إلى مجموعة من الدراسات والمقاييس التي تشير إلى وجود عدد من
األعراض لقلق االنفصال والتي يمكن مالحظتها وقياسها .وفيما يلي عرض ألهم أعراض اضطراب
قلق األنفصال لدى األطفال:
 -2أعراض جسمية:
يمتنةةع األطفةةال الةةذين يعةةانون مةةن قلةةق االنفصةةال بالبقةةاء وحةةدهم ف ةي الغرفةةة  ،فهةةم يتمسةةكون بشةةك
وحيةرة بالشةخص المتعلقةين بةه ،وبعضةهم يشةكو مةن أعةراض جسةيمة متكةررة عنةدما يتوقعةون حةدوث
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االنفصال كةآالم الةبطن والصةداع والغثيةان ) ،(DSM4, 1994, p35باإلضةافة إلةى إحمةرار الوجةه
أو اصةف ارره ،وتعةرق اليةدين ،وصةعوبة فةي التةنفس وقةد يعةانون مةن شةهية ناقصةة أو ازئةدة (Amal,
).2007, p3
 -1أعراض اجتماعية:
يلجأ بعض األطفال ذوي اضطراب قلق االنفصال إلى اإلحجام عن مواقف اجتماعية (كالذهاب إلى
حفلةةة أحةةد األطفةةال ،او زيةةارة بيةةت صةةديق) بسةةبب مةةا يعانونةه مةةن همةةوم أو قلةةق إزاء انفصةةالهم عةةن
والةةديهم أو عةةن الكبةةار ممةةن يتولةةون رعةةايتهم (مكتةةب اإلنمةةاء االجتمةةاعي :1002 ،ص .)122وقةةد
يكةون علةى شةكل رفةةض مسةتمر فةي الةذهاب إلةةى المدرسةة خوفةاً مةن االبتعةةاد عةن والديةه ،وفةي حةةال
ذهابة ةةه للروضة ةةة نالحة ةةظ انخفاض ة ةاً فة ةةي األداء األكة ةةاديمي واحجامة ةةه عة ةةن المشة ةةاركة فة ةةي األنشة ةةطة
).(Kaneshero, 2008, p7
 -2أعراض انفعالية
يشعر الطفل بقلق مستمر وضيق غير مبرر كما يظهر األطفال انزعاجاً شةديداً وخوفةاً حةول سةالمة
الشخص الذي يعتني بهم  ،وتشغل باله مخاوف حول أشةياء مثةل  :حةادث أو اختطةاف  ،سيحصةل
له أو لوالديه ).(Godsey & Ohters, 2007, p11
 -2أعراض سلوكية:
فاألطفال الذين يعانون من قلق االنفصال يجدون صعوبات كبيرة في النوم بمفةردهم دون وجةود أحةد
الوالةةدين (بسةةبب الخةةوف مةةن تعرضةةهم لك ةوابيس حةةول موضةةوع االنفصةةال عةةن الوالةةدين تحةةول دون
ةببا فةةي وجةةود عةةادات سةةيئة مثةةل (مةةص اإلصةةبع وقضةةم
نةةومهم) ويمكةةن أن يكةةون قلةةق االنفصةةال سة ً
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األظ ةةاهر ،تبلي ةةل الفة ةراش) (رضة ةوان :1009 ،ص )121باإلض ةةافة إل ةةى "البك ةةاء المس ةةتمر ونوب ةةات
الغضة ة ةةب المتكة ة ةةررة ،السة ة ةةلوك العة ة ةةدواني ،الخجة ة ةةل الشة ة ةةديد ،والعصة ة ةةبية التة ة ةةي ال تناسة ة ةةب الموقة ة ةةف"
 .)(Lafreniere, 1998, p13ولتشةةخيص قلةةق االنفصةةال ال بةةد مةةن وجةةود أغلةةب األع ةراض
والمؤشةرات السةةابقة لةةدى الطفةةل مةةع اسةةتمرارها لفتةرة مةةن الةةزمن (اسةةبوعين تقريبةاً) وفةةي حةةال وجودهةةا
فإنها تعتبر مشكلة وعندها يحتاج الطفل إلى رعاية واهتمام وعالج وفيما يلي تعرض الباحثةة بعةض
األساليب العالجية لقلق االنفصال في مرحلة الطفولة.

خامس ا :أسباب قلق االنفصال

تعددت أسباب القلق لدى األطفال بين وجود شخص جديد أو وضع جديد في البيئة المحيطة به،

والحالة التي تسبب القلق قد تكون بسبب تغير إيجابي مثل بدء نشاط جديد كذهاب الطفل للروضة
،ولكن في األغلب وجود هذا النوع من القلق يرتبط بتغيرات سلبية مثل المرض أو موت أحد أفراد
العائلة ،كما أن األطفال الذين يكون آبائهم وقائيين أكثر من الالزم يكونون أكثر عرضة لقلق

االنفصال ،وقد يكون وراثياً نتيجة وجود قلق أو اضطرابات عقلية أخرى لدى الوالدين ،وفيما يلي

عرض ألهم أسباب قلق االنفصال لدى الطفل .أشارت العناني إلى أسباب قلق االنفصال بأنه ناتج
عن "الشعور بعدم األمان نتيجة للحماية الزائدة واالعتماد على الكبار ،أو نتيجة لغياب األم المتكرر

عن الطفل في السنوات األولى من عمره ،كما أن وجود الصراعات األسرية تثير خوف الطفل من

فقدان أحد الوالدين (العناني :2992 ،ص.)261ويمكن إجمال أسباب قلق االنفصال لدى الطفل

بالعوامل التالية:

 -2عوامل نفسية اجتماعية:
_ االعتمةةاد الشةةديد للطفةةل علةةى أمةةه أو مةةن ينةةوب عنهةةا ،إن األطفةةال الةةذين لةةديهم ارتبةةاط عةةاطفي
بدرجةةة شةةديدة يخةةافون أكثةةر مةةن بقيةةة األطفةةال ،باإلضةةافة إلةةى مةةرور الطفةةل بخبةرات عةةابرة ارتبطةةت
بأحد أنواع مخاوف النمو التي يتعرض لها الطفل كالخوف من فقدان األم ،أو مةوت شةخص مةرتبط
به الطفل،أو انتقةال الطفةل مةن مكةان إلةى آخةر وعةدم اسةتقرار عالقاتةه (القةائمي :2996 ،ص.)62
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_الحماية الزائدة  ،فالعائالت التي يظهر فيها الطفةل اضةطراب قلةق االنفصةال قةد يكةون فيهةا ارتبةاط
شةةديد وحمايةةة ازئةةدة مةةن األخطةةار المتوقعةةة ،حيةةث يصةةبح األطفةةال هةةدفاً لقلةةق األبةةوين ال ازئةةد ممةةا
يجعلهم مهيئين لقلق االنفصال (سليمان :1002 ،ص.)12
 -1عوامل جينية (وراثية):
لقد أظهرت الدراسات أن األبناء آلباء مصابين بالقلق أكثر عرضة لقلق االنفصال واآلباء
المصابين باضطراب رهاب الخالء تتزايد مخاطر إصابة أطفالهم بقلق االنفصال ،حيث يحتمل
وجود أساس جيني موروث ينتقل من اآلباء إلى األبناء ،كما أن العوامل الجينية الموروثة من اآلباء
تسهم في حدوث هذا االضطراب لدى اإلناث أكثر من الذكور (سليمان :1002 ،ص.)11
 -2عوامل التعلم:
يةةتعلم الطفةةل القلةةق مةةن أحةةد الوالةةدين بشةةكل مباشةةر ،فخةةوف الوالةةد مةةن المواقةةف الجديةةدة ينم ةي لةةدى
الطفل الخوف من هذه المواقف ،كما أن بعض اآلباء يعلمةون أبنةائهم القلةق بالمبالغةة فةي تحصةينهم
من المخاطر المتوقعة (الحماية الزائدة) فةإذا كةان األب أو األم مةن النةوع الةذي يخةاف فةإن االبةن قةد
ينشةةأ عل ةةى الخةةوف م ةةن المواق ةةف الجديةةدة وخاص ةةة البيئةةة المدرس ةةية ويخش ةةى االنفصةةال ع ةةن البي ةةت
(س ةةليمان ،1002 ،ص .)12فالطف ةةل ي ةةتعلم القل ةةق م ةةن الوال ةةدين أو ج ةةو المن ةةزل وه ةةذا يظه ةةر عن ةةدما
ةر مةةن االبتعةةاد وبةةذلك يبةةث الوالةةدان الشةةعور بةةالخطر الةةدائم .وهنةةاك أسةةباب قةةد
يحةةذرهم والةةديهم كثية اً
تتعلةق بجةو األسةرة واالضةةطرابات والخالفةات بةين الوالةةدين والتةي تةؤثر بشةكل كبيةةر علةى نمةو الطفةةل
لذلك على الوالدين إبعاد الطفل ما أمكن عن خالفاتهما الزوجية ،ألن الطفل كثي اًر ما يعد نفسه سبباً
لهذه المشكالت ويضع اللوم عليه.
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سابع ا :النظريات المفسرة لقلق االنفصال :
اختلفت آراء علماء النفس والتربية والمهتمين بدراسة الطفل حول تفسيرات قلق االنفصال ،حيث قدم
كل منهم عدد من التفسيرات واآلراء مع إعطاء براهين على ذلك ،ومن أهم هذه النظريات:
 - 2نظرية التحليل النفسي:
يعةةد فرويةةد  Fruedمةةن رواد هةةذه النظريةةة التةةي تحت ةوي علةةى العديةةد مةةن اآلراء حةةول القلةةق ومنشةةأه
والتةةي يمكةةن عةةرض بعضةةها ضةةمن هةةذه النظريةةة ،سةةعى فرويةةد مةةن خةةالل تجاربةةه وأبحاثةةه إلةةى تقةةديم
تفسةةير علمةةي للقلةةق عنةةد األطفةةال ،وقةةد ربةةط بةةين اعتمةةاد الطفةةل علةةى والديةةه بشةةكل ازئةةد وبةةين وجةةود
القلق لديه ويرى بأن "االعتماد العاجز للطفل الصغير على حب ورعاية والديه يجعله مسةتهدفاً لقلةق
االنفصةةال" (الرشةةيدي :1000 ،ص ،)102كمةةا يرجةةع فرويةةد هةةذا النةةوع مةةن القلةةق (قلةةق االنفصةةال)
إلى ما يدعوه بالقلق األولةي أو صةدمة المةيالد نتيجةة انفصةال الطفةل عةن جسةم األم ،فالطفةل يشةعر
بشةوق شةةديد إلةةى أمةةه نتيجةةة تعقلةه بهةةا ،وعةةدم إشةةباع هةةذا الشةةوق يتحةول إلةةى قلةةق ،فةةالقلق نةةاتج عةةن
فقدان الموضوع (األم غالباً) أو احتمال فقدانه كما ترى هذه النظرية (أن المولود يشعر بعجزه وبذلك
تةةأتي الصةةرخة األولةةى عنةةد مةةيالده والتةةي تتطلةةب حضةةور األم التةةي تربطةةه بهةةا عالقةةة مةةودة وعطةةف
وحةةب وهةةذا يتفةةق مةةع أتو ارنةةك  OttoRankالةةذي يفسةةر القلةةق أيض ةاً علةةى أسةةاس الصةةدمة األولةةى"
والةةذهاب إلةةى المدرسةةة يثيةةر القلةةق ألنةةه يتضةةمن االنفصةةال عةةن األم) (فرويةةد :2912 ،ص.)221
ف ةةالقلق األول ةةي يب ةةدأ بص ةةدمة الم ةةيالد الت ةةي تعتب ةةر أول حال ةةة خط ةةر يعيش ةةها الطف ةةل فه ةةي ترم ةةز إل ةةى
االنفصةةال عةةن األم بمعنةةى بيولةةوجي وهةةذا القلةةق يسةةتمر مةةع الطفةةل فةةي فت ةرات حياتةةه التاليةةة ،ففطةةام
الطفل يثير لديه القلق ألنه يتضمن انفصاالً عن موضوع التعلق(األم) ،كما أن الذهاب إلى المدرسة
يثيةةر لديةةه القلةةق فهةةو يتضةةمن انفصةةاالً عةةن األم ،وتصةةف هةةذه النظريةةة التعلةةق بأنةةه "سةةلوك متعلةةق
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بموضةةوع الحةةب ،فةةاألم باعتبارهةةا مصةةدر إلشةةباع الحاجةةات األوليةةة تصةةبح بالتةةالي مصةةد اًر للحةةب،
ويتعلةةق الطفةةل بهةةا إلشةةباع حاجاتةةه األساسةةية  ،ولمةةدى االرتيةةاح الةةذي يشةةعر بةةه بعةةد حةةدوث إشةةباع
حاجاتةه (العواملةة ،م ازهةرة :1002 ،ص .)222وبالتةالي يمكةن تلخةيص اهتمةام فرويةد بظةاهرة القلةق
لةةدى الطفةةل مةةن نةةاحيتين :فهةةو يةةرى أن االعتمةةاد العةةاجز للطفةةل علةةى حةةب ورعايةةة والديةةه لةةه يجعلةةه
مستهدفاً لقلق االنفصال ،فالمواقف التي يترك فيها الطفةل وحيةداً أو مةع أشةخاص غربةاء وغيرهةا مةن
المواقةةف التةةي تعنةةي غيةةاب الشةةخص المحبةةوب الةةذي يسةةتمد منةةه الطفةةل اإلحسةةاس بالسةةند واألمةةان،
ومن ناحية أخرى يرى أن القلق نتاج صراع ال شعوري بين الهوية والقيود المفروضة عليهةا بواسةطة
األنةةا واألنةةا العليةةا (الرشةةيدي :1000 ،ص .)102وقةةد أشةةار أتو ارنةةك  Otto Rankإلةةى أن القلةةق
األولي يتخذ شكلين أساسين هما :خوف الحياة وخوف الموت ،فخوف الحياة هو قلق لدى الفرد مةن
التقدم في هذه الحياة والقدرة علةى التةأقلم معهةا واالسةتقالل الفةردي ،واقامةة عالقةات جديةدة مةع البيئةة
المحيطة  ،فكل خطةوة جديةدة يخطوهةا الفةرد فةي هةذه الحيةاة تتطلةب منةه تعةديل سةلوكه لتتناسةب مةع
الظةةروف المحيطةةة وبالتةةالي انفصةةاله مةةع عالقاتةةه ووضةةعه السةةابق ،أمةةا خةةوف المةةوت فهةةو قلةةق مةةن
التةةأخر ،والعصةةابي هةةو الةةذي ال يسةةتطيع إقامةةة ت ةوازن مةةع هةةذين القلقةةين ويبقةةى دائةةم التةةردد بينهمةةا
ويشةير ايريةك فةروم )) Fromإلةى العالقةة بةين اعتمةاد الطفةل علةى والديةه ووجةود القلةق لديةه ،ويتفةةق
بذلك مع فرويد في رد أصل القلق إلى العالقة الوثيقة بين الطفل ومن يتعلق به ،فالطفل منةذ والدتةه
يعتم ةةد عل ةةى والدي ةةه ف ةةي أداء أم ةةوره المختلف ةةة حت ةةى عن ةةدما يس ةةتطيع القي ةةام به ةةا بنفس ةةه لك ةةي ال يفق ةةد
اهتمامهمةةا وحبهمةةا وعطفهمةةا ومةةن هنةةا "ينشةةأ القلةةق نتيجةةة للصةراع بةةين الحاجةةة للتقةةرب مةةن الوالةةدين
والحاجةةة إلةةى االسةةتقالل" (فرويةةد :2961 ،ص .)21إن عالقةةة الوالةةدين باألبنةةاء تةةؤثر وبشةةكل كبيةةر
فةةي سةةلوكياتهم وجوانةةب شخصةةيتهم ونمةةوهم وغيةةاب أحةةد الوالةةدين عةةن األسةرة يتةةرك آثةةا اًر سةةلبية علةةى
نفسيتهم ونموهم .أما هورني  Hornyفتعتبر القلق بأنه ينشأ من المةؤثرات االجتماعيةة الموجةودة فةي
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محيط الطفل أثناء نموه أي وجود دوافع لهذا القلق ،فذهاب الطفل إلى المدرسة قد يثير لديه الشعور
بةةالخوف نتيجةةة النتقالةةه مةةن بيئةةة المنةةزل المألوفةةة إلةةى بيئةةة جديةةدة لةةم يألفهةةا مةةن قبةةل فيشةةعر بةةالعجز
والقلق والتوتر ،ومن المعروف أن مراحل االنتقال تعتبر من المراحل في حياة الفرد ،يتعرض خاللها
الفةةرد إلةةى مجموعةةة مةةن الضةةغوطات واالنفعةةاالت والتةةوتر ،لةةذلك كةةان مةةن الضةةروري االهتمةةام بهةةذه
الفترة الحرجة التي ترافق انتقال الطفل إلى بيئة جديدة وانفصاله عن والديةه ولةو بشةكل مؤقةت ،لةذلك
كان على الوالدين تعويد الطفل على االبتعاد والقدرة على التكيف مع األوضاع الجديدة فةي جةو مةن
الثقةةة والطمأنينةةة التةةي يسةةتمدها مةةن عالقتةةه بهمةةا ،فعمليةةة انفصةةال الطفةةل عةةن الشةةخص المتعلةةق بةةه
ليس ةةت أمة ة اًر س ةةهالً ب ةةل ال ب ةةد م ةةن التمهي ةةد ل ةةه  ،وه ةةذا يب ةةدأ ب ةةذهاب الطف ةةل إل ةةى المدرس ةةة وب ةةدء حي ةةاة
اجتماعية أوسع من جو األسرة وهذا يعوده على االستقالل والقدرة على االعتماد على نفسه .كما أن
انعدام الحب والةدفء العةاطفي فةي األسةرة المتفككةة لةه أثةر فةي خلةق القلةق فةي نفةس الطفةل وزعزعةة
ثقتةةه بالبيئةةة المحيطةةة ،فالطفةةل يسةةتمد ثقتةةه ببيئتةةه المحيطةةة مةةن خةةالل ثقتةةه بأسةرته" ،يبةةدأ القلةةق فةةي
حياة الفرد مع طفولته ،فالطفل يحس بالقلق عندما يخرج من الرحم إلى العالم الواسع ،كما يحةس بةه
متى حرم حنان األم أو األب أو متى وجد وحده" (صموئيل :2992 ،ص .)20كمةا اهتمةت هةورني
 Hornyبالةدوافع العدوانيةةة فالطفةل غيةةر قةادر علةةى توجيةه العةةدوان إلةى األشةةخاص الةذين لهةةم مكانةةة
لديه ،ألن عدوانةه سيسةبب لةه فقةدان حةبهم وعطفهةم وهةو مةا ال يريةده ،فيكبةت شةعوره العةدواني واثةارة
القلق لديه .ويرد سوليفان  Sullivanالقلق إلى عامةل الةتعلم حيةث ينقةل الوالةدان أو أحةدهما الشةعور
بةةالقلق إلةةى طفلهمةةا نتيجةةة لالرتبةةاط العةةاطفي بةةين الطفةةل وأمةةه ،كمةةا أنةةه يركةةز علةةى أهميةةة العالقةةات
االجتماعية بين الطفةل و األفةراد المحيطةين بةه وخاصةة األم .وهةذا مةا أشةارت إليةه مةاي " Mayبةأن
للقلةق أساسةين همةا :االسةتعداد الفطةري ،واألحةداث الخاصةة التةي تستحضةر القلةق عةن طريةق الةتعلم
بأنواعه المختلفة" (علي :1001 ،ص.)21
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_2نظرية التعلق واالرتباط:
اهتمت هذه النظرية بدراسة العالقة بين الطفل ووالديه وطبيعة الرابط بينهما وأثرها على الصحة
النفسية والجسمية واالنفعالية والعقلية للطفل في المراحل الالحقة .ويعد بولبي  Bowlbyمن رواد
هذه النظرية فقد اهتم بدراسة سلوك التعلق لدى اإلنسان وبعض الكائنات الحية األخرى نظ اًر
ألهميته وتأثيره على نفسية الطفل ،ويؤكد بولبي أن سلوك التعلق لدى المولود البشري يستمر طيلة
حياته على خالف الكائنات الحية األخرى ،فالطفل يتعلق بأمه من خالل القرب الجسدي بينهما
خالل فترة الطفولة األولى فنراه ال يبتعد عنها ،ومع تقدم العمر نراه يبتعد عنها أكثر ملبياً لحاجة
االستقاللية واكتشاف الذات إال أنه ال يلبث أن يعود مسرعاً إليها ،عندما يشعر بخطر ضمن البيئة
المحيطة فهي مصدر األمن و الحب والطمأنينة ،كما أنها مصدر تلبية حاجاته الفيزولوجية وخاصة
الحاجة إلى الغذاء ،فاألم بالنسبة إليه مصدر أساسي إلشباع حاجاته األولية والنفسية من حب
وحنان وطمأنينة وعطف .ويرى بولبي بأن الجوانب األساسية لسلوك التعلق عند الطفل تتمثل
"بسلوك المص وسلوك التشبث وسلوك االتباع وسلوك البكاء وسلوك االبتسام وتنظم هذه األنظمة
بحيث تعمل على بقاء الطفل بالقرب من األم" (قنطار :2991 ،ص ،)22وهذه السلوكات هي التي
تحث األم على إشباع حاجات الطفل من خالل االتصال معها بشكل مستمر ،ويحصل من خاللها
على األمان وتخفف من شعور الخوف لديه ،فمن الضروري أن يشعر الطفل بعالقة حميمة دافئة
ومستمرة مع أمه ،وأشار بولبي إلى أن "أي نوع من المعاناة النفسية في الرشد ترجع إلى اضطراب
في العالقات األولى التي كونها الطفل مع أمه" (عبد الرحيم :1002 ،ص .)12فكلما نما االرتباط
بين الطفل وأمه وزاد التعلق بينهما كلما زاد لديه قلق االنفصال إذا ابتعد عنها ،ويرى بولبي أنه ال
يمكن اعتبار استجابة الخوف لدى الطفل عند ابتعاده عن أمه استجابة غريزية بشكل مطلق  ،فجزء
كبير منها يعتمد على التعلم ،فالتعلم هو أساس لتطور أنواع السلوك ويمكن اعتبار سلوك الخوف
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لدى الطفل سلوك في سبيل التكيف مع األوضاع الجديدة والتي يعتبر انفصال الطفل عن الشخص
المرتبط به أحدها ،فالطفل يتعلم بأن وجوده بالقرب من األم يكسبه الراحة والشعور باألمان والحب،
بينما يرافقه شعور بالقلق عند غيابها  ،وهذا يتم عن طريق التعلم االرتباطي الذي يربط فيه الطفل
بين غياب األم وشعوره بالضيق.

ثامنا :عالج قلق االنفصال
تبدأ الخطوة األولى في العالج من خالل منح الطفل الحب والثقة واحساسه بذاته وتقبل مشاعره من
قبل الوالدين ومن واجب الوالدين توضيح التغيرات الحاصلة في بيئة الطفل بحرص وبحذر شديد
(كوالدة أخ جديد مثالً أو الموت المتوقع ألحد الوالدين أو مرضهما ،أو ذهابه إلى المدرسة وتركه
بالمنزل لفترة من الزمن) (رضوان :1009 ،ص .)121لقد أجمع العديد من علماء النفس
والمعالجين النفسيين على أن عالج قلق االنفصال يحتاج إلى خطة متكاملة الجوانب ولجميع أفراد
األسرة تشمل العالج النفسي الدينامي للطفل والعالج السلوكي المعرفي والعالج األسري والعالج
بالعقاقير وهذا أفضل من استخدام كل طريقة على حدة ،ونظ اًر ألهمية هذه المرحلة العمرية والتي
تحتاج إلى اهتمام خاص من قبل الوالدين والمعالجين فإننا نقدم توضيحاً بسيطاً ألنواع هذه
العالجات:
 -2العالج النفسي الدينامي:
يحتةاج الطفةل إلةةى عةالج نفسةةي لفهةم التغيةرات النفسةية التةي تسةةبب لةه هةةذا الخةوف ،يقةةوم مةن خةةالل
جلسات نفسية مرتين أو ثالثة أسبوعياً من أجل فهم المعنى الالشةعوري لألعةراض التةي يعةاني منهةا
الطفةةل والعمةةل علةةى تقويةةة األنةةا لديةةه ليكةةون قةةاد اًر علةةى تحمةةل مواقةةف القلةةق التةةي تصةةيبه ،حيةةث يةةتم
تعليمه طرقاً لالستراخاء المساعدة في خفض األعراض وحدتها ،والهدف األول من العةالج السةلوكي
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هو تخفيف المعانةاة التةي يسةببها القلةق ،وتخفيةف المشةاعر السةلبية المؤلمةة ،أمةا الهةدف الثةاني يقةوم
علةةى تعةةديل السةةلوك وأشةةاره بالثقةةة وتقةةدير الةةذات (سةةليمان :1002 ،ص .)11-12يحتةةاج العةةالج
النفسي إلى أخصائي نفسي مؤهل ،كما يتم العالج النفسي بشكل فردي أوجماعي أو األسرة معاً أو
الزوجين.
 -1العالج السلوكي المعرفي:
يقوم العالج السلوكي على جملة من االستراتيجيات والطرائق التي تركز على السلوك الغير مرغةوب
فيةةه وتنميةةة السةةلوك المرغةةوب" ،ويؤكةةد هةةذا الشةةكل مةةن العةةالج علةةى االرتبةةاط بةةين أنمةةاط السةةلوك
المشكلة الراهنة وعلى المثيرات في المحيط التي تسبب هذه األنماط ويتمركةز االهتمةام علةى السةلوك
ال ة ةراهن باإلضة ةةافة إلة ةةى المشة ةةاعر واالفكة ةةار وردود األفعة ةةال الجسة ةةدية" (سة ةةليمان ،1002 ،ص.)22
أشةةارت د ارسةةة باريةةت  Barrettإلةةى أن "العةةالج السةةلوكي المعرفةةي فعةةال فةةي خفةةض قلةةق االنفصةةال
لدى أطفال الروضة ،حيث يعمل على معرفة مشاعر القلةق لةدى الطفةل ،وتوضةيح الحةاالت المثيةرة"
) .(Rutter, 2004, p42ثةم تبةدأ الخطةوة الثانيةة بوضةع خطةة للتعامةل معةه وتقيةيم نجةاح عمليةة
التأقلم وخفض القلق ،فمن المهم في هذا النوع من العالج مساعدة الطفل على مواجهة ما يسةبب لةه
القلق وعدم تجنبةه ورفةع مشةاعر االسةتقاللية والثقةة بةالنفس والكفةاءة لديةه .إن إخضةاع الطفةل لعةالج
سلوكي يهدف التخفيف من مشاعر الخوف لديه بشكل تدريجي ،فعند ذهابه إلى المدرسة يفضةل أن
يرافقه أحد الوالدين لبعض الوقت وخاصة في األيام األولى لذهابه إلى المدرسةة ثةم تزيةد فتةرات تركةه
بمفرده مع مةرور األيةام إلةى أن يصةل إلةى يةوم د ارسةي كامةل يقضةيه بمفةرده (عبةد الوهةاب،1002 ،
ص.)229
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 -2العالج األسري:
ينطلق العالج األسري من مبدأ "أن صعوبات الفرد أو األسرة باعتبارها وحدة كلية تنشأ وتسةتمر فةي
س ةةياقات الحي ةةاة المش ةةتركة ألفة ةراد األسة ةرة ويعم ةةل الع ةةالج األس ةةري م ةةع األسة ةرة كك ةةل ،بنيته ةةا وأش ةةكال
تواص ةةلها وأنم ةةاط تفاعله ةةا م ةةن أج ةةل إح ةةداث تغيية ةرات" (رضة ةوان :1009 ،ص .)211يفي ةةد الع ةةالج
األسري األطفال في تقديم التشجيع المتواصل والةدعم المت ازيةد مةن قبةل الوالةدين ،كمةا أنةه يفيةد اآلبةاء
مةةن خةةالل التعبيةةر عةةن مخاوفهمةةا أزاء الطفةةل والعمةةل علةةى تجةةاوز هةةذه المخةةاوف ،ويةةتم اللجةةوء إلةةى
طريقة تقوم على جلسات يتم فيها تعريض المصاب للشيء المثير للخوف والقلق ويةتم الةتخلص مةن
القلق بطرق االسترخاء المختلفة ،ومن خالل جلسات مختلفة من الشةرح والتفسةير مةع األهةل والطفةل
لمعرفةةة وفهةةم مةةا يجةةري  ،ومةةا يجةةب فعلةةه وبالتةةالي خلةةق جةةو مةةن الثقةةة يفيةةد فةةي عةةالج القلةةق لةةدى
الطفةةل ،إن إشةراك الوالةةدين فةةي البةرامج اإلرشةةادية تعمةةل علةةى تخفةةيض قلةةق االنفصةةال لةةدى األطفةةال
بشةةكل كبيةةر ،فمةةن الضةةروري تةةدريب الوالةةدين علةةى كيفيةةة التصةةرف فةةي المواقةةف المختلفةةة واألوقةةات
الصعبة التي يمكن أن تعتةرض سةبيل تكيةف الطفةل وصةحته النفسةية.تنعكس مخةاوف الوالةدين علةى
الطفةةل بشةةكل مباشةةر لةةذلك كةةان مةةن الضةةروري أن يضةةبط الوالةةدان مخاوفهمةةا أمةةام الطفةةل ويتحكم ةوا
بردود األفعال وعدم المبالغة بها ،بل على الوالدين العمل على تشجيع طفلهةم باسةتمرار فةي جةو مةن
األمةةان والطمأنينةةة وتعزيةةزهم بشةةكل إيجةةابي وعةةدم إشةةعارهم بشةةدة المخةةاوف التةةي تسةةبب لهةةم القلةةق.
يكون العالج األسري عادة عملياً وقصي ار ومتمرك اًز حول المشةكلة ويعيةد إلةى األسةرة تماسةكها والقةدرة
على التعبير عن مشاعرها وتفهم الفروق الفردية وأدوار كل فرد فيها.
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 -2العالج بالعقاقير (األدوية):
يعتبر بعض األخصائيين أن العالج بالعقاقير مفيد ولكن بالتزامن مع العةالج المعرفةي السةلوكي
حيةةث يةةتم إعطةةاء الطفةةل مهةةدئات ومضةةادات اكتئةةاب لخفةةض القلةةق لديةةه ،ومنةةع حةةدوث نوبةةات
الذعر والقلق ،ويتم رفع الجرعة أو تخفيضها تحت رعاية الطبيب األخصائي .ولم يشر األطبةاء
إلةةى الوصةةول لشةةفاء تةةام  ،بةةل تعمةةل هةةذه األدويةةة علةةى خفةةض حةةدة القلةةق والتةةوتر مةةن خةةالل
تخفيف األعراض المسببة له ،وال بد من االنتباه في حالة العالج باألدوية إلةى التةأثيرات السةلبية
واإلدمةةان الةةذي يمكةةن أن تسةةببه هةةذه األدويةةة (سةةليمان :1002 ،ص .)11فةةالخطوة األولةةى فةةي
العةةالج تةةتم أوالً بالتشةةخيص الةةدقيق لحالةةة القلةةق وتحديةةد أسةةبابها بدقةةة مةةن أجةةل تحديةةد الحلةةول
واألساليب المناسبة مع نوع وشدة القلق ،ثم تبدأ عمليةة العةالج التةي قةد ال تقتصةر علةى أسةلوب
واحةد محةدد ،والشةكل التةالي يوضةح تةداخل مجموعةة مةن األسةاليب والتةي تبةدأ بةالعالج السةةلوكي
والدوائي واألسري وتنتهي بالعالج النفسي عند وجود اضةطراب قلةق شةديد يتطلةب تةدخل العةالج
النفسي مع األساليب السابقة.

تاسعا :التعلق مفهومه وتعريفه
يعد الخوف من االنفصال من المواضيع األولية واألساسية لمخاوف الذات ،ويظهر الخوف من

االنفصال نتيجة الرتباط الرضيع غير المميز باألم بدءاً من األيام األولى بعد الميالد ،حيث يشعر

األطفال بالضيق أو الرعب في اللحظة التي يغادر فيها المكان من يقوم برعايته (الكتابي:1000 ،

ص.)226وفيما يلي عرض لطبيعة هذه العالقة المميزة بين الطفل وأمه وعالقتها بوجود القلق
لديه.
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مفهوم التعلق وتعريفه:
"األم هي منة اهلل على البشر ،إن األم هي المقعد الذي تجلس عليه شخصية الطفل "قالهةا سةيغموند
فرويةةد فجعةةل األم ركن ةاً للهةةدوء وال ارحةةة ومنطلق ةاً لسةةعادة الةةنفس (حريةةق :1002 ،ص .)12والتعلةةق
فةةي معنةةاه األدبةةي حالةةة وجدانيةةة بةةين فةةردين تربطهمةةا عالقةةة حةةب أو مةةودة أو معرفةةة أو صةةداقة أو
مهنةة وتتسةم هةذه العالقةة بالمشةاعر الوديةة والمتينةة وبةالحرص علةى اسةتمرارها ،أمةا التعلةق األمةومي
فهو ظاهرة فريدة من نوعها إذ تعود أهميتها إلى ما قبل المرحلةة الجنينيةة ألن الحمةل يشةكل بالنسةبة
لألم مصدر فرح وسعادة ،ومن حيةث المعنةى النفسةي يعتبةر التعلةق بمثابةة داللةة علةى مرحلةة نمائيةة
والةةى عالقةةة بةةين مجموعةةة أفةراد ،كمةةا يعةةد مجموعةةة مةةن الظةواهر الخاصةةة التةةي تعكةةس الخصةةائص
المميزة لتلك العالقة ،والمرحلة النمائية هي مرحلة الرضاعة أما األفراد فهم الرضيع وواحةد أو أكثةر
مةةن المحيطةةين بةةه أمةةا الظ ةواهر فتبةةرز مةةن خةةالل محةةاوالت الرضةةيع االتصةةال بأمةةه واالقت ةراب منهةةا
بواسطة الحركات واالبتسامات والصرخات " (حريق :1002 ،ص .)220ويمكن تعريف التعلق بأنه
"مظهر سلوكي من مظاهر السلوك االنفعالي واالجتماعي عند أطفال مرحلةة مةا قبةل المدرسةة ،وهةو
رغبتهم الشديدة في أن يكونوا قريبين حةد االلتصةاق مةن أفةراد آخةرين لهةم مكانةة خاصةة لةديهم" (عبةد
الرحيم  :1002 ،ص.)22

عاشرا :أنواع التعلق
يتأثر سلوك التعلق بمتغيرين هما  :السرعة التةي تةرد بهةا األم علةى إشةارات الصةغير ،وشةدة عمليةة
التفاعل التي تقوم بين الطفل واألم ،وبذلك يوجد أنواع للتعلق هي:
التعلق اآلمن:
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فةةي هةةذا النةةوع مةةن التعلةةق تكةةون األم مسةةتجيبة لرغبةةات طفلهةةا ملبيةةة لحاجاتةةه المختلفةةة ،قةةادرة علةةى
تقديم الحب والحنان والعطف بقدر كةاف ،كمةا تةوفر لةه فةرص االسةتثارة االجتماعيةة المتبادلةة بينهمةا
كاللعةةب والمناغةةاة ،فتسةةاعد طفلهةةا علةةى تنميةةة التعلةةق اآلمةةن ويكةةون الطفةةل أقةةل إلحاحةةا علةةى وجةةود
األم ،ويظهةةر فرحةةه وترحيبةةه بهةةا عنةةدما تعةةود إليةةه (حريةةق :1002 ،ص .)229-222وهةةذا يمةةنح
الطفةةل األمةةان الةةذي يدفعةةه الكتشةةاف البيئةةة المحيطةةة بةةه بكةةل ثقةةة ،قةةاد اًر علةةى التعبيةةر عةةن نفسةةه،
ومقيم ةاً عالقةةات اجتماعيةةة مةةع مةةن حولةةه دون قلةةق أو خةةوف ،فالطفةةل الةةذي يكةةون عالقةةات آمن ةةة
باالرتب ةةاط م ةةع أم ةةه خة ةالل الس ةةنوات األول ةةى م ةةن عمة ةره وان ك ةةان يم ةةر بش ةةكل طبيع ةةي بمرحل ةةة قل ةةق
االنفصةةال ،إال أن ةةه ف ةةي سةةن دخ ةةول المدرس ةةة يسةةتطيع الت ةةأقلم واالنس ةةجام بشةةكل جي ةةد م ةةع المواق ةةف
الجديدة.
التعلق غير اآلمن (التعلق القلق):
تكةون األم فةي هةذه الحالةة متقلبةة فةي اسةةتجاباتها ،تسةرع حينةاً فةي اسةتجاباتها لمتطلبةات ابنهةا وتتلكةةأ
حيناً آخر وتعرض في أحيان كثيرة أو تكون عاجزة عن إدراك تعابير وجةه طفلهةا واشةاراته المرسةلة،
وه ةةذا ي ةةؤدي إل ةةى نم ةةو عالق ةةة غي ةةر آمن ةةة م ةةع طفله ةةا ،قوامه ةةا الثق ةةة المفق ةةودة أو المتأرجح ةةة (حري ةةق،
 :1002ص .)222فتعرض الطفل لإلهمال أو االهتمام الزائد من قبل الحاضن وعدم تلبية حاجاته
المختلفةةة والقةةدرة علةةى إشةةعاره بةةاألمن والحةةب والطمأنينةةة ،يسةةهم فةةي جعلةةه قلق ةاً ملتصةةقاً بالشةةخص
المتعلةق بةه ،غيةر قةادر علةةى االبتعةاد عنةه أو القيةام بةأي نشةةاط بمفةرده ،يتملكةه االضةطراب ويصةةبح
عاجز عن التفاعل مع اآلخةرين ،ويتولةد لديةه الشةعور بالشةك فةي القةدرة علةى الةتحكم
ا
مشلول المبادرة
ومشاعر العجز (الريماوي :2992 ،ص.)222
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ويشةةير كامةةل ) (Campellإلةةى أن األطفةةال اآلمنةةين هةةم أقةةل احتمةةاالً ألن يتضةةايقوا مةةن االنفصةةال
الطبيعةةي والقصةةير مةةن األطفةةال غيةةر اآلمنةةين ،الةةذين مةةروا بعالقةةات مةةع األشةةخاص المتعلقةةين بهةةم
تتصةةف بعةةدم القابليةةة للتنبةةؤ وعةةدم الوجةةود وال ةرفض وعةةدم االسةةتجابة وان ه ةؤالء األطفةةال سةةيكونون
عرضةةة لمزيةةد مةةن الضةةيق عنةةد االنفصةةال وسةةيعانون مةةن قلةةق مةةزمن فيمةةا يتعلةةق بوجةةود األشةةخاص
المهمةةين فةةي حيةةاتهم ،فاألطف ةةال هةةم أقةةل احتم ةةاالً ألن يتضةةايقوا مةةن االنفص ةةال مةةن األطفةةال غي ةةر
اآلمنين الذين سيكونون عرضة لمزيد من الضيق عند االنفصال ).(Campell, 1986, p.141

المحور الثاني  :سمات شخصية األم
أوال  :المقدمة :
ازداد االهتمام بدراسة الشخصية زيادة كبيرة ،واختلفت اآلراء حول طبيعتها ومنشأها وبنيتها،
وأخذت الدراسات التي تختص بها تتشكل وتنتظم منذ ثالثينات القرن الماضي بدءاً مع أعمال
ألبورت  Allportوالى ما تبعتها من دراسات وأبحاث وكتابات متخصصة متواصلة حول مجمل
جوانبها .فتناولت موضوع الشخصية نظريات التحليل النفسي والنظرية السلوكية ونظرية السمات،
والنظرية اإلنسانية ونظريات نفسية أخرى كل تبع منظوراتها .ويتضح االهتمام المتزايد بدراسة
الشخصية من خالل العديد من األبحاث المنشورة في الدوريات المتخصصة.
ثانيا  :معنى الشخصية وخصائصها :
احتلت الشخصية مكانة هامة في الدراسات النفسية خالل السنوات األربعين األخيرة .ويصدق هذا
القول في حال دراسة الشخصية السوية كما يصدق في حال دراسة الشخصية المضطربة .وقد
ساعد على تأكيد هذه المكانة عدد من العوامل كان من بينها النظر إلى السلوك على أنه يحصل
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لشخصية تعمل من حيث هي وحدة متكاملة وفيها كل ما تنطوي عليه من عناصر ومركبات ودوافع
وقدرات  ،إال أن هذا االهتمام العظيم بالشخصية ال يسلم من االختالف في المنحى الذي تأخذه
الدراسات التي تجعلها موضوعا وذلك على الرغم من وجود اتفاق حول اعتماد الطريقة العلمية في
البحث  .ومن الممكن رؤية هذا االختالف في أول مسألة نتعرض لها وهي تعريف الشخصية أو
تحديدها
ثالثا  :تعريف السمة :
يرى " " Allporأن السمة نظام نفسي عصبي مركزي عام يتميز به الفرد ويعمل على جعل
المثيرات المتعددة متساوية وظيفيا كما يعمل على إصدار وتوجيه أشكال متساوية من السلوك
التكيفي والتعبيري" ( .األشول  : 2921 ,ص )229
يرى كاتل  catteأن "السمة هي مجموعة ردود أفعال واستجابات التي يربطها نوع من الوحدة التي
تسمح بهذه االستجابات أن توضع تحت اسم واحد" ( عالوي : 2912 ,ص )192
ويعريف جلفورد "السمة هي أي طريقة مميزة ثابتة نسبيا يتميز بها الفرد عن غيره من
األفراد"(.عالوي : 2912 ,ص )190
ويعرف خير اهلل هي عالقة أو صفة جسمية أو عقلية أو مزاجية أو خلقية أو اجتماعية أو حركية،
شعورية أو ال شعورية فطرية أو مكتسبة ،تطبع سلوك الفرد بطابع خاص و تشكله و تعين نوعه
وكيفيته ،وتميزه عن غيره من األفراد".
ويرى القاضي "المقصود بالسمة هو الميزة أو الصفة التي يختلف بها شخص معين عن شخص
آخر بطريقة ثابتة و متناسقة نسبيا ،و تأتي عادة من مالحظة السلوك"( .قاضي: 2912 ,ص )1
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من هذه التعاريف نالحظ أن البعض يرى أن السمات صفة أو خاصية يمكن تميزها والبعض األخر
يرى أنها أفعال أو ردود أفعال أو استجابات  ،بينما هناك اتفاق كبير بين"ألبورت ،كاتل ،عبد
الخالق" على أنه يمكن عن طريق السمة تمييز األفراد بعضهم عن بعض ،بينما يختلف "سيد خير
اهلل" الذي يرى أن السمة (بناء نفسي عصبي) ،و من كل هذا نخلص أن السمة سواء كانت صفة
فعال و رد فعل ،إال أنها تطبع الفرد بطابع معين يمكن تمييزه على أساسها و أنها
نفسيا أو ً
بناء ً
أو ً
ذات ثبات نسبي ( .جبل : 1000 ,ص )202
رابع ا  :تعريف الشخصية :
يظهر الشخص ناميا متطو ار من جهة ويظهر من جهة أخرى ثابتا نوعا ما في مواقفه واتجاهاته .
موحد ،أو وحدة
ًا
يبدو متفرًدا
متميز عن غيره ،من جهة ،ومشابهًا غيره من جهة أخرى  .وهو كل ٌ
متكاملة من طرف ،ولكنه يرى ويبحث في عدد من الجوانب والجهات المتمايزة من طرف آخر
فكيف نعرف هذا التركيب الذي يبدو من خالل هذه الزوايا المتعددة؟ تعريف الشخصية من حيث
المعنى اللغوي للكلمة :الشخص ،في اللغة العربية ،هو  :سواد اإلنسان وغيره يظهر من بعد وقد
ُيراد به الذات المخصوصة ،وتشاخص القوم أي اختلفوا وتفاوتوا ،أما الشخصية فكلمة حديثة
االستعمال ال يجدها الباحث في أمهات معاجم اللغة العربية ،فإذا وجدت في بعض الحديث منها
قائما على معنى الشخص أي على
فهي تعني  :صفات تميز الشخص عن غيره وكان استعمالها ً
معنى كل ما في الفرد مما يؤلف شخصه الظاهر الذي يرى من بعد ،وعلى مفهوم التفاوت .أما في
اللغتين اإلنكليزية والفرنسية ،فكلمة الشخصية ) ( personality) (person aliteمشتقة من
األصل الالتيني ) (personaوتعني هذه الكلمة القناع الذي كان يلبسه الممثل في العصور القديمة
حين كان يقوم بتمثيل دور ،أو حين كان يريد الظهور بمظهر معين أمام الناس فيما يتعلق بما يريد
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أن يقوله أو يفعله .وقد أصبحت الكلمة ،على هذا األساس ،تدل على المظهر الذي يظهر فيه
الشخص وبهذا المعنى تكون الشخصية أي ما يظهر عليه الشخص في الوظائف المختلفة التي
يقوم بها على مسرح الحياة .
تعريف الشخصية من حيث هي مجموعة مكونات  ،ينظر مورتن برنس  Mortonprinceإلى
الشخصية من حيث هي اجتماع لعدد من العناصر أو لعدد من المكونات األساسية .وهو يقول
عنها في كتابه  -عن الالشعور -الشخصية هي كل االستعدادات والميول والغرائز والقوى
البيولوجية الفطرية والموروثة ،وهي كذلك كل االستعدادات والميول المكتسبة من الخبرة Prince,
) )1934,45وتعريف مثل هذا نجده عند عدد غير قليل من المشتغلين وبخاصة منهم من بحث
الشخصية في الثالثينات واألربعينات في عصرنا الحالي  .تعريف الشخصية من حيث التكيف مع
المحيط حولها  :تأخذ التعريفات التي تنطلق في تحديد الشخصية من عمليات التكيف التي تمر بها
تأخذ هذه التعريفات أكثر من اتجاه فمنها ما يلح على عمليات التكيف وعلى مجموعة من
العناصر يرى أن الشخصية تنطوي عليها .ومنها ما يلح على وجود نظام في الشخصية يعمل في
توجيه التكيف .وفيها ما يجمع بين وجهتين من خالل تطور نظرية خاصة في الشخصية يرى
باودن (Bowden).أن الشخصية  :هي تلك الميول الثابتة عند الفرد التي تنظم عملية التكيف بينه
وبين بيئته  .ويرى برت) (Burtأن الشخصية هي ذلك النظام الكامل من الميول واالستعدادات
خاصا للفرد ،والتي يتحدد بمقتضاها أسلوبه الخاص
مميز
نسبيا ،التي تعد ًا
الجسمية والعقلية ،الثابتة ً
ً
في التكيف مع البيئة المادية واالجتماعية )(Burt,1937,46
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ويأخذ ايزنك ) (Eysenckموقفًا يقترب من موقف برت بعض الشيء حين يقول عن الشخصية
أنها التنظيم الثابت المستمر نسبيا لخلق الشخص ومزاجه وعقله وجسده ،وهذا التنظيم هو الذي
يحدد تكيفه الفريد مع محيطه )(Eysenck,1950, 167
أما البورت فيمر على بعض التطور في تعريفه الشخصية أن الشخصية هي التنظيم الديناميكي في
نفس الفرد لتلك المنظومات الجسمية النفسية التي تحدد أشكال التكيف الخاصة لديه مع البيئة
ويقول في مناسبة الحقة أن الشخصية هي تلك الصيغة التي يتطور إليها الشخص ليضمن بقاءه
وسيادته ضمن إطار وجوده ). (Allport,1961, 82

خامسا  :صفات الشخصية
رغم اختالف العلماء في تحديد مفهوم الشخصية إال أنهم يجمعون على الخصائص والصفات
العامة لها والتي منها :
 الصفة التكاملية :وهي أن العناصر المكونة للشخصية تكون كال موحدا في شكل نسق منظم يختلف عن صورة
العناصر المكونة لها في حالة وجودها منفصلة عن بعضها البعض ،فالشخصية تعرف وتقاس
بتكامل مكوناتها وانسجامها و تماسكها
 -الصفة الديناميكية :
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وهي تشير إلى التفاعل بين عناصرها المختلفة مما يطبعها بطابع الحيوية و يبعدها عن الجمود و
التحجر.
 صفة الثبات النسبي :يقابل الطابع الحيوي نوعا من الثبات مع الزمن في بعض جوانبها و سماتها العامة ،مما يسمح
بالتمييز بين األشخاص ،وهو قدر نسبي من الثبات المساير لصفة الدينامية ،فجوانب تخضع
للتغير المستمر وهي بيولوجية وجوانب معنوية ذات قدر من الدوام والثبات النسبي في الزمان
كالذكاء واالستعدادات الفطرية أو فصيلة الدم أو في بصمات األصابع ألنه ال وجود لتشابه مطلق.
 صفة التكيف مع المحيط الخارجي :الشخصية هي جزء يؤثر ويتأثر بالبيئة اإلجتماعية والطبيعية في تكوينها ،حيث أن للعوامل البيئية
أدوا ار تأثيرية في غاية األهمية بالنسبة لتكوين الشخصية وطبعها بطابع خاص متميز(بن نعمان,
 : 2911ص )261
سادس ا  :العوامل المؤثرة في الشخصية :
إن السؤال الذي يفرض نفسه علينا في موضوع الشخصية هو ،هل هي موروثة أم مكتسبة  ،بمعنى
هل تولد مع الفرد أم أنها تحدد فيما بعد عن طريق البيئة التي يعيش فيها ،وفي هذا المجال حاولت
العديد من الدراسات اإلجابة عن هذا السؤال دون الوصول إلى إجابات نهائية له( .النجار2992 ,
 :ص ) 229وواقع األمر أن للسمات الوراثية دور في تحديد شخصية الفرد إال أنها ليست الوحيدة،
ألنه ال ينبغي تجاهل دور البيئة أو المتغيرات البيئية في صياغة الشخصية ،هذا ما أثبتته عدة
تجارب أجريت في هذا المجال و التي توصلت إلى أن الوراثة تحدد األبعاد العامة للشخصية أي
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األساسيات ،أما البيئة فتحدد اإلمكانيات واألبعاد القصوى إضافة إلى عامل ثالث ال يقل أهمية عن
العاملين السابقين و هو الموقف إذ أن البحث العلمي أثبت أن السلوك اإلنساني يعكس في حقيقته
سمات شخصية ثابتة كلما كان ذلك ممكنا ما لم يتم تغييرها وتعديلها بظروف موقفية قاهرة
(النجار : 2992 ,ص )229
 العوامل الحيوية :أ .التوازن في إف ارزات الغدد ،إن هذا التوازن يجعل الشخص سليما و سلوكه مناسبا ،إما إذا حدث
أي اختالل في إف ارزات الغدد أو تعطلت إحداها أدى ذلك إلى اإلضطراب النفسي و بالتالي السلوك
المرضي.
 خلل الجهاز العصبي :إن هذا الخلل يؤثر كثي ار في قدرة اإلنسان على التعلم وبالتالي يحدث اضطرابا في الشخصية.
 النمو والتكوين الجسمي :النمو والتكوين الجسمي السليم ال شك أن له األثر الكبير في بناء الشخصية ،إذ أن صحة الجسم
وقوة بنيانه ،واتساق تكوينه ،جميعها جديرة في الظروف العادية أن تمنح صاحبها الثقة واإلقدام ما
ال يمنحه الضعف والمرض وعدم االتساق ،وللعاهات على الخصوص األثر الكبير في نفس الفرد
إذ قد تجعله منسحبا ومنطويا ويشعر باإلحباط والفشل والتخاذل أو أن تجعله عدوانيا أو يكثر من
الجد واالجتهاد ليغطي نقصه.
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 الذكاء والقدرات :لهما كذلك أثر على الشخصية إذ أن الذكي يتفاعل ويتكيف مع البيئة على نحو يخالف تفاعل
الذي ينقصه الذكاء ،فالشخص الذكي يتميز بسرعة التعلم والفهم لجوهر المسائل والقدرة على
مواجهة مختلف الصعوبات واالستفادة من التجارب السابقة كما له مقدرة على االبتكار والنقد
والتوجيه الصحيح ،و له تصور وخيال واسع وذاكرة قوية وهذا كله يؤثر في سلوك الشخص وفي
شخصيته ( عويضة : 2996 ،ص) 11
 الوراثة :تمثل الوراثة كل العوامل الداخلية التي كانت موجودة عند بداية الحياة أي عند اإلخصاب ،وتنتقل
هاما في
إلى الفرد من والديه عن أجداده وساللته عن طريق المورثات (الجينات)،وتعتبر
ً
عامال ً
هاما في تحديد
تحديد الخصائص الجسمية للفرد وفي تكوين الجهاز العصبي الذي يلعب ًا
دور ً
السلوك كما سبق الذكر ،واإلنسان يرث االستعدادات(الخصائص األولية) للسلوك بشكل مميز أي
أن الوراثة تحدد األساس الحيوي للشخصية و يرى أنصار الوراثة أننا ال نرث لون العينين أو لون
الشعر والخصائص الجسمية فحسب ،بل أننا كذلك نرث الخصائص العقلية واالجتماعية واالنفعالية
وحتى الخلقية( .عبد الرحمن : 2991 ،ص .)11
 البيئة :ونقصد بالبيئة الوسط االجتماعي الذي ينشأ فيه الفرد وهو المنزل والمدرسة والمجتمع ،هذه العوامل
التي لها أثر بال في تكوين شخصية الفرد حيث أن المنزل توضع فيه اللبنات األولى في بناء
الشخصية ولذلك كلما فاض جو المنزل بالهدوء والصفاء والعطف والحزم والثقة واالحترام والتعاون
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والعدل ،كلما تغذت شخصية النشئ بالغذاء النفسي الذي يوفر لها الصحة ويبعدها عن االنحراف.
(عويضة : 2996 ,ص .)92
 النضج :إن سمات الشخصية والسلوك والتعلم للفرد ال يتم إال إذا سار النمو في طريقه الطبيعي ،أما إذا
خالف ذلك فإنه سوف يؤدي إلى اضطراب الشخصية إذ مثال ال يمكن أن ينمو الفرد اجتماعيا ما
ينم حركيا ولغويا بشكل طبيعي.
لم ُ
 التعلم :هو عملية الزمة لنمو الشخصية ألن التعلم يؤدي بالفرد إلى اكتساب المعاني والرموز،كما يساعد
على السلوك اإليجابي للفرد ألنه وفق الخبرات المكتسبة يكون وضع الشخصية ،واحداث تغيرات
وتطورات فيها وفقا للمستجدات( .جبل : 1000 ،ص )22
سابعا  :نظريات الشخصية:
نظرية التحليل النفسي : Psychoanalysis
 . ١نظرية التحليل النفسي عند سيجموند فرويد النمسا  ١٥٨١م :
تتألف الشخصية في نظر سيجوند فرويد  Sigmund Fraudمن ثالث جوانب رئيسية هي  :الهو،
واألنا ،واألنا األعلى.
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أ .الهو  :يهدف إلى تخليص الفرد من كميات االستثارة التي تنبع من داخله نتيجة للتنبيه الداخلي
أو الخارجي ،ويعمل على تحقيق اللذة وتجنب األلم.
ب .األنا  :ويعمل تبعا لمبدأ الواقع وتؤخر إشباع الحاجات الى أن تاتي فرصة مناسبة لكي تتجنب
الخطأ أو العقاب فهي تمثل السلطة التنفيذية في الشخصية
ج .األنا األعلى  :وهي تعمل على بلوغ الكمال وليس الواقع واللذة وتتضمن األنا المثالية المعايير
الصحيحة والضمير ،وعندما يتطور األنا األعلى فإن الشخصية تبل أقصى رقيها وهذه الجوانب
ليست منفصلة ،بل متداخلة مع بعضها وحين تعمل متعاونة تيسر لصاحبها سبل التفاعل مع البيئة
على نحو مرض بحيث يتم إشباع حاجاته األساية ورغباتها أما إذا تنافرت وتشاحنت ساء توافق
الفرد وقل رضاه عن نفسه وعن العالم ونقصت كفايته (عبد الرحمن  :٨٩٩١ ،ص  ) (٧٤جابر،
 :٨٩١١ص )٦١
ثامنا  :بناء أبعاد الشخصية أليزنك :
أ .بعد اال نبساط واال نطواء :
هو عامل ثنائي القطب من حيث درجات التوزيع ،يشغل طرفيه االنبساطية واالنطوائية الشديدتان،
ويجمع بينهم درجات بينية ،تخص اختالف األفراد .فيعتبر أيزنك المنطوي الخالص يميل إلظهار
أعراض القلق واالكتئاب  ،االستحواذ ،وسرعة الغضب ،والبالدة ،وحساسية المشاعر واالستثارة في
أحالم اليقظة ومباعدة الضوضاء والمناسبات االجتماعية ،ومعاناة األرق ،بطء ودقة العمل بتفوق،
الطموح العالي ،الجمود وضعف األداء ،وارتفاع الذكاء .في حين المنبسط الخالص  :ذو اتجاه
هستيري قليل الطاقة ،مبالي سيء مهنيا ،متوهم للمرض ،عرضة لألحداث ،غير منضبط لمرضه،
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يشكو اآلالم ،ذكاء منخفض ،قليل المثابرة ،ميال للسرعة وعديم الثقة ،سوء األداء الدقيق ،طموح
إلى حد ما  ،يضخم أدائه ،جامد نوعا ما .
ب .بعد العصابية :
هو االستعداد لإلصابة بالعصاب  ،أكثر منه اضطراب نفسي ،من جراء توفر درجة مرتفعة من
العصابية ،و الضغوط الشديدة ،عن الحوادث والخبرات ،عليه فهو يشكل بعدا ثنائي القطب ،لصورة
متصلة ومتقابلة  ،يضم مظاهر حسن التوافق والنضج والثبات االنفعالي من جهة  ،وسوء التوافق،
وعدم الثبات االنفعالي من جهة أخرى  ،وتساير الدرجات القصوى للعصابية :مبالغة في
االستجابات االنفعالية مع صعوبة التعديل  ،واستعادة الحالة السوية لطغيان الخبرات االنفعالية
األليمة كالقلق إلى جانب معاناة االضطرابات الجسمية البسيطة  :الصداع  ،اضطراب الهضم،
األرق ،آالم الظهر ما يؤهلهم لإلصابة باالضطرابات العصابية في حاالت مرورهم بمصاعب
وضغوط شديدة وحينها يظهر تدني الذكاء واإلرادة ،والقدرة على التعبير عن النفس ،قابلية
لإليحاء،قلة المثابرة ،بطء التفكير والعمل ،التباعد اإلجتماعي وكبت الخبرات المؤلمة ) .عبد الخالق
 : 2912,ص  ,)20وتأخذ الحالة العصابية وجهين متقابلين ،متصلين في درجات متفاوتة مع بعد
االنبساطية واالنطوائية ،كما يعرضها أيزنك:
العصابي المنبسط  :عن بحوث إيزنك وزمالئه  / 1948 -1955 /حول فئة الهستيريين تبين
تحصيلهم على درجات عالية في اختبارات العصاب واالنبساطية ،وأخرى منخفضة في االنطوائية
كما ينطبق عليه مفهوم" النمط الكفي "ويتضمن مجموعة خصائص من العمليات العقلية الهروبية
كفقدان الذاكرة والتهرب من الواجبات والمشكالت بعدم تحمل المسؤولية ،االضطراب في الحياة
المهنية ،والميل إلى الهاجس ،وتوهم اإلصابة باألمراض الجسمية ،كثرة التعطل عن العمل بسبب
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المرض  ،كثرة الشكوى من اآلالم ،والميل إلى الكآبة والحزن ،وفقره اللغوي ،كثير التسرع في العمل
ودقيق إلى حد ما  ،منخفض الذكاء نسبيا،أما عن الناحية الجمالية يفضل األلوان القاتمة ،إبداعه
الفني يميل للتشتت ،ويكتسي مواضيع تجريدية في صيغة تنطبع فيها األعراض الهستيرية
التحويلية ،يتميز بعدم الحساسية وال يهابه اآلخرون( ) 1950 ,289, Eysenck
ج .بعد الذهانية :
هو بعد مستقل وليس مرحلة تطورية للعصابية ،غير مرتبطين ألن لكل منهما جوانب متصلة بأبعاد
سوية ,فتتصف الذهانية المرتفعة بالبرودة والعدوانية والقساوة ،ومن أنواع السلوك الغريب والمضاد
للمجتمع وتتطابق هذه األعراض السلوكية مع الخصائص الوظيفية للقشرة المخية اإلستثارية (عبد
الخالق  : 2912 ,ص  , (22وهذا ما يدلل" سيرل فرانكس "عن تضمين عمليات الكف واالستثارة
بارتباطها باالنبساطية واالنطوائية ،فيختص االنطوائيون بالعصاب" العسر النفسي "بينما يختص
المنبسطون" بالهستيريا" ،وهذا ما يظهر نطاق التشابه بين فروع التصنيف عند" بافلوف "و" يونج "و
دعمتها البحوث التجريبية لتصنيف مجموعة بسيكاستينيا إلى سمات االنطواء ومجموعة الهيستيريا
إلى سمات االنبساط وكلتيهما تدخل في إطار مستوى العصاب .وكال الصنفين يأخذ أبعاد تدريجية
فتظهر مواصفاتهم بصورة كمية ،تحدد قيمة الصفة داخل البعد باعتبار وجود سمات عامة يكون
محددا  ،عليه اعتبر مفهوم إيزنك لنظام الشخصية مفهوما بنائيا التي تنظم
قدر
فيها حصة الواحد ًا
ً
السمات في تجمع على شكل أبنية عامة تكون األنماط ،والذي يضم منظومة سمات ،كل سمة
مجزأة إلى مجموعة استجابات تك اررية ويظل النمط "العامل العام" ،والسمة" العامل الطائفي"،
واالستجابة العادية "العامل الخاص " ،مما أمكن من دمج واحالل تكامل بين نظريات األنماط
والسمات لمواجهة تحليل الشخصية (جالل  :2916 ,ص .)22
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اال نطواء و اال نبساط :
لعل أهم أنماط الشخصية التي يتناولها علم النفس الحديث هما بعدي االنبساط ،االنطواء
واالنفعالية ،الثبات االنفعالي وسأحاول هنا إعطاء تعاريف بسيطة لهذه المفاهيم حتى يتضح
معناها.
تعريف االنبساط  :يشير إلى االتجاهات االندفاعية واالجتماعية ،والجوع إلى المنبهات والتشوق
لإلثارة ووفقا لما جاء عن العالم يونج فإن المنبسط هو الشخص الذي يوجه اهتمامه للعالم الخارجي
ويكون أكثر استجابة للمنبهات االجتماعية ،ويتصف بقدر أكبر من التلقائية وهو عملي ال يميل
إلى النظريات المجردة ) عويضة  : 2996 ,ص ( 22
تعريف االنطواء  :وتتمثل هذه الصفة لدى الشخص العاطفي حيث أنه يدير ظهره للطبيعة (العالم
الخارجي ) منطويا على نفسه ،متوجها نحو عالمه الداخلي ،ويلخص الدكتور" نوري الحافظ "سمات
االنطوائية بقوله" يتميز الشخص االنطوائي باهتمامه بالباطن والعمليات العقلية ،يحاول كبت
انفعاالته ،غير اجتماعي ،متأن غير متعجل ،كتوم ،متحفظ ،يراعي الشكليات ،حساس ،يتأثر
بصدى األحداث في نفسه ،يكشف عن استقالل في الرأي والتصرف ،ال يعتنى بالمظهر واللباس،
يعبر عن انفعاالته بأساليب مميزة خاص (عويضة :2996،ص.)26
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الدراسات السابقة
سيتم عرض دراسات سابقة تناولت متغيري البحث (قلق االنفصال وسمات الشخصية) أو ما هو
قريب منهما ،حيث لم تكن هناك دراسات كثيرة تناولت العالقة بين متغيرات البحث بشكل مباشر.
وتمكن الباحث من االطالع على دراسات حول الشخصية وسماتها التي استهدفت بعضها إيجاد
العالقة بينها وبين متغيرات أخرى أو التعرف على الفروق في الجنس أو العمر او الحالة
اإلجتماعية ،فضالً عن الدراسات التي استهدفت التعرف على القلق وعالقته بمتغيرات أخرى.ومن
هذا المنطلق تستعرض الباحثة الدراسات السابقة مع األخذ بعين االعتبار التتابع الزمني لتلك
الدراسات وعلى النحو التالي:
أوال .الدراسات العربية واألجنبية التي تتعلق بقلق االنفصال :

أ .الدراسات العربية المتعلقة بقلق االنفصال
 .2دراسة علي ) :( 1980حرمان الطفل من األم وعالقته بالتكيف الشخصي واالجتماعي
وقد هدفت الدراسة على المقارنة بين آثار الحرمان من األم بالوفاة ،والحرمان من األم باالنفصال
وذلك بالنسبة لمستوى التكيف الشخصي واالجتماعي لألطفال .واشتملت على عينة بلغت 80طفال
وطفلة أعمارهم بين )  ( 5 - 2سنوات ،محرومين من األم بسبب) الوفاة– االنفصال عنها(
واستخدم الباحث اختبار جودانف للذكاء.واستخدم استمارة لقياس الحرمان من األم من إعداد
ومقياس مالحظة سلوك األطفال) إعداد الباحث( واستمارة آراء المشرفات في سلوك األطفال من
اعداده ايضا  .وجاءت نتائج الدراسة تفوق األطفال غير المحرومين من األم على األطفال
المحرومين من األم من حيث مستوى التكيف الشخصي واالجتماعي ،كما أن األطفال المحرومين
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من األم بسبب الوفاة أفضل في تكيفهم الشخصي واالجتماعي من األطفال المحرومين من األم
بسبب االنفصال .
 .2دراسة الطحان ) :)1991دراسة العالقة بين القلق عند األبناء وكل من االتجاهات الوالدية
بالتنشئة والمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة.
هدفت الى التعرف على العالقة بين القلق عند األبناء وكل من االتجاهات الوالدية بالتنشئة
والمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة.بلغت الدراسة  338طالبا وطالبة منهم  152طالبا
186 ,طالبة .واستخدم مقياس سمة القلق وحالة القلق ) لسبيلبرجر( ومقياس االتجاهات
الوالدية.ومقياس التنشئة االجتماعية.ودليل المستوى االقتصادي والثقافي .وجاءت النتائج على
وجود عالقة ارتباطية دالة بين القلق عند األبناء واالتجاهات الوالدية في التنشئة ،وتبين أن
اإلناث يتأثرن بدرجة كبيرة باتجاهات اآلباء ،كما أن تباين القلق يعتمد على تباين أشكال
المعاملة الوالدية سواء الذكور أو اإلناث.
درسة جبريل ) :)1992قلق االنفصال لدى األطفال وعالقته بأنماط التعلق الوالدي
 .3ا
هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين قلق االنفصال لدى األطفال وبين أنماط التعلق الوالدي .
وقد بلغت عينة الدراسة  121تلميذا من المدارس االبتدائية بدولة اإلمارات العربية منهم 222
تلميذا و 262تلميذة ،تتراوح أعمارهم بين  21 - 9سنة .
ادوات الدراسة استخدم الباحث مقياس أنماط التعلق لألطفال ،والذي يتكون من عدة أنماط هي:
التعلق االعتمادي والتعلق القلق ولتعلق االلتصاقي من إعداد الباحث ومقياس قلق االنفصال إعداد
محمود ومدحت عبد اللطيف وجاءت النتائج على وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين
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أنماط التعلق الوالدي وأنماط قلق االنفصال عن الوالدين لدى كل من التالميذ الذكور واإلناث،
باستثناء بعدي قلق االنفصال المرتبطين باألعراض االكتئابية ،وخوف الطفل من ترك الوالدين
المنزل والشعور بالقلق في حالة نمط التعلق الوالدي الملتصق .
 .4دراسة قاسم ) :( 1994مفهوم الذات واالضطرابات السلوكية لألطفال المحرومين من
الوالدين دراسة مقارنة
هدفت الدراسة التعرف على االضطرابات السلوكية ومفهوم الذات لدى األطفال المحرومين من
الوالدين والمودعين بالمؤسسات وباألسر البديلة  .وتكونت عينة الدراسة من 210طفال وطفلة
تتراوح أعمارهم الزمنية بين 6 - 2سنوات وقد تم تقسيم العينة إلى :مجموعة أطفال األسر البديلة
 20طفال  ،مجموعة األطفال المودعين بالمؤسسات اإليوائية 20طفال  ،مجموعة أطفال األسر
الطبيعية  20طفال.واستخدم مقياس مفهوم الذات ألطفال ما قبل المدرسة ,وقائمة سلوك طفل ما
قبل المدرسة.واختبار رسم الرجل .واستمارة بيانات الطفل في األسر البديلة.و استمارة بيانات الطفل
في المؤسسة .وأهم نتائج الدراسة اكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال األسر
البديلة وأطفال المؤسسات في مفهوم الذات لصالح أطفال األسر البديلة.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال األسر البديلة وأطفال األسر الطبيعية في مفهوم الذات
لصالح أطفال األسر الطبيعية  .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال األسر البديلة وأطفال
المؤسسات في بعض أبعاد مفهوم الذات ( بعد العالقة بالكبار-بعد الذات االنفعالية) لصالح أطفال
األسر البديلة  .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال األسر البديلة األسر الطبيعية في
بعض أبعاد مفهوم الذات ( بعد العالقة بالكبار-بعد الذات االنفعالية) لصالح أطفال األسر
الطبيعية.
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 .5دراسة بهلول(  :( 1998الحرمان من األم وعالقته بالنضج االجتماعي للطفل في مرحلة
الطفولة المبكرة
دراسة العالقة بين الحرمان من األم والنضج االجتماعي للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من 2
  6سنوات ،ومقارنة النضج االجتماعي بين الجنسين .تكونت عينة الدراسة من  80طفال وطفلةتتراوح أعمارهم بين  6 - 2سنوات.واستخدم مقياس النضج االجتماعي) إعداد فايزة يوسف
,آخرون  )1995واستمارة البيانات الشخصية واالجتماعية) إعداد فايزة يوسف  ) 1995وكانت
النتائج تشير بأنها ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المحرومين من األمم واألطفال
غير المحرومين من األم في درجة النضج االجتماعي.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
الذكور واإلناث في درجة النضج االجتماعي في كل من عينة المحرومين من األم  -عينة غير
المحرومين من األمم – العينة الكلية(.
 .6دراسة ثابت ) :( 2002عوامل الخطر في رفض الذهاب للمدرسة عند األطفال الفلسطينيين
في قطاع غزة
أجريت هذه الدراسة لتوضيح العوامل التي تؤدي إلى زيادة معدل الغياب في المدارس مثل الجنس
والوضع العائلي ونوع عمل الوالد ومنطقة السكن  .بلغت  237طفال أعمارهم بين 22 -9سنة
من سكان قطاع غزة  .استخدم فيها مقياس رفض الذهاب للمدرسة.ومقياس القلق المعدل لألطفال
.مقياس رتر للمدرسين  .دلت النتائج على أن المدرسين قد أقروا بأن نسبة األطفال الذين تعدوا حد
السواء واعتبروا حاالت نفسية هي % 43.4مشاكل التغيب عن المدرسة وباألخص الغياب بسبب
عوامل اجتماعية لجذب االنتباه أو االنفصال  .تصرفات القلق التي كانت واضحة أكثر لدى
األطفال الذين ال يعمل آباؤهم ،كما تدني الوضع االجتماعي واالقتصادي كان أقوى دليل على
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المشاكل الصحية النفسية .العيش في مناطق حضرية أو مخيمات الالجئين كانت لها عالقة قوية
بظهور مشاكل االضطراب النفسي لدى األطفال .
 .7دراسة خليل ( :)6006أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بقلق االنفصال
في مرحلة الطفولة
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وقلق
االنفصال لديهم في مرحلة الطفولة وكذلك التعرف على أساليب المعاملة الوالدية المنبئة بقلق
االنفصال كما هدفت الدراسة الى معرفة مدى تأثير كل من الجنس والترتيب الميالدي للطفل وكذلك
عمل األم على قلق االنفصال لدى االطفال  .ولقد اختيرت عينة الدراسة من أطفال المرحلة
االبتدائية ممن تتراوح أعمارهم مابين  9-6سنوات (مرحلة الطفولة الوسطى) .استخدم مقياس
أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء بصورتيه (األب  -األم) من إعداد الباحثة وكذلك
مقياس قلق االنفصال عند األطفال من إعداد الباحثة كما تم االستعانة باستمارة بيانات أولية عند
الطفل .كشفت الدراسة النتائج عن وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاملة
الوالدية المتمثلة في الحماية الزائدة ،االهمال بالرفض ،القسوة ،تلقين القلق الدائم والشعور بالذنب،
التفرقة ،التذبذب ،وقلق االنفصال عند الطفل ،كما أوضحت الدراسة أن أساليب المعاملة الوالدية
المتمثلة في الحماية الزائدة ،التفرقة ،تلقين القلق الدائم والشعور بالذنب ،القسوة ،من أكثر أساليب
المعاملة الوالدية المنبئة بقلق االنفصال عند الطفل ،كما أشارت النتائج الى الفروق بين اإلناث
والذكور في قلق االنفصال وكذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية لتأثير متغير عمل االم
والترتيب الميالدي للطفل والتفاعل بينهما على قلق االنفصال عند الطفل.
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 .8دراسة السميري ) :) 2009قلق االنفصال وعالقته بالثقة بالنفس لدى األطفال المحرومين
من األب في محافظة غزة.
هدفت الدراسة على معرفة العالقة بين قلق االنفصال والثقة بالنفس لدى األطفال المحرومين من
األب في محافظات غزة ،كما تهدف أيضا إلى معرفة الفروق المعنوية بين األطفال المحرومين من
األب على مقياس قلق االنفصال والثقة بالنفس طبقا لمتغير الجنس ونوع الحرمان  .وشملت 200
طفال وطفلة من محرومي األب في محافظات غزة ممن تتراوح أعمارهم ما بين  9و  21سنة .تم
استخدام مقياس قلق االنفصال لدى األطفال) إعداد الباحثتين( .ومقياس الثقة بالنفس لدى األطفال
الفلسطينيين) إعداد الباحثتين ( .وجاءت أهم نتائج الدراسة على وجود فروق معنوية بين الجنسين
في الدرجة الكلية لمقياس الثقة بالنفس لصالح األطفال الذكور.
وجود فروق معنوية في الدرجة الكلية للمقياس تبعا لنوع الحرمان لصالح األطفال محرومي األب
بسبب الكفالة.وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات األطفال على مقياس الثقة بالنفس تبعا
لمتغير نوع الحرمان لصالح أطفال األسرى .
 .9دراسة نداف ( :)6022قلق االنفصال وعالقته بالكفاءة االجتماعية لدى أطفال المرحلة
األساسية في قضاء حيفا
هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن مستوى قلق االنفصال وعالقته بالكفاءة االجتماعية لدى طلبة
المرحلة األساسية في منطقة أم الفحم في قضاء حيفا .تكونت عينة الدراسة من  200طالبا وطالبة
في مدارس مدينة أ م الفحم ،وقد تم تطبيق أداة الدراسة على العينة في المدارس التابعة لقضاء
حيفا .أدوات الدراسة  :وفيما يختص بأدوات الدراسة فقد تم تطوير مقياس لمستوى قلق االنفصال
مكون من  22فقرة ومقياس للكفاءة االجتماعية مكون من  10فقرة .وأوضحت نتائج الدراسة أن
47

مستوى قلق االنفصال كان أعلى لدى الطلبة المحرومين مقارنة بالطلبة غير المحرومين من
الرعاية الوالدية ،كما أوضحت نتائج الدراسة أن مستوى الكفاءة االجتماعية كان أقل لدى الطلبة
المحرومين مقارنة بالطلبة غير المحرومين من الرعاية الوالدية كذلك أوضحت نتائح الدراسة أن
هناك عالقة ارتباطية عكسية دالة احصائية بين قلق االنفصال والكفاءة االجتماعية لدى طلبة
المرحلة األساسية في مدينة أم الفحم ،وهذا يشير الى أنه كلما زاد مستوى قلق االنفصال كلما نقص
مستوى اإلحساس بالكفاءة االجتماعية وقد نوقشت النتائج وفقا لالطار النظري والدراسات السابقة
ذات الصلة ووضعت توصيات بحسب النتائج التي ظهرت كما وضعت مقترحات لدراسات الحقة.
 .20دراسة البحيري ( :(6025قلق االنفصال وعالقته بتوجه الفرد نحو اآلخرين لدى طلبة
المدارس الداخلية والعادية في منطقة بئر السبع
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على قلق االنفصال وعالقته بالتوجه نحو اآلخرين لدى طلبة
المدارس الداخلية والعادية في منطقة بئر السبع ،تكونت عينة الدراسة من  202طالباً وطالبة
أدوات الدراسة  :ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي وتطوير مقياسين
هما :مقياس قلق االنفصال ،ومقياس التوجه نحو اآلخرين بعد التحقق من دالالت الصدق والثبات.
اظهرت النتائج أن مستوى قلق االنفصال والتوجه نحو اآلخرين لدى طلبة المدارس العادية
والمدارس الداخلية بمنطقة رهط التابعة لقضاء بئر السبع كان متوسطاً ،ووجود فروق دالة احصائياً
في مستوى قلق االنفصال لدى الطلبة تعزى لنوع المدرسة ،لصالح المدارس الداخلية ،وعدم وجود
فروق دالة احصائياً في مستوى قلق االنفصال لدى عينة الدراسة تعزى للصف المدرسي ،واظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيا في مستوى التوجه نحو اآلخرين لدى الطلبة تعزى لنوع
المدرسة ،لصالح المدارس العادية ،وعدم وجود فروق دالة احصائيا في مستوى التوجه نحو االخرين
لدى الطلبة تعزى للصف المدرسي ،وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين مستوى قلق
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االنفصال والتوجه نحو اآلخرين ككل وجميع ابعاده لدى طلبة المدارس الداخلية والعادية في منطقة
بئر السبع.

ب .الدراسات األجنبية المتعلقة بقلق االنفصال :
 .2دراسة تيراي  :( 1980) Terraiأثر نقص الرعاية األمومية على أطفال المؤسسات األقل
من  3سنوات
Low of maternal care for children under three years old
المقارنة بين مجموعتين من األطفال أحدهما خبر االنفصال عن األم والثانية لم يخبروا االنفصال
عن األم .تكونت العينة من مجموعتين . 2 :المجموعة التجريبية مكونة من  92طفال تقل أعمارهم
عن  2سنوات خبروا االنفصال عن األم  ،وقضوا هذه الفترة من االنفصال في مؤسسة لألطفال
صغار السن لمدة تتراوح بين  20 - 2يوما  . 1.المجموعة الضابطة مكونة من  29طفال في
نفس المرحلة العمرية ونفس المستوى االجتماعي واالقتصادي للمجموعة التجريبية ولكنهم لم يخبروا
االنفصال عن األم .أدوات الدراسة كانت ( اختبار نمو األطفال و المالحظة .والمقابلة) وأوضحت
النتائج أ ن نقص الرعاية األمومية له أثر بال على نمو األطفال حيث أدى الحرمان من األم إلى
انخفاض معدل النمو في مختلف جوانبه  ،حيث أظهروا نقصا في اتزانهم االنفعالي ونموهم
االجتماعي باالنسحاب من المواقف والتأخر في النمو العقلي ،باإلضافة إلى التدهور في النمو
الجسمي.
 .6دراسة كريكوري :( 1981) Gregoryالعالقة بين االنفصال بين األهل أو وجودهما في
الطفولة وبين قبول الذات لدى الراشدين ووجود القلق.
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The relationship between childhood separation availability of parents and
adult self-acceptance and anxiety
هدفت الدراسة على قياس أثر االنفصال عن الوالدين على األبناء عند الكبر من حيث تقبل الذات
ومدى وجود القلق لديهم  .واشتملت على  116متطوعا (  92ذكور 292 -إناث) متوسط أعمارهم
 11سنة.االدوات المستخدمة كانت مقياس االنفصال عن الوالدين  .ومقياس كاليفورنيا لتقدير
الذات .ومقياس سمة القلق .أهم نتائج الدراسة إن أولئك الذين انفصلوا عن الوالدين في سن
الخامسة وما قبلها قد حصلوا على متوسط درجات على مقياس سمة القلق أعلى مما حصل عليه
من انفصلوا عن والديه في سن 9 - 6سنوات .كما أن الذين انفصلوا عن األم قد حصلوا على
متوسطات درجات أعلى في مقياس سمة القلق عن الذين انفصلوا عن األب .
 .3دراسة شو :( 1982) Showرد فعل األطفال تجاه غياب األم ثم عودتها
Effect of mother presence on children’s reaction to aversive
هدفت الدراسة على التعرف على ردود أفعال األطفال تجاه غياب األم .وشتملت على عينة 20
طفال  10طفال بعمر سنة ونصف و  10طفال بعمر  2سنوات  .مالحظة سلوك األطفال أثناء
غياب األم عن الطفل ثم بعد عودة األم للطفل .أهم نتائج الدراسة إن أطفال المجموعة األولى
بعمر  2,2سنة أظهروا احتجاجا على غياب األم وأظهرت المجموعتان العمريتان  2,2و  2سنوات
احتجاجا وعنفا في حالة رجوع األم ثانيا هذا باإلضافة إلى ظهور مظاهر سلوكية سلبية مثل البكاء
والصراخ .
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 .4دراسة ويرمانWerman

) :( 2000مفهوم العالقة الثالثية بين األب والطفل واألم

وعالقتها بقلق االنفصال
The bowenian concept of trianingulation and its relationship to separation
anxiety disorder
أهداف الدراسة معرفة العالقة بين درجة (التثليث) العالقة بين األب والطفل واألم وعالمات وجود
قلق االنفصال لدى الطفل .حيث بلغت العينة  12طفال في سن المدرسة  21فتاة 26 -صبيا
تتراوح أعمارهم بين  21 – 2سنة باإلضافة إلى أهالي هؤالء األطفال .استخدم مقياس قلق
االنفصال  .ومقياس التثليث للداللة على العالقة الثالثية بين األب واألم والطفل .أهم نتائج الدراسة
:وجود عالقة إ يجابية بين التثليث وعالمات قلق االنفصال ،وبذلك يمكن االستفادة من العالقة
الثالثية (عالقة الطفل بوالديه) لتحسين حاالت القلق الطفولي ( قلق االنفصال )
 .5دراسة موفراد وآخرون  :)2009( Mofrad & othersالضيق النفسي األمومي و قلق
االنفصال لدى األطفال
Maternal psychological disorder and separation anxiety disorder in children
أهداف الدراسة هي معرفة العالقة بين الضيق النفسي لدى األمهات وعالمات قلق االنفصال لدى
األطفال .وشملت على  210طفال وطفلة  66فتاة  22 -صبيا من المدارس االبتدائية بعمر 2
سنوات ،باإلضافة إلى أمهات هؤالء األطفال  210أما .تم استخدام األدوات التالية :
 . 2استطالع عام صحي لقياس الصحة العامة لألشخاص ومدى وجود االضطراب النفسي ،وقلق
االنفصال
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 .1مقياس قلق االنفصال لدى األطفال ويتضمن أربعة أبعاد هي( الخوف من البقاء وحيدا –
الخوف من الهجر -الخوف من المرض الجسمي -القلق حول األحداث المفجعة)
أهم نتائج الدراسة :وجود عالقة متبادلة إيجابية بين الضيق النفسي لدى األمهات وقلق االنفصال
لدى األطفال فالمستوى األعلى للقلق لدى األمهات يرتبط مع المستويات العليا لعالمات قلق
االنفصال لدى األطفال .

ثاني ا :دراسات تناولت سمات الشخصية لالم :
أ  .الدراسات العربية المتعلقة بسمات الشخصية
 .2دراسة" مليكة ) :(١٦١١الفروق بين الجنسين في سمات الشخصية
هدفت الدراسة

إلى الفروق بين الطالب والطالبات في الجامعات والمعاهد العليا في سمات

الشخصية التي تقيسها أداة الدراسة .طبق االختبار على (  ) ٠٣٣طالب وطالبة من مختلف
الكليات الجامعية والمعاهد العليا.واستخدم اختبار الشخصية المتعدد األوجه .أهم نتائج الدراسة
وجود فروق نوعية بين الجنسين لها داللتها من حيث سمات الشخصية .
 .1دراسة غنام( :)6005السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلة األساسية
في المدارس الحكومية في محافظة نابلس
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلة األساسية
في المدارس الحكومية في محافظة نابلس ،وكما هدفت إلى تحديد دور كل من المتغيرات (مكان
العمل ،ومكان السكن ،والمؤهل العلمي ،ومجال التدريس ،والحالة االجتماعية ،ومعدل الدخل
لألسرة ،وسنوات الخبرة) في التأثير على سمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلة
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األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس .تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات
المرحلة األساسية في المدارس الحكوميةة فةي محافظة نابلس ،وقد بل عددهن ( ) 2011وفق
إحصاءات مديرية التربية والتعليم فةي محافظةة نابلس وبل عدد أفراد عينة الدراسة ( ) 212معلمة،
وهن يشكلن ما نسبته  % 1.26من مجتمع الدراسة.أداة الدراسةاسةتبانتان ،األولى لقياس السمات
الشخصية ،والثانية لقياس الوالء التنظيمي ،قامةت الباحثةة بتطويرهمةا استناداً إلى بعض الدراسات
السابقة واألدب التربوي ذي الصلة بموضوع الدراسة وهما:
_مقياس بروفيل للشخصية المعدل لجوردن الذي اشتمل على ( ) 29فقرة موزعة تقريبةاً بالتساوي
على أربع سمات رئيسة هي (سمة المسؤولية ،وسمة االتزان االنفعالي ،وسمة السيطرة ،والسمة
االجتماعية).
_استبانة لقياس الوالء التنظيمي ،وتتضمن ( ) 11فقرة .
أهم نتائج الدراسة أن درجة توفر السمات الشخصية لدى معلمات المرحلة األساسية في المدارس
الحكومية في محافظة نابلس كانت كبيرة ،وبنسبة مئوية ( )% 22.22وأن ترتيب النسب المئوية
لدرجةة توفر السمات الشخصية لدى معلمات المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظةة
نابلس كانت كالتالي :وسمة المسؤولية جاءت بدرجة كبيرة جةداً ،ونسةبة مئويةة بلغةت ()%6.12
وسمة االجتماعية جاءت بدرجة كبيرة ،ونسبة مئوية بلغت ( )% 2.22وسةمة السيطرة جاءت
بدرجة كبيرة ،ونسبة مئوية بلغت ( )% 1.22أما سمة االتةزان االنفعةالي جاءت بدرجة كبيرة ،ونسبة
مئوية بلغت ( .(% 2 .1.22درجة توفر الوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلة األساسية في
المةدارس الحكوميةة فةي محافظة نابلس كانت كبيرة جداً ،وبنسبة مئوية ( .(% 3 .1.12وجةود
فروق ذات داللة إحصائية عند مسةتوى الداللةة (  (α = 05.0بين مجاالت سةمات الشخصية لدى
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معلمات المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس ،وقد كانت بين مجاالت
االجتماعية والسيطرة واالتزان االنفعةالي ومجةال المسةؤولية لصةالح مجةال المسؤولية ،وبين مجالي
االجتماعية واالتزان االنفعالي لصالح االتزان االنفعالي ،وبين مجةالي السيطرة واالتزان االنفعالي
كانت لصالح السيطرة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  (α = 05.0فةي
مجةاالت سةمات الشخصية ،والوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلة األساسية في المدارس الحكومية
في محافظة نابلس تُعزى لمتغيرات :مكان العمل ،ومكان السكن ،ومجال التدريس ،والحالةة
االجتماعيةة ،ومعدل الدخل لألسرة ،وسنوات الخبرة.
 .4دراسة الوشلي ( :)6007آلية التربية بمكة المكرمة قســم علـــم النـــفــــــــس الثقة بالنفس
اسيا والعاديات في المرحلة
وبعض سمات الشخصية لدى عينة من الطالبات المتفوقات در ّ
الثانوية بمدينة مكة المكرمة.
استهدفت الدراسة الحالية الكشف عن طبيعة العالقة بين الثقة بالنفس وبعض سمات الشخصية،
والكشف عن الفروق في الثقة بالنفس وبعض سمات الشخصية لدى الطالبات المتفوقات دراسيا
والعاديات في ضوء بعض المتغيرات (التخصص الدراسي  -الصف الدراسي )  .وقد تكونت عينة
الدراسة من ( ( ٧٣٣طالبة منهن ( ) ٦٣٣طالبة متفوقة دراسيا و( ) ٦٣٣طالبة عادية من طالبات
المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة للعام الدراسي ٨٧٦١/ ٨٧٦٤ه ،وتراوحت أعمارهن بين
( ) ٦٣-٨٤عاماً .واستخدمت الباحثة مقياس الثقة بالنفس من إعداد قواسمه والفرح ()٨٩٩١
ومقياس قائمة العوامل الكبرى للشخصية من إعداد آوستا وماآرى  ٨٩٩٦وتعريب األنصاري
( ) ٨٩٩٤ووفقاً للمتغيرات السابقة فقد اعتمدت الباحثة على معامل ارتباط بيرسون  ،واختبار "ت "
.test-t.

34

أهم نتائج الدراسة:
 -2توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الثقة بالنفس وسمات (االنبساط -
الطيبة  -يقظة الضمير ) ،وعالقة ارتباطية سالبة بين الثقة بالنفس وسمة ( العصابية ) أما
سمة (الصفاوة) فلم تكن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين هذه السمة والثقة
بالنفس لدى الطالبات المتفوقات دراسيا
 -1ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الثقة بالنفس وسمتا (الصفاوة  -الطيبة )
أما (العصابية) فقد كانت هناك عالقة ذات داللة إحصائية سالبة ،أما سمتا (االنبساطية -
يقظة الضمير) فقد كانت هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين هاتين السمتين والثقة
بالنفس لدى الطالبات العاديات
 -2وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط الدرجات التي حصلت عليها الطالبات المتفوقات
دراسيا والعاديات في الثقة بالنفس وذلك لصالح الطالبات المتفوقات دراسياً.
 -2ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط الدرجات التي تحصلت عليها الطالبات المتفوقات
دراسياً والعاديات في بعض سمات الشخصية (العصابية  -االنبساط -الصفاوة  -الطيبة -
يقظة الضمير)
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط الدرجات التي تحصلت عليها الطالبات المتفوقات دراسيا في
الثقة بالنفس تبعاً الختالف التخصص الدراسي (أدبي  -علمي) وذلك لصالح طالبات التخصص
العلمي.
 .5دراسة حبش ( :)6020التحمل النفسي وعالقته ببعض السمات الشخصية لطالبات قسم
التربية الرياضية ،جامعة الكوفة.
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يهدف البحث إلى التعرف على مستوى التحمل النفسي ومستوى السمات الشخصية والعالقة بيةن
التحمل النفسي والسمات الشخصية لطالبات قسم التربية الرياضية في كلية التربية للبن ة ةةات ،جامعة
الكوفة وافترض الباحث وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين مستوى التحمل النفسي وبعض
السمات الشخصية للطالبات  .تم تحديد مجتمع البحث بطالبات المرحلة الرابعةة قسم التربية
الرياضية /جامعة الكوفة والبال عددهن ( )22طالبة بالطريقة العمدية إذ تم تحديد طالبات المرحلة
الرابعة وقد بل عدد أفراد العينة ( ،)12اختيرت بالطريقة العشوائي ةةة .واألدوات المستخدمة في
البحث مقياس التحمل النفسي واختبار فرايبورج للشخصية .واستنتةج الباحث إن طالبات المرحلة
الرابعة اتسمن بحدود الوسط في معظم سمات الشخصية باستثناء سمات ( العصبية ) و( االكتئابية
) و(الكف) إذ كانت في المستوى الواطئ وتمتع طالبات المرحلة الرابعة بدرجة عالية من التحمل
النفسي وأوصى الباحث بضرورة االهتمام بالجوانب الشخصية عن طريق تطوير السمات الشخصية
عند تأهيل وتدريس الطالب في درس طرائق التدريس بصورة خاصة ودروس التربية الرياضية
بصورة عامة وضرورة قياس السمات الشخصية للطالبات وخصوصا عند التقديم للكلية لتثبيت
مستوى سماتهم الشخصية باإلضافة إلى االختبارات البدنية لعكس صورة واضحة لمستوى السمات
الشخصية للطالبات.
 .6دراسة البادي ( :)6024بعض سمات الشخصية وعالقتها بفاعلية الذات لدى األخصائيين
االجتماعيين في مدارس سلطنة عمان
هدفت الدراسة معرفة بعض سمات الشخصية وعالقتها بفاعلية الذات لدى االخصائيين االجتماعين
في مدارس سلطنة عمان .تألفت عينة الدراسة من ( ) 22أخصائي اجتماعي و( )212أخصائيه
اجتماعية من مختلف مدارس محافظة مسقط بسلطنة عمان الحكومية في محافظة البريمي،

31

ومحافظة الداخلية ،ومحافظة الظاهرة .تم تطوير مقياسين االول لقياس سمات الشخصية المستهدفة
(التألف ،الذكاء ،الثبات االنفعالي ،االندفاعية ،المغامرة ،الدهاء ،الراديكالية ،كفاية الذات ،التنظيم
الذاتي) والمشتق من مقياس عوامل الشخصية الستة عشر لريموند كاتل ،والثاني لقياس فاعلية
الذات .وتم التحقق من صدق المقياسين باستخدام الصدق الظاهري؛ وذلك من خالل عرض
المقياسين على اثنى عشر محكما من ذوي الخبرة واالختصاص من قسم علم النفس التربوي،
والمناهج وطرق التدريس ،وو ازرة التربية والتعليم ،وكذلك التحقق من صدق البناء من خالل حساب
معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والمحاور والمقياس ككل .كما تم التحقق من ثبات األداة من
خالل حساب ثباتها باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي حيث بل معامل الثبات لمقياس
سمات الشخصية ( )843.0معامل ثبات مقياس فاعلية الذات ( )122.0لإلجابة عن السؤال األول
تم استخدام اإلحصاء الوصفي ثم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري؛ ولإلجابة عن
السؤال الثاني تم استخدام معامل ارتباط بيرسون؛ ولالجابة عن السؤال الثالث تم استخدام االنحدار
الخطي المتعدد؛ ولالجابة عن السؤال الرابع تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة .أن غالبية
أفراد عينة الدراسة لديهم درجات فاعلية منخفضة بنسبة ( ) % 16وجود ارتباط موجب دال
إحصائيا عند مستوى الداللة (  ) 2بدرجة كبيرة بين سمة (التآلف ،والذكاء ،واالندفاعية ،والمغامرة،
والرديكالية) وفاعلية الذات ،بينما يوجد ارتباط موجب دال إحصائيا بين سمة الثبات االنفعالي
وفاعلية الذات عند مستوى الدالة ( )2كما يوجد ارتباط غير دال إحصائيا بين سمة (الدهاء ،وكفاية
الذات ،والتنظيم الذاتي ،وفاعلية الذات)

إمكانية التنبؤ بدرجة فاعلية الذات لدى االخصائيين

االجتماعيين في مدارس محافظة مسقط بسلطنة عمان من خالل بعض سمات الشخصية.
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ب  .الدراسات األجنبية المتعلقة بسمات الشخصية
 .2دراسة فايث وآخرون  :)2001( Faithالفروق حسب الجنس في العالقة بين أبعاد الشخصية
ووزن الجسم النسبي
Differences by gender in the relationship between personality dimensions
and relative body weight
استهدفت هذه الدراسة التعرف على الفروق في الجنس في العالقة بين أبعاد الشخصية والوزن
النسبي للجسم المتمثل بمؤشر ضخامة الجسم .تألفت العينة من  7889شخصا من الرجال والنساء
المسجلين لدى األطباء الممارسين العموميين في أربعة مقاطعات غرب إن َكلترا ،تراوحت أعمارهم
بين  20 - 20سنة أدوات الدراسة  :قائمة أيزنك للشخصية ) (EPQالتي تتكون من  90فقرة.
أسفرت النتائج عن وجود تباين في العالقة بين مؤشر ضخامة الجسم ونتائج المقاييس الفرعية
الثالث لمقياس أيزنك بالنسبة للرجال والنساء ،حيث ظهرت إن زيادة مؤشر ضخامة الجسم BMI
عند النساء ترتبط مع زيادة العصابية و انحفاض االنبساطية .وان زيادة مؤشر ضخامة الجسم عند
الرجال ترتبط بزيادة االنبساطية والذهانية وكان االرتباط قليال جداً في كل الحاالت .وكانت
المقاييس الفرعية الثالث لة  EPQتشير إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين الرجال والنساء.
 .6دراسة روبنس وآخرون  : )6002) Robinsالشخصية في ارتباطها مع تقدير الذات
Personal association with self-esteem
استهدفت الدراسة التعرف على العالقة بين تقدير الذات واألبعاد الخمسة الكبرى للشخصية .جمعت
البيانات عن طريق االنترنت من عينة كبيرة شملت  216622فرداً ،بنسبة  %22من النساء و22
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 %من الرجال تتراوح أعمارهم بين  9سنوات إلى  90سنة .أدوات الدراسة قائمة الخمسة الكبرى
 BFIذات  22فقرة لقياس األبعاد الخمسة الكبرى للشخصية ،ومقياس تقدير الذات ذو فقرة واحدة
). (SISEوأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تقدير الذات وكل ُبعد من أبعاد
الشخصية :االنبساطية والطيبة وحيوية الضمير واالستقرار االنفعالي والتفتح .كما وأظهرت النتائج
إن تقدير الذات له عالقة ارتباطية باألبعاد الخمسة الرئيسة للشخصية على مدى الحياة من عمر
( )69-22سنة ولكن بعدي االنبساطية واالستقرار االنفعالي كان لهما عالقة إرتباطية قوية .أما
بخصوص مدى العالقة االرتباطية لألبعاد الخمسة للشخصية حسب المتغيرات الديموغرافية،
فظهرت العالقة ثابتة عموماً.
تعقيب على الدراسات السابقة :لم تعثر الباحثة على دراسات تناولت العالقة بين قلق االنفصال
لدى األطفال وسمات شخصية األم  ،بينما تناولت قلق االنفصال وربطته بمتغيرات أخرى ،
ودراسات أخرى تناولت سمات الشخصية وعالقتها بمتغيرات أخرى أيضا  .لذلك عرضت الباحثة
في هذا الفصل مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع قلق االنفصال لدى
األطفال وموضوع سمات شخصية األم التي تتفق مع الدراسة الحالية.

مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها :
تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها لموضوعي قلق االنفصال لدى الطفل
وسمات شخصية األم إال أنها تختلف من حيث هدفها لدراسة العالقة بين قلق االنفصال لدى الطفل
وسمات شخصية األم حيث لم تربط أي من الدراسات السابقة بين هذين المتغيرين ،كما تتشابه
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معها في تحديد حجم العينة وأدوات البحث المستخدمة .فمن الدراسات التي كانت حجم العينة
صغي اًر مشابهاً للدراسة الحالية دراسة (بهلول  )10( )2991,طفالً بعمر  6-2سنوات ,ودراسة
(علي  )2910 ,كانت تبل

عدد العينة ( )10طفالً وطفلة بعمر  2-1سنوات ودراسة (

 )12( )werman.2000طفالً وطفلة بعمر اقل من  2سنوات  ,ودراسة ()20( )show, 1982
طفالً وطفلة بعمر  2-2.2سنوات  ,ودراسة (قاسم  )210( )2992,طفال وطفلة بعمر من 6-2
سنوات  ,اما الدراسات االخرى فقد كان حجم العينة مناسبا واكثر من العينة المدروسة في هذي
الدراسة مثل دراسة (السميري  )100()1009,طفالً وطفلة بعمر من  21-9سنة ,ودراسة
( )120( )Mofrad& others ,2000طفال وطفلة بعمر 2سنوات ,ودراسة ( ثابت )1001 ,
( )122طفالً وطفلة بعمر من  22-9سنة ودراسة (جبريل )121( )2991 ,طفال وطفلة بعمر
 21-9سنة  ,ودراسة ( الطحان  )229( )2992 ,طفالً وطفلة .
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة واجراءاتها
اوالا :منهج الدراسة
ثانيا :مجتمع الدراسة
ثالث ا :أدوات الد ارسة
رابع ا :إجراءات تطبيق الدراسة االساسية
خامس ا :المعالجات االحصائية
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منهجية الدراسة واجراءاتها
تمهيد

تتناول الباحثة في هذا الفصل منهجية الدراسة واجراءاتها  ,مستعرضة من خالله منهج
الدراسة ,ومجتمعها ,وعينتها ,وأدواتها بوصف المقاييس وطرق التحقق من صدقها
وثباتها واجراءات تطبيق الدراسة على العينة  ,ثم أساليب المعالجة االحصائية
المستخدمة في الدراسة  ,وفيما يلي عرضا لها :
اوالا  :منهج الدراسة :
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي والذي يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول
الى أ سباب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها  ,واستخالص النتائج وتعميمها  ,ويتم ذلك وفق
خطة بحثية معينة  ,وذلك من خالل تجميع البيانات وعرضها وتحليلها .

ثانيا  :مجتمع الدراسة :
تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف األول األساسي وأمهاتهم في المدارس الحكومية في محافظة
مسقط والية السيب التي بل عددهن ( )12مدرسة ويبل عدد طالب الصف االول في هذه
المدارس ( )2902طالباً وطالبة للعام الدراسي (1022_1026م).

عينة الدراسة :
اشتملت الدراسة على :
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_عينة الدراسة األساسية  :لم يتم حصر المجتمع األصلي بحسب الدراسة التي تقتضي توافر
شروط محدده في عينة األطفال وعينة األمهات وهي توافر االم مع الطالب او الطالبة وظهور
بعض مظاهر االنسحاب والبكاء وعدم حب الذهاب الى المدرسة ،وتم اختيار العينة بالطريقة
المقصودة بما يتناسب وشروط وخصائص االطفال المذكورة في مجتمع الدراسة متضمنة ()216
طالباً واماً منها ( )62طالباً وطالبة و ( )62أم من مختلف مدارس الحلقة االولى بمحافظة مسقط
والية السيب  .ويوضح الجدول ( )2عدد العينة االساسية :
الجدول ( )2توزيع افراد عينة الدراسة االساسية

محافظة مسقط
(والية السيب)

العينة

العدد

ذكور

22

إناث

11

األمهات

62

ثالث ا  :أدوات الدراسة :
استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المقاييس التالية:
 -2مقياس قلق االنفصال
 -6مقياس سمات الشخصية
 _2مقياس قلق االنفصال  :إعداد الباحثتين د  .صالح و السميري عام ( )1009ويشتمل على
( )29فقرة ،ومر إعداد المقياس بمراحل عدة يمكن حصرها في مراجعة تراث الدراسة وتعريف
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مصطلحات الدراسة وعرض المقياس في صورته المبدئية على أعضاء الهيئة التدريسية في قسم
علم النفس جامعة األقصى  .للتحقق من الصدق الظاهري وصدق البناء حيث أوضحوا أن المقياس
مناسب للموضوع ويقيس المتغير الموضوع ألجله ومن أجل الحصول على تساوي أوزان فقةرات
المقياس أعطيت تقديرات ( )1 ، 2 ، 3لمقياس ثالثي الدرجات بدرجة كبيرة ( ،)2بدرجة متوسطة
( ،)1بدرجة قليلة ( )2لما كان عدد فقرات المقياس يتكون من ( )22فقرة تتراوح الدرجة الكلية
للمقياس بين (  ) 216- 21درجة .وقامت الباحثتان بحساب الصدق والثبات من خالل صدق
البناء وتم حساب الثبات باإلعادة وجاءت النتيجة  0.11كما استخرجت الباحثتان معامل الثبات
عن طريق معامل الفا كرونباخ والذي بل  0.92وهو معامل ثبات مرتفع .
الخصائص السيكومترية للدراسة الحالية:
أ_ الصدق:
_الصدق الظاهري :
تم عرض فقرات مقياس قلق االنفصال لدى األطفال في صورته األولية على عدد من أعضاء
الهيئة التدريسية في قسم علم النفس في جامعة السلطان قابوس _ جامعة نزوى وعددهم ()9
الملحق رقم ( )2محكمين وقاموا بتقديم جملة من التعديالت على المقياس ليتناسب مع أهداف
الدراسة الحالية وأهمها :
إعادة صياغة بعض الفقرات بهدف توضيح المقصود بها .-حذف بعض الفقرات التي ال تتناسب مع البيئة المقننة عليها والمكررة .
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استبعاد أربع فقرات من القياس لعدم وجود داللة إحصائية لها كما يوضحه الجدول التالي :الجدول (  ) 6الفقرات التي تم استبعادها من المقياس
م

فقرات مقياس قلق االنفصال

29

أشعر بألم في الراس

16

أكره رؤية الدم

22

أتضايق عندما أفكر في األيام المقبلة

21

ينتابني شد عضلي

وبذلك اصبحت عدد فقرات المقياس ( )22فقرة الملحق (. )1
_ االتساق الداخلي( :عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس)
قامت الباحثة بحساب عالقة االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس  ،والجدول التالي
يوضح معامالت االتساق الداخلي.
الجدول( )9معامالت االرتباط فقرات مقياس قلق االنفصال مع الدرجة الكلية
رقم
العبارة

معامل
االرتباط

رقم
العبا
رة

معامل
االرتباط

رقم
العبا
رة

معامل
االرتباط

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

6

*0.20

66

*0.29

26

*0.22

66

*0.26

2

* 0.11

62

*0.26

22

*0.20

62

*0.22

6

*0.22

66

*0.22

26

*0.21

66

*0.22

4

*0.22

64

*0.21

24

*0.19

64

*0.62

3

*0.60

63

*0.21

23

*0.12

63

*0.21

1

*0.22

61

*0.19

21

*0.21

13

7

*0.22

67

*0.26

27

*0.11

8

*0.62

68

*0.10

28

*0.11

2

*0.11

62

*0.12

22

*0.21

60

*0.29

20

*0.16

60

*0.22

يتضح من الجدول( )2أن معامالت االرتباط بين فقرات مقياس االنفصال والدرجة الكلية تراوحت
بين( )0.21 , 0.10وهي ذات داللة .
ب_ الثبات وتم حسابه من خالل :
 معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ:تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل الفا كرونباخ ،Cronbach's Alphaلفقرات مقياس قلق
االنفصال فكانت النتيجة ( ،)0.11وهي قيمة عالية مما يدل على إمكانية تطبيق المقياس على
مجتمع الدراسة.
 _6مقياس سمات الشخصية :المقياس األصلي وتعديالته :في عام  2962قام آيزينك بنشر قائمة
معدلة ومحسنة لقائمة مودسلي للشخصية  Maudsley Personality Inventoryوأكثر موثوقية
منها أطلق عليها "قائمة آيزينك للشخصية  ." Eysenck Personality Inventoryوهي من
إعداد آيزينك ،وتقيس العصابية واالنبساطية والكذب (الجاذبية االجتماعية) ،والذي اشتقت بنوده
(أي مقياس الكذب) من مقياس الكذب الختبار منيسوتا المتعدد األوجه للشخصية (ميخائيل،
,2999ص .)222واشتملت على صيغتين ،واحتوت  222بنداً .وظهرت لها ترجمات عربية
مختلفة .وفي عام  2922صدر تعديل للقائمة أطلقت عليه تسمية "استخبار آيزينك للشخصية"
 ،Eysenck Personality Questionnaireحيث أدخلت بعض التعديالت على البنود المتعلقة
بقياس األبعاد الثالثة وأدخل بعد رابع أطلق عليه آيزينك تسمية "الذهانية( "Psychotismعبد
الخالق,2992،ص  .)202وتشتمل الصيغة اإلنجليزية لالستخبار على ( )92بنداً)12( ،بنداً
لقياس العصابية , Neuroticismو( )10بنداً لقياس االنبساطية ,و( )12بنداُ لقياس الذهانية,
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و( )12بنداً لقياس الكذب (األنصاري:2999 ،ص ,)2عربت بنود اختبار آيزينك للشخصية أكثر
من مرة منها تعريب مصطفى سويف وتعريب عبد الخالق ،الذي أجرى دراسات عبر ثقافية بالتعاون
مع آيزينك ) .(Abdel-khalek & Eysenck,وقد تم استخدام التعريب الذي قام به عبد
الخالق في دراسات عديدة .أثبتت صالحية وموثوقية جيدة للمقياس .اشتملت هذه القائمة في
صيغتها المعربة األصلية على  202بندا ,وهي الصيغة التي تم استخدامها في هذه الدراسة .طبقت
هذه االستبانة على عينات مصرية كبيرة نسبياً ومتنوعة إلى حد ما (ن= .)2220وأخضعت البنود
للتحليل العاملي الذي أسفر عن  92بنداً .ونشر عبد الخالق دليل تعليمات الصيغة العربية
(لألطفال والراشدين) في عام ( .)2992وكشفت هذه الدراسة عن معامالت ثبات مرتفعة لمقاييس
االنبساطية والعصابية والكذب ،إذ تبل على التوالي  0.22و  0.10و  0.29للذكور و  0.26و
 0.10و  0.22لإلناث .أما مقياس الذهانية فقد كان معامل ثباته منخفضا إذ بل  0.29بالنسبة
للذكور و  0.22بالنسبة لإلناث .من ناحية أخرى حقق الذكور درجات مرتفعة عن اإلناث في
مقياس الذهانية واالنبساطية ودرجات أقل في العصابية والكذب ،أما العالقة بين األبعاد األربعة فقد
كانت سالبة بين الذهانية واالنبساط ،والذهانية والكذب ،وبين االنبساطية والعصابية ،وبين العصابية
والكذب ،في حين كانت إيجابية بين الذهانية والعصابية ،واالنبساطية والكذب ،وذلك عند كال
الجنسين مع وجود ارتفاع أكثر من المتوقع في االرتباط بين العصابية والكذب ،والعصابية
واالنبساط .وقد أجريت مقارنة بين اإلنجليز والمصريين باستخدام البنود التي لها مفتاح تصحيح
مشترك وظهر أن العينات المصرية تحقق درجة أعلى على مقياس الكذب والعصابية،
وأن المصريات أقل انبساطية من اإلنجليزيات .كما حصلت المصريات على درجات مرتفعة جداً
من اإلنجليزيات .أما ثبات إعادة التطبيق على العينات اإلنجليزية فيتراوح بين  0.22و  0.90في
حين يتراوح ثبات االتساق الداخلي (معامل ألفا) بين  0.61و ( .0.12عبد الخالق : 2992 ،ص
 .)22-29وفي دراسة محمد ( )22 ,2992المذكورة سابقاً بل معامل الثبات بطريقة التجزئة
النصفية  0.22 Split halfللذهانية و  0.91لالنبساطية و  0.92للعصابية و  0.11للكذب.
وفي دراسة األنصاري ( )2999تراوحت معامالت ألفا بين  0.62و  ،0.11في حين تراوحت
بطريقة القسمة النصفية بين  0.21و  .0.19حيث كان لبعد الذهانية أدنى المعامالت .وبما أن
الصيغة المصرية قد صيغت بطريقة مبسطة يسهل فهمها من قبل الشخص العادي فقد احتوت
بعض العبارات الدارجة في مصر والتي قد ال يفهمها المفحوص السوري ،هذا فضالً عن عبارات
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أخرى كان البد من تعديلها كالعبارة رقم ( )12عن القطارات ،ومن ثم كان من الضروري تعديل
بعض العبارات لتعطي المعنى نفسه ولكن بعبارات مألوفة للمفحوص السوري .وقد تم التعديل ()22
عبارة.

الخصائص السيكومترية للدراسة الحالية :

أ_ الصدق

_ الصدق الظاهري :
للتحقق من صدق المحتوى قامت الباحثة بتوزيع الصيغة األولية للمقياس على لجنة تحكيم مكونه
من ( )9محكمين من متخصصين في اإلرشاد النفسي ,وعلم النفس في كل من جامعة نزوى
وجامعة السلطان قابوس الملحق (, )2حيث طلب منهم إعطاء أريهم حول سالمة الصياغة اللغوية
لكل فقرة من فقرات المقياس ,ومدى انتماء كل فقرة الى البعد الذي تندرج تحته ,وكذلك اقتراح ما
يرونه مناسباً من مالحظات أو اقتراحات أو تعديالت .فقد تم إجراء التعديالت في بعض الفقرات
بالصياغة اللغوية الصحيحة بما يتناسب مع البيئة نفسها ,وتم حذف بعض العبارات الغير مناسبة
,واستبدال بعض الكلمات مثال على تلك الكلمات (تتنرفز  ,طهقان ,الهيصة  ,وقحاً ,متبجحاً )
_ صدق االتساق الداخلي (عالقة الفقرة بالبعد المندرج له):
تم استخراج معامل ارتباط "بيرسون"  Pearson Correlationبين الفقرات والبعد المندرج تحتها
ألبعاد سمات الشخصية .والتي يوضحها الجدول( )4التالي:
الجدول ( )4معامالت االرتباط بين فقرات مقياس سمات الشخصية وبين كل بعد تندرج اليه
اوال" البعد العصابي :
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رقم الفقرة
1
.
0
.
1
1
1
1
1
13
11
1.
10
1.

معامل االرتباط
*32.0
*32.1
*320.
*32.0
*32.1
*321.
*3210
*3211
*3201
*32.3
*3211
*3201
*3200
*32.1

رقم الفقرة
11
11
11
11
11
.3
.1
..
.0

معامل االرتباط
*320.
*321.
*321.
*3201
*32.0
*32.1
*320.
*321.
*32.1

ثان ًيا :البعد االنبساطي (االنطواء)

رقم الفقرة
..
.1
.1
.1
.1
.1
03
01

معامل االرتباط
*320.
*3211
*32.1
*32.1
*3211
*3211
*3201
*32.1

رقم الفقرة
0.
00
0.
01
01
01
01
01
.3
.1
..
.0
..

معامل االرتباط
*320.
*32..
*32.1
*321.
*3211
*32.0
*320.
*3201
*321.
*3201
*3210
*32.1
*32.3

ثال ًثا :البعد الذهاني :

رقم الفقرة
.1
.1
.1
.1
.1
13
11

معامل االرتباط
*32.1
*320.
*321.
*3210
*3211
*320.
*32.1

رقم الفقرة
11
11
13
11
1.
10
1.
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معامل االرتباط
*32.0
*320.
*3201
*320.
*32..
*32.0
*3211

1.
10
1.
11
11
11

11
11
11
11
11

*3200
*32..
*32.1
*3213
*32.1
*321.

*32.1
*3211
*3211
*32.0
*3200

البعد الرابع :بعد الكذب ( المراءة ):

رقم الفقرة
13
11
1.
10
1.
11
11
11
11
11
13

معامل االرتباط
*32.3
*32.1
*320.
*32.1
*3201
*3201
*321.
*320.
*32..
*3211
*321.

رقم الفقرة
11
1.
10
1.
11
11
11
11
11

معامل االرتباط
*32..
*32.3
*32.1
*3201
*320.
*321.
*32.1
*32.1
*32.1

يتضح من الجدول أن جميع معامالت االرتباط بين كل فقرة والبعد التي تنتمي الية كانت ذات
داللة .
ب_ الثبات :
_ قياس الثبات بطريقة الفا كرونباخ:
لحساب ثبات االستبانة ومجاالتها الرئيسة ،تم استخراج قيمة معامل الثبات ألغراض االتساق
الداخلي بطريقة "ألفا كرونباخ"  ،Cronbach's Alphaلكل مجال من مجاالتها أال وهي
(االنبساطية؛ العصابية؛ الذهانية؛ الكذب ،والجدول ( )5يوضح معامالت الثبات لمجاالت المقياس:
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الجدول( :)5معامالت ارتباط البعد مع الدرجة الكلية لمقياس سمات الشخصية
م

أبعاد الشخصية

عدد العبارات

معامل الثبات

1

االنبساطية(االنطواء)

22

0.61

2

الكذب(المراءة )

10

0.61

2

الذهانية

12

0.29

2

العصابية

12

0.16

يتضح من الجدول( )5أن معامالت الثبات ألبعاد سمات الشخصية تراوحت معامالت الثبات
بين()0.16 : 0.29؛ وهذا يشير إلى تمتع المقياس بدرجة ثبات دالة احصائياً .
رابعا :إجراءات تطبيق الدراسة األساسية :
تم إجراء الدراسة األساسية خالل السنة الدراسية 1022|1026م ولغايات تحقيق أهداف الدراسة تم
اآلتي :
_ الحصول على رسالة تسهيل مهمة باحث من جامعة نزوى من أجل الحصول على البيانات
الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة .
_ تم إعداد أدوات المقاييس وطباعة األعداد المطلوبة للطالب وأمهاتهم .
_تم تطبيق المقياس اوالً على عينة استطالعية للتحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس،
حيث قامت الباحثة بتطبيق المقياس (قلق االنفصال _سمات الشخصية ) على عينة مؤلفة من
( )22طالباً وطالبة و( )15من األمهات ,موزعين في مدارس محافظة مسقط ,وقامت الباحثة
باختيار العينة االستطالعية من خارج العينة األصلية للدراسة .
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_تم تطبيق المقياس من خالل المقابلة الفردية كل طالب على حدى وكل ام على حدى ايضاً .كما
تم الحرص على اتباع مجموعة من التوجيهات والتعليمات للطالب وأمهاتهم من أجل التحكم في
سير تطبيق الدراسة الميدانية ومن هذه اإلجراءات  ,شرح طريقة اإلجابة على المقياس كل على
حدى للطالب ولألمهات  ,التأكد من فهم الطالب لطريقة اإلجابة .
خامس ا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية :
تم استخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSحيث تم
إجراء التحليالت اإلحصائية اآلتية :
_2معامل االرتباط بيرسون للتحقق من الثبات باإلعادة ,وصدق االتساق الداخلي ،ولقياس االرتباط
بين قلق االنفصال وسمات شخصية األم .
_1معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات االتساق الداخلي لمقياس قلق االنفصال .
_2اختبار t_testللتحقق من الصدق التمييزي  ,والفروق بين المتوسطات في الفرضيات.
_2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة ومناقشتها
اوالا :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
_2عرض ومناقشة نتائج السؤال االول
_ 6عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني
_3عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث
_4عرض ومناقشة نتائج السؤال الرابع
_5عرض ومناقشة نتائج السؤال الخامس
ثاني ا :التوصيات

76

عرض ومناقشة نتائج الدراسة

مقدمة :
يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي هدفت الى التعرف على
مستوى قلق االنفصال لدى أطفال الصف األول األساسي وعالقته بالسمات الشخصية ألمهاتهم في
محافظة مسقط .وسوف يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها ,كما سيشمل تقديم
مجموعة من التوصيات والمقترحات المنبثقة من نتائج الدراسة ,وسيتم مناقشة الدراسة وفقا ألسئلتها
كالتالي :

اوال :عرض نتائج الدراسة وتفسيرها :
عرض ومناقشة نتائج السؤال األول
نتائج السؤال األول  :ما هي درجة شيوع قلق االنفصال لدى أطفال عينة الدراسة ؟
لإلجابة عن هذا السؤال طبقت الباحثة مقياس قلق االنفصال على عينة الدراسة ،واستخرجت النسبة
المئوية الحسابية لفقرات المقياس للتعرف على درجة شيوع قلق االنفصال عند عينة الدراسة،
ويوضح الجدول( )6النسبة المئوية لدرجة شيوع قلق االنفصال لدى عينة الدراسة:
الجدول( )6النسبة المئوية لدرجة شيوع قلق االنفصال لدى االطفال (ن=)36
قلق االنفصال

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

_

2.92

%11
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يظهر من الجدول ان النسبة المئوية لشيوع قلق االنفصال وانتشاره جاءت على النحو التالي
%22من اجمالي النسبة سواء كانت للذكور أو اإلناث معا ,وهذا إنما دل على وجود قلق
االنفصال لدى عينة الدراسة في هذه المرحلة العمرية بنسبة قد تكون عالية .وهذا يدل على
مدى تعلق االطفال بأمهاتهم مما يفسر أن انفصال الطفل عن األشخاص الذي يتعلق بهم
خاصة األم وبذلك تتشكل لدية بعض المظاهر الواضحة على سلوكه مثل االنسحاب
االجتماعي والحزن وعدم تقبل اآلخرين وصعوبة في التركيز ,ألن الطفل يقضي فترة طويلة من
الزمن معتمدا على والدته في جميع نواحي حياته مما ينشى لدية االعتمادية المطلقة ,فقد أري
فرويد ( )2912إن انفصال الطفل عن األم يعد عامل هام في حدوث القلق عند األطفال وأكد
على أن خوف الطفل من فقدان حب والديه وباألخص األم في مراحل حياته األولى له آثار
على ظهور قلق االنفصال لدى الطفل ,وكما أشار اوتورانك ( ) 2912أن الذهاب إلى
المدرسة يثير القلق ألن يتضمن انفصاال عن األم وبأن الخوف الذي يعتري الطفل نتيجة
فقدان األم يؤدي الى ظهور مشاعر الخوف وعدم األمن وقد أظهرت نظريات التعلق على يد
العالم جون بولبى لتفسير اضطراب قلق االنفصال  ،فاألطفال يحبون دائما أن يكونوا بجوار
والديهم من الناحية البيولوجية ألنهم يوفرون لهم الراحة ويتيحون لهم النمو الجسمي واالنفعالي
السليم ويشعرونهم باألمان ويساعدونهم على التفاعل االجتماعي لكي يكتشفوا العالم من حولهم
وتكوين عالقات مع اآلخرين وهذا من شأنه أن يجعل الطفل استقالليا ويقاوم الخوف من
االنفصال عن األم فاذا كان االنفصال يتم بصورة آمنة فتتم عملية النمو واالنفصال بسهولة
ولكن الطفال ذوو التعلق الغير آمن بوالديهم ينقصهم الثقة بالنفس فإذا ما غاب والدهم فهم
يعتقدون أنهم لن يعودوا مرة أخرى ويكونون أكثر عرضة الضطراب قلق االنفصال وهذا ما
يتفق مع دراسة (الهروط  )1000.التي أشارت نتائجها إذا كان مستوى القلق لدى األطفال
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مرتفعا فقد يعزى إلى حجم الدعم النفسي الذي يتلقاه األطفال من المحيطين بهم وخاصة
االمهات وتبدو دراسة شيفر وبرنين ( )2991فد اتفقت على أن القلق يظهر بشكل مرتفع لدى
االفراد الذين يكون لديهم نمط تعلق غير آمن .وترى الباحثة أن سبب انتشار قلق االنفصال
لدى األطفال يعود إلى التعلق الزائد للطفل باألم والخوف المفرط الذي يكون من ناحية الوالدين
وباألخص األم ,حيث يالحظ أن األطفال يوجد لديهم نوع من والقلق والتوتر والتعلق بأمهاتهم
مما قد ينعكس آثارة على الطفل وعلى ذواتهم وثقتهم بأنفسهم والذي ينعكس بصورة سلبية على
سلوكياتهم فتظهر لديهم سلوكيات قد تكون عدوانية وقد تكون سلوكيات انطوائية والذي بدورة
يؤثر على عالقته مع اآلخرين وهذا ما اتفقت علية دراسة شو ( )2911أن األطفال في
المجموعة األولى من دراستة بعمر  2 -2سنوات أظهروا احتجاجا على غياب األم الذي أدى
الى ظهور مظاهر سلوكية سلبية مثل البكاء والصراخ.

عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :
نتائج السؤال الثاني :ما السمات األكثر شيوعا لدى األمهات في عينه البحث (االنبساطية؛
العصابية؛ الذهانية؛ الكذب(؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب النسب المئوية لدرجة شيوع السمات الشخصية ألمهات
أفراد عينة البحث  ،ويوضح الجدول(  ) 7نتائج ذلك.
الجدول ( :)7النسب المئوية لدرجة شيوع السمات الشخصية لألمهات (ن=)62
م

أبعاد الشخصية

عدد العبارات

النسبة المئوية

1

االنبساطية(االنطواء)

22

% 12.1
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2

الكذب(المراءة )

10

% 12.1

2

الذهانية

12

% 12.1

2

العصابية

12

% 12.2

حيث يبين الجدول التنائج التالية :
_ بلغت درجة شيوع الشخصية االنبساطية ( )%12من إجمالي نسب األبعاد
_بلغت درجة شيوع سمة الكذب (المراءة ) ()12,1
_بلغت درجة شيوع سمة الذهانية ()12,1
بلغت درجة شيوع سمة العصابية ()12,2قد تبين من النسب التالية أن سمة الشخصية األكثر شيوعا لدى األمهات هي سمة االنبساطية
وذلك مما يتصف الشخص االنبساطي من كونه اجتماعيا محتاجا الى الناس من حوله يسعى وراء
االستثارة ويتصرف بسرعة ودون تروي وهو شخص مندفع يحب التغيير عادة متفائل يحب الضحك
ويميل للعدوان وانه ال يتحكم في انفعاالته بشكل جيد (, )1999,milesويعد االنبساط واالنطواء
هو عامل ثنائي حسب درجات التوزيع فالمنبسط ذو اتجاه هستيري قليل الطاقة عرضة لألحداث
يشكو اآلالم منخفض قليل المثابرة غير طموح جامد نوعا ما (.)1950,yqsend
عليه اعتبر مفهوم إيزنك نظام الشخصية مفهوما بنائيا تنظم من خالله السمات في تجمع على
شكل أبنية عامة تكون األنماط ،والذي يضم منظومة سمات ،كل سمة مجزئة إلى مجموعة
استجابات تك اررية ويظل النمط " العامل العام" ،والسمة "العامل الطائفي" ،واالستجابة العادية
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"العامل الخاص" مما أمكن من دمج واحالل تكامل بين نظريات األنماط والسمات لمواجهة تحليل
الشخصية(جالل . (2916,22,

عرض ومناقشة النتائج بالسؤال الثالث ؟
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السمات الشخصية لدى األمهات وقلق االنفصال لدى
أطفالهن؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان  Spearman'sبين استجابات
األمهات وأطفالهن والتي يوضحها الجدول ( )1التالي:
الجدول( )8معامالت ارتباط سبيرمان بين أبعاد السمات الشخصية لدى األمهات وقلق االنفصال
لدى أطفالهم
البيان
قلق

االنبساطية

الكذب

(االنطواء)

(المراءة )

0.21

0.02

الذهانية

* 0.12

العصابية
*0.16

االنفصال

إحصائيا عند مستوى ( )0.02بين قلق
تشير نتائج الجدول( )1إلى وجود عالقة مقبولة ودالة
ً
االنفصال وبعد الذهانية بمعامل ارتباط( ، )0.12وبين قلق االنفصال وبعد العصابية( ،)0.16في
حين أظهرت النتائج وجود عالقة ضعيفة(سالبة) وغير دالة إحصائيا بين قلق االنفصال وبعد
االنبساطية( ،)0.21وبينه وبعد الكذب( .)0.02أن سمات شخصية االم يمكن ان تؤثر في الطفل
بالتالي قد تظهر بذلك أعراض قلق االنفصال ,أثبتت دراسة (اليزابيث )1986.elzabeth ,ان
االمهات الالتي يعانين من قلق االنفصال على أطفالهن هذا سبب رئيس في إصابة أطفالهن بقلق
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االنفصال وأن قلق االنفصال لديهن ربما يكون نتيجة للمستوى التعليمي والحالة الزواجية وعدد
األطفال في األسرة وأ عمارهن هذا الذي يفسر سبب تعلقهن الشديد وعدم رغبتهن في البعد عنهم
,فالطفل الذي تكون سمات شخصية أمه عصابية يتعلق بها أكثر ويشعر باألمان والراحة وعدم
القلق بالتالي ال يبتعد عنها أبدا ويتمنى أن يبقى بجوارها أبدا ,وأما بالنسبة لألطفال الذين أمهاتهم
لديها عامل االنبساط فيكونون غير متعلقين بأمهاتهم على االطالق وال يكترثون لوجودهن أبدا وال
ينتبهون في حال غيابهن عن المنزل وال يكون لديهم أي قلق أو خوف في حالة تركهم بمفردهم
لذلك تنعكس شخصية أمهاتهم عليهم .

عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :
تبعا
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في قلق االنفصال لدى األطفال ا
لمتغير الجنس؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة قلق االنفصال
لدى أطفال عينة الدراسة حسب متغير الجنس ،ثم استخدمت الباحثة اختبار "ت" للعينات المستقلة
)(Independent Samples T-Test؛ لتوضيح داللة الفرق بين متوسطي الذكور واإلناث
الستجاباتهم حول قلق االنفصال ،والتي يوضحها الجدول ( )2التالي:
الجدول( )9نتائج اختبار ت لداللة الفروق في درجة قلق االنفصال لدى عينة البحث تب ًعا لمتغير
الجنس
الجنس

العدد

ذكور

35

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.96

0.11
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قيمة ت

مستوى الداللة

3.973

* 0.001

إناث

28

0.18

2.10

 ذات داللة إحصائيا عند مستوى ()0.02
يتبين من الجدول ( )9أن قيمة اختبار ت تساوي ( )3.973وتدل على وجود فروق ذات داللة
إحصائيا عند مستوى ( )0.02بين األطفال الذكور واإلناث في قلق االنفصال لصالح اإلناث
حيث بل متوسط استجاباتهم ( )1.20بانحراف معياري ( .)0.21االسرة هي المؤسسة التربوية
االولى التي يترعرع فيها الطفل ويفتح عينة في احضانها حتى يشب ويستطيع االعتماد على نفسة
بعدها يلتحق بالمؤسسة الثانية وهي المدرسة ولكن يبقى وتتشكل شخصية الطفل خالل الخمس
السنوات االولى في كنف الوالدين لذا كان من الضروري االلمام باألساليب التربوية الصحيحة والتي
بدورها تجعل من الطفل واثقا من نفسة صاحب شخصية قوية متكيفة وفعالة في المجتمع ,فدراسة
(السميري,صالح )1009,أشارت إلى وجود فروق في الدرجة الكلية لمقياس قلق االنفصال لصالح
ائدا على اإلناث
اإلناث وقد يعود السبب الى أن أساليب التنشئة االجتماعية تفرض
اهتماما وخوفا ز ً
ً
وهذا يجعلها أكثر التصاقا وتعلقا وارتباطا وطلبا للمساندة بالمقارنة مع الذكور الذين يعتمدون على
أنفسهم أكثر كما أن اإلناث أكثر حساسية وتأث ار بغياب األشخاص المتعلقة بهم .واتفقت هذه
الدراسة مع دراسة (مخيمر )2992.التي أثبتت بأنه توجد فروق جوهرية بين الجنسين في قلق
االنفصال لصالح االناث وذلك الن االناث اكثر سعيا وطلبا للمساعدة ,أما دراسة الست وآخرين
(  )1987,Last elللتعرف على الفروق بين اضطرابات قلق االنفصال وفوبيا المدرسة فأشارت
الى أن اإلناث أكثر من الذكور في ظهور اضطرابات قلق االنفصال كما وجد ارتباط بين قلق
االنفصال وفوبيا المدرسة بعكس دراستي (عباس محمود,مدحت عبد الحميد  )2990,التي أشارت
.ري الباحثة جاء من ناحية التنشئة
الى عدم وجود فروق بين الجنسين في قلق االنفصال أ
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االجتماعية في البيئة العمانية فقد تفرض الثقافة االجتماعية وخاصة العادات العمانية نمطا معينا
(بانوراما) العالقات المتبادلة والمتشابكة بين أفراد األسرة الواحدة وال سيما بين األم وابنتها بالتالي
تتشكل عالقة قوية وفق األطر التي تحدد هذه العالقة فالبنت في جميع مراحلها العمرية تتاثر
بوالدتها وتحاكيها في كل شي وتعتبرها الحضن الحنون ومالذها اآلمن ومرجعها األول في جميع
شؤون حياتها وخصوصيتها فأصول التربية والتنشئة العمانية في المنزل وحرص األم الشديد
المستمر على ابنتها منذ الصغر وحمايتها من سوء العالقات الخارجية وتحذيرها من الوقوع في
بعض األخطاء الغير مسموح بها والتي تتعلق بالعادات الدارجة في مجتمعنا الذي نعيش فيه بعكس
الذكور فاألمهات يميلون الى تشجيعهم دائما على أن يكونوا مغامرين ومحاوالتهم في شغل مناصب
قيادية في المجتمع .

عرض ومناقشة نتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :
تبعا لمتغير
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05لسمات شخصية األم ا
العمر؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين األحادي (One-way
)ANOVA؛ للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول سماتهم
الشخصية

تبعا لمستويات متغير العم ( 26-22 ، 20- 12سنة  22 ،سنة فأكثر) .والتي
ً

تتضح نتائجه في الجدولين( )20التاليين:
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الجدول( )01المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للسمات الشخصية لألم تب ًعا لمستويات
متغير العمر
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.22

سنوات العمر

العدد

20- 12

20

2.02

 26 – 22سنة

10

1.96

0.26

 22سنة فأعلى

12

2.05

0.22

الكل

63

2.02

0.15

الجدول( )00نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في السمات الشخصية لألم ،تب ًعا
لمستويات متغير العمر
مجموع

درجات

متوسط

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.101

1

0.050

داخل المجموعات

2.220

60

0.023

الكلي

1.451

61

قيمة ف

مستوى
الداللة

2.237

0.116

دلت نتائج الجدول السابق( )22على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى()0.02
تبعا لمتغير العمر  ،حيث بلغت قيمة ف
بين متوسطات استجابات األمهات في السمات الشخصية ً
المحسوبة( )1.122وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى( .)0.02من المعروف أن للمستوى
التعليمي للمرأة عالقة عكسية مع عدد األطفال التي تنجبهم ومن الواضح في دراسة الباحثة أنه ال
توجد فروق واضحة  ،فالعمر لدى األمهات التي يظهر على أبنائهن قلق االنفصال ربما يكون ذلك
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عائدا على عدة عوامل في األسرة أو األبوين .فقد أشارت نتائج دراسة ميوسن وآخرين
( )1975.mussenالى وجود عالقة ارتباطية دالة سالبة بين عمر األم وقدرة الطفل على التكيف
االجتماعي وأن اضطراب السلوك لدى الطفل خالل سنواته األولى من حياته يرتبط بدرجة كبيرة
بعمر األ م ومدى نضجها النفسي واالجتماعي .ومما الشك فية النمو السليم للطفل والتربية
الصحيحة تتوقفان على كفاءة من يتولى أمره بالرعاية وباألخص الوالدين اللذين يعتبران أهم
المؤثرات االجتماعية التي تلعب دو ار أساسيا في تربية الطفل وتنشئته (فوزية يوسف,معصومة
ابراهيم .)2991.
وترى الباحثة أن المستوى التعليمي قد يكون له دور إيجابي ولكن غير واضح في الدراسة الحالية
بسبب التنشئة التي عاشها الطفل في المنزل وذلك بسبب زرع االعتمادية لدى الطفل في جميع
شؤون حياته فيكبر ويصبح اعتمادياً ويزيد الطلب على وجود أمه معه في كل األوقات لذلك يظهر
لدية قلق االنفصال .
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ثانيا  :التوصيات :
في ضوء ما توصلت آلية الدراسة من نتائج تم استخالص العديد من التوصيات :
 -2االستفادة من الدراسة الحالية في وضع رؤية لبرامج إرشادية هادفة لخفض قلق االنفصال لدى
اطفال الصف االول ومحاولة تجريبها بالتعاون مع امهاتهم .
 -1ضرورة تكثيف الدراسات التي تطرح متغير قلق االنفصال وربطها بمتغيرات أخرى تفيد وتثري
هذا المجال.
 -2إقامة ندوات مدرسية يديرها متخصصون بالعلوم النفسية والتربوية لتشجيع االمهات على اتباع
اتجاهات ايجابية نحو ابنائهم .
 -2إقامة ورشات عمل خاصة بمعلمات الصف االول االساسي حول كيفية التعامل مع االطفال
خالل االيام االولى من المدرسة وتحقيق االنتقال السهل واالمن من البيت الى المدرسة.
 -2بناء برنامج إرشادي لتنمية مفهوم قلق االنفصال لدى االطفال وبرامج تعزز مفهوم السمات
الشخصية لالم وعالقتها بظهور قلق االنفصال لدى الطفل .
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المراجع
اوالا :المراجع العربية:
البادي ،عائشة بنت سعيد بن سالم 2).31.( .بعض سمات الشخصية وعالقتها بفاعلية الذات
لدى األخصائيين االجتماعيين في مدارس سلطنة عمان 2رسالة ماجستير غير منشورة 2كلية
العلوم واآلداب ،جامعة نزوى2
بولبي ،جون .)2992) .سيكولوجيا االنفصال دراسة نفسية ألثر الفراق على األطفال(.ط.)2
)ترجمة عبدالهادي عبد الرحمن) .بيروت.
ثابت ،عبد العزيز .)1001) .عوامل الخطر في رفض الذهاب إلى المدرسة عند األطفال
الفلسطينيين في قطاع غزة .،جامعة القدس ،قطاع غزة ،فلسطين.

جبريل  ،فاروق السعيد .)2991) .قلق االنفصال لدى األطفال وعالقته بأنماط التعلق الوالدي.
مجلة كلية التربية النوعية بدمياط  ،الجزء األول (، )26

حبش ،حيةدر ناجةي .)1020( .التحمل النفسي وعالقته ببعض السمات الشخصية لطالبات قسم
التربية الرياضية .جامعة الكوفة .مجلة علوم التربية الرياضية.)6(2.

حريق ،بوال ( .)1002موسوعة األسرة الحديثة ،بيكوبيدية تربوية نفسية اجتماعية (من الحمل
إلى البلوغ :الوراثة -حياة الجنين) .الجزء الثاني  ،ط.2

الرشيدي ،بشير .)1000).سلسلة تشخيص االضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة .2
ط.2الكويت :مكتب اإلنماء االجتماعي.

رضوان ،سامر جميل .)1009 ) .في الطب النفسي وعلم النفس االكلينيكي .ط  .2اإلما ارت:
دارالكتاب الجامعي.
الريماوي ،محمد عودة .)2992( .في علم نفس الطفل .عمان :دار الشروق .
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سليمان ،عبد الرحمن .)2992( .الخوف المرضي من المدرسة في ضوء نظرية قلق االنفصال.
مجلة اإلرشاد النفسي .القاهرة :مركز اإلرشاد النفسي جامعة عين شمس.
سليمان ،ميار محمد علي .)1002).فعالية برنامج إرشادي لخفض قلق االنفصال لدى اطفال

الروضة رسالة ماجستير في التربية .قسم الصحة النفسية ،كلية التربية ،جامعة الزقازيق.

السميري ،نجاح عواد؛ صالح ،عايدة شعبان  .)1009).قلق االنفصال وعالقته بالثقة بالنفس
لدى األطفال المحرومين من األب في محافظة غزة .كلية التربية ،جامعة األقصى.

الشربيني ،زكريا .)1002 ).المشكالت النفسية عند األطفال .القاهرة :دار الفكر العربي.
شعبان ،كاملة الفرح؛ تيم ،عبد الجابر .)2999).الصحة النفسية للطفل .ط .2عمان :دار الصفاء
للنشر.
صموئيل ،القس.)2992( .القلق .ط .2القاهرة :دار الثقافة.
العاسمي ،رياض نايل .)1002 (.سيكولوجيا الطفل الرافض للمدرسة-الخوف المرضي من
المدرسة المفهوم واألسباب والتشخيص والعالج  .دمشق :منشورات الهيئة العامة

السورية ،و ازرة الثقافة.
عبد الرحمن ،محمد السيد .)2991( .دراسات في الصحة النفسية .الجزء األول.القاهرة :دار
قباء.
عبد الرحيم ،عبد المبدي عبد الرحيم .)1002( .قلق االنفصال لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

وعالقتة ببعض المتغيرات األسرية .بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص

االرشاد النفسي ،جامعة القاهرة .
عبداهلل ،محمد قاسم  .)1002(.أعراض األطفال النفسية وعالجها .ط .2دمشق :دار المكتبي.
عبد الوهاب ،مختار .)1002( .القلق واالكتئاب .العدد  .2دار الهالل.
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عدس ،محمد عبد الرحيم .)2991( .بناء الثقة وتنمية القدرات في تربية األطفال .ط .2عمان:
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
علي  ،حسام محمود زكي .)1001( .اإلنهاك النفسي وعالقته بالتوافق الزواجي وبعض

المتغي ارت الديموغرافية لدى عينة من معلمي الفئات الخاصة بمحافظة المنيا .كلية

التربية ،جامعة المنيا.
العناني ،حنان عبد الحميد .)2992( .الصحة النفسية للطفل .ط .2عمان :دار الفكر للطباعة
والنشر.
العواملة ،حابس؛ زاهرة ،أيمن .)1002( .سيكولوجيا الطفل )علم نفس النمو( .ط .2عمان:
األهلية للنشر والتوزيع.
العيسوي ،عبد الرحمن .)1000(.اضطرابات الطفولة وعالجها .ط .2بيروت :دار الكتب الجامعية.
غنام ،ختام عبد اهلل علي .)1002( .السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلة
األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس .رسالة ماجستير غير منشورة.
جامعة النجاح الوطنية
فرويد ،سيغموند .)2961 (.القلق .ط( .1ترجمة عثمان نجاتي) .القاهرة :مكتبة دار النهضة
العربية.
فرويد ،سيغموند .) 2912( .التحليل النفسي لرهاب االطفال-هانز الصغير .ط( .2ترجمة جورج
طرابيشي) .بيروت :دار الطليعة .
القائمي ،علي .)2996( .االطفال ومشاعر الخوف والقلق.ط( .2البيان للترجمة) المنامة.
القريطي ،عبد المطلب أمين .)2991).في الصحة النفسية .ط.2القاهرة :دار الفكر العربي.
قنطار ،فايز .)2991).األمومة ونمو العالقة بين الطفل واألم .الكويت :عالم المعرفة .
الكتابي ،فاطمة المنتصر .)1000(.االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعالقتها بمخاوف
الذات لدى األطفال .دراسة ميدانية نفسية اجتماعية على اطفال الوسط الحضري في

المغرب.
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كفافي ،عالء الدين .)2999).اإلرشاد والعالج النفسي األسري المنظور النسقي االتصالي .ط.2
القاهرة :حورس للطباعة والنشر.
اليمان ،روبيرت .)2991 ).تداخالت الصحة النفسية ألطفال ما قبل المدرسة  (.ترجمة نزيه
حمدي وآخرون) .دمشق :المنظمة العربية ،المركز العربي.
مرسي ،كمال .)2992 ).عالقة مشكالت التوافق في المراهقة بادراك المعاملة الوالدية في
الطفولة .المجلة التربوية ، )20(2 ،كلية التربية ،الكويت.

مكتب اإلنماء االجتماعي .)1002(.سلسلة تشخيص االضطرابات النفسية) اضطراب القلق(.

مجلد. 9

الوشلي ،وداد بنت أحمد محمد ناصر .)1002( .آلية التربية بمكة المكرمة قســم علـــم

النـــفــــــــس الثقة بالنفس وبعض سمات الشخصية لدى عينة من الطالبات المتفوقات

اسيا والعاديات في المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة،
در ّ
ج ةةام ةع ةةة أم ال ةقة ة ةةرى ،المملكة العربية السعودية.
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المالحق

_أسماء أفاضل أعضاء هيئة المحكمين لمقياس قلق االنفصال ومقياس سمات شخصية األم
_الملحق أ  :مقياس قلق االنفصال .
_الملحق ب  :مقياس سمات شخصية األم.

26

الملحق رقم ()2
أسماء أفاضل أعضاء هيئة المحكمين لمقياس قلق االنفصال ومقياس سمات الشخصية
أ.د محمد الشيخ محمود

أستاذ في قسم علم النفس بجامعة السلطان قابوس

أ.د سامرجميل رضوان

أستاذ في قسم التربية والدراسات االنسانية بجامعة
نزوى

د.عبد الحميد سعيد حسن

أستاذ مشارك في قسم علم النفس بجامعة السلطان
قابوس

أ.د.عبد القوي الزبيدي

أستاذ في قسم علم النفس بجامعة السلطان قابوس

د .عبدالفتاح خواجة

أستاذ مساعد قسم التربية والدراسات االنسانية
بجامعة نزوى

د .خولة السعايدة

أستاذ مساعد قسم التربية والدراسات االنسانية
بجامعة نزوى

د .بكار سليمان بكار

أستاذ مساعد في قسم علم النفس بجامعة السلطان
قابوس

د .سحر احمد الشوربحي

أستاذ مساعد في قسم علم النفس بجامعة السلطان
قابوس

22

الملحق ((6

 :مقياس قلق االنفصال

األستاذ الدكتور  /ة ..........................................................المحترم  /ة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الموضوع :تحكيم استبانه أولية
يزيدني فخراً وشرفا ً أن أضع بين أيديكم فقرات هذه االستبانة ،والتي تشكل أداة قياس في صورتها
األولية ،لجمع بعض المعلومات الالزمة إلجراء هذه الدراسة ،حيث أن الباحثة بصدد إعداد دراسة
لنيل درجة الماجستير في التربية  /إرشاد وتوجيه ،بعنوان:
" قلق االنفصال لدى أطفال الصف األول األساسي وعالقته بالسمات الشخصية
ألمهاتهم في محافظة مسقط"
تحت إشراف الدكتورة  :ضحى عبود

وللتحقق من أهداف الدراسة فان الباحثة تضع بين ايديكم مقياس قلق االنفصال ومقياس
سمات الشخصية لألم وللتأكد من وضوح عبارات المقياس والتحقق من خصائصه
السيكو مترية (الصدق  /الثبات ) فانة يرجى منكم قراءة عبارات المقياس والتأكد من
حيث :وضوحها ،ودقة صياغتها ومناسبتها لموضوع الدراسة ،واضافة او حذف ما
ترونه مناسبا" وسهولة اإلجابة عليها
أوالً  :مقياس قلق االنفصال لدى األطفال
ثانيا ً  :مقياس سمات الشخصية لألم
 -2مقياس قلق االنفصال من إعداد د .عايدة شعبان صالح د .نجاح عواد السميري و
ستقوم الباحثة بالتحقق من الصدق والثبات من خالل تطبيقه على عينة استطالعية في

سلطنة عمان في محافظة مسقط.

 -6مقياس سمات الشخصية آليزنك تعريب وتقنين د .امطانيوس ميخائيل ستقوم الباحثة

بالتحقق من الصدق والثبات من خالل تطبيقه على عينة استطالعية في محافظة مسقط

من خالل قياس االبعاد التالية ( :االنبساطية _ الذهانية _ العصابية _ الكذب المراءة )

حيث يتميز هذا االختبار عن غيره بانه يتضمن مقياسا إضافيا وهو مقياس الذهانية

ويطبق على الراشدين المتعلمين وغير المتعلمين  .حيث يتكون المقياس من 90بندا

موزعين على النحو التالي :العصابية  _ 63:االنبساط واالنطواء  _ 62:الذهانية

 _65:الكذب المراءة 62:
شاكرين لكم جهودكم وتعاونكم معنا وجزاكم هللا كل خير
الباحثة :
إيمان بنت عايل بن راشد الفارسي
26

اسم المحكم.......................................................................... :
المسمى الوظيفي ................................................................... :
التخصص الدقيق................................................................... :
جهة العمل....................................... :التوقيع.......................... :

24

جدول ()2
مقياس قلق االنفصال من اعداد د .عايدة شعبان صالح ود .نجاح عواد السميري :
م

مدى مالئمة الفقرة للبند
العبارة

مالئمة

غير
مالئمة

2

أحلم بأحالم مزعجة

1

أشعر بضيق في التنفس

2

أالزم أمي في كل مكان تذهب إليه

2

أشعر بالخوف عندما اذهب إلى المدرسة

2

تراودني أفكار سيئة حول فقدان أمي

6

أشعر بالتعب عند القيام بأي مجهود

2

أخاف الذهاب إلى الحمام ليال بمفردي

1

أفقد األمان عندما أكون لوحدي

9

تشعرني أمي باألمان

20

تراودني أفكار بان أمي سوف تخرج ولن تعود

22

أرافق أمي عندما تخرج من المنزل خوفا عليها.

21

أشعر بأنني شخص حزين

22

أبكي أكثر من أي وقت مضى

22

أشعر بالخوف من األشياء التي ال اعرفها

22

أكره سماع خبر موت احد

26

أخاف أن افقد أمي

22

أخاف على أمي عندما تمرض

21

أشعر بان شيء ما سوف يحدث المي

29

أشعر بألم في الرأس

10

أخاف من النوم بمفردي

12

أشعر بتعب وانهاك بجسمي

11

أرسم المواقف المؤلمة التي حدثت لي

12

أجيب على أسئلة المدرس عندما يسألني

12

أتضايق عندما أتذكر المواقف المؤلمة التي حدثت لي

23

مدى السالمة اللغوية
واضحة

غير
واضحة

التعديل

12

أشعر بأن األيام القادمة تحمل مفاجئات غير سعيدة

16

أكره رؤية الدم

12

أجد صعوبة في االنتباه لألشياء

11

أشعر بالخوف الشديد دون سبب

19

أخاف بان أعيش وحيدا في هذه الدنيا

20

أطمئن على والدتي خوفا أن يحدث لها مكروه

22

أبكي عندما اتخيل بأنني سأبتعد عن والدتي

21

أنام مع والدتي

22

أتضايق عندما أفكر في األيام المقبلة

22

أخاف من حرماني من حنان وعطف والدتي

22

أخاف من األمطار وما تسببه من حوادث

26

أتوسل لوالدتي حتى ال أذهب إلى المدرسة

22

أخاف من الذهاب إلى الرحالت بدون والدتي

21

ينتابني شد عضالي

29

أشعر بدوخة عندما أكون بعيدا" عن أمي

مقياس قلق االنفصال للمدارس :د .عايدة شعبان صالح ود نجاح السميري :
االسم (حسب الرغبة )  ................................ :العمر ................ :
 ............................:الفصل  .............:الجنس (ذكر ـ انثى )

م

فقرات مقياس قلق االنفصال

2

أحلم بأحالم مزعجة

1

أشعر بضيق في التنفس

2

أالزم أمي في كل مكان تذهب إليه

2

أشعر بالخوف عندما اذهب إلى المدرسة

21

المدرسة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

2

تراودني أفكار سيئة حول فقدان أمي

6

أشعر بالتعب عند القيام بأي مجهود

2

أخاف الذهاب إلى الحمام ليال بمفردي

1

أفقد األمان عندما أكون لوحدي

9

تشعرني أمي باألمان

20

تراودني أفكار بان أمي سوف تخرج ولن تعود

22

أرافق أمي عندما تخرج من المنزل خوفا عليها.

21

أشعر بعدم السرور عندما أكون بعيدا" عن أمي

22

أبكي أكثر من أي وقت مضى عند ذهابي الى

22

أشعر بالخوف من األشياء التي ال أعرفها

22

أخاف أن افقد أحد األشخاص المحببين لدي

26

أخاف أن افقد أمي

22

أخاف على أمي عندما تمرض

21

أخاف من حدوث شيء سيء ألمي

29

أشعر بألم في راسي عندما اكون في المدرسة

10

أخاف من النوم بمفردي بعيدا" عن أمي

12

أشعر بتعب في جسمي عندما تكون أمي بعيدة عني

11

أرسم دائما" صور األشياء المؤلمة التي حدثت لي

12

أشعر بالتردد في االجابة على أسئلة المدرس عندما

12

أشعر باالنزعاج والقلق عندما أتذكر األشياء المؤلمة

المدرسة

يسألني

التي حدثت لي
12

أشعر بالقلق من حدوث شيء سيء لي

16

أجد صعوبة في االنتباه لألشياء

12

أشعر بالخوف الشديد دون سبب

11

أنا دائم السؤال عن أمي خوفا" أن يحدث لها مكروه

19

ابكي عندما أتخيل بأنني سأبتعد عن والدتي

27

20

أنام بجانب والدتي دائما"

22

أخاف من حرماني من حنان وعطف أمي

21

أخاف من األمطار والعواصف وما تسببه من حوادث

22

أتوسل لوالدتي حتى ال أذهب إلى المدرسة

22

أخاف من الذهاب إلى الرحالت بدون أمي

22

أشعر بدوار (دوخة) عندما أكون بعيدا" عن أمي

28

الملحق )3(:

استبانة التقدير الذاتي EPQR-A
سمات الشخصية

ارشادات :

تعريب وتقنين :د .امطانيوس ميخائيل

تؤلف األسئلة التالية استبانة التقدير الذاتي  EPQR-Aبصورتها العربية المقترحة  .يرجى اإلجابة
عن كل سؤال  .ال وجود إلجابات صحيحة او خاطئة هنا وبرجي العمل بسرعة وعدم التفكير

مطوال بالمعنى الدقيق لكل سؤال  .كما نرجو حينما يصعب عليك االختيار أو تتردد فيه  ,أن تختار
مالئما للبيئة المختارة عليه .
االحتمال التي ترجحه أن يكون
ً
تذكر من فضلك أ ن تعاونك معنا سيفيد في تأمين مواصفات عالية لهذه االستبانة بصورتها العربية
ونرجو بالتالي اإلجابة بحرية وأمانة دون أي تحفظ وعدم ترك أي سؤال دون جواب.

22

مدى مالئمة الفقرة

م

للبند

العبارة

مالئمة

اوال" :البعد العصابي
2

هل يتقلب مزاجك في اغلب االحيان ؟

1

هل يحدث احيانا ان تشعر بالتعاسة بدون سبب ؟

2

هل تقلق في كثير من االحيان على امور لم يكن
يصح ان تعملها او تقولها ؟

2

هل انت تتنرفز بسهولة ؟

2

هل تجرح مشاعرك بسهولة ؟

6

هل تشعر غالبا بانك زهقان (طهقان)؟

2

هل يضايقك في اغلب االحيان الشعور بانك عملت

1

هل تعتبر نفسك شخص غبي ؟

9

هل انت شائل الهم باستمرار ؟

20

هل تقلق على ما يحتمل ان يحدث من امور سيئة؟

22

هل تعتبر نفسك متوتر او سهل االستثارة ؟

21

هل تقلق على صحتك ؟

22

هل تعاني من قلق النوم؟

22

هل تشعر غالبا بالتعب واالرهاق بدون سبب؟

22

هل تشعر غالبا بان الحياة مملة جدا ؟

26

هل تقلق كثي ار على مظهرك ؟

22

هل حدث ان تمنيت لو كنت ميتا ؟

21

هل تقلق لمدة طويلة جدا" بعد مرورك بخبرة مخجلة؟

29

هل تعاني من األعصاب ؟

10

هل تشعر غالبا" بالوحدة ؟

12

هل تجرح مشاعرك بسهولة عندما يجد الناس فيك او

11

هل تكون احيانا" مليئا" بالنشاط واحيانا اخرى خامال"

ذنب ؟

في عملك عيب او خطا؟
جدا"؟

12

مدى السالمة اللغوية

هل انت حساس من ناحية بعض االمور ؟
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غير

مالئمة

واضحة

غير

واضحة

التعديل

ثانيا"  :البعد االنبساطي (االنطواء)
12

هل كل هواياتك كثيرة ومتنوعة ؟

12

هل أنت كثير الكالم ؟

16

هل انت اقرب الى الحيوية ؟

12

هل تنطلق عادة وتمتع نفسك إذا ذهبت لحفلة مرحة؟

11

هل تستمتع بلقاء اشخاص لم تكن تعرفهم من قبل ؟

19

هل تميل ألن تبقى بعيدا" عن االضواء في المناسبات
االجتماعية ؟

20

هل تحب الخروج كثيرا"؟

22

هل تفضل القراءة أكثر من مقابلة الناس ؟

21

هل لك أصدقاء كثيرون ؟

22

هل تعتبر نفسك شخص محبوب وما تشيل هم؟

22

هل تبادر انت عادة بالتعرف على أصدقاء جدد؟

22

هل تكون في الغالب صامتا" وأنت مع اشخاص آخرين

26

هل يمكنك بسهولة أن تدخل الحيوية على حفلة مملة

؟

ودمها ثقيل ؟
22

هل تحب ان تقول نكت وحكايات مسلية ألصدقائك؟

21

هل تحب االختالط بالناس ؟

29

هل يكون لديك في معظم األحيان إجابة جاهزة عندما
يكلمك اآلخرون ؟

20

هل تحب أن تتعلم األشياء التي تحتاج الى السرعة في
أدائها ؟

22

هل تتعهد غالبا" بالقيام بأعمال أكثر مما يتسع له

21

هل يمكنك أن تحافظ على استمرار حيوية حفلة ؟

22

هل تحب أن تجد الكثير من الهيصة واإلثارة من حولك

وقتك؟

؟
22

هل يراك االخرون على أنك مليء بالحيوية والنشاط؟

ثالثا"  :البعد الذهاني
22

هل تتوقف لكي تفكر في األمور قبل أن تقدم على
606

عمل أي شيء ؟
26

هل يقلقك أن تكون عليك ديون ؟

22

هل تغلق بيتك بعناية في الليل ؟

21

هل يضايقك كثيرا" ان ترى طفال" أو حيوانا يتعذب ؟

29

هل تعتقد أن التأمين على الحياة والممتلكات فكرة جيدة

20

هل يمكن أن تأخذ عقاقير أو مركبات قد يكون لها

؟

آثار غريبة أو خطيرة ؟
22

هل تستمتع بإيذاء من تحب ؟

21

هل لك أعداء يريدون إيذائك ؟

22

هل تستمتع بعمل مقالب في اآلخرين قد تؤذيهم في
بعض األحيان ؟

22

هل العادات الحميدة والنظافة لها أهمية كبيرة عندك؟

22

هل تعتقد الزواج موضة قديمة ويجب إلغاؤه؟

26

هل يضايقك الذين يقودون سياراتهم بحرص شديد ؟

22

هل تستوي في نظرك معظم األمور بحيث تجد أن لها

21

هل تشعر بالقلق إذا عرفت أن هناك أخطاء في عملك

طعما واحدا؟
؟

29

هل تحب أن تصل قبل مواعيدك بوقت كاف؟

60

هل كانت والدتك ست طيبة ؟

62

هل هناك اشخاص كثيرون حريصون على أن
يتجنبوك ؟

61

هل تعتقد أن الناس يضيعون وقتا" كثيرا" في حماية
مستقبلهم بعمليات االدخار والتأمين ؟

62

وفحا" مع الناس ؟
هل تحاول أال تكون ً

62

عندما تريد السفر بالسيارة فهل تصل
غالبا" في آخر دقيقة؟

62

هل تنهار صداقاتك بسهولة دون أن تكون أنت السبب
؟

66

هل تحب أن تعاكس الحيوانات أحيانا"؟

62

هل تحب أن يخاف منك اآلخرون ؟
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61

هل يكذب عليك الناس كثيرا"؟

69

هل تشعر بحزن شديد على حيوان وقع في مصيدة ؟

رابعا"  :بعد الكذب ( المراءة )
20

هل حدث مرة أن قبلت المديح والثناء على شيء كنت

22

هل حدث في أي موقف ان كنت جشع فأخذت لنفسك

تعرف ان شخصا" اخر قام به؟
أي شيء أكثر مما ال يخصك؟

21

اذا وعدت بان تعمل شيئا" فهل تحافظ دائما" على
وعدك مهما يكن ذلك متعبا" لك ؟

22

هل حدث أن ألقيت اللوم على شخص آخر لخطأ كنت
تعرف أنك المسئول الحقيقي عنه؟

22

هل كل عاداتك حسنة ومحببة ؟

22

هل حدث ذات مرة أن أخذت أي شيء يخص غيرك
(حتى لو كان قلما" أو ازرا""؟

26

هل يحدث أحيانا" أن تتكلم عن أشياء أو موضوعات
ال تعرفها ؟

22

عندما كنت طفال" هل كنت تنفذ ما يطلب منك فورا"

21

هل حدث أن كسرت أو ضيعت شيئا" يمتلكه شخصا"

ودون تذمر ؟
آخر ؟

29

هل تتفاخر بنفسك قليال" من حين ألخر ؟

10

هل حدث أن قلت شيئا" سيئا" أو قبيحا" على أي

12

عندما كنت طفال" هل حدث مرة أن كنت متبجحا" مع

شخص ؟
والدتك ؟

11

هل تغسل يديك دائما" قبل االكل ؟

12

هل حدث مرة انك غشيت في أي لعبة او سيارة ؟

12

هل حدث أن استغليت أي شخص ؟

12

هل تتهرب من الضرائب لو تأكدت أنك لن تضبط

16

هل حدث أن اصريت في أي موقف على أن تتصرف

اطالقا"؟

بطريقتك الخاصة ؟
12

هل تفعل غالبا" ما تنصح به غيرك ؟
606

11

هل حدث مرة أن تأخرت عن موعد أو عمل ؟

19

هل تؤجل أحيانا" عمل اليوم إلى الغد ؟

90

هل أنت مستعد دائما" لالعتراف بالخطأ إذا بدر منك؟
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Abstract
Separation anxiety among first grade students and its relation to the
personal traits of their mothers in Muscat Governorate
Prepared by the student: Iman Bint Aayil bin Rashid Al - Farsi
Main Supervisor: Dr. Dhuhai Abood

The study aimed to reveal the relationship between separation anxiety
among the first grade students in Muscat Governorate and the personal
traits of their mothers. The sample of the study was (126) distributed as
follows (63) students and (63) mothers. The separation anxiety scale
consists of (35) statements, which was prepared by the researchers Dr. Aida
Saleh and Dr. Najah Al-Sumairi (2009), and the Eysneck Personality
questionnaire, which was translated by Dr. Antonius Mikhael.
The researcher applied the two scales on the sample of the study in the
form of an individual interview for the students and mothers in the Omani
environment and obtaining high indications of validity and reliability. The
study reached a number of results: The prevalence of anxiety was 44% for
the two genders which indicates the existence of the separation anxiety.
The study also found that the most common personality traits among
mothers in the first rank are the extraversion trait, the second rank is the
and the attribute of lying, the third rank is the psychotism personality trait
there is significant differences among Neuroticism fourth is the trait of
children (males and females) in separation anxiety in favor of females. The
results also showed that there is a relationship between the anxiety of
separation and the trait of Neuroticism. There are no significant differences
between the averages of mothers’ response to personality traits according
to the age variable.
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