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 (4)أحمد مبارك أحمد علي

جامعة ، كلية الخدمة االجتماعية( 6 جامعة عين شمس، العليا للطفولةلدراسات ا دمعه( 0
 مؤسسة انقاذ الطفولة( 4 جامعة عين شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئية( 3 وانحل
 

 المستلخص
يجاد العالقة بين كل ا  لبحث الي التعرف على طبيعة مصادر الضغوط النفسية، و يهدف ا

 غوط النفسية لدى المراهقين مجهوليمن الضغوط االقتصادية واالجتماعية والشخصية والض
طفل من المراهقين مجهولى النسب ( 31)االيوائية وتتكون عينة البحث منالنسب بالمؤسسات 

 . سنة فى مؤسسة انقاذ الطفولة( 01- 04) من سن
استخدمت استمارة لجمع البيانات األولية كما ، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

فى المؤسسات ومقياس الضغوط النفسية لألطفال المراهقين مجهولى النسب ( عداد الباحثونإ)
 .(عداد الباحثونإ)واستبيان مفتوح ( عداد الباحثونإ)االيوائية 

وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الضغوط االقتصادية 
وجود عالقة . والضغوط النفسية لدى األطفال المراهقين مجهولى النسب بالمؤسسات االيوائية

الجتماعية والضغوط النفسية لدى االطفال المراهقين مجهولى ارتبارطية موجبة بين الضغوط ا
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الضغوط الشخصية والضغوط . النسب بالمؤسسات االيوائية

 .النفسية لدى األطفال المراهقين مجهولى النسب بالمؤسسات االيوائية
 

 المقدمة
المعقدة التى تتجلى فى مضامين تعتبر ظاهرة الضعوط النفسية من الظواهر االنسانية 

كل من هذة المضامين لها انعكاساتها النفسية وكما أن اجتماعية مهنية و .ولوجية ونفسية بي
نواتج هذة الضغوظ تظهر فى مخرجات فسيولوجية ونفسية سئية وفي الحقيقة نرى ان الوقائع 

 .كما يدركها الفردا تكتسب معناها االجنماعية واالقتصادية والسياسية والمهنية وغيره
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وترجع المشكالت النفسية والضغوط النفسية فى المقام األول الى سوء توافق الفرد مع 
عية نفسه ومع البيئة بسبب فشله فى تحقيق اهدافه وأرضاء حاجاته النفسية والجسمية واالجتما

 .(6114، 092 محمد عربى، محمد رفعت) .واالقتصادية
ط النفسية بأنها حالة إنفعالية تنشأ عندما يواجه الضغو   Walker،c (2001) ويعرف

الشخص صعوبات ومشكالت تفوق قدرته على التحمل والتوافق، ويمكن أن يؤثر الضغط على 
 .صحة اإلنسان وسالمته، ألنه يخلق داخل الفرد ردود فعل نفسية قصيرة وطويلة األجل

ا  تؤثر بالسلب على تفكير كما تعرف بأنها حالة تؤثر فى الجوانب اإلنفعالية للفرد كم
 Charles،liden،2003:10 .األفراد وسلوكهم وحياتهم الصحية

الضغوط باعتبارها إستجابة توافقية تحددها  :Adams، E (2000)  ويعرف
الخصائص الفردية والعمليات النفسية تعد بمثابة نتاج ألي موقف، أو حدث، أو فعل خارجي 

 . لى الفرديلقى بأعباء فسيولوجية أو نفسية ع
فيعرفها بأنها إستجابة غير محددة ألى : Arnold، P & Atkins،J (2002)أما 

نشاط يتطلب التوافق، وتظهر تلك الضغوط أو التوتر من خالل عدم التوازن بين متطلبات 
 . الموقف، وقدرة الفرد على اإلستجابة لهذه المتطلبات فى المواقف العادية

الضغوط الى عدة عوامل فسيولوجية وظروف بيئية  مصادر Lazarusالزاروس "يقسم 
األضرار الجسمية -الميكروبات -البرودة  -الحرارة ( مثال)وتضمن العامل األول  ،اجتماعية

والعدوى البكتيرية أو الفيروسية بينما تضمن العامل الثانى كل أسباب البيئة المؤدية للضغوط 
مثل تكونيه النفسى )العوامل تتصل بالفرد  النفسية واالجتماعية والتى تنقسم بدورها الى

 .وعوامل بيئية واجتماعية يشترك فيها أغلب الناس( والعضوى
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 :بين نوعين من الضغوط Lazarus،chen، 1977وقد ميز الزاروس وكوهن 
والتى تعنى األحداث الخارجية والمواقف المحيطة بالفرد وتمتد من : الضغوط الخارجية -0

 .لحادةاألحداث البسيطة إلى ا
والتى تعنى األحداث التى تتكون نتيجة التوجه اإلدراكى ( الشخصية)الضغوط الداخلية  -6

 ،مد نايل الغرير، أحمد عبد اللطيفأح) .خارجى والنابع من فكر وذات الفردنحو العالم ال
6119 :62 -69). 

وهناك العديد من المصاحبات االنفعالية التي تصاحب حدوث حدث ضاغط منها 
سرعة : زيادة المشكالت الشخصية باالستنزاف االنفعالي أو االحتراق النفسي،الشعور 

االنفعال، وتقلب فى المزاج،والعدوانية، واللجوء إلى العنف، فقدان الحماس، وعدم الرغبة فى 
 .(63: 6111نشوة دردير، . )الذهاب للعمل

الرفض، واالكتئاب، وسيطرة االنفعاالت كالقلق، والخوف، والهلع، والغضب، والكراهية، و 
والضجر، وعدم الكفاءة، والشعور بالذنب، والوسواس القهرى، حيث ينزع الفرد إلى الشكوى 
التخيلية بجانب االضطرابات الواقعية، ويختفي اإلحساس بالصحة والعادة باإلضافة إلى 

عبد . )األفعال القهرية، واالستجابات الهستيرية، الشعور بالذنب، واالنفعال ألضعف األسباب
 .(44: 6101الستار إبراهيم، 

واذا كانت الدولة توجه أهتمامًا لرعاية الطفولة بأعتبارها مطلبًا أساسيًا وهامًا لتكوين 
تعد أكثر ضرورة خاصة . مجتمع سليم فان رعاية األطفال المحرومين من الرعاية األسرية
بيئة االساسية التى تستقبل وأنهم حرموا حقهم من الرعاية في أسرهم الطبيعية والتى تعد ال

الطفل منذ والدته وتعاصر انتقاله من مرحلة نمو الى اخرى وعن طريقها يشبع الطفل حاجاته 
 .(311،0991:محمد ابراهيم . )النفسية االجتماعية والجسمية والعقلية

وتواجد الطفل بالمؤسسة فى حد ذاته ال يؤدى بالضروة الى وجود شخصة مضطرة بل 
اية واألنشطة المقدمة لألطفال المودعين فى المؤسسة هى محك مهم فى اظهار أن طرق الرع

 .(49،6114:أحالم عبد الستار ) .عند األطفال المحرومين والدياً  شخصة سوية من عدمها
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ومن المتوقع أن يكون الحرمان من األسرة أو من األم أو األب له تأثير سلبى على نمو 
وى على مخاطر شديدة على شخصياتهم حيث أن الحياة داخل وينط ،األطفال فى كافة جوانبه 

المؤسسات االيوائية  تضع القيود على حركات األطفال وتصرفاتهم ولذلك نظام التعامل فيها 
لمياء )( 619،6110:احمد اسماعيل . )من خالل حياة جماعية تفقد الطفل الشعور بفرديته

 .(19، 6114:الفقى 
وهزات انفعالية عنيفه حيث تظهر الصراعات المعظمة  ويمر المراهق بفترات عصيبة

والميل الى التطرف وكثرة االنفعاالت ويكون المراهق حساسًا نحو ذاته مدفوعًا الى االستقالل 
ورغبة فى اثبات الذات ويتسم بعدم الثبات االنفعالى وسرعة الغضب والخوف من المواقف 

وعدم االحساس باألمن والحساسية الزائدة ولذا . االجتماعية خاصة الحس وتنتابه أحالم اليقظة 
وسوسن  سلوى الصديقى،) .مراهقة مرحلة العواطف وتوتر وشدةيرى البعض أن مرحلة ال

 .(041،6116:منصور 
 ب فى مكان ويتم عزلهم عن المجتمع،وعندما يوضع األطفال المراهقين مجهولي النس

وهذا قد يولد لديهم شعور بالكراهية  ،لمجتمع فيؤدى ذلك الى شعورهم بأنهم مختلفون عن بقية ا
 دوره يجعلهم غير متوافقين نفسيًا،وهذا ب. جتمع ويشعرون أنهم غير منتمون لهوالحقد على الم

وفى هذا الصدد أسفرت نتائج دراسة انسورز  احتمالية وجود سلوك مضاد للمجتمع،وتكون 
على التوافق مع البيئة المحيطة مما يجعل مارسا الى أن فقدان الشعور باألطمئنان وعدم القدرة 

 Ainsworth ،Martha.هؤالء األطفال أكثر عدوانية وأقل استقاللية من األطفال الطبيعيين

،2002 
فى حياة األطفال المراهقين مجهولي النسب وان  اً كبير  وهذا يؤكد على أن لألسرة دوراً 

ء وينتج عنه مشاكل سلوكية مثال الحرمان من الدفء االسرى يؤدى بدوره الى عدم االنتما
 .العدوان والتخريب وغيرها من المشكالت األخرى

 



 

 شفيق وآخرون  أحمد جمال
 

 223  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

 مشكلة البحث
الضغوط النفسية هى الصعوبات التى تواجه الطفل المراهق مجهولي النسب  وتستلزم 
منه مطالب وهذه المطالب تعمل على اعاقة قدراته وامكانياته مما يؤدى الى وقوعه تحت وطأة 

 .سية أو التأزم النفسىالضغوط النف
، ركز على الجوانب الصحية والشخصيةوالتي ت ت الدراسات النفسية بمجال الضغوطاهتم

وعلى المتغيرات التي من شأنها أن تجعل الفرد يظل محتفظًا بصحته الجسمية والنفسية 
ومواجهة مصادر الضغوط وذلك ألن االصابة بالضغوط النفسية تؤدي إلى االعتالل النفسي 

 . الجسميو 
وعلى جانب آخر نرى أن مصادر الضغوط النفسية لدى الطفل المراهق مجهولي النسب 
متعددة ومتنوعة وهي التي تواجه هذا الطفل وتستلزم منه مطالب ويصعب عليه تحقيقها وتعمل 
 على اعاقة قدراته وامكانياته مما يؤدي إلى وقوعه تحت وطأة مصادر الضغوط النفسية مما

يق وعدم السعادة التي تؤدي بدورها إلى اعتالله نفسيًا وصحيًا مما تجعل منه يشعره بالض
 .شخصًا غير متوافق مع مجتمعه

وتؤدي األسرة دورًا كبيرًا في حياة الطفل وتنشئته االجتماعية ونموه السوي فاذا حرم هذا 
ادر الطفل من الرعاية األسرية وايداعه في احدى المؤسسات تجعله يشعر بكثير من مص

الضغوط وتجعل منه انسان غير سوي وتنتشر لديه الكثير من المشكالت السلوكية 
ودراسة ابراهيم  ،(0992)كاًل من فوزية عبدالحميد  واالجتماعية وما يؤكد ذلك دراسة

( 6101)، كما تشير دراسة نرمين سمير (0999)اطمة مهدي ، ودراسة ف(0999)الدخاخني 
للحرمان يشعرون بنقص الثقة بالنفس وعدم القدرة على تحمل إلى أن هؤالء األطفال نتيجة 

 .ثر عرضة لالصابة بالضغوط النفسيةالمسئولية مما يجعلهم أك
وتؤدي المؤسسات االيوائية دورًا كبيرًا في احساس الطفل المراهق مجهولي النسب 

 إلى أن هناك( 6114)بالضغط النفسي من عدمه حيث تشير دراسة رمضان أبو الفتوح 
حاجات اجتماعية لهؤالء األطفال البد من إشباعها مثل الحاجة إلى التقدير والمشاركة 
ذا لم تشبع المؤسسة هذه الحاجات سوف يؤدي ذلك إلى إحساسه بالضغط  االجتماعية وا 
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إلى أن المؤسسة واختيارها لالشراف ( 6111)النفسي، كذلك أيضًا تشير دراسة عبلة اسماعيل 
اهق مجهولي النسب بالضغط من االقتصادية لها دورًا في إحساس الطفل المر الجيد وامكانياتها 

 . عدمه
من هنا كان والبد من التعرف على مصادر الضغوط النفسية للطفل المراهق مجهولي 
النسب من أجل وضع خطط للعالج والتخفيف من هذه الضغوط أو العمل على تفادي أسبابها 

الحساس بالضغوط والضيق مما يساهم ذلك في الحفاظ من أجل وقاية هؤالء األطفال من ا
على صحتهم النفسية والجسمية وتكوين أفراد صالحين أسوياء ويكونون زخرًا للمجتمع ويساهموا 

 .في بنائه وتقدمه
 

 :أسئلة البحث
 ما مصادر الضغوط النفسية للطفل المراهق مجهولي النسب ؟  -
صادية واالجتماعية والشخصية وبين ما العالقة بين كاًل من مصادر الضغوط االقت -

 الضغوط النفسية ؟
 

 حدود البحث
 :التزم البحث الحالي بالحدود اآلتية

 .الفترة التى استغرقها تطبيق أدوات البحث حوالى ثالثة شهور :ود الزمنيةالحد
من األطفال مجهولى النسب فى  ،طفل من الذكور( 31)ون العينة من تتك :الحدود البشرية

 .هقةسن المرا
 (.مؤسسة انقاذ الطفولة)االيوائية  المؤسسات :الحدود المكانية
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 أهمية البحث
تتجلى أهمية هذه الدراسة من خالل طبيعة الموضوع والذي يربط بين : همية النظريةاأل

عدم استقرار المجتمع وظاهرة األطفال غير الشرعيين ومجهولي النسب حيث تعد من 
المرحلة التي يمر بها المجتمع المصري والتي تميزت  المواضيع الهامة وخاصة في هذه

معظمها باالرهاب والعنف ، ولذلك تتضح خطورة ظاهرة األطفال غير الشرعيين وأهمية 
 . تبطة بهادراستها في تعدد الجوانب المر 

كما أن مشكلة األطفال مجهولي النسب تمثل مشكلة اجتماعية كبيرًا سواء ما يتعلق 
لمجتمع المحيط به حيث يمثل هؤالء األطفال خطر على المجتمع ومصدر بالطفل نفسه أو با

قلق على أنفسهم وخاصة عندما يشعرون بأنهم منبوذين من اآلخرين مما يجعلهم شخصيات 
 . ولذلك كانت أهمية دراسة هؤالء األطفال رامية حاقدة وناقمة على المجتمععدوانية واج

دراسة من االهتمام العالمي بهذه النوعية من األطفال ترجع أهمية هذه ال: همية التطبيقيةاأل
وضرورة عمل دراسات متخصصة وسريعة لمعرفة األسباب ومصادر الضغوط مما يساعد في 
التعرف على طرق العالج وامكانية عمل برامج تربوية عالجية لمساعدة المشرفين والمعلمين 

 .في تعديل سلوكهم
لذى تتناوله من خالل التعرف على حيوية الجانب ا كما تظهر أهمية الدراسة الحالية فى

األسباب ومصادر الضغوط النفسية التى يعانى منها هؤالء األطفال مجهولى النسب والكشف 
عن أهم األبعاد النفسية لديهم سواء كانت هذة األبعاد اجتماعية  وشخصية وبيئية واقتصادية 

 .يساعدهم على اشباع حاجاتهم النفسيةبهدف مساعدتهم  على تحقيق التوافق النفسى الذي 
 

 أهداف البحث
 :يهدف البحث الحالي إلى

 .التعرف على طبيعة الضغوط النفسية وأسبابها لدى األطفال المراهقين مجهولى النسب -
 .التوصل الى معرفة هذة الصغوط ووضع الحلول الى تخفيفها -
 .جهولى النسبالقاء الضوء على دور المؤسسات االيوائية لرعاية االطفال م -
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التعرف على الخدمات التى تقدمها هذة المؤسسات االيوائية لهؤالء األطفال مجهولى النسب  -
 . سواء كانت هذة الخدمات تعليمية أوصحية أو نفسية

 
 منهج البحث

يستخدم البحث المنهج الوصفى والذى يعتمد على إعداد مقياس للضغوط النفسية عند 
 .ولى النسب فى المؤسسات االيوائيةهؤالء االطفال المراهقين مجه

 
 مصطلحات البحث

هى مجموعة الظروف والصعوبات والمثيرات التى يواجهها الطفل فى  :الضغوط النفسية
بيئته السكنية ويتعرض لها بصفة مستمرة مما يسبب له الضيق والتوتر وينعكس هذا فى صورة 

بعد الرضا عن السكن الذى يقيم  اعراض نفسية وفسيولوجية واستجابات سلوكية نتجية لشعوره
 .(2،6110:نوال ياسين ) .فيه

وتعرف الضغوط بأنها سلسلة من األحداث الخارجية التي يواجهها الفرد نتيجة تعامله مع 
البيئة المحيطة به والتي تفرض عليه سرعة التوافق في مواجهته لهذه األحداث لتجنب اآلثار 

 6111السالم ،  على عبد). الى تحقيق التوافق النفسي الوصولالنفسية واالجتماعية السلبية و 
:22). 

بأنها مجموعة من الظروف والصعوبات "  :ويعرف الباحثون الضغوط النفسية اجرائياً 
االقتصادية واالجتماعية والشخصية التي يواجهها الطفل المراهق مجهولي النسب ويتعرض لها 

 ."عراض فسيولوجيه ونفسية وسلوكيةلديه أبصفة مستمرة مما يشعره بالضيق والظلم وتظهر 
بأنه مولود نبذه أهله خوفًا أو فرارًا : (6112) ايمان دويدار هعرفت :الطفل مجهولي النسب

  .(09،6112 :ايمان دويدار) .ا أو تعمداالهمال وماشابه به ذلكمن تهمة الزن
ن أن يكون هناك بأنهم فئة األطفال الذين يولدون دو : (6112) وتعرفه سالي الكفراوي 

تمهيد لحياه يستطيعون في كنفها أن ينشاوا نشأة سليمة بل ويعتبرون وصمة عار تلحق باألم 
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سالي الكفراوي، ) .ن هذا الطفلغير الشرعية ، وعلى ذلك نجدها تنتظر يوم خالصها م
6112  :004).  

ألن  ،ذولي النسب بأنه هو الطفل المنبو الطفل مجه( 6116 عبد القوي محمد،)ويعرف 
، وهو ليس الطفل الناتج عن عالقة غير شرعية بين رجل وامرأة أمه نبذته وألقته في الطريق

نما قد يكون من زواج ولكنه غيفحسب ، أو حتى من ر شرعي أو ال تقره أنظمة المجتمع، وا 
، أو أنه أو معنوياً  زواج شرعي، ولمن اضطر اهله للتخلص منه لعدم القدرة على رعايته مادياً 

، ولعل الصفة التي غلبت على اللقيط في أوساط العامة أنه قد أهله واستحال التحقق من نسبهف
 الطفل الذي جاء نتيجة عالقة غير شرعية ذلك ألن الدافع وراء تخلص امه منه يكون قوياً 

 .وهو الفرار من تهمة الزنا والعار ونقد المجتمع
على  الطفل الذي يوجد مرمياً  بأنه( 6111)وفي إطار ذلك يعرفه عبد الجواد خلف 

 .الطرق وال يعرف أبوه وأمه
  :التعريف االجرائي لطفل المراهق مجهولي النسب

 . له كفيل، ان لم يكن له كفيل أصالً ال يعرف  -
 . طريق ويشمل أبواب المساجد ونحوهاأن يوجد في قارعة ال -
 (.لة مؤسسة انقاذ الطفو ) أن يتواجد داخل مؤسسة إيوائية ودور الرعاية  -
أن  -أن يكون مستمرًا بدار االيواء وال يتركها حتى بلوغه أو حتى وقت إجراء الدراسة  -

 .01 -04المراهقة في العمر ما بين يكون الطفل من الذكور و في مرحلة 
انها النمط السائد فى معظم دول العالم وتتمثل فى مؤسسة اجتماعية : المؤسسات االيوائية

( مجهولي النسب)ن ذوى الظرف الخاص أو من فى حكمهم م يوجد بها عدد من االيتام
ويشرف عليهم عدد من المشرفين رجاال ونساء وكانت تسمى قديما المالجىء وتم تغيير اسمها 
الى دار الرعاية أوميتم وبعض دول العالم وهى قليلة مازالت تستخدم كلمة المالجى ويجد دور 

نها الى دور خاصة بالكبار ثم دور خاصة المؤسسات ومالجى لصغار السن ثم ينتقلون م
باألكبر سنًا تسمى فى الغالب دور الضيافة ويغلب علي هذة الدور تساوى األعمار األيتام 

 .(06،6113 :عبداهلل بن ناصر) .وأقترابهم من بعض فى االعمار
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نها المكان الذي يعيشون فيه األطفال المراهقين مجهولي النسب أب" :وتعرف اجرائياً 
 . ("مؤسسة انقاذ الطفولة)ها وهى لقون الرعاية الجسمية والنفسية بداخلويت

سنة  09 -9وتعرف بأنها الحياة الواقعة بين البلوغ والنضج ، أنها تقع بين سن  :المراهقة
 .(600: 0992 ،سهير كامل. ) مية ونفسية ملحوظة وتتميز بتغيرات جس

سنة وهى ( 02-06)التى تقع مابين كما تعرف بأنها ذورة الوجود الحقيقى للشخصية و 
وتمضى الشخص لمحصلة دنيامية للصراعات التى عاشها المراهق وهو ( أزمة الهوية)مرحلة 

وزوبان المراهق مع  ،صغير الى بالهوية أو الى عدم تعين الهوية حيث الشعور باالغتراب 
 .(041،6114 :هيممحمد ابرا) .القلق وفقدان الثقة وما الى ذلك األخرين والشعور بمشاعر

 

 أدوات البحث
 :استخدمت الدراسة الحالية مجموعة من األدوات لجمع البيانات وهي
 ( اعداد الباحثون) :استبان مفتوح موجه لألطفال المراهقين مجهولي النسب

وقد اشتمل االستبيان على سؤال واحد أساسى ، وهو ما أهم المعوقات والصعوبات التي 
هم؟ والهدف من هذا االستبيان هو التعرف على مشكالت االطفال تواجه االطفال فى حيات

المراهقين مجهولى النسب، داخل المؤسسة، وداخل المجتمع، باإلضافة إلى مشكالتهم 
 .مما يساهم في وضع وصياغة عبارات المقياس الشخصية

ولى النسب فى المؤسسات مقياس الضغوط النفسية لالطفال المراهقين مجه
 (اعداد الباحثون) :االيوائية

والضغوط  ،عبارة (61)ضغوط االجتماعية بواقع يتكون المقياس من ثالث أبعاد وهم ال
وقد أشارت األساليب  .عبارة (02)غوط االقتصادية بواقع ، والضعبارة (03)الشخصية بواقع 

 . ذا ما تشير اليه الجدوال التاليةاالحصائية الي ثبات وصدق المقياس وه
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 :صدق المقياس
 صدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس الضغوط النفسية :(2)دول ج

معامل االرتباط  إجمالي المقياس أبعاد المقياس
 المصحح

 16110 الداللة المعنوية 1692 )**(16926 معامل ارتباط بيرسون لضغوط االجتماعيةا
 16110 ةالداللة المعنوي 1690 )**(16240 معامل ارتباط بيرسون الضغوط الشخصية
 1616 الداللة المعنوية 1613 )*(16411 معامل ارتباط بيرسون الضغوط االقتصادية

 

من جدول صدق االتساق الداخلي السابق للمقياس نجد أن معامل ارتباط أبعاد المقياس 
، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد (1614)دالة معنويًا عند مستوى معنوية 

، (411994، 16240، 16926)قيم معامل إرتباط بيرسون على التوالي  المقياس وبلغت
وللمزيد من التحليل قام الباحث بحساب معامل االرتباط المصحح التي بلغت قيمه بالترتيب 

 .وهي قيم تؤكد على صدق المقياس( 1613، 1690، 1692)
قين استخدم الباحث للتحقق من ثبات مقياس الضغوط النفسية لألطفال المراه :ثبات المقياس

، ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة (Cronbach Alpha)معادلة ألفا كرونباخ 
 .باستخدام هذه المعادلة

 ثبات العبارات ألبعاد مقياس الضغوط النفسية  :(1)جدول
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 16190 61 لضغوط االجتماعيةا
 16210 03 الضغوط الشخصية
 16432 02 الضغوط االقتصادية
 16269 42 إجمالي المقياس

 

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مقبولة حيث بلغت قيم 
الضغوط االجتماعية، )وذلك ( 16432، 16210، 16190)معامل الثبات ألبعاد المقياس 

إلجمالي المقياس وهي قيم ( 16269)الي وعلى التو ( الضغوط البيئية، الضغوط االقتصادية
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وتشير هذه القيم إلى صالحية المقياس للتطبيق ( 164)ذات ثبات مقبولة إلرتفاعها عن 
مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق به  . وا 

، األسم:وقد اشتملت على البيانات الديموخرافية وهى : استمارة جمع البيانات االولية
 .(عداد الباحثونإ.)اسم المؤسسة، االجتماعيةالحالة ، النوع، السن

 

 جراءات البحثإ 
وذلك في  6104/ 6104اجريت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 -وأجريت الدراسة بمؤسسة انقاذ الطفولة باأللف مسكن ، ر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبرو شه
 . القاهرة 

طفل من األطفال المراهقين مجهولي النسب ( 31)وتم إجراء الدراسة على عينة قوامها 
سنة ، وجميعهم يعانون من ضغوط نفسية  لمصادر  01-04منفي الفترة العمرية من 

 .مختلفة
 :ة البحثنخصائص عي

 سنة( 04-04)االطفال سن  :(3)جدول رقم
عدد األطفال 

الحالة  النوع 21-24سن 
 االجتماعية

الحالة 
 الصحية

المرحلة 
 مكانال التعليمية

مجهولى  ذكر 02
جمعية أنقاذ  االعدادية جيدة النسب

 الطفولة
 سنة( 01-02)األطفال سن  :(4)جدول رقم 

عدد االطفال 
الحالة  النوع 21-21سن

 االجتماعية
الحالة 
 الصحية

المرحلة 
 المكان التعليمية

مجهولى  ذكر 04
جمعية أنقاذ  الثانوية جيدة النسب

 الطفولة
المفتوح الموجه لألطفال المراهقين مجهولي النسب وكان يحتوي على  تم تطبيق االستبيان

 ؟صادر وأسباب الضغوط التي تواجهكمما هي م :سؤال وهو
ومن خالل استجابات األطفال تمت صياغة بنود وعبارات المقياس بحيث تغطى محاور  -

 .لالطفال المراهقين مجهولى النسب وأبعاد مقياس الضغوط النفسية
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ويقوم الطفل  ،كل طفل على حدة،د المقياس حيث يكون التطبيق بطريقة فردية تم تحدي -
 .بتطبيقه بنفسه

 ،عرض المقياس على عدد من األساتذة المحكمين بهدف التأكد من صالحيته وشموله -
 .والتاكيد من دقة الصياغة ووضوحه ،مالئمته لالطفال مجهولى النسب

 .ن وتمت صياغته في صورته النهائيةمحكميوتم تعديله بناء على آراء السادة ال -
 

 نتائج البحث
نتائج الدراسة ومناقشتها للتعرف على مصادر الضغوط النفسية  م عرضسوف يت

 :لى النسب فى ضوء تساؤل الدراسةلألطفال المراهقين مجهو 
وط النفسية والتعرف على العالقة بين كاًل من الضغوط االقتصادية غماهي مصادر الض

واالجتماعية وبين الضغوط النفسية للطفل المراهق مجهولى النسب فى المؤسسات  والشخصية
 ؟االيوائية

الكشف عن طبيعة العالقة بين الضغوط االجتماعية والضغوط النفسية  :الفرض األول
 .هول النسب في المؤسسات اإليوائيةللطفل المراهق مج

 فسيةالن العالقة بين الضغوط االجتماعية والضغوط :(1)جدول
 النفسية الضغوط  

 )**(16944 معامل االرتباط االجتماعية الضغوط
 16110 المعنوية

بالنظر في الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى 
بين الضغوط االجتماعية والضغوط النفسية حيث بلغت قيم الداللة المعنوية ( 1614)معنوية 

 (.16944)يمة معامل االرتباط وكان ق( 16110)
تعبير الضغوط األجتماعية من أهم مصادر الضغوط النفسية لدى األطفال المراهقيين 

التى تعبير عن هذة الضغوط  مجهولى النسب ويظهر من خالل النسب المئوية لعبارات
 .عندهم
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حيث نرى أن مثل هذة الضغوط االجتماعية والتى تؤدى بدورها الى شعور هؤالء 
 .ى والدف والذى يتمتع بها األخرينبالحرمان واالمان األسر طفال المراهقيين مجهولى النسب اال

كما أن هؤالء األطفال يجدون صعوبة فى تكوين عالقات أجتماعية جيدة من المحطيين بهم 
 .سواء فى المدرسة أو خارج المؤسسة

أن األطفال فى فى ( 0994-جمال شحاته )ويؤكد ذلك ما أشارت اليه نتائج دراسة 
 .المؤسسات االيوائية غير قادرين على اقامة عالقات اجتماعية مع االخرين
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الضغوط )األعداد والنسب إلجابات عينة الدراسة لمقياس الضغوط النفسية  :(1)جدول
 (االجتماعية

 ال أحياًنا نعم العبارة م
 % عدد % عدد % عدد

 فى علينا يسأل أحد وجود لعدم بالحزن اشعر 2
 0 0 2131 1 3333 11 العاديين زمالئى باقى مثل المدرسة

 المحيط المجتمع خارج األخرين مع التعامل أخشى 1
 30 14 131 1 2333 4 بالمؤسسة

 زمالئى مع جيدة عالقات اقامة فى صعوبة أجد 3
 00 11 333 2 131 1 المؤسسة داخل

 لوجودى وذلك السكن فى لى زميل زيارة من أخجل 4
 0 0 3131 22 1333 20 المؤسسة فى

 0 0 1131 10 3333 20 فيه عايش أنا اللى المسكن من أخجل 1
 بتعتى تبقى زمالئى مع اللى الحاجات كل أن بحلم 1

 131 1 10 23 3333 20 لوحدى

 ما غير من دوالبيهم من زمالئى حاجة اخذ ساعات 1
 2131 1 10 21 3333 20 يعرفوا

 333 2 3333 11 2333 4 المؤسسة فى لىال الحاجات أخرب عايز 3
 2333 4 1333 1 1333 20 غيرة حاجة أخذت علشان للمشرفين أروح كنت كثير 0
 2333 4 30 14 131 1 بشوفها حاجة كل أخرب الزم زعالن بكون لما 20
 3333 20 4333 23 1333 1 حاجتى أخرب عايز ببقى بيزعلونى المشرفين لما 22
 مش أيًضا وأنا عاوزنى، مش فيه اان اللى المجتمع 21

 0 0 10 23 40 21 عاوزه
 0 0 1333 21 4131 24 حاجتهم أبوظ الزم حاجتى بيبوظوا لما أصحابى 23
 0 0 10 12 30 0 أسرتى أو منزلى عن أحد يسألنى عندما أغضب 24
 333 2 3131 22 10 23 والضرب بالقوة حقى بأخذ 21
 0 0 10 21 10 21 تركونى؟ لماذاو  أهلى مين نفسى أسال دائًما 21
 30 14 0 0 10 1 المؤسسة من كلهم أصدقائى 21
 333 2 0333 13 333 2 المؤسسة داخل المشرفين الاحب 23
 2333 4 1131 13 20 3 نائم وأنا باألمان الأشعر 20
 0 0 2333 4 3131 11 المؤسسة من أنى المدرسين معرفة من خجل 10
 0 0 10 1 30 14 بى يهتم ؤسسةالم داخل أحد ايوجد 12
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  :(1)جدول: تابع
 ال أحياًنا نعم العبارة م

 % عدد % عدد % عدد

 داخل باللفظ احد عليا يعتدى أو يهيننى أن أكره 11
 0 0 333 2 0131 10 المؤسسة

 0 0 20 3 00 11 المؤسسة ادارة من بالظلم اشعر 13
 0 0 10 21 10 21 شئونى فى المؤسسة أمن تدخل اكره 14
 10 1 10 12 20 3 وحيًدا أكون عندما والقلق بالضيق أشعر 11
 333 2 0131 10 0 0 الناس من منبوذ بأنى أحساس لديا 11
 من الكثير وأسبب المؤسسة داخل الفوضى أتبع 11

 20 3 1333 11 2131 1 المشاكل

 
مقياس الضغوط ل( الضغوط االجتماعية)لتكرارات والنسب المئوية لعبارات االى أن 

بنسب ( أحياًنا)معظم عينة الدراسة للعبارات اتجهت نحو اإلجابتين  تشير الى انالنفسية 
، بينما %(9261 -% 261)بنسب تراوحت بين ( نعم)و%( 9261 -% 261)تراوحت بين 

كما %( 3363-%363)بنسب تراوحت ( ال)أجاب قليل من عينة الدراسة على اإلجابة 
 .بالجدول أعاله

طفل وهى عينة الدراسة يعانون  (31)طفل من أصل  (62)ان أكثر من  أيضاً  تبنيو 
 .من الضغوط االجتماعية والتى تؤدى بهم الى أصابتهم بالضغوط النفسية

نجد  الخاص بعبارات الضغوط االجتماعية بالجدولالموجودة وبالنظر الى العبارات 
بارات شعور األطفال المراهقيين مجهولى ارتفاع الضغوط االجتماعية  فيها قوية ومن هذة الع

طفل من اجمال  (64)النسب  بعدم وجود أحد يسأل عليهم فى المدرسة حيث بلغت حوالى 
التى تؤدى بدورها الى الشعور بضغط النفسى لدى ( %2363)طفل والتى تترواح بنسبة ( 31)

هؤالء االطفال  هؤالء األطفال مجهولى النسب فى المؤسسات االيوائية  مما ينعكس على
 .داخل المؤسسة والتعاسة بالحزن

طفل اجمالى عينة الدراسة يشعرون ( 31)طفل من اجمالى  (09)كما نالحظ أن نسبة 
يتبين من خالل الجدول  الخاص بالضغوط و بحالة األحباط والضغط النفسى عندهم 

جودهم فى خجل من و المن اجمالى اطفال العينة يشعرون ب(%2363)االجتماعية ان نسبة 
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المؤسسة ومن معرفة زمالءهم فى المدرسة أنهم اطفال مجهولى النسب ويعيشون فى 
كما نالحظ ان نسبة . بالضغوط النفسية  همشعور  المؤسسات االيوائية وهذا بدورها يؤدى الى

من اجمالى عينة الدراسة يخجلون (% 2262)وهى تمثل نسبة ( 31)طفل من اجمالى  (62)
ن فى المدرسة بأنهم أطفال مجهولى النسب ويعيشون فى المؤسسات من معرفة المدرسي

ويشعرون بحالة نفسية سئية لمعرفة   لديهمااليوائية  وهذا  بدوره يؤدى الى ضغوط نفسية 
 .المدرسين اصلهم أنهم اطفال مؤسسات ايوائية

 وهى عينة الدراسة والتى تمثل نسبة( 31)طفل من اجمالى ( 69)كما نالحظ ان نسبة 
يشعرون بالدونية ألنهم أطفال مجهولى النسب وسبب فى ذلك أن بعض الموظفيين (% 9261)

داخل هذه المؤسسات يعاملون هؤالء االطفال يشكل مهين كما يرى هؤالء االطفال أن ادراة 
 .اجاتهم منهايالمؤسسات االيوائية تعاملهم بظلم وعدم اخذ حقوقهم واحت

جتماعية تكون سببا في االحساس بالضغوط النفسية وبشكل اجمالي نرى ان الضغوط اال
وان المستوى االجتماعي والثقافي المتدني للمؤسسة تكون سببا في شعور هؤالء اطفال 

رشا )، ودراسة (6113 أحمد نبيل،) المؤسسة بالضغوط النفسية وهذا ما أثبتته دراسة كل من
بدورها على وجود عالقة والتي تؤكد ( 0921 ،كوهين واخرون) ، ودراسة(0992 ب،راغ

  .عكسية بين المستوى االقتصادي واالجتماعي وبين الشعور واالحساس بالضغوط النفسية
الكشف عن العالقة بين الضغوط الشخصية والضغوط النفسية عند األطفال  :الفرض الثانى
 .ولى النسب فى المؤسسات االيوائيةالمراهقين مجه

 النفسية صية والضغوطالعالقة بين الضغوط الشخ :(1)جدول
 النفسية الضغوط  

 )**(16233 معامل االرتباط الشخصية الضغوط
 16110 المعنوية

بالنظر في الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى 
بين الضغوط البيئية والضغوط النفسية حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية ( 1614)معنوية 

 (.16233)وكانت قيمة معامل االرتباط ( 1614)وهي قيمة دالة معنوًيا عند مستوى ( 16110)
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 النفسية طتعتبر الضغوط الشخصية من اهم المصادر التى تؤدى  الى الشعور بالضغو 
العبارات  وبمالحظة عالقة ارتباطية مابين الضغوط الشخصية وبين الضغوط النفسية لوجود 

 .(2)الموجودة فى الجدوال رقم  الخاصىة بالضغوط الشخصية
الضغوط )األعداد والنسب إلجابات عينة الدراسة لمقياس الضغوط النفسية  :(3)جدول

 (الشخصية

 العبارة م
 ال أحياًنا نعم

 % عدد % عدد % عدد
 0 0 1333 1 1131 13 أشعر بالضيق من وجودى فى المؤسسة 2
 0 0 1131 21 4333 23 أخر مكان فى للسكن أنتقل أن أتمنى 1
 333 2 30 14 2131 1 بشوفها حاجة كل أخرب زعالن بكون لما 3
 131 1 1333 20 30 0 حاجتى من أحسن غيرى حاجة أشوف طول على 4
 333 2 1333 20 3333 20 أصحابى على بكدب وأنا فرحان ببقى 1
 333 2 00 11 131 1 النسب مجهول طفل ألنى نفسى أحتقر 1

 ان وأتمنا الحقيقة بيتى هى مؤسسةال أن أشعر ال 1
 0 0 10 23 40 21 فيها الأعيش

 3333 11 333 2 2333 4 األخرين مع التعامل فى صعوبة أجد 3
 131 1 10 21 4333 23 نفسى عن مسئول أكون أن أحب ال 0
 0 0 0131 10 333 2 لى مناسبة غير األكل مواعيد 20
 0 0 1131 21 4333 23 لوحدى قراراتى أخذ على قادر غير أنا 22
 0 0 20 3 00 11 المؤسسة داخل لنا العاملين معاملة بسوء أشعر 21

 أطفال ألننا فينا العاملين لتحكم باالحباط أشعر 23
 0 0 1333 1 1131 13 النسب مجهولى

 

لمقياس الضغوط ( الضغوط الشخصية)لتكرارات والنسب المئوية لعبارات ا يتضح لنا أن
بنسب ( أحياًنا)إجابة معظم عينة الدراسة للعبارات اتجهت نحو اإلجابتين النفسية نجد أن 

،  بينما أجاب %(91 -% 261)بنسب تراوحت بين ( نعم)و%( 91 -% 01)تراوحت بين 
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كما بالجدول %( 2363-%363)بنسب تراوحت ( ال)قليل من عينة الدراسة على اإلجابة 
 .أعاله

يشعرون % 1262وبنسبة ( 31)العينة  طفل من اجمالى( 63)عدد كما يتضح أن 
الحقيقى  مبيته تان هذا المؤسسة ليسو بالضيق من وجودهم داخل هذة المؤسسات االيوائية 

فى هذا المكان والسبب فى ذلك يتضح لنا من خالل  ونيعيش مولكن الظروف هى التى جعلته
طفال الموجودين داخل من اال% 1263نسبة بالعبارة التالية التى ظهرت نتجيتها فى التحليل 

يشعرون بحالة من االحباط بسبب تحكم ( 31)من اجمالى  (63)هم حوالى و المؤسسة 
 ،ى النسب وليس هناك من يسأل عليهمألنهم أطفال مجهول ؛العاملين داخل المؤسسة فيهم
جمال شحاته، )دراسة  وتتفق .ادراة المؤسسة ضد هؤالء العاملينوعدم اتخاذ اجراءات من 

مع نتائج الدراسة الحالية في ان االطفال المراهقين مجهولي النسب يعانون من ( 0994
و أن األطفال في المؤسسات االيوائية يعانون من القلق واالحباط واالكتئاب والعدوان االحباط 

وهذا يرجع الى حرمان هؤالء األطفال من النمو الطبيعي داخل األسرة التي هى أسمى وأبدع 
هي اعظم قوة في تكوين الطفل من الناحية النفسية والجسمية ، وأيضا بقراءة ثمرات الحضارة و 

طفال التواجد على بعد الضغوط الشخصية نرى ان كره اال( 2)النتائج المستقاة من الجدول رقم 
داخل المؤسسات ، والميل الى التخريب والعدوان ، وفقدان الثقة بالنفس وعدم القدرة على تحمل 

يل الى الكذب قد حصلت على درجات مرتفعة مما يشير الى ظهور وانتشار المسئولية والم
العديد من المشكالت السلوكية والنفسية لدى هؤالء األطفال الذين يعيشون داخل المؤسسات 

والتي تشير إلى ( 0992فاطمة أحمد، )االيوائية ، وما يؤكد هذه النتيجة نتائج دراسة كال من 
والتي تؤكد ( 0999، فاطمة مهدي)، أما دراسة لدى هؤالء االطفالشكالت النفسية انتشار الم

، كما تؤكد يعانى من العدوان ونمو ذات سلبي على أن الطفل الذي يعيش بالمؤسسات االيوائية
فال داخل المؤسسات االيوائية يعانون من العدوان طعلى أن األ( 0994، جمال شحاته)دراسة 

 gohns)دراسة  شارت ايضاً أ، و تماعية مع االخرينقامة عالقات اجوعدم القدرة على ا
وانتشار إلى ان االطفال بالمؤسسات االيوائية يعانون من العدوان واالنطواء ( 1994،

الى ان هؤالء االطفال ( 6101 ،نرمين سمير)دراسة ، كما تؤكد المشكالت السلوكية بينهم
ما يجعلهم اكثر عرضة لالصابة تنقصهم الثقة بالنفس وعدم القدرة على تحمل المسئولية م
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س بالضيق االحسا الىبالضغوط النفسية ، وعلى االجمال نرى أن الضغوط الشخصية تؤدى 
 .وبالشعور بالضغط النفسي

اجات يحاول االطفال المراهقين يحتان هناك مجموعة من اال( موراى)تؤكد نظرية و 
وهناك احتاجات ( ذاء والجنسالغ)الحاجات االولية : مجهولى النسب فى الحصول عليها مثل

رمضان أبو الفتوح، )ق معها دراسة وتتف (الدفاعية -االستقالل  -نتماء اال)أخرى مثل 
بقراءة النتائج الجدول ، واذا لم تشبع هذه الحاجات سوف يشعرون بالضغوط النفسية، و (6114
باللفظ داخل  الخاص بالبعد الضغط الشخصى نرى انهم يكرهون ان يعتدى عليهم احد( 2)رقم 

، هى الدفاع عن الذات فى مواجهة االهانةو يؤدى ذلك الى الدفاعية و ( 9263)المؤسسة بنسبة 
واالستقالل الذاتى فى الحصول على الحرية والتخلص من تدخل االدراة وبعض الموظفين فى 

 .مشئونه
ل الكشف عن العالقة بين الضغوط االقتصادية والنفسية عند األطفا :الفرض الثالث
 .ولى النسب فى المؤسسات االيوائيةالمراهقين مجه

 العالقة بين درجات الضغوط االقتصادية والنفسية :(0)جدول
 النفسية الضغوط  

 )**(16491 معامل االرتباط االقتصادية الضغوط
 16112 المعنوية

 بالنظر في الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى
بين الضغوط االقتصادية والضغوط النفسية حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية ( 1614)معنوية 

 (.16491)وكانت قيمة معامل االرتباط ( 1614)وهي قيمة دالة معنوًيا عند مستوى ( 16112)
ان الظروف االقتصادية التى تعانى منها المؤسسات االيوائية ونقص االمكانيات المادية و 

االهتمام من قبل الدولة بالنواحى المادية لها ونقص التبرعات لديها قد يؤدى  ونقصوالبشرية 
عدم قيام المؤسسات االيوائية بتوفير االحتاجات الخاصة بها مما يؤدى ذلك الى الى بدوره 

 .المؤسسات االيوائيةضغوط نفسية على هؤالء االطفال مجهولى النسب فى هذة 
جمال )لى الشعور بالضيق النفسي دراسة تصادية تؤدي اوما يؤكد على ان الضغوط االق

ن عدم كفاية الخدمات التي الذي يؤكد على ان المؤسسات االيوائية تعاني م( 0994شحاته 
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بان المستوى االقتصادي ونقص االمكانيات ( 0992رشا راغب )، كما تؤكد دراسة تقدمها
تشير الى ان ( 0921كوهين واخرون ) ، ودراسة ر بالضغوط النفسيةو المادية تؤدي الى الشع

 .يؤدي الى الشعور بالضغوط النفسيةتدني المستوى االقتصادي 
الضغوط )األعداد والنسب إلجابات عينة الدراسة لمقياس الضغوط النفسية  :(20)جدول

 (االقتصادية
 ال أحياًنا نعم العبارة م

 % عدد % عدد % عدد
 1 1 1 1 011 31 للمذاكرة مناسب مكان لى ال يتوفر 0
 1 1 9363 62 261 6 المؤسسة فى الكل أكره 6
 1 1 31 9 11 60 النوم بمكان االهتمام عدم 3
 1 1 261 6 9363 62 كافى غير مصروفى 4
 1 1 6261 2 1363 66 بالمؤسسة زمالئى مع متشابه ألنه اللبس أكره 4
 1 1 4363 03 4261 01 المؤسسة داخل أنشطة ال توجد 2
 1 1 61 2 21 64 بي خاصة حجرة هناك تكون أن بأح 1
 إحتياجاتى على الحصول فى صعوبة أجد 2

 1 1 4261 04 4363 02 المؤسسة من المادية

 زمالئى مثل جديدة مالبس على أحصل أن أحب 9
 1 1 2363 09 3261 00 المؤسسة خارج من

 وغير نظيفة غير المؤسسة داخل الحمامات 01
 363 0 363 0 9363 62 لي نفسًيا مريحة

 1 1 1 1 011 31 جًدا قديمة المؤسسة داخل والسراير الدواليب 00
 1 1 1363 66 6261 2 العاديين الناس باقى مثل أهلى أجد أن أحب 06
 1 1 2261 61 3363 01 لينا خاص طبيب المؤسسة داخل يكون أن أحب 03
 مثل البعض بعضه على مفتوح التوم مكان 04

 363 0 0363 4 2363 64 السجن
 1 1 6363 1 1261 63 النوم مكان فى جيدة غير التهوية 04
 1 1 6261 2 1363 66 لنا مناسبة غير الموجودة االضاءة 02
 العنبر ومساحة عددكبير ألننا بالضيق أشعر 01

 1 1 4363 02 4261 04 كافى وغير صغير
 363 0 2261 62 01 3 سيئة المؤسسة داخل األكل نوعية 02
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لمقياس الضغوط ( االقتصاديةالضغوط )لتكرارات والنسب المئوية لعبارات ا إلى أن
بنسب تراوحت ( أحياًنا)أن إجابة معظم عينة الدراسة للعبارات اتجهت نحو اإلجابتين و النفسية 

،  بينما أجاب قليل من %(91 -% 261)بنسب تراوحت بين ( نعم)و%( 91 -% 01)بين 
 .كما بالجدول أعاله%( 2363-%363)بنسب تراوحت ( ال)إلجابة عينة الدراسة على ا

من أبعاد مقياس الضغوط  ضغوط االقتصاديةال ة ببعدالعبارات الخاصالى  وبالنظر
تمثل التي و ( 31)وهى  طفل من اجمالى العينة( 31)يتضح لنا ان ،  (01)رقم وهو النفسية 
ذا بدور يؤدى الى شعور هؤالء االطفال ال يتوفر لهم مكان مناسب للمذاكرة وه% 011نسبة 

سية مثل باقى زمالءهم بالضيق النهم اليملكون اماكن تساعدهم على تحصيل دورسهم المدر 
 .فى المدرسة

نسبة بو ( 31)طفل من اجمالى العينة ( 60)أن نسبة  لكما نالحظ من خالل الجدو 
سسة بتوفير االماكن المناسبة يشعرون بحالة من الحزن الشديد لعدم اهتمام ادارة المؤ ( % 11)

 .لديهملهم للنوم وهذا يؤدى بدوره الى ضغوط نفسية 
مكان النوم عند هؤالء  واليومى وكذلك اللبس  همكما نرى ان العبارات الخاصة بمصروف

يشعرون حيث من اجمالى عينة الدراسة ( % 9963)و( %2363)االطفال تترواح مابين نسبة 
باقى زمالءهم فى المدرسة  مثلعدم اهتمام المؤسسة بهم و ق  انهم محرمون من اقل الحقو 

اطفال المؤسسات يشعرون بحرمان من  نحيث يتمتعون بالمصروف المناسب واللبس الجديد وا
  .ختيار اللبساالمصروف المناسب وكذلك من حرية 

( 64)الضغوط االقتصادية أن نسبة ببعد كما نالحظ من خالل جدوال العبارات الخاص 
يشعرون الضيق النفسى وسبب فى ذلك .( % 23)نسبة باجمالى العينة ( 31)ل من أصل طف

ان مكان نومهم فى عنبر مفتوح على بعضهم البعض مما يؤدى ذلك الى فقدان هؤالء االطفال 
كما يتضح لنا ان . لديهميؤدى ذلك الى الضغط النفسى  والشعور بالخصوصية الفردية عندهم 

( 31)طفل من اجمالى ( 66)وكذلك % 1261وبنسبة ( 31)جمالى طفل من ا( 63)حوالى 
يشعرون ان التهوية غير جيدة فى اماكن النوم وكذلك االضاءة الموجودة غير % 1363وبنسبة 
 .مناسبة
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يؤكد النموذج النفسى لريتشارد الزاروس مدى تأثير البيئة على الضغط النفسى عندهم و 
نسبة  االطفال المراهقين مجهولى النسب حيث يعانو ويظهر ذلك فى البعد االقتصادى عند ا

يشعرون بضغط % 21كبير من االطفال من مكان النوم والتهوية الغير جيدة وان حوالى 
وهذا يؤدى بدوره  ،تهوية غير جيدةالنفسى وضيق ألن عددهم كبير ومساحة العنبر صغيرة و 

 .فى المؤسسات االيوائية الى ضغط نفسى عند هؤالء االطفال المراهقين مجهولى النسب 
 

 نتائج الدراسة
بين الضغوط ( 1و14)توجد عالقة ارتباطية ذات دالة معنوية عند مستوى معنوية  -

وكان معامل االرتباط ( 1ز10)االجتماعية والضغوط النفسية حيث بلغت قيم الدالة 
 .(1و944)

وبين الضغوط  (1و14)توجد عالقة ارتباطية ذات دالة معنوية عند مستوى معنوية  -
وكان معامل االرتباط ( 1و10)الشخصية والضغوط النفسية حيث بلغت قيم الدالة 

 .(1و233)
وبين الضغوط  (1و14)توجد عالقة ارتباطية ذات دالة معنوية عندى مستوى معنوية  -

وهى قيمة دالة ( 1و112)االقتصادية والضغوط النفسية حيث بلغت قيم الدالة المعنوية 
 (.1و491)وكانت قيمة معامل األرتباط ( 1و14)دى مستوى معنويَا عن

 

 توصيات الدراسة
بناء على ماتوصلت اليه الدراسة من نتائج فقد تم التوصل الى مجموعة من التوصيات 

 :وهى كاألتى
العمل على تذليل الصعوبات والمشكالت التى يعانى منها األطفال مجهولى النسب فى  .0

ة التى يتعرضون لها دورها تساهم فى خفض الضغوط النفسيالمؤسسات االيوائية والتى ب
 .داخل المؤسسة
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العمل على خلق وعى ثقافى لدى ادارة المؤسسات االيوائية بأهمية هذة المرحلة التى  .6
يمرون بها هؤالء األطفال مجهولى النسب وهى مرحلة المراهقة وما يحدث فيها تغيرات 

 .جسمية وصحية عندهم
صر لالحتياجات لهؤالء األطفال مجهولى النسب من قبل االدارة يجب ان يكون هناك ح .3

 .يزيد بدوره فى خفض الضغوط عندهم وتم وضع خطة لسد كافة هذة األحتياجات مما.
 .كما يساعدهم على اكتساب العديد من المهارات

 طفال من أداءتوافر االمكانيات المادية التي تمكن القائمين على تربية هؤالء األ البد من .4
 .دورهم على أكمل وجه

البد من وجود قاعدة بيانات تفصيلية لهؤالء األطفال مجهولى النسب داخل المؤسسة والتى  .4
 وبالتالي المشكالت التى يعانون منها على معرفةقد تساعد االخصائيين االجتماعيين 

 .العمل على حلها
 :ودراسات مستقبلية مقترحة بحوث

لألطفال مجهولى النسب فى المؤسسات  لنفسيةأثر العبادات فى تخفيف الضغوط ا -0
 .االيوائية

 . ولى النسب وبين الضغوط النفسيةدراسة العالقة بين سمات الشخصية لألطفال مجه -6
 . االيوائيةفى المؤسسات  النسب حة النفسية  لالطفال مجهولىفدراسة الص -3
النسب فى  لىغوط النفسية لدى االطفال مجهو الذات والض دراسة العالقة بين مفهوم -3

 .المؤسسات االيوائية
 

 .المراجع
الفروق فى أساءة المعاملة وبعض متغيرات الشخصية بين األطفال  :(6110)سماعيلإحمد أ

ذ المدارس المتوسطة بمكة المحرومين من أسرهم وغير محرومين من تالمي
 .691-622: ص (6)العدد  (.00)مجلة دراسات النفسية  .المكرمة
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ABSTRACT 

This current research drives at identifying the nature of resources of 

psychological stress, and finding out the relationship between 

economical, social, personal and psychological stress in those 

adolescents with unknown parents in residential facilities. 

The research sample consists of (30) unknown parentage 

adolescents residents in Rescuing Childhood Institution, aged from (14-

17 yrs. olds). The study uses a primary data collection form designed by 

the researcher, Scale of Illegitimate Children Psychological Stress in 

Residential Facilities (by researchers), and an Open Questionnaire (by 

researchers). 

Results indicate a positive correlation exists between economic 

stress and psychological stress among the unknown parentage 

adolescents in sheltering institutions. There is also a positive correlation 

between social stress and psychological stress and a positive correlation 

between personal and psychological stress among illegitimate 

adolescents lodged in residential facilities. 


