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 مدخل إلى مشكلة الدراسة: -1
 

 (161: 6112)نهى عبدالرحمن أبوالفتوح :                                       

 ( 642: 6112ً : )عقٌل بن ساس
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  ( 121: 6116)شٌراز ابراهٌم صبٌحات عدنان ٌوسف العتوم: 
  

( 192:  6114)حجاج عمر : 
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 (SIFFERT.A;Schwarz.B: 21‚22:2011

(Jia.J;Li.D;Li.X; Zhou.Y; Etal: 2017:346)      
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(Cantón-Cortésa.D; Cantón.J; Rosario Cortés.M:2016:55( 

(Frankela.LA; Umemurab.T; Jacobvitzc.D; Hazenc.N;2015 :74) 

(Mandemakers.J; Monden .C; Kalmijn.M:2010:28-29)
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(Henrichs.JSchenk. J; Kok، R; Ftitache.B; Etal:2011:333)     

) Kelley.M; White.T; Milletich.R; Hollis.B; Haislip.B; Etal:2016: 1024-1025) 
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) Rudd.B; Hotzworth-Munroe.A; Applegate.A; D’Onofrio.B،Ballard.R; and 
Bates.J.2015.602-604) 
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(Davies.P ; Martin.M:2014:243)

) DeBoard-Lucas.R;Fosco.G;Raynor.S;Grych.J:2010:145-146) 
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Miller. P; Kliewer. W; Partch.J:2010: 429،430)

  مشكلة الدراسة: -6 
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 ومن ثم تتجسد مشكلة الدراسة فً محاولة اإلجابة على التساؤالت التالٌة:

 أهداف الدراسة  -2

 أهمٌة الدراسة:. -4
 األهمٌة النظرٌة : -أ

  (16،12: 6111)ناهدة سابا العرجا : 
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   (116:  6111)إسماعٌل عٌد الهلول:

 (441: 6114)ناصح حسٌن سالم إبراهٌم : 

)ناصر بن راشد بن محمد 

 (2: 6114الغدانً: 
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(42:  6114حورٌة شرٌف محمد عطٌة: ،) أمٌرة حسان عبرد الجٌد دوام 

 لتطبٌقٌة:األهمٌة ا -ب

 مصطلحات الدراسة:. -1
Feeling Of Security :ًأوال: األمن النفس 

 (12:  6112)ماجد اللمٌع حمود :

)سالم ناجح سلٌمان 

:6111 :14) 



 (2018 ديسمرب – أكتوبرعدد )   46 اجملمد -حوليات آداب عني مشس 
 

- 124 - 
 

 (14:6111حمد نادي : )أٌاد م

 (  611:6116ٌوسف فرحان :  ،)جمال عبدهللا سالمة

 (11،16:  6114سارة مخلوفً:  ،)لوٌزة كداد
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 (1:  6111الشٌخ :  )غاٌة أحمد

 (  12،11:  6112)أنور راجح مسعود :                                         

Interparental Conflicts :ثانٌا: الصراعات الوالدٌة 

(22:  6112وسعاد منصور غٌث :  ،غالب سلمان البدارٌن
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 (669:  6112هناء الحدٌدي : ،جهاد السعاٌدة ،)أمل سالم العواودة

  ٕ

  ٕ

(11 ،14:  6112)لٌلى محمد عبد الحمٌد خلٌل: 
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 ( 129 ،121:  6114زٌنة زندوح :  ،)نادٌة مهري
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 (2،4:  6112غزال نعٌمة :  ،)مرٌم بن سكٌرٌفه

 ،41:  6112)لٌلى أاٌدٌو: 

42)

 (116:  6111)إسماعٌل عٌد الهلول : 
 التعرٌف للصراعات الوالدٌة:

Childhood:ثالثا: مرحلة الطفولة 
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 (9:  6119)ٌاسر ٌوسف إسماعٌل : 

(61:  6114)أسماء حلٌم : 
 :الطفولة األولى من الوالدة حتى سن ثالث سنوات 

 سنوات : 2إى  2المبكرة من سن مرحلة الطفولة 

 سنة : 16 ،11إلى  2مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة من سن 

 (  121،192،212: 6116)مرٌم سلٌم :
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 التعرٌف اإلجرائً لمرحلة الطفولة:

Perceptionرابعا: اإلدراك  

 (141)محمد جعفر ثابت : ب ت : 

 (64:  6119سوسن حسن غالً : ،بدالجبار القٌسً)عبدالغفار ع
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 (26:  6114)غزالً عبدالقادر : 

 (62: 6111)عبدالعزٌز علً عبدالعزٌز : 
 التعرٌف اإلجرائً لإلدراك:

 اإلجراءات المنهجٌة:  -2
 الدراسة:.أوال : منهج 
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 ثانٌا :عٌنة الدراسة :.
 أساس إختٌار العٌنة النوع  العدد  الفصل الدراسً المرحلة العمرٌة

 

 ثالثا : األدوات:
 للصراع بٌن الوالدٌن :مقٌاس إدراك األطفال  -1

تكرار الصراع 

شدة الصراع 

الحل المقدم على الصراع 

مون الصراع مض

التهدٌد المدرك 

كفاءة التعاٌش

اتلوم الذ

إشراك الطفل فً الصراع: 

إستقرار أسباب الصراع
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 مقٌاس الشعور باألمن النفسً لألطفال: -6

 رابعا : االسلوب االحصائً المستخدم :

 الدراسات السابقة: -2
تناولت العالقة فٌما بٌن متغٌري إداراك الصراعات الوالدٌة والشعور أوال : الدراسات التً 

 باألمن النفسً:
1912محمد عبدالقادر عبدالغفار و إبراهٌم عثمان 

1994جٌهان أبو راشد العمران وفاروق السٌد عثمان 
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Unger.D، Brown.M، Tressell.P(2000)

6114مروة جمعة محمد أحمد 
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Forman.E، Davies.P(2005)

 

6112عبداللطٌف محمد رمضان 

 العٌنة :

 األداوت:

 :توصٌات الدراسة

Kim.K; Jackson.Y; Conrad.S; Hunter.H(2008)

 .المراهقٌن عن الصراع الوالدي : دور التهدٌد واللوم الذاتً على النتائج التكٌفٌة" تقرٌر

Dehon.G ;Weems.C(2010)
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Clarey.A ;Hokoda.A ;Ulloa.E(2010) 

Davies .P;Cicchetti .D(2012)

6112هبة كمال مكً حسن
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Pendry .P; Adam.E(2013)

 

6112حمزة بن خلٌل المالكً 

 6112ربٌع محمود نوفل 
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Cummings.EM، Cheung . R. Y. M،  Davies.PT(2013)

Liao.C، Hu.Y، Zhang.J (2014)
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 وفً دراسة:
GILLATH.O، GREGERSEN.SC، CANTERBERRY.M، 

SCHMITTc.DP(2014)  

Gartstein.MA، Iverson S(2014)

 

- 

- 

- 

- 

- 

 وفً دراسة:
Schudlich.T; Norman.J; Nann.B; Wharton.A; Block.M; 
Nicol.H; Dachenhausen.M; Etal (2014) 
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Davies .P; Sturge-Apple .M، and Bascoe .S (2014)

 

Kelley.M، White.T، Milletich.R، 

Hollis.B،Etal(2016)
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6112رٌم عبدالفتاح إبراهٌم محمود

Canton-Cortes.d،Canton.j، RosarioCortes.M(2016)

- 

Zhou.Y، Li.D، Jia.J، Li.X، Etal (2017)
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ثانٌا : الدراسات التً تناولت الفروق بٌن الذكور واإلناث فً متغٌر األمن النفسً:
6119طارق فرٌد محمد إبراهٌم 

 

 

 6111هبة هللا عبدالفتاح السٌد محمد 

 

 

 6116منى عبده أحمد بربري
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 6111دعاء محمد عاشور عبدالتواب 

 6111زٌنب معوض أحمد 
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Yosuf.I، Zafar.N، Kausar.R(2016)

ً متغٌر إدراك الصراعات ثالثا : الدراسات التً تناولت الفروق بٌن الذكور واإلناث ف
الوالدٌة :

Unger.D،McLeod.L،Brown.M، Tressell.P(2000)

 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

-   Li .Y; Putallaz .M ; Su .Y (2011)

- 

 

- 

- 

- 

6116قطب عبده خلٌل حنورة 
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 6112نهى السٌد ٌوسف 

 

6111نعمات عبدالرحمن عبدالرحمن حسن  

 

 6112سٌد حسن خٌرهللا   
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 6112صبري سٌحة إقالدٌوس 
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6112مصطفى إسماعٌل محمود 

 6112أمٌرة محمد إمام 

- 

- 

- 

 6112ة سالمة عقٌل المحسن  -
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- 

 فروض الدراسة: -1
 الفرض األول :

 الفرض الثانً :

 الفرض الثالث :

 النتائج : -9
 أوال : نتائج عٌنة اإلناث

 م
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 ثانٌا : نتائج عٌنة الذكور:

 ثالثا : درجات مجموعتً الدراسة :

 مسلسل  متغٌر الصراعات الوالدٌة متغٌر األمن النفسً
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 رابعا: نتائج التحلٌل اإلحصائً:
العالقة بٌن األمن النفسً وإدراك الصراعات الوالدٌة فً عٌنة الدراسة بإستخدام  -1

  سبٌرمان بإستخدام الــ Spssمعامل إرتباط 
                     

Correlations
الو_الصراعات

 الدٌة
الن_األمن
 فسً

الو_الصراعات
 الدٌة

 معامل إرتباط بٌرسون

 لمجوعتٌن مستقلتٌن

 العدد

 معامل إرتباط بٌرسون النفسً_األمن

 لمجوعتٌن مستقلتٌن

 العدد

.  إختبار "ت" لحساب الفروق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث فً متغٌر "األمن 6 
 النفسً":
 1991الداللة  ،لمتغٌر األمن النفسً ،لمجموعتٌن مستقلتٌنإختبار ت 

 المتوسط العدد الجنس
اإلنحراف 
 الخطأ المعٌاري المعٌاري

 األمن
 النفسً

 ذكر

 أنثى

إختبار ت لمجموعتٌن مستقلتٌن
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إختبار لٌفٌن 
للفروق 

 بٌن المتوسطات إختبار ت للفروق المتساوٌة

تحلٌل 
 الداللة التباٌن

قٌمة 
 ت

درجة 
 الحرٌة

القٌمة 
اإلحتمالٌة 
المصاحبة 

 لقٌمة ت
متوسط 

 الفرق

الخطأ 
المعٌار

 ي

% معامل الثقة 91
 فً الفرق

الحد 
 األدنى

الحد 
 األقصى

 األمن
 النفسً

الفروق المفترضة 
 المتساوٌة

الفروق المتساوٌة 
 غٌر المفترضة

.  إختبار "ت" لحساب الفروق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث فً متغٌر "الصراعات 2
 الوالدٌة": 

1991الداللة  ،إختبار ت لمجموعتٌن مستقلتٌن

 المتوسط العدد الجنس
اإلنحراف 
 الخطأ المعٌاري المعٌاري

 الصراعات
 الوالدٌة

 ذكر

 أنثى

إختبار ت لمجموعتٌن مستقلتٌن

تحلٌل 
 قٌمة ت الداللة التباٌن

درجة 
 الحرٌة

القٌمة 
اإلحتمالٌة 
المصاحبة 

 لقٌمة ت
متوسط 

 الفرق
الخطأ 

 المعٌاري

% معامل 91
 الثقة فً الفرق
الحد 

 األدنً
الحد 

 األقصى

 الصراعات
 الوالدٌة

الفروق 
المفترضة 
 المتساوٌة

الفروق 
المتساوٌة 

غٌر 
 المفترضة

.  إختبار "ت" لحساب الفروق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث فً )المتغٌر األول تكرار 4
 1991الصراع( على مقٌاس "الصراعات الوالدٌة": مستوى الداللة 

 الخطأ المعٌاري المعٌارياإلنحراف  المتوسط العدد الجنس 

 ذكر المتغٌر األول تكرار الصراع

 أنثى
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 إختبار ت لمجموعتٌن مستقلتٌن

إختبار لٌفٌن 
 إختبار ت للفروق بٌن المتوسطات للفروق المتساوٌة

تحلٌل 
 الداللة التباٌن

قٌمة 
 ت

درجة 
 الحرٌة

القٌمة 
المصاح
 بة ل ت

متوسط 
 الفرق

الخطأ 
المعٌار

 ي

% معامل 91
 الثقة فً الفرق
الحد 

 األدنً
الحد 

 األدنً

)المتغٌر األول 
 تكرار الصراع(

الفروق المفترضة 
 المتساوٌة

الفروق المتساوٌة  
 غٌر المفترضة

. إختبار "ت" لحساب الفروق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث فً )المتغٌر الثانً شدة 1
 1991مستوى الداللة  ،الصراع( على مقٌاس "الصراعات الوالدٌة"

 الخطأ المعٌاري االنحراف المعٌاري المتوسط العدد الجنس

 ذكر الصراع المتغٌر الثانً شدة

 أنثى

 إختبار ت لمجموعتٌن مستقلتٌن

إختبار لٌفٌن للفروق 
 إختبار ت للفروق بٌن المتوسطات المتساوٌة

تحلٌل 
 قٌمة ت الداللة التباٌن

درجة 
 الحرٌة

القٌمة 
المصاحب

 ة ل ت
متوسط 

 الفرق
الخطأ 

 المعٌاري

معامل الثقة % 91
 فً الفرق

الحد 
 األدنً

الحد 
 األقصى

المتغٌر الثانً شدة 
 الصراع

الفروق المفترضة 
 المتساوٌة

الفروق المتساوٌة 
 غٌر المفترضة

إختبار "ت" لحساب الفروق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث فً المتغٌر الثالث )الحل .  2
 .1991مستوى الداللة  ،المقدم على الصراع( على مقٌاس "الصراعات الوالدٌة"

 الخطأ المعٌاري االنحراف المعٌاري المتوسط العدد الجنس

المتغٌر الثالث الحل المقدم على 
الصراع

 ذكر

 أنثى

إختبار ت لمجموعتٌن مستقلتٌن
إختبار لٌفٌن للفروق 

 إختبار ت للفروق بٌن المتوسطات المتساوٌة

تحلٌل 
 قٌمة ت الداللة التباٌن

درجة 
 الحرٌة

القٌمة 
 المصاحبة ل ت

متوسط 
 الفرق

الخطأ 
 المعٌاري

% معامل الثقة 91
 فً الفرق

الحد 
 األدنً

الحد 
 األقصى

المتغٌر الثالث الحل 
 المقدم على الصراع

الفروق 
المفترضة 
 المتساوٌة

الفروق 
المتساوٌة غٌر 

 المفترضة
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لحساب الفروق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث فً)المتغٌر الرابع مضمون  .إختبار "ت"2
 1991مستوى الداللة  ،الصراع(على مقٌاس "الصراعات الوالدٌة"

 الخطأ المعٌاري االنحراف المعٌاري المتوسط العدد الجنس 

 ذكر المتغٌر الرابع مضمون الصراع

نثى

إختبار ت لمجموعتٌن مستقلتٌن
إختبار لٌفٌن 

 إختبار ت للفروق بٌن المتوسطات للفروق المتساوٌة

تحلٌل 
 قٌمة ت الداللة التباٌن

درجة 
 الحرٌة

القٌمة 
المصاح
 بة ل ت

متوسط 
 الفرق

الخطأ 
المعٌار

 ي

% معامل الثقة 91
 فً الفرق

الحد 
 األدنً

الحد 
 االقصى

 البعد
 
 
المتغٌر الرابع  

 مضمون الصراع

الفروق المفترضة 
 المتساوٌة

الفروق المتساوٌة 
 غٌر المفترضة

فً )المتغٌر الخامس . إختبار "ت" لحساب الفروق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث 1
 1991مستوى الدالة  ،التهدٌد المدرك( على مقٌاس "الصراعات الوالدٌة"

 الخطأ المعٌاري االنحراف المعٌاري المتوسط العدد الجنس

المتغٌر الخامس التهدٌد المدرك  ذكر

 أنثى

 مستقلتٌنإختبار ت لمجموعتٌن 

إختبار لٌفٌن للفروق 
 إختبار ت للفروق بٌن المتوسطات المتساوٌة

تحلٌل 
 قٌمة ت الداللة التباٌن

درجة 
 الحرٌة

القٌمة 
المصاحبة ل 

 ت
متوسط 

 الفرق
الخطأ 

 المعٌاري

% معامل الثقة 91
 فً الفرق

الحد 
 األدنً

الحد 
 األقصى

المتغٌر الخامس 
 التهدٌد المدرك

الفروق المفترضة 
 المتساوٌة

الفروق المتساوٌة 
 غٌر المفترضة

.إختبار "ت" لحساب الفروق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث فً )المتغٌر السادس كفاءة 9
 1991مستوى الداللة  ،على مقٌاس "الصراعات الوالدٌة"التعاٌش( 

 الخطأ المعٌاري االنحراف المعٌاري المتوسط العدد الجنس

المتغٌر السادس كفاءة التعاٌش  ذكر

 أنثى

إختبار ت لمجموعتٌن مستقلتٌن
إختبار لٌفٌن للفروق 

 إختبار ت للفروق بٌن المتوسطات المتساوٌة

تحلٌل 
 قٌمة ت الداللة التباٌن

درجة 
 الحرٌة

القٌمة المصاحبة 
 ل ت

متوسط 
 الفرق

الخطأ 
المعٌار

 ي

% معامل الثقة 91
 فً الفرق

الحد 
 األدنً

الحد 
 األقصى
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لسادس المتغٌر ا
 كفاءة التعاٌش

الفروق 
المفترضة 
 المتساوٌة

الفروق 
المتساوٌة 

غٌر 
 المفترضة

السابع لوم . إختبار "ت" لحساب الفروق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث فً )المتغٌر 11
 1991الذات( على مقٌاس "الصراعات الوالدٌة": مستوى الداللة 

 الخطأ المعٌاري االنحراف المعٌاري المتوسط العدد الجنس

المتغٌر السابع لوم الذات  ذكر

 أنثى

إختبار ت لمجموعتٌن مستقلتٌن

للفروق إختبار لٌفٌن 
 إختبار ت للفروق بٌن المتوسطات المتساوٌة

تحلٌل 
 قٌمة ت الداللة التباٌن

درجة 
 الحرٌة

القٌمة 
المصاحبة ل 

 ت
متوسط 

 الفرق
الخطأ 

 المعٌاري

% معامل الثقة 91
 فً الفرق

الحد 
 األدنً

الحد 
األقصى

المتغٌر السابع لوم 
الذات

الفروق 
المفترضة 
 المتساوٌة

الفروق 
المتساوٌة غٌر 

 المفترضة

.إختبار "ت" لحساب الفروق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث )المتغٌر الثامن إشراك 11
 1991مستوى الداللة الطفل فً الصراع( على مقٌاس "الصراعات الوالدٌة": 

Group Statistics

 المتوسط العدد الجنس
االنحراف 
 الخطأ المعٌاري المعٌاري

المتغٌر الثامن 
إشراك الطفل فً 

الصراع

 ذكر

 أنثى

إختبار ت لمجموعتٌن مستقلتٌن
إختبار لٌفٌن 

 إختبار ت للفروق بٌن المتوسطات للفروق المتساوٌة

تحلٌل 
التباٌن  قٌمة ت الداللة

درجة 
 القٌمة المصاحبة ل ت الحرٌة

متوسط 
 الفرق

الخطأ 
 المعٌاري

% معامل الثقة 91
 فً الفرق

الحد 
 األدنً

الحد 
 األقصى

المتغٌر الثامن إشراك 
الطفل فً الصراع

الفروق 
المفترضة 
 المتساوٌة

الفروق 
المتساوٌة 

غٌر 
 المفترضة

.إختبار "ت" لحساب الفروق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث فً )المتغٌر التاسع 16
 1991مستوى الداللة  ،إستقرار أسباب الصراع( على مقٌاس "الصراعات الوالدٌة"
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 إختبار ت لمجموعتٌن مستقلتٌن

إختبار لٌفٌن 
 إختبار ت للفروق بٌن المتوسطات للفروق المتساوٌة

تحلٌل 
 قٌمة ت الداللة التباٌن

درجة 
 الحرٌة

القٌمة 
المصاحبة 

 ل ت
متوسط 

 الخطأ المعٌاري الفرق

% معامل الثقة 91
 فً الفرق

الحد 
 األدنً

الحد 
 األقصى

 
 وٌمكن صٌاغة نتائج الدراسة فٌما ٌلً :

األمن النفسً

وإدراك الصراعات الوالدٌة

األمن 

النفسً"

إدراك 

الصراعات الوالدٌة"

تكرار 

الصراع" 

شدة 

الصراع" 

الحل 

المقدم على الصراع" 

مضمون 

الصراع" 

"التهدٌد 

المدرك" 

كفاءة 

التعاٌش" 

لوم 

الذات " 

إشراك 

الطفل فً الصراع" 

إستقرار 

أسباب الصراع" 
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 تفسٌر النتائج : - 11
األمن النفسً

وإدراك الصراعات الوالدٌة

 وٌمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب :

األمن 

النفسً"

إدراك 

الصراعات الوالدٌة"

تكرار 

الصراع" 

شدة 

الصراع" 

الحل 

المقدم على الصراع" 

مضمون 

الصراع" 
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"التهدٌد 

المدرك" 

كفاءة 

التعاٌش" 

لوم 

الذات " 

إشراك 

الطفل فً الصراع" 

إستقرار 

أسباب الصراع" 

وٌمكن إرجاع النتٌجة القائلة بأن الذكور أكثر شعورا ووعٌا باألمن النفسً مقارنة 
 وأن اإلناث أكثر إدراكا للصراعات الوالدٌة مقارنة بالذكور إلى ما ٌلً : ،باإلناث
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Abstract 
“The relationship between the perception of interpatental conflicts and the 

feeling of psychological security in the late childhood statge” descriptive 

correlational comparative study 

By Mai Moussa Youssef 

The main objective of this study: is to examine the relationship between the 

perception of parental conflicts and the feeling of psychological security in 

late childhood. 

The study sample included 56 children divided into 28 females and 28 male 

elementary school students. 

The scales were used: 

1. Children's perception of parental conflict: 

 Written by Jerish, Sayed and Finchem, translated by Laila Ahmed Jamal al-

Din Taaima. 

Three methods were used to calculate stability coefficients: alpha-cronbach, 

half-flux, and internal consistency. 

2 - measure the feeling of psychological security of children: 

Prepared by / Amani Abdelmaksoud. 

Method: 

In order to calculate the T test for independent groups and the correlation 

coefficients, the statistical program was SPSS. 

The main findings of the study were as follows: 

1. There is a significant correlation between the variables of psychological 

security and  

the perception of parental conflicts 

2 - There are differences of statistical significance between the sample of 

females and the sample of males, in the variable "psychological security" in 

favor of males at the level of confidence 95% 

3- There are differences of statistical significance between the sample of 

females and the sample of males, in the variable " perception of parental 

conflicts" in favor of females at the level of confidence 95% 

 المراجع:
أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌدركها األبناء فً النرجسٌة العصابٌة 

وعالقتها بمستوى تقدٌر الذات.

أسالٌب المعاملة الوالدٌه كما  

تدركها األمهات وعالقتها باألمن النفسى لألبناء

.أسالٌب المعاملة الوالدٌة وعالقتها بالمرونة اإلٌجابٌة لدى عٌنة من  

المراهقٌن دراسة سٌكومترٌة كلٌنٌكٌة . 

ٌة. الشعور باألمن النفسً وتأثره ببعض المتغٌرات لدى جامعة النجاح الوطن
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عالٌة برنامج معرفً سلوكً فً تنمٌة األمن النفسً لدى المراهقٌن 

ذوي الظروف الخاصة.

(.أسباب النزاعات األسرٌة من وجهة نظر 

األبناء "دراسة مٌدانٌة فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة"

السلوك العدوانً لدى الطفل وعالقته باإلساءة اللفظٌة واإلهمال من طرف األم

فً ضؤ بعض  األمن النفسً لدى الطلبة المعاقٌن بصرٌا

(.6111غاٌة أحمد الشٌخ ) -11المتغٌرات.

لدراسات العلٌا.كلٌة اآلداب.قسم رسالة ماجستٌر.جامعة الخرطوم.كلٌة ا

 علم النفس.
(. أسالٌب التنشئة األسرٌة من خالل االتجاهات 

الوالدٌة لعٌنة من اآلباء واألمهات فى المجتمع البحرٌنى.

. األمن النفسً وعالقته بالدافعٌة للتعلم

. التنبؤ باألمن النفسً من المناخ األسري لدى تالمٌذ المرحلة   -

االبتدائٌة بمدٌنة جدة.

.أسالٌب معاملة الزوج كما تدركها الزوجة وعالقتها باألمن   

النفسى لألبناء فى مرحلة الطفولة المبكرة.

فاعلٌه برنامج إرشادى قائم على المساندة الوالدٌة لتحسٌن  -

نوعٌه الحٌاة لألطفال المعاقٌن عقلٌاً )القابلٌن للتعلم(.

كما ٌدركها األبناء وعالقتها باألمن النفسى لمشاركة الوالدٌة ،

والتحصٌل الدراسى لدٌهم.

.المالءمة الوظٌفٌة للمسكن وعالقتها باألمن النفسى للطفل الكفٌف.  

األمن النفسً وتقدٌر الذات فً عالقتهما ببعض اإلتجاهات التعصبٌة 

 لدى الشباب الجامعً.

.عن عوامل الشخصٌة وأنماط التنشئة الوالدٌة وعالقتها بالعنف  

المدرسً لدى طلبة الصف العاشر فً مدٌنة المفرق .

لنفسً .التوقعات الوالدٌة المدركة وعالقتها بالكفاءة الذاتٌة والتوافق ا

لدى الطالب المتفوقٌن فً مدارس الملك عبدهللا الثانً للتمٌز فً األردن.

أشكال االستقواء وعالقتها باألمن النفسً 

 والدعم العاطفً.
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. الذكاء الوجدانً كمتغٌر وسٌط بٌن أسالٌب المعاملة الوالدٌة 

وإدراك إساءة المعاملة لدى األطفال.

إساءة معاملة األطفال وعالقتها بتقدٌر الذات واألمن النفسى  

لدى عٌنة من تالمٌذ المرحلة اإلبتدائٌة.

من نمذجة العالقة السببٌة بٌن بعض المتغٌرات النفسٌة واأل 

النفسى لدى عٌنة من تالمٌذ المرحلة االعدادٌة.

األمن النفسً وعالقته باألنشطة اإلبداعٌة لدى تالمٌذ الخامسة إبتدائً  

دراسة مٌدانٌة بمدٌنة غرداٌة.

تأثٌر القلق اإلجتماعً واإلكتئاب على بعض العملٌات 

المعرفٌة.

األسالٌب الوالدٌة وأسالٌب الهوٌة والتكٌف   -

األكادٌمً كمتنبئات بالكفاءة الذاتٌة األكادٌمٌة لدى طلبة الجامعة الهاشمٌة. 

 

ة نحوممارسة إدراك مفهوم الذات و عالقته بتكوٌن االجتاهات النفسٌ 

النشاط البدنً الرٌاضً لدى تالمٌذ المرحلة الثانوٌة.

. خبرات اساءة المعاملة الوالدٌة فً الطفولة وعالقتها  

باضطرابات الشخصٌة لدى المراهقٌن. 

األمن النفسً لدى التالمٌذ العنٌفٌن فً المرحلة المتوسطة 

مٌدانٌة ببعض متوسطات مدٌنة ورقلة.دراسة 

أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌدركها األبناء وعالقتها بقلق 

اإلنفصال فً مرحلة الطفولة .

(. التفكك االسري و اثره على البناء النفسً والشخصً للطفل مقاربة 

سوسٌونفسٌة.

قته باألداء الوظٌفً دراسة مسحٌة على موظفً األمن النفسً وعال

مجلس الشورى السعودي.

عالقة المعاملة الوالدٌة بالسلوك العدوانً لدى 

 1المراهقً
د ا رسة مٌدانٌة على عٌنة من ).

(تالمٌذ المتوسط بورقلة

علم نفس النمو. 

. االنتباه واالدراك البصري وعالقتهما بالتحصٌل الدراسً لدى عٌنة من 

ذوي االحتٌاجات السمعٌة الخاصة من طالب الصف األول والصف الثالث االبتدائً.

. أسالٌب المعاملة الوالدٌة والكفاءة االجتماعٌة كمنبئات بالعنف 

المدرسً لدى عٌنة من المراهقٌن.

. برنامج مقترح لإلرشاد بالفن لتدعٌم األمن النفسى لدى األطفال  
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مٌن أسرٌاً .المحرو

األمن النفسً لألطفال وعالقته بغٌاب األب : دراسة   -

كلٌنٌكٌة. -سٌكومترٌة

األمن ا نفسٌو وعالقته باالتنماء الوطنً لدى قوات األمن الوطنً 

الفلسطٌنً فً منطقة بٌت لحم.

لتوافق النفسً ) أسالٌب المعاملة الوالدٌة و عالقتها با

.الشخصً و الدراسً و االجتماعً ( لدى عٌنة من األطفال ذووا صعوبات التعلم

.

أسالٌب المعاملة الوالدٌة كما ٌدركها األبناء وعالقتها  

ل المضطربٌن كالمٌاً بمحافظة مسقط.باالتزان االنفعالً لدى األطفا

سؤ المعاملة الوالدٌة والخواف المدرسً.

ٌب التنشئة الوالدٌة كما ٌدركها األبناء وعالقتها بعاداتهم .أسال 

العقلٌة.

القبول الرفض الوالدي كما ٌدركه األبناء وعالقته بشعورهم 

باألمن النفسً فً مرحلة الطفولة المتأخرة. 

(.التفرقة فً المعاملة الوالدٌة كما ٌدركها األبناء ) 

وعالقتها ببعض 
( سنة.16-9المشكالت السلوكٌة لدى عٌنة من األطفال من )

المشكالت السلوكٌة لدى األطفال المحرومٌن من بٌئتهم 

األسرٌة

معاملة الوالدٌة كما ٌدركها األبناء .األمن النفسً وعالقته بال

( سنة. 11 -12فً المرحلة العمرٌة من )
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