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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
لنفسي األمن ااستھدف البحث دراسة العالقة بین وعي األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة و 

فئات  ) من أمھاتھم عامالت أو غیر عامالت من300) طفل أو طفلة و(300للطفل وتكونت عینة البحث من (
لة ي مرحجتماعیھ واقتصادیة متباینة من الریف و الحضر , و اشترط أن تكون األطفال فمھنیة ومستویات ا

مة انات العاالبی الطفولة المتأخرة , وتم اختیار العینة بطریقة صدفیة غرضیة , وتكونت أداة البحث من استمارة
ثة: اوره الثالبمح ألمم المتحدةالخاصة بأسرة األم والطفل , استبیان وعي األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة ا

ھات ألطفالھن واستبیان األمن معاملة األم - ات نحو حقوق الطفل اتجاه األمھ - إدراك األمھات لحقوق الطفل 
یھا األمن االقتصادي , ثم تفریغھا وتبوب –األمن االجتماعي  –النفسي للطفل بأبعاده الثالثة : األمن االنفعالي 

ً باستخدام برنامج ( وجدولتھا وتحلیلھا إحصائ نتائج  حلیلي.) وتتبع ھذا البحث المنھج الوصفي و التSPSSیا
حو حقوق نتوصل البحث إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین (اتجاه األمھات   :البحث

ده طفل بأبعاي للفسالطفل ، معاملة األمھات ألطفالھن, وإجمالي وعي األمھات بحقوق الطفل) و استبیان األمن الن
توجد  -الي النفعاالثالثة , بینما ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین إدراك األمھات لحقوق الطفل و األمن 
ت عي األمھاالي وعالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین سن األم و اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل وكذلك إجم

ھات األم لة إحصائیة بین األمھات العامالت وغیر العامالت في وعيبحقوق الطفل , ال توجد فروق ذات دال
 صائیة بینلة إحبحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة بمحاوره و األمن االجتماعي , توجد فروق ذات دال

جمیع  واوره األمھات الریفیات والحضریات في وعي األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة بمح
ناث في ق ذات داللة إحصائیة بین األطفال عینة البحث الذكور واإلال توجد فرو -محاور األمن النفسي للطفل 

سرة للتعرف بالحرص على االتصال الفعال بین الطفل وأفراد األ وأوصى البحث إجمالي األمن النفسي للطفل .
ضمین تطفل , یكفل األمن واالستقرار النفسي للباستمرار على حاجات الطفل المختلفة ومحاولة إشباعھا بشكل 

تواھا  اسب في محة تتنالمناھج التعلیمیة المختلفة  مبادئ أساسیة عن حقوق الطفل الواردة في اتفاقیة األمم المتحد
قوق ھم  بحتنمیة وعیواج لمع المراحل التعلیمیة المختلفة , االھتمام بإقامة ندوات تثقیفیة وتوعویة للمقبلین على الز

ني سیاسات تب , الطفل  وتزویدھم بالمعلومات الكافیة عن معاملة األبناء وكیفیة التعرف على حاجاتھم النفسیة
لى دور علوقت إعالمیة تبرز أھمیة األمن النفسي للطفل وتأثیره على مستقبل الطفل والمجتمع وتؤكد في نفس ا

ة میة مختلفإعال دور الرقابي على ما یقدم من محتویاتاألسرة في تحقیق وتوفیر األمن النفسي للطفل , تفعیل ال
 ي ھذهفتتنافي مع حقوق الطفل وتسھم في تدني المستوى الثقافي واألخالقي وأیضا على اشتراك األطفال 

  النوعیات من األعمال التي تنشر وتساعد على  انتھاك حقوق الطفل.
تحدة قوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم الموعي األمھات بح *البحث مشتق من رسالة دكتوراه بعنوان "

  ).3)،(2) تحت إشراف الباحثات (1"  للباحثة رقم ( وعالقتھ باألمن النفسي للطفل
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   Introduction:مقدمة
ة لبنالطفل ھو حجر األساس في بناء األسرة ، والتي بدورھا ھي ال

ا نصرأو الوحدة األساسیة لبناء المجتمعات واألمم، یعدّ الطفل ع
ھا في مجتمعھ , فالطفولة أولى مراحل الحیاة، وأولى خطاحساسا 

 ویننحو التكامل و التسامي، و ھي مرحلة أساسیة و مھمة في التك
ل تقبو التقویم ، حیث یتم فیھا إعداد الطفل و تكوین شخصیتھ لیس

مراحل عمره المقبلة بإدراك قوي و معلومات واضحة عن 
 ورعایتھم، و تربیتھم مجتمعھ، لذا فالعنایة باألطفال و حسن 

ولیات مسؤحمایتھم تعني القیام بالتخطیط و االھتمام بمستقبلھم و بال
 سان(غالتي یعدون لھا للنھوض باألمة و تحقیق تطلعاتھا وآمالھا 

  ).9:  2000خلیل , 
ولقد بات من المعلوم إن إعالء واحترام حقوق الطفل سیظل أمال 

مل إلنشاء اآللیات التي یراودنا ,األمر الذي یقتضي ضرورة الع
تُعنى بجعلھا حقیقة على أرض الواقع , لیس فقط من الناحیة 
القانونیة النظریة و انما أیضا من الناحیة الواقعیة الفعلیة , بدءا 
بنشر وتعمیق الثقافة اإلنسانیة, فلیس من  الممكن االكتفاء بتشریع 

عیة مالئمة الحقوق اإلنسانیة للطفل , بل البد من وجود بیئة مجتم
بدرجة تكفي لتوفیر فرص تحقیق وتطبیق ضمانات تلك الحقوق 
وفقا لمعاییر التنمیة اإلنسانیة , التي یتعین االعتراف بھا للطفل 

لمجرد كونھ إنسانا, وھي حقوق متجددة ومتطورة بتقدم الزمان , 
  ).10:2013احمد السوارى ,( وبتغیر احتیاجات اإلنسان 

ر ستوھتم بالطفل اھتماما كبیرا، و جاء بدوقد عنى اإلسالم ، و ا
د بع كامل یعترف بالحقوق و الحریات األساسیة للطفل سواء قبل أو

لى المیالد ، فحدد حقوق الطفل على أسرتھ و مجتمعھ ، و أكدّ ع
ضرورة إحاطتھ بّكل ما یحتاجھ من وسائل تكفل حسن نموه و 

 التعالى "وَ  سالمتھ الجسمیة والنفسیة ، و داللة على ذلك قولھ
ِْمالٍق نَْحُن نَْرزُ  َ إ َة ُْم َخْشی َْوالدَك ُوا أ ُل ُھُ تَْقت ُمْ ْم وَ ق یَّاك ِ َُھْم كَ  إ ل ْ ِنَّ قَت ً إ اَن ِخْطئا

 ً ِیرا میة قد , كما نجد أن الشریعة اإلسال ) 31" (سورةاإلسراء:َكب
أقرت للطفل مجموعة من الحقوق كحقھ في الحیاة والنسب ، و 

ر الرضاعة ، والحضانة ، و اإلرث ، وغیالحق في االسم ، و في 
ذلك من الحقوق التي ال نستطیع إحصاءھا ، و ھذا إن دل على 
شيء فإنما یدل على عظمة اإلسالم وتأكیده على احتواء حقوق 

ن لدیا(عز  اإلنسان التي عدھا شیئا یالزم احترام أدمیتھ و كرامتھ
  . )30:2010كیحل ،

ق الطفل قد عرفت نشأة تدریجیة ، أما من الناحیة الدولیة، فإن حقو
و لم تحظ الطفولة باالھتمام الالزم كفئة اجتماعیة مستقلة إال من 
بدایة القرن التاسع عشر ، ورغم اعتماد اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ( 

م) إال أن االھتمام الدولي بالطفل بدأ مع إنشاء عصبة األمم 1989
 26ألمم في م) وخاصة حین أقر مؤتمر عصبة ا1919سنة ( 
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م ) إعالن جنیف الخاص بحقوق الطفل ، كما 1924سبتمبر سنة (
أكدت األمم المتحدة اھتمامھا بالطفل على نحو جعلھا تسیر في 

م ) إلى حق الطفولة 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة ( 
في الرعایة ، كما أثمر ھذا االھتمام عدة مواثیق وإعالنات تقرر 

ً ، بعدھا تم اعتماد حقوق الطفل بو ً وبوصفھ طفال صفھ إنسانا
م) ثم توجت جھود 1995اإلعالن العالمي لحقوق الطفل لسنة ( 

م) حینما اعتمدت الجمعیة 1989نوفمبر (  20األمم المتحدة في 
العامة اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل التي بموجبھا انتقلت 

إللزام ، كما أنھا تَكفل حقوق الطفل من دائرة االختیار إلى دائرة ا
ً للحمایة یُرتب مجموعة من الحقوق وااللتزامات  ً قانونیا نظاما

:  2008(ملیكة أخام ، القانونیة على  الدول التي تصادق علیھا  
3(.  

واألسرة أھم نظام فطري رباني جعل هللا سبحانھ وتعالى فیھ 
 عيالسكینة واألمن والنمو السوي لألجیال ، فھي المكان الطبی

تھ إلشباع الحاجات األساسیة حیث یتم بھا تنشئة الفرد في سنوا
ً في التأثیر في توافق الف ً ھاما إشباع ورد األولى , والذى یؤدى دورا

حاجاتھ النفسیة ، كما یتعلم من خاللھا التواصل والتفاعل 
االجتماعي الذي یؤھلھ لبناء عالقات اجتماعیة صحیحة في 

عیش یفإذا كان الطفل خالل ھذه الفترة المجتمع الذي یعیش فیھ , 
ً في جو عائلي ھادئ یسوده العطف والحنان استطاع أن ینمو نمو ا

ً ، یتمیز بالقدرة على التكیف مع نفسھ ومع المجتمع ا  لذيصحیحا
  ).52:2003(داوود عبد البارى,فیھ یعیش 

ن وازویعد إشباع الحاجات النفسیة ھو المدخل الرئیسي إلحداث الت
لتي اھي فرد من الناحیة الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة فلدى ال

بعا م تتقود الفرد للتوافق مع نفسھ ومع اآلخرین فسلوك الفرد یترج
ن الحتیاجاتھ ، على أساس أن السلوك ھو كل ما یصدر عن اإلنسا
ك من استجابات مختلفة في مواقف الحیاة المتعددة ، ولفھم سلو

ذا إلى ھ فردمن األخذ في االعتبار ما یدفع ال اإلنسان فھما دقیقا البد
  ).Garwood,2001:109(النشاط أو السلوك 

 و یبدو االھتمام في تحقیق األمن النفسي للفرد والمجتمع بل
رد د ووللبشریة جمعاء واضحا في تعالیم الدین اإلسالمي الحنیف فق
 َ َْعبُ لْ ذكر األمن النفسي في القران الكریم إذ یقول هللا تعالى [ف دُوا ی

ٍ َوآمَ  ن ُجوع ََمُھم ّمِ َْطع ِذي أ َّ َْیِت ال ب (سورة ] ْن َخْوفٍ ُھم مِّ نَ َربَّ ھذا الْ
األمن النفسي یستمد معناه ومضمونھ  لذا فان )4-3قریش اآلیة :

ان نسمن أساسیات العقیدة والشریعة اإلسالمیة التي یتمسك بھا اإل
ر رامتعھ باالستقالمسلم والتي تؤدي بھ إلى األمن والطمأنینة وت

لى إوالسكینة , وتحرره  من االضطرابات النفسیة والقلق وتقوده 
  ).15:2004(جالل البدراني ,سكون الفكر والنفس والروح 

وم وتظھر الحاجة الى الشعور باألمن مبكرة ، ولذا فان الذي یق
ألسرة و ابإشباعھا خیر قیام ھما الوالدان ، ویتم إشباعھا إذا كان ج

ن عاوده الحب و المودة والعطف والتقدیر واالحترام والتصحیا یسو
والتضحیة بینما یضطرب اشباع ھذه الحاجة في المناخ األسري 
المضطرب والمشحون بالخوف و القلق و االضطراب و الصراع 

  ) .15:2000(محمد بیومي , 
 یاةحھذا وتعتبر مرحلة الطفولة المتأخرة مرحلة ھامة في        

تھا حقشبھ منسیة نظرا لزیادة االھتمام بسابقتھا وال الطفل ولكنھا
 بیعمن مراحل النمو رغم انھا من انسب مراحل النمو لعملیة التط
 لتياالجتماعي ویطلق علیھا البعض قبیل المراھقة , والتغیرات ا

حامد (تحدث في ھذه المرحلة تعتبر تمھیدا لمرحلة المراھقة 
  ).274:2005زھران , 

 قد ل في ھذه المرحلة ببعض األعراض العصبیة الىوقد یتأثر الطف
ما مئد تؤدى بھ الى الشعور بالخوف وعدم األمن النفسي والقلق الزا

 اتھیؤثر على نموه العقلي واالجتماعي وعلى الوالدین اشباع حاج
ى النفسیة مثل الحب واألمن والتقبل واالنتماء والتي تؤدى ال

(عباس واالنفعالیة استقرار الطفل من الناحیة النفسیة 
  .)38:2008سبتى,

ومن ھنا یتضح لنا الدور الحاسم لخبرات الطفولة في نمو الشعور 
ً إلى  باألمن النفسي فالحرمان من األمن في الطفولة یؤدي غالبا
أشكال مختلفة من االضطراب النفسي في الكبر كالخوف والقلق 

خرین ، والتوتر والحرص الشدید ، وانعدام الثقة والشك في اآل
ونقص االنتمائیة ، والتبعیة والتقید وعدم الحریة ، والكبت والكذب 
والتبریر واالغتراب ، وعدم احترام المواعید واإلحساس بالیأس 
وعدم الرضا أو الطمأنینة وكراھیة الحیاة واإلحساس باألسى 

  ). 78:2006(أحالم عبد هللا وأشرف شریت ,والحزن 
 : Statement of the problemمشكلة البحث 

ا العالقة بین م - مما سبق تتضح مشكلة البحث في السؤال اآلتي:
وعي األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة 

ات اتجاه األمھ -بمحاوره الثالثة (إدراك األمھات لحقوق الطفل 
ھات ألطفالھن) واألمن النفسي معاملة األم -نحو حقوق الطفل 

األمن  –األمن االجتماعي  –ثة (األمن االنفعالي للطفل بأبعاده الثال
  االقتصادي)؟

  : Objective ف البحث ھد
 ھاتیھدف البحث بصفھ رئیسیة إلى دراسة العالقة بین وعي األم  

ة بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة بمحاوره الثالث
  -ات نحو حقوق الطفلاتجاه األمھ -(إدراك األمھات لحقوق الطفل

ثة ثالمعاملة األمھات ألطفالھن) واألمن النفسي للطفل بأبعاده ال
والذى ألمن االقتصادي) ا –ألمن االجتماعي ا –(األمن االنفعالي 

  تنبثق منھ األھداف الفرعیة التالیة:
تحدید مستوى وعي األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة  -1

اتجاه  - األمم المتحدة بمحاوره (إدراك األمھات لحقوق الطفل
  عاملة األمھات ألطفالھن).م -األمھات نحو حقوق الطفل 

 – عاليتحدید مستوى األمن النفسي للطفل بأبعاده (األمن االنف -2
  ألمن االقتصادي).ا –األمن االجتماعي 

 -م دراسة العالقة بین بعض المتغیرات الدیموغرافیة (سن األ -3
ألم و ستوى تعلیم ام - دد سنوات الزواج ع –عدد األطفال 

 األب) وكل من وعي األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة
  األمم المتحدة بمحاوره  واألمن النفسي للطفل بأبعاده.

الكشف عن التباین بین أفراد عینة البحث في مستوى وعي  -4
األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة 

ً لبعض ت یراالمتغ بمحاوره واألمن النفسي للطفل بأبعاده تبعا
عدد سنوات   –عدد األطفال   –الدیموغرافیة ( سن األم 

مستوى الدخل الشھري  –األم واألب  مستوى تعلیم - الزواج 
  لألسرة).

الكشف عن الفروق في وعي األمھات بحقوق الطفل في  -5
طفل ضوء اتفاقیة األمم المتحدة بمحاوره , األمن النفسي لل

ً لكل من محل اإلقام ألم احضر ) وعمل  -ة (ریفبأبعاده وفقا
  تعمل ) و جنس الطفل (ذكر/انثى).ال –(تعمل 

الكشف عن التباین بین األطفال عینة الدراسة في األمن  -6
ً لوعي األمھات بحق وق النفسي للطفل بأبعاده الثالثة تبعا
ة و الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة بمستویاتھ الثالث

ة ق الطفل في ضوء اتفاقیتحدید حجم أثر وعي األمھات بحقو
  األمم المتحدة على األمن النفسي للطفل."

  :Significance أھمیة البحث
  - تتمثل أھمیة البحث في اتجاھین:

  -ھمیة البحث في مجال التخصص:أ-أوال:
 یعتبر البحث أداة للربط بین مجال إدارة مؤسسات األسرة . 1

والطفولة من خالل دراسة وعي األمھات بحقوق الطفل في 
ضوء اتفاقیة األمم المتحدة و مجال علم النفس والصحة 

  النفسیة من خالل دراسة األمن النفسي للطفل.
رة یسھم البحث في دفع الباحثین في قسم إدارة مؤسسات االس . 2

ة لحیاوالطفولة لمزید من االھتمام بالصحة النفسیة وربطھا با
  األسریة ومجاالتھا المتعددة.
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عي داد برامج إرشادیة لتنمیة وقد تسھم نتائج البحث في إع . 3
فل األمھات بحقوق الطفل ودوره في تحقیق األمن النفسي للط
ذین مما یسھم في تحقیق الصحة والسالمة النفسیة لألطفال ال

  ھم مستقبل المجتمع وثروتھ الحقیقیة.
عي إثراء مكتبة كلیة االقتصاد المنزلي بإعداد مقیاس عن و . 4

ن عیة األمم المتحدة وآخر األم بحقوق الطفل في ضوء اتفاق
  األمن النفسي للطفل.

  -ھمیة البحث في مجاالت خدمة المجتمع المحلى:أ-ثانیا:
یث حیستمد البحث أھمیتھ من أھمیة العینة المشمولة بالبحث  . 1

 ً تعتبر مرحلة الطفولة المتأخرة مرحلة شبھ منسیة نظرا
نھا اغم الزدیاد االھتمام بسابقتھا والحقتھا من مراحل النمو ر

ق من انسب مراحل النمو لعملیة التطبیع االجتماعي , ویطل
ه علیھا البعض قبیل المراھقة والتغیرات التي تحدث في ھذ

  المرحلة تعتبر تمھیدا لمرحلة المراھقة.
ت بیان وتسلیط الضوء على حقوق الطفل لما لھا من انعكاسا . 2

  على واقع األمة ومستقبلھا في مختلف جوانبھا.
حقوق الطفل في مرحلة الطفولة ، في الوقت  التأكید على . 3

و أالذي ُسلب الطفل حقوقھ في كثیر من البلدان سواء داخل 
  خارج أسرتھ ، حتى حقھ في الحیاة، قبل أن یولد.

قد تفید نتائج ھذا البحث القائمین علي رعایة األطفال  . 4
وتنشئتھم وتلفت انتباھھم الى حقوق الطفل النفسیة 

 حقیقعدھم على أداء أدوارھم بفاعلیة وتواالجتماعیة مما یسا
  األمن النفسي لھؤالء االطفال.

  Hypothesisفروض البحث 
ً بین وعي األمھات . 1  ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا

ه عادبحقوق الطفل بمحاوره الثالثة و األمن النفسي للطفل بأب
 الثالثة لدى األمھات واألطفال عینة البحث.

ً بین متغیرات المال توجد عالقة ارت . 2 ى ستوباطیة دالة إحصائیا
االقتصادي واالجتماعي ألفراد عینة البحث وكل من وعي 

في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة األمھات بحقوق الطفل 
بمحاوره الثالثة (إدراك األمھات لحقوق الطفل ، اتجاه 

 واألمھات نحو حقوق الطفل ، معاملة األمھات ألطفالھن) ، 
األمن  للطفل بأبعاده الثالثة (األمن االنفعالي، األمن النفسي

  االجتماعي، األمن االقتصادي) .
ث ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األمھات عینة البح . 3

العامالت وغیر العامالت في كل من وعي األمھات بحقوق 
 األمنبمحاوره الثالثة وفي ضوء اتفاقیة األمم المتحدة الطفل 

  اده الثالثة.النفسي للطفل بأبع
ث ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األمھات عینة البح . 4

الریفیات والحضریات في كل من وعي األمھات بحقوق 
 األمنبمحاوره الثالثة وفي ضوء اتفاقیة األمم المتحدة الطفل 

  النفسي للطفل بأبعاده الثالثة.
ث ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األطفال عینة البح . 5

 .لذكور واإلناث في األمن النفسي للطفل بأبعاده الثالثةا
ً بین األطفال عینة الدراسة  . 6 ي فال یوجد تباین دال إحصائیا

ً لوعي األمھا حقوق ت باألمن النفسي للطفل بأبعاده الثالثة تبعا
  .بمستویاتھ الثالثةفي ضوء اتفاقیة األمم المتحدة الطفل 

  األسلوب البحثي للدراسة:
  طلحات العلمیة والمفاھیم اإلجرائیة للبحثأوال: المص

 اإلدراك والتنبھ والفھم للنفس والعالم الخارجي : الوعي 
ل بك واالنتماء االجتماعي وینتج عن التأمل والفعل االجتماعي

  ).27:2014(ماجدة دحمري , أوجھھ 
 :فھم وإدراك األمھات لحقوق الطفل  المفھوم اإلجرائي

حو نالمتحدة والتي توجھ سلوكھن الموجودة في اتفاقیة األمم 
ھم االھتمام باألطفال وإشباع حاجاتھم المختلفة التي تصل ب

  للشعور باألمن النفسي.

 عبارة عن مجموعة حقوق فردیة وشخصیة  : حقوق الطفل
ً وإنسانًا ف ي للطفل ، تركز على صفة حاملھا ، بوصفھ طفال

  ).26:2008( فاطمة العتیبي ,حاجة إلى رعایة وعنایة 
 :یة مجموعة المواد التي نصت علیھا اتفاق المفھوم اإلجرائي

صة األمم المتحدة والتي تحدد واجبات االسرة واألم بصفة خا
  نحو اطفالھا للوصول بھم الى االحساس باألمن النفسي.

 مل وھي المیثاق المشت :اتفاقیات حقوق الطفل لألمم المتحدة
والتصدیق مادة، التي اعتمدْت وعرضت للتوقیع  54على 

 /44 واالنضمام ، بموَجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة
م، وبدأ النفاذ من 1989نوفمبر عام  20، المؤرخ في 25

ًا للمادة 1990سبتمبر عام  2تاریخ  لتصدیق ، وقد تم ا49م َوْفق
ًا أكثر من الدول التي 193علیھا حتى اآلن من قِبَل   طرف

 ة، أو الدول التي اعترفتْ انضمت إلى منظمة األمم المتحد
  ).http://www.unicef.ogr/arabic(باتفاقیات جنیف 

 فھم وإدراك األمھات   : وعي األمھات بحقوق الطفل
مم واتجاھاتھن وممارستھن السلوكیة لما تضمنتھ اتفاقیة األ

ھا جعلالمتحدة من بنود تحدد واجبات األم نحو أطفالھا والتي ت
 م المختلفة في مرحلة الطفولةقادرة على اشباع احتیاجاتھ

  المتأخرة والتي تصل بھم إلى الشعور باألمن النفسي.
 ة الطمأنینة النفسیة واالنفعالیة في البیئ :األمن النفسي

المحیطة بالفرد، وھو حالة یكون فیھا إشباع الحاجات 
مضمونا , وغیر معرض للخطر ,والشعور باألمن النفسي ھو 

لمواجھة ما یھدده من مخاطر حاجة نفسیة دائمة ومستمرة 
(سعد المشوح، ومخاوف تأتیھ من الخارج ، أومن الداخل 

151:2010.(  
 :رة شعور الطفل في مرحلة الطفولة المتأخ المفھوم اإلجرائي

 بالحب واالنتماء والتقبل من اآلخرین وعدم شعوره بالقلق
ة والخطر واالضطراب نتیجة اشباع األم الحتیاجاتھ المختلف

  التام بحقوقھ.ووعیھا 
 احدى مراحل نمو الطفل والتي تمتد منالطفولة المتأخرة : 

ف بعدد من الخصائص النفسیة ) عام وتتص12-9سن (
(عاطف أبو  والحسیة الحركیة والعقلیة الممیزة

  .)282:2014غالى,
 ة : ھي المرحلة التي تسبق مرحلة المراھقالمفھوم اإلجرائي

فیھا الطفل بالعدید من ) سنة ویتمیز 12-9والتي تمتد من (
ا الخصائص النفسیة والحركیة والعقلیة والحسیة ویحتاج فیھ
ى إلشباع العدید من االحتیاجات النفسیة كاألمن النفسي حت

 ھقةیتمتع بالصحة النفسیة التي تؤھلھ الستقبال مرحلة المرا
 بأمان واستقرار نفسى واتزان انفعالي.

 : Methodology منھجیة البحثثانیا 
تبع في البحث الحالي المنھج الوصفي و التحلیلي وھو المنھج الذى ا

یقوم على الوصف الدقیق والتفصیلي للظاھرة أو موضوع البحث 
 ً ً كمیا ً  Quantitativeأو المشكلة قید البحث وصفا ً نوعیا  أو وصفا

Qualitative إلى جمع بیانات ومعلومات ً وبالتالي فھو یھدف أوال
ظاھرة ومن ثم دراسة وتحلیل ما تم جمعھ كافیة ودقیقة عن ال

ً إلى العوامل المؤثرة على تلك الظاھرة  بطریقة موضوعیة وصوال
  . .)2000(بشیر الرشیدي ,

  ثالثا: حدود البحث : وتشمل
 أو  )  طفل300: بلغ عدد أفراد عینة البحث ( الحدود البشریة

) من أمھاتھم عامالت أو غیر عامالت من فئات 300طفلة و(
 یة ومستویات اجتماعیة واقتصادیة متباینة من الریف ومھن

الحضر وأخذت العینة بطریقة صدفیة غرضیة  واشتُرط أن 
  تكون األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة .

 : استغرق متوسط زمن تطبیق أدوات البحث  الحدود الزمنیة
دقیقة من كل مفردة , وتم تطبیق البحث  30على العینة 

ً من یوم المیداني في خ ً بدایة م 1/5/2019الل شھرین تقریبا
  م.1/7/2019وحتى

http://www.unicef.ogr/arabic
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 أجري البحث على عدد من األمھات  الحدود المكانیة:
واألطفال من بعض قرى ومدن محافظات ( القلیوبیة ، 

  والغربیة).
  رابعا: بناء وإعداد وتقنین أدوات البحث

  تكونت أدوات البحث من:      (إعداد الباحثات)
   صة بأسرة األم والطفل.     لبیانات العامة الخااستمارة ا -1
األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم  استبیان وعي -2

  المتحدة. 
  ستبیان األمن النفسي للطفل.ا -3

  أوال: استمارة البیانات العامة ألسرة األم والطفل :
ُعدت استمارة البیانات العامة ألسرة األم والطفل بھدف ال ل حصوأ

ي بعض المعلومات عن األمھات واألطفال عینة البحث و قد عل
  اشتملت علي مجموعة من األسئلة وتضم:

  : بیانات عن اإلقامة و األسرة تضمنت -1
ھ وتم تقسیمھ إلي فئتین (ریف، حضر) وتم تقییم محل اإلقامة:*

  .)على الترتیب2-1إلى (
ھ ییم: تم تقسیمھ إلي فئتین (أعمل ، ال أعمل ) وتم تقعمل األم*

  )على الترتیب.2-1إلى(
سنة  35سنة : < 30:, وتم تقسیمھ  إلى ثالثة فئات ( من سن األم*

-2-1سنة ) بتقییم ( 46:  40سنة ) , ( من  40<:   35) , ( من 
  ) على الترتیب..3
 10وتم تقسیمھ إلى ثالثة فئات ( من  :  عدد سنوات الزواج*

ة سن 18ة) , ( من سن18سنة : <  14سنة) , ( من  14سنوات : < 
  ) على الترتیب.3, 2,  1سنة) بتقییم ( 23: < 

: وقد تم تقسیمھ إلى  *معیشة الزوجة مع أسرة الزوج
)على 2, 1فئتین(معیشة كاملة , معیشة مستقلة) وتم تقییمھا إلى (

  الترتیب.
 :وتم تقسیمھ إلى ثالث فئات ( طفل واحد :  عدد األطفال

,  1یم(أربعة أطفال فأكثر) بتقی طفلین) , ( ثالثة أطفال ) , (
  )على الترتیب.3, 2

  :بیانات عن المستوي التعلیمي لكل من األم واألب -2
إلي  قلتم تقییم المستوي التعلیمي بترتیب الفئات التعلیمیة من األ

األعلى على النحو التالي:(أمي ، یقرأ و یكتب ، حاصل علي 
لثانویة وما االبتدائیة ، حاصل علي اإلعدادیة ، حاصل على ا

یعادلھا (دبلوم) , حاصل علي مؤھل فوق متوسط  ، حاصل علي 
 مؤھل جامعي ، دراسات علیا ) وتم  تقسیمھ إلى ثالث مستویات
وھى مستوى منخفض ویشمل ( أمي ، یقرأ ویكتب ، تعلیم أساسي 
, حاصل علي اإلعدادیة) ، ومستوى متوسط ویشمل ( حاصل على 

،  وم) حاصل علي مؤھل فوق متوسط  )الثانویة وما یعادلھا (دبل
ومستوى مرتفع ویشمل(حاصل علي مؤھل جامعي ، دراسات علیا 

 ) على الترتیب.3, 2,  1(ماجستیر , دكتوراه) بتقییم (
  بیانات عن مھنة كل من األم واألب: -3

موظف  -أعمال حرة –أعمال حرفیة  –وتم تقسیمھا إلى (ال یعمل 
على المعاش)  –....)  -دس مھن -طبیب –وظائف علیا(معلم  –

 ) على الترتیب.7, 6, 5, 4, 3, 2, 1بتقییم (
  بیانات عن الجانب االقتصادي :  -4

تم تقسیم الدخل الشھري بترتیب مستویاتھ من األقل إلي األعلى كما 
جنیھ) , 3000 <تقسیمھ إلى ثالث مستویات وھى منخفض (

ھ جنی 7000جنیھ) , مرتفع (من 7000 <: 3000متوسط (من 
  ) على الترتیب .3, 2,  1فأكثر) وتم تقییمھ إلى (

م ألمثانیا: استبیان وعي األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة ا
ات والذي اشتمل على مجموعة من العبارات قامت الباحث :المتحدة

ن متھ بإعدادھا بعد االطالع على اتفاقیة األمم المتحدة وما تضمن
ً االطالع على اإلطار النظربنود خاصة بحقوق الطفل , وأیض ي ا

 للدراسة , و استعراض ألھم المراجع العربیة واألجنبیة التي
), حاج 2000غسان خلیل(تناولت موضوع البحث مثل دراسة : 

), سویقات بلقاسم 2010) , عز الدین كیحل(2010بدر الدین(
) , سھیل 2013), محمد العبادي(2013) احمد السواري (2011(

 ).2014, عاطف أبو غالى () 2014سقني (
تھ وتم إعداد االستبیان في صورتھ األولیة وكان عدد عبارا 
  ) عباره موزعة على ثالثة محاور وھي:68(

 دةإدراك األمھات لحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتح 
 ویقصد بھ معرفة وفھم األمھات لما تضمنتھ وثیقة األمم :

ھا جعلم نحو أطفالھا والتي تالمتحدة من بنود تحدد واجبات األ
 -اجتماعیة  -قادرة على اشباع احتیاجاتھم المختلفة (نفسیة

ى اقتصادیة) في مرحلة الطفولة المتأخرة والتي تصل بھم إل
 . )عبارة23الشعور باألمن النفسي ویشتمل على (

  اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم
 ألمھات نحو ما تضمنتھ وثیقة: ویقصد بھ اتجاه ا المتحدة

ي التاألمم المتحدة من بنود تحدد واجبات األم نحو أطفالھا و
 - تجعلھا قادرة على اشباع احتیاجاتھم المختلفة (نفسیة

ي مرحلة الطفولة المتأخرة والتي اقتصادیة) ف -اجتماعیة 
) 20تصل بھم إلى الشعور باألمن النفسي ویشتمل على(

 عبارة.
 ت ألطفالھن في ضوء اتفاقیة األمم المتحدةمعاملة األمھا  :

م ألماویقصد بھ ممارسة األمھات السلوكیة لما تضمنتھ اتفاقیة 
ھا جعلالمتحدة من بنود تحدد واجبات األم نحو أطفالھا والتي ت

 -اجتماعیة  -قادرة على اشباع احتیاجاتھم المختلفة (نفسیة
 صل بھم إلىاقتصادیة) في مرحلة الطفولة المتأخرة والتي ت

  ) عبارة.20الشعور باألمن النفسي ویشتمل على(
وتتحدد استجابات األمھات علي كل عبارة  تصحیح االستبیان:

للمحور األول (إدراك األمھات لحقوق الطفل) وفق استجابتین ( 
) للعبارات  1،  2ال أعرف) وعلي مقیاس متصل ( -أعرف 

كما تتحدد استجابات ) في العبارات السلبیة , 2، 1اإلیجابیة, و(
األمھات على كل عبارة للمحور الثاني(اتجاه األمھات نحو حقوق 

-3سلبى) بتقییم ( –محاید  –الطفل ) وفق ثالث استجابات(إیجابي 
) للعبارات السلبیة , 3-2-1) وذلك للعبارات اإلیجابیة وبتقییم (2-1

ملة وتتحدد استجابات األمھات على كل عبارة للمحور الثالث ( معا
 ً ً  - األمھات ألطفالھن) وفق ثالث استجابات (دائما ً)  -أحیانا أبدا

) للعبارات 3-2-1) وذلك للعبارات اإلیجابیة وبتقییم (1-2-3بتقییم(
) عبارة وعدد 43السلبیة وقد كان عدد العبارات الموجبة (

)عبارة , وبذلك تكون أقل درجھ لالستبیان  25العبارات السلبیة (
), وتم وضع درجات 181جة لالستبیان ھي () وأعلى در68ھي(

رقمیة الستجابات األمھات واألطفال في كل محور من محاور 
) درجة 173االستبیان ، وقد كانت أعلى درجة مشاھدة لالستبیان (

  ) درجة.116، وأقل درجة مشاھدة (
  وق الطفل) توزیع درجات كل محور من محاور االستبیان تبعا لمستوى وعي األمھات بحق1جدول (

 الـمـحـــــــور
 مســـتـوى الوعي بحقوق الطفل

  مرتفع متوســــــط منخـفـض
  )46 -41(من  ) 40-36( من  ) 35- 31(من إدراك األمھات لحقوق الطفل

  ) 59 -51(من   ) 50-42(من   ) 41-33(من  اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل
  )  74- 66(من  )  65-56(من   ) 55-46(من   معاملة األمھات ألطفالھن

  )173-154(من  )153-135(من  )134-116(من  إجمالي وعي األمھات بحقوق الطفل
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ث ) أنھ أمكن تقسیم استجابات األمھات عینة البح1یوضح جدول (
على إجمالي استبیان وعي األمھات بحقوق الطفل إلى ثالث 

  مستویات كما یلي :
  مستوى منخفض لوعي األمھات بحقوق الطفل :

)  134) درجة حتى ( 116األمھات الحاصالت على ( 
  درجة.

  مستوى متوسط لوعي األمھات بحقوق الطفل: األمھات
  ) درجة.153) درجة حتى ( 135الحاصالت على ( 

  مستوى مرتفع لوعي األمھات بحقوق الطفل: األمھات
  ) درجة.173) درجة حتى( 154الحاصالت على(

بحساب صدق االستبیان وقامت الباحثات  صدق االستبیان:
Validity بطریقتین:  

للتحقق من  :Content Validityأوال: أسلوب صدق المحتوى 
صدق االستبیان تم عرضھ في صورتھ األولیة على مجموعة من 
المحكمین من أساتذة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكلیة 
 االقتصاد المنزلي جامعة حلوان ، وقسم إدارة المنزل والمؤسسات
بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة المنوفیة وقسم إدارة مؤسسات 
األسرة والطفولة وقسم االقتصاد المنزلي بكلیة االقتصاد المنزلي 
جامعة األزھر، وقسم اإلعالم وقسم الدراسات النفسیة بكلیة 

) محكم  وطلب 19الطفولة جامعة عین شمس ، وقد بلغ عددھم (
بة كل عبارة للمحور الخاص بھا من سیادتھم الحكم على مدى مناس

وكذلك صیاغة العبارات وتحدید اتجاه كل عبارة وإضافة أي 
مقترحات , تم حساب نسبة االتفاق لدى المحكمین على كل عبارة 
من عبارات االستبیان ، وتراوحت نسبة اتفاق المحكمین على 

٪ ولم یتم استبعاد أي من عبارات  100٪ ، ٩٣٬8العبارات ما بین 
  تبیان ، وبذلك یكون االستبیان قد خضع لصدق المحتوى .االس

 صدق التكوین باستخدام معامل بیرسون -ثانیا:
ل تم حساب االتساق الداخلي الستبیان وعي األمھات بحقوق الطف

 في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة عن طریق إیجاد معامل ارتباط
وع بیرسون بین درجة كل عبارة من محاور االستبیان والمجم

  الكلى لالستبیان والجدول التالي یوضح ذلك :
 ) صدق االتساق الداخلي لمحاور استبیان وعي األمھات2جدول (

ً باستخدام معامل ارتباط بیرسون ومعنویت   ھبحقوق الطفل مقاسا
 معامل بیرسون المحــــــــور

 **0,62 إدراك األمھات لحقوق الطفل
 **0,87 اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل

 **0,89 معاملة األمھات ألطفالھن
) أن معامل ارتباط بیرسون لكل من محور(إدراك 2یوضح جدول (

معاملة   -ات نحو حقوق الطفلاتجاه األمھ - األمھات لحقوق الطفل
ي ) على التوال0,89,  0,87،    0,62األمھات ألطفالھن) ھو ( 

الیة یمة ع) وتعتبر ھذه الق0,01وھي قیم دالھ عند مستوى معنویھ (
بالنسبة لھذا النوع من حساب الصدق وتؤكد االتساق الداخلي 

  لالستبیان.
ى عل : لحساب ثبات االستبیان تم التطبیق اختبار ثبات االستبیان

نة ) من األمھات تتوافر فیھن شروط األمھات عی50عینة قوامھا (
  البحث وبعد التطبیق, تم حساب الثبات بطریقتین :

 ات باستخدام معامل ألفا كرونباختم حساب الثب: معامل ألفا -أ:
Alpha Cronbach.  

  
  ) قیم معامل ثبات ألفا كرونباخ الستبیان وعي األمھات بحقوق الطفل3جدول (

 ألفا كرونباخ عدد العبارات محاور االستبیان
 0,60 22 إدراك األمھات لحقوق الطفل

 0,66 20 اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل
 0,70 25 مھات ألطفالھنمعاملة األ

 0,83 68 إجمالي وعي األمھات بحقوق الطفل
) أن معامل ألفا لعبارات استبیان وعي 3یتضح من جدول (

 ) وھي قیمة مرتفعة تدل على 0,83األمھات بحقوق الطفل ككل (
  ثبات االستبیان لقیاس ما وضع من أجلھ.

لثبات تم حساب ا : Half-Splitطریقة التجزئة النصفیة -ب:
بطریقة التجزئة النصفیة وذلك عن طریق تقسیم كل محور  من 
محاور االستبیان إلى نصفین ، عبارات فردیة ، عبارات زوجیة 

وقد تم ھذا التقسیم بالنسبة لكل بعد من أبعاد االستبیان وكذلك 
بالنسبة لالستبیان ككل لحساب االرتباط بین نصفي االستبیان 

 وكذلك معادلة Spearman- Brown استخدمت الباحثات معادلة
Guttman  لحساب االرتباط بین نصفي كل بعد من أبعاد
  االستبیان.

  ) اختبار ثبات التجزئة النصفیة الستبیان وعي األمھات بحقوق الطفل4جدول (

 المحــــــــــور
  معامل ارتباط

 –سبیرمان 
 براون

معامل ارتباط 
  جتمان

   0,54  0,54 إدراك األمھات لحقوق الطفل
  0,66  0,66 اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل

  0,71   0,71 معاملة األمھات ألطفالھن
  0,70  0,73 إجمالي وعي األمھات بحقوق الطفل

) أن معامل ارتباط التجزئة النصفیة الستبیان 4یوضح جدول (
براون ،  –) سیبرمان  0,73وعي األمھات بحقوق الطفل ھو ( 

  ) لجتمان . 0,70(
: اشتمل على مجموعة من   الثا: استبیان األمن النفسي للطفلث

العبارات قامت الباحثات بإعدادھا بعد استعراض اإلطار النظري 
للدراسة و استعراض أھم المراجع العربیة واألجنبیة والدراسات 

حكمت التي تناولت األمن النفسي مثل دراسة كل من :  
, عادل العقیلي ( ) 2003) , جھاد الخضري (2001الجمیلي(

) , أحالم عبد هللا و أشرف شریت 2004), جالل البدراني( 2004
)   2007) , جمیل الطھراوي ( 2006) , میساء المھندس(2006(

) , محمد األمام  2010) , سعد المشوح (  2009, وفاء عقل( 
 ),2016) , نھي ابو الفتوح(2010),  نجاح السمیري (2010(

) 52في صورتھ األولیة وكان عدد عباراتھ ( وتم إعداد االستبیان
  عباره موزعة على ثالث محاور وھي:

یة ویقصد بھ شعور الطفل بالطمأنینة النفس : األمن االنفعالي 
 خليواالتزان االنفعالي والتي تجعلھ یشعر باألمن والسالم الدا

والخارجي وتساعده على ضبط انفعاالتھ واستقرارھا ویشتمل 
  ) عبارة.17على(

: ویقصد بھ شعور الطفل باألمن والسالم  األمن االجتماعي 
الداخلي والخارجي في محیطھ االجتماعي والذي ینعكس على 

  ) عبارة.20سلوكھ وانفعاالتھ مع اآلخرین ویشتمل على(
ة : ویقصد بھ شعور الطفل بالطمأنینة النفسی األمن االقتصادي

ئة لمفردات البی والسالم الداخلي والخارجي عند تقییمھ المادي
  ) عبارة.15والمجتمع من حولھ ویشتمل على(
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وتتحدد استجابات األطفال علي كل عبارة من  :تصحیح االستبیان
 –عبارات المحاور الثالثة لالستبیان وفق ثالثة استجابات ( نعم 

) وذلك  1،  2،  3ال ) وعلي مقیاس متصل بتقییم (  –أحیانا 
) للعبارات السلبیة ، 3، 2، 1وتقییم( بالنسبة للعبارات اإلیجابیة ,

)عبارة وعدد العبارات السلبیة 30وقد كان عدد العبارات الموجبة (

) وأعلى 52وبذلك تكون أقل درجة لالستبیان ھي( ) عبارة ,22(
) , وتم وضع درجات رقمیة الستجابات 156درجة لالستبیان ھي (

لى درجة الطفل في كل محور من محاور االستبیان وقد كانت أع
  .) درجة87) درجة، وأقل درجة مشاھدة (145مشاھدة لالستبیان (

  ) توزیع درجات كل محور من محاور االستبیان تبعا لمستوى األمن النفسي للطفل5جدول (

 مســـتـوى األمن النفسي الـمـحـــــــور
  مرتفع متوســــــط منخـفـض

  )50 -42(من  ) 41-34( من  ) 33-26(من  األمن االنفعالي ـع
  ) 58-51(من   ) 50- 42(من  ) 41-33(من   األمن االجتماعي
  )44 -38(من   )37 -31(من   )  30- 24(من  األمن االقتصادي

  )145-127(من  ) 126-107(من   )106 -87(من  إجمالي األمن النفسي للطفل
ث ) أنھ أمكن تقسیم استجابات األطفال عینة البح5یوضح جدول (

ما كستبیان األمن النفسي للطفل إلى ثالث مستویات على إجمالي ا
  یلي :

مستوى منخفض من األمن النفسي: األطفال الحاصلین  . 1
  ).  106) درجة حتى ( 87على ( 

 مستوى متوسط من األمن النفسي : األطفال الحاصلین على . 2
  ) درجة.126) درجة حتى (107(

 مستوى مرتفع من األمن النفسي : األطفال الحاصلین على . 3
  ) درجة.145) درجة حتى(  127( 

صدق االستبیان : وقامت الباحثات بحساب صدق االستبیان 
Validity :بطریقتین  

تم عرض  :Content Validityأوال: أسلوب صدق المحتوى 
االستبیان في صورتھ األولیة على مجموعة من المحكمین من 

نزلي أساتذة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكلیة االقتصاد الم
جامعة حلوان ، وقسم إدارة المنزل والمؤسسات بكلیة االقتصاد 
المنزلي جامعة المنوفیة وقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة 
وقسم االقتصاد المنزلي بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر، 
وقسم اإلعالم وقسم الدراسات النفسیة بكلیة الطفولة جامعة عین 

) محكم ، وطلب من سیادتھم الحكم 19( شمس ، وقد بلغ عددھم
على مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخاص بھا وكذلك صیاغة 
العبارات وتحدید اتجاه كل عبارة وإضافة أي مقترحات ,تم حساب 
نسبة االتفاق لدى المحكمین على كل عبارة من عبارات االستبیان 

٪  93,8، وتراوحت نسبة اتفاق المحكمین على العبارات ما بین 

٪ ولم یتم استبعاد أي من عبارات االستبیان ، وبذلك یكون  100،
  االستبیان قد خضع لصدق المحتوى.

  دق التكوین باستخدام معامل ارتباط بیرسونص -ثانیا:
تم حساب االتساق الداخلي الستبیان األمن النفسي للطفل عن 
طریق إیجاد معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل محور من 

  االستبیان والمجموع الكلى لالستبیان. محاور
ي ) صدق االتساق الداخلي لمحاور استبیان األمن النفس6جدول (

ً باستخدام معامل ارتباط بیرسون ومعنویتھ   للطفل مقاسا
 معامل بیرسون المحــــــــور

 **0,76 األمن االنفعالي
 **0,84  األمن االجتماعي
 ** 0,78  األمن االقتصادي

) أن معامل ارتباط بیرسون لكل من محور(األمن 6( یوضح جدول
  ،  0,76االنفعالي ,األمن االجتماعي ,األمن االقتصادي) ھو (

(  ) على التوالي وھي قیم دالھ عند مستوى معنویھ 0,78,  0,84
ب ) وتعتبر ھذه القیمة عالیة بالنسبة لھذا النوع من حسا0,01

  .الصدق وتؤكد االتساق الداخلي لالستبیان
 3- بیق ب ثبات االستبیان تم التط: لحسااختبار ثبات االستبیان

نة ) طفل تتوافر فیھم شروط األطفال عی50على عینة قوامھا (
  البحث وبعد التطبیق, تم حساب الثبات بطریقتین:

: تم  حساب معامل ألفا لتحدید االتساق الداخلي لالستبیان -أوال:
ك عن طریق معادلة حساب ثبات باستخدام معامل الثبات وذل

Reliability ألفا كرونباخ  االستبیانAlpha Cronbach.  
  ) قیم معامل ثبات ألفا كرونباخ الستبیان األمن النفسي للطفل بمحاوره 7جدول ( 

 ألفا كرونباخ عدد العبارات أبعاد االستبیان
 0,62 17 األمن االنفعالي

 0,63 20  األمن االجتماعي
 0,69 15  األمن االقتصادي

 0,80 52 إجمالي األمن النفسي للطفل
ان یتضح من الجدول السابق أن درجات معامل ألفا لعبارات استبی

لفا ) ,وأن معامل أ0,809, 0,79األمن النفسي للطفل تتراوح بین(
) وھي معامالت ثبات 0,80لعبارات األمن النفسي للطفل ككل (

تؤكد االتساق مرتفعة بالنسبة لھذا النوع من حساب الثبات و
  الداخلي لمجموع عبارات استبیان األمن النفسي للطفل.

تم حساب الثبات  : Half-Splitطریقة التجزئة النصفیة -ثانیا:
بطریقة التجزئة النصفیة وذلك عن طریق تقسیم كل بعد من أبعاد 

االستبیان إلى نصفین ، عبارات فردیة ، عبارات زوجیة وقد تم 
كل محور من محاور االستبیان وكذلك بالنسبة ھذا التقسیم بالنسبة ل

  لالستبیان ككل.
 لحساب االرتباط بین نصفي االستبیان استخدمت الباحثات معادلة

Spearman- Brown وكذلك معادلة Guttman  لحساب
االرتباط بین نصفي كل محور من محاور االستبیان، كما یتبین من 

  )8جدول (
  نصفیة الستبیان األمن النفسي للطفل) اختبار ثبات التجزئة ال8جدول(

  معامل ارتباط المحــــــــــور
  معامل ارتباط جتمان راونب -سبیرمان 

   0,40 0,40 األمن االنفعالي
  0,60 0,61  األمن االجتماعي
  0,69   0,69  األمن االقتصادي

   0,69   0,69  إجمالي األمن النفسي للطفل
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تجزئة النصفیة الستبیان ) أن معامل ارتباط ال8یوضح جدول (
) 0,69براون ، ( –) سیبرمان 0,69األمن النفسي للطفل ھو (

  لجتمان ..
  خامسا: المعامالت اإلحصائیة المستخدمة في البحث

قمنا بتحلیل البیانات وإجراء المعالجات اإلحصائیة باستخدام 
الستخراج النتائج وقامت الباحثات بمراجعة  SPSSبرنامج 

صحة النتائج ودقتھا من خالل استخدام بعض  البیانات لضمان
المعامالت واألسالیب اإلحصائیة التي استخدمت لكشف العالقة بین 
متغیرات البحث واختبار صحة الفروض منھا ( حساب التكرارات 
والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

جة صدق معامل ارتباط بیرسون لحساب در - لمتغیرات البحث

استبیان وعي األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة 
معامل ألفا لحساب درجة ثبات  –واستبیان األمن النفسي للطفل 

ألدوات  Split-Halfاختبار التجزئة النصفیة  –االستبیان واتساقھ 
، معادلة   Spearman-Brownالبحث باستخراج معادلة 

Guttman– امالت ارتباط بیرسون(حساب مصفوفة معT- 
Test (-  حساب تحلیل التباین في اتجاه واحد ANOVA  

لحساب داللة الفروق وحساب حجم  Tukey واستخدام اختبار
التأثیر باستخدام مربع إیتا حیث تبلغ مستویات التأثیر من مربع إیتا 

  أثر كبیر). 0,14أثر متوسط ,  0,06أثر صغیر ,  0,01(
  ني ومناقشتھانتائج البحث المیدا

  أوال : وصف خصائص عینة البحث :
  ) التوزیع النسبي لخصائص عینة البحث وفقا لبعض الخصائص االقتصادیة واالجتماعیة9جدول (

النسبة  العدد المتغیر البیان
 المئویة٪

النسبة  العدد المتغیر البیان
 المئویة٪

 
 السن

وحتى أقل 30من
 سنھ35من

الدخل  51,00 153
الشھري 

  رةلألس

  11,3  34  جنیھ 1000أقل من 

وحتى أقل 35من
  سنھ40من

 3000<:1000من  26,00 78
  جنیھ

63  21,00  

وحتى أقل 40من
  سنھ)45من

 5000<:3000من  18,00 54
  جنیھ

103  34,3  

 7000<: 5000من   5,00  15  سنة فأكثر 45
  جنیھ

71  23,7  

  9,7  29  جنیھ فأكثر 7000من 
  100  300  موعالمج 100 300  المجموع

النسبة  العدد المتغیر البیان
النسبة  العدد المتغیر البیان المئویة٪

 المئویة٪
محل 
 اإلقامة

 51,7 155 تعمل  عمل األم 75,7 227 ریف
 48,3 145 ال تعمل 24,3 73 حضر

  100  300  المجموع  100  300  المجموع

عدد 
سنوات 
  الزواج

عدد  17,3  52 سنوات 10أقل من 
  األطفال

 7,3 22 فل واحدط
 15: أقل من  10من 

 سنة
 17,7 53 طفلین 47,4 142

: أقل من  15من 
  سنة20

  39,7  119  ثالثة أطفال  24,3  73

  35,3  106  أربعة أطفال فأكثر  11,00  33  سنة فأكثر 20
  100  300  المجموع  100  300  المجموع

ات ) أن حوالي ثلثي العینة من األمھات ریفی9یتضح من جدول (
٪ ، كما یتضح أن أكثر من نصف عینة 75,7والتي بلغت نسبتھن

٪ منھن  48,3٪, بینما  51,7البحث من األمھات عامالت بواقع 
٪ منھن تتراوح أعمارھن من 51غیر عامالت ویظھر أیضا أن  

٪ فقط منھن أعمارھن  5سنة , في حین أن  35وحتى أقل من  30
ن نصف العینة من سنة كما یتضح أن ما یقرب م 45تجاوزت 

سنة وذلك بواقع 15وحتى أقل من  10األمھات متزوجات من 
٪ من األمھات  لدیھن ثالثة أطفال في حین أن  39,7٪ و أن47,4

٪ فقط منھن لدیھا طفل واحد , كما یتضح أیضا أن أعلى نسبة 7,3
) وبلغت 5000: أقل من  3000من األسر تقع في فئة الدخل (من 

  ٪ .34,3نسبتھم 

 ) التوزیع النسبي لخصائص عینة البحث وفقا لمھنة األب و األم10ول(جد

 مھنة األم مھنة األب المھنة
 النسبة المئویة٪ العدد النسبة المئویة٪ العدد

 44,00 132 1,7 5  ال یعمل
 2,3 7 2,7 8 أعمال حرفیة
 3,3 10 13,3 40 أعمال حرة

 24,3 73 41,3 124 موظف
 26,00 78 35,7 107 وظائف علیا
 0,00 0 5,3 16 على المعاش

  100  300  100  300  المجموع
٪ من األمھات یعملن في األعمال 3,3) أن 10یتضح من جدول (

٪ من اآلباء الذین یعملون في األعمال الحرة, 13,3الحرة مقابل 
٪ من اآلباء 41,3٪ منھن وظائف حكومیة مقابل 24,3كما تشغل 

  یشغلون ھذه الوظائف.
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  ) التوزیع النسبي لعینة البحث وفقا لمستوى تعلیم األب واألم11( جدول

 مستوى التعلیم
 مستوى تعلیم األم مستوى تعلیم األب

النسبة  العدد
النسبة  العدد المئویة٪

 المئویة٪
 8,7 26 11,4 34 علیم إعدادي)ت –علیم ابتدائي ت –قرأ ویكتب ی-مستوى منخفض( أمي 

 48,00 144 42,00 126 ؤھل فوق متوسط )م –وما یعادلھا  مستوى متوسط ( الثانویة
 43,3 130 46,6 140 على من الجامعي)أ –مستوى مرتفع(جامعي

  100  300  100  300  المجموع
)  أن ما یقرب من نصف عینة البحث من 11یتضح من جدول (

٪  48األمھات حاصالت على مستوى تعلیمي متوسط وذلك بواقع
صلین على مستوى تعلیمي مرتفع  تبلغ نسبتھم كما أن اآلباء الحا

46,6.  ٪ 
 ) التوزیع النسبي لألطفال عینة البحث وفقا للجنس ونوع التعلیم وعمل الطفل ونوع المصروف.12جدول (

النسبة  العدد المتغیر البیان
النسبة  العدد المتغیر البیان المئویة

 المئویة
جنس 
 الطفل

نوع  45,00 135 ذكر
  التعلیم

 77,3 232 ميحكو
 22,7 68 خاص 55,00 165 أنثى

  100  300  المجموع  100  300  المجموع

نوع 
 المصروف

عمل   11,3 34 شھري
 الطفل

 10,6 32 یعمل في اإلجازة
 89,4 268 ال یعمل 11,7 35 أسبوعي
  77,00  231  یومي

  100  300  المجموع  100  300  المجموع
طفال عینة البحث من الذكور ٪ من األ55) أن 12یوضح جدول ( 

 22,7٪ من األطفال عینة البحث تعلیمھم حكومي بینما 77,3, وأن 
ة ٪ منھم یتعلمون في المدارس الخاصة وأن غالبیة األطفال عین

ل ٪  وأن معظم أفراد األطفا89,4البحث ال یعملون وذلك بنسبة 
  ٪ .77عینة البحث یتقاضون مصروفھم بشكل یومي بواقع 

  لنتائج الوصفیةثانیا: ا
أوال: توزیع األمھات عینة البحث وفقا لمستوى وعیھن بحقوق 

  الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة بمحاوره

  )التوزیع النسبي لألمھات عینة البحث وفقا لمستوى وعیھن بحقوق الطفل بمحاوره13جدول(

النسبة المئویة  العدد المستوى المحور
٪)(  

إدراك األمھات 
  لطفللحقوق ا

 المستوى

 24,3  73 )35 -31إدراك منخفض(من
  42,3  127  ) 40-36إدراك متوسط ( من
  33,4  100  )46 -41إدراك مرتفع (من 

اتجاه األمھات نحو 
 حقوق الطفل

  
نوعیة 
 االتجاه

  12,00 36 )41 -33اتجاه سلبي (من 
  49,2  148  )50 -  42اتجاه محاید (من

  38,8  116  ) 59-51اتجاه إیجابي ( من 

معاملة األمھات 
  ألطفالھن

  14,6 44 )55-46معاملة سیئة (من المستوى
  48,4  145  )65 -56معاملة متوسطة (من 

  37,00  111  ) 74-66معاملة جیدة (من 
یتضح من الجدول أن النسبة األكبر من األمھات عینة البحث لدیھن 

ل وذلك إدراك متوسط من المعلومات التي تتعلق بحقوق الطف
٪ وذلك قد  یرجع إلى أن ما یقرب من نصف عینة 42,3بواقع

البحث من األمھات حاصالت على مستوى تعلیمي متوسط و أن ما 
یقرب من نصف األمھات عینة البحث اتجاھاتھن محایده نحو 

٪منھن اتجاھاتھن 38,8٪ في حین أن 49,2حقوق الطفل بنسبة 
ة وقد یرجع ذلك إلى عدم ٪ فقط منھن اتجاھاتھن سالب12ایجابیة و 

وضوح مفھوم حقوق الطفل لدى الكثیر من األمھات نتیجة 
الظروف البیئیة والمستوى التعلیمي والذى یجعل اتجاھاتھن غیر 

٪ من األمھات عینة البحث 48,4واضحة ومحایدة كما یتضح أن 
تعاملن أطفالھن بطریقة متوسطة وقد یرجع ذلك إلى أن معلومات 

ق الطفل كانت متوسطة وأیضا اتجاھاتھن نحو األمھات عن حقو
حقوق الطفل كانت محایدة وبالتالي فإن ذلك ینعكس على سلوك 
األمھات وتعاملھن مع أطفالھن والذى ینحصر في تلبیة االحتیاجات 
البیولوجیة للطفل وعدم اتاحة الفرصة لھ في أبداء رأیھ والمساھمة 

مور التي ال تدرك في اتخاذ القرارات األسریة وغیرھا من األ
  األمھات أنھا من أھم حقوق الطفل.

ي نفستوزیع استجابات األطفال عینة البحث على استبیان األمن ال 
  للطفل.

التوزیع النسبي لألطفال عینة البحث وفقا الستجاباتھم على  -1
  استبیان األمن النفسي للطفل

  ).300األمن النفسي للطفل (ن= ) التوزیع النسبي لألطفال عینة البحث وفقا لمستویات14جدول (
  (٪)النسبة المئویة   العدد المستوى المحور

  األمن االنفعالي
  11,6 35 ) 33-26المستوى المنخفض (من
  51,4  154  ) 41-34المستوى المتوسط ( من
  37,00  111  )50 - 42المستوى المرتفع (من

  12,00 36 )41-33المستوى المنخفض (من   األمن االجتماعي
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  44,3  133  )50 -42لمستوى المتوسط (من ا
  43,7  131  )58 – 51المستوى المرتفع (من

  األمن االقتصادي
  19,3 58 )30-24المستوى المنخفض (من 
  48,00  144  )37 -31المستوى المتوسط (من 
  32,7  98  ) 44 -38المستوى المرتفع (من

دیھم ٪ من األطفال عینة البحث ل 37) أن 14یتضح من جدول (
٪ فقط منھم 11مستوى مرتفع من األمن االنفعالي في حین أن 

٪ منھم مستواه متوسط من األمن 51,4مستواه منخفض و 
٪ من األطفال عینة البحث لدیھم  43,7االنفعالي كما یتضح أن

٪ منھم لدیھ مستوى 44,3مستوى مرتفع من األمن االجتماعي و
منخفض وأن  ٪ فقط منھم لدیھ مستوى11متوسط في حین أن 

٪ من األطفال عینة البحث لدیھم مستوى مرتفع من األمن 32,7

٪ من 48٪ مستواھم منخفض في حین أن 19,3االقتصادي بینما 
  األطفال لدیھم مستوى متوسط من األمن االقتصادي.

  ثالثا :النتائج في ضوء فروض البحث
ینص الفرض األول على :  النتائج في ضوء الفرض األول . 1

ً بین وعي أنھ " ال  توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا
األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة 
بمحاوره الثالثة و األمن النفسي للطفل بأبعاده الثالثة لدى 

 األمھات واألطفال عینة البحث ".
  لثالثةثة واألمن النفسي بأبعاده ا) مصفوفة معامالت ارتباط بیرسون لوعي األمھات بحقوق الطفل بمحاوره الثال15جدول (

  
  

  المتغیرات

إدراك 
األمھات 
لحقوق 
  الطفل

اتجاه 
األمھات 

نحو حقوق 
  الطفل

معاملة 
األمھات 
  ألطفالھن

إجمالي وعي 
األمھات 

  بحقوق الطفل

األمن 
  االنفعالي

األمن 
  االجتماعي

األمن 
  االقتصادي

إجمالي  
األمن 

النفسي 
  للطفل

إدراك األمھات 
  للحقوق الطف

-           

اتجاه األمھات نحو 
       -  **0,38  حقوق الطفل

معاملة األمھات 
         -  **0,66  **0,37  ألطفالھن

إجمالي وعي األمھات 
     -  ** 0,89  ** 0,87  ** 0,62  بحقوق الطفل

     -  ** 0,19  ** 0,21  ** 0,17   0,04  األمن االنفعالي
    -  **0,46  ** 0,40  **0,39  **0,32  ** 0,25  األمن االجتماعي 
  -  **0,50  ** 0,36  ** 0,41  ** 0,44  **0,36  *0,12  األمن االقتصادي

إجمالي األمن النفسي 
 -  ** 0,78  **0,84  **0,76  **0,43  ** 0,44  **0,36  ** 0,18  للطفل

                                      0.01** دال عند                                                          0.05دال عند   * 
  ):15یتضح من جدول(

 جاهتوجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین كل من (ات -1
األمھات نحو حقوق الطفل ، معاملة األمھات ألطفالھن, 
وإجمالي وعي األمھات بحقوق الطفل) و األمن االنفعالي 

)   0,21) و ( 0,17حیث بلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون(
) على التوالي وھي قیم دالة إحصائیا عند مستوى 0,19و( 

 ) فاألم التي لدیھا اتجاه نحو حقوق الطفل0,01معنویة  (
وتعامل الطفل وفق ھذه الحقوق تكون قادرة على إشباع 
االحتیاجات المختلفة للطفل مما یجعلھ یشعر باالتزان 

بشكل  االنفعالي ویساعده على ضبط انفعاالتھ واستقرارھا
لى ینعكس على إحساسھ بالطمأنینة والسالم النفسي وقد أكد ع

والتي أظھرت  )2004(السید عبدالمجید ,ذلك نتائج دراسة 
  ل.وجود عالقة سالبة بین سوء المعاملة واألمن النفسي للطف

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین إدراك األمھات  -2
ن لمتحدة  و األملحقوق الطفل المدرجة في اتفاقیة األمم ا

) 0,04االنفعالي حیث بلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون (
وھي قیمة غیر دالھ إحصائیا وقد یرجع ذلك إلى أن اشباع 
احتیاجات الطفل االنفعالیة وحرص األم على تحقیق 
 االستقرار االنفعالي لطفلھا لیس بالضرورة أن یكون مبني

بر یعتمد بشكل أك على معلومات ومعارف اكتسبتھا األم وإنما
 أم على عاطفة األمومة وعلى الفطرة التي خلق هللا علیھا كل

  فھو بذلك أمر طبیعي .
توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین كل من  -3

(إدراك األمھات لحقوق الطفل  ,اتجاه األمھات نحو حقوق 

الطفل ، معاملة األمھات ألطفالھن, وإجمالي وعي األمھات 
طفل) واألمن االجتماعي حیث بلغت قیمة معامل بحقوق ال

) على 0,40) و( 0,39) و(0,32) و(0,25ارتباط بیرسون (
) , 0,01التوالي وھي قیم دالة إحصائیا عند مستوى معنویة  (

وھذا األمن واالستقرار االجتماعي والتوازن الذي یشعر بھ 
الطفل من خالل محیطھ االجتماعي یكون نتیجة اشباع 

تھ االجتماعیة بشكل مثالي وخضوعھ لعملیة التنشئة احتیاجا
االجتماعیة المبنیة على وعي وفھم وإدراك من األم لكافة 
حقوق الطفل واحتیاجاتھ ومتطلباتھ المختلفة مما یسھم في 
ترجمة ھذا الوعي والفھم إلى بیئة خصبة لنمو شخصیة 
اجتماعیة تستطیع االندماج والتكیف بسھولة مع المجتمع 

  عور باألمان تجاه أفراده.والش
توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین كل من  -4

(إدراك األمھات لحقوق الطفل  ,اتجاه األمھات نحو حقوق 
 الطفل ، معاملة األمھات ألطفالھن, وإجمالي وعي األمھات
بحقوق الطفل) و األمن االقتصادي حیث بلغت قیمة معامل 

) 0,41) و( 0,44) و( 0,36) و( 0,12ارتباط بیرسون (
على التوالي وھي قیم دالة إحصائیا عند مستوى معنویة 

  )  على التوالي.  0,01) و(0,05(
توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین كل من  -5

(إدراك األمھات لحقوق الطفل  ,اتجاه األمھات نحو حقوق 
الطفل ، معاملة األمھات ألطفالھن, وإجمالي وعي األمھات 
بحقوق الطفل) وإجمالي األمن النفسي للطفل حیث بلغت قیمة 

 ) و(0,44) و( 0,36) و ( 0,18معامل ارتباط بیرسون (
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)على التوالي وھي قیم دالة إحصائیا عند مستوى 0,47
) وذلك ألنھ كلما كان لدى األم وعي بحقوق 0,01معنویة (

الطفل المنصوص علیھا في اتفاقیة األمم المتحدة كلما 
أصبحت أكثر حرصا وقدرة على التعرف على احتیاجات 

 - الترفیھیة –األدبیة  -المعنویة –الطفل المختلفة (المادیة 
القانونیة.....) ویجعلھا تبذل جھدھا إلشباع ھذه  –صحیة ال

االحتیاجات إیمانا منھا بأھمیة حقوق الطفل في بناء كیان 
الطفل ومستقبلھ لیصبح عضوا فعاال في المجتمع یتمتع باألمن 
النفسي والسالم والطمأنینة النفسیة عند تقییمھ المادي 

نظرتھ لألمور لمفردات البیئة والمجتمع من حولھ ویؤثر في 
  المادیة بشكل أكثر موضوعیة.

توجد عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة  مما سبق یتضح أنھ
إحصائیة بین (اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل ، معاملة األمھات 

ألطفالھن, وإجمالي وعي األمھات بحقوق الطفل) و األمن النفسي 
ت داللة إحصائیة بین للطفل بأبعاده الثالثة , بینما ال توجد عالقة ذا

إدراك األمھات لحقوق الطفل و األمن االنفعالي وبذلك یتم قبول 
  الفرض األول جزئیا.  

ینص الفرض الثاني على  النتائج في ضوء الفرض الثاني : . 2
ً بین متغیرات  أنھ " ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا

من  المستوى االقتصادي واالجتماعي ألفراد عینة البحث وكل
وعي األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة 
بمحاوره الثالثة (إدراك األمھات لحقوق الطفل ، اتجاه 
األمھات نحو حقوق الطفل ، معاملة األمھات ألطفالھن) ، و 
األمن النفسي للطفل بأبعاده الثالثة (األمن االنفعالي، األمن 

  االجتماعي، األمن االقتصادي) .

طفل حقوق الب) العالقات االرتباطیة بین بعض متغیرات المستوى االقتصادي واالجتماعي لدى أفراد عینة البحث والوعي 16( جدول
  )300بمحاوره الثالثة واألمن النفسي بأبعاده الثالثة ( ن=

 سن األم المتغیرات
عدد 

سنوات 
  الزواج

عدد 
  األطفال

مستوى 
  تعلیم األم

مستوى 
تعلیم 
  األب

الدخل 
ھري الش

  لألسرة
إدراك األمھات لحقوق 

   0,04-  0,04  0,09-   0,10  0,03   0,06  الطفل

اتجاه األمھات نحو حقوق 
  0,06-   0,04-  0,09-  * 0,14 **0,15  ** 0,19  الطفل

   0,03-  0,01   0,08-  * 0,13   0,09  0,07  معاملة األمھات ألطفالھن
إجمالي وعي األمھات 

     0,01-   0,10-  ** 0,15  *0,12  *0,14  بحقوق الطفل
-0,05   

  0,03-   0,02-   0,05  0,05   0,04-  0,08-  األمن االنفعالي

  0,05   0,02-  0,01-   0,01-  * 0,12-  *0,15-  األمن االجتماعي
  0,04 0,10 0,08 0,09 0,06-  0,05-  األمن االقتصادي

إجمالي األمن النفسي 
 0,03 0,02 0,05 0,05 0,10- *0,12-  للطفل

  0.01** دال عند                                                                 0.05د دال عن *
  ) ما یلي:16یتبین من جدول (

) توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین ( سن األم -1
وبین اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل وكذلك إجمالي وعي 

ارتباط  األمھات بحقوق الطفل حیث بلغت قیمة معامل
) على التوالي وھي قیم دالة 0,14) و ( 0,19بیرسون(

)  على 0,05) و (0,01إحصائیا عند مستوى معنویة (
 التوالي. 

ما كل أن ذلك قد یرجع إلى أنھ كلما ارتفع سن األم وترى الباحثات
ل مرت بخبرات حیاتیة أكثر سواء داخل أسرتھا أو من خالل وسائ

ا ائھسعیھا لتحقیق أفضل رعایة ألبن اإلعالم المختلفة أومن خالل
 مما یجعلھا أكثر وعیا بحقوق الطفل السیما مع انتشار وسائل

  التواصل االجتماعي وبرامج التوعیة األسریة.
 ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین سن األم وبین -2

إدراك األمھات لحقوق الطفل ومعاملة األمھات ألطفالھن 
ل من االقتصادي حیث بلغت قیمة معامواألمن االنفعالي واأل

)على 0,05) و( 0,08) و(0,07) و(0,06ارتباط بیرسون(
  التوالي وھي قیم غیر دالة إحصائیا.

ذلك إلى أن حرص األم على معاملة أبنائھا بأفضل  وقد یرجع
سبة النطریقة وتوفیر احتیاجاتھم المادیة والمعنویة ھو أمر فطري ب

ل ع كة األمومة وبالغریزة التي تخلق ملألم وھو أمر مقترن بعاطف
یھي بد فتاة ولیست األم فقط ولذلك فھو ال یرتبط بسن األم فھو أمر

 إن لم یكن أھم أھداف كل أم .
توجد عالقة ارتباطیة سالبة دالة إحصائیا بین ( سن األم)  -3

واألمن االجتماعي وإجمالي األمن النفسي للطفل حیث بلغت 

) على التوالي 0,12-) و(0,14-ن(قیمة معامل ارتباط بیرسو
 ).0,05وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى معنویة (

ت توجد عالقة ارتباطیة سالبة دالة إحصائیا بین( عدد سنوا -4
الزواج) واألمن االجتماعي للطفل حیث بلغت قیمة معامل 

مة دالة إحصائیا عند مستوى ) وھي قی0,12-ارتباط بیرسون(
 ).0,05معنویة (

أن ارتفاع سن األم وأیضا (عدد سنوات  إلى جع ذلكوقد یر
یر لتغالزواج) یؤدي إلى وجود فجوة بین األم واألبناء نتیجة ل

المجتمعي السریع الذي أصبح سمة من سمات العصر 
اجتماعیا واقتصادیا وغیره مما یجعل من تواصل األم مع 
األبناء بلغة عصرھم أمر شاق إلى حد كبیر نتیجة الصراع 

م األ ئ عن تفاوت المعاییر االجتماعیة والثقافیة لكل منالناش
ع نو واألبناء مما یؤثر على المناخ العام داخل األسرة مسببا

من التوتر واالضطراب والذي یحول بدوره دون تحقیق 
 األمن االجتماعي والنفسي للطفل بالمستوى المطلوب.

 اتتوجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین( عدد سنو -5
ي الزواج) وبین اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل وإجمالي وع

األمھات بحقوق الطفل حیث بلغت قیمة معامل ارتباط 
) على التوالي وھي قیم دالة 0,12) و ( 0,15بیرسون(

 )على التوالي.0,05) و (0,01إحصائیا عند مستوى معنویة (
ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین (عدد سنوات  -6

الزواج) وبین إدراك األمھات لحقوق الطفل ومعاملة األمھات 
ألطفالھن واألمن االنفعالي واألمن االقتصادي وإجمالي األمن 

) 0,03النفسي للطفل حیث بلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون(
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) على التوالي وھي 0,10) و(0,06) و ( 0,04) و(0,09و ( 
 قیم غیر دالة إحصائیا.

) فالیة موجبة دالة إحصائیا بین( عدد األطتوجد عالقة ارتباط -7
وبین اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل ومعاملة األمھات 

ة ألطفالھن وكذلك إجمالي وعي األمھات بحقوق الطفل الوارد
في اتفاقیة األمم المتحدة حیث بلغت قیمة معامل ارتباط 

)على التوالي وھي قیم 0,15) و(0,13) و ( 0,14بیرسون (
)  على 0,01) و (0,05ئیا عند مستوى معنویة (دالة إحصا

 التوالي.
) ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین (عدد األطفال -8

من وبین إدراك األمھات لحقوق الطفل واألمن االنفعالي واأل
فل االجتماعي و األمن االقتصادي وإجمالي األمن النفسي للط

) 0,05(  ) و0,10حیث بلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون(
) على التوالي وھي قیم غیر 0,05) و(0,08) و( 0,01و(

 دالة إحصائیا .
أن ذلك یرجع إلى أن رغبة األم في توفیر  وترى الباحثات

ع البیئة والمناخ االجتماعي المالئم ألطفالھا وكذلك إشبا
مثل یلك ذرغباتھم النفسیة والمادیة ال یرتبط بعدد أبنائھا ألنھ 

ع تحرص على تحقیقھا ولذلك نرى في الواق قیمة بالنسبة لھا
كثیر من األسر تسعى إلشباع احتیاجات أطفالھا المعنویة 
والمادیة وتحقق لھم األمن النفسي رغم وجود عدد من 

 یقھاألطفال فھو منھج وأسلوب حیاة تؤمن بھ األم وتسعى لتحق
  داخل أسرتھا بغض النظر عن عدد أطفالھا.  

یم ة دالة إحصائیا بین ( مستوى تعلال توجد عالقة ارتباطی  -9
حو ناألم) وبین إدراك األمھات لحقوق الطفل واتجاه األمھات 

 حقوق الطفل ومعاملة األمھات ألطفالھن وكذلك إجمالي وعي
األمھات بحقوق الطفل حیث بلغت قیمة معامل ارتباط 

) على 0,10) و ( 0,08) و(0,09) و ( 0,88بیرسون(
 لة إحصائیا.التوالي وھي قیم غیر دا

م ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین ( مستوى تعلی -10
 األم) وبین واألمن االنفعالي واألمن االجتماعي و األمن
االقتصادي وإجمالي األمن النفسي للطفل حیث بلغت قیمة 

) 0,05) و(0,08) و( 0,01) (0,05معامل ارتباط بیرسون (
  ا.على التوالي وھي قیم غیر دالة إحصائی

یم ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین ( مستوى تعل -11
األب) وبین إدراك األمھات لحقوق الطفل واتجاه األمھات 
 نحو حقوق الطفل ومعاملة األمھات ألطفالھن وكذلك إجمالي
 وعي األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة

) 0,04(  ) و0,04حیث بلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون(
) على التوالي وھي قیم غیر دالة 0,01) و( 0,01و(

 إحصائیا.

ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین ( مستوى تعلیم  -12
األب) وبین األمن االنفعالي واألمن االجتماعي و األمن 
االقتصادي وإجمالي األمن النفسي للطفل حیث بلغت قیمة 

) 0,02) و(0,10),( 0,02),(0,02معامل ارتباط بیرسون(
 على التوالي وھي قیم غیر دالة إحصائیا.

ھري ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین ( الدخل الش -13
ت لألسرة) وبین إدراك األمھات لحقوق الطفل واتجاه األمھا

 نحو حقوق الطفل ومعاملة األمھات ألطفالھن وكذلك إجمالي
األمن وعي األمھات بحقوق الطفل واألمن االنفعالي و

فل االجتماعي و األمن االقتصادي وإجمالي األمن النفسي للط
) و 0,06) و ( 0,04حیث بلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون(

) 0,03) و(0,04) و( 0,05) و(0,03) و(0,05) و( 0,03(
 على التوالي وھي قیم غیر دالة إحصائیا.

ل أن كل من مستوى تعلیم األم واألب ودخ وقد یرجع ذلك إلى
سرة لیسوا سوى عوامل مساعدة في تحقیق األمن النفسي األ

 ألماللطفل وتمتعھ بحقوقھ وإنما الركیزة األساسیة ھي إیمان 
 واألب بأھمیة حقوق الطفل وأمنھ النفسي وسعیھم لتوفیرھم
مھما كانت الظروف وخاصة أن حقوق الطفل ال تدرس كمادة 

احل وال تدخل في أي محتوى تعلیمي في أي مرحلة من مر
 التعلیم فنحن نرى اآلن رغم ارتفاع المستویات التعلیمیة

ل للوالدین عن الماضي إال أن معدالت األمن النفسي لألطفا
باتت منخفضة نتیجة انشغال الوالدین وغیاب الدور 
االجتماعي الذي أصبح مقتصرا على توفیر االحتیاجات 
المادیة فقط وأصبحت األسرة تعیش في منزل واحد بل في 

 جرة واحدة وكل فرد مشغول فیھا بعالمھ االخر على مواقعح
التواصل االجتماعي بینما في الماضي كان ھناك تواصل 
حسي ومعنوي من الوالدین رغم ضعف مستویاتھم التعلیمیة 
والمادیة جعلت األمن النفسي یتخطى الحواجز االقتصادیة 

  لیصل باألطفال لمستویات مرتفعة من األمن النفسي.
 توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بق یتضح أن:مما س

لي بین( سن األم) و اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل وكذلك إجما
ت مھاوعي األمھات بحقوق الطفل و بین( عدد األطفال) و اتجاه األ

ي نحو حقوق الطفل ومعاملة األمھات ألطفالھن وكذلك إجمالي وع
  بول الفرض الثاني جزئیا.األمھات بحقوق الطفل وبذلك تم ق

ینص الفرض الثالث على أنھ  :النتائج في ضوء الفرض الثالث-3
" ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األمھات عینة البحث 
العامالت وغیر العامالت في كل من وعي األمھات بحقوق الطفل 
في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة بمحاوره الثالثة واألمن النفسي 

  بأبعاده الثالثة". للطفل

ً لعمل17جدول ( ال  –تعمل األم ( ) داللة الفروق بین متوسط درجات األمھات عینة البحث في استبیان وعي األمھات بحقوق الطفل تبعا
  )300تعمل) (ن=

  البیان
  
  

  المحـــــــاور

    145غیر العامالت ن=  155ن= عامالت
  الفرق بین

  المتوسطات

  
  قیمة ت

  
  المتوسط  مستوى الداللة

  الحسابي
  االنحراف
  المعیاري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

إدراك األمھات لحقوق 
  الطفل

38,14  3,17  38,58  3,55  -0,44  -1,12  0,26  
  غیر دال

اتجاه األمھات نحو حقوق 
  الطفل

47,75  5,56  48,80  5,14  -1,04  -1,68  0,09  
  غیر دال

  0,53  0,62-  0,44-  5,56  62,74  6,58  62,30  معاملة األمھات ألطفالھن
  غیر دال

إجمالي وعي األمھات 
  بحقوق الطفل

1,48  12,80  1,50  11,55  -1,92  -1,36  0,17  
  غیر دال

  ) ما یلى :17یتضح من جدول (
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ً بین متوسط درجات األمھات   -1 ال توجد فروق دالة إحصائیا
العامالت وغیر العامالت في مجموع عبارات (إدراك 

 ق الطفل , اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل ,األمھات لحقو
معاملة األمھات ألطفالھن , إجمالي وعي األمھات بحقوق 

-, 1,68-, 1,12-الطفل) حیث بلغت قیمة (ت) المحسوبة (
0,62 ,-1,36 .ً  ) وھي قیم غیر دالة إحصائیا

ذلك إلى أن وعي األم بحقوق أطفالھا وسعیھا إلشباع  وقد یرجع
لفة ال یتوقف على كونھا عاملة أو غیر عاملة فاألم احتیاجاتھم المخت

التي لدیھا فھم وإدراك ووعي بالحقوق المختلفة ألطفالھا إنما ذلك 
معلومات وخبرات وما نابع من داخلھا ومتوقف على ما اكتسبتھ من 

تمارسھ من تطبیق لتلك الخبرات والمعارف في معاملتھا ألبنائھا وذلك قد 
 غیر العاملة.تفعلھ األم العاملة و

ً لعمل األم (تعمل 18جدول (  ال  –) داللة الفروق بین متوسط درجات األطفال عینة البحث في استبیان األمن النفسي للطفل تبعا
  )300تعمل )(ن=

  البیان
  

  
  المحاور

  غیر عامالت  155عامالت    (ن=)
  )145( ن=

  
  الفرق بین

  المتوسطات

  
قیمة 

  ت

  
  مستوى الداللة

  المتوسط
  سابيالح

  االنحراف
  المعیاري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

دال 0,04  2,08  1,08  4,55  38,98  4,44  40,07  األمن االنفعالي
  )0,05عند(

األمن 
  االجتماعي

  غیر دال 0,38  0,87  0,50  5,12  48,22  4,85  48,72

األمن 
  االقتصادي

دال  0,03  2,13  1,12  3,98  34,31  5,05  35,44
  )0,05عند(

إجمالي األمن 
  النفسي للطفل

دال 0,04  2,11  2,71  10,54  1,21  11,64  1,24
  )0,05عند(

  ) ما یلى :18یتضح من جدول (
ً بین متوسطات درجات أطفال  ال توجد فروق-1 دالة إحصائیا

األمھات العامالت وغیر العامالت في األمن االجتماعي حیث 
ً  ) وھي قیمة غیر0,87بلغت قیمة (ت) المحسوبة (  . دالة إحصائیا

ھ وجیتأن ذلك قد یرجع إلى أن ما تقوم بھ األم من  وترى الباحثات
ي فید و تنشئة اجتماعیة ألطفالھا داخل المنزل والتي تؤثر بالتأك

م لقیالتوازن واالنسجام االجتماعي للطفل مرتبطة إلى حد كبیر با
 نماالجتماعیة التي تؤمن بھا األم والتي نشأت علیھا فھي جزء 

نسقھا االجتماعي والذي یدعمھ ویؤكد علیھ محیط األسرة 
مع مجتوالمجتمع الذي تتواجد فیھ والذي یتشابھ إلى حد كبیر في ال

بشكل عام فال تتوقف على عمل األم من عدمھ ألن المحرك 
  األساسي لھ ھو المجتمع. 

ً بین متوسطات درجات أطفال  -2 توجد فروق دالة إحصائیا
ر العامالت في مجموع عبارات األمھات العامالت وغی

 ) 2,08(األمن االنفعالي) حیث بلغت قیمة (ت) المحسوبة (
ً عند مستوى معنویة ( ), حیث 0,05وھي قیمة دالة إحصائیا
) بینما 40,07أن متوسط درجات أطفال األمھات العامالت (

) أي 38,98متوسط درجات أطفال األمھات غیر العامالت (
األمھات العامالت عن متوسط  یزید متوسط درجات أطفال

) ویبین 1,08درجات أطفال األمھات غیر العامالت بمقدار(
ة ذلك ارتفاع متوسط درجات أطفال األمھات العامالت بالنسب

 لمجموع عبارات األمن االنفعالي.
 ضیقأن ذلك یعود إلى أن المرأة العاملة نظرا ل وترى الباحثات 

 یاتھا للقیام ببعض المسئولوقتھا وكثرة أعبائھا تستعین بأبنائ
فال ألطاوالمھام االجتماعیة والمنزلیة وغیرھا مما یسھم في اعتیاد 
لیة سؤواالعتماد على النفس وینمي فیھم الثقة بالنفس ویشعرھم بالم

 تھموالنجاح وكل ذلك یعود علیھم باالستقرار النفسي وبناء شخصی
 ویزید لدیھم من مستوى االمن االنفعالي.

ً بین متوسطات درجات أطفال توجد فرو -3 ق دالة إحصائیا
األمھات العامالت وغیر العامالت في مجموع عبارات 

) 2,13(األمن االقتصادي) حیث بلغت قیمة (ت) المحسوبة (
ً عند مستوى معنویة ( ), حیث 0,05وھي قیمة دالة إحصائیا
) بینما 35,44أن متوسط درجات أطفال األمھات العامالت (

) أي 34,31طفال األمھات غیر العامالت (متوسط درجات أ
یزید متوسط درجات أطفال األمھات العامالت عن متوسط 

) ویبین 1,12درجات أطفال األمھات غیر العامالت بمقدار(
ذلك ارتفاع متوسط درجات أطفال األمھات العامالت بالنسبة 

 لمجموع عبارات األمن االقتصادي.
عمل یسھم في تلبیة أن خروج األم لل وقد یرجع ذلك إلى 

 جاتاالحتیاجات المادیة لألطفال بشكل أكبر وإشباع ھذه االحتیا
دي المادیة یسھم بالتأكید في تحقیق االستقرار واألمن االقتصا

 للطفل.
ً بین متوسطات درجات أطفال  -5 توجد فروق دالة إحصائیا

األمھات العامالت وغیر العامالت في مجموع عبارات ( 
ة سي للطفل) حیث بلغت قیمة (ت) المحسوبإجمالي األمن النف

ً عند مستوى معنویة(2,11( , )0,05) وھي قیمة دالة إحصائیا
) 1,24حیث أن متوسط درجات أطفال األمھات العامالت (
) 1,21بینما متوسط درجات أطفال األمھات غیر العامالت (

أي یزید متوسط درجات أطفال األمھات العامالت عن 
األمھات غیر العامالت بمقدار متوسط درجات أطفال 

) ویبین ذلك ارتفاع متوسط درجات أطفال األمھات 2,71(
العامالت بالنسبة لمجموع عبارات إجمالي األمن النفسي 

 للطفل.
في ضوء ما تم عرضھ ومناقشتھ من نتائج الفرض الثالث 

  یتضح أن:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األمھات العامالت  -1

الت في كل من (وعي األمھات بحقوق الطفل وغیر العام
 بمحاوره و األمن االجتماعي).

ي توجد فروق بین أطفال األمھات العامالت وغیر العامالت ف -2
ن كل من (األمن االنفعالي, األمن االقتصادي, إجمالي األم

.ً   النفسي للطفل) وبذلك تم قبول الفرض الثالث جزئیا
الفرض الرابع على  ینص النتائج في ضوء الفرض الرابع : -3

أنھ " ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األمھات عینة 
البحث الریفیات والحضریات في كل من وعي األمھات 
بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة بمحاوره الثالثة 

  واألمن النفسي للطفل بأبعاده الثالثة."
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ً لمكا) داللة الفروق بین متوسط درجات األ19جدول (  –(ریف  ن السكنمھات عینة البحث في استبیان وعي األمھات بحقوق الطفل تبعا
  ).300حضر)(ن=

  البیان
  
  المحـــــــاور

    73حضر       ن=  227ریف     ن= 
  الفرق بین

  المتوسطات

  
  قیمة ت

  
  المتوسط  مستوى الداللة

  الحسابي
  االنحراف
  المعیاري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

إدراك األمھات لحقوق 
  الطفل

دال  0,01  2,55  1,14  3,35  37,49  3,32  38,63
  )0,05عند(

اتجاه األمھات نحو 
  حقوق الطفل

دال  0,00  3,86  2,73  5,55  46,19  5,16  48,92
  )0,01عند(

معاملة األمھات 
  ألطفالھن

دال  0,00  5,41  4,24  6,67  59,30  5,54  63,55
  )0,01عند(

ت إجمالي وعي األمھا
  بحقوق الطفل

دال  0,00  5,14  8,12  13,13  1,42  11,26  1,51
  )0,01عند(

  ) ما یأتي: 19یتضح من جدول(
ً بین متوسطات درجات األمھات  -1 توجد فروق دالة إحصائیا

الریفیات والحضریات في مجموع عبارات إدراك األمھات 
) وھي 2,55لحقوق الطفل) حیث بلغت قیمة (ت) المحسوبة (

ً عند مستوى معنویة (قیمة دالة إح ) حیث أن 0,05صائیا
) بینما متوسط 38,63متوسط درجات األمھات الریفیات (

) أي یزید 37,49درجات أطفال األمھات الحضریات (
متوسط درجات األمھات الریفیات عن متوسط درجات 

) ویبین ذلك ارتفاع 1,14األمھات الحضریات بمقدار (
نسبة لمجموع عبارات متوسط درجات األمھات الریفیات بال

  إدراك األمھات لحقوق الطفل.
ً بین متوسطات درجات األمھات  -2 توجد فروق دالة إحصائیا

الریفیات والحضریات في مجموع عبارات( اتجاه األمھات 
) 3,86نحو حقوق الطفل) حیث بلغت قیمة (ت) المحسوبة (

ً عند مستوى معنویة(  ) حیث أن0,01وھي قیمة دالة إحصائیا
) بینما متوسط 48,92رجات األمھات الریفیات (متوسط د

) أي یزید متوسط 46,19درجات األمھات الحضریات (
درجات األمھات الریفیات عن متوسط درجات األمھات 

) ویبین ذلك أن اتجاه األمھات 2,73الحضریات بمقدار(
الریفیات أكثر إیجابیة  نحو حقوق الطفل من األمھات 

  الحضریات. 
ً بین متوسطات درجات األمھات  توجد فروق دالة -3 إحصائیا

الریفیات والحضریات في مجموع عبارات ( معاملة األمھات 
) وھي 5,41ألطفالھن) حیث بلغت قیمة (ت) المحسوبة (

ً عند مستوى معنویة ( ) حیث أن 0,01قیمة دالة إحصائیا
) بینما متوسط 63,55متوسط درجات األمھات الریفیات (

) أي یزید متوسط 59,30ت (درجات األمھات الحضریا
درجات األمھات الریفیات عن متوسط درجات األمھات 

) ویبین ذلك ارتفاع متوسط درجات 4,24الحضریات بمقدار(

األمھات الریفیات بالنسبة لمجموع عبارات معاملة األمھات 
  ألطفالھن. 

ً بین متوسطات درجات األمھات  -4 توجد فروق دالة إحصائیا
ي مجموع عبارات (إجمالي وعي الریفیات والحضریات ف

األمھات بحقوق الطفل) حیث بلغت قیمة (ت) المحسوبة 
ً عند مستوى معنویة(5,14(  )0,01) وھي قیمة دالة إحصائیا

) بینما 1,51حیث أن متوسط درجات األمھات الریفیات(
) أي یزید 1,42متوسط درجات األمھات الحضریات (

ط درجات متوسط درجات األمھات الریفیات عن متوس
 ) ویبین ذلك ارتفاع متوسط8,12األمھات الحضریات بمقدار(

درجات األمھات الریفیات بالنسبة لمجموع عبارات إدراك 
  األمھات لحقوق الطفل.

 سھمأن ذلك قد یرجع إلى أن التقدم التكنولوجي أ وترى الباحثات
 آلنبشكل كبیر في جعل العالم قریة صغیرة وبالفعل أصبح الریف ا

 ل تحضرا عن المدن بعدما أصبحت وسائل االتصال الحدیثةال یق
متاحة ومتوفرة وال سیما أن األمھات الریفیات اآلن یتمتعن 

ل سائبمستویات تعلیمیة عالیة تؤھلھن للبحث واالطالع واستخدام و
جة التواصل االجتماعي في الحصول على المعلومات المختلفة ونتی

دي ة للمرأة الریفیة (النوامحدودیة األنشطة الترفیھیة بالنسب
ت ة البیلوی,السینما, الموالت) والقیم السائدة في المجتمع الریفي بأو

 كبرأواألسرة في حیاة المرأة  فاھتمام األم الریفیة ینصب بشكل 
عرفة وم على االھتمام بأطفالھا وسعیھا إلشباع احتیاجاتھم المختلفة

  حقوقھم وتوفیرھا لھم بالشكل المطلوب.
أنھ توجد فروق بین متوسطات درجات األمھات  بق یتضحمما س

عینة البحث في مجموع عبارات استبیان وعي األمھات بحقوق 
الطفل بمحاوره (إدراك األمھات لحقوق الطفل , اتجاه األمھات 
نحو حقوق الطفل, معاملة األمھات ألطفالھن , إجمالي وعي 

  األمھات بحقوق الطفل).

ً لمح ) داللة الفروق20جدول (  –مة (ریف ل اإلقابین متوسط درجات أطفال األمھات عینة البحث في استبیان األمن النفسي للطفل تبعا
  ).300(ن= حضر)

  البیان
  
  

  المحـــــــاور

    73حضر    ن=  227ریف   ن=
  الفرق بین

  المتوسطات

  
  قیمة ت

  
  مستوى الداللة

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  )0,01دال عند(  0,00  4,08  2,42  4,45  37,71  4,39  40,13  األمن االنفعالي
  )0,01دال عند( 0,008  2,66  1,76  5,50  47,15  4,73  48,91  األمن االجتماعي
  )0,01دال عند( 0,00  4,26  2,56  4,40  32,95  4,49  35,52  األمن االقتصادي

  )0,01دال عند( 0,00  4,63  6,75  11,36  1,17  10,64  1,24  إجمالي األمن النفسي للطفل
  ) ما یأتي : 20یتضح من جدول(

ً بین متوسطات درجات األطفال في  -1 توجد فروق دالة إحصائیا
الریف والحضر في مجموع عبارات ( األمن االنفعالي) حیث 

ً 4,08بلغت قیمة (ت) المحسوبة ( ) وھي قیمة دالة إحصائیا
), حیث أن متوسط درجات أطفال 0,01عند مستوى معنویة (

) بینما متوسط درجات أطفال 40,13الریف (
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) أي یزید متوسط درجات أطفال الریف عن 37,71الحضر(
) ویبین ذلك 2,42متوسط درجات أطفال الحضر بمقدار (

ارتفاع متوسط درجات أطفال الریف بالنسبة لمجموع 
  عبارات األمن االنفعالي.

ً بین متوسطات درجات األطفال فيتوجد فروق دالة إحصائی -2  ا
الریف والحضر في مجموع عبارات (األمن االجتماعي) 

) وھي قیمة دالة 2,66حیث بلغت قیمة (ت) المحسوبة (
ً عند مستوى معنویة( ), حیث أن متوسط 0,01إحصائیا

) بینما متوسط درجات أطفال 48,91درجات أطفال الریف (
أطفال الریف عن  ) أي یزید متوسط درجات47,15الحضر (

) ویبین ذلك 1,76متوسط درجات أطفال الحضر بمقدار(
ارتفاع متوسط درجات أطفال الریف بالنسبة لمجموع 

  عبارات األمن االجتماعي.
ً بین متوسطات درجات األطفال في -3  توجد فروق دالة إحصائیا

الریف والحضر في مجموع عبارات (األمن االقتصادي) 
) وھي قیمة دالة 4,26وبة (حیث بلغت قیمة (ت) المحس

ً عند مستوى معنویة ( ), حیث أن متوسط 0,01إحصائیا
) بینما متوسط درجات أطفال 35,52درجات أطفال الریف (

) أي یزید متوسط درجات أطفال الریف عن 32,95الحضر (
) ویبین ذلك 2,56متوسط درجات أطفال الحضر بمقدار(

لمجموع  ارتفاع متوسط درجات أطفال الریف بالنسبة
  عبارات األمن االقتصادي.

ً بین متوسطات درجات أطفال  -4 توجد فروق دالة إحصائیا
الریف والحضر في مجموع عبارات ( إجمالي األمن النفسي 

) وھي قیمة 4,63للطفل) حیث بلغت قیمة (ت) المحسوبة (
ً عند مستوى معنویة ( ) حیث أن متوسط 0,01دالة إحصائیا

بینما متوسط درجات أطفال  )1,24درجات أطفال الریف (
) أي یزید متوسط درجات أطفال الریف عن 1,17الحضر (

) ویبین ذلك 6,75متوسط درجات أطفال الحضر بمقدار(

ارتفاع متوسط درجات أطفال الریف بالنسبة لمجموع 
عبارات إجمالي األمن النفسي  للطفل  وتتفق ھذه النتائج مع 

وجود فروق ذات من  )2013إناس كشك ( ما أكدتھ دراسة
داللة إحصائیة في متوسطات درجات أطفال الریف وبین 
متوسط درجات أطفال الحضر لصالح أطفال الریف بینما 

و  ) 2014ضحى عبود ( تختلف ھذه النتیجة مع دراسة 
التي  )2005(إیاد أقرع, و )2005سلیمان الریحاني (

أظھرت جمیعھا عدم وجود فروق جوھریة بالنسبة لألمن 
  سي بین من نشأوا في الریف والحضر.النف

في أن ذلك قد یرجع إلى أن طبیعة المجتمع الری وترى الباحثات 
 تعطي أھمیة كبیرة للعالقات االجتماعیة والتواصل االجتماعي

قة وترسیخ وتنظیم العالقات بین الكبار والصغار مما یعطي لعال
ي الطفل بأمھ وأسرتھ قوة وترابط تسھم في وجود إشباع نفس

 قوقحواجتماعي باإلضافة إلى أن تركیز اھتمام األم الریفیة على 
أطفالھا یجعلھا في سعي دائم إلشباع احتیاجاتھم النفسیة 

من واالجتماعیة واالقتصادیة مما یسھم بشكل فعال في تحقیق األ
  النفسي للطفل.

في ضوء ما تم عرضھ ومناقشتھ من نتائج الفرض الرابع یتضح 
 : ما یلى

روق ذات داللة إحصائیة بین األمھات الریفیات توجد ف -
  والحضریات في وعي األمھات بحقوق الطفل.

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أطفال الریف والحضر  -
 ً   .في األمن النفسي للطفل وبذلك تم رفض الفرض الرابع كلیا

ینص الفرض الخامس  :النتائج في ضوء الفرض الخامس -5
ذات داللة إحصائیة بین األطفال على أنھ " ال توجد فروق 

عینة البحث الذكور واإلناث في األمن النفسي للطفل بأبعاده 
  الثالثة.

ً لجنس الطف21جدول (  – ل (ذكور) داللة الفروق بین متوسط درجات األطفال عینة البحث في استبیان األمن النفسي للطفل تبعا
  ).300إناث)(ن=

  البیان
  

  المحـــــــاور

    164إناث    ن=  136ذكور   ن=
  الفرق بین

  المتوسطات

  
  قیمة ت

  
  المتوسط  مستوى الداللة

  الحسابي
  االنحراف
  المعیاري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  غیر دال0,49  0,68  0,35  4,66  39,38  4,35  39,74  األمن االنفعالي
  غیر دال0,33  0,97  0,56  4,88  48,23  5,09  48,79  األمن االجتماعي
  غیردال0,99  0,01-  0,005-  4,57  34,90  4,64  34,89  األمن االقتصادي

  غیر دال0,48  0,70  0,91  11,47  1,22  10,84  1,23  إجمالي األمن النفسي للطفل

  ) ما یأتي : 21یتضح من جدول( 
ً بین متوسطات درجات  -1 ال توجد فروق دالة إحصائیا

األطفال عینة البحث الذكور واإلناث في مجموع 
رات (األمن االنفعالي واألمن االجتماعي واألمن عبا

االقتصادي وإجمالي األمن النفسي للطفل) حیث بلغت 
) على 0,48, 0,99, 0,33, 0,49قیمة (ت) المحسوبة (

ً و تتفق ھذه النتیجة  التوالي وھي قیم غیر دالة إحصائیا
(أسماء عبده مع نتائج دراسات كل من 

الجابري (  ),أسماء2016فاطمة حمید,,()2017,
) , عقیل بن 2013) , إناس كشك ( 2013

) , ھدى الشمیمري وآسیا البركات ( 2013ساسى(
) )  2010) , زینب درویش وسامیھ  شحاتھ ( 2011

)  2007) ,(جمیل الطھراوي , 2010وحكمت الجمیلي(
)  2006) ,محمد أبو عوده (  2006, رمضان محمد (
) , (إیاد  2005(  ) , فھد الدلیم2006, أسماء العطیة (

) ، فاطمة 2001) , (زھور باشماخ،  2005أقرع، 
والتي أظھرت   )2002) , زینب شقیر(2002إبراھیم (

جمیعھا عدم وجود فروق دالھ إحصائیا  في مستوى 
ومن جانب  -2-2األمن النفسي یمكن أن تعزى للجنس .

آخر، تختلف نتائج البحث مع نتائج دراسات اخرى 
فروقا دالة إحصائیا بین الجنسین في أظھرت أن ھناك 

ضحى عبود ( مستوى األمن النفسي مثل دراسات 
 2013, منار بني مصطفي وأحمد الشریفین (  ) 2014

) , أمیرة  2012) , عمر بني یاس وصالح البركات ( 
) , غسان حسونھ  2011ھاشم وھادي حسین (

), نجاح السمیرى  2011) , سامیة إبریعم ( 2011(
)  2008, سالم المفرجي وعبد هللا الشھري ( )2009(

) , سامیة 2006, أحالم عبد هللا و شربت ( 
) , ( 2005) , سلیمان الریحاني (2005الحلفاوي(

  ).Rakes & etal 2001) و (2003عماد مخیمر (
ان ذلك قد یرجع إلى أن نظرة المجتمع اآلن ال  وترى الباحثات

المنزل أو خارجھ وأصبحت  تفرق بین الذكور واإلناث سواء داخل
البنت اآلن تحظى بكل ما یتمتع بھ الولد من ممیزات اجتماعیة 
وثقافیة ومادیة وترفیھیة وتعلیمیة وغیرھا وتحظى بنفس المعاملة 
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داخل المنزل وخارجھ  وأدى اختفاء نظرة الدونیة لإلناث إلى 
تحقیق التوازن النفسي واالجتماعي لإلناث بشكل موازي للذكور 

تفاعلھم وتقییمھم لمفردات المجتمع المادیة واالجتماعیة على  في
  السواء.

  ما سبق یتضح أن:
ث ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األطفال عینة البح -

من الذكور واإلناث في مجموع عبارات (األمن االنفعالي واأل
ل) االجتماعي واألمن االقتصادي وإجمالي األمن النفسي للطف

 بول الفرض الخامس كلیا.وبذلك تم ق
  لنتائج في ضوء الفرض السادس : ا - 6

ً بین  ینص الفرض السادس على أنھ " ال یوجد تباین دال إحصائیا
 ً األطفال عینة الدراسة في األمن النفسي للطفل بأبعاده الثالثة تبعا

لوعي األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة 
   بمستویاتھ الثالثة." .

ً تم استخدام أسلوب تحلیل  وللتحقق من صحة الفرض إحصائیا
لمعرفة  األمن النفسي للطفل  ANOVAالتباین في اتجاه واحد 

بأبعاده لكل من  (األمن االنفعالي ، األمن االجتماعي ، األمن 
ً لوعي األمھات  االقتصادي , إجمالي األمن النفسي للطفل) تبعا

مم المتحدة بمستویاتھ الثالثة بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األ
لمعرفة  Tukeyمرتفع) ، وتم تطبیق اختبار  - متوسط  -(منخفض 

داللة الفروق بین المتوسطات ومربع إیتا لحساب حجم األثر 
  ) توضح ذلك .23) , (22والجداول رقم (

ً لووثة لألطفال عینة الدراسة ) تحلیل التباین أحادي االتجاه الستبیان األمن النفسي للطفل بأبعاده الثال22جدول ( حقوق بعي األمھات فقا
  ).300الطفل (ن = 

مجموع  مصدر التباین البیان
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
  ف

مستوى 
 الداللة

 بین المجموعات  األمن االنفعالي
 داخل المجموعات

 الكلى

203,88 
5908,45 
6112,35 

2 
297 
299 

101,94  
19,89 

دال  0,00 5,12
  عند

 )0,01( 
 بین المجموعات  األمن االجتماعي

 داخل المجموعات
  الكلى

1232,64  
6192,31  
7424,95 

2  
297  
299 

616,32  
20,58 

29,56 0,00  
  دال عند

 )0,01( 
  بین المجموعات  األمن االقتصادي

  داخل المجموعات
  الكلى

1114,83  
5206,17  
6321,00 

2  
297  
299 

557,42  
17,53 

31,79 0,00  
  ل عنددا
 )0,01( 

إجمالي األمن 
 النفسي للطفل

 بین المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

6717,63 
30703,04 
37420,67 

2 
297 
299 

3358,81  
103,38 

32,49 0,00  
  دال عند

 )0,01( 
ً لواسة ) تحلیل التباین أحادي االتجاه الستبیان األمن النفسي للطفل بأبعاده الثالثة لألطفال عینة الدر 23جدول ( بحقوق  وعي األمھاتفقا

 ).300الطفل (ن = 
مستوى وعي األمھات   المحاور

  بحقوق الطفل
مستوى 
  منخفض

مستوى 
  متوسط

مستوى 
  مرتفع

  
  األمن االنفعالي

  مستوى منخفض
  37,53م =     43ن = 

-      

  مستوى متوسط
  39,93م =     127ن =

-2,402*  -    

  مستوى مرتفع
  39,83م =     130ن =

-2,295*  0,106  -  

  مستوى منخفض  األمن االجتماعي
  43,65م =     43ن = 

-      

  مستوى متوسط
  48,81م =    127ن = 

-5,159*  -    

  مستوى مرتفع
  49,76م =     130ن =

-6,118*  0.958  -  

  
  األمن االقتصادي

  مستوى منخفض
  30,46م =            43ن =

-      

  مستوى متوسط
  34,92م =         127ن = 

-4,464*  -    

  مستوى مرتفع
  36,33م =        130ن = 

-5,873*  -1,409*  -  

إجمالي األمن 
  النفسي للطفل

  مستوى منخفض
  111,65م =         43ن =

-      

  مستوى متوسط
  123,67م =       127ن = 

-12,026*  -    

  مستوى مرتفع
  125,93م =        130ن =

-14,287*  2,261  -  
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  )300متوسطات درجة األطفال في األمن النفسي بمحاوره وفقا لوعي األمھات بحقوق الطفل (ن = ) 24جدول (
  حجم األثر  قیمة إیتا  المتوسط  العدد  المستویات  المحاور

  
  األمن االنفعالي

  0,036  0,191  1,95  43  مستوى منخفض
  2,30  127  مستوى متوسط
  2,31  130  مستوى مرتفع

  0,148  0,385  1,70  43  توى منخفضمس  األمن االجتماعي

  2,35  127  مستوى متوسط
  2,48  130  مستوى مرتفع

  
  األمن االقتصادي

  0,115  0,339  1,60  43  مستوى منخفض
  2,10  127  مستوى متوسط
  2,33  130  مستوى مرتفع

إجمالي األمن 
  النفسي للطفل

  0,161  0,402  1,65  43  مستوى منخفض
  2,32  127  مستوى متوسط
  2,46  130  مستوى مرتفع

  ) ما یلي: 23) و(22یتضح من جدولي (
  ) ما یلي : 24یوضح جدول (

ً بین األطفال عینة الدراسة في  -1 یوجد تباین دال إحصائیا
ً لمستوى وعي األمھات بحقوق الط فل (األمن االنفعالي) تبعا

) وھى قیمة  دالة 5,12حیث بلغت قیمة (ف) المحسوبة ( 
ً عند مستوى داللة (إحصائ لة تم ) , ولبیان اتجاه الدال0,01یا

لة للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة دال Tuckyتطبیق اختبار 
الفروق بین متوسطات درجات األطفال عینة الدراسة في 

ً لمستوى وعي األمھات بحقو ق محور (األمن االنفعالي) تبعا
المستوى الطفل وقد وجد أن ھذه االختالفات في صالح فئة 

) حیث أن متوسط درجات 0,05المتوسط عند مستوى داللة (
 ).39,93تلك الفئة كانت( 

ً بین األطفال عینة الدراسة في  -2  (یوجد تباین دال إحصائیا
ً لمستوى وعي األمھات بحقوق الطف ل األمن االجتماعي) تبعا

) وھى قیمة  دالة 29,56حیث بلغت قیمة (ف) المحسوبة ( 
ً عند مس لة تم ) , ولبیان اتجاه الدال0,01توى داللة (إحصائیا

لة للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة دال Tuckyتطبیق اختبار 
الفروق بین متوسطات درجات األطفال عینة الدراسة في 
ً لمستوى وعي األمھات  محور (األمن االجتماعي) تبعا
بحقوق الطفل وقد وجد أن ھذه االختالفات في صالح فئة 

) حیث أن متوسط 0,05مرتفع عند مستوى داللة (المستوى ال
 ).49,76درجات تلك الفئة كانت (

ً بین األطفال عینة الدراسة في  -3  (یوجد تباین دال إحصائیا
ً لمستوى وعي األمھات بحقوق الطف ل األمن االقتصادي) تبعا

) وھى قیمة  دالة 31,79حیث بلغت قیمة (ف) المحسوبة ( 
ً عند مستوى داللة  لة تم ) , ولبیان اتجاه الدال0,01(إحصائیا

لة للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة دال Tuckyتطبیق اختبار 
الفروق بین متوسطات درجات األطفال عینة الدراسة في 
ً لمستوى وعي األمھات بحقوق  (األمن االقتصادي) تبعا
الطفل وقد وجد أن ھذه االختالفات في صالح فئة المستوى 

)  حیث أن متوسط درجات 0,05داللة ( المرتفع عند مستوى
 ).36,33تلك الفئة كانت ( 

ً بین األطفال عینة الدراسة في (  -4 یوجد تباین دال إحصائیا
ً لمستوى وعي األمھات  إجمالي األمن النفسي للطفل) تبعا

) 32,49بحقوق الطفل حیث بلغت قیمة (ف) المحسوبة ( 
ً عند مستوى داللة ( ) , ولبیان 0,01وھى قیمة  دالة إحصائیا

للمقارنات المتعددة  Tuckyاتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
وذلك لمعرفة داللة الفروق بین متوسطات درجات األطفال 
ً لمستوى  عینة الدراسة في ( إجمالي األمن النفسي للطفل) تبعا
وعي األمھات بحقوق الطفل وقد وجد أن ھذه االختالفات في 

)  حیث 0,05ند مستوى داللة (صالح فئة المستوى المرتفع ع
 ).125,93أن متوسط درجات تلك الفئة كانت ( 

أن ارتفاع مستوى وعي األم بحقوق  وقد یرجع ذلك إلى
ل لطفاالطفل یجعلھا على درایة باألسالیب اإلیجابیة في رعایة 

 وایضا بأھم احتیاجات الطفل وكیفیة اشباعھا بطریقة تكفل
ن قتصادي وتحقق لھ التوازللطفل االستقرار االجتماعي واال

  والثبات المطلوب خالل مراحل طفولتھ.
  وبحساب المتوسطات وقیمة إیتا لحساب حجم أثر وعي

ى األمھات بحقوق الطفل في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة عل
 األمن النفسي للطفل اتضح أن : 

أن درجة وعي األمھات بحقوق الطفل تؤثر بدرجة  -1
 ي حیث بلغت قیمة مربع إیتاصغیرة على األمن االنفعال

 ) وھي قیمة ذات أثر صغیر.0,036(
أن درجة وعي األمھات بحقوق الطفل تؤثر بدرجة  -2

متوسطة على األمن االقتصادي حیث بلغت قیمة مربع 
 ) وھي قیمة ذات أثر متوسط.0,115إیتا (

أن درجة وعي األمھات بحقوق الطفل تؤثر بدرجة كبیرة  -3
الي األمن النفسي للطفل على األمن االجتماعي وإجم
)على 161, 0) و (0,148حیث بلغت قیمة مربع إیتا (

  التوالي وھي قیمة ذات أثر كبیر.
في ضوء ما تم عرضھ ومناقشتھ من نتائج الفرض السادس 

ً بین كل من (األمن االنف أن ھناك یتضح   ،عالي تباین دال إحصائیا
من النفسي األمن االجتماعي ، األمن االقتصادي , إجمالي األ

ً لمستوى وعي األمھات بحقوق الطفل وبذلك یتم ر فض للطفل) تبعا
 .ً   الفرض السادس كلیا

    Conclusion الخالصة
 جاه توجد عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین (ات

األمھات نحو حقوق الطفل ، معاملة األمھات ألطفالھن, 
ن األمن وإجمالي وعي األمھات بحقوق الطفل)و استبیا
اللة ات دذالنفسي للطفل بأبعاده الثالثة , بینما ال توجد عالقة 

إحصائیة بین محور إدراك األمھات لحقوق الطفل ومحور 
 .األمن االنفعالي 

 و توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین( سن األم (
اتجاه األمھات نحو حقوق الطفل وكذلك إجمالي وعي 

 مھاتو بین( عدد األطفال) و اتجاه األ األمھات بحقوق الطفل
 نحو حقوق الطفل ومعاملة األمھات ألطفالھن 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األمھات العامالت
وغیر العامالت في استبیان وعي األمھات بحقوق الطفل 
بمحاوره ومحور األمن االجتماعي بینما توجد فروق بین 

العامالت في كل من محور  أطفال األمھات العامالت وغیر
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(األمن االنفعالي, األمن االقتصادي, إجمالي األمن النفسي 
 للطفل).

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األمھات الریفیات
والحضریات في جمیع محاور استبیان وعي األمھات بحقوق 
الطفل كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أطفال الریف 

 حاور استبیان األمن النفسي للطفل.والحضر في جمیع م
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األطفال عینة البحث

الذكور واإلناث في مجموع عبارات استبیان األمن النفسي 
  للطفل
  Recommendationsالتوصیات 

  الحرص على االتصال الفعال بین الطفل وأفراد األسرة
لفة ومحاولة للتعرف باستمرار على حاجات الطفل المخت

  إشباعھا بشكل یكفل األمن واالستقرار النفسي للطفل.
  تضمین المناھج التعلیمیة المختلفة مبادئ أساسیة عن حقوق

الطفل التي تضمنتھا اتفاقیة األمم المتحدة تتناسب في محتواھا 
  مع المراحل التعلیمیة المختلفة.

 الزواج  االھتمام بإقامة ندوات تثقیفیة  وتوعویة للمقبلین على
لتنمیة وعیھم  بحقوق الطفل  وتزویدھم بالمعلومات الكافیة 

 عن  معاملة األبناء وكیفیة التعرف على حاجاتھم النفسیة.
  أھمیة وضع خریطة إعالمیة واضحة توجھ وتوحد أداء

القائمین على شأن اإلعالم العربي بصفة عامة والوطني 
العربي كما بصفة خاصة فیما یتعلق بنشر ثقافة حقوق الطفل 

أقرتھا المواثیق واالتفاقیات الدولیة، من خالل ما تقدمھ 
مختلف وسائل اإلعالم من محتوى یعمل على تطبیق ھذه 

 الخریطة بشكل فعال. 
  أھمیة غرس القیم الدینیة لدى األطفال منذ الصغر والتأكید

علیھا، بحیث تكون القاعدة األساسیة التي ترتكز علیھا 
ھم، لما لذلك من دور ھام في شعور مختلف جوانب شخصیت

  الطفل باألمن النفسي.
     Referencesالمراجع

 القرآن الكریم.
أحالم محمود حسن عبد هللا و أشرف عبد الغنى محمد شریت  )1

): األمن النفسي أبعاده ومحدداتھ من الطفولة إلى 2006(
، 3، ع  16، م مجلة كلیة التربیة  ارتقائیة, الرشد, دراسة

  سكندریة, مصر.جامعة اإل
ٌ القانونیٍة لحقوق 2013احمد محمد على السواي ( )2 ): الحمایة

الطفل ودور اإلعالم في معالجة قضایاھا (دراسة في القانون 
, رسالة دكتوراهالدولي لحقوق اإلنسان والتشریعات الیمنیة),

  كلیة الحقوق , جامعة القاھرة , مصر.
ي من الوالدین ): إدراك األمن النفس 2006أسماء العطیة (  )3

وعالقتھ ببعض أبعاد تقدیر الشخصیة لدى أطفال المرحلة 
، مج  مجلة كلیة التربیةالمتأخرة القطریین وغیر القطریین، 

  جامعة اإلسكندریة ، مصر. 3، ع  16
) :  2013أسماء الجابري  ؛ ثناء النجیحي  و إلھام عمران (  )4

ى عینة بحث الصداقة و عالقتھا بمستویات األمن النفسي لد
) , العدد  16, مجلد ( مجلة دراسات الطفولة ,من المراھقین

) یونیو ,كلیة الدراسات العلیا للطفولة جامعة عین  59( 
  شمس , مصر .

): األمن النفسي وعالقتھ بالتنمر 2017أسماء محمد عبده ( )5
, 17, العدد  مجلة البحث العلمي في التربیة’ لدى المراھقین

 ین شمس , مصر.كلیة البنات ,جامعة ع
) : أسالیب المعاملة  2011أمیره ھاشم و ھادي حسین (  )6

, مجلة الوالدیة وعالقتھا باألمن النفسي لدى طلبة الجامعة 
 ), العراق. 12, العدد ( مركز دراسات الكوفة

): التحرش الجنسي وعالقتھ باألمن 2013إناس وھیب كشك ( )7
نة في س 14 -10النفسي لدى األحداث الجانحین من عمر 

, قسم علم النفس,  رسالة ماجستیرمحافظتي دمشق وریفھا , 
 كلیة التربیة , جامعة دمشق , سوریا .  

) : الشعور باألمن النفسي  2005إیاد محمد نادي أقرع (  )8
وتأثیره ببعض المتغیرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنیة ، 

  ، جامعة النجاح ،فلسطین .  رسالة ماجستیر غیر منشورة
, دار مناھج البحث التربوي):2000شیر صالح الرشیدي(ب )9

  الكتاب الحدیث , القاھرة , مصر.
): األمن النفسي وعالقتھ 2004جالل عزیز حمید  البدراني( )10

ماجستیر بالتوجھ الزمني لدى طلبة جامعة الموصل, رسالة 
  , كلیة التربیة .جامعة الموصل , العراق . غیر منشورة

): األمن النفسي لدى طلبة  2007جمیل حسن الطھراوي (  )11
الجامعات في محافظة غزة وعالقتھ باتجاھاتھم نحو 

مجلة كلیة التربیة الجامعة اإلسالمیة االنسحاب اإلسرائیلي ،
، الجامعة 2, العدد 15) ,المجلد (سلسلة الدراسات اإلسالمیة

  اإلسالمیة ,غزة, فلسطین.
لعاملین ): األمن النفسي لدى ا2003جھاد عاشور الخضري ( )12

بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة وعالقتھ ببعض سمات 
، كلیة التربیة، قسم رسالة ماجستیر غیر منشورةالشخصیة، 

  علم النفس، الجامعة اإلسالمیة, غزة, فلسطین.
): الحمایة الجنائیة للطفل في 2010حاج علي بدر الدین( )13

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانون الجزائري
 -، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقایدالجنائیة وعلم اإلجرام

 تلمسان , الجزائر.
 علم نفس النمو الطفولة والمراھقة):2005حامد زھران( )14

  ,عالم الكتب, القاھرة.6,ط
): االلتزام  2010حكمت عبد اللطیف نصیف الجمیلي(  )15

الدیني وعالقتھ باألمن النفسي لدى طلبة جامعة صنعاء, 
 ، جامعة صنعاء، الیمن.جستیر غیر منشورةرسالة ما

الطفولة في المیزان  ):2003داوود محمد عبد الباري( )16
, مكتبة ومطبعة االشعاع الفنیة, االسكندریة, 1, طالعالمي
 مصر.

) : المشاركة الوالدیة كما یدركھا  2006رمضان محمد(  )17
المجلة األبناء وعالقتھا باألمن النفسي و التحصیل الدراسي , 

 ) , جامعة سوھاج , مصر.22, العدد ( ربویةالت
) : األمن النفسي والشعور بالوحدة  2001زھور باشماخ (  )18

ً والمقبولین  النفسیة لدى عینة من المرضى المرفوضین أسریا
ً بمنطقة مكة المكرمة ،  ، رسالة ماجستیر غیر منشورةأسریا

 جامعة أم القرى ، السعودیة.
) : االنتماء واألمن  2010 زینب درویش  و ،سامیھ شحاتھ ( )19

, المؤتمر االقلیمي  : دراسة تحلیلیھالنفسي لدى الطالب 
الثاني لعلم النفس , رابطة االخصائیین النفسیین المصریة , 

 مصر.
 الشخصیة السویة والمضطربة): 2002زینب محمود شقیر( )20

  , مكتبة النھضة المصریة ,القاھرة , مصر. 2, ط 
) : الصالبة  2008 الشھري ( سالم المفرجي  و عبد هللا )21

النفسیة و األمن النفسي لدى عینة من طلبة جامعة أم القرى 
 مجلة علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانیةبمكة المكرمة , 

  ) أكتوبر , جامعة المنیا , مصر. 19, العدد ( 
): الطمأنینة االنفعالیة لدى طلبة  ٢٠٠٥سامیة الحلفاوي(  )22

، كلیة الدراسات ستیر غیر منشورةرسالة ماجالجامعات, 
  اإلنسانیة، جامعة األزھر، مصر.

) : أسالیب المعاملة الوالدیة و  2011سامیھ  إبریعم (  )23
عالقتھا باألمن النفسي لدى عینة من طالب المرحلة الثانویة 

 24, مجلد (  , مجلة البحوث النفسیة و التربویةمن الجنسین 
  امعة المنوفیة , مصر.), كلیة التربیة , ج 2) العدد ( 

) : العالقة بین أسالیب مواجھة  2010سعد المشوح (  )24
الضغوط كأحد مصادر األمن النفسي ومستویات اإلشباع 



178 Mothers' awareness of children's rights in the light of the United Nations Convention and its relation to child psychological security 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 4October 2020 
 

الوظیفي لدى عینة من العسكریین في المملكة العربیة 
، مركز البحوث والدراسات  مجلة البحوث األمنیةالسعودیة، 

  ریاض , السعودیة.، ال 42بكلیة الملك فھد األمنیة، العد
): أثر نمط التنشئة األسریة في  ٢٠٠٥سلیمان الریحاني(  )25

،  ١٢، مج مجلة دراسات العلوم التربویةالشعور باألمن. , 
  , الجامعة األردنیة، عمان، األردن،.١١ع 

): الحمایة الجزائریة للطفل في أحكام 2014سھیل سقنى ( )26
 ماجستیر رسالةالشریعة اإلسالمیة و القانون الجزائري, 

,كلیة العلوم االنسانیة , قسم العلوم الشرعیة , جامعة الوادي, 
  الجزائر.

): الحمایة الجنائیة للطفل في القانون 2011سویقات بلقاسم ( )27
,  رسالة ماجستیر منشورة في القانون الجنائيالجزائري، 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، الجزائر.
): إساءة المعاملة واألمن النفسي 2004 السید عبد المجید ( )28

، ، دراسات نفسیةلدى عینة من تالمیذ المدارس االبتدائیة
، العدد الثاني، رابطة اإلخصائیین النفسیین  14مجلد 

  المصریة , مصر .
) : األمن النفسي وعالقتھ بالعنف  2014ضحى عبود (  )29

االسري لدى عینة من تالمیذ مرحلة التعلیم االساسي في 
مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة دارس مدینة دمشق , م

) العدد االول , .كلیة التربیة ,  12, المجلد ( وعلم النفس
 جامعة دمشق , سوریا.

): االغتراب وعالقتھ باألمن  2004عادل محمد العقیلي (  )30
، قسم العلوم االجتماعیة، كلیة رسالة ماجستیرالنفسي، 

نایف العربیة للعلوم األمنیة، الدراسات العلیا، جامعة 
  الریاض، السعودیة.

): فاعلیة برنامج تدریبي في تحسین 2014عاطف أبو غالى ( )31
الكفاءة االجتماعیة لدى التلمیذات المساء الیھن في مرحلة 

 ,المجلة االردنیة في العلوم التربویةالطفولة المتأخرة 
  ,األردن.3,ع10,مج

لمتأخرة ,مظاھر مرحلة الطفولة ا): 2008عباس سبتى( )32
  ، دراسة مكتبیة.النمو ومشكالتھ

): الحمایة الجنائیة للطفولة في 2010عز الدین كیحل( )33
العدد السابع ،  مجلة االجتھاد القضائيالشریعة اإلسالمیة، 

  ، جامعة بسكرة , الجزائر. 2010دیسمبر 
): األمن النفسي و عالقتھ باألنشطة 2013عقیل بن ساسي( )34

دراسة میدانیة بمدینة  یذ الخامسة ابتدائياإلبداعیة لدى تالم
),  13, العدد(مجلة العلوم االنسانیة و االجتماعیة غردایة,

  جامعة قاصدي مرباح , ورقلة, الجزائر.
): إدراك األطفال لألمن النفسي  ٢٠٠٣عماد محمد مخیمر (  )35

، مج مجلة دراسة نفسیةمن الوالدین وعالقتھ بالقلق والیأس. 
  , مصر.4، ع ١٣

) : العالقة ما بین  2012مر بني یاس و صالح البركات (ع )36
مستوى األمن النفسي و المسؤولیة الوطنیة لدى طلبة التعلیم 

مجلة كلیة الجامعي باألردن , دراسات تربویة ونفسیة, 
 اكتوبر, جامعة الزقازیق ,  مصر. –) 77, العدد (  التربیة

عینة  ) : مستوى األمن النفسي لدى 2011غسان حسونھ (  )37
من معاقي االعتداءات اإلسرائیلیة في الجامعات الفلسطینیة 

) , الجزء الثاني,  35, العدد (  مجلة كلیة التربیةبغزه .
 جامعة عین شمس , مصر .

التطور التاریخي منذ  -): حقوق الطفل2000غسان خلیل( )38
  ، شمالي أند شمالي، بیروت .بدایة القرن العشرین

حقوق الطفل ): 2008العتیبي(فاطمة بنت فرج بن فرحان  )39
,وزارة التعلیم العالي  ورعایتھ في اإلسالم وفي دولة السوید

  ، المملكة العربیة السعودیة.
):األمن النفسي وعالقتھ 2016فاطمة مختار عمر حمید ( )40

, المجلة العلمیة لكلیة التربیةبأسالیب المعاملة الوالدیة, 

امعة مصراتھ , المجلد الثاني, العدد السادس , دیسمبر, ج
 لیبیا.

) : المناخ النفسي واالجتماعي و  2002فاطمھ إبراھیم (  )41
عالقتھ بالطمأنینة االنفعالیة و قوة االنا لدى طلبة الجامعة 

، قسم علم  رسالة ماجستیر غیر منشورهاإلسالمیة بغزه ,
 النفس . كلیة التربیة , الجامعة اإلسالمیة .,غزه.

أنینة النفسیة و عالقتھا بالوحدة ) : الطم 2005فھد الدلیم (  )42
. العدد  مجلة جامعة الملك سعودالنفسیة لدى طلبة الجامعة . 

  ) , السعودیة.1) العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة ( 18( 
) : تطور مستوى الوعي المھني لدى 2014ماجدة دحمري(  )43

الطلبة تبعا لمستویاتھم التكوینیة على ضوء خدمات التوجیھ 
مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علوم معي, الجا

, كلیة العلوم االجتماعیة  التربیة تخصص: إرشاد وتوجیھ
  واإلنسانیة, قسم العلوم االجتماعیة ,جامعة الوادي , الجزائر .

) : دراسة لبعض االتجاھات  2006محمد ابو عوده (  )44
و السیاسیة واالجتماعیة وعالقتھا بمستویات األمن النفسي 

رسالة التوافق الدراسي لدى طلبة جامعة االزھر بغزه , 
 .یة التربیة , جامعة االزھر , غزه, كل ماجستیر غیر منشوره

) : المناخ األسرى وعالقتھ بالصحة  ٢٠٠٠محمد بیومى (  )45
،  رسالة ماجستیر (غیر منشورة)النفسیة لألبناء المراھقین ،

  لقاھرة , مصر.معھد الدراسات والبحوث التربویة ، جامعة ا
حقوق الطفل في ): 2013محمد حمید الرصیفان العبادي( )46

، التشریعات الوضعیة و المواثیق الدولیة ,دراسة مقارنة
  الطبعة األولى، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، األردن.

): المناخ األسرى وعالقتھ باألمن 2010محمد صالح األمام( )47
, بحث مقدم لبصریةالفكري لدى المراھقین ذوى االعاقة ا

) 25-22في الفترة من( للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري
جماد األول , جامعة األمیر نایف بن عبد العزیز لدراسات 

  األمن الفكري بجامعة الملك سعود, السعودیة.
): المعاییر الدولیة لحمایة الطفل من العنف 2008ملیكة أخام ( )48

المجلة الجزائریة للعلوم ، دراسة مقارنة بالتشریع الجزائري
 , الجزائر. 2عدد  القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة،

)  2013منار سعید بني مصطفي و أحمد عبد هللا الشریفین (  )49
: الشعور بالوحدة النفسیة واألمن النفسي و العالقة بینھما لدى 

,  المجلة األردنیة، العلوم التربویةطلبة جامعة الیرموك , 
  ) ,األردن. 2عدد (  ) , 9مجلد ( 

): المعاملة الوالدیة 2006میساء یوسف بكر المھندس( )50
والشعور باألمن النفسي والقلق لدى عینة من طالبات المرحلة 

، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستیرالمتوسطة , 
  السعودیة.

): المساندة االجتماعیة وعالقتھا 2010نجاح السمیري ( )51
ى أھالي البیوت المدمرة خالل العدوان باألمن النفسي لد

مجلة جامعة النجاح اإلسرائیلي على محافظات غزة، 
، جامعة 8، العدد 24)، المجلد لألبحاث (العلوم اإلنسانیة

  النجاح, فلسطین.
الرفض  –): القبول 2016نھى عبد الرحمن ابو الفتوح( )52

الوالدي كما یدركھ األبناء وعالقتھ بشعورھم باألمن النفسي 
, كلیة التربیة, بحث منشورفي مرحلة الطفولة المتأخرة, 

  جامعة حلوان , مصر.
) : مستوى األمن  2011ھدى الشمیمري و آسیا البركات (  )53

النفسي " الطمأنینة االنفعالیة " لدى الطالبة الجامعیة في 
, المؤتمر السنوي ضوء الحالة االجتماعیة والتخصص 

, المجلد  ة عین شمسالسادس عشر لإلرشاد النفسي بجامع
 ) ,جامعة عین شمس, مصر. 2( 

): األمن النفسي وعالقتھ بمفھوم الذات  2009وفاء عقل(  )54
, كلیة  رسالة ماجستیر غیر منشورةلدى المعاقین بصریا، 

 التربیة , الجامعة اإلسالمیة, غزة.
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