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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   المعنويالغياب ]
 
 ]يالتعليم الثانو لألب وعالقته بالتوافق الدراس  للمراهق ف

 معنرص مسعودة[ الباحثة: ]

  علم النفس األرسي بجامعة وهران سادستسجيل طالبة دكتوراه ]
 
 م2021-2020[الجزائر - ف

 

 : للدراسة الملخص

ز الغياب المعنوي لألب التوافق الدراسي لدى المراهق البحث الحاىلي  يهدف              إىل الكشف عن العالقة بي 
صممت الباحثة . ( تلميذا  397تكونت عينة البحث من تالميذ السنة األوىل والثانية ثانوي قوامها )المتمدرس، 

: "إستبيان  ات البحث وهي ز لجمع البيانات الخاصة بمتغي   لتوافق" و"إستبيان االمعنوي لألب الغياب اداتي 
" ية  الدراسي ،حيث حكمت من طرف مجموعة من األساتذة  ذوي اإلختصاص ، وأخضعت لدراسة سيكومي 

وط الصدق والثبات ، ز اأن هناك عالقة حيث أظهرت نتائج البحث  تحققت فيها رسر  الغياب المعنويرتباطية بي 
لف باختالف جنس التالميذ ، وأظهرت نتائج البحث أيظا وجود والتوافق لدراسي ، وأن هذه العالقة تختلألب 

ز التالميذ ، غي  أنه لم يظهر فرق دال إحصائيا  ي الغياب المعنوي لألب والتوافق الدراسي بي 
ز
فروق دالة إحصائيا ف

ي متغي  السن فقد 
ز
ز التالميذ تبعا لمتغي  الجنس والمستوى الدراسي أما ف وق دالة د فر أشارت النتائج إىل  وجو  بي 

ي متغي  الغياب المعنوي لألب فقط  لصالح الفئة العمرية )
ز
سنة( ولم تظهر فروق دالة عىل 18-17إحصائيا ف

ز مستوى التوافق   . الدراسي لدى الفئتي 

 المراهق المتمدرس.  -التوافق الدراسي -لألب النفسي الغياب  : مصطلحات الدراسة 

         Abstract: 

          Current research aims to uncover the relationship between the absence of moral and psychological 

compatibility and father of adolescent research sample consisted of the first and second year student’s 

secondary strength (397). the researcher designed three tools to collect data on the search variables: ' 

questionnaire for father absence ' and ' psychological questionnaire and school ', where it ruled by a group 

of professors and specialists to study the sikomtret achieved the requirements of validity and reliability, 

so that search results have shown that there is a correlation between the absence of the father and 

psychological compatibility And, that this relationship differ according to sex of pupils, and the search 

results showed also differences statistically function in the absence of the father and the psychological 

and school pupils, however, did not show statistically significant difference between students depending 

on the variable sex and educational level in either the variable age results indicated the existence of 

differences in moral father absence variable only for the age group (17-18 years) and did not show 

differences at the level of psychological compatibility of the two categories. Keywords: absence of 

father-psychological 

           Keywords: Absence of Father, Psychological,Compatibility Study, Adolescent. 

 

 مقدمة البحث:  



   
   

                                                                           المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                           
  البحث ا –و  العدد األ – خامسالمجلد ال

 
  م 2020 – نيسان  – 15                                                                     (  16 -  38 ) ص:  لثان

 

16 
  التعليم الثانوي المعنويالغياب                                                مسعودة

 
 لألب وعالقته بالتوافق الدراس  للمراهق ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                     International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مهما اختلفت معطياته الثقافية  ات شمولية تعد الوظيفة الو  -المحلية  -يتصف المجتمع البرسر ز الدية من بممي 
أهمها ، وتشمل الوظيفة الوالدية وجود األم إىل جانب ابنها كما تتضمن قيام األب بدوره اتجاه أرسته وارتباطه 

ي تستقبل الفرد منذ والدته ، فهي   وتستمد األرسة أهميتها من حيث الوثيق بها. 
 كونها البيئة االجتماعية األوىل الت 

ي الذي يمارس فيه الطفل عالقته اإلنسانية ، ولذلك فهي المسئولة عن اكتسابه أنماط السلوك 
المجتمع اإلنسائز

ي االجتماغي ، ومن ثم فإن الكثي  من مظاهر التوافق وسوء التوافق ترجع إىل نوع العالقات اإلنسان
ز
 األرسة من ية ف

ي منهما اتجاهاته وأنماط سلوكه خالل مواقف الحياة المختلفة لذا فإن شخصية األبناء 
الوالدين حيث يستق 

 تتشكل من خالل أنماط المعاملة الوالدية  . 

ي ك    
ي تعتز

 لبما أن أسلوب التنشئة الوالدية يعتير إحدى وكاالت التنشئة االجتماعية أو التطبيع اإلجتماغي الت 
سلوك يصدر عن األب أو األم أو كليهما معا ، ويؤثر عىل الطفل وعىل نمو شخصيته سواء قصد بهذا السلوك 
ي سلوك األبناء وبناء 

ز
ي البيت لها أثارها العميقة الجذور ف

ز
التوجيه أم ال ،ومن ثم فإن األحوال والظروف السائدة ف

ز الطفل ( إىل أن العال1990" )Rohterشخصياتهم ، حيث يشي  "روتر  ي يسودها الدفء والحب بي 
قة اآلمنة الت 

ووالديه عامل واق له يؤدي إىل شعوره بالكفاية والثقة والقدرة عىل المواجهة والتحدي ، بينما عدم وجود عالقة 
ي المواجهة بل إن عدم وجود 

ز
حميمة يمكن الوثوق فيها تجعل الفرد يشعر بعدم الكفاية وعدم الثقة والعجز ف

 (. 299-275، ص 1996قد يمثل مفتاحا للتنبؤ باضطرابات الشخصية )عماد مخيمر ،  عالقة حميمة

ي حياة الطفل خاصة أنه أول من يمثل السلطة خارج ثنائية" أم     
ز
ي الذي يدخل ف

 -ويعتير األب الشخص الثائز
ي حيا

ز
ي تجربة التنشئة االجتماعية الحقيقية ، والدور الذي يلعبه ف

ز
يقترص  فل الة الططفل " ، فهو أول مصدر ف

اف ، فوجود األرسة بعناضها المكتملة ) األب   -فقط عىل تمثيل السلطة بل فيه تتمثل الرعاية والمتابعة واإلرسر
ي تربطهم .  -األم

ي تستمد جذورها من العالقة الوثيقة الت 
 األبناء( يعد أول أساس للصحة النفسية الت 

لوفاة يعد من األسباب الخارجة عن اإلرادة و السيطرة و لكن الغياب و إن حرمان األبناء من الوالد بشكل كىلي كا   
ي بسبب الطالق أو

السفر أو االنشغال المتواصل بالعمل أو الغياب المعنوي، يعد مشكلة حقيقية تخلق  الجزئ 
ات طويلة أو  حاالت من االنفصال عن األرسة ، و غياب األب ي دولة أخرى لفي 

ز
ي أنه مهاجر ف

 أنه المعنوي ال يعتز
ل و يعيش مع أفراد أرسته إال أنه ال  ز ي الميز

ز
ي أو انفصل عن زوجته و تزوج بأخرى، فاألب قد يكون موجودا ف

ز
متوف

ي عمله أويتسم باال مباالة تجاه األرسة و يفتقد 
ز
يقوم بدوره الطبيغي ألسباب عدة منها أنه مشغول طوال الوقت ف

ل و كأنه ا ز ي الميز
ز
حيث لم يعد يلعب ذلك الدور المحوري  لحاضز الغائبعنرص المسؤولية و يكون وجوده ف

 
ً
ل أمرا ز  منه أن مهامه تقترص عىل ما هو خارج عتبة الميز

ً
اجع دوره بشكل ملحوظ ظنا ي األرسة، في 

ز
واألساسي ف

 
ً
ز أفراد األرسة و إىل حالة من الجمود ، مامحتما قد يؤدي إىل فقدان المشاعر األبوية و غياب االنسجام و التآلف بي 

ي و القلق النفسي . ال
 عاطقز

ولعل هذه البيئة األرسية المحرومة من أحد أركانها تهدد بإنشاء جيل محمل باإلضطرابات النفسية والسلوكية ،  
ي حياة  األبناء  فالرعاية 

ز
فاألرسة  قائمة عىل التوازن الذي  يحدثه الوجود الفاعل لكال الوالدين وخاصة األب ف

ي األبناء من اإلنحراف والسلوك الخاط  ، وتحد  األرسية المستندة إىل وجود 
األب الفعال والمؤثر داخل األرسة  تق 

ي مرحلة المراهقة ، حيث 
ز
ي ، خصوصا ف

ة كالفشل الدراسي واإلحساس بالحرمان العاطقز من ظهور مشكالت كثي 
وره ن ممارسة ديكون من الصعب عىل األم وحدها أن تتحمل مسئولية تربية األبناء ، كما يشكل تخىلي األب ع

واستقالته من مسئولياته تدريجيا وعجزه عن الرعاية الالزمة والتوجيه السليم عىل أبنائه، نوع من الغياب المعنوي 
اف العائىلي الدقيق والقوة الموجهة له ، بحيث يحرم الوالد المراهق  يفقد هذه األرسة وهذا اإلبن نوعا من اإلرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي معه ، هذا التفاعل الذي يعتير من المقومات الهامة لنمو شخصيته من اإلتصال النفسي والتفاعل اإليجا ئر
 وتحقيق استقراره النفسي الذي يجنبه الكثي  من المشاكل السلوكية . 

ي حياتهم الدراسية بوجه خاص فالطالب  كما    
ز
ي سلوك االبناء بوجه عام وف

ز
تظهر اثار معاملة األب بشكل واضح ف

ي التنشئة تنمو لديه القدرة عىل االعتماد عىل النفس والثقة بالذات  الذي يستخدم معه األباء أساليب
ز
ايجابية ف

ي حالة استخدام ألباء 
ز
مما قد ينعكس ايجابيا عىل تقدمه العلىمي ومستوى تحصيله الدراسي والعكس صحيح ف

لثقة بالنفس األساليب تنش  ئة سلبية من قسوة او تدليل او اهمال تجعل من الطالب اتكاليا يشعر بالقلق وضعف 
ات سلبية واضحة عىل نشاطه العلىمي وتوافقه الدراسي .  ك تأثي 

 وبالنتيجة قد يي 

يتفهم مرحلة المراهقة واليتهيأ لمواجهتها ، كما أنه اليهيئه  يواجهه المراهق هو أن الوالد ال  وإن أخطر ما     
ي بعض الحاالت يقف أمامه عاجز عن فهمه وعن التعاطف

ز
ة معه ومد يد العون إليه ونتيج لمواجهتها فنجده ف

ىل األم ، تظهر واإلعتماد ع  لضغوط الحياة وافتقاد الكثي  من األباء للوقت أو كيفية التعامل مع األبناء أو اإلتكالية
ي مدارسهم فهم يحملون هذه المشكالت إىل بيئاتهم التعليمية مما يؤدي إىل 

ز
بعض المشكالت النفسية للطالب ف

ات ثالثة هي :شخصية عدم القدرة عىل ت . "فالذي يحدد سلوك األبناء متغي  حقيق النجاح و التوافق الدراسي
أن يلعب  ومن المفروضالوالد واتجاهاته ، وسلوكه ، فاألبناء يكتسبون سالمة شخصياتهم من شخصية والدهم ، 

ي مرحلة مراهقة أبنائه سواءا 
ز
م دد الكثي  من معالم شخصيتهكانو ذكورا أو إناثا ، ألن ذلك سيح  األب دورا مهما ف

ي حياة المراهق ، علما أنه اليقصد 
ز
وحت  مستقبلهم ، لذلك فإن وجود األب وحضوره المعنوي له عظيم األثر ف

ي تحقيق التوازن النفسي واإلنفعاىلي ، فمعلوم أن 
ز
بكلمة وجوده أن يراه اإلبن فقط دون أن يكون له أي دور فعال ف

بالقلق والخوف ، ويزيد من إحساسه بالثقة بالنفس وتقدير الذات ويحد من  حنان األب يجنب اإلبن الشعور 
    (. 50-49،ص 2005شعوره بالعدائية ")حمد هللا ربيع، 

والشك أن الغياب المعنوي لألب يحيل إىل طرح الكثي  من األسئلة ، وهو ما يعد انشغاال حقيقيا بالنسبة      
اء ،  ي تفرض نفسها عىل بساط البحث باستمرار وذلك إللقاء الضوء عىل و يعتير من أهم الموضوعات اللخير

لت 
ي قد يقع فيها األباء ، ولقياس مدى صحة أو سوء سلوكهم مع أبنائهم وانعكاس ذلك عىل  شخصيتهم 

األخطاء الت 
ي تعليم األبناء، وشغل األم لوظيف

ز
بوية وغيابه كنموذج ف ي لألب من وظائفه الي  األب  ةحيث أن اإلنسحاب التدريخر

ي تحديد المراهق لهويته وهو مايؤثر عىل توافقه النفسي و الدراسي ، 
ز
، تؤدي إىل تكوين اختالل ف استنادا و أكير فأكير

ي عىل الوالد أن يقوم به اتجاه األبناء ، فإن الدراسة العلمية المعمقة لهذه الظاهرة 
إىل أهمية هذا الدور الذي ينبغز

ي ظل  ، وتبيان جوانبها المختلفة ، أمر 
ز
بوية لهذا الدور ف يستحق البحث الجاد والمستمر لمواكبة المستجدات الي 

ات اإلجتماعية ، وهذا ماتسغ إليه الدراسة الحالية.   المتغي 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: -

ية السلبية بفالغياب المعنوي لألب باعتباره نوع من الرعاية الوالدية المهملة يمثل مظهرا من مظاهر أساليب الي  
ي المواقف 

ز
، قد يشعر من خالله المراهق بالالمباالة وغياب الحب والتفاعل الذي يجب أن يبديه الوالد له ف

ي إمداد المراهق بالعاطفة 
ز
ورية عند الحاجة ، وهو بمثابة فشل الوالد ف المختلفة  ونقص الرعاية والمساندة الرصز

ورية لنموه اإلنفعاىلي والن
ي به الوالوتلبية حاجاته الرصز

ي يأئ  د  فسي واإلجتماغي ، "والذي يتضمن أي سلوك سلتر
ي األرسة ، مما يؤدي إىل حدوث اضطرابات نفسية وسلوكية تضعف 

ز
ي والطمأنينة ف

كنقص الحب والدفء العاطقز
ي 
ز
ك هذا الغياب أثارا ف ي الحياة المدرسية حيث يي 

ز
القدرة عىل تكوين عالقات سوية مع األخرين ، وعىل النجاح ف

و شخصية المراهق وعىل توافقه منها:عدم الشعور باألمن النفسي ، محاولة جذب انتباه األخرين ، السلبية نم
ي وعدم القدرة عىل تبادل العواطف" )حمد هللا ربيع، 

 (.  55،ص 2005،الشعور العدائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تبا أيضا ومن المالحظ        
ز
ي تسهم ف

ي اهتمت بالتعرف عىل العوامل الت 
والتحصيل  ين التوافقأن الدراسات الت 

ة بدأت  ي السنوات األخي 
ز
الدراسي كانت دائما تركز عىل الجوانب العقلية والخصائص الشخصية للتلميذ ولكن ف

ي تباي حركة نشيطة تهتم بالعوامل البيئية المحيطة بالتلميذ لمعرفة مدى ما 
ز
ن التحصيل تسهم به هذه العوامل ف

ز التالميذ وقد ركزت هذه الد ي تحديد الدراسي بي 
ز
ها ف راسات بصفة عامة عىل أساليب المعاملة الوالدية ومدى تأثي 

ز  ا فعاال للعالقة اإليجابية بي  واألبناء  آلباءامستوى التحصيل عندهم، وتشي  الدراسات الحديثة إىل أن هناك تأثي 
ظائف ما أشارت إىل أن الو وأن ذلك يؤدي إىل احتمال زيادة قدرة الطفل عىل مواجهة المهام العقلية بكفاءة أكير ، ك

ز  ي 1999و األبناء، كدراسة "جابر عبد الحميد ") اآلباءالمعرفية لدى األطفال تتأثر بالعالقات اإليجابية بي 
( الت 

ز أساليب المعاملة الوالدية ومستوى  أوضحت التحليالت اإلحصائية فيها وجود عالقات ارتباطية دالة وموجبة بي 
د األبناء ،وقد كان من نتائج هذه الدراسة أن الدعم األبوي لألبناء ونوع الضبط التحصيل والتكيف المدرسي عن

ي قام به كل 
ي تحديد مستوى التحصيل لديهم ، وكذلك الدراسة الت 

ز
الذي يمارسونه اتجاههم له الدور البارز ف

ز وتوماس  ي الوالدي يز Rollins & Thomas "(1979من"روليز
ي توصلت اىل أن الدعم العاطقز

يد من تقدير ( الت 
والدراسية )نجوى  االجتماعية، ويزيد من تقبله للقيم األخالقية ، والمعايي   االبتكاريةالطفل لذاته ، وينىمي قدراته 

 (. 144، ص 2011غالب نادر ،
 

 الدراسات السابقة: 
ي تشخيص مشكلة البحث واستخال  الدراساتتعد  

ز
ز بها الباحث ف ي يستعي 

 صالسابقة من أهم المرجعيات الت 
فرضياته والتأكد من صحتها . و موضوع الدراسة الحالية يتضمن جوانب مختلفة وهي غياب المعنوي لألب 

و بالرجوع إىل األدبيات المتعلقة بهذا الموضوع  وجدت الباحثة عدة دراسات  . وعالقته بالدراسي لدى المراهق
ا منها إىل أن الظروف األرسية تؤثر تأث عربية وأجنبية تناولته جزئيا ومن زوايا مختلفة وأشارت نتائج عدد  ا كبي  ي 

ي تشكيل 
ز
ة تسهم ف ي ظلها لمؤثرات كثي 

ز
، وكما أنهم يخضعون ف عىل توافق األبناء و نموهم النفسي والدراسي

ي سياق عرض 
ز
ي مراحل نمو الحقة مثل المراهقة . و هوما سنحاول أن نستشفه  ف

ز
شخصيتهم أثناء طفولتهم أو ف

 : هذه الدراسات
ز أساليب التنشئة الوالدية وفعالية الذات األكاديمية  (1994)صالح  وقامت        بدراسة هدفت إىل معرفة العالقة بي 

ز وإىل التنبؤ بفعالية الذات من خالل أساليب التنشئة الوالدية وقد تراوحت األعمار  ز من الجنسي  لدى المراهقي 
ز    18و 16لجميع أفراد العينة بي 

ّ
د
ُ
( . وأوضحت 0.5قدر ب  ) ( سنة وانحراف معيار 16.6ر ب  )سنة بمتوسط عمري ق

 :  ما يىلي نتائج الدراسة 
ز أساليب تنشئة األب القائمة عىل اإلذالل والرفض واإلشعار بالذنب و فاعلية  - وجود عالقة ارتباطيه سالبة بي 

ز من الذكور .   الذات األكاديمية لدى المراهقي 
ز أسا - ليب تنشئة األب القائمة عىل التسامح والتوجيه والتشجيع وفاعلية الذات وجود عالقة ارتباطيه موجبة بي 

ز الذكور.   األكاديمية لدى المراهقي 
ز أساليب التنشئة الوالدية لألب القائمة عىل اإلذالل، الحماية الزائدة و فاعلية   - وجود عالقة ارتباطيه سالبة بي 

 الذات األكاديمية لدى المراهقات اإلناث. 
ز  -قة ارتباطيه سالبة وجود عال - ز من الجنسي  ي المراهقي 

ز
ز  -بالنسبة للعينة الكلية المتمثلة ف  أساليب تنشئة بي 

ز ، و وجود عالقة ارتباطية موجبة  ي الحماية الزائدة والشعور بالذات, والفعالية الذاتية للمراهقي 
ز
األب المتمثلة ف

ز كل من التسامح والتعاطف والتوجيه من األب وفاعلية الذ  ات األكاديمية لديهم . بي 
ز من األب وغي   (1997)للجمل  دراسة       ي محاولة للتعرف عىل التوافق النفسي واإلجتماغي لألطفال المحرومي 

ز
ف

ز عىل مدد زمنية متباعدة و لدراسة العوامل النفسية و الديموغرافية المرتبطة بظاهرة حرمان الطفل  المحرومي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز ( طف150من األب مع عينة قوامها ) ي بالقاهرة  موزعي 
ال من الذكور من الصف الثالث والرابع والخامس االبتدائ 

ز من األب , 100( طفال يقيمون مع أبائهم ومجموعة مكونة من ) 50إىل مجموعة مكونة من ) ( طفل محرومي 
ا توافق ي التحصيل الدراسي وأكير

ز
ي األب كانوا أكير تفوقا ف نفسيا واجتماعيا   ا فقد بينت النتائج أن أفراد العينة حاضز
ز من األب حديثا أو منذ مدة زمنية طويلة   ودراسيا من المحرومي 

ي دراسة       
ز
ي األب،  (1998)للبخيت وف ي األب وأقرانهم حاضز  األطفال غائتر

ز ي كانت تهدف إىل معرفة الفروق بي 
الت 

ي التوافق الدراسي و ربط ذلك بمتغي  "الذكورة 
ز
ي مرص عىل "ف

ز
( طفل من 200عينة قوامها )،أجريت الدراسة ف

ي 
ز
ي األب ف ي األب يتفوقون عىل األطفال غائتر

ي ، وبينت نتائجها أن األطفال حاضز
ذكور الصف الخامس اإلبتدائ 

نفسية( التحرر من الضغوط ال-المثابرة -التفاعل االجتماغي  -متغي  التوافق الدراسي المتضمن )النظام المدرسي 
ي متغي  "الذكورة "المتضمن )ا

ز
ى غالب )نجو  الخلو من الحساسية الشخصية( -التوحد  -المظهر العام  -لميولوف
 (. 165-137،ص  2011،
ي دراسة      

ز
عنوانها" أنواع الحرمان األبوي وأثرها عىل التوافق الشخصي واإلجتماغي  (2005) أليت حبوش سعاد وف

ي استهدفت معرفة ما إذا كان هناك اخ للطفل واتجاهه نحو األب"،
ز منوالت  ز فئات األطفال المحرومي   تالف بي 

األب بالطالق والوفاة واإلهمال من حيث التوافق الشخصي واإلجتماغي ومعرفة اتجاه هؤالء األطفال نحو األب 
ي حاالت الغياب بالطالق أو باإلهمال. 

ز
شملت الدراسة مجموعة من مدارس حي الصديقية بوهران وتعاملت  ف

ز 277) الباحثة فيها مع عينة تتكون من اوح عمرهم بي 
 سنة قسمت إىل ثالث مجموعات :  12و 9( طفال يي 

( طفال يعانون من الحرمان  45( طفال, انتقت الباحثة منها )132مجموعة أوىل: عينة عشوائية احتوت عىل ) -     
 من األب باإلهمال. 

 ( طفال. 145مجموعة ثانية: عينة قصدية احتوت عىل ) -     
ي اعتمدتها الستخالص بياناتها: المقابلة العياديةوكانت أدو        

ار والمالحظة العيادية ، اختب  ات الدراسة الت 
ز من األب باإلهمال، اختبار التوافق الشخصي واإلجتماغي ،  النتقاءاإلتجاهات الوالدية  عينة األطفال المحرومي 

باحثة ائهم و اختبار رسم العائلة ، وسجلت الاختبار اتجاه األطفال نحو أب -لشخصية األطفال  نيا اختبار كاليفور 
ز من األب  ز من األب حيث أن األطفال المحرومي  ز األطفال المحرومي  ي توصلت إليها فرقا بي 

ضمن النتائج الت 
ز من األب  ز من األب بالطالق واألطفال المحرومي  باإلهمال كانوا أقل توافقا اجتماعيا من األطفال المحرومي 

ي األطفال بالوفاة ، وأنه كلم
ا كان اتجاه الطفل سلبيا نحو األب زاد سوء التوافق الشخصي واإلجتماغي لدى عينت 

ز من األب باإلهمال )أيت حبوش سعاد، ز من األب بالطالق واألطفال المحرومي   (. 82، ص 2005المحرومي 
ي دراسة للباحثة        

ز
نفسي للمراهق المتمدرس حول معاملة األب وأثرها عىل التوافق ال (2007) دموش فريدة وف

ي  ي أو سلتر ي الوسط الجزائري )التعليم الثانوي( كان الهدف منها معرفة ما إذا كان لنوعية معاملة األب أثر إيجائر
ز
ف

ي شملت عينة تتكون من )
( تلميذا متمدرسا, باستخدام 914عىل التوافق النفسي بالنسبة للمراهق المتمدرس والت 

 ملة األب( واختبار التوافق النفسي من إعداد الباحثة ، كانت النتائج كالتاىلي : مقياس المعاملة الوالدية )معا
ز الذين أدركوا معاملة األب عىل أنها إيجابية )التقبل( حققوا توافقا  -  من ثالثة أرباع من الطلبة المراهقي 

إن أكير
ب تؤثر إيجابيا عىل التوافق النفسي وهوما يؤكد أن المعاملة اإليجابية لأل  %4،75نفسيا إيجابيا وتقدر نسبتهم ب : 

ي الوسط الجزائري. 
ز
 بالنسبة للمراهق المتمدرس ف

 

ز الذين أدركوا معاملة األب عىل أنها سلبية ، قد حققوا توافقا نفسيا  - إن أربعة أخماس من التالميذ المراهقي 
ي أن المعاملة السلبية .وهذا ي%41,70متوسطا أي نسبة تحقيق التوافق وعدم التوافق متساوية ومقدرة ب: 

عتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف
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ي الوسط الجزائري لألب تؤثر 
ز
-137 ،ص2007)دموش فريدة، نسبيا عىل التوافق النفسي للمراهق المتمدرس ف

138 .)   

ي أجريت Mussen(1963) موسندراسة  أما      
ز واتجاهاتهم الت  حول أثر العالقات الوالدية عىل شخصية المراهقي 

ي أمريكا تراوح
ز
ز ف ز )مع ذكور مراهقي  ( سنة ونصف واستعملت فيها 17( سنة و نصف و)11ت أعمارهم مابي 

المقابلة كوسيلة لجمع المعلومات ، فقد بينت نتائجها أن األبناء اللذين لم يحصلوا عىل عطف أبوي كاف كانوا 
ي المجتمع وأكير 

ز
ي عالقاتهم اإلجتماعية كما كانوا أقل اندماجا ف

ز
وترا وقلقا تأقل أمنا وثقة بالنفس وأقل توافقا ف

ي مقياس الدافعية لإلنجاز األكاديىمي من هؤالء الذين يرون أنهم يحصلون عىل 
ز
وتحصلوا عىل درجات منخفضة ف

 . عطف أبوي كاف

ة الشعور بالوحدة واإلنطواء وعالقة الفرد Hojat (1982 ) هوجاتكما أجرى          ز خير دراسة تناولت العالقة بي 
ض الباحث أن ا ألفراد اللذين يقررون أنهم لم ينعموا بعالقات مرضية مع أبائهم يكونون أكير ميال بالوالدين، و افي 

ز تضم األوىل)  ي مرحلة المراهقة، تكونت عينة الدراسة من مجموعتي 
ز
ة الشعور بالوحدة النفسية ف ( 232لخير

ي 76( ذكرا و )156شخصا، منهم )
ز
ز اللذين يدرسون ف كية ، الجامعات األمري( أنتر من الطلبة و الطالبات اإليرانيي 

ز   عام، وأسفرت نتائج الدراسة عن:  39و 18واللذين تراوحت أعمارهم بي 
 أن األفراد ذوي الشعور المرتفع بالوحدة النفسية قد أقروا بأن أبائهم لم يكونوا يقضون معهم وقتا كافيا وال  -

 يحاولون مساعدتهم عند الحاجة إليهم .  يتفهمون مشاكلهم ، وال 
ي       

ز
ي Kalter and all (1989 )وآخرون  كالت   دراسة ل  و ف

ي الوضع  هدفت الت 
ز
إىل الكشف عن أثر غياب األب ف

ي مستشقز األمراض النفسية التابع لجامعة ميشيغان بالواليات 
ز
ي أجريت ف

ز والت  النفسي لألطفال و المراهقي 
وا من  ( طفال و مراهقا من المرضز من14المتحدة األمريكية عىل عينة مكونة من ) ز الذين حرصز أبناء المطلقي 

ز من نتائجها أن نسبة المشكالت النفسية و  أجل التقييم و العالج و طبق عليهم مقياس الحاالت النفسية ،  تبي ّ
 السلوكية األكير شيوعا لديهم كانت  كما يىلي : 

 . اإلكتئاب(، المخاوف المرضية ،حدة المزاج ،الحزن، لديهم مشكالت نفسية هي )القلق 63% -
ي النتائج الدراسية بصورة عامة )نجوى غالب ، % 56-

ز
 (.. 143،ص 2011لديهم درجات متدنية أو درجات أقل ف

ي تربية أبنائه وتوجيههم وإرشادهم لبناء ونمو ذواتهم  
ز
لقد أوضحت هذه الدراسات الدور الكبي  للحضور األب ف

ي وشخصياتهم جنبا إىل جنب مع النمو العقىلي والفكري والجسدي, كم
ز
بوية األبوية ف  نجاح ا تؤثر هذه األساليب الي 

 .  أبنائهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم واعتمادهم عىل أنفسهم وتحقيقهم التوافق و اإلنجاز الدراسي
 
  :البحثإشكالية  

ي إلتجاهاته      
ي لتوجهات الطفل العلمية والفكرية والسلوكية والبائز

ي كونها المحدد الحقيق 
ز
تظهر أهمية األرسة ف

حو مختلف المواضيع الخارجية، وإن دور األرسة كنظام إجتماغي محركه األساسي هوا ألب الذي يشكل حضوره ن
ي بنائهم النفسي السوي. "ودوره ليس مجرد 

ز
النوغي  واضطالعه بدوره اتجاه أبنائه ذكورا وإناثا أهمية جوهرية ف

ي 
ز
 تماسك األرسة واستمرارها ، حيث يقوم وجود عضوي أو إقتصادي ، أي عبارة عن ضاف أىلي بل دوره أساسي ف

بية بما أن أساليب التنشئة الحديثة ترى أنه البد من مشاركته فيها ، ألن وجود األب وسط أوالده  ي الي 
ز
بالمشاركة ف

ز  ، يهت   دفئا عاطفيا حميميا  ي العالقات بي 
ز
من شأنه أن يدعم مفهوم المشاركة من أجل خلق مناخ صخي سليم ف

ي مساعدة أبنائه عىل تحقيق أفراد األرسة ج
ز
ي مثل هذا المناخ سوف يكون لألب دوره الفاعل والمؤثر ف

ز
ميعا، وف

أهداف التنشئة السليمة ،وهي تنمية ما لديهم من إمكانيات ذهنية ووجدانية إىل أقص حد ممكن ومن ثم إشباع 
 . ( 168، ص 2011حاجات األبناء النفسية وتحقيق التوافق النفسي لهم")سامية ابريعم، 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ
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Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

فسه و حيث يفقد ثقته بن االستقرار فالمراهق حينما يحاط بجو أرسي مضطرب يشعر فيه بالقلق وعدم        
ز به، و بذلك تضطرب عالقاته  ي حاالت الطالق و الموت  االجتماعيةبالمحيطي 

ز
داخل و خارج األرسة، كما يحدث ف

ل بسبب السفر أ ز ابغياب أحد الوالدين، وكذلك الغياب عن الميز ت و بسبب العمل الذي يستدغي غياب األب لفي 
ي حياة المراهق بمعتز 

ز
ي حاالت الغياب المعنوي لألب، ذلك األب الحاضز الغائب ف

ز
طويلة عن البيت، و كذلك ف

 عىل نفسيته خطي   أن له حضورا مكانيا غي  أنه ال يستجيب له وال يتفاعل معه بشكل فعال، وهذا الغياب له أثر 
ي يقودها بفطنته ويقظته ليحمل أبنائه إىل ، باعتبار األب 

مصدر األمن والحماية له ، وهو ربان لسفينة األرسة الت 
ي مقدمة مسئولياته، وعليه الحفاظ عليها 

ز
شواط  الدفء واألمان ، ومهما كانت مشاغله فيجب أن تبق  األرسة ف

ز األم   .وكذلك توزي    ع األدوار بشكل مدروس بينه وبي 
ي أجراها "اندريوهذا ما أكدته كذ  

ة من G.Andry "(1993) لك الدراسة الت  ،وقد أسفرت عن أن نسبة كبي 
ز أبائهم عالقات غي   ز كانت العالقة بينهم وبي  ز الجانحي   " Unsatisfactory " مرضية مجموعة من المراهقي 

 رضيةأوال تساعد عىل النمو اإلجتماغي السوي لديهم ، بينما كانت عالقاتهم مع أمهاتهم عالقات م
"Satisfactory "  وقد وصف الباحث العالقة غي  المرضية بالصفات التالية: سلطة األب عىل اإلبن شديدة

،احتقار األب ألعمال اإلبن و عدم شعور األب بالحب اتجاه اإلبن و شعور اإلبن بأنه غي  مرغوب فيه ومهمل 
 (. 125، ص 2011)نجوى غالب نادر ،

خالل تناولها لمرحلة مهمة من مراحل النمو، و هي مرحلة المراهقة الوسىط إذ أن وتنبثق مشكلة البحث من       
، حيث يلعب نمط المعاملة االوالدية الذي  ي هذه المرحلة هو تحقيق التوافق النفسي و الدراسي

ز
الجانب المهم ف

ي تكوين شخصية سوية لهم من خالل تواجده و حضوره داخ
ز
أداء  ل األرسة و يعامل به األب ألبنائه دورا مهما ف

ز الغياب  مسؤولياته، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن اإلشكالية التالية : ما نوع العالقة بي 
ي الغياب المعنوي لألب والتوافق 

ز
المعنوي لألب والتوافق الدراسي لدى تالميذ عينة البحث ؟ وهل هناك فروق ف

ات الديمغرافية لدى  ي الجنس والسن والمستوى الدراسي ؟الدراسي تبعا للمتغي 
ز
 عينة البحث المتمثلة ف

  :و تحددت إشكالية البحث بالتساؤالت اآلتية     
ز الغياب المعنوي لألب و التوافق الدراسي لدى التالميذ ؟ -1   هل توجد عالقة بي 
 هل تختلف عالقة الغياب المعنوي لألب ومستوى الدراسي باختالف جنس التالميذ؟ -2
ز التالميذ اللذين يعانون من الغياب المعنوي لألب والتالميذ الذين  هل -3 توجد فروق دالة إحصائيا بي 

  ؟الدراسي اليعانون من الغياب المعنوي لألب من حيث التوافق 
ات الديمغرافية  -4 ي التوافق الدراسي تبعا للمتغي 

ز
ي الغياب المعنوي لألب وف

ز
هل توجد فروق دالة إحصائيا ف

ي الجنس والسن والمستوى الدراسي ؟لدى عينة ا
ز
 لبحث المتمثلة ف

   
 : فرضيات البحث

ي ضوء اإلطار النظري للبحث و نتائج الدراسات السابقة ، تبتز البحث الحاىلي الفرضيات التالية       
ز
 :ف

ز الغياب المعنوي لألب والتوافق الدراسي للمراهق المتمدرس -  .توجد عالقة ارتباطية بي 
 .ة الغياب المعنوي لألب بمستوى التوافق الدراسي باختالف جنس المراهق المتمدرستختلف عالق -
ز التالميذ الذين يعانون من الغياب المعنوي لألب و التالميذ الذين ال يعانون من  - توجد فروق دالة إحصائيا بي 

ي التوافق الدراسي 
ز
  .الغياب المعنوي لألب ف

ي الغياب ال-
ز
ي التوافق الدراسي تبعا للجنس المراهق المتمدرستوجد فروق دالة إحصائيا ف

ز
 .معنوي لألب وف

ي التوافق الدراسي تبعا للمستوى الدراسي للمراهق -
ز
ي الغياب المعنوي لألب وف

ز
توجد فروق دالة إحصائيا ف

 .المتمدرس
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي التوافق الدراسي تبعا لسن المراهق المتم -
ز
ي الغياب المعنوي لألب وف

ز
  .رسدتوجد فروق دالة إحصائيا ف

  : أهمية البحث-
ي الفكر النفسي ، وهو غياب األب المعنوي ، وهو  - ي تير

ي أنه يتناول أحد الموضوعات الحديثة الت 
ز
تكمن أهميته ف

ي البيئة العربية ما زال  –وما زالت  –وإن تناولته الدراسات األجنبية 
ز
بالبحث والتجريب بمفهوم مختلف، إال أنه ف

ي طور النمو والبحث ، واخ
ز
ي تناولت هذا المفهوم يؤكد أن المجال ما زال بحاجة إىل ف

تالف نتائج الدراسات الت 
ي تعمل عىل التحقق من أصالة المفهوم ، والتأصيل النظري له ، 

المزيد من الدراسات النظرية والتطبيقية الت 
 . ومدى تباينه عن المفاهيم األخرى وعالقته بها

ي مجا -
ز
وع موض ل األرسة يخلو من دراسة هذا الجانب، غياب المعنوي لألب،ترى الباحثة أن أدبيات البحث ف

ي 
ز
، عىل حد علم الباحثة حت  اآلن ف الدراسة، حيث ال توجد دراسات تناولت هذا الموضوع من قبل بشكل مبارسر

ي الميدا
ز
ي المجال العلىمي وف

ز
 .األرسي نالبيئة الجزائرية ، وبالتاىلي فإن ما ستسفر عنه من نتائج يعتير إضافة جديدة ف

ز  - ي عالقته بالتوافق الدراسي لدى المراهقي 
ز
تساعد نتائج هذه الدراسة عىل إظهار غياب األب المعنوي ف

، ذات الصلة الوثيقة بالصحة النفسية لألبناء و تنشئتهم السوية، و من ثم اإلستفادة من نتائج البحث،  ز المتمدرسي 
ي  توجيه األباء ليتمكنوا من ممارسة دورهم الحق

ز
. والذي يؤدي إىل تنمية ف ز ، و تحقيق النمو السوي للمراهقي  ي

يق 
ي 
ز
ز صحتهم النفسية وزيادة فاعليتهم الذاتية واألكاديمية وكفاءتهم الشخصية ونجاحهم ف شخصيتهم وتحسي 

 . حياتهم
 
ات البحثا   لمتغتر

 
  :لتحديد اإلجران

ي لها أكير من تعر     
ي هذا البحث العديد من المصطلحات الت 

ز
طلح يف لذلك تحدد الباحثة تعريفا لكل مصيوجد ف

ي هذه الدراسة بالمفاهيم األتية
ز
م به ف ز  :له عالقة أساسية بصلب موضوع البحث وتلي 

وهنا المفهوم المقصود هو أن األب يكون متواجدا مع أفراد أرسته ،  مفهوم الغياب المعنوي لألب اصطالحا:  - 
ل، إال أنه ال يقوم  ز ي نفس الميز

ز
ي ويعيش معهم ف

ز
ي الحب والدفء الذي يبديه لإلبن ف

ز
، المتمثل ف بدوره الطبيغي

ط، كما يشي  أيظا إىل غياب  المواقف المختلفة من خالل الثناء عليه، وحسن الحديث إليه والفخر به بال قيد ورسر
اف ومتابعة وتوجيه ، الذي يحتمل أن يفرسه المف بوي لألب من إرسر فل ده غاحوص عىل أن والالسلوك والدور الي 

ي يراها ذات أهمية بالنسبة له، وعدم مساندته عند م عنه، غي  
هتم به، غي  عائر  به وبشؤونه وأنشطته واألمور الت 

 .الحاجة إليه مما يجعله يشعر بأنه مهمل و غي  مرغوب فيه من قبل والده
ي للغياب المعنوي لألب : هو - 

ي يتحصل عليها التالمي المفهوم اإلجرائ 
بيان الغياب ذ عىل إستمجموع الدرجات الت 

( طبقا  ،البعد األرسي ، البعد  النفسي  : )البعد  هي  المعنوي لألب والمتكون من ثالث أبعاد  ستجاباتهم ال  الدراسي
 . )( فقرة ، باستخدام بدائل األجوبة المتاحة )دائما ، أحيانا ، أبدا58حيال فقرات هذا اإلستبيان المكونة من )

: وهو قدرة ا البعد   -  ي بناء شخصية المراهق ، بإحاطته النفسي
ز
ي تسهم ف

ألب عىل إشباع الحاجات النفسية الت 
بالمودة والحب والعطف والدفء والقبول واإلهتمام والرعاية المادية والنفسية والمعنوية كالتقبيل والتشجيع 

 .والمداعبة واللمس وتقديم المساعدة عند الحاجة وتقدير شخصيته
م األب بدوره الطبيغي داخل األرسة بخلق جو من الحب والتآلف والتماسك والحوار وهو قيا البعد األرسي:   - 

 .بمشاركة األبناء باتباع أسلوب التفعيل واإلقناع
 -  : بوي وتشجيع  البعد الدراسي اف العائىلي والتوجيه والضبط الي  ي اإلرسر

ز
وهو قدرة األب عىل القيام بمسئوليته ف

 .النجاحاألبناء عىل اإلهتمام با لدراسة و 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: المفهوم اإلصطالحي للتوافق -  ، كما  الدراسي ز وهو "العالقة السوية للمراهق المتمدرس بالزمالء والمدرسي 
ي للمراهق المتمدرس نحو الدراسة و تنظيم الوقت و طريقة  االتجاهيتضمن  ، " )عىلي ااالستذكاراإليجائر ي

لزهرائز
 .) 50ص، 2009

 - : ي للتوافق الدراسي
ي يتحصل عليها التالميذ عىل ه المفهوم اإلجرائ 

التوافق  استبيانو مجموع الدرجات الت 
، د ) بع: هما الدراسي والمتكون من بعدين  ز سة المراهق نحو الدرا اتجاهوبعد  عالقة المراهق بالزمالء والمدرسي 

المتاحة  ( فقرة باستخدام بدائل األجوبة17والمذاكرة( طبقا إلستجاباتهم حيال فقرات اإلستبيان المكونة من )
 .) ال)نعم ، 

ز الطالب وزمالئه من المدرسي )المحيط  العالقة معبعد    -  الزمالء، األساتذة(:   يصف هذا البعد العالقة بي 
شي  ي حيث التعاون والتقبل والمشاركة باألنشطة واأللعاب باإلضافة إىل تكوين الصداقات واالنسجام معهم. كما 

ي 
ي حضور هذا البعد إىل طبيعة العالقة الت 

ز
 يقيمها الطالب مع معلميه من حيث  تقبله لهم ولتوجيهاتهم والرغبة ف

  .حصصهم واالستفسار منهم عن كل صعب واالرتياح لمقابلتهم
ي مدرسته ، ومقدار  المذاكرة: بعد اإلتجاه نحو الدراسة و  -  

ز
ويشي  هذا البعد إىل مدى تقبل الطالب للدراسة ف

ي استذكار 
ز
 .دروسه الجهد الذي يبذله ف

              :حدود البحث: تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يىلي  -
ي مستوى السنة األوىل و الثانية  - 

ز
ي المرحلة الثانوية ف

ز
ية: تقترص هذه الدراسة عىل عينة من الطالب ف حدود برسر

المراهقة سنة( و هي مرحلة  18-15ثانوي ، وفروعها العلمية و األدبية، كما تقترص هذه الدراسة عىل الفئة العمرية )
 .أو المتوسطة الوسىط

يسي وثانوية  -  ، بمدينة 11حدود مكانية: أجريت الدراسة بثانوية أحمد بن يخي الونرسر  .تسمسيلتديسمير
ي الدراسة:  - 

ز
ز الغياب المعنوي  منهج البحث المتبع ف بما أن موضوع الدراسة  الحالية يتعلق ببحث العالقة بي 

، ألنه يتناسب لألب والتوافق  ي التحليىلي
الدراسي لدى المراهق المتمدرس ، كان من المناسب اتباع المنهج الوصقز

 وطبيعة البحث االرتباطي والمقارن. 
 
اتها: ح ( نسخة تحتوي عىل اإلستبيانات الخاصة " الغياب المعنوي لألب 420تم توزي    ع ) جم العينة وممتر 

" جاعها كلها، وبعد تصحيحها تقلصت عىل تالميذ السنة األوىل والتوافق الدراسي  والثانية ثانوي ،حيث تم اسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  توزي    ع العينة حسب الجنس:  -      

 ضح توزي    ع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس: ( يو 01الجدو  رقم ) 

 العدد الجنس

 222 ذكور

 175 إناث

 397 المجموع

فرد، حيث أن تالميذ الذكور يتفوقون عىل  397( إىل أن عينة الدراسة األساسية تتكون من 01يشي  الجدول رقم)
 . %44.08و %55.81التالميذ اإلناث وبنسبة كل واحد منهما عىل التواىلي 

: تو  -  زي    ع العينة حسب المستوى الدراس 

:  02الجدو  رقم )  ( يوضح توزي    ع عينة الدراسة األساسية حسب المستوى الدراس 

 

 العدد المستوى الدراس  

 178 السنة األوىل ثانوي

 219 السنة الثانية ثانوي

 397 المجموع

، عىل تالميذ السنة األوىل %55.16 ( إىل أن تالميذ السنة الثانية ثانوي يتفوقون بنسبة02يشي  الجدول رقم)
 . %44.83ثانوي وبنسبة 

 توزي    ع العينة حسب السن:  -

 ( يوضح توزي    ع عينة الدراسة األساسية حسب السن: 03الجدو  رقم ) 

 

 

 

 

 المجموع إناث ذكور السن

15-16 83 111 194 

17-18 139 64 203 

 397 175 222 المجموع
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ز %44.08و %56،ونسبة كل منهما عىل التواىلي  ور يفوق عدد اإلناث( أن عدد الذك03يشي  الجدول رقم)  ي حي 
ز
، ف

ي الفئة العمرية
ز
 وهي نسب متقاربة.  %51.13ونسبة %48.86سنة  16-15بلغت نسبتهم ف

  البحث -
 
ي األدوات المستعملة ف

ز
لتوافق وإستبيان االغياب المعنوي لألب  إستبيان: تمثلت هذه األدوات ف

ي تم إعدا
ي تهدف إىل قياس دهما من طرف الباحثة بالدراسي الت 

اإلطالع عىل بمجموعة من المقاييس العربية الت 
ي تستند إليها الخاصية المراد قياسها لإلستعانة بها 

ي استهدفت قياس أوالبحث عن األبعاد الت 
ساليب ، والت 

: تمثلت أد. المعاملة الوالدية من جهة األب ، التوافق الدراسي لدى المراهق المتمدرس  وات البحث فيما يىلي

:البعد النفسي -1 ي مقياس غياب األب المعنوي الموجهة لقياس ثالث أبعاد رئيسية وهي
ز
تمثلت األداة األوىل ف

فقرة  58فقرة ، وبلغ العدد الكىلي للفقرات  16فقرة والبعد الدراسي  15فقرة ، والبعد األرسي يشمل  27ويشمل 
ت صالحة للقياس ، ويطلب من المفح وص اإلستجابة عىل كل فقرة من فقرات المقياس حسب البدائل اعتير

اوح من ) حة بتدرج يي  ي عددها 3( إىل )1المقي 
اوح  43( للعبارات الموجبة والت  فقرة ، والعبارات السالبة بتدرج يي 

ي الجدول رقم ) 15( وعددها 1( إىل )3من )
ز
 (. 04فقرة كما هو موضح ف

رات حسب أبعاد مقياس الغياب المعنوي لألب،والفقرات الموجبة ( يوضح توزي    ع الفق 04الجدول رقم )-
 والسالبة والسقف النظري لكل بعد: 

السقف 
النظري لكل 

 بعد

 البعد عدد الفقرات الفقرات الموجبة الفقرات السالبة

27       ←
81 

14 ،19 ،24 ،32 
،35 ،41 ،51 ،53 

،55 

1 ،3 ،5 ،8 ،11 ،16 ،21 
،26 ،29 ،38  ،44 ،46 ،47 

،49 ،50 ،56 ،57 ،58  

 البعد النفسي  27

15      ←45 4 ،12 ،27 ،39 ،42 6 ،9 ،15 ،17 ،22 ،30 ،33 
،36 ،52 ،54 

 البعد األرسي 15

16      ←48 34 2 ،7 ،10 ،13 ،18 ،20 ،23 
،25 ،28 ،31 ،37 ،40 ،43 
،45 ،48 

 البعد الدراسي  16

58  ←174 15 43 
 

 المجموع 58
 

 
توافق الدراسي فتتكون من بعدين هما ، بعد عالقة المراهق المتمدرس مع األساتذة والزمالء ،وبعد أما أداة ال-2

ي من   06اتجاه المراهق المتمدرس نحو الدراسة والمذاكرة ، ويحتوي البعد األول عىل 
 11فقرات والبعد الثائز

ستجابة عىل كل فقرة من فقرات فقرة سالبة ، حيث يطلب من المفحوص اإل  12فقرات موجبة و 05فقرة ،منها 
اوح من ) ي الفقرات الموجبة ومن )2( إىل )1المقياس بتدرج يي 

ز
ي الفقرات السالبة كما هو موضح 1( إىل )2( ف

ز
( ف

ي الجدول رقم )
ز
 (. 06ف
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ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( يوضح توزي    ع الفقرات حسب أبعاد مقياس التوافق الدراسي ،والفقرات الموجبة والسالبة  06الجدول رقم ) 
 ظري لكل مقياس: والسقف الن

السقف 
النظري لكل 

 بعد

الفقرات  الفقرات السالبة
 الموجبة

 البعد عدد الفقرات

6       ←12 2 ،4 ،5 
 

العالقة مع األساتذة  06 6، 3، 1
 والزمالء

11      ←22 7 ،8 ،9 ،10 ،12 
،13 ،15 ،16 ،17 

تجاه نحو الدراسة 11 14، 11
ٌ
 اإل

17  ←34 

 

 المجموع 17 05 12

 

  البحث: األ -
 
ي الدراسة، تمت معالجة  ساليب اإلحصائية المستعملة ف

ز
حة ف للتحقق من الفرضيات المقي 

ي تم الحصول عليها من التالميذ باستخدام 
( SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )البيانات الت 
  معتمدين عىل األساليب اإلحصائية األتية: ( 20النسخة )

 ية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية. المتوسطات الحساب-

ات الدراسة اختبار "ت - ز متغي   " للمقارنة بي 

 معامل التحديد-    

ية ألداة الغياب المعنوي لألب: -       الخصائص السيكومت 

       ) ز ألداة الغياصدق المضمون )اإلتساق الداخل  حة من األساتذة المحكمي 
 ب: بعد إجراء التعديالت المقي 

ي لهذه األداة حيث تكونت من )
( فقرة موزعة عىل ثالثة أبعاد: 68المعنوي لألب ، تحصلنا عىل الشكل النهائ 

 .) ، البعد األرسي والبعد الدراسي  ة. عىل أفراد عينة الدراسة االستطالعي االستماراتتم توزي    ع )البعد النفسي

ب بدرجات  األبعاد ، تم اإلعتماد عىل صدق اإلتساق الغياب المعنوي لأل  إستبيانوإلستخراج عالقة عبارات        
، وذلك باعتماد إستجابة ) ( تلميذا عىل األداة بعد التطبيق، حيث تم حساب صدق اإلتساق الداخىلي 29الداخىلي

ز درجة كل  سون " عن طريق إستخراج المعامل باإلعتماد عىل تقدير اإلرتباط بي  باستخدام معامل " إرتباط بي 
نامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ، باإلستعانة فقرة ببعدها  واتضح من خالل  (. 20( النسخة )SPSSبير

او  0.01النتائج المحصل عليها أن معظم الفقرات ترتبط بالبعد إرتباطا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
، والفقرات رقم )6( إال الفقرة رقم )0.05 ي البعد النفسي

ز
ي البعد األرسي ،  22، 20، 18، 17، 10، 8، 1( ف

ز
( ف

ي البعد الدراسي 18، 2والفقرات رقم )
ز
ة ، وهكذا يصبح عدد فقرات وعليه تم استبعاده( ف ذه الفقرات العرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( ونتائج صدق المضمون  ( فقرة58المقياس) ز نستنتج من خالل ما سبق، أن نتائج الصدق الظاهري )المحكمي 
ز عىل مدى  ( تطمي  ي قياس ما صممت )االتساق الداخىلي

ز
ي الدراسة األساسية. لقياسه صالحية األداة ف

ز
 ف

ة ) ثبات األداة -    ، قمنا بحذف الفقرات العرسر ي ثبت عدم 10:بعد حساب الصدق عن طريق اإلتساق الداخىلي
( الت 

ز :األوىل معامل ألفا كرونباخ والثانية التصدقها، ومن أجل قياس ثبات األداة،  زئة جتم اإلعتماد عىل طريقتي 
مان براون" ومعادلة " جوثمان "وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية  النصفية ثم تصحيحها بمعادلة "سبي 

 (. 20( النسخة )SPSSللعلوم االجتماعية )

 أن معامالت الثبات ألبعاد استبيان الغياب المعنوي لألب خالل القيم المحصل عليها يتضح  :  معامل ألفا كرونباخ-
ز )تراوحت ما ب ( ، وكلها معامالت مرتفعة 0.95( إظافة إىل أن معامل الثبات ككل عال بنسبة )0،93،  0،83ي 

 تشي  إىل تمتع اإلستبيان بقدرعال من الثبات. 

مان براون"ومعادلة "جوثمان"  : (Spilt half)التجزئة النصفية - ومن هذه الطرق استعملنا معادلة "سبي 
ز نتائج التجزئة الن ( كما ارتفع بعد 0،93أن معامل الثبات مرتفع إذ بلغ)  صفية  لهذه األداةالتصحيحية. تبي 

ي 
مان براون تصحيحه بمعادلت   ( و هذا ما يؤكد أن األداة عىل قدر من الثبات.  0،96إىل ) جوتمان وسبتر

لتاىلي اعىل قدر من الصدق والثبات، وب الغياب المعنوي لألبمن خالل القيم المحصل عليها يتضح أن استبيان    
ي جمع بيانات الدراسة األساسية

ز
ز إىل استخدامه ف   . نطمي 

- : ية ألداة التوافق الدراس   الخصائص السيكومت 

-  ) : تم اإلحتفاظ باألداة كما هي للتطبيق عىل العينة اإلستطالعية بعد إجماع صدق المضمون )اإلتساق الداخل 

ز فيما يخص عدد الفقرات و ترتيبها وانتمائها  ة ، لألبعاد ومناسبة البدائل لها ووضوح صياغتها اللغويالمحكمي 
( سالبة تتوزع عىل بعدين 13( موجبة و )09( فقرة منها )22)بحيث تكونت من  ،%100فكانت نسبة اإلتفاق  

  وهما: بعد عالقة المراهق المتمدرس باألساتذة والزمالء وبعد اتجاه المراهق المتمدرس نحو الدراسة والمذاكرة. 

ي ثبت عدم صدقها، 05:بعد حساب الصدق عن طريق اإلتساق الداخىلي و حذف الفقرات الخمسة ) باتالث -
( الت 

ز لحسابه ومن أجل قياس ثبات األداة،  ،( فقرة17بحيث أصبح عدد فقرات المقياس) تم اإلعتماد عىل طريقتي 
مان براون" ومعادلة " :األوىل معامل ألفا كرونباخ والثانية التجزئة النصفية ثم تصحيحها بمعادلة جوثمان  "سبي 

  (. 20( النسخة )SPSS"وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

) قدر  : ألفا كرونباخ- ز اوح بي 
 - 0،41ثبات االداة بطريقة االتساق الداخىلي الفا كرونباخ للبعدين بقيمة تي 

 . من الثبات إىل تمتع المقياس بقدر  معامالت مرتفعة تشي  ( وكلها 0،81(،وأن ثبات األداة الكىلي يساوي )0،80

: يتضح من خالل النتائج أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد (Spilt half) التجزئة النصفية-

 ( مما يدل عىل أن اإلستبيان يتمتع بقدر من الثبات. 0،92التصحيح مرضية وأن معامل الثبات الكىلي )

ي الدراسة األساسية. التأكد م بعد    
ز
،ليتم تطبيقها ف ي

، تم إعطائها الشكل النهائ   ن صدق وثبات أداة التوافق الدراسي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  البحث:  -
 
ي تم الحصول عليها من التالميذ  األساليب اإلحصائية المستعملة ف

تمت معالجة البيانات الت 
معتمدين عىل األساليب اإلحصائية ( 20( النسخة )SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )باستخدام 

  اآلتية: 

ز المجموعات، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، - اختبار "ت " لدراسة الفروق بي 
سون ين، أي وكذا معامل االرتباط  لبي  ز المتغي  ك بي 

، ومعامل التحديد"وهذا المعامل يحدد نسبة التباين المشي 
".)صالح الدين عالم، النسبة المئوية  ي

ي تعزى إىل تباين درجات المتغي  الثائز
ي درجات المتغي  األول الت 

ز
للتباين ف

 (. 121، 2011ص

 نتائج الدراسة:  -

 مناقشة وتفستر نتائج الفرضية األوىل-

ز الغياب المعنوي لألب والدراسي لدى المراهق المتمدرس".    نص الفرضية:"توجد عالقة إرتباطية بي 

:  الغياب المعنوي لألب ( يوضح قيمة معامل االرتباط بير  متغتر 07) الجدو  رقم  والتوافق النفس  والدراس 

ات   الداللة معامل االرتباط االنحراف المعياري المتوسط الحسان    العينة المتغتر

 
 الغياب المعنوي لألب
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 التوافق الدراس  
 

  0.01دا  عند  **0.37 2.45 30.40

ز الغياب المعنوي لألب والدراسي ،فقد أظهرت  دلت نتائج اختبار هذه الفرضية عىل وجود عالقة ارتباطية بي 
ي محور التوافق الدراسي )

ز
(، 2.45( بانحراف معياري قدره )30.40النتائج بأن متوسط درجات أفراد العينة ف

 (.       0.01ستوى الداللة )( وهي قيمة دالة إحصائيا عند م**0.37وبمعامل ارتباط يساوي )

ي األرسة    
ز
ي إشباع الحاجات النفسية للمراهق ، بما له من دور حاسم ف

ز
وتؤكد هذه النتائج عىل أهمية األب ودوره ف

ي تتسم بالحب والتقبل والتقدير تدفع المراهق إىل تحقيق أكير 
ة لألب والت  ز من خالل رعايته فنمط الرعاية الممي 

ات التفاعلية للمراهق المرتبطة ( "1993"ناصيف" )نينة النفسية، حيث يرى قدر من األمن والطمأ بأن الخير
وط والعطف واألمن والدفء  ا لمرسر ات تقوم عىل الحب والحنان غي  بوجود األب وحضوره الفاعل ، وهي خير

ي حية اواالستجابة الرسيعة لحاجاته األساسية وإشعاره باالهتمام واألهمية وتوفي  جو من الرعاية الص
ز
لنفسية ف
ات فإنها تحقق التوافق النفسي والدراسي المتكامل لديه)محمد سعيد  البيت ،فحينما تتوفر تلك الخير

، ي متابعة أبنائه دراسيا من خالل حثهم عىل القيام بعمل الواجبات  (كما يلعب الوالد دور 2012،29مرسي
ز
هام ف

ي ذلك ، وحرصه عىل حسن ا
ز
لية اليومية ومساعدتهم ف ز ختيار أصدقائهم من التالميذ اآلخرين ، واالهتمام الميز

بظروفهم الدراسية ،ومدحهم وتشجيعهم عىل النجاح ومكافئتهم، واإلصغاء إليهم واالهتمام بمشاعرهم، 
ي الدراسة وحده الكفيل بخلق الدافعية والحافز للنجاح لديهم ومن ثم تحقيق 

ز
ي االنتظام اليومي ف

ز
ومتابعتهم ف

. فا ي الوالدي يزيد من تقدير التكيف المدرسي
تقبله  المراهق لذاته، وينىمي قدراته اإلبتكارية ويزيد من لدعم العاطقز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 Arend ,Grove and Srouf  "أرند،جروف ورسوفللقيم األخالقية والمعايي  االجتماعية ،حيث أوضح كل من 
ز طياتها الحب والقب( "1979" ) ات أرسية تحمل بي  م ول والمساندة الوجدانية هأن األطفال اللذين يمرون بخير

أكير ثقة بأنفسهم وباآلخرين، وهم أكير قدرة عىل اإلنجاز األكاديىمي وعىل تكوين عالقات إجتماعية ناجحة مع 
ي جو أرسي ينعدم فيه الحب)نجاح الدويك 

ز
الغي  وأكير تعاونا مع األخرين من هؤالء األطفال اللذين يعيشون ف

 (. 21، ص 2008،

ز الغياب المعنوي لألب وبعد الخلو من األعراض العصابية بمعامل كما دلت النتائج - عن وجود عالقة ارتباطية بي 
( ،واتضح أيضا من خالل نتائج البحث بأنه ال توجد عالقة 0.01( عند مستوى الداللة )**0.37ارتباط قدره )

ز الغياب المعنوي لألب وبعد الشعور باالنتماء لدى المراهق.   ارتباطية بي 

 وأبعاد التوافق الدراس  :  (يوضح معامل االرتباط بير  الغياب المعنوي لألب09رقم) الجدو 

 

 أبعاد التوافق الدراس  
 العينة

 المتوسط

 الحسان   

 االنحراف

 المعياري
  الداللة معامل االرتباط

 بالغياب المعنوي لأل 
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147.41 18.44    

عالقة المراهق 

 باألساتذة والزمالء
  0.01دا  عند  **0.27 1.53 10.49

اتجاه المراهق نحو 

 الدراسة
  0.01دا  عند  **0.31 2.12 19.37

   

هذه النتائج إىل أن "اتجاهات األباء اإليجابية نحو المراهق تساعده عىل تكوين عالقات اجتماعية  ويمكن تفسي 
ي يشعر فطيبة مع األخرين وعىل النقيض من ذلك نجد أن المعاملة السيئة من قبل الوالدين 

يها أنه للمراهق والت 
مهمل وغي  مرغوب فيه تجعله يفقد الثقة بنفسه وبقدراته وينعكس ذلك عىل عالقته باألخرين حيث أنه من 
األساليب الوالدية السليمة ،الحث عىل اإلنجاز حيث يحرص األب عىل نجاح إبنه ويسغ لتوفي  العوامل الالزمة 

العمل واإلنجاز إىل زيادة ثقة األبناء بأنفسهم وشعورهم بأهميتهم"  لتحقيق ذلك ، ويؤدي التشجيع عىل حب
 (. 314، 1987)نعيم الرفاغي ،
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مناقشة وتفستر نتائج الفرضية الثانية: -

 "نص الفرضية:"تختلف عالقة الغياب المعنوي لألب بالتوافق الدراسي باختالف جنس المراهق المتمدرس 

 

 : ط ومعامل التحديد بالنسبة للذكور تبا( يوضح معامل االر 10الجدو  رقم )

ات  المتغتر
 الذكور

المتوسط 
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

 الداللة معد  االرتباط
معامل 
 التحديد

الغياب 
المعنوي 
 75 لألب

147.57 17.79    

التوافق 
 الدراس  

29.72 3.54 0.40 
دا  عند 
0.01 

16% 

 

ز الغياب المعنوي لألب ومستوى التوافق دلت نتائج إختبار هذه الفرضية عن وجود اخ  ي العالقة بي 
ز
تالف ف

ز الغياب المعنوي لألب والتوافق الدراسي  الدراسي لدى الذكور واإلناث ،حيث نالحظ وجود عالقة ارتباطية بي 
(ويساهم الغياب المعنوي لألب 0.01(عند مستوى الداللة)**0.40لدى التالميذ الذكور بقيمة ارتباط قدرها )

 ، وبالتاىلي الغياب المعنوي لألب يساهم ويؤثر بنسبة أكير عىل التوافق الدراسي لدى التالميذ الذكور  % 16 بنسبة
 بالمقارنة مع اإلناث. 

 ( يوضح معامل االرتباط ومعامل التحديد بالنسبة لإلناث: 11الجدو  رقم )

ات  المتوسط اإلناث المتغتر
 الحسان   

 االنحراف
 المعياري

 معامل
 االرتباط

  معامل التحديد داللةال

 الغياب المعنوي
 لألب

 
 
70 

 
145.84 

 
18.38 

  
 

 
 
 

 

 التوافق الدراس  
 

  %11 0.01دا  عند  **0.34 3.77 29.17 

ز غياب األب المعنوي والتوافق الدراسي بمعامل ارتباط     أما عند اإلناث دلت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بي 
، وبالتاىلي فالغياب المعنوي لألب يساهم % 11( وبنسبة قدرها 0.01الداللة )( وعند مستوى **0.34قدره )

.  ويؤثر بنسبة أكير   عىل التوافق النفسي لدى اإلناث بالمقارنة مع نسبة التوافق الدراسي

بوي األبوي ، كأسلوب غي  متوازن   
ي الرعاية النفسية والعاطفية والتوجيه الي 

ز
وتشي  هذه النتائج إىل القصور ف

ي الذي 
يتبعه األباء ، والذي يعمل عىل تعميق مشاعر الكآبة عند المراهقات اإلناث نظرا للنشاط الجانب الوجدائز

ز هذه المرحلة من العمر لديهن، "فأساليب معاملة األب مع اإلناث تتصف ربما بالشدة أكير وتجاهل حاجتهم  يمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تسامحا مع الذكور عنه من اإلناث مما يجعل الذكور للعطف ولالهتمام واإلرشاد بالمقارنة مع الذكور، فهم أكير 
ز بدراستهم ")نجاح ناصيف ، ز ومبالي  ثي 

 (. 1993: 53غي  مكي 

ي نفس السياق 
ز
إىل أن أساليب المعاملة الوالدية للولد والبنت تكون متشابهة  (1967"مصطقز فهىمي ")ويشي  ف

ي سنوات حياتهم األوىل ،وعندما تتقدم بهم السن تتضح مظاه
ز
ن معاملة ر التفرقة بينهم فاألبناء الذكور يدركون أف

ي يدركن معاملة أبائهن وأمهاتهن أكير إكراها ورفضا 
أبائهم وأمهاتهم أكير استقالال مقارنة بأخواتهم اإلناث اللوائ 

ي السائد 
ز
ي أساليب المعاملة الوالدية إىل طبيعة اإلطار الثقاف

ز
ز الذكور واإلناث ف ي  وترجع هذه االختالفات بي 

ز
 األرسة ف

،  (. 111،  1967العربية حيث يعىطي الوالدين حرية أكير للولد عن البنت )مصطقز فهىمي

 

 مناقشة وتفستر نتائج الفرضية الثالثة: -

ز التالميذ الذين يعانون من الغياب المعنوي لألب والتالميذ الذين     نص الفرضية: " توجد فروق دالة إحصائيا بي 
." ال يعانون من غياب األب ال ي التوافق النفسي و التوافق الدراسي

ز
 معنوي ف

: 12الجدو  رقم )  ( يوضح داللة  اختبار )ت( لقياس الفرق بير  المجموعتير 

ات  المتغتر
 الذين يعانون

 145ن=
 الذين ال يعانون

 مستوى الداللة قيمة )ت( 252ن=
 ع م ع م

 0.01د دا  عن 35.08 12.83 92.08 18.44 147.41 الغياب المعنوي لألب
 0.01دا  عند  19.85 3.81 23.39 2.45 30.40 التوافق الدراس  

 
ز التالميذ اللذين يعانون من الغياب المعنوي      دلت نتائج اختبار هذه الفرضية عىل وجود فروق دالة إحصائيا بي 

ي الغياب المعنوي ا لألب والتالميذ اللذين ال 
ز
( 147.41  )ب لذي قدر يعانون استنادا عىل متوسط درجات التالميذ ف

ز يقدر متوسط درجات التالميذ اللذين ال 18.44بانحراف معياري قيمته ) ي حي 
ز
يعانون من الغياب المعنوي  (، ف

ز فقد قدرت ب  12.83( بانحراف معياري قيمته ) 92.08ب ) ز هذين المتوسطي  (أما قيمة )ت( المحسوبة بي 
توى التوافق الدراسي قدر متوسط درجات التالميذ اللذين ( ، أما عىل مس0.01( وعند مستوى الداللة )35.08)

ز بلغ متوسط درجات 2.45( بانحراف معياري قيمته )30.40يعانون من الغياب المعنوي لألب ب  ) ي حي 
ز
(،ف

( وقد بلغت قيمة )ت( 3.81( بانحراف معياري قيمته )23.39يعانون من الغياب المعنوي ب  ) التالميذ اللذين ال 
ز  ز ب )المحسوبة بي  ز  ما يدل( وهذا 0.01( وعند مستوى الداللة )19.85 هذين المتوسطي  عىل داللة الفروق بي 

ي من الغياب المعنوي لألب . مما يدل عىل أن الغياب المعنوي لألب 
ي تعائز

ز لصالح المجموعة الت  المجموعتي 
 يؤثر عىل مستوى التوافق الدراسي عند التالميذ.  

ي مرحلة أظهرت  نتائج الفرضية األ  
ز
ثار السلبية للغياب المعنوي لألب عىل الخصائص النمائية والسلوكية لألبناء ف

ي الخصائص الجسدية واإلجتماعية والمعرفية والنفسية 
ز
ي تشهد نموا رسيعا ف

المراهقة، وهي المرحلة الت 
، إذ يتخذ مفهوم الذات ومفهوم الهوية الشكل األساسي لديهم ،كما تعكس الحاجة ا ز جود لماسة للو للمراهقي 

ي حياتهم ،"فالحرمان من الحضور النفسي للوالد له تأثي  عىل صحة األبناء النفسية وتقبلهم لذواتهم 
ز
الفاعل لألب ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ي صورة قلق واكتئاب وسلوك عدوائز

ز
واآلخرين وتوافقهم النفسي ،حيث يرتبط هذا الحرمان بظهور عدم التوافق ف

بية  ي تشكيل والشعور بعدم األمن ،وإن أسلوب الي 
ز
ي والمؤثر ف

وطريقة المعاملة الوالدية هي المحك الحقيق 
ابطة  ي األرس المي 

ز
سلوكيات األبناء بغض النظر عن عدد أفراد األرسة حيث أجمع علماء النفس عىل أن الوالدين ف

 (. 39، 2008يعاملون أبنائهم معاملة قائمة عىل المحبة وحسن الرعاية".)نجاح أحمد الدويك،

ي البيت هو توفر الدفء والحب ، بالرغم من أنه من  فالعامل     
ز
ي رأي الباحثة بالنسبة للمراهق ف

ز
المهم والمؤثر ف

ي العالقات األرسية  –الصعب تحديد الدفء والحب 
ز
اسا دقيقا وقياسه قي -باعتبارهما يمثالن الجانب المعنوي ف
ات النفسية ، ولكن أثرهما يظهر عىل المراهق ، نا وهو أثر متوقع سواء من ناحية مالحظات مثل كثي  من المتغي 

اليومية العادية أو من ناحية نتائج البحوث العلمية ، فالوالد الذي يتسم بالدفء يهتم بابنه المراهق ويعير عن 
ي اعتباره دائما أو غالبا حاجاته ، ويظهر االهتمام بأنشطته ، ويست

ز
حساسية لها جيب بعاطفته نحوه ويضع ف

 ويتعاطف معه . 

 ناقشة وتفستر نتائج الفرضية الرابعة: م-

ي الغياب المعنوي لألب والتوافق الدراسي تبعا لمتغي  جنس المراهق :"نص الفرضية  
ز
توجد فروق دالة إحصائيا ف

 المتمدرس". 

 ( يوضح داللة اختبار )ت( لقياس الفروق تبعا للجنس: 13الجدو  رقم )              

ات   المتغتر
 الذكور

 75ن=
 اإلناث

 قيمة )ت( 70=ن
 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
 غتر دا  0.55 18.38 145.84 17.79 147.51 الغياب المعنوي لألب

 غتر دا  0.90 3.77 29.17 3.54 29.72 التوافق الدراس  
ي مستوى الغياب المعنوي لألب و 

ز
ز الذكور واإلناث ف ولقد دلت النتائج عىل أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بي 

ي 
ز
.                      ف  مستوى التوافق الدراسي

ي نفوس األبناء سواء كانوا ذكورا وإناثا يكاد   
ز
كه الغياب المعنوي لألب ف وتشي  هذه النتائج إىل أن األثر الذي يي 

يكون األثر نفسه، فكل من البنت والولد يحتاج إىل إتباع األسلوب األمثل من قبل الوالد بشكل يمكنهم من تحقيق 
، فلقد أوضح كل من  ي رفع دافعهم نحو النجاح الدراسي

ز
ي المجال الدراسي من خالل إسهامه ف

ز
روزن "طموحهم ف
ز  Rossen and Andrady( "1991) وأندرادي ي بي  ي جو أرسي يتسم بتفاعل إيجائر

ز
"أن األفراد الذين ينشئون ف

ز سوا  ي اهتمام األباء بما يؤديه المراهقي 
ز
ون عن اهتاألباء واألبناء والمتمثل ف ماماتهم ء كانوا ذكورا أو إناثا عندما يعير

ي تفاصيل هذا األداء 
ز
الخاصة وكذلك تشجيعهم ودعمهم من خالل إطار وتوجيه عام لما يؤدونه ودون التدخل ف

 (. 160، 2011يحققون إنجازا دراسيا عاليا") بلحاج فروجة ،

ي رأي الباحثة  -كما أظهرت هذه النتائج    
ز
م األب وعدم قدرته عىل اتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن أن قلة اهتما  -ف

ز المستوى الدراسي لألبنائه ذكورا وإناثا ،يشعرهم بعدم الثقة بالنفس و باإلحباط نتيجة لتجاهله بشأن ما  تحسي 
يحققونه من إنجازات دراسية وإهماله لحاجتهم إىل اإلهتمام والمتابعة المستمرة وشعورهم بأن النجاح أو الفشل  
كليهما سواء بالنسبة إليهم ذكورا وإناثا، فاعتقاد األب بأن هؤالء األبناء قد بلغوا من النضج ما يؤهلهم لالعتماد 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تجعلهم بحاجة إىل عون 
تهم والت  ي شئونهم ، بالرغم من قلة خير

ز
ستمر معىل أنفسهم دون الحاجة إىل تدخله ف

ي هذه المرحلة العمرية قد حققوا درجة من 
ز
ي هذه المرحلة العمرية الحساسة ، فتوقع األباء بأن األبناء ف

ز
منه ف

ز عما يسببه نموذج األب المهمل لديهم .   النضج تغنيهم عن الحاجة إليهم متغاضي 

ز ذكورا واناثا بحاجة إىل السلطة األبو     ي هذه المرحلة يكون المراهقي 
ز
أو  ية لضبطهم ألن الحرمان منها كما أن ف

" بأنه عندما يحدث ذلك أي غياب السلطة  "Michaux " ميشواضعفها يظهر لديهم إحساسا بالنقص ، كما يرى
ي إظهار القلق واإلحساس بالكراهية ناحية 

ز
األبوية يحس المراهقون بالنقص بصفة واضحة وملموسة ،فيبدأون ف

ة ويحسون بالحقد نحو أبائهم، ،من هنا يحاولون إيجاد أماكن تعوضهم األباء ،ويبدون بعض السلوكات المعارض
ي البيت وغالبا ما تكون هذه األماكن منحرفة")دموش فريدة،

ز
 (. 41، 2007عن النقص الذي يشعرون به ف

 مناقشة وتفستر نتائج الفرضية الخامسة: -

ي الغياب المعنوي لألب والتوا:"نص الفرضية 
ز
وى فق الدراسي تبعا لمتغي  المستتوجد فروق دالة إحصائيا ف

 الدراسي ". 

: 14الجدو  رقم )  ( يوضح داللة قيمة اختبار)ت( لقياس الفروق تبعا للمستوى الدراس 

ات          المتغتر

 السنة أوىل ثانوي
 98ن=

 السنة الثانية ثانوي
 قيمة )ت( 47ن=

 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
 غتر دا  0.74 18.42 148.32 17.89 145.93 الغياب المعنوي لألب

 غتر دا  0.32 3.75 29.60 3.62 29.39 التوافق الدراس  
 

ز تالميذ مستوى األوىل والثانية ثانوي من حيث   لقد دلت النتائج المشار إليها بأنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بي 
 .  مستوى الغياب المعنوي والتوافق الدراسي

ي رأي الباحثة أن هذه النتائج ت 
ز
ز األوىل والثانية ثانوي يمرون بمرحلة وف ي المستويي 

ز
رجع ربما إىل أن التالميذ ف

ي باعتبار هذه المرحلة الدراسية تعتير جرس عبور إىل التعليم 
دراسية صعبة ففيها يتحدد مستقبلهم الدراسي والمهتز

وي فيها حلة التعليم الثانالعاىلي ، كل ذلك يجعلهم غي  قادرين عىل تحمل المسئولية اتجاه دراستهم ، كما أن مر 
ي حالة مخالفة الطالب لتلك 

ز
ز متعلقة بالحضور والزي المدرسي ، حيث أن هناك عقوبات أكير شدة ف نظم وقواني 

، وهذا ماال يساعده عىل ضبط االندفاع لديه.  ز  األنظمة والقواني 

ي هذه المرحلة الدراسية أيضا هناك مواد دراسية تتطلب من التالميذ أن يكو    
ز
تحمال نوا أكير جدية ومسئولية و وف

للضغوط ،حيث أن هذه المواد تحتاج إىل مجهود أكير ووقت أطول للدراسة والمراجعة وبذلك نجد الطلبة 
ي ظل غياب التشجيع والمتابعة الوالدية ،"فاألب 

ز
يشعرون بعدم القدرة والعجز عىل تخىطي الصعاب خصوصا ف

بوية، من رعاية ومتابعة الغي  قادر عىل التعامل والتفاعل مع احتيا ز مستلزماتهم الدراسية والي  جات األبناء وتأمي 
، وخلق جو من الطمأنينة داخل األرسة ، ينعكس ذلك عىل استقرارهم النفسي واالنفعاىلي  ز مستمرة وتشجيع وتحفي 

ي 
ز
، و يمكن القول أن المتابعة األبوية من شأنها أن تزيد من درجة طموح المراهق ف ه السن هذ وتكيفهم الدراسي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي شخصياتهم ومحاولة إشباعها خصوصا 
ز
ي تلك الجوانب العاطفية ف

ز
الحرجة من العمر، لذلك يجب اإلهتمام بهم ف

ي هذه المرحلة الدراسية المهمة من التعليم الثانوي، حيث يترصف المراهق خالل هذه المرحلة العمرية 
ز
ف

ج والعنف الزائد، ويكون متوترا مما يؤدي إىل إزعا  والدراسية بعصبية وعناد ، فهو يريد أن يحقق مطالبه بالقوة
ز وظيفة الهرمونات  ز به ،وتجدر اإلشارة إىل أن كثي  امن الدراسات العلمية تشي  إىل وجود عالقة قوية بي  المحيطي 
ة  ."فقد يؤدي ارتفاع مستوى الهرمونات إىل تفاعالت مزاجية كبي  ز ي عند المراهقي 

الجنسية والتفاعل العاطقز
ي تطرأ عىل Ventelle("2002ويرافق المشاكل السابقة كما يرى"فونتيل .لديهم

ات الت  ("مجموعة من التغي 
ي نمط اللباس،والتوجه نحوا ألقران واالنعزال عن األرسة ، وتدهور االهتمام بالدراسة، بينما ال 

ز
:التغي  ف ز المراهقي 

ي طرأت عىل المراهق
ات الت  ز يدرك األباء بالمقابل طبيعة هذه التغي  هم عليهم وتنخفض ، ي  فيشعرون بضعف تأثي 

ي معهم")بلحاج فروجة،  (. 179-178، 2011قدرتهم عىل التواصل اإليجائر

 مناقشة وتفستر نتائج الفرضية السادسة: 

ي الغياب المعنوي لألب والتوافق الدراسي تبعا لسن المراهق  
ز
نص الفرضية:" توجد فروق دالة إحصائيا ف

                                المتمدرس ".             

 ( يوضح داللة قيمة اختبار )ت( لقياس الفروق تبعا للفئات العمرية: 15الجدو  رقم )

ات         المتغتر

 سنة16-15فئة
 45ن=

 سنة18-17فئة 
 قيمة )ت( 100ن=

 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
 0.01 دا  عند  2.43 16.81 149.11 19.65 141.36 الغياب المعنوي لألب

 غتر دا  0.26 3.67 29.51 3.64 29.33 التوافق الدراس  

ي مستوى الغياب المعنوي لألب   
ز
قط بداللة ف دلت نتائج إختبار هذه الفرضية، عن وجود فروق دالة إحصائيا ف

ز ولصالح الفئ0.01( وهي دالة عند مستوى الداللة )2.43قيمة )ت( المحسوبة قدرها ) ز العمريتي  ز الفئتي   ة( بي 
ز باعتبار التقارب 18 -17) ز العمريتي  ز الفئتي  ي التوافق الدراسي بي 

ز
( سنة ، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ف

ي لم تكن دالة إحصائيا. 
ي بينهما ، وباعتبار عدم داللة الفروق بالنظر لقيمة )ت( المحسوبة الت   النستر

ي فئة )  
ز
ز ف ون من الغياب المعنوي لألب ، وربما هذا راجع إىل ( يعان18-17ولقد أكدت هذه النتائج أن المراهقي 

ي هذه المرحلة العمرية ال يميلون"إىل تقبل أنفسهم وزيادة تقديرهم لها ورضاهم عنها وما يصاحب 
ز
ز ف أن المراهقي 

ي تطرأ عليهم بشكل أكير وضوحا، خاصة إذا لم 
ات الت  ذلك من عدم القدرة عىل مواجهة األخرين نتيجة للتغي 

ي لم يتهيئوا لها بشكل سليم ، حيث يالقوا ال
ات الرسيعة الت  توجيه واإلهتمام من األب واصطدموا بتلك التغي 

ي حلها والتصدي 
ز
ي هذه الفئة العمرية أن يجد من يثق به ويفهم مصاعبه وينجح ف

ز
ي للمراهق ف

يتطلب المسار النمائ 
امه وثقته ب  نفسه.  لها ، فال بد أن يكون قادرا عىل التعاطف معه وكسب احي 

ي هذه السن  
ز
ي يتعرض لها المراهق ف

ز التكيف  )18-17(فمن المشكالت الت  ي تحول بينه وبي 
ي حياته اليومية والت 

ز
ف

ي تتعرف عىل حاجة 
السليم ، هي عالقته بالراشدين وعىل وجه الخصوص األباء ، فاألرسة الصالحة هي تلك الت 

ز المراهق إىل االستقالل وكشف ضاعاته من أجل التحرر   منها، بداية  من  األب الذي عليه تشجيع أبنائه المراهقي 
ي دفعة واحدة 

عىل تحمل المسئوليات واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل ، وهذا الفهم لمركز المراهق اليأئ 
ز .)بلحاج فروجة،  (. 161، 2011لكنه يحصل من خالل تراكم السني 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز يقودهم حتما لذلك يمكن القول أن غياب التوجيه السليم وا     لمتابعة اليقظة من طرف الوالد ألبنائه المراهقي 
ز إىل مرحلة الطفولة المليئة باللعب  ز الحني  إىل التمرد عىل األرسة وقيم المجتمع ن فالمراهق يعيش الرصاع بي 

ي 
ز
ي تكير فيها المسئوليات ، لذا عىل الوالد مشاركة إبنه المراهق ف

ز التطلع إىل مرحلة الشباب الت  عماله أوبي 
ي يفضلها وتشجيعه بهدف تقليص مساحات الرصاع وتوسيع حقول التوافق وبناء جسور التفاهم 

واألنشطة الت 
 معه. 

 
احات:          خالصة البحث واإلقت 

 : ح الباحثة مايىلي
 بناءا عىل هذه النتائج تقي 

ي يجب إتباعها واألساليب السلبي -
ي يجب تجنبإرشاد الوالدين بأفضل األساليب اإليجابية الت 

ي تنشئة ة الت 
ز
ها ف

ات والمناقشات المفتوحة من خالل المدارس ومجالس  األبناء ، وذلك باستخدام المنشورات والندوات والمحاضز
 األولياء ومراكز التوجيه واإلرشاد ووسائل اإلعالم واإلتصال. 

بوية والدينية عىل تعديل اتجاهات األبا  - امج اإلعالمية والي  ز الير ورة تركي  ز ضز ي تنشئة المراهقي 
ز
والمراهقات  ء ف

بمنحهم قدرا أكير من المحبة وتعديل طرائق التوجيه واإلرشاد لديهم لتتخذ صورا حوارية أكير من صورة 
 التعليمات واألوامر. 

ورة تخصيص األباء جزءا من وقتهم ألبنائهم وبناتهم وعدم اإلنشغال كلية بمطالب الحياة اليومية من أجل  - ضز
ي لديهم بالتواصل البناء معهم. محاربة الف

 راغ العاطقز

ي المناخ األرسي ، وإيجاد  -
ز
إدراك األباء لمسئولياتهم اتجاه أبنائهم من خالل ضمان تحقيق األمن والطمأنينة ف

ز األباء واألبناء.  ي بي 
 الشعور بالتقبل لهم لزيادة االنتماء العاطقز

 ت ، والتمسك بدوره كقائد وموجه لألرسة. تحديد الوالد لألدوار بشكل واضح  ومحدد داخل البي -

ي المراهق القبول  -
ز
ورة أن يغي األباء بأن العالقة المفعمة بالحب والمرونة والعطف والرعاية والدفء تغرس ف

ضز
والثقة بالنفس ، والعالقة المفعمة بالالمباالة واإلهمال والرفض ، تؤدي إىل عواقب وخيمة عىل شخصية المراهق 

. ، فيصاب بالقل ي تنعكس سلبا عىل توافقه النفسي والدراسي
 ق والخوف وضعف الثقة بنفسه والت 

ي  -
ز
ي االهتمام بأمور أبنائهم الدراسية ، بخلق بيئة صالحة لالستقرار االنفعاىلي ف

ز
تشجيع األباء عىل االستمرار ف

 .  األرسة تساعدهم عىل رفع مستوى الدافعية لديهم لإلنجاز الدراسي

ي تتيح لهم  من المفيد أن يشجع -
األباء أبنائهم وبناتهم لالنضمام إىل الجماعات المدرسية والفرق الرياضية الت 

ي تمتص 
ي يمارسون فيها االتجاهات االجتماعية السليمة ، وفرص التعبي  عن أرائهم الحرة الت 

فرصة االنتماء والت 
ادة العلمية با ز لمكتبات رتياد المكتبات المدرسية واطاقتهم النفسية القوية كما يجب أن تفتح لهم أبواب االسي 

 العامة. 

ز لألباء واألمهات وأولياء األمور لتوعيتهم  - ز النفسيي  ز والباحثي  تنظيم الدورات اإلرشادية من قبل المختصي 
بية  بخصائص النمو عند األبناء وفهم متطلباته ، وكيفية إشباع هذه المتطلبات بما ال يتعارض مع أسس الي 

 الصحيحة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغ ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)ية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء ا
ز
لدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي حاالت  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة أما في  ز  %١٣ما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية الدموية 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء ك
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
انت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

فار  يوجد أيضا بما يسىم "ب
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت   يَّ

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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