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   الدراسةمستخلص
حدة النفسي واإلحساس بالوالدراسة الحالية إلى التعرف على إمكانية التنبؤ باألمن هدفت 
من خالل أساليب المعاملة الوالدية لدى عينة من تالميذ الحلقة األولى من التعليم النفسية 
) ١٢ -٩(من ، تراوحت أعمارهم تلميذاًُ وتلميذة) ٣٠٠(دراسة من تكونت عينة الو .األساسي

 مقياس  عليهم وطبق،)٠,٩٦(وانحراف معياري قدره ،)١٠,٥(زمني قدره عاماً بمتوسط 
طفال أساليب المعاملة الوالدية من وجهة نظر األبناء إعداد الباحث، واستبيان األمن النفسي لأل

، )٢٠١١(عماد مخيمر / ترجمة) Kernes et al., 2001(إعداد كاترين كيرنز وآخرين 
وأشارت ). ٢٠٠٠(واختبار الشعور بالوحدة النفسية لألطفال إعداد أماني عبد المقصود 

بين الدرجة الكلية ) ٠,٠١(إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى النتائج 
 األمن النفسي ستبيانوالدرجة الكلية ال) األب واألم( لمقياس أساليب المعاملة الوالدية صورتي

بين ) ٠,٠١(، ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى  عينة الدراسةلدى
والدرجة الكلية الختبار الوحدة ) األب واألم(كلية ألساليب المعاملة الوالدية صورتي الدرجة ال

من جانب  يمكن التنبؤ باألمن النفسي هكما توصلت النتائج إلى أن. عينة الدراسةالنفسية لدى 
  المعاملةفيالتذبذب والقسوة مقابل التسامح والرفض مقابل التقبل  من خالل أساليب ألبا

ألساليب  الكليةالدرجة  والتفرقة مقابل المساواة لألبو مقابل االهتمام واإلهمالتساق مقابل اال
 مألمن جانب ا يمكن التنبؤ باألمن النفسي هكما أن لدى عينة الدراسة، المعاملة الوالدية لألم

 ألساليب المعاملة الدرجة الكلية ألساليب المعاملة الوالدية لألم والدرجة الكليةمن خالل 
يمكن التنبؤ بالوحدة النفسية من  هكما توصلت النتائج إلى أنلدى عينة الدراسة، لوالدية لألب ا

 المعاملة مقابل فيالتذبذب أسلوبي الدرجة الكلية ألساليب المعاملة الوالدية لألم، وخالل 
وأظهرت النتائج أن . لدى عينة الدراسة من جانب األب مقابل االهتمام ، واإلهمالاالتساق

سلوبي التذبذب في المعاملة مقابل االتساق، والرفض مقابل التقبل من جانب األب هما أكثر أ
عينة الدراسة،  بالوحدة النفسية لدى ساألساليب إسهاماً في التنبؤ باألمن النفسي واإلحسا

ونوقشت النتائج في ضوء ضرورة تجنب الممارسات الخاطئة في تربية األبناء، وإشباع 
   . من الحب والرعاية واالهتماماألبناءحاجات 



Abstract of the study  
    The present study was aimed at knowing the ability to predict 
psychological security and psychological loneliness sense through styles 
of parental treatment at a sample of the first stage of pupils of 
elementary education and the sample consisted of 300 students of both 
sexes, aged from (9-12) years with Mean =10.5 and SD( 0.96 ). The 
parental treatment methods scale was applied on them which was 
prepared by the researcher, the questionnaire of Psychological Security 
for children prepared by (Kernes et al., 2001); translation and 
arabisation by Imad Mukhaimar (2011), and the test of Psychological 
Loneliness sense of  children prepared by Amani Abdel-Maksoud (2000). 
Results indicated that There was a negative correlation statistically 
significant at the level (0.01) between the total score for the measure of 
parental treatment methods of both (father and mother) and the total 
score for the measure of psychological security of the study sample. 
There was a positive correlation statistically significant at the level (0.01) 
between the total score of the styles of parental treatment of both (father 
and mother) and the total score for the measure of the unit's 
psychological study sample. The results also found that it was able to 
predict  psychological security on the part of the father through the styles 
of rejection versus acceptance, and cruelty against the tolerance, and 
style of volatility in the transaction in exchange for consistency, and 
neglect against the interest  discrimination against the equality on the 
part of the father and   the total score of the styles of parental treatment 
for the mother of the study sample. Also, results found that it was able to 
predict psychological security on the part of the mother through the total 
score of the styles of parental treatment on the part of the mother and the 
total score of the styles of parental treatment on the part of the father of 
the study sample. Also, results found that it was able to predict 
psychological loneliness through the total score of the parental treatment 
on the part of the mother and style of volatility in the transaction in 
exchange for consistency and neglect against the interest on the part of 
the father of the study sample. Results found that the two styles of 
volatility in the transaction in exchange for consistency, and rejection 
versus acceptance on the part of the father are the most style 
contributors in the prediction of psychological security and the 
psychological loneliness sense of the study sample. and the results were 
discussed in the light of the need to avoid mal practice in the education of 
their children, and satisfying the needs of the child of love, care and 
attention. (Keywords: Parental Treatment, Psychological Security, 
Psychological Loneliness). 
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