
 

I 

 

 هذا العدد يف
يتضمن العدُد الرَّاهن أربعة بحوث إمبيريقية؛ تتعلق بعدٍد من 
الموضوعات ذات الدالالت التطبيقية شديدة األهمية، والتي منها: التحرش 

، والمتغيرات المصاحبة لنمو ما بعد صدمة جائحة كورونا، بالموظفاتالجنسي 
ذوي االضطرابات  وخبرة الشعور بالوصمة لدى مقدمات الرعاية لألطفال

 النمائية، ومداخل خفض أعراض اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة.

الذي ُأجرى ضمن مشروع دراسة ظاهرة التحرش  البحث األولففي 
(، 5102الممول من كلية اآلداب، ونفذه مركز البحوث والدراسات النفسية )عام 

النفس بكلية  أستاذ ورئيس قسم علم)أيمن عامر( َأجرى كاتب هذه السطور 
المدرس بكلية اآلداب الدكتورة نيفين نيروز  اآلداب جامعة القاهرة بمشاركة

حجم جامعة الفيوم، وفريق العمل بالمركز هذه الدراسة، بهدف التعرف على 
انتشار ظاهرة التحرش الجنسي بالموظفات المشتغالت في مجال العمل 

امالت، والتعرف على أساليب األكاديمي، واألسباب الُمدركة لذلك من ِقبل الع
المواجهة الُمدركة. وبينت النتائج أن ما يقرب من نصف أفراد عينة الموظفات 

( تعرضن للتحرش، وأكثر صور التحرش انتشارا 542العامالت بالجامعة )ن= 
كان التحرش العابر )التحرش بالنظر(، ثم يليه التحرش المباشر من خالل 

ي )باالحتكاك بالجسم(. ونسبت أكثر من نصف التحرش اللفظي والتحرش اللمس
عينة الدراسة إلى الضحية األسباب وراء تعرضهن للتحرش. ورأى أغلب أفراد 
العينة أن تشديد القوانين هو اإلجراء األمثل لمواجهة هذا السلوك داخل 

 الجامعة.



 

II 

 

األستاذ  الدكتورة عزة محمد صديق رفاعيحاولت  البحث الثانيفي 
المساعد بقسم علم النفس بآداب حلوان االقتراب من فهم المصاحبات النفسية 
لجائحة كورونا، فدرست الفروق بين الذكور واإلناث في كل من تنظيم الذات، 
ونمو ما بعد الصدمة. والتعرف على استراتيجيات تنظيم الذات المنبئة بنمو ما 

ائج غياب الفروق بين الجنسين في بعد الصدمة لدى عينة البحث. وبينت النت
تنظيم الذات السلوكي واالنفعالي، وفي جوانب نمو ما بعد الصدمة. كما وجدت 
عالقة إيجابية دالة إحصائيًّا بين درجات نمو ما بعد الصدمة، وكل من الدرجة 
الكلية لتنظيم الذات، والتنظيم السلوكي. أما عن التنبؤ فكان تنظيم الذات 

 و المنبئ بنمو ما بعد الصدمة.السلوكي فقط ه

الماادرس  أحمثثد الدثثيد ف مثثيالااذي أجااراه الاادكتور  البحثثث الثالثثثتناااول 
بجامعااة اإلسااكندرية بهاادف الكشااف عاان الكفاااءة الساايكومترية لمقياسااين يتعلقااان 
بمقدمي الرعاية لألطفال ذوي االضطرابات النمائية: األول يتعلاق بخبارة الشاعور 

التغيرات الوالديااااة اإليجابيااااة. وبيناااات النتااااائج تمتاااا  بالوصاااامة، والثاااااني يتعلااااق باااا
المقياساااين بكفااااءة سااايكومترية مقبولاااة، وأسااافرت نتاااائج التحليااال العااااملي لمقيااااس 
الشاااعور بالوصااامة عااان اساااتخرا، ثالثاااة عوامااال، ِهاااي:  عامااال تااا ثير الوصااامة ، 
و عاماال خباارة الشااعور بالوصاامة االجتماعيااة ، و عاماال خباارة الشااعور بالوصاامة 

ياااة . بينماااا أسااافرت عااان اساااتخرا، أربعاااة عوامااال لمقيااااس التغيااارات الوالدياااة الذات
اإليجابية تتعلق جميعها باالتغيرات اإليجابياة فاي: النظارة إلاى الاذات ، وفاي القايم 
 الروحية والعالقات االجتماعية ، و في الحياة المهنية ، و في النظرة إلى الحياة .

الذي أجرته  البحث الرابعقة، يندر، على خالف البحوث الوصفية الثالثة الساب
جامعة الفيوم  –مدرس علم النفس بكلية اآلداب  إيمان عزت عبادةالدكتورة/ 

تحت فئة بحوث التدخل، إذ هدف البحث إلى الكشف عن فعالية برنامج 



 

III 

 

عالجي في تنمية مهارات التوافق االجتماعي لألطفال ذوي اضطراب نقص 
ي خفض أعراض هذا االضطراب. وكشفت النتائج االنتباه/فرط الحركة وت ثيره ف

عن وجود ت ثير للبرنامج على متغيري الدراسة التوافق االجتماعي واضطراب 
نقص االنتباه وفرط الحركة وفعاليته في إنماء مهارات التوافق االجتماعي لدى 

 األطفال ذوي نقص االنتباه وفرط الحركة وخفض أعراض االضطراب لديهم.

تكتمل بحوث العدد الراهن، والذي تتمنى هيئة تحرير  وبهذا البحث،
 المجلة أن يكون إضافة إلى المكتبة النفسية العربية.
 واهلل الموفق.

 رئيس التحرير 
 أيمن عامر

 جامعة القاهرة-أدتاذ علم النفس


