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املخلص _ تهدٖ الدزاطت الساهىت بلى الىٛىٖ ُلى ؤزس الخسمان الى٘س ي الىالدي ُلى ممازطاث ألابىاء لظلىُٜ ٞى ٚالىالدًً ،وذل٣
ً
ً
ُلى ُُىت مً اإلاساهٜحن الظِىدًحن .ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ( )67مساهٜا جساوخذ ؤُمازهم ما بحن 13وُ17اما )43( ،مً اإلاىخٌمحن
ً
باإلادازض الخ٢ىمُت باإلاسخلت اإلاخىطوت والثاهىٍت ،و( )24مً اإلادظسبحن دزاطُا .جم اطخسدام اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي إلاىاطبخه لوبُِت
َْ
الباخثحن) ؤداجحن للدزاطت .وزلـذ الدزاطت
الدزاطت ،اطخسدم الباخثان :مُٜاض الخسمان الى٘س ي ،ومُٜاض ُٜى ٚالىالدًً (بُداد
ً
بلى الىخائج آلاجُت :وحىد ُالٛت ازجباهُت دالت بخـائُا بحن الخسمان الى٘س ي الىالدي وممازطاث ُٜى ٚالىالدًً لدي ُُىت اإلاساهٜحن
ً
ً
الظِىدًحن ،ؤًلا جىؿلذ الدزاطت بلى ؤهه ًم ً١الخيبا بممازطاث ُٜى ٚالىالدًً مً زال ٤الخسمان الى٘س ي الىالدي ،وؤزحرا ٟؼ٘ذ
ً
الدزاطت ًُ وحىد ٗسو ٚدالت بخـائُا في الخسمان الى٘س ي وممازطاث ُٜى ٚالىالدًً بحن اإلاساهٜحن الظِىدًحن اإلاىخٌمحن في الدزاطت
ً
ً
واإلادظسبحن دزاطُا في اججاه اإلادظسبحن دزاطُا.
الكلماث املفتاحيت :الخسمان الى٘س ي الىالديُٜ ،ى ٚالىالدًً ،اإلاساهٜىن.

* أستاذ علم الىفس  -املجلس ألاعلى لخلجامعاث -مصر.
** أستاذ علم الىفس املساعد  -حامعت أم اللرى -السعودًت.
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الحرمان الىفس ي الوالدي وأثره على ممارساث ألابىاء لسلوك علوق
الوالدًً "دراست على عيىت مً املراهلين السعودًين"
بلى جلبُت خاحاث ألابىاء ،طىاء الخاحاث (الجظمُت ،والى٘ظُت،
والاحخماُُت)ٗ ،دحن ٌؼِس اإلاساه ٝبإهه مسٗىق مً ِٛبل الىالدًً
ً
ً
ً
ًُبدي طلى٠ا طلبُا مخمثال بالثىزة والسٗم والخمسد وزبما الِٜى ،ٚوهى
ما جداو ٤الدزاطت الخالُت اطخ١ؼاٗه مً زال ٤جوبُ ٝؤدواتها ُلى
ُُىت اإلاساهٜحن في اإلاجخمّ الظِىدي.
 .2مشكلت الدراست
ُّ
ُّ
جدمل اإلاظاولُت وج٘هم مخولباث
بن بُداد حُل ٛادز ُلى
اإلاظخٜبل وما ًخولبه مً حهد وٗ١س في طبُل زٗاهُت اإلاجخمّ لً ًإحي
ً
ً
ً
بال مً زال ٤بوظان طلُم بدهُا وه٘ظُا واحخماُُا .ومً هىا ًخإٟد ؤن
الو٘ل الري ًخِسق للخسمان مً الىالدًً ًٜ٘د ٠ل اإلامحزاث التي
ً١دظبها الو٘ل الري ًيؼإ في حى ؤطسي هبُعي [.[14
وألاه٘ا ٤اإلادسومىن ًجدون ؤه٘ظهم وخُدًً في مىاحهت ؿِىباث
الخُاةُٗ ،يخج ًُ ذل ٣الِدًد مً اإلاؼ١الث الى٘ظُت والظلىُٟت،
ً
زاؿت ُىدما ًخدى ٤الو٘ل بلى مساه ،ٝوما ٌِتري جل ٣اإلاسخلت مً
اهِ٘االث وطلىُٟاث ٛد ال ًم ً١الخد١م ٗيها.
وٛد زبى ٌّ
٠ل مً ُبدهللا وآزسًٍ [ ]15بحن الؼِىز بالخسمان
واإلاؼ١الث الى٘ظُت والاحخماُُت؛ خُث ؤٟدوا ؤن الخسمان ٌظبب
ً
ً
ً
مخِددة ّ
ؤهمها :الِدوان ،والخمسد ،والِىاد،
مؼ١الث ه٘ظُت واحخماُُت
ٍ
هرا باإلكاٗت بلى الِصلت والاوحخاب ،والؼِىز باالكوهاد ،وكِٙ
الثٜت بالى٘ع ،والتراحّ في جإُٟد الراث ،واإلاُل بلى الِدوان ..وج١مً
اإلاؼ٢لت في ؤن جل ٣اإلاؼاُس الظلبُت ٛد ًخم جىحيهها بلى الىالدًً.
وؤطاض الصخت الى٘ظُت ٛائم ُلى ما جمىده ألاطسة مً بػباَ
لخاحاث الو٘ل واإلاساه ٝمً خب وُاه٘ت وخماًت ،ولخد ُٜٝالىمى
ُ
الظلُم لل٘سد ًيبغي جىاٗس مجمىُت مً اإلاٜىماث الى٘ظُت والاحخماُُت
واإلاِسُٗت ،وبؼ٢ل زاؾ الِالٛاث الاحخماُُت الظلُمت بحن ال٘سد
ومدُوه ،وال طُما ألابىًٍ؛ بذ بن خسمان الو٘ل مً هرا اإلاولب
طُِى ٚهمىه الى٘س ي والجظمي والِٜلي والاحخماعي .وٍسي ُلي والبُاحي
ً
[ ]13ؤن اليؼإة في ًل ؤطسة ٓحر م١خملت ًجِل الو٘ل ُسكت للؼِىز
بالخسمان ،وٜٗدان الخب والخماًت والِاه٘تٟ ،ما ؤن ٜٗدان ؤخد
ُىاؿس ألاطسة ٌِى ٚالىمى الى٘س ي والاحخماعي الظلُمُٗ ،جِل ال٘سد
ً
َ
ؤٟثر ُدائُت ججاه ؤطسجه ومجخمِه.
ِٗىدما ً٢ىن الىطى اإلادُى بال٘سد ٓحر مىاطب إلػباَ خاحاجه
الجظمُت ؤو الى٘ظُتٗ ،ةهه ًُ ّ
دع بالخسمان والخوس وُدم الاهخماء
والىبر ،وهره ؤخاطِع جبدؤ بالخطخم والاطخ٘دا ،٤وجازس في طلىٟه
وجـسٗاجه ومىا٘ٛه ججاه ه٘ظه وججاه ؤطسجه ،وهىا جبدؤ طلىُٟاث
الِٜى ٚوه١سان الجمُل [ ،]16وهرا ما ؤػاز بلُه ماػُ٢ى وآزسون []17
ُ ّ ً
ً
ُ َ
ُ
ؤٟثر جبيُا لظلىُٟاث
مِاملتهم ه٘ظُا (اإلادسومحن)
ؤن ألاه٘ا ٤اإلا َظاءة
الاُخداء ُلى الىالدًً ،وُدم الٜدزة ُلى ٗهم مؼاُس آلازسًٍ.
بذن ًم١ىىا الٜى :٤بن الخسمان الى٘س ي الىالدي بىابت الِٜى،ٚ
ً
وٟسدة ِٗل ٗةن اإلاساهٜحن ُّ
ٗالىالدان ٛد ُّ
ؤوالّ ،
ٌِٜىنهم
ُٜىا ؤبىاءهم

 .1امللدمت
َ
َ
ُ
ُح ّ
ِد ألاطسة اإلااطظت الاحخماُُت ألاولى التي ً١دظب مً زاللها
َ
اإلاساهٜىن
الُٜم واإلا٘اهُم والِاداث والخٜالُد ،وٍ١دظبىن الِدًد مً
ُ
َّ
َ
الـ٘اث والخبراث ،واإلاهازاث؛ برلٗ ٣ةنها حِخبر الِامل الخُىي والٜىي
في حؼُ١ل شخـُت ال٘سد.
وٍم ً١الٜى :٤بن مسخلت اإلاساهٜت ذاث هبُِت بُىلىحُت ه٘ظُت
ً
احخماُُت ُلى الظىاء ،وحظحر وٗ ٝامخداد شمني مخإزسة بِىامل الىمىذج
البُىلىجي وال٘ظُىلىجي ،وباإلاازساث الاحخماُُت والخلازٍت
ً
والجٔساُٗت ] ،[2وهبُِت اإلاسخلت ؤًلا جخمحز ُىد الجيظحن ُلى خد
ُٜلُت ٟبحرة؛ ٗاإلاساه ٝفي هره اإلاسخلت ًدخاج بلى خسٍت
بٌُٜت
طىاء
ٍ
ٍ
ُٜلُت وال ًٜبل الىؿاًا وال الخد١م ُٗهٟ ،ما جخمحز بخل ٣الخٔحراث
البُىلىحُت التي جددر ل١ال الجيظحن ،وٍـاخبها "جومُىاث" احخماُُت
مُِىت ،وهي مً الىحهت الصمىُت جلم الرًً ج ّٜؤُمازهم ما بحن ()12
ً
ً
و(ُ )20اما جٜسٍبا ،ومً الىحهت الى٘ظُت جلم ألاٗساد الرًً احخاشوا
ً
ً
ُ
الو٘ىلت؛ ٟما حِخبر اإلاساهٜت مسخلت همائُت ًخدىٗ ٤يها اإلاساه ٝمً ُالم
ُ
ً
ً
ُ
الو٘ىلت بلى ُالم ال١باز [ ،]3وحِخبر مسخلت اإلاساهٜت مسخلت ٓاملت في
خُاة ال٘سد جخدازل ٗيها ألادواز التي ٌِِؼها [ ،]4واُخبر لُ٘حن Levien
ؤن مسخلت اإلاساهٜت هي بمثابت ؤزق مداًدة ًجخاش ال٘سد ٗيها مسخلت
اهخٜا ٤بحن الو٘ىلت والسػد [.[5
وجمخاش هره اإلاسخلت باالطخٜاللُت والاُخماد ُلى الى٘ع ،واجساذ
ُّ
وجدمل اإلاظاولُت في جل ٣الٜسازاث١ُ ،ع
الٜسازاث اإلاـحرًت في خُاجه،
ُ
ّ
مسخلت الو٘ىلت التي حِخمد ُلى الاُخمادًت ،وحِد هره اإلاسخلت مً
اإلاساخل الٔاملت في خُاة ال٘سد؛ جخدازل ٗيها ألادواز ،وال ٌِسٖ ٗيها
اإلاساه ٝدوزه اإلاىىن به ،وال مسٟصه الاحخماعي؛ مما ًادي بلى الـساَ
والٜل ٝالري ًىِ١ع بؼ٢ل مباػس ُلى خُاجه وجـسٗاجه وؤِٗاله [،]6
[.[7
ّ
خد ما ُلى احخُاش جل ٣اإلاسخلت
ٗصخت اإلاساه ٝالى٘ظُت جخى ٙٛبلى ٍ
ً
احخُاشا ًدظم بالومإهِىت والاطخٜساز؛ بذ بن اإلاؼ١الث التي ٛد حِترق
خُاجه ّ
جدد مً ؤدوازه الاحخماُُت ،وؤوؼوخه ،وجادي في بِم ألاخُان
ّ
ُ
بلى جٜىِِ ٛه خى ٤ذاجه ؤو ختى بلى احظامه ببِم الـ٘اث الِدواهُت ،ؤو
ً
ٛد ً٢ىن جإزحرها واضخا ُلى جدـُله الدزاس ي ،ؤو ُالٛاجه الاحخماُُت،
ؤو ؤؿدٛائه ،ؤو اإلاجخمّ ب٢اٗت ؤٗساده [.[8
وال ػ ٣ؤن اإلاساهٜحن الرًً ٌِِؼىن في بِئت ؤطسٍت جدظم بالخ٘٣١
ً
وُدم الاطخٜساز ؤٟثر ُسكت للمؼ١الث الى٘ظُت والاحخماُُتٟ ،ما
َّبُيذ ذل ٣بِم الدزاطاث ،مثل :دزاطت هالًلي [ ،]9ودزاطت ألاطول
ً
[ .]10ولٜد ؤػازث دزاطاث ؤزسي بلى ؤن هىاُ ٞالٛت بحن اإلاؼ١الث
الى٘ظُت والاحخماُُت والؼِىز بالخسمان الى٘س ي ،مثل :دزاطت حجاج
[ ،]11ودزاطت ال١ؼس [ ،]12ودزاطت ُلي والبُاحي [.[13
وٍسي الباخثان ؤن الخسمان الى٘س ي مً ألاب ؤو ألام طبب زئِع في
ً
ً
ُدم بػباَ ألابىاء لخاحاتهم ،زاؿت ؤن ألاطسة اإلا١خملت حظعى حاهدة
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ُ ّ
ِمم ؤن ٠ل اإلاساهٜحن الىاِٛحن جدذ وهإة الخسمان الى٘س ي
آلان .وال و ِ
ً
ً
الىالدي طُٜىمىن بممازطاث ُٜى ٚالىالدًًَّ ،
ل ً١حصءا ٟبحرا منهم
ً
ً
ً
ُٜىٛا َ
ٓحر ًاهس "بحسائُا"ٜٗ ،د ً٢ىن ُٜىٛا
طىٖ ًِ٘ل ،وبن ٠ان
ً
ً
ؤزالُٛا ؤو وحداهُا ،وهى ما طىٖ جلٜي ُلُه اللىء هخائج الدزاطت
الخالُت.
وجىدـس مؼ٢لت الدزاطت في الظاا ٤السئِع الخالي :ما ؤزس الخسمان
ُُىت مً
الى٘س ي الىالدي ُلى ممازطاث طلىُٜ ٞى ٚالىالدًً لدي ٍ
اإلاساهٜحن؟
وٍىبث ًُ ٝالدظائ ٤السئِع الدظائالث آلاجُت:
أ .أسئلت الدراست
ً
 -1هل جىحد ُالٛت ازجباهُت دالت بخـائُا بحن الخسمان الى٘س ي
الىالدي وممازطاث ُٜى ٚالىالدًً لدي ُُىت مً اإلاساهٜحن
الظِىدًحن؟
 -2هل مً اإلام ً١الخيبا بممازطاث ُٜى ٚالىالدًً مً زال ٤الخسمان
الى٘س ي الىالدي لدي ُُىت مً اإلاساهٜحن الظِىدًحن؟
ً
 -3هل جىحد ٗسو ٚدالت بخـائُا في الخسمان الى٘س ي وممازطاث
ً
ُٜى ٚالىالدًً لدي اإلاساهٜحن اإلاىخٌمحن دزاطُا واإلادظسبحن؟
ب .أهميت الدراست
ً
ؤوال :ألاهمُت الىٌسٍت:
َ
ُح ّ
ِد الدزاطت الخالُت مً اإلاداوالث ألاولى – ُلى خد ُلم الباخث ْحن
واهالُهما– لدزاطت الخسمان الى٘س ي الىالدي وُالٛخه بِٜىٚ
الىالدًً.
َ
• جإحي هره الدزاطت هدُجت الِدًد مً الىخائج والخىؿُاث والدزاطاث
الظابٜت.
• دزاطت الِالٛت بحن ؤػ٢ا ٤الِٜى( ٚالجظدي ،الظلى٠ي ،ؤلاحسائي) مً
حهت ،والخسمان الى٘س ي الىالدي مً حهت ؤزسي ٌّ
مهم لل١ؼ ًُ ٙجإزحر
ٜٗدان الىالدًً للمؼاُس والِىاهُ ٙلى الىمى الى٘س ي والاحخماعي
لؤلبىاء ،ومً زم ُٜىٛهم.
ً
زاهُا :ألاهمُت الخوبُُٜت:
• ٛد جُ٘د الدزاطت الخالُت اإلااطظاث الاحخماُُت اإلاسخـت وزحا٤
الدًً؛ بذ ُج ّ
بـسهم بِالٛت الخسمان الى٘س ي بممازطاث ُٜىٚ
الىالدًًٟ ،ما ُج ّ
ٜدم لهم هخائج خى ٤هرا ألامس؛ مما ًدُذ لهم ٗسؾ
ؿُآت بسامج بزػادًت وُالحُت لخدظحن وحِصٍص اإلاؼاُس ؤلاًجابُت
الى٘ظُت والِاهُ٘ت لؤلبىاء.
ً
ً
• ٛد جُ٘د الدزاطت الباخثحن واإلاهخمحن ،مً زال ٤جٜدًمها بهازا هٌسٍا
ً
ومُداهُا ًُثري اإلا١خبت الِسبُت ،بمخٔحري الخسمان الى٘س ي الىالدي
وُٜى ٚالىالدًً ،مً الىاخُت الى٘ظُت.
 .3إلاطار الىظري
ؤوال :الخسمان الى٘س ي )(Psychological deprivation
لىطى ؤطسي طلُم ،بىحىد
الخيؼئت الظىٍت جٜخض ي مِاٌؼت الو٘ل
ٍ
ألاب وألام في ّ
حى مؼبّ بالخب والِو ٙوألامان ،وبن ُالٛت الو٘ل
بإطسجه لها جإزحر ٟبحر في الخوىز الىمائي للو٘ل [.[18
ً
ّ
وبن ازخال ٤اجصان ألاطسة لٜ٘دان ؤخد ؤٗسادها ًادي ٓالبا بلى
ً
اكوساباث ه٘ظُت لدي ألاه٘ا ،٤زاؿت بن ٠ان اإلاٜ٘ىد هى ألام مىبّ
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الِو ٙوالومإهِىت للو٘ل؛ خُث ٌؼحر ؤبى ػمالت [ ]19بلى ؤن لؤلبىًٍ
ً
ً
ً
ؤهمُت ٟبحرة في جلبُت موالب ألاطسة وألابىاء ألاطاطُت ،زاؿت في
الخيؼئت ألاطسٍت.
وؤٟد ؤبى مـو٘ى [ ]20ؤن ٜٗدان الو٘ل للسُاًت والخىان ،وُدم
بػباَ خاحاجه الى٘ظُت والاحخماُُت؛ ًادي بلى طىء صخخه الى٘ظُت،
وًهىز طلىُٟاث الِىاد والِدوان.
ّ
اطخمس ُٗما
هرا ،وؤكاٖ هُىطمان [ ]23ؤن الخسمان في الو٘ىلت بن
ً
ً
ُ
بِد ٜٗد ًسل ٝمً الو٘ل ؤو اإلاساه ٝمجسما كد اإلاجخمّ زوسا ُلى
ؤطسجه.
م٘هىم الخسمان:
ً
َ
َ
َ
الخسمان لٔت :والخسمان مً خسم :بمِنى اإلاىّ ،والخسمان هُٜم
ؤلاُواء ،وهُٜم السشٚ؛ وخسم الص يء :ؤي مىِه [ .]24ووزد الخسمان في
الٜامىض الِسبي بإهه اإلاىّ ،والٜ٘دان ،والخظسان [.[25
ً
اؿوالخاَّ :
ُسٖ بطماُُل [ ]26الخسمان بإهه :الؼِىز بِدم
الخسمان
ً
وحىد خاحاث وؤػُاء وؤمىز ًدخاحها ال٘سد وج٢ىن مهمت لبىاء وحؼُ١ل
شخـِخه .ؤما الخسمان الىالدي ٗهى خسمان الو٘ل مً والدًه ٛبل ؤن
ًىز ٝالِالٛت بهما وما ًترجب ُلُه مً اهٜواَ ؤلاػباَ ال١مي والُ٘١ي
للخاحاث الى٘ظُت ٠الخب والِوٙ؛ ومً زم ٗةن الاه٘ـاً٘ ٤ض ي بلى
الخسمان [.[27
ُ َ
ُ
َ
ُ
والخسمان ؤػمل مً ذل ،٣واُخبر ؤن ٠ل ه٘ل ًسٗم ؤو يهمل مً
ِٛبل ؤمه ؤو ؤبُه ٗهى مدسوم؛ خُث بهه ال ًدـل ُلى خبهم وُو٘هم
وخىانهم وجىحيهاتهم وبزػاداتهم وزُاًتهم؛ ٗمً هىا اللُٜى مدسوم،
والو٘ل ٓحر الؼسعي اإلاتربي ُىد ؤبُه مدسوم ،والو٘ل اإلادظى ٤مدسوم
 ،هرا وٍخ٘ ٝبطماُُل [ ]26مّ دودج [ ]28ؤن الخسمان مى ٙٛكآى
ُلى ؤلاوظان ،وهى خالت ػِىزٍت دازلُت ُىد ال٘سد جيؼإ مً ُدم
ُّ
جم١ىه مً بػباَ خاحت ؤو ؤٟثر مً خاحاجه ألاطاطُت ؤو الشخـُت
ً
بِىش ه٘س ي.
هدُجت لرلٌ ٣ؼِس ٍ
م٘هىم الخسمان الى٘س ي:
ٌُ ّ
ِسٖ هىز باز الخسمان الى٘س ي بإههُٓ :اب ؤو هٜف الخىان؛ بدُث
حِخبر الخاحاث ذاث ؤهمُت ٟبحرة باليظبت لل٘سد ،وُدم بػباُها ًادي
َ
وزُمت ُلى ه٘ظُت وطلىُٟاث الو٘ل [ .]29وٍسي العجمي
هخائج
بلى
ٍ
[ ]30ؤن الخسمان الى٘س ي ًمثل ُدم جلبُت خاحاث الو٘ل الى٘ظُت
والِاهُ٘ت والىحداهُت ،مً زال ٤جىٗحر بِئت ُاهُ٘ت حُدة ملُئت
بالخب والٜبى.٤
ٟما ًسي بحرش [ ]31ؤن الخسمان الى٘س ي الىالدي هى طلىُٟاث ًٜىم
بها الىالدان ،مً زاللها ًخم مىّ الىحداهاث واإلاؼاُس وألاخاطِع
ؤلاًجابُت مً الىؿى ٤بلى ألابىاء.
وٍاٟد َ
٠اجبا هره الظوىز ؤن الخسمان الى٘س ي هى جل ٣اإلامازطاث
ً
والظلىُٟاث الخاهئت التي ًٜىم بها الىالدان ؤو ؤخدهما ًىا منهما ؤنها
"جسبُت" ،وهى م٘هىم زاهئ ًٜ-ىمان مً زالله بِدم الخِبحر ًُ
مؼاُسهما اإلاملىءة بالخب والِو ٙوالسُاًت وجرلُل الِٜباث ؤمام
ً
ؤبىائهم-؛ مما ًازس طلبا في طلى ٞهاالء ألاه٘ا ٤واإلاساهٜحن.
ؤهىاَ الخسمانَّ :
ؿى ٙالِلي [ ]29الخسمان بلى ِؿى٘حن:
 -1الخ ـسم ـان ال٢ل ـي ؤو ألاط ـاطـ ـي :الخ ـسم ـان الى٘ظ ـي ال٢ل ـي ؤو ألاطاس ي
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ًٜـد به ٜٗدان الو٘ل ألي ُالٛت باألم ؤو مً ّ
ًدل مدلها ،وذل ٣مىر
الؼهىز ألاولى للخُاة واليؼإة في ماطظاث زُاًت ألاه٘ا ٤اإلادسومحن.
 -2الخسمان الى٘س ي الجصئيًٜ :ـد به وؼإة الو٘ل بحن والدًه ومسوزه
بخجسبت الِالٛت ألاولُت مّ ألام وألاب زال ٤طىىاث الو٘ىلت ألاولى،
بـسٖ الىٌس ًُ ػ٢ل هره الِالٛت وبًجابُتها ومظاهمتها في بىاء
ؤطع طلُمت لشخـِخه .وؿى ٙهازَع ) (Hurriesالخسمان بلى هىُحن:
ً
ً
ً
ً
 -1ؤن ً٢ىن الو٘ل مى٘ـال ًُ ألاطسة ومدسوما منها خسماها ٠امال
لظبب مً ألاطباب( :الوال ،ٚاإلاىث.)...
ً
ً
ً
 -2ؤن ً٢ىن الو٘ل مدسوما مً ؤمه خسماها حصئُاٟ ،إن ٌِِؽ مِها
ول١نها لم حظخوّ ؤن جمىده الخب الري ًدخاج بلُه؛ وهرا الىىَ مً
الخسمان ًددر في بخدي الخاالث آلاجُت:
ً
ؤُ -دم وحىد الجى ألاطسي بهالٛا؛ وٍددر ذل ٣بظبب الخٜلب
الاهِ٘الي للىالدًً وعجصهما ًُ بٛامت ُالٛاث ؤطسٍت صخُدت ،وٍسحّ
ذل ٣بدوزه بلى ؤنهما ُخ ِسما في ؤزىاء ه٘ىلتهما مً الخُاة البُئُت الظىٍت
ٟما ُخسما مً الخُاة البُئُت الصخُدت َ
ٗد َسما ؤبىاءهما مً هره الخُاة.
ِ
لظبب ما ًُ ؤداء وًُ٘تهما
ب -وحىد الجى ألاطسي مّ عجص الىالدًً
ٍ
واخخلان وبًىاء ألاه٘ا ٤بؼ٢ل مظخمس [.[26
ج٘ظحر الخسمان الى٘س ي مً مىٌىز هٌسٍت الخِل:ٝ
جاٟد هٌسٍت الخِل ٝؤن ألاطسة هي اإلاـدز السئِع لخىمُت الخب
ً
والاطخٜساز وألامان لؤلبىاءٟ ،ما ٛد ج٢ىن مـدزا للمؼ١الث التي جىمي
لديهم الاكوساباث في اإلاظخٜبل ،وٍادي طىء الخيؼئت ألاطسٍت بلى
ٜٗدان الاهخماء لؤلب ٟمـدز للظلوت ؤو ألام ٟمـدز للخىان؛ مما ًدّٗ
ً
بهرا الو٘ل بلى الاهخماء لجماُاث مىدسٗت في اإلاساهٜت بدثا ًُ ؤلاػباَ
الِاه٘ي .وٍسي ولبي ) (Wolbyؤن بِئت الخسمان مً ُاه٘ت ألابىًٍ هي
ؤخد ؤطباب الاكوساباث التي جٌهس في اإلاساهٜت والسػد؛ خُث ٌِاوي
ال٘سد مً ؿِىبت في الخ٘١حر اإلاجسد بظبب طُوسة الراث ُلى الىا.ّٛ
ٟما ؤن الىمى الىالدي الظلبي والبِئت الظلبُت ال ًمىدان الخب ،بل
ً
شخـُاث ملوسبت في اإلاظخٜبل .وٛد ذٟس ؤن
ًجِالن مً هاالء ألابىاء
ٍ
الِالٛاث الِائلُت اإلالوسبت جادي بلى ًهىز اكوساباث الشخـُت،
ً
خُث ؤوضح بِم اإلالوسبحن بالشخـُت ؤن والديهم ٠اهىا ؤٟثر جد١ما
ً
ً
مٜازهت بٔحر اإلالوسبحن؛ ٟما وؿ ٙهاالء اإلالوسبىن
وؤٛل اهخماما
الٜائمحن ُلى جسبُتهم بالٜظىة وٜٗدان الِاه٘ت واإلاؼاُس [.[32
وفي دزاطت مىلُىا وشمالئه [ ]33لىخٍ ؤن زبراث الو٘ىلت
الـادمت ،وطىء مِاملت الو٘ل مً ِٛبل الٜائمحن ُلى زُاًخه جادي بلى
اباث في ُ
اله ّىٍت ومداوالث حسٍئت للٜخل،
اكوساباث الشخـُت ،واكوس ٍ
باإلكاٗت بلى ما ٌظببه الخسمان الى٘س ي مً مؼ١الث مظخٜبلُت
َ
بِم ألاطالُب التي ٛد ًخِسق لها اإلاساه ٝوجازس
للمساه ،ٝوؤن هىاٞ
ً
خخما في ه٘ظِخه وشخـِخه ،منها:
ؤ  -ؤلاطاءة الجظدًت واللٌُ٘ت :هي ُّ
حِسق اإلاساه ٝلللسب والجسح
ّ
وػخمه ،ؤو جدٜحره وبهاهخه
ٟظبه
واطخسدام ؤل٘اي و٠لماث برًئت؛
ِ
ِ
ُ
باطخسدام مـولخاث طلبُت ،ومىاداجه بإطماء ٛبُدت حظبب له
الخصي والخجل.
ب  -ؤلاهما :٤هى ال٘ؼل في جصوٍد اإلاساه ٝبداحاجه ألاطاطُت ،ومىِه
مً الخـىُ ٤ليها٠ :الخٔرًت اإلاىاطبت ،واإلاالبع ،والظ ً١اإلاالئم،

والسُاًت الصخُت (الوبُت) ،والتربىٍت (الدزاطُت ألا٠ادًمُت) ،وجسٟه
وبهماله دون زُاًت [.[32
ّ
ُ
٢ىن
وٍسي البِم ؤن الخِسق لئلطاءة في الو٘ىلت وؤلاهما ٤والخسمان ً ِ
ً ُ
ً
لدي الو٘ل زبرة ؿادمت ح ّظبب له ألالم الى٘س ي ،و٠لما ٠اهذ الخبرة
ً
ً
ُىُ٘ت ٠ان جإزحرها ؤػدٟ ،ما جخى ٙٛؤًلا ُلى مِىاها باليظبت لل٘سد
وج٘ظحره لها ،وُُٟ٘ت مِالجت اإلادُوحن به لهره الخبرة ،و٠ل ذلٛ ٣د
ُ ّ
اباث في اإلاظخٜبلٟ ،ما ؤن
ًازس في شخـُت ال٘سد؛ مما ٌظبب له اكوس ٍ
ال٘سد الري ًىددز مً ؤطسة طلبُت لديها ُى ٙواكوهاد وطىء
ً
ُ ّ ً
ِسكا ُومظتهدٗا للمثحراث الظلبُت التي ججِله ًخـسٖ
مِاملت؛ ًـبذ م
زال ٤هره الٌسوٖ بِدواهُت؛ مما ًثحر ٓلب آلازسًٍ [.[34
ٟما ًاٟد زٍثبىن [ ]35ؤن الشخـُت اإلالادة للمجخمّ اإلاُالت بلى
الخدمحر وبًراء الراث وآلازسًٍ هي شخـُت ُولدث مً َز ِخم ؤطسة
م٘١١ت ال ُاه٘ت ٗيها ،وهرا اإلاساه ٝالخوس هى هخاج خسمان ه٘س ي
وُاه٘ي وؤبىي.
زاهُاُٜ :ى ٚالىالدًً )(Disobedience & Maltreatment
ً
ّ
َّ
ّ
والؼًٜ .ٝاُٜ :٤ه ٌِٜه
م٘هىم ُٜى ٚالىالدًً :الِٜى ٚلٔت :الٜوّ
ً
ُٜاّ :
ّ
والِ :ٝخ٘س في ألازق مظخوُل ،وُ ٝوالدهَّ :
ػُ ٝـا
ػٜه،
هاُخهَّ ،
وُ ٝوالدًهٛ :وِهما ولم ًـل ِزخ َمه منهما ،وٛد ّ
ٌِم بلٍ٘
الِٜى ٚحمُّ السخم [.[24
ً
والِٜى ٚهى٠" :ل ما ؤمس هللا به الىلد مً الـلت بن َّ
ؤزل به ٠ان ُاٛا،
ٓحر ؤن:
ً
ً
ً
ُ
ّ
دسم الجىت ُلى
 -1مىه ما ً٢ىن ٗسكا٢ُٗ :ىن جسٟه ُٜىٛا خساما ً ِ
ٗاُله.
ً
ً
ً
ً
 -2مىه ما ً٢ىن هدبا٢ُٗ ،ىن ٛاهِه ُاٛا ُٜىٛا م١سوها ،ال ًدزل في
الىُُد بالىاز [.[36
ً
زالثا :اإلاساهٜت )(Adolescent
ً
لٔت :حاء في اإلاىجد :ؤن اإلاساه ٝهى الٔالم الري َ
ٛازب
حِسٍ ٙاإلاساهٜت
ُُ
الخلم ،وفي مسخاز الصخاح :زاه ٝالٔالم ٗهى مساه :ٝؤي اٛترب مً
الاخخالم [.[38[ ،]37
َ
و٠لمت "اإلاساهٜت" ؤجذ مً لٍ٘ زاه ٝبمِنى :اٛترب مً الص يء ،وهي
اإلاسخلت الِمسٍت التي ًٜترب ٗيها الؼاب مً الىطج [ ،]39ؤي الخوىز
الري ٌؼمل الخُٔحر في حمُّ مىاحي الخُاة :البدهُت ،والجظمُت،
والاهِ٘الُت ،وختى الِٜلُت .واإلاساهٜت هي :مسخلت الخسوج مً ُالم
الو٘ىلت والدزى ٤في ُالم الؼباب.
ً
اؿوالخاّ :
وُسٗذ الخظحن اإلاساهٜت بإنها :هي ال٘ترة مً خُاة ال٘سد التي
َ
بداًت بلىٓه َّ
طً السػد ،وهي ٗترة اهخٜالُت
جبدؤ في نهاًت ه٘ىلخه وجيخهي
ِ
[.[7
وٍسي الباخثان ؤن اإلاساهٜت هي ال٘ترة التي جبدؤ مً طً الىطج ُبر
حىاهب الىمى (الجظمُت ،والى٘ظُت ،والِٜلُت ،والاحخماُُت) بلى طً
ً ّ
لخىلي ؤدواز ال١باز الساػدًً.
السػد التي ً٢ىن ال٘سد ٗيها ماهال ِ
ؤهمان اإلاساهٜت:
حؼحر الدزاطاث بلى وحىد ؤزبِت ؤهمان إلاسخلت اإلاساهٜت ،وهي ُلى
الىدى الخالي:
اإلاساهٜت اإلاخُ٘١ت:
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ً
وجمخاش بإنها ج٢ىن مُالت بلى الهدوء اليظبي ،والاجصان الاهِ٘الي،
ؤزس ُّ
وُالٛت اإلاساه ٝالوُبت باآلزسًٍ ،وال َ
للخىمس ُلى الىالدًً ؤو اإلادزطت.
ٗدُاة اإلاساهٓ ٝىُت بمجاالث الخبرة والاهخماماث الِلمُت الىاطِت التي
ُ
ًُ ّ
د ًُ ٜٝهسٍٜها ذاجه وَؼِس بم٢اهخه في الجماُت وبخىاٗ ِٜه ٗيها.
اإلاساهٜت الاوحخابُت:
خُث ًيحخب اإلاساه ٝمً مجخمّ ألاطسة ومً مجخمّ ألاٛسان
واإلادزطت ُوٍ ّ
٘لل الاوِصا ٤والاه٘ساد بى٘ظه والؼِىز بالعجص ؤو
الىٜف ،وال ً٢ىن له مجاالث زازج ه٘ظهُ ،دا ؤهىاَ اليؼان
الاهِ٘الي ،مثلٟ :خابت ذٟسٍاجه التي ًدوز ؤٓلبها خى ٤اهِ٘االجه
ومؼ١الجه وهٜده للىٌم الاحخماُُت والثىزة ُلى ؤطلىب جسبُت
الىالدًًٟ ،ما ًيخابه ال١ثحر مً هىاحع وؤخالم الٌُٜت التي جدوز خى٤
مىكىُاث الخسمان والخاحاث ٓحر اإلاؼبِت [.[40
اإلاساهٜت الِدواهُت اإلاتردًت:
وهابِها الثىزة والخمسد ُلى الظلوت اإلاخمثلت بالىالدًً واإلادزطت
ُّ
والدؼبه بالسحا٤
واإلاجخمّ؛ وٍمُل هرا الىمى بلى جىُٟد الراث
ومجازاتهم ،وٍخـ ٙبالظلى ٞالِدواوي ُلى ه٘ظه وُلى آلازسًٍ ِمً
خىله [.[41
اإلاساهٜت اإلاىدسٗت:
وٗيها ٌِاوي اإلاساه ٝمً الاهدال ٤ألازالقي والانهُاز الى٘س ي ،وٛد
ُ
ُ ّ
ؤلىان مً
سوَ اإلاجخمّ ،ومنها الاؤماض في
ٍ
جـدز ُىه جـسٗاث ج ِ
الظلى ٞاإلاىدسٖ ٠اإلدمان والظسٛت وج٢ىًٍ الِـاباث ،وٛد ً٢ىن
للٜظىة الؼدًدة في مِاملخه مً ِٛبل الىالدًً طبب في ًهىز جل٣
الظلىُٟاث [.[40,42
وٍسي الباخثان ؤن الىىُحن ألازحرًً للمساهٜت (الِدواهُت،
واإلاىدسٗت) ،هما اإلاخجظدان في اإلاساهٜحن ُُىت الدزاطت الساهىت؛
ٗالِٜى ٚال ًٜىم به بال شخف ُدواوي مىدسٖ ،و ُٟٙال وٛد ً٢ىن
همى هرا الِٜى ٚهى جىحُه الظباب والؼخائم للىالدًً ،ؤو الخواو٤
ُليهما باللسب وحِسٍلهما لئلًراء الجظدي؛ ٗالِٜى ٚطلىُ ٞدواوي
مىدسٖ ال ؤزالقي.
 .4الدراساث السابلت
بِسق ألهم الجهىد والدزاطاث الظابٜت ذاث الِالٛت
ٛام الباخثان
ٍ
ُ
بمخٔحراث الدزاطت الخالُت ،وٛظمذ الدزاطاث بلى مبدثحن ،هما:
ً
ؤوال :الدزاطاث التي جىاولذ الخسمان الى٘س ي:
ؤو ٤جل ٣الدزاطاث دزاطت ُلي والبُاحي [ ،]13التي هدٗذ بلى ُٛاض
مظخىي الخسمان الى٘س ي وُٛاض مظخىي الظلى ٞالِدائي لدي هلبت
اإلاسخلت ؤلاُدادًت ،والخِسٖ ُلى الِالٛت بحن دزحت الخسمان الِاه٘ي
ً
والظلى ٞالِدائي ،وال١ؼ ًُ ٙال٘سو ٚجبِا إلاخٔحر الجيع .وج٢ىهذ
ً
ُُىت الدزاطت مً ( )187هالبا وهالبت ،اطخسدم الباخثان مُٜاض
الخسمان مً ُاه٘ت ألابىًٍ ،ومُٜاض الظلى ٞالِدائيَّ .
وجبحن ؤن
ً
اهدؼاز الظلى ٞالِدائي لدي الُِىت حاء بدزحت مخىطوت ؤًلاٟ ،ما
َّ
جبحن وحىد ُالٛت بحن الخسمان مً ُاه٘ت ألابىًٍ والظلى ٞالِدائي،
ولم جٌهس ٗسوُ ٚح َ
ِصي بلى مخٔحر الجيع.
زم حاءث دزاطت خظىن [ ،]43التي هدٗذ بلى مٜازهت مجمىُت مً
اإلاساهٜحن اإلادسومحن مً السُاًت والرًً ٌِِؼىن في اإلااطظاث
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ؤلاًىائُت ،بمجمىُت مً اإلاساهٜحن الِادًحن الرًً ٌِِؼىن مّ والديهم
م٢ىهاث إلا٘هىم الراث.
في بِم الخـائف الشخـُت باُخبازها
ٍ
ً
جإل٘ذ ُُىت الدزاطت مً ( )112م٘دىؿا ،ػملذ اإلادسومحن
والِادًحن في م٘هىم الراث لـالح الِادًحن في "حمُّ ؤبِاد اإلاٜاًِع"؛
ولِع هىا ٞؤزس لخ٘اُل الخسمان مّ الِمس .وؤٟدث الدزاطت وحىد
ٗسو ٚدالت بحن الر٠ىز وؤلاهار اإلادسومحن في م٘هىم الراث لـالح
الر٠ىز.
جلتها دزاطت هالًلي [ ،]9خُث هدٗذ هره الدزاطت بلى مِسٗت جإزحر
ً
الاكوساباث الظلىُٟت ُلى الخالمُر اإلادسومحن ُاهُ٘ا وٓحر اإلادسومحن،
باإلكاٗت بلى مِسٗت ال٘سو ٚباالكوساباث الظلىُٟت ُىد اإلادسومحن
ً
ُاهُ٘ا في كىء مخٔحر هىَ الخسمان الِاه٘ي (ٟلي–حصئي) ،ومداولت
بُواء خلى ٤مٜترخت ّ
للخد مً الاكوساباث الظلىُٟت لديهم .وج٢ىهذ
ً
الُِىت مً ( )72جلمُرا مً الـ٘حن (ألاو ٤والثاوي) باإلادازض الابخدائُت،
وجم اطخسدام اإلاىهج الىؿ٘ي .و٠اهذ ؤداة الدزاطت ألاطاطُت ُبازة ًُ
اطدباهت الاكوساباث الظلىُٟت .وزلـذ الدزاطت بلى هخائج ُدة ،منها:
ً
وحىد اكوساباث طلىُٟت ُىد الخالمُر اإلادسومحن ُاهُ٘ا وٓحر
ً
ُاهُ٘اٟ ،ما َّ
جبحن وحىد ٗسوٚ
اإلادسومحن لـالح الخالمُر اإلادسومحن
ذاث داللت بخـائُت حِصي بلى هىَ الخسمان الِاه٘ي؛ ٗاأله٘ا ٤الرًً
ُخسمىا مً والديهم ٌِاهىن مً الاكوساباث الظلىُٟت ؤٟثر مً ٓحرهم.
ً
وخدًثا حاءث دزاطت الداًت [ ،]44التي هدٗذ بلى ال١ؼًُ ٙ
اإلاؼ١الث الى٘ظُت والاحخماُُت لدي ؤبىاء الؼهداء والؼهُداث
وُالٛتها بالخسمان الِاه٘ي .وجمثلذ ؤدواث الدزاطت بمُٜاض اإلاؼ١الث
الى٘ظُت والاحخماُُت ،ومُٜاض الخسمان الِاه٘ي ،مً بُداد الباخثت؛
ُّ
ه٘ل وه٘لت،
وه ِبٜذ ؤدواث الدزاطت ُلى ُُىت ُؼىائُت بلٔذ (ٍ )300
مً ؤبىاء الؼهداء .وزلـذ الدزاطت بلى ُدة هخائج ،منها :ؤن مظخىي
اإلاؼ١الث الى٘ظُت والاحخماُُت لدي ؤبىاء الؼهداء والؼهُداث
مخىطوت ،وخٌُذ مؼ٢لت الٜل ٝباإلاسجبت ألاولى ،زم حاءث مؼ٢لت
الخجل ،زم حاءث باإلاسجبت الثالثت مؼ٢لت ألاهاهُت ،وحاءث باإلاسجبت
ً
ألازحرة مؼ٢لت الِدوانَّ ،
وسجل الخسمان الِاه٘ي ازج٘اُا ،وحاء البِد
الخِلُمي باإلاسجبت ألاولىً ،لُه البِد الاحخماعي ،زم البِد الى٘س ي.
ً
وؤزحرا ؤحسي طمسجُ٢اها [ ]45دزاطخه في الهىد ،وهدٗذ بلى مِسٗت
ُ
جإزحر الخسمان ألابىي ُلى الصخت الى٘ظُت للمساهٜحن .وٛد ؤحسٍذ
ً
ً
الدزاطت ُلى ( )80مساهٜا٠ ،ان هىا )40( ٞهالبا مً اإلادسومحن مً
ً
ألاب و( )40هالبا مً ٓحر اإلادسومحن ،جساوخذ ؤُمازهم بحن ( 16و18
ً
ُاما) .ج٢ىهذ ؤدواث الدزاطت مً بوازٍت الصخت الِٜلُت ()2008
بُداد طِىٕ وطِىٔىبخا لُٜاض الصخت الى٘ظُتٟ .ؼ٘ذ هخائج الدزاطت
ً
ً
ؤن هىا ٞجإزحرا ٟبحرا للخسمان مً الىالدًً ُلى الصخت الِٜلُت ،و٠اهذ
الصخت الى٘ظُت للمساهٜحن ٓحر اإلادسومحن مً الىالدًً ؤٗلل ب١ثحر
ً
مً اإلاساهٜحن اإلادسومحن بالِ٘لٟ ،ما ٠ان اإلاساهٜىن اإلادسومىن ه٘ظُا
ً
مً ألاب ؤٟثر ُدواها.
ً
زاهُا :الدزاطاث التي جىاولذ ُٜى ٚالىالدًً:
ؤو ٤جل ٣الدزاطاث دزاطت ػحراش [ ]46وتهدٖ الدزاطت بلى :بُان ؤن
ؤهم خ ٝللىالدًً في ؤلاطالم هى البر ،وبُان م٘هىم ُٜى ٚالىالدًً،
وحصائه في الؼسَِت ،ومٌاهسه ،وؤطبابه ،وال١ؼ ًُ ٙمدي اهدؼاز
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الىالدًً وُٓاب آلازس ،وهرا باإلاٜازهت مّ اإلاساهٜحن ذوي الجسائم
ً
ألازسي .ؤًلا ؤٟدث الدزاطت ؤن الاجـا ٤بحن اإلاساهٜحن مً اإلاجسمحن
ً
اإلاِخدًً ُلى الىالدًً طيئ حدا مّ والديهم ؤٟثر مً اإلاساهٜحن في
ُ
مجمىُت اإلاجسمحن ذوي ؤلاداهاث ألازسي واإلاساهٜحن ٓحر اإلاداهحن.
وآزس دزاطت ٠اهذ لهىلذ [ ]49التي هدٗذ بلى اطخِساق بطاءة
مِاملت اإلاساهٜحن لآلباء ٟإخد ؤػ٢ا ٤الِى ٙاإلاجزلي .واُخمد الباخث
ُلى اإلاىهج الىزائٜي الٜائم ُلى اطخِساق ُدد مً ألادبُاث الظابٜت
التي ّ
جىضح ؿُآت م٘هىم بطاءة مِاملت اإلاساهٜحن للىالدًً ،مً خُث
ُ
ً
ً
ً
ً
٠ىهه ؿساُا ؤطسٍا ؤم ٠ىهه ُى٘ا ٛائما ُلى هىَ الجيع؛ واطخسدام
الِالج الجماعي إلاؼ٢لت بطاءة مِاملت اإلاساهٜحن للىالدًً .وؤًهسث
ُ
حؼابه طماث بطاءة اإلاساهٜحن
الدزاطت ُدة هخائج٠ ،ان مً ؤهمها:
للىالدًً مّ طماث ُمسج١بي الِى ٙاإلاجزلي في هبُِت الخ٘سٛت ُلى ؤطاض
ُّ
الخىمس ،وألاكساز ال٘ىزٍت وهىٍلت ألاحل
الجيع ،وؤلاًراء الٜائم ُلى
(بما في ذل ٣اللسز ُلى ؤٗساد ألاطسة آلازسًٍ) ،وازج٢اب الِى ٙبؼ٢ل
ّ
مىٌم كد الطخاًا ،وؤطالُب ؤلاطاءة ،واإلاٜاومت اإلاجخمُِت للمؼ٢لت،
ً
ؤًلا الظماث اإلامحزة إلطاءة اإلاساهٜحن لؤلبىًٍ هي ؤن ألابىًٍ هما
َ
َّ
الٜاهىهُان ًُ اإلاساه( ٝمما ًدد مً اإلاِالجاث اإلاخاخت)،
اإلاظاوالن
وبُواء ألاولىٍت الخخُاحاث اإلاساهُ ٝىد الُٜام بإي ُّ
جدزل ،والوسٚ
ال٘سٍدة التي جخجلى بها ؤطالُب ؤلاطاءة ،وهٜف ؤلادزا ٞوالخىحُه
ً
وبسوجى٠ىالث الخِامل مً َِ ٛبل الظُاطاث اإلاىكىُت .ؤزحرا ٌُِخبر مً
ؤٗلل هس ٚمِالجت بطاءة اإلاساهٜحن للىالدًً هى اطخسدام ؤطلىب
الِالج الجماعيُ ،لى السٓم مً ٠ىن هرا ألاطلىب ال ًصا ٤في مسخلت
الخوىز في الخِامل مّ مثل جل ٣اإلاؼ٢لت.
التعليب على الدراساث السابلت:
ُٗ -1ما ًخِل ٝبدزاطاث الخسمان الى٘س يٜٗ ،د الخٍ الباخثان ؤن
بِم جل ٣الدزاطاث اهخمذ بالخسمان الِاه٘ي دون ٓحره مً ؤهىاَ
حصء مً ّ
الخسمان ،وهى ٌ
٠ل ،مثل دزاطت ُلي والبُاحي [ ،]13ودزاطت
الداًت [ٟ ]44ما زٟصث بِم الدزاطاث ُلى الخسمان مً الىالدًً
بالٜ٘د ،مثل دزاطت هالًلي [ ،]9وؤزسي دزطذ الخسمان مً مىٌىز
َ
جبرًسي إلطاءة مِاملت ألابىاء ٟدزاطت ٟ ،[49] Holtما الخٍ الباخثان
ً
ً
حؼابها ػ٢لُا بحن دزاطتهما الخالُت وبحن ٗدىي دزاطت هالًلي []9
ودزاطت طمسجُ٢اها [ ]45اللخحن ؤٟدجا ُلى الخإزحر الظلبي للخسمان
الىالدي ُلى طلىُٟاث اإلاساهٜحن وصختهم الى٘ظُت ،وهاجان الدزاطخان
حؼابهخا في الٔسق الِام مّ الدزاطت الساهىت ،وبن ازخل ٙاإلالمىن
ً
ٗالِٜى ٚطلى ٞطلبي ًٜىم به اإلاساهٜىن ؤًلا.
 -2ؤما ُٗما ًسخف بالدزاطاث اإلاهخمت بِٜى ٚالىالدًًٜٗ ،د اجطح
ً
َ
ُىامل ٟثحرة ٛد جادي بلى حُٔحر دزحت الِٜى ،ٚمنها:
للباخثحن ؤن هىاٞ
الىىَ (الر٠ىز ،وؤلاهار) ،اإلااهل الِلمي ،مظخىي دزل اإلاساه ٝالِاّ،ٚ
ٟما ؤٟدث ذل ٣دزاطت ػحراش [ ،]46وهجد بِم الدزاطاث التي اهخمذ
بم٘هىم بس الىالدًً ،وؤلادزا ٞؤلاًجابي إلاِاملت ألابىاء وؤزس ذلُ ٣لى بس
الىالدًً ٟما في دزاطت الٜؼِان [ ،]47وزلـذ بِم الدزاطاث بلى
ؤن الخ٘ ٣١ألاطسي وُٓاب طلوت ؤخد الىالدًً مً ؤطباب ُٜىٚ
الىالدًً اإلاخمثل في الاُخداء ُلى ؤخدهماً ،هس ذل ٣في هخائج دزاطت
٠ىهترًساض و٠اهى [.[2

ًاهسة ُٜى ٚالىالدًً في مداٌٗت حدة .وزلـذ الدزاطت بلى ُدة
هخائج ،منها :وحىد جٜـحر في ُالج مؼ٢لت ُٜى ٚالىالدًً؛ خُث ٟؼ٘ذ
الدزاطت ًُ وحىد مازساث زازحُت جادي بلى اهدؼاز ُٜى ٚالىالدًً،
ً
ٟما َّبُيذ الدزاطت وحىد ٗسو ٚدالت بخـائُا في دزحت اإلاِاهاة مً
الِٜى ٚبظبب ازخالٖ ّ
٠ل مً حيع الىالدًً ،والخالت الاحخماُُت،
ٍ
والِمس ،ومٜس بٛامت الىالدًً ،واإلااهل الِلمي ،وهىَ اإلاظ ،ً١والدزل
الؼهسي ،وُدد ألاوالد للىالدًً .وجىؿلذ الدزاطت بلى وحىد ٗسو ٚفي
ّ
دزحت اإلاِاهاة مً الِٜى ٚبظبب ازخالٖ ّ
الِا،ٚ
٠ل مً حيع الىلد
ٍ
وُمسه ،واإلااهل الِلمي ،والخالت الىًُُ٘ت ،ومظخىي الدزل للىلد
ّ
ّ
الِا.ٚ
الِا ،ٚوالخالت الاحخماُُت ،ومٜس بٛامت الىلد
ُ
زم حاءث دزاطت الٜؼِان [ ،]47خُث ؤحسٍذ الدزاطت في دولت
ال٢ىٍذ ،وهدٗذ بلى ال١ؼ ًُ ٙم٢اهت آلاباء لدي ألابىاء ،وؤزس ذل٣
ُ
ً
ُلى بس وُٜى ٚالىالدًً .وه ّبٜذ الدزاطت ُلى (ٗ )1172سدا )591( ،مً
ً
الر٠ىز و( )581مً ؤلاهار ،جساوخذ ؤُمازهم بحن (ُ 32 -18اما).
وجىؿلذ الدزاطت بلى ُدد مً الىخائج ،منها :ؤهه ال جىحد ٗسو ٚدالت
ً
بخـائُا بحن الر٠ىز وؤلاهار ُلى مُٜاض البر؛ خُث خـل ٟالهما ُلى
ً
ِوظب مخٜازبت ،وؤن هىا ٞازجباهاث دالت بخـائُا بحن بدزا ٞألابىاء
ؤلاًجابي إلاِاملت والديهم وبحن بسهم آلبائهم وؤمهاتهم .
جلتها دزاطت هاهتر وباًبر [ ،]48التي هدٗذ بلى اطخِساق ألاػ٢ا٤
ً
اإلاسخل٘ت مً الخدزالث الٜاهىهُت التي ٛد ج٢ىن مخاخت إلاىاحهت بطاءة
مِاملت الىالدًً .واُخمدث الباخثخان ُلى اإلاىهج الىزائٜي الٜائم ُلى
اطخِساق ُدد مً ألادبُاث الظابٜت التي جىضح هٌام الِدالت
الجىائُت ،واإلاِالجت اإلادهُت السادُت ،وحؼسَِاث الِى ٙألاطسي ،وٛاهىن
الو٘ل .وؤًهسث الدزاطت الِدًد مً الىخائج ،ؤهمها :ؤن الٜىاهحن ٛد
ُ ّ
جىٗس الدُم اإلاىاطب للو٘ل إلاىاحهت طلى ٞؤلاطاءة التي ًسج١بها ،ول١نها
جِ٘ل هرا في طُا ٚؤن الو٘ل ُبازة ًُ مجسم وؤن اإلاظاوًُ ٤
ً
طلىٟه هما الىالدان .ؤًلا ؤٟدث الدزاطت ؤن الٜاهىن الجىائي ؤو
ُ ً
ً
ً
الخلى ٤الٜلائُت ال جىٗس وطُلت مىاطبت للمض ّي ٛدما في مظإلت بطاءة
مِاملت الىالدًً ،ولً ً١م ً١بخِدًل بِم الٜىاهحن ؤن ًُ٘سق ُلى
الظلواث اإلادلُت اجساذ زوىاث مىاطبت لدُم الىالدًً اللرًً
ًخِسكان لظىء اإلاِاملت مً ؤبىائهما.
ؤما دزاطت ٠ىهترًساض و٠اهى [ٜٗ ،]2د هدٗذ بلى اطخ١ؼاٖ اإلالٙ
َّ
وج٢ىن
الخِسٍ٘ي ألطس اإلاساهٜحن في خاالث بطاءة مِاملت الىالدًً.
ً
مجخمّ الدزاطت مً اإلاساهٜحن وُددهم ( )90مساهٜا مٜظمحن بلى زالر
ً
مجمىُاث )30( :مساهٜا مً اإلاجسمحن اإلاِخدًً ُلى الىالدًً ،و()30
ً
ً
مساهٜا مً اإلاجسمحن ٓحر اإلاِخدًً ُلى الىالدًً ،و( )30مساهٜا بال
َ
امُت .ج٢ىهذ ؤدواث الدزاطت مً :مُٜاض الىالدًً
طىاب ٝبحس ٍ
واإلاساهٜحن لُٜاض حىدة الاجـا ٤بحن آلاباء وألابىاء ،ومُٜاض (وزمث)
ً
ٜٗسة ،ومُٜاض الٜىاُد واإلاخولباث ّ
ّ
اإلا٢ىن مً ()28
اإلا٢ىن مً ()20
ً
ٜٗسة لُٜاض ألاطالُب الىالدًت .وؤًهسث الدزاطت الِدًد مً الىخائج،
ؤهمها :ؤن اإلاساهٜحن مً اإلاجسمحن اإلاِخدًً ُلى الىالدًً لديهم ملٙ
ً
حِسٍ ٙؤطسي مسخل ًُ ٙاإلاجسمحن ذوي ؤلاداهاث ألازسي ،وزاؿت في
بيُت وآلُاث ألاطسة ذاتهاٟ .ما زلـذ بلى ؤن اإلاساهٜحن مً اإلاجسمحن
ً
اإلاِخدًً ُلى الىالدًً ٓالبا ما جدؼ٢ل البيُت ألاطسٍت لهم في وحىد ؤخد
39

6

ً
 -3لم ًجد الباخثان دزاطت واخدة -خظب ُلمهما -اهخمذ ب٘دف ؤزس
الخسمان الى٘س ي الىالدي ُلى طلىُٟاث ُٜى ٚالىالدًً ،وهى ما
جداو ٤الدزاطت الخالُت الخد ٜٝمىه.
ٗسوق الدزاطت :في كىء هدٖ البدث وكّ الباخثان ال٘سوق
الخالُت:
ً
 -1جىحد ُالٛت ازجباهُت دالت بخـائُا بحن الخسمان الى٘س ي الىالدي
وممازطاث ُٜى ٚالىالدًً لدي ُُىت مً اإلاساهٜحن الظِىدًحن.
ً -2م ً١الخيبا بممازطاث ُٜى ٚالىالدًً مً زال ٤الخسمان الى٘س ي
الىالدي لدي ُُىت مً اإلاساهٜحن الظِىدًحن.
ً
 -3جىحد ٗسو ٚدالت بخـائُا في الخسمان الى٘س ي وممازطاث ُٜىٚ
ً
الىالدًً لدي اإلاساهٜحن اإلاىخٌمحن دزاطُا واإلادظسبحن.
 .5الطريلت والاحراءاث
أ .مىهج الدراست
اطخسدمذ الدزاطت الساهىت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي إلاىاطبخه
دزاطت مخٔحراتها؛ خُث يهدٖ بلى الخِسٖ ُلى الىا ّٛالٜائم ووؿ٘ه
ً
ً
ً
ٟما هى جماما ،ووؿ ٙحمُّ الِىامل واإلاخٔحراث التي جلِب دوزا بازشا
في ج٘ص ي واهدؼاز ًاهسة ُٜى ٚالىالدًً ،وذل ًُ ٣هسٍ ٝجدلُل
ً
ً
البُاهاث جدلُال بخـائُا [.[50
ب .مجتمع الدراست
ً
ج َّ
٢ىن مجخمّ الُِىت مً الوالب اإلاىخٌمحن دزاطُا واإلادظسبحن
باإلاسخلخحن اإلاخىطوت والثاهىٍت باإلادازض الخ٢ىمُت بم١ت اإلا١سمت وبلٕ
ً
ُدد الوالب اإلاىخٌمحن ( )43337هالبا ،وذل ٣زال ٤ال٘ـل الدزاس ي
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الثاوي مً الِام الدزاس ي 2017/2016م ،ولم ً ٜٙالباخثان ُلى
ً
بخـائُت مىزٜت لِدد الوالب اإلادظسبحن دزاطُا.
ج .عيىت الدراست
ً
اػخملذ ُُىت الدزاطت مً ( )67مساهٜا ،جساوخذ ؤُمازهم ما بحن
( 13و 17طىت) )43( ،مً اإلاىخٌمحن باإلادازض الخ٢ىمُت باإلاسخلت
ً
اإلاخىطوت والثاهىٍت ،و( )24مً اإلادظسبحن دزاطُا .جم الخـىُ ٤لى
ً
ُُىت اإلاىخٌمحن دزاطُا مً زال ٤التردد ُلى مدزطت مـِب بً ُمحر
اإلاخىطوت ،ومدزطت طلُمان بً ٌظاز اإلاخىطوت ،ومدزطت ابً زحب
ً
اإلاخىطوت ،وؤًلا مدزطت النهسوان الثاهىٍت ،وحمُّ هره اإلادازض جّٜ
ً
بم١ت اإلا١سمت؛ ؤما ُُىت اإلادظسبحن دزاطُا ٜٗد جم الخـىُ ٤ليهم مً
َ
زالُّ ٤
جسدد الباخث ْحن ُلى مٜاهي ؤلاهترهذ بم١ت اإلا١سمت ،والتي ً١ثر
جىاحد اإلاساهٜحن ٗيها.
ً
جم جوبُ ٝمُٜاض الخسمان الى٘س ي ُؼىائُا ُلى ُدد ()283
ً
مساهٜا ،زم جم جددًد ُُىت اإلادسومحن مً اإلاساهٜحن الرًً خـلىا ُلى
دزحت جساوخذ بحن (ُ )102-85لى مُٜاض الخسمان الى٘س ي ،وٛد بلٕ
ً
ُددهم ( )72مساهٜا ،وجم جوبُ ٝؤدواث الدزاطت الخالُت ُلى ()67
ً
مساهٜا هم ُُىت الدزاطت.
ً
ً
جىشَّ ؤٗساد الُِىت جىشَِا اُخدالُا:
ٛام الباخثان بالخإٟد مً مدي اُخدالُت جىشَّ ؤٗساد الُِىت ُٛد
البدث في كىء مُٜاض الخسمان الى٘س ي وُٜى ٚالىالدًً .والجدو٤
(ً )1ىضح ذل.٣

حدول 1
املتوسط الحسابي والوسيط والاهحراف املعياري ومعامل الالتواء للعيىت كيد البحث في ملياس الحرمان الىفس ي وعلوق الوالدًً (ن= )67
امللياس
الخسمان الى٘س ي

ُٜى ٚالىالدًً

الخسمان الِاه٘ي
الخسمان الاحخماعي
الخسمان الاٛخـادي
الدزحت ال٢لُت
الِٜى ٚالى٘س ي  /ألازالقي
الِٜى ٚؤلاحسائي  /الِ٘لي
الِٜى ٚالىحداوي
الدزحت ال٢لُت

م
28.06
27.91
23.31
79.28
72.27
34.21
41.87
148.34

الوسيط
27
28
23
77
81
31
45
154

ع
2.91
2.94
3.08
7.53
12.59
6.8
6.25
12.29

معامل الالتواء
1.09
0.090.31
0.91
2.081.42
1.51.38-

ّ
اإلاسخـحن وذوي الخبرة ،وجم حِدًل بِم الٜ٘ساث.
ُلى مجمىُت مً
زم جإٟد الباخثان مً الـد ٚوالثباث مً زال ٤هخائج الُِىت
ً
الاطخوالُُت ،وبلٔذ ٜٗساث مُٜاض الخسمان الى٘س ي (ُ )34بازة
ً
جخىشَ ُلى زالزت ؤبِاد زئِظت ،هيُ :بِد الخسمان الِاه٘ي (ُ )12بازة،
ُوٍٜـد به ُٓاب السُاًت والخ٘اُل ال٢افي مّ الىالدًً ؤزىاء طىىاث
الدؼُ١ل وما بِدها ،وٍددر الخسمان ختى في ألاطس الظلُمت؛ خُث
ً٢ىن الىالدان ٓحر زآبحن في بػباَ خاحاث اإلاساه ٝالِاهُ٘ت ،وهي
خاحاث مهمت لالزجبان والاجـا ٤ؤلاوظاوي الخمُم الدائم ،وهرا
الخسمان ًيخج ُىه اكوساباث طلىُٟت وه٘ظُت واحخماُُت ،وخظب
دزحت الخسمان ج٢ىن ضخامت الاكوساب٢ٗ ،لما شادث مدة الخسمان
ً
شادث زوىزجه؛ ؤما ُبِد الخسمان الاحخماعي ِٗبازاجه (ُ )12بازة،

ًخطح مً حدو )1( ٤ؤن مِامالث الالخىاء للُِىت ُٛد البدث في
مُٜاض الخسمان الى٘س ي وُٜى ٚالىالدًً جساوخذ ما بحن (،2.08-
 ،)1.42ؤي :ؤنها اهدـسث ما بحن ()3+ ،3-؛ مما ٌؼحر بلى ؤنها ج ّٜدازل
ً
ً
ً
اإلاىدنى الاُخدالي ،وبرل ٣ج٢ىن الُِىت مىشُت جىشَِا اُخدالُا.
د .أدواث الدراست
ً
ّ
ج٢ىهذ ؤدواث الدزاطت الساهىت مً :ؤوال :مُٜاض الخسمان الى٘س ي
الىالدي (بُداد الباخثحن .)2017
ٛام الباخثان باالهالَ ُلى ألادبُاث التربىٍت اإلاخِلٜت بالخسمان
الى٘س ي وبِم البدىر ذاث الِالٛت ،ومؼىزة ذوي الازخـاؾ؛ وفي
كىء الاهالَ ُلى الدزاطاث واإلاٜاًِع الظابٜت جم جددًد ؤبِاد
اإلاُٜاض وؿُآت ٜٗساجه في ؿىزتها ألاولُت ،بِدها جم ُسق اإلاُٜاض
40

ُوٍٜـد به :خسمان الو٘ل مً الخبراث الاحخماُُت والخ٘اُل والاجـا٤
ً
الاحخماعي؛ وؤزحرا ُبِد الخسمان الاٛخـادي (ُ )10بازاثُ ،وٍٜـد به:
ُدم ٛدزة الىالدًً ُلى طد خاحاث اإلاساه ٝألاولُت والاحخماُُت .ومما
الػُٗ ٣ه ؤن اهس٘اق مظخىي ألاطسة بلى ّ
خد مِحن ٛد ًازس في مظخىي
ٍ
ً
اإلاساه ٝالاحخماعي والخِلُمي والى٘س ي ،زـىؿا اإلاساهٜحن ،في مساخل
الخِلُم؛ خُث جددر اإلاٜازهت مّ ألاٛسان باإلادزطت.
الخـائف الظُ٢ىمترًت للمُٜاضٛ :ام الباخثان بدظاب اإلاِامالث
الِلمُت للمُٜاض ُلى الىدى الخالي:
ؤ ـ الـد :ٚلخظاب ؿد ٚاإلاُٜاض اطخسدم الباخثان الوس ٚالخالُت:
) (1ؿد ٚاإلادخىيٛ :ام الباخثان بِسق اإلاُٜاض في ؿىزجه اإلابدئُت
ُلى مجمىُت مً اإلاخســحن في ُلم الى٘ع والصخت الى٘ظُت
ُددهم ()8؛ وذل ٣إلبداء السؤي في مالءمت اإلاُٜاض إلاا ُوكّ مً ؤحله،
وٛد جساوخذ اليظبت اإلائىٍت آلزاء الخبراء خىُ ٤بازاث اإلاُٜاض ما بحن

وظبت
( %80و ،)%90وبرل ٣جم خرٖ ُدد (ُ )4بازاث لخـىلها ُلى
ٍ
ً
ؤٛل مً  %80مً اج٘ا ٚالخبراء لخـبذ الـىزة النهائُت م٢ىهت مً
(ُ )34بازة.
ً
ً
ّ
ُ
) (2الـد ٚالِامليٌِ :د الخدلُل الِاملي ػ١ال مخٜدما مً ؤػ٢ا٤
الـد ،ٚوٛد ٛام الباخثان بةحساء الخدلُل الِاملي باطخسدام البرهامج
ؤلاخـائي  ،SPSSجم بحساء الخدلُل الِاملي  Factorial Analysisبوسٍٜت
اإلا٢ىهاث ألاطاطُت  ،Principal Componentوبِد الخدوٍس ؤهخج ()3
ُىامل ،وبإزر مد ٣حُل٘ىزد ( )0.3الزخُاز الدؼبِاث الدالت ٜٗد جم
ازخُاز الِبازاث التي حؼبِذ ُلى ؤٟثر مً ُامل بُٜم ٓحر مخٜازبت
بازخُاز الدؼبّ ألاٟبر ،وجم ؤلابٜاء ُلى الِىامل التي جدؼبّ ُليها زالر
حؼبّ ُّ
ُبازاث ٗإٟثر بُٜمت ُّ
خدها ألادوى (ٟ ،)0.3ما ًخم خرٖ الِبازاث
ً
َ
حؼبّ ؤٛل مً ( ،)0.3وهرا ًلمً ً
التي جدـل ُلى ُّ
ؤٗلل
هٜاء ُاملُا
ٌ
للِىامل [ ،]51وُٗما ًلي وؿ ٙلخل ٣الِىامل.

حدول 2
التشبعاث الدالت على العامل ألاول
ركم العبارة
6
10
12
2
4
7
8
3
11
9
5
1

العبارة
ؤػِس بإهني ٓسٍب في ؤطسحي.
ّ
ٗاز ٌٌ ٚ
ٟبحر بحن مِاملت آباء وؤمهاث ؤؿدٛائي لهم ومِاملت والدي لي.
ؤػِس بإن آلازسًٍ مسجاخىن في بُىتهم ؤٗلل مني.
ؤػِس بالٔحرة بحن بزىحي.
َ
ْ
ؤخظد شمالئي ُلى خب والديهم لهم.
ؤػِس باللُاَ في خُاحي.
ّ
والدي لي مىِدم.
ػِىزي بدب
ؤػِس بالخىٖ مً اإلاظخٜبل.
ؤػِس بسٓبت في الب٢اء ألٛل طبب.
ؤخع باإلزها ٚوالخِب الجظدي.
ً
ؤػِس بالخصن دائما.
ؤػِس بإن وحىدي ِٟدمه.

التشبع
0.85
0.82
0.81
0.8
0.74
0.73
0.73
0.73
0.72
0.69
0.66
0.61

ً
بهرا الِامل ( )12م٘سدة .وُلُهًٜ :ترح الباخثان حظمُت هرا الِامل
(الخسمان الِاه٘ي).

مً الجدو ٤الظابً ٝخطح ؤن ُٛمت الجرز ال٢امً لهرا الِامل
بلٔذ ( ،)6.97وؤن وظبت الخباًً الِاملي اإلا٘ظس ( ،)%20.50وٛد ّ
حؼبّ

حدول 3
التشبعاث الدالت على العامل الثاوي
ركم العبارة
22
23
24
21
17
19
20
13
18
16
14
15

العبارة
تهمل ؤطسحي دزاطتي.
َ
ؤُاٛب ُلى ؤػُاء ٟثحرة ؤِٗلها دون طبب.
ؤػِس بالبِد ًُ ؤطسحي.
ّ
ؤٗلل الابخِاد ًُ ؤٗساد ؤطسحي.
ؤذهب مّ ؤطسحي في زخلت.
ؤػِس بإن ؤطسحي ال تهخم بي.
ؤػِس بإن ُالٛتي مّ آلازسًٍ كُِ٘ت.
ُ
ؤػِس بِ ١سه اإلاجخمّ لي.
ؤبادز الخدًث مّ شمالئي.
ن
ؤزي هٌسة الاخخٜاز في ُُى آلازسًٍ.
ال ؤٗهم آلازسًٍ.
ؤػِس ببِد الىاض ُني.

41

التشبع
0.86
0.85
0.85
0.84
0.83
0.8
0.77
0.69
0.62
0.52
0.48
0.43
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ً
بهرا الِامل ( )12م٘سدة .وُلُهًٜ :ترح الباخثان حظمُت هرا الِامل
(الخسمان الاحخماعي).

مً الجدو ٤الظابً ٝخطح ؤن ُٛمت الجرز ال٢امً لهرا الِامل
بلٔذ ( ،)6.66وؤن وظبت الخباًً الِاملي اإلا٘ظس ( ،)%19.58وٛد ّ
حؼبّ

حدول 4
التشبعاث الدالت على العامل الثالث
ركم العبارة
25
29
30
33
26
27
34
31
28
32

العبارة

ّ
ؤجإزس في دّٗ مـسوٗاث اإلادزطت.
َ
جإزس همىحي بٜلت الـسٖ ُلي.
ؤٜٗد الٜدزة ُلى الخِامل مّ آلازسًٍ لؼِىزي باإلخساج.
ً
مظخٜبال بظبب ُّ
ّ
والدي في جلبُت اخخُاحاحي.
جإزس
ؤزص ى ال٘ؼل
ؤهلي ال ًسٓبىن في الـسٖ ُليّ.
ؤػِس بإهني مدسوم مً ٠ل ش يء في ؤطسحي.
ّ
والدي ُىد خاحتي بليهما.
ختى الىـُدت ال ؤحدها مً
ؤػِس بإهني ؤٛل مً آلازسًٍ.
والداي بسُالن ّ
ُلي.
ّ َّ
والدي ٛلل همتي للدزاطت.
ُبسل

التشبع
0.86
0.85
0.81
0.79
0.78
0.77
0.76
0.73
0.67
0.66

َّ
بِد اطخِساق الدزاطاث التي اهلّ ُليها الباخثان واإلاٜاًِع
ً
اإلاسخل٘ت التي جىاولذ ُٜى ٚالىالدًً ،وحد الباخثان ؤن هىا ٞهدزة في
مٜاًِع ُٜى ٚالىالدًً في البِئت الِسبُت ،وذل ٣خظب ُلمهما؛ لرا
ٛام الباخثان بـُآت ٜٗساث اإلاُٜاض في ؿىزتها ألاولُت في كىء
حِسٍ٘هما لِٜى ٚالىالدًً في البدث الخالي بإهه" :هى مجمىُت
ؤلاحساءاث والظلىُٟاث التي ًٜىم بها الشخف ججاه والدًه ؤو ؤخدهما،
والتي جدىافى مّ حِالُم ألادًان الظماوٍت والخٜالُد وألاُساٖ في ؤي
مجخمّ (طلىُٟاث زاهئت) ،وٛد ج٢ىن جل ٣الظلىُٟاث ُلى ػ٢ل زدود
ؤِٗا( ٤ال ؤزالُٛت ،ؤو ال وحداهُت ،ؤو ِٗلُت بحسائُت").
وجلمىذ الِبازاث ألابِاد الخالُت( :الِٜى ٚالى٘س ي ألازالقي،
َّ
وج٢ىن اإلاُٜاض في
الِٜى ٚالىحداوي ،الِٜى ٚؤلاحسائي /الِ٘لي)،
ؿىزجه النهائُت مً (ٜٗ )38سةً .خم جصخُذ اإلاُٜاض بالجمّ الجبري
لالطخجاباث ُلى الِبازاث :خُث ُوكّ ؤمام ٠ل ُبازة زمظت ازخُازاث،
ً
هيٟ( :بحرة حدا) وجإزر ( )5دزحاثٟ( ،بحرة) وجإزر ( )4دزحاث،
ً
(مخىطوت) وجإزر ( )3دزحاثٛ( ،لُلت) وجإزر دزحخحنٛ( ،لُلت حدا)
ً
ً
وجإزر دزحت واخدة .وبهرا جـبذ الدزحت الِلُا ُلى اإلاُٜاض هي (،)190
وهي جدُ ٤لى مظخىي مسجّ٘ مً ممازطاث ُٜى ٚالىالدًً مً ِٛبل
اإلاساه ،ٝوالدزحت ُّ
الدهُا ُلى اإلاُٜاض هي ( )38دزحت ،وحِني ؤن اإلاساهٝ
ال ًمازض ؤي طلىّ ٞ
داُ ٤لى ُٜىٛه لىالدًه.
ٍ
الخـائف الظُ٢ىمترًت للمُٜاضٛ :ام الباخثان بدظاب اإلاِامالث
الِلمُت للمُٜاض ُلى الىدى الخالي:
ؤ ـ الـد :ٚلخظاب ؿد ٚاإلاُٜاض اطخسدم الباخثان الوس ٚالخالُت:
) (1ؿد ٚاإلادخىيٛ :ام الباخثان بِسق اإلاُٜاض في ؿىزجه اإلابدئُت
ُلى مجمىُت مً اإلاخســحن في مجاُ ٤لم الى٘ع والصخت الى٘ظُت
والؼسَِت ؤلاطالمُت ُددهم ()8؛ وذل ٣إلبداء السؤي في مالءمت اإلاُٜاض
إلاا ُوكّ مً ؤحله ،وٛد جساوخذ اليظبت اإلائىٍت آلزاء الخبراء خى٤
ُبازاث اإلاُٜاض ما بحن ( %80و ،)%90وبرل ٣جم خرٖ ُدد ()3
ُبازاث لخـىلها ُلى وظبت ؤٛل مً  %80مً اج٘ا ٚالخبراء؛ ٗإؿبدذ
ً
الـىزة النهائُت م٢ىهت مً (ُ )38بازة.

مً الجدو ٤الظابً ٝخطح ؤن ُٛمت الجرز ال٢امً لهرا الِامل
بلٔذ ( ،)6.23وؤن وظبت الخباًً الِاملي اإلا٘ظس ( ،)%18.31وٛد ّ
حؼبّ
بهرا الِامل ( )10م٘سداث .وُلُهًٜ :ترح الباخثان حظمُت هرا الِامل
(الخسمان الاٛخـادي).
) (3ؿد ٚالاحظا ٚالدازلي :لخظاب ؿد ٚالاحظا ٚالدازلي للمُٜاض
ً
ٛام الباخثان بخوبُٜه ُلى ُُىت ٛىامها (ٗ )50سدا مً مجخمّ البدث
ومً ٓحر الُِىت ألاؿلُت للبدث ،وٛد جساوخذ مِامالث الازجبان بحن
دزحت ٠ل ُبازة والدزحت ال٢لُت للبِد اإلاىخمُت بلُه ما بحن (:0.53
ٟ ،)0.86ما جساوخذ مِامالث الازجبان بحن مجمىَ دزحاث ٠ل ُبِد
والدزحت ال٢لُت للمُٜاض ما بحن ( ،)0.79 :0.69وهي مِامالث ازجبان
ً
دالت بخـائُا؛ مما ٌؼحر بلى الاحظا ٚالدازلي للمُٜاض.
ب .الثباث :لخظاب زباث اإلاُٜاض ٛام الباخثان باطخسدام الوسٚ
آلاجُت:
) (1مِامل ؤل٘ا ٟسوهبار :لخظاب زباث اإلاُٜاض ٛام الباخثان
باطخسدام مِامل ؤل٘ا ٟسوهبار ،وذل ٣بخوبُٜه ُلى ُُىت ٛىامها ()50
ً
ٗسدا مً مجخمّ البدث ومً زازج الُِىت ألاؿلُت ،وٛد جساوخذ
مِامالث ؤل٘ا ألبِاد اإلاُٜاض ما بحن (ٟ ،)0.92 :0.90ما بلٕ مِامل ؤل٘ا
ً
للمُٜاض ( ،)0.85وهي مِامالث ازجبان دالت بخـائُا؛ مما ٌؼحر بلى
زباث اإلاُٜاض.
) (2هسٍٜت الخجصئت الىـُ٘ت :لخظاب زباث اإلاُٜاض اطخسدم الباخثان
هسٍٜت الخجصئت الىـُ٘ت ،وذل ًُ ٣هسٍ ٝججصئت اإلاُٜاض بلى حصؤًً
مخ٢اٗئحن -الِبازاث ال٘سدًت مٜابل الِبازاث الصوحُت ،-زم جم خظاب
ُ
مِامل الازجبان بُنهما ،وه ّبٜذ هره الوسٍٜت ُلى ُُىت ٛىامها ()50
ً
ٗسدا ،وبِد خظاب مِامل الازجبان ٛام الباخث بخوبُ ٝمِادلت
طبحرمان وبساون إلًجاد مِامل الثباث ،وٛد جساوخذ مِامالث الازجبان
بحن دزحاث الِبازاث ال٘سدًت والصوحُت للمُٜاض ما بحن (،)0.86 :0.64
ٟما جساوخذ مِامالث الثباث ما بحن ( )0.92 :0.78وهي مِامالث ازجبان
ً
دالت بخـائُا؛ مما ٌؼحر بلى زباث اإلاُٜاض.
ً
زاهُا :مُٜاض ُٜى ٚالىالدًً:
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ً
ً
) (2الـد ٚالِامليّ ٌُ :
ِد الخدلُل الِاملي ػ١ال مخٜدما مً ؤػ٢ا٤
الـد ،ٚوٛد ٛام الباخثان بةحساء الخدلُل الِاملي باطخسدام البرهامج
ؤلاخـائي  ،SPSSوجم بحساء الخدلُل الِاملي Factorial Analysisبوسٍٜت
اإلا٢ىهاث ألاطاطُت  ،Principal Componentوبِد الخدوٍس ؤهخج ()3
ُىامل ،وبإزر مد ٣حُل٘ىزد ( )0.3الزخُاز الدؼبِاث الدالت ٜٗد جم

ازخُاز الِبازاث التي حؼبِذ ُلى ؤٟثر مً ُامل ِبَُ ٜم ٓحر مخٜازبت
بازخُاز الدؼبّ ألاٟبر ،وجم ؤلابٜاء ُلى الِىامل التي جدؼبّ ُليها زالر
حؼبّ ُّ
ُبازاث ٗإٟثر بُٜمت ُّ
خدها ألادوى (ٟ ،)0.3ما ًخم خرٖ الِبازاث
ً
َ
التي جدـل ُلى حؼبّ ؤٛل مً ( ،)0.3وهرا ًلمً ً
ؤٗلل
هٜاء ُاملُا
للِىامل [ .]51وُٗما ًلي وؿ ٙلخل ٣الِىامل.

حدول 5
التشبعاث الدالت على العامل ألاول
ركم العبارة
13
16
5
8
7
15
9
17
10
18
6
14
1
4
12
3
11
2

العبارة
ؤطخإذن ُىد الدزىُ ٤ليهما.
َ
ً
َّ
ؤججىب لىمهما بذا ُمال ُمال ال ٌعجبني.
ؤخع بىاحب ؤلاه٘اُ ٚليهما دون مىت.
َّ
ؤججىب الخِسق لؼخمهما.
ؤؿبر ُلى ما ؤٟسه مما ًـدز منهما.
ً
ً
ؤحتهد ؤن ؤ٠ىن ٛدوة ؿالخت في البر بهما.
ُّ
َّ
ؤججىب الخإٗ ٙوالخطجس مً ؤمسهما.
بإدب وجٜدًس.
ؤحلع ؤمامهما ٍ
َّ
ؤجسل ٝبالِ٘ت والٜىاُت في مـسوٗاحي اإلاولىبت.
ُ
ؤمص ي زل٘هما بذا َّ ٟىا في هسٍ ٝواخد.
ؤٛابل بطاءتهما باإلخظان بليهما.
ُّ
ؤٛىم بدىُ٘ر ما ًإمساوي به دون جسدد.
ؤز٘م ؿىحي ُىد الخدًث مِهما.
ؤجىاكّ وؤجرلل لهما.
ؤه٘ر ٠ل ٟالمهما دون هٜاغ وحدا.٤
َّ
ؤججىب ال١رب ُليهما.
ؤطخإذن منهما ُىد الخسوج مً اإلاجز.٤
بإدب وال ؤٓلى ُليهما بالٜى.٤
ؤزاهبهما ٍ

مً الجدو ٤الظابً ٝخطح ؤن ُٛمت الجرز ال٢امً لهرا الِامل
بلٔذ ( ،)9.65وؤن وظبت الخباًً الِاملي اإلا٘ظس ( ،)%25.40وٛد حؼبّ

التشبع
0.86
0.86
0.86
0.86
0.79
0.78
0.77
0.76
0.74
0.74
0.74
0.73
0.68
0.58
0.57
0.52
0.52
0.45

ً
بهرا الِامل ( )18م٘سدة .وُلُهًٜ :ترح الباخثان حظمُت هرا الِامل
(الِٜى ٚالى٘س ي/ألازالقي).

حدول 6
التشبعاث الدالت على العامل الثاوي
ركم العبارة
20
24
21
25
27
28
22
26
19
23

العبارة
ؤػِس بالِاز ُىد جىاحدهما معي في ه٘ع اإلا٢ان.
ً
ؤٗ١س حدًا في بًداُهما بخدي دوز السُاًت.
َّ
ؤججىب الخدًث ُنهما ؤمام آلازسًٍ.
ًلوساوي بلى ػخمهما ّ
وطبهما.
ؤٛاهِهما ُىدما ًخددزان.
ال ؤؿغي بليهما وال ؤهدبه لخدًثيهما.
ؤؿسر ُليهما بن ؤزوأ في ش يء.
خدر ؤن ُ
ٛمذ بلسب ؤخدهما.
ؤجسٟهما َ
واْ ٘ٛحن وال ؤ ٙٛلهما.
ؤمىِهما مً الخدًث ؤمام آلازسًٍ.

مً الجدو ٤الظابً ٝخطح ؤن ُٛمت الجرز ال٢امً لهرا الِامل
بلٔذ ( ،)7.62وؤن وظبت الخباًً الِاملي اإلا٘ظس ( ،)%20.05وٛد حؼبّ

التشبع
0.89
0.89
0.87
0.87
0.87
0.8
0.8
0.8
0.78
0.78

بهرا الِامل ( )10م٘سداث .وُلُهًٜ :ترح الباخثان حظمُت هرا الِامل
(الِٜى ٚؤلاحسائي /الِ٘لي).
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حدول 7
التشبعاث الدالت على العامل الثالث
ركم العبارة
33
38
37
34
29
35
31
32
36
30

العبارة
ؤٗسح ل٘سخهما.
َّ
ؤجىدد لهما وؤجدبب بليهما.
ؤهٌس بليهما بِحن الِو ٙوالسخمت.
ُؤ ّ
ٛبلهما ُىد ذهابي وبًابي.
ؤٗخسس بهما في ٠ل م٢ان.
ؤزحى لهما هى ٤الِمس.
ؤٗخسس باالهدظاب بليهما.
ابدظم ُىد مالٛاتهما.
ؤِٗل ٠ل ما ًدخاحاهه.
ّ
ؤجإلم إلاِاهاتهما.

التشبع
0.9
0.9
0.89
0.88
0.84
0.81
0.8
0.76
0.74
0.71

مً الجدو ٤الظابً ٝخطح ؤن ُٛمت الجرز ال٢امً لهرا الِامل بلٔذ
( ،)7.19وؤن وظبت الخباًً الِاملي اإلا٘ظس ( ،)%18.93وٛد حؼبّ بهرا
الِامل ( )10م٘سداث .وُلُهًٜ :ترح الباخثان حظمُت هرا الِامل
(الِٜى ٚالىحداوي).
) (3ؿد ٚالاحظا ٚالدازلي :لخظاب ؿد ٚالاحظا ٚالدازلي للمُٜاض
ً
ٛام الباخثان بخوبُٜه ُلى ُُىت ٛىامها (ٗ )50سدا مً مجخمّ
الدزاطت ،ومً ٓحر الُِىت ألاؿلُت ،وٛد جساوخذ مِامالث الازجبان بحن
دزحت ٠ل ُبازة والدزحت ال٢لُت للبِد اإلاىخمُت بلُه ما بحن (:0.48
ٟ ،)0.91ما جساوخذ مِامالث الازجبان بحن مجمىَ دزحاث ٠ل ُبِد
والدزحت ال٢لُت للمُٜاض ما بحن ( ،)0.83 :0.70وهي مِامالث ازجبان
ً
دالت بخـائُا؛ مما ٌؼحر بلى الاحظا ٚالدازلي للمُٜاض.
ب ـ الثباث:
لخظاب زباث اإلاُٜاض ٛام الباخثان باطخسدام الوس ٚآلاجُت:
) (1مِامل ؤل٘ا ٟسوهبار :لخظاب زباث اإلاُٜاض ٛام الباخثان
باطخسدام مِامل ؤل٘ا ٟسوهبار ،وذل ٣بخوبُٜه ُلى ُُىت ٛىامها ()50
ً
ٗسدا مً مجخمّ البدث ،ومً زازج الُِىت ألاؿلُت ،وٛد جساوخذ

مِامالث ؤل٘ا ألبِاد اإلاُٜاض ما بحن (ٟ ،)0.91 :0.88ما بلٕ مِامل ؤل٘ا
ً
للمُٜاض ( ،)0.90وهي مِامالث ازجبان دالت بخـائُا؛ مما ٌؼحر بلى
زباث اإلاُٜاض.
) (2هسٍٜت الخجصئت الىـُ٘ت :لخظاب زباث اإلاُٜاض اطخسدم الباخثان
هسٍٜت الخجصئت الىـُ٘ت ،وذل ًُ ٣هسٍ ٝججصئت اإلاُٜاض بلى حصؤًً
مخ٢اٗئحن -الِبازاث ال٘سدًت مٜابل الِبازاث الصوحُت ،-زم جم خظاب
ُ
مِامل الازجبان بُنهما ،وه ّبٜذ هره الوسٍٜت ُلى ُُىت ٛىامها ()50
ً
ٗسدا ،وبِد خظاب مِامل الازجبان ٛام الباخثان بخوبُ ٝمِادلت
طبحرمان وبساون إلًجاد مِامل الثباث ،وٛد جساوخذ مِامالث الازجبان
بحن دزحاث الِبازاث ال٘سدًت والصوحُت للمُٜاض ما بحن (،)0.84 :0.81
ٟما جساوخذ مِامالث الثباث ما بحن ( ،)0.91 :0.90وهي مِامالث
ً
ازجبان دالت بخـائُا؛ مما ٌؼحر بلى زباث اإلاُٜاض.
 .6الىتائج ومىاكشتها
ً
ؤوال :الخد ٜٝمً صخت ال٘سق ألاو ٤والري ًىف ُلى :جىحد ُالٛت
ً
ازجباهُت دالت بخـائُا بحن الخسمان الى٘س ي الىالدي وممازطاث ُٜىٚ
الىالدًً لدي ُُىت مً اإلاساهٜحن الظِىدًحن.

حدول 8
معامالث ارجباط العالكت بين الحرمان الىفس ي الوالدي وممارساث علوق الوالدًً لدى عيىت مً املراهلين السعودًين (ن = )67
ممارساث علوق الوالدًً
امللياس
الدرحت الكليت
العلوق الوحداوي
العلوق إلاحرائي /الفعلي
العلوق الىفس ي/ألاخالقي
**0.57**0.58**0.60
**0.60الخسمان الِاه٘ي
الخسمان الى٘س ي
**0.71**0.73**0.78
**0.76الخسمان الاحخماعي
الىالدي
**0.74**0.71**0.76
**0.78الخسمان
الاٛخـادي
**0.80**0.80**0.85
**0.85الدزحت ال٢لُت

ً
بخـائُا بحن الخسمان الى٘س ي الىالدي وممازطاث ُٜى ٚالىالدًً
(الِٜى ٚؤلاحسائي /الِ٘لي).
وفي هرا الـدد ًاٟد طمسجُ٢اها [ ]45ؤن اإلاساهٜحن ٗاٛدي خىان
وُو ٙالىالدًً ًـابىن بما ٌظمي اكوس َ
اب الاطدُِاب
ً
" ،"Internalizing disordersهرا الاكوساب ًـل بهم ؤخُاها بلى ِٗل
ؤي ش يء لتهدئت ُىاه٘هم ومؼاُسهم ،والخد١م في طلىُٟاتهم ،وهى
اكوساب ٌؼبه اكوساب ٟسب ما بِد الـدمت .ومً وحهت هٌسه ؤن

ُٛمت (ز) الجدولُت ُىد مظخىي داللت (0.250 = )0.05
)0.325) = 0.01
**دالت ُىد مظخىي  * 0.01دالت ُىد مظخىي 0.05
ً
ًخطح مً حدو )8( ٤وحىد ُالٛت ازجباهُت ُ١ظُت دالت بخـائُا
بحن الخسمان الى٘س ي الىالدي وممازطاث ُٜى ٚالىالدًً (الِٜىٚ
الى٘س ي/ألازالقي ،الِٜى ٚالىحداوي) والدزحت ال٢لُت للمُٜاض لدي
ُُىت مً اإلاساهٜحن الظِىدًحن ،بِىما جىحد ُالٛت ازجباهُت هسدًت دالت
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ْ
َ
ٌِسٗهٌِ ُٟٙ ..وُه لٔحره!!
ِٛبل الىالدًًٗ ،مً ٜٗد الخىان ،ؤو مً لم ِ
وطخ٢ىن هىا ٞآزاز ه٘ظُت حظُمت حِىد ُلى ألاهالي ُىد ال١بر ،وُلى
اإلاجخمّ.
ً
ً
ومً زال ٤هخائج الدزاطت الساهىت ًسطل الباخثان زطالت مهمت بلى
الىالدًً في اإلاجخمّ الظِىدي ،بل في ٠ل مجخمِاجىا الِسبُتُ :لى
الىالدًً السحىَ بلى مجمىُت مً ألاطالُب التي جىز ٝألال٘ت بُنهم وبحن
ؤبىائهم ،وجيؼس اإلادبت في البِذ ،منها :الِد ٤بحن ألابىاء ،جٜبُل ألابىاء
ً
(ؤه٘اال) وخلنهم والاٛتراب الجظدي منهم ،الاُخدا ٤في الِٜىبت،
الاُخدا ٤في ؤلاه٘ا ،ٚالخىان ألاطسي وؤلاػباَ الِاه٘يٗ ،خذ باب
ً
الخىاز وزاؿت مّ اإلاساهٜحن مً ؤبىائىا ،ؤلاحابت ًُ اطخ٘ظازاتهم ب٢ل
ُّ
حِٜل وػمى ،٤اخترام مؼاُسهم في ٠ل مساخلهم الِمسٍت ،الخٜسب منهم
والخىدد بليهم وماله٘تهم واللِب مِهم ،اخترام ُالٛاتهم وؿداٛاتهم
وجىحيههم ،الابخِاد ًُ الاطخس٘اٖ والاطتهصاء بهم وجدٜحرهم
(مساهٜحن).
ً
زاهُا :الخد ٜٝمً صخت ال٘سق الثاوي ،والري ًىف ُلى ؤههً :مً١
الخيبا بممازطاث ُٜى ٚالىالدًً مً زال ٤الخسمان الى٘س ي الىالدي
لدي ُُىت مً اإلاساهٜحن الظِىدًحن.

ً
الخسمان الى٘س ي مً الىالدًً ؿدمت وٗجُِت ال ًمُّ ً١
جدملها زاؿت
مً اإلاساه.ٝ
وفي هرا الـدد ًاٟد الباخثان ؤن الخسمان الى٘س ي الىالدي ًسلٝ
ً
ً
ً
ً
ً
شخـُت مدومت ،كُِ٘ت ،وطىاطت ،مخهجظت ،ج٘خٜس بلى اإلاؼاُس
وحِاوي مً ال٘ساْ الِاه٘ي ،وحِاوي مً كِ ٙالٜدزة ُلى الخُٙ١
الاحخماعي ،وحؼِس بالخىٖ في ٟثحر مً اإلاىا ٙٛالوبُُِت ،وبالخجل في
َ
مىا ٙٛؤزسي .
َ
َ
وٍلُ٠ ٙاجبا جل ٣الظوىز ؤن بِم ألاطس ج ِئد شخـُت الو٘ل في
ً
ً
ؿٔسه بالِى ٙالجظدي والى٘س ي؛ ُ
ُٗـبذ مساهٜا زالُا مً اإلاؼاُس،
ولىِلم ؤهه ٠لما شاد مظخىي ؤلاًراء والخسمان الى٘س ي ش َاد مظخىي
ً
الاهدساٖ الظلى٠ي للو٘ل في ٟبره (مساهٜا)ُٗ ،خجه هدى ؤلادمان
والظسٛت والؼروذ وٓحرها ،باإلكاٗت بلى اكوساباث ؤزسي ًم ً١ؤن
جٌهس ،مثل :الٜل ،ٝوالخىجس ،والىطىاض الٜهسي ..وٓحرها.
وٍسي الباخثان الخالُان ؤن ًلم الىالدًً وبهمالهما إلاؼاُس اإلاساهٝ
ً
ٌ
ؤمس طيئ حدا ،زبما ًٜىد بلى ٠اززت بوظاهُت؛ ألن ٜٗدان الخىان الىالدي
ً
ً
ال ًم ً١ؤن ٌِىكه ش يء ،والخسمان الى٘س ي طُسل ٝؤطسة م٘١١ت َ
وٓحر
ِ
مىخجت .ومً الوبُعي ؤن ً٢ىن الِٜىَّ ٚ
ِٗل للخسمان الى٘س ي مً
زد
ٍ
ٍ

حدول 9
هتائج جحليل الاهحدار بين أبعاد ملياس الحرمان الىفس ي الوالدي وملياس علوق الوالدًً لدى عيىت مً املراهلين السعودًين (ن = )67

ركم الصطوة

امللياس

الارجباط املتعدد R

التباًً املشترك R2

كيمت الثابت

1

الخسمان
الاٛخـادي
الخسمان
الاٛخـادي
الخسمان
الاحخماعي

0.74

0.55

217.46

كيمت
B
2.97-

كيمت
Beta
0.74-

0.81

0.66

242.02

1.961.72-

0.490.41-

2

**دالت ُىد مظخىي  * 0.01دالت ُىد مظخىي 0.05
ًخطح مً الجدو:)9( ٤
الخوىة ألاولىً :م ً١الخيبا بممازطاث ُٜى ٚالىالدًً مً زالُ ٤بِد
(الخسمان الاٛخـادي) مً ؤبِاد مُٜاض الخسمان الى٘س ي الىالدي لدي
ُُىت مً اإلاساهٜحن الظِىدًحن؛ خُث حاء ُبِد (الخسمان الاٛخـادي)
في الترجِب ألاو ٤مً خُث بطهامه في ممازطاث ُٜى ٚالىالدًً لدي
ُُىت مً اإلاساهٜحن الظِىدًحن؛ بذ بلٔذ ُٛمت الازجبان اإلاخِدد ) (Rبحن
اإلاخٔحرًً ( ،)0.74وهي جمثل بطهام اإلاخٔحر اإلاظخٜل في اإلاخٔحر الخابّ؛ وٛد
ً
ؤخدر جباًىا مٜدازه) ، (R2وُٛمخه حظاوي ( ،)0.55وذل ٣بيظبت بطهام
( )%55.00في اإلاخٔحر الخابّ ،وبلٔذ ُٛمت (ٖ) ( ،)80.23وهي دالت ُىد
مظخىي ()0.01؛ مما ًدُ ٤لى وحىد ازجبان بحن بِد (الخسمان
الاٛخـادي) مً ؤبِاد الخسمان الى٘س ي الىالدي وممازطاث ُٜىٚ
الىالدًً ،وبالخالي ًم ً١الخيبا بممازطاث ُٜى ٚالىالدًً في كىء بِد
(الخسمان الاٛخـادي) مً ؤبِاد الخسمان الى٘س ي الىالدي ،وٍمً١
ؿُآت اإلاِادلت الاهددازٍت الخ ُّىب ِئُت ُلى الىدى الخالي:
ممازطاث ُٜى ٚالىالدًً= ( 2.97- + 217.46دزحاث الُِىت في بِد
الخسمان الاٛخـادي).

اليسبت الفائيت F

كيمت ث

**80.23

**8.96

**61.51

**5.32
**4.44

وٍم ً١ؤن هسمص بليها ه١را ؾ =  × 2.97- + 217.46ض (خُث ؾ هى
ممازطاث ُٜى ٚالىالدًً ،ض هى بِد الخسمان الاٛخـادي).
الخوىة الثاهُت:
ُ
ًم ً١الخيبا بممازطاث ُٜى ٚالىالدًً مً زال ٤بِد (الخسمان
الاحخماعي) مً ؤبِاد مُٜاض الخسمان الى٘س ي الىالدي لدي ُُىت مً
اإلاساهٜحن الظِىدًحن ،خُث حاء بِد (الخسمان الاحخماعي) في الترجِب
الثاوي مً خُث بطهامه في ممازطاث ُٜى ٚالىالدًً لدي ُُىت مً
اإلاساهٜحن الظِىدًحن؛ بذ بلٔذ ُٛمت الازجبان اإلاخِدد ) (Rبحن اإلاخٔحرًً
( ،)0.81وهي جمثل بطهام اإلاخٔحر اإلاظخٜل في اإلاخٔحر الخابّ ،وٛد ؤخدر
ً
جباًىا مٜدازه ) ،(R2وُٛمخه حظاوي ( ،)0.66وذل ٣بيظبت بطهام
( )%66.00في اإلاخٔحر الخابّ ،وبلٔذ ُٛمت (ٖ) ( ،)61.51وهي دالت ُىد
مظخىي ()0.01؛ مما ًدُ ٤لى وحىد ازجبان بحن بِد (الخسمان
الاحخماعي) مً ؤبِاد الخسمان الى٘س ي الىالدي وممازطاث ُٜىٚ
الىالدًً ،وبالخالي ًم ً١الخيبا بممازطاث ُٜى ٚالىالدًً في كىء بِد
(الخسمان الاحخماعي) مً ؤبِاد الخسمان الى٘س ي الىالدي ،وٍمً١
ؿُآت اإلاِادلت الاهددازٍت ُّ
الخىب ِئُت ُلى الىدى الخالي:
ممازطاث ُٜى ٚالىالدًً = ( 1.96- +242.02دزحاث الُِىت ٗ ـي بِ ـد
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الخسمان الاٛخـادي) ( 1.72- +دزحاث الُِىت في بِد الخسمان
الاحخماعي).
َّ
وهرا ًخ٘ ٝمّ الِلي [ ]29الري ؿى ٙالخسمان بلى هىُحن:
ً
ً
واضخت ُلى ُ
ُّ
جىاشن
وجُٙ١
(الِاه٘ي ،والى٘س ي)؛ وؤهه ًتر ٞآزازا
ً
طلبُتً -ترجب ُلُه بِم اإلاؼ١الث
ٟظمت
الشخـُت مظخٜبال ،وهى-
ٍ
ٍ
الى٘ظُت والاحخماُُت.
ً
ّ
ً
وٍخ٘ ٝمّ ما ؤٟده ؤبى ػمالت [ ]19ؤن لؤلبىًٍ ؤهمُت ٟبحرة في
ً
جلبُت موالب ألاطسة وألابىاء ألاطاطُت ،زاؿت في الخيؼئت ألاطسٍت.
ولٜد ؤٟد ؤبى مـو٘ى [ ]20ؤن ٜٗدان الو٘ل للسُاًت والخىان وُدم
بػباَ خاحاجه الى٘ظُت والاحخماُُت والاٛخـادًت ًادي بلى طىء
صخخه الى٘ظُتٟ ،ما ؤن الخسمان ٌظلب بِم الاخخُاحاث التي حظعى
ُ
َ
الِدًد مً الدزاطاث
ألاطسة الظىٍت بلى ؤن ج ِّلب َيها ألبىائهاٟ .ما ؤن هىاٞ
التي ٟؼ٘ذ ًُ وحىد مؼ١الث ه٘ظُت واحخماُُت لدي ٗئت
اإلادسومحن؛ ومً هره الدزاطاث :دزاطت الىجاز ،ومدمد [ ،]21ودزاطت
هالًلي [ ،]9ودزاطت الظىيهسي [ ،]22ودزاطت بطماُُ ـل [ ،]26ودزاطت
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ُٜٗهي [.[52
َ
ْ
وَِصو الباخثان هره الىدُجت بلىٜٗ :د الدُم الى٘س ي والاحخماعي
َ
ً
واإلاادي ممثال في ؤخد الىالدًً ،وٗ ْٜد ألامً والؼِىز بالومإهِىت ،وُدم
بػباَ الخاحاث الى٘ظُت التي جخد ٜٝمً زال ٤الىالدًً ،ووحىد زلل
في الجى ألاطسي الري ًىِدم ُٗه الؼِىز بالسكا لدي ألابىاء ،وهٜف
ً
ً
ؤػ٢ا ٤السُاًت الىالدًت ه٘ظُا وحظدًا.
وٍسي الباخثان ؤن ألاطسة هي الخلً الاحخماعي لؤلبىاء؛ ٗةن ٜٗدان
ً
ً
ؤخد ؤهساٖ ألاطسة طُازس جإزحرا طلبُا ُلى الو٘ل وجـسٗاجه وطلىٟه،
ً
وهرا ما ًاٟده بطماُُل [ ]26ؤن ُدم الخسمان ًخلمً مجمىُت مً
ً
ُ
الخاحاث التي جلبيها ألاطسة الظىٍت ألبىائها؛ ٗالخسمان ٌظلب حصءا مً
جلبُت هره الخاحاث ،وجازس في الىمى الجظمي ،والرهني ،والاحخماعي،
الى٘س ي ،وألا٠ادًمي.
ً
زالثا :الخد ٜٝمً صخت ال٘سق الثالث ،والري ًىف ُلى ؤهه :جىحد
ً
ٗسو ٚدالت بخـائُا في الخسمان الى٘س ي وممازطاث ُٜى ٚالىالدًً
ً
لدي اإلاساهٜحن اإلاىخٌمحن دزاطُا واإلادظسبحن.

حدول 10
ً
داللت الفروق بين املراهلين املىتظمين دراسيا واملتسربين في الحرمان الىفس ي وممارساث علوق الوالدًً (ن = )67
ً
ً
كيمت ث
املتسربون دراسيا
املىتظمون دراسيا
امللياس
ع
م
ع
م
**6.57
2.45
30.5
2.17
26.70
الخسمان الِاه٘ي
الخسمان الى٘س ي
**10.08
1.94
30.96
1.79
26.21
الخسمان الاحخماعي
**10.71
2.60
26.58
1.30
21.49
الخسمان الاٛخـادي
**14.65
4.82
88.04
2.82
74.40
الدزحت ال٢لُت
**5.41
2.72
81.58
12.95
67.07
ممازطاث ُٜى ٚالىالدًً الِٜى ٚالى٘س ي/ألازالقي
**29.24
1.61
42.92
1.93
29.35
الِٜى ٚؤلاحسائي/الِ٘لي
**4.21
3.06
45.71
6.57
39.27
الِٜى ٚالىحداوي
**8.50
4.84
170.21
19.24
136.14
الدزحت ال٢لُت

مستوى الداللت
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

ً
و ُٟٙال! وؤدبُاث الخِلُم في الدو ٤الِسبُت ُمىما ،وفي اإلاجخمّ
الظِىدي ُلى وحه الخـىؾ جدث ألابىاء ُلى ّ
جبني م٘اهُم( :الواُت،
ِ
ً
َ
آلاًاث
والىالء ،والخِامل بسٗ ،ٝوالخإدب مّ الىالدًً) .ؤًلا ما ؤٟثر
ِ
َ
آهُت التي جدُىها بلى خظً مِاملت ألاب وألام ،وؤن زكاهم مٜسونٌ
الٜس
َّ
بدزى ٤الجىت! ٠ل جل ٣الخِالُم حِلمها اإلاساه ٝفي اإلادزطت ،وذل ٣في
ْ
َّ
َ َّ َ
َ
ٛى ٤هللا حِالى"َ :وَ ٛض ى َزُّب َ ٣ؤال ح ِْ ُب ُدوا ِبال ِب ًَّ ُاه َو ِبال َى ِال َد ًْ ًِ
ِب ْخ َظ ًاها"(ؤلاطساء.)22 :
وؤزىاء جوبُ ٝؤدواث البدث الساهً ًاٟد الباخثان ؤن اللٔت
ً
ً
الدازحت لُِىت اإلاساهٜحن اإلادظسبحن دزاطُا ٠اهذ مملىءة بِدم الخٜدًس
ُّ
وُدم الامخىان ،لٔت ٗيها جخىد وػسود؛ ٗهم ُاٛىن لىالديهم ختى ُلى
مظخىي ال٢لماث واإلاِاوي التي جدملها؛ وهى ما ذٟسه الباخثان في
ً
مُٜاطهما للِٜى ٚجدذ اطم "الِٜى ٚالى٘س ي ألازالقي" .ؤًلا اإلاخمًِ
في الدزاطاث الٔسبُت واإلاهخمت بمىكىَ ُٜى ٚالىالدًً ًسي ؤن الـبٔت
اإلاادًت هي ما َ
ٟظ ْذ جل ٣الدزاطاث؛ خُث دزض الٔسبُىن م٘هىم ُٜىٚ
الىالدًً جدذ اطم "ه١سان الجمُل" ،واإلاخ٘دف في اإلاـولح ًجده
ً
ً
ً
ً
مـولخا مادًا بدخا؛ ٗتربُت ألابىاء لِظذ حمُال ًُيخٌس ُّزده! بل هي
واحب َّ
مٜدض دُذ بلُه ٠ل ألادًان وال١خب الظماوٍت.

ُٛمت (ث) الجدولُت ُىد مظخىي (2.00 = )0.05
**دالت ُىد مظخىي 0.01
* دالت ُىد مظخىي 0.05
ًخطح مً حدو )10( ٤ما ًلي:
ً
ً
• جىحد ٗسو ٚدالت بخـائُا بحن اإلاساهٜحن اإلاىخٌمحن دزاطُا واإلادظسبحن
ً
في الخسمان الى٘س ي وفي اججاه اإلادظسبحن دزاطُا.
ً
ً
• جىحد ٗسو ٚدالت بخـائُا بحن اإلاساهٜحن اإلاىخٌمحن دزاطُا واإلادظسبحن
ً
في ممازطاث ُٜى ٚالىالدًً وفي اججاه اإلادظسبحن دزاطُا.
وجخ٘ ٝهره الىدُجت مّ هخائج دزاطت الداًت [ ]44التي ؤٟدث ؤن
ً
اإلاظخىي الخِلُمي لؤلبىاء ًازس وبؼدة في ممازطاث الِٜى ٚلديهم ،ؤًلا
ً
اجٜ٘ذ حصئُا مّ هدُجت دزاطت آدم [ ]53في ؤن وحىد زٜاٗت وحِلُم
٠اُٗحن لدي اإلاساهٜحن ًٜلل مً ممازطتهم لظلى ٞالِى ٙكد آلاباء،
وهرا ما اجُ٘ ٝلُه ٌّ
٠ل مً هاهتر [ ]48وؤوهُ ]54[ ٣ؤن الخِلُم زادَ
للمساهٜحن والبالٔحن في الُٜام ببِم الظلىُٟاث التي ًسٗلها اإلاجخمّ
ً
ً
وألاُساٖ؛ ٗ٢لما ٠ان اإلاساه ٝمىخٌما في دزاطخه ُمدبا لها ٠اهذ ُالٛخه
ً
بإطسجه وبىالدًه ؤٟثر دٗئا.
وٗ ـي ه ـرا الـ ـدد ًا ٟـد الب ـاخث ـان مىو ُٜـت الىدُجت طابٜت الرٟس،
(2.66) = 0.01
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ٟما ؤن مٌِم خاالث ُٜى ٚالىالدًً في الدو ٤الٔسبُت ٛد جـل بلى
ٛخل الىالدًً ؤو ؤخدهما؛ لرا هجدهم في الٔسب ُّ
ٌظىىن الٜىاهحن
ّ
وبحساءاث الخٜاض ي كد هاالء ألابىاء الِاٛحن؛ وزد ذل ٣في دزاطت هاهتر
ً
ُّ
ٗإػدها ٛظىة
[ .]48ؤما مٌِم خاالث الِٜى ٚفي مجخمِاجىا ؤلاطالمُت
َّ
هى ؤلاًراء الجظدي ،ؤو بًداُهما َ
دوز
زُاًت ..ه١را ؤزسث ُٗىا دالالث
ٍ
دًيىا الخىُ.ٙ
ً
ً
ُ
وٍ٘ظس الباخثان ذل ٣بإن :الخسمان ًٜ٘د ألابىاء حصءا مهما مً
التربُت الظىٍت ،وهرا ًىِ١ع ُلى الخالت الى٘ظُت لديهم ،وٍازس في
جىاٜٗهم الى٘س ي والاحخماعي ،وٍازس في طلىٟهم وجـسٗاتهم ُاه٘ت ألاب
ً
ُٗ ّ
ؤو ُاه٘ت ألام؛ ُ
ِد ألابىان ملجإ لؤلبىاء.
وَؼِس ال٘سد باألمً والومإهِىت بجىاز ألاب وألام ،وبُٔاب ؤخدهما
ً
ً
ًٜ٘د ألابىاء حصءا مهما مً هرا الؼِىز ،وهرا ًازس في دزحاث الٜلٝ
بداحت بلى ؤمه وؤبُه وُاه٘تهما وخبهما وخىانهما،
لديهم .وٍبٜى ال٘سد
ٍ
حهىد ٗال ًم ً١حِىٍم ألابىاء ًُ ُاه٘ت ألاب وألام.
ومهما برلذ مً
ٍ
وجخ٘ ٝهره الىخائج مّ هخائج دزاطت ال١ؼس [ :]12وحىد ُالٛت دالت
ً
بخـائُا بحن الخسمان ألابىي وبحن ما ًُبدًه الو٘ل مً مساوٖ.
 .7التوصياث
في كىء ما جم الخىؿل بلُه مً هخائج ًىص ى الباخثان بما ًلي:
 -1جٜدًم الدُم واإلاظاهدة للمساهٜحن في ػتى اإلااطظاث الاحخماُُت :في
ألاطسة ،والىطائل ؤلاُالمُت ،واإلااطظاث الاحخماُُت اإلاسخـت بخسُ٘ٙ
اإلاؼ١الث الى٘ظُت بؼ٢ل ّ
ُام ومؼ٢لت الخسمان الى٘س ي لدي اإلاساهٜحن
ٍ ٍ
ّ
زاؾ.
بؼ٢ل
ٍ
ٍ
 -2جـمُم بسامج بزػادًت لخد ُٜٝالخ ُٙ١الى٘س ي والاحخماعي لدي
ً
اإلادسومحن ه٘ظُا مً اإلاساهٜحن.
 -3جـمُم بسامج بزػادًت لخسُ٘ ٙخدة الخسمان الى٘س ي لدي ألاه٘ا٤
واإلاساهٜحن.
 -4كسوزة ُٛام اإلادزطت بدوزها في اٟدؼاٖ ذوي اإلاؼ١الث الى٘ظُت
ً
والاحخماُُت مً الوالب اإلادسومحن ه٘ظُا مً ُو ٙالىالدًً،
ّ
لُخلٜىا
وبزطالهم بلى مساٟص الصخت الى٘ظُت والسُاًت الاحخماُُت
الترُٗه وؤلازػاد الى٘س ي والاحخماعي.
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ABSTRACT_ The present study aims at knowing the effect of parental psychological deprivation on
sons practices for parents impiousness behavior on a sample of Saudi adolescents. The study sample
consisted of (67) adolescents ranging between (13:17) years old from regular students in government
schools at intermediate and secondary stages and (24) of school drop outs. Analytical descriptive
method was used for its appropriateness of the study nature. Both the researchers used a scale of
psychological deprivation and a scale of parent's impiousness (prepared by the researchers) as two
tools for the study. The study concluded the following results: there is a statistically significant
correlation between parental psychological deprivation and practices of parental impiousness for a
sample of Saudi adolescents. The study also found that practices of parent's impiousness can be
predicted from parental psychological deprivation.

Finally, the study revealed that there are

statistically significant differences in psychological deprivation and practices of parents impiousness
between Saudi adolescents who are regular at school and school dropouts in the direction of school
dropouts.
KEY WORDS: parental psychological deprivation, parents impiousness, adolescents.
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