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 نجاة سالم عبد هللا زريق د:

 نوال مفتاح محمد الشريف أ:   

 :املقدمة

مننا اروننردي لنند اا أا الاننواء دالرنن اء عااننراا أساسننناا  ننذ  ننناة اساننناا فننوما فعنند اساننناا التنناف  دمانن  عانن  ال وننا  

دجوننن لاننا  لىلالفتنن ة زماننني مونانني  فعنند اساننناا  ناثنن ل ماتنن  ماننن الابننال دانانننواا دسننا ر الاا اننال اناننني ال نن   تعاننا هللا  ونن

إال أا هاالننا ا تافننا اننسا اساننناا دسننا ر الاا اننال اناننني  ننذ عمتننني االدتفنناء االرنن اء ان ننند   ل الاننواء دالرنن اء لتوننمو دثامننو

ثتوننا الووا ننف ددرا  ننن  ل فااالننا انن اء ال  عننن أهمننني عننا ال وننا  دالاننواء دهننو الرنن اء االنفوننالذ الاف نن   الوننا ف  ل اننناا

ديتانننوا الشنننوور الونننا ف  عاننند  ل اسانننناال فبجاننننا الوعنننن  اوننني أ نننرط وويننني  نننذ الووا نننف دارشننناعر أساسننننا دهامنننا  نننذ  نننناة

 لصنندرها سرعنناع  إلننىفال فننن  بنندأ الاننادل أدل جرعننال اناننا دالوا فنني عانندما ث ننم  أمنن   لاساننناا  ننذ دونن  مبحننر مننا  ناثنن 

 الشننننااال األدلننننني  و ننننن  األ فومتننننني الرعنننناعي ال ثعتاننننر عجننننى الرنننن اء ان ننننند  دإنمننننا   ننننا ال فننننن دعننننم  وريبننننا مننننا وتننننا 

 . دها عجى جبسا أد رأس ال فن مداعبي إ اه األ دعادة ما ثرافق عمتني الرعاعي دع  ل داألساسني ما الوا في داناا

ي  ننردة وومنني ال  محننا التفن ار أا ال فولن ادعجنى اعتبنن اء جنننن ارننتعبن النننوند  لريط فيهنن دأنن  ال سنن نن لبان

تنما   لدالومننننن عجننننى موان نننني مشننننحاث  دانحرافاثنننن  لإال ات اننننني ال فننننن دإعننننداده إعنننندادا سنننن
 
ا ا  نننن ال ا نننن  لدهننننو منننن

اا رادندن  سناوا اجتااث ج در دعجى اعتبار أ ل ف نا ه ه ارشحال داالنحرافال بود أا ثتج ر فن  دوانن

 دثاال مجتمو  لإهمال عا أا ثرك ال فن د 
 
 (37، 1999، )شحيمي       . حدث آ ارا سمئي ثاال  شخانا

د نذ  لهو أنهنا ثمانن ثتنا ارر تني الومريني ال ن  ثوعن  فيهنا البن در األدلنى لشخانني ال فننل دمما  ب ز أهمني مر تي ال فولي

 نفنننننننا  لفنننننوما خانننننن   ب اتهنننننا سنننننارة دسنننننويي ل عنننننوء  ب اتهنننننا  توننننندد اس نننننار الونننننا  لشخانننننمت 
 
فنمشنننننا ال فنننننن إاننننننانا متوافعنننننا

إا  بننن ال ال فولننني ثحفنننر  ل دإا خانننن   ب اتهنننا مرينننرة دمكرننني فننننتت ك أ نننارا عنننارة  نننذ شخانننمت  د نننذ ثاوياننن  الاف ننن   لداجتماعنننا

دلانن ا  توجننا ثننوفس  امئنني اجتماعننني صنناناي  لألننن  مننا  نن ال خا اننا وننااا لتاننعن داللشننحننل اجنن درها  ننذ أعمنناة شخاننني ال فننن

 (214:213، 1993 ، )عيسوي     .ت فن خ   نشأ متمتوا االصاي الافنني دالتوافق الاف    داالجتماعذل

الوحن ل  فعند رننري الوالنداا  نذ  اما ثماحن  منا رعا ني أد اهتمنا  أد  ب  الاواة األدلى  ذ  ناة الفردلدثك ر األسرة د ال    وت

 دإ  ناعام لحاسن   اءلاناألادود  فرض الوالداا اناما ي ال ا دة م   لصووبالااء اتووي ام عما فعدده د روانون  ما األالنن  ث

دمننا   اننر ان همننا مننا  فنمننا  لبونناا مننا أسننالنا الت انننيل األ عننا  األبدونند ثلتتننف دجانني ن ننر  مننا العنننود دانخننوي ال ا نند عتننيهمل

ف نن   داالجتمنناعذ ااعتبارهننا مننا دجانني الا ننر إعاونني نمننو الفننرد الا إلننىثااو ننال ثربوينني داالبننا مننا ثننكد  هنن ه األسننالنا انخا ئنني 

 .ارنتعبجذ دشخامت  –ك ر  ذ ستوك الفرد النناولوجني أهم الووامن البنئني ال   ث
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 لصنندرها سرعنناع  إلننىفال فننن  بنندأ الاننادل أدل جرعننال اناننا دالوا فنني عانندما ث ننم  أمنن   لاساننناا  ننذ دونن  مبحننر مننا  ناثنن 
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إا  بننن ال ال فولننني ثحفنننر  ل دإا خانننن   ب اتهنننا مرينننرة دمكرننني فننننتت ك أ نننارا عنننارة  نننذ شخانننمت  د نننذ ثاوياننن  الاف ننن   لداجتماعنننا

دلانن ا  توجننا ثننوفس  امئنني اجتماعننني صنناناي  لألننن  مننا  نن ال خا اننا وننااا لتاننعن داللشننحننل اجنن درها  ننذ أعمنناة شخاننني ال فننن
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الوحن ل  فعند رننري الوالنداا  نذ  اما ثماحن  منا رعا ني أد اهتمنا  أد  ب  الاواة األدلى  ذ  ناة الفردلدثك ر األسرة د ال    وت
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دمننا   اننر ان همننا مننا  فنمننا  لبونناا مننا أسننالنا الت انننيل األ عننا  األبدونند ثلتتننف دجانني ن ننر  مننا العنننود دانخننوي ال ا نند عتننيهمل

ف نن   داالجتمنناعذ ااعتبارهننا مننا دجانني الا ننر إعاونني نمننو الفننرد الا إلننىثااو ننال ثربوينني داالبننا مننا ثننكد  هنن ه األسننالنا انخا ئنني 
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اا الاف   ل د سا ررنا ددر األسرة  ذ هن ا ان اننا  انوا الفنرد األمارادر الر م    لتامني اناا داالستعرار د  األسرة ود 

 الوا ف . اسدباعجن البح  عا أما  ماحرفيجماعال  إلى لانتماء عرعي

ااء  ذ مر تي ارراهعي ما  ال األاد الفراغ ال   رواا  ما  أحادلي استرال ه ا الاع  ربوض األشخاص  يعو  ن  د 

 الفتنال احم ها ن منا الاندا ااألابوض النتودنال دإسماع ختمال اناا داناااا دهاالا م هم ما يهد  هكالء 
 
 ااء د اوصا

إاناا ررمرها االوا في ال    رم  م ها فتانوا فرسنني سناتي  فتجد الفتاة ال   عان  ساسا  ويتي ما انارماا الوا ف  أما 

لتاننننن م هنننال انننن نجننند هننن ه الفتننناة ثنننداف  عاننن  اانننن ووتهنننا د نننذ معتاوننني اأنننن   حبهنننال لننن لا فمنننا ال نننردر  أا  شنننور الفتننناة احنننا 

التن ني  اصي لانا ارلنن  منا الوون  لتونمو  الني فالفتاة الوربني اافي عامي د ل ال خور دعا في ددعم األهن لاا أسوة او وتها 

اة ونند فاجند هنن ه الفتنن لالبحنن  عنا اناننا داناانناا النن   ثفعنده  ننذ البمنن  إلننىمنا انخنننال دأ ننا  النع ني ال نن  ثاننن مننا  الانا 

ورينا م هنا فتبنندأ الفتناة امحادلني لفن  ن نر هنن ا  ند األشنخاص إمنا زمننن أد ااننا جسن اا أد شنخ  أرب ن   نذ ملنتاهنا عاوني منن  

أنهنا  إلنىارفعود إعافي  األبدعادة ما ثبح  الفتاة عا الرجن الااضج الحبس  فه  ثحادل أا ثجد فن   ل الشخ  إما خاا وريبا

 http://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=170405)(..  ومن عجى االنتعا  ما األهن نارمانها الوا في داناا

 ( أا هااك فردو2010الورب   ذ دراساها ) أددث ده ا ما 
 
لانان  الن  ا رشنوردا بوند  دجنود انانا  إ اا نيمال داللي  ا

هم ال أا أفنننراد الوناننني الننن  ا ونننالوا انننأن إلنننىدثوصنننت  الدراسننني  لدمنننا أدننندل عجنننى دنننوورهم اننناالات اب األسنننر   لانننسا أفنننراد أسنننرهم

 (201:، 2010)العربي  .ممارسي لتمشحال النتودني سرهم أدث  أ لبادلوا ختمال اناا دا ن 

دضن   لاال تنواء إلنىفانم احاجني  لاناء فنوا إهمنالام   نئنياألاأا األسرة ثع  عتيها منكدلني ع نمني ثجناه  ((ندد ))الويدثك 

ا  نذ االنحنراي لار يد ما ارشاعر داناا دالووا نف الونا ف  هنو أمنا  دسوتبن  االسنتعرار ل دو ن  انانواج  ان افني ال ن  ثانوا سن ب 

فعنننند ردنننن ل  عافنننني ارجتمنننن  التن نننن  الد نننننني  ل نف نننن   داجتمنننناعذ  نننناوح  بشننننان مبادننننر عجننننى أمننننا داسننننتعرار ارجتمنننن  بشننننان عننننا 

 الوا ف  ا ريعي معبولي ثح   عافي موناي دهو ال داج دثاويا أسرة. اسدباعداالجتماعني عجى عردرة 

ا مامنن  دثننكد  األسننرة ددر 
 
 ل دمننا ثتوننا ددر دالد االوتانناد ي ننذ إدننباع  اجننال األ  ا

 
 دبسنن   ا

 
اا األمنن ننذ إدننباع  اجننال الشننوور ا ا

 مونننأ أا رشننور األدالد سننواء )مخننور ا لالوننا ف 
 
( اننأنهم محبوبننوا دننأفراد دمراننوب فننيهم لنن اتهم دأنهننم موعنن   ننا دإعنن از  ا

 
أد إنا ننا

 (100: 2002، أبو ليلة).   س  ونا  هما الوالداادل ا فوا ال    عو  اودباعاا  لدث ار ه ه انااجي مبحرة  ذ اشأتها ليااآل ر 

اا األسننننر  دسشننننوردا اانارمنننناا األمننننفعنننند  اننننوا لتمانننناك األسننننر  دسننننتوك الوالنننند ا داألدننننعاء آ ننننار سننننتبني  فعننننددا بنننننببها 

أد ل دانانتولنني ددا ثحعنننق ا تناجنناتهم   ننأ دلننو خاننن  مشننردعي دعننردريي انناءاألاالوننا ف  دالنن    تماننن اننالوووي أمننا  رابننال 

انناء مننا سننتوك الوالنند ا دسننماث  الابنن  األادونند  اننوا انارمنناا الوننا ف  عانند  لمننا اربالرنني ااسننتلدا  الوعنناب البنندا  دارواننو  

 داسهمال دعد  ارباالة أد عد  االهتما  اانااجال اراد ي دالافنني داالجتماعني.

 ننننن  ثلنننننم سننننتودناتها  ليااآل ننننر  وامتاننننا منننن  د ل  ريعنننني لباسنننناا سدننننباع  اجاهننننا ل اننننا داناانننناا لترسنننن  ا الفتنننناة ونننند ث  ننننأإ

أد  ليا االلننتط دالنتححم دفنرض العنرارال دالتانتا  نذ النرأ اآل نر دمحادلاها إ بال ال ال أما  ل الرجولي إلىاانخشوني األورب 

  ل د ريعي التباسل يا لاااآل ر التاري بنتودنال أد م اهر ما دأنها جتا انلباه 
 
دمنا  للرجنالم  مجتمن  ا دالنتوك د اصي

 أد ارناهمي  ذ االعتداء عتيهم.             ل يااآل ر ور األدد   ورة  ذ الودداا اربادر عجى األم
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اننناء األاى أا  عافننني الوالننند ا منننا نا نننني ثننندا  مننننتوط عاوننناتهم دمشننناعرهم ثجننناه أاانننا هم لانننا أ نننار سنننتبني  فعننند بننننببها عجننن

اناء األااسنناث ممنا   يند موندل دنوور ل  اصني الن خور د دما أهم ستودنال الوالد ا التفروي دالتمنسز انسا األدالد لاا األسر  األم

 يا احاا عا اناا أد رابي  ذ االنتعا  دالحراهني.اآل ر إوامي عاوي جننني محرمي م   إلىاانارماا الوا ف  دي  ردا 

البحنن  عننا اناننا  إلننى الننن ا الر م نن    ننذ االنحننراي دلنن لا    ننأدا  انناء هننو األاإا انارمنناا الوننا ف  النن   رومشنن  أاتننا 

ا رننننننمووا أجوتاننننم  حبننننوا ثانننناء األاألننننن  ا بنونننني هننننن ه ارر تنننني الومرينننني ال نننن  رومشننننناا  لداناانننناا دالو ننننف  ننننارج أسنننننوار البمنننن 

 أدثن  ثنأ س    نذ الفتناةدااء بشان عنا  األاه ه اري ة جوتاا هللا  ذ وتوب  لالاتمال ان منتي داس راء دارد ح
 
مامنا اترن  ارنرأة منا  ا

أد زدجانا أد أ يهنا أد   نأ  أخناا هن ا انانا منا أايهنا سواء   ا  ومو ددا  اأأعجى ارااصا ال  نت ن  ما الومر دماما اعتت  

 اا هال 
 
 .خن  نا  ددده ارنموح ل  درعا

 لأارزهنننا انننناب النننوازع الننند ن  : نننارج البمننن ا هاننناك منننا  األسنننباب ال ننن  ثجونننن الفتننناة أد ارنننرأة ثبحننن  عنننا انااننناا دانانننا إ

دعند  إدنباع رابني الفتناة  نذ ارندح دالااناء داس نراء  نذ خنن منا ثفونن مامنا خناا عمتانا أد فوتانا  لداناب الوالد ا عا  ناة الفتناة

 
 
 .صرس ا أد ثافاا

مناعذ. داس هنا منا األسنباب الحاسن ة رهناب االجتس د رماا الفتاة ما التوبس  عا رأيها دعما  ذ دا تانا دانخنوي االجتمناعذ أد ا

 ( 35،   2010،  نقال عن الشيخ).   ال    ن ا انارماا الوا ف 

 االرعننننا  دأا
 
 مننننا عوامننننن العتننننق دأدثنننن  دننننوورا

 
الننننديء الوننننا ف  أد التوافننننق األسننننر  خننننانوا أدثنننن  ثعننننبا لنننن داتهم دأدثنننن  ثحننننررا

 .دالنوادة

 أسنريي م ن ربياناء ان نانحسا األاا أ (دما أددل دراسني )مو ن أ
 
دخنانوا  تورعنوا ألسنالنا موامتني  لخنانوا رومشنوا وردفنا

 عنننا انارمننناا دعننند   ل دالد ننني متااو ننني انننسا العننننوة دالتننندلنن داناما ننني ال ا ننندة داسهمنننال دمنننا  ورعنننوا لتوعننناب البننندا 
 
ف نننا

 (18، 1990 ، )موس ي   .إدباع الحاس  ما  اجاتهم

نننا  نننذ ثانننويا شخانننني األاد  اآلاننناءأا الواوننني انننسا  إلنننى (2000ثوصنننن ومونننوضو عنننا  )د  ا مام  اننناء ددنفنننني مونننامتاهم ثتونننا ددر 

ا لانن سننا ل ااجننال البنولوجننني دالافننننيلاراا اسدننباعانناء ال نن  ثعننو  عجننى أسنناس ونندر مننا األا شخاننني منننتعتي سننتنمي  مدثاننو 

أمننننا إما خاننننن  ثعننننو  عجننننى اسفننننرا   ننننذ اناننننا  يالاآل ننننر ثتننننوافر لاننننا دعننننا م االثنننن اا االنفوننننالذ دالعنننندرة عجننننى التوافننننق دالتوننننادا منننن  

دإما خاننن   يالاآل نر دالتندلنن فوننن  وند  نناجم ع هنا اثاالننني مفر ني دأنانننني دعنوف  ننذ الاعني اننالاف  دعند  التوننادا دالتوافنق منن  

 دالامبنناالة دالننننتبني دالوننندداال اروامتنني ثلننننم االاننرامي دالعننننوة دعننند  اس ننناس اانانننا فننوا ملنننا  انننبر  ااننفي اللشنننا  

أنمننا  ملتتفنني مننا  إلننىديننكد   انناءلاألادإما خاننن  الواونني رنننودها انخنناي دارشننا اال فننوا ملننا  ننك ر عجننى  بنونني اروامتنني منن  

 ننن   ن الاهد نند دال ننربلالننتوك ار نن رب دعجننى الصناي الافنننني بشننان عنا ل  دونند رنننتلد  الوالنداا أسننالنا متاوعنني مان

فعنداا الاعني انالاف  د تنق  إلنىألنهم مدفوعوا الوفام الشند د دوتعانم عجنى أاانا هم منا  نكد   ه ا األستوب إلىالداا    أ الو 

ا دسوتب  اللنتط ما األ   نت ن  ممارسي األاش ي ارلتتفيلشخاني عونفي ال ثعوط عجى اراافنيل دال  سالنا ال   ثلتق فنرد 

ا عا ا لآل  عاج    ريال االعتماد عجى نفنام بر  
 
 عن الشيخ  .  يااآل ر  ذ البعاء  ذ البم  دعد  التحنف م   دراابي

ً
 (27:  2010)نقال
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 دمشاعر ثج ماالفجوة ال   رشور بها الفرد عاد فالفراغ الوا ف  هو ثتا
 
وت   ح  اأهمنت  ال  جد ما  فنض عتن   اانا

سنواء منا  ي  ل  اما دا تن  منا  نا دعوا نف  نبند ذ ارعاان أ  ا عادما  تتف  را  ول  فا  جد ما  فض  دونمت  ال اثنيل

 أد الاداوي داس ها. وة داأل وةلاألاومي د األم ااا 

دال نبننالإ إما وتاننا إا مو ننم الشننباب دالفتنننال روننانوا مننا مشنناتي الفننراغ الوننا ف  دالنن   رونند مننا أدبنن  أسننباب االدتئنناب 

ي ماننن  ال فولننني ل دننننباع انننناب   نننا أسننننر  دا نننو رنننن  الشننناب أد الشنننناا إلنننىالنننن ا وننند نرجونننن  شنننرل د ي داسننن ة مننننا ال عاننند فئننن

ل االدرجنني األدلنى ونند  ااناعوا دراء ثننوفس  مت تبننا اآلانناءف ننن  مننا أسنرهم لننند  اجناتهملو الونا ف  دلتتوبسنن  اانن  رينني عمنا   تر

ما هو مواو  متوتق  رنترن  الشباب عا  اجاتهم اراد ي  ذ  سا  لش اوا ااندمتااسسا أن  ود  اناناة اراد ي ألااا هم ناسسا

لفنراغ الونا ف  ا دمنا أا منا أسنباب مجتموام ارارر الن   هنو األسنرةل إلىااأل اسم  ما  ا د ااا دع ف أسر  رشدهم 

ب فنمنننا  فنننند اوننال الشنننباددنن لا عننند  اسنننترال   دهم دالعاننور الت انننو   نننذ ثنننوجيهاملعانند الشنننباب عنننوف الننوازع الننند ن  عاننن

 لتفراغ د 
 
 (2:3: 2010)همسه، .  دأ امام ا  تاجردا اممالامرألووبي دياف ل دثردام نهبا

 

 :تحديد إشكالية البحث

فهنن   لا وناهرة الفنراغ الوننا ف  عاند  نناب ارر تني ان اموننني الااثجني عنا بوننض أسنالنا اروامتنني الوالد ني دننا وي عارنناإ

ل د ننذ مشننناتي  عنعننني انندأل ث انننر بشننان داضنن   نننذ ارجتمنن  التن ننن  لثحنندث  ننذ خافننني ارجتموننال دلننم   نننذ ارجتمنن  التن نن  فعنننط

 .البح أنها جد رة االدراسي د  تاادثفت ض البا ا

 دمنننا دجاننني أ نننرط فنننوا لدراسننني هننن ا اروعنننوع داللننني عتمنننني أ  نننا إم منننا ارمحنننا أا ث انننر الدراسننني  عنننا ق جد ننندة  محنننا

 .ارلتتفي ل اهرة دإلعاء ال وء عجى جوانبهااالستفادة م ها  ذ ثفنس  انلشار ه ه ا

دمنندط  لالبنند ن ابحننمهم عنند  وننا ف  لنندط  نناب ارر تنني ان امونننيلثتحنندد مشنناتي البحنن   ننذ الننددر النن    توبنن  الفننراغ الد 

دمنندط  ؟ارر تنني ان اموننني ااننفي  اصنني ددنننف سنناعدل  ننذ انلشننار هنن ه ال نناهرة لنندط  نناب لارثبا اننا افعننر ارشنناعر الوالد نني

 ننا  انندأل  ثتنننا ال ننواهر ثالشننر بشنننان دبسنن  اننسا ثتنننا الفئننال منننا أل هننن ه ا ننذ دمورفننني أسننبابها  لهمننني دراسنناها دإ جننناد  تننول لانناأ

ا أاعتعننادهم  اوصننا  ننذ ثتننا ارر تنني ا للننن  ارربننوا إانناء لننم  البنن  األاد  اآلانناءربمننا ألننن  الفتننور  ننذ ارشنناعر اننسا  لارر تنني الومرينني

 دلمنوا احاجي أاااءهم ود أصبح
 
 .نهم مادر اهتما  د ا دع فألذ  وبس  لام عجى إوا دبارا

 :اآلتيالسؤال الرئيس ي للبحث يتحدد في 

 الوا ف  لتمراهعسا اأسالنا اروامتي الوالد ي ؟ اسدباع ما عاوي -

 :أهمية البحث

 : اآل  ستنباق أهمني ه ه الدراسي ما  ال 

 عجى ارراهقأأ  ما  االحشف ع -
 
 .سالنا اروامتي الوالد ي أدث  ثأ س ا

 جن ثفاد  مان ه ه ارشحال منتعبا.أااء ما األاالوعذ لدط الوالد ا د  زيادة نام ه ه الدراسي  ذ  ود -

ارنننراهعسا دعاوتننن  اأسننننالنا ثنبننن  أهمنننني هننن ه الدراسننني منننا خونهنننا ثلانننادل موعننننوعسا  ننننويسا  لانننادالا الفنننراغ الونننا ف  لننندط  -

 اروامتي الوالد ي.
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دملنا ل سناا   نذ دعن   لانددهاادصنااي ثوصننال  لدما  درداا أفراد الونايااء األاد  اآلااءوا ف  اسا الوووي عجى الفتور ال -

 .ا ثواجاام منتعباأ ذ ارشحال الت اويي ال    محا ااء دارربسا عجى ثااألابوض اناتول ال    ناعد 

 االهتما  ادراسي الفراغ الوا ف  لتمراهعسا ما  ال إجراء دراسال عتمني عتن . إلى اجي ارجتم   -

بحمهم ااء د األامحادلي سد الاع   ذ ثتا الدراسال ال   لم ثلاادل أسالنا اروامتي  الوالد ي دعاواها االفراغ الوا ف  لدط  -

 .البد ن اع

  :مبررات البحث

  : ياآلثنان اع  فحرة ه ه الدارسي ما ارب رال 

 .األسرإلعاء ال وء عجى أسالنا اروامتي الوالد ي النا دة عاد بوض  -

  اجاث  دمت تباث  الوا فني دعجى أهمني ه ه ارر تي. إلىبسا العا مسا عجى ثنشئي ارراهق ثا ن  ارر  -

 .إدباع  اجاث  الوا فني دآ ارها عجى ستودناث  دارشحال ارت ثبي عتيهافرا  دالتفريط دالت ا ب  ذ موامتي ارراهق د اس  -

 .السرة دعد  مشاردي ارراهق  ذ اثلام العرار التفاعن دالتواصن دا ن األ عوف  -

 .الوواوا ارت ثبي عتيهادمدط   ورة انلشار ه ه ال اهرة اسا ارراهعسا  -

بوننض الدراسننال النننااعي  أوارتهننا نننتنط ال ننوء عجننى بوننض االعنن رااال الافنننني دالنننتودني ال نن  رونناا  م هننا ارراهننق ال نن   -

 .سالنا اروامتي الوالد يأال   ثاادل  

 و  ُ تُ إ راء ارورفي الوتمني ما  ال الاتا ج ال    د  سد الاع  -
 
فن  سااعوا  أما اد دإدماليها ما ه ه الدراسي انااول عت ُ  و

 . ذ دراسي ه ا ان انا

 :أهداف البحث

  .اروامتي الوالد يالوا ف  د  اسدباعالتوري عجى الواوي اسا  -

 ننننا  البحننن أفنننراد الوناننني عجنننى معنننا م   انننسا متوسننن ال اسنننتجااال إ انننا نيمورفننني منننا إا خانننن  هاننناك فنننردة مال داللننني  -

 .مترس ال انختفني الشخاني

 تساؤالت البحث:

 اروامتي الوالد ي ؟الوا ف  د  اسدباعهن ثوجد عاوي  اسا  -

 اننسا متوسننن ال اسنننتجااال أفنننراد الوناننني عجننى معنننا م  البحننن  دفنننق مترسننن ال انختفنننني إ انننا نيهننن هاننناك فنننردة مال داللننني  -

 ؟  الشخاني

 مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:

أد الترتننا عجننى بوننض  لبو ننام لننبوض ةفننراد األسننرة دمننناعدأوبسنن  عننا مشنناعر اناننا دارحبنني اننسا الت"هننو  :العبباطفي  اإلشببباع

هننا د سننتبني دمننناعدتهم  ننذ بوننض ارواوننف الاننوبي عجننى ثل يأاتهم النومننني سننواء خاننن  إ جااننني ارشنناخن ال نن   واجاونهننا  ننذ  ننن

 د مأنمايأبشان 
 
  ((http://e.holol.net/vb/showthread.php?t=25163   ."دث  ثححما

 اأن  
 
 ."الوا ف  اسدباعمجموع الدرجال ال    حان عتيها ارفحوص عجى معناس "روري إجرا نا
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  ."هم  نننذ مواوننف  ننناتهم ارلتتفننني ديتمننناوا انن  منننا أسننالنا موامتنني أااننا اآلانناءخننن مننا  نننراه "نهننا إ : أسبباليب املعاملببة الوالديبببة

 (19، 1979، )مياسا

 اأنها 
 
 ."معناس أسالنا اروامتي الوالد ي مجموع الدرجال ال    حان عتيها ارفحوص عجى"دسوري إجرا نا

دثتننننن ادح  2018-2017لونننننا  ان ننننام ذ  ا  تنننن دددا عجننننى ختننننننال جامونننني اررونننننا  ننننال ا أدلئننننا الننننن"هنننننم  :طببببالب جامعبببببة املرقببببب 

 ."داني دالوتمنيما ملتتف التلااال األ  فأدث   يسا 22عمارهم ما اسا أ

 : * الدراسات السابقة 

 نننن   ل رنننا ث ننننف  منننا آ نننار االرننني عجنننى الدراسننني اناالنننني ل وننند الدراسنننال الننننااعي مال أهمنننني االرننني  نننذ أ  دراسننني عتمنننني

ثتعننن  ال نننوء لتبا ننن  عجنننى موعنننوعاث  أد مجتموننن  أد عننتننن  أد نتا جننن  أد اسننن  ملنننا منننا ان واننننا ال ننن  بهنننا ثتفنننتح آفننناة البا ننن  

ا  تفني عا الدراسال الوتمني  ما  توتق االاا ني الشاتني أد ارحتوط دار موا الوتم .سواء فنل دياو 

ل ااول عجى دراسال ثلنت  ااروعنوع  ااتدراسي فعد سو  البا ادن را ألهمني الدراسال النااعي  ذ إ راء موعوع ال

دلحنننا وبنننن ملنننا ثنننود ل د نننذ منننا  محنننا عرعننناا  نننذ هننن ا الفانننن لالننن   ثعنننو  ادراسنننت  سنننواء خننناا ا ريعننني مبادنننرة أد اسننن  مبادنننرة

 أا ثبسا ما  أ   : ااتالبا ا

لحنا ثنوفرل د  ل بشنان مبادنر لندط ارنراهعسا ف  انالفراغ  الونا  هتمن اعجنى دراسنال  البا اتناا منا الوانور  محاتثنلم  ن   .1

 ااء.األارواا  م ها   ذ نوع ما ارشحال ال   لالوا ف   د نتا ج الفراغأ ااعتبارها لل   ثاادل  ارشحال النتودنيالدراسال ا

الفنراغ الونا ف  لندط منا اناانول عجنى دراسنال مرثب ني اأسنالنا اروامتني الوالد ني دمندط إسنااماا  نذ لم ثتمحا البا اتناا  .2

 .ارراهعسا

 .االدراسال ال   لاا عاوي دلو خان  اس  مبادرة اموعوع الدراسي تاا ااالستوانيالبا اد لا وام  . 3

 

 
ً
 :الدراسات املحلية  أوال

))دراسني  "الن داجالنتودنال انخا ئي لدط الفتاة ان اموني دعاواهنا انالعتق عجنى "دراسي بواواا  للن نا (2013) دراسي مااا -1

ننتودنال الفتناة عجنى الن داج دارثبا انا انبوض ال مورفني مندط وتنق إلنى دهندف  الدراسنيل إمب  عني عجى  البنال جاموني اررونا((

ال أمتان  عنا الوونوي من  صند ع   :وبارال التالنيالجااي اربحو ال عجى إدود خان   ل( فتاة576الدراسي ) اتر  عنايل انخا ئي

ال أجننند  ل%93.9ال أرط مشننناتي  نننذ لعننناء الفتننناة االشننناب  نننذ ماننناا ماوننن ل دا نننن ان اموننني انننننبيل %94.4نننننبي مرتعننني ا  نننذ واعننني

أف ننن التعنناء اننسا الفتنناة دالشنناب لنننفام خننن م همننا ل %75 رجننا  ننذ الووننوي منن  اسنن  زما نن  مننا الشننباب دا ننن ان امونني اننننبي 

لننم  لنند  عاونني اننأ  دنناب مننن  ل %61.5أرط أا صننداوي الفتنناة ال ثاننوا إال منن  جنننناا اننننبي  ل%57.3اننننبي  اآل ننر شخاننني 

 %. 55.7رعا الشاب عا الفتاه هدي  جا ثحعنع  اننبي ل % 67دجود رابي  ذ ملا اننبي  

لندط عناني منا  "ر  األسناناات ابهم  مشحال ارنراهعسا الننتودني دعاواهنابوض "دراسي بواواا  ل( لن نا2010)دراسي الورب   -2

 االاانويال التلااني اما عي انخم  دراسي إمب  عني.  دلى دالاانني تبي الننتسا األ 

 لممارسي ستودنال اس  مراوبي إلىسر   جون الفرد  منن ما خاا دوور الفرد ااالات اب األ إاساهدف  الدراسي مورفي ما 

 البا د البي دبنن   339دود اتر  الوناي  دلى دالااننيالاانويال التلااني االننتسا األ  الدارسي عجى عنا  ما  اب أجري 
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 نتنننا ج الدراسننني أا هاننناك فردوننن
 
رسننن  الشنننوور بوننند  دجنننود انننسا متوسننن ال درجنننال أفنننراد الوناننني  ننننا مت إ انننا نيمال داللننني  ا

دثبننسا أا أفننراد الونانني النن  ا ال رننناند أفننراد  ل فننراد أسننرهمألنن  ا رشننوردا بونند  دجننود اناننا اننسا سننرة دلاننان  ااناننا  ننذ األ 

 أسنننرهم أوننناربهم  نننذ اراننن
 
أدثننن  ممارسننني لتمشنننحال الننننتودني دأدضنننا  الدراسننني أا أفنننراد ل األسنننر  اننناالات اب  ا ا أدثننن  دنننوورا

 سرهم أدث  ممارسي لتمشحال النتودني.أهم ال  لبادلوا ختمال اناا دا ن الوناي ال  ا والوا اأن

دونننننند  ."االاتنننننن اب الوننننننا ف  دعاوتنننننن  احبنننننن  ارشنننننناعر الوا فننننننني لنننننندط ارننننننرأة"دراسنننننني بواننننننواا  ل( لن نننننننا2009ان ننننننرا  )دراسنننننني  -3

أجرين  الدراسني عجنى  لاساهدف  الدراسي التوري عجى نوع الواوني انسا دبن  ارشناعر الوا فنني داالنفوالنني داالاتن اب الونا ف 

االسننت ناا اررتننق   اننا نياسننتلدم  البا اني األسننالنا اس ل د تزدجننالاراسنن  مبحو نني مننا الننناء ارتزدجننال د  652 عناني وواماننا

 دود ثوصت   ذ دراساها لتاتا ج التالني : لخوسنتي ن م  انانال ه ه الدراسي

ااندد الفنردة اننسا متوسن ال درجنال أفننراد الوناني عجنى معننناس البحن  دفنق بوننض مترسن ال انختفنني ثبننسا دجنود ااتنن اب 

   افتعدا آااءها دأمااتها االوفاة دجاءل الفردة عجى معناس دب  ارشاعر الوا فني دالع   عا التوبس  عا ف  دلاان  الا

 
 
دال  لالوا ف  داالات اب الوا ف  لاان  اربحو ال الا   لم ثتح لاا الفرصي لشراء األدناء انخاصي بهنا منا الننوة شخاننا

انننسا الشننوور احبننن  ارشننناعر  إ انننا ني نننن  دجنندل عاوننني مال داللنني  ليدال  منناحاا آانننا ها هامشنننا مننا انارينننل  نندلسا انننمرا ها

عننا ف   ل ددجننود منناضدعنند  منناح ال دجنني ارلننن  مننا انارينني لالوا فننني دبننسا مترسنن ال خننن مننا النند ن االوتانناد  ارننالفض

دعنننند  اا نننن ا   لالو دبنننننيل ددجننننود منننناض عننننا ف  د ددنننن لا اننننسا االاتنننن اب الوننننا ف  دبننننسا عنننند  منننناح النننن دج ارلننننن  مننننا انارينننني

 دعد  النماح اارشاردي  ذ الرأ  دا ن األسرة.  ل هماددث ة الش ار ان  لالوالد ا

لنننندط عنانننني مننننا ارننننراهعسا دراسنننني  "أسننننالنا اروامتنننني الوالد نننني دعاواهننننا ااالدتئنننناب"بواننننواا  ل( لن نننننا2008وريمننننندة ) دراسنننني -4

 .مندانني االاانويال التلااني امد اي ال اديي

دثننننم  ننننذ هنننن ه الدراسنننني اسننننتلدا  عنانننني مننننا ارننننراهعسا االاانويننننال التلااننننني امد انننني ال اديننننيل   ه الدراسننننياسنننناهدف  هنننند 

 دجننود عاونني سننالبي ددالنني  إلننىدثوصننت  الدراسنني دمعننناس االدتئننابل  معننناس اروامتنني الوالد نني
 
اننسا أسننالنا اروامتنني  إ اننا نا

 ددجننننود عاونننني موجبنننني ددالنننني  لالوالد نننني  ننننذ أسننننتوب االسننننتعال داالدتئنننناب
 
والد نننني ارتماتنننني  ننننذ اننننسا أسننننالنا اروامتنننني ال إ اننننا نا

 .أستوب اللنتط

التنشنننئي الوالد ننني دعاواهنننا انننالتوافق الاف ننن   لننندط  ننناب النننناي الااننننني منننا مر تننني "بوانننواا  ل( لن ننننا2006دراسننني انانننويج ) -5

 ."التوتنم الاانو  التلاص   امد اي انخم 

)االسننتعال أ  الد معرا ننني أ  اناما نني ال ا نندة أ  اللنننتط أ   ورفنني أ  أسننالنا التنشننئي الوالد ننيم ىإلننهندف  الدراسنني د 

 فنتوامن  (التعبن
 
 د البي.310دادتمت  الوناي عجى ) لم  أااا هم ما ان ننسا اآلااءهو األدث  دنوعا

 
 (  البا

 نتائج الدراسة :وكانت 

 لعنند دلنن  الاتننا ج عجننى دجننود فننردة دالنني 
 
ل انناءاألااننسا أسننالنا التنشننئي ال نن   مارسنناا الوالننداا دملننا دمننا  نندرداا  إ اننا نا

 انسا الوالند ا أسنتوب االسنتعال  تنن  أسنتوب التعبنن
 
 دمنا أنن  ثوجند عاوني دالني ل دخان  أدث  أسالنا التنشنئي دننوعا

 
 إ انا نا

 اهماننناء ألسنننتوب اللننننتط فنتوامنننن دالننندااألاوا دنننوور دختمنننا زاد أدرخنننل لوالد ننني لاااننناء دثنننوافعام الاف ننن  انننسا أسنننالنا التنشنننئي ا

 %(.14-منتوط ثوافعام الاف    دخان  درجي إساا  اللنتط  ذ التوافق الاف    ) اانلفاضمواما 
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ً
 :الدراسات العربية  ثانيا

لنننندط ال تبننننني  "ا الاف ننننن  األمانننناء دعاوتنننن  االشنننننوور انننناألاالواننننف األسنننننر  اروجنننن  نحنننننو " الننننننوود ي : (2006)الفرا نننني  دراسنننني -1

 ارراهعسا  ذ محاف ي الحرك.

د شننتق مننا  ل ااألمانناء دعاوتنن  االشننوور انناألاالواننف األسننر  اروجنن  نحننو عجننى توننري ال إلننىهنندف  الدراسنني  :أهببداف الدراسببة

 فرعني ثتوتق اان مترس  ما مترس ال البح . اديله ا ا
 
 أهدافا

 البننا د البنني مننا  تبنني الاننف الوادننر األسا نن    ننذ محنناف  الحننرك األردنننني  (1290)ثألفنن  عنانني الدراسنني مننا :عينببة الدراسببة

 (.647)  دعدد اسناث (643)  ن  خاا عدد ال خور 

دمعناس ماستو لاما الاف     ل1999ااء ما إعداد ال رادني األامعناس ممارسي اسساءة الوالد ي دما  درداا  :أدوات الدراسة

 ماهج الدراسي اراهج الوصف  التحتنجذ. 1983ما إعداد دادا  دد راا  

 : نتائج الدراسةدما أهم 

 ننذ الواننف  إ اننا نيثوجنند فننردة مال داللنني ل ا دأدنناال الواننف األسننر  األمعحنننني اننسا الشننوور انن ارثبا ننن هانناك عاونني 

 نذ الوانف األسنر  اروجن  نحنو  إ انا نيثوجند فنردة مال داللني  لرترس  ان ن  لاان  الن خور    ااء  و  األاسر  اروج  نحو األ 

 رترس  منتوط التوتنم لتوالد ا لاان  ارنتويال التوتنمني الدننا.   ااء  و  األا

ا ف   نذ األسنرة الننوود ي انارمناا الون"بوانواا انني االريناض األم نذ جاموني ارتنا فاند  النوود ي هن( :1425) دراسي الننف -2

 ."اجرا م اسناث دعاوت 

لدراسننني فتننننال متزدجنننال داسننن  متزدجنننال نننن يال  نننذ اننن وا دددر رعا ننني الفتننننال  نننذ ارمتحننني الوربنننني  نننن  دنننمت  هننن ه ا

الر م نن   مننا هنن ه الدراسنني الحشننف عننا  اننديلسنناي فننأدث   ننن  أا ا 26 سنناي د   ننأ 15 النننوود ي دثتنن ادح أعمننارها أوننن مننا 

دود خان  االسلباني ثحتو  عجى  ل()ال دجال دالباال دار تعال الوا ف  عاد اسناث اسدباعثحد ما االستعرار د  ال   الووامن

مترسننن ال انارمننناا الونننا ف  عاننند (ل )الرسننن  متزدجنننال سننن ال انارمننناا الونننا ف  عاننند البانننالمتر ل منننني محنننادر مترسننن ال البحننن 

ر ارامني ال ن  ثوصنت  إليهنا و األمنمنا  لال داج انودراه أد عمنر ال دجني دالن دج عاند الن داج لموووال ال داج لارتزدجال دار تعال

 . ذ انارماا الوا ف  عاد الباال  ذ األسر النوود ي دسوي  تم مدرها  نا ووة ثأ س ها ك رةارالدراسي د ذ ثرثما الووامن 

 .دوور البن  بود  عدل الوالد ا اارشاعر دانحنازهم لآل ريا د اصي ال خور  -

 .األ الشوور اانارماا ما ع ف  -

 .دالنكال عا أ وال البن  األبالشوور بود  اهتما   -

 .عا ارنزل دعد  مجالني البن  األبدث ة اناب  -

 .عد  استعرار الواوي ال دجني اسا الوالد ا -

 .األبونوة  -

فنني الااثجي االع رااال الا فال دإهمالام أسبابها أنواعاا د سوء موامتي األ " النوود ي بواواا:  (2002)دراسي ال هراا   -3

 ."ع ها االحب 
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االعنننن رااال الافنننننني الااثجنننني ع هننننا عانننند ب سننننوء موامتنننني األ فننننال دإهمننننالام د تتوننننري عجننننى أسننننبالدراسنننني الوننننا  البا نننن  ا

عجى  (الشرونيتحي الوربني النوود ي )الرربني دالوس ى د اا ق الر منني الااث  ذ ارمار ن   بع  ه ه الدراسي عجى  لالحب 

 مننننا  تبننني ان امونننال د 822) عناننني اترننن 
 
%( 26.6بي إهمنننال ارشننناعر اترنننن  )اننننن إلنننىثوصنننت  الدراسننني ل الننننااا ارحتنننننسا( فنننردا

 .%(22.8ارشاعر ) إلىاسساءة د 

 ."ااءاألاأسالنا اروامتي الوالد ي دعاواها بنتوك "بواواا  ( :1978) دراسي ردبرل سرجا دراند دخونجر ود مي -4

دونند ثننم ا تنننار عننا ال ملتتفنني ل الااانن ة دالوننا ال النننوييالوننا جذ  ننذ الوننا ال ارلنننت ي د  التفاعنننوننا  البا انناا ادراسنني 

 .ااء ددالديهم دإ وانهم دا ن األسرةاألاموووي عجى  ريعي التفاعن اسا اال تنار د د ذ عا ال ملنت ي دناا ة 

دان ننند ر االننن در أا عناننني الدراسننني ال ننن   لييد شنننتمن عناننني الدراسننني عجنننى سنننب  عشنننرة عناننني نااننن ة دسنننب  عشنننرة عا تننني سنننو 

 . ذ ما ددا ر الشر ي دمااثا انخدمي االجتماعني اا ان عتيها البا ا

دونند  لالاعننا ذ ال مننا  ننن  ارنننتوط االوتانناد  داالجتمنناعذ د   ارترسنن ال دعننب اا االننننبي ن مننن  الونناننند ننادل البا انناا ثا 

 :استلد  البا ااا أستوب ارا  ي دا ن اراازل امودل س  ساعال  ذ األسبوع دخان  ارا  ي ثددر  ول عدة مواعن   ذ

 اناوار فنما اسا أفراد الوا تي.التنشئي داراارال دارااوشي د 

 : اآل  دخان  الاتا ج خ

 .ال  ا  نب دا أاااءهم بشان واس   اآلااءم اس  الواد  م  أستوب الوعاب البدا   ذ ستودا إلى ال  ا    أدا  اآلااء تفق  -

 إا ه  ا الام سا النااعسا  تمسزاا اأا عاواهما االجتماعني محدددة جدا. -

 .ثفاعتاا م  أااا ها يالنتبني  ذ  ريع إلىتا نإا أماال األ فال اس  ار توسا  م -

 أل فننننالاا أدثنننن  ممننننا األم -
 
 متتابوننننا

 
 داهتمامننننا

 
 إ جاانننننا

 
هننننو موجننننود لنننندط الوننننا ال الااانننن ة اننننال  ننننذ الوننننا ال الواد نننني  لننننبوا سننننتوخا

 .ارلنت يد 

م   مجموعي ما الدراسال الننااعي لرنرض ثحد ند مشناتي الدراسني دال ن  أجرين   نذ لن ننا عجنى  دعاد محادلي البا اتاا

 اسدنباعإال عجى دراسنال وتنتني لانا عاوني اموعنوع   نا  ددد عتماا دإ اعاا لاا الواور  لناسالنا اروامتي الوالد ي لم  أ

  : د ذ الوا ف 

ددراسننني عا ننندة ل "الننننتودنال انخا ئننني لننندط الفتننناة ان امونننني دعاواهنننا انننالعتق عجنننى الننن داج"دراسننني سنننااء أانننو احنننر ماانننا بوانننواا 

دراسنننني أ ننننا  ان ننننرا  د ل "ارننننراهعسا النننننتودني دعاواهننننا انننناات ابهم األسننننر  مشننننحال بوننننض "مي النننننوداا  الوربنننن  بواننننواا سننننا 

انارمناا "بوانواا  ل ددراسي محمد اا إاراهنم النننف"االات اب الوا ف  دعاوت  احب  ارشاعر الوا فني لدط اررأة"بواواا 

 ."الوا ف   ذ األسرة النوود ي دعاواها اجرا م اسناث

أسننننالنا  اروامتنننني الوالد نننني "دراسنننني أمنانننني منننناد عبنننند ان تنننننن وريمننننندة بواننننواا  : تنننني الوالد ننننيأمنننا دراسننننال أسننننالنا اروام

ل "التنشئي الوالد ي دعاواها االتوافق الاف   "ددراسي أ مد عجى الااد  بواواا  ل"دعاواها ااالدتئاب لدط عناي ما ارراهعسا

 ل ددراسنننني عجننننى ال هراانننن "ا الاف نننن  األمانننناء دعاوتنننن  االشننننوور اننننااأل الواننننف األسننننر  اروجنننن  نحننننو "ددراسنننني عمننننر الفرا نننني بواننننواا 

ددراسنني ردبننرل سننرجا  ل"االعنن رااال الافنننني الااثجنني ع هننا اننالحب  فننال دإهمننالام أسننبابها أنواعاننا د سننوء موامتنني األ "بواننواا 

 ."ااءاألاأسالنا اروامتي الوالد ي دعاواها بنتوك "دراند دخونجر بواواا 
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الوانور  تساالتبنا أ سالنا اروامتي الوالد ي لم  لننندعاواها اأ الوا ف  لتمراهعسا اسدباع إلىأما الدراسال ال   هدف  

دهننن ا دلننننن داضننن  عجنننى الننناع   ( ننننا  نننددد عتمانننا دإ اعننن )عتيهنننا  نننذ دراسنننال سنننااعي سنننواء  عجنننى ارننننتوط ارحجنننذ أد الوربننن  

 .الشد د

 رمارسننني اااونننددباننناء  عجنننى منننا ثعننند   ت ننن  
 
اننناء لتننننتوك اسننن  األا  اال نننناة  نننذ أسنننالنا اروامتننني الوالد ننني روننند سننن با ر منننننا

ااء هم ما ال  ا األادال سنما إما خاا هكالء  لر ال   ود  كد  إلذ سوء ثحنفام االنفوالذاألمل دعد  اث اا شخاناتهم لالنو  

إا  لالوتمنناءلوونن  انااعننر لحاسنن  مننا البننا اسا د مننا ارنننتم انن   ننذ ا لنن ا أصننبحل الرعا نني داالهتمننا  دالتعبننن داناننا إلننى حتنناجوا 

 ا جاانننني أد سننتبني عجنننى شخانننال أاانننا هم
 
لننن لا  ل ننذ اثننن اا انفونناالتهمد لهنن ه األسننالنا الننننويي أد الرسنن  الننننويي ونند ثتننن ك أ ننارا

باعتبنننننارهم رشننننناتوا البنننننننني د ل الونننننا ف  لاااننننناء اسدنننننباع نننننذ  اآلاننننناءالعننننننا  انننننوجراء هننننن ه الدراسننننني إ ماننننننا انننننددر  البنننننا اتساأرادل 

 .ال مأنماي  ذ نفنناهما داالستعرار د األمدارس  واا   لاألساسني  ذ ااا هم

دمنا  اوننوا عتنن  اناء األادباناء  عجنى ثتنا اروامتني ثتحندد شخانني ل دثاوع أسالنا اروامتي الوالد ي ما اسا إ جااني دسنتبني

 .ةلتمت  اصاي نفنني جندأد ا لاجتماعذما ثوافق نف    د 

  نننذ  شنننحنن شخانننني األاا التفاعنننن انننسا الوالننند ا د إ
 
 مامنننا

 
اننناء دمنننا  نشنننأ انننن هم منننا عاونننال دأسنننالنا لتتوامنننن  وتبننن  عننناما

عنا شخانني  ل ن  ثلتتف شخاني الفرد ال   اشأ  ذ امئي ثلنم االتدلنن دالو ف ال ا د دانااناا ارفنر ل ااء دنموهماألا

فوما منا اشنأ الفنرد  نذ امئني ثلننم اانانا دالاعني  لامئي ثلنم االارامي دالا ا  الدونق ال    لنم االعنوة الفرد ال   اشأ  ذ

عجنى عحن  الفنرد النن   اشنأ  نذ جنو مجننذء اانارمناا منا انانا دالشننوور  لأا  اننوا  حنا الاناس ديانق فننيهم إلنىثحنول هن ا انانا 

 ال روري اناا دل
 
 دعدداننا

 
 يا.اآل ر أ   عي  ذ   م  لد االرفض دال   سناوا أناننا

 التعريف النفس ي ألساليب املعاملة الوالدية :

عجنى اسنتلدا  أسنالنا  تناادثعتانر البا ا ل  وددل التوريفال ال ن  ثاادلن  أسنالنا اروامتني الوالد ني امننمنال ملتتفني

 ل ختنط انسا ارننمنال د ل اسنجتسز نيالوربنني د  : لترتنساا اروامتي الوالد ي  ذ ه ا البح  ااعتبارهنا أونرب لتموننأ  نذ
 
ل األ نرط ثجابنا

 ه ه التوريفال. تاادستورض البا ا

مدط إدراك ال فن لتموامتي ما دالد    ذ إ ار التنشئي االجتماعني  ذ اثجاه العبول ال    تمان  "فعد عرفاا عنحر اأنها

أد  ننذ اثجنناه الننرفض  لااننورة لف ننني أد اسنن  لف ننني لاااألمنن ننذ إدراك ال فننن لتننديء دارحبنني دالو ننف داالهتمننا  داالستحننناا د 

 لاالنتعننناد دالتجنننريحن د األمنننأد دنننوورهم النبننني  لك ال فنننن لوننندداا الوالننند ا دا نننبهم عتنننن  داسنننلنا هم ماننن راإدالننن    تمانننن  نننذ 

د ومننند إهانتننن  دثأنمبننن  منننا  نننال سنننتوك ال نننرب دالننننا دال نننخريي دالننناهحم دالامبننناالة داسهمنننال درف ننن   لدالتعتننننن منننا دنننأن 

 اس  محددد ااورة
 
 (2000  -17 ، بركات)  .اام ي رف ا

االجتمننناعذ امنننا ل دعنننا  ريعانننا  نننتم نمنننوه الاف ننن   د اننناءاألا لتتفاعنننن مننن  اآلاننناءأسنننالنا اروامتننني الوالد ننني اأنهنننا دسننننتي   رفنننعُ 

 (71، 2000)الكتاني، .           ت ما  ملا ما ثمات  لتعنم داروا س  داألهداي ال   ث بواا أ  أسرة  ذ مجتم  ما

 جاانني دحنانحي لتنأمسا نمنو ال فنن  نذ إاناء سنواء خانن  األامن   اآلاناءاألسنالنا ال ن   لبوانا " :أما ماادس فورفاا عجى إنهنا 

 إلننننىدبحنننن  ثنننكد   لصنننانحي ال ننن   ونننوة نمنننوه عننننا االثجننناه الصنننانحالاسننن  د  النننننتبنيه الننننتنم ددوا تننن  منننا االنحرافنننال االثجنننا
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دلعند وننماا  نذ  للعندرة عجنى التوافنق الشخصن   داالجتمناعذا ل دب لا ال ثاوا لد  االنحراي  ذ ملتتف جوانا  ناث  ارلتتفي

 :   ا ي أونا  ر منني د ذ إلىمعناس  

 أد تهد د Power Assertion :ثأدند العوة وب الوعاب  د األست -
 
 جنمنا

 
 ديت ما ععااا

 
 .اانارماا ما أدناء أد امتنازال ماد ي ا

عا ا بهم دعد  استحنانهم عا  ريق  اآلااءال   روب  فن   Love With Drewal : أستوب ااا اناا )انارماا الاف   ( -

 ثجاهن أ فالام الراف سا التاتم موام أد االستماع إليهم أد الاهد د ات دام.

ديفننردا ألاانا هم سن ا رابناهم  نذ  رنسن   اآلاناءيت نما دسنا ن عنا  ريعانا رشنرح د Induction : األسنتوب اسردناد  التنوجنه   -

 (18، 2006 ، ) مهندس   .ستودام

ا سلد نني  ثتحنندد  ننذ اثجنناهسا أساسنننسننالنا اروامتنني الواأا أعنناا ننن  مننا  ننال التونناريف ال نن  ثننم عر أ ااالبا اتنن  دال  نن

االسنننتعرار ديتحننندد منننا  نننال أسنننالنا التعبنننن داالهتمنننا  داللننننامح دالتنننوازا  نننذ ا د األمنننسنننو  ديبوننن  عجنننى  :أ ننندهما لملتتفنننساد 

 لدالوعنناب دالتفرونني لدالعنننوة لالاف نن   ديتحنندد  ننذ أسننالنا الننرفض اسنن  سننو  ديبونن  عجننى االعنن راب اآل ننر د  لأسننتوب التنشننئي

اا عجنى م نموا دا ند دهنو أا اروامتني الوالد ني  وبن  عنا أدناال التوامنن ارلتتفني حا رام ا تافامنا إال إنهمنا  كدنددل لداس ها

دما روانن  االنننبي لانم هنو  للا ا التوامن ااءاألادإدراك  لارتبوي ما وبن الوالد ا م   أااا هم أ ااء عمتني التنشئي االجتماعني

فمجنننننرد دالدة ال فنننننن ثبننننندأ عمتنننننني التنشنننننئي  لأ  مننننندط سنننننوي  انننننوا االعننننن راب الاف ننننن   لنننننديهم إلنننننىالوامنننننن ارانننننم الننننن    حننننندد 

أسنالنا موامتني الوالند ا ألاانا هم منا هانا سنوي  شنس   ارتبا اي ما التنشنئي ال ن   وحن  االجتماعني دال   سوي ثحدد األنما 

 أنواع ه ه األسالنا  ذ عوء ما ثحوي  ه ه الدراسي. إلى ااتالبا ا

 Rejecting :الاب  الرفض أد

 ل أد ثجانننا موامتتننن  أد التأنمنننادال نننخريي الدا مننني رت تباثننن  ل تمانننن  نننذ النننرفض الانننريح  نننذ االسنننتجااي ال تناجنننال ال فنننن

دالشوور الدا م ما ث ا ق دالد   ما ثربمت   لالوالد افت ة  ويتي عجى أ  اء بنن ي  شوره اأن  اس  محبوب دال مراوب ما 

 .دااتوادهما عا 

 Discrimination :التفروي

األف ننن سننواء مننا الاا ننني  ل احننن   مسزاننن   ننذ اروامتنني ألننن  نندرك ال فننن اننأا دالد نن  يهتمنناا اأ نند إ وثنن  أدثنن  مانن  افيهنند 

 أد ما  ال الافال ان نمني. لأد ما الاا ني  ال بني لالوتمني

 Cruelty :العنوة

دأا رنتلد  له ي الاهد ند أد انارمناا ألبننط  لمو   ذ  وامت  هما اأن   واس  يهو دوور ال فن ثجاه أ د الوالد ا أدختد 

 األسباب.

 Over Protection :ال ا دة اناما ي

ود يهندده من  إوانار هن ا انخنوي ا ريعني ثكجنن  ثتمان  ذ  وي الوالد ا عجى ال فن ااورة مبالري دمفر ي ما أ    ر 

ثت ننأ بشنننان ا خننن راباثنن  مجاانني د إل د يااآل ر   مننا اال ننتا  اننننن   ماوا نندفيهننا  نندرك ال فننن اننأا دالد لال فننن عجننى ماثنن  اعتمنناد

 سرس .

 Arousing Inferiority :الاع  مشاعر إ ارة
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دالتعتننننن منننا ل اننناء داسنننلاارة مشننناعر الننن نا لنننديهماألا األسنننالنا منننا دنننأنها ثأنمننن اآلاننناءا   تمانننن هننن ا األسنننتوب  نننذ اسنننتلد

ماننننن  لالددننننننيل دالشننننوور اننننالاع  د األلننننمل د دننننوورهم اال نننننق إلننننىممننننا  ننننكد   لرننننا  انننندر عنننن هم مننننا سننننتوك دثاننننرفال همدننننأن

 دالتو . لالتوبنخد ل التأنما

 Authoritarianism :اللنتط

الرأ  دعد  إع اء ال فن الفرصي  ذ التاري  ذ أمور نفنن  رشمن ه ا الامط إساءة اروامتي الوالد ي ما  ال فرض 

 دع  العوانسا الاارمي لتحد د ستود .د ل دالوووي الدا م أما  راباث 

 Neglecting :اسهمال

 إلنىممنا  نكد   لأد ال بنني لمنا الاا نني التوتنمنني أد إهمالن   نذ خافني ان واننا سنواء  ن   ت ما ه ا الامط ثرك ال فن

أد  لعجى ال فن  اجت  لتواج الاف    شرفوا أد األدصناء أد ار أد األوربوا  اآلااءدفن   تجاهن  لالافنني لت فنإهمال الصاي 

ا االهتمننا  دال  بنندد  لااالاشننرال النندا م عانن  اآلانناء  ننن   تمسننز لمننا ارشننحال ال نن  رونناا  م هنناد ثعنند م الرعا نني الصنناني لت فننن 

 (54، 2009،)الصنعاني .او اات  أد ععوبت  عجى ثارفاث اا دال يهتم لود  ل  ال فن اأ  أمر

  التووامنننننن االجتماعنننننني دالافننننننني ددر  أا دمنننننا
 
اننننناء عنننننا  رينننننق ثعتنننننند دثعمننننن  سنننننتوك األارنننننناعد  نننننذ نمنننننو شخانننننني  فننننناعا

 منا  نالل دا نن محننط األسنرة مانال  نذ ثربنني أاانا هاألمد  اآلاناءديرثبط ملا اأستوب اروامتي ال    لبوانا  لدثارفال الوالد ا

  :العول ثرط البا اي ما  جذ ه ا

 .داالوتااد  لتوالد ا في االجتماعني دارنتوط التوتنم ا تاي أسالنا اروامتي الوالد ي ال تاي الاعا 1-

ل اننناء  نننذ ملتتنننف ارواونننف النومنننني ال ننن  ثنننك ر بشنننان مبادنننر عجنننى ثنشنننئاهماألاارثبنننا  أسنننالنا اروامتننني امننننتوط التوامنننن مننن   2-

 .ااء لا ه اروامتياألاحا وناساا ما  ال إدراك ديم

 .اس جااني دالنتبني() ا تاي أبواد أسالنا اروامتي الوالد ي 3-

ارراهعي  م الردد ال    مر  إلىااء  ال مرا ن الامو ارلتتفي ما ال فولي األاثأ س  أسالنا اروامتي الوالد ي عجى شخاني  -4

 .بها اساناا

 :أساليب املعاملة الوالدية السائدة وأثرها على سلوك املراهق  -

ا ختما  راه  لااءاألاألسالنا ارتبوي  ذ ثربني ا اروامتي الوالد ي  ذ استمراريي أستوب موسا أد مجموعي ما  اآلااءد ون  أ   

 اال  ذ دنفني التوامن م  أااا هم.األمد  اآلااءد ذ الد اامنحنال ال   ثوج  ستوك  لااءاألاديتمناوا ا  ما أسالنا  ذ موامتي 

ا سنننتبني أد  األ د  األبأا األسنننتوب الننن   رننننتلدم   ارنننكما وعبنننددمدنننر   نننذ موامتننني أااا همنننا لننن  األ نننر البنننالإ  نننذ أا  تننن ك أ نننار 

 عن الشيخ     دعجى ثحنفام الاف    داالجتماعذ.ل ااءاألاإ جااني عجى شخاني 
ً
 (4: 2010)نقال

دثاسننن  مشننناعر انخنننوي دعننند   لاسنن  هادفننني اآلاننناءأنننن  إما خانننن  هنن ه األسنننالنا ارتبوننني منننا وبنننن  (2000عنننا  ) (الحتننناا )ثننرط د 

 إلىاألسالنا ارتبوي اااءة متوجي ااناا دالتفاهم أدل  ل أما إما خان ا ثرثا عتيها االع راب الاف    داالجتماعذاألمالشوور ا

 . ثنشئي أاااء  تمتووا االصاي الافنني

 : املراهقة
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 انسا ال فولني ارتنأ رة دارراهعني
 
ثحندث فيهنا  ل  ود ارراهعني مر تني انتعالنني  نذ عمنر اسانناا ثبندأ انالبتوغ الن   روند  ريعنا

فانننو  نتعنننن مننا التفحسننن  العنننا م عجنننى إدراك  ل رسنن ال شخانننني ارراهنننق مننا الاا نننني ان ننننمني دالوعتنننني داالنفوالننني داالجتماعنننني

دينتعننن مننا مر تنني  لور األمنندثنن داد ودرثنن  عجننى الاعنند دالتحتنننن دثفاننم  لور ارواوينني دالفحريننياألمننالتفحسنن  األعمننق  ننذ  إلننىارتمننوس 

 (331، 1994)معوض.    ديلن  ن اة عاواث  االجتماعني لاالعتماد عجى الاف  داالدتفاء ال ا   إلىاالعتماد عجى اس ه 

دث انر  نذ  لالشخاني ال   ثاون   نذ ال فولني ألا  ب اثن   نذ الانرر ثلتنف آ ارهنادال  ون  شخاني ارراهق االنفاال عا 

  لسا ارراهعي
 
 ل اوح   ذ ثفاعت  دعاواث  االجتماعني لفوا خان  ما الاوع ال   رشوره االاع  أصبح ه ا الشوور منن را

   ثنندعنم  عتنن  اافننن  د ونند ن ن رثنن  ل اننناة. إلننىأمننا إما خاننن   ب اثنن  مننا الاننوع النن    كدنند عجننى أهمنتنن  دونمتنن  فننوا ملننا  ننكد  

 (571، 1989)منصور 

 انالبتوغ لتداللني عجنى الامنو الندا جذ دالت نور معاانن عمتنني النتوتم
 
لحنا ارراهعني دالبتنوغ لمننتا  لد نمأ ه ه ارر تي أ نانا

ديعتانننننر مونننننأ البتنننننوغ عجننننى الامنننننو  لختمتننننسا متنننن ادفتسا فارراهعننننني ث تننننق عجنننننى مر تنننني ثبنننندأ انننننالبتوغ د نننننتمر   نننننأ مر تنننني الا ننننج

 عجى التااسن د ف  سالت . الفننولوجذ دان ن    ديابح الفرد فيها
 
                   (329، 1994)معوض  وادرا

جنن در الفننراغ الوننا ف  امر تنني ارراهعنني ممتنندة مانن  الاننرر  ؟ مننا  ننذ أسننباب الفننراغ الوننا ف ؟ هننن هانناك جنن در لتمشنناتي

فنالفراغ الونا ف   بندأ  نذ مرا تن  األدلنى مان  الانرر ديتمانن  نذ عند  إدنباع عنوا فام نحنو دالنديهم  ل ونانجدستمتد لتحب  إا لم 

 د نننند االانننادأ ننوتهم دأوربنننا هم دأحننناابهم. دمنننا م ننناهر هننن ا الفننراغ دجنننود 
 
 إلننن للنننم  لننن  أك رنننتن  ا

 
 ىلننن لا  جنننا االنلبننناه دا منننا

  : منننا  نننن  دجنننود أك أد أ ننن  لننن  االانننا  نننورة االدتفننناء انننوالدة  فنننن دا ننند فنجنننا مراعننناة دنننوور 
 
 ديتحننند اا مونننا

 
 توبننناا مونننا

 
 
 .ارر ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ  فولاهمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا .. نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم  اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ااا  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ نفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  الووننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ديلشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناجراا مونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

مننا أهننم أسننباب اشننوء ارشنناتي عننوف التنن ااط األسننر  ارتماننن بونند  اهتمننا  الوالنند ا اودننباع عا فنني أااننا هم بننن ا  أ  ننا -1

 لتمننزل داسن  متفنرغ لتندلنن أدالده أد  رجن  رجنرد  فن  ال نبط  نذ  وال الننو  دوند رونود م ه  تل بوممشرو  األبااشرالام ف
 
انا

  !محنط البم  فن هر دسواوا ديفعد مشاعره دأب لنحتف  امنئولنت  دهن ت  درب أسرة

 األ الشنننارع. ممنننا  لتنننق فجنننوة دبسننن ة انننسا  إلنننىعاا ننني ارربننننال.. دمننن هم  ىفهننن  منشنننرتي عنننا أااا هنننا دثتننن دام إلننن لالوامتننني األ دننن لا 

 دأصنننبح  لرننني التفننناهم فعنننط  نننذ األدامنننر دالانننوا ذ عنننا أمنننور ثتوتنننق األم رمنننوا منننا عوا نننف  ا دربمنننا  اوننننو  لدأااا هنننا
 
ومننني نها ننننا

  دالوا فني. هم الرد ني ا تناجال أااا إلىددا التفال  لاالدراسي أد النتوك أد ما داا  ملا

انخاص  األسرة دعد  اجتماعام  ول ما دة ال وا  دعد  ا ت ا  ثتا األدوال فان شخ   أ    بع ااودا  اناوار  ذ 2- 

 .اال وا  ديلاادل  امفرده

 .ااء ددالديهماألاال  وجد ا ت اا أد ختمي  ا ثعال دثلبادل اسا 3-

 .ادترال الوالد ا انزاعاتهم أد انفاال الوالد ا -4

أد  البحر أدث  ما الارس   االااأد  !االولد أدث  ما البن   ا التمنسز )التفروي( خاالهتما البم  بن ااء عا فياألاود  فعد  -5

ن  م  اد أد مامن أد ال  جد عاا ي مان اس ه أد اس ة عاد األ فال دسشور بو ام  وج .ثف نن ااا أدث  جماال عجى األون ما 

دلحا انخ ورة أا  بح   لدة لتووي   عما فعده ما  ااا ال أد عم أد جد أد ج ىععد نفنني دود    أ إل  مما  نش ئ لد 

 .عا ملا  ارج البم 
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 .اآل ردسا ن اسعا  دما ث ا  عب  واواتها ما أفاار دعاوال  ا اس  ستنمي م  ان ن   -6

 (. https://www.manhal.net/art/s/20394).     الفراغ الردحذ دعوف الوازع الد ن  لدط البوض -7

 ؟  ما  ذ اآل ار النتبني لتفراغ الوا ف 

إدنباع عننا فاهم ا ريعني  ا ئنني لمننددا هنن ا الفننراغ العاثنن  ننذ نفوسنام داألهننن  ننذ  إلننى ن نوء الحاسنن  منا الشننباب منا ان ننننسا -

 .افتي عا ملا

 لفنا عجنى أنفنناا منا ملنا أصنبح  انرفاا متنئني االانم   الا ن واور الحاس  ما ارشحال الافنني مان بونض الفتننال  -

 .دالحماي دانا ا دعجى سريرها ثمتجو دسادتها االدموع

 أاننناء ددالنننديهم   نننأ األابوننند ارننننافي انننسا  -
 
لوجنننود ثتنننا خانننن  لاننند ع  دال  تفنننوه بهنننا لوالد ننن   ا النننبوض يهنننم اننن در مشننناتت  أ نننا

 .اناواج 

أ نننا خانننن  ل  نننادة فعنننط لتتافنننم  دالبحننن  عنننا االهتمنننا  دانانننا سدنننباع انااجننني لتوا فنننيانالبحننن  الننندا م عنننا صنننداوال اسننن   -

 .دبال ريعي انخا ئي دالشامة دال   ال ثحمد ععباها

 .ن  ب االنلباه دامةالعنا  بنتودنال  -

 .ا رة اس  درعني اآل ر البوض ود    أ سوامي عاوال م  ان ن   -

 :خطورة الفراغ العاطفي

دانانا الن    حتانف الوا تني  لدشف  دراسي ثربويي نفنني أجراها اا اوا عجى مدط  م  ساوال أا لتنردااط الوا تنني

اننناء الننن  ا األا أا نننذ  نننسا  لدثانننويا البننننني الوعتنننني دان نننند ي دالوا فنننني دالافننننني ألااا انننا لاننناءاألاانننالإ التنننأ س  داأل نننر عجنننى مخننناء 

 عجننى نمننو إدراداننم  إلننىو  ديفتعننردا األاننرومشننوا  النني مننا انارمنناا الوننا ف  داناننا 
 
 سننتبنا

 
الرعا نني داالهتمننا  فننوا لنن لا ثننأ س ا

ااء معارني االفئي األدلى األاأن   لتق مشحال دععد نفنني عاد ه ه الفئي ما  إلىااسعافي  لدث ور متااتهم دودراتهم ال هاني

 .ا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني درعا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني عا تننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني أدفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر دأف نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننال نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ثتتعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى عا

هنو  اننتي البحنوث الافننني األ سن ة  لدأهمنني الرن اء الردحنذ لانال عنا اسهمنال الونا ف األمد  اآلاناءدما ال رورف  داس  ما       

.. فانن ا  االاننااآل ننار ان ننند ي دانانوينني دال نن  ثنناوح  عجننى  ذأال د نن
 
 لال  متننا العنندرة عجننى الامننو ان ننند  االانناارحننرد  عا فنننا

 األاا ااءاألابوض عتماء الاف  هكالء  أدل ا سم لددا أ  من ا ع و  
 
 https://www.manhal.net/art/s/20394) ).    ااء األو ا  نفننا

  :املنهجية األساليب

 ألهننننداي الدراسنننني داسننننتحماال رت تباتهنننن
 
سنننناس ار هملننننذ ارنننننتلد  أل  ننننذ هنننن ا الفاننننن اتوعنننننح ا تننننااوامنننن  البا ا لاثحعنعننننا

دد لا ثفرسإ البنانال دموان اها  لال   ثم ث بنعاا عجى الوناي األددالما  ال  لصناااهاثم  تحعق ما مجموعي  نا الل تل

  لال   ثااسا اروعوع  اا نياس  األسالنااواس ي مجموعي ما 
 
  عرعاا ال   سمتمالاتا ج  إلىددصوال

 
 .ال عا

 
ً
 :منهج الدراسةأوال

فعننند ثنننم  لالونننا ف  لتمنننراهعسا دعاوتننن  اأسنننالنا اروامتننني الوالد ننني اسدنننباعلتونننري عجنننى ا إلنننىامنننا أا هننن ه الدراسننني تهننندي 

ب  عننن  النننن   ثنننم منننا  النننن  ماال دمنننا اسننننتلدا  ارننناهج  لاسنننتلدا  ارننناهج الوصنننف  النننن   يهنننتم اوصنننف ونننناهرة موعنننوع الدراسننني

 ختنال. (6دالبالإ عددها ) راسي عجى بوض ختنال جاموي اررواالواو  ارنداا  عاد ث بنق الد إلىاال تاا  
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ً
  : مجتمع الدراسة ثانيا

 ارجتمننن
 
أد مجمنننوع الو ننندال أد الشنننان الننن   نلتنننار ماننن  عناننني  اس نننار   الننن   نلتنننار ماننن  عناننني البحننن  أد ديعاننند اننن  عنننادة

 (158 ، 1980، )الهمالي .  البح 

الرابونننني مننننا ختنننننال  ي تبنننني النننننا) مجتمنننن  الدراسنننني مننننا  تبنننني الاتنننننال اروجننننودة  ننننذ مد انننني انخمنننن  احننننن   شننننمن تاننننوا 

  األن جهم  ألنهمالرابوي  يود ثم ا تنار ال اب ما فئي الناد  (ال ا لالعانوا  لاالوتااد لالاادسي لاآلداب لالوتو 
 
ما  ساا

 . الا د البي ما الناي الرابوي (2000) األصجذدالاانني دالاالاي دبتإ عدد ارجتم   األدلىالناوال 

 
ً
  :عينة الدراسة ثالثا

 ننناب الننناي الرابونني مننا ارر تنني ان اموننني رد اننني انخمنن  دملننا بونند التوننري عجننى مجتمننن  عجننى عنانني مننا  البحنن    أجننر 

ددنمت  عناني الدراسني ل الوناي الوشوا ني ال بعني أستوبااستلدا   ا تنارهادود ثم  (250) الدراسي د ددل عناي الدراسي

 (  الب250عجى )
 
  الب (150) البي د (100) م هم ا

 
%( منا مجتمن   12.5) دسشنان هنكالءل موزعسا  نا التلااال اروجنودة ا

 .الدراسي تنارها بشان واد  لت تبي االاتنال ال   دمتاها االدراسي دما التلااال دان ننسا دثم 

 
ً
     :أدوات الدراسة رابعا

اررتعني خوسننتي ن منن  البناننال مننا  االسننلبانيانال دونند اسنتلد   ننذ هن ه الدراسني ن وتمند الدراسنال ارندانننني عجنى االسنت 

 : اآل  خالوناي دال   ثتاوا ما  ا ي معا م  

 فعرة. (20) داراوا ما تاامعناس ارترس ال انختفني لتمبحوث ما إعداد البا ا -1

ومننني األماروامتنني  ل( فعننرة27وينني داراننوا مننا )األااروامتنني  :ونننمسا  إلننىمعننا م  أسننالنا اروامتنني الوالد نني دالنن    اعنننم  -2

 .( فعرة25داراوا ما )

 اسدننباعل فعننرة 12داراننوا مننا  األبالوننا ف  مننا وبننن  اسدننباع  ا نني أونننا  : إلننىالوننا ف  دالنن    اعنننم  اسدننباعمعننا م   -3

 اوا  ذ مجمت  مات دبالتالذ  ل ( فعرة20الوا ف  ارجتم ذ داراوا ما ) اسدباعل ( فعرة13داراوا ما)  األ الوا ف  ما وبن 

 .( فعرة87)

 منننننا البنننننا ا
 
عجنننننى أا ثانننننوا االسنننننلباني صنننننادوي د ااتننننني   نننننأ  و ننننن  نتنننننا ج جننننننده وامننننن  احنننننناب  بنننننال دصننننندة  استد رصنننننا

 : اآل  االسلباني عجى الاحو 

 
ً
  :الدراسة أداةتقنين  خامسا

 :صدق املحكمين  -1

ثم عرض ارعنناس عجنى مجموعني منا ارححمنسا ارتلاانسا  نذ الوتنو  الت اويني دالافننني اوصنفام مححمنسا دثنكد    ن 

ي الفعننرال دمنندط  اجنن فنناوام دمنندط دعننوح  وتنمننال ارعننناسلالباننود ارنننتلدمي  ننذ هنن ا ارعننناس اانندد ارراهعنني موبنن ة عننا اث

 .دعوح فعرال ارعناس لتمفحوصسا طإعادة صنااي الفعرال دمد أد   ي  أد أد  رس   إعافي أل 

أا اننننننبي االثفننننناة انننننسا  تنننننااوننننند دجننننندل البا ال عجنننننى ارعنننننناس منننننا مجموعننننني منننننا ارححمنننننسا خانننننن  الالنجننننني اس ننننناعدبوننننند 

امنن  الافننن  التوصنننال ار توبنني مننا وند و تنناادخنناا مننا نلنجنني ملننا أا البا ا لخاننن  مرثفوني األداءارححمنسا  ننذ مو ننم فعننرال 
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اانننورة ال ثنننك ر عجنننى ل إعنننادة صننننااي د ننن ي بونننض الفعنننرالاوعنننافي بونننض الفعنننرال د  تننناابونننض الوبنننارال  نننن  وامننن  البا ا

 .األداءجوهر 

 أ(  الصدق التكويني:

 نننا الانندة التاننوين  رعننا م   .(2003:116 ل )خوافحنني سننمي مونانني ديعانند انن  منندط وننناس اال تبننار لتاننويا فر نن   أد

 ثوض  ملا. اآل   ان ددل الدراسي دبنانال 

 

 (1) جدول 

 يوضح الصدق التكويني ملقاييس الدراسة

 املقاييس

 

 تال مااملع

 األممعاملة  األبمعاملة 
العببباطفي  اإلشبببباع

 لألب

العبباطفي  اإلشببباع

 لالم

العبببببببببببببباطفي  اإلشبببببببببببببباع

 املجتمعي

 0.367** 0.490** 0.086 0.516**  األبموامتي 

 0.458** 0.383** 0.321*  0.516** األ موامتي 

الوننننننننننننننننا ف   اسدننننننننننننننننباع

 لاب
0.086 *0.321  0.060 **0.382 

الوننننننننننننننننا ف   اسدننننننننننننننننباع

 لا 
**0.490 **0.383 0.060  *0.276 

الوننننننننننننننننا ف   اسدننننننننننننننننباع

 ارجتم ذ
**0.367 **0.458 *0.276 *0.276  

 نن  أا معننا م  الدراسنني ثتمتنن  االانندة التاننوين  مننا روننن  أا جمننن  ارعننا م  ثننرثبط  ا  (1) ان ننددل انانننال  إلننىدبننالا ر 

 .ما ارعا م  ه ن  لم  رثبط برس   األ معناس موامتي  ااستثااءابو اا 

 : مقاييس الدراسةحساب ثبات 

 .ثوض  ملا اآل   ان ددل دبنانال  لب موامال  بال معا م  الدراسيا ن
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 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

 (2) جدول 

 معامالت ثبات مقاييس الدراسةحساب 

 املقاييس

 

 تال مااملع

 مببببببببببببببعببببببببامبببببببببالت الببببببببببببببثببببببببببببببببببببببببببات

     0.757 األبموامتي 

    0.680  األ موامتي 

الونننننننننننا ف   اسدنننننننننننباع

 لاب

  0.708   

الونننننننننننا ف   اسدنننننننننننباع

 لا 

   0.778  

الونننننننننننا ف   اسدنننننننننننباع

 ارجتم ذ

    0.737 

 لاألب( لبونند موامتنني 0.757 نن  أا درجننال  بننال معننا م  الدراسنني اترنن  عجننى التننوالذ ) ا  (2) ان ننددل انانننال  إلننىدبننالا ر 

ل األ الوننا ف  مننا وبننن  اسدننباع( لبونند 0.778)دل األبالوننا ف  مننا وبننن  اسدننباع( لبونند 0.708د) لاأل ( لبونند موامتنني 0.680د)

 .0.01الوا ف  ارجتم ذ. د ذ موامال  بال عالني ددالي عاد منتوط  اسدباع( لبود 0.737)د

 
ً
 :املستخدمة حصائيةاإل  األساليبسادسا

 .موامن االرثبا  اس سوا رنتلد  رورفي درجي االرثبا  اسا مترس  ا مان مورفي الادة الوامجذ دصدة اال ناة الدا جذ -1

 .رنتلد  رورفي داللي الفردة اسا متوسط مترس  ا (z)ا تبار  -2

 .رث   دآ ر رنتلد  رورفي الرثا عجى معناس اسم  ماا دثن  ا تبار  -3

 رث  . اآل ر  دهما اسم  د ألد  رورفي الواوي اسا مترس  ا رنت 2مرب  خا -4

 ؟ الوا ف  لدط أفراد عناي الدراسي اسدباعا ما مدط ارثبا  أسالنا اروامتي الوالد ي :ال   مكداه الر م    إجااي النكال -

 -: اآل  عجى هدا اللنا ل ما  ال  اسجاايدود ثم  

 :األمومعاملة  األب( اختبار العالقة بين متغيري معاملة 1

ل ب  عننن ماال دونند أ  نن  هننندا الفننرض لا تبننار  لاأل دموامتنني  األباننسا مترسنن  موامتننني  إ انننا نيا هانناك عاونني مال داللنني إ

 لا.مالتالذ ثوض   ان ددل دبنانال 
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 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

 (3) جدول 

 األمومعاملة  األبقة بين معاملة يوضح اختبار العال

 املجموع األبمعاملة  األممعاملة 

 مرتفع متوسط منخفض

 100 55.5 35.6 261 مرثف 

 70 28.2 40.7 21.7 متوسط

 68 16.4 23.7 52.2 مالفض

 69 ارجموع

(100)% 

59 

(100)% 

110 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.350=االسميمعامل التوافق         0.001دالة بمستوى            4د. ح=     33.133=2كا

 

 نن   لاأل موامتني د  األباسا مترس   موامتني  إ اا ني ا   أا هااك عاوي مال داللي  (3) ان ددل دبالتأمن  ذ انانال 

 االسننم  ننن  اترنن  درجنني موامننن التوافننق (ل 0.001( د ننذ دالنني عانند منننتوط )33.133)( دبننأرب  درجننال ل ارينني 2اترنن  ونمنني )خننا

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.001د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.350)

 :األمومعاملة  األب( اختبار العالقة بين متغيري معاملة 2

ا  دوننند أ  ننن  هننن األبلالونننا ف  دموامتننني  اسدنننباعانننسا مترسننن   إ انننا نيأا هاننناك عاوننني مال داللننني    البا اتنننااافت عننن

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال الفرض لا تبار 

 (4) جدول 

 األبالعاطفي ومعاملة  اإلشباعين يوضح اختبار العالقة ب

 املجموع األبمعاملة  العاطفي اإلشباع

 مرتفع متوسط منخفض

 87 41.8 16.9 44.9 مرثف 

 64 24.5 40.7 18.8 متوسط

 87 33.6 42.4 36.2 مالفض

 69 ارجموع

(100)% 

59 

(100)% 

110 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.245= االسميمعامل التوافق         0.004= مستوى الداللة      4= د. ح     115.224=2كا

 

 لاألبموامتني الونا ف  د  اسدنباعانسا مترسن    إ اا ني(  ا   أا هااك عاوي مال داللي 4) ان ددل دبالتأمن  ذ انانال 

 ننن  اترنن  درجنني موامننن التوافننق  (ل0.004( د ننذ دالنني عانند منننتوط )115.224( دبننأرب  درجننال ل ارينني )2 ننن  اترنن  ونمنني )خننا

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.004د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.245) االسم 

 :األبومعاملة  ألملالعاطفي  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 3
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ا  ل دوند أ  ن  هناألبلا  دموامتي الوا ف   اسدباعاسا مترس   إ اا نيأا هااك عاوي مال داللي    البا اتااافت ع

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال الفرض لا تبار 

 

 

 (5) الجدول 

 األبلألم  ومعاملة العاطفي  اإلشباعيوضح اختبار العالقة بين 

العاطفي  اإلشباع

 لألم

 املجموع ألبامعاملة 

 مرتفع متوسط منخفض

 60 25.5 18.6 30.4 مرثف 

 65 31.8 27.1 3..20 متوسط

 60 42.7 54.2 49.3 مالفض

 69 ارجموع

(100)% 

59 

(100)% 

110 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.143= االسميمعامل التوافق  0.291مستوى الداللة =      4= د. ح   4.961=  2كا

 

  األ الونننننا ف   اسدنننننباعانننننسا مترسننننن    إ انننننا نيال ثوجننننند عاوننننني مال داللننننني   (  ا ننننن  أنننننن5) ان نننننددل دبالتأمنننننن  نننننذ اناننننننال 

 ننننن  اترنننن  درجنننني  (ل 0.291منننننتوط )( د ننننذ دالنننني عانننند 4.961( دبننننأرب  درجننننال ل ارينننني )2 ننننن  اترنننن  ونمنننني )خننننا لاألبموامتنننني د 

 (.0.291د ذ اس  دالي عاد منتوط ) ل(0.143) االسم موامن التوافق 

 :األبالعاطفي املجتمعي  ومعاملة  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 4

دوننننند  ل األبالونننننا ف  ارجتم ننننذ دموامتنننني  اسدننننباعانننننسا مترسنننن   إ اننننا نيأا هانننناك عاوننننني مال داللنننني  تننننااافت عنننن  البا ا

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال ا الفرض لا تبار  أ    ه

 (6جدول )

 األبالعاطفي املجتمعي  ومعاملة  اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي
 املجموع األبمعاملة 

 مرتفع متوسط منخفض

 163 77.3 67.8 55.1 مرثف 

 75 22.7 32.2 44.9 مالفض

 69 ارجموع

(100)% 

59 

(100)% 

110 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.198= االسميمعامل التوافق      0.008=  مستوى الداللة           2د. ح=   9.700= 2كا

 



 
 

 130  مجلة علوم التربية الرياضية والعلوم األخرى            

 

 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

الوننننا ف  ارجتم ننننذ  اسدننننباعاننننسا مترسنننن    إ اننننا ني(  ا نننن  أا هانننناك عاونننني مال داللنننني 6) ان ننننددل دبالتأمننننن  ننننذ انانننننال 

 ننن  اترنن  درجنني موامننن  (ل 0.008( د ننذ دالنني عانند منننتوط )9.700ل ارينني )درجتسا ( دبنن2 ننن  اترنن  ونمنني )خننا لاألبموامتنني د 

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.008د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.198) االسم التوافق 

 :األمومعاملة   لألبالعاطفي  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 5

ا  ل دوند أ  ن  هناأل دموامتي  ابلالوا ف   اسدباعاسا مترس   إ اا نيأا هااك عاوي مال داللي  تااافت ع  البا ا

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال  لب  ع ماال الفرض لا تبار 

 

 

 (7جدول )

 األمومعاملة  ألبلالعاطفي  اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

العاطفي  اإلشباع

 لألب

 املجموع األممعاملة 

 مرتفع متوسط منخفض

 87 52.0 28.6 22.1 مرثف 

 64 20.0 35.4 27.9 متوسط

 87 28.0 35.7 50.0 مالفض

 68 ارجموع

(100)% 

70 

(100)% 

100 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.284= االسميمعامل التوافق       0.000=  مستوى الداللة         4= د. ح    20.854= 2كا

 

موامتني د  لنابالونا ف   اسدنباعانسا مترسن    إ انا ني ا ن  أا هاناك عاوني مال داللني  (7) ان ددل دبالتأمن  ذ انانال 

 نننننن  اترننننن  درجننننني موامنننننن  (ل0.000( د نننننذ دالننننني عاننننند مننننننتوط )20.854( دبنننننأرب  درجنننننال ل اريننننني )2 نننننن  اترننننن  ونمننننني )خنننننا لاأل 

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.000د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.284) االسم التوافق 

 :األمومعاملة   األمالعاطفي  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 6

ا  ل دوند أ  ن  هناأل دموامتني  األ الونا ف   اسدنباعانسا مترسن   إ انا نيأا هاناك عاوني مال داللني  البا اتاا  افت ع

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال الفرض لا تبار 
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 (8جدول )

 األمومعاملة  ألملالعاطفي  اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

موامتنني د  ا لننالوننا ف   اسدننباعاننسا مترسن    إ اننا ني ا نن  أا هاناك عاونني مال داللنني  (8) ان ننددل بالتأمنن  ننذ انانننال د 

 نننننن  اترننننن  درجننننني موامنننننن (ل 0.000( د نننننذ دالننننني عاننننند مننننننتوط )26.526( دبنننننأرب  درجنننننال ل اريننننني )2 نننننن  اترننننن  ونمننننني )خنننننال األ 

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.000د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.317) االسم التوافق 

 :األمالعاطفي املجتمعي  ومعاملة  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 7

د أ  ن  دون لاأل الونا ف  ارجتم نذ دموامتني  اسدباعاسا مترس   إ اا نيأا هااك عاوي مال داللي    البا اتااافت ع

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال ا الفرض لا تبار  ه

 

 (9جدول )

 األمومعاملة  العاطفي املجتمعي اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 املجموع األممعاملة  العاطفي لألم اإلشباع

 مرتفع متوسط منخفض

 113 31.0 27.1 14.7 مرثف 

 65 37.0 27.1 13.2 متوسط

 60 32.0 45.7 72.1 مالفض

 68 ارجموع

(100)% 

70 

(100)% 

100 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.317=االسمي معامل التوافق      0.000مستوى الداللة =   4=  د. ح       26.526= 2كا

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 املجموع األممعاملة 

 مرتفع متوسط منخفض

 163 77.0 67.1 57.4 مرثف 

 75 23.0 32.9 42.6 مالفض

 68 ارجموع

(100)% 

70 

(100)% 

100 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.173=  االسميمعامل التوافق            0.026= مستوى الداللة    2د. ح=     7.322= 2كا
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 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

الوننننا ف  ارجتم ننننذ  اسدننننباعاننننسا مترسنننن    إ اننننا ني ا نننن  أا هانننناك عاونننني مال داللنننني  (9) ان ننننددل دبالتأمننننن  ننننذ انانننننال 

 ننن  اترننن  درجنني موامنننن  (ل 0.026( د ننذ دالننني عانند مننننتوط )7.322ل اريننني )تسا درج( دبنن2 ننن  اترننن  ونمنني )خنننال األ موامتنني د 

 عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا. ( د ذ ثدل0.026)د ذ دالي عاد منتوط ل (0.173) االسم التوافق 

 :األبالعاطفي املجتمعي  ومعاملة  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 8

دوننننند  ل األبالونننننا ف  ارجتم ننننذ دموامتنننني  اسدننننباعانننننسا مترسنننن   إ اننننا نيأا هانننناك عاوننننني مال داللنننني    البا اتننننااافت عنننن

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال  لب  ع ماال ا الفرض لا تبار  أ    ه

 (10جدول )

 ألبلالعاطفي  اإلشباعو  العاطفي املجتمعي اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 املجموع العاطفي لألب اإلشباع

 مرتفع متوسط منخفض

 163 74.7 82.8 51.7 مرثف 

 75 25.3 17.2 48.3 مالفض

 87 ارجموع

(100)% 

64 

(100)% 

87 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.272= االسميمعامل التوافق           0.000مستوى الداللة =    2= د. ح    18.975= 2كا

 

 

الونننا ف  ارجتم نننذ  اسدنننباعانننسا مترسننن    إ انننا ني(  ا ننن  أا هاننناك عاوننني مال داللننني 10) ان نننددل دبالتأمنننن  نننذ اناننننال 

 نننن  اترنننن   (ل0.000( د نننذ دالننني عانننند مننننتوط )18.975ل اريننني )درجتسا ( دبنننن2 ننننن  اترننن  ونمننني )خنننا للنننابالونننا ف   اسدنننباعد 

 ( د ذ ثدل عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا.0.000د ذ دالي عاد منتوط ) ل(0.272) االسم درجي موامن التوافق 

 :األمالعاطفي  اإلشباعالعاطفي املجتمعي  و  اإلشباع( اختبار العالقة بين متغيري 9

ل ا لننالوننا ف   اسدننباعالوننا ف  ارجتم ننذ د  اسدننباعاننسا مترسنن   إ اننا نيأا هانناك عاونني مال داللنني    البا اتننااافت عنن

 التالذ ثوض  ملا. ان ددل دبنانال ل ب  ع ماال ا الفرض لا تبار  دود أ    ه
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 (11جدول )

 ألملالعاطفي  اإلشباعو العاطفي املجتمعي  اإلشباع يوضح اختبار العالقة بين

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 املجموع العاطفي لألم اإلشباع

 مرتفع متوسط منخفض

 163 81.7 75.4 57.5 مرثف 

 75 18.3 24.6 42.5 مالفض

 113 ارجموع

(100)% 

65 

(100)% 

60 

(100)% 

238 

(100)% 

 0.2236=  االسميمعامل التوافق     0.002مستوى الداللة =   2= د. ح   12.557= 2خا

 

موامتنننني الونننا ف  د  اسدننننباعاننننسا مترسننن    إ انننا ني ا نننن  أا هاننناك عاونننني مال داللننني  (11) ان نننددل دبالتأمنننن  نننذ انانننننال 

 ننن  اترنن  درجنني موامننن التوافننق (ل 0.002( د ننذ دالنني عانند منننتوط )12.557ل ارينني )درجتسا ( دبنن2 ننن  اترنن  ونمنني )خننال األب

 عجى ووة الواوي اسا ارترس  ا. ( د ذ ثدل0.002د ذ دالي عاد منتوط ) (ل0.2236) االسم 

اننسا رثننا درجننال اربحننو سا عجننى معننا م  البحنن   إ اننا نيهننن ثوجنند فننردة مال داللنني  : البب ي مفبباد  الثبباني الهببدف لتحقيببق

 ا عتيها ارلتاريا ؟ندفق مترس ال انختفني ال    ج

 .دفنما  جذ عرض ل لا لا تبار ماا دثن ل جااي عجى ه ا النكال استومن د 

 : اإلقامةمتغير مكان ( 1

 اآل ننن  ان نننددل بناننننال د ل  نننن   ونمننني مننناا دثنننن  رورفننني داللننني الفنننردة انننسا رثنننا درجنننال اربحنننو سا عجنننى معنننا م  البحننن 

 .ثوض  ملا

 (12) جدول 

 اإلقامةتغير ملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 اإلقامةمكان 

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

العاطفي  اإلشباع

 األم

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 ر.م ر.م ر.م ر.م ر.م

 122.29 127.17 115.84 113.85 11.591 121 ريف

 116.62 111.57 123.29 125.35 123.21 117 ارد اي

 -z - 0.820- 1.292- 0.843- 1.798- 0.637ونمي 

 0.524 0.072 0.399 0.196 0.412 - منتوط الداللي

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (12) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالنننني  (z) نننن  لننننم ثحننننا ونمنننني ل دفنننق مترسنننن  مانننناا اسوامنننني
 
 إلننننىمننننا رونننن  جمننننن  اربحننننو سا  نتمننننوا  ل0.05عانننند منننننتوط  إ انننا نا

 .اسوامي اا   مجتم  دا د عجى الرام ما ا تافام  ذ مااا 
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 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

 : على قيد الحياة األب وجود ( متغير2

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 

 (13) جدول 

 على قيد الحياة األبوجود تغير ملحساب داللة الفروق 

 معا م 

 

عجى     األب دجود

 وند اناناة

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 ألبل

العاطفي  اإلشباع

 ألمل

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر

 118.57 120.13 121.59 120.96 120.83 210 اوم

 126.46 114.79 103.84 108.55 109.54 28 ال

 -z - 0.818- 0.898- 1.294- 0.397- 0.572ونمي 

 0.568 0.691 0.196 0.369 0.413 - منتوط الداللي

 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (13) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي  لعجى وند اناناة األب دجوددفق مترس  
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 :  على قيد الحياة األم وجود( متغير 3

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 (14) جدول 

 على قيد الحياة األم وجودتغير ملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 

على        األموجود 

 قيد الحياة

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

 اإلشباع

 األمالعاطفي 

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 ر. م م.ر ر. م ر. م م.ر

 118.69 118.88 119.71 119.58 118.95 230 اوم

 142.75 137.25 113.38 117.31 135.44 8 ال

 -z - 0.668- 0.092- 0.259- 0.763- 0.974ونمي 

 0.330 0.445 0.796 0.927 0.504 - منتوط الداللي
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 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (14) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي ( zونمي )  ن  لم ثحال عجى وند اناناة األ  دجوددفق مترس  
 
 .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 

 

 : ( متغير عدد اإلخوة4

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 

 

 (15) جدول 

 تغير عدد اإلخوةملحساب داللة الفروق 

 معا م 

 

 

 األ وةعدد 

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

العاطفي  اإلشباع

 األم

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر

1-5 159 116.32 119.56 122.12 118.45 121.28 

 112.75 118.60 111.02 116.31 123.00 77 فأدث  6

 -z - 0.707- 0.344- 1.183- 0.017- 0.902ونمي 

 0.367 0.987 0.237 0.731 0.479 - الداللي منتوط 

 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (15) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي ل األ وةدفق مترس  عدد 
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 : ( متغير تضايق الوالدين5

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا
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 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

 (16) جدول 

 تغير تضايق الوالدينملحساب داللة الفروق 

 معا م 

 

 

ث ننننننننننننا ق 

 الوالد ا

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

العاطفي  اإلشباع

 األم

العاطفي  اإلشباع

 املجتمعي

 ر. م م.ر م.ر م.ر ر. م

 121.87 120.04 121.28 125.58 127.16 140 ال

 116.12 118.73 116.95 110.81 108.56 98 اوم

 -z - 2.0.58- 1.634- 0.482- 0.148- 0.636ونمي 

مننننننننتوط 

 الداللي
- 0.040 0.102 0.630 0.883 0.525 

 

البح   اسا درجال اربحو سا م  معا م  إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (16) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي ل دفق مترس  ث ا ق الوالد ا
 
 .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 : ( متغير عالقة عاطفية6

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 

 

 (17) جدول 

 تغير عالقة عاطفيةملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 

 عالقة عاطفية

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 ألبل

العاطفي  اإلشباع

 ألمل

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 ر. م م.ر م.ر ر. م م.ر

 136.93 123.45 120.29 128.05 123.85 128 ال

 99.22 114.90 118.58 109.55 114.44 110 اوم

 -z - 1.055- 2.074- 0.193- 0.982- 4.225ونمي 

 0.000 0.326 0.847 0.038 0.292 - منتوط الداللي

 

م  البح  اسا درجال اربحو سا م  معا  إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (17) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي ل دفق مترس  عاوي عا فني
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا
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 : اآلخرمن الجنس  أصدقاء( 7

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 (18) جدول 

 اآلخرمن الجنس  أصدقاءتغير ملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 من أصدقاء

 اآلخر الجنس

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

العاطفي  اإلشباع

 األم

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 ر. م م.ر م.ر م.ر م.ر

 147.77 128.49 127.86 129.82 124.78 90 ال

 102.31 114.03 114.42 113.23 116.29 148 اوم

 -z - 0.926- 1.808- 1.476- 1.617- 4.954ونمي 

 ى 0.000 0.106 0.140 0.071 0.355 - منتوط الداللي

 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (18) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي ل اآل رما ان ن   أصدواءدفق مترس  
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 : متغير خالفات أسرية (8

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 (19) جدول 

 تغير خالفات أسريةملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 

 أسريةخالفات 

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 ألبل

العاطفي  اإلشباع

 ألمل

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 ر. م ر. م م.ر م.ر م.ر

 120.20 120.76 121.22 124.77 116.34 167 ال

 117.86 116.54 115.45 107.10 126.93 71 اوم

 -z - 1.089- 1.818- 0.598- 0.446- 0.240ونمي 

 0.810 0.656 0.550 0.69 0.276 - منتوط الداللي

 

م  البح  اسا درجال اربحو سا م  معا  إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (19) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي ل دفق مترس   افال أسريي
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا
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 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

 : متغير قسوة الوالدين (9

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانالل البح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 (20) جدول 

 تغير قسوة الوالدينملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 

 قسوة الوالدين

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

 اإلشباع

 األمالعاطفي 

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 م.ر م.ر م.ر م.ر م.ر

 143.09 155.77 157.89 151.17 131.38 32 ال

 115.83 113.87 113.54 114.58 117.66 206 اوم

 -z - 1.053- 2.806- 3.424- 3.296- 2.090ونمي 

 0.037 0.001 0.001 0.005 0.293 - منتوط الداللي

 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البحن   إ اا ني   أن  ال ثوجد فردة مال داللي  ا  (20) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي  لدفق مترس  ونوة الوالد ا
 
  .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 : ( متغير تحيز الوالدين لألخوات10

 ثوض  اآل   ان ددل  دبنانال لالبح  معا م  عجى اربحو سا درجال رثا اسا الفردة داللي رورفي ثن  مانو ونمي  ن  

 .ملا

 (21) جدول 

 تغير تحيز الوالدين لألخواتملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 تحيز

 لألخوات الوالدين

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

 اإلشباع

 األمالعاطفي 

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 م.ر م.ر  م.ر ر. م م.ر

 156.09 160.58 164.14 132.23 131.41 37 ال

 112.76 111.94 111.28 117.16 117.31 201 اوم

 -z - 1.149- 1.228- 4.334- 4.064- 3.529ونمي 

 0.000 0.000 0.000 0.220 0.251 - منتوط الداللي

 

البح   اسا درجال اربحو سا م  معا م  إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (21) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي ( z ن  لم ثحا ونمي )ل لا والدفق مترس  ثحسز الوالد ا 
 
 .(0.05عاد منتوط  إ اا نا
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 2018العدد الثالث  ميدانية على عينة من طالب كليات جامعة املرقب بمدينة الخمس الوالدية دراسةاإلشباع العاطفي للمراهقين وعالقته بأساليب املعاملة 

 : ( متغير قلة الفضفضة11

 ثوضننن  اآل ننن  ان نننددل  دبناننننالل البحننن  معنننا م  عجنننى اربحنننو سا درجنننال رثنننا انننسا الفنننردة داللننني رورفننني ثنننن  منننانو ونمننني  نننن  

 .ملا

 

 (22) جدول 

 تغير قلة الفضفضةملحساب داللة الفروق 

 مقاييس

 

 

 قلة الفضفضة

العاطفي  اإلشباع األممعاملة  األبمعاملة  الحجم

 األب

 اإلشباع

 األمالعاطفي 

 اإلشباع

العاطفي 

 املجتمعي

 م .ر م.ر ر. م م.ر م .ر

 127.42 127.02 129.87 113.33 118.62 148 ال

 106.47 107.13 102.45 129.64 120.95 90 اوم

 -z - 0.254- 1.777- 3.009- 2.225- 2.283ونمي 

 0.022 0.026 0.003 0.076 0.799 - منتوط الداللي

 

اسا درجال اربحو سا م  معا م  البح   إ اا نيثوجد فردة مال داللي     أن  ال ا  (22) ان ددل انانال  إلىدبالا ر 

 دالي  (z) ن  لم ثحا ونمي  يلدفق مترس  وتي الف ف 
 
 .0.05عاد منتوط  إ اا نا

 التوصيات:

 إ ارة األلم الاف   .توبنخ دال خريي د الأسالنا موامتي بوندة عا العنوة دالاهد د دالوعند د ثباع الوالد ا م  أااا هم إ -

التوجننن  منن  اسننتلدا  أسننتوب  ااننوع مننا انارينني  ننذ ا تنننار األصنندواء ممر تنني عمرينني مونانني رنننمح لانن عانند دصننول األاانناء إلننى -

 فعط.

 .األسرةل    اتوا لاا دهم  ذ داف ماما خان  ارر تي الومريي ا ااا همأل  األهنالتوبس  عا اناا د ارودة ما وبن  -

مانني دم ننموني آوصننول إلننى  تننول الاالسننتماع إلننى األاانناء دإلننى مشنناختام مننا أجننن وار دالاعننا   اننسا أفننراد األسننرة د فننتح انناب انانن -

 . ا إال أنها مامي  ذ رأ  األاااءال رفسا سواء أخان  ه ه ارشحال مامي أد ثافاي  ذ ن ر الوالد اارع

  اافنن  تن ن   نناعده عجنى زرع  ع شن ن  األااناء  نذ جمنن  ارجناالل الاردي م  األاااء  نذ االهتمامنال دارننول داالثجاهنال د ارش -

 ما الاف   .د شوره ااأل 

 

 :املراجع

 

ل ماجننننننتس  رسننننناليل ارننننننتا ااعننننن راب دعاواهنننننا األااننننناء  ننننندرداا دمنننننا الوالد ننننني اروامتننننني أسنننننالنا (.2002)بشنننننرط  لنتنننننيل أانننننو -1

 .ا ة سامنيس ا ان اموي
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 دارراهعنننال ارنننراهعسا بونننض لننندط داالدتئننناب الوالد ننني اروامتننني أسنننالنا انننسا الواوننني. (2000) راجننن  عجنننذ انننن  آسننننا ارخنننالل -2

 النوود ي. الوربني ارمتحي العرط  أ  جاموي اال ا فل الافنني الصاي امنلشفى

 مندانني دراسي الاف    االتوافق دعاواها األاااء  درداا دما الوالد ي اروامتي أسالنا .(2008) محمد الر ما عبد البتنه ل -3

 األماني. لتوتو  نا ف جاموي ماجنتس ل رسالي لاريده امد اي الاانويي ارر تي  اب عجى

  البنننال لننندط داالدتئننناب الافننننني ال مأنمانني منننا دخنننن الوالننند  داسهمنننال البدنننني اروامتننني إسننناءة (.2009)مناامنننن  ونننر ل اننو -4

 العرط. أ  جاموي منشورةل اس  ماجنتس  رسالي ةلجد امد اي ارتوس ي ارر تي

 .لن نا لةاحب  ارشاعر الوا فني لدط اررآات اب الوا ف  دعاوت  األ (. 2009) لأ ا  محمد لان را  -5

 مر تنننني مننننا الاانننننني الننننناي  نننناب لنننندط الاف نننن   اننننالتوافق دعاواهننننا الوالد نننني التنشننننئي .(2006الانننناد  )ذ عجنننن أ منننند اناننننويجل -6

 انخم . امد اي التلاص   الاانو   التوتنم

 جاموني  ذ دراسي لاسناث(( اجرا م دعاواها النوود ي األسرة  ذ الوا ف  ))انارماا .هن(1425إاراهنمل ) اا محمد الننفل -7

 االرياض. األماني فاد ارتا

 رسنالي الاانويي ارر تي  ذ لعراراتهم األاااء ااثلام دعاواها الوالد ي اروامتي أسالنا (.2009) عااد  مدأ ان  أاوا  دون  ل -8

 دإدارة سحا ثلا  ارنزلذ االوتااد  ذ اراجنتس  درجي عجى انااول  مت تبال عما ارنزلل دإدارة النحا ونم إلى معدمي

 النوود ي. العرطل أ  جاموي منزلل

 جاموننننني دان ننننانحوا. مجتننننني األسنننننوياء األاانننناء  ننننندرداا دمننننا الوالد ننننني اروامتننننني أسننننالنا (.2010) الشننننننخ محمنننند  منننننود الشنننننخل -9

 .(04) 26 دمشقل

 اروننناوسا ال تبننني لننندط الوالد ننني اروامتننني دأسنننالنا الاف ننن   االاتننن اب انننسا الواوننني (.2009) محمننند سنننوند عبنننده الاننناواا ل -10

 
 
 النما.  و ل جاموي ماجنتس ل رسالي لالاانويي ارر تي  ذ سمونا

  .أسالنا اروامتي الوالد ي دعاواها بنتوك األاااء (.1978)ردبرل سرجا دراند دخونجر  -11

 .االع رااال الافنني الااثجي ع ها االحب سوء موامتي األ فال دإهمالام أسبابها أنواعاا د  (.2002) ذل عجال هراا  -12

 منننا عناننني لننندط ر  األسننن اننناات ابهم دعاواهنننا الننننتودني ارنننراهعسا مشنننحال بونننض (.2010) الوربننن ل عا ننندة سنننامي الننننوداا  -13

 التلااني. االاانويال دالاانني دلىاأل  الننتسا  تبي

 الوربني الوتو  دار اس دلل دالافننيل الفننولوجني أسناا - دارراهعي ال فولي مشحال(. 1993) الر ما عبد عمنو ل -14

 دالنشر. لت باعي

 األردا. مكثيل جاموي ماجنتس ل رسالي الاف   لااألما  دعاوت  البااء نحو اروج  األسر   الواف. (2006) عمر الفرا يل -15

 ئنناب لنندط عناني مننا ارننراهعسا دراسننيأسننالنا اروامتنني الوالد ني دعاواهننا ااالدت (.2008) ل أمنانني مننناد عبند ان تننننوريمنندة -16

 .اانويال التلااني امد اي ال ادييمندانني اال

 عماا. النشر دار االجتماعنيل التنشئي  ذ الوالد ي االثجاهال. (2000) فا مي الحتاا ل -17

 عتننم مجتنني األ فننالل لنندط الن ال املننادي دعاواهننا االجتماعننني التنشننئي  نذ الوالد نني االثجاهننال(. 2000)فا مننيل  الحتناا ل -18

 عماا. 12 الودد الاف ل
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 ان ام ذ. الفحر دارل اسسحادريي ل3   -دارراهعي  ال فولي -الامو  سناولوجني (.1994)منلا نن   تنن مووضل -19

 .عتق عجى ال داجل لن ناالالنتودنال انخا ئي لدط الفتاة ان اموني دعاواها ا (.2013)سااء أاو احر  لمنهأ -20

  البنننال منننا عناننني لنندط دالعتنننق الاف ننن   اننناألما دالشننوور  الوالد ننني اروامتننني أسنننالنا .(2006) احننر  وسنننف ممنننناء ماانندسل -21

 النوود ي. جدةل العرط  أ  الت انيل ختنيل نتس ماج رسالي جدةل امد ايي ارتوس  ارر تي

 اراريي. ال ه ي محتبي العاهرةل 1  - داروووسا لاسوياء دالت او   الاف    العناس(. 1990) الفتاح عبد فاردة مو  أل -22

 االجتماعنننني ارننننتويال  نننذ األااننناء بشخانننني دارثبا انننا التنشنننئي  نننذ الوالد ننني االثجاهنننال(. 1979)ماننن فىل  محمننند مناسنننال -23

 دم . عسا جاموي اآلدابل ختنيل ماجنتس  رسالي ارلتتفيل االوتااد يد 

 الشباب.  عاد الوا ف  الفراغ(. 2010) ادرل انامند عبد همن ل -24

  :مواقع االنترنيت

52- (http://forum.sedty.com/t500829.html) 

topic-wafy.ahlamontada.com/t366-http://al 

http://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=170405 

62- (larab.com/Article/213853http://www.a) 

http://e.holol.net/vb/showthread.php?t=25163) 

https://www.manhal.net/art/s/20394 
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