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  هداءاإل

ن و جعلنا نؤم احالمنا حقائق و شتاتنا وطنأر الذي سي ،نسان الفلسطينيول في اإللى الباني األإ   
ننا شعب جبارين حقا أجعلنا نؤمن ، ورض وطنهأنا شعب يستحق الحياة الفضلى على نأو ،نفسناأب

بت في قوس الشهيد الرمز الباقي كلون ثا البانيو ،وللى روح المعلم األإهدي رسالتي أبالصبر والثبات 
  .هدي رسالتيأقزح الوطن ياسر عرفات 

  إلى بيتي الحنون الذي كان بمثابة  عقلي إلى الشمس التي أمدتني بالطاقة، وأرسلت أشعتها تهز
  ...لنور وسط الظالم الحالكالمنارة التي أحاطتني با

إلى القلب ..  ..تارها القدر سوداء قاحلةتي اخالطريق ال... ى القمر الذي أنار لي الطريقإل    
إلى أبي  .....ي المجروحإلى قطرة الماء التي أثلجت قلب.. ..ي ومصابيالكبير الذي احتوى هم

  العزيز 

ها غطاء الثقة بالنفس وكانت الدائرة التي تلك التي نسجت من ضوء عيني..... .إلى ُأمي الحنونة
من خالل الموج امتدت انت بمثابة اليد التي امتدت نحوي كيد التي ك، أحاطتني بالحنان والثقة

  .......للغريق

" وإلى فلـذات الكبـد أوالدي   " هدى " إلى أملي في الحياة ابنتي الغالية .. ..إلى الزهرة اليانعة    
  .وإلى إخواني وأخواتي وهم الذين أمدوني باألمل" داوود ومحمود 

.دة النهايات فلسطين الغاليةو أخيراً إلى سيدة البدايات وسي  

  



 أ

  
  
  

  :إقرار

  

ها نتيجة أبحـاثي الخاصـة،   نّعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأها قُدمت لجامالرسالة أنّ ةأقر أنا مقدم
درجـة عليـا    يأ م لنيلمنها لم يقد اهذه الرسالة، أو جزء أناإلشارة له حيثما ورد، و تباستثناء ما تم

جامعة أو معهد آخر ةألي.  

  

  

  

  

  ي مصطفى أبو ربيعغادة محمد سام: االسم

  

  11/5/2013: التاريخ

  

  

  

  

  

  



 ب 
 

  شكر وتقدير

  

  

 شكر وتقدير

يتوجب علي أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد هريش، الذي  ،بعد شكر اهللا تعالى    
ر بإرشاداته القيمة، وأعطاني من وقته تعلمت منه الكثير أثناء إعداد الرسالة، والذي أمدني باستمرا

كما أتقدم بالشكر للدكتورة سمر بني عودة على مساعدتها ودعمها المتواصل لي أثناء . وجهده الكثير
وشكر  .بوقتها وجهدها تبخل علي لمديقتي العزيزة نداء الزغل التي إعداد الرسالة، وال أستثني ص

عدته في تسهيل شهداء فلسطين محمد صبيحات على مسا خاص إلى األمين العام للتجمع الوطني ألسر
  ..انات في جميع محافظات فلسطينمهمة توزيع االستب

 ..اتانستبء، واألسرى لتعاونهم في تعبئة االوأتقدم بعظيم الشكر إلى ذوي الشهدا
  

 وتقديرهاأبجديات اللغة العربية على شكرها  وهناك أسماء محفورة بذاكرتي وزوايا قلبي لم تسعفني كّل
أشكركم من ...كم مخلدة بروحيائسمأستبقى حروف ...من قريب أو بعيد  ن معيامن ك للكن أقول لك
  يأعماق قلب

  

 فلكم مني جميعاً كل التقدير واالحترام
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  سةملخص الدرا

العالقة بين الحرمان األبوي ومستوى تقدير الذات  علىرف التعإلى هدفت الدراسة الحالية      
فقرة وزعت  (64)لدى المراهقين في المجتمع الفلسطيني، واستخدمت الباحثة استمارة مكونة من 

المحور  المحور األول تناول البيانات الديموغرافية للفئة المستهدفة، وضم: على ثالثة محاور
 ، وضم)، والحرمان االجتماعيالحرمان االقتصاديو، عاطفيالحرمان ال( :الثاني وصف الحرمان

وطبقت . المحور الثالث مستويات تقدير الذات لدى المراهقين الذين يعانون من الحرمان األبوي
أداة الدراسة على عينة من المراهقين الذين يعانون من الحرمان األبوي في المحافظات الفلسطينية 

من  (10%)يرت بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد بلغ حجم العينة مراهقاً، أخت (1020)بلغت 
  .مجتمع الدراسة

حصائية بين مستوى حرمان المراهقين إة ذات داللة ه توجد عالقة عكسيوأظهرت نتائج الدراسة أنّ
)النفسيواالقتصادي ،فكلما زاد الشعور . من وجود األب وتقدير الذات لديهم) ، واالجتماعي

نت الدراسة وجود فروق ذات داللة وبي. قل تقدير الذات لدى المراهقين ،ن من وجود األببالحرما
للمراهقين ) ، واالجتماعي، واالقتصاديالنفسي( حصائية في مستوى الشعور بالحرمان إ

أو الطالق، أو السجن، أو الموت الطبيعي،  وأاالستشهاد، ( المحرومين من وجود األب بسبب 
حصائية في درجة الشعور إووجود فروق ذات داللة ). الشديد المرضأو نفصال، االأو السفر، 

مكان والعمر، والجنس، ( :بالحرمان من وجود األب لدى المراهقين وفقاً لمتغيرات الدراسة
حصائية في مستوى إووجود فروق ذات داللة ). الحرمانمكان اإلقامة الحالية، وسبب والسكن، 

العمر، والجنس، ( :هقين المحرومين من وجود األب وفقاً لمتغيرات الدراسةتقدير الذات لدى المرا
  ).سنوات الحرمانومكان اإلقامة الحالية، ومكان السكن، و

من الضغوط  رشادية للحدإعداد برامج إ :وخرجت الدراسة بعدة توصيات كان أبرزها
النفسيوةة واالجتماعي ،توفير الخدمة النفسيخل المؤسسات اإلة داة واالجتماعيعقد دورات ، وةيوائي
تدريبيالمجتمع في يوائية دمج أطفال المؤسسات اإل، ويوائيةالمؤسسات اإل ة للعاملين فية وتأهيلي

  .شراكهم في بعض األنشطة والمهامإالخارجي، وذلك من خالل 
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"The relationship between the parental deprivation and the level of self-
esteem of adolescent sons a generation from the point of view adolescents in 

the West Bank in Palestine" 

 

Prepared by: Ghada Abu Rabea 

Supervisor: Dr. Khalid Hreish 

Abstract 

         This study aims at investigating the relationship between parental 
deprivation and the level of self -esteem of adolescents in the Palestinian 
society. The researcher used a questionnaiSre of 64 items with three 
domains : the first deals with the demographic data of the targeted group; the 
second deals with the type of deprivation; and the third deals with the levels 
of self- esteem of adolescents in the Palestinian society. The study was 
applied on a sample of (1015) adolescents suffering from parental 
deprivation, who were selected randomly and it consisted of 10% of the 
study population. 

    The study results showed that there is an inverse  significant 
relationship between the level of self -esteem and parental deprivation. It 
showed that the more an adolescent feels deprived , the less self -esteem 
he/she has. The study found that  the main sources of deprivation were the 
death of the father , the prison, divorce, traveling separation and severity of 
illness. It also revealed significant differences in feeling deprived due to the 
study variables of gender, age, residence and the cause of deprivation.  

The study came out with a group  of recommendations,  including offering 
programs to limit the level of psychological and social pressures, offering 
psychological and social services in nursing institutions, holding courses to 
train workers in the nursing institutions, and trying to help children in 
nursing institutions participate in the community activities. 
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 الفصل األول

 :المدخل إلى الدراسة. 1

: المقدمة 1.1

ال يستطيع اإلىساف أف يعيش في عزلة اجتهاعٌية عف غيري هف بىي جىسً، فٍك كها يقكؿ ابف 
فاألسرة ٌي أقكل هىظهات الهجتهع، فٍي الهىظهة ".  اإلىساف هدىٌي بطبعً"خمدكف في هقدهتً الشٍيرة 

ي أكؿ جهاعة يشعر فيٍا الفرد  االجتهاعٌية األكلى التي تشكؿ شخصٌية الفرد تشكيبل فرديا كاجتهاعيا، ٌك
باالىتهاء هىذ بداية حياتً، حيث تعتبر البيئة األكلى التي يىهك فيٍا الفرد كيكتسب هف خبللٍا خبراتً 

كاتجاٌاتً العاهة كالسمككٌية، فٍي تسٍـ في تككيف شخصيتً لككىٍا الهكاف الطبيعي الذم يشبع هف خبللٍا 
حاجاتً األساسية كالىفسٌية كاالجتهاعٌية، حيث تكفر لً هصدر األهف كاألهاف ليصبح أكثر تكافقا هع ىفسً 

(. 2006القهش كاإلهاـ، )كاآلخريف 

ٌـ في عهمية التىشئة االجتهاعٌية لؤلبىاء فمكؿ هىٍها دكري الهكهؿ لآلخر، كالهٍـ ـكلؤلبكيف دكر 
عدادٌـ لمحياة،  كتعتبر األـ هصدرا رئيسيا لتزكيدٌـ بالحب كالعاطفة،  في ىهك كتشكيؿ شخصية أبىائٍـ كا 

دراؾ األب بكصفً أكثر إبيىها يعتبر األب هركز السمطة كالقكة في األسرة، كبالتالي فإٌف األبىاء يهيمكف إلى 
ٌـ في تككيف الذات العميا كالضهير لؤلبىاء، كلعؿ كجكد ـسيطرة هف األـ بحكـ ثقافتىا العربية، كلؤلب دكر 

(. 2002قاسـ،  )الصكرة األبكٌية القكٌية ٌك شيء ضركرم لمىهك االجتهاعٌي السميـ لؤلبىاء 

كتعٌد هرحمة الهراٌقة هف أخطر كأٌـ الهراحؿ التي يهر بٍا الفرد عمى اإلطبلؽ، فالهراٌؽ ليس 
 إلى طكر قطفبل، كها أىً ليس رجبل، فٍك يىتقؿ في ٌذي الهرحمة هف طكر يككف فيً هعتهدا عمى غير

يعتهد فيً عمى ىفسً، حيث أظٍرت بعض الدراسات أف الهراٌقيف الذيف يتهتعكف بعبلقات قكية هع آبائٍـ 
ف ٌذي العبلقة تشكؿ بالىسبة لمهراٌؽ الدرع الحصيف إيقؿ احتهاؿ تكرطٍـ في هشكبلت خطيرة، حيث 

الذم يقيً هف الدخكؿ في هغاهرات كتجارب تشكؿ خطرا عميً، فٍك بحاجة إلى هشاعر الحب كاالحتراـ 
(.  2010بكار، )كالتقدير هف األب الذم يشكؿ بالىسبة لً هصدرا لؤلهف كاألهاف 
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كفي هرحمة الهراٌقة التي يبدأ فيٍا تقدير الذات بالتشكؿ فعميا، التي يتعرض الفرد هف خبللٍا إلى العديد 
هف الهكاقؼ الحياتية التي تؤثر هباشرة عمى تقدير الذات لديً، هف خبلؿ هكاجٍتً لٍذي الهكاقؼ كاختباري 
جراء تقكيهات لٍا، كبذلؾ يككف الفرد قد ككف كشكؿ تقكيها لىجاحً أك فشمً في بىاء  هكاىاتً كا  لقدراتً كا 
عبلقات ىاجحة هع اآلخريف، فيزداد شعكري بقيهتً كمها زادت ىجاحاتً في بىاء ٌذي العبلقات، كتىقص 

 ,Murk)قيهتً في تقييهً كتقديري لذاتً كمها قمت ىجاحاتً في حاؿ تعرضً لمفشؿ في بىاء ٌذي العبلقات 
1999.) 

يعتبر تقدير الذات خاصٌية هكتسبة هف البيئة، كتتكقؼ ىشأة تقدير الذات عمى ىتيجة التفاعؿ ك
ٌهة لىشأة كىهك تقدير ـاالجتهاعي بيف الفرد كالبيئة االجتهاعٌية الهحيطة بً، حيث تعٌد األسرة البيئة اؿ

خاصة أٌف الهراٌقيف يتهتعكف بعبلقة سيككلكجية كب ،الذات ألبىائٍا، كلؤلب دكر كبير في ىهك ٌذا الهفٍكـ
قكية هع آبائٍـ لككف األب يهتمؾ ىفكذا قكيا في األسرة، فٍك هصدر الثكاب كالعقاب، كهف خبلؿ تفاعؿ 

(.  2003الضيداف،  )الهراٌقيف هع آبائٍـ يؤدم إلى دعهٍـ ىفسٌيا كاجتهاعٌيا 

خاصة الهراٌقيف هىٍـ، ب ك،كهف ٌىا تبرز أٌهيً دكر األب في رفع هستكل تقدير الذات لدل أبىائً
ي فئة ـكقد جاءت ٌذي الدراسة لكي تمبي حاجة همحة لدل فئة  ٌهة في الهجتهع الفمسطيىٌي، أال ٌك
.  كهستكل تقدير الذات لدل األبىاء الهراٌقيف،الهراٌقيف، هف حيث هعرفة العبلقة بيف الحرهاف األبكم

 : مشكمة الدراسة 1.2

      تعتبر ظاٌرة الحرهاف هف أٌـٌ كأخطر الظكاٌر االجتهاعٌية التي تمقي بظبللٍا سمبا عمى تقدـ 
الهجتهع الفمسطيىٌي، حيث تعيؽ تحقيؽ ىهك أفرادٌا بشكؿ سكم خبلؿ الهراحؿ العهرٌية الهخمتفة 

كتكهف هشكمة الدراسة في أٌف .بسبب عدـ تمبية حاجاتٍـ الهادية، كاحتياجاتٍـ اإلىساىٌية الىفسٌية، 
بعض األسر في الهجتهع الفمسطيىٌي تعاىي هف غياب األب، كفي ٌذي الدراسة سكؼ ىركز عمى فئة 
الهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب، ألٌهية الدكر الذم يمعبً اآلباء في تشكيؿ شخصٌية أبىائٍـ 

الهستقبمية، كلخصكصية الظركؼ التي يعاىي هىٍا الهجتهع الفمسطيىٌي لكقكعً تحت االحتبلؿ 
 كاىتٍاكاتً الههىٍجة بإحداثً خمخمة في هكازيف ىكاحي الحياة السياسٌية، ، كههارساتً،اإلسرائيمي
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االقتصادٌية كاالجتهاعٌية لمهجتهع الفمسطيىٌي، كتجٌمى ذلؾ كاضحا في تفشي ظاٌرة الحرهاف األبكٌم 
بسبب االستشٍاد، كاألسر التي هارسٍا بحؽ أفراد الشعب الفمسطيىٌي، باإلضافة إلى األكضاع 

ذا الكضع ؿاالقتصادٌية الصعبة التي تدفع اآلباء  لسفر إلى الخارج لتكفير هستمزهات الحياة آلبىائٍـ، ٌك
اىعكس سمبا عمى تهاسؾ الىسيج الهجتهعٌي هها أدل إلى هشكبلت اجتهاعٌية تتهثؿ بالطبلؽ، 

جراء ٌذا البحث بسبب اىتشار ٌذي الظاٌرة، إكاالىفصاؿ لذلؾ رأت الباحثة أٌىً هف الضركرم 
ليٍا هف خبلؿ خبرتٍا العمهٌية، كالعهمٌية لهعايشتٍا لٍذا الكاقع كتمهسٍا لهعاىاة ٌذي الفئة، إتكصمت ك

كؿ ذلؾ شٌكؿ لٍا دافعا لمبحث في ٌذا الهكضكع، كخاصة أٌف الدراسات البحثية ىادرة لحد ها حسب 
 . حدكد عمـ الباحثة

 كذلؾ عمى                           ، كهف خبلؿ ٌذي الدراسة يهكف طرح التساؤؿ الرئيس لهشكمة الدراسة،     كاىطبلقا هف ذلؾ
ماىي العالقة بين الحرمان األبوّي ومستوى تقدير الذات لدى األبناء في جيل المراىقة من : الىحك التالي

وجية نظر المراىقين في الضفة الغربّية بفمسطين؟ 

 :أىمية الدراسة  1.3

هف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى دراسات سابقة كقراءتٍا لؤلدب التربكم الخاص بذلؾ رأت أىً هف 
:  األٌهية بهكاف أٌف دراستٍا تكهف فيها يأتي

 :األىمّية النظرّية: أوال

  ضافة ىكعية لمهكتبة العربٌية كالفمسطيىٌية يستفيد هىٍا الباحثكف إستككف ٌذي الدراسة
ليٍا دراسة سابقة، كها أٌف الدراسات في الهجتهع الفمسطيىٌي التي إكالطمبة في الرجكع 

 دراسة الهراٌقيف في ٌاتىاكؿؿ لذلؾ ستككف الدراسة هرجعا هٍها يمة؛تىاكلت ٌذي الظاٌرة قؿ
الهجتهع الفمسطيىٌي هها يعزز الباحثيف إلجراء دراسات في الهستقبؿ تتىاكؿ هشكمة 

.    الدراسة

 تعتبر الدراسة األكلى في الهجتهع الفمسطيىي حسب حدكد عمـ الباحثة .
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  كضع لبىة األساس لهىظكهة أبحاث ذات عبلقة كطيدة بهكضكع الدراسة، كها تعٌد اهتدادا لدراسات
 .سابقة أجريت في هجتهعات أخرل

 :األىمّية التطبيقّية: ثانيا

  الذيف ىتائج الدراسة قد تساعد في بىاء استراتيجيات، كخطط عبلجٌية بها يتبلءـ هع الهراٌقيف
.   الدراسة حتى يستطيعكا التكيؼ كالتكافؽ هع هجتهعٍـاستٍدفتٍـ

  ٌكاالجتهاعٌي عمى تكضيح أٌهٌية ، كالىفسيٌ ،قد تفيد ىتائج ٌذي الدراسة العاهميف في الهجاؿ التربكم 
االٌتهاـ باألسرة السميهة، كالحرص عمى عدـ تفككٍا، كهساعدتٍا عمى حؿ الهشكبلت التي تعاىي 

 . هىٍا حتى ال يهتد تأثير تمؾ الهشكبلت إلى األبىاء

أىداف الدراسة   1.4

 الكشؼ عف العبلقة بيف الحرهاف األبكٌم كهستكل تقدير الذات لدل الهراٌقيف في الهجتهع الفمسطيىي. 

 التعرؼ عمى هدل شعكر الهراٌقيف بالحرهاف تبعا لهتغيرات الدراسة. 

  الفركقات في درجة تقدير الذات لدل الهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب عمىالتعرؼ 
 .  هتغيرات الدراسة

  ـ الهراٌقكف الهحركـ،دراسة شريحة هٍهة هف الهجتهع الفمسطيىي  . ف هف كجكد األبك ٌك

 ي هرحمة الهراٌقة، التي لٍا أٌهية في تشكىؿ ،تىاكلت ٌذي الدراسة هرحمة هٍهة هف هراحؿ الىهك  ٌك
 .الٍكية كبداية تككيف عبلقات اجتهاعٌية ىاجحة

 كالذيف يقيهكف في الهؤسسات اإليكائية،الكشؼ عف كاقع الهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب . 

 

 



5 
 

 :  حدود الدراسة1.5

 ي: الحدود المكانّية ـٌ تطبيؽ الدراسة في هحافظات الضفة الغربٌية في فمسطيف ٌك هحافظة ىابمس، ): ت
، كالقدسكقمقيمية، كسمفيت، كأريحا، كالخميؿ، كبيت لحـ، كراـ اهلل، كطكباس، كجىيف، ك  .(طكلكـر

 ـ ها بيف : الحدود البشرّية ـٌ تطبيؽ الدراسة عمى الهراٌقيف هف كبل الجىسيف الذيف تتراكح أعهاٌر ت
يعاىكف هف الحرهاف هف كجكد آبائٍـ، كهعرفكف لدل كزارة األسرل، كهكاتب  عاها الذيف (21- 12)

 .أسر الشٍداء، ككزارة الشؤكف االجتهاعية

 2013 إلى حزيراف 2011تحددت الفترة الزهىٌية لٍذي الدراسة في آذار سىة : الحدود الزمنّية. 

  :تعريف المصطمحات  1.6

  :الحرمان لغة

". أم ىقيض الرزؽ: الحرهاف. (39، 1992)جاء في قاهكس الهحيط لمفيركز أبادم 

: Deprivationالحرمان اصطالحا 

راف، ) أك اىتقائٍا بعد كجكدٌا ، أك إشباع الحاجة، اىعداـ الفرصة لتحقيؽ الدافع:ٌك (.  2005ٌز

 الحرهاف العاطفٌي أك الجسدٌم، كالحرهاف هف العىاؽ، كالهبلطفة، كالمهس، أك حرهاىً هف الحاجات :ٌكك
ثارا عهيقة آاألساسية كالحرهاف هف الىـك أك الراحة، أك الحرهاف هف األب أك األـ، ككؿ ها سبؽ يترؾ 

(.  2005البشر، )اآلخريف في الهستقبؿ هع داخؿ ىفس الطفؿ تؤدم إلى هشاكؿ عديدة هع ىفسً ك

: الحرمان األبويّ 

 ٌك حرهاف الطفؿ هف الرعاية الهىاسبة إلشباع حاجاتً، حيث يرتبط الحرهاف بهفٍكـ الشهكلٌية 
 كدرجات اإلشباع لهختمؼ حاجات الطفؿ، كقد يظٍر الحرهاف بأشكاؿ هختمفة ،التي تتصؿ بىكع الرعاية

(.  2005البشر،  ) كالمعب ، كالتعميهٌية، كالغذائٌية، كالجسهٌية،هثؿ ىقص الرعاية الصحٌية
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 جرائيا إتعريف الحرمان األبوّي 

 يىجـ عىٍا سكء التكافؽ، كالتكيؼ ،ٌي ظاٌرة تتعمؽ بغياب األب ىتيجة لظركؼ طبيعية أك قٍرية
.  لدل الهراٌقيف في الهجتهع بشكؿ عاـ، كاألسرة بشكؿ خاص

 :تقدير الذات

 كالتعبير عف اتجاٌاتً اإليجابٌية ىحك ىفسً كهعتقداتً ، ٌك حكـ الفرد عمى درجة كفاءتً الشخصٌية
 كاالجتهاعٌي، كالثقة بالىفس، كاألهف الىفسٌي هف ، كالجسهيٌ ،عىٍا، كشعكري بالرضا عف تقديري األكاديهيٌ 

خبلؿ تفاعمً هع بيئتً لمحصكؿ عمى تكازف يتضهف هعظـ حاجاتً كهكاجٍة هتطمبات البيئة بالتعديؿ أك 
(.  2001الصايغ، )التغيير 

 جرائيا إتعريف تقدير الذات 

 ،خبلقٌيةأ ك، كاجتهاعٌية،ٌي الفكرة التي يككىٍا الهراٌؽ عف ىفسً بها تتضهف هف جكاىب جسهٌية
 .لى هدل قبكؿ الفرد كتفضيمً كاحتراهً لذاتًإكاىفعالية، هف خبلؿ عبلقتً باآلخريف كتفاعمً هعٍـ، ك

 :المراىقة

 فٍي فترة ، كاكتهاؿ الىضج،ٌي هرحمة طبيعٌية هف هراحؿ العهر تهتاز بسرعة الىهك الجسهيٌ 
عكاصؼ كشدة تكتىفٍا األزهاتالىفسٌية كصعكبات التكافؽ حيث يىتقؿ الفرد فيٍا هف هرحمة الطفكلة إلى 
هرحمة اكتهاؿ الرجكلة أك األىكثة يتـ فيٍا تىظيـ القكىالىفسٌية كالعقمية كي يكاجً الهراٌؽ هطالب الحياة 

راف،1977فٍهي،) (.  1990 ؛ ٌز

 :الطفل المحروم

 ٌك ذلؾ الطفؿ الذم عاش بعيدا عف جك األسرة الطبيعٌي لغياب األب أك األـ، أك كميٍها هعا، 
(.  1998رهضاف، )كالكفاة، أك الطبلؽ، أك العجز : ألم سبب
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 :نواألبناء المحروم

، أك االثىيف هعا، هىذ كالدتٍـ، كاىعداـ تكفير بدائؿ (األب، أك األـ)ٌـ الذيف فقدكا أحد كالديٍـ 
شخصية ثابتة لٍـ، األهر الذم ييفقدٌـ شكؿ الحياة األسرية الطبيعٌية، هها يؤدم إلى إيداعٍـ في إحدل 

(. 2002قاسـ، )الهؤسسات 

  جرائيا إتعريف المحرومين من وجود األب 

 كأالسجف،  كأاالىفصاؿ،  كأالهكت، أك األبىاء الذيف حرهكا هف كجكد األب بسبب االستشٍاد، 
يكائية إالعجز الذم يضطر أحياىا هف خبللً ىقمً إلى هؤسسة  كأ ،الطبلؽ، أك الهرض الشديد كأالسفر، 

 .قكحرهكا بذلؾ هف حىاف األب ، كعطؼ
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  الفصل الثاني

 :الخمفية النظرية. 2

 :المقدمة 2.1

يتىاكؿ ٌذا الفصؿ الهادة الىظرٌية التي تشكؿ األساس  لٍذي الدراسة، حيث يتضهف الحرهاف بشكؿ 
أسبابً، كدرجة تأثيري عمى الهراٌؽ، كاألعراض التي يعاىي كعاـ، كالحرهاف األبكٌم بشكؿ خاص، أىكاعً، 

، ا، كالعكاهؿ التي تؤثر فيًاهىٍا األبىاء بسبب الحرهاف هف فقداف األب، كتعريفا لتقدير الذات، كعىاصري
كالعكاهؿ التي تؤدم إلى تدىي هستكل تقدير الذات، كتعريفا لمهراٌقة، كأٌـ العمهاء الذيف اٌتهكا بهرحمة 

ا، كخصائصٍا، كأشكالٍا، كأبرز هظاٌر سكء التكافؽ في ٌذي الهرحمة، ك كها . ٌـ حاجات الهراٌقيفأتطكٌر
كها ك. يتضهف الىظريات الهتعمقة بهكضكع ٌذي الدراسة كىظرية الحرهاف، ك تقدير الذات، ك الهراٌقة

.  حتكم عمى بعض الدراسات ذات الصمة في ٌذي الدراسةم

  :الحرمان 2.2

الطفؿ الهحرـك ٌك الطفؿ الذم حـر هف الرعاية الهىاسبة إلشباع حاجاتً حيث يرتبط الحرهاف  
فقد يككف الحرهاف . بهفٍكـ الشهكلٌية التي تتصؿ هعياريا بىكع درجات اإلشباع لهختمؼ حاجات الطفؿ

بسبب فقد أحد الكالديف أك كميٍها بسبب الكفاة، كقد يككف الطفؿ هحركها حتى هع كجكد أبكيً عمى قيد 
 إٌها بسبب التفكؾ األسرٌم أك بسبب الحالة ، كلكىٍها غير قادريف عمى تكفير الرعاية الهىاسبة لً،الحياة

(.  2006الراشدم، )االقتصادٌية 

أٌف حرهاف األطفاؿ هف الكالديف كالعيش هعٍـ كالتهتع برعايتٍـ، أم  (2008)كيرل الزبيدم 
 أك الحرهاف هف األب فقط بسبب الكفاة أك الطبلؽ أك ، أك الحرهاف هف األـ فقط،الحرهاف هف الكالديف هعا

.  التفكؾ األسرم
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 أنواع الحرمان من الوالدين 2.2.1

  الحرمان األموميMaternal Deprivation  

ىتيجة لمهكت، أك الطبلؽ، :  عىٍا، كفقدكا رعايتٍا لٍـاٌك حرهاف األبىاء هف األـ إذا أقاهكا بعيد
 (.  2006العتيبي، )أك السفر، أك العجز، أك الفقر 

  الحرمان األبوّيParental Deprivation  

كبقيهً  ٌاتً، كاالهتثاؿ بًمأم حرهاف األبىاء هف األب إذا أقاهكا بعيدا عىً، كفقدكا رعايتً كتكج
 (. 2006العتيبي، )كاتجاٌاتً، ىتيجة لمهكت، أك الطبلؽ، أك السفر، أك العجز، أك الفقر 

  الحرمان النفسّي Psychological Deprivation  

 كهف التعبير عف ذاتً، كذلؾ إساءة هعاهمتً ،ٌك حرهاف الطفؿ هف إشباع حاجاتً الىفسٌية
 (.  2004الكثيرم، )كاضطٍادي عاطفيا 

  ّالحرمان االجتمااي Social Deprivation 

 كها يترتب ، كالتىشئة االجتهاعٌية لمطفؿ،الذم يتصؿ بكجكد ىكع هف التقصير كاإلٌهاؿ في الرعاية
 (.2004الكثيرم، )عميٍا هف هشاكؿ كصعكبات قد تعترض الىهك االجتهاعٌي لمطفؿ 

 الحرمان العاطفي Emotional Deprivation  

 أك ، الحرهاف هف العىاؽ كالهبلطفة كالمهس، أك حرهاىً هف الحاجات األساسٌية كالحرهاف هف الىكـ 
ثارا عهيقة داخؿ ىفس الطفؿ تؤدم آ أك الحرهاف هف األـ أك األب أك الدراسة، ككؿ ها سبؽ يترؾ ،الراحة

  . (Nevid, Rathus  & Greene, 2000). إلى هشكبلت عديدة هع ىفسً كاآلخريف في الهستقبؿ 
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 الحرمان االقتصادي  Economic Deprivation  

يأالحرهاف االقتصادم يشهؿ ثبلثة  قمة الدخؿ، كالصعكبات الهالٌية، كالحؽ في السكف : ىكاع ٌك
فراد الجهاعة يعيشكف تحت خط الفقر التقميدم، كيتـ قياس الحرهاف أٌف أبالىسبة لقمة الدخؿ، أم 

االقتصادٌم هف خبلؿ هقياس الصعكبات الهالٌية كتحديد القيكد الهالٌية هف خبلؿ تقارير التقييـ الذاتي 
ٌف األطفاؿ الذم يىشؤكف في أسر تعاىي هف ضائقة هالٌية يعاىكف هف هشاكؿ هختمفة أالكالدية، هع العمـ 

ىٍـ يعيشكف في هساكف شعبية بكجكد االرتباط بيف الدخؿ كتدىي الهعرفة اإلدراكٌية حيث يتـ إحيث 
 . (Huerta & Kieman, 2008)تصىيفٍـ تحت خط الفقر

أنواع الحرمان من حيث أسبابو  2.2.2

: أنواع الحرمان من حيث أسبابو إلى (2002)يقسم قاسم 

 حرهاف بسبب هكت الكالديف أك أحدٌها .

 حرهاف بسبب اىفصاؿ الطفؿ عف كالديً أك أحدٌها بسبب الطبلؽ .

 حرهاف هف األـ ىتيجة تغيبٍا في الخارج لمعهؿ فترات طكيمة .

 حرهاف هف األب بسبب تغيبً بالسفر لمخارج أك السجف .

 حرهاف بسبب اإليداع بالهستشفيات فترات طكيمة .

 ٌهالً كاىتٍاكً رغـ كجكد الكالديف .  حرهاف ىاتج عف ىبذ الطفؿ كا 

كقد اتفقت الباحثة هع بعض الدراسات التي تىاكلت أسباب الحرهاف هف كجكد األب التي تحدث بصكرة 
اجتهاعية، كصحية، إال أٌىٍا اختمفت عىٍا لخصكصية كطبيعية في الهجتهعات البشرية ألسباب اقتصادية، 

رية تهثمت باالستشٍاد، االهجتهع الفمسطيىي لكقكعً تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي هها أضاؼ أسباب  جٌك
.  كاألىسر
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أنواع الحرمان من حيث درجتو  2.2.3

 حرمان كمي:  

 ، ٌك فقداف األـ أك األـ البديمة بسبب الهكت أك الهرض أك عدـ كجكد أقارب يعتىكف بالطفؿ
(.  2009الزبيدم، )فيىتقؿ إلى أشخاص غرباء أك هؤسسات 

 حرمان جزئي  :

 لٍا هىح كؿ الهحبة ة الدائـةٌك أف يعيش الطفؿ في هىزلً، كال تستطيع األـ الحقيقية أك البديؿ 
الىفسٌية،  كأ سكاء الجسهٌية، ٌا،كالعىاية التي يحتاجٍا، أك حرهتً هف أحد ىكاحي الرعاية كأساسيات

 (.   2009الزبيدم، )كاالجتهاعٌية كحرهاف الطفؿ هف عاطفة األبكة أ

درجة تأثير الحرمان من الوالدين  2.2.4

أٌف درجة تأثير الحرهاف هف أحد الكالديف يتكقؼ عمى العديد هف إلى ( 2004)شارت الكشر أ 
: العىاصر الهٍهة كالهتهثمة بها يمي

 السف التي يحدث فيٍا الحرهاف .

 هدة الحرهاف .

 الرعاية البلحقة لمحرهاف. 

رأت الباحثة أٌف ٌذي الدراسة اتفقت هع بعض الدراسات هف حيث أىكاع الحرهاف الكمي، كالجزئي،    
  فقد اختمفت في بعض ،إال أٌىٍا تهيزت بخصكصٌية الهجتهع الفمسطيىٌي لكقكعً تحت االحتبلؿ
ستشٍاد األب، كالحرهاف الجزئي ااألسباب التي أدت إلى ٌذي األىكاع هف الحرهاف الكمي الذم تهثؿ ب

ـٌ تىاكؿ هتغيرات ، الهتهثؿ باألسر داخؿ سجكف االحتبلؿ، كهف حيث درجة تأثير الحرهاف فقط  ت
  أكالبيت، ) :هكاف السكف، كهكاف اإلقاهةكالعهر الحالي، كعهري كقت حدكث الحرهاف، ) :هختمفة

.  (الهؤسسة اإليكائية
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:   األاراض التي يعاني منيا األطفال اند الحرمان من األب2.2.5

:  األعراض التي يعاىي هىٍا األطفاؿ عىد الحرهاف هف األب إلى عدة أىكاع (2006)قسهت الجبرم 

 أاراض معرفّية :

، كيشعر   تذٌكر األحداث، أك الهكاقؼ الهرتبطة بالكالد الهيتكفىى، كال يستطيع الدراسة بشكؿ كاؼو
صعكبة في تذكر األحداث اؿبأٌف الكالد الهيتكفىى هازاؿ عمى قيد الحياة، كالىسياف، كاىخفاض تقدير الذات، ك

أحياىا ، كككابيس ليمٌية، كأحبلـ هزعجة، كلكـ الذات، كعدـ القدرة عمى اتخاذ القرارات، كصعكبة التىبؤ 
. بالهستقبؿ، كالتشاؤـ

 أاراض جسمية  :

 الشعكر باإلعياء كالتعب، كفقداف الطاقة الحيكٌية، كاضطراب التىفس، كاضطراب في ضربات 
. القمب، كاىقباض الصدر، كالصداع، كفقداف الشٍية، كاضطراب الىكـ

 أاراض سموكّية  :

.  االىسحاب، كعدـ القدرة عمى التكاصؿ، كاالىدفاعٌية، كرفض الحديث، كالبكاء، كالسمكؾ الهضاد

 أاراض اجتمااّية  :

 االىسحاب كاالعتهادٌية، كالحساسٌية الزائدة، كتجىب اآلخريف، كىقص القدرة عمى الهبادرة، كفقد 
.  االٌتهاـ باألشياء، كالىشاط الزائد، كصعكبة إقاهة عبلقات هع اآلخريف

ف هف كجكد األب، إال أٌىٍا كف الهحركـكقد اتفقت الباحثة هع أىكاع األعراض التي يعاىي هىٍا الهراٌؽ  ك
.  اختمؼ هف حيث الحدة كدرجة التأثير، لككف الهجتهع الفمسطيىي يتهيز بخصكصٌية هعيىة
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 أثر الحرمان من األب  2.2.6

 يؤثر دكر األب عمى اكتساب األبىاء لبعض جكاىب الشخصٌية كالسمككية، كهف ٌذي الجكاىب أٌف 
األب يهثؿ بالىسبة لؤلبىاء دكر الحاكـ الهيكجً لىظاـ األسرة، كالضابط لهدل التزاـ أفراد األسرة بالىظاـ 

لذاتية لؤلبىاء، كتأكيد بىاء الذات اكاألحكاـ، كالحدكد التي يضعٍا، كيسٍـ األب أيضا في تشكيؿ الٍكية 
مقية    (. Jones, 2007)العميا كالضهير، كاكتساب القيـ الخي

ٌـ في عهمية التىشئة االجتهاعٌية، حيث يعتبر غيابً عف أبىائً لفترة ـكلؤلب دكر رئيس ك 
طكلية، كألم سبب كاف، كيؤثر سمبا عمى ىكاحي االستقبللٌية لدل األبىاء، كثقتٍـ بىفسٍـ، كحريتٍـ في 

 (. Mclanahan, 1994؛ 2002قاسـ، ) اتخاذ القرار

كغياب األب قبؿ سف الخاهسة يؤدم إلى تفضيؿ الذككر لمدكر األىثكم بشكؿ كاضح، كذلؾ  
ىتيجة العبلقة الكثيقة التي تربطٍـ باألـ هف دكف األب، هها يحكلٍـ في كثير هف األحياف إلى السمبية 

 (. Hetherington, 1991)كالسمكؾ األىثكم 

 مأٌف أخطر كقت لغياب األب يهكف أف يهٌر بً الطفؿ تتهثؿ في االثىت (1981)كأكٌد حهداف  
عشرة سىة األكلى هف عهري، حيث يعتهد الطفؿ خبلؿ ٌذي الهدة عمى األشياء الحسٌية لفٍـ الكاقع الذم 

كيبدأ ٌذا االعتهاد عمى الهحسكسات كخبراتٍا بشكؿ هطمؽ هع هكلد الطفؿ .  كالهكجكدات حكلً،يعيش فيً
 .كيىحسر تدريجيا حتى عهر الثاىية عشرة، حيث يبدأ فكري الىظرم التأهمي لمهستقؿ

كالهراٌؽ الذم فقدى كالدي يشعر بالحرهاف كالىقص الذم يؤدم إلى القمؽ كالتكتر كالشعكر بعدـ  
 (2003الثقة بالىفس، كعدـ التكيؼ الىفسٌي كاالجتهاعٌي، كعدـ األهاف، كتدىي هستكل تقدير الذات لديً 

Guillan & Bailey,.) 

إلى التعرؼ عمى تأثير اعتقاؿ األب عمى األسرة  (Hairston, 2001)كسعت دراسة ٌيرستكف 
أٌف غياب األب يؤثر عمى الزكجة، إلى ىتائجٍا في تكصمت الدراسة ك.  بشكؿ عاـ، كاألبىاء بشكؿ خاص

هها يىعكس ذلؾ عمى األبىاء ىفسٌيا، ههثبل في عدـ التكاصؿ فيها بيىٍـ، كفقداف العبلقات الحهيهة، 
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كالشعكر بالعزلة، كالخجؿ باعتباري يشكؿ كصهة عار لديٍـ، كها يمقي عميٍـ تبعات في سٌد حاجاتٍـ 
.   كتأهيىٍا بسبب قمة الهكارد الهالية

أٌف األب الغائب عف األسرة يتسبب  (Herzog & Sudia, 1993)   كأكضح كؿه هف ٌيرزكج كسكديا 
.  في تككيف السمكؾ الهضطرب لدل األطفاؿ كالهراٌقيف الذككر

إٌف لعيش األبىاء هع األهٍات في ظؿ غياب األب الكثير هف العكاقب السمبية التي ال تظٍر في الغالب 
عمى البىات، ألٌف غياب األب يؤدم إلى تطكر هشكبلت في تشكيؿ الٍكية الجىسٌية لدل األبىاء الذككر 

(Owusubempah & Howitt, 2000  .)

 كفي األهف كاالستقرار الىفسٌي ألسرتً ،كها لؤلب دكري الهٍـ في التفاعؿ العائمٌي كاالجتهاعيٌ 
ك الىهكذج الذم ييحتذىم بً، فإٌف حرهاف الطفؿ هف ،كألبىائً، حيث يعتبر ٌك العائؿ االقتصادم لؤلسرة  ٌك

ٌذا الدكر يفقدي هصدرا هٍها هف هصادر األهف الىفسٌي كالهادٌم، كالعاطفٌي، هها يٍدد استقراري كيشعري 
(.  1998السالهي، )بالقمؽ هف الهستقبؿ 

فقد بات هف الكاضح أٌف الحرهاف هف األب لً تأثيري السيئ عمى تككيف الٍكية الجىسٌية اآلهىة لكؿ 
حيث ىجد خطكرة لدل البىيف تتهثؿ في صكرة اىقبلب جىسي، كلدل البىات في . هف البىيف كالبىات هعا

(. 2002قاسـ،  )صكرة عجز عف التفاعؿ بشكؿ هبلئـ هع الذككر 

 كهف اآلثار التي تترتب عمى الحرهاف األبكٌم أيضا عدـ الشعكر باألهف كاالىعزاؿ عف اآلخريف، 
كها يظٍر األطفاؿ تكترا كحركة زائدة هع عدـ القدرة عمى التركيز، إضافة إلى ضعؼ في التحصيؿ 

(.  2006الرشيد كالضحياف، )الهدرسي، كيسمككف سمككيات يٍدفكف هىٍا عمى الحصكؿ عمى االٌتهاـ 

كهف الخطأ أف ىىظر إلى حالة غياب األب بأف ذلؾ يفقد األسرة فقط هف هصدر هادم يفي 
بهتطمبات األسرة، كحاجات االبف الهادية، كلكف الحقيقة األقكل هف ذلؾ ٌك أف ٌذا الغياب يفقد ٌذي 
ذا االبف ىكعا هف اإلشراؼ العائمي الدقيؽ، كالقكة الهكجٍة لٍا، أم األب الذم يقـك بعهمية  األسرة، ٌك

ك هف ك .التكجيً، كالضبط لٍذي األسرة كذلؾ فإٌف غياب األب يحـر االبف هف االتصاؿ الىفسٌي بكالدي، ٌك
(.  2005عبد الرزاؽ، )الهقكهات الضركرية لىهك شخصيتً، كاستقراري الىفسٌي 
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سكء هثؿ كيؤدم فقداف األب إلى ضغكط ىفسٌية قكية، كشديدة قد تسبب لً اضطرابات ىفسٌية 
كف حياتً كهكاصمتٍا بشكؿ ؤشعكر بالىقص، كالدكىٌية قد تهىعً هف االستهرار في ههارسة شاؿالتكيؼ، ك

(. 2004عرابي، )سميـ 

فغياب األب عف أبىائً فترات طكيمة، أك غيابً لؤلبد، كسيمة تمعب دكرا كبيرا في عدـ تحديد 
ـ في الهجتهع، حيث  ـ إهككىات شخصياتٍـ، كتدريبٍـ عمى اتخاذ دكٌر ٌف الطفؿ الذم ييحرىـ هف أبيً ييحرى

 كحٌؿ ،هف هزايا هعرفة كالدي بالحياة، كييحرىـ هف كجكد ىهكذج االستجابة التي ىٌهاٌا الكالد هف خبرات حياتً
(.  1985زكي، )صراعاتً، أم ييحرىـ هف التبمكر الثقافٌي لمسمكؾ، كاإلحساس الذكرٌم 

كها أف غياب الىهكذج األبكٌم يؤثر عمى الىهك الىفسٌي، كاالجتهاعٌي لؤلبىاء، كيبلحظ أٌف أكثر 
ف هف األب، كذلؾ لها يهثمً األب هف قكة يستىد عميٍا االبف، كاألفراد تعرضا لمضغكط ٌـ األبىاء الهحركـ

ا ك الهس،كالزكجة، كاألسرة بأسٌر كؿ عف تكفير الكضع االقتصادٌم ؤ فٍك هصدر الحىاف لٍـ جهيعا، ٌك
(. 2010أبك حبيب، ) كتأهيف الحاجات هادٌيا، كهعىكٌيا، كالهكمؼ بالقياـ بكؿ األدكار االجتهاعٌية ،الجيد

كهها ال شؾ فيً أٌف استشٍاد األب يؤدم إلى تعرض األبىاء هف كبل الجىسيف إلى أزهات لغياب 
الىهكذج، كالهثاؿ الذم يجب أف يتكحد بً الطفؿ، فاستشٍاد األب قد يؤثر عمى سهات شخصٌية األبىاء هف 

حيث تكافقٍـ الىفسٌي، كهفٍكهٍـ عف ذاتٍـ، كقد يؤدم إلى سكء التكافؽ في الهراحؿ العهرٌية الهختمفة 
(. 2002أبك زيد، )لمطفؿ، كتككيف خبرات هؤلهة هٌها يشعر الطفؿ بعدـ الطهأىيىة، كالتعاسة 

كها أف تغٌيير األدكار في األسر ذات العائؿ الكاحد يهٌثؿ أكثر الضغكط التي تكاجٍٍا حيث تتغٌير 
ـٌ يقع عمى عاتقٍا هٍاـ، كأدكار كثيرة قد  األدكار بهكت األب، كتصبح األـ فيٍا هصدر السمطة، كهف ث
 ، يصعب عميٍا القياـ بٍا إذ يصعب عميٍا أف تككف صكرة الحىاف، كالحٌب، كالدؼء إلى جاىب الحـز

ذا هٌها يجعؿ فاقدم األب يشعركف بالعجز، كالكحدة عىدها ال يجدكف شخصا راشدا في  كالقكة، كالسمطة، ٌك
ذا ها يجعمٍـ عرضة لئلحباط كالحرهاف، كيجعمٍـ هٍيئيف  األسرة يستطيعكف هعً هىاقشة هشاكمٍـ، ٌك

(. 2006حسيف، )لبلىحرافات السمككٌية 
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ثاري كاىعكاساتً هف أٌـ الهشكبلت االجتهاعٌية آأٌف الطبلؽ هف حيث  (2001)كأكضح الهالكي 
ٌىها تهتٌد  ثاري لتىاؿ آالهتعددة األطراؼ كالتبعات، فىتائجً الهباشرة ال تىعكس عمى الهرأة الهيطمقة فحسب، كا 

ذا يعىي تأثير الطبلؽ سمبيا في هفٍـك األسرة كترابطٍا، كها يعىي . كبلن هف األكالد كالزكج كالهجتهع ٌك
ات  ،كيعتبر األبىاء أكثر الفئات تضررا هف عهمية الطبلؽ .عرقمة بىاء هجتهع سميـ خاؿو هف العقد كالتشٌك

فقد يجد الزكج ضالتً في زكجتً الجديدة، كقد تجد الهطمقة في الزكج الجديد ها لـ تجدي لدل زكجٍا 
السابؽ هف هكدة كهحبة، لكف األطفاؿ لف يجدكا أبدا بيتا يىعهكف فيً بالعطؼ كالحىاف كالبيت الذم كاف 

كذا يفرض عمى الطفؿ أف يختار . يضهٍـ هع أبكيٍـ ٌها أف تحتضىً أهًُّ بعيدا عف عطؼ أبيً إٌك
 يحتضىً أبكي بعيدا عف حىاف األـ، كفي كثير هف الحاالت تترؾ الحضاىة لمجدة، كها  أفٌهاإكرعايتً، ك

:  ثار سمبية عمى هىاخ األسرة كبالتالي الطفؿ، كهىٍاآأكضح أف اىفصاؿ الكالديف يؤدم إلى 

. ٌهامحرهاف الطفؿ هف عطؼ أحد كالديً أك كؿ .1

. افتقادي الرقابة الهطمكبة .2

. ضعؼ شخصٌية الطفؿ .3

.  كشركد الذٌف في الفصؿ،االىطكاءهثؿ التخمؼ الدراسي ىتيجة اآلثارالىفسٌية عمى الطفؿ  .4

 فقد يصبح عاجزا صحٌيا، كقد ، فإذا هرض،افتقار الطفؿ إلى الرعاية الصحٌية كتعرضً لمحكادث .5
اضطرابات كجداىٌية، هف  كتككف حالتٍالىفسٌية ههزقة لمغاية، كيعاىي ،يصاب الطفؿ بصدهات ىفسٌية

 كعبلقتً بأسرتً ، كلديً ىزعة تدهيرٌية كهزاجً العاـ هتكترا،كتككف ىظرتً سكداكٌية لمهحيط الذم حكلً
ذا كمً هف شأىً أف يؤدم إلى ىشكء حدث ىاجح هىحرؼ . هتكترة، كال يحهؿ أم تقدير لكالديً ٌك

دهاف الهخدرات، كيتصؼ بالسمبية،السرقةهثؿ السمكؾ كههارس لشتى أىكاع الجرائـ   كيسٍؿ اىقيادي، ، كا 
 . كيتككف لديً هشاعر كأحاسيس بالدكىٌية، هها يجعمً هشتت الكجداف كاالتجاي
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يعٌد الطبلؽ صدهة قكية عمى األبىاء كبالذات في السىة األكلى هف الطبلؽ إذ يككف كقكعً عميٍـ ك
 ،كاألسرٌية بحيث تقؿ رعايتٍـ األبكٌية، كتتدٌكر صحتٍـ كتٍبط هعىكياتٍـ الىفسٌية هؤلها هف الىاحية

.  عمى سمطة أبكيٍـف ٌذا االىحطاط الهعىكم بالبكاء كاليأس أكثر هف أم كقت هضى فيتهردكففيكاجٍك
كال شؾ أف غياب األب عىٍـ يثير عىدٌـ القمؽ، ك يبمكر لديٍـ هشكبلت اقتصادٌية كاجتهاعٌية ألٌىً عىد 

تهزؽ الىسيج األسرم تتغير تباعا حياة األبىاء لتصؿ إلى الحالة السيئة سكاء أكاف في أسرتٍـ أك هدرستٍـ 
 فتذبؿ حيكيتٍـ كتتعطش عكاطفٍـ لمهحبة كالرعاية، فضبل ،بحيث تترجـ عمى شكؿ تكتر كقمؽ كاضطراب

عف حاجتٍـ لؤلشياء الهادٌية التي تتزايد هع تقدهٍـ في العهر، كتدىي كضعٍـ االقتصادم بسبب عدـ تقديـ 
 (.2000عهر، )العكف الهالي هف األب أك لقمتً في أغمب األحياف 

 فيحصؿ عىدها يتعرض لظركؼ خاصة كطبلؽ كالديً، كبالتالي ،ٌها االضطراب لدل الهراٌؽأ
تظٍر لديً أعراض اغترابية تتهثؿ في اغترابً عف كالديً، ككذلؾ ضعؼ العبلقات االجتهاعية، كشعكري 

 كذلؾ يؤدم إلى ظٍكر هشكمة االغتراب في األسر الهىفصمة حيث يصبح اتصاؿ الهراٌؽ بأم ،بالذىب
عبد )هف كالديً هسألة هثيرة لؤلزهات كها تظٍر هشاعر الغضب كالتىاقض في أهكر تربيتً السميهة 

(.  2006الحافظ، 

 Self- Esteem تقدير الذات 2.3

يعٌد هفٍكـ الذات أحد الهفاٌيـ الحديثة ىسبيا، حيث بدأ االٌتهاـ بتقدير الذات ضهف ىظريات 
 ,Mead, 1913; James, 1908; Colly)الذات، كحظي باٌتهاـ العديد هف الباحثيف هف أهثاؿ 

 ,Cripe) كقد جاء ٌذا االٌتهاـ ىتيجة لؤلثر الكبير لتقدير الذات في هراحؿ حياة الفرد الهختمفة 1902)
2001  .)

الحاجة لتقدير الذات إحدل الحاجات األساسٌية لئلىساف، هكضحا ذلؾ في ٌـر  اعتبر هاسمكك
الحاجة إلى التقدير الذاتي، : لمفرد الحاجة إلى تقدير الذات، هتضهىا أهريف األكؿ الىفسٌية الحاجات

تقدير اآلخريف كيتضهف : كيتضهف الشعكر بالكفاءة، كالهٍارة، كاإلىجاز، كاالستقبللٌية، كالحرٌية، كالثاىي
 (. Maslow, 1970)التقبؿ، كالهىزلة االجتهاعٌية 
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يعتبر تقدير الذات خاصية هكتسبة هف البيئة، كتتكقؼ ىشأة تقدير الذات عمى ىتيجة التفاعؿ ك
االجتهاعٌي بيف الفرد كالبيئة االجتهاعٌية الهحيطة بً، فيكتسب الفرد تقديري لذاتً عف طريؽ التىشئة 

(.    2004الضيداف، )ٌهة لىشأة كىهك تقدير الذات ألبىائٍا ـاالجتهاعٌية، حيث تعد األسرة البيئة اؿ

كفي هرحمة الهراٌقة التي يبدأ فيٍا تقدير الذات بالتشكؿ فعميا، فٍي الهرحمة التي يتعرض فيٍا 
الفرد إلى العديد هف الهكاقؼ الحياتٌية التي تؤثر هباشرة عمى تقدير الذات لديً، هف خبلؿ هكاجٍتً لٍذي 

هكاىاتً، كاختباري لقدراتً،الهكاقؼ جراء تقكيهات لٍا، كبذلؾ يككف الفرد قد ككف كشكؿ تقكيها لىجاحً ، كا   كا 
أك فشمً في بىاء عبلقات ىاجحة هع اآلخريف، فيزداد شعكري بقيهتً كمها زادت ىجاحاتً في بىاء ٌذي 

العبلقات، كتىقص قيهتً في تقييهً كتقديري لذاتً كمها قمت ىجاحاتً في حاؿ تعرضً لمفشؿ في بىاء ٌذي 
 (.Murk, 1999)العبلقات 

كلؤلب دكر كبير في ىهك ٌذا الهفٍكـ خاصة أٌف الهراٌقيف يتهتعكف بعبلقة سيككلكجية قكية هع 
 لككف األب يهتمؾ ىفكذا قكيا في األسرة، فٍك هصدر الثكاب كالعقاب، كهف خبلؿ تفاعؿ الهراٌقيف ؛آبائٍـ

(.  2004الضيداف، )هع آبائٍـ يؤدم إلى دعهٍـ ىفسٌيا كاجتهاعٌيا 

 ,Bamaca, Umana-Taylor & Shin)باهاكا كيهاىا تايمكر كشايف كألفارك حيث أكد كؿه هف 
Alfaro,  2005)   أٌف تقدير الذات لمهراٌقيف يتأثر بكؿ هف سمكؾ األـ كاألب، في حيف يتأثر تقدير

. الذات لئلىاث بسمكؾ األـ فقط

أٌف تقدير الذات عبارة عف  (Cooper, 1981)تتعدد كتتىكع تعريفات تقدير الذات، فيرل ككبر ك
هجهكعة هف االتجاٌات كالهعتقدات التي يستدعيٍا الفرد عىدها يكاجً اآلخريف كتتضهف هعتقداتً فيها إذا 

.  كاف يتكقع الىجاح أك الفشؿ كهدل إدراؾ الفرد لخبرات الفشؿ كقدراتً عمى اجتياز خبراتً السابقة

تقدير الذات بأىً اتجاٌات الفرد الشاهمة ىحك ذاتً سكاء  (Rosenberg, 1965)كعرؼ ركزىبيرغ 
 قيهة كأٌهية، مكاىت اتجاٌات سالبة أك هكجبة، حيث يعبر تقدير الذات الهرتفع عف رؤيتً لذاتً ككياف ذ
 .بيىها تقدير الذات الهىخفض يعىي عدـ رضا الفرد عف ذاتً أك رفضً لذاتً أك احتقاري لذاتً
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كيعتبر هفٍـك تقدير الذات عىد الفرد ٌك درجة الرضا التي يشعر بٍا ىحك ذاتً كتقديري ألٌهيتً 
ك ال يىطكم عمى غركر أك إشباع عمى حساب اآلخريف، بؿ إٌىً سعي الفرد الطبيعي  كأٌهية هساعيً، ٌك

(.  2006 أبك العيد،)لمتفكؽ هف خبلؿ تحقيؽ أٌدافً 

 كخصائصٍا كٌمٍا،ٌف تقدير الذات ٌك التقييـ العاـ لدل الفرد لذاتً أ( 2007) كها يرل الهعايطة
 كالجسدٌية، كيىعكس ٌذا التقييـ عمى ثقتً بذاتً، كشعكري ، كاألخبلقٌية، كاالىفعالٌية، كاالجتهاعٌية،العقمٌية

ا كفكرتً عف هدل أٌهيتٍا كتكقعاتً هىٍا كها يبدك في هختمؼ هكاقؼ الحياة .  ىحٌك

تقدير الذات بأٌىً تقييها تتهثؿ في إصدار الحكـ كأيضا أحكاـ اآلخريف لهعاىي  (1993)ككصؼ إبراٌيـ 
كية الذات، كىطاؽ الذات كتصكر الذات، كهجهكع تمؾ القيـ الهدركة  الذات الهتهثمة في الذات الجسهٌية، ٌك

. يهكف أف يعبر عىٍا هف خبلؿ الهظاٌر السمككٌية لمفرد أثىاء الهحادثة

ارىيش  كيصؼ كؿه هف تقدير الذات بأٌىً شعكر الفرد   (Maria & Harnish, 2000) هاريا، ٌك
. باإليجابية عف ىفسً هتهثمة في الكفاءة، كالقكة، كاإلعجاب بالذات، كاستحقاؽ الحب

 كيتضهف تقدير الذات ىظرة الشخص الشاهمة لذاتً أك لىفسً، كالتقدير يتضهف التقييـ، كالحكـ 
عمى هعرفة الذات التي تتضهف اإليجاب أك السمبي، فالتقدير اإليجابي يرتبط بالصحة الىفسٌية، كالتكافؽ، 

(. Kristen, Shibley & Carolin, Brenda, 1999)كالتقدير السمبي يرتبط باالكتئاب 

:  حاجات التقدير إلى (2010)كفي ٌذا الصدد فقد صىفت هحهكد 

 . حاجات التقدير التي تتضهف الرغبة القكية في اإلىجاز، كالكفاءة، كالثقة بالىفس .6

حاجات تشترؾ هع التصىيؼ األكؿ كلكىٍا تتضهف الرغبة في الحصكؿ عمى الٍيبة كاإلعجاب، إذ  .7
 . ف الىاس لديٍـ احتياج حقيقي لمتقدير هف خبلؿ اآلخريفإ
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:  اناصر تقدير الذات2.3.1

: إلى أٌـ العىاصر الهككىة لتقدير الذات بها يمي (2010)أشارت هحهد 

 الشعكر بالثقة. 

 هعرفة الذات. 

 الشعكر باالىتهاء. 

 الشعكر بالٍدؼ أك الغاية. 

 اإلحساس بالكفاءة كالقدرة الشخصٌية.  

:   العوامل التي تؤثر امى تقدير الذات 2.3.2

إٌف إلحساس الفرد بالقيهة الذاتية ككفايتً كقدرتً عمى التغمب عمى االحباطات كهشكبلت الحياة 
الهختمفة، تساعدي عمى استعادة تكافقً الىفسٌي كاستهراري عىد هكاجٍة الضغكط كاالحباطات الهختمفة، 

عطائً حرية التعبير، كالهىاقشة تجعمً يشعر بالقيهة كالكفاية كالقدرة عمى الهكاجٍة  (. 2004الدسكقي، )كا 

أٌف أفضؿ طريقة لبىاء تقدير ذاتي عاؿو ٌك أف تعرؼ كيؼ يىشأ التقدير  (2008)كأكد أىتكىي 
الذات الهتدىي، ككيؼ يظٍر في اآلخريف، ستككف في ذلؾ الكقت قادر عمى أف ترل ها يهكىؾ القياـ بً 

ىاؾ عكاهؿ كثيرة تؤثر في تقدير الذات، هىٍا ها ٌك داخمي كالقدرة العقمية  .لرفع هستكل تقديرؾ لذاتؾ ٌك
  .التي تؤثر في تقييـ الفرد لذاتً، كهىٍا ها ٌك خارجي كىظرة اآلخريف إليً

فالهراٌؽ يتأثر في ىهكي االجتهاعي باألشخاص الذيف يتعاهؿ هعٍـ، كثقافة الهجتهع الذم يعيش 
في إطاري، كتىعكس ٌذي العكاهؿ عمى سمككً كأىشطتً العقمٌية كاالىفعالٌية، كهف ىاحية أخرل يتأثر تقدير 

لكي يتـ إشباع الحاجة لمثقة كاالستقبلؿ : الذات لدل الهراٌؽ بإشباع حاجاتً األخرل، كعمى سبيؿ الهثاؿ
(.  2008العىاىي، )ال بٌد هف إشباع حاجات أخرل لديً هثؿ الحاجة إلى الحب كالهكدة كاألهف كاالىجاز 
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:   العوامل التي تؤدي إلى التقدير السمبي لمذات2.3.3

ي كاآلتي،أٌف ٌىاؾ عدة عكاهؿ تؤدم إلى التقدير السمبي لمذات (2010)حيث أشارت هحهكد  :  ٌك

 كالىظاـ االستبدادم في األسرة كالتربية االستبدادٌية في الهدارس:  عكاهؿ ثقافٌية. 

 هثؿ اإلسراؼ في الحهاية القائـ عمى التسمط هف قبؿ الكالديف، :  عكاهؿ ترجع إلى الطفكلة الهبكرة
لحاح الكالديف في استثارة غيرة الطفؿ بهقارىتً بأطفاؿ  كالتسذلط هف قبؿ الغير، كالهىافسة هع األخكة، كا 

 . آخريف، كالصراهة الهفرطة في الىظاـ، كالعقاب، كالعقاب بالتخكيؼ أك اإلفزاع

 كالعيكب الجسهية، كضآلة الىجاح، كالفشؿ، كالشعكر باالختبلؼ :  عكاهؿ ىاشئة عف الهكاقؼ الجارية
عف الغير، كالترفع أك الرفض هف قبؿ اآلخريف، كالعجز عف الكفاء بها تتطمبً أهكر الحياة هف صفات 

.  الذككرة أك األىكثة، كصراهة الهثؿ، كالشعكر باإلثـ كالذىب، كىظرة الغير لً عمى أىً طفؿ صغير

ا  فالهراٌؽ الذم لديً هشكمة في تقديري لذاتً يككف عريضة لمصدهة هف األحداث حيث أىة يفسٌر
 (. Seymour, 1998)بشكؿ سمبي 

فتقدير الذات اإليجابي يهىح الهراٌؽ الشعكر بالحب كالتقبؿ كالثقة كاإلقباؿ عمى الهحاكالت 
(. 2005سميهاف، )الجديدة، كيبىي عبلقات جيدة هع اآلخريف 

 Adolescence Stageمرحمة المراىقة  2.4

يهٌر الفرد في حياتً بهراحؿ ىهائية هتعددة، كهف الهؤكد أٌف كؿ هرحمة هف ٌذي الهراحؿ تتأثر بها 
هكاىات الحياة التي  قبمٍا كتهٍد لها بعدٌا أم أىٍا عهمية هتصمة كهستهرة فالفرد يكلد كلديً قدرات كا 

ا البيئة فيستجيب لٍا بشكؿ أك ب دياب، )خر ليصؿ إلى هرحمة الىضج كاالستقبللية في الرشد آتستثيٌر
2006  .)

 تتسـ باتساع هظاٌر إذم حياتً، ؼكتعٌد هرحمة الهراٌقة، هف أٌـ الهراحؿ التي يهر بٍا الفرد 
الىهك، كبالتحكالت الجسهٌية كاالجتهاعٌية كاالىفعالٌية، كاالىفتاح عمى خبرات ىفسٌية كاجتهاعٌية جديدة، قد 
تسبب بعض االرتباؾ، كاالضطرابات االىفعالٌية، كقد تتطكر إلى هشكبلت تترؾ أثرا عهيقا في شخصٌية 
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الهراٌؽ، كتؤثر عمى تكافقً الىفسٌي كاالجتهاعٌي في الهراحؿ البلحقة، كيعٌد التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعٌي، 
ؿ الفرد لمتكافؽ هع ف سً كالهجتهع، تكافقا سكيا يحكؿ دكف ظٍكر ؼهف هؤشرات الصحة الىفسٌية، التي تٌؤ

(. 2004الدالي، ) اضطرابات ىفسٌية كاجتهاعٌية لديً

 كركز كؿ كاحد هىٍها عمى جاىب هعيف، ،هف العمهاء الذيف اٌتهكا بهرحمة التطكر عىد الهراٌقيف
عف التطكر الجىسٌي، كالهرحمة الٍرهكىية عىد الهراٌقيف، كتحدث  Freud( -19531905)تحدث 

Erikson( 1950-1968)  عف تطكر الدكر هف هرحمة الطفكلة إلى هرحمة الهراٌقة، أٌهاMarcia 
عف الهقدرة عمى  Piaget( 1972)تحٌدث كتحٌدث عف بىاء الٍكية عىد الهراٌقيف، ؼ ،(1980-1966)

 Kolbergحؿ الهشاكؿ، كعهؿ تجارب إليجاد حمكؿ لهعكقات تصادفً في هرحمة الهراٌقة، ك تحٌدث 
ذي  (1984-1976) عف تطكر أساسيات أخبلقٌية هرتبطة بالهجتهع الذم يعيش فيً الهراٌؽ، ٌك

األساسيات األخبلقٌية لٍا عدة زكايا فردٌية الشخص، كالزاكية الهجتهعٌية، كالككىٌية التي تحدد أخبلقيات 
(.   Elizabeth & Hutchison, 2008)الهراٌؽ 

 كراٌؽ ، كراٌؽ البمكغ أم قارب البمكغ، فراٌؽ الشيء يعىى قاربً،(الهقاربة)الهراٌقة في المغة 
(. 1995الديدم،) كالحمـ ٌك القدرة عمى اإلىجاب كالتىاسؿ ،الغبلـ هعىاي قارب الحمـ

هشتقة هف الكمهة  (Adolescence)أف كمهة هراٌقة باالىجميزية  (Hurlock, 1985) كيعرفٍا 
.   كالجىسيٌ ، كاالىفعاليٌ ، كالعقمي،كهعىاٌا التدرج ىحك الىضج البدىي (Adolescere)البلتيىية 

أٌف الهراٌقة تبدأ عىد البمكغ كتىتٍي عىد  (Papalia & Olds,1982)كيذكر باباليا ك أكلدس 
ى فترة يحدث بٍا تغييرات ىفسٌية،الىضج ى تقع ، كاجتهاعٌية كثيرة لدل الهراٌؽ، كعقمٌية، كجسهٌية، ٌك  ٌك

.  حتى أكائؿ العشريىات12بيف الطفكلة كالرشد كتهتد هف سف 

 بداية هف البمكغ الجىسٌي في سٌف ،كالهراٌقة ٌي فترة االىتقاؿ هف هرحمة الطفكلة إلى هرحمة الرشد
ذا االىتقاؿ يككف هتضهىا ،عاها (21)عاها كالكصكؿ إلى الرشد كالىضج الجسهٌي في حكالي  (12)  ٌك

 كاالجتهاعٌية كالتداخؿ بيف أشكاؿ الىهك الهختمفة ٌك الذم ، كالهعرفٌية،تغييرات في الجكاىب البيكلكجٌية



23 
 

ذي الفترة تعتهد عمى العديد هف العكاهؿ  الحضارٌية كالبيكلكجٌية ،يهىحٍا األٌهٌية السيككلكجٌية البالغة  ٌك
(Chulman, 1984;& English, 1968  .)

:  مراحل المراىقة2.4.1

راف ي (1990)كيقسـ ٌز :   الهراٌقة إلى ثبلث هراحؿ ٌك

. عاها كتقابؿ الهرحمة اإلعدادٌية (14-12) هرحمة الهراٌقة الهبكرة هف  2.4.1.1

 .كتقابؿ الهرحمة الثاىكٌية (17-15) هرحمة الهراٌقة الهتكسطة هف  2.4.1.2

 .كتقابؿ الهرحمة الجاهعٌية (21-18) هرحمة الهراٌقة الهتأخرة هف  2.4.1.3

ٌف طكؿ فترة الهراٌقة إأٌف ٌذي التقسيهات قد تتغير هف هجتهع آلخر أك هف بيئة ألخرل إذ  كيذكر
 فالهراٌقة ، كاألدكار االجتهاعٌية التي يقكـ بٍا الهراٌقكف،يختمؼ باختبلؼ الثقافات كالعادات االجتهاعٌية

 كالىهط الثقافي كالهجاؿ الىفسٌي الذم يعيش فيً ،تعتبر هحصمة التفاعؿ بيف العكاهؿ الكراثٌية الحيكٌية
.  الهراٌؽ

ا تعرضا لبلضطرابات     ك  الىفسٌية تعتبر هرحمة الهراٌقة هف أٌـٌ هراحؿ الىهك كأصعبٍا كأكثٌر
ى هرحمة  ىتيجة  (الضغكط كالعكاصؼ)بسبب اىتقاؿ الهراٌؽ هف هرحمة الطفكلة إلى هرحمة الرشد ٌك

فتكيفً في ٌذي .  كبيكلكجٌية يهر بٍا الهراٌؽ، كاجتهاعٌية،كسيككلكجٌية،  كجسهٌية،لتغييرات كتحكالت عقمٌية
كاضحا عمى تكيفً في باقي الهراحؿ التالية كالتي تترؾ أثرا عهيقا عمى شخصيتً فيها  الهرحمة يؤثر تأثيرا

بعد كهحاكلة تفسير أزهة الهراٌقة تستدعى البحث في الظركؼ االجتهاعٌية الهحيطة بالهراٌؽ كتحهمً 
الهسؤكلٌية كاالستقبللٌية التي يحصؿ عميٍا كتكقعات الهحيطيف بً، فثكرة الهراٌؽ كتهردي ال يعبر عف 

اىحرافً كشذكذي بقدر ها ٌي ثكرة داخمية ذاتية سببٍا خكفً هف الهرحمة الجديدة كالهسؤكلية التي تمقى عمى 
 كأف يككف عىد حسف ظف اآلخريف بً كتختمؼ ٌذي الهرحمة هف هجتهع آلخر كهف حضارة ألخرل ،كاٌمً

 فهجرد البمكغ يتـ الزكاج كتحهؿ ،فالهجتهعات البدائية ال يهٌر األفراد بهرحمة الهراٌقة كها في هجتهعىا
 فبل تكجد هشكبلت اقتصادٌية أك اجتهاعٌية إزاء ٌذا الكاقع تظٍر ٌىا الحاجة الهمحة لئلرشاد ،أعباء األسرة
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الىفسٌي في ٌذي الهرحمة لهساعدة الهراٌقيف عمى هكاجٍة التغيرات الجديدة كالهتكقعة هف خبلؿ تكفير 
الهىاخ الهىاسب لتحقيؽ ذكات كتطكير قدراتٍـ الشخصٌية في كافة هياديف حياتٍـ العهمية فٍـ في حاجة 

؛ صادؽ كأبك 1990الحافظ، ) كلكىٍـ في البداية يريدكف أف يشعركا باالٌتهاـ كالحب ،إلى التكجيً كالىصح
(. 1990الحطب،   

 خصائص مرحمة المراىقة 2.4.2

أٌف ٌذي الهرحمة تتسـ بتغييرات أساسية تطرأ عمى  (1992 قىاكم،  2002عطية، )أكضح كؿ هف 
 كاالجتهاعٌي، كفيها يمي تفصيبل ، كاالىفعاليٌ ، كالعقميٌ ، كالجىسيٌ ،الهراٌؽ في كافة جكاىب ىهكي الجسهيٌ 

: لٍذي الجكاىب

:   كتىقسـ إلى ثبلثة أقساـالخصائص الجنسّية

 ي الفترة التي تظٍر فيٍا بشائر الىهك الجىسي: ها قبؿ البمكغ  . ٌك

 كتبدأ الغدد الجىسٌية في تأدية كظيفتٍا هع عدـ ،تىضج التغييرات الجىسٌية: فترة البمكغ 
 . الىضج الكاهؿ في العهمية الجىسية

 في ٌذي الفترة تقكـ األعضاء التىاسمٌية بكظيفتٍا كاهمة: ها بعد البمكغ. 

كلقد اتضح أٌف بدايات كىٍايات ٌذي الفترات الثبلثة تخضع لعكاهؿ هختمفة هىٍا الجىس حيث كجد أٌف 
البىات يىضجف جىسيا قبؿ الذككر بىحك عاـ تقريبا كها تكجد عكاهؿ ألخرل بيئية تتصؿ بالىضج الجىسي 

.  الهبكر كالتغذية كالجك كاألرض

ي الهرحمة الثاىية كيتهيز بالىهك السريع:الخصائص الجسمّية  ، كتؤثر كؿ هف الهحددات الكراثية، ٌك
فراز الغدد في عهمية الىهك في ٌذي الهرحمة كتستهر عاهيف أك ثبلثة أعكاـ هف  -10)كالجىس كالتغذية كا 

عاها لدل  (18) الىهك إلى سف ؤعاها لمهراٌقيف، بعدٌا يبط (15-12) كهف ،عاها لمهراٌقات (14
. عاها لدل الذككر (20)اإلىاث ك 
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 تتسـ اىفعاالت الهراٌؽ في الفترة األكلى هف الهراٌقة بالتكتر كالقمؽ كاالضطراب :الخصائص االنفعالّية
 كالعىؼ كالحدة كالتىاقض، كتىشأ لديً ، كالتحكـ، كعدـ الضبط، كعدـ الثبات االىفعالي،كعدـ الكضكح

ٌهة لهشكبلتً كاضطرابً االىفعالي عدـ القدرة ـكهف األسباب اؿ.  كتتشكؿ لديً العاطفة،عكائؽ شخصٌية
 كالتي ال تعاهمً بها يتىاسب كدرجة ىضجً الحالي كعجزي الهالي ،عمى التعاهؿ هع البيئة التي يعيش فيٍا

 كتحهمً بعض الهسؤكلية في كقت تعجز إهكاىياتً عف ،كعدـ هقدرتً عمى هجاراة أصدقائً فيها يىفقكىً
 .تحهمٍا

 كتعتبر هرحمة التطبيع االجتهاعي يسعى الهراٌؽ خبللٍا الكتساب القيـ كالهعايير :الخصائص االجتمااّية
 كالهيؿ لبلستقرار ،االجتهاعٌية هف األفراد ذكم التأثير في حياتً يتهيز باالٌتهاـ بالهظٍر الشخصي

 فالهراٌؽ ،ر كتىاهي الهسؤكلٌية االجتهاعٌية،االجتهاعٌي كاالعتهاد عمى الىفس كالهيؿ إلى الجىس اآلخ
 كيشترؾ هعٍـ في األىشطة كالهيكؿ كاالتجاٌات ،يسعى لمحصكؿ عمى القبكؿ كالتأييد لمهجهكعة أقراىً

 كفٍـ هشاعري كاحتياجاتً ليجدٌا في عالـ ،لتحقيؽ اإلشباع الذم لـ يحصؿ هف كالديً هف اإلحساس بذاتً
 . األقراف فيكف لٍذا العالـ الكالء كاإلخبلص

ي فترة ىهك عقمي سريع كتتسـ بىهك القدرات كىضجٍا :الخصائص العقمّية ىهك القدرة العقمية عاهةن ) ٌك
 ابتداءن هف العاـ السادس بطيئا، بعدٌا يبدأ ٌذا الىهك (كىضج االستعدادات كالقدرات الخاصة لدل الهراٌؽ

ذا الىهك يؤثر عمى القدرات العقمية الهختمفة كالتذكر كاالستيعاب كالحفظ كالقدرة عمى االستدالؿ ،عشر  ٌك
.   كالتخيؿ كالهيكؿ كتىاهي القدرات الهٍىية

:  األشكال العامة لممراىقة2.4.3

 : أٌف هرحمة الهراٌقة لٍا عدة أشكاؿ هتهثمة بها يمي  (2011فركجة، )كأكضح 

ي تتسـ باالعتداؿ: (المتكيفة)المراىقة المتوافقة   كالهيؿ إلى االستقرار كاالتزاف ، كالٍدكء الىسبيٌ ،ٌك
 كتكاهؿ االتجاٌات حيث يككف الهراٌؽ عبلقة طيبة هع هف يحيطكف بً هها يؤدم إلى رضاي ،العاطفي
 كيحقؽ التكافؽ هع ذاتً كاآلخريف ، فيبتعد عف الخياالت كأحبلـ اليقظة كالشؾ في األهكر الديىية،عف ىفسً
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 فٍذي الهرحمة تكاد تخمك هف العىؼ كالتكترات االىفعالية الحادة ،الهحيطيف بً كخصكصا كالديً كأسرتً
 .بسبب تكافر كـ هف الخبرات لدل الهراٌؽ تؤدم إلى عهمية التكافؽ االجتهاعي

 تتسـ الهراٌقة ٌىا باالىطكاء كالعزلة الشديدة كالسمبية كالتردد كالخجؿ :المراىقة االنسحابّية المنطوّية
كالشعكر بالىقص فيشعر الهراٌؽ بالىقص كيهيؿ إلى االىسحاب كاالقتصار عمى أىكاع الىشاط االىطكائي 
ككتابة الهذكرات التي تعبر عف اىفعاالتً كيهيؿ لىقد الىظـ االجتهاعٌية كالثكرة عمى تربية األبكيف كتىتابً 
اـ كالخياالت الهرضية كالتفكير الهتهركز حكؿ الذات كاإلسراؼ في  الٍكاجس كأحبلـ اليقظة إلى حد األٌك

الجىسية الذاتية كاالتجاي إلى قراءة الكتب الديىية كالىزعة الديىية الهتطرفة بحثا عف الراحةالىفسٌية كالخبلص 
 .هف هشاعر الذىب

الهراٌقة في ٌذا الشكؿ هتهردة ثائرة تتسـ بالسمكؾ العدكاىي الهكجً ضد : المراىقة العدوانّية المتمردة
األسرة كالهدرسة كأشكاؿ السمطة في الهجتهع الخارجي، كهحاكالت االىتقاـ ك التشبً بالرجاؿ كاألساليب 
االحتيالية في تىفيذ رغبات الهراٌؽ كهآربً كاالىحرافات الجىسية كالعدكاف عمى األخكة كالزهبلء كالعىاد 
بقصد االىتقاـ هف الكالديف كاإلسراؼ الشديد في اإلىفاؽ كتحطيـ أدكات الهىزؿ كالتعمؽ الزائد بركايات 
عبلف اإللحاد كالشككؾ الديىية كالشعكر بالظمـ كىقص التقدير  الهغاهرات كالحهبلت ضد رجاؿ الديف كا 

 .كاالستغراؽ في أحبلـ اليقظة كالتأخر الدراسي

كتتسـ ٌذي الهرحمة باالىحبلؿ الخمقي التاـ، كاالىٍيار الىفسٌي الشاهؿ كالجىاح كالسمكؾ : المراىقة المنحرفة
الهضاد لمهجتهع كاالىحرافات الجىسية كسكء األخبلؽ كالفكضى كاالستٍتار كبمكغ الذركة في سكء التكافؽ 

.  كالبعد عف الهعايير االجتهاعٌية في السمكؾ

ىاؾ ها يدؿ عمى اختبلط شكؿ الهراٌقة بهعىى تطكر الهراٌقة هف أحد أشكالٍا إلى شكؿ آخر كتجهع  ٌك
كها أف شكؿ الهراٌقة يتغير بتغير . بعض الحاالت بيف هبلهح شكميف أك أكثر هف األشكاؿ السابقة

ظركفٍا كالعكاهؿ الهؤثرة فيٍا، ككذلؾ فإف السمكؾ اإلىساىي يتسـ بالهركىة القابمة لمتعديؿ كأف قيهة اإلرشاد 
 . الىفسٌي يكهف في تعديؿ شكؿ الهراٌقة الهىحرفة ليتجً ىحك التكافؽ كالسكاء
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إلى أبرز هظاٌر سكء  (Soreson & forehand, 1971)كأشار كؿ هف سكرسكف ك فكريٍاىد 
: التكافؽ في هرحمة الهراٌقة الشعكر بالدكىية التي تعزل  لعدة أسباب هىٍا

 خبرات الفشؿ الهتكرر .

 ًهقارىة الفرد باآلخريف ههف ٌـ أعمى هى. 

  (الهقارىة باآلخريفك ،التفرقة في الهعاهمةك ،الرفض)اتجاٌات الكالديف الخاطئة في التىشئة. 

 الخبرات الهدرسٌية السيئة. 

 حاجات المراىقين 2.4.4

راف، 2011فركجة،  )كحدد كؿ هف  ي كها  (1997؛ ٌز أٌـ الحاجات األساسية التي يحتاجٍا الهراٌؽ ٌك
:  يمي

: الحاجة إلى األمن

 كالصحة الجسهٌية، الحاجة إلى الشعكر باألهف الداخمي، ،كتتضهف الحاجة إلى األهف الجسهي
الحاجة إلى البقاء حيا، الحاجة إلى تجىب الخطر كاأللـ، الحاجة إلى الحياة األسرية اآلهىة، الحاجة إلى 

 .الخ.....الحهاية ضد الحرهاف هف إشباع الدكافع، الحاجة إلى الهساعدة في حؿ الهشكبلت الشخصية، 

:  الحاجة إلى الحب والقبول

كتتضهف الحاجة إلى الحب كالهحبة، الحاجة إلى القبكؿ كالتقبؿ، الحاجة إلى األصدقاء، الحاجة 
سعاد اآلخريف  .إلى االىتهاء إلى الجهاعات، الحاجة إلى الشعبية كا 

:  الحاجة إلى مكانة الذات

الحاجة كالحاجة إلى االعتراؼ هف اآلخريف، ككتتضهف الحاجة إلى االىتهاء إلى جهاعات الرفاؽ، 
الحاجة إلى اتباع كالحاجة إلى تقميد اآلخريف، كالحاجة إلى الىجاح االجتهاعي، كإلى التقبؿ هف اآلخريف، 
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الحاجة إلى الهساكاة هع رفاؽ السف كالزهبلء في الهظٍر كالحاجة إلى الهركز كالقيهة االجتهاعية، كقائد، 
. الحاجة إلى تجىب المكـ، كالحاجة إلى الهعاهمة العادلةككالهبلبس كالهصركؼ كالهكاىة االجتهاعٌية، 

:  الحاجة إلى ااشباع الجنسيّ 

الحاجة إلى كالحاجة إلى اٌتهاـ الجىس اآلخر كحبً، ككتتضهف الحاجة إلى التربية الجىسٌية، 
 .التخمص هف التكتر

:  الحاجة إلى النمو العقمي واالبتكار

الحاجة إلى تحصيؿ الحقائؽ، ككتتضهف الحاجة إلى التفكير كتكسيع قاعدة الفكر كالسمكؾ، 
الحاجة كالحاجة إلى الىجاح كالتقدـ الدراسي، كالحاجة إلى التىظيـ، كالحاجة إلى الخبرات الجديدة كالتىكع، ك

الحاجة إلى إشباع الذات عف طريؽ العهؿ، كالحاجة إلى السعي كراء اإلثارة، كإلى التعبير عف الىفس، 
الحاجة إلى الهعمكهات كىهك القدرات، كالحاجة إلى التكجيً كاإلرشاد العبلجي كالتربكم كالهٍىي كاألسرم ك

. كالزكاحي

 : الحاجة إلى تحقيق وتأكيد الذات

الحاجة إلى العهؿ ىحك ككتتضهف الحاجة إلى الىهك، الحاجة إلى التغمب عمى العكائؽ كالهعكقات، 
الحاجة إلى هعرفة الذات، كالحاجة إلى أف يصبح سكيا كعادال، كالحاجة إلى هعارضتً لآلخريف، كٌدؼ، 

  .الحاجة إلى تكجيً الذاتك

هف خبلؿ عرض اإلطار الىظرم السابؽ ترل الباحثة أٌف الحرهاف األبكٌم هتهثبل في أسبابً كأىكاعً      ك
 ههثبل في الضغكطات ا سمبياكأعراضً، كأثاري السمبية يؤثر عمى تقدير الذات هها يجعؿ ٌىاؾ شعكر

ال سيها أٌىٍا تشهؿ خصائص ىفسٌية كاجتهاعٌية ك ،أٌهيةهف  لها لٍذي الهرحمة ،الىفسٌية لدل الهراٌقيف
ذا  ـ بالدكىٌية كالفشؿ كعدـ ، فإٌف ذلؾ سيؤدم إلى اإلىحراؼ،ذا لـ يتـ بشكؿ صحيحإكجسدٌية، ٌك  كيشعٌر

ذا هرتبط بكجكد الهراٌؽ في كىؼ أسرتً بكجكد كبل الكالديف، كخاصة األب لها يهثؿ دكري هف  التكيؼ، ٌك
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أٌهية في هرحمة الهراٌقة، كفي بىاء هستكل تقدير الذات لديٍـ، كفي حاؿ عدـ كجكدي يؤدم إلى ظٍكر 
 .الهشكبلت الىفسٌية، كتدىي هستكل تقدير الذات لديٍـ

:  النظريات المفسرة لموضوع الدراسة2.5

صىفت الىظريات الهتعمقة بهكضكع الدراسة إلى ثبلثة هجاالت، الحرهاف األبكم، تقدير الذات، 
:  كالهراٌقة، كيهكف إجهالٍا عمى الىحك اآلتي

 :   النظرّية السيكولوجّية التي فسرت الحرمان2.5.1

: Attachment(  Bowlby, 1980)نظرّية بولبي 

   هف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األدبٌيات الهختصة بهكضكع ٌذي الدراسة، فقد كجدت ىظرٌية ذات صمة 
رتكزت عمى الركابط العاطفٌية االىفعالٌية اكثيقة بٍذا الهجاؿ، ىظرٌية بكلبي، هؤسس ىظرٌية االرتباط التي 

التي تأتي هف األلفة كالصمة الكثيقة هع أحد الكالديف هىذ طفكلتً، التي تعتبر هرحمة هٍهة في حياة 
ٌف الكالديف يعداف هصدرا لؤلهاف كاالطهئىاف ألطفالٍـ في سٌد حاجاتٍـ العاطفٌية أال سيها كاإلىساف، 

:  الىفسٌية، حيث ترتكز ٌذي الىظرٌية عمى ىقطتيف أساسيتيفك

 سكية بيف الفرد كجهاعتً، كأسرتً،ىفسٌيةك ،إقاهة عبلقات اجتهاعٌية . 

 لدل الفرد هف خبلؿ تمؾ العبلقات بحيث تؤدم إلى تكافقً كاىسجاهً بشكؿ  الىفسٌية اشباع الحاجات
 . أفضؿ خاصة في هرحمة الطفكلة الهبكرة

كها أشار بكلبي إلى أٌف عاطفة الحزف الىاتجة عف فقداف أحد األبكيف تؤثر سمبا عمى حياة األكالد  كتأكيدا 
ي :  عمى ذلؾ قسهٍا  إلى أربع هراحؿ ٌك

 حيث يشعر الشخص الهحرـك بالذٌكؿ كيصبح غير قادر عمى هعالجة الهعمكهات: الخدراف. 

 هف التكتر كالقمؽ الشديد الذم يكلد الرغبة في البحث عف اتعتبر ٌذي الهرحمة خميط: الشكؽ كالبحث 
 الشخص الهتكفى كاستعدادتً، كىظرا لمفشؿ في إعادة الفقيد يصاب الشخص الفاقد باإلحباط كخيبة األهؿ
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 التشكش كاليأس. 

 إعادة التىظيـ  . 

  : النظريات التي فسرت تقدير الذات2.5.2

بعد إطبلع الباحثة عمى ىظريات تقدير الذات، اىتقت هىٍا ها لٍا صمة كطيدة بٍذي الدراسة، لككىٍا    
ألقت هزيدا هف الضكء عمى تقدير الذات لدل الهراٌقيف، لككىٍـ الفئة الهستٍدفة في ٌذي الدراسة، التي لٍا 
أٌهية في الدكر التي تقكـ بً األسرة، كىكع الرعاية الكالدية في ىهك ٌذا الهفٍـك لدل األفراد، كهف أٌـ ٌذي 

: الىظريات

 :  الشخصّية وتقدير الذات (Rosenberg, 1989) نظرّية روزنبرج 2.5.2.1

  تعتبر ٌذي الىظرٌية هف أكائؿ الىظريات التي كضعت أساسا لتفسير كتكضيح تقدير الذات، حيث 
ظٍرت ٌذي الىظرٌية هف خبلؿ دراستً لىهك كارتقاء سمكؾ تقييـ الفرد لذاتً، كسمككً هف زاكية الهعايير 

السائدة في الكسط االجتهاعي الهحيط بالفرد، كقد اٌتـ أيضا بصفة خاصة بدراسة تقييـ الهراٌقيف لذكاتٍـ، 
ككسع دائرة اٌتهاهً بعد ذلؾ حيث شهمت ديىاهيات تطكر صكرة الذات اإليجابية في هرحمة الهراٌقة، 

كاٌتـ بالدكر الذم تقكـ بً األسرة في تقدير الفرد لذاتً، كعهؿ عمى تكضيح العبلقة بيف تقدير الذات الذم  
كها اٌتـ بشرح كتفسير الفركؽ . يتككف في إطار األسرة كأساليب السمكؾ االجتهاعي البلحؽ لمفرد فيها بعد

التي تكجد بيف الجهاعات في تقدير الذات هثؿ تمؾ التي بيف الهراٌقيف الزىكج كالهراٌقيف البيض، 
كالهىٍج الذم استخدهً ركزىبرغ ٌك . كالتغيرات التي تحدث في تقدير الذات في هختمؼ هراحؿ العهر

. االعتهاد عمى هفٍكـ  االتجاي باعتباري أداة هحكرية تربط بيف السابؽ كالبلحؽ هف األحداث كالسمكؾ
 قكاعتبر ركزىبرغ أٌف تقدير الذات هفٍكـ يعكس اتجاي الفرد ىحك ىفسً، كطرح فكرة أٌف الفرد يككف اتجاي

ا اتجاٌا  ىحك كؿ الهكضكعات التي يتفاعؿ هعٍا، كها الذات إال أحد ٌذي الهكضكعات، كيكٌكف الفرد ىحٌك
ٌف أال يختمؼ كثيرا عف االتجاٌات التي يكٌكىٍا ىحك الهكضكعات األخرل، كلكىً فيها بعد عاد كاعترؼ ب

كصىؼ .  كلك هف الىاحية الكهية عف اتجاٌاتً ىحك الهكضكعات األخرل،اتجاي الفرد ىحك ذاتً ربها يختمؼ
:  تصىيفاتةالذات إلى ثبلث
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 ي كها يرل الفرد ذاتً كيىفعؿ بٍا: الذات الحالٌية أك الهكجكدة  .ٌك

 ي الذات التي يجب أف يككف عميٍا الفرد: الذات الهرغكبة  . ٌك

 ي صكر الذات التي يحاكؿ الفرد أف يكٌضحٍا أك يعٌرفٍا لآلخريف: الذات الهرغكبة  .ٌك

:   تقدير الذات (smith, 1981)  نظرّية سميث 2.5.2.2

تهثمت ىظرٌية ككبر سهيث في دراستً لتقدير الذات عىد أطفاؿ ها قبؿ الهدرسة الثاىكية، كأكٌد أف 
تقدير الذات هفٍـك هتعدد الجكاىب، كيؤكد ككبر سهيث بشدة عمى أٌهية تجىب كضع الفركض غير 

ي ظاٌرة  تتضهف كبل هف عهميات تقييـ الذات كردكد الفعؿ أك االستجابة الدفاعٌية. الضركرية تقدير ك. ٌك
الذات عىد ككبر سهيث ٌك الحكـ الذم يصدري الفرد عمى ىفسً هتضهىا االتجاٌات التي يرل أٌىٍا تصىعً 

: عمى ىحك دقيؽ، كيقسـ تعبير الفرد عف ذاتً إلى قسهيف

 ك ،التعبير الذاتي  .دارؾ الفرد لذاتً ككصفً لٍاإ ٌك

 كيشير إلى األساليب السمككٌية التي تفصح عف تقدير الفرد لذاتً التي تككف هتاحة ،التعبير السمككي 
.  لمهبلحظة الخارجية

: يميز كوبر سميث بين نواين من تقدير الذات

 تقدير الذات الحقيقي، كيكجد عىد األفراد الذيف يشعركف بالفعؿ أٌىٍـ ذكك قيهة. 

  تقدير الذات الدفاعٌي، كيكجد عىد األفراد الذيف يشعركف أٌىٍـ غير ذكم قيهة، كلكٌىٍـ ال يستطيعكف
 .االعتراؼ بهثؿ ٌذا الشعكر كالتعاهؿ عمى أساسً هع أىفسٍـ كهع اآلخريف

ي : كقد افترض أربع هجهكعات هف الهتغيرات تعهؿ كهحددات لتقدير الذات ٌك

ٌىً بالرغـ هف عدـ قدرتىا عمى تحديد أىهاط أكيذٌب ككبر إلى . الىجاحات، كالقيـ، كالطهكحات كالدفاعات
أسرية ههيزة بيف أصحاب الدرجات العالية كأصحاب الدرجات الهىخفضة في تقدير الذات هف األطفاؿ، 
ي : فاف ٌىاؾ ثبلثا هف حاالت الرعاية الكالدٌية تبدك هرتبطة بىهك الهستكيات األعمى هف تقدير الذات، ٌك
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 تقبؿ األطفاؿ هف جاىب اآلباء . 

 كتدعيـ سمكؾ األطفاؿ اإليجابي هف جاىب اآلباء  . 

 كاحتراـ هبادرة األطفاؿ كحريتٍـ في التعبير هف جاىب اآلباء . 

 :  تقدير الذات وتعقيد مفيوم الذات(Ziller,1973)  نظرّية زيمر 2.5.2.3

يرل زيمر أٌف تقدير الذات، ها ٌك إال البىاء االجتهاعي لمذات، كيؤكد أٌف تقييـ الذات ال يحدث في 
هعظـ الحاالت، إال في اإلطار الهرجعٌي االجتهاعٌي، كيصؼ زيمر تقدير الذات بأٌىً تقدير يقكـ بً الفرد 

كعمى ذلؾ . لذاتً كيمعب دكر الهتغير الكسيط، أك أٌىً يشغؿ الهىطقة الهتكسطة بيف الذات كالعالـ الكاقعي
فعىدها تحدث تغيرات في بيئة الشخص االجتهاعية، فإٌف تقدير الذات ٌك العاهؿ الذم يحدد ىكعية 

كتقدير الذات طبقا لزيمر هفٍكـ يربط بيف تكاهؿ . التغيرات التي ستحث في تقييـ الفرد لذاتً تبعا لذلؾ
. ف يستجيب لهختمؼ الهثيرات التي يتعرض لٍا هف ىاحية أخرلأالشخصٌية هف ىاحية كقدرة الفرد عمى 

كلذلؾ فإٌىً افترض أٌف الشخصٌية التي تتهتع بدرجة عالية هف التكاهؿ، تحظى بدرجة عالية هف الكفاءة في 
. الكسط االجتهاعي الذم تكجد فيً

 :النظرّيات التي فّسرت المراىقة 2.5.3

ا ها يمي    :  لقد اختمفت الىظريات الهيفسِّرة لهرحمة الهراٌقة، باختبلؼ الخمفية الىظرٌية ، كهف أبرٌز

: البيولوجّية  (1924-1844) نظرّية ىول 2.5.3.1

َظٍر ٌذا االتجاي عمى " الهحددات البيَلَجٌية"ٌذا االتجاي عمى الهحددات الداخمية لمسمَك  ركزي
َالذي اعتبر الهراٌقة هرحمة عَاصف َضغَط تَلد فيٍا شخصٌية  ،(1924-1844)ؿيد ستاىمي ٌَ

لسمسمة هو كمية الهراٌقة تخضع ؿ بلػالتي تحدث خكٌية َقد اعتبر التغيرات السمَ، اإلىساو هو جديد
الهراٌقة هيبلدا جديدا يحدث  (ؿٌَ)اعتبر كها . الفسيَلَجٌية التي تحدث ىتيجة إفرازات الغددؿ العَاه
ى شخصٌية ػإلػؿ صٌية الطفػشخؿ فالتغيرات السريعة التي تحدث في ٌذي الهرحمة تحَ، صٌية الفردػفي شخ

َالتغيرات ، ضج الجىسٌيػرات لمىػذي التغيػٌ (ؿٌَ)َيعزَ ، عميًكاىت جديدة هختمفة تهاهاً عها 
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. رات تكَو هتشابٍة عىد جهيع الهراٌقيوػَالىتائج الىفسية لٍذي التغي، الفسيَلَجٌية التي تطرأ عمى الغدد
فالهراٌق يكَو ، بأٌىٍا فترة عَاصف َتَتر (ؿٌَ)فٍا ػَلكَو ٌذي التغيرات سريعة َهفاجئة فقد َص

و يعاىَو هو الشك َالتَتر كالهراٌقك. بسمككًَهو الصعب التىبؤ ؿ، اػسريع االىفعك، فيٍا شارد الذٌو
. الىفسػة بػَعدن الثق، َالعداَة، َاالىفعالية الزائدة، َالصراع، شعَر بالذىب َعدن االستقرارػَال، قػَالقم
حيث يسعى الهراٌق فيٍا ، سبب الهشكبلت قد يعَد إلى أٌو الهراٌق يهٌر بهرحمة هيبلد ىفسي جديدك

ذلك بأٌو التطَرات السريعة ؿ َيعم، ة َالحاجات الىفسٌية األبَيةػسٌية الخاصػً الىفػيو حاجاتػإلى التهييز ب
الهراٌق ػف، ى الىهَ الجسهي َها يرافقٍا هو تغيرات فيزيَلَجية تبلزهٍا تغيرات ىفسٌيةػالتي تطرأ عم

َيؤدي عدن إشباع ، باعػيصبح لديً درجة هو التطَر الداخمي ىتيجة ظٍَر حاجات جديدة تحتاج إلى إش
(. (Muuss, 1975ٌذي الحاجات إلى إصابة الهراٌق باإلحباط 

:     نظرّية التفاال المتبادل بين العوامل البيولوجّية واالجتمااّية2.5.3.2

يركز ٌذا االتجاي عمى التفاعؿ بيف الهحددات الداخمٌية كالخارجٌية لمسمكؾ، كقد تزعـ ٌذا االتجاي 
 في االىتهاء االجتهاعٌي لدل تق حيث عزل الهشكبلت التي يعاىي هىٍا الهراٌؽ إلى تغيراؤليفيف كزهبل

الهراٌؽ، فبعد أٌف كاف يىتهي إلى جهاعة األطفاؿ أصبح يىتهي إلى جهاعة الراشديف هف حيث السمكؾ، 
ٌف ٌذا االىتقاؿ يشكؿ صعكبة بالىسبة لمهراٌؽ، ألٌىً يىتقؿ هف عالـ هعركؼ إلى عالـ جديد غير هعركؼ أك

ال يستطيع المعب كها اعتاد أك التحرؾ كها يشاء، كلذلؾ يشعر الهراٌؽ بالحيرة، . لديً هف الىاحية الىفسٌية
بؿ إٌىً أصبح هرتبطا بقيـ كعادات جهاعة جديدة تهثؿ هستكل أرقى هف الهستكل الطفكلي الذم كاف يىتهي 

كها يشير ليفيف إلى أٌف جسـ الهراٌؽ كها يتىاكلً هف ثكرة في الىهك كالتغيرات الكيهاكية تجعؿ . إليً
فالهراٌؽ يتعرض . الهراٌؽ حائرا ال يدرم كيؼ يستجيب لٍا خصكصا تمؾ التي تتصؿ بالىضج الجىسيٌ 

إلى هكقؼ هجٍكؿ يجعمً هترددا كحائرا هها يسبب لً هشكبلت، كها يتعرض الهراٌؽ إلى هجاؿ جديد 
 ففي الطفكلة ال ،هجٍكؿ بالىسبة إليً حيث يبدأ هجالً الزهىي باالتساع كيىطمؽ بالتفكير إلى هستقبمً البعيد

(. Leivin, Currie & Muldoon,   2009  )يٍتـ إال في الحاضر كهطالبً 

  :إٌف الىظريات التي تىاكلتٍا الباحثة في دراستٍا، كالتي ارتبطت ارتباطا كثيقا بهكضكع الدراىسة       
العبلقة بيف الحرهاف األبكٌم كهستكل تقدير الذات لدل األبىاء في جيؿ الهراٌقة هف كجٍة ىظر الهراٌقيف "
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تفقت عمى أٌهية الدكر الذم تقكـ بً األسرة، كىكع الرعاية الكالدية في ا". في الضفة الغربٌية بفمسطيف
 حياتً األكلى، حيث تمعب دكرا هٍها في تككيف كاتإكساب الفرد الخبرات الهبكرة التي يهر بٍا في سف

ال سٌيها أٌف الكالديف يعداف ك ،، كتشكيؿ سمككً ىحك االستقبلؿ ك االعتهاد عمى الىفسئٍاشخصيتً كبىا
هصدرا لآلهاف في سد حاجات أبىائٍـ العاطفٌية كالىفسٌية، كالحرهاف الذم يعاىي هىً الفرد في طفكلتً تهتد 

خاصة في هرحمة الهراٌقة التي تعٌد هف أٌـ الهراحؿ  ب ك،أثاري، كتأثيري عمى هراحؿ حياتً الهختمفة
الىفسٌية   التي يهر بٍا الفرد بسبب التغيرات البيكلكجٌية، كالفسيكلكجٌية  التي تطرأ عميً، كالىتائجٌاكأخطر

التي تتزاهف هع ٌذي التغيرات هها يستمـز الحاجة الشديدة إلى تكفير هصدر األهف كاآلهاف، كالهتهثؿ بكجكد 
 بصفتً قٌهة لمدكر الذم يمعبً كجكد األب في حياة أبىائـخصكصية اؿاؿ لً، كة كالهساىدةاألسرة الداعـ

 لؤلهف، اآلهاف، كالىهكذج، كالحرهاف األبكٌم يؤدم إلى حدكث هشاكؿ ىفسٌية كاجتهاعٌية هىٍا اهصدر
 األقراف، كضعؼ قدرتٍـ عمى ةاالعتهادٌية، كضعؼ هجاراكاالىسحاب، كالعزلة، كالشعكر بالىقص كالدكىٌية، 

اتخاذ القرارات، هها يؤدم إلى سكء التكيؼ الىفسٌي كاالجتهاعٌي، كالتي تؤدم بالهحصمة الىٍائية إلى 
.  اىخفاض هستكل تقدير الذات لدل الهراٌقيف

 الدراسات السابقة 2.6

تىكعت الدراسات التي تىاكلت هكضكع الحرهاف، كالهراٌقة، كتقدير الذات كيهكف أجهالٍا عمى الىحك 
:   التالي

 ."آثار الطبلؽ عمى األطفاؿ" بعىكاف (Fagan& Churchill, 2012)دراسة فاغاف كتشرتشؿ 
ثار الطبلؽ عمى األطفاؿ، كاستخدهت الهىٍج الكصفي، كاستعاىت بأداة  آٌدفت الدراسة إلى البحث في 

ا لقياس   كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج ،(699)العبلقات بيف الكالديف كالطفؿ، كطبقت عمى عيىة هقداٌر
خاصة األطفاؿ، كيضر بالهجتهع بأف الطبلؽ يسبب ضررا ال يهكف إصبلحً، كإلى  أشارت :أٌهٍا
 ألٌىً يؤثر بشكؿ رئيسي عمى الهؤسسات الرئيسية ؛خاصة أٌىٍا تستٍمؾ رأس الهاؿ االجتهاعي كالبشرمكب
كأيضا يضعؼ بشكؿ دائـ األسرة كالعبلقة بيف األطفاؿ  ( كالحككهة،األسرة، كالهدرسة، كالديف، كالسكؽ)

 كتىاقص األطفاؿ كها يؤدم ، فإٌىً  يؤدم كثيرا إلى الصراع الهدهر لمكفاءة االجتهاعٌية،كاآلباء كاألهٍات
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الطبلؽ إلى تحطيـ العبلقة بيف الكالديف كاستهرار الشقاؽ بيىٍـ، كفقداف الدعـ العاطفي كالهصاعب 
. االقتصادٌية، كزيادة في األحداث السمبٌية في الحياة، هها يمقي أعباءن عمى األـ

االضطرابات السمككٌية كالكجداىٌية لدل األطفاؿ الهقيهيف في دكر "بعىكاف  (2011)دراسة ببلف 
ٌدفت إلى التعرؼ عمى هدل اىتشار االضطرابات السمككٌية " األيتاـ هف كجٍة ىظر الهشرفيف عميٍـ

الجىس، كالعهر، : كالكجداىٌية لدل األطفاؿ الهقيهيف في دكر األيتاـ، ككذلؾ شدتٍا لديٍـ حسب هتغيرات
.  ككفاة أحد الكالديف أك كميٍها، كذلؾ هف كجٍة ىظر الهشرفيف عميٍـ،كسىكات اإلقاهة في دكر األيتاـ

إعداد )كاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة هقياس االضطرابات السمككٌية كالكجداىٌية 
يهاف عز لجهع ( إعداد آهاؿ عبد السهيع أباظة)، كهقياس االضطرابات السمككٌية كالكجداىٌية (الباحث كا 

ا . الهعمكهات  تراكحت طفمةن،( 92) كطفبل( 178)طفبل كطفمة، هىٍـ  (270)كطبقت عمى عيىة هقداٌر
ـ هف  كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج .  كحمب، كحهص،عاها هف هحافظات دهشؽ (18-6)أعهاٌر

كجكد فركؽ في . اىتشار االضطرابات السمككٌية كالكجداىٌية بيف األطفاؿ الهقيهيف في دكر األيتاـ:  أٌهٍا
شدة االضطرابات السمككٌية كالكجداىٌية بيف األطفاؿ الذككر كاإلىاث الهقيهيف في دكر األيتاـ لصالح 

كجكد فركؽ في شدة االضطرابات السمككٌية كالكجداىٌية بيف األطفاؿ الهقيهيف في دكر األيتاـ كفقا . اإلىاث
ـ  الذيفلهتغير العهر لصالح األطفاؿ كجكد فركؽ في شدة االضطرابات . (15-11)بيف ها  تتراكح أعهاٌر

السمككٌية كالكجداىٌية بيف األطفاؿ الهقيهيف في دكر األيتاـ كفقا لهتغير سىكات اإلقاهة في دكر األيتاـ 
 .قاهتٍـ ست سىكات فها فكؽإلصالح األطفاؿ الذيف هدة 

الىفسٌية كاستراتيجيات هكاجٍتٍا كعبلقتٍا بالتحصيؿ  الضغكط"بعىكاف  (2010)دراسة أبك حبيب 
دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى استراتيجيات هكاجٍة " الدراسي لدل أبىاء الشٍداء في هحافظات غزة  ٌك

. الىفسٌية األكثر شيكعا لدل أبىاء الشٍداء هف طبلب كطالبات الهرحمة الثاىكية في هحافظات غزة الضغكط
ك هقياس  (إعداد الباحثة)الىفسٌية  كاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة هقياس الضغكط

ا  (إعداد الباحثة)أساليب هكاجٍة الضغكط  ) طالبة، ك (319)لجهع الهعمكهات، كطبقت عمى عيىة هقداٌر
ـ  (313 كجكد : كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. سىة (18- 16 )ها بيفطالبا، تتراكح أعهاٌر

ضغكط دراسٌية، كأسرٌية، كاجتهاعٌية، كاقتصادٌية، كاىفعالٌية، كسياسٌية لدل أفراد العيىة الكمية هف طمبة 



36 
 

كأٌف طمبات أبىاء . الثاىكية سكاء أبىاء الشٍداء، أك أيتاـ األب بالكفاة الطبيعٌية، أك حاضرم األب
كأٌف . (الذككر)أكثر تأثرا بالضغكط الىفسٌية، كأقؿ تحصيبل هف الطمبة أبىاء الشٍداء (اإلىاث)الشٍداء

 األب هع تدىي هستكل يتيهي األب بالكفاة الطبيعٌية أكثر ضغكطاى، كتحصيبل هف الطبلب يتيهاتالطالبات 
كأٌف هىخفضي الكضع االقتصادم لديٍـ ضغكط دراسٌية، كاجتهاعٌية، . التحصيؿ الدراسي لكٌؿ هىٍها

كأف أبىاء الشٍداء هف طمبة الثاىكية أكثر تأٌثرا بالضغكط الىفسٌية، كاستخداها ألساليب . كاقتصادٌية، كاىفعالٌية
في حيف بٌيىت الىتائج أٌف الذيف يسكىكف .  األب، كحاضرم األبمالهكاجٍة السمبٌية هف أبىاء الطمبة يتـ

هحافظة رفح لديٍـ ضغكط دراسٌية، كأسرٌية، كاجتهاعٌية، كاقتصادٌية، كأكثر ضغكطا هٌهف يسكىكف في 
 القرل أكثر ككها بٌيىت الىتائج كجكد ضغكط اقتصادٌية يعاىي هىٍا ساكف. هحافظة الكسطى، كخاف يكىس

   .هف ساكىي الهدف هٌها يؤدم إلى تدىي هستكل التحصيؿ الدراسي لدل أبىاء ساكىي القرل

تأثير غياب هشاركة الكالديف في األسرة عمى " بعىكاف  (Donovan, 2010)دراسة دكىكفاف 
دفت الدراسة إلى هعرفة هدل تأثير غياب هشاركة الكالديف في األسرة عمى األبىاء" األبىاء كها أٌىً . ٌك

يفحص العبلقة بيف تأقمـ األبىاء الذككر ككضعٍـ كأبىاء في حاؿ فقداف األب هع العمـ بأٌىً تـٌ عهؿ هقارىة 
بالهقارىة هع أسرة تقميدية ألبىاء ذككر في بيت فيً أيـ  (أيـ) أىثى ابيف أبىاء ذككر ترعرعكا في أسرة ترأسً

التسرب ) كالجىح، كاىحراؼ األحداث، كالتأقمـ في الهدارس ،الجرائـ: تـٌ فحص ثبلثة تكجٍات بحثيةك. كأب
ـٌ إشراكٍا بعدـ كجكد األبك. (هف الهدارس استخدهت الهىٍج كصفي، كخمصت ك. ٌذي التكجٍات البحثية ت

كف في أسرة هف غير أب يظٍركف ىسبة عالية ؤأٌف األبىاء الذككر كالذيف يىش: الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا
 كاالىحراؼ باإلضافة إلى ىسبة قميمة هف األخبلؽ كقيـ التعاهؿ هع ، كالجىكح،هف الكقكع في الجريهة

كأٌف غياب األب لً تأثير كاضح عمى األبىاء الذككر، كظٍر ذلؾ هف خبلؿ عدـ هشاركتٍـ هع . اآلخريف
ـ بالثقة، كأصبحكا أكثر ترددا، كليس لديٍـ القدرة ٌاالهحيطيف بٍـ في داخؿ األسرة كخارج ، كعدـ شعكٌر

 . عمى تقبؿ ذاتٍـ كاآلخريف

قمؽ االىفصاؿ كعبلقتً بالثقة بالىفس لدل األطفاؿ "بعىكاف  (2009)دراسة صالح كالسهيرم 
دفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف قمؽ االىفصاؿ كالثقة بالىفس " الهحركهيف هف األب بهحافظة غزة ٌك

لدل األطفاؿ هحركهي األب في هحافظات غزة، كاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة 
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ا معداد الباحثتغهقياس قمؽ االىفصاؿ كالثقة بالىفس هف  ف لجهع البياىات،  كطبقت عمى عيىة هقداٌر
كجكد عبلقة سالبة  بيف قمؽ االىفصاؿ كالثقة : كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. طفبل (251)

ككجكد فركؽ في الدرجة الكمية لهقياس قمؽ االىفصاؿ لصالح . بالىفس لدل األطفاؿ الهحركهيف هف األب
ككجكد فركؽ هعىكية في الدرجة الكمية لهقياس الثقة بالىفس تبعا لىكع الحرهاف لصالح األطفاؿ . اإلىاث

ككجكد فركؽ هعىكية بيف هتكسطات درجات األطفاؿ عمى هقياس الثقة . هحركهي األب بسبب الكفاة
 . بالىفس تبعا لهتغير ىكع الحرهاف لصالح أطفاؿ األسرل

تقدير الذات كالهساىدة االجتهاعٌية لدل عيىة هف هجٍكلي "بعىكاف  (2008)دراسة جهبي 
 ، كعيىة هف هعركفي كهعركفات الٍكية، كالهؤسسات االجتهاعٌية،كهجٍكالت الٍكية في األسر البديمة

دفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف تقدير الذات كالهساىدة " كعبلقتٍها ببعض الهتغيرات بهىطقة هكة ٌك
االجتهاعٌية لدل  عيىة هف هجٍكلي كهجٍكالت الٍكية الهحتضىيف لدل أسر بديمة، كالهقيهيف في هؤسسات 
اجتهاعية، كعيىة هف هعركفي كهعركفات الٍكية، كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف أفراد العيىة في درجات تقدير 

، كاستخدهت الهىٍج الكصفي (هكاف اإلقاهة، كالجىس)الذات كالهساىدة االجتهاعٌية باختبلؼ هتغيرم 
ف لجهع البياىات، كطبقت عمى عيىة م إعداد الدريىي كآخر.التحميمي، كاستعاىت بأداة هقياس تقدير الذات

ا  هف هجٍكلي الٍكية الهقيهيف في الهؤسسات االجتهاعية،  (180) كهراٌقة، هىٍـ اهراٌؽ (525)هقداٌر
هف هعركفي كهعركفات  (240)هف هجٍكلي كهجٍكالت الٍكية الهحتضىيف لدل أيسر بديمة، ك (105)ك

تكجد عبلقة بيف تقدير الذات كالهساىدة االجتهاعٌية لدل : كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. الٍكية
كتكجد فركؽ بيف هعركفي الٍكية كهجٍكلي الٍكية الهحتضىيف لدل األسر البديمة في تقدير . عيىة البحث

. الذات حسب هكاف اإلقاهة في هىطقة هكة الهكرهة لصالح هجٍكلي الٍكية الهحتضىيف لدل األسر البديمة
كتكجد فركؽ في هتكسط درجة تقدير الذات بيف هعركفي الٍكية، كهجٍكلي الٍكية في األسر البديمة 

كالهؤسسات االجتهاعٌية حسب الجىس، ككاىت لصالح الذككر الهحتضىيف لدل أسر بديمة هقارىة باإلىاث 
كتكجد فركؽ بيف هعركفي الٍكية، كهجٍكلي الٍكية في األسر البديمة كالهؤسسات االجتهاعٌية . الهحتضىات

 .في الهساىدة االجتهاعٌية حسب الجىس، ككاىت لصالح الذككر هجٍكلي الٍكية
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الىفسٌية كاالجتهاعٌية لدل األيتاـ في الجهعية الخيرية  الهشكبلت"بعىكاف  (2008)دراسة السكيٍرم 
دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الهشكبلت" بهكة الهكرهة الىفسٌية كاالجتهاعٌية لدل األيتاـ في الجهعية  ٌك

الخيرية بهكة الهكرهة، كعبلقة تمؾ الهشكبلت بالعهر، كالهرحمة التعميهٌية، كالصؼ الدراسي، كتصكر 
 كاستخدهت الدراسة الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة هقياس الهشكبلت.لبعض البراهج اإلرشادية

ا  (عداد الباحثإ)الىفسٌية كاالجتهاعٌية  يتيها هف الذككر  (163)لجهع البياىات، كطبقت عمى عيىة هقداٌر
ـ كخمصت الدراسة إلى . سىة في الجهعية الخيرية لؤليتاـ بهكة الهكرهة (25-10 ) ها بيفتتراكح أعهاٌر

ا الكشؼ عف عدد هف الهشكبلت: عدة ىتائج أٌهٍا هشكمة : الىفسٌية كاالجتهاعٌية كترتيبٍا حسب اىتشاٌر
هشكمة الخكؼ، كهشكمة الشعكر بالكحدة الىفسٌية، كهشكمة الكذب، كهشكمة السرقة، كالعدكاف لدل األيتاـ، 

 .  هشكمة الشذكذ الجىسيك

الهشكبلت السمككٌية لدل الهراٌقيف الهحركهيف هف الرعاية األسرية "بعىكاف  (2007)دراسة فقيٍي 
ا شيكعا لدل " في الههمكة السعكدية دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أٌـ الهشكبلت السمككٌية كأكثٌر ٌك

الهراٌقيف الهحركهيف هف الرعاية األسرٌية، كالتعرؼ عمى هدل اختبلؼ تمؾ الهشكبلت السمككٌية لدل 
الهحركهيف باختبلؼ هتغيرات الدراسة الهتهثمة بالعهر، كالصؼ الدراسي، كالهرحمة التعميهٌية كهكقع دكر 

كاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة هقياس الهشكبلت السمككٌية . التربية االجتهاعية
هف الهراٌقيف  (300)لمهراٌقيف الهحركهيف هف الرعاية األسرية لجهع البياىات، كطبقت عمى عيىة هقدراٌا 

ـ  كجكد هشكبلت سمككٌية :  كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. سىة (18-12)بيف ها تراكح أعهاٌر
لدل الهراٌقيف الهحركهيف هف الرعاية األسرية كالهقيهيف بدكر التربية االجتهاعٌية في السعكدية هثؿ 

 . العدكاف، كالكذب، كالسرقة، كتدىي هستكل تقدير الذات كالدكىية

الكشؼ عف هستكل احتراـ الذات لدل األطفاؿ األيتاـ "بعىكاف  (,Zivror 2007)دراسة زافركر 
،  كاستعاىت ماستخدهت الهىٍج الكصفي التحميؿك. ٌـ هف جراء أصابتٍـ بهرض اإليدزؤكالذيف هات أبا

بأداة أسمكب قياس هستكل احتراـ الذات لدل األطفاؿ الهتشاركيف، كقياس احتراـ الذات في الهجاالت 
ا   كاف هىٍـ اطفبل يتيـ (30)العاهة كاالجتهاعٌية كاألكاديهٌية لجهع البياىات،  كطبقت عمى عيىة هقداٌر

ـ  (14)طفمة ك (16) ـ عشكائيا إلجراء ( 15-11)بيفها طفبل تراكحت هتكسطات أعهاٌر ـٌ اختياٌر سىة ت
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أٌف األطفاؿ األيتاـ يعاىكف هف اىخفاض في هستكل احتراـ الذات : كخمصت إلى عدة ىتائج أٌهٍا.  الدراسة
 كاٌف اىخفاض تقدير الذات لدل الطمبة يعهؿ عمى ، كاالجتهاعٌية كاألكاديهٌية،في جهيع الهجاالت العاهة

أيضا أظٍرت الىتائج أٌف األطفاؿ األيتاـ يعاىكف هف اىخفاض كبير في .  إيجاد الصعكبات في كجً الطفؿ
 .تقدير الذات هقارىة هع األطفاؿ الذيف يعيشكف هع كالديٍـ

الىفسٌية كعبلقتٍا بتقدير الذات لدل األطفاؿ الهحركهيف  الحاجات"بعىكاف  (2006)دراسة العتيبي 
دفت الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى شخصٌية الطفؿ الهحركـ كبخاصة الحاجات " هف الرعاية الكالدية ٌك

الىفسٌية في ضكء ىكع الحرهاف كىكع  الىفسٌية، كتقديري لذاتً، كالتعرؼ عمى التىظيـ األساسي لمحاجات
 )كاستخدهت الدراسة الهىٍج الكصفي . الرعاية الهقدهة لمطفؿ الهحركـ، كهستكل تقدير الذات لديً

الىفسٌية ألشرؼ عبد القادر كهقياس لكيزؾ لتقدير  ، كاستعاىت بأداة هقياس الحاجات(االرتباطي الهقارف
ا  ـ  (347)الذات ترجهة أحهد عكاشة، كطبقت عمى عيىة هقداٌر ( 12-9)بيف ها طفبل هتكسط أعهاٌر

: كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. عاها هف الدكر االجتهاعٌية، كاألسر الحاضىة، كاألسر الههتدة
. الىفسٌية كتقدير الذات لدل األطفاؿ الهحركهيف هف رعاية الكالديف كجكد عبلقة هكجبة بيف الحاجات

الىفسٌية كفي هستكل  تقدير الذات لصالح  ككجكد فركؽ بيف الذككر كاإلىاث في هستكل إشباع الحاجات
.  الذككر

دفت الدراسة إلى " تأثير الطبلؽ في تقدير الذات لدل األبىاء"بعىكاف (2006)دراسة الهطكع  ٌك
 كحصؿ بيىٍـ الطبلؽ في ،ٌـؤالتعرؼ عمى تأثير الطبلؽ عمى تقدير الذات لدل األبىاء الذيف اىفصؿ آبا

ٌـ، كاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي،  كاستعاىت ئالرياض، هقارىة باألبىاء الذيف لـ يىفصمكا عف آبا
عمي حسيف بدارم الهأخكذة  فكرتً هف . هحهد هحركس الشىاكم، كد. بأداة هقياس تقدير الذات إعداد د

ا  طالبا  (124)هف الذككر، هىٍـ  (1359)هقياس فمهىخ ككرثىي لجهع البياىات، كطبقت عمى عيىة هقداٌر
أٌف : كخمصت  الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. ٌـ غير هطمقيفؤطالبا آبا (1235)ٌـ هطمقكف، كالباقي ؤآبا

ىالؾ فركؽ في تقدير . ٌـ عىٍـؤالطبلؽ يؤثر سمبا عمى هفٍـك الذات لدل الهراٌقيف الذيف اىفصؿ آبا ٌك
.  هطمقيفاؿالذات لصالح األبىاء غير 
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الضعؼ الىفسٌي كاالجتهاعٌي الذم "بعىكاف  (Snider & Dawes, 2006)دراسة سىيدر، كداكس 
ٌدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كجٍة الضبط الذم ك" فكيعاىي هىً اليتاهى كاألطفاؿ الضعفاء اآلخر

كاستخدهت الهىٍج  التحميمي، كاستعاىت بأداة جهع  ىتائج الدراسات السابقة . يهتمكٍا األطفاؿ األيتاـ
كخمصت الدراسة إلى الىتائج . الهجرية في جىكب كشرؽ إفريقيا كهقارىة ىتائجٍـ هع ىتائج الدراسة الحالية

أظٍرت الىتائج بعض الهبررات لظٍكر كجٍة الضبط لدل الطمبة كالتي تىشأ لديٍـ سعيا لمتخفيؼ :  التالية
قمة الرعاية : هف أعراض الكآبة كاالضطٍاد كالحزف التي يعاىي هىٍا األطفاؿ كالتي تىشأ هف

الصحٌيةالىفسٌية كذلؾ لظٍكر بعض الهشاكؿ هثؿ عدـ استيعاب األطفاؿ لحجـ الهشاكؿ كالهخاطر التي 
دعـ أك اؿ ك، كالتعرض لمعقكبة القاسية أك داعهة االىضباط، كالتعرض لمعىؼ الهىزلي،تتعرض لٍا أسرتً

 كذلؾ لمعهؿ عمى تمبية احتياجاتٍـ كاحتياجات ،عهؿ األطفاؿك. التعرض لسكء الهعاهمة في البيت كالهجتهع
ـ  .االجتهاعيٌ ككأخيرا التفكؾ األسرٌم . أسٌر

الىفسٌية كعبلقتً بكؿ هف السمكؾ العدكاىي  الشعكر بالكحدة"بعىكاف  (2005)دراسة أبك الىجا 
كهفٍـك الذات لدل أطفاؿ دكر األيتاـ القاطىات ضهف ىظاـ أسرم بديؿ كالقاطىات ضهف ىظاـ اإليكاء 

دفت الدراسة إلى هعرفة الشعكر بالكحدة،"العادم بهديىتي هكة الهكرهة كجدة الىفسٌية كعبلقتً بالسمكؾ   ٌك
العدكاىي كهفٍـك الذات لؤليتاـ القاطىات ضهف ىظاـ بديؿ، كالقاطىات ضهف ىظاـ اإليكاء العادم، بهديىتي 
هكة الهكرهة، كجدة، كاستخدهت الهىٍج الكصفي بشقيً االرتباطي كالسببي الهقارف، كاستعاىت بأداة هقياس 

إعداد أباظة، كهقياس هف إعداد هكسى كفاتف هكسى، كهقياس الشعكر بالكحدة هف هفٍـك الذات لؤلطفاؿ 
ا . إعداد آهاؿ أباظةهف السمكؾ العدكاىي لؤلطفاؿ  هف أطفاؿ دكر األيتاـ  (104)كطبقت عمى عيىة هقداٌر

 تكجد عبلقة بيف درجات أفراد العيىة في هقياس الكحدة: كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. (إىاث)
كتكجد فركؽ في هتكسطي بيعد العزلة . الىفسٌية بأبعادٌا الهختمفة، كبيف درجاتٍـ بهقياس هفٍكـ الذات

كالتجىب االجتهاعي، كهتكسطي هقياس الكحدة األسرم البديؿ كىظاـ اإليكاء العادم، لصالح ىظاـ اإليكاء 
كتكجد فركؽ في هقياس هفٍـك الذات بيف الىظاـ األسرم البديؿ، كبيف اإليكاء العادم، لصالح . العادم

 .الىظاـ األسرم البديؿ
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الفركؽ في هفٍـك الذات كالشخصية لدل أبىاء األسرل كأبىاء " بعىكاف (2005)دراسة الحياف 
دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفركؽ بيف أبىاء األسرل، كأبىاء " الشٍداء كأقراىٍـ في األسر األخرل ٌك

لهفٍـك " تىسي"الشٍداء، كأقراىٍـ في األسر األخرل، كاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة 
ا  طالب كطالبة هكزعيف بالتساكم عمى  (300)الذات، كهقياس تقدير الشخصية، كطبقت عمى عيىة هقداٌر

ـ ةالهجهكعات الثبلث كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج . عاها (15-7)ها بيف ، كقد بمغ هتكسط أعهاٌر
.  في هفٍـك الذات باستثىاء الذات األخبلقية ألبىاء األسرلةال تكجد فركؽ بيف الهجهكعات الثبلث: أٌهٍا

تقدير الشخصي باستثىاء هحكر االعتهادية، كالىظرة السمبية اؿال تكجد فركؽ بيف الذككر كاإلىاث في ك
أظٍرت الىتائج أٌىً ال ك ،كبالىسبة لهقياس تقدير الشخصٌية. لمحياة، كىقص الثبات االىفعالي لعيىة اإلىاث

 باستثىاء بعد االعتهادية ألبىاء األسر األخرل، كبيعد التقدير السمبي ةتكجد فركؽ بيف الهجهكعات الثبلث
 .لمذات ألبىاء الشٍداء

دفت " الىفسٌية لدل األبىاء غياب األبىاء كعبلقتً ببعض الهتغيرات"بعىكاف  (2004)دراسة ىادر  ٌك
الهيكؿ العدكاىية، كتقدير )الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف غياب األب الكمي أك الجزئي بالهتغيرات التالية 

استخدهت  كلدل األبىاء في هرحمة الهراٌقة،  (الذات، كاألهف الىفسي، كالتىهيط الجىسي، كالخضكع كالهسايرة
 بآراء ة خاصةالهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة الهقاببلت كاختبار الهيكؿ الشخصٌية، كاستباف

ا  طالبا كطالبة هف الهرحمة الثاىكية  (949)الهدرسيف عف سمككيات تبلهيذٌـ، كطبقت عمى عيىة هقداٌر
. كجكد عبلقة ارتباط بيف هتغيرات الدراسة: كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. هف التعميـ العاـ

كأكضحت الىتائج خطكرة غياب األب عمى شخصية الهراٌؽ، كالتي تجمت في ارتفاع هستكل الهيكؿ 
 كالتىهيط الجىسي في عبلقة ذات ، كاألهف الىفسيٌ ، كتدىي تقدير الذات، كالهسايرة، كالخضكع،العدكاىٌية

 .داللة هف خبلؿ هقارىتٍـ بحاضرم األب

 :صفيفالحرهاف األبكٌم كعبلقتً بالهخاكؼ الشائعة لدل تبلهيذ اؿ"بعىكاف  (2004)دراسة الكشر 
دفت الدراسة إلى هعرفة العبلقة بيف الحرهاف هف " األكؿ كالثاىي هف هرحمة التعميـ األساسي بهديىة زلتيف ٌك

استخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، ك. األب كبيف الهخاكؼ الشائعة لدل األطفاؿ الهحركهيف هف األب
الرابع، كالخاهس، كالسادس، : تمهيذا كتمهيذة هف تبلهيذ الصفكؼ (235)كطبقت عمى عيىة قكاهٍا 
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تمهيذة، كاهتدت  (130)تمهيذا، ك (105) األكؿ كالثاىي هف هرحمة التعميـ األساسي، هىٍـ يفبالصؼ
ـ  ـٌ تقسيـ العيىة الكمية إلى هجهكعتيفك.  سىة (12- 9)بيف ها أعهاٌر ف هف األب كالهحركـ: األكلى: ت
كقد تضهىت . تمهيذا كتمهيذة (150)ف هف األب كعددٌـ كالهحركـ: كالثاىية. تمهيذا كتمهيذة (85)كعددٌـ 

هجهكعة الهحركهيف هف األب : األكلى: كفقا لىكع الحرهاف األبكم: الهجهكعة الثاىية أربع هجهكعات
هجهكعة : الثالثة (64)هجهكعة الهحركهيف هف األب بالكفاة كعددٌـ : الثاىية (10)بالطبلؽ، كعددٌـ 

هجهكعة الهحركهيف هف األب بسبب الغياب : الرابعة (39)الهحركهيف هف األب بسبب السفر كعددٌـ 
رهاف األبكٌم كبيف ها يبديً حكجكد عبلقة بيف اؿ: كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. (37)كعددٌـ 

ككجكد . الخكؼ هف األشخاص، كالهدرسة، كالعقاب كهكضكعات أخرل: الطفؿ هف هخاكؼ في أبعاد
فركؽ بيف هتكسط درجات هجهكعة غير الهحركهيف هف األب كبيف هتكسط درجات هحركهيف األب 

ال تكجد فركؽ بيف هتكسط درجات ك. بالطبلؽ عمى جهيع أبعاد الهخاكؼ لصالح هحركهي األب بالطبلؽ
هجهكعة غير الهحركهيف هف األب كتكسط درجات الغياب الىفسٌي لؤلب عمى جهيع أبعاد قائهة الهخاكؼ 

ال تكجد فركؽ بيف األطفاؿ ك. لؤلطفاؿ عدا الخكؼ هف األشخاص، فقد كاىت لصالح الغياب الىفسٌي لؤلب
  .الهحركهيف هف األب الذككر كاإلىاث، عمى جهيع أبعاد قائهة الهخاكؼ لؤلطفاؿ

الىفسٌية الهرتبطة بالدكر الجىسي  دراسة تحميمية لبعض العكاهؿ"بعىكاف  (2003)دراسة هحهكد 
دفت الدراسة إلى هعرفة العكاهؿ" لدل األطفاؿ بهؤسسات األيتاـ الىفسٌية الهتهثمة في الىكاحي الذاتية  ٌك

: الخاصة بالطفؿ كالظركؼ الهحيطة بً، كهدل تأثر الدكر الجىسي لدل أطفاؿ الهؤسسات ببعض العكاهؿ
استخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة هقياس ك. كقت حدكث الحرهاف، كىكع الحرهاف: هثؿ

 ، كاالجتهاعيٌ ،هقياس الهستكل الثقافيٌ ك، هقياس العكاهؿ الىفسية، (الذككرة كاألىكثة)الدكر الجىسٌي 
ا  (تاريخ الحالة)كاالقتصادٌم، كاستهارة الهقابمة اإلكميىيكية  اختبار تفٍـ الحالة، كطبقت عمى عيىة هقداٌر

 هف الذككر، 30)، كتكٌكىت الهجهكعة الضابطة هف ( هف اإلىاث49 هف الذككر، ك42)، كقسهت (156)
ـ ك ( هف اإلىاث35ك كخمصت الدراسة إلى عدة . سىة بالهرحمة اإلعدادية (14- 11)بيف ها اهتدت أعهاٌر

كجكد فركؽ بيف الذككر الهحركهيف حرهاىا كميا، كبيف الهحركهيف حرهاىا جزئيا، لصالح : ىتائج أٌهٍا
ككاىت اإلىاث الهحركهات . ككاىت الفركؽ أكثر كضكحا في الذككر عف اإلىاث. الهحركهيف حرهاىا جزئيا

ككجكد فركؽ بيف الذككر الهحركهيف قبؿ . حرهاىا كميا أكثر ذككرة هف اإلىاث الهحركهات حرهاىا جزئيا
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الخاهسة كبعد الخاهسة في الدكر الجىسي الذكرم فقط، لصالح الهحركهيف بعد الخاهسة، ككذلؾ اإلىاث 
الىفسٌية  أيضا كجكد عبلقة بيف بعض العكاهؿ. قبؿ الخاهسة كبعد الخاهسة في الدكر األىثكم فقط

هف االختبلفات في الدكر الجىسٌي في عاهؿ  (%55.47)كأٌف ها ىسبتً . الهدركسة كبيف الدكر الجىسي
الذككرة ترجع إلى ٌذي العكاهؿ هجتهعة، إال أٌف أكثر ٌذي العكاهؿ تأثيرا عمى الدكر الجىسٌي عاهؿ العزلة 

 . االجتهاعٌية

أساليب الرعاية في هؤسسات رعاية األيتاـ كعبلقتٍا بالتكافؽ "بعىكاف  (2002)دراسة أبك شهالة 
دفت الدراسة إلى الكشؼ عف الفركؽ في هستكل التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعٌي عىد ". الىفسٌي كاالجتهاعيٌ  ٌك

استخدهت ك. األطفاؿ األيتاـ  كفقا ألساليب الرعاية التي يتمقكىٍا هف هؤسسات رعاية األيتاـ في قطاع غزة
إعداد الدكتكر )الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت الدراسة بأداة اختبار التكافؽ الشخصٌي كاالجتهاعٌي 

ا  (عمي الديب طفبل يتيها هف هؤسسات رعاية  (169)لجهع البياىات، كطبقت الدراسة عمى عيىة هقداٌر
: كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. األيتاـ في غزة

  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في هستكل التكافؽ الىفسٌي االجتهاعٌي  بيف هتكسطات درجات
 كهتكسطات درجات أطفاؿ التعميـ العاـ لصالح أطفاؿ الرعاية التعميهٌية ها ،أطفاؿ الرعاية التعميهٌية

 .عدا البعد الجسهي حيث ال يكجد فركؽ بيف الهجهكعتيف

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في هستكل التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعٌي بيف درجات أبىاء
الهتكفيف كفاة طبيعٌية كأبىاء الشٍداء باستثىاء البعد االجتهاعٌي حيث كجدت فركؽ لصالح أبىاء 

 . الشٍداء

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في هستكل التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعٌي بيف عيىات الدراسة
 . باستثىاء البعد الىفسٌي حيث كجدت ٌذي الفركؽ لصالح الذككر. تعزل إلى الجىس

" التكافؽ الىفسٌي كعبلقتً بهفٍكـ الذت ألبىاء شٍداء كأسرل االىتفاضة"بعىكاف  (2002)دراسة أبك زايد 
دفت الدراسة إلى فحص العبلقة بيف التكافؽ الىفسٌي كهستكل بهفٍكـ الذات ألبىاء الشٍداء كأسرل  ٌك

ا ةاالىتفاضة، كاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميؿ، كاستعاىت بأداة االستباف ، كطبقت عمى عيىة هقداٌر
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كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج . طفؿ كطفمة هف أبىاء الشٍداء كاألسرل كحاضرم األب بالتساكم (300)
: أٌهٍا 

 كجكد فركؽ بيف أبىاء الشٍداء كأبىاء األسرل في هفٍـك الذات لصالح أبىاء الشٍداء. 

  كجكد فركؽ في هفٍكـ الذات بيف هرتفعي كهىخفضي التكافؽ الىفسٌي بيف أبىاء األسرل لصالح
 .هرتفعي التكافؽ الىفسي

  كجكد فركؽ بيف أبىاء الشٍداء الذككر كاإلىاث في هفٍـك الذات بأبعادي لصالح اإلىاث عدا البعد 
 . االجتهاعٌي كالبعد الجسهي

دفت الدراسة إلى " هفٍـك الذات لدل أبىاء الهعتقميف كغير الهعتقميف"بعىكاف (2000)دراسة صبلح  ٌك
التعرؼ عمى هفٍـك الذات عىد أبىاء الهعتقميف كأبىاء غير الهعتقميف، كاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، 

ا ةكاستعاىت بأداة االستباف ي عيىة قصدية تراكحت ،طفبل (60)، كطبقت الدراسة عمى عيىة هقداٌر  ٌك
ـ  :  سىة كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا (15-7)ها بيف أعهاٌر

 الىفسٌية لصالح أبىاء غير الهعتقميف كجكد فركؽ هف الىاحية  .

  كأها بخصكص هفٍـك الذات كهدة االعتقاؿ، فقد أثرت هدة االعتقاؿ عمى العبلقات الزكجية حيث
 .زاد الترابط الىفسٌي كالعاطفي

  كأٌها بخصكص غياب األب؛ فقد أثر عمى األطفاؿ هف الىاحية االىفعالٌية، كيؤدم إلى شعكر
الطفؿ بالىقص في الهىاسبات االجتهاعٌية كاألعياد، هقارىة بزهبلئٍـ الذيف يككىكف بصحبة 

التعرض الدائـ ككها يؤثر عمى األطفاؿ عىد تحهمٍـ الهسؤكلية هع األـ، . عائبلتٍـ كآبائٍـ
 كالقهعية حيث يتعرض ٌؤالء األطفاؿ أثىاء الزيارة  ، كالكبت، كالخكؼ، كزيارة السجف،لمهداٌهة

 ،لمتفتيش الهيذؿ، ككاف هف آثار غياب األب عف الطفؿ، الشعكر بعدـ االطهئىاف كالخكؼ كالتشتت
 .كعدـ االستقرار كالغيرة هف الزهبلء
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تقدير الذات كالشعكر بالكحدة لدل الهراٌقيف الهحركهيف كغير "بعىكاف (2000)دراسة الككت 
ـ دفت الدراسة إلى هعرفة هستكل تقدير الذات كالكحدة" الهحركهيف هف أسٌر الىفسٌية لدل الهراٌقيف  ٌك

ـ، كهعرفة الفركؽ بيىٍها، تبعا لهتغير الجىس كاإلقاهة في األسرة أك  الهحركهيف كغير الهحركهيف هف أسٌر
  ها هستكل تقدير الذات كالكحدة:األكؿ:الحرهاف هىٍا، كحاكلت الدراسة اإلجابة عمى السؤاليف التالييف
ـ كالهراٌقيف غير   ٌؿ يختمؼ تقدير الذات :الثاىيكهحركهيف؟ اؿالىفسٌية لدل الهراٌقيف الهحركهيف هف أسٌر

الىفسٌية لدل الهراٌقيف باختبلؼ الجىس كهكاف اإلقاهة هع األسرة أك الحرهاف هف التفاعؿ  كالكحدة
، كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج ةكاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة االستباف.بيىٍها؟
: أٌهٍا

  ـ كاف هىخفضا بالهقارىة هع أف هستكل تقدير الذات لدل الهراٌقيف الهحركهيف هف أسٌر
ـ  .الهراٌقيف غير الهحركهيف هف أسٌر

 ـ  . ككاىت الفركؽ في هستكل تقدير الذات لصالح الذككر الهحركهيف هف أسٌر

 ـ كاف  تكجد فركؽ في هستكل الشعكر بالكحدة الىفسٌية لدل الهراٌقيف الهحركهيف هف أسٌر
ـ، اؿهىخفضا بالهقارىة هع الهراٌقيف غير  كاىت الفركؽ حسب الجىس اإلىاث كهحركهيف هف أسٌر

 .أكثر شعكرا بالكحدة الىفسٌية

  كحسب هكاف اإلقاهة تبيف أٌف الهراٌقيف الهحركهيف هف العيش هع األسرة أكثر شعكرا بالكحدة 
 . الىفسٌية

التكافؽ الىفسٌي لدل الهحركهيف هف األب، دراسة هيداىية ألبىاء "بعىكاف  (2000)دراسة إصميح 
دفت الدراسة إلى الكشؼ عف هدل التكافؽ الىفسٌي لدل الهحركهيف هف " الشٍداء في هحافظات غزة ٌك

كلفت ىظر الهعىييف برعاية أهكر أبىاء الشٍداء لكضع خطط  األب كبالتحديد أبىاء الشٍداء في قطاع غزة،
كبراهج لهساعدتٍـ كدهجٍـ في الهجتهع كتأٌيمٍـ لمهشاركة اإليجابية الفاعمة، كاستخدهت الهىٍج الكصفي 

كاستهارة  (1998إعداد الديب، )التحميمي، كاستعاىت بأداة التكافؽ الشخصي كاالجتهاعي لمراشديف 
ا  هف الطمبة أبىاء  (104)الهستكل االجتهاعٌي كاالقتصادٌم هف إعداد الباحث، كطبقت عمى عيىة هقداٌر
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كخمصت الدراسة إلى . هف اإلىاث (48)هف الذككر ك (56)الشٍداء الهسجميف في الهرحمة الثاىكية، هىٍـ 
: عدة ىتائج أٌهٍا 

 كجكد فركؽ في أبعاد التكافؽ الىفسٌي بيف أبىاء الشٍداء كاألبىاء العادييف لصالح األبىاء العادييف .

  في بعد التكافؽ االجتهاعي  (هخيـ- هديىة)كجكد فركؽ بيف أبىاء الشٍداء هف حيث هكاف السكف
 .لصالح أبىاء الهخيـ

  لصالح اإلىاث (إىاث- ذكر ) كجكد فركؽ في التكافؽ االجتهاعي كالىفسي في هتغير الجىس. 

" فقداف القدكة األبكية كتأثير عمى هستكل الهٍارات الهعرفية االجتهاعية"بعىكاف  (2000)دراسة ىصر 
دفت إلى هعرفة تأثير فقداف القدكة األبكية عمى هستكل الهٍارات الهعرفية كاالجتهاعية لدل تبلهيذ  ٌك

استخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة اختبار الهٍارات الهعرفية . هرحمة التعميـ األساسية
، استهارة الهستكل االجتهاعي، كاالقتصادم (إعداد الباحث)، كاختبار الهٍارات االجتهاعٌية (إعداد الباحث)
طفبل، هقسهة إلى  (200)لجهع البياىات، كقد طبقت الدراسة عمى عيىة قكاهٍا  (إعداد أيهف الككهي)

طفؿ، في الهرحمة العهرية  (100)طفبل، كأخرل تجريبية  (100)أحدٌها هجهكعة ضابطة : هجهكعتيف
: كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا. سىة (12- 9)هف 

  كجكد فركؽ بيف درجات األطفاؿ ههف لديٍـ قدكة أبكية، كبيف أقراىٍـ فاقدم القدكة األبكية، في
إدراكية لحقكؽ اآلخريف كاكتساب الهٍارات االجتهاعٌية : إبعاد اختيار الهٍارات االجتهاعٌية التالية

ا الجهاعة كالىجاح في العبلقات االجتهاعٌية هع هف  كتقدير هعايير الصكاب كالخطأ التي تقٌر
التحرر هف الهيكؿ الهضادة لمهجتهع، كالهكاءهة بيىً كبيف بيئتً األسرٌية كالعهمٌية لصالح كحكلً، 

. بكيةاألاألطفاؿ فاقدم القدكة 

  كجكد فركؽ بيف األطفاؿ الذيف لديٍـ قدكة أبكية، كبيف أقراىٍـ فاقدم القدكة األبكية كفي درجة
التحصيؿ الدراسي كالتكافؽ الدراسي كالىظاـ الدراسي كاالتجاي : اختيار الهٍارات الهعرفية التالية

 . لصالح األطفاؿ فاقدم القدكة األبكية. ىحك الدراسة كعادات االستذكار كالهثابرة
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تأثير بيئة األسرة في تىهية " بعىكاف  (,Sweeney & Bracken 2000)دراسة سكيىي، كبراكيف 
ٌدفت إلى الكشؼ عمى هفٍـك الذات لدل األبىاء في األسر الهحركهة هف أحد ". هفٍـك الذات لؤلطفاؿ

، كتككىت عيىة ةاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، استعاىت بأداة االستباف. الكالديف كاألسر الهفككة
ـ ها بيف  (815)الدراسة  ( 19-9)هف الهراٌقيف كههف يقعكف في هرحمة الهراٌقيف كالذيف تتراكح أعهاٌر

أسر ك، (كفاة)أسر هحركهة هف كبل الكالديف كسر أحادية الكالد، أ: عاها، كصىفت العيىة إلى خهسة أىهاط
أسر هتكافقة ك، (خبلفات كهشكبلت زكاجية)أسر يعيش بٍا كبل الكالديف ك، (طبلؽ)هعمكهة الكالديف 

 أك ،هفٍـك الذات الشاهؿ لدل الهراٌقيف هف أسر أحادية: كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. زكاجيا
اىخفاض هفٍكـ الذات االجتهاعٌية ك ،هحركهة هف أحد الكالديف أقؿ هف أقراىٍـ في األسر هعمكهة الكالديف

تىاقض هفٍـك الذات في األسر غير ك. لدل الهراٌقيف هف أسر أحادية أك هحركهة هف أحد الكالديف
. الهتكافقة زكاجيا في حالة الخبلفات كالهشكبلت بيف الزكجيف عىٍا في األسر الهتكافقة زكاجيا

التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعٌي لؤلطفاؿ الهحركهيف هف األب كغير "بعىكاف  (1999)دراسة الجهؿ 
دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعٌي " الهحركهيف عمى فترات زهىية هتباعدة ٌك

الىفسٌية كالديهكغرافية الهرتبطة بظاٌرة حرهاف الطفؿ هف األب عمى فترات زهىية هتباعدة بسبب  كالعكاهؿ
استخدهت الهىٍج  التحميمٌي، كاستعاىت الدراسة بأداة استباىة لقياس ك. سىة (13 -8)في الفترة هف  (الكفاة)

، كقائهة هبلحظة سمكؾ الطفؿ في الهدرسة هف (إعداد الباحثة)التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعٌي لؤلطفاؿ 
ا  (إعداد الباحثة) طفبل هف الذككر فقط،  (150)، كدرجات التحصيؿ الدراسي، كطبقت عمى عيىة هقداٌر

 ،طفبل يقيهكف هع أبائٍـ (50):  كالخاهس ابتدائي، كهكزعيف كاآلتي، كالرابع، الثالث:كؼهقيديف بالصؼ
:  كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا،طفؿ هحركهيف هف األب عمى فترات زهىية هتباعدة (100)ك

تكجد فركؽ بيف درجات األطفاؿ الهحركهيف هف األب، كبيف غير الهحركهيف، في التكافؽ الىفسٌي 
. االجتهاعٌي لصالح غير الهحركهيف

الىفسٌية كالديهكغرافية لدل  الغياب األبكٌم كعبلقتً ببعض الهتغيرات"بعىكاف  (1999)دراسة بخيت 
دفت الدراسة إلى بياف أثر الحرهاف " عيىة هف أطفاؿ الهرحمة االبتدائية دراسة هقارىة بيف الريؼ كالحضر ٌك

كهقارىتٍـ  (الذككرة كاألىكثة)الىفسٌية كالديهكغرافية، الهتهثمة في التكافؽ الىفسٌي ك األبكٌم عمى الهتغيرات
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استعاىت كاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، . بهجهكعة هف األطفاؿ حاضرم األب هف الريؼ كالحضر
ا ةبأداة االستباف تمهيذ هف الذككر حاضرم كغائبي األب، هسجميف  (200)، كطبقت عمى عيىة هقداٌر

ـ تتراكح : سىة ككزعت العيىة عمى الىحك التالي (11- 10 ( بيف  هابالصؼ الخاهس االبتدائي أعهاٌر
هف حاضرم األب هف الحضر  (100)طفؿ غائبي األب، ك (100)طفؿ حاضرم األب، ك (100)
: كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. هف حاضرم األب هف الريؼ (100)

  ،كجكد فركؽ بيف األطفاؿ حاضرم األب، كبيف غائبي األب في الريؼ في التكافؽ الدراسي
. عدا بعد التفاعؿ االجتهاعي لصالح حاضرم األب. كاألىكثة/ كالذككرة 

  األىكثة، / كجكد فركؽ بيف األطفاؿ حاضرم األب في الحضر، في التكافؽ الدراسي، كالذككرة
. لصالح حاضرم األب

  ،كجكد فركؽ بيف األطفاؿ حاضرم األب في كؿ هف الريؼ كالحضر، في درجة التكافؽ الدراسي
األىكثة لصالح األطفاؿ حاضرم األب في / لصالح األطفاؿ حاضرم األب، كفي درجة الذككرة 

. الريؼ

  كجكد فركؽ بيف األطفاؿ غائبي األب هف الريؼ كالحضر، في درجة التكافؽ الدراسي، كالذككرة /
 . األىكثة، لصالح األطفاؿ غائبي األب في الريؼ

غياب األب كرفاٌية األطفاؿ "  بعىكاف (Mclanaham & Sara, 1999)دراسة هاكمىٍاـ كسارة 
ٌدفت الدراسة إلى هعرفة تأثير غياب األب عمى رفاٌية األبىاء، كعمى التكافؽ العاطفي، ". في ٌيثرىجتكف

كاإلىجازات األكاديهية لٍـ، كتكٌكىت عيىة البحث هف هجهكعة هف األطفاؿ الهحركهيف هف األب، كالتي 
ـ هف قاـ الباحث خبللٍا بدراسة ك ،سىة، كاستهرت الدراسة لهدة عشر سىكات( 18-13)تتراكح أعهاٌر

استخدـ الهىٍج التاريخي . تكافقٍـ االجتهاعي في هرحمة الهراٌقة، كهتابعة هستكياتٍـ العمهية في الهدارس
اىخفاض في الهستكل التعميهي لؤلطفاؿ الهحركهيف هف األب : التتبعي، كتكصمت الدراسة في ىتائجٍا إلى

ألف ٌذي األسر تككف إهكاىياتٍا قميمة لتضعٍا هف أجؿ تربية كتعميـ األطفاؿ، كأٌف العيش في كىؼ عائمة 
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 ألٌىً ال يككف ٌىاؾ كقت، كال جٍكد تبذؿ هف أجؿ تىشئة، ،بٍا كالد كاحد يسبب األذل الىفسٌي لمطفؿ
. كهتابعة الطفؿ، كأيضا تقؿ الهساعدات االجتهاعية، كالهعىكية لتحؿ هحؿ جٍكد األب

الحرهاف األبكٌم كعبلقتً ببعض هتغيرات الشخصٌية لدل عيىة "بعىكاف  (1998)دراسة السالهي 
دفت الدراسة  إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الحرهاف " هف تبلهيذ الهرحمة االبتدائية في هىطقة جدة ٌك

استخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، . األبكٌم ك بعض الهتغيرات الشخصٌية لدل تبلهيذ الهرحمة االبتدائية
، (إعداد جهيؿ الميؿ)، كهقياس القمؽ (إعداد الباحث)كاستعاىت بأداة استهارة قياس الكضع االجتهاعي 

كطبقت هف تبلهيذ الهرحمة االبتدائية بهديىة جدة، في . (إعداد ههدكحة سبلهة)كاستبياف تقدير الشخصٌية 
ا . الرابع، كالخاهس، كالسادس: الصفكؼ كقد قسهت إلى ثبلث . تمهيذا (180)كطبقت عمى عيىة هقداٌر
( 60)تمهيذا، كهجهكعة التبلهيذ هحركهي األب بسبب الكفاة  (60)هجهكعة التبلهيذ العادييف : هجهكعات

: كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. تمهيذا (60)تمهيذا، هجهكعة هحركهي األب بسبب االىفصاؿ 

  كبيف التبلهيذ غير  (لمكفاة كاالىفصاؿ)كجكد فركؽ بيف التبلهيذ الذككر الهحركهيف هف األب
بيىها لـ تكف ٌىاؾ فركؽ بيىٍـ . القمؽ، كالعدكاف، كتقدير الذات: في كؿ هف (العادييف)الهحركهيف 

. في االعتهادية، كالتجاكب االىفعالي

القمؽ، : ٌىاؾ فركؽ بيف التبلهيذ الهحركهيف بسبب الكفاة، كبيف الهحركهيف باالىفصاؿ في
 .بيىها لـ تكف ٌىاؾ فركؽ بيىٍـ في التجاكب االىفعالي، كاالعتهادية. كالعدكاف، كتقييـ الذات

 البىاء الىفسٌي ألبىاء الشٍداء كعبلقتً ببعض الهتغيرات"بعىكاف  (1998)دراسة هبارؾ كياسيف 
دفت الدراسة إلى هعرفة البىاء الىفسٌي ألبىاء الشٍداء كعبلقتً ببعض الهتغيرات" الىفسٌية كالديهكغرافية  ٌك
ها ٌك تأثير غياب أحد الكالديف في :حيث ركزت الدراسة عمى السؤاؿ الرئيسي ". الىفسٌية كالديهكغرافية

البىاء الىفسٌي لمطفؿ؟ كركزت ٌذي الدراسة عمى خصائص البىاء الىفسٌي لؤلطفاؿ في األسرة كحيدة الكالدية 
التي تقكـ عمى رعايتٍا األـ، هقارىة باألطفاؿ في األسر التي تحظى برعاية الكالديف، كالهقصكد بالبىاء 

الىفسٌي في تمؾ الدراسة هتغيرات التكافؽ الىفسٌي االجتهاعي، الذككرة كاألىكثة، ثـ التحصيؿ الدراسي 
الىفسٌية كاالجتهاعية داخؿ األسرة، كاستخدهت الهىٍج الكصفي  باعتباري أشد الجكاىب حيكية كتأثرا بالعكاهؿ
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 التحصيؿ ة الذككرة كاألىكثة، كاستبافة التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعي، كاستبافةالتحميمي، كاستعاىت بأداة استباف
ا  هقسهة عمى عيىتيف هتكافئتيف هف األطفاؿ الككيتييف،  (150)الدراسي، كطبقت الدراسة عمى عيىة هقداٌر

: كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. األكلى تضـ األطفاؿ حاضرم األب، كالثاىية تضـ غائبي األب
الىفسٌية كاالجتهاعٌية،  أكثر تكافقا هف الىاحية ( كاألـ،األب)إلى أٌف األطفاؿ الذيف يعيشكف هع الكالديف 

كأكثر تهيزا في سمكؾ الذككرة كاألىكثة، كها أٌىٍـ أكثر تحصيبل دراسيا، كذلؾ هقارىة باألطفاؿ الذيف 
 . (تعكلٍا األـ)يعيشكف في أسر كحيدة الكالدية 

العبلقة بيف األطفاؿ الذيف يعاىكف هف فقداف الكالديف "بعىكاف  (Sardar, 1998)دراسة ساردار 
دفت إلى الكشؼ عف أثر فقد " كدكر التكجً الجىسٌي، كاحتراـ الذات ككجٍة الضبط لمطالبات كالطمبة ٌك

استخدهت الهىٍج الكصفي، كاستعاىت بأداة   . الكالديف عمى احتراـ الطمبة ككجٍة الضبط لديٍـ
ا   الهبلحظات الهجرية عمى هكضكع الدراسة في الباكستاف لجهع البياىات،  كطبقت عمى عيىة هقداٌر

ههف يعيشكف في ظؿ كالديٍـ حيث  (50)ههف فقدكا كالديٍـ ك (50)طالب كطالبة كاف هف بيىٍـ  (100)
ٌف فقداف أ:  سىة، كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا (20- 16)بيف ها تراكحت أعهار العيىة 

أٌف ك. ق الذيف يعيشكف هع كالديٍـئ كباألخص عىد تعاهمً هع زهبل، في ىفسٌية الطالبا كبيرااألب يمعب دكر
 .  تقدير الذات ككجٍة الضبط تختمؼ بيف الطمبة الذيف يعاىكف هف فقد األب كالطمبة الذيف ال يعاىكف

هقارىة لبعض سهات الشخصٌية لدل أبىاء الهؤسسات كأبىاء "بعىكاف  (1995)دراسة دسكقي 
دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفركؽ بيف أبىاء الهحركهيف أسريا" األسر الطبيعية  كأبىاء األسر ،ٌك

 ( كالثقة بالىفس،هستكل الطهكح، كاالىطكاء، كاالىبساط، كالعصابية) :الطبيعية في سهات الشخصٌية التالية
ككذلؾ لهعرفة ديىاهيات شخصية الذككر الهحركهيف أسريا كالذككر أبىاء األسر الطبيعية هف حيث العكاهؿ 

استعاىت كاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، ك. البلشعكرية كصراعاتٍـ كحاجاتٍـ في تشكيؿ شخصياتٍـ
ا ةبأداة االستباف هقسهة عمى هجهكعتيف هف األبىاء كتككىت الهجهكعة  (60)، كطبقت عمى عيىة هقداٌر
ـ ها بيف  (30)األكلى هف  أٌها . سىة (19-16)هف الذككر الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائٌية تراكحت أعهاٌر

هف الذككر هف أسر طبيعية كقد ركعي في اختيار العيىة تجاىس  (30) فتككىت هف ،الهجهكعة الثاىية
أف الذككر الهحركهيف أسريا : كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. الهجهكعتيف هف حيث العدد كالعهر
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أظٍركا عدـ القدرة عمى االعتهاد عمى الىفس هع عدـ الثقة بٍا، كأكثر اىطكاء، كليس لديٍـ أم طهكح 
 . بالهستقبؿ، كافتقار الٍكية بعكس الذككر الذيف يعيشكف في أسر طبيعية كاىكا يتصفكف بثقة هعقكلة بالىفس

دراسة عاهمية لمتككيف الىفسٌي لؤلطفاؿ الهحركهيف أسريا في ضكء "بعىكاف  (1993)دراسة يكىس 
دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عاهمية التككيف الىفسٌي لؤلطفاؿ " أىهاط هختمفة هف الهحركهيف ٌك

الهحركهيف أسريا في ضكء أىهاط هختمفة هف الحرهاف،استخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كطبقت عمى 
ا  طفمة هف  (212: )طفبل هف الذككر الهحركهيف (213)حيث تككىت العيىة هف  (1275)عيىة هقداٌر

طفبل هف الهحركهيف بعد  (212)طفبل هف الهحركهيف قبؿ الخاهسة، ك (213)اإلىاث الهحركهات، ك
كخمصت الدراسة إلى . طفؿ هحركهيف بالطبلؽ (200)طفبل هف الهحركهيف بالكفاة، ك (225)الخاهسة، ك

:   عدة ىتائج أٌهٍا

 التحرر هف الهيكؿ : كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلىاث في االعتراؼ بالهستكيات االجتهاعية
. القمؽ لصالح الذككر ك ،هحكر التكيؼ االجتهاعيك ،العبلقة بالهدرسةك ،الهضادة

  االىطكاء، كسكء : ، في السهات السمبية التالية(قبؿ الخاهسة كبعدٌا)كجكد فركؽ بيف الهحركهيف
التكافؽ االجتهاعي، كاالضطراب االىفعالي ، كالشعكر بالىقص، كالقمؽ الظاٌر، كاالكتئاب 

كلصالح الهحركهيف بعد الخاهسة في التكيؼ الشخصي . لصالح الهحركهيف قبؿ الخاهسة
.  كهتغيراتً

 كجكد فركؽ بيف الهحركهيف بالطبلؽ، كبيف الهحركهيف بالكفاة، لصالح الهحركهيف بالكفاة .

 إحساس الطفؿ بقيهتً، كالتكيؼ : عدـ كجكد تفاعؿ بيف هتغير الجىس كىهط الحرهاف، إال في
الشخصي، كالتكيؼ االجتهاعي، كالتكييؼ العاـ، كاالكتئاب، كالتحرر هف الهيؿ لبلىفراد ، 

. كعبلقة الطفؿ بهدرستً

 عدـ كجكد تفاعؿ بيف الجىس، كبيف تكقيت الحرهاف .

 عدـ كجكد تفاعؿ بيف هتغير ىهط الحرهاف، كبيف تكقيت الحرهاف، إال في االكتئاب . 
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دؼ" الىفسٌية ألبىاء الهطمقيف الهشكبلت"بعىكاف  (1993)دراسة عبد الهعطي  الدراسة إلى  ت ٌك
الىفسٌية بيف أبىاء الهطمقيف كأبىاء األسرة الهستقرة عمى الترتيب  التعرؼ عمى الفركؽ في الهشكبلت

رشادم في تخفيؼ ٌذي إثر برىاهج أالىفسٌية األكثر شيكعا بيف أبىاء الهطمقيف، كالتعرؼ عمى  الهشكبلتك
استخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة اختبار الذكاء ك. الىفسٌية ألبىاء الهطمقيف الهشكبلت
الىفسٌية لؤلطفاؿ استهارة الهستكل االقتصادم كاالجتهاعي، كطبقت الدراسة  استباىً الهشكبلتك ،الهصكر

ا  تمهيذا كتمهيذة غائبي األب بالطبلؽ هف الحمقتيف األكلى كالثاىية هف التعميـ  (128)عمى عيىة هقداٌر
كخمصت . تمهيذا كتمهيذة يىعهكف بدؼء كحىاف األب كاألـ (137)األساسي كهجهكعة ثاىية هككىة هف 

كجكد فركؽ بيف األبىاء غائبي األب بالطبلؽ كبيف أبىاء األسرة الهستقرة : الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا
ف ترتيب أحساسا بٍذي الهشكبلت، كيجد إكثر أالىفسٌية ككاف أبىاء الهطمقيف  في جهيع الهشكبلت

الفقر، ك كاالكتئاب، كالغضب، ،العزلةك كالسرقة، ،الكذب: الهشكبلت لدم أبىاء الهطمقيف عمى الىحك التالي 
 ، كالعدكاف،القمؽ: دىى الهشكبلت ٌيا ككاف ، كالٍركب،كضعؼ التحصيؿ الدراسي، كالشعكر بالىقص

.  كاإلدهاف، كالتدخيف، كالجىس،كالخكؼ

 كغير ،ٌـؤالىفسٌية لؤلبىاء الذككر الهتغيب آبا الخصائص"بعىكاف  (1992)دراسة عبد الرازؽ 
دفت إلى هعرفة بعض الخصائص،"الهتغيب دراسة هقارىة سبب بالىفسٌية لؤلطفاؿ الذككر هتغيبي اآلباء   ٌك

استخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، ك. كهقارىتٍـ باألطفاؿ حاضرم األب (السفر ، أك الطبلؽ، أك الكفاة )
ا ةكاستعاىت بأداة االستباف الرابع، : تمهيذا هف تبلهيذ الصفكؼ (265)، كطبقت عمى عيىة هقداٌر

ـ ك. كالخاهس، كالسادس، كالسابع، هف الحمقة األكلى كالثاىية هف التعميـ األساسي بيف ها اهتدت أعهاٌر
تمهيذ، كالذككر غائبي األب  (100)الذككر حاضرم األب : سىة، هقسهة إلى هجهكعتيف (13- 10)
تمهيذا، كغائبي األب بالطبلؽ  (66) غائبي األب بالكفاة :تمهيذا، كقسهت إلى ثبلث هجهكعات (165)
. تمهيذا (26) فعددٌا ،أٌها هجهكعة الغياب الىفسٌي لؤلب. تمهيذا (52)تمهيذا، كغائبي األب بالسفر  (47)

ا هف عيىة حاضرم األب :  كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا. كقد تـ اختياٌر

  غائبي األب بالكفاة في بعد الىظرة السمبية األطفاؿ كجكد فركؽ بيف األطفاؿ حاضرم األب، كبيف
. لمحياة، لصالح غائبي األب بالكفاة
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 رية بيف حاضرم األب، كبيف غائبي األب بالطبلؽ عمى جهيع أبعاد استباف ة كجكد فركؽ جٌك
. تقدير الشخصٌية، لصالح األطفاؿ غائبي األب بالطبلؽ

 الطبلؽ، كبيف حاضرم األب في أبعاد تقدير  كأ ،ٌـ بالكفاةؤكجكد فركؽ بيف األطفاؿ الهتغيب آبا
. الشخصٌية لؤلطفاؿ

 غائبي األب في إدراكٍـ لمقبكؿ كالرفض  األطفاؿكجكد فركؽ بيف األطفاؿ حاضرم األب، كبيف 
  .الكالدم، كأبدل غائبك األب إدراكا أكثر لرفض األب

قياس التكافؽ االجتهاعٌي كالىفسٌي ألبىاء الشٍداء في "دراسة بعىكاف  (1990)أجرل السكداىي ك
دفت الدراسة إلى بىاء هقياس لمتكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعيٌ ". الهرحمة الهتكسطة  كبالتالي التعرؼ إلى ،ٌك

التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعٌي ألبىاء الشٍداء في العراؽ، كالتعرؼ إلى الفركؽ بيف أبىاء الشٍداء كأقراىٍـ 
استخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كطبقت ك. اآلخريف في الهرحمة الدراسية الهتكسطً كهتغيرات أخرل

ا  ـ هف عدة هدارس هتكسطة بأسمكب طبقي  (536)الدراسة عمى عيىة هقداٌر ـٌ اختياٌر طالبا كطالبة ت
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة : كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. عشكائي هف عدة هدف هف العراؽ

كأٌىً ال يكجد فركؽ بيف كؿ هف . إحصائٌية بيف أبىاء الشٍداء، كأقراىٍـ في التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعيٌ 
. الذككر كاإلىاث هف أبىاء الشٍداء في التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعيٌ 

تقدير الذات كعبلقتً ببعض الهتغيرات البيئية كالشخصٌية لدل "بعىكاف  (1990)دراسة عكاشة 
دفت الدراسة إلى الكشؼ عف األثر الذم يتركً الحرهاف هف أحد الكالديف " عيىة هف أطفاؿ هديىة صىعاء ٌك

استخدهت . أك كميٍها عمى تقدير الطفؿ لذاتً، كهعرفة أثر الجىس كالعهر الزهىي لمطفؿ في تقديري لذاتً
ا  ـ بيف  (197)الهىٍج الكصفي، كطبقت عمى عيىة هقداٌر عاها هف  (12,5 -9,5)طفبل، تهتد أعهاٌر

ـٌ تقسيـ هجهكعة األطفاؿ الهختاريف هف دار رعاية اليتاهى كعددٌـ . هديىة صىعاء طفبل إلى ثبلث  (42)ت
ـٌ تقسيـ األطفاؿ في  (فقداف األب، أك فقداف األـ، أك كميٍها )هجهكعات، كفقا لحالة الحرهاف  كها ت

ىكع : كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا. (يتاهى، كغير يتاهى  )هؤسسة رعاية األحداث إلى 
: م يعيش فيٍا اليتيـ لٍا دكر كبير في تقدير ذاتً، حيث تهت الهقارىة بيف ثبلثة أشكاؿ هفتالرعاية اؿ
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فاتضح أٌف أعمى الهجهكعات في تقدير . الرعاية األسرية، كدكر رعاية اليتاهى، كرعاية الهؤسسة لؤلحداث
 .يميٍا الدكر اإليكائية، كتأتي في الهؤخرة هؤسسات األحداثكالرعاية األسرية، : الذات

غياب األب كعبلقتً بالتكافؽ الىفسٌي لدل تبلهيذ "بعىكاف  (1990)دراسة عبد الجابر كعبد الظاٌر
دفت الدراسة إلى هعرفة عبلقة غياب األب بالخارج كبيعدي عف األسرة " الحمقة الثاىية هف التعميـ األساسي ٌك

، كطبقت عمى ةاستخدهت الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستعاىت بأداة االستبافك. بالتكافؽ الىفسٌي لدل األبىاء
ا  ي هقسهة  (516)عيىة هقداٌر تمهيذا كتمهيذة هف الصؼ الثاهف هف الحمقة الثاىية هف التعميـ األساس، ٌك
كقسهت . ٌـؤتمهيذا كتمهيذة غائب آبا (276)ٌـ، كؤتمهيذا كتمهيذة هكجكد آبا (240)هىٍا : إلى هجهكعتيف

( 80)تمهيذة غائبة األب، ك (98)تمهيذا حاضرم األب، ك (160)تمهيذا غائبي األب، ك (178)العيىة إلى 
 كعيىة البىيف غائب: ككزعت كؿ هف البىيف كالبىات األب إلى عيىات فرعية كها يمي. تمهيذة هكجكدة األب
سىكات، كعيىة البىات غائبات  (5) األب لفترة أقؿ هف كعيىة البىيف غائبك. سىكات (3)األب لفترة أقؿ هف 
كخمصت الدراسة . سىكات (5)سىكات، كعيىة البىات غائبات األب لفترة أقؿ هف  (3)األب لفترة أقؿ هف 

أٌف عيىة األبىاء حاضرم األب لديٍـ تكافؽ شخصي هرتفع كقمؽ هىخفض هف : إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا
 كقمؽ لصالح األبىاء غائبي األب لفترة ،أظٍرت الىتائج أيضا تكافؽ شخصي هىخفضك. األبىاء غائبي األب

ىاؾ فركؽ في كؿ هف التكافؽ الىفسٌي كالقمؽ بيف عيىتي البىات هكجكدات األب، .  سىكات3أقؿ هف  ٌك
. كبيف غائبات األب، لصالح البىات هكجكدات األب

  3لفترة أقؿ هف )كجكد فركؽ في كؿ هف التكافؽ الىفسٌي كالقمؽ بيف عيىتي البىات غائبات األب 
. ( سىكات3لفترة أقؿ هف )لصالح البىات غائبات األب  ( سىكات5أقؿ هف ) كبيف ،(سىكات

  كجكد فركؽ في كؿ هف التكافؽ الىفسٌي كالقمؽ بيف عيىتي البىيف كالبىات الغائبي األب، لصالح
أم أٌف البىيف غائبي األب أقؿ تكافقا ىفسٌيا، كأكثر قمقا هف البىات غائبات . البىات غائبات األب

 . األب

الىفسٌية ألطفاؿ الهدارس  االضطرابات"بعىكاف   (Nikolic & Mirko, 1990)دراسة ىيككليؾ، كهيركك
الىفسٌية لدل األطفاؿ  ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االضطرابات". الهحركهيف هف الحب األبكٌم كالتعميـ
تمهيذا هف  (60)استخدهت الهىٍج التجريبي عمى عيىة هككىة هف ك. الهحركهيف هف الرعاية الكالدية كالحب
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ـ  سىة هف الهقيهيف في الهدارس الداخمية  (17- 7)بيف ها تبلهيذ الهدارس الداخمية، ههف تهتد أعهاٌر
ـ يهثمكف الهجهكعة الضابطة (60)يهثمكف الهجهكعة التجريبية، ك . تمهيذا هف التبلهيذ الهقيهيف هع أسٌر

أٌف األطفاؿ الهحركهيف هف الرعاية الكالدية لديٍـ بعض : كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا
اىخفاض تقدير الذات عف األطفاؿ الذيف . االضطرابات الىفسٌية، كاإلحساس بالدكىية، كالشعكر بالكحدة

ـ الطبيعية . يعيشكف هع أسٌر

أثر فقداف الكالديف الىفسٌي عمى " بعىكاف  (Raphael & Etal, 1990)دراسة رافئيؿ، كيتاؿ 
ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اآلثار التي يتركٍا فقداف الكالديف ك". (حالة)ىا ككضع أشخصية الهراٌقيف 

. الىفسٌية لمهراٌؽ في حالة الحرهاف هف الرعاية الكالدية سكاء بالهكت أك بالطبلؽ عمى الخصائص
كخمصت الدراسة إلى عدة . ا أسترالياهراٌؽ (158)استخدهت الهىٍج الكصفي، كتككىت عيىة الدراسة هف ك

أٌف ٌؤالء األفراد يعاىكف هف سكء التكافؽ االىفعالي، باإلضافة إلى تشتت صكرة الذات يؤدم : ىتائج أٌهٍا
.  إلى اىخفاض دافعتيٍـ لئلىجاز سكاء ىحك الدراسة أك العهؿ

ف  ". تأثير الرعاية الهؤسسية الهبكرة عمى شخصية الطفؿ" بعىكاف (,Kohn 1990)دراسة كٌك
ٌدفت إلى التعرؼ عمى شخصٌية األطفاؿ الذيف فقدكا كالديٍـ كأكدعكا بالهؤسسات هقارىة باألطفاؿ الذيف ك

طفبل  (20)يعيشكف في رعاية أسرٌية طبيعٌية، استخدهت الهىٍج التجريبي، كتككىت عيىة الدراسة هف 
ـ  أطفاؿ كهجهكعة تجريبية، فقدكا كالديٍـ، كأكدعكا  (10)سىة، هىٍـ  (12-9)بيف ها اهتدت أعهاٌر

كخمصت (. هع الكالديف )أطفاؿ يعيشكف في ظركؼ أسرية عادية  (10)بهؤسسة داخمية لرعاية األيتاـ، ك
أٌف أطفاؿ الهجهكعة التجريبية يعاىكف هف اضطرابات في الشخصٌية، كالقمؽ، : الدراسة لعدة ىتائج أٌهٍا

الحزف، كالعجز، كاليأس، كالهيؿ إلى االىزكاء بعيدا هثؿ كسيطرة بعض األعراض االكتئابٌية عمى سمككٍـ، 
العدكاف، : عف اآلخريف، كالرغبة في االىتحار، فضبل عف سكء سمككٍـ االجتهاعي، الذم تهثؿ في

تتأرجح : كأظٍر أطفاؿ الهجهكعة التجريبية هشاعر ازدكاجية. كالسرقة، كعدـ الرغبة في الصداقة، كالكذب
الذككرة كاألىكثة، كالحب كالكري، كالحزف، كالسركر بخبلؼ أطفاؿ الهجهكعة الضابطة فمـ تبدي هثؿ ٌذي : بيف

  .االضطرابات كاضحة في بىيتٍـ الشخصٌية
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أثر تغيب األب في هرحمة الطفكلة الهبكرة عمى الىهك " دراسة بعىكاف (1988)دراسة عبداهلل 
دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير الحرهاف هف األب في هرحمة الطفكلة ".  لمطفؿ، كالىفسيٌ ،العقميٌ  ٌك

استخدهت الهىٍج الكصفي، ك كالىفسٌي لمطفؿ في هرحمة البمكغ كالهراٌقة، ،الهبكرة عمى الىهك العقميٌ 
كاستعاىت بأداة الهبلحظة الهباشرة، كاختبار ككسمر لذكاء الراشديف كالهراٌقيف، كاختبار تفٍـ الهكضكع، 
كالهقابمة الشخصٌية، كاستهارة تقدير الكضع االجتهاعٌي كاالقتصادٌم لؤلسرة لجهع البياىات، كطبقت عمى 

ا  أسرة يغيب فيٍا األب بسبب الكفاة، أك العهؿ، أك السجف، أك الخبلفات األسرية التي  (12)عيىة هقداٌر
هجهكعة األطفاؿ الهحركهيف هف األب في هرحمة الطفكلة : تصؿ إلى درجة الطبلؽ، كصىفت العيىة إلى

ـ تتراكح  (12)الهبكرة  سىة، كهجهكعة األخكة كاألخكات الراشديف لٍؤالء  (18-15)ها بيف طفبل أعهاٌر
 اراشد (12) كعددٌـ ،األطفاؿ كلـ يهركا بخبرة الحرهاف هف األب إال بعد أف تخطكا هرحمة الطفكلة الهبكرة

أٌف البىاء الىفسٌي لمطفؿ الهحركـ هف األب يتسـ بهشاعر : كراشدة، كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا
الخكؼ كالتٍديد كالحرهاف هف الحهاية كالسىد، كاألعراض االكتئابية، كها أٌف الىهك العقمٌي كالىفسٌي لدل 
الراشديف قد تعرض لبلضطراب ىتيجة غياب األب في هرحمة هبكرة كلـ يعايشً األطفاؿ، كأٌف اإلىاث 

 ،ضعؼاؿ ك،الهحركهات هف األب يعاىيف هف الهشاعر السمبٌية، كسكء العبلقات هع اآلخريف، كاالستسبلـ
.   الهباالة في حؿ الصراعاتاؿك

الحرهاف األبكٌم كعبلقتً بكؿ هف التكافؽ الىفسٌي، كهفٍكـ الذات، "بعىكاف  (1987)دراسة دسكقي 
التعرؼ عمى الفركؽ بيف هجهكعة أبىاء إلى ٌدفت الدراسة ك. (دراسة هقارىة)كاالكتئاب لدل طمبة الجاهعة 

الهطمقات، كهجهكعة األبىاء الهحركهيف هف األب في هتغيرات التكافؽ الىفسٌي، كهفٍكـ الذات، كاالكتئاب، 
ا ةاستعاىت بأداة االستبافكالتحميمٌي، / استخدهت الهىٍج الهقارفك طالبا  (120)، كطبقت عمى عيىة هقداٌر

( 30)إىاثا، هىٍف  (60)جاهعة الزقازيؽ،  في كطالبة هف طبلب الفرؽ األربعة بهعٍد الكفاية اإلىتاجية 
أبىاء هف ( 30)ذكرا هىٍـ  (60)بىتا هحركهات هف األب بسبب الكفاة، ك (30)بىتا ألهٍات هطمقات، ك

ـ ها بيف األأبىاء هحركهيف هف األب، كجهيع هف ( 30)هطمقات، ك فراد يعيشكف هع األـ، كتتراكح أعهاٌر
سىة، كقد تجاىست العيىة هف حيث السف، كالهستكل االقتصادٌم، كاالجتهاعٌي، كالبيئة، كاألـ  (21-24)

:   كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. غير الهتزكجة
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 التكافؽ : كجكد فركؽ بيف أبىاء الهطمقات، كاألبىاء الهحركهيف هف األب في الهتغيرات التالية
. هفٍـك الذات، كاالكتئاب لصالح أبىاء الهطمقاتكالىفسٌي، 

  ،كجكد فركؽ بيف أبىاء الهطمقات، كاألبىاء الهحركهيف هف األب في كؿ هف  التكافؽ األسرٌم
. كالصحٌي، كاالجتهاعٌي لصالح األبىاء الهحركهيف هف األب

  ،كجكد فركؽ بيف اإلىاث هف بىات الهطمقات، كاإلىاث الهحركهات هف األب في التكافؽ الىفسٌي
. كهفٍـك الذات، كاالكتئاب لصالح بىات الهطمقات

  بىات الهطمقات، كالهحركهات هف األب في التكافؽ األسرٌم، كالصحي هف كجكد فركؽ بيف اإلىاث
.  لصالح اإلىاث الهحركهات هف األب

الىضج االجتهاعٌي لؤلطفاؿ " بعىكاف  (Boostani & Manjeh, 1982)دراسة بكستاىي كهاىجاي   
دفت الدراسة إلى هعرفة هستكل الىضج االجتهاعيٌ ،"اإليراىييف الهتكاجديف بصفة دائهة في دار األيتاـ   ٌك

لدل عيىة أطفاؿ الهبلجئ كأطفاؿ األسر العادية، كاستخدهت الهىٍج الكصفي، كاستعاىت بأداة الهقابمة 
طفبل هف األطفاؿ الذيف  (61)كهقياس الىضج االجتهاعي لقياس الكفاءة االجتهاعية، كتككىت العيىة هف 

ـ  ( 61) هقارىتٍـ هع تسىة، كقد تـ (14-10)بيف ها يعيشكف في هبلجئ لؤليتاـ ككاف هتكسط أعهاٌر
: كخمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا. يعيشكف هع آبائٍـ الطبيعييفالذيف طفبل هف أطفاؿ األسر العادية 

أٌف أطفاؿ األسر العادية يتهتعكف بهستكل ىضج اجتهاعٌي أعمى هف أطفاؿ الهبلجئ، كأٌف ٌىاؾ عبلقة بيف 
  .طكؿ هدة اإلقاهة بالهؤسسة كاىخفاض هستكل الذكاء االجتهاعي

:    التعقيب امى الدراسات السابقة2.7

الهكضكعات الهٍهة في الهجتهع الفمسطيىي،  هف الدراسة هكضكع أفٌ  السابقة الدراسات هف يتضح
كالتي لـ تىؿ االٌتهاـ الكافي هف الباحثيف الفمسطيىييف في العهؿ االجتهاعي، كذلؾ ألٌف الهجتهع 

الهكت الطبيعٌي، كاالعتقاؿ، كباالستشٍاد، )الفمسطيىي يعاىي هف حاالت الحرهاف الهختمفة كالتي تتعمؽ 
. (لخإكالسفر، كالطبلؽ، 
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كهف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة العربٌية، فإىىا ىمهح آثار الطبلؽ عمى األطفاؿ، 
كأشارت إلى الطبلؽ يسبب ضرر ال يهكف إصبلحً، كخاصة األطفاؿ، كيضر بالهجتهع خاصة أىٍا 
تستٍمؾ رأس الهاؿ االجتهاعي كالبشرم، كأيضا فإٌف الحرهاف يؤثر عمى كبل الجىسيف الذككر  كاإلىاث 

ذا ها  أكثر تأثرا بالضغكط الىفسٌية،  (اإلىاث)أبىاء الشٍداءهف  ةبؿأٌف الطإلى ليً بعض الدراسات إشارت أٌك
بىاء أيتاـ األب بالكفاة الطبيعٌية أكثر هف األكأٌف الطالبات . (الذككر)كأقؿ تحصيبل هف الطمبة أبىاء الشٍداء

كأٌف هىخفضي . ضغكطاى، كتحصيبل هف الطبلب أيتاـ األب هع تدىي هستكل التحصيؿ الدراسي لكٌؿ هىٍها
ٌف األبىاء الذككر الذيف أك. الكضع االقتصادم لديٍـ ضغكط دراسٌية، كاجتهاعٌية، كاقتصادٌية، كاىفعالٌية

كف في أسرة هف غير أب يظٍركف ىسبة عالية هف الكقكع في الجريهة كالجىكح كاالىحراؼ باإلضافة ؤيىش
كأٌف غياب األب لً تأثير كاضح عمى األبىاء . إلى ىسبة قميمة هف األخبلؽ كقيـ التعاهؿ هع اآلخريف

ـ ٌاالذككر، كظٍر ذلؾ هف خبلؿ عدـ هشاركتٍـ هع الهحيطيف بٍـ في داخؿ األسرة كخارج ، كعدـ شعكٌر
ٌف أكثر الهشكبلت التي يعاىي أك. بالثقة، كأصبحكا أكثر ترددا، كليس لديٍـ القدرة عمى تقبؿ ذاتٍـ كاآلخريف

األعراض العاطفٌية، كاالكتئاب، ك، العصاب، "السمكؾ السيء"ف هف بيئتً األسرية ٌي كهىٍا الهحركـ
باإلضافة إلى كجكد هشكبلت سمككٌية لدل الهراٌقيف الهحركهيف هف .كهشكبلت األصدقاء، كزيادة الحركة

ديكر التربية االجتهاعٌية في السعكدية هثؿ العدكاف، كالكذب، كالسرقة، كتدىي في الرعاية األسرية كالهقيهيف 
.  هستكل تقدير الذات كالدكىية

ىخفاض في الهستكل التعميهي لؤلطفاؿ اال أٌف  إلىكأشارت العديد هف الدراسات األجىبية
، كأٌف ٌـ ألٌف ٌذي األسر تككف إهكاىياتٍا قميمة لتضعٍا هف أجؿ تربية األطفاؿ كتعميـ؛الهحركهيف هف األب

 ألٌىً ال يككف ٌىاؾ كقت، كال جٍكد تبذؿ ؛العيش في كىؼ عائمة بٍا كالد كاحد يسبب األذل الىفسٌي لمطفؿ
أٌف األطفاؿ غائبي األب كاىكا أقؿ شعكرا بالكفاية إلى هف أجؿ تىشئتً، كأشارت الدراسات األجىبية أيضا 

سجمَا كأٌىٍـ . الشخصٌية كاالجتهاعٌية، كها أٌىٍـ كاىكا أقؿ ذككرة، هقارىة بزهبلئٍـ الذيف يعيشكف هع آبائٍـ
الذيو األطفاؿ هع  َأٌىٍن اليستطيعَو التحدث هعٍن بحرية هقارىة ،هع َالديٍنؿ درجات أدىى في التفاع

كأٌىٍـ إذا حرهكا هف الرعاية الكالدية تظٍر لديٍـ بعض االضطرابات الىفسية، . يعيشَو هع َالديٍها هعا
ـ  كاإلحساس بالدكىٌية، كالشعكر بالكحدة، كاىخفاض تقدير الذات عف األطفاؿ الذيف يعيشكف هع أسٌر
.  الطبيعٌية، كأيضا تشتت صكرة الذات يؤدم إلى اىخفاض دافعتيٍـ لئلىجاز سكاء ىحك الدراسة أك العهؿ



59 
 

 ركزت فقط عمى إذقضايا الحرهاف لدل الهراٌقيف ىادرا  ؿ ٌا تىاكؿ، فكافالدراسات الهحميةأٌها 
بعد إطبلع الباحثة عمى العديد هف كلذلؾ . حاالت الهكت الطبيعي، كربها الكضع االقتصادم السيء

سٍـ في الذم أجريت هعظهٍا في ببلد الخميج التي لديٍا ربها طابع الرفاٌية أالدراسات العربية التي 
. اىحراؼ العديد هف الهراٌقيف أكثر هها ٌك كفاة أحد الكالديف

جريت عمى الهراٌقيف أك األطفاؿ الذيف فقدكا ذكيٍـ كاىت هؤشرات أهعظـ الدراسات األجىبية التي 
ـ أعمى هف الفمسطيىييف  ك الشخص تأثر ببيئة هختمفة أك العرب عمى العهكـ، حيث يككف الهراٌؽ أتأثٌر

ك الهراٌؽ أكعادات كتقاليد هختمفة، عكضا عف عدـ تأطير الديف أك العبلقات االجتهاعٌية في رعاية اليتيـ 
. كها ٌك في البيئة الهسمهة كالعربٌية

سباب أ تعددت إذالدراسات الهحمية الفمسطيىٌية ىادرا ها تىاكلت قضايا الحرهاف لدل الهراٌقيف ك
الحرهاف، ككاف لبلحتبلؿ اليد الطكلى في ذلؾ، كالكضع االقتصادٌم الهتردم الذم يعيشً الفمسطيىيكف، 

ٌـ في ظركؼ ءباآكتأثير الحرهاف الىفسٌي كاالجتهاعٌي كاالقتصادٌم عمى الهراٌقيف الفمسطيىييف الذم فقدكا 
لذلؾ كاف لزاها عمى الباحثة إجراء ٌذي . هختمفة، كمٍا زرعت لديٍـ عدـ الثقة بالىفس كالخكؼ هف الهستقبؿ

الدراسة الهٍهة حتى تتعرؼ عمى حقيقة الحرهاف كتأثيري عمى األسرة الفمسطيىٌية عهكها، كالهراٌقيف 
.  خصكصا

 :    فرضّيات الدراسة 2.8

الفرضّية االسمية  

 تكجد عبلقة بيف هستكل الشعكر بالحرهاف األبكم، كهستكل تقدير الذات لدل األبىاء في جيؿ 

.  الهراٌقة، هع كجكد فركقات في هستكل تقدير الذات حسب هتغيرات الدراسة

: الفرضيّات المنبثقة

بيف هستكل الٌشعكر  (0.05)تكجد عبلقة عكسٌية ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة  .1
كهستكل تقدير الٌذات لمهراٌقيف الهحركهيف هف  (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )بالحرهاف 
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هف عدـ كجكد  (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )كٌمها زاد الٌشعكر بالحرهاف ؼ. كجكد األب
 . قٌؿ تقدير الٌذات لدل الهراٌقيف،األب

 . قٌؿ تقدير الٌذات لدل الهراٌقيف،  كٌمها زاد الٌشعكر بالحرهاف الىفسٌي هف عدـ كجكد األب 1.1

 قٌؿ تقدير الٌذات لدل ،  كٌمها زاد الٌشعكر بالحرهاف االقتصادٌم هف عدـ كجكد األب 1.2
 .  الهراٌقيف

 قٌؿ تقدير الٌذات لدل ،  كٌمها زاد الٌشعكر بالحرهاف االجتهاعٌي هف عدـ كجكد األب 1.3
 .الهراٌقيف

في هستكل الٌشعكر  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة  .2
لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب سبب ( (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )بالحرهاف

أك السفر، أك الطبلؽ، أك السجف، أك الهكت الطبيعٌي، أك االستشٍاد، )الحرهاف هف كجكد األب 
ف هف عدـ كجكد األب بسبب الطبلؽ كف الهحركـكالهراٌؽؼ. (لهرض الشديدأك االىفصاؿ، ا

أكثر هف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف  (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )يشعركف بالحرهاف 
أك االىفصاؿ، أك السفر، أك السجف، أك الهكت الطبيعي، أك االستشٍاد، )كجكد األب بسبب 

 .(الهرض الشديد

في هستكل الٌشعكر  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة  .3
لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب  (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )بالحرهاف
االقتصادٌم، كالىفسٌي، )البىات الهحركهات هف عدـ كجكد األب يشعرفى بالحرهاف ؼ. الجىس

 .أكثر هف البىيف الهحركهيف هف كجكد األب (االجتهاعيٌ ك

في هستكل الٌشعكر  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة  .4
. لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب العهر (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )بالحرهاف

ف هف عدـ كجكد األب في هرحمة الهراٌقة الهبكرة يشعركف بالحرهاف كف الهحركـكالهراٌؽؼ
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أكثر هف الهراٌقيف في هرحمتي الهراٌقة الهتكسطة  (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )
 . كالهتقدهة

في هستكل الٌشعكر  (0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة  .5
لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب هكاف  (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )بالحرهاف
ف هف عدـ كجكد األب كيسكىكف في كف الهحركـكالهراٌؽؼ. (هخيـأك هديىة، أك قرية، )السكف 

أكثر هف الهراٌقيف الذيف يسكىكف  (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )الهديىة يشعركف بالحرهاف 
 .  الهخيـ كأفي القرية 

في هستكل الٌشعكر  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة  .6
لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب هكاف  (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )بالحرهاف
ف هف عدـ كجكد األب كيقيهكف في كف الهحركـكالهراٌؽؼ. (البيتأك الهؤسسة، ) اإلقاهة

أكثر هف الهراٌقيف الذيف  (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )الهؤسسات يشعركف بالحرهاف 
 .  يقيهكف في بيكتٍـ

في هستكل تقدير الذات لمهراٌقيف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة  .7
الهكت أك االستشٍاد، )الهحركهيف هف كجكد األب حسب سبب الحرهاف هف كجكد األب 

الهراٌقيف الهحركهيف هف عدـ أك االىفصاؿ، أك السفر، أك الطبلؽ، أك السجف، أك الطبيعي، 
ـ لذاتٍـ أقؿ هف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف كجكد األب  كجكد األب بسبب الطبلؽ يككف تقديٌر

 .(الهرض الشديدأك االىفصاؿ، أك السفر، أك السجف، أك الهكت الطبيعي، أك االستشٍاد، )بسبب 
في هستكل تقدير الذات لمهراٌقيف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة  .8

البىات الهحركهات هف عدـ كجكد األب يككف ؼ. الهحركهيف هف كجكد األب حسب الجىس
 .  أقٌؿ هف البىيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األبفلذاتًف تقديري

في هستكل تقدير الذات لمهراٌقيف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة  .9
ف هف عدـ كجكد األب في هرحمة كف الهحركـكالهراٌؽؼ. الهحركهيف هف كجكد األب حسب العهر

ـ لذاتٍـ أقٌؿ هف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف عدـ كجكد األب  في  الهراٌقة الهبكرة يككف تقديٌر
 .هرحمة الهراٌقة الهتكسطة كالهتقدهة
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في هستكل تقدير الذات لمهراٌقيف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة .  10
ف كالهراٌؽؼ. (هخيـأك هديىة، أك قرية، )الهحركهيف هف كجكد األب حسب هكاف السكف 

ـ لذاتٍـ أكثر هف الهراٌقيف ،ف هف عدـ كجكد األبكالهحركـ  كيسكىكف في الهديىة يككف تقديٌر
.   الذيف يسكىكف في القرية كالهخيـ

في هستكل تقدير الذات لمهراٌقيف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة . 11
ف كف الهحركـكالهراٌؽؼ. (البيتأك الهؤسسة، ) الهحركهيف هف كجكد األب حسب هكاف اإلقاهة

ـ لذاتٍـ أقٌؿ هف البىيف الهحركهيف هف  هف عدـ كجكد األب كيقيهكف في الهؤسسات يككف تقديٌر
 . عدـ كجكد األب

في هستكل تقدير الذات لمهراٌقيف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة . 12
ف الذيف حرهكا هف كالهراٌؽؼ. الهحركهيف هف كجكد األب حسب سىكات الحرهاف هف كجكد األب

ـ لذأع ةثبلثإال  كلـ يهض عمى سىكات حرهاىٍـ هف األب ،كجكد األب تٍـ أقٌؿ اكاـ يككف تقديٌر
 .هف الهراٌقيف الذيف تجاكزت سىكات حرهاىٍـ أكثر هف ذلؾ
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الفصل الثالث 

 :إجراءات الدراسة. 3

 :  مقدمة3.1

لمتحقؽ هف ٌدؼ الدراسة كالهتهثؿ في هعرفة العبلقة بيف الحرهاف األبكٌم كهستكل تقدير الذات 
كٌؿ هف هىٍج الدراسة، ؿ اتىاكلت الباحثة في ٌذا الفصؿ كصؼكلدل الهراٌقيف في الهجتهع الفمسطيىٌي، 

جراءاتٍا، إكهجتهع الدراسة، كعيىتٍا، كأداتٍا، كصدؽ الدراسة كثباتٍا، كهعالجة الدراسة اإلحصائية، ك
كهتغيرات الدراسة، كالصعكبات التي كاجٍت الباحثة أثىاء إعداد الرسالة، كسؤاؿ البحث الهركزم كفيها 

 :يأتي تكضيح ذلؾ

  منيج الدراسة 3.2

اعتهدت الدراسة عمى الهىٍج الكصفي التحميمي في البحث الحالي، كذلؾ لتحميؿ كتفسير هستكل 
ذا الهىٍج يتىاسب هع  تقدير الذات لدل الهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب في الهجتهع الفمسطيىي، ٌك

.  الظاٌرة الهدركسة

  مجتمع الدراسة 3.3

ـ ها بيف  عاها  (20- 12)تكٌكف هجتهع الدراسة الكمٌي هف جهيع الهراٌقيف الذيف تتراكح أعهاٌر
ف  لهكاتب الشؤكف مفي هحافظات الضفة الغربية، كيعاىكف هف الحرهاف هف كجكد األب، كهعرؼ

ـٌ تحديد العدد  االجتهاعية، ككزارة األسرل، كهكاتب رعاية أسر الشٍداء في فمسطيف كبل حسب هىطقتً، كت
كها ٌك هكضح  في  (1015) فأصبح هجتهع الدراسة الكمٌي ،الكمي بعد الحصكؿ عميً هف تمؾ الهكاتب

(. 1)جدكؿ رقـ 

تركيب هجتهع الدراسة في هديريات الشؤكف االجتهاعية، ككزارة األسرل، كهكاتب  (1)الجدكؿ 
رعاية أسر الشٍداء التي تـ تطبيؽ الدراسة عمى الهراٌقيف الذيف يعاىكف هف الحرهاف هف كجكد األب 

 .الهسجميف لديٍـ كهكزعيف حسب الهحافظات
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.  مجتمع البحث باألرقام والنسب حسب المحافظات (1)جدول رقم 

 (1)الجدول 

النسبة المئوية 
 لمعينة

المراىقين المحرومين من وجود  ادد ادد العينة
 األب

 المحافظة

10 %  الخميؿ 1990 199

 بيت لحـ 950 95 10%

 ىابمس 1000 100 10%

 جىيف 1100 110 10%

 طكلكـر 880 88 10%

 أريحا 270 27 10%

 راـ اهلل 1020 102 10%

 قمقيمية 730 73 10%

 سمفيت 360 36 10%

القدس  1900 190 10%

 الهجهكع 10200 1020 100%
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  اينة الدراسة 3.4

هف الهراٌقيف الذيف يعاىكف هف الحرهاف هف كجكد  (1015)أجريت الدراسة عمى عيىة قكاهٍا 
  .هف هجتهع الدراسة الكمٌي، ك استعاىت الدراسة بالعيىة االحتهالية العشكائية البسيطة% 10األب ها ىسبتً 

 .خصائص العينة الديموغرافية  (2)جدول رقم 

النسبة العدد القيم المتغير النسبة العدد القيم المتغير 
 

النوع 
  %49.1 497 ذكر

مكان ااقامة 
 %81.1 823 البيت

 %18.9 192 هؤسسة إيكائية %50.9 516 أىثى
 %100 1015 الهجهكع %100 1013 الهجهكع

  - 2 العدد الهفقكد
 
 

سبب غياب 
أبيك 

 %36.8 374 االستشٍاد
 

العمر 
 %16.1 163 الهكت الطبيعي %31 315  سىة12-14
 %15.2 154 السجف %35.4 357  سىة15-17
 %13.6 138 الطبلؽ %33.3 336  سىة18-21

 %6.7 68 السفر %100 1008 الهجهكع
 %4.6 47 االىفصاؿ - 7 العدد الهفقكد

 
العمر وقت 
الفقدان 

 %7.0 71 الهرض الشديد %27.0 271 اقؿ هف ثبلث سىكات
 %100 1015 الهجهكع %73.0 732 أكثر هف ثبلث سىكات

  %100 1003 الهجهكع
 

مستوى تعميم 
والدتك 

 %20.1 203 ابتدائي
 %35.7 361 إعدادم - 12 العدد الهفقكد

 
مكان السكن 

 %29.9 303 ثاىكم %33.2 337 هديىة
 %14.3 145 لدبمـك فاعؿ %45.1 458 قرية
 %100 1012 الهجهكع %21.6 219 هخيـ

 - 3 العدد الهفقكد %100 1014 الهجهكع
  - 1 العدد الهفقكد

 
التحصيل 
األكاديمي 

 %6.4 64 50اقؿ هف 
 50-59 131 12.9 

60-69 242 23.9% 
70-79 273 27.1% 
80-89 212 20.8% 
90-99 89 8.7% 

 %100 1011 الهجهكع
 - 4 العدد الهفقكد
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هف اإلىاث  (516)ك  (%49.1)هف  الذككر بىسبة  (497)تككىت عيىة الدراسة   (2)حسب الجدكؿ رقـ 
(. 2)كالعدد الهفقكد  (% 50.9)بىسبة 

ـ ، أها فيها يتعمؽ بعهر الهراٌقيف   أم (315)عاها   ((14-12ها بيف  فقد بمغ عدد الذيف تراكح أعهاٌر
-18)، كهف جيؿ (%35.4) بىسبة   أم (357)عددٌـ ؼعاها  (17-15)، كهف جيؿ (%31.3)بىسبة 

(.  7)، كالعدد الهفقكد (%33.3)بىسبة أم ( 336)عددٌـ ؼعاها  (21

ـ ال تتراكح أقؿ هف ثبلث ، أٌها فيها يتعمؽ بعهر الهراٌقيف كقت الفقداف  فقد بمغ عدد الذيف كاىت أعهاٌر
ـ أكثر هف ثبلث سىكات (%27)بىسبة أم ( 271)سىكات  بىسبة أم ( 732)، كعدد الذيف كاىت أعهاٌر

(.  12)، كالعدد الهفقكد (73%)

( 458)، كالقرية كاف عددٌـ (%33.2) بىسبة  أم (337) فكاف عددٌـ ،أٌها بالىسبة لهكاف السكف بالهدف
(.  1)، كالعدد الهفقكد (%21.6)بىسبة  أم ( 219)، كالهخيـ كاف عددٌـ (%45.2)بىسبة أم 

، (%81.1)بىسبة  أم ( 823) فقد بمغ عدد الذيف يسكىكف في بيكتٍـ ، فيها يتعمؽ بهكاف السكف الحالي
 %(. 18.9)بىسبة  (192)كالذيف يسكىكف في الهؤسسات اإليكائٌية بمغ عددٌـ 

، أٌها (36.8)بىسبة أم ( 374)ٌـ بسبب االستشٍاد ءبالىسبة لسبب غياب األب بمغ عدد الذيف فقدكا أبا
ٌـ بسبب ء، أٌها الذيف فقدكا أبا(%16.1)بىسبة   (163)فيها يتعمؽ بالهكت الطبيعي فقد بمغ عددٌـ 

كاف عددٌـ ؼ ،ٌـ بسبب الطبلؽء، أٌها الذيف فقدكا أبا(%15.2)بىسبة أم ( 154)السجف فقد بمغ عددٌـ 
االىفصاؿ بسبب ، ك(%6.7 )بىسبة أم ( 68)السفر كاف عددٌـ بسبب ، ك(%(13.6بىسبة  أم ( 138)

%(.  (7.0بىسبة أم ( 71)الهرض الشديد عددٌـ بسبب ، ك(%4.6(بىسبة  أم ( 47)عددٌـ 

  أم (203) فكاف فكاف عدد المكاتي هستكل تعميهٍف إبتدائي  ،ٌها بالىسبة لمهستكل الدراسي لؤلـ    أ
، أٌها (%35.7)بىسبة أم ( 361)عددٌف ؼ ،عدادمإ، أٌها المكاتي هستكل تعميهٍف (%20.1)بىسبة 

، أٌها المكاتي هستكل تعميهٍف دبمكـ (%29.9)بىسبة أم ( 303)عددٌف ؼ ،المكاتي هستكل تعميهٍف ثاىكم
(.  3)، كالعدد الهفقكد (%14.3)بىسبة أم ( 145)عددٌف ؼ ،فأعمى
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 فكاف عدد الذيف يتراكح تحصيمٍـ أقٌؿ هف ،ٌـءأٌها بالىسبة لمتحصيؿ التعميهي لمهراٌقيف الذيف فقدكا أبا
 بىسبة  أم (131)كاف عددٌـ ، ؼ(50-59)، كالذيف يتراكح تحصيمٍـ ( %6.3)بىسبة أم ( 64 )(50)
،  (%23.8) بىسبة  أم (242)كاف عددٌـ ، ؼ(60-69)، كالذيف تحصيمٍـ يتراكح ها بيف (13.0%)

، (  80-89)، كالذيف تحصيمٍـ (%27.0)بىسبةأم ( 273)كاف عددٌـ ؼ (70-79 ( )كالذيف تحصيمٍـ
بىسبة أم ( 89)كاف عددٌـ ، ؼ(90-99)، كالذيف تحصيمٍـ (%21.0 )بىسبة أم ( 212)كاف عددٌـ ؼ
(. 4)، كالهفقكد (8.8%)

  أداة الدراسة 3.5

هف أجؿ التحقؽ هف ٌدؼ الدراسة الحالية، كالهتهثمة بدراسة العبلقة بيف الحرهاف األبكٌم كهستكل 
تقدير الذات لدل األبىاء في جيؿ الهراٌقة في فمسطيف، قاهت الباحثة بتصهيـ استهارة، كذلؾ بعد هراجعة 
األدبيات، كاإلطبلع عمى الدراسات السابقة، حيث تكٌكىت االستهارة هف ثبلثة هحاكر رئيسة، كقد ركعي 
عىد تصهيـ أداة الدراسة كضكح الفقرات، لكي يتسىى لمهراٌقيف فٍهٍا كاستيعابٍا كاإلجابة عميٍا بصكرة 

:  ها يميفيكاضحة كصريحة، كقد تكٌكىت االستهارة هف عدة هحاكر هتهثمة 

  الهحكر األكؿ تكٌكف هف ثهاىي عبارات تىاكلت البياىات الديهكغرافية لمفئة الهستٍدفة، الهتهثمة
ذكر أك أىثى، عهر الهراٌؽ الحالي، عهر الهراٌؽ كقت حرهاىً هف كالدي، : بجىس الهراٌؽ

يكائية أك بيت، سبب غياب األب، إهؤسسة : هكاف سكف الهراٌؽ، هكاف إقاهة الهراٌؽ الحالية
 .هستكل تعميـ الكالدة، هعدؿ تحصيؿ الهراٌؽ األكاديهي

  الهحكر الثاىي تكٌكف هف تسع كثبلثيف عبارة تىاكلت كصؼ الحرهاف بأقساهً الثبلثة، القسـ
لفحص هستكل الشعكر بالحرهاف  العاطفي لدل  (27-9)تكٌكف هف كالحرهاف العاطفي : األكؿ

لفحص  (36-28)تككف هف كالحرهاف االقتصادٌم : األبىاء في جيؿ الهراٌقة، كالقسـ الثاىي
الحرهاف : هستكل الشعكر بالحرهاف االقتصادم لدل األبىاء في جيؿ الهراٌقة، كالقسـ الثالث

لفحص هستكل الشعكر بالحرهاف االجتهاعٌية لدل األبىاء في  (48-37)تكٌكف هف كاالجتهاعٌي 
 . جيؿ الهراٌؽ
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 لفحص هستكل تقدير الذات لدل  (66-49) عبارة هف ةالهحكر الثالث تككف هف سبع عشر
 (.1)الهراٌقيف الذيف يعاىكف هف الحرهاف األبكٌم كها ٌي في همحؽ رقـ 

  صدق أداة الدراسة 3.6

هف الهحكهيف  (12)هف أجؿ التأكد هف صدؽ أداة الدراسة قاهت الباحثة بعرضٍا عمى 
دفٍا، كهدل مكالهختصيف الىفس يف، كاألكاديهييف كذلؾ لمتأكد هف هدل هىاسبة العبارات لهكضكع الدراسة ٌك

جابٌي في تعديؿ العبارات إصحتٍا كقياسٍا لها أعدت لقياسً، كقد كاف القتراحاتٍـ كهبلحظاتٍـ أثر 
عادة االختبار كها  لتصبح في صكرتٍا الىٍائية، كبعد ذلؾ تـ احتساب هعاهؿ ارتباط بيرسكف لبلختبار كا 

(. 2)ٌي في همحؽ رقـ 

 ثبات أداة الدراسة 3.7

يجاد ثبات أداة الدراسة تـ احتساب هعاهؿ كركىباخ ألفا لمتعرؼ إلى االتساؽ الداخمي إهف أجؿ 
. كىتائج كبل االختباريف ٌها كاآلتي. ةبيف عبارات االستباف

  ٌ(.  0.903)، كقد كاف هعاهؿ الثبات ألفا كركىباخ (27-9)هف الفقرة : الحرهاف الىفسي

  ٌكقد كاف هعاهؿ الثبات ألفا كركىباخ (36-28)هف الفقرة : الحرهاف االقتصادم ،
(0.913  .)

  كقد كاف هعاهؿ الثبات ألفا كركىباخ (48-37)الحرهاف االجتهاعٌي، هف الفقرة ،
(0.902 .)

 (.  0.782)، كقد كاف هعاهؿ الثبات ألفا كركىباخ (66-49)هف الفقرة : تقدير الذات

  المعالجة ااحصائّية 3.8   

استخدهت الباحثة في الهعالجة اإلحصائٌية لبياىات الدراسة الحـز اإلحصائٌية لمعمكـ االجتهاعٌية 
SPSS 18))  (.0.05)لفحص الفرضيات، كأها بالىسبة لفحص الفركؽ كالداللة اإلحصائٌية بدرجة الثقة 
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:  كاعتهدت الباحثة في التحميؿ عمى اإلحصاء الكصفي الذم تهثؿ في

. يجاد الهتكسطات الحسابٌية، كالتكرارات، كاالىحرافات الهعيارية، كالىسب الهئكيةإ .1

 الفركقات في الهتكسطات الحسابٌية لمهتغيرات ذات عمىكذلؾ لمتعرؼ  (T-test)كاختبار  .2
. الهعياريف كالجىس هثبل

لهعرفة الفركقات في الهتكسطات الحسابٌية  (One-Way ANOVA)كهعاهؿ التبايف األحادم  .3
 .لمهتغيرات التي تحتكم عمى أكثر هف هعياريف كالعهر هثبل

 . لفحص العبلقةPearson Correlation))كهعاهؿ االرتباط بيرسكف  .4

 . لتحديد اتجاي الفركؽScheffe))اختبار شيفيً   .5

  إجراءات الدراسة 3.9

: تباع اإلجراءات التالية هف أجؿ تىفيذ الدراسةالقد قاهت الباحثة ب

هف قبؿ قسـ الدراسات العميا إلى كزارتي الشؤكف االجتهاعٌية " تسٍيؿ الهٍهة" تقديـ كتاب  .1
ككزارة األسرل كالهكتب العاـ ألسر الشٍداء لمحصكؿ عمى الهكافقة هف أجؿ حصر هجتهع 

(. 3)همحؽ رقـ .الدراسة، كهف ثـ تكزيع االستهارة عمى أفراد العيىة

 كبعد الحصكؿ عمى الهكافقة تـ تعهيهٍا عمى هكاتبٍـ في هحافظات فمسطيف هف أجؿ  .2
. حصر هجتهع الدراسة كتكزيع االستهارة عمى أفراد العيىة

، كالعهر الذيف (ذكر أك أىثى) تـ تزكيد الباحثة بقكائـ أفراد العيىة حسب الهحافظة، كالجىس  .3
ـ هف  ، كالعىكاف بشكؿ هفصؿ، كأرقاـ الٍكاتؼ، كهكاف التعميـ (21-12)يتراكح أعهاٌر

، كسبب الحرهاف هف األب هف كزارتي (بيت أك هؤسسة)، كهكاف السكف (هدرسة أك جاهعة)
 أٌها فيها يتعمؽ بأبىاء .الشؤكف االجتهاعٌية ككزارة األسرل عف طريؽ البريد اإللكتركىي

قاهت الباحثة بالتكجً إلى جهيع هكاتبٍـ الهكزعة في هحافظات فمسطيف هف أجؿ ؼ ،الشٍداء
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حصر عدد أفراد العيىة كذلؾ هف خبلؿ اإلطبلع عمى الهمفات الخاصة لكؿ عائمة شٍيد 
.  عمى حدا ككتابة كؿ ها ذكر يدكيا

 تـ التىسيؽ هع ىادم األسير، كالتجهع الكطىي ألسر شٍداء فمسطيف، كالهؤسسات اإليكائية،  .4
سئمة أكالهدارس، كالجاهعات في هحافظات فمسطيف لمتكاصؿ هع أفراد العيىة لئلجابة عمى 

.  االستهارة

 قاهت الباحثة بتكزيع االستهارات عمى أفراد العيىة كؿ كاحد عمى حدا هف أجؿ تعبئة  .5
. االستهارة

 بعد جهع االستهارات تـ إدخاؿ البياىات إلى الحاسكب بكاسطة برىاهج الرـز اإلحصائٌية  .6
(.  (SPSSلمعمـك اإلىساىية 

 .تـ استخراج الىتائج، ككضع التكصيات.   7      

   متغيرات الدراسة3.10

المتغيرات المستقمة وتشمل   

 .ذكر، أىثى: هتغيرات الجىس كلً هستكياف .1

 (. 21-18)، كهف (17-15)، كهف (14-12)هف : العهر الحالي لمهراٌؽ كلً أربعة هستكيات .2

 . (أكثر هف ثبلث سىكات)، ك (أقؿ هف ثبلث سىكات ): العهر كقت فقداف األب كلً هستكياف .3

 . هخيـأك هديىة، أك قرية، : هكاف السكف كلً ثبلث هستكيات .4

 . هؤسسة إيكائية كأهكاف اإلقاهة الحالية كلً هستكياف، بيت،  .5

السفر، أك الطبلؽ، أك السجف، أك الهكت، أك ستشٍاد، االسبب فقداف األب كلً سبعة هستكيات،  .6
 . الهرض الشديدأك االىفصاؿ، أك 
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 . فأعمى  دبمـك  أكثاىكم، أك إبتدائي، إعدادم،: الهستكل التعميهٌي لؤلـ كلً أربعة هستكيات .7

-69)، كهف (50-59)، كهف (أقؿ هف خهسيف): الهعدؿ التحصمٌي لمهراٌؽ كلً ستة هستكيات .8
 (. 90-99)، كهف (80-89)، كهف (70-79)، كهف (60

 :المتغيرات التابعة وتتألف من مستويين

الحرهاف كالحرهاف الىفسٌي، ) :ةالهستكل األكؿ يتككف هف الحرهاف بأشكالً الثبلث .1
 . (الحرهاف االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، 

 . الهستكل الثاىي يتككف هف تقدير الذات .2

  صعوبات الدراسة3.11

. صعكبة الهكاصبلت كالتىقؿ بيف هحافظات فمسطيف .1
قٌمة الدراسات الفمسطيىٌية حكؿ الحرهاف األبكٌم كهستكل تقدير الذات لدل األبىاء في جيؿ الهراٌقة  .2

ضافة إلى حاالت الهكت إفي فمسطيف، كخاصة الحرهاف الذم يتعمؽ باالستشٍاد كاالعتقاؿ 
 .الطبيعي

عدـ تكفر قاعدة بياىات الخاصة بأسر الشٍداء لجهيع هحافظات فمسطيف هها كمفىي كقتا كجٍدا  .3
 .هضاعفيف في تفريغٍـ بشكؿ يدكم

 .التكمفة الباٌظة في جهع الهعمكهات كهف ثـ تكزيع االستهارات .4
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الفصل الرابع 

 :ارض النتائج. 4 

   : المقدمة4.1 

في ٌذا الفصؿ سيتـ عرض الىتائج حسب الفرضٌيات لمتحقؽ هف صحتٍا باستخداـ االختبارات 
اإلحصائٌية الهىاسبة، كيحتكم الفصؿ عرضا هفصبل لىتائج الدراسة بعد تحميمٍا بكاسطة برىاهج الرـز 

  .((SPSS اإلحصائٌية 

 نتائج الفرضّيات          4.2

:  الفرضية األولى

بين مستوى الّشعور  (0.05)توجد االقة اكسّية ذات داللة إحصائّية اند مستوى الداللة 
ومستوى تقدير الّذات لممراىقين المحرومين من وجود  (النفسّي  االقتصادّي  االجتماايّ )بالحرمان 

من ادم وجود األب قّل تقدير الّذات  (النفسي  االقتصادي  االجتمااي)كّمما زاد الّشعور بالحرمان . األب
. لدى المراىقين

 قٌؿ تقدير الٌذات لدل الهراٌقيف،كٌمها زاد الٌشعكر بالحرهاف الىفسٌي هف عدـ كجكد األب  .

 قٌؿ تقدير الٌذات لدل الهراٌقيف،كٌمها زاد الٌشعكر بالحرهاف االقتصادٌم هف عدـ كجكد األب . 

 قٌؿ تقدير الٌذات لدل الهراٌقيف،كٌمها زاد الٌشعكر بالحرهاف االجتهاعٌي هف عدـ كجكد األب . 

ستخداـ هعاهؿ بيرسكف إليجاد العبلقة بيف تقدير الذات كالحرهاف الىفسٌي، اكلفحص العبلقة قاهت الباحثة ب
 ( 3)كاالقتصادٌم، كاالجتهاعٌي كها ٌك هكضح في الجدكؿ 
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االقتصادي , معامل ارتباط بيرسون ودرجة الثقة  بين تقدير الذات والحرمان النفسي: (3)جدول رقم 
 : واالجتمااي

 الحرمان االجتماايّ  الحرمان االقتصاديّ  الحرمان النفسيّ  تقدير الذات

**p<0.01 -.128** -.464** -.646** 

بيف هستكل  (0.05)أٌىً تكجد عبلقة عكسٌية ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل داللة  (3)يتبيف هف الجدكؿ 
فكمها زاد . هف كجكد األب كتقدير الذات لديٍـ (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )حرهاف الهراٌقيف 

 . الشعكر بالحرهاف هف كجكد األب قؿ تقدير الذات لدل الهراٌقيف

 بيرسكف االرتباط هعاهؿ احتساب بعد  Pearson Correlation هف تبيف،  (0.05 )ثقة بدرجة 
 كٌمهاؼ، (r=-0.128;p<0.01 )حيث الىفسٌي كالحرهاف الذات تقدير بيف عبلقة تكجد  ٌىًأ الىتائج
  .الذات تقدير قؿٌ  ، الىفسيٌ بالحرهاف الشعكر ازداد

 بيرسكف االرتباط هعاهؿ احتساب بعد  Pearson Correlation هف تبيف،  (0.05 )ثقة بدرجة 
، (r=-0.464;p<0.01 )حيث االقتصادم كالحرهاف الذات تقدير بيف عبلقة تكجد  ٌىًأ الىتائج

.  الذات تقدير قؿٌ  ،االقتصادمٌ  بالحرهاف الشعكر ازداد كٌمهاؼ

 بيرسكف االرتباط هعاهؿ احتساب بعد  Pearson Correlation هف تبيف،  (0.05 )ثقة بدرجة 
 كٌمهاؼ، (r=-0.646;p<0.01 )حيث االجتهاعيٌ  كالحرهاف الذات تقدير بيف عبلقة تكجد  ٌىًأ الىتائج
 . الذات تقدير قؿٌ  ،االجتهاعيٌ  بالحرهاف الشعكر ازداد
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:  الفرضّية الثانية

) في مستوى الّشعور بالحرمان (0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائّية اند مستوى الداللة 
لممراىقين المحرومين من وجود األب حسب سبب الحرمان من  (االجتماايّ واالقتصادّي  والنفسّي  

أو االنفصال  أو السفر  أو الطالق  أو السجن  أو الموت الطبيعي  أو االستشياد  )وجود األب 
.  (المرض الشديد

 ف هف عدـ كجكد األب بسبب الطبلؽ يشعركف بالحرهاف الىفسٌي أكثر هف كف الهحركـكالهراٌؽ
أك السفر، أكالسجف، أك الهكت الطبيعي، أك االستشٍاد، )الهراٌقيف الذيف حرهكا هف كجكد األب بسبب 

. (الهرض الشديدأك االىفصاؿ، 

 ف هف عدـ كجكد األب بسبب الطبلؽ يشعركف بالحرهاف االقتصادٌم أكثر هف كف الهحركـكالهراٌؽ
السفر، أك السجف، أك الهكت الطبيعي، أك االستشٍاد، )الهراٌقيف الذيف حرهكا هف كجكد األب بسبب 

 .(الهرض الشديدأك االىفصاؿ، أك 

 ف هف عدـ كجكد األب بسبب الطبلؽ يشعركف بالحرهاف االجتهاعٌي أكثر هف كف الهحركـكالهراٌؽ
السفر، أك السجف، أك الهكت الطبيعي، أك االستشٍاد، )الهراٌقيف الذيف حرهكا هف كجكد األب بسبب 

 .(الهرض الشديدأك االىفصاؿ، أك 

 درجة في التبايف لفحص ANOVA   هقياسستخداـالئلجابة عف الفرضٌية الثاىية  قاهت الباحثة ب     ك
حسب سبب  الهراٌقيف لدل األب كجكد هف (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، ) بالحرهاف الشعكر

( 4)كها ٌك هكضح بالجدكؿ الحرهاف هف كجكد األب 
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 النفسّي  )بالحرمان الشعور درجة الثقة ودرجة  F معامل  المعياري االنحراف  المعدل: (4)جدول رقم 
: سبب الحرمان حسب المراىقين لدى األب وجود من( االجتماايّ  االقتصادّي 

 F(6,1014) P االنحراف المعياري المعدل العدد  سبب الحرمان نوع الحرمان

 الحرمان النفسيّ 

 0.579 4.22 374 االستشٍاد

22.861 0.000 

 0.594 4.20 163 الهكت الطبيعي
 0.635 4.07 154 السجف
 0.764 3.96 138 الطبلؽ
 0.642 3.80 68 السفر

 1.156 3.14 47 االىفصاؿ
 0.874 3.81 71 الهرض الشديد

الحرمان 
 االقتصاديّ 

 1.072 3.19 374 االستشٍاد

7.851 0.000 

 0.966 3.12 163 الهكت الطبيعي
 1.090 2.89 154 السجف
 0.921 3.60 138 الطبلؽ
 1.117 2.83 68 السفر

 0.953 2.91 47 االىفصالهشكمتؾ

 0.990 2.99 71 الهرض الشديد

الحرمان 
 االجتماايّ 

 0.818 2.65 374 االستشٍاد

15.096 0.000 

 0.967 2.95 163 الهكت الطبيعي
 0.912 2.79 154 السجف
 0.845 3.44 138 الطبلؽ
 1.014 2.88 68 السفر

 0.799 2.70 47 االىفصاؿ
 0.867 2.61 71 الهرض الشديد
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 في هستكل (0.05)عىد هستكل داللة أٌىً تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية  (4)تبٌيف هف الجدكؿ 
لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب سبب  (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )الٌشعكر بالحرهاف

أك السفر، أك الطبلؽ، أك السجف، أك الهكت الطبيعي، أك االستشٍاد، )الحرهاف هف كجكد األب  
  .(الهرض الشديدأك االىفصاؿ، 

  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف الىفسٌي    (1)كالرسـ البياىي رقـ  (4)حسب الجدكؿ رقـ
 لتحديد Scheffeحسب سبب الحرهاف، كلهعرفة هصدر الفركؽ تـ االستعاىة باستخداـ اختبار شيفيً  

أٌف إلى حيث أشارت ىتائج االختبار . اتجاي الفركؽ في الحرهاف الىفسٌي حسب هتغير سبب الحرهاف
الهراٌقيف الذيف حرهكا هف األب بسبب االستشٍاد، كالهكت يعاىكف هف الحرهاف الىفسٌي أكثر هف الذيف 

ف الذيف ك أٌها الهراٌؽ.الهرض الشديد كأالسفر، أك الطبلؽ، أك حرهكا هف كجكد األب بسبب السجف، 
 فرضية الباحث لذا.يككف حرهاىٍـ الىفسٌي أقؿ بكثيرؼ ،حرهكا هف كجكد األب بسبب االىفصاؿ

  .دحضت

  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف  (1)كالرسـ البياىي رقـ  (4)حسب الجدكؿ رقـ
كلهعرفة هصدر الفركؽ تـ االستعاىة باستخداـ اختبار شيفيً  . االقتصادٌم حسب سبب الحرهاف

Scheffeحيث أشارت .  لتحديد اتجاي الفركؽ في الحرهاف االقتصادٌم حسب هتغير سبب الحرهاف
 أٌف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف األب بسبب الطبلؽ يعاىكف هف الحرهاف االقتصادم  إلىىتائج االختبار

االىفصاؿ، أك السفر، أك الطبلؽ، أك السجف، أك أكثر هف الذيف حرهكا هف كجكد األب بسبب الهكت، 
.  فرضية الباحث صكدقت  لذا.الهرض الشديد كأ

  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف  (1)كالرسـ البياىي رقـ  (4)حسب الجدكؿ رقـ
كلهعرفة هصدر الفركؽ تـ االستعاىة باستخداـ اختبار شيفيً  . االجتهاعٌي حسب سبب الحرهاف

Scheffeحيث أشارت .  لتحديد اتجاي الفركؽ في الحرهاف االجتهاعٌي حسب هتغير سبب الحرهاف
 أٌف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف األب بسبب االستشٍاد يعاىكف هف الحرهاف  إلىىتائج االختبار

الهراٌقيف الذيف حرهكا هف أٌف االجتهاعٌي أكثر هف الهراٌقيف الذيف حرهكا بسبب الهكت الطبيعي، ك
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كجكد األب بسبب الطبلؽ يعاىكف هف الحرهاف االجتهاعٌي أكثر هف الذيف حرهكا هف كجكد األب 
.  فرضية الباحث دحضت  لذا .الهرض الشديد كأ االىفصاؿ،  أك السفر، أكبسبب السجف،

سبب  األب وجود من المحرومين المراىقين  لدىالّشعور بالحرمان مستوى معدل(: 1 )رقم بياني رسم
: الحرمان

 

:  الفرضّية الثالثة

في هستكل الٌشعكر بالحرهاف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة 
 . لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب الجىس (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )

  البىات الهحركهات هف عدـ كجكد األب يشعرف بالحرهاف الىفسٌي أكثر هف البىيف الهحركهيف هف
 .كجكد األب
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  ٌأكثر هف البىيف الهحركهيف   البىات الهحركهات هف عدـ كجكد األب يشعرف بالحرهاف االقتصادم
. هف كجكد األب

  البىات الهحركهات هف عدـ كجكد األب يشعرف بالحرهاف االجتهاعٌي أكثر هف البىيف الهحركهيف
.  هف كجكد األب

 درجة في التبايف  لفحصTTEST  هقياسستخداـ اكلئلجابة عف الفرضٌية الثالثة قاهت الباحثة ب

كها .الجىس حسب الهراٌقيف لدل األب كجكد هف( االجتهاعي االقتصادم، الىفسي، )بالحرهاف الشعكر

(  5 )ٌك هكضح في الجدكؿ 

 النفسي  )بالحرمان الشعور درجةل الثقة ودرجة  Tمعامل  المعياري االنحراف المعدل: (5)جدول رقم 
 :الجنس حسب المراىقين لدى األب وجود من( االجتمااي االقتصادي 

 t(1011) P االنحراف المعياري المعدل العدد الجنس المتغير

 011. 2.558- 736. 3.99 497 ذكر الحرمان النفسيّ 
 706. 4.11 516 أىثى

 824. 222. 1.035 3.14 497 ذكر الحرمان االقتصاديّ 
 1.069 3.13 516 أىثى

 031. 2.433- 890. 3.82 497 ذكر الحرمان االجتماايّ 
 937. 4.87 516 أىثى

 داللة ذات فركؽ تكجد( 2 )رقـ بياىياؿ رسـاؿك( 5  )رقـ الجدكؿ في تظٍر التي الىتائج حسب 
 حيث.الجىس حسب الهراٌقيف لدل األب كجكد هف الىفسٌي، بالحرهاف الشعكر درجة فيإحصائٌية 

 كجكد هف الهحركهيف البىيف هف أكثر الىفسٌي بالحرهاف يشعرف األب كجكد هف الهحركهات البىات
 .فرضية الباحث صكدقت لذا . األب
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 داللة ذات فركؽ تكجد ال(  2 )رقـ بياىياؿ رسـاؿك( 5  )رقـ الجدكؿ في تظٍر التي الىتائج حسب 
لذا . الجىس حسب الهراٌقيف لدل األب كجكد هف االقتصادمٌ  بالحرهاف الشعكر درجة فيإحصائٌية 

  .فرضية الباحث دحضت

 داللة ذات فركؽ تكجد(  2 )رقـ بياىياؿ رسـاؿك( 5  )رقـ الجدكؿ في تظٍر التي الىتائج حسب 
 البىات. الجىس حسب الهراٌقيف لدل األب كجكد هف االجتهاعيٌ  بالحرهاف الشعكر درجة فيإحصائٌية 
 . األب كجكد هف الهحركهيف البىيف هف أكثر االجتهاعيٌ  بالحرهاف يشعرف األب كجكد هف الهحركهات

 .فرضٌية الباحث صكدقتلذا 

 األب وجود من( االجتماايّ  االقتصادّي  النفسّي  )بالحرمان الشعور درجة معدل(: 2 )رقم بياني رسم
:   الجنس حسب المراىقين لدى

 

: الفرضّية الرابعة

) في هستكل الٌشعكر بالحرهاف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة 
 . لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب العهر (االجتهاعيكاالقتصادٌم، كالىفسٌي، 
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 ف هف عدـ كجكد األب في هرحمة الهراٌقة الهبكرة يشعركف بالحرهاف الىفسٌي كف الهحركـكالهراٌؽ
 . أكثر هف الهراٌقيف في هرحمتي الهراٌقة الهتكسطة كالهتقدهة

 ف هف عدـ كجكد األب في هرحمة الهراٌقة الهبكرة يشعركف بالحرهاف كف الهحركـكالهراٌؽ
 .  االقتصادٌم أكثر هف الهراٌقيف في هرحمتي الهراٌقة الهتكسطة كالهتقدهة

 ف هف عدـ كجكد األب في هرحمة الهراٌقة الهبكرة يشعركف بالحرهاف كف الهحركـكالهراٌؽ
.   االجتهاعي أكثر هف الهراٌقيف في هرحمتي الهراٌقة الهتكسطة كالهتقدهة

 درجة في التبايف لفحص ANOVA   هقياسلئلجابة عف الفرضٌية الرابعة قاهت الباحثة بإستخداـ
 العهر حسب الهراٌقيف لدل األب كجكد هف (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، ) بالحرهاف الشعكر

(. 6)كها ٌك هكضح بالجدكؿ 

 النفسي  )بالحرمان الشعور درجة الثقة ودرجة  F معامل  المعياري االنحراف  المعدل: (6)جدول رقم 
 :العمر حسب المراىقين لدى األب وجود من( االجتمااي االقتصادي 

 F(2,1007) P االنحراف المعياري المعدل العدد  العمر المتغير

 الحرمان النفسيّ 
12-14 316 4.04 .825 

.092 .912 15-17 358 4.06 .735 
18-21 338 4.06 .602 

 الحرمان االقتصاديّ 
12-14 316 3.23 1.018 

5.545 .004 15-17 358 3.21 1.113 
18-21 338 2.98 .997 

 الحرمان االجتماايّ 
12-14 316 2.78 .862 

1.790 .168 15-17 358 2.91 .944 
18-21 338 2.82 .928 
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 درجة في (0.05)عىد هستكل داللة  إحصائٌية داللة ذات فركؽ أٌىً تكجد (6)  يتبيف هف الجدكؿ 
. العهر حسب الهراٌقيف لدل األب كجكد هف( االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، ) بالحرهاف الشعكر
 أكثر األب كجكد هف بالحرهاف يشعركف الهبكرة الهراٌقة هرحمة في األب كجكد هف فكالهحركـ فكالهراٌؽ

.  كالهتقدهة الهتكسطة الهراٌقة هرحمة في الهراٌقيف هف

  ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف  (3)كالرسـ البياىي رقـ  (6)حسب الجدكؿ رقـ
 . فرضٌية الباحث دحضتلذا .الىفسٌي  حسب العهر

  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف  (3)كالرسـ البياىي رقـ  (6)حسب الجدكؿ رقـ
 Scheffeكلهعرفة هصدر الفركؽ تـ االستعاىة باستخداـ اختبار شيفيً  . االقتصادم حسب العهر

  إلىحيث أشارت ىتائج االختبار. لتحديد هصدر الفركؽ في الحرهاف االقتصادٌم حسب هتغير العهر
ـ ها بيف  يككف حرهاىٍـ االقتصادم أقٌؿ هف  (17-15)ك (14-12)أٌف الهراٌقيف الذيف تتراكح أعهاٌر

ـ ها بيف  .الباحث دحضتلذا فرضٌية (. 21-18)الهراٌقيف الذيف تتراكح أعهاٌر

  ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف  (3)كالرسـ البياىي رقـ  (6)حسب الجدكؿ رقـ
 . فرضية الباحث دحضتلذا. االجتهاعٌي  حسب العهر 
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 األب وجود من( االجتماايّ  االقتصادّي  النفسّي  )بالحرمان الشعور درجة معدل(: 3 )رقم بياني رسم
 :العمر حسب المراىقين لدى

 

:  الفرضّية الخامسة

الىفسٌي، ) في هستكل الٌشعكر بالحرهاف (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة 
أك  هديىة،  أكقرية،) لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب هكاف السكف  (االجتهاعيٌ كالقتصادٌم، كا

 .(هخيـ
 ف هف عدـ كجكد األب كيسكىكف في الهديىة يشعركف بالحرهاف الىفسٌي أكثر كف الهحركـكالهراٌؽ

.   الهخيـ كأهف الهراٌقيف الذيف يسكىكف في القرية 

 ف هف عدـ كجكد األب كيسكىكف في الهديىة يشعركف بالحرهاف االقتصادٌم كف الهحركـكالهراٌؽ
.   الهخيـ كأأكثر هف الهراٌقيف الذيف يسكىكف في القرية 

 ف هف عدـ كجكد األب كيسكىكف في الهديىة يشعركف بالحرهاف االجتهاعٌي كف الهحركـكالهراٌؽ
.   الهخيـ كأأكثر هف الهراٌقيف الذيف يسكىكف في القرية 
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 درجة في التبايف لفحص ANOVA   هقياسستخداـالئلجابة عف الفرضٌية الخاهسة  قاهت الباحثة ب    ك
هكاف السكف  حسب الهراٌقيف لدل األب كجكد هف (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، ) بالحرهاف الشعكر
 (.7) كها ٌك هكضح بالجدكؿ الحالي

 النفسّي  )بالحرمان الشعور درجةل الثقة ودرجة  F معامل  المعياري االنحراف  المعدل: (7)جدول رقم 
: السكن مكان حسب المراىقين لدى األب وجود من( االجتماايّ و االقتصادّي و

نوع 
 الحرمان

مكان 
 السكن

 المعدل العدد
االنحراف 
 المعياري

F(2,1013) P 

الحرمان 
 النفسيّ 

 721. 4.07 337 قرية

 792. 3.95 458 هديىة 0.000 13.680

 494. 4.26 219 هخيـ

الحرمان 
 االقتصاديّ 

 1.023 3.24 337 قرية

 1.025 3.04 458 هديىة 0.025 3.692

 1.137 3.18 219 هخيـ

الحرمان 
 االجتماايّ 

 979. 3.00 337 قرية

 806. 2.74 458 هديىة 0.000 7.800

 992. 2.83 219 هخيـ

 الشعكر درجة في (0.05)عىد هستكل داللة  إحصائٌية داللة ذات فركؽ أٌىً تكجد (7)تبٌيف هف الجدكؿ 
 .السكف هكاف حسب الهراٌقيف لدل األب كجكد هف (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، ) بالحرهاف
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يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف الىفسٌي    (4)كالرسـ البياىي رقـ  (7)حسب الجدكؿ رقـ    
 لتحديد Scheffeحسب هكاف السكف، كلهعرفة هصدر الفركؽ تـ االستعاىة باستخداـ اختبار شيفيً  

أٌف إلى حيث أشارت ىتائج االختبار . هصدر الفركؽ في الحرهاف الىفسٌي حسب هتغير هكاف السكف
كثر هف الذيف يقطىكف أالهراٌقيف الذيف حرهكا هف األب كيقطىكف في الهخيهات يعاىكف هف حرهاف ىفسٌي 

 .فرضية الباحث دحضتلذا . القرل كالهدف

  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف   (4)كالرسـ البياىي رقـ  (7)حسب الجدكؿ رقـ
االقتصادٌم حسب هكاف السكف، كلهعرفة هصدر الفركؽ تـ االستعاىة باستخداـ اختبار شيفيً  

Scheffeحيث أشارت .  لتحديد هصدر الفركؽ في الحرهاف االقتصادم حسب هتغير هكاف السكف
أٌف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف األب كيقطىكف في القرل  يعاىكف هف حرهاف ألى ىتائج االختبار 

 . فرضية الباحث دحضت لذا.الهخيـ، كالهدففي كثر هف الذيف يقطىكف أاقتصادم 

  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف   (4)كالرسـ البياىي رقـ  (7)حسب الجدكؿ رقـ
االجتهاعي  حسب هكاف السكف حيث، كلهعرفة هصدر الفركؽ تـ االستعاىة باستخداـ اختبار شيفيً  

Scheffeحيث أشارت .  لتحديد هصدر الفركؽ في الحرهاف االجتهاعٌي حسب هتغير هكاف السكف
أف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف األب كيقطىكف في القرل  يعاىكف هف حرهاف إلى ىتائج االختبار 

 .فرضية الباحث دحضتلذا . الهدففي الهخيـ، ك في كثر هف الذيف يقطىكف أاجتهاعي 
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 األب وجود من( االجتماايّ  االقتصادّي  النفسّي  )بالحرمان الشعور درجة معدل(: 4 )رقم بياني رسم
: السكن مكان حسب المراىقين لدى

 

 : الفرضّية السادسة

في هستكل الٌشعكر بالحرهاف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة 
)  لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب هكاف اإلقاهة (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )

 . (البيتأك الهؤسسة، 
 ف هف عدـ كجكد األب كيقيهكف في الهؤسسات يشعركف بالحرهاف كف الهحركـكالهراٌؽ

 .  الىفسٌي أكثر هف الهراٌقيف الذيف يقيهكف في بيكتٍـ

 ف هف عدـ كجكد األب كيقيهكف في الهؤسسات يشعركف بالحرهاف كف الهحركـكالهراٌؽ
.  االقتصادم أكثر هف الهراٌقيف الذيف يقيهكف في بيكتٍـ

  الهراٌقيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األب كيقيهكف في الهؤسسات يشعركف بالحرهاف
.   االجتهاعي أكثر هف الهراٌقيف الذيف يقيهكف في بيكتٍـ
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 في التبايف لفحص ANOVA   هقياسستخداـالئلجابة عف الفرضٌية السادسة  قاهت الباحثة ب   ك
 حسب الهراٌقيف لدل األب كجكد هف (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، ) بالحرهاف الشعكر درجة

( 8) كها ٌك هكضح بالجدكؿ هكاف اإلقاهة الحالية

 بالحرمان الشعور درجةل الثقة ودرجة  T معامل  المعياري االنحراف  المعدل: (8)جدول رقم 
 :ااقامة الحالية مكان حسب المراىقين لدى األب وجود من( االجتمااي االقتصادي  النفسي )

 المعدل العدد مكان االقامة نوع الحرمان
االنحراف 
 المعياري

t(1012) P 

الحرمان 
 النفسيّ 

 624. 4.11 823 البيت
4.848 0.000 

 1.020 3.83 191 الهؤسسة اإليكائٌية

الحرمان 
 االقتصاديّ 

 1.056 3.10 823 البيت
-2.152 0.032 

 1.026 3.28 191 الهؤسسة اإليكائٌية

الحرمان 
 االجتماايّ 

 911. 2.79 823 البيت
-4.189 0.000 

 889. 3.09 191 الهؤسسة اإليكائٌية

 

 درجة في (0.05)عىد هستكل داللة  إحصائٌية داللة ذات فركؽ أٌىً تكجد (8)  يتبيف هف الجدكؿ 
 اإلقاهة هكاف حسب الهراٌقيف لدل األب كجكد هف (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، ) بالحرهاف الشعكر
 بالحرهاف يشعركف اإليكائٌية الهؤسسات في يعيشكف كالذيف األب كجكد هف فكالهحركـ فكالهراٌؽؼ. الحالية

. بيكتٍـ في كيعيشكف األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف هف أكثر األب كجكد هف
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  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف الىفسٌي    (5)كالرسـ البياىي رقـ  (8)حسب الجدكؿ رقـ
 يشعركف في بيكتٍـ يعيشكف كالذيف األب كجكد هف فكالهحركـ فكالهراٌؽؼ .حسب هكاف اإلقاهة

لذا  .اإليكائية في الهؤسسات كيعيشكف األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف هف بالحرهاف الىفسٌي أكثر
. فرضية الباحث دحضت

  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف   (5)كالرسـ البياىي رقـ  (8)حسب الجدكؿ رقـ
 في يعيشكف كالذيف األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيفكقاهة، اإلاالقتصادم  حسب هكاف 

 األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف هف أكثر بالحرهاف االقتصادم يشعركف اإليكائٌية الهؤسسات
. فرضية الباحث صكدقتلذا  .بيكتٍـ في كيعيشكف

  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف   (5)كالرسـ البياىي رقـ  (8)حسب الجدكؿ رقـ
 في يعيشكف كالذيف األب كجكد هف فكالهحركـ فكالهراٌؽؼ. االجتهاعي حسب هكاف اإلقاهة

 األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف هف أكثر بالحرهاف االجتهاعي يشعركف اإليكائٌية الهؤسسات
 .فرضية الباحث صكدقت لذا  .بيكتٍـ في كيعيشكف
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 األب وجود من( االجتماايّ و االقتصادّي و النفسّي  )بالحرمان الشعور درجة معدل(: 5 )رقم بياني رسم
: ااقامة الحالية مكان حسب المراىقين لدى

 

:  الفرضّية السابعة

في هستكل تقدير الذات لمهراٌقيف  (0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة 
أك الهكت الطبيعي، أكاالستشٍاد،  )الهحركهيف هف كجكد األب حسب سبب الحرهاف هف كجكد األب 

ف هف عدـ كجكد األب بسبب الطبلؽ كف الهحركـكالهراٌؽؼ. االىفصاؿأك الطبلؽ، السفر، أك السجف، 
ـ لذاتٍـ أقؿ هف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف كجكد األب بسبب  الهكت أك االستشٍاد، )يككف تقديٌر

   .(الهرض الشديدأك االىفصاؿ، أك السفر، أك السجف، أك الطبيعي، 

 تقدير  هستكلفي التبايف لفحص ANOVA   هقياسستخداـالئلجابة عف الفرضٌية السابعة الباحثة ب   ك
حسب سبب الحرهاف هف كجكد األب كها ٌك هكضح  األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف لدل الذات

 (9)بالجدكؿ 
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 المراىقين لدى الذات تقدير مستوى الثقة ودرجة  F معامل  المعياري االنحراف  المعدل: (9)جدول رقم 
: سبب الحرمان حسب األب وجود من المحرومين

 F(6,1008) P االنحراف المعياري المعدل العدد سبب الحرمان

 0.491 3.44 374 االستشٍاد

15.58 0.000 

 0.592 3.32 163 الهكت الطبيعي

 0.721 3.33 154 السجف

 0.624 2.91 138 الطبلؽ

 0.576 3.27 68 السفر

 0.559 3.17 47 االىفصاؿ

 0.441 3.42 71 الهرض الشديد

في هستكل   (0.05)عىد هستكل داللة أٌىً تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية  (9)يبيف الجدكؿ 
ف كالهراٌؽؼ .تقدير الذات لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب سبب الحرهاف هف كجكد األب

ـ لذاتٍـ أقؿ هف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف كالهحركـ ف هف عدـ كجكد األب بسبب الطبلؽ يككف تقديٌر
الهرض أك االىفصاؿ، أك السفر، أك السجف، أك الهكت الطبيعي، أك االستشٍاد، )كجكد األب بسبب 

 .(الشديد

  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في تقدير الذات  (6)كالرسـ البياىي رقـ  (9)حسب الجدكؿ رقـ
 لتحديد Scheffeكلهعرفة هصدر الفركؽ تـ االستعاىة باستخداـ اختبار شيفيً  . حسب سبب الحرهاف

 أف  ألىحيث أشارت ىتائج االختبار. اتجاي الفركؽ في تقدير الذات حسب هتغير سبب الحرهاف
ـ لذاتٍـ هتدىي  بالىسبة لمهراٌقيف الذيف االهراٌقيف الذيف حرهكا هف األب بسبب الطبلؽ  كاف تقديٌر
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 السفر،  أك الطبلؽ، أكالسجف،أك ،  الطبيعيالهكتأك حرهكا هف كجكد األب بسبب االستشٍاد، 
.  فرضية الباحث صكدقت لذا . لهرض الشديد اكأاالىفصاؿ، 

سبب  األب وجود من المحرومين المراىقين لدى الذات تقدير مستوى معدل(: 6 )رقم بياني رسم
 :الحرمان

 

 

: الفرضّية الثامنة

في هستكل تقدير الذات لمهراٌقيف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة 
ف لذاتٍف ؼ. الهحركهيف هف كجكد األب حسب الجىس البىات الهحركهات هف عدـ كجكد األب يككف تقديٌر

. أقؿ هف البىيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األب

هستكل  في التبايف لفحص TTEST  هقياسلئلجابة عف الفرضٌية الثاهىة قاهت الباحثة بإستخداـ    ك
(. 10)كها ٌك هكضح بالجدكؿ  الهحركهيف هف كجكد األب حسب الجىس الهراٌقيف تقدير الذات لدل
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 لدى الذات تقدير مستوى الثقة ودرجة  T معامل  المعياري االنحراف  دواللمعدل: (10)جدول رقم 
 الجنس حسب األب وجود من المحرومين المراىقين

 t(1011) P االنحراف المعياري المعدل العدد النوع
 .331 .97 0.556 3.33 497 ذكر
 0.633 3.29 516 أنثى

 في (0.05)عىد هستكل داللة  إحصائٌية داللة ذات فركؽ أٌىً ال تكجد (10) تبيف هف الجدكؿ 
 . الجىس حسب األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف لدل الذات تقدير هستكل

 ذات فركؽ تكجدٌىً ال إؼ (7 )رقـ بياىي رسـاؿك( 10 )رقـ الجدكؿ في تظٍر التي الىتائج حسبك
 لذا .الجىس حسب األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف لدل الذات تقدير هستكل في إحصائٌية داللة

 . فرضية الباحث دحضت

 حسب األب وجود من المحرومين المراىقين لدى الذات تقدير مستوى معدل(: 7 )رقم بياني رسم
 :الجنس
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:  الفرضّية التاسعة

في هستكل تقدير الذات لمهراٌقيف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة 
ف هف عدـ كجكد األب في هرحمة الهراٌقة كف الهحركـكالهراٌؽؼ. الهحركهيف هف كجكد األب حسب العهر

ـ لذاتٍـ أقٌؿ هف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف عدـ كجكد األب  في هرحمة الهراٌقة  الهبكرة يككف تقديٌر
 . الهتكسطة كالهتقدهة

هستكل  في التبايف لفحص ANOVA   هقياسستخداـالئلجابة عف الفرضٌية التاسعة قاهت الباحثة ب    ك
(. 11)كها ٌك هكضح بالجدكؿ  الهحركهيف هف كجكد األب حسب العهر الهراٌقيف تقدير الذات لدل

 المراىقين لدى الذات تقدير مستوى الثقة ودرجة Fمعامل  المعياري االنحراف  المعدل: (11)جدول رقم 
: العمر حسب األب وجود من المحرومين

 F P االنحراف المعياري المعدل العدد العمر

12-14 315 3.38 .496 

3.55 .029 15-17 357 3.26 .616 

18-21 336 3.30 .649 

 في (0.05)عىد هستكل داللة  إحصائٌية داللة ذات فركؽ أٌىً تكجد (11)تبيف هف الجدكؿ   
 لمهراٌقيف  الذاتي التقدير. العهر حسب األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف لدل الذات تقدير هستكل

 في األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف هفعمى أ الهبكرة الهراٌقة هرحمة في األب كجكد هف الهحركهيف
.  كالهتقدهة الهتكسطة الهراحؿ

  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في هستكل تقدير  (8)كالرسـ البياىي رقـ  (11)حسب الجدكؿ رقـ
ـٌ االستعاىة باستخداـ اختبار شيفيً  الذات  حسب العهر،   لتحديد Scheffeكلهعرفة هصدر الفركؽ ت
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أٌف إلى حيث أشارت ىتائج االختبار . هصدر الفركؽ في هستكل تقدير الذات حسب هتغير العهر
ـ تتراكح ها بيف كالهراٌقيف الذيف حرهكا هف كجكد األب  ـ لذاتٍـ أعمى  (14-12)أعهاٌر يككف تقديٌر

ـ ها بيف   .الباحث دحضتفرضية لذا (. 21-18)ك  (17-15)هف الهراٌقيف الذيف تتراكح أعهاٌر

: العمر حسب األب وجود من المحرومين المراىقين لدى الذات تقدير مستوى معدل(: 8 )رقم بياني رسم

 

:  الفرضّية العاشرة

في هستكل تقدير الذات لدل  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة 
ف كالهراٌؽؼ. (هخيـأك هديىة، أك قرية،  )الهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب حسب هكاف السكف 

ـ لذاتٍـ أعمى هف الهراٌقيف الذيف يسكىكف في كالهحركـ ف هف عدـ كجكد األب كيسكىكف في الهديىة تقديٌر
 .  الهخيـ كأالقرية 
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هستكل  في التبايف لفحص ANOVA   هقياسستخداـالئلجابة عف الفرضٌية العاشرة قاهت الباحثة ب     ك
( 12)كها ٌك هكضح بالجدكؿ  الهحركهيف هف كجكد األب حسب هكاف السكف الهراٌقيف تقدير الذات لدل

 لدى الذات تقدير مستوى الثقة ودرجة F معامل  المعياري االنحراف  المعدل: (12)جدول رقم 
: السكن مكان حسب األب وجود من المحرومين المراىقين

 F P االنحراف المعياري المعدل العدد مكان السكن
 564. 3.17 337 قرية

 544. 3.41 458 مدينة 0.000 16.78

 701. 3.32 219 مخيم

 تقدير هستكل في (0.05)عىد هستكل داللة  إحصائٌية داللة ذات فركؽ أىً تكجد (12)تبيف هف الجدكؿ 
.  السكف هكاف حسب األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف لدل الذات

يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في هستكل تقدير الذات   (9)كالرسـ البياىي رقـ  (12)حسب الجدكؿ رقـ 
 لتحديد Scheffeحسب هكاف السكف ، كلهعرفة هصدر الفركؽ تـ االستعاىة باستخداـ اختبار شيفيً  

حيث أشارت ىتائج االختبار أف . هصدر الفركؽ في هستكل تقدير الذات حسب هتغير هكاف السكف
 القرل أبىاء هف أعمى ذاتي تقديرالهراٌقيف الذيف حرهكا هف األب كيقطىكف في الهديىة  يتهتعكف ب

 . فرضية الباحث صكدقتلذا . كالهخيهات
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 حسب األب وجود من المحرومين المراىقين لدى الذات تقدير مستوى معدل(: 9 )رقم بياني رسم
:  السكن

 
 

:  ةالفرضّية الحادية اشر

في هستكل تقدير الذات لمهراٌقيف  (0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة 
ف هف كف الهحركـكالهراٌؽؼ. (البيتأك الهؤسسة،  )الهحركهيف هف كجكد األب حسب هكاف اإلقاهة الحالية 

ـ الذاتي أقؿ هف الهراٌقيف الذيف يقيهكف في بيكتٍـ .   عدـ كجكد األب كيقيهكف في الهؤسسات يككف تقديٌر

 في التبايف لفحص ANOVA   هقياسستخداـا قاهت الباحثة بةلئلجابة عف الفرضٌية الحادية عشر     ك
كها ٌك هكضح  الهحركهيف هف كجكد األب حسب هكاف اإلقاهة الحالية الهراٌقيف هستكل تقدير الذات لدل

( 13)بالجدكؿ 
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 لدى الذات تقدير مستوى الثقة ودرجة  Tمعامل  المعياري االنحراف  المعدل: (13)جدول رقم 
: االقامة الحالية مكان حسب األب وجود من المحرومين المراىقين

 المعدل العدد مكان االقامة
االنحراف 
 المعياري

t(1013) P 

 611. 3.35 823 البيت
4.30 0.000 

 499. 3.14 192 المؤسسة اايوائية

 

 داللة ذات فركؽ تبيف أٌىً تكجد(  10 )رقـ بياىي رسـاؿك( 13  )رقـ الجدكؿ في تظٍر التي الىتائج حسب
 األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف لدل الذات تقدير هستكل في (0.05)عىد هستكل داللة إحصائٌية 

ـ يككف بيكتٍـ، في يعيشكف الذيف آبائٍـ هف الهحركهكف الهراٌقكفؼ.  اإلقاهة الحاليةهكاف حسب  تقديٌر
 .فرضية الباحث صكدقت لذا . اإليكائية الهؤسسات في يعيشكف الذيف الهراٌقيف هف أعمى لذاتٍـ

 حسب األب وجود من المحرومين المراىقين لدى الذات تقدير مستوى معدل(: 10 )رقم بياني رسم
 :ااقامة الحالية
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:  ةة اشرنيالفرضية الثا

في هستكل تقدير الٌذات لمهراٌقيف  (0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل الداللة 
الهراٌقيف الذيف حرهكا هف كجكد األب . الهحركهيف هف كجكد األب حسب سىكات الحرهاف هف كجكد األب

ـ لذاتٍـ أقٌؿ هف الهراٌقيف الذيف أ ةثبلثإال كلـ يهًض عمى سىكات حرهاىٍـ هف األب  عكاـ يككف تقديٌر
 .تجاكزت سىكات حرهاىٍـ أكثر هف ذلؾ

 في التبايف لفحص TTEST   هقياسستخداـا قاهت الباحثة بةلئلجابة عف الفرضٌية الثاىية عشر   ك
في كها ٌك هكضح  الهحركهيف هف كجكد األب حسب سىكات الحرهاف الهراٌقيف هستكل تقدير الذات لدل

 (14)الجدكؿ 

 

 لدى الذات تقدير مستوى الثقة ودرجة T معامل  المعياري االنحراف  المعدل: (14)جدول رقم 
: سنوات الحرمان حسب األب وجود من المحرومين المراىقين

 المعدل العدد سنوات الحرمان
االنحراف 
 المعياري

t(1001) P 

 0.540 3.33 271 قؿ هف ثبلث سىكاتأ
0.54 0.591 

 0.616 3.30 732 أكثر هف ثبلث سىكات

ٌىً ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في إلى أ(  11)كالرسـ البياىي رقـ  (14)يشير الجدكؿ رقـ 
 .فرضية الباحث دحضت لذا . تقدير الذات حسب سىكات الحرهاف
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 حسب األب وجود من المحرومين المراىقين لدى الذات تقدير مستوى معدل(: 11 )رقم بياني رسم
 : سنوات الحرمان
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لفصل الخامس ا

 :مناقشة نتائج الدراسة. 5

 : مقدمة5.1

إٌف هعرفة األثر الذم يىجـ عف العبلقة بيف الحرهاف األبكٌم كهستكل تقدير الذات لدل األبىاء في جيؿ     
الهراٌقة في فمسطيف يؤكد لىا ضركرة تكاجد األب بجاىب أبىائً في ٌذي الهرحمة الحرجة إلرشادٌـ 

ف لىا أٌهية تفٍـ كاقع األبىاء كهجاراتٍـ  كتكجيٍٍـ، كتعديؿ سمككٍـ، كالكصكؿ بٍـ إلى بر اآلهاف كها يبٌر
ٌف إٌهاؿ التكاجد لسبب  رادٌم أك غير إرادٌم هقصكد أك غير إلمتغيرات الهختمفة في حياتٍـ اليكهية، كا 

عمى الهراٌقيف،  هقصكد يسهح ألسباب هتىكعة بؿ يفتح الباب عمى هصراعيً لمتأثيرات الهختمفة كالهتىكعة
كهف خبلؿ هشكمة الدراسة التي أشارت إلى العبلقة بيف الحرهاف األبكٌم كتأثيري عمى هستكل تقدير الذات 

:  لدل األبىاء في جيؿ الهراٌقة في الهجتهع الفمسطيىٌي تكصمت الدراسة إلى الىتائج اآلتية

:  مناقشة نتائج الفرضّية األولى

االقتصادّي  والنفسّي  )توجد االقة اكسّية ذات داللة إحصائّية بين مستوى الّشعور بالحرمان 
.  ومستوى تقدير الّذات لممراىقين المحرومين من وجود األب (االجتماايّ و

 الهراٌقيف حرهاف هستكل بيف إحصائٌية داللة ذات عكسٌية عبلقة تكجد   لقد أشارت الىتائج إلى أٌىً 
بالحرهاف  الشعكر زاد فكٌمها. لديٍـ الذات كتقدير األب كجكد هف (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )
كقد رأت الباحثة أٌف . الهراٌقيف لدل الذات تقدير قؿ األب كجكد هف (االجتهاعيٌ كاالقتصادٌم، كالىفسٌي، )

ألى التي خمصت في ىتائجٍا  (2009) دراسة صالح كالسهيرم ىتيجة ٌذي الدراسة اتفقت هع ىتائج كؿ هف
كدراسة . أٌىً يكجد عبلقة سالبة بيف قمؽ االىفصاؿ كالثقة بالىفس لدل األطفاؿ الهحركهيف هف كجكد األب

  التي خمصت ىتائجٍا إلى كجكد عبلقة بيف تقدير الذات كالهساىدة االجتهاعٌية، كدراسة (2008)جهبي 
ٌـ يعاىكف هف اىخفاض في ؤالتي جاءت في ىتائجٍا أٌف األطفاؿ الذيف هات آبا ( ,2007Zivror)زافكر 

التي  (2007)كدراسة العتيبي  كاألكاديهٌية، ،هستكل تقدير الذات في جهيع الهجاالت العاهة كاالجتهاعٌية
الىفسٌية كتقدير الذات لدل األبىاء الهحركهيف  أٌف ٌىاؾ عبلقة هكجبة بيف الحاجاتإلى أشارت في ىتائجٍا 
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التي ألقت الضكء عمى أٌف الطبلؽ يؤثر سمبا عمى تقدير  (2006)هف رعاية الكالديف، كدراسة الهطكع 
التي أكدت في ىتائجٍا عمى  (2005)ٌـ عىٍـ، كدراسة أبك الىجا ؤالذات لدل األبىاء الذيف اىفصؿ آبا
( 2004)الىفسٌية لدل األطفاؿ األيتاـ كهستكل تقدير الذات، كدراسة ىادر  كجكد عبلقة بيف الشعكر بالكحدة

. التي جاءت في ىتائجٍا هؤكدة عمى العبلقة بيف غياب األب كاىخفاض هستكل تقدير الذات لدل األبىاء
التي أكدت أٌف فقداف القدكة األبكية يؤدم إلى سكء التكافؽ في الهٍارات الهعرفٌية  (2000)كدراسة ىصر 
التي أكدت في  (,Sweeney & Bracken 2000)كدراسة كؿ هف سكيىي ك براكيف . كاالجتهاعٌية

.  األبىاء في األسر الهحركهة هف أحد الكالديف كاألسر الهفككة هتدفو  ىتائجٍا أٌف هفٍكـ الذات لدل

   كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى أٌف ٌىاؾ عبلقة كطيدة بيف الكضع الىفسٌي، االقتصادٌم، كاالجتهاعٌي 
كالحرهاف هف األب، فالحرهاف هف كجكد األب يؤثر سمبا عمى ٌذي األكضاع، ألٌىٍا تيعد أساسية في حياة 

األبىاء حسب ها جاء في ىظرٌية هاسمك لتقدير الحاجات، هها يجعؿ األبىاء غير قادريف عمى التكافؽ 
كالتكيؼ هع اآلخريف، ألٌف تمؾ األكضاع تيعد هف الحاجات البيكلكجٌية كالىفسٌية كاالجتهاعٌية، كبالتالي يؤدم 
بالهحصمة الىٍائية إلى تدىي هستكل تقدير الذات لديٍـ، خاصة بأف األبىاء الهراٌقيف لها لٍذي الهرحمة هف 

أٌهية في حياة الفرد عمى أية حاؿ هف خبلؿ تحميؿ ىتائج ٌذي الفرضٌية ىصؿ إلى ثبلثة ىقاط أساسية 
: هتعمقة بٍذي الىتيجة يهكف اجهالٍا عمى الىحك التالي

الىفسٌية كاالجتهاعٌية يؤدم إلى اىخفاض في هستكل  أٌف تدىي الكضع االقتصادٌم كاىعداـ الرعاية .1
 . تقدير الذات لدل األبىاء

ٌف لهرحمة الهراٌقة أٌهية في حياة الفرد كبالتالي ٌذي الهرحمً بحاجة إلى رعاية كحهاية أ   .2
  فٍذا يؤدم إلى اضطراب في السمكؾ لدل األبىاء الهحركهيف ،اقتصادٌية كىفسٌية

 فٍك الذم يحقؽ تمؾ الحاجات كعدـ كجكدي يؤدم ،ٌف كجكد األب يعٌد صهاـ األهاف في األسرةأ .3
  .إلى االضطراب الىفسيٌ 
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:  الثانيةمناقشة نتائج الفرضّية 

    (االجتماايّ واالقتصادّي  والنفسّي  )توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان
الموت أو االستشياد  )لممراىقين المحرومين من وجود األب حسب سبب الحرمان من وجود األب 

وقد تفرات ىذه . (المرض الشديدأو االنفصال  أو السفر  أو الطالق  أو السجن  أو الطبيعي  
 .الفرضّية إلى ثالثة فروع

ن من ادم وجود األب بسبب الطالق يشعرون بالحرمان النفسّي أكثر من ون المحرومو المراىق2.1
السفر  او السجن  أو الطبيعي  أو الموت أو االستشياد  )المراىقين الذين حرموا من وجود األب بسبب 

 .(المرض الشديدأو االنفصال  

الهكت أك أف الهراٌقيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األب بسبب االستشٍاد إلى       أشارت الىتائج 
أك السجف، )يشعركف بالحرهاف الىفسٌي أكثر هف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف كجكد األب بسبب  الطبيعي
الباحث دحضت، كقد رأت الباحثة أٌف لذا فرضٌية . (الهرض الشديدأك االىفصاؿ، أك السفر، أك الطبلؽ، 

 أٌف أبىاء الشٍداء أكثر إلىأشارت في ىتائجٍا التي ( 2010)ٌذي الىتيجة اتفقت هع ىتيجة دراسة حبيب 
التي أكدت في ىتائجٍا  (2008)كدراسة السكيٍرم . الىفسٌية هف أيتاـ األب كحاضرم األب تأثرا بالضغكط

التي خمصت  (2007)كدراسة العتيبي . الىفسٌية هف األبىاء حاضرم األب أٌف األيتاـ أكثر شعكرا بالكحدة
. أٌف األطفاؿ الهحركهيف هف الرعاية الكالدية يعاىكف هف عدـ تكفر الحاجات الىفسيةإلى في ىتائجٍا 

أٌف قٌمة الرعاية إلى التي أشارت في ىتائجٍا  ((Snider & Dawes, 2006كدراسة سىيدر كداكس 
كدراسة أبك الىجا . صابتٍـ بالكآبة كاالضطٍاد كالحزفإالىفسٌية لؤلطفاؿ األيتاـ يؤدم إلى  الصحٌية

أف األطفاؿ األيتاـ الذيف يقطىكف ضهف ىظاـ بديؿ يعاىكف هف إلى التي أشارت في ىتائجٍا  (2005)
التي أشارت في ىتائجٍا إلى خطكرة غياب األب عمى األهف الىفسٌي  (2004)كدراسة ىادر . الكحدة الىفسية
أٌف أبىاء الشٍداء يعاىكف هف سكء إلى التي خمصت في ىتائجٍا  (2002)كدراسة أبك زايد . لدل األبىاء

أٌف أبىاء الشٍداء يعاىكف هف عدـ إلى التي أكدت في ىتائجٍا  (2000)كدراسة إصميح . التكافؽ الىفسي
أٌف األطفاؿ الهحركهيف يعاىكف هف إلى التي أكدت في ىتائجٍا  (1999)كدراسة الجهؿ . التكافؽ الىفسي

أٌف الحرهاف األبكٌم يؤدم إلى إلى التي أكدت في ىتائجٍا  (1999(كدراسة بخيت . سكء التكافؽ الىفسي
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أكضحت في ىتائجٍا أف أبىاء  (1998)هف هبارؾ كياسيف  كدراسة كؿ. عدـ التكافؽ الىفسٌي لدل األبىاء
كضحت في ىتائجٍا أالتي  ((Sardar, 1998كدراسة ساردار . الشٍداء يعاىكف هف سكء التكافؽ الىفسي

كدت في أالتي  (1990)كدراسة عبد الجابر كعبد الظاٌر . ٌف فقداف األب يؤثر عمى ىفسٌية األبىاءأ
التي أشارت في  (1996)كدراسة دسكقي . ىتائجٍا أٌف غياب األب يؤدم إلى عدـ تكافؽ األبىاء ىفسيا

ألى التي أشارت  (2000)كدراسة صبلح .  أٌف أبىاء الهطمقيف يعاىكف هف سكء التكافؽ الىفسي إلىىتائجٍا
التي أكدت أٌف الهراٌقيف الذيف حرهكا  (2000)كدراسة الككت . ٌف أبىاء األسرل يعاىكف هف حرهاف ىفسيٌ إ

ـ يعاىكف هف الكحدة الىفسٌية  التي (Mclanaham & Sara, 1999)كدراسة هاكمىٍا كسارة . هف أسٌر
كدراسة ىيككليؾ . أكضحت في ىتائجٍا تأثير غياب األب عمى األبىاء هف الىاحية العاطفٌية

التي أكدت في ىتائجٍا أٌف األبىاء الهحركهيف هف الرعاية الكالدية   (Nikolic & Mirko, 1990)كهيركك
التي أكدت في ىتائجٍا  (Raphael & Etal, 1990) رافئيؿ كايتاؿ كدراسة. يعاىكف هف اضطرابات ىفسٌية

تعزك الباحثة أٌف الهراٌقيف الذيف فقدكا الرعاية الكالدية بسبب الطبلؽ يعاىكف هف سكء التكافؽ االىفعالي، ك
الىفسٌية تعتبر هف أٌـ هتطمبات هرحمة الهراٌقة، كالتي تتهثؿ بالحاجة إلى   الحاجةٌذي الىتيجة إلى أفٌ 

األهف الىفسٌي  كالحب كالتقدير، كالهكاىة االجتهاعٌية، حيث يعتبر األب ٌك الهصدر الرئيسي لتمبية ٌذي 
 . الحاجات، كيشكؿ غياب األب بشكؿ كمي بسبب االستشٍاد، كالهكت إلى حرهاىً هف ٌذي الحاجات

ن من ادم وجود األب بسبب الطالق يشعرون بالحرمان االقتصادي أكثر ون المحرومو  المراىق2.2   
أو السجن  أو الموت الطبيعي  أو االستشياد  )من المراىقين الذين حرموا من وجود األب بسبب 

.  (المرض الشديدأو االنفصال  أو السفر  

أٌف الهراٌقيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األب بسبب الطبلؽ يشعركف إلى لقد أشارت الىتائج    
الهكت أك االستشٍاد، )بالحرهاف االقتصادم أكثر هف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف كجكد األب بسبب 

 فرضية الباحث صكدقت، كقد رأت لذا. (الهرض الشديد كأاالىفصاؿ، أك السفر،  كأ ،السجفأك الطبيعي، 
  التي (Fagan & Churchill, 2012)الباحثة أٌف ٌذي الىتيجة اتفقت هع ىتيجة دراسة فاجاف كتشرشيؿ 

الطبلؽ يؤدم إلى تحطيـ العبلقة بيف الكالديف كاستهرار الشقاؽ بيىٍـ، كفقداف الدعـ أٌف أكدت في ىتائجٍا 
 Sniderكدراسة سىيدر كداكس . العاطفي كالهصاعب االقتصادٌية، كزيادة في األحداث السمبٌية في الحياة
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& Dawes, 2006))  أٌف األطفاؿ األيتاـ يعاىكف هف أعراض الحزف كالكآبة إلى التي أشارت في ىتائجٍا
 التي (Mclanaham & Sara, 1999)كدراسة هاكمىٍاـ كسارة . الىاتجة هف سكء كضعٍـ االقتصادمٌ 

التي أكدت  (1993)كدراسة عبد الهعطي . أكضحت في ىتائجٍا تأثير غياب األب هف الىاحية االقتصادية
 كاالكتئاب، كالغضب، الفقر، كالشعكر ،العزلةكفي ىتائجٍا أٌف أبىاء الهطمقيف يعاىكف هف الكذب كالسرقة، 

كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى أٌف األب ٌك الهسؤكؿ الرئيسي عف تمبية االحتياجات بالىقص كالٍركب، 
. الهادٌية ألسرتً كبغيابً بسبب الطبلؽ تفقد األسرة ٌذا الهصدر الهسؤكؿ عف تمبية تمؾ اال حتياجات

 أك أٌف اٌف الشرع يمـز األب بدفع ىفقة تتىاسب هع كضعً الهادم كالذم غالبا ها يككف صعبأكخاصة ك
األب اليعهؿ، كبالتالي التزهاتً الهادية ال تكفي اال لسد الجزء البسيط هف تمؾ االحتياجات، كبشكؿ غير 

لبحث عف ؿهىتظـ هها يؤثر بشكؿ سمبي عمى الكضع االقتصادم لؤلسرة، هها يضطر األبىاء الهراٌقيف 
ـ الهادٌية بشكؿ عاـ كاحتياجاتً أعهؿ لسد ٌذا الىقص الىاتج عف غياب األب لتكفير احتياجات  سٌر

ٌف الهؤسسات أ كحتى ، عمى تحهؿ الهسؤكلةاصبح قادرأكهراٌؽ بشكؿ خاص باعتباري في ىظر الهجتهع 
ٌا لسف الهراٌقة باعتباري ئبىاأألسر الهحتاجً تتكقؼ عف دعهٍا في حاؿ كصكؿ ؿالتي تقدـ الدعـ الهادم 

 . عمى العهؿاصبح قادرأ

ن من ادم وجود األب بسبب الطالق يشعرون بالحرمان االجتمااّي ون المحروموالمراىق 2.3
أو الموت الطبيعي  أو االستشياد  )أكثر من المراىقين الذين حرموا من وجود األب بسبب 

 .(المرض الشديدأو االنفصال  أو السفر  أو السجن  

أٌف الهراٌقيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األب بسبب الطبلؽ يككف حرهاىٍـ إلى    لقد أشارت الىتائج 
،أك الهكت الطبيعيأك  ،االستشٍاد)االجتهاعٌي أعمى هف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف كجكد األب بسبب 

 فرضية الباحث صكدقت، كقد رأت الباحثة أٌف  لذا.(الهرض الشديدأك االىفصاؿ، أك السفر، ، أك السجف
التي أكضحت في ىتائجٍا أٌف األطفاؿ الهحركهيف  (2004)كدراسة الكشر . ٌذي الىتيجة اتفقت هع ىتيجة

التي  (1993)كدراسة يكىس . قاهة العبلقاتإهف كجكد األب بسبب الطبلؽ يعاىكف هف الخكؼ هف 
كدراسة . أٌف األبىاء الهحركهيف بسبب الطبلؽ يعاىكف هف سكء التكافؽ االجتهاعيإلى أشارت في ىتائجٍا 

. التي أكدت في ىتائجٍا أٌف األطفاؿ الهحركهيف يعاىكف هف سكء التكافؽ االجتهاعيٌ  (1999)الجهؿ 
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التي أكدت في ىتائجٍا أٌف األبىاء الهحركهيف هف   (Nikolic & Mirko, 1990)كدراسة ىيككليؾ كهيركك
كجكد فركؽ بيف األبىاء  التي أكدت (1990)كدراسة عبد الهعطي  .الرعاية الكالدية يعاىكف الشعكر بالكحدة

كثر أالىفسٌية أٌف أبىاء الهطمقيف  غائبي األب بالطبلؽ كبيف أبىاء األسرة الهستقرة في جهيع الهشكبلت
الفقر، كضعؼ التحصيؿ كالعزلة كاالكتئاب، كالغضب، كالكذب كالسرقة، كحساسا بالهشكبلت الىفسٌية، إ

 كالجىس ، كالخكؼ، كالعدكاف،القمؽ: الدراسي، كالشعكر بالىقص كالٍركب، ككاف أدىى الهشكبلت ٌي 
تعزك الباحثة ٌذي الىتائج إلى الثقافة الهجتهعٌية السمبٌية لمهراٌقيف الهحركهيف هف  كاإلدهاف، ك،كالتدخيف

كجكد األب بسبب الطبلؽ بشكؿ عاـ، كلىظرة األصدقاء لٍـ بشكؿ خاص هها يؤدم لها لٍذي الىظرة 
السمبٌية هف هردكد ىفسٌي كاجتهاعٌي سمبٌي بسبب حساسية الهراٌقيف كخكفٍـ هف ىقد اآلخريف لٍـ فيهيمكف 

. لمعزلة كالكحدة، كعدـ الهشاركة لآلخريف في األىشطة االجتهاعية

 : مناقشة نتائج الفرضّية الثالثة

 (النفسّي  االقتصادّي  االجتماايّ  )توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان
البنات المحرومات من ادم وجود األب يشعرن ف. لممراىقين المحرومين من وجود األب حسب الجنس

وقد . (. أكثر من البنين المحرومين من وجود األب (النفسّي  واالقتصادّي  واالجتماايّ )بالحرمان 
 .تفرات ىذه الفرضّية إلى ثالثة فروع

 توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان النفسّي لممراىقين المحرومين 3.1
البنات المحرومات من ادم وجود األب يشعرَن بالحرمان النفسّي ف. من وجود األب حسب الجنس

 .أكثر من البنين المحرومين من وجود األب

أٌف البىات الهحركهات هف كجكد األب يشعرف بالحرهاف الىفسٌي أكثر هف إلى    لقد أشارت الىتائج 
التي أشارت إلى  (2011)كاتفقت ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة ببلف .  لذا فرضية الباحث صكدقت.الذككر
( 2010)كدراسة حبيب . أٌف اإلىاث يعاىيف هف شدة االضطرابات السمككٌية كالكجداىية أكثر هف الذككرإلى 

كدراسة كؿ هف . كدت في ىتائجٍا أٌف بىات الشٍداء كاأليتاـ يعاىيف هف ضغكطات ىفسٌية أكثر هف الذككرأ
 يعاىيف هف قمؽ االىفصاؿ أكثر فالتي أكدت أٌف اإلىاث المكاتي حرهف هف آبائً (2009)صالح كالسهيرم 
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ف هف ىقص في مكضحت أٌف بىات الشٍداء كاألسرل يعافأالتي  (2005)كدراسة الحياف . هف الذككر
شباع إأٌف اإلىاث يعاىيف هف عدـ أكدت ( 2007)الثبات االىفعالي أكثر هف الذككر، كدراسة العتيبي 

التي أكدت في ىتائجٍا أٌف اإلىاث الهحركهات  (2003)دراسة هحهكد كالىفسٌية أكثر هف الذككر،  الحاجات
التي أكدت في  (2002)حرهاىا كميا أكثر تأثرا ىفسيا هف المكاتي حرهف حرهاىا جزئيا، كدراسة شهالة 

التي أكدت في  (2000)ىتائجٍا أٌف اإلىاث يعاىيف هف الحرهاف الىفسٌي أكثر هف الذككر، كدراسة الككت 
 ,Donovanبيىها اختمفت دراسة دكىكفاف . ىتائجٍا أٌف الهراٌقات الهحركهات أكثر شعكرا بالكحدة الىفسية

كدراسة . في ىتائجٍا اف األبىاء الذككر أكثر تأثرا بغياب األب هف ىاحية الهشاركة هع الهحيطيف  ((2010
التي أكدت في ىتائجٍا أٌف أبىاء الشٍداء يعاىكف هف سكء التكافؽ الىفسٌي أكثر بالهقارىة  (2000)إصميح 

ٌىً ال يكجد فركؽ بيف كؿ هف الذككر كاإلىاث هف أبىاء أأكدت  (1990)هع اإلىاث، بيىها دراسة السكداىي 
التي أكدت في ىتائجٍا أٌف الذككر  (1990)كدراسة عبد الجابر كعبد الظاٌر . الشٍداء في التكافؽ الىفسيٌ 

( 1993)كدراسة يكىس . الهحركهيف هف كجكد األب يعاىكف هف سكء التكافؽ الىفسٌي أكثر هف اإلىاث
كدت أٌف الذككر الهحركهيف أكثر قمقا هف اإلىاث، كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى أٌف األب ٌك هصدر أ

السمطة في األسرة، كبالىسبة لئلىاث في هجتهعىا الفمسطيىي فاألب ٌك الداعـ كالهساىد كصاحب القرار، 
حيث يكفر كجكد األب االستقرار الىفسٌي لٍف كغيابً يشكؿ هصدر تٍديد ألهىٍف الىفسٌي بسبب القيكد 

كالضكابط التي تفرض عميٍف هف قبؿ العديد هف أفراد العائمة كاألسرة بسبب غياب األب كالقياـ بالدكر بدال 
.  عىً

  توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان االقتصادّي لممراىقين 3.2  
البنات المحرومات من ادم وجود األب يشعرن بالحرمان ف. وجود األب حسب الجنس المحرومين من

. أكثر من البنين المحرومين من وجود األب  االقتصادي

 بالحرهاف الشعكر درجة في إحصائٌية داللة ذات فركؽ تكجد الٌأىً إلى لقد أشارت الىتائج          
 لذا فرضية الباحث دحضت، كتعزك الباحثة .الجىس حسب الهراٌقيف لدل األب كجكد هف االقتصادمٌ 

ٌذي الىتيجة إلى أٌف كبل الجىسيف في ٌذي الهرحمة بحاجة إلى إظٍار شخصياتٍـ إلثبات أهاـ زهبلئٍـ 
 يحتذكف بً في ٌذي الهرحمة، كبسبب خصكصية ٌذي الهرحمة ذمالذيف يعتبركف بالىسبة لٍـ الىهكذج اؿ
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التي تتطمب حاجات هادية إضافية لتمبية ليس االحتياجات األساسية فقط بؿ تصبح االحتياجات 
هصركؼ إضافي لتغطية أىشطتٍـ )ٌهة جدا بالىسبة لمهراٌؽ هثؿ لـالثاىكية هف الضركريات ا

ا لهشاركة زهبلئٍـ، ك هتبلؾ أشياء خاصة بٍذي االهختمفة، كالذٌاب إلى الرحبلت الهدرسية كغيٌر
ا هف كىت، كبمفكف، )الهرحمة العهرية في ظؿ التغيرات التكىكلكجية الحديثة هثؿ  كهبيكتر كغيٌر

 . (الحاجات

  توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان االجتمااي لممراىقين 3.3   
البنات المحرومات من ادم وجود األب يشعرن بالحرمان ف. المحرومين من وجود األب حسب الجنس

 .االجتمااي أكثر من البنين المحرومين من وجود األب

أٌف البىات الهحركهات هف كجكد األب يشعرفى بالحرهاف االجتهاعٌي أكثر إلى    لقد أشارت الىتائج 
كقد رأت الباحثة أٌف ٌذي الىتيجة اتفقت هع ىتيجة دراسة أبك زايد .  لذا فرضية الباحث صكدقت.هف الذككر

كدراسة يكىس . ٌف بىات الشٍداء يشعرف بسكء التكافؽ االجتهاعي أكثر هف الذككرأالتي أكدت  (2002)
ف هف سكء التكيؼ مالتي أكدت في ىتائجٍا أٌف اإلىاث الهحركهات هف كجكد األب يعاف (1993)

ٌىً ال يكجد فركؽ بيف كؿ هف الذككر أأكدت  (1990)بيىها دراسة السكداىي . االجتهاعي أكثر هف الذككر
التي أكدت في  (2000)كاختمفت هع دراسة إصميح . كاإلىاث هف أبىاء الشٍداء في التكافؽ االجتهاعي

كدراسة عبداهلل . ىتائجٍا أٌف بىات الشٍداء يتهتعف بالتكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعٌي أكثر بالهقارىة هع الذككر
التي أكدت في ىتائجٍا أٌف اإلىاث الهحركهات هف األب يعاىيف هف سكء العبلقات االجتهاعٌية  (1988)

الهباالة في حٌؿ الصراعات، كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى العادات اؿضعؼ كاؿآلخريف كاالستسبلـ كاهع 
كالتقاليد الهجتهعية التي تحد هف هشاركة اإلىاث في األىشطة االجتهاعٌية بشكؿ عاـ، كاإلىاث الهحركهات 
هف كجكد األب بشكؿ خاص، حيث يعاىيف هف الحرهاف االجتهاعٌي الىاتج هف القيكد التي تفرض عميٍف 

.  هف قبؿ األسرة كالعائمة التي تقـك بدكر األب بسبب غيابً
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: الرابعةمناقشة نتائج  الفرضّية 

  (االجتماايّ واالقتصادّي  والنفسّي   )توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان
 .وقد تفرات ىذه الفرضّية إلى ثالثة فروع. (. لممراىقين المحرومين من وجود األب حسب العمر الحالي

 توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان النفسّي لممراىقين المحرومين من 4.1
ن من ادم وجود األب في مرحمة المراىقة المبكرة ون المحروموالمراىقف. وجود األب حسب العمر

 . يشعرون بالحرمان النفسّي أكثر من المراىقين في مرحمتي المراىقة المتوسطة والمتقدمة

 لذا  ،ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف الىفسٌي  حسب العهرأٌىً إلى لقد أشارت الىتائج     
 ، ٌا أٌف جهيع الهراٌقيف يعيشكف الظركؼ ىفس إلىفرضية الباحثة دحضت، كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة

ـ بحاجة إلىٌاكيهركف الهرحمة العهرٌية ىفس  تمبية احتياجاتٍـ كأٌهية دكر األب ؿٌا،االحتياجات ىفس ، ٌك
الىفسٌية التي تعتبر هف أٌـ هتطمبات ٌذي الهرحمة، الهتهثمة بالشعكر باألهاف كالحب، كتقدير الذات، 

 فكجكدي يساعد الهراٌؽ كالهكاىة االجتهاعٌية،  حيث يمعب األب الدكر الرئيس في تكفير ٌذي االحتياجات،
  .في تىهية ىظرتً االيجابية اتجاي ىفسً هحققا تكافقً الىفسٌي كاالجتهاعيٌ 

  توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان االقتصادي لممراىقين المحرومين 4.2
ن من ادم وجود األب في مرحمة المراىقة المبكرة ون المحروموالمراىقف. من وجود األب حسب العمر

 .  يشعرون بالحرمان االقتصادي أكثر من المراىقين في مرحمتي المراىقة المتوسطة والمتقدمة

 فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف االقتصادم حسب العهر    لقد أشارت الىتائج إلى كجكد
 االقتصادٌم بالحرهاف يشعركف الهبكرة الهراٌقة هرحمة في األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيفٌف إحيث 
فرضية الباحث صكدقت، كتعزك الباحثة  لذا .كالهتقدهة الهتكسطة الهراٌقة هرحمة في الهراٌقيف هف أكثر

أٌف الهراٌقيف في هرحمة الهراٌقة الهبكرة يشعركف بالحرهاف االقتصادٌم أكثر هف الهراٌقيف إلى ٌذي الىتيجة 
في الهرحمة الهتكسطة، كالهتأخرة  بسبب خصكصية ٌذي الهرحمة، كهتطمباتٍا الىهائية، كها يىطكم عميٍا 

ا .  هف التزاهات هادية لتمبية االحتياجات الكثيرة لهراٌقي ٌذي الهرحمة ككىً الهسؤكؿ عف تكفيٌر
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 توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان االجتمااي لممراىقين المحرومين  4.3
ن من ادم وجود األب في مرحمة المراىقة المبكرة ون المحروموالمراىقف. من وجود األب حسب العمر

 .  يشعرون بالحرمان االجتمااّي أكثر من المراىقين في مرحمتي المراىقة المتوسطة والمتقدمة

 .عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف االجتهاعي حسب العهرإلى لقد أشارت الىتائج      
  يعيشكف الظركؼٌـلذا فرضية الباحث دحضت، كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى ككف الهراٌقيف جهيع

ـ بحاجة إلى االحتياجات ىفسٌا ، كيهركف الهرحمة العهرية ىفسٌاىفس  ، كبها أف الثقافة الهجتهعٌية ٌا ، ٌك
ههارسة الهراٌؽ ك ،السمبية ٌي التي تحٌد هف هشاركة الهراٌقيف بشكؿ عاـ، كالهحركهيف بشكؿ خاص

. ـتٍـ أهاـ زهبلئًاظٍار شخصيإلؤلىشطة الهختمفة في جهيع هراحؿ الهراٌقة، إلثبات ذاتٍـ، ك

:  مناقشة نتائج الفرضّية الخامسة

 (االجتماايّ واالقتصادّي  والنفسّي   )توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان
قد تفرات و. (مخيمأو مدينة  أو قرية   )لممراىقين المحرومين من وجود األب حسب مكان السكن 

 .ىذه الفرضّية إلى ثالثة فروع

  توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان النفسّي لممراىقين المحرومين من 5.1
ن من ادم وجود ون المحروموالمراىقف. (مخيمأو مدينة  أو قرية   )وجود األب حسب مكان السكن 

 وأاألب ويسكنون في المدينة يشعرون بالحرمان النفسّي أكثر من المراىقين الذين يسكنون في القرية 
.   المخيم

أٌف الهراٌقيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األب كيسكىكف في القرل يشعركف إلى     لقد أشارت الىتائج 
.  لذا فرضية الباحث دحضت.الهخيـ كأبالحرهاف الىفسٌي أكثر هف الهراٌقيف الذيف يسكىكف في الهديىة، 
التي أكدت أٌف الهحركهيف الذيف  (2010)كقد رأت الباحثة أٌف ٌذي الىتيجة اتفقت هع ىتيجة دراسة حبيب 

كدراسة إصميح . يعيشكف في هحافظة رفح يعاىكف هف ضغكطات ىفسٌية أكثر هف باقي هحافظات غزة
التي أكدت في ىتائجٍا أٌف أبىاء الشٍداء الذيف يسكىكف في الهخيـ يعاىكف هف سكء التكافؽ  (2000)

التي أكدت في ىتائجٍا أٌف األبىاء  (1999)كدراسة بخيت . الىفسٌي أكثر هف الذيف يعيشكف في الهدف
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، كتعزك الباحثة (الذككرة، كاألىكثة)غائبي األب الذيف يسكىكف في الريؼ يعاىكف هف سكء التكافؽ الىفسٌي 
إٌف أٌـ ها تتهيز بً القرل السمطة األبكية . ٌذي الىتيجة إلى طبيعىة ظركؼ الحياة التي يعيشٍا سكاف القرل

فيعتبر هصدر القكة، كالدعـ، كالهساىدة، كصاحب القرار، كفي أغمب القرل األب ٌك فقط هصدر الرزؽ 
كيعتهد في هكرد رزقً عمى زراعة األراضي، فغيابً يؤدم إلى ضغكطات عمى األسرة بشكؿ عاـ، كاألـ 

  هف التزهات هادية لتغطية تكاليؼ الحياة األهر الذم يتطمب الهرحمةتطمبً ذاؾبشكؿ خاص بسبب ها ت
ىفسٍـ حيث ال أتمبية تمؾ االحتياجات بقرل إلى  كيعيشكف في اؿ،ف هف كجكد األبمف الهحركـم الهراٌؽهف 

يسعكف إىٍـ  ؼ،يكجد بديؿ يساعدٌـ عمى ذلؾ بسبب هتطمبات الحياة الصعبة عمى الجهيع، باإلضافة
ـ بتدىى هستكل تقدير الذات، كيتهثؿ ذلمؾ بسكء التكافؽ الىفسي،  إلثبات ذاتٍـ كحدٌـ االهر الذم يشعٌر

قراىٍـ، كخاصة الٌهيتٍا في ٌذي أسكة بأكاالجتهاعي لعدـ هقدرتٍـ عمى ههارسة االىشطة االجتهاعٌية 
. الهرحمة بالذات بحكـ التغيرات البيكلكجية كالفسيكلكجية التي تطرأ عميٍـ

توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان االقتصادي لممراىقين المحرومين  5.2
ن من ادم ون المحروموالمراىقف. (مخيمأو مدينة  أو قرية   )من وجود األب حسب مكان السكن 

وجود األب ويسكنون في المدينة يشعرون بالحرمان االقتصادي أكثر من المراىقين الذين يسكنون في 
 .  المخيم وأالقرية 

أف الهراٌقيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األب كيسكىكف في القرل يعاىكف ألى  لقد أشارت الىتائج      
كقد .  لذا فرضية الباحث دحضت.الهخيـ كأكثر هف الذيف يسكىكف في الهديىة، أهف حرهاف اقتصادم 

التي أكدت أف الهحركهيف الذيف  (2010)رأت الباحثة أٌف ٌذي الىتيجة اتفقت هع ىتيجة دراسة حبيب 
يعيشكف في القرل يعاىكف هف ضغكطات اقتصادٌية أكثر هف باقي هدف هحافظات غزة، كعدـ كجكدي هٌها 
يؤدم إلى تدىي هستكل التحصيؿ الدراسي لدل أبىاء ساكىي القرل، كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى تىكع 

ٌف الكظائؼ كاألعهاؿ هتىكعة جدا في إهصادر الدخؿ في الهديىة بعكس الذيف يسكىكف في القرل، حيث 
الهديىة، كككف الهكارد االقتصادٌية في الهخيهات كالقرل هحدكدة جدا، كقٌمة فرص العهؿ في الهخيهات، 

 . هها يؤدم إلى عدـ القدرة عمى تكفير االحتياجات الهادية الضركرية لمهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب
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  توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان االجتمااّي لممراىقين المحرومين 5.3
ن من ادم ون المحروموالمراىقف. (مخيمأو مدينة  أو قرية   )من وجود األب حسب مكان السكن 

وجود األب ويسكنون في المدينة يشعرون بالحرمان االجتمااّي أكثر من المراىقين الذين يسكنون في 
.   المخيم وأالقرية 

 كيسكىكف في القرل يعاىكف ،أٌف الهراٌقيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األبإلى    لقد أشارت الىتائج 
كقد .  لذا فرضية الباحث دحضت.الهخيـ كأكثر هف الذيف يسكىكف في الهديىة، أهف حرهاف اجتهاعي 

التي أكدت أٌف الهحركهيف الذيف  (2010)رأت الباحثة أٌف ٌذي الىتيجة اتفقت هع ىتيجة دراسة حبيب 
كدراسة إصميح . يعيشكف في هحافظة رفح يعاىكف هف ضغكطات اجتهاعٌية أكثر هف باقي هحافظات غزة

القرل يعاىكف هف  كأأٌف أبىاء الشٍداء الذيف يسكىكف في الهخيـ، إلى التي أكدت في ىتائجٍا  (2000)
التي أكدت في ىتائجٍا  (1999)كدراسة بخيت . سكء التكافؽ االجتهاعي أكثر هف الذيف يعيشكف في الهدف

هاعٌي،  كتعزك الباحثة ٌذي تأٌف األبىاء غائبي األب الذيف يسكىكف في الريؼ يعاىكف هف سكء التفاعؿ االج
 يشعركف بالحرهاف ،الىتيجة إلى أٌف الهراٌقيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األب كيسكىكف في القرل

ـ الهادية لتمبية االجتهاعي بسبب  صعكبة ظركفٍـ الخاصة التي تتطمب هىٍـ تحهؿ هسؤكلية أسٌر
حاجاتٍـ بسبب غياب األب األهر الذم يشكؿ عائقا أهاـ تكاصمٍـ االجتهاعي هع هحيطٍـ الخارجي، 
 . باإلضافة إلى عدـ تكفر هؤسسات هجتهعية تٍتـ بٍذا الجاىب الىفسٌي كاالجتهاعٌي لمهراٌقيف بشكؿ عاـ

مناقشة الفرضّية السادسة  

 (االجتماايّ واالقتصادّي  والنفسّي   )توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان
وقد تفرات ىذه . (البيتأو المؤسسة   ) لممراىقين المحرومين من وجود األب حسب مكان االقامة

 .الفرضّية إلى ثالثة فروع

  توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان النفسّي لممراىقين المحرومين من 6.1
ن من ادم وجود األب ون المحروموالمراىقف. (البيتأو المؤسسة   )وجود األب حسب مكان االقامة

.   ويقيمون في المؤسسات يشعرون بالحرمان النفسّي أكثر من المراىقين الذين يقيمون في بيوتيم
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أٌف الهحركهيف هف كجكد األب، كيقيهكف في بيكتٍـ يشعركف بالحرهاف إلى لقد أشارت الىتائج 
كتعزك الباحثة ٌذي .  لذا فرضية الباحث دحضدت.الىفسٌي أكثر هف الهراٌقيف الذيف يقيهكف في الهؤسسات

ٌف الهراٌقيف  الهحركهيف هف كجكد األب  كيقيهكف في بيكتٍـ، ال يكجد بديؿ  دائـ يساعدٌـ أالىتيجة إلى 
ـ الهادٌية كالىفسٌية فعف تعكيض الىقص الذم يعاىك ق بسبب غياب األب، فيتحهمكف هسؤكلية أسٌر

ٌف ٌذي الهؤسسات تسعى إكاالجتهاعٌية بدؿ األب، بيىها في الهؤسسات اإليكائٌية تختمؼ الصكرة هف حيث 
. الهبلئهة بهٍىية هتخصصة لتساعدٌـ عمى تكيفٍـ الىفسٌي كاالحتهاعيٌ  (الىفسٌية الهادٌية،)لتكفير الظركؼ

  توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان االقتصادي لممراىقين المحرومين 6.2
ن من ادم وجود األب ون المحروموالمراىقف. (البيتأو المؤسسة   )من وجود األب حسب مكان االقامة

.  ويقيمون في المؤسسات يشعرون بالحرمان االقتصادي أكثر من المراىقين الذين يقيمون في بيوتيم

  لقد أشارت الىتيجة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف االقتصادم  حسب هكاف  
 بالحرهاف يشعركف اإليكائٌية الهؤسسات في يعيشكف كالذيف األب كجكد هف فكالهحركـ فكالهراٌؽؼ. (االقاهة

 فرضية الباحثة بيكتٍـ لٍذا في كيعيشكف األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف هف  أكثراالقتصادم
صكدقت، كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى أف الهراٌقيف الذيف يعيشكف بالهؤسسات يعاىكف هف الحرهاف 
االقتصادٌم بسبب دكر الهؤسسة الذم يقتصر عمى تكفير االحتياجات الحياتية األساسية، كعدـ قدرتٍا 

.   الهادٌية عف تمبية الهتطمبات الضركرية لٍذي الهرحمة

  توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّشعور بالحرمان االجتمااي لممراىقين المحرومين 6.3
ن من ادم وجود ون المحروموالمراىقف. (البيتأو المؤسسة   ) من وجود األب حسب مكان االقامة

األب ويقيمون في المؤسسات يشعرون بالحرمان االجتمااّي أكثر من المراىقين الذين يقيمون في 
.  بيوتيم

    لقد أشارت الىتيجة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في الحرهاف االجتهاعٌي حسب هكاف 
 بالحرهاف يشعركف اإليكائٌية الهؤسسات في يعيشكف كالذيف األب كجكد هف فكالهحركـ فكالهراٌؽؼ. (اإلقاهة

 فرضية الباحثة  لذا.بيكتٍـ في كيعيشكف األب كجكد هف الهحركهيف الهراٌقيف هف أكثراالجتهاعٌي 
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التي أكدت في  (2005)دراسة أبك الىجا  كقد رأت الباحثة أٌف ٌذي الىتيجة اتفقت هع ىتيجة. صكدقت
العزلة كالتجىب االجتهاعي، ك دراسة بكستاىي  يف ضهف ىظاـ اإليكاء يعاىكف هففىتائجٍا أٌف األيتاـ القاط

التي أكدت في ىتائجٍا أٌف أطفاؿ الهبلجئ يعاىكف هف سكء  (Boostani & Manjeh, 1982)كهاىجاي 
التي أشارت في ىتائجٍا ال تكجد فركؽ ذات داللة  (2002)كدراسة أبك شهالة . الىضج االجتهاعيٌ 

 كأبىاء الشٍداء ،إحصائٌية في هستكل التكافؽ الىفسٌي كاالجتهاعٌي بيف درجات أبىاء الهتكفيف كفاة طبيعية
باستثىاء البعد االجتهاعٌي حيث كجدت فركؽ لصالح أبىاء الشٍداء الذيف يقيهكف في الهؤسسات اإليكائٌية، 
كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى أف الهراٌقيف الذيف يقيهكف بالهؤسسات تككف فرصة االتصاؿ كالتكاصؿ 

االجتهاعٌي، كاالىساىٌي هحدكدة جدا بسبب القكاىيف كاألىظهة الخاصة بتمؾ الهؤسسة، كبسبب حرهاىٍـ هف 
العيش في كىؼ األسرة كاألقارب التي تعتبر الهصدر لمرئيسي في تقديـ الرعاية البلزهة لؤلبىاء، كتعتبر 

.   لمدعـ كالهساىدة، كال ىستثىي الهجتهع الهحيط بٍـ الذم يكفمٍـ هف خبلؿ رعاية اليتيـاأيضا هصدر

: مناقشة نتائج الفرضّية السابعة

في مستوى تقدير الذات لممراىقين المحرومين من وجود األب حسب  توجد فروق ذات داللة إحصائّية 
أو السفر  أو الطالق  أو السجن  أو الموت الطبيعي  أو االستشياد   )سبب الحرمان من وجود األب 

.  (المرض الشديدأو االنفصال  

ـ     لقد أشارت الىتائج أٌف الهراٌقيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األب بسبب الطبلؽ يككف تقديٌر
السجف، أك الهكت الطبيعي، أك االستشٍاد، )لذاتٍـ أقؿ هف الهراٌقيف الذيف حرهكا هف كجكد األب بسبب 

كاتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع .  لذا فرضية الباحث صكدقت.(الهرض الشديدأك االىفصاؿ، أك السفر، أك 
التي أكدت في ىتائجٍا أف الطبلؽ يؤثر سمبا عمى هستكل تقدير الذات لدل  (2006)دراسة الهطكع 

التي أكدت في ىتائجٍا أٌف الحرهاف األبكٌم بسبب الطبلؽ يؤثر عمى  (2004)كدراسة الكشر . الهراٌقيف
التي أكدت في ىتائجٍا أٌف األبىاء الذيف  (1998)كدراسة السالهي .  شخصية األبىاء كعبلقتٍـ باألخريف

 ,Sardar)كدراسة ساردار . حرهكا هف كجكد األب بسبب االىفصاؿ يعاىكف هف تدىي هستكل تقدير الذات
كدراسة عبد الرازؽ . التي تأكد في ىتائجٍا أٌف فقداف األب يؤثر عمى تقدير الذات لدل األبىاء (1998

التي أكدت في ىتائجٍا أف األبىاء الذيف حرهكا هف أبائٍـ بسبب الطبلؽ يككف لديٍـ هشكمة في  (1992)
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ـ لذاتٍـ التي أكدت في ىتائجٍا أٌف الهراٌقيف  (Raphael & Etal, 1990) كدراسة رافئيؿ كايتاؿ. تقديٌر
( 1996)كدراسة دسكقي . الذيف فقدكا الرعاية الكالدية بسبب الطبلؽ يعاىكف هف تشتت صكرة الذات لديٍـ

ـ لذاتٍـ كدراسة عبد . التي أكدت في ىتائجٍا أٌف اإلىاث بىات الهطمقات يعاىيف هف تدىي هستكل تقديٌر
كجكد فركؽ بيف األبىاء غائبي األب بالطبلؽ كبيف أبىاء األسرة الهستقرة في  التي أكدت (1990)الهعطي 

العزلة كحساسا بالهشكبلت الىفسٌية، الكذب كالسرقة، إكثر أبىاء الهطمقيف أجهيع الهشكبلت الىفسٌية، ك
بيىها دراسة أبك زايد . الفقر، كضعؼ التحصيؿ الدراسي، كالشعكر بالىقص كالٍركبككاالكتئاب، كالغضب، 

ـ لذاتٍـ أقؿ هف أبىاء األسرلفي أٌف أبىاء الشٍداء إلى أشارت في ىتائجٍا  (2002) كدراسة . تقديٌر
ـ لذاتٍـ أقؿ هف أقراىٍـ الذيف يعيشكف هع  (2000)صبلح  التي أكدت أيضا أٌف أبىاء األسرل تقديٌر
أٌف أبىاء األسرل ثقتٍـ إلى التي أشارت في ىتائجٍا  (2009)كدراسة كؿ هف صالح كالسهيرم . آبائٍـ

التي أكدت في ىتائجٍا أٌف األطفاؿ األيتاـ يعاىكف هف  ( ,2007Zivror)كدراسة زافركر . بأىفسٍـ هتدىية
التي أكدت في ىتائجٍا أٌف أبىاء الشٍداء  (2005)كدراسة الحياف . اىخفاض في هستكل تقدير الذات

أٌف أبىاء الهطمقيف يعاىكف إلى التي أشارت  (1987)كدراسة دسكقي . يعاىكف هف تدىي هستكل تقدير الذات
هف سكء التكافؽ األسرٌم، كالصحٌي، كاالجتهاعٌي، كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى اعتبار الطبلؽ في 

 كذلؾ هف خبلؿ شعكري ، سمككٍـ كىفسيتٍـلالثقافة العربية بشكؿ عاـ بأٌىً كصهة عار، كلً أثر سمبي عؿ
بالخجؿ كالديىكية هها يؤدم في بعض األحياف إلى عدـ التكافؽ كاالىسجاـ لديٍـ ضهف الجهاعات التي 

.  ليٍاإيىتهكف 

مناقشة نتائج الفرضّية الثامنة  

توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى تقدير الذات لممراىقين المحرومين من وجود األب حسب 
. الجنس

        الهراٌقيف لدل الذات تقدير هستكل في إحصائٌية داللة ذاتأٌىً ال يكجد فركؽ إلى لقد أشارت الىتائج     
لذا فرضية الباحث دحضت،  كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى . الجىس حسب األب كجكد هف الهحركهيف

عاىكف هف تدىى هستكل تقدير الذات بغض الىظر عف مٌف كؿ الهراٌقيف الهحرهيف هف كجكد األب إ
ق الهراٌقيف، األهر ئالىفسٌية ألبىا شباع الحاجاتإالجىس، ألٌهية دكر األب في تمبية الحاجات الهادية، ك
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ٌهة، ـالذم يساعدٌـ عمى التكيؼ الىفسٌي، كاالجتهاعٌي هع هحيطٍـ الخارجي، كخاصة في الهرحمة اؿ
 .كالهتهيزة بتشكيؿ شخصياتٍـ الهستقبمية

مناقشة نتائج الفرضّية التاسعة  

توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى تقدير الذات لممراىقين المحرومين من وجود األب حسب 
ن من ادم وجود األب في مرحمة المراىقة المبكرة يكون تقديرىم لذاتيم أقل ون المحروموالمراىقف. العمر

.  من المراىقين الذين حرموا من ادم وجود األب  في مرحمة المراىقة المتوسطة والمتقدمة

لقد أشارت الىتائج  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في تقدير الذات حسب العهر لٍذا فرضية       
الباحث صكدقت، كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى أٌهية كجكد األب في هرحمة الهراٌقة الهبكرة بسبب شدة 

 فٍك هف ىاحية ها زاؿ يتصرؼ ،ٌىٍا هرحمة اىتقاؿ ها بيف عالهي الطفكلة، كالهراٌقةإخصكصيتٍا هف حيث 
 فٍك في بداية تعرضً لتغيرات ،خرل يطمب هف اآلخريف هعاهمتً كشخص ىاضجأكطفؿ، كهف ىاحية 

ب حدكثٍا بعد، فاألهر الذم يتطمب كجكد األب الصديؽ، عبيكلكجٌية، كفسيكلكجٌية هفاجئة لـ يستك
هعً هف تغيرات، ك  كالشخص الهقرب لً، كالذم يثؽ بً لتفسير كتكضيح ها يحدث لً ،كالهكجً، كالهرشد

فٍك في أهٌس الحاجة كالهساعدة ليتجاكز ٌذا الهىعطؼ الخطير بأهاف، كجكد األب ٌك صهاـ األهاف 
  بالىسبة لً، كبغيابً تأتي الىتيجة عكسٌية، كسمبية فيعيش في دكاهً هف الصراع ها بيف الهتىاقضات عدة،
فٍك بحاجة لؤلب في ٌذي الهرحمة بالذات كىهكذج يحتذل بً في اكتساب هٍارات حياتية ضركرية إلقاهة 
عبلقات اجتهاعٌية سكية هع اآلخريف، فغياب األب يؤدم لىتائج سمبية عمى تشكيؿ شخصٌية الهراٌقيف 

. حيث سيعاىي هف تدىي هستكل تقدير الذات كصعكبة التكيؼ الىفسٌي كاالجتهاعيٌ 

مناقشة نتائج الفرضّية العاشرة  

توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى تقدير الذات لدى المراىقين المحرومين من وجود األب 
ن من وجود األب ويسكنون في ون المحروموالمراىقف. ( مخيم أومدينة أو قرية   )حسب مكان السكن 

.   المخيم وأالمدينة تقديرىم الذاتي أامى من المراىقين الذين يسكنون في القرية 
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 الهراٌقيف لدل الذات تقدير هستكل في إحصائٌية داللة ذات فركؽ كجكد إلى لقد أشارت الىتائج    
 القرل أبىاء هف أعمى ذاتي تقدير  كذك الهديىةأبىاء ؼ. السكف هكاف حسب األب كجكد هف الهحركهيف
 كقد رأت الباحثة أٌف ٌذي الىتيجة اتفقت هع دراسة بخيت .  لذا فرضية الباحث صكدقت.كالهخيهات

التي أكدت في ىتائجٍا أٌف  األطفاؿ غائبي األب في الريؼ يعاىكف هف سكء التكافؽ الدراسي،  (1999)
التي أكدت في  (2000)، كاختمفت هع ها جاء بىتيجة  دراسة إصميح (كاألىكثة/ الذككرة )كالىفسٌي 

ىتائجٍا  أٌف أبىاء الشٍداء  الذيف يسكىكف في الهخيـ يتهتعكف بالتكافؽ االجتهاعٌي  بالهقارىة هع الذيف 
هكاىيات هادية، إيسكىكف في الهديىة، كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى ها يتكفر لهراٌقي أبىاء الهدف هف 

ـ لذكاتٍـ هثؿ األهاكف الترفيٍية، كاألىدية التي  كالظركؼ البيئية الهىاسبة التي تساعدٌـ عمى تىهية تقديٌر
 في اهها يسٍـ تكفري (الفىيةكالثقافية، كاالجتهاعية، كالرياضية، ) :تتيح لٍـ ههارسة أىشتطٍـ الهختمفة هثؿ

ذي أٌـ الحاجاتإظٍار إ الىفسٌية التي يحتاج إليٍا  بداعاتٍـ كتىهية قدراتٍـ الهختمفة كصقؿ هكاٌبٍـ، ٌك
هراٌقي ٌذي الهرحمة لبىاء كتشكيؿ شخصيتٍـ، بالهقارىة هع أبىاء القرل كالهخيهات التي يفتقدكف إلى 

.  (الهادم، كالظركؼ البيئية )تكفر هثؿ ٌذي اإلهكاىيات كالظركؼ بسبب خصكصية كضعٍـ 

مناقشة نتائج الفرضّية الحادية اشر  

توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى تقدير الذات لممراىقين المحرومين من وجود األب حسب 
  .(البيتأو المؤسسة   )مكان االقامة الحالية 

أف الهراٌقيف الهحركهيف هف عدـ كجكد األب كيقيهكف في الهؤسسات يككف  إلى    لقد أشارت الىتائج
ـ الذاتي أقؿ هف الهراٌقيف الذيف يقيهكف في بيكتٍـ كقد رأت الباحثة .  لذا فرضية الباحث صكدقت.تقديٌر

التي أكدت أٌف الهراٌقيف الهحركهيف هف الرعاية  (2007)أٌف ٌذي الىتيجة اتفقت هع ىتيجة دراسة فقيٍي 
( 2000)كدراسة الككت . األسرية كالهقيهيف بدكر الرعاية يعاىكف هف تدىي هستكل تقدير الذات لديٍـ

ـ الذاتي أقؿ هف الهراٌقيف غير  ـ تقديٌر ـاؿأكدت أٌف الهراٌقيف الهحركهيف هف أسٌر . هحركهيف هف أسٌر
التي أكدت في ىتائجٍا أٌف األبىاء الذيف حرهكا هف العيش في األسرة كيقيهكف في  (1995)كدراسة دسكقي 

الهؤسسات فإٌىٍـ يعاىكف هف عدـ القدرة عمى االعتهاد عمى الىفس كالثقة بٍا، كأكثر اىطكاء، كليس لديٍـ 
التي أكدت في ىتائجٍا أٌف اليتاهى الذيف  (1990)كدراسة عكاشة . أم طهكح بالهستقبؿ، كافتقار الٍكية
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كدراسة ىيككليؾ . يقيهكف في الهؤسسات اإليكائٌية يعاىكف هف تدىي هستكل تقدير الذات لديٍـ
التي أكدت في ىتائجٍا أٌف األبىاء الهقيهيف في الهدارس الداخمية   (Nikolic & Mirko, 1990)كهيركك

ف . يعاىكف هف تدىي هستكل تقدير الذات لديٍـ التي أكدت في ىتائجٍا أٌف  (,Kohn 1990)كدراسة كٌك
القمؽ، كسيطرة بعض : هثؿالهؤسسات يعاىكف هف اضطرابات في الشخصٌية، في األطفاؿ الذيف أكدعكا 

األعراض االكتئابٌية عمى سمككٍـ، كالحزف، كالعجز، كاليأس، كالهيؿ إلى اإلىزكاء، كتعزك الباحثة ٌذي 
ـ بالىقص بسبب ظركؼ تكاجدٌـ بالهؤسسة، إالىتيجة إلى  ـ عىٍـ، كشعكٌر حساسٍـ بالىبذ لتخمي أسٌر

حساسٍـ بالعزلة لعدـ هقدرتٍـ عمى هشاركة أقراىٍـ بهختمؼ األىشطة، كالهىاسبات بسبب قكاىيف إك
ال في هىاسبات التي إالهؤسسات اإليكائٌية التي ال تتيح لٍـ التكاصؿ االجتهاعي، كالهشاركة االجتهاعٌية 

ـ لذاتٍـ،  تتفؽ هع سياسة ٌذي الهؤسسات هها يعرضٍـ إلى أزهات ىفسٌية تعيؽ تحقيؽ تىهية تقديٌر
بالهقارىة هع الهراٌقيف الذيف يعيشكف في كىؼ عائبلتٍـ حيث تساعدٌـ في تعكيضٍـ بشكؿ جزئي عف 

.  (العـ أك الخاؿ)قرباء الهراٌؽ أغياب األب الهتهثؿ ب

 ةمناقشة نتائج الفرضّية الثانية اشر

توجد فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى تقدير الّذات لممراىقين المحرومين من وجود األب حسب 
 . امر المراىق وقت الحرمان من وجود األب

 لذا .ٌىً ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائٌية في تقدير الذات حسب سىكات الحرهافإلى ألقد أشارت الىتائج 
عاىكف م كتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى أٌف األبىاء الهحركهيف هف كجكد األب فرضية الباحث دحضت، 

هف تدىى هستكل تقدير الذات بعض الىظر عف سىكات الحرهاف، كذلؾ ألٌف الحاجات الىفسٌية ال تعتهد 
عمى عدد سىكات الحرهاف بقدر ها تعتهد عمى أٌهية ٌذي الحاجات بعيىٍا في جهيع هراحؿ العهرية 

الهختمفة، كالتي يمعب األب الدكر الرئيس في تمبيتٍا،ألٌهيتٍا البالغة في تشكيؿ شخصية األبىاء السكية 
 .  كالهتكيفة ىفسٌيا كاجتهاعٌيا
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 توصيات الدراسة 

 :التالية التكصياتب تكصي الباحثة الحالية الدراسة ضكء الىتائج التي تكصمت اليٍا كعمى

  دعـ كتحسيف الظركؼ الهعيشٌية لدل الهراٌقيف الذيف يعاىكف هف الحرهاف األبكٌم، كالتعرؼ عمى
عادة تكيفٍـ إصادٌية لتحسيف ظركؼ حياتٍـ هف أجؿ ت كاالؽ، كاالجتهاعٌية،الىفسٌية حاجاتٍـ

.   كرفع هستكل تقدير الذات لديٍـ،االجتهاعيٌ 

 خاصة اإلىاث هىٍف لزيادة بتقديـ الدعـ كالهساىدة لمهراٌقيف الذيف يعاىكف هف الحرهاف األبكٌم ك
ف باألهف كاالستقرار لتحسيف ىظرتٍـ اإليجابٌية لمحياة هها يؤثر ذلؾ بشكؿ  يجابي عمى إشعكٌر

 . تقدير الذات لديٍف

  رشادية التي تعهؿ عمى رفع هستكل التكيؼ الىفسٌي كاالجتهاعٌي لدل إالقياـ بإعداد كتطكير براهج
 .الهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب

  ٌكاالجتهاعٌي لمتخفيؼ ،تدريب الهرشديف عمى بعض الهٍارات اإلرشادية لرفع هستكل التكيؼ الىفسي 
. هف حدة االضطرابات الىاتجة عف الحرهاف األبكمٌ 

 الىفسٌية كاالجتهاعٌية داخؿ الهؤسسات اإليكائٌية تكفير الخدهة .

 عقد دكرات تدريبية كتأٌيمية لمعاهميف في الهؤسسات اإليكائٌية .

  شراكٍـ في بعض األىشطةإدهج أطفاؿ الهؤسسات اإليكائٌية بالهجتهع الخارجي، كذلؾ هف خبلؿ.  

 دارات الهدارس كالهؤسسات عمى هبلحظة كدراسة الهشكبلت  تفعيؿ دكر الهرشديف التربكييف كا 
الىفسٌية كاالجتهاعية التي تعيؽ التكيؼ الىفسٌي كاالجتهاعٌي لدل الهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد 

. األب

  تفعيؿ دكر الهؤسسات العاهمة في هجاؿ الخدهة اإلرشادية كاألسرية، كالتىسيؽ فيها بيىٍا إلعداد
الهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب برشادية هشتركة تختص بالهراٌقيف بشكؿ عاـ، كإبراهج 

.  بشكؿ خاص

 اجراء دراسات تتعمؽ باالضطرابات التي يعاىكا هىٍا الهراٌقيف الهحركهيف هف كجكد األب  .

 جراء دراسات تتعمؽ بدكر الخدهة االجتهاعٌية بالتعاهؿ هع الهراٌقيف الفاقديف آلبائٍـإ . 
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( 1)ممحق رقم 

 قسم الدراسات العميا

  ماجستير العمل االجتمااي

حضرة الشاب الهحتـر 

: تحية طيبة كبعد

  في ظؿ الظركؼ الصعبة التي يهر بٍا الهجتهع الفمسطيىي عاهة، كالهراٌقكف خاصة، هف ظركؼ 
سياسية، اقتصادية، اجتهاعٌية كثقافية صعبة فإف ٌذا االستبياف أيعٌد إلجراء بحث عمهي يٍدؼ إلى دراسة 

".  العبلقة بيف الحرهاف األبكٌم كهستكل تقدير الذات لدل األبىاء في جيؿ الهراٌقة في فمسطيف"

   كهف الهتكقع أف تساعد ىتائج ٌذي الدراسة األخصائييف االجتهاعييف في التعرؼ عمى أٌـ 
الهشكبلت التي يعاىي هىٍا الهراٌؽ الذم حـر هف كجكد أبيً، كتقديـ صكرة عف أكضاع الهراٌقيف 

الهحركهيف هف كجكد األب في الهؤسسات اإليكائية، كربها تيساعد أصحاب القرار عمى إىشاء هؤسسات، 
.   كبىاء استراتيجيات، كخطط عبلجية بها يتبلءـ هع الفئة التي استٍدفتٍا الدراسة

  ستككف إجابتؾ في غاية السرية، كلف تستخدـ إال ألغراض البحث فقط، كعميً ىرجك هف حضرتؾ 
.                        عدـ كتابة أم هعمكهة قد تيفصح عف ٌكيتؾ، لذلؾ أرجك اإلجابة عميٍا بصراحة كبدكف ترٌدد

هع خالص الشكر كالتقدير لهساٌهتكـ في إىجاح البحث هكضكع ٌذي الدراسة بها يعكد بالهىفعة عمى أبىاء 
.  الكطف

 غادة أبك ربيع  -الباحثة
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بيانات شخصية 

:-  الرجاء قراءة العبارات التالية من خالل وضع دائرة في المكان المناسب لحضرتك

 أىثى   . 2ذكر                         . 1     :الجنس. 1

:  امرك الحالي. 2

 سىة 21-18   .3 سىة              17-15  . 2 سىة   12-14   .1

:  أبيك (استشياد  أو سجن  أو سفر  أو موت  أو انفصال  أو طالق  أو مرض )امرك وقت .3

أكثر هف ثبلث سىكات   . 2أقؿ هف ثبلث سىكات                      . 1               

: مكان السكن. 4             

هخيـ  . 3هديىة                       . 2 قرية                       . 1                  

:  الحالية مكان إقامتك. 5

هؤسسة إيكائية  . 2البيت                        . 1              

: سبب غياب أبيك. 6

الطبلؽ                    . 4السجف              . 3الهكت الطبيعي         . 2االستشٍاد        . 1           

الهرض الشديد . 7        االىفصاؿ       . 6السفر           . 5            

 :مستوى تعميم والدتك. 8

دبمـك فأعمى . 4ثاىكم            . 3إعدادم                . 2ابتدائي          .  1           

: معدل تحصيمك األكاديمي. 9         

                       69- 60. 3                          59- 50. 2             50أقؿ هف . 1           

  

4 .70 -79                  5 . 80 -89                          6 .90-99 
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      القسم الثاني

: يفحص ٌذا القسـ هستكل الشعكر بالحرهاف العاطفي لدل األبىاء في جيؿ الهراٌقة

تشير إلى ها جاء في  (1)الرجاء قراءة الفقرات اآلتية بكضع دائرة حكؿ اإلجابة الهىاسبة في حيف الخاىة 
( 5)هكافؽ، كالخاىة  (4)هحايد، كالخاىة  (3)غير هكافؽ بشدة، كالخاىة  (2)الفقرة ٌك غير هكافؽ، كالخاىة 
 :هكافؽ بشدة بالىسبة لحضرتؾ

الحرمان النفسي 

موافق الفقرات  لرقما
بشدة 

5 

موافق 
4 

محايد 
3 

غير موافق 
بشدة 

2 

غير 
موافق  

1 
 1 2 3 4 5أشعر بالحاجة إلى حىاف أبي  10

 1 2 3 4 5أشعر بىقص كبير لغياب أبي عىي   11

أحزف عىدها أستمـ دعكة هف الهدرسة  12
. لحضكر كلي أهرم

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5أفتقد إلى كجكد أبي في األعياد  13

 1 2 3 4 5أحف إلى طفكلتي هع أبي  14

أشعر بالحزف عىدها يتحدث زهيمي عف  15
أبيً 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5كثير ها يىتابىي الغضب ألتفً األسباب  16

 1 2 3 4 5أحتاج إلى ىقاشاتي هع أبي في هستقبمي  17
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 1 2 3 4 5أحتاج إلى هشاركة أبي لي بأفراحي  18

 1 2 3 4 5أحتاج إلى أبي حيف هرضي  19

أشعر بالحزف عىدها أرل أحد أقاربي  20
يحضف أكالدة 

5 4 3 2 1 

أشعر بالحزف عىدها أرل كالد زهيمي  21
يكصمً إلى الهدرسة 

5 4 3 2 1 

أحتاج إلى كالدم ليعمهىي الصكاب هف  22
الخطأ 

5 4 3 2 1 

أفتقد إلى كجكد أبي حيىها يتدخؿ أحده  23
في أهكرم الخاصة 

5 4 3 2 1 

أشعر بالحزف عىدها أسهع هىاداة كمهة  24
بابا 

5 4 3 2 1 

أشعر بفقداف أبي عىدها أشعر بظمـ  25
اآلخريف 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5أفتقد إلى الدعـ كالتعزيز هف قبؿ أبي  26

 1 2 3 4 5أشعر بالخكؼ دائها   27

 1 2 3 4 5أىا كثير القمؽ   28
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: يفحص ىذا القسم مستوى الشعور بالحرمان االقتصادي لدى األبناء في جيل المراىقة

تشير إلى ها جاء في  (1)الرجاء قراءة الفقرات اآلتية بكضع دائرة حكؿ اإلجابة الهىاسبة في حيف الخاىة 
( 5)هكافؽ، كالخاىة  (4)هحايد، كالخاىة  (3)غير هكافؽ بشدة، كالخاىة  (2)الفقرة ٌك غير هكافؽ، كالخاىة 
   :هكافؽ بشدة بالىسبة لحضرتؾ

 الحرمان االقتصادي

موافق الفقرات الرقم 
 5 بشدة

موافق 
4 

محايد 
3 

معارض 
 2 بشدة

معارض 
1 

 1 2 3 4 5.  أحسد زهبلئي عمى هستكياتٍـ االقتصادية 29

أتجىب بعض األىشطة التي يهارسٍا زهبلئي  30
. بسبب ها تتطمبً هف تكاليؼ هادية

5 4 3 2 1 

 )    احتاج إلى أبي لكي يكفر لي ها أحتاج  31
 (هسكف- همبس–هأكؿ 

5 4 3 2 1 

أشعر بالىقص عىدها أرل ها يتهتع بً زهيمي  32
هف ثياب جديدة 

5 4 3 2 1 

أشعر بالحزف لعدـ هقدرة أهي تكفير هستمزهاتي  33
الضركرية 

5 4 3 2 1 

أشعر بالىقص لعدـ هقدرتي الهشاركة في  34
الرحبلت الهدرسية 

5 4 3 2 1 

 (ىت- كهبيكتر )أشعر بالىقص لعدـ اهتبلكي  35
هثؿ زهبلئي  

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5أشعر بالىقص لعدـ اهتبلكي بمفكف هثؿ زهبلئي  36

 1 2 3 4 5ال أحصؿ عمى هصركؼ يكفيىىي هثؿ زهبلئي   37

 



135 
 

: يفحص ىذا القسم مستوى الشعور بالحرمان االجتمااي لدى األبناء في جيل المراىقة

تشير إلى ها جاء في  (1)الرجاء قراءة الفقرات اآلتية بكضع دائرة حكؿ اإلجابة الهىاسبة في حيف الخاىة 
( 5)هكافؽ، كالخاىة  (4)هحايد، كالخاىة  (3)غير هكافؽ بشدة، كالخاىة  (2)الفقرة ٌك غير هكافؽ، كالخاىة 
: هكافؽ بشدة بالىسبة لحضرتؾ

 الحرمان االجتمااي 

موافق الفقرات الرقم 
 5 بشدة

موافق 
4 

محايد 
3 

معارض 
 2 بشدة

معارض 
1 

 1 2 3 4 5أفتقد إلى الجك األسرم  38
 1 2 3 4 5 أشعر بالكحدة عادة أثىاء كجكدم هع الىاس  39
 1 2 3 4 5ال يكجد لدم أصدقاء   40
 1 2 3 4 5ال أشترؾ في الهىاسبات االجتهاعية  41
ال أرغب في التعرؼ عمى أصدقاء جدد  42

يعاىكف هف فقداف األب 
5 4 3 2 1 

أفضؿ أف تقتصر حياتي االجتهاعٌية عمى  43
أفراد أسرتي 

5 4 3 2 1 

أشعر بأف هعظـ الىاس ال يستهتعكف  44
بالتحدث هعي 

5 4 3 2 1 

أسرتي التي أعيش هعٍا ال تشبع حاجاتي  45
كرغباتي 

5 4 3 2 1 

 أسرتي أفراد بيف طيبة عبلقات ال تكجد 46
كأقاربي 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5عبلقتي االجتهاعٌية هع جيراىي غير طيبة  47
 1 2 3 4 5 أحب أف أبقى هىعزال في غرفتي  48
ال أىدهج في هعظـ الىشاطات االجتهاعٌية  49

هع زهبلئي دائها 
5 4 3 2 1 
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:  القسم الثالث

: يفحص ىذا القسم مستوى تقدير الذات لدى األبناء في جيل المراىقة

تشير إلى ها جاء في  (1)الرجاء قراءة الفقرات اآلتية بكضع دائرة حكؿ اإلجابة الهىاسبة في حيف الخاىة 
( 5)هكافؽ، كالخاىة  (4)هحايد، كالخاىة  (3)غير هكافؽ بشدة، كالخاىة  (2)الفقرة ٌك غير هكافؽ، كالخاىة 
: هكافؽ بشدة بالىسبة لحضرتؾ

موافق الفقرات الرقم 
 5بشدة 

موافق 
4 

محايد 
3 

معارض 
 2بشدة 

معارض 
1 

 1 2 3 4 5أىا فخكره بأبي   50

 1 2 3 4 5أىا شخص غير هٍـ في أسرتي  51

 1 2 3 4 5أشعر باإلحباط  52

 1 2 3 4 5ال يعطيىي الىاس كثيرا هف االٌتهاـ  53

 1 2 3 4 5أىا راضو عف ىفسي  54

كثيرا ها أشعر بأف الحياة عبئ ثقيؿ عمى  55
كاٌمي  

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5أىا عديـ الفائدة   56

 1 2 3 4 5أؤجؿ دائها عهؿ اليكـ إلى الغد   57

 1 2 3 4 5أهتمؾ الكثير هف الصفات الجيدة  58

 1 2 3 4 5 أتردد في القياـ بعهؿ ها  59
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ٌىاؾ أهكر كثيرة بأسرتي ال أستطيع  60
هكاجٍتٍا  

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5أىا  هبادرا في القياـ بعهؿ ها  61

 1 2 3 4 5أشعر أف كؿ ها أقكلً خاطئ  62

 1 2 3 4 5أفضؿ ىفسي عمى اآلخريف   63

 1 2 3 4 5أىا أكري ىفسي  64

 1 2 3 4 5 أستطيع التعبير عف ىفسي بسٍكلة   65

 1 2 3 4 5ال أتكقع الىجاح في حياتي   66

أجد ىفسي بأىىي شخص ذك قيهة تجاي  67
اآلخريف  

5 4 3 2 1 
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(  2)ممحق رقم 

قائمة أسماء الُمحكمين لالستمارة 

الجامعة االسم الرقم 

جاهعة القدس صبلح الديف كتد . د 1

جاهعة القدس إبراٌيـ هحاجىة . د 2

جاهعة القدس سٍيؿ حسىيف . د 3

جاهعة القدس ىبيؿ عبد الٍادم . د 4

جاهعة القدس اياد الحبلؽ . د 5

جاهعة القدس أحهد فٍيـ جبر . د.أ 6

جاهعة القدس الهفتكحة عبد الكريـ هزعؿ عتيؽ . د 7

جاهعة بيرزيت بيٍاف القيهرم . د 8

جاهعة فمسطيف األٌمية هحهد إبراٌيـ عيكة . د 9

جاهعة فمسطيف األٌمية إبراٌيـ الهصرم . د 10

جاهعة الىجاح الكطىية عبد عساؼ . د 11

جاهعة القدس خالد ٌريش . د 12
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 ( 3)ممحق 

 

 المحافظة المؤسسة االيوائية العينة

 القدس دار األيتاـ الثاىكية 40

 راـ اهلل جهعية اىعاش األسرة 30

 طكلكـر جهعية دار اليتيـ العربي 18

دكرا/الخميؿ  جهعية الصديؽ لؤليتاـ 50  

 بيت لحـ دار األهؿ لؤليتاـ 15

 ىابمس التضاهف الخيرية 40

 الهجهكع  193

 




