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أقر أنا معد الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، 
باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو أية جزء منها، لم يقدم لنيل أية درجة علمية 

 عليا ألي جامعة أو معهد آخر.
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 : حنين عادل ابراهيم الشريماالسم الرباعي 
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 ب

 اإلهداء
 

 الى من علمني أن الطموح ليس له حدود...
 وأن الطريق الطويل والصعب البد له أن ينتهي...

 اليك أبي الغالي
 

 الى من رافقني دعائها لياًل ونهارًا....
 طيات يديها عمرًا...وحملتني بين 

 اليك أمي الحبيبة
 

 الى من شد على يدّي....وتحمل معي ثقل الوقت والجهد
 " أيمن "

 
 الى كل من وقف جانبي وأثني علي ودعمني

 اليكم اخوتي وصديقاتي
 
 
 

 الشريم عادل ابراهيم حنين

 

 



 
 

 ج

 شكر وتقدير

 

صلى هللا عليه –لين "محمد الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف الخلق والمرس
 وسلم".أحمد هللا تعالى الذي وفقني ألكمل دراستي ،واعطاني القوة والصبر.

يسعني اال ان اثني واتقدم بالشكر الجزيل للدكتور "نبيل عبد الهادي" المشرف على رسالتي  بدايًة ال
 داية . عملي اذ كان دائم االطالع على عملي ومواكبته منذ البلما أتم  الذي لواله

والنصح والتوجيهات "د. سائد ربايعة" .لن أنسى جهود رفيقات  لي المساعدة مولن انسى من قد
 دربي لوقفهن الى جانبي ومساعدتهن لي " هيفا، روال". 

 الى كل من وقف الى جانبي ومد يد العون لي، الى كل اللذين تحملوا معي وصبروا أشكركم جزياًل.

 

 

 معادل ابراهيم الشري حنين

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 د

 مصطلحات الدراسة:
 :الحرمان 

هو غياب وقصور في الرعاية النفسية الضرورية للطفل والتي تؤث على التكيف النفسي وعدم اتزان  
 (.5،ص2011الشخصية وفقدان شيء نافع يفترض أن يملكه صاحبه في األحوال العادية )بلخيرات،

 : الحرمان الوالدي
 (9،ص1430أو أحداهما بسبب الطالق ،أو الوفاة.) الهندي ،حرمان الطفل من رعاية الوالدين  

  الحرمان العاطفي:
فقدان العالقة بالوالدين أو أحداهما نتيجة لغيابهما الفيزيقي ،وهو يشمل كل أنواع الحرمان األبوي  

القة مومي سواء كان حرمانًا كليًا بغياب العالقات أم تفككها أم حرمانها جزئيًا في حالة كانت العواأل
 (Schofiled.1998.p58)بالوالدين نادرة أو منتهية.

 : الطفل المحروم
،لذا فهو ثابتة  هو الطفل الذي فقد والديه األب واألم معًا أو أحداهما وتنعدم لديه البدائل لوجود أسرة

 (.19،ص2002)قاسم، يوائية يفقد الحياة األسرية بشكل تام وشبه تام ويتم إيداعه في المؤسسات اإل
 المؤسسات االيوائية :

دار إليواء األطفال من الجنسين المحرمين من الرعاية األسرية تقوم الرعاية داخل هذه المؤسسة على 
الرعاية الجماعية من حيث إقامة األطفال مع المشرفة )األم البديلة ( في حجرة كبيرة وهم في مراحل 

أطفال المؤسسة ويعيش فيها األطفال حياة عمرية متشابهة ،ويتناولون الطعام في قاعات واسعة لكل 
 (405،ص2003تخلو من الفردية والشعور بالخصوصية.)محمد،

 :  اطفال المؤسسات االيوائية
هم األطفال المحرومين من الرعاية الوالدية ، والمحرومين من الحياة األسرية العادية الطبيعية التي من 

 ( . 6،ص2006المفروض أن يعيشوها معهم )قنديل،

 
 
 
 



 
 

 ه

 الملخص
  

مستوى  الحرمان الوالدي والحرمان العاطفي لدى أـطفال  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على
بعض المتغيرات  ا،وفق )بيت لحم ،نابلس، رام هللا، العيزرية وأبو ديس(المؤسسات االيوائية في مناطق 

/األب، الحالة االجتماعية  التي تؤثر في كل جانب : )الجنس، نوع الحرمان، المستوى التعليمي لألم
 الحرمان الوالدي.مستوى الحرمان العاطفي و  مستوى  لألم/ األب( وكذلك معرفة العالقة بين

فترة الدراسة  تكون مجتمع الدراسة من جميع أطفال المؤسسات االيوائية المتواجدين داخل المؤسسة في
عامًا ،فقد اشتملت عينة الدراسة (15-10)طفأل وطفلة، والتي تراوحت اعمارهم (125)حيث بلغ عددهم 

استمارة لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي لكي تصبح عينة (12)طفاًل وطفلة ، والغيت  (113)على 
 مبحوثًا. (101)الدراسة التي أجري التحليل 

المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة ومشكلتها وأهدافها، وقامت الباحثة بجمع بالدراسة  أستخدم
لمقياس الحرمان و فقرة ،  27قياس الحرمان الوالدي المكون من بناء استمارة  للمعلومات من خالل ا

مة وقد تم اجراء التعديالت المالئ، فقرة وتم عرضهما على عدد من المحكمين 24العاطفي المكون من 
 .  ستمارةوالتحقق من صدق وثبات اال

( في α)≤0.05حصائية عند مستوى الداللة إلة سة الى أنه توجد فروق ذات دالوقد توصلت الدرا
حصائية عند إاث ، وكما وتوجد فروق ذات داللة نمان الوالدي تعزى للجنس لصالح اإلمستوى الحر 

 ناث .مان العاطفي تعزى للجنس لصالح اإل( في مستوى الحر α)≤0.05مستوى الداللة 

بين ( α)≤0.05وجود عالقة إيجابية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى وأظهرت النتائج أيضًا 
 درجة الحرمان الوالدي والحرمان العاطفي.

وكذلك ال توجد فروق دالة إحصائيًا في متوسطات الحرمان الوالدي تعزى الى متغيرات: نوع الحرمان، 
ية. وأنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا المستوى التعليمي لألم، المستوى التعليمي لألب، الحالة االجتماع

في متوسطات الحرمان العاطفي تعزى الى متغيرات: نوع الحرمان، المستوى التعليمي لألم، المستوى 
 التعليمي لألب، الحالة االجتماعية .



 
 

 و

لقاء إضرورة بعض التوصيات: باحثة فقد خرجت الفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها في الدراسة 
العاطفي للتعرف على والحرمان على اجراء العديد من الدراسات التي تهتم بالحرمان الوالدي و الضوء 

ؤسسات االيوائية المختصة بايواء مال المؤسسات االيوائية وخاصة الأهم القضايا التي يعاني منها أطف
 الفتيات.
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Title: - The Relationship Between Parental Deprive And Emotional 

Deprive For Children Of  Lodging Institutions 

Prepared by: -    Hanin Adel Ibrahim Al-Shreem 

Supervised by: - Dr Nabil Abd Al-Hadi 

Abstract 

        This study aimed at identifying the levels of parental deprivation and 

emotional deprivation among children of lodging institutions in (Beathlahem, 

Nabluse,Ramallah,Alezaria And Abu dis) according to some variables that 

often affect each side. The variables include (Sex, type of deprivation, the 

educational level of the mother / father, the social status of the mother / 

father) as well as the relationship between emotional deprivation and parental 

deprivation. 

        The study population consisted of all children in residential institutions 

that were enrolled in the institutions in the study period. They numbered (125) 

boys and girls, who ranged in age between (10-15) years .It has included a 

sample of (113) boys and girls. (12) were canceled because of lack of 

suitability for statistical analysis.And so the sample study was made up of 

(101) respondents. 

       The researcher used to study the descriptive approach suits the nature of 

the study and its problem and objectives, and the researcher collects 

information through the building form to measure deprivation of parental 

component of the 27- paragraph, and a measure of emotional deprivation 

component of the 24- paragraph was presented to the number of arbitrators , 

has been making the appropriate adjustments and verify the validity and 

reliability of the form . 

 

         The study found that there were statistically significant differences in 

the significance level (α ≤ 0.05) in the level of parental deprivation attributed 

to sex in favor of females, and that there were also statistically significant 

differences in the significance level (α ≤ 0.05) in the level of emotional 

deprivation attributed to sex in favor of females.  



 
 

 ح

     The results also showed the presence of a strong positive relationship of 

statistically significant at (α ≤ 0.05) between the levels of parental deprivation 

and emotional deprivation.  

     On the other hand, the study showed that there were no statistically 

significant differences in the averages of parental deprivation attributed to 

variables of: the type of deprivation, the educational level of the mother, the 

father's level of education, marital status. And that there were no statistically 

significant differences in the averages of emotional deprivation attributed to 

variables of: the type of deprivation, the educational level of the mother, the 

father's level of education, marital status. 

        In light of the results that have been reached in the study, the researcher 

sees that there is a need to shed light on the many studies that care about 

parental and emotional deprivation, to identify the most important issues 

faced by the children of lodging institutions, mainly institutions prepared for 

girls’ lodging. 
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 ا�ول ا	���

___________________________________________________________ 

1. 
��� 
 وأه�����  ا	�را�

 1.1
 :ا	���م


�ن �� ��� و���ر ا�
	� أ���س��� �� ���� و�� وا�"�� ��  و! ��ً� "���� #$� 

� ا�.&-,� و+* وذ�) ا� ��' ا�&%��� وو��ل ا�	6�� ات��� �4ن�2 �� وا�.1 ا��$�%� ا0/.%�

�	
9�%� ا��$�8 �$&%� ا����  . �� و�6>�ب �:�9ل �4ن� وا���ر

6��ن +�� ���-�ن ا�Cي  ا�%&�خ وت12ء 9$�وت�.: ا�
	� ت�" ا�.1 ه1 +�0س6ة� و�
� +�� و�.6

�2&� �	
� وا�.�	�F ا�&�Eم +�.�$8 ا���G.وا0س ��� ��/�ت� �"�� ت.��" و�C�) وا0ن	����� وا0/.%�

��	H���ا ���� وا0/.%��+�:I�ن وا�Jا���د و� �.� L� �2ال و0. و�&�ئFس6ة تNل أول ا�G� ��	ن�J� 

�	
و ��� و�.	��� ا�Cه � ا�
1��9  ا�%�Jن �%�:ً�،إذت�" ا�
	� +1 اNس6ة ت4ث�6 ت��G اNو���

6�+�.� �
	� اNس�س�� ا���/�ت  و�9�Sع وا��N ا��%��$� U�� ديVت �:�6
 ت�2�6G ا�.1 ا�

�,-&.� �	
 ت���J أو وا0/.%��1 ا�&	�1 ت��J&� +1 ���.4ث�6 �2%ً� دورًا اNو�# س&�ات� +1 ا�

�� L-�ا. 

� +1 ه�م دور �و�$�ا�"��$%� �� ا�.&-,�� ا��Lص دور واNم اNب �� ��J أن� ��U ا0/.%�

�%J%�6 وا!X� 1+ اد"� وس$�آ2%� !69ات2%� �� �� �:"��ن� �%� ا�%Y%.G +1 �$���ة  ا�
	� إ

� ا�&	[ �$# ا0�.%�د ���دان� ،آ%� �&�2 و�"ا+Y ��2 اS\."اء �$�� ا�.1 ا��$�آ�� وا�&%�ذج:I�وا 

 ).2ص ، 2005ا�J-6،(���ت� +1 ا�^6ور�� ا��%$��ت �� وه�� 1�Cات

 ��.�ج +�2  اNس�6� ا�6Eوف ��ا/2� +1 اNس6ة ا+6اد  ��� واNض�a \"رة  ا0\� ه� ا�
	� وNن

�����$# ��.%" �Cا  ، ا�%.�"دة �6$ 6�< 1+ � أي +�ن ،  وا�.���6� وا�&	��� ا�%�د��  ا�.��/�ت� ت�9$

���9� ا0س6ة آ�نg س�اء ا�
	� ه� ��2 �.4ث6 �� أآ6I +�ن ة �fس6 ا�6�9Jة �$^�H�eت ت�6ضH 

� �Vس��ت +1 ا�"ا�82 أو ،  �&82 وا����6ن وأب أم  �� ام ����� ���"ا ر �^� � ،و+:"ان ا���ئ$

�	
� و�"م وا��hن ا�6ا�� ��"م �-�6 ذ�)  +�ن وا�"�� �N" ا�:I�م ا"��$# ا�:"رة و � ��ا/2

 ).2002ا�-a�6، (�� ت��j ا�.1 ا�^�eط

�� آfه%� او ا��ا�"�� ا�" آ�ن اذا و! ��ً� أ+6اده�  ا�" أو اNس6ة +��eب   �	
6 +C2ا  ا��-� 

 ا�
%4ن�&� و�"م ا�:$* �$�� و�9"أ ا��0ر ���ا\�  �:"رًا >�6 و��G$� ا��0ن و�"م ا0س.:6ار ��"م

�%� ���� Y\�.6 و�H�L%�ً� ا�ت8 اذا و! � �� أه$� �� ���"ًا �� ت8.2 ا��ائ�� �%Vس�� ا�"ا

� �� ا�
	� ���6ن +�ن �C�) .وذو��������9� اNس�6� وا��&��� ا�6
� ا�G�.:"ان ن	�"�� ا�"  �او وا 

 �%� ، ا�"ائ8  وا�:$* ا0ن	����� او ا�� �9� ���.�ت6ات � ���ن \" اH0	�ل ه0Vء +�ن ، آ�%2�$

82�+"� ����.$� Y� j��%�ا �:�6
� ]Jو���ن�ت82 وا\�82  ت�).L� ،�1999ر.( 

��9� إنH ة����س��ت دا!� اV%�ا ����� ا�6�����9� اNس6ة ��,� �� ���6ن82 ��&� ا0/.%�
 ا�

 ت. a إذ  ، و��
��ت�2Cه ����9� اNس6ة �� ���"ًا /�+� ���	�2 ا��9,
 اNس6ي وا��G ا�

� ت��د ا�Cي  ، ا�%4��ف	�Nا ��6� ��Lض�ا �8  أن82 !��� ، وا�9�%G1 ا0ن"��ج ت+ G%�اY%. ،  إذ 

��9� أن آ%� ،  ت�Gوزه� ��G�  82ز �J� ، 0ن�� �"ود +1 ���-�ن أن82H ���%G�6 ت.�8 ا�":.��� 

��9� ت	6ض� ا�Cي  ���&�Eم وا0�F.ام
� ا��	�m��س��ت، اV%$� �%� ��G� �	
 �����"ة �-�6 ا�

��F��.:"ًا ، وا	�9ت �$
 ،وا0ن.%�ء ا�&	�1 وا0س.:6ار وا��N ، وا�.:"�6 وا��&�ن ا��� : ا�&%� �%.

�� ا�	6دي  وا0س.:fل ، وا���6��� L�69ات واآ.��ب ، واL�ة ا"�"G�و>�6ه� ، ا �� 
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� ا�%�Jن� ا�0.��/�ت� L-$� � واس.:6اره8 ا�%�6و���، ت�ا+* �$1 سJ�&� �9$[ �� ، ا����

1���6� �.�2"وا �n+ 8ذا ، ا0/.%�.� �$��J.� ان��G�ن82 اn+ وا\�82 �� س�&.:%�ن .G82و��% 

� أدن�ه� �.#، � �ر�F��م ا"�%�6� وأ�fه� ا�.	��� وG��2 اH�%4ن� �	$.L%����6 ، ا�� (�C� �� 

 ).4،ص2006، ا�	:�12(  و��,.82 أن	�82 ن�� ���ره8

���� L$�.1 و�-�� ���-�2 ا�1 ا&�
 وا���G ا�:.� ���9 ا�"ه%�  او ا��ا�"�� ���6ن �� ا�	$�

 وا\Y �� وذ�) ا�	$�
�&��ن ���ن�� ا�Cي   ا0\. �دي �ضYوا� ا0س6ي ا�.	J) وآC�) وا���Sد

1$%� Y� ل�	H0%�6و��� ا�"�82 ا�" �� ا�"ائ8 >���82 او آ$�2%� أو وا�إرت4ت +:" ا �I��9�أن ا 

 وا�%.6�eات ا���H	1 وا����6ن ا�%�6و��� اH0	�ل ���-� ا�Cي  ا��ا�"ي  ا����6ن وا\Y ت"رس

�$�82 تVث6 ا�.1. 

 

 

1.2 
 :ا�
ا	�ر م���

� ت�"��� ����ة ا���2� وا�
6ق ا0س���� �� ا�.: �6 او ا0ه%�ل �� ���"اً  �$
	� ا�%.Fن� ا�6

�	
 و>��ب ا0ن	���1 0تFان� �$���ل ا�Cه ����� آ��eب �&�2 ا����6ن او ا�6��� ���9 ا�6

��H	1 ����6ن �Vدي \"  fH\2%� او آ$�2%� او ا��ا�"�� �N" ا��+�ة ���J���  ،  اC�  "\ "Gاه%�0ُ ن 

�	

	� .ا�
	� /&[ ن&�# ،و0 ��0س6ة وت6ت��9 ا�
	� �%�Jن� ���j�6 وه� ا0س6ة دا!� �$��+ 

]�� �� ا��&�ن ا�# ��.�ج وان%� +:j ا�%��J و0 ا�%$9[ و 0�fآ� ���/��� +�ن �Cا ... وا�6

 او ، ا�6�%+�� او ، ا�&	��� آ�نg س�اء /�ان�29 �� ا��"�" +1 ا�%�6وم �&�� �F2 ا��ا�"ي  ا����6ن

��� دا!�  اH	��&� ت�ا/� ا�.1 ا�%-�آ� �� ا��ا�"ي ا����6ن  +�ن س��:ً� ُأس$a وآ%�. ا0/.%�

 وا�"�� �� ا�
	� ���6ن ان اذ . ���ً� ( 15 – 10 ) ��%6 و! ��ً� ا��0ائ�� ا�%Vس��ت

�%2	
��ا�I��9 وس.��ول .. ن%� +1 تVث6 ا�.1 ا�%-fJت �� ا��"�" ��2Eر �Vدي و 1+ Cه 

 ��$# ا�.�6ف ا�"راس �\f�0/��� وذ�) ا���H	1 وا����6ن ا��ا�"ي ا����6ن �� �� ا��Vال 

 : ا�.��1 ا�%��ري

 أ��0ل 	�ى ا	�0�1/ ا	"�م�ن وم,�$ى ا	$ا	�ي ا	"�م�ن م,�$ى *�( )'&
 ت$#� ه�

  �,7�(؟  / ا5ی$ائ�
 ا	��2,�ت

 

1.3
 :ا	�را�
 أه��

�%Jت � أه%�Cه  ��6� اNه%�� +1 ا�"راسE&�ا ��:�9
 : وا�.


 : ا	89�ی
 ا�ه��

�6� و��دة ��$���ت \��"ة ت�+6 آ�ن�2 ا�"راس� أه%�� ت69ز •Eن �� ا���H	1 ا����6ن 

 .ا��ا�"ي وا����6ن

• �%Jت ��U)��� 8$ �"� ��ض�ع ت&�و�g �4ن�2 ا�"راس� أه%� �I��9�وه� (ا j�6�ا 

 .ا���H	1 وا����6ن ا��ا�"ي  ا����6ن �	1��2 ���

 ./"�"ة ��.:�$9� �"راس�ت  q+�ق +.' •

• ��  دراس\f����6ن ��� ا��"ي ا�ا����6ن ا��1 وا	H���ا.  
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 : ا	�7:���
 ا�ه��

 �"ى  ا�%-�آ� �� �$.:$�� �HX	�ل ار��د�� �6ا�r �&�ء +1 ا�"راس� �� ا0س.	�دة •

 .ا�%�6و��� اHN	�ل

 .ا�.���� ���%.6�eات ي ا��ا�" ا����6ن ت4ث�6 �"ى  �� واض�� و��$���ت ���ن�ت ت:"�8 •

� �%�Gل ا����$�� ا+�دة •��	
 . وا/.%����� ن	���� وأ! �ئ��� ��6"�� �� ا�

9&�� ا\.6ا��ت ت:"�8 •� #$� rن.�ئ  ،� ��2 ا0س.��6د �� ا�:6ار أ���ب ت%�J ا�"راس

1+ a�	L.���6ن ��.�ى �� ا��"ي ا�ا����6ن و��.�ى ا��1 ا	H���ا. 

 

  :ا	�را�
 أه�اف  1.6

 س.2"ف �6ض� ت8 �� ض�ء +1Cه  � : ا�.���� ا0ه"اف ت�:�* ا�# ا�"راس

 .ا��0ائ�� ا�%Vس��ت اH	�ل �"ى  ا��ا�"ي  ا����6ن ��.�ى ا�# ا�.�6ف •

 .ا��0ائ�� ا�%Vس��ت اH	�ل �"ى  ا���H	1 ا����6ن ��.�ى ا�# ا�.�6ف •

 نا����6 و��.�ى ا��ا�"ي  ا����6ن ��.�ى �$# ا�.���� ا�%.6�eات ت4ث�6 ا�# ا�.�6ف •
1	H���ا. 

� ا�# ا�.�6ف •\f� .ا���H	1 ������6ن  ا��ا�"ي  ا����6ن 

 

 1.5
�� :ا	�را�
 أ�

 ت��#   Cه �� إ�# ا�"راس��/Sا #$� Y�%/ � -:اhت�� اNس,$


��؟ +1 ا��Sائ�� ا�%Vس��ت أH	�ل �"ى  ا��ا�"ي  ا����6ن ��.�ى �� •�$+ 


��؟ +1 ئ��ا��Sا ا�%Vس��ت أH	�ل �"ى   ا���H	1 ا����6ن ��.�ى �� •�$+  

� ت�/" ه� •\f� أH	�ل �"ى  ا���H	1 ا����6ن و��.�ى ا��ا�"ي  ا����6ن ��.�ى ��� 


��؟ +1 ا��Sائ�� ا�%Vس��ت�$+ 

 +1 ا��Sائ�� ا�%Vس��ت أH	�ل �"ى  ا��ا�"ي  ا����6ن ��.�ى +1 +6وق ت�/" ه� •

��
� وا����� ا����6ن، ون�ع ا�: ،]&G�6�e.%ات ت�Fى +$��� وا����� �fم، ا0/.%�

��� �Xب؟  ا�.�$�%1 وا�%�.�ى �fم،   ا�.�$�%1 وا�%�.�ى �Xب،  ا0/.%�

 +1 ا��Sائ�� ا�%Vس��ت أH	�ل �"ى  ا���H	1 ا����6ن ��.�ى +1 +6وق ت�/" ه� •

��
� وا����� ا����6ن، ون�ع ا�: ،]&G�6�e.%ات ت�Fى +$��� وا����� �fم، ا0/.%�

��� �Xب؟  ا�.�$�%1 وا�%�.�ى fم، �  ا�.�$�%1 وا�%�.�ى �Xب،  ا0/.%�
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���ت1.6�  
  :ا	�را�

 :اhت�� ا�	6ض��ت  /%�u�+ Y إ�# ا�"راس�  ت��#

� ت�/" 0 •\f� � ا����6ن ��.�ى ��� )α ≥ 0.05(ا�"0�� ��.�ى �&" إ� �ئ�� دا�

 .ا��Sائ�� ا�%Vس��ت أH	�ل �"ى  ا���H	1 ا����6ن و��.�ى ا��ا�"ي 

�إ� �ئ� د0�� ذات  +6وق ت�/" 0 • "&� ��.�ى +α ≥ 0.05( 1( ا�"0�� ��.�ى 

 ن�ع ا�6)،]&G��e.% ت�Fى ا��Sائ�� ا�%Vس��ت أH	�ل �"ى  ا��ا�"ي ا����6ن

� ا����� ا����6ن،��� �Xم،ا�����  ا0/.%��� �Xم،  ا�.�$�%1 ا�%�.�ى �Xب، ا0/.%�

 .)�Xب ا�.�$�%1 ا�%�.�ى

�ا�"0 ��.�ى �&" إ� �ئ�� د0�� ذات  +6وق ت�/" 0 •� )α ≥ 0.05( 1+ ى�.�� 

 ن�ع ا� )،]&G�6�e.% ت�Fى ا��Sائ�� ا�%Vس��ت أH	�ل �"ى  ا���H	1 ا����6ن

� ا����� ا����6ن،��� �Xم،ا�����  ا0/.%��� �Xم،  ا�.�$�%1 ا�%�.�ى �Xب، ا0/.%�

 .)�Xب ا�.�$�%1 ا�%�.�ى
 

  :ا	�را�
 م"�دات  1.7 

 ن.�ئr �"دت  : ا���Fن�� ا��"ود •C" ه�ا �� ���	.6ة راس�&�F�4/2014 – 1/2014 ا . 

 �&�H* : ا�%�Jن�� ا��"ود •Cه  � اx رام د�[، وأ�� ا���Fر�� ، ��g��  8 �� آ� +1 ا�"راس

 .ن��$[,

 ذآ�رًا (15 -10) أ�%�ره8 ت.6اوح ا���C ا��Sا��� ا�%Vس��ت اH	�ل: ا��6-9� ا��"ود •

 .وان�ثً�

 ا��0ائ�� ،ا�%Vس��ت ا���H	1 ،ا����6ن ��ا�"يا ا����6ن ، ا����6ن : ا�%	�ه�%�� ا��"ود •

 .ا�%�6وم ا�
	� ا��0ائ��، ا�%Vس��ت اH	�ل ،
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ا�
	� ا�����
��ا���ر ا����ي وا��را��ت ا���

.ا���ر ا����ي :أوً�

�ً�.ا��را��ت ا����� :ث��

•��.درا��ت ��

•��.درا��ت أ"�!

.ا�'&��% �$# ا��را��ت ا����� :ث���ً�
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�	
ا����� ا�

______________________________________________________

ا����� وا��را��تا����يا���ر2. 

:ا�(��)�2.1  

��ا����يا���رت��ولا���ه
ا���������ا��+*" ذاتا�)�!'"ا�#را��توآ
�$ا�#را�" ! 
�ا�
� !����،وا�7ا�#يا������/ا��6م�ن (م2�3ت�.+ثا�#ار�" ا��0/."��')��
ا ،,�� �وا��

)"ا2ی7ا�9ا���8)�ت

ا�&��
�ا�+�)�ن : أوً�

: �/ً�ا�+�)�نت&�ی,

 : ا��6م 

 ).125،ص1991،رم��7ا!I(ا��'#ان أو F)�ان /� ون'�CD ا�,�Bء وا��زق :ا��6م�ن !���=" ه7

 .)362،ص1997ا���!�،ا�'�م7س(" /��أو/�F)�انأوو�'#انا���L،وه7

�7ره7): 45،ص2006(ا���,��,��Cو*#Nما�#�ا2ن)�ن،ی��6ج �وأم7ر�ءوأش�/�ج�توج7د!
�"وت�RN����0ءم �"وت7RنSNا�. 

: ا�&��
�ا�+�)�نأ)�

"�������"ً=�: 

�"،ت7Rی��Iآ��0تUث��،� �م�R)0"ص�"!Uن �) :10،ص 2004(وت�'�یI!7دی0",��� �SNا�
,���"مI،وا�FXىا�Z6 ,���"مIت�7Rن��رة!�D �اXن���2تمIم3�7,"مIت�7Rنوه�

 .ا��Rاه�"

ا��Xة��وا���6نا�Z6م�N,��'#ان :!UنCا��������6م�ن) ا5،ص1425(ا�)�[,�فو*#
 .وت��ه�وا/��اموت7ا��أن)�3موج7د��#م ،ن��3"

��7�#,��Cو*#R� 1998 )Schofiledان  58)،ص#'�"*+���ن��3"أ/#اه��أو!��7ا�#یIا� !��=�
��،وه7ا���^ی'�N7يا��6م�نأن7اعآ�ی!X7م�ا�أما��+*�ت!=��بآ��ً�/�م�نً�آ�ن�7اءوا�

� RRج^�9ً�/�م�ن �أم ت���"��/aآ�ن"*+� .م�� �"أون�درة!��7ا�#یIا�

����!UمI,C�*+,Cا��B�ت�6ما���اXوض�عمIا��#ی# � ���$ (2012) ���Sات!أوردتCوآBوی
� ����#ًای7RنمIا���6وما��B�أن!Cوی���0اXم7م�ا��6م�ن,!I,"مر,�یXياXZ0�Iم

ا���BSم�C،وأث��وی�ت�ح!Cی.�شdSمIر,�ی"ا��B�وج#إذا !)�Bً�ا��6م�نه
اوی�#ا�0�Xب
 .تC06آ�نaو�7ا���!�"��fب/�ل��ی7Rن

�gأم�B���0"ا��Dوری"ا�0�Xب��fب,Iا���ت3"ا�ن)�نم��ن�ةإ�iیh���NنCا���)�ا���Cج�ت�/
C�0تf7دا���)�"ور'�وا�#یCو/��ی"��,�ی"ا��B��'#انه7ا�#را�"ه
���ا������!���6م�نوا�

#� .ا��7ت!
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��ن،وأمCا�I�!��Bوث�'",+*"ه��كآ�نaإذا ا���)�"صC�6وا,�+لأمCمIا��B�/�م�نأم�
,�#أنCث�a0'# ،,���"ن�)�"! ^ةا��B�ی�ZأنشUنCم�FkIأو�)Z0ا��+*"ه
�ان'�Bع
�[و*#،���B�ا�3)��ا���7ت7*[إ�iی8ديا2ن��له
ا�hن��� �,IاXمان��لSت�Cم �رات
ج)��"ر,�ی"ی�'iآ�نوإن/�i، أم �ت �ر,�ی"��ی��7نا�
ی���X�!Iل*7رنم�إذا ا��6آ�"

ون'�ن،ا���)�!����ضش�0 "أ,�اضی�/U!#*C0مCا���7#ات�ل��'�F.dیIاkمIأو��
�Z إ�iا��B�م����Z ذ�$ و�Fص"ا���دي ا��. وأمCا�I�!��Bی�UNا�
ي ا�

�)"مIأآ.�ا������ا��6م�نإم�#اد!Uن ( 2000)و���وأش�رFنش 7رh�7���B�ا������ا���
m0��[أنیSی��RN!76ظ�مIوا���6وم�IاXی��مأم�. ����Cه�ومXI*�انCا������ا���I,7م

�oم �ت!#ا9��#ی � آ�نإذاا�'���ا��6م�نه
ا,�iم�/#إ�iی�=�70ن�hن �ا���7ةن��3"أم �ت �
I��.�ی'!I �9�pوI وی�0د�Z6ا�]B�مIن�7ه���,"��/�ً�أ/)Iی0#ونه28ءم.�وا�

 .�oم �ت!#ا9�ی3#ون2یIا�
أ*�ان �

:ا�&��
�ا�+�)�نأ�!�ب

]��Sا��6م�نأ��0بت�������ا���ا���وف/)Zوت��7عا����وردآ��واه� �!�وزه�,�iت
I(2004):  و!7دی0"ت�'�ی

�iا�7ا�#ی��IفمIا2ه��لی7Rن :ا2ه��ل•,�Rرش�Rة/�م�ناوإن����"�وی8دي /�7ی
i7ر,#ما��أو��C,7DFا�+�7ی"ا��C�!�3،وت��.�ت7�C��Rءوا�o!iم�I�ا�Bش

�iت��د�,$��iأواXوض�عت,�R7اءشBانi�,،C(ن��
ن�تI,"3آ� �ا�)�7آ��توه
�7رNا�Zن
��!�.0����لأنا�i!�2ض��"وا�#یC،ه
اات�3��R��!اه�"ش�7ر�,Iا��Xا���ا

��ا��B�! �ی'7م �ا�
ي ا������ا2ش�0عمIا��6م�ن ن��3"ا2ش�0عا�i/�ج�I,Cت��0ا�
iن�,Cم#ةم�"� .�7ی

ا��Xی"ا��,�ی"مIا��B�/�م�ن,�Cی��3م��آ+ه��اوا�7ا�#یIأ/# �'#انوه�:ا���7ة•
��qا��B�م�ی#�L،وذ�$���#ًا�!I,73ا���9�����دا���.�ج7ا�iا����S�8)�تج7م�ا�

9��وا�#فءوا��B[وا�Z6ا���6نی�'Cا�
ي �� .ا�

�ً�ا�1ا��يا�+�)�ن :ث��

مIم�6وم�Iأ���له�ا���7ة،أو،أوا�B+ق!)Z0أ/#اه��أوا�7ا�#یIر,�ی"مIا��B�/�م�نوه7
Iا�7ا�#یZ0(!� م3 ��7آ7نZ(ا��) 9،ص1430،ا� �#ي.( 

 

: ا�1ا��يا�+�)�نأ�1اع

���Sاترأت و*#! ( 2012 ) U!ی�')�ا�7ا�#ي ا��6م�ننiإ�I��(*��: وه

وج7ده�،���B�ا��6م�وا��6ا����Lا�)��ره�اXمت���0 :ا5م3��ب�!%ا�+�)�ن•
C0ج�نm��7راXم�ن�Cی0Nوا�Iی�FX�!m�/مأنXم�أوله�ا�^��,+*"وأولا��B�ی

�RNت�C��!I�!وr�6�ا�Z6مI!73وی��,�عی�2UNنج"!�6ا��B���نو� 
ا. ا��Sرج�ا�
�"م��ا!rی7Rن!m�6وا�#فءوا���6ن��6!C��!I�!وCأم.
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�#یCی��ك/��تCمIاXو�iا�)�7اتF+ل!UمCا��B�,+*"ان'�Bعأنا�i (1995) /�3زيواض�ف
��Cو�fیZم��^ان�0BعSN!0#و��C��م�ت,+,��Cوت0#و،ا��Sرج�!������واXم�ن,#م,

�7نو*#،وا2ن�����"، وا��^�"،ا2ن7BاءNءی��Nنh!ت�*+,Lه�م��fIلم���XاIا��اش#ی

!�7RیIأ�����7ج7د�اXمم�Rن",Iأه��"ت'�2م�Rن"�oب : ا5ب3��ب�!%ا�+�)�ن•
C��Sإذ شm��7ر!��)Cی0Nن��"!���ا/"ا�U�Bموا�Xوا . ���"��/C!��f�3ث�ر���s"�0��

i�,��Bا� ،�#����ا��B�ن�7وأث��ءا�27دةBمدوری�XاIا�'�,#ةم#�ا�)�!�"�Iو!
��واXماXبی���دل �����U!�0ه����Bبا�Xرم^اL*ي ا�7ا
��ی��ی^ود�ا��ا��Sرج�"!��

L��3�����R[ی �Ctو!��������Lمr�6� .اXض�ارمIو/��ی�Cا�

ا��2ةی�'#ذ�$ !UنC!��fأو�'#انo���C��/Cبا����ا�UBSمU!IنC (1995)/�3زيوأض�ف
#ر�9��ا�ش�افمIن7,�اI!2ی�'#أنr'�IR�"'�'6��!Cا���دي ا���� �ا��7اج "وا�'7ةا�#*��ا�
��"ی'7ما�
ي ،��Xب��!Cا��7ج�r0Dوا��
ا2ت�لمIاI!2ی�6ماXب��fبآ
�$،ا��Xة� 
�7ا��Dوری" ا��'7م�تمIوه7!7ا�#�ا���)���C��Sش�ا���)�وا��'�ار.

 

:  ا�1ا��يا�+�)�ن�8ا�(7ث�ةا�&1ا)�

��B�ا�3)��ا���7ی��FU " :ا���R0ةا��7�B"��ا��6م�ن sث�ر,I)1980(�!0�7ی'7ل�#�,
��ا���7ی�Uث�آ
�$اXممIا��6م�ن'�م#ى !���D�vری���ض7نلا���Xو!�uوا2ج���,�ا�

 : وه�ا�FXا�0�uی�بو�D��!2را���Xل!�uی�ب���ذات�)�م8ث�اتوه��ك " . ا���6ة

��,��Bض,�#ا��� .ا��6م�ندرج"،ا��6م�نم#ة �7ل،���6م�نا��

�2��#�F��fم�، م)�'���fیg0ش � ��I�( 6 – 12 )أمI,Cا��B���ن��لZ�3�(ی
و*�"،ا�3�7دمI/��"��وی7Rن،ا�=�!�ءمLا��7اص�ی�6ولو2وی�)Z6، وا��#ا,0"�+!�)�م"

��#ة,+*",�iآ�ن7اا�
ی���o�Iلا���ته
�ت��w .ا�7زنو�'#انا�N �"وض�[،ا��7م�
آ���ً�ت=��ًاكه��أنوا���BS .اXمم�Rن!#ی�"ت6�أندونا����جxا2ن��لو*U!i�/aم �ت �

ه
�تZ�3ی�IRأنCإ2ا���Nء،ت��م – ی)��6���أن – !�#�ی�#را��6م�نمIأش �ث+ث"!�#ی6#ث
w9ا����"t�(لج^�9ً�ا�+F"�(ا�iو�XاIةم��/��Bإذا ا�C�,أم ر"� .!#ی

� �/#ثaض�رًات)Z0أن �ی0#وا�����2ن��2ت���#ج!I� 6 �0"و��ش 7ر��fا�2�6ت#�! 12 

� �أت�a6إذا ا���XلمR�I.��!���)0"آ��0/#إ�iأث�ره�تS[أنی�IRاXض�اروه
�ش �ًا
م�إذا ا�3#وى,#ی�"ت7Rنم�0��fً�اXم7م�"ا��,�ی"ه
�أن��fا�����Zا�0����a*7"أم7م"

�#م�إ�iت�FUت!Iم��,] .ون

��مIوا�.��mا�.�ن�ا���م��اXم ,Iا2ن��ل�6#ث �ش#ی#ةتg0ا2ن�����"���3��2!"ا�
أ�70عأوأی�م��#ة وا��R0ءا�6^نش#ی#ویg0ا�0#ی�"اXما��B� �� �ی��uا�����#رج"ج#ًاو,���"

uمی����B7نوا��ا/"ا�Rوی��"��/Iم���7كإ�iی��yRو*#وا��Uسا�'���Bا� Lا��ض�IR�
�
0�#ا��2)+مأم�ا�)7ی"ه����"ا��ا�3��2!"ه���i,+م"� 7ا�,7�ی�IRإن�� .ا���ض�ا��

��� .م�#رج"!t�B"م�ا/�,�iا2ن��لت�إذا ،م�� �و��y،اkث�رت'
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� وا����w9اkث�رمIت'��أوت^ی#*# وا���ا��6م�نن����w9ا��8ث�ةا��7ام� �"�RN�ذآ�ه�آ��ا�
: وم� �  (1991 ) رات�

�[ :ا�9)��ا�&(�•�Sث�رتsفا��6م�ن+�F�!I���Bا����Rآ�ن�C���=أص���آ�نaآ
w9ه�ةا��6م�نن���pC��,�RN!�0أآ. 

•:�"�
�[ :ا�;�Sوقا�#را��ت ت����!I�!I�(�3ث�ر��ا�sا��6م�ن�� D�أنت8آ0�#
��"أآ.�ا�
آ7ر!�*u� .ا���)�"��D=7ط/)���"أآ.����
آ7را��yRت8آ#ا�FXوا�0

ا�3��2!"��ا���دی"����وقو�'ً����6م�ن!��3��2!"ت�0یIه���$ :ا�(9ا"��ا�<	�=>•
 .ا2ن��ل��0Sات

•���Aا�����ا�&@?��1�ا�)�!'"وا��0Sاتوا��B�اXم!�Iا��+*"ت8دي :وا�;
�ا5م
�00ً�م� �!�6م�نCرأى!7ا�#تC�*+,CمI,�نiا�
ي ،����B� ا��6م�نن���F2w9+ف!�� �

 .�7ءًاازداد ! ���0",+*",�iآ�نومI،م��م+ت �مC�Iوم�Sجً�

ا���3!"وآ�روا��!'"ان��ل!�0Sاتم�واا�
ی���X��Iل :ا�����ا��
	�لخ!�ات•
a60ن"�#ی � أص�/Iلم���XاIی
.ذوی �,Iلا2ن��ت�3ربمU!Iيی��وا�� ا�

��أآ.�اض�Bا!�تا���Xل�#ى ت� � :ا��
	�ل)�ة�1ل•�ا��6م�نم#ت زادت آ
 .وا2ن��ل

•�D�3��ا�!�81�E)ا�: g0�7Sفدا���ً ا��B��#ى ی�Iصم�SشXتا�t�0وا�=��ا�=�ی0"وا�
 .�#یCم��و�"

����S[ : ا5م3��ا�;
�)HأG<�صو"1د•�IمL*ن�ةو/#ةو���ا2ن��لمIا��B��#ى ا�
I,Cوج7د��نأمIمC��Uی]�SیC�,. 

�A ا�(+�و)ا�5
�ل��ىا�+�"�ت)�ً�
  :) وا��یً� \���

�r'�iت'��2ا���6وم�Iا���Xل/�ج�ت,Zو��"ا��,�ی"ج7انXاIآ�مUمy0���R �ومa�0وم
��#ت!XIم�
أ��اده�أ/#أو��XتC!�'#��'#�ي ا�
واXمIوا���6ن��Z6ی��6ج����B�ا�6#ود ه

. 

 �و*#S��� : آ�Xت�وه�/�ج�ت��"إ�i  ( 1994 ) ا�'�9

����Xنا���6وم�Iم�N,�ج�حی2Z3 : �$(�ارةا�+�"�•,
FXاI���C0ا�0�,2ر!*��(Rا�

ا وا2ن���لا��R0ء��یLا��B�ه
اأنإذ �Z3ی����, Cأث��ءم#اراتC��!ت�. 

�6��مE'$�: Iآ��ا�+�"�•�،!Uن�) ���.'"�'#انا���Xلأآ.�ه�ا���6وم�Iا���Xلأنا�
I�
ا��Dورة�FXا"B�6��!�م�����! � ��� ���7RیIا�����Zوا����خا�t� �!73"،مSش. 

�iیi�0أنیZ3ا���Xله28ءمLا����م� : وا���;�ة�$L!Mا�+�"�•,]B�ا�
يا�N#ی# ا�
���NیCنU!درًا�*i��Cأوی�ا*2C0ا/#وانی�ی#�,��أي ,�iا�*#ام ,�� .ذ�$ مIی


ا وه�7م7RN!،Cا��Cت)��Lأنی���ضا���أمCی�'#ا���6وما��B� :�$(1ا��ةا�+�"�•�
Z3ً�ی��Uن��"وا�)��R"ا� #وء ,����D��Cا���!7RNا�وا2ه���م�Cا��2��عدا9Bوا�. 
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��6ج�تم���7ن��ی"مLم7ا9�ً"ا��6ج�تأآ.�وه� : ا�+��نو�$+%ا�+�"�•�"����Xإذ ،ا
��أواXبأواXم�'#ا��B�أن ����iج^�9أوآ��!RN�آ�!Cأن #'�L0م� Z6اوا���6نا�
�

Z3اش=�م�6و�"ی
 .اXبأو�oم ا���'7دا���Rنه

ی���و�'#ان ��واXب!�Xما�'#وة7ذجCن�,Iیm60دا9��ً ا��B� :وا�'!&���$'&$Nا�+�"�•
��ا���7ذج�'#ان����7 �m60ً�ی� .وا��7م!����ض�Cی��6ج��Iدا9

ون��ی"ا����X"وا��6ج�تم���7ن��ی"مIآ�مLا��6ج�ت!�')��ات��ا�'�9��أنا��0/."وت�ى
�����!���6ج"ا����� .وا���6ن��Z6وا��6ج"�

 

�ً�: ا�ی1ا=��ا�(���7ت : ث��

#�9��ا�t� �!73"وت'7م،ا�0#ی�"ا��XمIج#ی#آ��7ذجا�ی7ا�9"ا���8)�تت����B�ا�����Zا��
9�"ا���6ة�Cت�6'�و!
�$�#ی � ا��7دع+���#ًاا�!I,Cو��p"�N���9��"ا���6ة/�م�Cا���ا���ا�

"���0Bا�. 

"(�8���نأورده�آ��ا�ی7ا�9"ا���،ا2ج���,�"ا�8Nونوزارةت#ی�ه�/7Rم�"م�UNة: �ه �(2000)
m�/ی7اءت'7مh!ل���Xاi�آ+ه��أوأ/#ه��أوا�7ا�#ی�I'#واا�
یI وج�) �أ,��ره�ا�F+ف,
Z0(!7ت�وت'7م،ا���f"�,�Nا�^وج�"ا��+*�ت أوا��Xيا���R$أوا2ن��لأوا�B+قأوا�

�
�7�9نای#ی�ه�ا���ا���8)�تهFXIی
ا���ا�0#ی�"ا��,�ی"!�'#ی�ا�7زارة��ی�,Iت��� �ت�ا�
I�D�7 �ت�ن���NتCوی��رس,�دی"!7رةا2ج���,�"ا�t�0"��ی�#مwأنی)�m�/L�Bا�)���ا��
�3�Lأ��ادآ�0*�واج�0تCوی8دي� .ا�

�iی�7Bي!����8)�ت��2ی#اع,���Sش#ی#ةمI7!"م��� �ا��=�Zم�Rن!�y��2،ا�,����#�!،
�ا����,�ان�#امم.�،رتام�=�مIا2ی#اع,��Cی�7Bيم�!)Z0ذ�$وSNا�7ث��ا�I�!��Bا�

"�Sىوش�Fمم'�مت'7مأXأو،ا"���ا����/"ا���ص*�����,��تUث�ًای�Uث�ا���7أنذ�$و،ا2ج�
��"ن7ا/���Cش#ی#ا�S��7ا���اعا2ی#!��وف،ا�Sتi76ظ/#ا��ت7Rنا���ا��0Sاتت�$مIم

 ).1998،*���(ا���دی"ا��Xی"ا���وف��ا��B�واXم!�Iا���آ0"ا����,+ت��م7ج7دة

 

��Qا�ی1ا=��ا�(���7تت�&#ا�'�ا5ه�اف���+'� :

IR��2ی/L���gت�7يا���!�7ده�ه�وم�ا�ی7ا�9"ا���8)�تأه#افجB6'�' ��وت�IR�وی
��نذآ�ه� آ��م�ی����اXه#افإی�3ز��� (1993): 

�7لا�7*��9"ا�ج�اءاتات�Sذ•Nل����Xی"ا�,���!"���. وا�#ی �,Iا����!�فا�)

��Cت���ا���ا���!7ی"ا�'��ا��B�إآ)�ب•SشZ6ونا���سآ��ا��)8و��"وت6��وا��
 .وا�'��دة

هTUو)�Aدخ��Sا�(��7�د�Rأ�!�ب)Aا�ی1ا=��ا�(���7ت�داخا�;
��1"1د��وه��
�(�نأورده�آ(�ا�5!�ب$�) (2000:

 .اXم�'#ان•

 .اXب�'#ان•
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 .م�ً�ا�7ا�#ی�I'#ان•

 .���oةا2*��دی"ا���6"�7ء•

) ا� �3أوا�B+ق(ا�7ا�#یIان��ل•

 .ا��)Zم3 ��7 .. ا��'�Bءا���Xل•

: إ��ره��8 " ا�&��
� " ا�1ا��يا�+�)�نت��و�Rا�'�ا����ی�ت :ًاث���ً�

ا��3نZه
ا��ا����ی�تمIا��#ی#ت��و�a "ا������ "ا�7ا�#ي ا��6م�نم7ض7عض7ء��
���Rضا��0/."و����: وه�ا����ی�ته
�مIن��ذجث+ث"!

•��� .ا���)�ا��6

•��� .ا��

." م���7 " ا��6ج�ت•


��ا�ا�'+$�����ی� : أوً�� :

�iا���)�ا��6���ات�3�ی�آ^,Lا,�تا�#وا�����"ا�+ش�7ری" وا��وج
ور�ا�)�7كأص��
#����i!'7ةوی,�����إ� �م�ا����ی�تأآ.�مIا���)�ا��6���ن��ی"وت���0،ا�)�!'" ا��0Sاتت6
�"م�3لSNا�i�,�fا��Iأن �م"�9�*Iمiض���!��Iا��.ا�

�I "ا���)�"ا��6��" "ه������ی"ا����X"�اض�تا��2ا/#إنDم�آ�إن "وت�C��م��C�iن�
6��ت)�,#ا����ةه
� "م�ه#فن76وم7جCو�fی"���ا���0ن�تمIا��#ی# ت7/�#,�iا���)�ا�
C.6!I,�7كأص��uی��وز2تواX/+موا��Nذوا�=�یZا�N 7ان����)�7ك،ومRN+تCا�

ا�+ش�7ری"ا�#وا�Lوج7د��وی#أی�Dوا���ض .م��iوت6��د�2"ذات أم7ر� �آا��)�ن
"Unconscious motivation " �����(ی# ت�#���I7كم��ه�م�أنی���ض!m�6،ا��N0يا�)

��Cا��Rم�"ا�#وا�Lا���دی� �ا�
ي ا�)�7كه7ا��6ا�)�7كF��I�/�.7كم)�00تأآ�ا�)
.2ش�7ری"ا�Lدوه�ا���BDب

�����	>Wا� Personality Structure :

�7نی�ى�6��"أنا���)�7نا�SN7نا�Rت�Iأ����"أ!��"ث+ثم :

•1Qا�: ( id ) 7ا�3^ءذ�$ه�����"مIا�SNا� ،IR�إ�iن�7ص�، إ��Cا�7ص7ل2ی
�7م�ت���[ت6���،اX/+مت6�����ی�,C�7/Iا��Sلم�R7ك أش��!�اا�)��2Cی7ج# . �

��"ا���)�"ا�6'�'"ه7،ا��Sرج�!������ات�لأي ��Iو��C،ا��RتLا�=�ی^ی"ا�#وا�
��ت ��Bن��{ش�0عوتk2،اC�R6قو2*��2ت+Fو2أ�Bم�C�#وه����X�0"ه7ا�ت

C�م���FI"م�/�"إ�iا�7ص7لا� 7ی #فاذن،,7ا�9أي دونا�3)#ي ا���UNذات دوا�

ة ��0#أیLDSوه7 .ا��7ت����3دا��7ت�إن �ءم�6و����Cوذ�$  pleasure principle ا�!
Cمذ�$ و��6'��/#وث#S�(ا� 7ی��Rت�Iو��ا��7عمXی76لإذ اC�*7رًا���iآ�"��*"إ��/)

أ�Fىأش�Rل!���0#الا� 7ی'7م!�#و����)ا��7ريا��70ل,�Cی��3م��ا��.�ن"/�3آ^ی�دة

ا !� ����ت7ر!hن��ج��'7ماXو��ا�',]�SیIم.ً+ا�73ع(�ا��7تمwی��C�,7رت

����م ,'B�� ( #���"ه
�م.�,�iم���زم.�لاX/+موت����"ه
���نو!��L0BاXو��"ا���ا�
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��إش�0عت6'��ی��R �2اXو��"������می���آBا�Z0(!او
��"ت�7Bرا��3^ه�أ�Fى,
. ا2ن� : ا�.�ن�"ا���0"دور��Uت�ث�ن7ی"

�ه7 ( ego ) : ا���•���"ا�����
ي ا�SN���ا�دراكی)�S#مم���,'+ن�ن��موه�7�وا��
F#م",�iا� 7*#رة,#من��3"ا2ن�وی�UNوإش�0, �ا�ن)�ن/�ج�تF#م"��وا�
اآ�ة

C���، ا��7Dی"دوا��إش�0ع!�Uج��وذ�$ reality principleا�7ا*0L#أمو��ا2ن�وی
�7با� #ف إی�3د�I�6ا�=�ی^ی"ا��6ج�ت�XواI�0����
�$و��'��م�{ش�0ع ا�!Ip7ا2ن� ی

"�����Iا�.�ن7ی"ا�Dت� ���م�ا��r�7ه7ا2ن�دور��نو!������وا��R6وا��r�BSوا��
آ�ا��
I�!7 وا2ن�ا�i�,Xی'"وذ�$ا�B!�0�ت #ی#مIت6�� �ن�)Cا���a*7ا��7Dی"ا��6ج�تت

L*ا�7ا. 

,'#ةن��3"!���6#ی#وی�UNا��7�B"م�
ا2ن�مIی�I�7وا�
ي  ( super ego ) : ا5�$#ا���•
Zاودی,  �.��iا2ن�وی,Xم.����تاL��3���B�ت��'�وا���و*��Cا��Iلم+Fmأ/�دی

Iا�7ا�#ی� �����*Z ا�)�7كیg0إذوا��'�بوا�.7ابوأ��وا�)�7كا���دض���مIج^ءًاا�
�iا2ن�إ��ر���،ا2ن�أه#افمIا��.�ب,Xی'7ما���Dا�"��p7!اد,'�ب��XاIلم+F


نZش�7ره���!���iا2ن�أه#افمU��Rةت7Rن!��,X7را�Nا��S���!"��#ور,�مو!RN�وا�'�
�iا2ن�,Xه7اZ3/ا�L7م'�70"ا�=��#وا� ��Lا2ن�ود��م"ت�3#Fه#افXا"�*+FXا)

2008).  ،ا�^ی7د

��ا�(�اح��
��ا����Y) ا� The Psychosexual stages ( :

�"أ,��iBوی#!Uن (2000)ا���Nويی�ى/���"�7�Bا�"��ا���دص��تت�RN���آ��0ةأه
C��Sوه7وش#'���"ی��شdSآ�!Uنی(�ا��3)�"ا���)�"ا���ا/�وه�ا�����9"ا���ا/�Iم!)

�i!��آ�^ه�م� �م�/�"آ�ت���^ا���,"'Bم�"���7صً�(ا�3)� مIمF�� y�Sا�)�7اتا�
iو�XاIم���) ا�

"�/��ا����X"ا���7�"ه7ا����� �ی7Rنا���ا����ةوه���"/7ا��ت)��� Oral stage : ا����"ا�
�7ص7ل�iا�ش�0عإ�. 

•"�/��ه
�ت��#،وا���0زا��70ل,�iم�آ^ًاا2ن��0�یanal stage g0 :ا��Nج�"ا�
"�/�� .ا�.��."ا�)�"إ�iا�)�دسا� �مIا�

•"�/��ا�D,Xءوتg0ا�)�!�"و/�iا�.��."ا�)�"مIت��# phallic stageا�'�0�D"ا�
"�� .ا��3)��{ش�0عم#را�����

•#�!$��7نم�/�"ا��B�ی#F�ا�������"*0�م�!����ا/�ت��فا����ا���ا/تRا� latency 

stage وا���^��آ�ت�3�ا�)��0"!�2ت�3ه�تت���^آ��ا��یgا��3)�ا���Nط!�ن��Sضت�
�"ه
�ت��#، ج�)�ه7م�/�� .��" 12 إ�7��iات 5 مIا�

•"�/��7رت � genital stageا�������"ا�!"���.�ا��3)�!������0ت�م�/�"وه�ا�
wا���ضiإ�Cذروت. 

#���iی.��a0نCا���ا/� ت�$إ/#ى ��ص�7!�تXيا��B�م7اج "�,yن� "�/��ی��3وزه�و2ا�
�7!�توه
�ن�)�ً�ت7Rن,�#م��Fص"2ت���R"أ,�اضF+لمIن�) �,Iت��0ی7اج  �ا���ا�

أنآ�� .ا���د�#ى مRN+تن7Nءإ�iا����طا�ش�0عأوا�N#ی#ا�/�0طی'7دو*#م^م�"ا��RN+ت
L���!��ی7Rنأنا��Dوريمy��Iوا�
يم6#دت7Rی����!Lی� �ونا�
یIاXش�Sصج,
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��#��ی�,7�Iاءا��7�B"��اXص��"ا�#وا�Lروا�Zی�yR!���6#ی#ت�RN�أوا�#وا�Lه
�ت
�i، ض#ه����ردود,��0� �.��iلا�,#����م یZ6 : ا����ا�Bا�، aم��ا��^م+Rا�،"���Rا2ت

،dمL!ص�Xا. 

I7یRج�ا���Nا� : �S0ون,#م،ا����[،ا�FkیIمLا��Rمت�N�/2ا

i�,I7یR�0ا���D'أوا���6ء : ا�Lطا��7اض���)2000،ا���Nوي(ا�

: Ego Mechanism ا���د�8��ت

���تی)�S#ما2ن��م�FIفإذاا���دی
هU�ZیI، ا��t�0"ا�� #ی#اتوت�BSا��RN+ت�6�ی"ث�ن7,
ZDfا2ن�i�,X؟ا� 7ش 7اتان�+تأواI�Rم�أوا2ن�د��,�ت��ا�73ابیi���Rن^ی��تی)!
��وه�ا�#��ع�: ا�#��عم�Rن^م�تأم.�"ومIا���دی�� �أندونإرادي �N�!�RN!2طت

•a0Rا�#اوه7ا� L�����Xي �+ن�ا
���,'�ب!UنCوص�Cی�IRوا�Dتا��,^��ا��3)�"�
��"و��ا�� #دة وا��#وان�"�,a0Rی��ا�Lم�Lا�#وا�"�ا�7,�إ�iا�7ص7لمIاkث

•a�0.م�ی� �ا��#�,i'0ا���دی��"�/���N#ةوذ�$ا���)�ا��3)�ا���7مIا��اه�"ا�
�"��ی7اج  ��ا�
ي وا�'��ا�/�0ط/��ا�����"ا��3)�"ا���)�"ا�

ا�ش�0عمI,�ٍل!�)�7ىت^ود�آ�نaم�/�"إ�iا���د ,7دةوه�ا��7Rص•

•I7یRا���(R�
�$ م��آyش�7ري!)�7كا�+ش�7ريا�#ا�I, Lا�����0,�#ی� � :ا��
Lل�7 : م.�ل، ا�#ا��*dSN��0ا�6'�'"��وه7ا/0$أن�ا��"ه$أآ�أن� " ,Iت

 " ش�7ر,Iا�����0ی��و!������ا�Fkإ�iا�+ش�7ری"ا���دم�N,�,^وی��,�#م��طا��'•

��0رة " أآ�ه$أن�! " aه��أن�Rت "

A(وZ������ی'�8�8Sوی�أورده�ا�'�ا����ی�ا�(
�ه$�: ا�'+$

أنا���یuت�كا���)�ا��6�����ا����X"ا�'7ا,#مfree AssociationI ا�+�ا�'�ا��•
�iی�BSش�ءوأيش�ءآ�ی'7ل,C��!،�
��"��)aوه����!"��Zاذا ا�) Bت�Iم

uی��ا�7ا,�"ا�)��Bةن��رسأن/��ت���7لت��م���أن��/�m، أ��Rر�م�ا*I,"0ا��7*[ا�
i�,u�إذا ،و���FیXIن�)��/��ی"ا��3)�"، ا���6ج"،ا��#وان�"، ا�)��S"ا�R�Xر!
���wا,�iآ�ن�اX,�اضمIت�6ی�ه�و!������ا�+ش�7را��0#ادمIا���ضi ی�6رأن�

 .ض�وریً�ا��6ةا��#ا,��تمIا����ره
ا��نم�7f!"ا�=��وا�)�7آ��ت

•���
��X/+م، اX/+مت�)��ت'��"ا���)�ا��6�����ا��)�S#م"ا��'���تمI:ا5ح@مت
آ�نaوانا�+ش�7ری"!�Xم���تم.'�"� �،ش�7را�+��0�",IتNR[أ��Rر,I,�0رة

6��ت^ودوه�، رم^ی"!7رة�ت7Rنا��7م�Uث��ءوم�N,�ه�ا��7�B"ام���ت/7ل!#92�ا�
�iا��م^ی"ا��7�6ی�تت�7�B'#م)���F"ا���7�U"ا�#��,�ت,gB(ا�. 

���ا!Cی'7م��7كأو,��أيوص[ه7ا��'�وم": Resistanceا�(��و)�•��m�6!���ی
�7رإ�iا�+ش�7ری" ا��7ادا��#,�ءی��Lأوا0��2�رNا�IR��#ةا��'�وم"ت� �أنوی!

�a –آ+مCمIا���یuی'��آUنأش�Rل��Rة,Iا�6#یmت�Rار –�7ی�"����اتا�
"��� .ا�� .. ا�3�)�تم7ا,�#/7Dر,Iا���FU – م
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��یuای���م�,�#م�ا��76ی�ی� �: ا�'+1ی�•�Lمw������ا�� � ا��م7زا/# آ�ن�7آ��ا�
C��7��IR����wا��7ج " ا���N,�ت7Rنأنوی��0ً�،،، ���0"أوای�3!�"���f7نم�Rا��76ی�ی

�IRا��+جمIاXو�iا���ا/���ا�)�یLا��I(6مIن7عوآUنCی0#و,��م)8ولا2ی�3!�
�iإم�أش�Rل !�#�ی6#ثأن���76ی�ی��6B�،IRیi'0ا��I(6ه
ا,�Rتش�'���/7لت

�����wی'"�أوا�Z6أوا�,�3ب!h!#اءم�0ش�ة!7رةأوا��Z�RتUث���mأوا����y0ا�

أوا��R�أوا���7رFUی�Rا� 73مشi�,"�����7اءا��76ی�وی���0 .ا�� ..ا��+ج�

إدراك ا���یuم)�,#ةی�IRا���)��لF+ومIا��'�وم"أن7اعمIن7عا�)��0أوا2ی�3!�
"��0Bا�UN����N,�م�I��'Bا�=��وا���"�76�ی0#أ أنی�IRوا���)��ا��6���ت�RارومLا�

uی���Cردود,��B�(��!iةا�����"��fج+�.ا�

•���
م7�6اه�ا�F+فر�fا���)�ا��+ج أش�Rلج����Lا��Xس/�3ا���)��ی���0ا�'
��" ه�.ا����ي�سا�Xو������I,iا�F]NR+� �مIی�IRا���ا��ا�+ش�7ريا�

�7آ�ت(�uی��ا������ا�'#ی�"أ����C0*�7دمIا���ی�6��uی���ی'"وه7وأ��Rر�ا�
ی7Rن,�#م�!����)����'��مو*aأ�D�،ا����6"/��تCمRN+تإ�i*�دتCوا����oم7ر
درج" إث�رة,�i*�دراً ی7Rن,�#م�ا���)��إ,�Bءی�0=�آ��یuا���و,�مI*�ی0ً�ا���)��

3�m�6!Cا���ی�u#ى ا�'��مIآ���"Nیi�,��Rا��3دا���Lا��6صمi�ی.��2أن,
�iا���)��إ,�Bءی�D�آ��،!�م�Cا���)��ا���یuی��m�6!uا�'��مI,���"درج",

 (ض�Sوا/#ت�)��ت'#ی�,I,7ضً�م���"�"زم����ات,�iا���)��ی'#م!m�6ج�,�ت

).2010،آ����

�7آ�تمIو��f�اXن)�ن�ا�)�7ك!Uن f(2011)^الا!��7وردآ����وی#وی���ض�I9�Rاتا�
��D��S �ا��Xادوی�rNوا��qBآ��73عا2ث�رةم2�6�Iت! �ا���وری��!�6ج�تم#�7عا�Fkى

�iی���6آ7ن����Cوریً�ض��yاXش�0عوه
اوأش�0, �,��9�'!�!،CنX������ی3Nدةن��(��!
ی'7مشU!dSيا�73عدا�u�F LمIا���تwا�)�ورم�!�Iی�!rا��ض�U!Lن��وی#،وی���ض

�Zا��Xسه7ا�#ا�u�F L!�ن��وی#ی8آ#اXم،�
ا 0��fً�وا�
ي ا�#ا�L ه
ا!hش�0عوا�'�,#ةا�
"������,+*"���RN�ا�� .ا��

ی8ديم��*�ص�ةت7Rنأوا��Dوری"ا���د��6ج�تاش�0ع,#م,�Cی����3وی#,�#����6م�ن�
ا 
��B��!�0,�#م�R3^ی���I,اش�0عCج�ت�/C�ا��6م�نأن،/�7�mی"�B!��fی'"أش�0, �أوودوا�

IمIص"ا�7ا�#ی�FمX7ات��ا�� ���مIا��B�ی�6م���،ا���اXن�ارت'�ءا���R0ة،وی�Zا�
ا�� �,�i*#رتC ی�B�ث�ومIوا��#رآ�ت ا�)�7كوت����ا���6ة���������و���"وأولم� �أول
�����2��8)�تا2ج���,�"،*#راتCمIا�R.��ی�)�بآg�أنو��2دیً�ن��Nً�ی��رس!Uن���B�ت)

���.(Gillgan,2000) اXن���'7ی"ض�وری"ا����ی��ته
�أنمLأ/#,�iأرادتCی

����"!�����ی"��!'ً�ذآ�� وردوم���8�"ا�)�!'"ا��0SاتمLت��م���وی#أنن3#ا��6�ی��ا���وا�
� !��B7صً�ا�Fا�)�7اتوy�Sا�iو�Xا. 

�ً�: ا�'&$���Nی� : ث��

��م� 7م�/��ة��م�R0ًای�y�Uوا�
ي!�,�ی�Cی'7مومIا�I�!��Bا����0دل ا2رت�0طذ�$ ه7 :ا��
��Bا�)C6�����اXث�ذات ا��+*"ت�$،) واXم�نا�6��ی"�����ا���7ن7ا/�آ�,�iوا�#ا�9ا�!��Nی
7��0ا�������وا������وا�0#ن�ا���� ه
اوی��0 .���B�وا2ج���,�وا�)�7آ�وا���"ا��!

�� مIاXو�iا�.+ثا�)�7ات��أ����"�ی'7ممI*0�مIا����X"ا��B�ا/���ج�تدت)#/�Iا�
Cی��,�!I�/���7ی'7م�!yيوا��7اص�ا��+م�/�m .ا2ی�3!�ا������وا2رت�0طوا2!�)�ما�0
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��ا���ات م+ی�Iی��IRإن2sفت��Rرا2رت�0طه
امIونBN"ث�!�"/�'"F+لمIا��B�ی7Rن
�� مIاXو�iا�)�7ات����3!�این�7ذج،ا�F7نداRی�Iإ/)�سم��Bا�CنU!dSج#ی�ش
��وانCم)#دة وا/���ج�تC!�2ه���مNم�نیX�!��مIی���i�/IR#یCواXم�ن!��.'"ا�/)�سی���م

ا���ا����B"واXن��"اXم�م�"ا�'�Nة!���6#ی# ) ا��B�م�إن،ذ�$ مIأآ.�!� . وا*�Cوت����!��ء
م �رات,�iا�� �ی"��ی8ث�!��ا2ج���,�"وا�� �راتوا���C0ا�ث�رةو�[ا��7ا!�����ت'7م

 .ه
�ا2رت�0ط/�'"F+لمIا����ةت�$��ی��7 ( ا��7اص�

وا��ش#،ا���اه'��Cت� �ا���ا2ض�Bا!�تا��0بأ/#ه�اXممIا��6م�ن!�t"أن!�0�7وی�ى
m�/ن������ا�
ات ���Bة!)Z0ا���3د ا�������Rص�7!"ا���دیDوا�i�,L*ا�7ا��أن����r،آ

ه28ءت3��ا�Z6 و2ت��gا�0#ی�"آ�Xما��Uن�ZمIتR.�ا���واXموا�t�0"ا�)�0"ا�)��0ا�7ا�#ي 
��تاX!��ءSش"!�BD0�،��م'�(�9��"ا��+*�تانذآ�آ��ا����� 7رت8دي ا���BD!"ا�

�"اض�Bا!�تSN) ا�Nevid,2000,p266(. 

 ا5)1)����
�)Aا�+�)�ن

!�0�7ر�uذ�$ مL . آ���Iم�+ن��Fص"،!�0�7,�iا���)�ا��6���م#ر�" إن�Nء��ا�����Rأث�
#'������C���Sت0��ی)�Z�3ا�U!��Bنا�)�9#ا�Fأآ.�ا�#اIا���6ةأ/#اث م"��,�#!�0�7وتUث� . ا�7ا*

C�fه��ص������Cل/�2تم.��2�6ترا��ت!#ن��ی����XاI��� �آ��2�6ت، وا��I�!�BDا�
������وی#ن��ی",�i!�0�7وأ���. 1945و 1934,�م���ج�7#��روی���من�Nه�ا���� ا��

��وج7دت���ض� �ة)ا�.�ن7يا�#وا�Lن��ی"(��iا���شxا��,qا�#واه�مL�)7!ال،أ^f2013.( 

 

ا�'&$Nأ�1اع

��مIأن��طث+ثر�7نا�#ا/#د �ه
ا��، وت7RنaنUNتم�i،ا���ضإ�iا�6"مIم�#رج"ا��
I(ا��R0���ت)���م�,�دة�hن �ا���#���ذات�ً�ج^ءًاتg0إن �/�m، ا�FkیI مLا��+*�ت ��!

"�Sش��Bا�dSNوا�v��07ك��ت=��ی6#ث�� م�ا��
انأو،ا��B�ن76اXم�Sا�0ی�v������#�!
0��"/��ت��Cا���BD!"اXن��ط/��لا��.���9ً�م7*�ً�'�(� . ا�

•N$&'ا�A(5ا :C7نو��Rی��Bواث'ً�ا�IمانمXأواIم��� �وم���ونوم��3وبم�7اج#م6
��،وم���ونً�ودودًام�ت�/ً�ا��B�یZNوه�� .���mوم7اردم �راتوذوم�نً�، ا�6#ی

"��"دا�t",+*"ا�=��وا��B�ا��ض�Lی3#أنیZ3 " !�0�7لی'7 . م�)��مLوم)���ة/
Cسأم��Uج7ه�يآC�6�"��'�. وا����Lا�L0Nوا��B�اXممIآ�ی3#ا��+*"ه
���،ا�

•N$&'ا���وم��3و!"م�7اج#ةت7Rن�7فاXمأنمIم�Uآ#��fا��B�ی7Rنو��C:اA(5ا�/
��fاXمات�3�ی7Rنأنأو،اXممIج^�6��9م�نی���ضأي )���جا2/,�#وم���ون"

� �ن76ودود��)  ،m�/" �0��أ��تCمLی��qآ�ن�i�/7اXم7م"مIم�6ومً�ا��B�ی
�iا�'#رة أم�C#ى ت��IR إذا ,C6ر,�ی"م�Z6ی��6جا���ا�� � " . Z0(!او
��ا��RN$ه

��،!�Xما�^ا�#9��m0Nم��ل،ا2ن��ل�'��"ُ,�ضی7Rنا�� وت7اجZت7اج#Nوی��'��!
����ا��C��NR/��ل�/�Iی�UN، !7ض7ح��Cا2ض�Bابی� �ا�
ي ا���rوه
ا،ا��Sرج��
مIأیDً�ی�UNآ��،م)���ة!�"و��r'�yاX/��ن!���uوم���ون"م�7اج#ةاXمت7Rن

���R6آ��7�"!����كا�� #ی#أوا2ن��ل�����Bوه�� . ا�ZNی��Bوه7ا�Cم^ی3ً��#یIم
�"��ا��0f"مLوا�6^نوا�7SفاXم�ن,#م��ا��ی��f"6ا��#وان�"مLا����0د�"ا�6

67لی)�3��i#� .أ/��ن���i�,Iر!��وا�#ی7BS!Cةوا��7زم���"!�Bی'"ا2ن��0�,
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��0ً�أو،!��/�0طا�ص�!"و��یLوم�7ت�ًاً�م�#��ی7Rنآ�� . وج�ذ!�"!�B[ا�)�7ك��ی��
�ً�,�ج^ًا�. وم)�)

ا���3وبی3#�7ف!UنCث'"أي ا��B��#ى ی7RنC��2وا�
ي  :ا�('+��Gا��$Nا�رت!�ط•
��,�ی"ا2/���ج,�#وا����ون��!uا���#ی���Rانا��B�ی�6ولم���"درج"و,�# . وا�

C(��!�ً����,���67ا��!Cًا�#ی#��!C�,،���ًاوی�SمZD�'ي   ا�76اروم
��fیg0ا�
�Sش،+ً=Nم�C�BNنU!C!���" وأ�SNم�0دراتأي م��3هً+ا� #*UNت�IمIو*# . ا�7ا�#ی

����ی��#�!dSNأوا���ج)�ا�IمUNی���!i�وا�
يا���rوه
ا .ا�^ا�9"!��
اتی)
��وا�#ا���uمUIی�،C���ً���Fا2ض�Bابی7Rن�(�، إ�� �ا��B�ا/���ج,�#�oما�
،ون�)�",����",^�"��ا��B�یZNوه�� . ا���7ةأوا���ض إ�iا�N#ة ,�#ی8دي*#وا�
ي 

�3�Lم�Dدأو,#وان�ً���67لی)�iن#3��
ا، ���i�م���"!�Bی'"ا2ن��0�,
(Berk,1999).

��1����!�ا�'&$Nأه()�$�@ً!�'�(

��"إن�������7!���)0"ا��#ى و!��#ج#اه�م"أث�را������ا����ةه
���ا��B�ی�h���g3ذا ،�
I7یRت"*+,"����ا�.'"ُی7Rنأن,��Cی)��6��)7ف،ا��6ضIأوأمCمLوsم�"وث�'"اج���,�"ان�

�7ا�+زم�IواXم�ن���7كإن .ا�����"ا���ا/���ا�)7ي�����ی0#أ,�#م�/#تCتS[ا���دة��ا��
��Bا��=Nط��ی��Nأ����إن)�ن�ن�Fفوه7أ2 . أ�NRا��"t�0ا�"B�6�وا����,�ن�/�"،مC!Iا�

�,�����Z(ا��B�ی7اجCا�)�7ك! 
اا�'��مأث��ءو�� .أ�Fىن�/�"مIا�FkیIمLا2ج�fأ
ی'7مآ�نإذا ا��B���نو,��C .ا�a*7ن���yم��S"وج
ا!"ت7Rن*# ا���ا��'�0ت!�u)اX/��ن

�.�ا�/)�سه
ا . !Cی�I��6م�ض�رًا!Uن*7يإ/)�سأو�2ً#یCی���7أنم2I!#ا�)�7كه
ا!
آ�ن�7آ�� .أمCمLوsم�"وث�'",+*"��ی�,Iإ2یC0(�Rأنی�2IRا�.'"مIن7عذات��Cه7

��Bأنی�ی#ا���U!I�iن �أمCمIتUآ�#,�iی6Sت�C�,)7!ال،أ^f2013.( 

 

:ا����ی�هTU)9ای�

#�أن�ر��Rت أآ#ت أن �إذ .ا��6ض�ا���a*7م'�70"ن��وج "ا2ث�7�7ج�"!�و��0ن��ی"ت
��ن7عأن/�mمI،ا���)�ا��6���م#ر�"�����ت�Cا��,�ی"م'#ممLا��Dت"'��,"��7روم N�
��Bا����!ICو*#رتi�,��RNت"*+,"�� .!��.'"م�

" )��$1 " ا�+�"�ت���ی� : ث���ً�

#��'#،ا�ن)�ن�"ا��6ج�تaBfا���ا����ی�تأ�D�مIا��6ج�تت#رج�� "م���7 "ن��ی"ت
0�uوی6�7 (Abraham Maslo) م���7أ!�اه�م "   *#م ��،  " ا��6ج�تت#رجن��ی" " ی)�� �أن�

�7م "*�ماذ ��" "�/+�!iض���iی��ددونا�
یIا�,C,��دت��0ر�,�!�ًSم�����,yا���
������ن'dآ�ا��6ج". ا��6NیC!وط��ا���د�Nأوا���)�"أوا�7�7�0ج�"ا�"�,��، ا�.'���"أوا2ج�

،م�دا��ً�ت��زأوا��6ج"ت�rNا��7ازنو�,�دة ./�ج�ت�Cش�0عم�ن�ً�وی7Rنت7ازن��Cوی8ث�

ه
�إش�0عن��3"ا��7ازنت��#أوا��6ج" تL0Nا���ا�=�ی"ت6'��أج�مIا�)�7كا�#ا�L ی�6كو,�9#ٍ
 .CD�Fأوا��7ت�إزا�" إ�iی8ديم��،ا��6ج"
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�I/�ج�تCتt�!2L0N"��ی��Nانه7ا����Xا���2اض��نا����ی"ه
�و������6�ی7Rنانا�
�i*#رة ا*�,]�Rا��،C���yإ�iا�ن)�ن�"ا��6ج�ت!�')�� "م���7 "�'�مم��ً+ی7Rنو,Fت�t�

�7ه�ا���ث�ا�#ن��/�ج�تCإش�0ع��ا�dSNی0#أ!m�6ه�م�ت#رج��ت�����أنی�2IRأنCو�IRت
ا�ش�0عوإن��، %100 !#رج"ا�ش�0عی���2وه
ا*0� �ا���ا���tتإش�0ع*t��0"إ�iا2ن�'�لی��

Z(/ی����� �آ��ا��6ج�توه
� .ا��6ج�ت���$وت'���Cا�dSNم(*" 7�م�مLت���ه�"م��
: (2010 )آ����/#د�

��ا�+�"�ت•"1�1��
�{ن)�ن!���)0"ا����X"اXش��ءأه�وت�.�،ا� �م *�,#ةوه� :ا�
��م ) وم� �Bء،ا� 7اءا�����ی�,Iا���م�,�� �ی�6�أن�IRیا��t"وه
� ( ،ا��)IR ،ا�

Zي   ا��ات
ذ�$,�iأض�ف*#و.ا��6ج�ت ���$آ���ً�ا��اتZذ�$ی7Rن!m�6،ی�'�ض��ا�
��وه�ا��6ج�ته
��#یCت�7ا��2ا��Xی"ا��,�ی"مIا���6وم!Uن (2003),)��ي���!

�7ت��7تC0�3ا���ا��,�ی"ی��'iه7�XاC�"/ا��ا.

�Lا�ن)�نی0#أ،ا��)�7�7ج�"ا��6ج"إش�0عی��أن!�# :اA(5#إ�ا�+�"�•B���!iإ�IمXا،
dSNوا����
،وا���)�"ا���دی"اXض�ارمIوs"���Fم�"ه��!�I,"tیm60ا��t"ه

��ت���مIا�7*�ی"وم�#ات !�7ادا���م��Iت^وی# (��ی�,Iا��6ج"ت�$!hش�0عت'7موا�
�� ,'7د – ا2ج���,�"ا��Uم���ت – ا��6م�Iا��U – ا�BFXر�.)وا�#ا9�"ا�����"ا�

،م� �أ���ا���ا��I��tإش�0عی��ان!�#!�2ن���شت0#أ ا��t"وه
� :ا�"'(�����+�"�ت•
ت�$تL0Nأوت=�Bا���اXم7رومI،ا2ن���ءإ�iا���د/�ج"ت���ا2ج���,�"����6ج"
�SNا�FkیI*70ل –ص#ا*�تت7RیI(ا��6ج"�d(ت وت'7م�����,Iا��6ج"ت�$!hش�0عا�
����ق��ا���Nرآ"تL�3N – ا2ج���,�"ا��7اديإن�Nء( ��ی��)ا��)�!'�ت,��- ا�

،�C ا�FkیI*70ل,�iوا�67لا�
ات ا/��ام�����"ا���د/�ج"ه�:ا�'��ی�إ�#ا�+�"�•
"0f0"،ا���3حت6'����وا��f7ل��وا��،ا���س!�Iوش �ةم�م7*"م�Rن",�iا�6
IR���توی�������p7 �ذ�$ ت6'����I,ی���)Lلج7ا9^وض��,oة�^����وضL –ا�
�'��/�تم�دی"/7ا�^��IR مIا������"ت��#أنا���� – ت�7قش �دات – ش�BF�R!�ت – ا�

Lآ"ص��6"وض�N���Nلون��,Xةا^���.! �ا�

إش�0عی��,�#م�!����6كوت0#أ، ا� �م *�"��تUت�ا��6ج"ه
�:ا�UاتEآ��تإ�#ا�+�"�•
L��ا��� ا���وفت��7إ�iا���د/�ج"إ�iت��Nا��6ج"وه
�،م� �أ���ا���ا��6ج�تج
��أنی)�i�/L�B,�#�م�أ�D�ی'#مو��R،ا�R�!2ر,�i*#راتCإ!�از,�iت)�,#Nی

��تت'7مم�و,�#،وآ��نC!7ج7د����ا��6ج"�#ی �ت�ت�Lا�
یIا��Xاد ه28ءمI!�����2دةا�
 2010 ) ،��آ�آ(وت�p7[ا��.��رأ�D���*�ت �ا��.��رت)�h�L�Bن �،

و/�ج�تا��'d/�ج�ت، نI�,7إ�iا��6ج�ت!�')��!'��مCم���7ن��ی"ن�dSأنن)�L�Bوأ��Fًا
7� )ا2ج���,�" –اXمI –ا��)�7�7ج�" (وه�ا�#ن����tت�.+ثا���Dا��'d/�ج�تأم�،ا��

 .و!#ن�ً�ن�)�ً�����!RN�ا���د ن�7,#مإ�iت8دي�hن �إش�0, �ی����إذا ا��'�6�dج�ت

���ا��I��tت�Dوه�ا���7/�ج�تا�Fkو!���Bف�ی)�ه�وإش�0, �ا�
ات   تUآ�# –ا��'#ی��وها�
��لم)�7ىو!�Cf7ا���دن���7وی)�,#Rيا��N0ا�،IR�a�0�6ثأث!Xا"�����Zأنا�fتأ�����ا�

���ا��6ج�ت!hش�0عت'7م2����� ) ا���7/�ج�ت ( ا��.ا�

]�D�6نیBن (1998)ا�U!أش�0ع,#م�
��ا2ض�Bا!�تمIا�R.���� 7رت8ديا��6ج�ته
"�SNاا�
��6ومم�ی6#ثوه��Iی"ا��,�ی"م��Xو.ا$�
ج��U!Lن (2003),)��ياوردآ
�"��ا��Uث����ر�9)�ً�,�مً+تRN�ا��6ج�تSش��Bما�X��"�'�'6ا�Lت�ض��Bا� Z6وا���6نا�
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"������0تC�Cوت��0ا��7م�Cوت��7وا�Bم���ا���8)"��ا��#عا��B�م�ی��'#�وه
ا!�Rءأو��Zدون
 .ا2ی7ا�9"

 

%���اا����ی�ت�$#ا�'&���� :

#�ا�7DءمIم^ی#اً ���'�!Uن �����2ا�#را�" ه
���إ��Cن)��#م���ر!�.�!"ا�)�!'"ا����ی�تت
i���وی#آ���ی"ا����ی�تج�ءت/�mا�#را�" ه
�و��،ا��)� #�"ا��t"�#ى ا�7ا�#يا��6م�ن,

7�"ن��ة���'�و!�0�7وم��/��i�
ا ،ا��3نZه
ا,�#�م�مLوم�7ا�'"م�)3�"#را�" ا�ه
�ت
 : وه���)I�00ذ�$ وی�7دا�7اردة ا����ی�تت�$��ورد

•aو��/$��[وا��Rم�"ا���ه�ةا�0�Xبت�)��ا����ی�تتF7ك�ا���Xل�
I�6وم���"ا����دًاا�/���"�7�Bا�iو�Xا .

أآ#� م�وه
اا������"ا��6ج�ت�# ,#م!UنCا��6م�ن �)�تا�)�!'"ا����ی�تان•
م���7مIآ�,��Cأآ#م�وه
ااXو��"ا�ن)�ن�"ا��6ج�ت�# ,#موآ
�$،��وی#
$�
. !�0�7وآ
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 :ا�����ا��را��ت    2.2 

ت�a,7 ا�#را��ت ��7ض7ع ا�#را�" ��R � �� ت�!I�! r ا��6م�ن ا������ وا��6م�ن ا�27دي،�
ا �'# 
�a ا��0/." ا�#را��ت ا����: ت��و�a آ� م7ض7ع ,�i /#ىج

��ا��را��ت 2.2.1 : ا�&�

�Hأ1درا��•�Aا�&@?� ( 2013 ) "ر�8ا5��ء��ىا�Uاتت��ی�و)�'1ىا51يا�+�)�ن
��
��8ا�(�اه�����Aو"Q�A(ا�(�اه��"Mا����Aا�/�;�$
"a�#ا����6"ا�#را�" ه

�3���Lا���اه'��I#ى ا�
ات ت'#ی�وم)�7ىياX!7ا��6م�ن!�Iا��+*" إ�iا����ف�ا�
���B(��=aو*#ا��!"���أنCا�#را�"ن��w9وأp �ت،ا�#را�"م�3�LمIم�اه'ً� ( 1020 ) ا�

،وا2*��دي،ا���)� ( ا���اه'�I/�م�نم)�7ى!�Iإ/��9"د�2"ذات,R)�",+*"ت7ج#
�,���� .�#ی �ا�
ات وت'#ی�اXبوج7دمI )وا2ج��R7رزاد��N�6انا���!Iبوج7دمXا

م)�7ى��إ/��9"د�2"ذات ��وقوج7دا�#را�"و!��a .ا���اه'��I#ى ا�
ات ت'#ی�*�
�7رNدي،ا���)� (!���6م�نا����اه'�I )وا2ج���,�،وا2*���I�6وم��وج7دمIا�

�0��وا��7ت،اN��2 �د (!)Z0اXبBا�،I3(ق،ا�+Bل،ا�)��، ا��ا���ض، ا2ن�
�7ردرج"��إ/��9"د�2"ذات ��وقووج7د )ا�N#ی#N�6م�نا���!Iبوج7دمXى ا#�

I�'اه����،ا�y�3( ا�#را�" ���=��اتو�'ً�ا��و�Z0،ا����6"ا�*�م"م�Rن، ا�)IRم�Rن،ا�
ا���اه'��I#ى ا�
ات ت'#ی�م)�7ى��إ/��9"د�2"ذات ��وقووج7د ).ا��6م�ن

I�6وم����،ا�y�3(ا�#را�" ���=��اتو�'ً�اXبوج7دمIا��م�Rن،ا�)IRم�Rن،ا�
).نا��6م���7ات،ا����6"ا�*�م"

ا��
��ا�3'�اب�$#وأث�Tا�(�اه��)�ح$��8ا�1ا��يا�+�)�ن: (2012)��ی,درا��•
�����ى�Aا�(�اه��ت)�1دی&������"ا�#را�"ه
�فت #.���اه'�I ا���)�ا��f2ابأث����

!����Fروذ�$ . ش'��زی�Z/ا�#آ�7رةا,#اد مIا���)�ا��f2ابا����0نتF��0B+لمIوذ�$
3�I��,7م')�"م�اه'" 60مIم7Rن",��"�م�اه'" ( 30)ووا�#یً�م�6وم"م�اه'"�(30 )
��f"م�6ومIدی"ا��2م���ديا2ا�#F�ذات ا��*�,����6'�وا���r�7وا2ج��Iص6"م

��دأ/#!�Iا/��9"د�2"ذات ��وقت7ج#!UنCا����w9وأp �ت.ا���وض!Xوه7ا"�^�ا�
"�,����ا/��9"د�2"ذات ��وق2ت7ج#!����وا�#ی�ا���6وم�تا���اه'�ت���gا2ج�
3�I�!I��,7ا���)�ا��f2اب���"ا��Sا2!��د!�0*�ا��.

��ا�ح'��"�ت" (2010)ی�1:درا��•�
 "ا���Qری�ا�(���7ت��8[ی'�موا�"'(����ا��

a�#ه� �فا�#را�"   ذ����� i�0�"��fوا2ج���,�"ا���)�"ا2/���ج�ت ,N��#ى ا�
ا����Z و,�iت7اج  �،ا���وا2ج���,�"ا���)�"ا��RN+ت   ,Iوا�NR[ ا2ی��م،ا���2ل
Cا��,�ی#'�مIا�#را�" ,��"ت7Rنa .ا2ی��م��,�ی"ا�� �ری"ا���8)�ت   �� � �م" ا�
(420)  ��� "�ا2و�i : م3�I��,7ا�iت')�� �ت� .��" I�! (10-15)ا2,��رمIو��

Iوا�.�ن�"ا2ی��ممIم��f،م� �آ� ا2ی��م���Nت i�وذآ7ر    (105 )م� � (210),
2,���دا,#اد�   ت�ا����0ن��S#ام!hا�#را�" !��ن�ت ج�L ت� .ان�ث (105)�!i�م'��س,
ا/��9"د�2" ذات   ��وق   وج7د ,#م:  ا�iا����w9ت7ص�a    .وا�ج���,�ا���)�ا��7ا��

i��'"ا��'�اتم)�7ى,���ت�^ىاXی��ما���2ل�#ى وا�ج���,�"ا���)�"!���RNN+ت   ا�
��B�ا����ز�� وا���ت�Z ا��7ع،(���=��ات �I�!7FX7ات،   ة اFXد   وا#���وا�Rاد   ا���X

ا�S#م�ت   ا���8)"، وا��ا�*�م"، وم�Rنا��Xة، ت)IRمIومL اXب،   و��ة /��"ا��Xة، 
ا���Xل !�Iوا�ج���,�"ا���)�"ا��RN+ت   م)�7ى�� ت'�رب ه��ك.)وا�ج���,�"ا���)�"
����oل   وا�*��دی" ا�ج���,�"ا���وف !Uنا��'�ربه
ا   وی�)� .اXی��مو��fاXی��م
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وا���6ن،ا�Z6   ا�i!���6ج" :ا�/���ج�ت وت��.�م�، �6# م��N! "اXی��م،و��fاXی��م
وا���3ح، وا��6��وا���'+ل،   وا��6ی"وا�����tن،واXمIا�
ات،   وا/��اموت'#ی�

ا�ج���,�وا��'#ی�وا2ن���ء،ا�)�B"،   وت'0�وا��7ج�C،ا�7ا�#ی"وا��,�ی"

�A(ZQ'Dا�(+�و)�Aا�5
�ل��ىا��$1آ��ا�(W^@ت : ( 2009 ) "إ�(����را��د•ا��5ی�
��فا�#را�" ه
�ت #ف "���i�أ���ل�#ى ش�7,ً�واXآ.�ا�)�7آ�"ا��RN+تأه�,

م#ى,�iا����فوآ
�$ –ا��Xی"ا��,�ی"مIا���6وم�Iوا���Xلا�ی7ا�9"ا���8)�ت
ا��'#انأث��ءا��B�و,��ا��'#ان���ةم�=��!��F+فا���6وم��I#ى تا��RN+ت�$ا�F+ف
y�3�8)�تون7عوا����ا�7ص��ا��� wا�m/�0ا��S#مو*#ا�#را��وا��)�7ىا���إذا��6

a=�!�Iم�وأ,��ره�f^ة*�Bع��ا�ی7اءم�8)�تمIو���"��� ( 133 ) ا�#را�" ,��"!
ا�0�Fر،����oلا2آ��tبم'��س( :اXدواتمIم3�m/�0�",7اوا��S#م .��" 16 – 10

�ب��7!�تا��6#ی�تم'��س،ا�ا���ا��RN+تأآ.�انإ�iا�#را�" ه
�وت7ص�a)وا�
�ب،ا�)�xا�)�7كه�ا��Xی"!��t �مIا���6وم�Iم� �ی��ن��اX,�اض،ا2آ��tب،ا�

"�������وا�ن�ثا�
آ7ر!�Iإ/��9"د�2"ذات ��وقج#تووآ
�$،اXو�i!��#رج"ا�
�#ی �ا��6��ض����ا���Xلانآ
�$ا����w9وأp �ت،ا�ن�ث���gا�^ا9#ة ا��6آ"

. واآ��tب�7اء/#,�iوا��B�اXمرأي/)Zأ*�ان �مLمRN+ت

�, ح�ة &_ ا�(W^@ت"(2007)ا�اه�Zدرا��•
���)` ار�Gدي �'< ��$��8  ���
 ا��
�����" ا��RN+ت ا���)�" "ا��W=&� ��ى أ�
�ل ا�(���7ت ا�ی1ا=�ه#�a ه
� ا�#را�" �

���" أه� ا�0�Xب ا��8دی" �ن��Nر ه
� اXآ.��ان��Nرًا !�I أ���ل ا���8)�ت ا�ی7ا�9" ،إص��" �
���" م'#ار وج7د ��وق ذات د�2" ا/�I�! "�9 آ� مI أ���ل ا�7Nارع وأ����ل ا��RN+ت و�

ا���8)�ت ا�ی7ا�9" ا��Sص" !�,�ی" أ���ل ا�7Nارع،�ذ ت7Rنa ,��" ا�#را�" مI أ���ل 
�،وأ��S#مa ا�#را�" ,#ة إ�0�Fرات�إ�0�Fر :ا�7Nارع وا���8)�ت ا�ی7ا�9" �� ا�'�ه�ة !

، وإ����رة )1981( ,0# ا�6��� م�)� ا�����R ا�R�!2ري ����oل إ,#اد �)�# ��F ا� وم6�7د
وإ����رة �6� أنBN" ا��,�ی" !����8)�ت ، )1986(���0ن�ت اXو��" إ,#اد ج��ل ش��� ت3��L ا

��� ا����X ،)1986(ش��� ا�ی7ا�9" إ,#اد ج��ل �وإ�0�Fر ر�� ا��ج� �73د أن[ ت'�I ��+م�
 ا��
 "���f #�� ت'��I م6�، وت7ص�a ا����w9 ا�i وج7د ��وق دا�" إ/��9ً� �#ى أ���ل )1976(!

(�8��ت ا�ی7ا�9" وا���Xل ا���دی�I �� *#رات � ا�R�!2ری" ���g أ���ل ا���8)�ت، وج7د ا�
 "6����وق ذات د�2" إ/��9" �#ى أ���ل ا���8)�ت ا�ی7ا�F�! "�9+ف ا�y�3 وذ�$ �

ا�ن�ث

ه#فا�'�ا=��ا�(�ح$�ت@)�U�$#ا5ب�/��با��
��ا5ث� :( 2004  )ح�Yجرا��د•
-9) م��Iا���Xل,�iا2ن��لأو!��B+قاXب�=��ب  ا���)�ا��Uث��ا����فإ�iا�#را�" 

11) "��a��
 ( 110 )مIت7Rنa :اXو�i،م3�I��,7ا�m60,��"،وش���
ةت���مI،وت

���م�/�"��اXو�iا�6�'"ت+م�
مIوا��Sمyا��ا!Lا���Iت+م��وهiا����Xا��

",7�
 ( 106 ) مIت7Rنaا�.�ن�"،و)اXب/�ض�ي(�
ا��+مم3���
ةت����7ن،وت.�م3�7,"ی

7ر ا�
آ�ءم'��سا��0/."،ا��S#مa )اXبi09�f(ا��+م��ص��gزآiأ/�# إ,#اد :ا�

م'��س، (1995) ا�dSNا��^ی^,0#إ,#اد  :ا2*��ديا2ج���,�ا��)�7ىم'��س،(1975)
��ن��w9،أ���ت  (1987)ا�00+وى��27 :إ,#اد  !���م7،آ�ن#�y، م�ك،آ����ن�#ات��U[ :ا�'

3�7,"ت+م�
!�Iإ/��9ً�دا�"��وقوج7د,Iا�#را�" �وت+م�
)اXب/�ض�ي(اXو�iا�
",7�3�����gا�'��م)�7ى��)اXب�09�f(ا�.�ن�"ا��
.اXب�09�fا��+م�
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��1ح�ةا�W&1ر"(2002) ا�اه�Zدرا��•���
��'1اN8و�@?'�Qا����
��ىوا�"'(���ا��
����A(ل�
ا�#را�" ه
�ت #ف "ا��5ی�ا����ی�)Aا�(+�و)�Aو3��ا�(+�و)�Aا�5

��ف���i�3�7,�ت!�Iا���وق,�*�ىا���8)�ت،أ���لأ���لا��#ارس، ا���ل(ا�.+ثا�
(S.O.S 7روأن�ثً�ذآ7رًا�N��!فوا�ا���)�"،!��7/#ة���i�3�7,�ت!�Iا���وق,�ا�.+ث ا�

�NR[إض��"وا2ج���,�ا���)�!���7ا���I,"*+��7ر!�Iا�Nوا��7ا��ا���)�"!��7/#ةا�
3�7,"�#ى وا2ج���,�ا���)��ا����I ت+م�
م��I�148مIا�#را�",��"ت7Rنa.ا�
L!ا��اyم�Sوا�I��9ا2!�#اI��,م7زi�أ���ل،��0��"�أ�)(م3�7,�تث+ث,

ان�ث، 30وذآ7ر 30-��� 60م3�7,"آ�ض�S.O.S m�/a)*�ىا���8)�ت،أ���ل
aم#S�0را�#را�" وأ���F7رذآ�ءاأو��"!��ن�تا����رة (1972) ص��gزآ�أ/�#إ,#اد م

�7ر،وم'��س (1983)و��#����أ,#اد ا���)�ا��7ا��وم'��سا���8)�ت،���XلNا�
درج�تم�I�!r�7ا/��9ً�دالارت�0ط�7ج7دا����w9وت7ص�aا��0/."،ا,#اد �)�"ا��!��7/#ة
�7را�I�(�3مIا���XلN��!ووج7دا���)�وا��7ا��ا���)�"!��7/#ة،�,��دا�"��وقوا2ج�
�ً�9�3�7,�تدرج�تم�I�!r�7ا/�ا���)�!���7ا�� -وإن�ثذآ7ر–ا�I�(�3مIا�.+ث ا�

،�,��3�7,�ت��ا�ن�ثا���Xلدرج�تم�I�!r�7ا/��9ً�دا�" ��وقوج7دوا2ج��ا�
�7را�.+ثN��!�9ً�دا�"��وقا���)�"،وج7د!��7/#ة�ا�
آ7را���Xلدرج�تم�I�!r�7ا/

3�7,�ت����7را�.+ثا�N��!�9ً�دا�"��وقوج7دا���)�"،!��7/#ة�درج�تم�I�!r�7ا/
�6"وا2ج���,�ا���)�ا��7ا����ا�I�(�3مIا���8)�ت���لوأا��#راسأ���ل�أ���ل�

ا��#راسوأ���لS.O.S*�ى أ���لدرج�تم�I�!r�7ا/��9ً�دا�"��وقوج7دا��#راس، 
IمI�(�37را��N��!6"ا���)�"!��7/#ة��.S.O.S *�ى أ���ل�

2.2.2 �� :ا��را��ت ا5"�!

•�G�W�3�8ن وت �درا�(Fagan & Churchill, 2012):"#$� لأث�ر ا�;@ق�
 "ا��
ا��� w ا�7ص�� وآ�نa ه#�a ا�#را�" ا�i ا�m60 �� أث�ر ا�B+ق ,�i ا���2ل وا��S#م

a7نRت ��Bوا� Iا�7ا�#ی I�! ت�*+��وأp �ت ن��w9 ا�#را�" ) 699(ا����" مI اXداة م'��س �
IR��3�L اص+/ � ،و!�Sص" ا�i ان ا�B+ق ی)Z0 اض�ار 2ی���! �Dل وت���Xى ا#�

اXج���,� وا��N0ي، � RN! 7� ر�9)� وأ���� ی8ث� ,�i و�Fص" !Uن � ت)� �$ رأس ا���ل
�[ !RN� دا�9 ا��Xة یI و*# ت8دي )،وا�#یI ،وا�)��7ق، وا�7R6م"ا��Xة ،وا��#ر�"(Dوی

iوی8ا�،Iا���2ل وا�7ا�#ی I�! "*+� ����*dديص�ا,�ت م#م�ة ����Rءة ا2ج���,�" وا�
��'#ان ا�#,� ا���)� ا���2ل وآ�� ی8دي ا�B+ق ����B6 ا��+*�ت !�I ا�7ا�#یI و!
�$ ی8دي

i�.اXموا������ �#ى ا���2ل وی�'� ا�R.�� مI اX,�0ء ,

3��ب )�Wرآ� ا�1ا��یA �8 ا��5ة �$#": (Donovan, 2010)درا�� دو��81ن• ��تEث
���" م#ى " ا5��ء��i اX!��ءتUث�� ��fب م�Nرآ" ا�7ا�#یI �� ا��Xةوه#�a ا�#را�" �, .

�� ا�
آ7ر ووض� � آU!��ء �� /��" �'#ان*Uت I�! "*+�اXب ،وت� ,�� م'�رن" !�I وی�d6 ا�
وت��و�a ا�#را�" ).اXم واXب(ی�أ� � وا�#ی�I ا2!��ء ا�
یI ت�!7ا �� أ��ة ت�أ� � اXم وأ��ة

 Zة ج7ان#,:g�3ارس،وا وا��3ا�9 ،وا�#��� �� ا�*Uا�7ص�� ). ا��)�ب(ا�� w ��وا��S#م ا�
iا�#را�" ا� a�Fأب ی� �ون ن)0" و ��f I8ون �� أ��ة مNی� Iی
أن اX!��ء ا�
آ7ر ا�

Iق,���" م+FXا Iم "���و*�� ا�7*7ع !���3ی�"، وا�7�3ح، وا2ن�6اف !�2ض��" ا�i ن)0" *
Iی�F2ا Lم� م���i اX!��ء ا�
آ7روأن ��fب اXب �C تUث��. ا��, gواض  Iذ�$ م � pو،

ش�7ره� F+ل ,#م م�Nرآ� � مL ا��I�B�6 ! � داF� ا��Xة و�Fرج �، و,#م
.وا�FXیI!��.'"،وأص760ا أآ.�ًا ت�ددًا، و��y �#ی � ا�'#رة ,�i ت'0� ذات �
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ا�(W^@ت ا��$1آ�� ��� ا�5
�ل ا�(+�)�A( A ا����ی� )" Merz ،2008(درا�� )��ز •
�� وا�"'(����ا�&
��ف ,�i ا��RN+ت ا�)�7آ�" ,�# ا���Xل " :����ه#�a ه
� ا�#را�" �

 ",7�3���a ,��" ا�#را�" ث+ث م3�7,�ت، ا�Dإذ ت ،"�,��ا��7د,�I �� دور ا��,�ی" ا2ج�
ا��=
ی" ا����R" وا��,�ی" ا��6"  اXو�i ه� أ���ل م+جx اXی��م ا��و��" ت�'i �� � ا���Xل

Fو Z��3�7," ا�.�ن�" ض�a أ���2ً مI وا���7ا ���6م�ن ا������ مI م'#م� ا��,�ی"،وا�D
3�7," ا�.��." ض�a أ���2ً �,#ة م+جo� xی��م �� ا����� ت��وتa �� � م)�7ی�ت ا��6م�ن، وا�

CBCLمI م+جx روم�ن�" ����oل اXی��م وأ��S#مa ا�#را�" *�9�" درا�" ا�)�7ك

w9ت ا����� pل وأ���Xت  أن ا+RNم Iه� م'�دی� م#�, aآ�ن �ً�,��ا���6وم�I ,����ً� وأج�
ا2ن��0� وا�)�7ك ا��#وان� ومI ث� �hن اX/7ال اXج���,�" وا������" ا�)��t" ا��� ی7اج  � 
 ]��Sا ی
ا���Xل ا���6وم�I مI ا��,�ی" ا��Xی" وا��7د,��I �� دور ا��,�ی" ا�0#ی�" وه

.و�� م)�7ی�ت ا��,�ی"

و�@?'S )��ر�� ت	1ر ا�Uات") Nakadi & Mukallid (2000 �ي و)�آ$��درا�� ��آ•
�� ا5آ�دی(� �8 ض1ء ا��Y: وا�	, ��ى ���� )A �@ب ا�(�ح$�	+'��ا�(';�1� �8 

6�� ه#�a ه
� ا�#را�" ��'# م'�رن" ��� 7م "دار ا5ی'�م �8 �!��ن ���! C�*+,ات و
ا�
ا���=��ات آ��y�3 ، ا��[ ، ن�r ا����ی"  !�uاXآ�دی�� �#ى ,��" مI اXی��م �� ض7ء

ا��6م�ن اXم7ي ، وا��6م�ن مI ا2ث��I م�ً� ، و*# !�=a ا2ج���,�" ، ا��6م�ن اX!7ي أو
 "���مI ا�ن�ث �� ا��7ف ا��Sمy وا�)�دس وا�)�!L �� ) 85(ا�
آ7ر ومI) 90(/�3 ا�

��0ن ت7ر ا�
ات م��#د اXوجC ، و*#�� ا/# م#ن ���0ن ، ا��S#م ا�m/�0 ا��م#ر�" اXی��م
]��i وج7د ��وق ذات د�2" إ/��9" �� م� 7م ا�
ات وت�^ي �, w9ا���� aد� ، y�3وا�

,+*" ارتI�! C���0 و,#م وج7د ��وق ذات د�2" إ/��9" ت�^ي ��7ع ا��6م�ن وآ
�$ وج7د
"����.� ا�#را��وا��6�آ� مI م� 7م ا�
ات وا��6�� ، و!�I م� 7م ا�
ات ا�

ه#�a " ا5داء ا�(�ر�� �[�
�ل ��� ا5م ا�1ح��ة" (Downey,1994)درا�� دو�� •
��ف ,�i اXداء ا��#ر�� ����oل ا���6وم�I مI ر,�ی" أ/# ا�7ا�#یI اXم أو ��ا�#را�" �

 أ���2ً م�6وم�I مI )409(وت7Rنa ,��" ا�#را�" مI ث+ث م3�7,�ت ض�a اXو�i . اXب
��ً+ مI ا��X )14269(، وا�.��."  ��ً+ م�6م�I مI اXب)3483(" اXم ،وا�.�ن�

"���R��i أن اXداء ا��#ر�� �7اء ����oل ا���6وم�I مI اXم أو اXب .ا�, w9ا���� aود�
م�)�ٍو ,�I�/ i ت�a*7 م3�7," ا���Xل ��f ا���6وم�I مI ا�7ا�#یI �� اXداء ا��#ر�� 

. ا��6م�ن مI ر,�ی" أ/# ا�7ا�#یI وتUث��� ا�)��0وأ�'a ه
� ا�#را�" ا�7Dء ,�i دور

 

��  : ا�'&��% �$# ا��را��ت ا���

�$ ا�#را��ت !����f مF I+ل ا����اض ا�#را��ت ا�)�!'" نU! #3ن ا�#را�" ا����6" ت�# ام�#ادًا��
�u ا�#را��ت آ#را�"! Lن��39 � م �� ]��Sان � *# ت Iن مU! � 39���! ا��� ج�ءت L�!أ!7 ر

!�ن   وه� مI ا�0�2ب ا���9)�" ���6م�ن، ودرا�" ,�ی[ن��ل ی8دي ���6م�ن ا������ا2
 وه
 م�أآ#تC درا�" ا!�اه�� !Uن ا��6م�ن ا�7ا�#ي ی8ث� ,�i ا��f2اب ���)� �#ى ا���اه'�ت

�,��ا�i ان و��ة اXب ت^ی# مI ، ودرا�" ی7نy ا���ل ا���8)�ت �#ی � *#رة ا*� ���7ا�� ا2ج�
!Uن ا2ن��ل ی8دي ودرا�" إ���,�� ا��� ج�ءت �� ن��39 �،ا2ی��م ��Z6 وا���6نا/���ج�ت 

�ب وا,�اض وج#ان�"��i ا��7ا�[ وا���6ن، و�� �+آ��tب ا���)� وا�, �ً�9�'� وا�
ي ی8ث� ت
درا�" ا!�اه�� ا��� أp �ت وج7د ,+*" ��y�3 �� ا�'#رات ا�R�!2ری" ���Xل ا���8)�ت 

# مI ا�'�� ا��8دي را�" /�3ج ا��� أp �ت �� ن��39 � !�ن ��fب اXب ی^ی وآ
�$ دا�ی7ا�9"
��Nآ� ,����"�. 
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�pU �ت درا�" ���fن وت�Nش� !�ن ا�B+ق ی8دي ��'#ان ا�#,� أم� !���)0" ��#را��ت اXج��0" 
 �����و!#را�" م��ز �hن اX/7ال اXج���,�" ،�+!��ء مI *0� اXب واXم ) ا��6م�ن ا������(ا�

وا������" ا�)��t" ا��� ی7اج  � ا���Xل ا���6وم�I مI ا��,�ی" ا��Xی" وا��7د,��I �� دور 
�[ و�� م)�7ی�ت ا��,�ی"،�Sا ی
ا��6م�ن  و!#را�" ن�آ#ي وم�آ��# أp �ت !Uنا��,�ی" ا�0#ی�" وه

C  اXب �ودون��7ن اp �ت ان ��fب .اXم7م� ی8دي ��#ن� �� م)�7ى م� 7م ا�
ات �#ى ا���Xل
�i اX!��ء, gث�� واضUت. 

�[ ,I ا�#را��ت ا�)�!'"�S�� "ا�#را� �
ا��6م�ن ا������ �� ر!��r ض7ء م� ت'#م ��ن ه
"����� � واXداة !���6م�ن ا�7ا�#ي و�� !�u ا��'�ط ا��� �3" آ����Fر ا�, aا��� أج�ی "'B��وا�

�[ �� ن��39 ��S�� � �� .,I !�*� ا�#را��توه
ا !6# ذاتC ی3
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 رابعالفصل ال

 نتائج الدراسة
 مقدمة:4.1 

سيتم خالل هذا الفصل عرض للنتائج التي توصلت اليها الدراسة وذلك من خالل توضيح النتائج المتعلقة  
ومناقشتها فقد تم توزيع  بأسئلتها، ومن ثم عرض النتائج المتعلقة بفحص فرضياتها، ولتسهيل عرض النتائج

 درجات االستجابة بحسب االتي:
 

 نتائج األسئلة والفرضيات:4.2 
 السؤال األول:4.2.1 

 ما مستوى الحرمان الوالدي لدى أطفال المؤسسات اإليوائية؟

ة، أفراد العينواالنحرافات المعيارية إلجابات  ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية السابقلإلجابة عن السؤال  
وذلك على مقياس الحرمان الوالدي، وكل فقرة من فقراته "انظر ملحق رقم " وتبين أن قيمة المتوسط الحسابي 

(، أي أن مستوى الشعور 0.572(، وبانحراف معياري قيمته )3.23على الدرجة الكلية للمقياس قد بلغت )
 متوسطة. بالحرمان الوالدي لدى طلبة اإليواء بشكل عام قد كان بدرجة

  كذلك تبين أن أكثر ثالثة أمور مثلت حرمانًا والديًا لدى طلبة اإليواء بحسب المتوسط الحسابي
(، بمتوسط حسابي بلغت قيمته أشعر بالحاجة لحنان والّدي( )1إلجاباتهم قد كانت الفقرة رقم )

ث زميلي عن أشعر بالحزن عندما يتحد( المتعلقة بـ )6(، وبدرجة تقدير كبيرة، تالها الفقرة )4.129)
أحن الى ()5(، أي بدرجة تقدير كبيرة، ومن ثم الفقرة )3.66(، وبمتوسط حسابي قدره )والديه\ابيه

 كبيرة أيضا. (، وبدرجة تقدير3.65(، بمتوسط حسابي بلغت قيمته )طفولتي مع والّدي
 باتهم قد وكذلك تبين أن أقل ثالثة أمور مثلت الحرمان الوالدي بحسب المتوسطات الحسابية الستجا

( بدرجة 2.5644( )أحب أن أبقى منعزاَل في غرفتي( بمتوسط حسابي بلغت قيمته )10كانت الفقرة )
( )أشعر بالوحدة عادة أثناء وجودي بين الناس( بمتوسط حسابي بلغت 18ضعيفة ،ثم تلتها الفقرة )
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متعون بالحديث )أشعر بأن معظم الناس ال يست 11)( بدرجة ضعيفة وتلتها الفقرة)2.5743قيمته )
 (.2.7327معي( بمتوسط حسابي بلغت قيمته )

 
ودرجات االستجابة لكل فقرة من فقرات  واألنحرافات المعيارية( الفقرات والمتوسطات الحسابية4:1جدول )

 الحرمان الوالدي
 الترتيب

 الفقـرات الرقم
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.34658 4.1287 دّيأشعر بالحاجة لحنان وال 1 1

 كبيرة 1.34371 3.6634 أشعر بالحزن عندما يتحدث زميلي عن ابيه والديه 6 2

 كبيرة 1.36701 3.6535 أحن الى طفولتي مع والدّي 5 3

 كبيرة 1.27419 3.5941 أندمج في معظم النشاطات مع زمالئي 23 4

 كبيرة 1.45275 3.5446 أحتاج لوالدّي حين أمرض 24 5

 كبيرة 1.47326 3.5446 احصل على مصروف يكفيني مثل زمالئي 12 6

 كبيرة 1.33883 3.4950 عالقاتي طيبة بين أفراد أسرتي وبين أقاربي 16 7

 كبيرة 1.41757 3.4455 أشعر بنقص كبير لغياب والدّي 2 8

 كبيرة 1.43348 3.3069 أحتاج لنقاشاتي مع والدّي في مستقبلي 14 9

 كبيرة 1.26021 3.2475 بني الغضب ألتفه األسبابينتا 7 10

 متوسطة 1.38278 3.2178 أفتقد للدعم والتعزيز من قبل والدّي 9 11

 متوسطة 1.31202 3.1683 أنا كثير القلق 15 12

اشععععر بعععالحزن لععععده أمتالكعععي لعععات  مح و  بلفعععون   21 13

 كزمالئي

 متوسطة 1.46105 3.1584

عععوة مععن ال درسععة لحضععور ولععي احععزن عنععدما اسععتلم د 4 14

 أمري

 متوسطة 1.62316 3.1584

 متوسطة 1.50353 3.1386 افتقد الى وجود والدّي باألعياد 3 15

 متوسطة 1.43292 3.1287 أتجنب األشتراك ببعض األنشطة التي ي ارسها زمالئي  22 16

 متوسطة 1.42196 3.0891 أشعر بالحزن لعده مقدرة والدّي تأميين احتاجاتي 20 17

 متوسطة 1.46355 3.0891 أشعر بالحزن عندما أرى أحد أقاربي يحضن أوالده 8 18

أشععععر بعععالنقص لععععده امتالكعععي  ك بيعععوتر   نععع   مثعععل  13 19

 زمالئي

 متوسطة 1.62286 3.0792
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 متوسطة 1.64618 2.9901 أحسد زمالئي على مستوياتهم االقتصادية 19 20

 متوسطة 1.34216 2.8317 جت اعية على أفراد أسرتيأفضل أن تقتصر حياتي األ 17 21

 متوسطة 1.37034 2.7327 أشعر بأن معظم الناس ال يست تعون بالحديث معي 11 22

 ضعيفة 1.36636 2.5743 أشعر بالوحدة عادة أثناء وجودي بين الناس 18 23

 ضعيفة 1.35953 2.5644 أحب أن أبقى منعزالَ في غرفتي  10 24

  0.57172 3.2310 لكلية للحرمان الوالديالدرجة ا 

 

 : السؤال الثاني 4.2.2 

 لدى أطفال المؤسسات اإليوائية؟ما مستوى الحرمان العاطفي 

أفراد واالنحرافات المعيارية إلجابات  ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية السابقلإلجابة عن السؤال  
فقرة من فقراته "انظر ملحق رقم " وتبين أن قيمة المتوسط العينة، وذلك على مقياس الحرمان العاطفي، وكل 
(، أي أن مستوى 0.589(، وبانحراف معياري قيمته )3.17الحسابي على الدرجة الكلية للمقياس قد بلغت )

 بدرجة متوسطة. الشعور بالحرمان العاطفي لدى طلبة اإليواء قد كان

  يا لدى أطفال المراكز اإليوائية بحسب المتوسط كذلك تبين أن أكثر ثالثة أمور مثلت حرمانًا عاطف
بمتوسط حسابي (، أشعر بالقلق على مستقبلي العائلي)المتعلقة بـ (10الفقرة ) الحسابي إلجاباتهم قد كانت

(، أشعر بالخوف من المستقبلالمتعلقة بـ )( 27)(، وبدرجة تقدير كبيرة، تالها الفقرة 3.68بلغت قيمته )
يشاركني والّدي في ( )1)(، أي بدرجة تقدير متوسطة، ومن ثم الفقرة3.1782)وبمتوسط حسابي قدره 

 (، وبدرجة تقدير متوسطة أيضا.3.0792(، بمتوسط حسابي بلغت قيمته )مناقشة مختلف المواضيع 
 ( أنني شخص ( )5وتبين من الجدول ان الفقرات الثالث التي أحتلت اقل متوسطات حسابية كانت الفقرة

( )يشجعني والّدي عندما اقوم 13( بدرجة ضعيفة ،والفقرة ) 2.1089بمتوسط حسابي ) (نافع ألسرتي
يراودني كثيرًا الهروب من ( )17(، وتلتها الفقرة ) 2.2277بعمل ناجح( بمتوسط حسابي بلغت قيمته )

 ( بدرجة منخفضة. 2.2574( بمتوسط حسابي قيمته )ليي البيت نتيجة سوء معاملة والدّ 
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ودرجات االستجابة لكل فقرة من فقرات  واالنحراف المعياري ( الفقرات والمتوسطات الحسابية4:2جدول )
 الحرمان العاطفي

 الترتيب
 الفقـرة الرقم

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.38514 3.6832 أشعر بالقلق على مستقبلي العائلي  10 1

 متوسطة 1.60247 3.1782 أشعر بالخوف من ال ستقبل  17 2

 متوسطة 1.51448 3.0792 يشاركني والدّي في مناقشة مختل  ال واضيع  1 3

 متوسطة 1.57644 3.0693 أشعر انني أعيش ك ا يريد والدّي ليس ك ا اريد انا  7 4

 متوسطة 1.57719 3.0495 يضايقني ان اكون مع أحد الوالدين  14 5

 متوسطة 1.44421 2.8812 راتي يشاركني والدّي في اتخاذ قرا 8 6

 متوسطة 1.36904 2.8119 يس ح لي والدّي باالختالط باآلخرين   18 7

 متوسطة 1.42141 2.8020 يسود االحتراه بيني وبين والدّي  4 8

 متوسطة 1.40818 2.7624 يعرف والدّي عني الكثير  26 9

 متوسطة 1.48404 2.7228 بها يرغ ني والدّي على القياه باع ا  الاريد القياه  21 10

 متوسطة 1.35230 2.6535 يسامحني والدّي عندما أخطأ 9 11

 متوسطة 1.46267 2.6139 يفرق والدّاي في ال عاملة بيني وبين اخوتي  16 12

 متوسطة 1.40691 2.6139 أشعر باني غير محظوظ في أسرتي  22 13

 ضعيفة 1.45037 2.5941 أشعر بان لي شأناً في عائلتي  6 14

 ضعيفة 1.44510 2.5644 يشاركني والدّاي أفراحي  20 15

 ضعيفة 1.47393 2.5050 أشعر باالط ئنان مع والدّي  24 16

 ضعيفة 1.29317 2.4851 أشعر بأن والدّاي غير منصفين معي  23 17

 ضعيفة 1.33772 2.4455 أشعر باني ُمه ل من قبل عائلتي  12 18

 ضعيفة 1.45200 2.4356 ب ستواي الدراسي  يهتم والدّي 25 19

 ضعيفة 1.36701 2.3465 أشعر بالسعادة عندما ي دحني والدّي على ما اقوه به  15 20

 ضعيفة 1.41617 2.3366 أكون سعيد عندما يكون والدّاي مع بعضه ا  2 21

 ضعيفة 1.36331 2.3168 أست تع عندما أناقش أفكاري مع والدّي  11 22

 ضعيفة 1.33824 2.2970 والدّاي ال يثقان بّي  19 23
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 ضعيفة 1.34083 2.2673 ألتم برأي والدّي في مستوى دراستي  3 24

يراودنعي كثيععراً الهععروب مععن البيع  نتيجععة سععوء معاملععة  17 25

 والدّي لي

 ضعيفة 1.45364 2.2574

 ضعيفة 1.33328 2.2277 يشجعني والدّي عندما اقوه بع ل ناجح  13 26

 ضعيفة 1.18238 2.1089 أنني شخص نافع ألسرتي  5 27

  0.58928 3.1749 الدرجة الكلية للحرمان العاطفي 

  

  

 السؤال الثالث: 4.2.3

هل توجد عالقة بين مستوى الحرمان الوالدي ومستوى الحرمان العاطفي لدى أطفال المؤسسات 
 في فلسطين؟ اإليوائية

 نتائجها كاالتي:وكانت األولى وأنبثق عنه الفرضية 

 

 :. الفرضية األولى4.2.3.1

بين مستوى الحرمان الوالدي ومستوى  (α ≤ 0.05) الداللة مستوى  ال توجد عالقة دالة إحصائيا عند
 ". اإليوائية المؤسسات أطفال الحرمان العاطفي لدى

(، إذ تم Regressionاستخدام معادلة خط االنحدار ) تمفقد الدراسة،  لفحص هذه الفرضية من فرضيات
جاباتهم على مقياس  حساب معامل االرتباط بين إجابات أفراد العينة على مقياس الحرمان الوالدي، وا 

 الحرمان العاطفي، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول اآلتي:

في لدى أطفال الحرمان الوالدي ودرجة الحرمان العاطدرجة ( مستوى داللة العالقة بين 4:3جدول رقم )
 اإليوائية   المؤسسات

 مستوى الداللة (Rقيمة معامل االرتباط ) العدد 

 *0.000 0.484 101 العالقة بين الحرمان الوالدي والحرمان العاطفي

 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى الداللة   
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 (α≤0.05)اإلحصائيةئيا عند مستوى الداللة الجدول السابق وجود عالقة خطية دالة إحصايتضح من  
الحرمان الوالدي لدى أطفال المراكز اليوائية ودرجة الحرمان العاطفي لديهم، حيث بلغت قيمة  بين درجة

( مما يعني رفض 0.05(، وهي أصغر من )0.000(، وبمستوى داللة )0.484معامل االرتباط )
ه العالقة موجبة الفرضية الصفرية وتأكيد وجود العالقة، وبالنظر إلى قيمة معامل االرتباط يالحظ بان هذ

وقوية، بمعنى انه كلما زادت درجة الحرمان الوالدي لدى أطفال المراكز اليوائية، زادت درجة شعورهم 
  بالحرمان العاطفي.

 
 

وبخصوص النتائج المتعلقة باختبار الفرضية حول ميل خط االنحدار فقد كانت النتائج كما في الجدول 
 اآلتي: 

 
درجة للمتغير التابع )درجة الحرمان العاطفي(، على المتغير المستقل ) معاملي االنحدار (4:4جدول )

 الحرمان الوالدي(
 
 

 

 
(، وعليه يتم رفض 0.05صغر من )( وهو أ0.000يتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة قد بلغ )

الفرضية الصفرية، االمر الذي يؤكد على النتيجة السابقة بوجود العالقة الخطية بين المتغيرين المتمثلين 
بدرحة الحرمان الوالدي ودرجة الحرمان العاطفي، حيث يمكن كتابة معادلة خط االنحدار للعالقة بين 

 -المتغيرين على النحو اآلتي:
 درجة الحرمان الوالدي ×( 0.499+  1.563= ) المؤسسات االيوائيةلدى اطفال  ان العاطفيدرجة الحرم

 
 
 
 
 

 

 β  قيمةT : مستوى الداللةSignificant  

 0.000 5.257 1.563 مقطع خط االنحدار

 0.000 5.502 499. ميل خط االنحـدار
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 السؤال الرابع:4.2.4 

ات: لمتغير  تعزى  في فلسطين لدى أطفال المؤسسات اإليوائية الوالدي الحرمان مستوى  في فروق  توجد هل
جتماعية لبأ،، والمستوى التعليمي لالم، الجنس، ونوع الحرمان، والحالة االجتماعية لالم، والحالة اال

 .والمستوى التعليمي لبأ،؟

 ( وفيما يلي نتائج فحصها: 7-2وأنبثق منه الفرضيات الصفرية من )

 : الثانيةنتائج الفرضية  4.2.4.1 

 لدى الوالدي الحرمان مستوى  في (α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 .)ذكر ، أنثى( .الجنس لمتغير تعزى  اإليوائية ؤسساتالم أطفال

حيث ، (Independent T-test) "ت" للعينات المستقلة الفرضية السابقة فقد تم إجراء اختبار لفحص 
 -:االختبارهذا نتائج  اآلتييوضح الجدول 

فروق بين ( لداللة الIndependent T-test) "ت" للعينات المستقلةنتائج اختبار  (4:5جدول رقم )
  .تعزى لمتغير الجنس متوسطات إجابات أفراد العينة

المتوسط  الجنس 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيمة "ت" 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.51538 3.118 ذكر الحرمان الوالدي
99 -2.301 0.024 

 0.61290 3.377 أنثى

 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى الداللة   
 

بين متوسطات  ،(α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  اإحصائي دالةيتضح من الجدول السابق وجود فروق 
أفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان الوالدي بحسب متغير الجنس للطفل، اذ كانت قيمة الداللة إجابات 

(، مما 0.05صغر من )(، وهذه القيمة أ0.024اإلحصائية لالختبار على المقياس الكلي للحرمان الوالدي )
يعني وجود الفروق وبالتالي رفض الفرضية الصفرية المتعلقة بالجنس، أي أن هناك فروق في درجة الشعور 
بالحرمان الوالدي بين أطفال مراكز االيواء تعزى لمتغير الجنس للطفل، وبالرجوع الى المتوسطات الحسابية 

( مقابل متوسط للذكور بلغت 3.377ط اجاباتهن )يتضح بان الفروق هي لصالح االناث، حيث بلغ متوس
 .   (، اي ان مستوى الشعور بالحرمان الوالدي لدى االناث يفوق مستوى الشعور لدى الذكور3.118قيمته )
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 :ةالفرضية الثالثنتائج  4.2.4.2

 ىلد الوالدي الحرمان مستوى  في(α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
  أل، ، غيا، األم ، غيا، كليهما(.) غيا، ا .الحرمان نوع لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال

( الختبار One way - ANOVAلفحص الفرضية السابقة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي )
الذي يعيشه الطفل،  الحرمان نوعإجابات أفراد العينة بحسب متغير  متوسطاتمستوى داللة الفروق بين 

 -وفيما يلي جدول يوضح نتائج هذا االختبار:

الختبار مستوى داللة  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  (4:6جدول رقم )
 الحرمان نوعإجابات أفراد العينة تعزى لمتغير  متوسطاتالفروق بين 

 
 

 مصدر
 التباين 

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 توسطم
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 الوالدي حرمانلل 

 0.708 346. 115. 2 230. بين المجموعات
 331. 98 32.456 داخل المجموعات

 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى الداللة   
 

بين متوسطات  ،(α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  اإحصائي دالةوجود فروق عدم يتضح من الجدول السابق 
للطفل، اذ كانت قيمة الداللة  الحرمان نوعأفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان الوالدي بحسب متغير إجابات 

(، مما 0.05(، وهذه القيمة أكبر من )0.708اإلحصائية لالختبار على المقياس الكلي للحرمان الوالدي )
ضية الصفرية المتعلقة بنوع الحرمان الوالدي للطفل، أي أن درجة يعني عدم وجود الفروق وبالتالي قبول الفر 

الشعور بالحرمان الوالدي بين أطفال مراكز االيواء ال تختلف باختالف نوع الحرمان الذي تعرض له الطفل 
 سواء كان متمثال بغياب األب، أو غياب األم، أو غياب كليهما. 
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 ة: نتائج الفرضية الرابع 4.2.4.3

 لدى الوالدي الحرمان مستوى  في(α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 .)مطلقة ،أرملة ،منفصلة ،غير ذلك( .لبأم االجتماعية الحالة لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال

( الختبار One way - ANOVAلفحص الفرضية السابقة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي ) 
، وفيما يلي لألم االجتماعية الحالةإجابات أفراد العينة بحسب متغير  متوسطاتمستوى داللة الفروق بين 

 -جدول يوضح نتائج هذا االختبار:

لمستوى داللة الفروق  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : (4:7جدول رقم )
 لألم االجتماعية الحالةلعينة تعزى لمتغير إجابات أفراد ا متوسطاتبين 

 
 

 مصدر
 التباين 

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 الوالدي حرمانلل 

 0.698 479. 159. 3 477. بين المجموعات
 332. 97 32.209 داخل المجموعات

 (α ≤ 0.05)لداللة * دالة عند مستوى ا  
بين  ،(α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  اإحصائي دالةوجود فروق عدم يتضح من الجدول السابق  

، اذ كانت لألم االجتماعية الحالةأفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان الوالدي بحسب متغير متوسطات إجابات 
(، وهذه القيمة أكبر من 0.698ان الوالدي )قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على المقياس الكلي للحرم

، لألم االجتماعية الحالة(، مما يعني عدم وجود الفروق، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية المتعلقة ب0.05)
، لألم االجتماعية الحالةأي أن درجة الشعور بالحرمان الوالدي بين أطفال مراكز االيواء ال تختلف باختالف 

 و أرملة ، أو منفصلة بدون طالق، أو غير ذلك. سواء كانت مطلقة، أ
 

 :نتائج الفرضية الخامسة 4.2.4.4

 لدى الوالدي الحرمان مستوى  في(α ≤ 0.05)الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 .منفصل ، غير ذلك()مطلق ،أرمل ، .،لبأ االجتماعية الحالة لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال

( الختبار One way - ANOVAلفحص الفرضية السابقة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي ) 
ب، وفيما يلي لأل االجتماعية الحالةإجابات أفراد العينة بحسب متغير  متوسطاتمستوى داللة الفروق بين 

 -جدول يوضح نتائج هذا االختبار:
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لمستوى داللة الفروق  (،One way - ANOVA)ن األحادي نتائج اختبار تحليل التباي (4:8جدول رقم )
 بلأل االجتماعية الحالةإجابات أفراد العينة تعزى لمتغير  متوسطاتبين 

 
 

 مصدر
 التباين 

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 الوالدي حرمانلل 

 0.100 2.138 676. 3 2.027 بين المجموعات

 316. 97 30.658 داخل المجموعات

 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى الداللة   
 

بين  ،(α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  اإحصائي دالةوجود فروق عدم يتضح من الجدول السابق 
ب، اذ لأل جتماعيةاال الحالةأفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان الوالدي بحسب متغير متوسطات إجابات 

(، وهذه القيمة أكبر 0.100كانت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على المقياس الكلي للحرمان الوالدي )
 االجتماعية الحالة(، مما يعني عدم وجود الفروق، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية المتعلقة ب0.05من )
 الحالةفال مراكز االيواء ال تختلف باختالف ب، أي أن درجة الشعور بالحرمان الوالدي بين أطلأل

 ب، سواء كان مطلقًا، أو أرماًل ، أو منفصاًل بدون طالق، أو غير ذلك. لأل االجتماعية

 

 ة:نتائج الفرضية السادس4.2.4.5 

 لدى الوالدي الحرمان مستوى  في(α ≤ 0.05)الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
)أقل من ثانوية عامة، من ثانوية  .المستوى التعليمي لبأم لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال

   .على(أعامة حتى دبلوم، بكالوريوس ف

( الختبار One way - ANOVAلفحص الفرضية السابقة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي )
ب متغير المستوى التعليمي لألم، وفيما يلي إجابات أفراد العينة بحس متوسطاتمستوى داللة الفروق بين 

 -جدول يوضح نتائج هذا االختبار:
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لمستوى داللة الفروق  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  (4:9جدول رقم )
 إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألم متوسطاتبين 

 
 

 مصدر
 التباين 

 مجموع
 اتالمربع

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 الوالدي حرمانلل 

 0.736 307. 102. 2 204. بين المجموعات
 331. 98 32.482 داخل المجموعات

 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى الداللة   
 

بين  ،(α ≤ 0.05)ند مستوى الداللة ع اإحصائي دالةوجود فروق عدم يتضح من الجدول السابق 
أفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان الوالدي بحسب متغير المستوى التعليمي لألم، اذ متوسطات إجابات 

(، وهذه القيمة أكبر 0.736كانت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على المقياس الكلي للحرمان الوالدي )
وق، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بالمستوى التعليمي (، مما يعني عدم وجود الفر 0.05من )

لألم، أي أن درجة الشعور بالحرمان الوالدي بين أطفال مراكز االيواء ال تختلف باختالف المستوى 
التعليمي لألم، سواء أكانت تحمل مؤهال يقل عن ثانوية عامة، أو من ثانوية عامة حتى دبلوم متوسط، أو 

 فأعلى.بكالوريوس 

 

 :نتائج الفرضية السابعة4.2.4.6 

 لدى الوالدي الحرمان مستوى  في (α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
وية )أقل من ثانوية عامة، من ثان .المستوى التعليمي لبأ، لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال

 على(عامة حتى دبلوم، بكالوريوس فأ

( الختبار One way - ANOVAالفرضية السابقة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي ) لفحص
إجابات أفراد العينة بحسب متغير المستوى التعليمي لألب، وفيما يلي  متوسطاتمستوى داللة الفروق بين 

 -جدول يوضح نتائج هذا االختبار:
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لمستوى داللة  (،One way - ANOVA)ألحادي نتائج اختبار تحليل التباين ا (4:10جدول رقم )
 إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب متوسطاتالفروق بين 

 
 

 مصدر
 التباين 

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 الوالدي حرمانلل 

 0.551 599. 197. 2 395. بين المجموعات

 329. 98 32.291 داخل المجموعات
 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى الداللة   
 

بين  ،(α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  اإحصائي دالةوجود فروق عدم تضح من الجدول السابق ي
لألب، اذ  أفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان الوالدي بحسب متغير المستوى التعليميمتوسطات إجابات 

(، وهذه القيمة أكبر 0.551كانت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على المقياس الكلي للحرمان الوالدي )
(، مما يعني عدم وجود الفروق، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بالمستوى التعليمي 0.05من )

ز االيواء ال تختلف باختالف المستوى لألب، أي أن درجة الشعور بالحرمان الوالدي بين أطفال مراك
التعليمي لألب، سواء أكان يحمل مؤهال يقل عن ثانوية عامة، أو من توجيهي الى دبلوم متوسط، أو 

 بكالوريوس فأعلى.

 

 :السؤال الخامس4.2.5 

 تعزى  في فلسطين عاطفي لدى أطفال المؤسسات اإليوائيةال الحرمان مستوى  في فروق  توجد هل
لجنس، ونوع الحرمان، والحالة االجتماعية لالم، والحالة االجتماعية لبأ،، والمستوى ات: المتغير 

 التعليمي لالم، والمستوى التعليمي لبأ،؟

 ( وكانت نتائجها كاالتي: 13-8وقد أنبثق عنه الفرضيات الصفرية من )

 ة:ثامننتائج الفرضية ال 4.2.5.1 

 لدى عاطفيال الحرمان مستوى  في(α ≤ 0.05) لداللةا مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 .)ذكر ، أنثى( .الجنس لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال
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 "ت" لعينتين مستقلتين فقد تم إجراء اختبارمن فرضيات الدراسة الفرضية السابقة  لفحص
(Independent T-test) ، االختبارهذا نتائج  اآلتيحيث يوضح الجدول:- 

( لداللة الفروق بين Independent T-test) "ت" للعينات المستقلةنتائج اختبار  (4:11م )جدول رق
 في مستوى الحرمان العاطفي تعزى لمتغير الجنس  متوسطات إجابات أفراد العينة

 الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيمة "ت" 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 64524. 3.034 ذكر الحرمان العاطفي
99 -2.834 0.006 

 45248. 3.358 أنثى

 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى الداللة   
 

بين متوسطات  ،(α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  اإحصائي دالةيتضح من الجدول السابق وجود فروق 
ذ كانت قيمة الداللة أفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان العاطفي بحسب متغير الجنس للطفل، اإجابات 

(، 0.05(، وهذه القيمة أصغر من )0.006اإلحصائية لالختبار على المقياس الكلي للحرمان العاطفي )
مما يعني وجود الفروق وبالتالي رفض الفرضية الصفرية المتعلقة بالجنس، أي أن هناك فروق في درجة 

تغير الجنس للطفل، وبالرجوع الى الشعور بالحرمان العاطفي بين أطفال مراكز االيواء تعزى لم
( مقابل 3.358المتوسطات الحسابية يتضح بان الفروق هي لصالح االناث، حيث بلغ متوسط اجاباتهن )

(، اي ان مستوى الشعور بالحرمان العاطفي لدى االناث يفوق 3.034متوسط للذكور بلغت قيمته )
 مستوى شعور الذكور به.

 

 ة:نتائج الفرضية التاسع4.2.5.2 

 لدى عاطفيال الحرمان مستوى  في(α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 .غيا، كليهما() غيا، األ، ،غيا، األم ، .الحرمان نوع لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال
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( الختبار One way - ANOVAلفحص الفرضية السابقة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي )
، وفيما يلي جدول  الحرمان نوعإجابات أفراد العينة بحسب متغير  متوسطاتمستوى داللة الفروق بين 
 -يوضح نتائج هذا االختبار:

الختبار مستوى  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  (4:12جدول رقم )
 .الحرمان نوعة في مستوى الحرمان العاطفي تعزى لمتغير إجابات أفراد العين متوسطاتداللة الفروق بين 

 
 

 مصدر
 التباين 

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 عاطفيال حرمانلل 

 244. 1.433 493. 2 987. بين المجموعات
 344. 98 33.738 داخل المجموعات

 (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة * دالة   
 

بين  (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  اإحصائي دالةوجود فروق عدم يتضح من الجدول السابق 
للطفل، إذ كانت  الحرمان نوعأفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان العاطفي بحسب متغير متوسطات إجابات 

(، وهذه القيمة أكبر من 244.للحرمان العاطفي )قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على المقياس الكلي 
(، مما يعني عدم وجود الفروق وبالتالي قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير نوع الحرمان 0.05)

الوالدي للطفل، أي أن درجة الشعور بالحرمان العاطفي لدي أطفال مراكز اإليواء ال تختلف باختالف نوع 
 سواء كان متمثال بغياب األب، أو غياب األم، أو غياب كليهما.  الحرمان الذي تعرض له الطفل

 
 ة:نتائج الفرضية العاشر 4.2.5.3 

 لدى عاطفيال الحرمان مستوى  في (α ≤ 0.05)الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 .فصلة،غير ذلك()مطلقة ،أرملة ،منلبأم االجتماعية الحالة لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال

( الختبار One way - ANOVAلفحص الفرضية السابقة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي )
، وفيما يلي لألم االجتماعية الحالةإجابات أفراد العينة بحسب متغير  متوسطاتمستوى داللة الفروق بين 

 -جدول يوضح نتائج هذا االختبار:

لمستوى داللة  (،One way - ANOVA)بار تحليل التباين األحادي نتائج اخت (4:13جدول رقم )
 لألم االجتماعية الحالةإجابات أفراد العينة تعزى لمتغير  متوسطاتالفروق بين 
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 مصدر
 التباين 

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 عاطفيال حرمانلل 

 339. 1.135 393. 3 1.178 ين المجموعاتب

 346. 97 33.547 داخل المجموعات
 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى الداللة   
 

بين (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  اإحصائي دالةوجود فروق عدم يتضح من الجدول السابق  
، إذ لألم االجتماعية الحالةغير أفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان العاطفي بحسب متمتوسطات إجابات 

(، وهذه القيمة أكبر 339.كانت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على المقياس الكلي للحرمان العاطفي )
 الحالة(، مما يعني عدم وجود الفروق، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية المتعلقة ب متغير 0.05من )

حرمان العاطفي لدى أطفال مراكز اإليواء ال تختلف باختالف ، أي أن درجة الشعور باللألم االجتماعية
 ، سواء كانت مطلقة، أو أرملة، أو منفصلة بدون طالق، أو غير ذلك. لألم االجتماعية الحالة

 الفرضية الحادية عشر:نتائج  4.2.5.4

 لدى يعاطفال الحرمان مستوى  في(α ≤ 0.05)الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 .غير ذلك(منفصل ،أرمل ،)مطلق ، .،لبأ االجتماعية الحالة لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال

( الختبار One way - ANOVAلفحص الفرضية السابقة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي )
ب، وفيما يلي لأل الجتماعيةا الحالةإجابات أفراد العينة بحسب متغير  متوسطاتمستوى داللة الفروق بين 

 -جدول يوضح نتائج هذا االختبار:

لمستوى داللة  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  (4:14جدول رقم )
 .بلأل االجتماعية الحالةإجابات أفراد العينة تعزى لمتغير  متوسطاتالفروق بين 

 
 

 مصدر
 التباين 

 مجموع
 المربعات

 درجات
 يةالحر 

 متوسط
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 عاطفيال حرمانلل 

 331. 1.155 399. 3 1.198 بين المجموعات

 346. 97 33.527 داخل المجموعات
 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى الداللة   
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بين  ،(α ≤ 0.05)اللة عند مستوى الد اإحصائي دالةوجود فروق عدم يتضح من الجدول السابق 
ب، إذ لأل االجتماعية الحالةأفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان العاطفي بحسب متغير متوسطات إجابات 

(، وهذه القيمة أكبر 331.كانت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على المقياس الكلي للحرمان العاطفي )
 االجتماعية الحالةقبول الفرضية الصفرية المتعلقة ب (، مما يعني عدم وجود الفروق، وبالتالي0.05من )
 الحالةب، أي أن درجة الشعور بالحرمان العاطفي لدى أطفال مراكز اإليواء ال تختلف باختالف لأل

 ب، سواء كان مطلقًا، أو أرماًل ، أو منفصاًل بدون طالق، أو غير ذلك. لأل االجتماعية

 عشر: نتائج الفرضية الثانية4.2.5.5 

 لدى عاطفيال الحرمان مستوى  في(α ≤ 0.05)الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
)أقل من ثانوية عامة ، من ثانوية  .المستوى التعليمي لبأم لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال

 .عامة حتى دبلوم متوسط ، بكالوريوس فأعلى(

( الختبار One way - ANOVAبار تحليل التباين األحادي )لفحص الفرضية السابقة فقد تم إجراء اخت
ي إجابات أفراد العينة بحسب متغير المستوى التعليمي لألم، وفيما يل متوسطاتمستوى داللة الفروق بين 

 جدول يوضح نتائج هذا االختبار:

لة لمستوى دال (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  (4:15جدول رقم )
 .إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألم متوسطاتالفروق بين 

 
 

 مصدر
 التباين 

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 للحرمان العاطفي 

 841. 173. 061. 2 122. بين المجموعات
 353. 98 34.602 داخل المجموعات

 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى الداللة   
 

بين  ،(α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  اإحصائي دالةوجود فروق عدم يتضح من الجدول السابق 
أفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان العاطفي بحسب متغير المستوى التعليمي لألم، إذ متوسطات إجابات 

(، وهذه القيمة أكبر 841.ية لالختبار على المقياس الكلي للحرمان العاطفي )كانت قيمة الداللة اإلحصائ
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(، مما يعني عدم وجود الفروق، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير المستوى 0.05من )
التعليمي لألم، أي أن درجة الشعور بالحرمان العاطفي لدى أطفال مراكز اإليواء ال تختلف باختالف 

ستوى التعليمي لألم، سواء أكانت تحمل مؤهال يقل عن ثانوية عامة، أو من ثانوية عامة حتى دبلوم الم
 متوسط، أو بكالوريوس فأعلى.

 
 ة عشر:الفرضية الثالث 4.2.5.6

 لدى عاطفيال الحرمان مستوى  في(α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
)أقل من ثانوية عامة ،من ثانوية عامة المستوى التعليمي لبأ، لمتغير تعزى  ئيةاإليوا المؤسسات أطفال

 ، بكالوريوس فأعلى(حتى دبلوم متوسط
 

( الختبار One way - ANOVAلفحص الفرضية السابقة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي )
ير المستوى التعليمي لألب، وفيما يلي إجابات أفراد العينة بحسب متغ متوسطاتمستوى داللة الفروق بين 

  -جدول يوضح نتائج هذا االختبار:
لمستوى داللة  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  (4:16جدول رقم )
 إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب متوسطاتالفروق بين 

 
 

 مصدر
التباين   

 مجموع
 المربعات

رجاتد  
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة "ف"
ةالمحسوب  

 مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
يللحرمان العاطف   

 405. 911. 317. 2 634. بين المجموعات
 348. 98 34.090 داخل المجموعات

 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى الداللة   
 

بين  ،(α ≤ 0.05)توى الداللة عند مس اإحصائي دالةوجود فروق عدم يتضح من الجدول السابق 
أفراد العينة فيما يتعلق بالحرمان العاطفي بحسب متغير المستوى التعليمي لألب، إذ متوسطات إجابات 

(، وهذه القيمة أكبر 405.كانت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على المقياس الكلي للحرمان الوالدي )
التالي قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بالمستوى التعليمي (، مما يعني عدم وجود الفروق، وب0.05من )

لألب، أي أن درجة الشعور بالحرمان العاطفي بين أطفال مراكز اإليواء ال تختلف باختالف المستوى 
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التعليمي لألب، سواء أكان يحمل مؤهال يقل عن ثانوية عامة، أو من توجيهي إلى دبلوم متوسط، أو 
 بكالوريوس فأعلى.
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 الخامس الفصل

 

 والتوصيات النتائج مناقشة
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 الخامس لفصلا

 النتائج مناقشة

 

 األسلا   لتوضلح  وذلل  الدراسل   نتل ج  لمن قشل  ومفصل    كل م    عرضل    الفصل  هذا يتضمن
  .فرضح ته  ومن قش  وتفسيره 

 الدراسة بأسئلة المتعلقة النتائج مناقشة 5.1 

 :األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة5.1.1  

 فلسطين؟ في اإليوائية المؤسسات أطفال لدى الوالدي الحرمان مستوى  ما

 بدرج  ك ن قد االيواجح  المؤسس ت أطف ل لدى الوالدي الحرم ن مستوى  ان الدراس  نت ج  من تبين
 شلعور مسلتوى  ان اي.(0.572) قحمتل  معحل ري  وال نحرا   (3.23) حسل ب  وامتوسل  متوسط 
 الوالدي الحرم ن ظهور ف  السب  الا حث  تعزو  وقد متوسط  بدرج  االيواجح  المؤسس ت اطف ل
 أبحل  علن حديثل  عنلد ال لحزن  والشلعور الواللدي للحنل ن الح جل  اظهلروا انهل  اذ المتوسط  بدرجت 
 وجلود  سلب ا وذلل  النل   بوجلود والوحلد  غرفتل  فل  منعلزال   اق ج  الى هذا يؤدي لذا زم ج  ام  
( ودراسل  2010يلون    دراسل  أكدتل  مل  وهلذا االجتم عحل  ا لع قل ت حعنلى ال مؤسسل ت  اطل ر داخل 
 (2004حج ج  

 :ه  فقرات ث لث  ف  أكثره  الحرم ن مستوح ت وظهرت

  (4.129) قحمتل  بلغلت حسل ب  امتوسل  واللديي  لحنل ن ا لح جل  أشلعر(1) رقل  فقلر  
  كبير   تقدير وبدرج 

  وامتوسل  والدحل  \ابحل  علن زميلل  يتحلد  عنلدم  ال لحزن  بللششعر المتعلقل  (6) الفقلر 
  كبير   تقدير بدرج  أي  (3.66) قدر  حس ب 

  (3.65) قحمتل  بلغلت حس ب  امتوس  والديي  مع طفولت  الى أحن المتعلق  (5) الفقر  
 .أحض  كبير  تقدير وبدرج 
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  :ثانيال السؤال المتعلقة النتائج مناقشة5.1.2 

 اإليوائية؟ المؤسسات أطفال لدى العاطفي الحرمان مستوى  ما

 بلغلت قلد للمقحل   الكلحل  الدرجل  عللى الحسل ب  المتوسل  قحمل  أن الدراسل  نتل ج  ملن وتبلين
 للدى العل طف  ا لحرمل ن الشلعور مسلتوى  أن أي  (0.589) قحمتل  معحل ري  وال نحرا   (3.17)
 ك نلت العل طف  ا لحرمل ن االطفل ل شلعور نسلا  ان اي .متوسلط  بدرجل  كل ن قلد اإليلوا  طلال 
 ملن ال لخو  والشلعور العل جل  المسلتقب  عللى القلل  :الت لحل  ال ألمور وظهلرت متوسلط  بدرجل 

 السب  الا حث  تعزو وقد.تهمه  الت  النق ش امواضحع ل طف ل الوالدين مش رك   واعد  المستقب 
 هلذا وحعلود غلدا   لهل  وم يخبجل  المسلتقب  ملن نل  األب وخلو  أبنل جه  علن االهل  اعلد هلو ذلل  فل 

 ا لخو  حشعره  مم  اتج هه  ا لع طف  االبن   احس   وعد  اطف له  عن االه  اعد الى الشعور
 نت ج   حعل أكدت م  وهذا.ذويه  من أكثر المؤسس  داخ  والمربح ت ا لمربين والتعل  الح  وعد 

 (2010( وف غ ن وتشرش   2010دونوف ن  الدراس ت

 :االتح  ا لنت ج  هذ  وظهرت

  بلغلت حسل ب  امتوسل  العل جل   مسلتقبل  عللى ال لقل  بللششعر المتعلقل  (10) الفقلر 
 كبير  تقدير وبدرج   (3.68) قحمت 

  قلدر  حسل ب  وامتوسل  المسلتقب   ملن ال لخو  بللششعر المتعلقل  (27) لفقلر 
 .متوسط  تقدير بدرج  أي  (3.1782)

  قحمت  بلغت حس ب  امتوس  المواضحع  مختلف من قش  ف  والديي حش ركن (1) الفقر 
 .متوسط  تقدير وبدرج   (3.0792)

 

 :الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة5.1.3  

 مسلتوى  بلين (α ≤ 0.05) الدالللة مسلتوى  عنلد احصلائية دالللة ذات عالقلة توجلد هلل
  .؟االيوائية ساتالمؤس أطفال لدى العاطفي والحرمان الوالدي الحرمان

 
 عشر الث لث  الفرضح  أنبثقت السؤال هذا ومن
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 :األولى الفرضية .13.15.

 الحرملان مسلتوى  بلين )α ≥  (0.05الدالللة مسلتوى  عنلد إحصلائيا داللة عالقلة توجلد ال
  ."اإليوائية المؤسسات أطفال لدى العاطفي الحرمان ومستوى  الوالدي

 الداللل  مسلتوى  عند إحص جح  دال  خطح  ع ق  جودو  اتض  الفرضح  نت ج  فحص خ ل من 
 ودرجل  اليواجحل  المراكلز أطفل ل للدى الواللدي الحرمل ن درجل  بلين )α ≥  (0.05اإلحصل جح 
 داللل  وامسلتوى    (0.484)االرتال   مع مل  قحمل  بلغلت حيل  للديه   العل طف  الحرمل ن

 الع ق   وجود وتشكيد الصفري  الفرضح  رفض حعن  مم   (0.05)من أصغر وه   (0.000)
 زادت كلم  ان  امعنى وقوح   موجا  الع ق  هذ  ا ن ح حظ االرتا   مع م  قحم  إلى وا لنظر
 .الع طف  ا لحرم ن شعوره  درج  زادت اليواجح   المراكز أطف ل لدى الوالدي الحرم ن درج 

ح  فغح   للطف  الاشري  الفطر  حي  من ان  الا حث  ترى  وهن   ملن وحرم نل  ملنه  وحرم ن  والدي
 وحكبر ينمو الت  ح ج ت  من العديد الطف  حفقد كليهم  او احدهم  ك ن سوا  ورع يتهم  عطفهم 
 ه  والحن ن للح  ف لح ج  م سلو عن  تحد  م  وهذا أشا عه  وعد  نقص نه  او وجوده  اعد 
 عللى قلدر  اقل  حكلون  ان المحتمل  فملن ح ج تل  تشلاع ال بيجل  فل  الطفل  فينشل  الح جل ت أهل 

 نفسلح    سللح  اشلك  الفلرد نملو عد  إلى تؤدي فإنه  إشا عه  يت  ل  إذا النقص فح ج ت التكيف 
 ربطلت الت   _علمه  حس   _نوعه  من األولى ه  الدراس  هذ  ان الا حث  تجد وهن  .وبدنح   
 الدراسل  محود وهو  بينهم ايج بح  ع ق  وجود وأثبتت الع طف  والحرم ن الوالدي الحرم ن بين

 .وفحواه 

 

 المتعلقة بالسؤال الرابع: مناقشة النتائج   5.1.4

 فلسلطين فلي اإليوائيلة المؤسسلات أطفلال للدى الواللدي الحرملان مسلتوى  فلي فلرو   توجلد هل
 للب،، االجتماعيلة والحاللة للال،، االجتماعيلة والحاللة الحرملان، ونوع الجنس، :لمتغيرات تعزى 

 .لب،؟ التعليمي والمستوى  لال،، يالتعليم والمستوى 

  :فحصه  نت ج  يل  وفحم  (7-2) من الصفري  الفرضح ت من  وأنبث 
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  :الثانية الفرضية نتائج مناقشة 5.1.4.1 

 الحرملان مسلتوى  فلي (α ≤ 0.05  الدالللة مسلتوى  عنلد إحصلائية دالللة ذات فلرو   توجد ال
 (.أنثى ، ذكر) الجنس لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال لدى الوالدي

 أطفل ل بلين الواللدي ا لحرمل ن الشلعور درجل  فل  فلرو   هنل   أن األوللى الفرضلح  نتل ج  أظهلرت
 الفرو   ا ن يتض  الحس بح  المتوسط ت الى وا لرجوع للطف   الجن  لمتغير تعزى  االيوا  مراكز
 قحمتل  بلغلت لللذكور متوسل  مق بل  (3.377) اج ال تهن متوسل  بلل  حيل  االنل    لصل ل  هل 

 للدى الشلعور مسلتوى  حفلو   االنل   للدى الواللدي ا لحرمل ن الشلعور مسلتوى  ان اي  (3.118)
 .الذكور

 وامل  االسلري  للمحلح  الحس سل  االنل   طبحعل  اللى الا حثل  رأي حس  ذل  ف  السب  حعزى  وقد
 من أكثر عق نح  دراكح ا قدر  الذكور فلدى الذكور من تشثرا   أكثر تقلا ت ف الن   من حوله  يدور
 .(2000) وم كليد  ن كدي2013)  ربحع ابو دراس  ا  خلصت من وهذا .االن  

 

 :ةلثالثا الفرضية نتائج مناقشة 5.1.4.2 

 الحرملان مسلتوى  فلي (α ≤ 0.05  الدالللة مسلتوى  عنلد إحصلائية دالللة ذات فرو   توجد ال
 ، األ، غيلا، ، األ، غيا،  الحرمان نوع لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال لدى الوالدي
 (.كليهما غيا،

 الحرم ن بنوع المتعلق  الصفري  الفرضح  قبول وا لت ل  الفرو   وجود عد  الفرضح  نت ج  أظهرت
 تختللف ال االيلوا  مراكلز أطفل ل بلين الواللدي ا لحرمل ن الشلعور درجل  أن أي للطفل   الواللدي
 أو األ   غحل   أو األ   اغح   متمث  ك ن سوا  الطف  ل  تعرض الذي الحرم ن نوع ا خت  
 الواللدي للحرمل ن الكلل  المقحل   عللى ل ختال ر اإلحصل جح  الداللل  قحمل  ك نت اذ .كليهم  غح  

 (0.05) من أكبر القحم  وهذ   (0.708)

 سلبا  علن النظلر اغلض ا لحرمل ن حشلعور اإليواجحل  المؤسسل ت أطفل ل أن اللى السلب  حعلود وقلد
 مل  وهلذا االطفل ل احح   وجوده  من الحرم ن وه  واحد  ف لنتيج  األ  او األ  غح   ك ن ا سو 
ودراسل  (2002ودراسل  ابلراهح    (2013)  عربحل ابلو دراسل  :االتحل  الدراسل ت نتل ج  علحل  دللت

 .(2000)  وم كليد ن كدي دراس 0(2010دونوف ن  
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  :رابعةال الفرضية نتائج مناقشة 5.1.4.3 

 الحرملان مسلتوى  فلي(α ≤ 0.05  الدالللة مسلتوى  عنلد إحصلائية دالللة ذات فلرو   وجدت ال
 ، أرملة ، مطلقة)لب، االجتماعية الحالة لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال لدى الوالدي
 (.ذلك غير ، منفصلة

  لح لل ا المتعلقل  الصلفري  الفرضلح  قبلول وا لتل ل  الفلرو   وجلود علد  الفرضلح  نتل ج  أظهلرت
 تختللف ال االيلوا  مراكلز أطفل ل بلين الواللدي ا لحرمل ن الشلعور درجل  أن أي للم   االجتم عحل 
 أو طل    بلدون  منفصلل  أو   أرملل  أو مطلقل   ك نلت سلوا  للم   االجتم عح  الح ل  ا خت  

 ديالوالل للحرمل ن الكلل  المقحل   عللى ل ختال ر اإلحصل جح  الداللل  قحمل  ك نلت اذ .ذلل  غيلر
 .(0.05) من أكبر القحم  وهذ   (0.698)

 الطفل  فل ن ولهلذا. الخل رج  المحلح  وبلين بينل  تتشلك  ع ق  وأول الطف  حميز  م  أول ه  األ 
 وبين بين  احمحم  متراا  حكون  احي  والد   والحن ن الح  من بجو ويترعرع ينشش الن اح ج 
 ارملل  او مطلقل  ك نت سوا  وا لت ل  عن  دت وال غح   نتيج  الوالدي ا لحرم ن الطف  حشعر.أم 
   دراس  علح  أكدت م  وهذا ا  والهتم م  الم  افقدان  حح  ان  اذا الطف  اليه  ذل  متوف    او

 (2012ف غ ن وتشرش   

 

 :ةلخامسا الفرضية نتائج مناقشة .5.45.1 

 الحرملان سلتوى م فلي(α ≤ 0.05  الدالللة مسلتوى  عنلد إحصلائية دالللة ذات فلرو   توجلد ال
 ، أرمل ، مطلق (لب، االجتماعية الحالة لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال لدى الوالدي
 .)ذلك غير ، منفصل

 االجتم عحل  للح لل  تعلزى  الواللدي الحرمل ن مسلتوى  فل  فلرو   وجلود علد  الفرضلح  نتل ج  أظهلرت
 الح ل  ا خت   تختلف ال االيوا  مراكز أطف ل بين الوالدي ا لحرم ن الشعور درج  أن لم  أي

 .ذل  غير أو ط    بدون  منفص    أو   أرم    أو مطلق    ك ن سوا  لم   االجتم عح 

 متغير احس  الوالدي ا لحرم ن يتعل  فحم  العين  أفراد إج ا ت متوسط ت بين الفرو   ظهرت وقد
 للحرم ن الكل  المقح   على ختا رل  اإلحص جح  الدالل  قحم  ك نت اذ لم   االجتم عح  الح ل 
 .(0.100)الوالدي
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 فقل  المل دي المصلدر االسلر  حفقلد ذلل  الشن غح ال  أو فقدانل  ح ل  ف  لم  النظر الخطش من أن 
 اللذي  فل أل  لهل  المواجهل  والقلو  اللدقي  العل جل  اإلشلرا  ملن نوعل  االبلن حفقد أن  ا لحقحق  لكن
 النفسل  االتصل ل ملن االبلن ححلر  األ  غحل   كلذل    األسلر   لهلذ والضلا  التوجح  اعملح  حقو 
 .النفس  واستقرار  شخصيت  لنمو الضروري  المقوم ت من وهو بوالد 

 وجلود علد  وهلو االبنل   ال  حشلعر اللذي العل   اشلكل  الواللدي الحرمل ن مفهلو  اللى السلب  وحعلود
 وظهر للسب   ينظر وال فق  والد  من لحرم ن  ينظر ف لطف  لذل  رع يته  وتحت بج نبه  اا جه 
 (2010ودراس  دونوف ن  ( 2004حج ح   دراس  ف  ذل 

 

 :ةادسسال الفرضية نتائج مناقشة .4.55.1 

 الحرمان مستوى  في (α ≤ 0.05  الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فرو   توجد ال
 ملن أقلل) للب، عليمليالت المسلتوى  لمتغيلر تعلزى  اإليوائيلة المؤسسلات أطفلال للدى الواللدي
 (.فاعلى بكالوريوس دبلو،، حتى عامة ثانوية من عامة، ثانوية

 للمسلتوى  تعلزى  الواللدي الحرمل ن مسلتوى  فل  الفلرو   وجلود علد  الفرضلح  هذ  نت ج  أظهرت 
 درج  أن أي لم   التعلحم  ا لمستوى  المتعلق  الصفري  الفرضح  قبول وا لت ل  ل    التعلحم 
 التعلحمل  المسلتوى  ال خت   تختللف ال االيلوا  مراكلز أطفل ل بلين الواللدي مل نا لحر  الشلعور
 متوس   دبلو  حتى ع م  ث نوح  من أو ع م   ث نوح  عن حق  مؤه  تحم  أك نت سوا  لم  
 للحرم ن الكل  المقح   على ل ختا ر اإلحص جح  الدالل  قحم  ك نت اذ .فشعلى اك لوريو  أو

 . (0.736)الوالدي

 عن  والدت  غح   يرى   فهو االخرين يدرك  ام  ولح  وححس  يدرك  ام  حول  لم  الطف  ينظر
 اللذي السب  فق  وهذا كغح   للغح   ينظر فهو غير  او للتعلح  سب  اي والحعزوا السب  هو
 الدراسل ت نتل ج  علحل  أكلدت مل  وهلذا.الدراسل  فل  النتل ج  فل  فلرو   وجلود علد  اللى ادى قلد

 التعلحم  ا لمستوى  اهتمت الت  الدراس ت وجود عد  واسب   (2013)ربحع ابو دراس  :الت لح 
 .ذل  يؤكد م  تجد ل  الا حث  عل  حس 

 

 

 



 60 

 :ةبعالسا الفرضية نتائج مناقشة .45.1 6.

 الحرمان مستوى  في (α ≤ 0.05  الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فرو   توجد ال
 ملن أقلل،)لب التعليملي المسلتوى  لمتغيلر تعلزى  اإليوائيلة المؤسسلات أطفلال للدى الواللدي
 ).فاعلى بكالوريوس دبلو،، حتى عامة ثانوية من عامة، ثانوية

 ال االيلوا  مراكلز أطفل ل بلين الواللدي ا لحرمل ن الشلعور درجل  أن فل  الفرضلح  نتيجل  ظهلرت
 أو ع مل    نوحل ث علن حق  مؤه  ححم  أك ن سوا  لم   التعلحم  المستوى  ا خت   تختلف
 اإلحصل جح  الداللل  قحمل  ك نلت اذ .فلشعلى اكل لوريو  أو متوسل   دبللو  اللى تلوجيه  ملن

  .(0.551)الوالدي للحرم ن الكل  المقح   على ل ختا ر

 الحل  منالع فقلد أنل  امعنلى جزجل  أو كلل  اشك  كليهم  أو األ  أو األ  فقد اذا الطف  أن إذ
 ومل هو والد  تعلح  يهم  ف  األ   أو لم  المفقود المك ن هذا شغ  مح ول  يج  لذا والحن ن

 تكلون  الشن وتشمل  الحل  توصللت مل  تؤكلد دراسل ت عللى علمهل  حسل  الا حثل  تعثلر مستوا  ول 
 .دراس ت من اعده  لم  ق عد 

 

 :لخامسا السؤال نتائج مناقشة .55.1 

 فلسلطين في اإليوائية اتالمؤسس أطفال لدى العاطفي الحرمان مستوى  في فرو   توجد هل
 االجتماعيلة والحاللة للال،، االجتماعيلة والحاللة الحرملان، ونلوع الجلنس،( :لمتغيلرات تعلزى 
 ؟(لب، التعليمي والمستوى  لال،، التعليمي والمستوى  لب،،

  :ك الت  نت ججه  وك نت )8-13 (من الصفري  الفرضح ت عن  أنبث  وقد

 :امنةثال الفرضية نتائج مناقشة .55.1 1.

 الحرمان مستوى  في (α ≤ 0.05  الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فرو   توجد ال
 .)أنثى ، ذكر(الجنس لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال لدى العاطفي

 مسلتوى  حفلو   االنل   للدى العل طف  ا لحرم ن الشعور مستوى  أن الى الفرضح  نت ج  توصلت
 للحرمل ن الكلل  المقحل   عللى ل ختال ر اإلحصل جح  الداللل  مل قح ك نلت اذ .ال  اللذكور شلعور

 الشعور درج  ف  فرو   هن   أن أي    .(0.05)من أصغر القحم  وهذ    (0.006)الع طف 
 .للطف  الجن  لمتغير تعزى  االيوا  مراكز أطف ل بين الع طف  ا لحرم ن
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 ام  ع طفح  اطريق  تتع م  الت  االطفح  االن   طبحع  الى الا حث  عل  حس  السب  حعزى  وقد
 وادرا   أكبلر اعق نحل  يتصلرفون  اللذين اللذكور اعكل  حح تحل  ومشل ك  تقلال ت ملن حولهل  يدور
 .(2000) وم كليد ن كدي  (2013) ربحع ابو دراس  ا  خلصت من وهذا

 

 :ةتاسعال الفرضية نتائج مناقشة .255.1.

 الحرمان مستوى  في  (α ≤ 0.05  داللةال مستوى  عند إحصائية داللة ذات فرو   توجد ال
 األ، غيلا، ، األ،غيا، (الحرمان نوع لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال لدى العاطفي

 ).كليهما غيا، ،

 الحرمل ن مسلتوى  فل  (α ≤ 0.05   الداللل  مسلتوى  عنلد إحصل جح  داللل  ذات فرو   توجد ال
 غحل     األ  غح  ( الحرم ن نوع لمتغير ى تعز  اإليواجح  المؤسس ت أطف ل لدى     الع طف 

 للحرمل ن الكلل  المقحل   عللى ل ختال ر اإلحصل جح  الداللل  قحمل  ك نلت إذ)كليهمل  غحل     األ 
 المتعلقل  الصلفري  الفرضلح  قبلول وا لتل ل  الفلرو   وجلود علد  حعنل  ممل    (244.)العل طف 
  .للطف  الوالدي الحرم ن نوع امتغير

 قد منه  اي فغح   لذا وحن نه  لعطفه  وححت جون  كليه   واال  اال  رع ح  الى االطف ل ححت ج
 الطفل  ححل  ال للذا والدحل   قبل  ملن ومرغو  محبو  غير وان  ا لنبذ الطف  شعور الى يؤدي
 .والعكل  اال  علن حغنل  ال اال  ان اذا العل طف  ا لحرمل ن ححل  بل  احلدهم  اغحل   ال لفر  
 فقد الطف  أن إذ   األس سح  للح ج ت م سلو نظري  مع مواجم    الح ج ت أكثر وه 

 يجل  للذا والحنل ن الحل  منالع فقلد أنل  امعنلى جزجل  أو كلل  اشلك  كليهمل  أو األ  أو األ  
( 1994وأظهلرت فل  نتل ج  دراسل  دونل    .األ  أو للم  المفقلود المكل ن هلذا شلغ  مح ولل 

 .(2004( ودراس  حج ج 2009ودراس  اسم عي   

 

 :ةعاشر ال الفرضية نتائج مناقشة .55.1 3.

 مسلتوى  فلي  (α ≤ 0.05   الدالللة مسلتوى  عنلد إحصلائية دالللة ذات فلرو   توجلد ال
 االجتماعيلة الحاللة لمتغيلر تعلزى  اإليوائيلة المؤسسلات أطفلال للدى العلاطفي الحرملان

 (.كذل ،غير ،منفصلة ،أرملة لقة م لب،
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 العل طف  ا لحرمل ن يتعلل  فحمل  العينل  أفلراد إج ال ت متوسلط ت الشن الفرضلح  نتل ج  أظهلرت
 المقح   على ل ختا ر اإلحص جح  الدالل  قحم  ك نت إذ لم   االجتم عح  الح ل  متغير احس 
 وجلود علد  حعنل  ممل    (0.05)ملن أكبلر القحمل  وهلذ    (339.)العل طف  للحرمل ن الكلل 

 أن أي للم   االجتم عحل  الح لل  يلرمتغ   المتعلقل  الصلفري  الفرضلح  قبلول وا لتل ل  الفلرو  
 الح لل  ال خت   تختللف ال اإليلوا  مراكلز أطفل ل للدى العل طف  ا لحرمل ن الشلعور درجل 

 .ذل  غير أو ط    بدون  منفصل  أو أرمل   أو مطلق   ك نت سوا  لم   االجتم عح 

 األمل ن لل  ياعل  ج نال  وجودهل    للطفل  الحل م  والحل  المنحلع السلت ر هل  األ  تعتبلر اذ
ودراسلل  ف غلل ن  (2012) عريللف دراسلل  علحلل  أكللدت ملل  وهللذا الل ألخرين والشللعور
 .(2000(  ودراس  ن كدي وم كليد  2012وتشرش  

 

 :لحادية عشرا الفرضية نتائج مناقشة .55.1 4.

 مسلتوى  فلي  (α ≤ 0.05   الدالللة مسلتوى  عنلد إحصلائية دالللة ذات فلرو   توجلد ال 
 االجتماعيلة الحاللة لمتغيلر تعلزى  اإليوائيلة المؤسسلات أطفلال للدى العلاطفي الحرملان
 .)ذلك غير ، منفصل ، أرمل ، مطلق(لب،

 احسل  العل طف  ا لحرمل ن يتعلل  فحم  العين  أفراد إج ا ت متوسط ت اشن الفرضح  نت ج  بينت
 الكل   المقح  على ل ختا ر اإلحص جح  الدالل  قحم  ك نت إذ لم   االجتم عح  الح ل  متغير

 الفلرو   وجلود علد  حعنل  ممل    (0.05)ملن أكبلر القحمل  وهلذ    (331.)العل طف  للحرمل ن
 الشلعور درجل  أن أي للم   االجتم عحل  ا لح لل  المتعلقل  الصلفري  الفرضلح  قبلول وا لتل ل 
 للم   االجتم عحل  الح لل  ال خت   تختللف ال اإليلوا  مراكلز أطفل ل للدى العل طف  ا لحرمل ن

 .ذل  غير أو ط    بدون  منفص    أو   أرم    أو مطلق     نك سوا 

 فقل  المل دي المصلدر االسلر  حفقلد ذلل  الشن غح ال  أو فقدانل  ح ل  ف  لم  النظر الخطش من أن 
 اللذي  فل أل  لهل  المواجهل  والقلو  اللدقي  العل جل  اإلشلرا  ملن نوعل  االبلن حفقد أن  ا لحقحق  لكن
 النفسل  االتصل ل ملن االبلن ححلر  األ  غحل   كلذل    األسلر  لهلذ  لضلا وا التوجح  اعملح  حقو 
 اغلض حن نل  فقدان وا لت ل .النفس  واستقرار  شخصيت  لنمو الضروري  المقوم ت من وهو بوالد 
  عريلف (2012) ف غل ن وتشرشل  دراسل  فل  ذلل  وظهر االجتم عح   ح لت  اخت   عن النظر

(2012). 
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 :عشر ثانيةال الفرضية جنتائ مناقشة .55.1 5.

 مسلتوى  فلي  (α ≤ 0.05)  الدالللة مسلتوى  عنلد إحصلائية دالللة ذات فلرو   توجلد ال
 لأقل(للب، التعليمي المستوى  لمتغير تعزى  اإليوائية المؤسسات أطفال لدى العاطفي الحرمان

 .)فأعلى بكالوريوس ، متوسط دبلو، حتى عامة ثانوية من ، عامة ثانوية من

 ا لحرمل ن يتعلل  فحمل  العينل  أفلراد إج ال ت متوسلط ت ان الفرضلح  فحلص نتل ج  اظهلرت
 ل ختال ر اإلحصل جح  الداللل  قحمل  ك نلت إذ للم   التعلحمل  المسلتوى  متغيلر احسل  العل طف 
 حعنل  ممل    (0.05)ملن أكبلر القحمل  وهلذ    (841.)العل طف  للحرمل ن الكلل  المقحل   عللى
 للم   التعلحمل  المسلتوى  امتغيلر المتعلقل  الصفري  الفرضح  قبول وا لت ل  الفرو   وجود عد 
 ال خت   تختللف ال اإليلوا  مراكلز أطفل ل للدى العل طف  ا لحرمل ن الشلعور درجل  أن أي

 ع مل  ث نوحل  ملن أو ع مل   ث نوحل  عن حق  مؤه  تحم  أك نت سوا  لم   التعلحم  المستوى 
 .فشعلى اك لوريو  أو متوس   دبلو  حتى

 كغحل   للغح   ينظر فهو غير  او للتعلح  سب  اي والحعزوا السب  هو عن  والدت  ح  غ يرى 
 أكلدت مل  وهلذا.الدراسل  فل  النتل ج  فل  فلرو   وجلود علد  اللى ادى قلد اللذي السلب  فق  وهلذا

 التل  الدراسل ت وجلود علد  واسلب  (2013) ربحلع ابلو دراسل  :الت لحل  الدراسل ت نتل ج  علحل 
 .ذل  يؤكد م  تجد ل  الا حث  عل  حس  علحم الت ا لمستوى  اهتمت

 

 :عشر لثةالثا الفرضية نتائج مناقشة  5.1.5.6

 الحرملان مسلتوى  فلي(α ≤ 0.05) الدالللة مسلتوى  عند إحصائية داللة ذات فرو   توجد ال
 ملن أقلل،)لب التعليملي المسلتوى  لمتغيلر تعلزى  اإليوائيلة المؤسسلات أطفلال للدى العلاطفي
 ).فأعلى بكالوريوس ، متوسط دبلو، حتى عامة ثانوية من ، عامة ثانوية

 بين  (α ≤ 0.05) الدالل  مستوى  عند إحص جح  دال  فرو   وجود عد  الفرضح  تحلي  نت ج  من
 التعلحمل  المسلتوى  متغيلر احسل  الع طف  ا لحرم ن يتعل  فحم  العين  أفراد إج ا ت متوسط ت

 الواللدي للحرمل ن الكلل  المقحل   عللى ختال رل  اإلحصل جح  الداللل  قحمل  ك نلت إذ للم  
 الفرضح  قبول وا لت ل  الفرو   وجود عد  حعن  مم    (0.05)من أكبر القحم  وهذ   (405.)
 أطف ل بين الع طف  ا لحرم ن الشعور درج  أن أي لم   التعلحم  ا لمستوى  المتعلق  الصفري 
 علن حقل  ملؤه  ححمل  أكل ن سلوا  للم   مل التعلح المستوى  ا خت   تختلف ال اإليوا  مراكز
 .فشعلى اك لوريو  أو متوس   دبلو  إلى توجيه  من أو ع م   ث نوح 
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 ينطلل  الطفل  نملو وأثنل   اللوالد  عنلدف   الطفل  عللى سللبح  آثل ر سلينج  األ  غح   ح ل  فف 
 رملز األ  لطفل ا فحعتبلر اشهميتهمل  واأل  األ  يتعل دل السل اع  سن واعد الق عد  من األ  دور
 ملن وحم يتل  المحلح  مع للتكيف يهيج  وا لت ل  للمجتمع الخ رجح  ا لمع يير يزود  الذي الواقع

 احثهل  نطل   حسل  الا حثل  تجد ل  لذا والع طف   للحن ن فق ن بذات  هو األ  وغح  .األضرار
 النظر اضرور  ترى  فقد لذا   التعلحم  األ  امستوى  يتشثر للطف  الع طف  الحرم ن ان ]م يثبت
 .ول  تجد الا حث  وف  علمه  م يؤكد الفرضح  من دراس ت س اق .ا  واالهتم   الموضوع بهذا

 

 :التوصيات

 :منه  توصح ت عد  وضع اضرور  الا حث  رأت فقد الدراس  نت ج  خ ل من

   الع طفح  الطبحع  اسب  وذل  أكبر بدرج  االيواجح  المؤسس  داخ  ا الن   االهتم 
 .الحح تح  ا لتقلا ت تتشثر الت لمنثى

 االشق   بين األخو  روح االيواجح لزرع المؤسس ت ف  المقحمين بين الزي رات تا دل.  

  جمعحل ت عد  أو جمعح  أي تستطحع وال اوال  دول  مسؤولح  األطف ل رع ح  مسؤولح 
 لدولل  ا ملن واإلداري  والمعنلوي  المل دي اللدع  دون  المسلؤولح  هلذ  امثل  النهلوض
 لمطفل ل والحم حل  الرع حل  جمعحل ت دعل  فل  للدولل  ما شلر تلدخ  ملن بلد ال وللذل 
 للقحل   مسلتقل  موازن ت وتخصحص ودعمه   الجمعح ت هذ  من مزيد إحدا  وتشجع
 الدع  بهذا

 المشلرفين اعلض وجلود أو األطفل ل مراكلز فل  ملؤهلين مشلرفين وجلود لعلد  نظلرا 
 لهلؤال  التدريبحل  اللدورات إق م  من بد ف  والخبر   رب التج حملكون  ال الذين النفسيين
 الدورات إق م  وأحض  األطف ل  مع ا لتع م  مختصين طري  عن وا عداده  المشرفين
 المع يير ووف  وواجا ته  احقوقه  معرفته  وتوسحع لتمكينه  ذاته  لمطف ل التدريبح 
 .الطف  لحقو   الدولح 

   ف  االجتم ع  المورو  على والتشثير الطف  حقو   ف ثق  نشر ف  مسؤوليت  لإلع 
 والحرم ن العنف على الق جم  المع مل  أس لي  تغيير ف  والمس هم  والسلو   التربح 
 الوق حل  وطلر   والنتل ج  األسلا   تحلل  وأفل   بلرام  خل ل ملن .....الزاجلد واللدالل
 .والع ج
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 :المقترحة الدراسات

 والمعلوم تحل  البح نحل  للق علد  تفتقلر المحلحل  الدراسل ت الشن ا حثل ال رات النتل ج  ظهلور اعلد 
 :لذا االيواجح  المؤسس ت اطف ل بخصوص

  والحرم ن الوالدي الحرم ن مواضحع تتن ول الت  من لدراس ت المزيد اعداد على العم 
 الع طف 

 الع طف  والحرم ن الوالدي الحرم ن من للحد االرش دح  البرام  اعداد 
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الختبار مستوى  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  4:6
 الحرمان نوعإجابات أفراد العينة تعزى لمتغير  متوسطاتداللة الفروق بين 

42 

لمستوى داللة  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : ( 4:7
 لألم االجتماعية الحالةراد العينة تعزى لمتغير إجابات أف متوسطاتالفروق بين 

43 

 لمستوى داللة (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  4:8

 الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية لألب

44 
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لمستوى داللة  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  4:9
 إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألم متوسطاتالفروق بين 

45 

لمستوى داللة  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  4:10
 إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب متوسطاتالفروق بين 

46 

( لداللة الفروق بين Independent T-test) "ت" للعينات المستقلةر نتائج اختبا 4:11
 في مستوى الحرمان العاطفي تعزى لمتغير الجنس متوسطات إجابات أفراد العينة

47 

الختبار مستوى  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  4:12
ي مستوى الحرمان العاطفي تعزى إجابات أفراد العينة ف متوسطاتداللة الفروق بين 

 .الحرمان نوعلمتغير 

48 

لمستوى داللة  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  4:13
 لألم االجتماعية الحالةإجابات أفراد العينة تعزى لمتغير  متوسطاتالفروق بين 

49 

لمستوى داللة  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  4:14
 .بلأل االجتماعية الحالةإجابات أفراد العينة تعزى لمتغير  متوسطاتالفروق بين 

50 

لمستوى داللة  (،One way - ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  4:15
 إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألم متوسطاتالفروق بين 

51 

لمستوى داللة  (،One way - ANOVA)ج اختبار تحليل التباين األحادي نتائ 4:16
 إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب متوسطاتالفروق بين 

52 
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 فهرس المحتويات:

 

 رقم الصفحة الموضوع
 أ اإلقرار
 ب اإلهداء

 ج الشكر والتقدير
 د مصطلحات الدراسة

 ه لغة العربيةالملخص بال
 ز الملخص باإلنجليزية

 الفصل األول: مشكلة الدراسة وخلفيتها
 2 مقدمة

 3 مشكلة الدراسة 
 3 همية الدراسةأ 

 4 أهداف الدراسة

 4 أسئلة الدراسة وفرضياتها

 5 حدود الدراسة

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
 8 الحرمان العاطفي

 9 لديالحرمان الوا

 12 المؤسسات اإليوائية

 13 النظريات التي تناولت الحرمان العاطفي والوالدي

 21 الدراسات العربية

 23 الدراسات األجنبية

 24 التعقيب على الدراسات السابقة
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 رقم الصفحة الموضوع
 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 26 منهج الدراسة
 26 مجتمع الدراسة

 26 اسةعينة الدر 

 28 أداة الدراسة

 32 صدق وثبات األداة

 33 إجراءات الدراسة

 الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها
 35 تمهيد:

 35 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

 37  الثاني النتائج المتعلقه بالسؤال

 39 ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

 40 رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

 46 الخامس النتائج المتعلقة بالسؤال

 الفصل الخامس: االستنتاجات والتوصيات
 54 النتائج السؤال األول 

 55 الثاني  النتائج المتعلقه بالسؤال

 55 الثالث  النتائج المتعلقة بالسؤال

 56 الرابع  النتائج المتعلقة بالسؤال

 59 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 64 تالتوصيا

 65 بحوث مستقبلية

 66 المصادر والمراجع

 70 المحتوياتو  الجداول فهرس

 74 المالحق
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:المالحق

المحكميناسماء : (1)ملحق

الوالديوالحرمانالعاطفيالحرمانمقياس : (2)ملحق

المهمةتسهيلكتاب : (3)ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75

: (1)ملحق

:الوالديوالحرمانالعاطفيالحرمانمقياس

الجامعةالمحكميناسماءالرقم
الوطنيةالنجاحجامعةالخليليفاخر .د1
الوطنيةالنجاحجامعةنزالفلسطين.د2
المفتوحةالقدسجامعةربايعةسائد.د3
المفتوحةالقدسجامعةربايعةمازن .د4
المفتوحةالقدسجامعةخريوشإباء .د5
القدسجامعةشاهينمحمد د.أ6
زيتبيرجامعةالقميري بيهان.د7
الوطنيةالنجاحجامعةمحاميدفايز .د8

 

 

 

 

 

 



76

(2)ملحق

والعاطفيالوالديالحرمانمقياس

القدسجامعة

العلياالدراساتكلية

وتربوي نفسيارشاد

. .طيبةتحية

اطفواللود الوالوديوالحرموانالعواطفيالحرموانبوينالعالقوة :بعنووانبدراسوةالباحثوةتقووم
االجابوةاجو ومون .سونة (15-10)منعمرلللفقراتهااستمارةايديكمبين...االيوائيةالمؤسسات

اعودتقوداالسوتمارةانعلموا   .لكومالمناسو االختيواروفو للفقورة (×)عالموةوضو يرجو عليها
. . .خدمتكماج من

.معناتعاونكمراجين

                                                                                             
الشريمحنين    الباحثة    
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المعلومات االولية :القسم األول
في المرب  المناس  (×)ض  عالمة 

 ذكر                          أنث         :الجنس

 األم                     األ             :نوع الحرمان
كليهما                    

 طلقة                      أرملةم    :الحالة االجتماعية لألم
بدون طالق         غير ذلك   /منفصلة                                

مطل                         أرم لأل       الحالة االجتماعية
بدون طالق          غير ذلك /منفص                                

من ثانوية عامة    أق    :المستو  التعليمي لألم  
ثانوية عامة حت  دبلوم متوسط                              

بكالوريوس فأعل                                                               

:   أق  من ثانوية عامة   المستو  التعليمي لأل 
متوسط ثانوية عامة حت  دبلوم                             

بكالوريوس فأعل                                                              
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العاطفيالحرمانمقياس :الثانيالقسم
استجابتكلدرجةالمناس المرب يف ( X)اشارةوض الرجاء

موافـقالفقـراتت
بشدة

معــارضمعارضمحايدموافق
بشدة

المواضي مختلفمناقشةفيوالّدييشاركني1

بعضهمام والّداييكون عندماسعيدأكون 2

دراستيمستو  فيوالّديبرأيأهتم3

يوالدّ وبينبينياالحتراميسود4

ألسرتيناف شخصأنني5

عائلتيفيشئنا  ليبانأشعر6

كموالويسوالوّدييريودكمواأعويشاننيأشعر7
انااريد

قراراتياتخاذفيوالّدييشاركني8

أخطأعندماوالّدييسامحني9

العائليمستقبليعل بالقل أشعر10

والّديم أفكاري أناقشعندماأستمت 11

عائلتيقب منُمهم بانيأشعر12

ناجحبعم اقومعندماوالّدييشجعني13

الوالدينأحدم اكون انيضايقني14

ماعل والّدييمدحنيعندمابالسعادةأشعر15
بهاقوم

اخوتيوبينبينيالمعاملةفيوالّداييفرق 16

سووءنتيجوةالبيوتمنالهرو كثيرا  يراودني17
ليوالّديمعاملة
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  باآلخرينباالختالطوالّديلييسمح18

بيّ يثقانالوالّداي19

أفراحيوالّداييشاركني20

الاريودباعموالالقيوامعلو والوّدييرغمنوي21
بهاالقيام

أسرتيفيمحظوظغيربانيأشعر22

معيمنصفينغيروالّدايبأنأشعر23

والّديم باالطمئنانأشعر24

الدراسيبمستوايوالّدييهتم25

الكثيرعنيوالّدييعرف26

المستقب منبالخوفأشعر27
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الوالديالحرماناسمقي :الثالثالقسم

استجابتكلدرجةالمناس المرب في (X)اشارةوض الرجاء

موافـقالفقـراتت
بشدة

معــارضمعارضمحايدموافق
بشدة

والّديلحنانبالحاجةأشعر1

والّديلغيا كبيربنقصأشعر2

باألعيادوالّديوجودال افتقد3

لحضوورالمدرسوةموندعووةاسوتلمعندمااحزن 4
أمري ولي

والّديم طفولتيال أحن5

ابيوهعونزميلوييتحود عنودمابوالحزن أشوعر6
والديه

األسبا ألتفهالغض ينتابني7

يحضونأقواربيأحودأر  عنودمابوالحزن أشوعر8
أوالده

والّديقب منوالتعزيزللدعمأفتقد9

غرفتيفيمنعزالا أبق أنأح 10

بالحودي يسوتمتعون الالنواسمعظومبوأنأشوعر11
معي

زمالئيمث يكفينيمصروفعل احص 12

 (نوت _كمبيووتر)أمتالكويلعودمبوالنقصأشوعر13
زمالئيمث 

مستقبليفيوالّديم لنقاشاتيأحتاج14

القل كثيرأنا15

أقاربيوبينأسرتيأفرادبينطيبةعالقاتي16



81

أفرادعل األجتماعيةحياتيتقتصرأنأفض 17
أسرتي

الناسبينوجوديأثناءعادةبالوحدةأشعر18

االقتصاديةمستوياتهمعل زمالئيأحسد19

تووأميينوالوووّديمقوودرةلعوودمبوووالحزن أشووعر20
احتاجاتي

هوواتفأمتالكوويلعووودمبووالحزن اشووعر21
كزمالئي (بلفون )محمول

يمارسوهاالتوياألنشطةببعضاألشتراكأتجن 22
زمالئي

زمالئيم النشاطاتمعظمفيأندمج23

أمرضحينلوالّديأحتاج24

 

 

 

 



82

 (3ملحق )

 


