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ىمفكومىالذاتىلدىىالمراهقونىالمحرومونىمنىالرعاوةىالوالدوةىوالعادوون
ى"درادةىمودانوةىفيىمحافظةىحلب"

 
  *هنادي حسوند.                                       

 
 الملخص

 
 ت هدرق ةةتتماهمدرت ة هةنافت نه تت هه حتقم ا ت هدررتتقدذنا هدررهمتهتم هذت ههدراسد تمهارنةسمتتمه  ر  ت

دررؤ ستتتةإلهداة د اتتتمهار ر  تتتمه تتتت هدررتتتقدذنا هدرنتتتةعةا هدرتتت ة هةنافتتتت نه تتت همدرتتتاةه ه تتت هانتتتت ه
درخصتتة اهدرفخصتتامهاة ماةسذتتةه ل متتةإلهرراهتت مهدرتت دإليهم تتاهتتت هدحماتتةسه  ر  تتمهدررحتتقم ا ه تت ه

ةا ه نتتاهتتت هدحماتتةسهع قدعذتتةه تت هدررتتقدذنا هنتتر هدررؤ ستتةإلهداة د اتتمهع تتةه  ر  تتمهدررتتقدذنا هدرنتتةع
ه ادسسه  هدررنطنمهدرمنلارامهماسهةهدرم هةناشه اهةهدررقدذن نهدررحقم  نيه

م تتاهتتت هد تتمخادمه ناتتةسه اهتت مهدرتت دإلهرمنستت ااناهدقتتقدثهاستتةاهدرصتتا همدر اتتةإليهمد تتمرل ه
رتتت دإله(هانتتتادًهتمتتت  خه لتتت هحرستتتمهعانتتتةعه ق اتتتمهمذتتت  هد17)هدرصتتت سلهدرنهة اتتتمهدرمتتت هتتتت هتطاانهتتتةه لتتت 

هدر سراماهدر دإلهدألحال اماهدر دإلهدأل قةماههدر دإلهدرفخصاماههدر دإلهدالقمرة اميه
(ه اح صةًه رل هدررحقم ا همدرنةعةا ه  هكالهدر نسا اهاراىه771)هتأرا ه انمهدراسد مه  

ه(ه نميه71-71 رقيهاا ه)
اهت مهدرت دإلهرصتةر همعظهقإلهممة جهدراسد تم ه قم تًةهعدرتمهاتا هدرت ك سهدرنتةعةا همدررحتقم ا ه ت ه 

هدرنةعةا ه  "هقرا هعانةعهدررناةس"ه
 اه مهدر دإلهرصةر هدرنةعةةإلهمك ركهعظهقإله قم ةًهعدرمهاا هدامةثهدرنةعةةإلهمدررحقم ةإله  ه

ه"يهةسقرا هعانةعهدررنا  ه"
مراسهذنةكههعثقهرماة لهدرحق ةنه  هدر نسه ل ه اه مهدرت دإلهمكت ركهرتاسهذنتةكههعثتقهرماة تله

هرنرقيههدرحق ةنه  هد
رتت ك سهمعكتتاإلهدراسد تتمه قم تتةًهعدرتتمهاتتا هدرتت ك سهمدامتتةثهدررحتتقم ا ه تت ه اهتت مهدرتت دإلهرصتتةر هد

ه"ي" ة ادهاناهدر دإلهدر سرام
ه
ه

 سورية. –جامعة دمشق  –* كلية الرتبية 
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 مؼدمة:  -1

سنرة تعد األسرة النسق االجتماعي ادلسؤول عن  تربينة الدنردذ تع تعجتنس  نارف ال دولنة األو  دا ن  األ
ادلضمون االجتماعي للمجتمعذ وتؤدي األسرة دورها يف ربط الشخصنية ببنناا امتمنعذ  جتن  انيخ الشنخ  

( وهني يف الوانن سدسن  02ذ0226تتشجت  و ق مشاركة ال د  وتداعلن  منع ضعضناا األسنرة.  عبند الجتنر ذ
د تصننننر ار ض رادهننننا. مجتوسنننناً ضساسننننياً يف اإلفننننبال الندسننننيذ والعننننالدي لؤل ننننرادذ واإللننننار العننننام النننن ي هنننند

 Abrahams  ,1996 ,118 ).  
ولع  ضهخ وظيدة لؤلسرة تو ري األم  وال مأسينة لل د ذ ورعايت  يف جو م  احلنانذ  تع يعتن  علنم من  
الشننننروس األساسننننية النننن  هتننننا  تليعننننا ال دنننن  كنننني يتمتننننع بشخصننننية متوا سننننة اننننادرة علنننن  اإلستننننا  والع نننناا. 

  .(256ذ 2990 ان ارذ
يننة ادلننؤارار األسننرية يف لننو ال دنن  ويف تجتويننن  الشخصنني عننندما يدهنند ال دنن  ضحنند ضبوينن ذ يف وتنن   ضم

 لدولت  ادلبجترة  اصة. 
 دهدان ال د  ألحد ضبوي ذتن مل تتو ر ل  العناية البديلة ادلناسبةذىجت  ضن يؤدي ت  مشاعر بعدم األم  

 .   والهلق  ضبًل ع  تأاريار يف الشخصية ىجت  ضن تجتون   رية
ومع التسليخ بأن هناك الجتثري م  األ راد  هدوا ضسرهخ لظروف متعنددةذ وضحلهنوا بادلؤسسنار اإليوا،ينةذ  

 إن هؤالا األ راد  هدوا جو األسرة ال ي هتاجون تلي . علم ضن الرعاية البديلة اد تدتهد للمننا   األسنري 
  الباحثني ت  دراسة ضانر احلرمنان من  األسنرة السوي ال ي ههق النمو الندسي السليخ. ه ا ما د ع كثرياً م
 .(02ذ2980عل  جواسب الشخصية ادلتعددة لدى هؤالا األ راد.  فندذ

 مشؽؾة الدراسة:  -2

لهنند سنننعن معظنننخ الدراسنننار الندسننية ت   عنننخ السنننلوك اإلسسننناحذ و ننب   والتنبنننؤ بننن ذ وحننناول علمننناا 
م الننن ار لننندى الدنننرد سظنننراً ألسننن  يشنننجت  ا نننور النننندس تصلنننا  مسننناعيعخ مننن   نننبلل اهتمنننامعخ بدراسنننة مدعنننو 

 .(06ذ2990األساسي يف بناا الشخصيةذ واإللار ادلرجعي لدعمعا.   الشيخذ
علننم ضن مدعننوم النن ار يعنند حجننر الااويننة يف بننناا الشخصننية والتوا ننق الندسننيذ و يعنن  مدعننوم النن ار 

لوف حياتننننننا وت لعاتننننننا.     ادلوجنننننب عننننن  الصنننننحة الندسنننننية للدنننننردذ  منننننا ضلنننننس بننننن   نننننا  ضسدسننننننا يشنننننجت  ضسننننن
 (.  Allport,1955,62& 77ذ2978  هرانذ

ال د  م  األسرةذ وم  اإلفبال ادلنظخ حلاجات ذ وم  الشعور بهيمت  كدرد متميا  نوغالباً ما يؤار حرما
  مدعننوم النن ار لدينن .  وجننود ادلراهننق يف ادلؤسسننار اإليوا،يننة  يدهنند  العبلاننة الدا ؤننة النن  يلهاهننا سظننرا    علنن

 .(99ذ2980العاديون ال ي  يعيشون يف كنف ضسرهخ.   فندذ
واننند دلسنننن الباحثنننة هننن   ادلشنننجتلة مننن   نننبلل معايشنننتعا لنننناالا ادلؤسسنننار اإليوا،ينننة دلننندة عنننام كامننن ذ 
وبالرجول ت  الدراسار ادلتوا رة يف ه ا امال وجدر ما يؤيد النتيجة السابهة وم  ه   الدراسار  دراسة 

 ي ال ي ضكد ضن هناك  روااً جوهرية يف مدعوم ال ار بني رلموعة م  ا رومني لعبد اهلل الغامد
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 .(59 ذ0222ورلموعة م  غري ا رومني لصاحل غري ا رومني.  الغامديذ
وكن لم ضكنند عنادل  ضننر ضن ا نرومني منن  الرعايننة يتميناون بننأ خ ضان  توا هنناً من  العننادينيذ وضن مدعننوم 

 .(80 ذ2999   ضرذال ار لديعخ ضا  تنابية. 
واد ضكدر رلموعة م  الدراسار ضن هناك  روااً يف مدعوم ال ار بنني رلموعنة من  ا نرومني ورلموعنة 

 م  العاديني لصاحل العاديني منعا:   
 0222و الغامننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننديذ   2980و فننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندذ 2980 تبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراهيخذ

1985&Kumar,&Silver,1991& Avdeeva,1996) 
 ناول بالدراسة: وتأسيساً عل  ما ورد  إن البحث يت

 والعاديني(.   مدعوم ال ار لدى ادلراههني ا رومني م  الرعاية الوالديةذ

 أهؿقة الدراسة:  -3

 تنبع ضمية الدراسة م  عدة جواسب ضمعا:    
 نرورة تلهناا الضنوا علن  األبنناا ا نرومني من  الرعاينة الوالدينةذ والن ي  يعيشنون يف ادلؤسسنار  -3-7

 وذلخ بالدراسة واالهتمام. اإليوا،يةذ وتنا
ذ ويشننجت  النندا ع األساسننني ضميننة مدعننوم النن ار باعتبننار  يننؤدي دوراً زلوريننناً يف حينناة اإلسسننان -3-1

 وا اهات ذ وتوا ه  مع سدس  ومع اآل ري . لسلوك ذ 

تعنند الدراسننة احلاليننة ضول دراسننة زلليننة ميف حنندود علننخ الباحثننة م تتننناول مدعننوم النن ار لنندى  -3-3
 ني م  الرعاية الوالدية.األبناا ا روم

 أهداف الدراسة:   -4

هتنندف هنن   الدراسننة ت  مهارسننة مدعننوم النن ار لنندى عينننة منن  ادلننراههني ا ننرومني منن  الرعايننة الوالديننةذ 
والننن ي  يعيشنننون يف ادلؤسسنننار اإليوا،ينننة بعيننننة مننن  ادلنننراههني سظنننرا،عخ الننن ي  يعيشنننون يف ضسنننرهخ. وتتمثننن  

 بالنهاس التالية: 

 الدروق يف مدعوم ال ار بني ال كور العاديني وا رومني م  الرعاية الوالدية.   الجتشف ع  -1-7
 الجتشف ع  الدروق يف مدعوم ال ار بني اإلساث العاديار و ا رومار م  الرعاية الوالدية.  -1-1

الجتشننف عنن  ضاننر تداعنن  احلرمننان مننع امنننس علنن  مدعننوم النن ار لنندى ا ننرومني منن  الرعايننة  -1-3
 الوالدية.  

 ال ار لدى ا رومني م  الرعاية الوالدية.   مع  ضار تداع  احلرمان مع العمر يف مدعو  الجتشف -1-1

 الجتشف ع  الدروق يف مدعوم ال ار بني ال كور واإلساث ا رومني م  الرعاية الوالدية.  -1-5

 :  مصطؾحات الدراسة  -5

 التعروػات الـظروة:     -5-1
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 اخلاصنة رللمندركار الشعوريةذوالتصنورار والتهييمناهنو تجتنوي  معنريف منظخذومنتع لخ  اهت مهدرت دإل ه

بال ارذيبلور  الدردذويعت   تعريداً سدسياً ل ات ذويتجتون مدعوم ال ار م  ض جتار الدرد ال اتية ادلتسهة ا ددة 
 ( 80ذ 2982األبعاد ع  العناصر ادلختلدة لجتينوست  الدا لية واخلارجية.   هرانذ

ة احلجتومينننة ضو األهلينننةذال  تهنننوم بنننإيواا األ نننراد ا نننرومني مننن  الرعاينننة : هننني ادلنشنننأدررؤ ستتتمهداة د اتتتم
 (  09ذ 2980وتعتمد ضسلوف الرتبية امماعية.  تبراهيخذ األسريةذ

: هخ األبناا ال ي  ينتمون ت  ضسرة تتجتون م  األم واألف واإل وةذ وىث  الوالدان عانةثهدأل قهدرطاانام
 (05ذ0222تربيت .  ضمحدذ للدردذوالها،مني عل  ادلنجبني

 التعروػات اإلجرائقة:    -5-2

ذ 72: هو الدرجة ال  هص  عليعا ادلراهق يف مهياس مدعوم ال ار لتنسي وترتاوح بني   اه مهدر دإل
 ( درجة. 055

ك   رد مت تيداع  يف ادلؤسسنار اإليوا،ينة ستيجنة  هداسن  ضحند والدين ذ   دررحقم  نه  هدرق ةةمهدر دراةم 
 ما.  ضوكليع

 اإلطار الـظري:    -6

حظي مدعوم ال ار باهتمام بالغ عل  امتداد الربع األ ري م  الهرن ادلا يذ وظعر  بلل السبعينيار  
العديند منن  البحنوث النن  تناولتن  ب را،ننق فنلذ  مثننال علنن  علنم عبلاتنن   صنا،  سدسننية سلتلدنة منن  بينعننا 

ا يهاس بب ارية  كات (ذ واد استخدم مصن ل  ممدعنوم ارتباس ضبعاد  الدرعية بامال الشخصي السوي كم
النن ار م مننن   ننرتة مبجتننرة لنندى الجتثننري منن  البنناحثني وادلنظننري  ضمثننال  ضلبننوررذ ماسننلوذ رىنني(  لئلفننارة ت  
  ة الدرد ب ات ذ وباعتبارها تنظيماً تدراكياً م  ادلعاحذ وادلدركار ال  هصلعا ويجتتسبعا الدرد وال  تشم  

  ة الشخصية بال ار.  ه   اخل
ويتدق الجتثنري من  البناحثني منع وجعنة النظنر الن  تعتن  مدعنوم الن ار علنم ادلجتنون ضو التنظنيخ اإلدراكني 
غري وا   ادلبلم  ال ي يهف  لنف وحندة ض جتارسنا ومشناعرسا والن ي يعمن  اثابنة اخللدينة ادلبافنرة لسنلوكنا 

لسلوك وهبن ا ادلعني ينؤدي مدعنوم الن ار دور الهنوة الدا عنة للدنرد ضو اثابة ادليجتاسيام ادلنظخ وادلوج  وادلوحد ل
 ( 208-207ذ0220يف ك  سلوك .  العامسيذ

 نظروات الذات:     -6-1

 هناك العديد م  النظريار ال  حتدان ع  مدعوم ال ار منعا:  
 :  Snygg & Combsنظروة سقـج وكومب  -6-1-1

 ضن  ذ ويؤكندةظاهري ليشري ت  البيؤة السيجتولوجيلهد استخدم سينج وكومب مص ل  امال ال
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ك  سلوك تلا يتحدد بامال الظناهري للجتنا،  احلني مو نول السنلوك ويتجتنون امنال الظناهري من  رلموعنة 
مننن  اخلننن ار الننن  يعاسيعنننا الشنننخ  حلظنننة الدعننن ذ وتن النننوعي سنننبب السنننلوكذ وتن منننا يعتهننند   ادلنننرا ومنننا 

 يستشعر  هدد ما سوف يدعل . 
 وينهسخ امال الظاهري عند سينج وكومب ت  اسمني:  

 ال ي و  ادلرا بوصد  جاااً ضومسة شلياة لندس .  يوتشم  عل  ضجااا امال الظاهر  در دإلهدرظةذقةم 

ويتجتننون منن  ضجننااا للمجننال الظنناهري تتميننا عنن  لريننق الدننرد كخصننا،  زلننددة واابتننة   اهتت مهدرتت دإل 
ال الظاهري هو ال ي هدد السلوكذ وم  ه ا امال الظاهري تتحدد ال ار ل ات ذ ويف  وا علم  إن ام

الظاهريةذ ويف النعاية يتميا مدعوم ال ار علن  ضسن  اماسنب األكثنر ضمينة واألكثنر حتدينداً للمجنال الظناهري 
 (.66-65ذ 2987الدرد.  ضبو  يدذ ولل ار الظاهرية يف حتديد الجتيدية ال  يتصرف هبا 

   :  Rogersزة روجرنظرو -6-1-2

تن الدننرد عننند روجننر  هننو مركننا عننامل اخلنن ة وادلتغننري النن ي يعننيل  ينن ذ ويسننتجيب للمجننال كمننا ونن  ذ 
ويدرك  كجت  منظخ. وتجتنون هن   االسنتجابار وجعنة ضلنو هندف ضساسني هنو حتهينق وتيثنار وتهوينة الجتنا،  

 احلي ال ي هي اخل ة. 
للتداعن   ةاحلاجارذ وضن يتخ تجتنوي  بنناا الن ار ستيجن وتن السلوك هو زلاولة موجعة ضلو هدف تفبال

لآل نننري .  ننناخل ة منننع اآل نننري  تسننناعد الدنننرد علننن  اإلحسننناس بالننن ارذ  ةمنننع البيؤنننة ومنننع األحجتنننام التهوىيننن
 ويؤدي تأاري اآلباا يف ه   ادلرحلة دوراً هاماً يف بناا ال ار.   
والبلفننعوري وتن معظننخ لرا،ننق السننلوك النن  وتعتنن  النن ار عننند روجننر  حجننر الااويننة لننئلدراك الشننعوري 

يتبناهننا الجتننا،  احلنني هنني تلننم النن  تتسننق مننع مدعومنن  عنن  سدسنن  ولنن ا  ننإن ضحسنن  لريهننة لتعنندي  السننلوك 
يجتننون بإحننداث تغينننري يف مدعننوم ال ارذوهنن ا منننا حتنناول ضن تنااشننن  سظريننة العننبل  ادلتمركنننا حننول العميننن ذ 

  تهنندير اآل ننري  ضكثننر شلننا يسننع  ت  اخلنن ار النن  يهنندرها ووجنند روجننر  ضن الدننرد يسننع  ت  احلصننول علنن
الجتا،  العضويذ ضن احلاجة ت  اعتبار ال ار تسري جنبا ت  جنبذ وبشجت  متوا  مع احلاجة ت  االعتبار 
االجتماعيذ وستيجة لبلعتبار االجتمناعي ينمني الدنرد ا اهناً ضلنو تهندير الن ار الن ي يسناعد  يف االسندما  

 .( Rogers,1959,200 اليومية. يف احلياة 
هحصة اهدر دإله ناهسمقق  ه

 تنمو ال ار ستيجة لتداع  الدرد مع البيؤة.   -

 تن ال ار اد تتمث  ايخ اآل ري  وتدركعا ب ريهة مشوهة.   -

 تنال ال ار لبلتساق.  -

 مععا.  قيسلم الجتا،  احلي ضساليب تتس -

 وصدعا هتديدار. ضن اخل ار ال  ال تتسق مع ال ار تدعخ ب -
 ( Kroger ,2000,19م  ادلمجت  ضن تتغري ستيجة للتعلخ والنضج.    -
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 أبعاد مػفوم الذات:   -6-2

 يعت  وليخ جيمس ضول م  تجتلخ بشجت  وا   عل  ضبعاد مدعوم ال ار وهي:  
 ال ار كما يعتهد الدرد بوجودها يف الوااع.  ال ار ادلدركة(. 

 ون علي .  ال ار ادلثالية(. ال ار كما يتمي الدرد ضن يجت
 ( 59ذ 0229ال ار كما يعتهد ضن اآل ري  يرو ا  ال ار االجتماعية(.   الظاهرذ

:  رلموعنة من  ادلندركارذ ضو التصنورار الن  يجتو نا الدنرد عن  سدسن  كمنا هني در د ناتمهمدر دإلهدرراسك
تعتن  ادلركننا الن ي تنندور من  حولنن   (  مدعومن  ل اتنن  وتدراكن  ذلنناذ 229ذ 2987علين  يف الوااننع.   ضبنو  ينندذ

ك    ار الدردذ  عي جناا من  امنال الظناهري الن ي يتمينا تندرنياً عن  بهينة امناالر باعتبنار ضسن  فنعور 
الشننخ  بجتياسنن  وبوجننود ذ  عننو تعن يتجتننون منن   نن ار تدراكيننة واسدعاليننة تتمركننا حننول النن ار باعتبارهننا 

  (06ذ2999مصدراً للخ ة والسلوك.  دويدراذ
هي رلموعة ادلدركارذ ضو التصورار ال  يجتو ا الدرد ع  سدسن  كمنا يتمني  در دإلهدرراسكمهدرر ةرام ه
 ( 227ذ 2987ضن يجتون عليعا.  ضبو  يدذ 
لن  والن  تو ن  التعبنريار  خهي تصور الدرد دلدعوم اآل ري  عن  عاتن ذ وتدراكنا هتن در دإلهدالقمرة ام ه

االجتماعينة ذلننخذ ضي تن هن ا ادلدعنوم هنو الصنورة الن  يجتو نا الدنرد عنن   الن  ترسن  تلين  عن  لرينق اتصناالت 
 سدس  م  تصور اآل ري  ل . 

هناك عوام  عديدة تنؤار يف مدعنوم الن ار للدنردذ هالعوامل املؤثرة يف منو مػفوم الذات: -6-3
 : درن د لهدر دتامهمنعا  ما يتص  بالدرد عات ذ ومنعا ما هيط بالدرد ويؤار  ي  وم 

ضي صورة امسخ وما يتضمن  م   صا،  كال ولذ  الو نذ الشجت  العنامذ  درخصة اهدر سرام ه-
 واخللو م  ادلبلم  ادلعيبة م  وجعة سظر الدرد عات  ضو م   بلل ادلعايري الثها ية السا،دة.  

يف تدراك الدرد يؤار ال كاا يف تدراك الدرد ل ات ذوتدراك  ال اهار اآل ري  ضلو ذ كما يؤار   در كةث ه-
 لهدرات ذ وللدرص ادلتاحة ضمام ذ والعوا،ق ال  تواجع .  

يتأار مدعوم ال ار بالدا ع الدا لي لتأكيد ال ارذ كما يتأار استوى ال موح ومستويار  درامد   ه-
 النجاح والدش . 

هدرن د لهدالقمرة ام ه
فنخاص اذلنامني يف حياتن   نبل بندي  تعا كان مدعوم الدرد ع  سدس  مستمداً م  سنلوك األ  دأل قل ه-

ض ض  م  ضن يبدي الوالندان تهنببًل اابتناً وا نحاً لل دن ذ  األلدنال الن ي  يشنعرون باحلنب والتهبن  من  ابن  
ضسرهخ هملون فعوراً تنابياً ضلو ال ارذ ويستمر فعورهخ بامدارة حل ولو تعر وا للضغوس  ار  البينن 

  ضبننويعخ ذلننخ  يجتوسننون ضكثننر عر ننة للتننأار بوسننا،  اآل ننري  السننلبية.  ضمننا األلدننال النن ي  ال يشننعرون بتهبنن
 ( 9ذ2989 فيدرذ
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تن ادلنننا  ادلدرسنني ومننا يتلهنننا  ال دنن  منن  اسننتجابار اآل نننري  منن  ر اانن  دا نن  الصنننف  درراس تتم ه-
الدراسنني ضو  ارجنن ذ ضو منن  مدرسنني ذ ومننا ىارسنن  منن  سشننالارذ كنن  علننم يننؤار يف تجتننوي  مدعننوم النن ار 

ضو اإلنايب ضلو عات ذوهنا ت     ورة ه ا التأاري. بينما تعا كاسن اخل ار ال  منر هبنا ال دن  سنلبية  السليب
 إن النظرة السلبية ضلو عات  سوف تتعا  وتهوىذ ضما تعا كاسن تنابية ضلو مدعوم  ع  عات   عي ضي النظرة 

 اإلنابية( ال  تتعا  وتهوى. 

إلعننبلم ادلعلومننار واحلهننا،ق واأل بننار واأل جتننار واإلعبلسننارذ وتهنندم تهنندم وسننا،  ا م تتة لهدا تتالم ه-
 النماع  الشخصية واألدوار االجتماعية ال  ىجت  لؤللدال التأار هبا وتهليدها ضو التوحد مععا. 

ىجتنن  ضن يجتننون مماعننار الجتبننار عمومنناً ضاننر يف لننو مدعننوم النن ار لنندى ال دنن   قرة تتةإلهدرلاتتةس ه-
  األ ننوة الجتبننار ضو مشننريف األسشنن ة يف النننوادي ضو ادلشننر ني عمومنناً يف ادلؤسسننار ومجاعننار الجتبننار تشننم

االجتماعية ضو مجاعار الجتبنار من  األانارف ذ واند نند ال دن   يف ض نراد مجاعنار الجتبنار النمنوع  ضو ادلثن  
 األعل  ال ي هاول ضن هت ي ب . 

جتوي  فخصية الدرد ويف  جترت  ع  سدس  وك لم تهوم مجاعة الر اق بدور هام يف ت قرة مهدرق ة  ه-
م   بلل تهب  الدنرد ذلنا ذ وتهبلعنا لن  بوصند  عضنواً يف مجاعنة ىجتن  ضن تسنعخ يف تنمينة مدعومن  عن  عاتن  

كمننا   يمنن   ننبلل افننرتاك  يف ضسشنن ة مجاعيننة مننع الر نناق تسنناعد  علنن  النمننو امسننمي والعهلنني واالجتمنناع
 يساعد  عل  تهب  عات .

لندي  ضمينة  اصنة لهدسنيت  ذ ودلنا ىثلن  من  ابنار وتنابيتن  للمعنايري السنلوكية الن  يجتتسنب ا دراة  ه-
 .(97ذ 2980تنمي لدى الدرد الضمري  يجتون الرايب عل  الدرد.  فندذ 

   احلرمان من األسرة وأثره يف مػفوم الذات: -6-4

عات   ليس هناك  دلي  وا   األسرة هي امماعة األو  ال  تتله  ال د  وليداً ليس ل  ضي معر ة ع  
عل  ضن الدنرد يولند ولدين  مدعنوم عن  عاتن  ألن هن ا ادلدعنوم يتجتنون وينمنو ستيجنة احتجتاكن  بالبيؤنة اخلارجينة 

 ( 68ذ2978 األفولذ اعي ضس  يتجتون م   بلل اخل ار واالتصاالر ال  يعيشعا الدرد مع اآل ري .
ر اا تظعر  من  ا اهنار ضلنو لدلعاذوانا تنو ر  من  جنو ويبدو ضمية دور األسرة يف تشجتي  مدعوم ال ا

احلماية واألم ذ  عي ادلسؤولة ع  تفعار  بأس  متهب  م  اآل ري  وبأس  مرغوف  ي  حل يست يع ضن يتهب  
(. ول لم  حرمان ال د  من  األسنرة وتاامتن  يف مؤسسنة تيوا،ينة رانا يشنعر  بالنبن  98ذ2980 فندذ عات .

اً بالهلق واال  راف  يتمركا حول عات  لدهد  عنصر ا بة من  اآل نري ذ شلنا يجتنون لدين  شلا يسبب ل  فعور 
ضسلوف العنناد والثنورة لجتن  الهنوى والسنل ارذ كمنا ضن فنعور  بالنبن  نعلن  غنري انادر علن  ضسنلوف الع ناا 

 (.99ذ2978 فندذ  يصب  حااداً عل  سدس  وضسرت ذ ورلتمع  ال ي يعيل  ي . 
 
 السابؼة: الدراسات  -7

 لهد كان مدعوم ال ار مو ع اهتمام العديد م  الدراسار العربية واألجنبيةذ ولجت  الباحثة عر ن 
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 منعنننننننننننا بعنننننننننننم الدراسنننننننننننار الننننننننننن  تناولنننننننننننن مدعنننننننننننوم الننننننننننن ار عنننننننننننند ا نننننننننننرومني مننننننننننن  الرعاينننننننننننة منعنننننننننننا:
 الدراسات العربقة: -7-1 

 :2001 الغامدي ةدراس -7-1-1

 ا  لدى ا رومني م  األسرةم.صلمدعوم ال ار ودا عية اإل: م ن دنهدراسد م
: هتدف الدراسنة ت  الجتشنف عن  الدنروق يف مدعنوم الن ار بنني ادلنراههني ا نرومني من  ذافهدراسد م

 األسرة وسظرا،عخ غري ا رومني.  
م  022: ضجرين الدراسة علن  عيننة من  ادلنراههني يف مديننة مجندة م وبلنغ حجنخ العيننة م انمهدراسد م
 م سنة.   29-20ومني وغري ا رومني وال ي  ترتاوح ضعمارهخ بني ممراههني م  ا ر 

ه: لهننننند اسننننتخدمن الدراسنننننة مهينننناس مدعنننننوم النننن ار ادلدرسننننني  مننننود ع نننننا حسنننننني.      ععمدإلهدراسد تتتتم
:  لصنن الدراسننة ت  ضن هننناك  روانناً جوهريننة يف مدعنوم النن ار بننني األبننناا ا ننرومني وغننري ممتتة جهدراسد تتم
  غري ا رومني.ا رومني لصاحل

 : 1985دراسة البقاتي  -7-1-2

 : مبعم جواسب فخصية احلدث  ااد الوالدي م  ن دنهدراسد م
: هتدف الدراسنة ت  معر نة الدنرق يف بعنم امواسنب الشخصنية بنني األحنداث الدااندي  ذافهدراسد م

 للرعاية الوالدية وغري الداادي . 
م حدااً واد مت تو يع العيننة  228بلغ حجخ العينة م عينة الدراسة: ضجرين ه   الدراسة يف بغدادذ واد

 :  ل  الشجت  التايلع
تسااناً منن  األحنداث الدااندي  للوالنندي ذ والنصنف الثناح منن  األحنداث غنري الداانندي   06م عكنوراً و80م

 م سنة.  28-20واد تراوحن ضعمار ض راد العينة بني م للوالدي . 
ة  ادلعربة م  ا تبنار سناكس إلكمنال اممن ذ وهنو هتنوي استخدمن الدراسة النسخ ععمدإلهدراسد م 

 عل  ضربعة ضبعاد للشخصية وهي: ماألسرةذامنسذ العبلاار الشخصيةذ ومدعوم ال ار م
ضظعنرر الدراسنة ضن هنناك  رواناً دالنة يف مجينع ضبعناد ادلهيناس بنني األحنداث ا نرومني   ممة جهدراسد تم  

  لصاحل األحداث غري ا رومني.  ذ واألحداث غري ا رومني م  الوالدي
 :1981دراسة الؽقالني  -7-1-3

 يتام وغري األيتام دراسة مهارسةم.الدروق يف مدعوم ال ار بني األم ن دنهدراسد م ه
 : هتنندف الدراسننة ت  مهارسنننة رلموعننة مننن  األيتننام النن ي  حتهنننق ذلننخ فنننجت  منن  ضفنننجتالذتتافهدراسد تتتم

 ا،  نخ يف  صنع والديعناأليتام ال ي  يعيشون م الرعاية االجتماعية اجموعة م  األلدال غري
 فخصية باعتبارها مجتوسار تجتيدي  دلدعوم ال ار.  
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م منن  األيتننامذ وغننري األيتننام والنن ي  000ضجريننن الدراسننة يف األردن علنن  عينننة بلغننن م انتتمهدراسد تتم ه
 ( سنة. 25-8ترتاوح ضعمارهخ بني  
م عبننارة مو عننة علننن  220لنن ار النن  تتنننألف منن  ممدعننوم ا : اسننتخدم الباحننث اا،منننةععمدإلهدراسد تتم

 م عبارة.  29مهاييس  رعية حيث يتألف ك  مهياس م  م
 لصننن الدراسننة ت  ضن الدننروق بننني األيتننام وغننري األيتننام مل تجتنن  دالننة يف مجيننع ضبعنناد  ممتتة جهدراسد تتم 

 ال ار. ممدعو 
علنن  ضاننرا   منن  النن كور يف  ضمننا لنندى متغننري امنننسذ   هنند تدننوق اإلسنناث يف مسننتوى التجتيننف والنضننج

 العمر سدس .
 الدراسات األجـبقة: - 7-2 

 : :Nikolaevana. 1996دراسة  -7-2-1

 لو صورة ال ار لدى ال د   بلل السنوار األو .    ن دنهدراسد م 
هتنندف هنن   الدراسننة ت  معر ننة الدننروق يف تجتننوي  صننورة النن ار لنندى األلدننال النن ي   ذتتافهدراسد تتم 

 بية يف ضسرهخ مهاب  األلدال ال ي  تلهوا الرتبية يف ادلؤسسار اإليوا،ية.  تلهوا الرت 
 لدلة.  م لدبلً و 02ضجرين الدراسة يف روسيا وبلغن عينة الدراسة م : انمهدراسد م

 لهد مت استخدام تهييخ ردود ض عال األلدال  ا  صورهخ ادلنعجتسة يف ادلرآة.  ععمدإلهدراسد م 
لدراسننة ت  ضن صننورة النن ار لؤللدننال ادلهيمننني يف ضسننرهخ ض ضنن  منن  صننورة  لصننن ا ممتتة جهدراسد تتم 

 ال ار لؤللدال ادلهيمني يف ادلؤسسار اإليوا،ية.  
 : Silver 1990دراسة:  -7-2-2

 ضلدال ببل مأوى دراسة تهوىية لل امج ادل بهة يف ادلؤسسار اإليوا،ية.   ن دنهدراسد م 
  تهييخ ال امج ادل بهة يف ادلؤسسار اإليوا،يةذ ومعر ة ادلشجتلة هتدف ه   الدراسة ت  ذافهدراسد م 

 احلهيهية ذلؤالا ادلهيمني. 
ضداة تهننو  ر،يسننية هواسننتخدم الباحننثهضجرينن هنن   الدراسننة يف يننس واليننار ضمريكينةععمدإلهدراسد تتم  

 لنظام اإليواا. 
تتمث  يف بناا مدعوم ال ار لديعخ  واد تبني ضن ادلشجتلة احلهيهية لدى هؤالا األلدال  ممة جهدراسد م 

 ستيجة اإلاامة يف ه   ادلؤسسار بالرغخ م  اخلدمار ال  تهدم ذلخ دا   مراكا اإليواا. 
 :Mirko 1990 دراسة: -7-2-3

 : اال  رابار الندسية لدى األلدال ا رومني م  الرعاية واحلب.   ن دنهدراسد م
 دسية لدى األلدال وادلراههني ادلوجودي  يف ادلؤسسار : التعرف ت  اال  رابار النذافهدراسد م

 اإليوا،ية.
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 .م سنة27-7اههاً  ترتاوح ضعمارهخ بني مم لدبًل ومر 202: بلغن عينة الدراسة م انمهدراسد م
:اسننننتخدم الباحننننث ا تبنننار ادليننننول الشخصننننية واسنننتبيان آراا ادلدرسننننني عنننن  سننننلوكيار ععمدإلهدراسد تتتم

 تبلمي هخ. 
: تن هنننؤالا األلدنننال وادلنننراههني لنننديعخ تحسننناس بالدوسينننة ولنننديعخ مشنننجتبلر يف بنننناا ممتتتة جهدراسد تتتمه

 ال ار.                    
هتننابه ل هدراسد ةإلهدرسةانم 

الننندالالر حنننول مدعنننوم الننن ار لننندى األلدنننال  مسننناعدر مراجعنننة الدراسنننار علننن  التوصننن  ت  بعننن
مدعننوم النن ار لنندى األبننناا  الدراسننار علنن  تنندحا ننرومني منن  الرعايننة الوالديننةذ وانند اتدهننن معظننخ هنن   
 ( ي Nikolaevana ,1996ا رومني م  الرعاية الوالديةذ وم  ه   الدراسار دراسة  

 واننند اامنننن بعنننم هننن   الدراسنننار اهارسنننة مدعنننوم الننن ار لننندى األبنننناا ا نننرومني مننن  الرعاينننة الوالدينننةذ
ل ار لديعخ ضا  تنابية م  العاديني وم  ه   الدراسار العاديني وتبني ضن ا رومني يتمياون بأن مدعوم او 

ه  (يه7895درااةت اهمهه7897درلاالم ادراسة  
ضفارر ت  ضس  وبالرغخ م  اخلدمار ال  تهدم  (Silver, 1990)هةوهناك بعم الدراسار مث  دراس

بنناا الن ارذ ويبلحن    ت  بعم ادلؤسسار اإليوا،ية  إن ادلشجتلة احلهيهية لناالا هن   ادلؤسسنار تتمثن  يف
ضن هننن   البحنننوث والدراسنننار تجتشنننف عننن  العديننند مننن  اآلانننار وادلظننناهر الندسنننية ذلنننؤالا األبنننناا كالشنننعور 

واند تناولنن الدراسنة احلالينة مو نول احلرمنان من   (Mirko, 1990)بالدوسية ومشنجتبلر يف بنناا الن ار 
راههة ال  ينته  هبا الدرد م  مرحلة ال دولة وهي مرحلة ادل األسرة دلرحلة عمرية حرجة م  مراح  لو الدردذ

دراسة مدعوم ال ار يف مرحلة  نت  مرحلة الرفدذ وهنا ضود اإلفارة ت  ضن معظخ الدراسار السابهة تناول
ال دولةذ وك لم ختتلنف الدراسنة احلالينة عمنا سنبهعا يف ض نا هتندف ت  الجتشنف عن  الدنروق بنني ادلنراههني 

الوالديننننة والعنننناديني يف مدعننننوم النننن ار بأبعنننناد  اخلمسننننة  النننن ار امسننننميةذ  النننن ار  ا ننننرومني منننن  الرعايننننة
هالشخصيةذ ال ار األسريةذ ال ار االجتماعيةذ ال ار األ بلاية(.  

 فروض الدراسة:   -8

 2989لهننننند تبنننننني مننننن   ننننننبلل معظنننننخ الدراسنننننار السنننننابهةذ واألدبيننننننار ادلتصنننننلة بالدراسنننننة  تبننننننراهيخذ
الوالدينننة  ( ضن هنننناك  رواننناً يف مدعنننوم الننن ار بنننني ا نننرومني مننن  الرعاينننة0222والغامنننديذ 2980وفنننندذ

والعننادينيذ وعلينن   ننإن الباحثننة سننتعتمد الدر ننية التهريريننة يف صننو   ر ننيار الدراسننة ذ وعلننم علنن  النحننو 
 التايل: 

الوالدية يف رعاية : هناك  روق عار داللة تحصا،ية بني ال كور العاديني وا رومني م  الدراقنامهدألمر 
 مدعوم ال ار.

 : هناك  روق عار داللة تحصا،ية بني اإلساث العاديار وا رومار م  الرعاية قنامهدر ةمامتدرا
 الوالدية يف مدعوم ال ار.  
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 : هناك ضار لتداع  احلرمان مع امنس يف مدعوم ال ار.  دراقنامهدر ةر م
 : هناك ضار لتداع  احلرمان مع العمر يف مدعوم ال ار.  دراقنامهدرقدانم

 : هناك  روق عار داللة تحصا،ية بني ال كور واإلساث ا رومني يف مدعوم ال ار. دراقنامهدرخة سم
 : مـفج الدراسة وأدواتفا  -9

  لهد استلامن لبيعة الدراسة وضهدا عا استخدام ادلنعج الوصدي ال ي يعت :مـفج الدراسة -9-1
م  ضهخ ال را،ق ادلتبعة يف البحوث العلمينةذ ويسنتخدم اصن بلح ادلننعج الوصندي ليشنري ت  رلموعنة واسنعة 
من  الدعاليننار الن  تشننرتك يف ض نا هتنندف ت  وصنف ادلوااننف والظنواهرذ وهنن ا ادلننعج يصننف الو نع الننراه  

 .(280ذ 0220وهدد عبلاار ادلواف بغري  بغية الوصول ت  احلهيهة.  محصي ذ
من   سنحبن عيننة الدراسنة عشنوا،ياً  ب ريهنة الهرعنة( من  سنجبلر ا نرومني :عقـة الدراسة -9-2

ذلنؤالا ادلنراههني. و بلغنن عيننة  ةالرعاية الوالديةذ ومت سحب عينة ادلراههني العاديني م  السنجبلر ادلدرسني
 ( مراههاً ومراههة منعا:220الدراسة  

 م  الرعاية.  ( عكوراً زلرومني02( تساااً  و 00 
( 26 29وترتاوح ضعمار العينة بني    وراً عاديني ينتمون ت  ادلدارس احلجتوميةذن( عك02اااًذ و ن( تس02 

 (.2.80( واضلراف معياري مهدار   29.99سنة. اتوسط عمري مهدار   
 حدود الدراسة:   -3 -9

 من  الرعاينة الوالدينة وادلنراههني اهتمن هن   الدراسنة بنادلراههني ا نرومني احلدود البشروة: -9-3-1
 ( سنة.  26-29العاديني وال ي  ترتاوح ضعمارهخ بني  

مت سنحب عيننة الدراسنة من  ادلؤسسنار اإليوا،ينة وهني: ماممنع اخلنريي  :احلدود املؽانقةة  -9-3-2
 منن  اإلسننبلميذ وكدالننة ال دولننةذ ادليننتخ اإلسننبلمي م يف زلا ظننة حلننبذ ومت سننحب عينننة األلدننال العنناديني

يف زلا ظننة اث م ادلنندارس احلجتوميننة وهنني: ممدرسننة االتصنناالرذ مدرسننة ابنن   ينندون عكننورذ وابنن   ينندون تسنن
 حلب ويف من هة ادلؤسسار السابهة سدسعا.

 (. 0229- 0228للعام الدراسي  :احلدود الزمانقة -9-3-3
احثنة تهنينن ذ  لهد استخدم مهياس مدعوم ال ار لتنسي بعند ضن ضعنادر الب :أدوات الدراسة -9-4

 م ضبعاد وهي: 6عل م م عبارة مو عة222ألف ه ا ادلهياس األويل  م  محبساف صدا  وابات ذ  ويت
 ال ار امسميةذ  ال ار الشخصيةذ  ال ار االجتماعيةذ ال ار األ بلايةذ  ال ار اخللهيةذ سهد ال ار. 

رتمجتن  ت  العربينةذ ومراجعنة عل  مهياس ياسي نيب عنعا ادلدحوص. اام صدور  ر  وسعري كامن  ب
(  ننرداً ب ريهننة التجا،ننة 077الصننياغة النعا،يننة لنن ذ وانند مت حسنناف ابننار اال تبننار علنن  عينننة مجتوسننة منن   

(ذواننند انننام العنننامسي يف البيؤنننة السنننورية حبسننناف ابنننار اال تبنننار مننن   نننبلل 2.89النصننندية  جتنننان ادلعامننن   
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 (ذ2.86درجنة عالينة من  الثبنار   روينة واند حهنق اال تبنات بيه  عل  عينة م  للبة امامعنة وادلرحلنة الثاس
واد مت حساف صدق اال تبار يف الدراسة احلالينة بعنرا البننود علن  رلموعنة من  ا جتمنني للتأكند من  ضن 

م  صياغة تلم العبارارذ واد  دس  العبارة ضو السؤال ال ور  ع  مضمون العبارة األصليةذ وك لم التأك
ري ادلدعومة. مث مت حسناف الصندق التمينايذ وحبسناف الصندق التميناي مت التعنرف مت ح ف بعم البنود غ

والبعد  (ذ78ذ 98مت ح ف البندي    لعا  عيف(  دي البعد األو ضت  بعم البنود السالبة  ارتبالعا ببع
( والبعننند الرابنننع حننن ف 62ذ59ذ09د  و و للبعننند الثالنننث حننن ف البنننن( 50ذ05  الثننناح مت حننن ف البنننندي 

وبعد علنم مت حسناف  (ذ87ذ70ذ57ذ55ذ90  ( والبعد اخلامس ح ف البنود82ذ69ذ52ذ07  البنود
( وبعند 2.90 2.59 2.69 2.72ذ 2.70الثبار لؤلبعاد ادل كورة ب ريهة ضلدنا واند بلغنن علن  التنوايل  

: ح ف البنود السالبة لر نع الصندق التميناي ارتدعنن ضلدنا يف مجينع ضبعناد ادلهيناس حينث بلغنن علن  التنوايل
واننند مت حسننناف الثبنننار ب ريهنننة اإلعنننادة وبلنننغ معامننن  الثبنننار  (ذ2.70ذ2.69ذ 2.78ذ2.76ذ 2.78 

وانند مت حسنناف الثبننار ب ريهننة التجا،ننة النصنندية وبلغننن معننامبلر الثبننار علنن   (2.90للمهينناس الجتلنني  
 (. 2.70 – 2.69 – 2.66 – 2.79 – 2.76التوايل:  
 :عرض الـتائج ومـاقشتفا -10

كمنا سننبهن اإلفننارة من   ر ننيار ينس كننان ال بنند من  التحهننق منعنا. ويف سننبي  علننم   اس لنق البحننث
اامن الباحثة بتصحي  تجابار عينة البحث عن  بننود ادلهيناسذمث ض ضنعن البياسنار للمعامنة اإلحصنا،ية 

 ومت التوص  ت  النتا،ج. 
،ية بنننني الننن كور هننناك  رواننناً عار داللنننة تحصننناتنننن  الدر نننية علننن  ضن: م :الػرضةةةقة األوى -10-1

 العاديني وا رومني م  الرعاية الوالدية  يف مدعوم ال ارم. 
 ( عر اً دلتوس ار الدؤة واالضلراف ادلعياري.2 راخ يهدم امدول 

ه(7در املهس  ه)
هدررم  طةإلهمدالمحقدفهدررناةسيهرل ك سهدرنةعةا همدررحقم ا 

 ادلتغري                             
 األبعاد     

 (02ال كور ا رومني  العدد  (02 كور العاديني العدد ال
 االضلراف ادلتوسط االضلراف ادلتوسط

 6.62 52.70 5.60 60.07 ال ار امسمية 
 6.22 99.77 7.89 55.72 ال ار األ بلاية 
 8.97 98.50 8.25 69.90 ال ار الشخصية 
 7.20 08.92 5205 52.60 ال ار األسرية 
 6.95 92.92 9.96 50.27 عية ال ار االجتما

 08.06 000.80 05.90 087.02 مدعوم ال ار الجتلي 
(  52وللتأكننند مننن  اعتدالينننة التو ينننع  هننند مت تجنننراا ا تبنننار االعتدالينننة وانننا ضن حجنننخ العيننننة ضصنننغر مننن   
ايمننننن   وداللننننة ا تبننننار اعتدالينننننة النننن كور العنننناديني وا نننننرومني يف مجيننننع ضبعنننناد  ويف الدرجنننننة الجتليننننة  نننناو ر 
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( وبالتايل  إن امموعار ادلهارسنة تتنو ل تو عناً اعتندالياً وبالتنايل ىجتن  اسنتخدام ا تبنار  ر( لداللنة 2.25 
 ادلعامة ضن:  ةالدروق. وتبني ستيج

 مدعوم ال ار لصاحل العاديني. يف هناك  روااً عار داللة تحصا،ية بني ال كور العاديني وا رومني
دم عر نناً لنتننا،ج داللننة الدننروق بننني النن كور العنناديني وا ننرومني يف مدعننوم (  عننو يهنن0الحنن  امنندول  

 ال ار. 
ه(1در املهس  ه)

هعالرمهدراقم هاا هدر ك سهدرنةعةا همدررحقم ا ه  ه اه مهدر دإل
 الداللة احلرية درجار رمم ايمة فمم داللة فمم ايمة األبعاد
 دالة 58 7.976 2.076 2.795 ال ار امسمية

 دالة 58 6.260 2.276 0.066 األ بلايةال ار 
 دالة 58 7.288 2.556 2.052 ال ار الشخصية
 دالة 58 7.002 2.256 0.262 ال ار األسرية

 دالة 58 8.525 2.267 0.996 ةال ار االجتماعي
 دالة 58 9.220 2.250 2.099 مدعوم ال ار الجتلي

(. وبننالنظر ت  امنندول راننخ 2.25ى داللننة  ( ضن مجيننع الدننروق دالننة عننند مسننتو 0ويظعننر منن  امنندول  
العاديني ضعل  م  متوس ار ال كور ا رومني يف مجيع ضبعاد مهياس مدعوم  ر( صلد ضن متوس ار ال كو 2 

سهولم هناك  روق عار داللة تحصا،ية بني الن كور العناديني  قال ار ويف الدرجة الجتلية للمهياس. وشلا سب
 دية  يف مدعوم ال ار لصاحل ال كور العاديني.  وا رومني م  الرعاية الوال

: هناك  روق عار داللة تحصا،ية بني اإلساث العاديار وا رومار م  الرعاية الوالدية دراقنامهدر ةمام  
 يف مدعوم ال ار 

ه(3در املهس  ه)
هدررناةسيهرإلمةثهدرنةعةةإلهمدررحقم ةإلهفدررم  طةإلهمدالمحقد

 ادلتغري               
 عاداألب

 ( 00اإلساث ا رومار  العدد (02اإلساث العاديار العدد 
 االضلراف ادلتوسط االضلراف ادلتوسط

 7.92 50.92 7.05 62.02 ال ار امسمية
 8.55 92.00 6.02 50.20 ال ار األ بلاية
 22.27 09.55 7.85 56.67 ال ار الشخصية
 5.87 02.55 5.02 97.07 ال ار األسرية
 6.06 07.29 5.72 52.90 تماعيةال ار االج

 09.20 022.00 06.67 069.02 مدعوم ال ار الجتلي
 تشري داللة ا تبار اعتدالية اإلساث العاديار وا رومار يف مجيع ضبعاد  ويف الدرجة الجتلية ت  عدم 

لتنايل هننا ال ( ما عدا بعد الن ار األ بلاينة وبا2.25امموعار اعتدالياً ألن مجيع ايمعا ضصغر م    لتو  
 سست يع استخدام ا تبار  ر( يف ادلهارسة وسستخدم بداًل عن  ا تبار مان وتيين دلهارسة الدروق.
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ه(1در املهس  ه)
هعالرمهدراقم هاا هدامةثهدرنةعةةإلهمدررحقم ةإله  ه اه مهدر دإل

 الداللة مستوى الداللة U األبعاد
 دالة 2.25 229.52 ال ار امسمية
 دالة 2.25 80.22 ال ار األ بلاية
 دالة 2.25 65.52 ال ار الشخصية
 دالة 2.25 02.2 ال ار األسرية

 دالة 2.25 07.22 ال ار االجتماعية
 دالة 2.25 98.52 مدعوم ال ار الجتلي

( وبالتنايل هنناك  نروق دالنة تحصنا،ياً بنني 2.25اإلحصا،ية تبني ضن مجيع الهيخ ضصنغر من    ةبعد ادلعام
(  وبننالرجول ت  امنندول 2.25ر وا رومنار ومجيننع هن   الدننروق دالننة عنند مسننتوى داللنة  اإلسناث العاديننا

العاديننار ضعلنن  منن  متوسنن ار اإلسنناث ا رومننار يف مجيننع ضبعنناد مهينناس  ث( صلنند ضن متوسنن ار اإلسننا0 
سناث سهنولم هنناك  نروق عار داللنة تحصنا،ية بنني اإل قمدعوم ال ار ويف الدرجة الجتلية للمهياس. وشلا سنب

 العاديار.  ثالعاديار وا رومار م  الرعاية الوالدية  يف مدعوم ال ار لصاحل اإلسا
والثاسينة ت   نروقد دالنة يف مدعنوم الن ار بنني  ختلن  الدر نية األو  دألمر همدر ةماتم هتاساقهدراقناما 

 م  الرعاية الوالدية والعاديني عكوراً وتساااً.  ا رومني
ن وينمو ستيجة احتجتاك الدرد بالبيؤة اخلارجية اعي ضس  يتجتون م   بلل اخل ار تن مدعوم ال ار يتجتو 

واالتصاالر ال  يعيشعا الدرد مع اآل ري ذوتعت  األسرة اا تظعر  م  ا اهار ضلنو ضلداذلنا وانا تنو ر  من  
سنت يع ضن يتهبن  جو احلماية واألم  هي ادلسؤولة ع  تفعار  بأس  متهب  م  اآل نري ذ وضسن  مرغنوف حنل ي

عاتنن ذ ولنن لم  حرمننان ال دنن  منن  األسننرة واإلفننبال ادلنننظخ حلاجاتنن  والشننعور بهيمتنن  كدننرد متميننا غالبنناً مننا 
يجتون ل  ضار سيا يف مدعوم ال ار لدي ذ والبد م  اإلفنارة ت  ضن تاامنة الدنرد يف ادلؤسسنة اإليوا،ينة هرمن  

عاينة مجاعينة تدتهنر ت  العبلانة الدا ؤنة واحلاسينة الن  م  تفبال معظنخ حاجاتن  الندسنية  عنو ال يلهن  سنوى ر 
يلهاها ضبناا األسر العاديةذوك لم  البيؤة م  حول   يهة و اسهة و الية م  ادلثريار واخلن ار كن  هن ا تعا 
ما ض دنا تلي  مو ول النمو السريع ال ي هدث يف مرحلة ادلراههة وما يرا ق ه ا النمو م  تغنريار وظعنور 

ديدة  ادلراهق يبحث ع  هويت  امديدة وع  ادلجتاسة االجتماعية وع  اإللار ادلرجعي للهيخ  بل حاجار ج
عنننرف الجتثنننريون مننننعخ كيدينننة التعامننن  منننع يال غنننري الهنننا،مون عليعنننا باسنننتمرارذ ورانننانننند   نننم  مؤسسنننة يت

تمننننام يف تدسننننر  هننننط يف تلننننار الننننة االهل م الننننب لننننوهخذ وهنننن   النتيجننننة المشننننجتبلر ادلننننراههنيذ ضو حنننن
ادلؤسسننار اإليوا،يننة و ننعف اإلمجتاسننار ادلتاحننة بهنندر مننا ىجتنن  ضن سردهننا ضيضنناً ت  احلرمننان منن  الوالنندي ذ 
علم احلرمان ال ي يعت  يف حد عات   ن ة صنادمة تنؤدي ت  العديند من  اال ن رابار الندسنية والسنلوكيةذ  

سننلبياً يف مدعننومعخ لنن اهتخ. وكاسننن كنن  علننم يضنناعف الضننغوس علنن  األبننناا ا ننرومني منن  الرعايننة ويننؤار 
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 ستيجة هاتني الدر يتني ضن هناك  روااً عار داللة تحصا،ية يف مدعوم ال ار بني ا رومني والعاديني لصاحل
 العاديني.  تتدق ه   النتيجة مع العديد م  الدراسار منعا:  

 & Eliezer,1979  1996,& 2999والاهنننننننراحذ  2999ذ يدراسنننننننة   ضنننننننروا لدسنننننننوا

Nikolaevanae 
 ( النن  مل تظعننر  روانناً يف2980 الجتننيبلحذ  ستننا،ج دراسننة  يف حننني ختتلننف ستننا،ج  الدراسننة احلاليننة عنن 

ضن دراسة الجتيبلح اد درسن ا رومني يف ضسنر ت  مدعوم ال ار بني ا رومني والعادينيذ وراا يرجع علم 
 ا يف مؤسسار تيوا،ية.  لبيعية كاألارباا وكاسوا يعاملون معاملة جيدة ومل يجتوسو 

 : مهناك ضار لتداع  احلرمان مع امنس يف مدعوم ال ارم.دراقنامهدر ةر م
 ( عر اً لنتا،ج ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري.5يهدم امدول راخ  

ه(5در املهس  ه)
هداصةثدإلهمصاامهرل نسهمدرحق ةن

 االضلراف ادلتوسط العدد امنس احلرمان
 

 عاديني
 05.9090 087.0222 02 عكور
 06.6700 069.0222 02 تساث
 07.0892 078.0222 62 اممول

 
 زلرومني

 08.0552 000.8000 02 عكور
 09.2259 022.02880 00 تساث
 00.7098 020.8896 50 اممول

 
 اممول

 92.6099 055.5267 62 عكور
 95.9268 092.2577 50 تساث
 90.9290 098.0090 220 اممول

ه(ه1ةنامهدر املهس  ه)
ه قنةًهرمأثاقهدرحق ةنهمدر نسه  ه اه مهدر دإل

 الداللة مف م درجار احلرية مربع ادلتوس ار ادلصدر
 دالة 299.07 2 202092.909 احلرمان
 دالة 29.72 2 22899.226 امنس

 غري دالة 2.06 2 029.226 احلرمان * امنس
ا رومنار وكن لم الن كور.  اإلسناث العادينار ضعلن  من  اإلسناث ( ضن متوس ار6ويظعر امدول راخ  

ظعنننننر  نننننروق بنننننني متوسننننن ار الننننن كور ا نننننرومني واإلسننننناث ا رومنننننار يف مدعنننننوم الننننن ار لصننننناحل وكننننن لم ت
( ضن ايمنننة التداعننن  بنننني احلرمنننان 6ال كورذوكننن لم اإلسننناث العادينننار والننن كورذ ولجتننن  تبنننني مننن  امننندول  

احلرمنان منع امننس يف مدعنوم الن ارم   يدل علن م عندم وجنود ضانر لتداعن (  ع ا2.25وامنس ضك  م   
 ضي ضن التداع  بني امنس واحلرمان عل  مدعوم ال ار غري دال. 
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 :م هناك ضار لتداع  احلرمان مع العمر يف مدعوم ال ارم. دراقنامهدرقدانم
ه(1در املههس  ه)

هداصةثدإلهمصاامهرلنرقهمدرحق ةن
 االضلراف ادلتوسط العدد العمر احلرمان

 
 عاديني

29 29 080.8902 06.9985 
25 02 075.9522 09.2590 
26 62 076.2909 06.8205 

 07.0892 078.0222 99 اممول
 

 زلرومني
29 00 027.6828 09.2959 
25 25 002.9667 06.2702 
26 29 022.8572 05.2992 

 00.9872 029.2765 52 اممول
 

 اممول
29 92 097.8782 99.9722 
25 05 050.6222 92.9992 
26 05 096.2086 95.9270 

 90.8695 098.7808 222 اممول
ه(ه9ةنامهدر املهس  ه)

ه قنةًهرمأثاقهدرحق ةنهمدرنرقه  ه اه مهدر دإلي
 الداللة مف م درجار احلرية مربع ادلتوس ار ادلصدر
 دالة 206.982 2 220800.802 احلرمان
 ةغري دال 2.622 0 0882.062 العمر

 غري دالة 2.202 0 2806.786 احلرمان * العمر
ضار لتداع  احلرمان مع العمر يف  ليس هناك(  2.25اا ضن ايمة التداع  بني احلرمان والعمر ضك  م   

 مدعوم ال ار. 
للحرمانذوضارا للجنس يف لهد تبني م  الدر ية الثالثة ضن هناك ضاراً در ةر مههمدرقدانم ههما تاساقهدراقنا

ال ارذ ولجتن  مل تسندر ستنا،ج الدراسنة عن  ضانر لتداعن  احلرمنان منع امننس.  ومل تتوصن  النتنا،ج ت   ممدعو 
(ذ وكمننا 26- 29ضي تننأاري للعمننر يف مدعننوم النن ارذوعلم يعننود ت  ضن ض ننراد العينننة تننرتاوح ضعمننارهخ بننني  

ادلبجتننرةذ  ننبل يتواننع ضن تجتننون هننناك  ننروق كبننرية بننني ض رادهننا هننو متواننع  ننإن ضعمننار العينننة يف مرحلننة ادلراههننة 
أل خ ينتمون ت  مرحلة عمريةذ واحدة  جمينع الدراسنار الن  تناولنن متغنري العمنر هتندف ت  ادلهارسنة بنني 

( ال  اامن اهارسة ضار العمر يف مدعوم ال ار بادلهارسة 0222مرحلتني عمريتني سلتلدتنيذ كدراسة  الشيخذ
رحلنة ال دولنة ادلتنأ رة وادلراههنة ادلبجتنرةذ ويف هن   ادلرحلنة ىجتن  ضن تظعنر  نروق دالنةذ ومنع ضن احلرمنان بني م

ضار يف مدعوم ال ار ولجت  تداع  احلرمان مع العمر مل يثبن ضن ل  ضانراً يف مدعنوم الن ار. ومن  الدراسنار 
عار داللة يف مدعنوم  عدم  روق( وال  ضكدر 2980فندذ ال  ضكدر يف ستيجة الدر ية الثالثة دراسة  
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ال ار ستيجة لتداع  كن  من  متغنريي امننس واحلرمنان. ومن  الدراسنار الن  ضكندر ستيجنة الدر نية الرابعنة 
( ال  ضكدر ضن ادلوا سنة بنني العيننة الجتلينة لل دولنة ادلتنأ رة والعيننة الجتلينة للمراههنة 0222دراسة  الشيخذ 

 م العمر مل تظعر  روااً عار داللة بني العينتني و ق متغري العمر. ادلبجترة  صوص مدعوم ال ار و ق مدعو 
 ولجت  تبني ضن هناك  روااً لصاحل تساث مرحلة ال دولة ادلبجترة يف مدعوم ال ار.  

 :م هناك  روق عار داللة تحصا،ية بني ال كور واإلساث ا رومني يف مدعوم ال ارم.دراقنامهدرخة سم
ا تبنار منان وتينين  لنخ حصا،ية عدم اعتدالية اإلساث ا رومار وذل ا استخدمنا لهد تبني م  ادلعامة اإل

يف مدعننوم النن ار امسننمية ضمننا بننااي األبعنناد والدرجننة الجتليننة  عننناك  ننروق دالننة تحصننا،ياً بننني تظعننر  ننروق 
إلسنننناث ( داللننننة الدننننروق بننننني النننن كور ا ننننرومني وا9النننن كور ا ننننرومني واإلسنننناث ا رومننننار. ويبننننني امنننندول  

 ا رومار يف مدعوم ال ار.
ه(8در املهس  ه)

هعالرمهدراقم هاا هدر ك سهدررحقم ا همدامةثهدررحقم ةإله  ه اه مهدر دإل
 الداللة ايمة الداللة U األبعاد

 غري دالة 2.727 022.522 ال ار امسمية
 دالة 2.06 022.222 ال ار األ بلاية
 دالة 2.22 297.222 ال ار الشخصية

 دالة 2.22 222.522 ةر األسريال ا
 دالة 2.207 027.522 ال ار االجتماعية

 دالة 2.220 269.222 مدعوم ال ار الجتلي
ه(71در املهس  ه)

 (02ال كور ا رومون  العدد  ( 00اإلساث ا رومار  العدد
 االضلراف ادلتوسط االضلراف ادلتوسط
50.92 7.92 52.70 6.62 
92.00 8.55 99.77 6.22 
09.55 22.27 98.50 8.97 
02.55 5.87 08.92 7.20 
07.29 6.06 92.92 6.95 
022.00 09.20 000.80 08.06 
 ( ضن متوس ار ال كور ا رومني م  الرعاية الوالدية ضعل  م  متوس ار اإلساث 22يبني امدول  

م الدننروق يف مدعننوم النن ار  ا رومننار يف مجيننع ضبعنناد مدعننوم النن ار عنندا بعنند امسننميةذ وهنن ا ينندل علنن  ضن
 كاسن لصاحل ال كورم.  

لهنند تبننني منن  ستننا،ج الدر ننية اخلامسننة ضن هننناك  روانناً بننني النن كور واإلسنناث تاستتاقهدراقنتتامهدرخة ستتم ه
 ا رومني يف مدعوم ال ار لصاحل ال كور.  
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ة التعام  مع وراا يعاى علم لئللار االجتماعي والثهايف بشجت  عامذ ويف ه   ادلؤسسار ختتلف لريه
النن كور عنن  اإلسنناثذ  النن كور ضكثننر فننعوراً باالسننتهبللية مننن  لنندى اإلسنناثذ  دنني هنن   ادلؤسسننار يسننم  
للنن كور بننتعلخ صنننعة يف ضواننارذ الع نن  وشلارسننة هنن   األعمننال تتنني  ذلننخ  رصننة التعامنن  مننع اآل ننري   ننار  

و لدنرتار زلندودة وسنيلة من  وسنا،  ادلؤسسة شلا يايد يف اهنتعخ بأسدسنعخذ ويعتن   نروجعخ من  ادلؤسسنة ولن
التعبري ع  ال ار وتفبال الرغبنارذ وهن   الدرصنة غنري متاحنة لئلسناث  نم  س ناق ادلؤسسنار الن  ضجنري 
 يعنا البحثذوانند يجتنون التنند   ادلبافننر للمنربني  ننم  هنن   ادلؤسسنار ضكثننر تجتننراراً وصنراحة لئلسنناث مننن  

جتوي  مدعوم تننايب عن  ضسدسنعخ منن  لندى اإلسناثذ ضمنا لدى ال كورذ وك  علم يايد يف  رصة ال كور يف ت
وانند تدواننن اإلسنناث يف بعنند النن ار امسننمية  نن لم يعننود ت  ضن اإلسنناث يف مرحلننة ادلراههننة ضكثننر اهتمامنناً 
بأجسامع  والعناية اظعره  م ف ابول اآل ري ذ وكسب ودهخ  صوصاً ضن رلتمعنا يويل مظعر الدتيار 

لل كورذ وم  الدراسار ال  توا هن مع ستيجة الدر ية اخلامسنة دراسنة  فناهنيذ  ضكثر شلا يويل علم ةضمي
( ال  ضكدر ضن هناك  روااً بنني ا نرومني 2999( وم  الدراسار ال   الدتعا دراسة   الاهراحذ 2985

واإلساث ( ال  مل  د  روااً عار داللة بني ال كور 2980وا رومار لصاحل اإلساث وك لم دراسة  فندذ 
  .ا رومني يف مدعوم ال ار ولجت  ه   الدراسة كاسن عل  عينة م  األلدال

  ةات: حرتؼامل -11

تعننداد بنننرامج تثهيدينننةذ تربوينننة للعننناملني يف ادلؤسسننار اإليوا،ينننة هتنننتخ بتعرينننف العننناملني  يعنننا  -77-7
 ال ار اإلنابية لديعخ.  صا،  ادلراههني وكيدية التعام  مععخ والعناية هبخ ومعر ة ضساليب تنمية مدعوم 

 ننرورة مسنناعدة ادلنننراههني ا ننرومني مننن  الرعايننة علنن  تنمينننة مدعومننار تنابينننة عنن  عواهتنننخذ ه-77-1
 وعلم م   بلل ت وير برامج سدسية هتدف ت  ر ع مستوى مدعوم ال ار لديعخ. 

يؤنننة ال بيعينننة علنننم ضن يراعنني الهنننا،مون بالعمننن  يف ادلؤسسنننار اإليوا،ينننة تنننو ري بيؤنننة شلاالنننة للب ه-77-3
البديلة وعلم بتخصي  مشر ة ضو ضم بديلة لجت  رلموعنة من  األلدنال تتنو   ةبتوا ر صور النماع  الو الدي

ضمننورهخ وتسننتمر مععننخ لدننرتار لويلننةذ وعلننم لجتنني تصننب  احلينناة  ننم  ادلؤسسننة ضاننرف ت  احلينناة  ننم  
 األسرة. 
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 . ذ جامعة عني مشسذ الهاهرةمنشورة

( 080ذ  رللة الديص . مدعوم ال ار بني ال دولة ادلتأ رة وادلراههة ادلبجترة .(0222  .الشيخذ دعد -
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 امامعة األردسية.  مرتجخ(
 دار وا،  للنشر.  :مدعوم ال ار بني النظرية والت بيق ي(0229  .الظاهرذ اح ان -
 كلية الرتبية.  جامعة دمشق: يسي العملياإلرفاد الند ي(0220  .رياا العامسيذ -
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 دار الدجتر العريب. الهاهرة: .علخ الندس االجتماعي ادلعاصرهي(0229  .عبد الرمح ذ السيد -

برسامج اصصي مهرتح لتنمية مدعوم ال ار لدى األلدنال ا نرومني  .(0225  .عبد الستارذ ضحبلم -
 . ذ الهاهرةجامعة عني مشس ذلة ماجستري غري منشورة. رسام  الرعاية الوالدية يف ادلؤسسار اإليوا،ية

منننندى  عاليننننة برسننننامج تارا،نننني باسننننتخدام احلاسننننب اآليل أللدننننال  .(0226  .ضفننننرف عبنننند الجتننننر ذ -
 . ذ الهاهرةذ جامعة عني مشس. رسالة دكتورا  غري منشورةادلؤسسار اإليوا،ية

 (52 رللة األم ذ   رومني م  األسرة.مدعوم ال ار واإلصلا  لدى اه.(0222  .عبد اهلل الغامديذ –
58 – 59. 
 اكتوبر. (266 ذ عامل ادلعر ة الجتوينذ لو العبلاة بني ال د  واألم. .(2990 . ان ارذ  ايا -
الدنروق يف مدعنوم الن ار بنني األيتنام وغنري األيتنام يف  .(2982  .عليو عباسذ اهلل  عبد الجتيبلحذ –

 . 95-05( 2  8ذ مامعة األردسيةرللة دراسار ا. عينة م  األلدال
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

 املراجع األجـبقة:  
-Abahams, J (1996) Soualogy the English universities press limited, the 

teach yourself books London. 
-Allport, B (1955) Basic consideration for psychology  of personality, 

Yule, university press, new whavem. 
-Bolwlbye, J (1952) Maternal care and mental health ,world health 

organization , Geneva. pp 11 
-Elhezer, J (1969) A study of effects of institutionalization a dolls cent 

children, Journal of psychological abstracts ,vol 43 Pp 131-133.  



 2102 –العدد األول -المجلد العاشر .  ...................……..... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 111 

-Kroger, J (2000) Identity development , Adolescence through 
adulthood-London –sage. 

-Nikolaevana, N (1996) The development of a child's self image during 
the first three years of life voprosy. Psychology ;vol 4:Pp 5-13.   

-Nikolic, M (1990) Psychic disturbances of school children deprived of 
parental love and education,  journal of psychology vol 18 Pp 191-218. 

-Rogers, C (1959)  a theory personality and interpersonal  relationship 
as developed: a study of science, vol 2 hill. New York U.S.A. 

-Sillvier, L (1991) Evaluation study for programs: Responses of life 
communities. Volume cross site comparisons and finding, Diss  Abst inter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «11/11/1111خ    ت الموافقة على نشزه بتاريصدرو  ،11/1/1111ريخ وصل هذا البحث إلى المجلة بتا»


