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األرُسية وخصائصهم النفسية العالقة بني حالة املراهقني 
 واالجتامعية 
 إعداد 

 وداد عبد السالم البشيتي
 إرشاف

 الرشعةاألستاذ الدكتور حسني 

 لخ ص املُ 
 يةهدأت هذه الدراسة إىل تقيص العالقة بني حالة املراهقني األرس      

 .وخصائصهم النفسية واالجتامعية

 206)   د منهم ( مراهقني ومراهقات406تكونت عينة الدراسبببة من   

مؤسببسبباتهم عىل  مواأقة متت  مبؤسببسببات الرعاية االجتامعية ممنمقيمني

( مراهم ومراهقبة عاديني أي يقيمون مع 200و  مشببباركتهم ببالبدراسبببةد 

 :الدراسة استخدمت األدوات التاليةولتحقيم أهداف د أرسهم

د مة القلمقامئة س د قامئة بيك لالكت ابدالنفيسماسلو للشعور باألمن  مقياس

 مقياس القيم االجتامعية.و مقياس الهوية النفسية 

  رعاية الاملتعلقة باملقارنة بني املراهقني حسبببب مكان أشبببارت النتائج 

لشعور ا مؤسبسات الرعاية االجتامعية ( عىل املقيمني مع أرُسهم واملقيمني يف

لقيم سية ودرجة متثل اباألمن النفيسبب واالكت اب والقلم وحاالت الهوية النف

لنفيس اد أن املراهقني املقيمني مع أرُسهم أأضل يف الشعور باألمن االجتامعية

مؤسسات  يفني للهوية النفسية من املراهقني املقيم وأقل قلقاً ولديهم تحقيم  

 حصائية بينهام يف االكت ابد ومل تظهر أروق ذات داللة إ الرعاية االجتامعية



 م 

د ل القيم االجتامعيةقها ودرجة متثنغالقها وتعليضبببطراب الهوية وااوحاالت 

اث نالرعاية والنوع االجتامعي أن اإل  كبذلبك أظهرت نتبائج التفاعل بني مكان

املقيامت يف مؤسببسببات الرعاية االجتامعية أقل شببعوراً باألمن النفيسبب من 

 مع أرُسهم أقببل نيد وأن الببذكور املقيموالببذكور املقيمني مع أرُسهماإلنبباث 

 يمنياإلناث بشبببكل عام ومن الذكور املقاضبببطراباً يف الهوية النفسبببية من 

د ومل يظهر أثر للتفاعل عىل االكت اب والقلم مبؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية

 .سية ودرجة متثل القيم االجتامعيةوانغالق وتحقيم وتعليم الهوية النف

باملقارنة بني املراهقني حسب الحالة األرُسية    ةوأشببارت النتائج املتعلق

ر الشبببعو  عىل (أليتامد ضبببحايا التفكك األرُسيد والعادينيد امجهويل النسبببب

باألمن النفيسبب واالكت اب والقلم وحاالت الهوية النفسية ودرجة متثل القيم 

د أن مجهويل النسببب وضببحايا التفكك األرُسي واأليتام أقل شببعوراً االجتامعية

كذلك  دمن املراهقني املقيمني مع أرُسهم أعىل يف االكت ابنفيسببب و بباألمن ال

هويل جأظهرت النتائج أن األيتام وضبببحايا التفكك األرُسي أعىل يف القلم من م

 قاً  مع أرُسهم أكرث تحقينيد وأن املراهقني املقيمالنسبببب واملقيمني مع أرُسهم

ائية حصات داللة إ د هذا ومل تظهر أروق ذللهوية النفسية من مجهويل النسب

 متثل القيم النفسبببية ودرجةيف حباالت اضبببطراب وانغالق وتعليم الهويبة 

بني  نتائج التفاعل ختالف ببالحبالبة األرُسيةدوأظهرتاالجتامعيبة تُعزى إىل اإل 

 حالة انغالق االجتامعي إىل وجود أثر للتفباعبل عىل الحبالبة األرُسيبة والنوع

د حيث تبني أن اإلناث ويف جميع الحاالت األرُسية الهوية النفسية أقط



 ن 

هناك  د ومل يكنكرث انغالقاً يف الهوية النفسيةاأل ذكور مجهويل النسببب همالو 

 .ص النفسية واالجتامعية للمراهقنيأثر للتفاعل عىل بقية الخصائ

ؤسببسببات مملقارنة بني املراهقني املقيمني يف وأشببارت النتائج املتعلقة با

ات مؤسببسببراعية  املراهقني املقيمني يف الرعاية االجتامعية حسببب الجهة ال

ببفالرعباية  اهقني املر عليها وزارة التنمية االجتامعيةد و  االجتامعية التي ترُشب

( عىل الشبببعور بباألمن النفيسببب واالكت اب  SOSيف قرى األطفبال  املقيمني

هقني د أن املراسبببية ودرجة متثل القيم االجتامعيةوالقلم وحاالت الهوية النف

أقل اكت اباً وقلقاً أكرث شببعوراً باألمن النفيسبب و  SOSاملقيمني يف قرى األطفال 

مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية التي ترُشبببف عليها املقيمني يف من املراهقني 

حصببببائيببة بني د هببذا ومل تظهر أروق ذات داللببة إ وزارة التنميببة االجتامعيببة

مؤسببسببات الرعاية االجتامعية التي ترُشببف عليها وزارة املقيمني يف املراهقني 

يف جميع  SOSاملقيمني يف قرى األطفببال التنميببة االجتامعيببة و املراهقني 

فاعل د وأظهرت نتائج التسية ودرجة متثل القيم االجتامعيةحاالت الهوية النف

قد تبني د أامعي وجود أثر للتفاعل عىل القلمبني الجهبة الراعية والنوع االجت

 مبؤسببسببات الرعاية االجتامعية التي ترُشببف عليها نيأن الذكور واإلناث املقيم

التنميبة االجتامعية أعىل يف الشبببعور بالقلم من املراهقني املقيمني يف وزارة 

 دالهوية النفسية انغالق للتفاعل عىل حالةد ووجود أثر SOSقرى األطفال 



 س 

رة امؤسببسببات الرعاية االجتامعية التي ترُشف عليها وز أقد تبني أن الذكوريف 

أكرث انغالقاً يف الهوية هم  SOSقرى األطفال التنميبة االجتامعيبة واإلنباث يف 

 . النفسية
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This study aimed at investigating the relationship 

between the adolescents family Status and their 

psychological and social characteristics. 

  

 The Study sample consisted of (406) 

adolescents: (206) are living in the institutions of 

social welfare, and (200) are living with their 

families. Maslow's sense of psychological 

security inventory, Beck's depression inventory, 

anxiety state inventory, identity scale and social 

values scale, were used, and the reliability and 

validity of the instruments were ensured as well. 



 ف 

The results of comparison between adolescents 

regarding the place of care (living with their 

families and living in social welfare institutions) 

on the psychological sense of security, 

depression, anxiety, psychological identity 

cases, social values, showed that the 

adolescents living with their families were better 

in sense of security, less in anxiety and better in 

identity achievement than adolescents living at 

institutions of social welfare. 

Also, there were no statistically significant 

differences between them in depression and 

foreclosure, achievement, moratorium of identity 

and social values. 

The results of the interaction between the place 

of care and gender showed that living in social 

welfare institutions were less in sense of 

psychological security than females and males 

living with their families , and males living with 

their families were less in identity diffusion than 

female in general  and males who were living at  

social care institutions, while the results 

indicated that there were no significant 

interaction in depression and anxiety, and 

foreclosure, moratorium, achievement of identity 

and social values. 



 ص 

The results of the comparison between 

adolescents regarding family status (unknown 

parentage, orphans, victims of family 

disintegration and ordinary) on the psychological 

sense of security, depression, anxiety, 

psychological identity cases and social 

values,showed that the unknown parentage 

,victims of family disintegration and orphans 

were less in sense of psychological security and 

higher in depression than ordinary adolescents . 

 Also the results showed that orphans and 

victims of family disintegration were higher in 

anxiety than unknown parentage and ordinary 

adolescents, at the same time, the ordinary 

adolescents were better in identity achievement 

than unknown parentage, while there were no 

statistically significant differences between them 

in diffusion identity, foreclosure, moratorium and 

social values. 

The results of interaction between family status 

and gender showed that females in all family 

status and males of unknown parentage were 

the highest in identity foreclosure, while, there 

were no significant interaction in the rest of 

psychological social characteristics.  



 ق 

  The results of the comparison between 

adolescents regarding their  sponsor 

(adolescents were sponsored by welfare 

institutions  run by the Ministry of Social 

Development and  adolescents were sponsored  

by SOS villages) on the psychological sense of 

security, depression , anxiety , psychological 

identity cases  and social values showed that 

adolescents sponsored by SOS  villages  were 

better in psychological sense of security , with 

less depression and anxiety than adolescents 

sponsored by social welfare institutions  run by 

the Ministry of Social Development. While  there 

were no statistical significant differences 

between them in all psychological identity cases 

and social values. 

The result of interaction between sponsors and 

gender showed that males and females living at 

social welfare institutions run by the Ministry of 

Social Development were higher in anxiety than 

males and females living in SOS villages. 

 Also, the results of interaction showed that 

males of welfare institutions sponsored by the 

Ministry of Social Development and females of 

SOS villages were the most foreclosure identity.  
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 الفصل األول 

راسة  خلفيَّة الدِّ

 املقدمة :

 
اهتم ميدان اإلرشبباد النفيسبب والرتبوي بالشخصيةد باعتبارها األساس يف       

أهم سببلوك الفرد وتاببأاته واوه النفيسبب واالجتامعيد وهذا الفهم  وري 

ملامرسبة الدور اإلرشبادي بصبورة صبحيحة وسليمةص خاصة أيام يتعلم ببناء 

اإلرشبباد يسببع  إىل الربامج اإلرشببادية  العالجية والوقائية والنامئية ( كون 

 تحسني الحياة النفسية واالجتامعية للفرد.

كام أن اإلرشبباد النفيس والرتبوي يهدف إىل مساعدة األأراد عىل مواجهة    

مشبببكالتهم الشبببخصبببية واالجتامعية والتكي ل معها قبل تفاقمها لتصببببح 

اضبطراباً يف السلوك أو الشخصيةد ولذلك يحاول أن  يتعمم بدراسة طبيعة 

قات الفرد االجتامعية وتأثر سبببلوكه بالعوامل االجتامعية املختلفة وتأثري عال 

الشبببخصبببية والسبببلوك واالتجاهات يف كل  يفالبي ة األرسية ورأاق اللعب 

مرحلبة ابائيبة لتكوين العبادات واالتجاهات وتحقيم التكي ل اإليجايب مع 

 الذات والبي ة املحيطة.  

ويكتسببب اإلنسببان معظم خصببائص شببخصببيته من خالل التفاعالت     

العائلية واالجتامعية التي ينشبببأ يف كنفهاد والتي يسبببتمدها من خالل أرسته 

كام ورد يف   Akerman)   وبي ته االجتامعية املبارشةد حيث يؤكد إكرمان
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( أهميبة األرسة بباعتبارها وحدة اجتامعية ووجدانية (2002أحمبد ومحمبد 

وسبيطية مؤثرة يف تشبكيل شخصية واتجاهات الفرد الشعورية والالشعوريةد 

الفرد ملراحل  يفوإشباع حاجاته الفسيولوجية والنفسيةد والتي يستمر تأثريها 

 ةعمرية متأخرةد ذلك أن الفرد ال يولد وحيداًد بل يكون عضواً يف جامعة األرس 

ويكتسبببب منهبا التفاعالت االجتامعية املتعددة الداخلية والخارجيةد والتي 

تطور لديه الجوانب االجتامعية واالنفعالية املختلفةد ولهذا تلعب األرسة دوراً 

مهام يف تشبببكيبل الخربات النفسبببيةد وتعزيز الروابط االجتامعية عند الفرد 

لعب دوراً مهام  يف تكوين وتكوين منظومبة من العالقبات انمنبةد كام أنها ت

وتنقيح القيم واالتجباهبات الثقباأيبة لبدى الفرد من خالل عمليبات التقليد 

والتوحد والنمذجة التي ميارسها األأرادد وعادة ما يكون الوالدان محور هذه 

 العمليات.

السبنوات األوىل من حياة الفرد حاسمة يف تكوين شخصيته وبناء وتعترب       

 دعائم مستقبلهد

ال سببيام أن خربات الطفولة األوىل تطبع بصببامتها عىل شببخصببية الفرد طول 

ويكتسبببب الفرد خاللها أسببباليب التفاعل االجتامعي ومهارات بناء  حيباتهد

العالقبات االجتامعيبة واألرسيبة واملعايري والقيم االجتامعية ومتطلبات الدور 

االجتامعيد وببالتبايل تسبببهبل عليبه عمليبة االنبدما  االجتامعي اإليجايب يف 

د أبو جادود 2004  نارصد  املجتمع ليكون عضواً منتجا يتمتع بالصحة النفسية

 (.2003 د أحمد و محمدد  2007
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(  إىل أن   Newman & Newman , 1981وأشبببار نيومان ونيومان          

هو تقبديم الحاميبة والرعاية من خالل كاأة النشببباطات  الرئيسدور األرسة 

التي تقوم بهبا كباإلطعبام واالهتامم بالنظاأة واملظهر العام والرتتيبد وكذلك 

 ااذ  يحتذى بها ويتقمصها الفرد من خالل املامرسات اليومية. تقوم بتقديم 

( األرسة بأنها  (Smith & Apicelli ,1982 وابسبببييل ويُعرف سبببميث

عن طريم الدم أو الزوا   ابعضم جامعة اجتامعيةد يرتبط أعضببااها ببعضببه

 .ابعضضهم أو التبنيد وقد يقيمون أو ال يقيمون مع بع

 New Standard Encyclopedia ) (1994,وتُعرأها املوسوعة األمريكية  

كون بعالقات قرىبد وتت ابعضببيرتبطون مع بعضببهم بأنها مجموعة من األأراد 

 من الوالدين واألبناء ويعيشون مع بعضهم بنفس املكان.

أُيعرأان األرسة بأنها وحدة تقوم عىل  ( 1997أما الرشبببيدي والخليفي  

الرتابط والتكاأل والتعاون ويشعرأأرادها باإلنتامء واإلنجاز والحامية و األمن 

 والعاطفة وإشباع الحاجات األساسية ويعيشون بنفس املكان. 

األرسة بببأنهببا الوحببدة  (Guez  & Allen , 1999 ) ويرى جويز والني 

ة ومن للتنش ة االجتامعية والثقاأي ةالد والناقلاألسباسية لرتبية وحامية األطف

 يف املجتمع. اعالًأ اً خاللها يكتسب الفرد القيم واملواقل ليكون عضو 

األرسة بأن ها مجموعة من األأراد (Sclater , 2000 )  و يُعرف سببكالتري  

برابطة الدم أو الزوا  أو التبنيد وغالباً ما يقيمون  ابعضببببعضببهم  يرتبطون

 ملكان.بنفس ا
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 , Columbia encyclopedia)  وأما  املوسوعة الكولومبية األمريكية         

 أرتى  بأنها الوحدة األساسية لبناء املجتمع وهي متبدلة وليست ثابتة. 2001

( أقببد عر ف األرسة بببأنهببا الوحببدة الطبيعيببة  2008أمببا عبببد الكريم        

 ية املجتمع والدولة .األساسية للمجتمعد ولها الحم بالتمتع بحام

اللها د والتي تحقم من خنهيمن الوظائل املتباوتقوم األرسة بسلسلة      

نيسبب املحدى مؤسببسببات املجتمع الرئيسببةد وقد أشببار جتامعي كإدورها اال 

 ( إىل وظائل األرسة بأنها :2003 

 .الوظيفة االجتامعيةص والتي من خاللها يصبغ الفرد بصبغة املجتمع 

  النفسبببيةص والتي تتمثل مبدى اإلشبببباع النفيسبببد واالرتبا  الوظيفة

 العاطفي بني الفرد وأرسته.

 .الوظيفة الرتبويةص وتتمثل بتهي ة جو تعليمي مناسب 

  الوظيفة التوجيهيةص والتي تتمثل بتوجيه وإرشبباد األأراد ملا هو مقبول

 أو مرأوض اجتامعيا.

 صببباديةد نفسبببيةد واالقتوظيفة الحاميةص والتي تتمثل بتوأري الحامية ال

 والجسمية للفرد.        

هببذا وتقوم األرسة عىل شببببكببة معقببدة ومتببداخلببة من التفبباعالت   

البينشبببخصبببية بني أأرادهاد  يطلم عليها مصبببطلح عالقات أرسيةد وهذه 

العالقات قد تكون داخلية أو خارجيةد وتتأثر بعدة عوامل منها: حجم 
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واألدواراالجتامعيةد ومكانة األرسةد وثقاأة األرسةد األرسةد والرتتيبب الوالديد 

 والقيم الدينية واألخالقية لهاد واط السلطة أيها.

واألصببببل أن تبن  العالقببات األرسيببة عىل أسبببباس من الحببب واالنتامء      

واالسبببتقراروالثقبة واالحرتام املتببادلنيد ويلعبب هذا النوع من العالقة دوراً 

اً يف متاسبك أأراد األرسة وتعاونهم وتواصلهم وانسجامهم وتواأم األرسة رئيسب

 ككل ومتتع أأرادها بالصبحة النفسببببية  

 (. 2005شميس د الد  2001د  وعثامن   أبوحوسة

ن مرحلبة الطفولبة مرحلبة ابائية مهمةد ألن اط التفاعل وميكن القول إ 

ة ة سببتؤثر يف تشببكيل شببخصببياألرسي واملناخ النفيسبب لألرسة واتجاهات األرس 

 ستقرار النسبي.تتسم باالالفرد يف املراحل النامئية الالحقة والتي 

إن  طبيعة التفاعالت داخل األرسة تعد من أقوى املؤثرات يف الصبببحة     

النفسبببيببة للمراهمد وإن تواصببببل انببباء مع األبنبباء يوأر جواً من األمببان 

 لوالدين تنعكس إيجاباً أو سببلباً عىلواالسببتقرار النفيسبب لهمد أالعالقة بني ا

أأراد األرسةص أالسببعادة بني الزوجني تعزز من متاسببك األرسة والذي يؤثرعىل 

او متكامل ومتزن لشبخصية الفردد كام أن التواأم األرسي والعالقات السوية 

 ن تجاه الفرد تُشببببع حاجة الفرد إىلاملتبادلة بني الوالدين واتجاهات الوالدي

األمن النفيسببب والتواأم االجتامعي والنظرة اإليجابية للذاتد كام شبببعور بال

 لنمو النفيسببب السبببوي عند الفرد  تؤثر العالقات املتبادلة بني اإلخوة عىل ا

 (. 2006مالك ونوأل د 
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وهكبذا ينعكس اط الرعاية الوالدية إيجاباً أو سبببلباً عىل الفردد أرعاية      

الطفل بجو من الحب والحنان من عمرهد كغمر يف السنوات األوىل األم لطفلها 

د سيطبع خربات إيجابية تُشكل شخصيته والعناق واملالطفة واللمسوالعطل 

د وحرمان الطفل من أمه واضطراب صحته مسبتقبالً وسبيكون مشببعاً عاطفياً 

النفسية ينشأ من خالل انقطاع العالقة الوثيقة بني الطفل وأمهد أقد ثبت أنه 

م عن طفلهبا يتأثر اوه الجسبببميد وتتأثر مهاراته الحركية عنبد انفصبببال األ 

وينقص ميببببله إىل اللعببببب العاديد وخاصة ذلك اللعب الذي ينببشأ بيببن 

 هبفل وأمبببالط

  Nevid ; Rathus & Greene, 2000.) 

وال ننكر دور األب والذي يتمثل بعملية التصببنيل الجنيسببد و تكوين الذات 

األرسة االقتصادية واالجتامعيةد حيث إن تكامل وتفاعل  العلياد وتلبية حاجات

دور األم واألب واإلخوة أيام بعد يؤثر يف تشبببكيل شبببخصبببية الفردد وبالتايل 

 د وذلك ما أكده ولبييفرتض أن يؤدي الوالدان الوظائل الرضبببورية للرعاية

Wolby  بوجود خصبببوصبببية للعناية (  2001املشبببار إليه يف   أبو حالوة د

ختلل م يف ن لها انعكاسات إيجابيةية بالفرد وهو يف عمر مبكرد حيث إ الوالد

جوانب  الشببخصببيةد وبقدرة الفرد عىل تكوين عالقات اجتامعية مع انخرين 

تدعيم  يفوالشبببعور بباألمن البداخيل والعباطفبة اإليجابيةد وذلك يسببباعد 

ن أهم  م الوظائل النفسية التكيفي ة لدى الفردد وبالتايل نستنتج بأن األرسة
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مؤسبببسبببات املجتمع املؤثرة يف حياة الفرد منذ نعومة أظفاره   أبو حالوة د 

2001  .) 

 يف مسار النمو النفيس واالجتامعي للفردد وكذلك يفاألرسي تأثري  للمناخ

مدى شبعوره باألمن النفيسد وثقته بذاتهد وبهويته ومبستوى صحته النفسيةد 

سببب املشبباكل النفسببية  وبالتايل أإن انعدام الجو األرسي السببوي يؤدي إىل تر 

وسبببوء واالجتامعيبة والسبببلوكيبة والتي قبد تظهر يف مراحل عمرية الحقةد 

معد ويرى ايل املجتالتنشببب ة األرسية قد يؤدي إىل أقدان االنتامء لألرسة وبالت

أن بي ة الحرمان من األم (  2001املشببار إليه يف   أبو حالوة د  Wolbyولبي 

هي أحد أسبببباب االضبببطرابات التي تظهر يف املراهقة والرشبببدص حيث يعاع 

الفرد من صبببعوبة يف التفكري املجردد كام أن النمط الوالدي السبببلبي والبي ة 

جعل د وال متنح الحب والتقبل والتالمس تالسببلبية واألم التي تكرثمن التأنيب

و د أكبدت دراسببة نيببببببف أقبدمن أبنائها شخصيات مضطربة يف املستقبلد 

م هالداأن بعض املضطربني بالشخصية كان و  et al , 2000)  (Nevidن آخري

وظلامً وأقل اهتامًما مقارنة بغري املضببطربنيد أما دراسببة  أكرث تحكاًم وقسببوةً 

 ; Perez , 2002    &; Sanchezوسبببانشبببيز وكارسببباكو و بريز  مولينا 

Carrasco Molina  أقد أكدت أن خربات الطفولة الصادمة وسوء معاملة )

الطفل من قبل القامئني عىل رعايته يؤديان الضطرابات الشخصيةد واضطرابات 

 يفيف الهوية ومحاوالت االنتحارد كام أن أكرثي ة املضببطربني بالشببخصية نشأوا 

أن درجة   (1999) دراسة الشيمي وأكدت دأرس متصدعة أو أرس أحادية الوالدي ة
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 األرس العادية.املؤسبببسبببات اإليوائية أكرث منها لدى أطفال العبدوان لدى منتفعي

 عومن هنا تتضببح أهمية وجود بي ة أرسية طبيعية يعيف أيها الفرد م        

التنش ة االجتامعية السويةد لتتشكل لديه شخصية سوية  والديه ومتارس معه

ومتزنة ومشببببعة عاطفياً تشبببعرباألمن واالسبببتقرارالنفيسببب واالجتامعيد 

( إىل أن 1993وتيرسبباكتسببابه لدوره االجتامعيد وقد توصببلت دراسببة دانيال 

اط رعاية كال الوالدين هو أكرث أاا  الرعاية األرسية تحقيقاً للتواأم النفيس 

من من أهم الحاجات النفسبببية الالزمة إىل األ الحاجة و  االجتامعي لألطفالدو 

للنمو النفيسبب السببوي والتواأم النفيس والصحة النفسية للفردد وعدم إشباع 

مكتسببب يتبلور خالل  هذه الحاجة ي ولد سببمة القلم وهي اسببتعداد سببلوي

رحلة يف م مرحلة الطفولة املبكرة واملتوسبببطةد ويتحدد مسبببتواها عند الفرد

 الطفولبة املتبأخرةص أي قببل مرحلبة املراهقبة وتظبل ثبابتة نسببببيا مع الفرد

 .( 2003 غنيد

( إىل وجود عالقة إيجابية ذات داللة  2001وتوصبببلت دراسبببة خزعل   

إحصببائية بني االنتامء لألرسة والشببعور باألمن والطةنينة مع ارتفاع مسببتوى 

اً يف ئيسبب( أن لألرسة دوراً ر  2005 تحصببيل األبناءد وقد بينت دراسببة بركات  

اكتسببباب منظومة القيم االجتامعيةد أتخيل األرسة عن القيم املجتمعية يؤثر 

 سلباً عىل درجة متثل أأرادها بتلك القيم. 

وكذلك لألرسة دور  مهم  يف تكوين هوية الفرد من خالل إكسابها األدوار        

ية أن الهوية الشخصاالجتامعية الرضورية له يف هذا الصددد ويرى أريكسون ب
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عرض يف دورة الحياةد وقد يتر تتطور ومتر بثامع مراحبل تقبابلهبا يبانية أعام

الهويةد والتي تحدث يف املراهقةد الفرد أثناء مسبار اوه إىل ما يسم   بأزمة 

و لكن ميكن أيضببباً أن تحبدث يف مرحلة الحقة من عمر الفرد عند تعرضبببه 

د حيث يؤكد أريكسون أن املراهم خالل مراحل اوه النفس لصعوبات خاصة

 اجتامعي مير مبرحلتني حساستني يف تكوين الهوية النفسية وهام:

حث ويروز ما يناسبببه من قيم البحث واالسببتكشببافص أي أن املراهم يب – 1

ومبادئ وأدوارد حيث يقلد عدة شببخصببيات ويتقمص الشخصية القريبة من 

 أأكاره و أرائه.

االلتزام العميمص أي أن املراهم ميتلببك القببدرة عىل االلتزام نحو وء أو  -2

 شخصية معينة.

وبالتايل يسبتطيع املراهم أن يحقم هويته النفسية ويتجنب أزمة الهوية من 

  ( . 2007الل عملية البحث وااللتزام وحل الااعات   أبو جادود خ

سببمة القلم واملزا  االكت ايب من خالل أسببلوب وقد تتطور لدى الفرد         

لحاجات النفسبببية والبيولوجية أإن ذلك مشببببعا باالرعاية الوالديةد أإن كان 

كية ضبطرابات النفسية أو السلو اال سبيؤثر إيجاباً يف التخفيل من ظهور بعض 

أن ب ينزورثوعند الفردد أقد أشببارت الدراسببات التي قام بها كل من بولبي 

فردد تطور و تشكيل شخصية ال يف عدم إشبباع الروابط الوجدانية سيؤثر سلباً 

أاإلهامل االنفعايل الشديد خالل مرحلة الطفولة املبكرة يؤثر سلباً عىل النمو 

 (. 2001أبو حالوة د    عي للفرداالنفعايل واالجتام
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وتُشبكل شبخصبية الفرد القاعدة األسباسبية لسلوكه وتاأاته وبشكل  

عام حياته النفسبببيةد وتعترب األرسة الوحدة األوىل واألهم يف إكسببباب الفرد 

خصببائص وسببامت شببخصببيته وأدواره االجتامعية املنتظرةد ويتوقع أن توأر 

النمو الشبببامل واملتكامل واملشببببع األرسة بي بة نفسبببية واجتامعية تحقم 

للحاجات النفسبببية والبيولوجية واألخالقية للفردد ليتمتع بشبببخصبببية متزنة 

د إال أن ذلبك غري متباو لجميع األأرادد أقد يحدث أن (1990 اروسبببامرة د 

خلبل أو طبارئ ماد كفقدان أحد رض هبذه الرتكيببة األصبببليبة لألرسة إىل تتع

 يكون الطفل مجهول النسب أو ضحية تفكك الوالدين أو ظروف خاصة أو أن

أرسيد وعبادة تقوم جهبات ومؤسبببسبببات ومراكز وعبائالت برعاية األطفال 

املحرومني من الرعاية األرسية األصببليةد باعتبار أن هذه املؤسببسببات واملراكز 

قد توأر مناخاً مناسباً يعوض عن األرسة األصليةد ويبق  هناك تساال مفتوو 

التسباال بإمكانية أن تقوم مؤسبسات الرعاية البديلة ومرشبوع ويتعلم هذا 

 الطفل؟ معكدور األرسة األصيل 

انفعاالته  يفإن  حرمبان الفرد من والبديبه أو أحبدهام يرتك أثراً سبببلبياً        

ومشببباعره وإحسببباسبببه بذاتهد ويحرمه من النامذ  السبببلوكية التي يتعلم 

وه النفيسببب تعيم اوبالتايل تعرضبببه لضبببغو  نفسبببية شبببديدة منهاد

 وبالتايل تتأثر معظم عنارص ومكونات شخصيته.د واالجتامعي املناسب

ويلعب األب دوراً مهامً يف تكوين ضمري الطفل واوه الجنيس والنفيسد   

( إىل أن الذكور واإلناث غائبي األب أقل 1990وتوصلت دراسة عبد اإلله  
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تواأًقا نفسياً وأكرث قلقاً من الذكور واإلناث موجودي األبد وأن الذكور غائبي 

األب أقل تواأقا نفسياد وأكرث قلقا من اإلناث غائبات األبد كام أكدت دراسة 

( وجود عالقة دالة إحصائياً بني الحرمان األبوي   الطالقد  2005الكبببببببببرش   

يبديه الطفل من مخاوف من األأرادد  املوتد السفرد الغياب النفيس ( وبني ما

 العقابد املدرسةد الحيوانات.

قطببامي كام ذكرت ألبويد ن االحرمببا عنومبن انثببار البتبي ترتتببب  

باألمن واالنعزال عن انخرين والتوتر والحركة  ( عدم الشعور1989 والرأاعي

الزائدة مع عدم القدرةعىل الرتكيز وضبببعل يف التحصبببيل املدربد وجذب 

 .تاممااله

 وهنيببببببروك وكون و بببجانيببببة بزر دت دراسببببببقببد أكو 

   Cohen ,1993  &; Brook Bezirganian وجود عالقة بني اضبببطراب )

الشخصية الحدية وسوء العالقة بني الطفل وأمه أو التعرض إىل قلم االنفصال 

( وجود أروق  2000نتيجة اليتمد وقد أظهرت دراسببة عبد الله    يف الطفولة

ذات داللة إحصببائية بني األطفال املحرومني من األم بسبببب الوأاة أو الطالق 

واألطفبال غري املحرومني من األم يف مفهوم البذاتد حيث كان غري املحرومني 

 من األم لديهم مفهوم ذات إيجايب.

 لربوداالحرمان من األمد ك عنكام تظهر بعض انثار السلبية التي ترتتب   

اطفي وتبأخر النطم وتبأخر يف النمو العقيل واالنسبببحاب االجتامعي والشبببعور العب

 (.    1997انخرين وتدمري املمتلكات  عبد الله د بالنقصد والسلوك العدواع ضد
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( أن وأاة أحد األبوين أو   Goodyer, 2001ير  دوقد أكدت دراسببة جو 

كاالكت اب  النفسيةيف مرحلة الطفولة قد يرتبطان ببعض املشببكالت انهام أقد

 ةأهمي( 2006كام أكدت دراسبببة جربيل    يف مراحل الحقة من حياة الفردد

الذكاء والتفكري االبتكاريد حيث توصبببلت بدور كل من األم واألب ىف التأثري 

الدراسبببة إىل وجود أروق ذات داللة إحصبببائية  بني الدرجة الكلية للتفكري 

واألب والعادينيد حيث كانت درجات والذكاء للمحرومني من األم  يالبتكبار ا

العبباديني عىل املقيبباس أعىلد كام أظهرت النتببائج وجود أروق ذات داللببة 

املحرومني من األب ىف  إحصبببائية بني الذكور واإلناث املحرومني من األم وبني

 قدرات التفكري االبتكاري والذكاء.

 ( الحرمان من األرسة إىل:1995دسوقي وخرض وقد قسم     

الحرمان األمويص وهو حرمان األبناء من األم واإلقامة بعيداً عنهاد بسببببب  -1

 الطالق أو الوأاة أو املرض أو الحرمان من رعايتها.

الحرمان األبويص وهو حرمان األبناء من األب واإلقامة بعيداً عنهد بسببببب  -2

 الطالق أو الوأاة أو املرض أو السفر أو الحرمان من رعايته.

الكيلص وهو العيف بعيدا عن األرسة ألي سبب كالوأاة أو الطالق  الحرمان -3

 أو السفر أو الفقر.

الحرمببان الجزيئص وهوالعيف يف كنل األرسة والحرمببان من الرعببايببة  -4

 النفسية.
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ولذلك أوجد املجتمع يف حال أشل األرسة يف رعاية أبنائها بشكل كيل أو 

ولذلك قامت الدولة  ألرسةجزيئد مؤسبببسبببات للرعبايبة البديلة لتلعب دورا

األردنيبة من خالل وزارة التنميبة االجتامعيببة والهي ببات التطوعيبة بببإنشبببباء 

مؤسبببسبببات ودور لرعبايبة األطفبال أاقدي الحامية والرعاية الوالديةد وقد 

أنشبب ت هذه املؤسببسببات عىل أسببس اجتامعية وتربوية وتنتفع منها الف ات 

ي و مجهولو النسببب و ضببحايا العنل األيتام و ضببحايا التفكك األرس  التالية :

 األرسي و أطفال الشوارع.

بف عليها وزارة التنمية  وتتبع مؤسببسببات الرعاية االجتامعية التي ترشب

االجتامعيبة النموذ  الجامعي للرعبايبة الببديلبة والبذي يعتمبد عىل الرعاية 

الجامعية لف ة عمرية من نفس الجنس والقائم عىل الرعاية من نفس الجنس 

ؤسسة مت يف هذه املؤسسات ومن ثم ينتقل إىل ويقيم الفرد بضع سنواأيضاً 

 مؤسسة أخرى إىل أن يبلغ سنويقيم لبعض سنوات ومن ثم ينتقل إىل  أخرى

الثامنة عرشبة د وتسع  هذه املؤسسات إىل أن تكون بي ة اجتامعية متكاملة 

ميية واألكادلتنشبب ة الفرد عىل أكمل وجه من خالل برامج الرعاية االجتامعية 

 والصحية والنفسية والرتويحية .

شببببه أرسية حيث يعيف الرعاية ال أتتبع اوذ  SOSأما قرى األطفال 

كونون عائلةد وي أطفال بأعامر مختلفة ذكور وإناث مع أم بديلة 9 -  6من 

بعة أر لفرتة من الزمن إىل أن يبلغ الفرد سببن  ابعضببويعيشببون مع بعضببهم 

بيت الشباب / الشابات وتستمر عالقته مع أمه ومن ثم ينتقل إىل  عرش
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تسببع  د و بالبيت حت  بعد بلوغه سببن الثامن عرشبب البديلة وإخوته وأخواته

هذه املؤسسات إىل أن تكون بي ة اجتامعية متكاملة لتنش ة الفرد عىل أكمل 

وجبه من خالل برامج الرعاية االجتامعية واألكادميية والصبببحية والنفسبببية 

 لرعاية الالحقة.والرتويحية وا

وتسبببع  هذه املؤسبببسبببات إىل تقديم الخدمات االجتامعية املتكاملة 

لألطفبال املحتباجني للحامية والرعاية الوالديةد وخلم أجواء أرسية مناسببببة 

 إلحالل عملية التنش ة االجتامعية السليمة.

ورمبا متارس هذه املؤسببسببات واملراكز االجتامعية دور األرسة بإكسبباب         

األأراد بعض الخصائص والسامت الشخصية من خالل عملية التنش ة والرعاية 

(  بالدراسة التي 2005طالبت أبوالنجا  ولهذا  التي تقدمها تلك املؤسبسباتد

أجرتهبا عىل دور رعبايبة األيتبام مبكة املكرمةد إىل  ورة تفعيل أكرة األرسة 

( أهمية 2000نصببار   البديلة كونها تعوض من آثار الحرمان الوالديد وأكدت

االحتضببان كبديل للرعاية املؤسببسببيةد وتتميز قرى األطفال بأنها متارس دور 

ر جو واأت األرسة بالنسببببة لألطفال واألأراد املقيمني أيهاد أقد حرصبببت عىل

من  أرسيد حيث يضم كل منزل من منازل القرية أماً بديلة وخالة ومجموعة

 .ةلحم يف العيف كأي أرسة حقيقياإلخوةد ويخصص لهم راتب شهري ولهم ا
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وقد أكدت بعض نتائج البحوث والدراسبببات السبببابقة التي تبنت       

املقارنة بني أطفال األرس العادية وأطفال املؤسبببسبببات املحرومني من الرعاية 

األرسيبةد تفوق أبنباء األرس العبادية يف كل جوانب النمو املختلفة عىل أطفال 

وجود مشكالت نفسية واضطرابات سلوكية متثلت املؤسساتد كام أشارت إىل 

جمود االنفعايل والقلم والشبعور بالنقصد والخوف وعدم الشعور باألمن يف ال

النفيسببب وعبدم القدرة عىل إقامة عالقات عاطفيةد أقد توصبببلت دراسبببة 

( إىل أن لألرسة دوراً يف التوجيببه والتببأثري لألبنبباء بببالرغم من 1992القهوجي  

لحاجات األبناءد إال أن العيف يف نطاقها أأضل من العيف داخل عدم تلبيتها  

( إىل أن حرمان الطفل 1996مؤسسات الرعاية االجتامعيةد وقد أشار كونجر  

من الجو األرسي الطبيعي قد يفقده إشباع حاجاته النامئية والنفسية وبالتايل 

بعض ( نتببائج 2001قببد يعيم أحببد جوانببب النمود وقببد أورد عبببد الراوف  

الدراسبببات التي تبني أن أقدان الطفل للجو األرسي الطبيعي يؤثر يف جوانب 

( إىل أن أطفال املؤسببسببات 1990النمو املختلفةد وتوصببلت دراسببة البحريي  

اإليوائية يعانون من إضببطراب الكالمد واضببطراب الذهاند وتشببوه الصببورة 

د وق باالضبببطهاددلحب والحناند والشبببعور إىل االوالدية واالكت ابد والحاجة 

األطفال الذين يعيشبببون يف أن  إىل( 1990 أشبببارت نتبائج دراسبببة جعفر 

ر الرعاية الكاملة لهم وإشباع احتياجاتهم مؤسبسبات إيوائية بالرغم من تواأ

املباديبةد إال أنهم ال ينجحون يف حيباتهم ما مل تُشببببع احتياجاتهم االنفعالية 

رنة عىل مجموعة من املراهقني والعاطفيد كام بني  من خالل دراسته املقا
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الذين نشببأوا يف مؤسببسببة إيوائيةد ومجموعة من الذين نشببأوا يف كنل أرس 

حاضببنةد أن املراهقني الذين عاشبببببببوا يف مؤسببسببات إيوائية كانوا أقل ذكاءد 

وحصبببيلتهم اللغويببة أدقد وأقببل قببدرة عىل تكوين عالقببات اجتامعيببة مع 

 لنفسية.انخريند وأكرث تعرضاً لالضطرابات ا

الجبانب التعليمي  يفكام أن الحرمبان من الجو األرسي لبه تبأثري سبببلبي 

ملنتفعي املؤسببسببات اإليوائيةد أقد يؤدي بهم إىل التأخر الدراب أو الترسب 

 Heath ; Colton & Aldgate)املبدربد ويؤكد هيث وكول  و ألدجيت 

ببأن الحرمبان والخربات املبكرة السبببي بة التي يتعرض لها االفرد يف   (1993,

د كام أنه قد ينتمي إىل شلل  مسبتوى تحصبيله الدراب يفصبغرهد تؤثر سبلباً 

( 1993غنيمي  الأما دراسبببة  منحرأة تهي ه وتعينه عىل االنحراف السبببلويد

لنظام واأقد توصببلت إىل أن املؤسببسببات اإليوائية تعود الطفل عىل الضبببط 

واتباع اللوائح والتعليامت وتقابب بالنواحي التعليمية والنفسببية واالجتامعية 

( إىل أن أطفال 1994والرتويحية والصببحية والدينيةد وتوصببلت دراسببة أمني  

املؤسبببسبببات التي تعمل وأم نظام الرعاية الجامعية ينترشببب لديهم الكذب 

يف نظام الرعاية شببببه والعبدوان والتمرد أكرث من األطفال الذين يعيشبببون 

( أشببارت إىل أن بي ة املؤسببسببات تفتقر 1994األرسيةد أما دراسببة هوا)  

للنمو املتكامل للفردد وقد أشبببارت دراسبببة أبو لإلمكانات واملثريات الالزمة 

( إىل أن أكرث املشببكالت التي يعاع منها أطفال املؤسببسببات  1992الصببباع   

الالإرادي والتأخر الدرابص وذلك نتيجة  اإليوائية هي الرسقة والكذب والتبول
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 وجود أنا ضببعيفة ومشبباعر من العدوان والقلم والشببعور بالوحدة النفسببيةد

مؤرشات سببوء التكيل لدى املحرومني من (  1992وقد ذكر النديس وهاير  

الرعايببببة األرسية كسبوء الظن بانخريند والشبعور بتعمد اإلساءة ل،خريند 

 الثقبه يف النفسد وعدم القدرة عىل إنجاز املهامد والحقبببببببد عليهمد وعبدم

( إىل وجود عدد من املشبباكل التي تواجه 2007وأشببارت دراسببة سببخطيه  

معظم املؤسبسات اإليوائية يف السعوديةد أقد وجد أن هنالك مشاكل صحية 

وغيبابباً للرعبايبة السبببلوكية والتعليمية والرتبوية و سبببوء التغذية والعنل 

 طرابات سلوكية.ومشاكل نفسية واض

ومع ذلبك تسبببع  مؤسبببسبببات الرعاية لتقديم الخدمات النفسبببية  

واالجتامعيبة والرتبويبة لألأراد املقيمني أيهباد وتحباول أن تشبببعرهم بأجواء 

ام وتحاول القي األرسة علهبا تعوض دور األرسة الطبيعي يف تنشببب بة أأرادهاد

وم ا ترى هل ما تقولكن ي بالدور املنو  بها  بشببكل سببليم كام تقوم األرسةد

 به هذه املؤسسات يعوض أعالً عن دور األرسة؟

وقد الحظت الباحثة من خالل عملها يف مؤسسات الرعاية االجتامعية أن 

لرعاية النفسببية واالجتامعيةد قيمني بهذه املؤسببسببات بحاجة ماسببة إىل اامل

كبذلك الحظت وجود محاوالت جادة من قبل مؤسبببسبببات ومراكز الرعاية 

بي بة أرسيبة واجتامعيبةد رمببا تكون قبادرة عىل تعويض املقيمني أيها لتوأري 

 غياب األرسة األصلية.
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وتُظهر اإلحصباءات واألرقام الخاصة بأعداد األطفال واملراهقني مجهويل 

النسببب الذين يعيشببون يف مؤسببسببات الرعاية زيادة ملحوظة سببنوياًد حيث 

 األردنية أن أعدادهم عام  تشبببري إحصبببائيبات وزارة التنميبة االجتامعيبة 

( منتفعاًد  420( كان عددهم   2004د ويف عام  منتفعني( (405بلغت 2003)

( بلغ عببددهم  2006( منتفعبباًد ويف عببام  460( ارتفع إىل  2005ويف عببام  

د نيمنتفع410) (  (2007( منتفعاًد وبلغ عددهم لغاية شهر أيلول عام  412 

(  تم التبليغ  (817دنية أقد أظهرت وجود أمبا إحصبببائيبة دائرة األحوال املب

بلغ  1989)( لغاية  1980عنهم من قبل وزارة التنمية االجتامعيه منذ عام   

( بلغ عددهم  2009( لغاية شبببهر أيار   1990( ومنذ عام   71عددهم و  

( حالة طفل مجهول  144(د أمبا مبديرية األمن العام أقد تعاملت مع  746 

 (. 2007( إىل   2003ام   النسب خالل األعو 

واملدقم يف األرقام السبببابقة يتبني له وجود مشبببكلة يجب التعامل    

معها من خالل جميع الجهات الرسبببمية والخاصبببة والتطوعيةد وذلك ملا قد 

يكون لهذه املشكلة من أثرعىل النسيج االجتامعي والقيم االجتامعية وبالتايل 

 املجتمع. ة يفإرتفاع مستوى الفاقد املادي والشخيصد وإعاقة العملية التنموي
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 مشكلة الدراسة :

الغرض من هبذه البدراسبببة تقيصببب العالقة بني حالة املراهقني األرسية       

 وخصائصهم النفسية واالجتامعية.

 

 : عنارص مشكلة الدراسة

 تحاول الدراسة اإلجابة عن األس لة انتية:  

( يف α= 0.05 هل هناك أروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 1

ختالف مكببان الرعببايببة ى إىل االخصبببببائص النفسبببيببة واالجتامعيببة تعز 

   مؤسساتدعاديني( والنوع االجتامعي والتفاعل بينهام؟ 

( يف α= 0.05 هل هناك أروق ذات داللة إحصبائية عند مستوى الداللة  -2

 اختالف يف الحالة األرسية  مجهويلسية واالجتامعية تعزى إىل الخصبائص النف

األيتامد ضحايا التفكك األرسيد العاديني( والنوع االجتامعي والتفاعل النسبد 

  بينهام؟ 

يف ( α =0.05هل هناك أروق ذات داللة إحصبائية عند مستوى الداللة   -3

 يف لجهة الراعية للمراهقني املقيمنيتعزى إىل ا الخصائص النفسية واالجتامعية

رة تامعية والتي ترشف عليها وزامؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التنمية االج

والنوع  SOSالبتبنبميببة االجتامعيببة واملراهقني املقيمني يف قرى األطفببال 

  االجتامعي والتفاعل بينهام؟
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 أهمية الدراسة 

 تنحا أهمية الدراسة يف الجوانب انتية:

 الجانب النظري :

  نها ستلقي الضوء عىل خصائص حيث إ تربز أهمية هذه الدراسة من

البنية النفسبببية واالجتامعية للمراهقني مجهويل النسببببد واأليتامد 

وضببحايا التفكك األرسيد ومقارنتهم باملراهقني املقيمني مع أرسهمد 

يف تكوين قاعدة معرأية تسبباعد القامئني يف مجال الرعاية  لإلسببهام

د ة املراهقنياالجتامعية عىل وضببع الربامج املسبباندة لبناء شببخصببي

وتسبهيل عملية اندماجهم واستيعاب املجتمع لهم مستقبالً والذين 

ارتفعت نسبة أعدادهم يف انونة األخريةد وقد يكون لهذه الظاهرة 

أثر سبببلبي عىل النسبببيج االجتامعي األردع والقيم االجتامعيببةد 

 وبالتايل ارتفاع مبستويات الفاقد املادي والشخيص.

 تناولت سببامت وخصببائص شخصية املراهقني  ندرة الدراسببات التي

مجهويل النسبببب بشبببكل خايد واأليتام وضبببحايا التفكك األرسي 

بشبببكبل عبامد وقبد ركزت  معظم الدراسبببات عىل أعالية الربامج  

اإلرشادية املوجهة لهذه الف اتد مع أن التعرف عىل بنية الشخصية 

 ادية.والحياة النفسية هو املدخل الرئيس لبناء الربامج اإلرش
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  بد النس قارنت بني األربع أ ات وهي مجهولوندرة الدراسات التي

 ن. ام وضحايا التفكك األرسي والعاديو واأليت

 

 الجانب التطبيقي :        

  إن التعرف عىل الخصببائص النفسببية واالجتامعية يسبباعد القامئني عىل

مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية عىل بناء مضبببامني إرشبببادية وقائية 

ه سببليمة لهذ جية تسبباعد عىل تشببكيل  بنية نفسببية واجتامعيةوعال 

الف ات من املراهقني ورأع كفاءة مسبببتوى الخدمات املقدمة يف هذه 

 املؤسسات لتجاوز مواطن الضعل والسلبيات.

  وكذلك قد تفتح نتائج هذه الدراسبببة املجال لدراسبببات أخرى تتناول

لدى هذه خصببائص وسببامت نفسببية واجتامعية أخرى يف الشببخصببية 

 الف ات.

  تقدم نتائج هذه الدراسببة تغذية راجعة لواضببعي السياسة االجتامعية

 ومتخذي القرار

ومصبببممي الربامج والخطط اإلرشبببادية واالجتامعية ومنفذي الخدمات 

 املقدمة لهذه الف ة من املراهقني يف مؤسسات الرعاية االجتامعية.
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 مصطلحات الدراسة : 

: ألغراض هذه الدراسبببة تُحدد هذه عيةالخصبببائص النفسبببية واالجتام

 الخصائص مبا ييل:

 األمن النفيس واالكت اب والقلم وحاالت الهوية النفسية والقيم االجتامعية .

 ويف ماييل تعريل بهذه الخصائص:

 :Psychological security األمن النفيس

هو مركببب من عنببارص تقبببل الببذاتد والعالقببة اإليجببابيببة مع انخريند  

واالسبتقاللية والسببيطرة عىل البي ة الذاتيةد ووضوو أهداف الحياةد والتطور 

 .(2000الرشعة د  الذايت 

ويُعرف إجرائيبا ببالدرجة التي يحصبببل عليها املفحوي عىل قامئة األمن 

( بتعريبها 1983اوع وديراع   ( والتي قام د (Maslowالنفيسبب ملببببباسببلو   

 وتقنينها للبي ة األردنية.

 :Depressionاالكت اب 

هو حبالبة انفعالية تتميز بانخفاض املزا د وأقدان االسبببتمتاع واالهتامم     

باألشببياءد وانخفاض الطاقةد وبالتايل الشببعور بالتعبد ونقص النشببا د لفرتة 

 تزيد عىل أسبوعنيد ومن األعراض الشائعة لالكت اب:

ضبببعل الرتكيز واالهتاممد انخفبباض احرتام الببذات والثقببة بببالنفسد أقببدان 

ةد الشعور بالذنبد النظرة التشاامية للمستقبلد اضطرابات النومد القيم
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 , DSM IV, 2000 ,  ICD/10أقدان الشهيةد التفبببكري باالنتبببحارواملبببوت 

1999) . ) 

ويُعرف إجبببرائيا بالبدرجة التي يحصل عليبها املفحوي عىل قائبمة بيك 

كل من حمدي وأببببببو ( والتي عربها وقننها للبي ة األردنية  (Beckلالكت اب 

 (.(1988حبجلة وأببوطبالب 

 :   Anxiety  Trait القلم كسمة 

هو حالة من الخوف الغامض الشببديد الذي يتملك اإلنسببان ويسبببب له 

 االكدر والضبيم واألملد والشبخص القلم يبدو متشببامئاد متوتر األعصابد أاقد

 (. ICD/10,1999        للثقة بنفسهد ومرتدد اًد وأاقداً للرتكيز

ويُعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصبببل عليها املفحوي عىل قامئة سبببمة 

 Spielberger ;Gorsuch نيشبببسببببايلربجر وجور) ولالقلم والتي أعدها 

&Lushene, 1970) .) 

 

 :  Identityالهوية النفسية 

"هي مجموعة من الخصببائص واالتجاهات واملعايري والقوانني الشببخصببية 

التي يكون ها الفرد من خالل تفاعله مع بي ته االجتامعيةد ويصببببح مدركا لهاد 

ويسببتخدمها يف تحديد أسببلوبه بالتعامل مع ما يواجهه من أزماتد وااللتزام 

ع تالأها مبذلك األسبببلوب الذي يعرب أيه عن هويته الخاصبببة بالرغم من اخ

 .( 2د ي  1994األهل "  الربابعة د 
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 وتتضمن الهوية النفسية الحاالت التالية :

 ألنا:اتحقيم هوية  -1

يناسبه من القيم واملعتقدات  اختبار واكتشاف ماعىل الفرد  قدرةوهي  

شبببخصبببية ال يناسببببه وما يتواأم مع قيمهواألهبداف واألدوار وانتقباء ما 

 , Thomas ; Gerald & Carol) مببا تم اختياره  لتزاماالو  جتامعيبهدال وا

2000 ,Seeman ,1998). 

وتعرف إجرائيببا بببالببدرجببة التي يحصببببل عليهببا املفحوي عىل مجموع 

 ; Adams)الفقرات التي تقيس هبذه الحالة من مقياس آدمز وبينون وهه 

Bennion & Huh ,1989)  ببه وقننبه للبي بة األردنيبة الرببابعة والبذي عر 

 (1994. 

  :األنا تعليم هوية -2

القيم واملعتقدات واألهداف  الفرد يف اكتشبباف واختبار يةوهي اسببتمرار

 إىل تغيريها من ويسبببع  دامئاً املتاحُة دون الوصبببول إىل قراره نهايئ د  واألدوار

 ,Seeman,1998) وقبت إىل آخريف محباولبة منه للوصبببول إىل ما يناسببببه

Thomas .et.al ,2000. 
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وتعرف إجرائيببا بببالببدرجببة التي يحصببببل عليهببا املفحوي عىل مجموع 

 ; Adams)الفقرات التي تقيس هبذه الحالة من مقياس آدمز وبينون وهه 

Bennion & Huh ,1989)  ببه وقننبه للبي بة األردنيبة الرببابعة والبذي عر 

 (1994. 

 

 األنا: انغالق هوية –3

للكشل عن القيم واملعتقدات واألهداف  الفرد ألي محاولة بتجنوهي  

د كاألرسة أوأح رضببا مبا يحدده مصببدر السببلطةبااللتزام والاً د مكتفيواألدوار

 Seeman ,1998 , Thomas .et.al) الوالبدين أواملعايريالثقاأية والعادات

,2000 . 

وتعرف إجرائيببا بببالببدرجببة التي يحصببببل عليهببا املفحوي عىل مجموع 

 ; Adams)هبذه الحالة من مقياس آدمز وبينون وهه الفقرات التي تقيس 

Bennion & Huh ,1989)  ببه وقننبه للبي بة األردنيبة الرببابعة والبذي عر 

 (1994. 

 األنا: أو تفكك هوية تتشت-4

ألسببفة أو أهداف أو أدوار يف  تحديدبالفرد  ورغبة وهي عدم إحسبباس 

د دوارأ غياب االلتزام مبا يقتضبببيه املوقل من مامرسبببات أو وبالتايل الحياةد 

 , Seeman ,1998) االختيار عدمو أ  هاتأجيلب إما والتواأم مع املشبببكالت 

Thomas .et.al ,2000.   
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وتعرف إجرائيببا بببالببدرجببة التي يحصببببل عليهببا املفحوي عىل مجموع 

 ; Adams)الفقرات التي تقيس هبذه الحالة من مقياس آدمز وبينون وهه 

Bennion & Huh ,1989)  ببه وقننبه للبي بة األردنيبة الرببابعة والبذي عر 

 (1994. 

 

 

 :  Value  Social القيم االجتامعية 

ببف مبقتضببباها هي     املعتقدات التي تحكم سبببلوك الفرد والتي يتاب

 (.  Allport ; vernon &Lindzey , 1951  التاف الذي يفضله ويختاره 

بالدرجة التي يحصبببل عليها املفحوي عىل مقياس القيم وتُعرف إجرائيا 

 االجتامعية واملعد ألغراض هذه الدراسة .

 :  حالة املراهقني األرسية

 ألغراض هذه الدراسة تُحدد حالة املراهم األرسية بالف ات انتية:

  :هو املراهم غري معروف األب واألم أو املراهم مجهول النسبببببب

 .أحدهام

  :هو املراهم البذي أقد أحد والديه أو كليهام بسببببب املراهم اليتيم

 .املوت
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 :هو املراهم الذي يعيف مبؤسببسببات  املراهم ضببحية التفكك األرسي

وعدم  ابعضسبببب انفصال الوالدين عن بعضهام الرعاية االجتامعيةص ب

 رعايته.رغبة أحدهام يف 

 :)هو املراهم الببذي يعيف يف كنل  املراهم املقيم مع أرستببه العببادي

 أرسته  األب واألم (.

 

 محددات الدراسة:

 تحدد نتائج الدراسة مبا ييل:

  عينة الدراسبببة والتي تضبببم أ ة املراهقني مجهويل النسبببب واأليتام

وضبببحايا التفكك األرسي املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية 

د وبذلك  2008 /   2007امببببببالحكومية والتطوعية يف األردن خالل ع

تُعمم عىل املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية  أبإن نتبائجها

 .والعاديني

  كام تحبدد نتائج الدراسبببة بأدوات القياس التي اسبببتخدمت يف هذه

 .واملتغريات التي اعتمدت عليها واألبعاد التي اشتملت عليها الدراسة

  



 28 

 الفصل الثاع

 ذات الصلةاإلطار النظري والدراسات 

 أوالً : اإلطار النظري 

 : Adolescence مفهوم املراهقة 

 
تُعترب مرحلببة املراهقببة من أهم مراحببل العمرد إذ تسبببتقر خاللهببا       

معظم سامت وخصائص الفردد ويُنظر لها من ناحية اائية بأنها مرحلة  حيوية  

انتقالية  بني الطفولة والرشبببدد يكوُن املراهُم أيها بحاجةه إىل اكتسببباب القيم 

ة وأابا ل السبببلوكل التي تنقله بنجاو من الطفولة نحو واملهبارات االجتام عيب 

الرشبببببدد وتتميز بببالتغريات النامئيببة ملظبباهر النمو املختلفببة البببدنيببة 

والفسبيولوجية والعقلية واالجتامعية والنفسية والُخلقية كاأةد وبالتايل يكون 

 (. Santrock , 2000املراهم معرضاً لعدة رصاعات داخلية وخارجية  

مصببطلح وصببفي مشببتم من اللغة الالتينيةد  Adolescenceملراهقة وا  

ويعني االقرتاب املتدر  من النضبج الجسبمي واالنفعايل والعقيلد ويسببتخدم 

لوصببل أرتة من العمر يكون أيها الفرد غري ناضببج انفعالياً وتكون خرباته يف 

ة أخر الحيباة محبدودًةد وتقع هبذه الفرتة مبا بني نهبايبة مرحلبة الطفولبة املت

وبداية مرحلة الرشبدد وبالتايل يكون املراهم يف حالة تأرجح بني أاا  سلوك 

 (. 1990الطفولة والرشد   بهادر د 



 29 

ه 2004 كام وردد بالزراد ( (Staneleyويُعرأها ستانيل  ( بأنها مرحلة تغري 

شبديده تراأقها مجموعة من املشببكالت والتوترات وسوء التكي ل لكل موقل 

 املراهم.يتعرض له 

( بأنها ذلك التحول من مرحلة  Santrock , 2000ويعرأها سبببانتورك   

الطفولة إىل مرحلة الشببببابد والذي يشبببمُل التغريات املعرأي ة والنفسبببي ة 

 (.21 – 18( وتنتهي بني   13 – 10واالجتامعي ةد وتبدأ من  

حلة الرشد بأنها االنتقال من الطفولة إىل مر  (  1997ويُعرأها زهران        

والنضبجد ومتتد من الثالثة عرشبة حت  التاسبعة عرشة أو قبل ذلك بعامني أو 

 بعده بعام أو بعامني.

بأنها مرحلة  اائية  من مراحل النمو اإلنسبباع د  (1998)ويُعرأها الرمياوي    

تشري إىل االنتقال من الطفولة إىل الرشدد ومن مالمحها البارزة قدرة الفت  أو 

ىل اإلنجاب والتكاثرد  ومتتد بني عمر الثانية عرشبة إىل العرشبين سنة الفتاة ع

 تقريباً .

وبنظرة تحليلية يف تعريفات املراهقة يتبني أن العلامء تعاملوا معها من 

 :كانيت توضيح ذلك ( 1994الجسامع    حاولو دأكرث من منظور



 31 

 املنظور الزمني: - 1 

ركز هبذا املنظور عىل اإلطبار الزمني لتحبديبد املراهقبةد حيث يرى أنها   

تبدأ منذ حوايل السنة الحادية عرشة أو الثانية عرشة تقريباً حت  العرشينيات 

ية والفسبببيولوجي ة وباملؤثرات  من حيباة الفردد متأثرة بعوامل النمو البيولوج 

              االجتامعية والحضارية.

 نظور السيكولوجي:امل -2    

ركز هذا املنظور عىل اإلطار السبببيكولوجي  لتحديد املراهقةد حيث يرى      

بأنها أرتة  معينة  ترتتب عليها مقتضيات يف السلوك جديدة مل يألفها الفرد من 

قبلد وقد يصبطبغ تاأه بالتواأم والتكيل اإليجايبد ورمبا نتجت عنها بوادر 

اللتزام مبعايري املجتمعد ولعله ال يلتفت إىل سببلوك تقتإبب إلزامه برضببورة ا

 اه.هذه الجوانب التفاتاً ذاتياًد لذا هو بحاجة إىل من يوجهه ويرعببب

 املنظور اإلجتامعي: -3  

ركز هذا املنظورعىل اإلطار االجتامعي لتحديد املراهقةد حيث يرى بأنها         

طور  د عىل انخرين إىلأرتة انتقال الفرد من دور الطفولة املتصبببل باالعتام

بلوغ مرحلبة االلتفات إىل الذاتد عىل اعتبار أنها متميزة  عام كانت عليه أيام  

 ًً    يف تلبية الحاجات. الطفولةل املعتمدةل عىل غريها اعتامداً كلي اً
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( أن هنالك عدة ااذ  للمراهقة من حيث املظاهر  2005ويرى عقبل  

 :هي االنفعالية والسلوكية

 املراهقُة املتكيفُة :  -  1 

وتتميز بالهدوء النفيس واالتزان االنفعايل للمراهمد والعالقة اإليجابية      

مع انخرين داخبل األرسة وخبارجهاد ويكون املراهم مدركاً للتغريات النامئية 

التي ميُر بهاد وذلك بسبب اط التنش ةل االجتامعي ة القائمل عىل االتزان والتفهم 

نه يكون مستقالً بشخصيته املراهم وصببقل شخصية املراهم حيث إ لحاجات 

 ومتحمالً للمسؤولي ة .

 املراهقة اإلنسحابية: – 2

وتتميز ببانطواء وعزلبة وانسبببحاب املراهم من األرسة وأقرانهد ويُفرغ    

انفعاالته بكتابة املذكرات واالستغراق بأحالم اليقظةد ونقد انخرين والتهجم 

 بالذات واملشكالت.  عليهمد والتأمل

 املراهقة العدوانية: – 3

وتتميز بعبدوان ومترد املراهم عىل أرُستبه وكل من حولهد ويقوم بأعامل   

تخريبية يف البيت واملدرسببةد وذلك بسبب اط التنش ة االجتامعية املتسلطد 

 أو النابذ أو الحرمان واإلحبا  املتكرر. 
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 املراهقة املنحرأة: -4

وتتميز ببدخول املراهم لعامل اإلدمان عىل املخدرات والكحولد االنحراف  

األخالقيد السببلوكات املضببادة للمجتمعد وذلك بسبب انعدام الرقابة األرسية 

 والفشل العاطفي والقسوة الشديدة ورأاق السوء.

 الحاجات األساسية ملرحلة املراهقة:

والتعامل معهاد وإذا هنالك حاجات أسببباسبببية عىل املراهم إشبببباعها 

اسبتطاع املراهم إشباع هذه الحاجات أإنه من املتوقع أن يكون مروره بهذه 

 (: (1997زهران  يف  املرحلة سليامً كام ورد

الحاجة إىل األمن: وتشببتمل عىل الجو األرسي انمن واملسببتقرد والصببحة  – 1

 الجسمية والنفسية.

 تبادل مشبباعر الود والتقبل بنيالحاجة اىل التقبل والحب: وتشببتمل عىل  – 2

 املراهم وأرسته وكل من يحيط به من أأراد أو جامعات.

الحاجة إىل املكانة والتقدير: وتشمل الحاجة إىل املركز والقيمة االجتامعيةد  -3

 حب االقتناء.

الحاجة إىل اإلشباع الجنيس: وتشمل الحاجة إىل الرتبية الجنسيةد وجذب  – 4

 نخر والتواأم معه.اهتامم وحب الجنس ا
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نه يسببع  إىل إخضبباع كل املكتسبببات الحاجة إىل النمو الفكري: حيث إ  - 5

 املعرأية لديه إىل تحليليه وتفسريه وال يهمه حكم تجربة وخربة انخرين.

الحاجة إىل تحقيم الذات: وتشمل الحاجة إىل التغلب عىل املشكالت التي  -6

 اول االستقالل عن أرسته. تحد من تكيفه السوي مع املحيط د ويح

 حاجات أخرى كالرتأيه والتسلية. – 7

 

 (  أريى أن حاجات املراهم تنحا بالحاجات انتية:2005أما عقل   

 الحاجات العضوية. – 1

الحباجبات النفسبببية كالشبببعور باألمن النفيسببب وتأكيد الذات واإلنجاز  -2

 واالستقالل.

 النتامء والعطل والصداقة.الحاجات االجتامعية كالحاجة إىل ا -3

 ( مجموعة من حاجات املراهقة كام يراها كول 2007وذكر أبو جبادو   

  Cool) ومن أهمها : 

 الحاجة إىل املحاأظة عىل الذات. – 1

 الحاجة إىل اإلشباع الجنيس. -2

 الحاجة إىل العطل والقبول من االخرين. -3

 الحاجة إىل النضج العقيل. - 4

 تأكيد الذات وتنميتها.الحاجة إىل  -5
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 الخصائص النامئية للمراهقة:

 أوالً : خصائص النمو االجتامعي للمراهم :

تأكيد الذات: حيث مييل املراهم إىل تكوين ألسفة لحياته و يروز املبادئ  – 1

 والقيم واملثل العليا مبجتمعه وينتقي ااذ  يحتذى بها.

املشبببكالت  ول املراهم أهمالشبببعور باملسبببؤولية االجتامعية: حيث يحا – 2

ويحرتم الواجبات االجتامعية ويسببباعد انخريند  االجتامعية والسبببياسبببيةد

 ويعتمد عىل نفسه.

الجامعة املرجعية: حيث يندمج املراهم مع جامعة األقراند ويبدي الوالء  – 3

 واالنتامء لها ويتاف وأقاً ألهداف وآراء جامعة األقران.

يبث مييبل املراهم إىل مقباومة السبببلطة الوالدية التطبيع االجتامعي: ح – 4

واملدرسبببيةد وينتقد والديه وأسبببلوب حياتهام ويرأض آراءهامد ويحاول أن 

 يتمرد عىل العادات والتقاليد.

التفباعبل االجتامعي: حيبث تتسبببع دائرة التفباعبل االجتامعي د ومييببل  – 5

املراهم إىل جبذب انتبباه الجنس انخر من خالل املببالغبة بباألنباقة واملظهر 

 الخارجي وامتالك األشياء املثرية.

ويتببأثر  النمو االجتامعي للمراهم بنوع الرعببايببة األرسيببة واط التنشببب ببة  

ل االجتامعي والعالقات االجتامعية السبببائدة يف االجتامعيبة وطبيعبة التفباع

 .1998 )د الرمياوي د  1994األرسة وخارجها   الجسامع د 

 ثانياً: خصائص النمو االنفعايل للمراهم :
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 ن املراهم يتأثر باملثريات املختلفة أيثورنفعالية: حيث إ الحسببباسبببية اال  – 1

وقل إحبا  د وعادة ما ألتفه األسببابد ويشببعر بالحزن الشديد إن تعر ض مل

. دة االنفعاليةل  تكون ردُة أعلهل أيها نوع  من الحل

ن املراهم يُعرب عن غضبببه وغريته من التمرد والعصببيان والتهور: حيث إ  – 2

أقرانه أو إخوانه من خالل العدوان اللفظي أو الجسبببديد ويحاول أن يفرض 

 وجود ه ورأي ه من خالل التمرد والعصيان.

ن املراهم يرأض النقد من والديه أو الشديدة للنقد: حيث إ حسباسبية ال – 3

 ممن هم أكرب منه سنا ويعترب ذلك إهانة وإنتقاماً منه.

ن املراهم ينتقل من انفعال نخر برسبببعةص أقد نفعايل: حيث إ التقلب اال  – 4

ينتقل من الشببعور بالفرو إىل الشببعور بالحزند أو من الشببعور بالتفاال إىل 

 ام.الشعور بالتشا

الشببعور بالخوف والقلم:  حيث تتطور مخاوف الطفولة وتتسببع دائرتها  – 5

لتشبببمل املدرسبببة والجنس والعالقات االجتامعيةد ويبدي املراهم قلقاً عىل 

د 1994 أرسته يف حني مرض أحد أأرادها أو يف حال حدوث شجار  الجسامعد 

 .1998 )الرمياويد 

 :ثالثاً : خصائص النمو الجسمي للمراهم

تتميز هذه املرحلة بالتغريات الجسببمية والفسببيولوجية الرسببيعةص حيث  

يزداد الطول والوزند والهيكببل العظميد ومن أهم التغريات الفسبببيولوجيببة 

التي تظهر عىل املراهم عالمات البلوغ الجنيس. وإأرازات الغدد ووظائل 
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األعضببباء البداخليبة د ومييبل املراهم إىل الكسبببل والخمول نتيجة التغريات 

الجسمية الرسيعةد ومتتاز حركاته بعدم االتساق وعدم الدقة النعدام التوازن 

 .1998 )د الرمياويد  1994بني النضج العضوي والوظيفي   الجسامعد 

 رابعاً : خصائص النمواملعريف للمراهم :

بتطور الذكاء ليصببببح مجرداًد ويسبببتخدم املراهم  تتميز هذه املرحلة

القبدرات العقليبة العليبا مبهبارةد كام يربز امليبل لالبتكارد وتزداد القدرة عىل 

االنتباه والرتكيزد وتتضبببح امليول واالتجاهات القامئة عىل االسبببتدالل العقيلد 

راهم ملويبدي أهامً أكرث للمفاهيم املجردة كالعدالة والحم والفضيلةد ومييل ا

 .1998 )د الرمياويد  1994إىل التفكري النقدي  الجسامعد 
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 انثاُر النفسي ُة واالجتامعي ُة للمراهقة :

من املسببل م به بأن مرحلة املراهقة تصببقل شببخصببية الفردد وتلعب دوراً 

كرة ن خربات الطفولة املبمتتع الفرد بالصببحة النفسببيةد حيث إ مهامً يف مدى 

ي والعالقبات االجتامعيبة البداخلية والخارجية لألرسة قد وطبيعبة الجو األرس 

سبة تظهر  تؤثر سبلباً أو إيجاباً يف شببخصية الفردد كام أن العوامل الجينية املر 

يف هذه املرحلة نتيجًة للتغريات الكيامئي ة والفسيولوجي ة التي تحدُث يف هذه 

 املرحلة.

ة والفسبببيولوجية التي ت حدث عند املراهم كام أنَّ التغريات الجسبببميب 

كان مبكراً أم أن البلوغ سبببواًء  النمو النفيسببب واالجتامعيد حيبث إ تؤثرعىل

يرأع من  رراهمد أالبلوغ املبكر عند الذكو متأخراً يُؤثر عىل سوية شخصية امل

نفسببهم وتقدير مرتفع لذواتهمد أما اإلناث أإنهن يشببعرن أ مسببتوى ثقتهم ب

القدرة عىل التفاعل مع انخرين وتدع ببالخجبل واالنطواء والسبببلبية وعدم 

مفهوم الذات الجسبببميةد أما النضبببج املتأخر عند الذكور واإلناث أإنه يولد 

الشبببعور بالقلم والتوتر وتدع مفهوم الذات وعدم الثقة بالنفس واالكت اب 

وأقدان الهوية واالسبببتغراق بأحالم اليقظةد واالنشبببغال يف التفكري بتوقعات 

 نسحاب االجتامعي.   ة والرتدد واال انخريند والحري 
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( ببأن مرحلبة املراهقبة مرحلبة  حرجبة  يحدُث أيها  1997ويرى زهران  

تنظيم  او او  رسيع  يتطلب عناية ورعاية خاصببةد وإال سيكون املراهم عرضة 

 للااع النفيس املتمثل مبا ييل:

 .الًالااع بني السعي ألن يكرب ويتحمل املسؤولية او ان يظل طف-1

مساندة ودعم واالعتامد عن جة إىل الااع بني السعي لالستقالل والحا -2

 انخرين.

الاببباع بني السبببعي للحرية الشبببخصبببية وتحقيم الذات والضبببغو   -3

 االجتامعية.

 الااع بني ضبط األنا األعىل واملثريات والضغو  الخارجية. -4

 .ب الواقع الخارجيالااع بني تحقيم الدواأع وإشباع الحاجات ومطال -5

 الااع بني الضغو  الجنسي ة والديني ة والقيمي ة. -6

 رصاعات تنتاب املراهم نتيجة التغريات الجسمي ة والجنسي ة املفاج ة. -7

ومن هنا نسببتنتج  ورة أهم واسببتيعاب الوالدين أو من ينوب عنهام 

سبببية وبالحاجات النفبالخصبببائص واملتطلبات النامئيةد التي مير بها املراهم 

واالجتامعية التي يحتا  إليهاد واملشكالت النفسية واالجتامعية التي يواجهها 

سببية إيجابية وبشببخصببي ة حت  يجتاز هذه املرحلة بأمن وسببالم وبصببحة نف

 ن املراهم  ميُر بسلسلًة من األزمات ميكن تلخيُصها مبا ييل :سويةد حيث إ 
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 والهرموني ة. الجسمي ةة أزمُة التغريات النامئي  - 1

 أزمُة البحث عن الهوية النفببببببسي ة. -2

 أزمبُة التكبي ل واالنسجام مببع املجتمع. -3

تلك  تيازاج عىلويفرتض أن يقوم املناخ األرسي واملؤسيس مبساعدة الفرد

ر قبباعببدةه آمنببةه لالنطالق للعببامل الخببارجيد من خالل األزمببات من خالل تواأ

د النفسبببيةد وبالتايل شبببعورُه باألمنل النفيسببب واملتمثل إشبببباع حاجات الفر 

بالتكيل النفيسبب واالجتامعيد وبالتايل التعامل مع الخربات املؤملة والصادمة 

بسبببويةد حيث أن انعدام األمن النفيسببب سبببيولد قلقاًد ورمبا يقود ذلك إىل 

 لذلكو مشببكالت نفسببية أكرث تعقيداً كاالكت اب واضطرابات الهوية النفسيةد 

البد من إشباع حاجات املراهم املختلفة وتفهم مطالب اوه وتقديم خدمات 

التوجيبه واإلرشببباد الوقبائيبة والنامئية د وإعداد وتعاون األرسة واملدرسبببة 

ومؤسببسببات املجتمع املحيل لتقديم الرعاية النفسببية واالجتامعية والصببحية 

من  بتحقيم النمو السويد وللتخفيل هامسوالرتأيهية املناسبببة للمراهم د لإل

حدة االضبببطرابات النفسبببية واالجتامعية وكذلك املشبببكالت املحتمل وقوع 

 املراهم أيها.
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 : Psychological securityاألمن النفيس 

 يفاألمن النفيسبب من أهم الحاجات النفسببية التي تُسبباعد تعترب حاجة 

للنمو النفيسببب السبببوي وللتواأم والصبببحة  وهي متطلب رئيسبقاء الفردد 

لذلك اعتربها ماسبببلو من أهم الحاجات التي يسبببع  الفرد إىل النفسبببيةد 

إشببببباعهباد وتبأيت بعبد الحاجات األولية من حيث الرتتيب واألهميةد ويؤكد 

ماسلو أن عدم تحقيقها سيمنع تحقيم الحاجات األعىل يف سلم الحاجات وأن 

ذه الحاجة سبببيؤدي إىل خلم حالة من القلم أي مصبببدر قد يُعيم إشبببباع ه

 الدائم والتوترد وإعاقة االرتقاء لتحقيم الذات.

بأنه مركب من عنارص تقبل  ( األمن النفيسببب 2000ويُعرف الرشبببعة         

الذاتد والعالقة اإليجابية مع انخرين واالسبببتقاللية والسبببيطرة عىل البي ة 

 .لذايتالذاتية ووضوو أهداف الحياة والتطور ا

( بببأنببه تخلص الفرد من الخوف والحرية والرتدد  1989ويُعرأببه كفببايف   

يف  صببةاخبوتجنب األمل  والتي تتشببكل من خالل تفاعل الفرد مع انخريند و 

مرحلة الطفولةد ويعتربه مؤرشاً للصحة النفسيةد حيث أنه ميد الفرد بالشعور 

باألهمية واالنتامء وإدراك املحيط بشببكل إيجايب والتفاال والتسامح والتقبل 

 للذات ول،خريند ويعتربه مقياساً الختبار قوة األنا.
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والطةنينة بأنه شبببعور الفرد بالهدوء Minner )  1990 , (ويرى مايرن

 والبعد عن القلم واالضطراب وذلك الشعور  وري لبقاء الفرد واملجتمع.

أن مستوى شعور الفرد بالثقة والكفاية (  Rutter , 1990ويؤكد روتر   

ل جاته من قبناتج عن مدى شببعوره بوجود عالقة حميمية داأ ة مشبببعة لحا

( أيؤكد أن  Erikson , 1963والديهد أما أريكسببون   املحيطني به وبخاصببة 

إحساس الفرد بالثقة واالطم نان ل،خرين يأيت من خالل مدى إشباع الحاجات 

 األساسية وكيفية إدراكه للدفء الوالدي ومدى تقبل انخرين لُه.

( مع روتر  Davies & Cummings 1998 ,ويتفم ديفيز وكيومنغز   

ادلة بني ة املتبببأن األمن النفيسببب للطفبل يتبأثر بشبببكل كبري بنوعية العالق

الزوجنيد والتي تنعكس عىل عالقبة الطفبل بوالبديبهد أشبببعورالطفل باألمن 

النفيسببب يتوقل عىل نوعيبة العالقبات املتببادلة مع الوالديند ومن هنا أإن 

الخالأات والاببباعات الزوجية املسبببتمرةد والتي ميكن أن تتطور إىل احتامل 

ايل ل باألمن النفيسد وبالتحدوث تفكك أرُسيد تعمل عىل تهديد شببعور الطف

 جعله عرضة لإلصابة بالعديد من االضطرابات واملشكالت النفسية والسلوكية.

 وهنالك عدة آراء متعببببددة  حبببول مصادر األمن النفيس أقد اعتربت

أن إشباع حاجات الفرد وإحساسه بالتقبل  ((Horney  ,1957 هورنببببببببي 

 .واالحرتام  داخل أرسته مينحه الشعور باألمن النفيس والعكس صحيح



 42 

( أريى بببأن طبيعببة العالقببات التفبباعليببة  Felker , 1974أمببا أيلكر    

 املحيطة بالفرد تُؤثر عىل مدى شعور باألمن النفيس منذ نعومة أظفاره.

( أهمية شعور الطفل باألمن النفيس  Maslow  1998 ,ويؤكد ماسبلو  

والطةنينة يف طفولتهص أإن ترىب يف جو آمن وداأئ أإنه سببينمو بشكل سويد 

 وبالتايل يُحصن ضد الضغو  النفسية ويخفل من حدتها يف حال تعرضه لها.

ويركز سبببوليفبان عىل دور العوامبل االجتامعيبة املتمثلبة يف التفاعالت 

تامعية يف دعم الشبببعور باألمن النفيسببب للطفل د االجتامعية والتنشببب ة االج

حيث أكد أهمية األرسةد وبخاصببة الوالدين يف شببعور الطفل باألمن النفيسبب 

من حيث كونهام يُشكالن بي ة أولية تشعر الطفل باألمن والطامنينة النفسية 

أو بي ة تثري أيه مشببباعر القلم واإلحبا د كام أكد أهمية خربات الطفولة يف 

 خصية الفرد وشعوره باألمن النفيس.تشكيل ش

أما أرويد أيؤكد أهمية املرحلة الفمية والرشبببجية يف تشبببكيل سبببامت 

ًً وحاسببامً يف مدى شعور  الشبخصبية للطفلد ويرى بأن األم تلعب دوراً مهامً

الطفل باألمن والثقة والقيمةد من خالل اسبببتجابتها لحاجاته الفسبببيولوجية 

 له . والنفسية ومدى تقبلها وتشجيعها

واألمن النفيسببب عند روجرز هو حاجة الفرد إىل الشبببعور بأنه محبوب 

ومقبول اجتامعياًد وتكمن جذوره يف الطفولةد أالطفل انمن هو الذي يحصل 

عىل الحب والرعاية والدفء العاطفيد وهو الذي يشعر بحامية من يحيطون 

لبي ة عور لبه د أريى بي ته األرسية بي ة آمنة ومييل إىل تعميم هذا الش
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 د مخيمرد1994د دويدارد2001االجتامعية بأنها مشببببعة لحاجاته  الخالدي د

 , Warren ; Kaminski ; Durrant  &Bayer )د2003دالرميبباويد2003

2004. 

 أعراض الشعور باألمن النفيس :

 أعراض الشعور باألمن النفيس (Maslow  1942 , 1998 ,  يُلخص ماسلو

 عىل النحو انيت:

. سار   مكان  عىل أنها إدراك الفرد للعامل والحياة  -1  وداأئ 

 إدراك الفرد ل،خرين عىل أنهم طيبون وخريون. -2

 شعور الفرد بالود والثقة والتعاطل والتسامح مع انخرين. -3

 ميل الفرد نحو السعادة والرضا. -4

 ميل الفرد إىل توقع حدوث الخري أو التفاال العام.  -5

 باالرتياو والهدوء والخلو من الااعات والثبات االنفعايل.الشعور  -6

امليبل إىل االنطالق وأن يشبببمبل الفرد بباهتاممباتبه كل العامل واألشبببياء  -7

 واملشكالت بدالً من التمركز نحو الذات.

 تقبل الذات والتسامح تجاهها. -8

ة الرغبببالكفبباءة واالقتببدار عىل حببل املشبببكالت أكرث من رغبببة الفرد يف ا  -9

واالقتدار والسيطرة عىل انخرين وشعور قوي باحرتام الذات قائم عىل أساس 

 سليم.
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 الخلو النسبي من امليول العصابية أو الذهنية واملواجهة الواعية لألمور. -10

 والتعاطل واالهتامم بانخرين. اهتاممات اجتامعية كالتعاون -11

 عوامل تنمية الشعور األمن النفيس :

تتعدد وتتداخل العوامل التي تؤثر يف الشبببعور باألمن النفيسبببد وميكن 

 تلخيص هذه العوامل عىل النحو التايل : 

الشبببعور بالحب: أالحب يلعب دوراً مهامً يف تشبببكيل شبببخصبببية الطفل  1-

 ومفهومه عن ذاته وبالتايل شعوره باألمن.

 انخرينص أالرأضالقبول: أن يكون مقبوالً ومرغوباً أيه من والديه ومن  – 2

 الوالدي والرعاية غري املالمئة يجعالن الطفل يشعر بعدم األمن النفيس.

االسببتقرار العائيل: كلام كانت األرسة مسببتقرة ومتواأقة سبباعد ذلك عىل  3- 

النمو النفيس السوي واملتواأمد كام تؤثرالصحة النفسية للوالدين عىل الطفلد 

طالق الوالديند كام أن إسببباءة معاملة وكبذلبك وأاة الوالدين أو أحدهام أو 

الطفل من نبذ أو إهامل أو نقد أو سببخرية أو أر  حامية  يف مدى شببعوره 

 ( .2003د مخيمر د  1994د دويدار د 2001 بعدم األمن النفيس   الخالدي د
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 آثار عدم الشعور باألمن النفيس :
 

 مرحلة اتفم علامء النفس أن الحرمان من الشبببعور باألمن النفيسببب يف

الصحة  يفم النمو النفيسببد ويؤثر سببلباً لة املبكرة يكون خطرياً ألنه يُعيالطفو 

النفسبببية للفرد يف جميع مراحل اوهد ويجعله يعاع من قلم الحرمان الذي 

تفكك ل لقلم والعدوانيةد ويُعترب القلم املصبببدر الرئيسيُربز لبديه سبببامت ا

 وتصدع الشخصية. 

ز وأورمببان وجيببببنيفر وستببببببببيفن   وأكببببببببدت دراسببببببببة داأي

Davies ; Forman ; Jennifer & Stevens , 2002  أن الطفل غري انمن )

هو الذي ينشأ يف منزل تكرث أيه الخالأات أواملشاحنات حيث يستجيب لذلك 

بضبببيم عام وشبببعور بالخوف والحزن واألملد ويُظهر اسبببتجابات تدل عىل 

 حد أقوى مؤرشات عدم الشعور باألمن النفيس .الخوفد ويُعترب الخوف أ 

 ; Daviesببرغ و ويبببنبرت و كيومببنغ  بو ست أما دراسبببببببة داأيبببس

Sturge ; Winter & Cummings, 2005     (  أأشارت إىل أن األطفال غري

انمنني هم أكرث شببعوراً بالقلم والتوتر والضببيم النفيسببد كام أنهم يتمثلون 

الوالدية بشكل سلبيد أهم ينظرون إىل العامل عىل أنه مكان عدايئد الخالأات 

 وهذا بالتايل قد يدأعهم إىل االنزواء واالبتعاد عن الحياة العائلية.

(  Kerns; Klepac & Cole , 1996أما دراسببة كرينس كيلباك وكويل    

ري غأبأكدت أن األطفال انمنني هم أكرث شبببعبية وتعاوناً ولطفاً من األطفال 

 انمننيد كام أنهم يستجيبون اجتامعياً مع أقرانهم.
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( أن حب الوالدين  Shermermhorn , 2005وتؤكد دراسببة شببريمرمهورن   

املدرك من قبل الطفل يؤثر يف شبعوره باألمن النفيس د  و الطفل الذي يشعر 

 باألمن النفيس يكون أكرث ثقة عند التعامل مع بي ته.

(  Angeliki &Grigoris , 2000غريغوس   وتشببري دراسببة أنجلي  و 

بأن الشبببعور باألمن النفيسببب يرتبط إيجابياً بعدم الشبببعور بالخوف والقلم 

والذنب واالسبببتياء من الوالدين د أالفرد انمن ميتلك مسبببتويات عالية من 

تقدير الذاتد واحرتام الذات ولديه مسببتويات منخفضببة من القلم والخوف 

 والتوتر والضغط.

ية ة للشخصلنفيس هو الدعامة الرئيسن الشببعور باألمن االقول إ وميكن 

السببوية وللصببحة النفسببيةد ويرتسببف لدى الفرد نتيجة تداخل عدة عوامل 

مرت سبببببة منبذ مرحلة الطفولةد أالخربات األولية للفرد وخاصبببة عالقته مع 

والدته و إشببباع الحاجات النفسببية وأسببلوب املعاملة الوالدية والجو األرسي 

ط العالقات االجتامعية الداخلية والخارجية من معززات الشبببعور باألمن وا

 النفيس.
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 : Depressionاالكت اب 

من كل  20:  1وهو اضبطراب شائع يف املجتمعد وتبلغ نسبة اإلصابة به 

 2007 رضوان د  1:  2أرد باملجتمعد وتبلغ نسببة إصابة النساء به إىل الرجال 

إىل أن االكت اب ينترشببب بني املراهقني  ( (2004 (د ويشبببري قصبببري و العتوم

( وهو حالة انفعالية تتميز بانخفاض املزا  د وأقدان 8 .15األردنيني بنسبببة  

د وانخفاض الطاقة وبالتايل الشبببعور بالتعبد متاع واالهتامم باألشبببياءاالسبببت

 .ونقص النشا   لفرتة تزيد عىل أسبوعني

الرتكيز واالهتامم وانخفاض  ومن األعراض الشبببائعة لالكت اب ضبببعل 

احرتام البذات والثقبة ببالنفس وأقدان القيمة و الشبببعور بالذنب و النظرة 

التشبباامية للمسببتقبل واضببطرابات النوم وأقدان الشببهية والتفكري باالنتحار 

 ( . DSM IV, 2004 ,  ICD/10 , 1999  واملوت 

 Beck ; Rush ; Shaw & Emery   ورا) وشبباو وامريي ويُعرأه بيك

( بأنه األأكار السلبية التي يحملها الفرد عن نفسهد وعن انخرين وعن  1979

املسببتقبلد وهذه األأكار هي املسببؤولة عن تفسببري الخربات واألحداث والتي 

 تؤثر عىل املشاعر.

بأنه حالة انفعالية عابرة او  1995)  و األنصببباري ويعرأبه عببد الخالم

 شببيع أيها مشبباعر كالهملحزن والضببيم وتدامئة تتصببل مبشبباعر االنقباض وا

م والقنو  واليأسد وتصاحب هذه الحالة أعراض تؤثر عىل والغم والشؤ 
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الشخصية من الجوانب كاأةص كنقص الداأعية وأقدان الشعور باملتعة ونقص 

 الرتكيز وأقدان الوزن واألأكار االنتحارية.

وميكن القول بأن االكت اب حالة مزاجية تصببيب الفرد ألسببباب معروأة 

أو غري معروأةد تتمثل بالحزن الشببديد واملسببتمر مام يؤثر بشكل سلبي عىل 

ببفد  ويشبببعر الفرد بتبأنيبب الضبببمري كام أنه يفكر طريقبة التفكري والتاب

ءد اويعاع من اضبببطرابات يف النوم واألكل و العالقات مع األصبببدقباالنتحارد

ويراأم ذلك الشببعور بالخوف والبكاء املسببتمر وعدم الثقة يف النفس وتبلد 

 املشاعر.
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 أعراض االكت اب :

(   TR  ,- DSM-IV  (2004يرى الدليل التشببخييصبب لالضببطرابات النفسببية

 أعراض االكت اب عىل النحو انيت:

 املزا  املنخفض. -1

 انخفاض الشعور باالهتامم أو االستمتاع يف املامرسات اليومية.  2-

 أقدان الوزن أو زيادة الوزن أو انخفاض الشهية أو زيادتها. 3 -

 رق أو اإلأرا  بالنوم.األ4 - 

 الهيا  النفيس والحري. 5-

 التعب واإلجهاد وآالم جسمية.الشعور ب – 6

 الشعور بالذنب وانعدام القيمة. -7

 .عدم القدرة عىل التفكري أو الرتكيز أو التذكر 8 -    

 التفكري باملوت أو االنتحار. 9- 

وهو من أشبببهر من بحث يف )   Beck,et, al 1979  ن وآخرو  أما بيك

 االكت ابد أريى أن أعراض االكت اب تنحا باملظاهر انتية :

ذايت الاملظاهر املعرأية ص وتشبببمل تقدير الذات املنخفض وعمليات العزو  -1

 والفشل يف اتخاذ القرار.

 املظاهر االنفعالية ص وتشمل الحزن واليأس واملزا  السوداوي. -2

 املظاهر االجتامعية ص وتشمل العزلة واالنسحاب واالنتحار. -3

 املظاهر الجسمية ص وتشمل اضطرابات النوم واألرق وأقدان الشهية. -4
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 أنواع االكت اب :
أنه ميكن حا أنواع االكت اب عىل  1995)   واألنصاري يرى عبد الخالم

 النحو انيت:

اكت اب شبببديد: وتتمثل أعراضبببه بعدم القدرة عىل العمل والنوم وأقدان -1

الشهية واالستمتاع مبباهج الحياةد مع انكسار النفس وهبو  الروو املعنويةد 

 ثناء اليوم.باو وتقل تدريجيا أ وتزداد هذه االعراض يف الص

املزا : وهو أقل حدة من االكت اب الشببديدد وهو عبارة عن أعراضه عرسبب  -2

مزمنةه مستمرةه لالكت اب ملدة طويلة لكنها ال تعيم حياة االنساند أهو يؤدي 

 عمله وميارس حياته لكنه اليستطيع الشعور بالبهجة والسعادة.

االكت باب ثنبايئ القطبب: يكون هنبالبك تقلبب وتغيري باملزا  رسيع وحاد  -3

 لكن بصورة متدرجة.و 

اضببطراب وجداع موسببمي: وهو يصببيب بعض األأراد يف أصببل الشببتاءد  -4

نتيجة الظالم يف معظم األوقاتد وبالتايل تتأثر بعض النواقل العصبية بالدماغ 

يد محمدي النورإيبنفرين والسبببريوتونني  واملسبببؤولة عن اعتدال املزا  وه

 .1994)الشكرجيد علياند خاس د ابراهيمد 

اكت اب ما بعد الوالدة: وهو يصبببيب األمهات الجدد بعد عملية الوضبببع  -5

ببأربعبة أسبببابيع نتيجبة إختالل الهرمونات وخاصبببة هرمون األسبببرتوجني 

 .والربوجستون والكورتيزول والربوالكتني



 51 

( TR  , 2004- DSM-IVأما الدليل التشببخييصبب لالضببطرابات النفسببية   

 أيصنفه عىل النحو انيت :

 : النوبات املزاجية وتشمل:أوالً 

وجود خمسة أعراض عىل األقل من النوبات االكت ابية الشديدة : وتتطلب  -أ 

 وتشرت  وجود أول عرضني: األعراض التالية ملدة ال تقل عن أسبوعنيد

 .مزا  منخفض معظم اليوم يومياً  -1

 انخفاض الشعور باالهتامم أو االستمتاع يف املامرسات اليومية . -  2

 أقدان الوزن أو زيادة الوزن أو انخفاض الشهية أو زيادتها. - 3 

 رق أو اإلأرا  بالنوم.األ -4  

 الهيا  النفيس والحري.- 5

 التعب.الشعو رب – 6

 الشعور بالذنب وانعدام القيمة. -7

 .زعدم القدرة عىل التفكري أو الرتكي- 8     

 نتحار. اال التفكري باملوت أو  -9  

 النوبات الهوسية :  -ب  
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ة أعراض ثالث ووجودوتتطلب أن يكون املزا  مرتفعاً أو مستثاراً ملدة أسبوعد 
 عىل األقل من األعراض انتية:

 تضخيم تقدير الذات. - 1

 عدم الشعور بالحاجة إىل النوم. -2

 الرثثرة بالكالم.  3-

 تشتت األأكار. -4

 تشتت االنتباه. -5

 زيادة النشا  الحري.  – 6

االنغامس املفر  يف األنشبببطبة املمتعببة والتي تحمبل معهبا نوعباً من  - 7
 املخاطرة.

 : ثانياً : االضطرابات االكت ابية

ويتطلب أن يكون املزا  منخفضاً معظم اليوم ملدة  اضبطراب عرسب املزا  -أ

 عىل عرضني دووجو سبنتني عند الراشدين وملدة سنة عند األطفال واملراهقنيد 

 األقل من األعراض انتية:

 انخفاض الشهية أو زيادتها. – 1

 األرق أو كرثة النوم. - 2

 الشعور بالتعب. – 3

 تدع مفهوم الذات. – 4

 ضعل الرتكيز أو الصعوبة يف اتخاذ القرارات. - 5

 أقدان الشعور باألمل. -6
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دة االكت اب الشبببدياالضبببطرابات ثنائية القطب : حيث تتواىل نوبات  -ب

 ونوبات الهوس الشديد أو الخفيل.

 أسباب االكت اب : 
تتفاوت انراء ووجهات النظر حول أسباب االكت ابد أقد حاول رضوان  

 حا أسباب االكت اب بانيت: 2007)   

ردة أعبل نتيجة الحوادث األليمة يف حياة الفرد  اكت اب ارتكاب(  -   1 

الفرد شببخصبباً عزيزاً يف حياته نتيجة املوت أو وهو ما يحدث عندما يفقد 

 الفراق.

 إصابات نفسية يف مرحلة الطفولة  اكت اب عصايب(. - 2

اضطراب الرتوية الدماغية او األمراض املعوية أو نتيجة ل،ثار الجانبية  - 3

 لبعض األدوية.

اكت اب ذو منشببأ داخيل كاضببطرابات االسببتقالب يف النواقل العصبببية  -4

 للنورإيبنفرين والسريوتونني.

ن توجد سمة القلم عند د حيث إ القلم كسبمة من سامت الشخصية - 5  

كببل األأراد وتختلل شببببدتهببا بني األأرادد والتي قببد تتطور أيام بعببد إىل 

 اكت اب.

للصببحة النفسببية ومكونات  دم الشببعور باألمن وهو متطلب رئيسع -6

 الذات.
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 أسباب االكت اب  تنحا مبا ييل:( بأن   1998ويرى عبد الستار  

العوامل البيولوجيةص وتشببمل االسببتعدادات الوراثية والتغريات الكيميائية  -1

 الحيوية عند الفرد.

 التعلم االجتامعيص ويشمل أساليب التنش ة االجتامعية والبي ة االجتامعية. -2

 .زالضغوطاتص واالزمات البي ية وتشمل األمراض والطالق وأقدان عزي -3

ويفرسببب االتجاه اإلنسببباع االكت اب بأنه يحدث نتيجة عدم التطابم بني 

الببذات املببدركببة والببذات الحقيقيببة ووجود تنبباقض بني بنبباء الببذات والخربة 

الااعد تهديد و والتناقض بني الواقع الشخيص والخارجي يؤدي إىل الشعور بال

 لسلوك الدأاعي والتجنبي.وبالتايل اللجوء إىل ا

اه املعريف أريى ببأن اإلدراك الواعي والنشبببا  املعريف ونظام أمبا االتجب

 املعتقدات هي السبب يف ظهور االكت اب .

أما االتجاه السببلوي أريى بأنه يحدث نتيجة انسببحاب مصببادر التعزيز 

املعتبادة أو غيبابها من حياة الفرد ولذلك يقل معدل النشبببا د وإن مل يجد 

سحب نواملساندة من قبل املحيطني أإنه سيالفرد التعزيز والدعم والتعاطل 

 (.1992 دويكت ب  داأيدوف

ن االكت اب يظهر عند املراهم نتيجة تداخل عدة عواملد وميكن القول إ   

منها ما يتعلم بسلسلة التغريات الجسمية والهرمونية واالنفعالية بهذه املرحلة 

يف  قة بالفشبببلالحسببباسبببة من النمو. وكذلك قد يرتبط االكت اب بفرتة املراه

االنفصال العاطفي عن الوالدين وتكوين الهوية والتعلم غري انمن والنامذ  
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الوالبديبة السبببلبيبة والحرمبان العباطفي واملبادي ونقص املهارات اإلجتامعية 

 والخرباتوإضبببطراب الجو األرسي واإلسببباءةد  وأحبداث الحياة الضببباغطة 

الطالق والتذبذب بأسببباليب  د والرأض الوالدي يف حالة االنفعبالية الصبببادمة

املعاملة الوالدية كالنبذ أو التسبببلط أو اإلهامل أو التفرقة وعدم تلقي الرعاية 

 املناسبة  للتخلص من القلم وعدم الشعور باألمن النفيس .

ظهور االكت اب  يفوقد أكدت الدراسبببات أن اضبببطراب الجو األرسي يؤثر 

(  Lau & kwok 2000 ,كوك    عند األأرادد  أقد أشبارت نتائج دراسة الو و 

 مستوى االكت اب عند املراهقني ومفهوم الذات. يفأن البي ة األرسية تؤثر 

( ببأن الطلبة الذين  Livaditis , 2002كام أظهرت دراسبببة ليفباديتز        

عائالت مطلقة لديهم مشبببكالت نفسبببية واجتامعية من ضبببمنها ينتمون إىل 

 االكت اب.
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 :  Anxietyالقلم  

يُطلم عليه مرض العابد وذلك النتشاره الواسع من حيث االضطرابات 

(د وينترشبب عند  6:   4حيث تبلغ نسبببة انتشبباره عىل مسببتوى العامل من   

النسباء أكرث من الرجالد وهو شائع يف مرحلة الطفولة واملراهقة والشيخوخةد 

نه انيةد كام أ وقد يكون مرضاً أولياً أو مصاحباً ملعظم األمراض النفسية والذه

 ) العتوم و (د كام يشري قصري 1997أحد مظاهر الشبخصية العصابية   زهران د

 .% 18إىل أن القلم ينترش بني املراهقني األردنيني بنسبة  (2004

الفرد ويسببببب له يتملك  الذيوهو حالة من الخوف الغامض الشبببديد 

 اً دومتوتراألعصاب وأاقد والشبخص القلم يبدو متشبامئاً واألمل الكدر والضبيم

 . ( (ICD/10,1999      للثقة بنفسه ومرتدداً وأاقداً للرتكيز

حالة من االنشغال والتوقع  ( (DSM-IV-TR , 2004والقلم حسب 

أشبببهر عىل األقل حول عدد من  6والتوجس املبالغ أيها والتي تسبببتمر ملدة 

يجد الفرد صبببعوبة يف السبببيطرة عىل تلك الحالةد و الحوادث أو األنشبببطةد 

وتُصاحب هذه الحالة ثالثةعىل األقل من األعراض الستة انتية مع استمرارية 

 بعضها ألغلب الوقت ملدة ال تقل عن الستة أشهروهي: 

 متلمل أو إحساس بالتوتر. 1 -

 رسعة الشعور بالتعب. 2 -

 صعوبة الرتكيز أو التشتت.3- 
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 رسعة االستثارة. 4-

 التوتر العضيل. - 5

 (. النوم املتقطعاضطرابات النوم  صعوبة النوم أو  -6

( بأنه ردة أعل الفرد تجاه خطره ناتجه عن أقدان 2002ويرى رضببوان   

 أو أشل واقعي أو متصور ليشء مهم بالنسبة للفرد ويشعره بالتايل بالتهديد.

 لية توصل بالتوتر و العصبية.( أريى بأنه حالة انفعا2000أما بيك   

( بأنه انفعال يتميز بالشعور بخطر مسبم وتوتر 1992ويرى داأيدوف   

 وحزن مصحوب برسعة استثارة الجهاز العصبي السمبثاوي.

م سبببيلبريجر    ( القلم إىل حالة وسببمةد  Spielberger , 1977وقسبب 

ندما ظهرعىل الفرد عنه يُعرف حالة القلم بأنها حالة  انفعالية  مؤقتة  تحيبث إ 

.  يفرس وينظر للمواقل الخاصة بأنها تهديد  شخيص 

أما سبمة القلم أهي خاصبية  انفعالية  وسبمة شخصية ينتج عنها شعور 

داخيل بالتوتر والخوف تصبباحبها رسعة اسببتثارة الجهاز العصبببي والنشببا  

 الزائد. 

عدم و وميكن القول بأن القلم شببعور وجداع غري سببارد يتسببم بالتوتر 

االستقرار والشعور بالخوف وتوقع الخطرد ينشأ عن منبه يُحذر الفرد بفقدان 

 التوازن بينه وبني بي ته.
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 أنواع القلم :

لقد تعددت تصنيفات القلمص ومن أقدم وأشهر التصنيفات للقلم ذلك 

 2003الذي قام به أرويدد حيث صنل القلم إىل األنواع انتية   زهران د

 ( : 2002رضوان د  د2005 د العناع د 

: وهو رد أعل طبيعي لخطر   Objective A nxiety القلم الواقعي -1

خارجي معروف للفرد د وتتناسببب شببدته مع موضببوعه كام أنه يتأثر 

 بالخربة السابقة للفرد.

: وهو خوف شببديد من دون  Neurotic Anxietyالقلم العصببايب  -2

وكية متعددةد وال تتناسب مربر وتراأقه أعراض نفسببية وجسببمية وسببل

شببدته مع املثريد وقد يظهر عىل شببكل قلم طافه أواسببتجاباته لخوف 

 مريضد أوحالة من الشعور بالتهديد تراأم اضطراباً نفسياً كالهسترييا.

: وهو قلم داخيل كببامن يف  Moral Anxietyالببقببلم األخالقي  -3

شببخصية الفردد ال يعكس خوأاً من أي وء مهدد يف البي ةد وينشأ من 

سه للوالديند وقد يُنزل الفرد بنف أطة االجتامعي ة الخخالل عملية التنش 

أقىص درجات العقاب ليخفل من حدة الذنب الذي يشعر به ملخالفته 

 معايري املجتمع أو والديه.
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 مكونات القلم :

يتببببببكون القلم بصورته النهائية من املكونات انتية سبيلبريجر          

 Spielberger , 1979 :) 

مكون انفعببايلص ويتمثببل يف مشببببباعر الخوف والفزع والتوتر  – 1

 واالنزعا .

التأثريات للمشبباعر عىل آلية إدراك املوقل مكون معريفص ويتمثل ب - 2

 والتفكري املوضوعي.

جيص ويتمثل بالتغيريات الفسببيولوجية املصبباحبة مكون أسببيولو  – 3

 لحالة القلم.

 أسباب القلم :

يفرسبب االتجاه التحلييلد وحسببب وجهة نظر أرويدد بأن القلم ناتج عن 

عدم إشببباع الليبيدو ووجود عقدة أوديب وعقدة إلكرتا وعقدة الخصاء عند 

 واعتربه نتاجاً للابباع بني عنارص الشببخصببية الثالثةص الهود واألناد واألنا الفردد

ألعىلد وقد أشبار إىل أن القلم يبدأ بالظهور عند الفرد عندما يستقل جسدياً ا

امليالدد وبأن الحالة تتكرر  عن أمبهد واعترب بأنه ناتج كرد  أعل تجاه صبببدمة

د أما  الحاجات م إشبببباعبصبببور أخرى عند غياب األمد نتيجة الخوف من عد

 دقصد وتدع االهتاممات االجتامعيةإدلر أريى بأن القلم ناتج عن مشبباعر الن

إىل املكونات  أقد اعتربته بأنه استجابة انفعالية لخطر يكون موجهاً  أما هورع

د و ترى بأن القلم يأيت من الشعور بالعجز والشعور األساسية للشخصية
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مصادر رئيسة للقلمد تتمثل  وتعتقد بوجود عدة ةدبالعداوة أو الشعور بالعزل

بأسببباليب املعاملة الوالدي ة وطبيعة الجو األرسي إن كانت تسبببوده الروابط 

العاطفية أو الحرمان من العاطفة والحب والحناند والنبذ والخالأات األرسية 

 , Horney  , 1957 , Sarason  ,1972, Freud والقسوة وأساليب العقاب

1961)  .)   

أما االتجاه السببلوي أريى بأن القلم ما هو إال سببلوك متعلم من خالل 

عملية االرشا  الكالسببي ص وهو اسببتجابة رشطية مؤملة تسببتمر نتيجة مبدأ 

التعميم السبلبي للتعزيز اإليجايب أو السلبي لذلك السلوكد كام أنه قد يكون 

 ارة تنتاب الفرد يحاولد واعترب دوالرد وميلر القلم ببأنبه حالة غري سبببحباأزاً 

تجنبهاد وسبب هذه الحالة هو الااع الذي يُنشئ حالة من عدم التوازند أما 

وولبي أريى ببأن القلم مبا هو إال اسبببتجابة صبببادرة عن الجهاز العصببببي 

يةد   الالإرادي ( مام يؤدي إىل استجابات وسواسية أو هستري     املسببببببتقل 

تعمل عىل تخفيض مستواه كاستجابات  تويكتسب الفببببرد مجموعة سلوكا

د 2002    جبببببببربيل وزمالاه د             التجنب أو تشتيت االنتببببببببببباه 

 .(2001 دعثامن د 1998 حمدي و أبو طالب د 

أما االتجاه املعريف أريى بأن القلم ما هو إال مبالغة يف تصبببور األخطار 

مل الوسائل التي يستخدمها للتعاالتي ميكن أن يتعرض لها الفرد وعدم كفاية 

مع املواقل الضاغطة واملهددةد  كام يؤكد هذا االتجاه عىل طريقة التفكري 
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  األأكار الالعقالنية ( لببدى   التشويهات املعرأية ( ونظام املعبببببببببتقدات 

 رد والتي يكتسبها من خالل عملية التنش ة االجتامعيةبببالف

 Beck ,1956)  . ) 

االتجباه اإلنسببباع أريى بأن القلم ما هو إال تعبري عن الخوف من أمبا 

املسبببتقبل وما يتضبببمنه من أحداث قد تهدد بقاء الفردد والبعض يرى بأنه 

هم وقد يسد إشبباع الحاجات النفسبية األسباسية تهديد ملفهوم الذات وإعاقة

 ود معن  للحياةببدم وجببلم عببوين القببيف تك

 . ( 1994داملحمدي وآخروند 1996 د الشناوي د  2003  د زهران ورسي 

ن القلم كسبببمة يظهر عند املراهم نتيجة تداخل عدة وميكن القول إ   

عوامل  منها مروره بسبببلسبببلة التغريات الجسبببمية والهرمونية واالنفعالية 

بات مرحلة  واالجتامعية بهذه املرحلة الحسببباسبببة من النمود وكذلك ترسببب 

رسي واط العالقات االجتامعية الداخلية والخارجية الطفولة وطبيعة الجو األ 

ومبدى تقببل وأباعليبة األرسة يف التعبامبل مع املراهمد ويعترب القلم قباعدة 

أسببباسبببية بعد األمن النفيسببب يف نشبببوء اإلضبببطرابات النفسبببية والعقلية 

 عالقة بني القلم واالكت اب والنفسببجسببمية واإلنحراأات السببلوكيةد وهنالك

الكت باب يف معظم الحاالتد كام أنه يلعب دوراً مهامً يف نبه يسببببم احيبث إ 

عمليبة اكتشببباف الهويبة و التكي ل مع البي بة االجتامعيبة املحيطة وبالتايل 

 اكتساب القيم االجتامعية.
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 ظهور القلم عند يفوقد أكدت الدراسبات بأن اضطراب الجو األرسي يؤثر 

املطلقنيد وأظهرت النتائج  (  دراسببة عىل أبناء2003األأرادد أقد أجرت بركة  

بعد انتية: اللديهم منخفض عىل كل من األبعاد  أن مسببتوى الصحة النفسية

د واختالل التفاعالت االجتامعيةد وامليول النفسبببجسبببميد القلمد واالكت باب

 االنتحارية.

( أن أبناء املطلقني يعانون من صعوبة  2006كام أكدت دراسة الجالنبة   

 واالكت اب والقلم وعدم االستقرار النفيس . التكي ل االجتامعي

 , Storksen & Roysamd )  كام أشببارت دراسببة  سببتوركني ورويزمد       

املراهقني الببذين أبببااهم  إىل ارتفبباع مسبببتوى القلم واالكت بباب لببدى 2005

 د مقارنة مع املراهقني الذين أبااهم غري مطلقني .مطلقون
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 :  Identityالهوية النفسية   

 أاملراهقة ليسبببت أرتة البحث عن الذات واألناد أرتة املراهقة هي إن

تحديد  يف نضجاً جنسياً أقطد  لكنها تتميز بأنها عملية  اجتامعية  تساعد الفرد

قدرة املراهم عىل التكي ل مع املجتمع ليس مبقدار ما يخلو من  سذاتهد وتُقا

وحلها بطريقة تسبباعده بقدرتهل عىل مواجهة هذه املشبباكل  ناملشبباكلد ولك

انتقاالً  إن انتقباله من مرحلة الطفولة إىل مرحلة املراهقة تُعترب عىل التكي لد

أهو يجهبل العبامل الجبديبد وتتبذببذب معباملتبه من قبل  دآخرمن عبامله إىل 

لُة األطفالد وتارة ُمعاملةُ  املحيطني ببهد أهو  ُل تارة ُمعام  بارد يُعبامب  لذلك  الكل

أهو أصببغر الكبار  النفسببي ةد يف وضببع نفسببه عىل الخريطةيجُد صببعوبًة  أهو

وال إىل إىل جامعة الكبار  وبالتايل أقد يشبببعر بأنه ال ينتمي ردوأكرب الصبببغا

ولديه اسبتعداد لإلصابة   رصاع نفيسب عنيلدمن الصبغارد لذلك يُعاع  جامعة

خجل د والعصيان والشك والعن ذلك بالتمر رب النفسيةد ويع باضطرابات الهوية

ن لذلك البد أ  عن تبني الدور االجتامعيد وتنتابه مشببباعر النقصدوالعزوف 

د د ويعي ما  يكون املراهم عىل وعي بذاتهل وأن يُكون صبورة واقعية عن نفسهل

  (دقم يف حيايت؟بد ليجيب عن تسااالته  من أنا؟( د  ماذا سأح وما يتمن يفعل

 أهدايف ؟(اع تحقيم كبب هببل بإم دايف؟(د ببي أهبب مببا ه

  Meeus  &  Dekovic, 1995).) 

  



 64 

أبالبحث عن الهوية ال يبدأ يف سبببن املراهقة وحسببببص أالطفل يقلد 

ويحاي هوي اته متعددًة خالل حياته مع أشبببخاي ذوي أهمية بالنسببببة لهد 

يُسباعدونه يف تكوين صبورة عن نفسهد ومن ثم يلتزم بهوية معينة يف مرحلة 

اتية ومميزاته ويكيفها  بحيث تتناسببب مع ما املراهقة أيبني خصببائصببه الذ

قدرة املراهم عىل التكيل مع املجتمع مبقدار قدرته  يفرضه املجتمعد وتُقاس

عىل مواجهة املشبباكل وحلها بطريقة تسبباعده عىل التكيل السوي مع البي ة 

 (. 2004 واطسن وليندجرين د املحيطة 

 مفهوم الهوي ة النفسي ة :

"بأنها مجموعة من الخصبببائص واالتجاهات 1994  ) يعرأها الربابعة   

نها الفرد من خالل تفاعله مع بي ته  واملعايري والقوانني الشبببخصبببية التي يكو 

لهاد ويستخدمها يف تحديد أسلوبه بالتعامل مع ما  االجتامعيةد ويصبح مدركاً 

يواجهبه من أزمباتد وااللتزام ببذلبك األسبببلوب البذي يعرب أيبه عن هويته 

 ". 2بالرغم من اختالأها مع األهلد ي الخاصة 

( الهوية النفسية بأنها املجموع الكيل  Erikson , 1968ويرى أريكسون  

 لخربات الفرد وتتكون من بعدين:

بعد أكري  هوية األنا (ص ويشبببمل املعتقدات الدينية وأسبببلوب الحياة 1 - 

 والقيم واألهداف.
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إدراك الفرد ألدواره  بعببد اجتامعي  هويببة الببذات(ص ويشبببمببل مببدى2 - 

 .االجتامعية

(  أن الهوية النفسية تنظيم  ذايتٌّ للخربات  Marcia  1966 ,ويرى مارشا  

واملهارات واملعتقدات الدينية والتاريف الشبببخيصببب للفرد د ولها الخصبببائص 

 انتية: 

 ن الشعور بالهوية يعتمد عىل العمليات الفردية وعىل توقعات الوالدين.إ  – 1

 الشعور بالهوية يساعد الفرد عىل أن يعي ويدرك نفسه.ن إ  – 2

 ن الشعور بالهوية يكشل عن أاا  السلوك االجتامعي لدى الفرد.إ  -3

 , Thomas ; Gerald & Carol) وكارول ويعرأها توماس وجريالد   

بأنها حالة  نفسببي ة  معقدة  تعطي إحسبباسبباً باالتجاه وااللتزام والثقة يف  2000

للذاتد يتضمن تحديد  دورل الجنس واملعتقدات واإليدولوجيات  تصوًر شخيص  

 والتوجه نحو املستقبل. واملعايري املقبولة اجتامعياً 

ية :  تطور الهوي ة النفس 

يرى اريكسبون بأن النمو اإلنسباع مير عرب مراحل متسلسلة ولكل مرحلة 

أالنجاو باملهامت أهبداف ومهامت ابائيبةد وهذه املراحل متكاملة ومرتابطةد 

ةد عىل اجتياز املراحل النامئية الالحق النامئية للمرحلة السببابقة سببيؤثر إيجاباً 

ويتعرض الفرد بكل مرحلة اائية إىل ازمة اائيةد وتتضببمن كل ازمة رصاعاً بني 

بدائل إيجابية وسلبيةد كام تؤثر طريقة حل هذا الااع عىل نظرة الفرد لذاته 

 (  . 1997وللمحيطني به   عبد الرحمن د
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 ائي ة متدرجة  تبدأ منذ مرحلة املهد وتكتملن تكوين الهوي ة النفسي ة عملية  اإ 

يف مرحلة املراهقهد وتؤثر عالقة املراهم بأرسته يف عملية او الهويةد أرتسبات 

الفرد  دالطفولة تؤثر يف او الهوية النفسببية بشببكل إيجايب أو سببلبيد النها تزو  

عىل  فد ويلجأ الفرد إىل التفاعل مع انخرين للتعر ببأهم املعلومبات عن بي ته

مالمح هويتببهص إذ يجرب الفرد هويببات مختلفببةد ويحبباول أن ينتقي الهويببة 

املناسببببة لهد ويبدو ذلك من خالل التغريات التي تطرأ عىل اهتاممات االفرد 

وميولبه وتفكريه وأابا  سبببلوكبه ومعتقبداتهد ويلعب الوالدان دوراً مهامً يف 

خذ منهام اإليجابيةد أهو يت توجيه أبنائهم إىل تطوير اإلحساس بالهوية النفسية

اوذجباً يحتبذى ببهد ومن ثم ينتقل إىل اذجة األدوار االجتامعية املحيطة بهد 

ة وآليببة التكي ل مع  ل الهويبب  ويؤثر اط التنشببب ببة االرسيببة يف عمليببة تشبببكبب 

الابباعات التي تواجه الفردد ويؤثرمدى الشببعور باألمن النفيسبب والعالقة مع 

ينشببخصببية التي ميارسببها الفرد عىل تشبببببببكيل الهوية االقران والتفاعالت الب

 (.  1997د  عبد الرحمند2004النفسية   أبو جادود 

وميكن تلخيص العوامل املتداخلة التي تسهم يف تحديد وتشكيل الهوية 

 , Berk , 2001د  2004  ملحم د  عىل النحوانيت كام اسبببتخلصببببت من

Santrock , 2000):                                  
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: إن بعض الخصبائص النفسبية والجسمية يكتسبها الوراثية الخصبائص -1

الفرد من خالل توازن أو عبدم توازن الهرمونات يف الجسبببمد أزيادة هرمون 

النمو يؤدي إىل العملقة ونقصبببه يؤدي إىل القزامةد وذلك يؤثر عىل تشبببكيل 

 . الهوية إما سلباً أو إيجاباً 

األرسة: أجمع معظم الباحثني عىل أهمية دور األرسة يف تشكيل الهويةد -2

و ن عدداً كبرياً يرأضبببها ااهقة يلتزم الطفل قيم أهلهد غري أ أقببل مرحلة املر 

يسببتغني عنها عندما يبلغ سببن املراهقةد ومن العوامل األرسية التي تؤثر يف 

أراد والتواصببل بني أ ايف تشببكيل الهوية الوضببع االقتصببادي واالجتامعي والثق

 األرسة وأساليب املعاملة الوالدية. 

خصائص الشخص الفردية: وهي راية وإدراك الفرد لخصائصه الذاتيةد  -3

مثالً: هل يرى نفسببه طويالً أم قصببرياً؟ سببميناً أم هزيالً ؟ إن أي تحوًل يطرأ 

عام يعتربه املراهم مقبوالً أو مناسببباً قد يؤدي اىل قلم واضببطراب شببديديند 

 وبالتايل إىل خلل يف تشكيل هويته. 

كيل يف تشببب اً كبري  اً عيبة : إن للعالقات االجتامعية أثر العالقبات االجتام -4

الهويبةد كام أن األأراد البذين يتم التفاعل والتواصبببل معهم كاالقران وزمالء 

الدراسبة واملعلمني ومؤسسات املجتمع املحيل لهم أثر  مهم  يف تشكيل الهوية 

  النفسية. 
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 املعتقدات الدينية واأليديولوجية.-5

رحلبة املراهقة مرحلة مهمة ينتقل أيها الفرد من يرى أريكسبببون ببأن م

االعتامد عىل انخرين يف تلبية حاجاته إىل االسبببتقاللية واالعتامد عىل الذاتد 

وعليببه أن يتكي ل  مع التغريات الجسبببميببة والفسبببيولوجيببة التي تطرأ عىل 

جوانببب النمود وعليببه أن يكتسببببب املعرأببة والببدعم من انخرين ليجببابببه 

ختلفة التي تواجههد كام أنه يشري إىل مشكلة حرجة تواجه الفرد الاباعات امل

باملراهقة تدع  أزمة الهويةالنفسيةد وهي أزمة مير بها معظم األأراد يف وقت 

ما نتيجة عدم معرأتهم لذواتهم بشكل واضح وأشلهم يف البحث عن إجابات 

 لألس لة التي تحيبببرهببم

ل مع املجتمع ؟  مبباذا يقول أببالفرد يتسبببباءل: كيل يسبببتطيع أن يتكي  

انخرون عني؟  كيل ينظرون إيل ؟  ما هو دوري انن ؟ وماذا ميكن أن يكون  

يف املستقبل ؟ (د أهذه التسااالت تشكل محور الوجود عند الفردد وهي بداية 

بحيث تعمل هذه اإلجابات عىل إيجاد قوة تدأع الهوية إىل تشبببكل الهويةد 

باًد وكلام قل إدراك الفرد ملميزاته الخاصبببة ازداد التطور إمبا إيجبابباً أو سبببل

اعتامده عىل آراء انخرين يف تقييم نفسبببهد وكبذلبك يهرب من واقعه امليلء 

بالتناقضبات ويشبعر بأن محيطه يضغط عليهد وبالتايل يحد من تطور هويته 

ويظهر عليبه القلم واإلحببا  والحزن وتدع مفهوم الذات وصبببعوبة العمل 

العالقات الشببخصببية واإلنطواء والتمرد والعنل  عبد الرحمن د  بكفاءة وتوتر

1997 .) 
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أريون أن أزمة الهوية النفسية  Thomas ,et, al 2000)   آخرونأما توماس و 

واملهني  تأخذ عدة محاورص منها عدم قدرة الفرد عىل اختيار مستقبله العلمي

وأقدان القيمة املنباسببببد وعدم وضبببوو الراية والهدف وانعدام الجدوى 

د  داالجتامعية أهو يشبعر بالضياع خاصًة أن املجتمع ال يُساعده عىل أ هم ذاتهل

أرصبباً تسبباعده عىل اإلحسبباس بقيمته االجتامعيةد أهو ال يحرمه  هوال يوأر ل

يعيقه عن القيام بدوره له معن  يف الحياةد مام يقوده  نمن القدوة أقطد ولك

ابد واالغرتاب يعني أقدان  اإلنسبببان لذاته االغرت ب سيف النهاية إىل اإلحسبببا

املتفردة واملتميزة وانعدام اإلحسباس  باألنا ( مام يجعله يشعر بالقلم وعدم 

 الشعور باألمن النفيس.

املتفردة ويكتسبببب ذاتاً غريبًة بعيدًة عن ذاتهل  أبالفرد يتخىل عن ذاتهل  

التعبري  أهو ال يستطيع لوالدية االجتامعيةدة االحقيقي ةد طمعاً يف إرضاء السلط

املعايري االجتامعية املوجودة  ن بعضببها  مرأوض  بحكمن كل ما بداخله إذ إ ع

أن يعيف ذاتبباً مزيفببة تُريض انخرين وال  يف األرسة واملجتمعد لببذا أهو يقرر

ةد وىف أثنبباء بحثببه عن هويتببه يشبببعر بببالتنبباقض  تُعرب عن هويتببه الحقيقيبب 

يد املادفي و إلشببباعه العاط يحبهام إلنهام مصببدر  الوجداع نحو والديهد أهو 

 ويف الوقت نفسه يرأضهام ألنهم مصدر  إلعاقة حريته واستقالليته.
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الهويبة التي يعباع منهبا الفرد تجعله غري قادر عىل الحب  كام أن أزمبة 

اإلحسبباس باملسببؤولية وااللتزام والعطاء والبذلد ويف  الناضببج الذي يتمثل يف

صببوراً جديدة متنحه الشببعور باإلنجازل  بحث عن هوية يتلمسأثناء سببعيه لل

مظاهر هذه الصبببورالتمرد  للحياةد وقد تكون من وبالقيمةل واملعن  الحقيقي  

توجهات االجتامعية والوالرأضد وأحياناً التطرف للتعبري عن مقاومته للمعايري 

االغرتاب يزيده إحسباسبباً ب د وهذاواالجتامعية السبلطة الوالدية التي متارسبها

وبالتايل ي نفصل عن ذاته ويبدأ يحيا حياة من  األرسة وواقعهد عن الذات وعن

 يف حالة من الالواقعيةخيالهد أيعيف  نسج

 والعزلة االجتامعية.

هامن بشكل أو بآخر يف ساألرسة واملجتمع ين ن كالً مإ  وميكن القول     

التي تساعده عىل أغياب القدوة الصالحة  تعميم أزمة الهوية عند الفردد

عدم منحه اإلحساس بقيمته باإلضاأة إىل  تكوين صورة حقيقية عن هويته

 الحقيقي ة. االجتامعية هام األساس لفقدان الفرد لهويتهل 

 رتب الهوية : 

( من أهم األبحاث التي قدمت Marcia   ( 1966,تعترب أبحاث مارشببا

تصبببوراً واضبببحاً ومتكامالً يف مجال هوية األنا وقد اسبببتخدم املقابلة نصبببل 

البنبائيبةد وحبدد هويبة األنا تحديداً إجرائياً من خالل تحديد أربع رتب تبعاً 

تشكل هوية األنا املتمثلة برحلة البحث لظهور أو عدم ظهور هوية األنا 
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املرتبطة مبعتقدات الفرد وقيمته األيديولوجية  احبةواالختببار للخيبارات املتب

اختياره من  موعالقباتبه االجتامعيبة من جانبد ومدى التزامه مبا يت وأدواره

قي مه ومبادئه أيديولوجيةه وأهدافه وأدواره اجتامعيةه من جانب آخرد  وتعكس 

أدواره ومن و كل رتبة قدرة  الفردل عىل التعامل مع املشكالت املرتبطة بأهداأه 

 ثم الوصول إىل معن  ثابت لذاته ووجوده .

( إىل أن اضطراب هوية األنا يأخذ  Erikson , 1968ويشري أريكسون  

اضبببطراب الدورص ويتمثل بفشبببل الفرد يف تكامل وترابط  -1  شبببكلني هام: 

النامذ  غري السوية يف مرحلة الطفولة والااعات املؤملةد وبالتايل يكون الفرد 

قادر عىل تبني األدوار املناسبةد ويشعر بفقدان الذاتد وعدم القدرة عىل غري 

 بني األدوار االجتامعية وتحديدمام يؤدي إىل أشله بت تحديد معن  لوجودهد

األهدافد ويراأم ذلك شبعوره بالقلم والجمود يف السلوك وعدم القدرة عىل 

 اتخاذ قرار واضطراب العالقات االجتامعية.

وية السببالبص ويتمثل بالتفكك الداخيل لشببخصببية الفرد وعدم تبني اله - 2

القبدرة عىل تحبديبد األهدافد وتبني األدوار االجتامعية غري املقبولة وبالتايل 

 الجنوو واإلدمان.
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 رتب لهوية األنا :  أربع وحدد مارشا 

 :Ego Identity Achievementاألنا  تحقيم هوية -1

األناد والتي تتحقم   الرتبة املثالية لهويةومتثبل رتببة تحقيم هويبة األنا 

يناسبببه من القيم  نتيجًة ملرور الفرد برحلة من البحث الختبار واكتشبباف ما

واملعتقبدات واألهبداف واألدوار املتباحبة وانتقباء مبا كبان ذا معن  أو قيمة 

تحقيم هذه د إن ثم التزامه الحقيقي مبا تم اختياره دشبببخصبببية واجتامعيه

مؤرشاً للنمو النفيسبب السببويد مام ينعكس إيجاباً عىل السببامت  الرتبة يعتربُ 

الشبخصبية للفرد كالتقدير اإليجايب للذات والتواأم النفيسبب السويد والقدرة 

ونضبببج  دمواجهبة املشبببكالت املختلفةد واملرونة واالنفتاو عىل األأكار عىل

 .ستقالليةةنينة والتأمل واالد واإلحساس بالطالعالقات االجتامعية

 :  E go Identity Moratoriumاألنا تعليم هوية   2-

أرت اإذا تو  نحو التحقيم إيجابياً  ومتثبل رتببة تعليم هويبة األنبا تقبدمباً 

 التعليم املرتبط بظهور األزمة تعد مطلباً  العوامبل اإليجبابيةد بل إن أرتة من

اً   يفمن أجبل اكتشببباف هويتهد إنَّ هذه الرتبة تدأع الفرد لالسبببتمرار  أوليب 

املتاحُة دون الوصبببول إىل قراره نهايئ   محاوالته الكتشببباف واختبار الخيارات

 ودون إببداء التزامه حقيقي  بخياراته محددةه منهاد مام يدأعه إىل تغيريها من

ذلك عىل سبببيل  نوقت إىل آخر يف محاولة منه للوصببول إىل ما يناسبببهد وم

نة أو الهوايات أو األصدقاءد املثال ال الحا تغيري مجال الدراسة أو امله
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ياً عال ميتلك مسببتوىً بالقلم والذنب و خيبة األملد وهو  وبالتايل يشببعر الفرد

من توجيه الذات وتقبلهاد ولكنه ال يحسبببن اتخاذ القرار ويعيف حالة رصاع 

عنببد اتخبباذ القرارد ويكون نشبببيطبباً اجتامعيبباً وقببادراً عىل تكوين عالقببات 

 عىل التوجيه الذايت ولديه روو املناأسة.اجتامعية ولديه القدرة 

  Ego Identity Foreclosure :األنا انغالق هوية 3 -

الفرد ألي  يرتبط انغالق هويببة األنببا بغيبباب األزمببة متمثال يف تجنببب

وأهداف وأدوار ذات معن  أو قيمة يف  محاولة ذاتية للكشببل عن معتقدات

بااللتزام والرضبببا مبا تحدده القوى الخارجية كاألرسة أو أحد  الحيباةد مكتفياً 

الهوية إىل مسايرة  يل منغلقوولذلك ميالوالدين أو املعايري الثقاأية والعاداتد 

الخيارات املناسببببة  دعليهم أكرث من مشببباركتهم يف تحدي انخرين واالعتامد

ا  التفكري الذايت  مبغري ناضج ال يعتمد عىل واملحققة لذواتهمد مع إظهار التزامه 

اختيار الفرد ألصدقائه  د ومن األمثلة عىل انغالق الهويةأهداف يحدد لهم من

 يجدُ وكنتيجة لتلك املسببايرة  من حولهد وأأكاره وأقاً لرغبات وعمله وزوجته

يعزز هبذا التوجبه لديهد ويؤدي به إىل  منغلم الهويبة تقبديراً من الكببارمام

جعله أكرث عرضبببًة لالضبببطرابات االجتامعية و  اقلاأتقباد التلقبائيبة يف املو 

د عىل لصداقةد واالعتامد وتكون لديه درجة من التواأم والتقليدية واةالنفسي  

 قل ميالً للتفكري بالنفس وأكرثالسبببلطبةد وأقبل اسبببتقالليبًة وثقًة بالنفس وأ 

  اندأاعيًة. 
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  Ego Identity Diffusion :األنا أو تفكك هوية تتشت4  - 

الهوية متمثال يف  يرتبط هبذا النمط من هوية األنا بغياب كل من أزمةو

تكوين ألسفة أو أهداف أو أدوار محددة يف  عدم إحساس الفرد بالحاجة إىل

الحياةد وغياب االلتزام مبا يقتضببيه املوقل من مامرسببات أو أدوارد ويفضببل 

ار من بني التأجيل وتعطيل االختي التواأم مع املشبببكالت أو حلها عن طريم

ويحبدث ذلبك كنتيجة لتاليف الفرد عمليات د الخيبارات والتمركز حول البذات

ويتسبببم الفرد يف هذه الرتبة بضبببعل  لالختيارد البحث واالختبار كوسبببيلة

كام يشببعر  داالجتامعية وضببعل االهتامم واملشبباركة والضبببط الذايتد التوجيه

 لشعور بعدم الكفايةدوا بالقلم الشبديد وسبوء التواأم االجتامعي والنفيسد

وكل ذلك يؤدي إىل جمود السلوك والتقييم السلبي للذاتد وعدم القدرة عىل 

د وعدم الشعور باألمن  والنكوي والشعور بالنقص و السليمة اتخاذ القرارات

الخطرة  وإىل كثري من االضبببطرابات السبببلوكية التناقض الوجداع واالكت اب

 Seeman)  االضطببببرابات النفبببسيبببةكالجببنوو وتببعاطي املخبببدرات و 

,1998 , Thomas .et.al ,2000 . 

دة عوامل نَّ الهويبة النفسبببيبة تتكوُن نتيجبة  تبداخلل عالقول إ  وميكنُ   

 داة مع الوالدين يف مرحلة الطفولةعملية املحاكمرت سببببة تعود جذورها   إىل 

أإن كانت النامذ  إيجابية سببباعدت الفرد عىل اكتسببباب األدوار االجتامعية 

بصورة سليمةد كام يؤثر اط الجو األرسي واط العالقات االجتامعية الداخلية 

والخارجية لألرسة وأساليب املعاملة الوالدية ومدى تقبل وأاعلية األرسة يف 



 75 

غري قيم هويته وهو آمن  نفسياً و التعامل مع املرحلة التي مير بها الفرد يف تح

 قلم أو مكت بد وبالتايل يكون منسجامً ومتواأقاً مع مجتمعه وقيمه. 

( أن املراهم املحقم لهويته يكون متواأقاً (2006وأكدت دراسة العطوي 

 نفسياً وأرسياً وميتلك القدرة عىل تكوين الصداقات.

اً الدين يؤثر سببلب( أن عنل الو   Ricky , 2003كام أكدت دراسببة ري   

 ؤدي به إىل االضطراب.عىل هوية الطفل وي

 

 :Value  Social القيم االجتامعية 

تؤثر القيم يف شخصية الفردد حيث تعمل عىل تحديد وتوجيه السلوك    

مبا يتواأم مع الثقاأة االجتامعيةد ولهذا تعترب محكاً ملدى سبببالمة السبببلوك 

نها ث إ حي دوراً مهامً يف تكوين املجتمع ومتاسبببكهد القيمُ تلعب د كام الفردي

اأة وتربط أجزاء الثقتقوم بضببببط سبببلوك األأراد وتحاأل عىل النظام العام 

 وكلام تكامل النظام القيمي لدى الفرد تكاملت شخصيته. دابعضببعضها 

وتبأيت أهميبة دراسبببة القيم يف مرحلبة املراهقبة كونهبا مرحلة انتقالية 

لفرد كاأة ومن بينها النمو االجتامعي واملتمثل بتبلور بجوانبب شبببخصبببية ا

النسبببم القيمي للفرد والذي يُكونه من خالل إملامه بدوره االجتامعي وبحثه 

عن هويتبهد أهو ينتقبل من مرحلة التبعية إىل مرحلة اتخاذ القرار والنضبببج 

   الُخلقي يف نهاية هذه املرحلة.
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حرك وتوجه سبببلوك الفردد أهي وتعترب القيم من أهم البدواأع التي ت  

تسببباعبده عىل تحقيم رغبباتبه وإشببببباع حباجباته البيولوجية واالجتامعية 

والنفسبببيةد كام أنها متثل إطاراً مرجعياً يحكم تابببأات الفرد بشبببكل عامد 

بباعات واملشبببكالت التي يتعرض لها ويف اتخاذ القرار  وتسببباعد يف حل الاب

 (.2003وتعمل عىل حاميته من االنحراف   التلد 

وقد اهتم علامء االجتامع بدراسببة القيم باعتبارها ركناً أسبباسياً يف حياة 

الفرد والجامعببةد وركزوا اهتاممهم عىل دراسببببة السبببلوك االجتامعي للفرد 

عرض إىل نها قد تتحيث إ  وعالقته بانخريند ووصببفوا القيم بالثبات النسبببيد

 تامعية التي يعيفمؤثرات خارجية تؤدي إىل تغيريها بحسبببب الظروف االج

 أيها الفرد أي أنها تتغري من مجتمع نخر ومن مكان نخر.

أما علامء النفس أقد اهتموا باالحتياجات الفردية وأهملوا دور الجامعة 

واملجتمع د واعتربوا أن الفرد يكتسب القيم من خالل املواقل االنفعالية التي 

 ظرص أمنهم من ربط القيممير بهاد وخرباته الشبخصية. وكانت هنالك وجهتا ن

بحاجات واهتاممات الفرد واعتربها موجهة للسببلوك ونسبببية متغريةد ومنهم 

من اعتربها بأنها تحببببببث الفرد عىل أن  يوجببه سلوكبه تبعا لها   عكاشة و 

 ( .Limos , 1995د  1997زي د
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 مفهوم القيم :   

 , Allport ; vernon &Lindzeyيُعرأهبا البورت وأرنون وليندزي     

املعتقدات التي تحكم سببلوك الفرد والتي يتاببف مبقتضبباها  ( بأنها  1951

  .التاف الذي يفضله ويختاره

مجموعة الحقائم التي تُعرب عن الرتكيبة (  أريى بأنها 1985أما  دينكن د 

معتقدات و االجتامعية واملشبببتقة من التفاعل االجتامعيد والتي تتأثر بأأكار 

اإلنسان والتي يكتسبها من املحيط االجتامعي ومن عملية التنش ة االجتامعية 

والخربة والتجارب السبببابقةد والتي تؤثر تأثرياً واضبببحاً يف سبببلوك وعالقات 

 .اإلنسان

( أريى القيم بأنها مجموعة من املعتقدات نتشببببث 2000أما بركات   

املرغوب أيهد وتوضبببح لنا معن  الوجود ألنها تُحدد لنا نوعية السبببلوك  بها

وغبايتهد كام أنها مصبببدر  للمقاييس واملعايري واألهداف والغايات وأشبببكال 

 السلوك املرغوب أيهد وهي تنظم العالقات االجتامعية وتُحُض عىل مامرستها.

( بأنها مفاهيم مجردة وراسبببخة يف  Limos , 1995 (ويُعرأها ليموس 

 نظام املعتقدات لدى األأراد كالتعاون والعدل واإلخالي واإليثار.

( بأنها مجموعة األأكار واملبادئ التي  2002ويرى اسببتيتية وصبببحي   

امعيد والتي تعمل عىل يكتسببببهبا الفرد من خالل تفباعلبه مع محيطه االجت

   ي ته.اته وتساعد عىل تكيفه مع بتنظيم سلوك
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ومبا أن مفهوم القيم متشببعب بسبببب تعدد األطر الفلسببفية والفكرية 

املنطلم منهاد لذلك ترى الباحثة بأنها مجموعة األحكام واالهتاممات واألأكار 

التي يكونهبا الفرد بنباًء عىل القباعبدة املعرأيبة لبديهد ومن خالل تفاعله مع 

 ه.البي ة املحيطة به وهي التي تنظم سلوكه وعالقات

 

 اكتساب القيم االجتامعية :

يكتسب الفرد قيم مجتمعه من خالل تفاعله مع املؤسسات االجتامعية 

وتعترب األرسة من أهم املؤسسات االجتامعية  التي تلعب دوراً مهامً  املختلفةد

ببب وامتصبببباي القيم االجتامعيببة من خالل عمليببة التطبيع  يف عمليببة ترشب

ن ث إ د حية تشكيل سلوك وشخصية الفرداالجتامعيد ويسباعد ذلك عىل بلور 

األرسة  تسبببتمبد قيمهبا وسبببلوكها االجتامعي من املجتمع وتغرس ذلك  يف 

أأرادها من خالل عملية التنشببب ة االجتامعيةد وكذلك من عمليات النمذجة 

(   2001والتقليد و املحاكاة املبارشة وغري املبارشةد أقد أشارت دراسة عقل   

بأن أسبباليب التنشبب ة االجتامعية تحدد ما  ينبغي عمله وما ال ينبغي عملهد 

وما هو مالئم وما هوغري مالئم من أاا  السلوك االجتامعيد وبالتايل تساعد 

الفرد عىل تكوين نسبببم قيمي محبدد وقباعبدة هرميبة يُرتبب أيها املواقل 

هام ار  ومحك  يستخدمواألحداث واألشياء واألشخايد وبالتايل يصبح لديه معي

 يف مواجهة املواقل املختلفة. 
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أتهي ة األرسة للمناخ الصببحي من ناحية نفسية ستساعد عىل التخفيل 

بباعبات التي تواجبه املراهم يف هذه املرحلة النامئية الحرجةد  من حبدة الاب

أرمبببا يتعببارض مفهوم الحريببة لببدى املراهم مع االلتزام ببباملعببايري والقيم 

(د  Johnson ;Schulman & Collins, 1991لألرسة واملجتمع   االجتامعية 

ه ال نعىل شببخصببية الفرد حيث إ  كذلك أإن التذبذب يف املعاملة يؤثر سببلباً 

يسبببتقر انفعالياً واجتامعياً وال يشبببعر باألمن ويفقد الفرد هويتهد وللوالدين 

ي القيم اتأثري  مبارش  من خالل عمليات النمذجة التي تساعد الفرد عىل امتص

واكتسببباب أاا  السبببلوك االجتامعيد كام تؤثرالعالقات األرسية عىل النمو 

  (Shaffer , 1999 ,           االجتامعي للفرد وعىل  تشببببببكيل شخصبببببيته 

Lind , 2000 .) 

ويكتسببب املراهم النسببم القيمي من خالل القيم السببائدة يف األرسة 

أخالقيببات مكتسببببببة داخليببة  واملجتمعد حيببث يرتقي النسبببم القيمي من

وخبارجية مبرحلة الطفولة والتي تتطور تدريجياً إىل ان تتبلور يف نهاية مرحلة 

املراهقة لتصبببح معايري للحكمد وقد أكد روزنربغ أن القيم تأخذ صببفة املحك 

بعاماًد أي أنه ما تزال هناك مرونة  املرجعي لقرارات الفرد بعمر خمسببة عرشب

تغيري من خالل التفبباعببل مع البي ببة املحيطببة   عىل عمليببات التعببديببل وال

 (. 1991الحوامدة د 

ومن العوامل املؤثرة يف اكتساب النسم القيمي للفرد انيت  عيل والباسل 

 :( 1990د البطف والطويل د  1995د
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املرحلة العمرية: أي أن الفرد يتدر  يف اكتسباب النسبم القيمي بحسب  – 1

ب النسم القيمي من األرسة  املرحلة العمريةد أالفرد يف مرحلة الطفولة يترشبب 

ومن ثم تتطور دائرة الترش ب القيمي يف مرحلة املراهقة والتي يتعر ض النسم 

أقرانهد عند املراهم و  القيمي أيها للتعديل والتغيري بحسببب نظام املعتقدات

وغالبا ما يكون املراهم راأضباً للنسم القيمي االجتامعي الداخيل والخارجيد 

 ويحاول أن يُكون نسقاً قيمياً يتواأم مع معتقداته وأهوائه.

الجنس: تختلل درجببة اكتسبببباب القيم بني الببذكر واألنث  تبعبباً للببدور  – 2

رسبببها كال الجنسبببني وأسببباليب االجتامعي واملامرسبببات االجتامعية دالتي ميا

 املعاملة التي مُتارس عىل الذكر أو األنث  يف اكتساب النسم القيمي.

الطبقبة االجتامعيبة والبي ة االجتامعية: تؤثر الثقاأة االجتامعية الفرعية  – 3

واملسبببتوى التعليمي واالقتصبببادي والثقايف لألرسة يف آلية اكتسببباب النسبببم 

ب أة والبي ة االجتامعية املحيطة باألرسةد كام تلعالقيمي مببا يتواأم مع الثقا

مؤسبسببات املجتمع املحيل دوراً مهامً ومتمامً لدور األرسة يف عملية اكتسبباب 

 النسم القيمي.

عملية اكتسببباب مسبببتوى الذكاء: تلعب القدرات املعرأية دوراً مهامً يف  – 4

قدرة عىل الن تشكيل املنظومة القيمية للفرد يتطلب النسبم القيميد حيث إ 

االنتببباه والرتكيز وتحليببل املوقل للتمييز بني مببا هو مرغوب أو مرأوض يف 

 البي ة االجتامعية للفرد.
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الجوانب النفسبببية واالجتامعية: تؤثر الخصبببائص النفسبببية واالجتامعية  – 5

للفرد يف آلية اكتسبابه النسببم القيمي أإن نشأ الفرد يف جو أرسي مالئمد أإن 

شببخصببيته وبالتايل عىل آلية اكتسببابه للنسببم القيمي  ذلك سببينعكس عىل

 واالندما  االجتامعي اإليجايب.

 مكونات القيم :

 اعضبمع بعضها  تتكون القيم من مكونات متداخلة ومتفاعلة ومندمجة

 ( استناداً إىل وجهة نظر بارسونز وروكيف : 1997وقد أوردها عكاشة وزي  

 املكون املعريف / االختيار: - 1

تضبمن املعرأة واملعلومات وإدراك ومتييز موضوع القيمةد ويتدر  هذا وي 

 املستوى إىل 

 عواقب البدائل واالختيار. استكشاف البدائل املمكنة والنظر يف

 املكون الوجداع / التقدير:2-

ويتضبمن االنفعاالت واألحاسبيس واملشاعر املرتبطة مبوضوع القيمةد ومن  

خالله يربز ميل الفرد تجاه قيمة إجتامعية معينةد ويتدر  هذا املسببتوى إىل: 

 الشعور بالسعادة الختيار القيمةد وإعالن التمسك بالقيمة االجتامعية.

 املكون السلوي / املامرسة:-3

ومن خالل هذا املكون تظهر القيمة االجتامعيةد حيث تربز سببلوكاً ميارسه  

 الفرد ويتدر  هذا املستوى إىل ترجمة القيمة إىل مامرسةد وبناء نسم قيمي.
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 تصنيل القيم :

تتنوع وجهبات النظر التي تبناها املهتمون بدراسبببة القيم االجتامعيةد 

 حددة تتفم عليها أكرثي ة وجهاتمام أدى إىل صبعوبة عملية تصنيفها بأطر م

 صنيلتالنظر الختالف األطر الفلسفية والفكريةد ومن أشهر هذه التصنيفات 

 :(Allport et al , 1951 وزمالئه البورت 

قيم دينية وتهتم بالتعاليم الدينية واملعتقدات وأصبببل الوجود  –        1  

 والطبيعة.

 قيم اجتامعية وتهتم بعالقة الفرد مع املحيطني به. – 2

 قيم اقتصادية وتهتم بعمليات النشا  االقتصادي. -3

 قيم معرأية وتهتم بآليات اكتشاف الفرد للحقائم واملعارف. – 4

 قيم سياسية وتهتم بأساليب التفاعل مع السلطة. – 5

دمها ي يسببتخقيم جاملية وتهتم بعمليات التنسببيم واالنسببجام الت – 6

 الفرد لتحديد ما هو جميل.

( إىل تصبببنيل للقيم االجتامعية عىل  White , 1980وتوصبببل وايت   

 النحو انيت :

القيم األخالقية: وتتمثل بالطاعة والصبببدق والدين واألخالق والعدل  -1

 والتقاليد.

القيم االجتامعية األوىل: وتتمثل بالصببرب والتواضببع والكرم والتسببامح -2

 دما  بالجامعة والكتامن والتامثل وبشاشة الوجه والعطل.واالن
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القيم االجتامعيبة الثبانية: وتتمثل بحب الجنس وحب الوطن وحب  -3

 األرسة والصداقة.

 القيم الذاتية األوىل: وتتمثل بالحكمة والذكاء والشجاعة  القوة. – 4

القيم البذاتيبة الثانية: اعتبار الذات والنجاو و التقدير والتسبببلط  – 5

 والعدوان واالستقاللية.

 قيم األمن: وتتمثل باالستقرار والطةنينة. - 6

 القيم الجسمية: وتتمثل بالصحة والنشا  والراحة والحيوية. – 7

 القيم الرتويحية: وتتمثل بالخربة الجديدة واإلثارة والجامل واملرو. – 8

 القيم العملية: وتتمثل بالتملك والعمل وأخالقيات البيع والرشاء. – 9

 القيم املعرأية: وتتمثل بالذكاء واالبتكار. – 10

 قيم متنوعة: وتتمثل بالنظاأة و التثقيل والتكيل. -11
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 خصائص القيم :

 ( خصائص القيم عىل النحو التايل: 1994دار  يستعرض دوي

 1 - الوضوو :  أهي واضحة املصدر والغاية والهدف.  

 2 - النسبية:  أي أنها متغرية من مكان نخر ومن زمان نخر.

الشمولية: أي أنها شاملة لكل البي ات االجتامعية باختالف األزمنة  -3 

 واألأراد.

الفرد يكتسبها من خالل تفاعله مع األأراد مكتسبة ومتعلمة: أي أن  -4

 املحيطني بهد ويتعلمها إما بطريقة مقصودة أو غري مقصودة.

 الذاتية: أي أنها تعرب عن مشاعر وحاجات ذاتية لدى الفرد. -5 

 الهرمية: أي أن الفرد يرتبها تدريجيا بحسب أهميتها بالنسبه له. 6-

 اتجاهني إيجايب وسلبي.ي أ  املوضوعية واإلنسانية وذات قطبني -7

ن اكتسببباب النسبببم القيمي يتأثر بتداخل عدة عوامل وميكن القول إ   

د واملسبببتوى ة ومنها أسبببلوب املعاملة الوالديةمرت سببببة منذ مرحلة الطفول

التعليمي والثقبايف واالجتامعي لألرسةد وطبيعة العالقاتد وآلية تعامل األرسة 

 األرسة بالدين والثقاأة املجتمعيةد مع املشببكالت التي تواجههاد ومدى متسك

وطبيعة الجو األرسي دأإن كان كل ما سبم إيجابياً مع وصول الفرد إىل تحقيم 

هويته وهو غري مكت ب أو قلم و آمن  نفسياً د أسيؤثر ذلك عىل أن يكتسب 

 الفرد النسم القيمي وهو منسجم  ومتواأم  مع نفسه ومجتمعه وثقاأتهد 
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إيجابياً منتجاً يف مجتمعه ويشبببارك يف العملية التنموية  وببالتايل يكون أرداً 

 بإيجابية. 

( وجود ارتبا  قوي بني  Speicher , 1994وقد أكدت دراسبة  سبيرش   

 األحكام األخالقية لكل من الوالدين واالبناء.

 & Engeles ; Dekovic   وميوسديكوأك و  كام أكدت دراسببة إنجلز

Meeus, 2002  وجود عالقة ارتباطية عكسية مرتفعة بني العالقات العائلية )

من جهبةد والعالقبات االجتامعيبة واملهارات االجتامعية لدى األبناء املراهقني 

من جهبة أخرىد ووجود عالقبة ارتبباطيبة إيجبابية مرتفعة بني نوعية العالقة 

ية مع جتامعاألرسية والتنشبب ة األرسية للمراهم من جهة وإيجابية عالقاته اال 

 انخرين.
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 ذات الصلةثانياً : الدراسات 

بعد مراجعة الدراسببات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسةد وبحدود علم 

البباحثبةد مل يتم العثور عىل دراسبببة واحبدة تنباولبت الف ات املحددة بهذه 

 دالدراسببةد وهي مجهولو النسببب واأليتام وضببحايا التفكك األرُسي والعاديون

  :تصنيل الدراسات عىل النحو انيت اعتامدتم وقد 

الدراسات التي تناولت عالقة األمن النفيس بالحالة األرسية لألطفال 

 واملراهقني :

( دراسببة هدأت إىل التعرف عىل الفروق بني أطفال 1991أجرت راغب   

املؤسسات اإليوائية واألطفال املقيمني مع أرسهم يف الحاجة اىل األمن والحب 

والتقبببل من انخرين واالنتامء واالسبببتقالل والسبببلوك العببدواعد  والعطل

( طفالً و طفلة من أطفال املؤسسات اإليوائية 70تكونت عينة الدراسبة من  

سنة واملقيمني باملؤسسة ملدة ال تقل  12 )  -10مباد تراوحت أعامرهم بني  

 مع املقيمني ومثلهم من األطفال عن سبببنتني وال تزيد عىل خمس سبببنواتد

والديهمد وأشبببارت النتائج إىل أن أأراد األرس العادية أأضبببل شبببعوراً باألمن 

النفيسب من األطفال املقيمني يف مؤسببسات الرعايةد كذلك أشارت النتائج إىل 

أن أأراد املؤسسات اإليوائية أكرث عدوانيًة من أأراد األرس العادية وأقل انتامًء 

 واستقالليًة.
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( دراسة هدأت إىل التعرف عىل مستوى الشعور 1993وأجرى جاد الله   

باألمن النفيسب  لدى املراهقني األيتام املقيمني يف مؤسببسات الرعاية باألردند 

(  18 – 12( مراهقاً ترتاوو أعامرهم بني   (230تكونت عينة الدراسبببة من 

سبنة من املراهقني املقيمني يف القسببم الداخيل مبؤسببسات الرعاية يف األردند 

أظهرت النتائج تدع الشبعور باألمن النفيسد كام أظهرت النتائج عدم وجود و 

 لدى طلبة مؤسسات الرعاية تعزى أروق يف مسبتوى الشبعور باألمن النفيس

 متغري الجنس أو العمر أو مدة اإلقامة.إىل 

( دراسبببة هبببببببدأت إىل مقارنة املراهقني اللقطاء 1996أجرى درويف  

بعض الحاجببببببببات النفسية   األمن النفيسد القبول واملراهقني العاديني عىل 

االجتامعيد االنتامء لألرسةد  تحقيم البذات (د تكونبت عينبة الدراسبببة من   

( سببنةد   15 – (14            تراوحت أعامرهم بني  ( مراهقني ومراهقات104

ايل ة عىل التو وأظهرت النتبائج أن هبذه الحاجات لدى املراهقني اللقطاء مرتب

ول ألمن النفيسبببد ثم القبلألرسةد ثم الحاجة إىل انتامء تايلص الحاجة إىل اال كال

االجتامعيد ثم تحقيم الببذاتد أمببا بببالنسببببببة للمراهقني العبباديني أكببانببت 

 حاجاتهم مشبعة بشكل أأضل من املراهقني اللقطاء. 

 Kerns ; Klepac & Cole )  (1996وأجرى كرينز وكليببباك وكول  

أحص العالقة بني إدراك األمن النفيس لدى أطفال ما قبل دراسة هدأت إىل ,

مرحلبة املراهقبة والشبببعور ببالوحبدة النفسبببية لديهم من خالل عالقاتهم 

( طفأل  76من     بأقرانهم مبدينة أوهايو األمرييكيةد وتكونت عينة الدراسة 
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( سبببنةد و أظهرت النتائج وجود  12 – 10وطفلبة تراوحبت أعامرهم بني   

ارتبا  سببالب ودال إحصببائياً بني الشببعور باألمن النفيسبب والشببعور بالوحدة 

النفسببيةد ووجود ارتبا  موجب ودال إحصببائياً بني األمن النفيس املدرك من 

قبل األم وبني قبول األقراند ووجود ارتبا  موجب ودال إحصبببائياً بني األمن 

بول األقراند وأن األطفال الذين يتمتعون باألمن النفيسببب وتقبدير البذات وق

النفيسببب كبانوا أكرث إدراكباً للتحكم ولديهم نظرة إيجابية لذواتهم ول،خرين 

وللعاملد أما الذين يشعرون بانخفاض األمن النفيس أهم أكرث قلقاً يف املواقل 

 االجتامعية ونظرتهم سلبية لذواتهم وللعامل ول،خرين.

( دراسبببة هبدأت إىل التعرف عىل االضبببطرابات  1998أجرى طنجور   

االنفعالية واملشببكالت السببلوكية التي تنترشبب بني أبناء املطلقنيد تكونت عينة 

( تلميذاً وتلميذة يف الصبببفوف االبتدائية من الثالث إىل 152 (الدراسبببة من 

( تلميذأً وتلميذة يعيشون يف كنل والديهم 152 (السادس مبدينة دمشمد و 

اد أشببارت النتائج أن أوالد املطلقني يعانون من اضببطرابات انفعالية يف سببوري

ومشبببكالت سبببلوكيبة أكرث من أبناء غري املطلقني وتتمثل هذه املشبببكالت 

بالشببعور بالضببياعد وعدم الشببعور باألمند وعدم الشببعور باالنتامء األرسيد 

وتدع  دوأقدان الرعاية واإلهتاممد و تدع التحصيل الدرابد و نقص الداأعية

مفهوم البذاتد والشبببعور بالوحدةد والعدوان عند الذكورد والخوف والعزلة 

عند اإلناث د والشعور بالدونيةد وعدم الثقة بالنفسد وعدم تقبل النقد وسوء 

   التكي ل املدربد بشكل أكرث مقارنة مع أبناء غري املطلقني.
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الشببعور ( دراسببة هدأت إىل التعرف عىل  1999وأجرت عبد املقصببود  

 - 9 (باألمن النفيس لدى أطفال املرحلة االبتدائية يف مرحلة الطفولة املتأخرة 

املعاملة الوالدية  التسببلطد النبذد الدميقراطية (  ( وعالقة ذلك بأسبباليب  12

( تلميذاً و  150 (منهم د وتلميذةً   ( تلميذه  300وتكونت عينة الدراسببة من  

النتائج وجود عالقة إرتباطية موجبة بني تلميذًة يف مابببد وأظهرت 150)  (

ارتفاع مسبتوى الشبعور باألمن النفيسب وبعض أساليب املعاملة الوالدية كام 

يدركها األطفالد عىل أنها أسبباليب معاملة صببحيحةد باإلضبباأة إىل عدم وجود 

أروق دالة إحصببائياً بني الذكور واإلناث من حيث الشببعور باألمن عند األبناء 

 عاملتهم دميقراطياً.الذين تتم م

( دراسبببة هبدأبت إىل معرأة مدى تأثري سبببلوك   2001أجرى مختبار  

مسبتوى الشبعور باألمن النفيسبد وتكونت عينة الدراسة  يفالوالدين اإليذايئ 

(  13 -11( تلميبذ بباملرحلبة األسببباسبببية تراوحت أعامرهم بني   100من  

( 55ة ضبببابطة  مبحباأظة الجيزةد وقسبببمت العينة إىل مجموعتنيص مجموع

(د وأشببببارت النتببائج إىل وجود أروق ذات داللببة 45ومجموعببة تجريبيببة  

إحصبببائية بني املجموعة الضبببابطة والتجريبية عىل مقياس الشبببعور باألمن 

النفيسبب لصببالح املجموعة الضببابطة د ووجود أروق ذات داللة إحصببائية بني 

لة يب املعاماملجموعة التجريبية واملجموعة الضبببابطة عىل اسبببتبيان أسبببال

الوالدية لصببالح املجموعة التجريبيةد حيث انخفض الشببعور باألمن النفيسبب 

  عند أأراد املجموعة التجريبية نتيجة لسلوك الوالدين اإليذايئ لهم. 
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( دراسبببة هدأت  Davies & Jennifer , 2002وأجرى داأيز وجينيفر  

ات ي يف استجابإىل الكشبل عن دور األمن النفيس وعمليات التعلم االجتامع

( طفالً  (327الطفبل للخالأبات بني الوالبديند وتكونبت عينبة الدراسبببة من 

( سبببنبة من أطفال مقاطعة ويلز  12 - 11وطفلبة تراوحبت أعامرهم بني  

خالأات بني بال الربيطانيةد و أظهرت النتائج أن األطفال يتأثرون بشبكل سلبي

بات د كام تأثرت اسببتجاتلك التي تتعلم بأمنهم النفيسبب الوالدين و بخاصببة

األطفال للخالأات بني الوالدين بفرضبببية األمن النفيسبببد ال بفرضبببية التعلم 

االجتامعيد حيبث أظهر األطفبال مجموعبة من االسبببتجبابات للخالأات بني 

الوالببدين كببالخوف والغضببببب والحزن وجميعهببا مؤرشات مهمببة  لفقببدان 

بة د أعل عدوانية كاسببتجاالشببعورباألمن النفيسببد بينام مل يُظهر األطفال ردو 

 للخالأات بني الوالدين حسب نظرية التعلم االجتامعي.

   وقببام جوردن و هارولببد و شلبببب  و مارشببببيا و جوكمور و كيوميغ 

  (Gordon ; Harold; Shelton; Marcie ; Goeke – More&  

Cummings , 2004   ببدراسبببة هبدأبت إىل معرأبة العالقة بني الخالأات

الزوجية وتكيل الطفل النفيسبب من خالل مدى شعوره باألمن النفيس داخل 

ًً  (  طفال 115( أرسة د أيهببا   181األرسة د وتكونببت عينببة الببدراسببببة من  

من مقباطعة ويلز بربيطانيا د وأظهرت  12)  -  10تراوحبت أعامرهم بني   

د شبببعور الطفل باألمن النفيسببب يفأات الزوجية تؤثر سبببلبا النتائج أن الخال 

وبالتايل تظهر لديه أعراض الضيم النفيس باإلضاأة إىل شعوره بالخوف 
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والغضبب والحزن واالنسحاب والتجنب االجتامعيد وبالتايل يفقد القدرة عىل 

 التكيل النفيس السليم نتيجة لفقدانه الشعور باألمن النفيس.

( دراسة أكدت أن اط التنش ة يؤثر سلباً أو إيجاباً 2006 وأجرى املومني 

يف مدى الشببعور باألمن النفيسبب حيث هدأت دراسببته إىل الكشببل عن أثر 

أاا  التنشببب ة األرسي ة يف األمن النفيسببب لدى األحداث الجانحني يف األردن 

ومعرأة الفروق يف مسببتوى الشعور باألمن النفيس بني أبناء األرس املتسامحة 

يف تنشبب تها وأبناء األرس املتشببددة يف تنشبب تهاد وتكونت عينة الدراسببة من 

( أحبداث جبانحني من املتواجبدين يف مراكز رعبايبة وتبأهيبل األحداث 309 

الجببانحني التببابعببة لوزارة التنميببة االجتامعيببة يف األردند والببذين تراوحببت 

ألرسية سبببنبةد وأظهرت النتبائج أن اط التنشببب بة ا 17) -12أعامرهم بني  

املتشدد هو األكرث شيوعا و انتشارا لدى أرس الجانحنيد كام أظهرت النتائج أن 

األأراد الذين نشببأوا يف أرس متسببامحة كانوا أكرث شببعوراً باألمن النفيسبب من 

 األأراد الذين نشأوا يف أرس متسلطة.

( دراسبببة هدأت إىل الكشبببل عن العالقة بني  2006وأجرت مهندس  

الوالدية والشبببعور باألمن والقلم لدى طالبات املرحلة  أسببباليبب املعباملة

( طالبةد وأظهرت 411املتوسببطة مبدينة جدةد وتكونت عينة الدراسببة من   

نتائج الدراسببة وجود عالقة ذات داللة إحصببائية موجبة بني أسببلوب معاملة 

الوالدين   العقابد سحب الحب( والشعور بعدم األمن والقلمد ووجود 
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اللة إحصببائية سببلبية بني أسببلوب املعاملة الوالدية   اإلرشبباد عالقة ذات د 

 والتوجيه ( والشعور باألمن النفيس والقلم.

يتضح من العرض السابم للدراسات التي تناولت األمن النفيس والحالة 

 األرسية ما ييل:

ركزت معظم هبذه الدراسبببات عىل أثر نوعية العالقة بني الوالدين واط 

التنشببب ة االجتامعية عىل الشبببعور باألمن النفيسببب لدى األبناء كدراسبببة 

( ودراسببة جوردن  2006   ( ودراسببة مهنبببببببببببببببدس  2006املومني   

(  2001     ( ودراسببة مختار  Gordon ,  et al ,  2004ن  ببببببببببريوآخ

 & Davies( ودراسببببة داأيز وجينببيفر  1999املقصود   ودراسببة عبد 

Jenn, 2002 1996ن ( ودراسة كرينز وآخري)  ( Kerns , et al, . 

أما الدراسات التي تناولت األمن النفيس لدى األطفال واملراهقني يف دور 

الرعبايبة االجتامعية تعاملت معهم كوحدة واحدة من دون النظر إىل حالتهم 

مجهويل النسبببد األيتامد التفكك األرسيد العاديني ( د كدراسببة جاد  األرسية  

( والتي حاولت أن تكشل أثر البي ة املؤسسية عىل مدى الشعور  1993الله   

( والتي قارنت بني أطفال املؤسببسببات 1991باألمن النفيسببد ودراسببة راغب  

ة قامت ة دراسوالعاديني يف مدى الشعور باألمن النفيسد مل يتم العثور عىل أي

بباملقبارنبة بني الف بات من املراهقني املحددة يف الدراسبببة الحالية عىل األمن 

   النفيس.
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ومن هنا أإن الدراسبببة الحالية تتميز مبحاولة مقارنة الشبببعور باألمن 

النفيسببب لبدى أربع أ بات هي   مجهولو النسببببد األيتامد التفكك األرسيد 

ة  لدى املراهقني باختالف الحالة األرسيالعاديون (د أرمبا يتأثر األمن النفيسببب

 لديهم وإن كانوا يقيمون يف نفس املؤسسات االجتامعية.

البدراسبببات التي تنباولبت عالقبة االكت باب ببالحبالبة األرسية لدى األطفال 

 واملراهقني:

( دراسبببة هدأت  إىل معرأة   Lee & Hott ,1990أجرى يل وهوت         

أاعلية برنامج إرشادي إلكساب مهارات التعامل مع طالق الوالديند وتكونت 

( طالبا باملرحلة املتوسبببطة من أبناء املطلقنيد وتم 24عينبة الدراسبببة من  

( طالبا خضببعوا 12تقسببيمهم إىل مجموعتنيص مجموعة تجريبية تتكون من  

تعبامبل مع حبالبة طالق والديهمد لربنبامج إرشبببادي الكتسببباب مهبارات ال

( طالباًد وأشببارت النتائج إىل أن الربنامج 12واملجموعة الضببابطة تكونت من  

 ذو أاعلية يف خفض حدة االكت اب والقلم لدى املجموعة التجريبية.

( دراسة هدأت   Hotacsu & Sibel ,1992وأجرى هوتاسبو وسبايبل   

ا  التعلم الوالدي لدى األطفال إىل الكشبببل عن العالقبة بني االكت اب و أا

العاديني وأطفال املؤسببسببات االجتامعية برتكياد وتكونت عينة الدراسببة من 

( طفالً ذكراً من املؤسبببسببببات و العببادينيد وأظهرت النتببائج أن أطفببال (40

   املؤسسات أكرث تجنباً وقلقاً واكت اباً وأقل أمناً من األطفال العاديني.
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اسببة هدأت إىل التعرف عىل سامت شخصية ( در 1993وأجرى يوسبل   

األطفال املحرومني أرسياً والكشببل عن الفروق يف سببامت شببخصببية األطفال 

املحرومني ارسيباً لبدى كل من الذكور واإلناث املحرومني بالطالق واملحرومني 

( طفالً من األطفال املحرومني أرسيا 425بالوأاةد وتكونت عينة الدراسة من  

 213)ات الرعاية االجتامعية مبابببد وتم توزيعهم  إىل  واملقيمني مبؤسبببسببب

 بعد سببن الخامسببةد وأظهرت النتائج 212)محروماً قبل سببن الخامسببةد و 

وجود أروق دالة إحصبببائياً  بني املحرومني قبل وبعد الخامسبببة حيث كانت 

نتائج املحرومني قبل الخامسببة أعىل يف السببامت التالية  انطواءد سببوء تواأم 

اضبطراب انفعايلد عدوان جسبديد عدوان لفظيد اعتامديةد شعور  اجتامعيد

بالنقصد قلمد اكت اب ( أي أن لديهم عدة مشببكالت نفسببية نتيجة الحرمان 

وجود أروق دالة إحصبببائياً بني املحرومني بالطالق و من العباطفبة الوالبديةد 

حرومني املواملحرومني ببالوأاة حيث كانت نتائج املحرومني بالطالق أعىل من 

 .بالوأاة

( دراسبببة هدأت إىل التعرف عىل مسبببتوى  1999وأجرى االنديجاع   

االكت باب وأقبا لعبدة متغريات   وجود أو عبدم وجود أحد الوالدين د العمر 

وعدة متغريات أخرى ( عند طلبة الصبببل السبببادس االبتدايئ مبكة املكرمةد 

تائج ارتفاع مسببتوى ( طالبد  وأظهرت الن 800وتكونت عينة الدراسببة من  

االكت باب بزيادة العمر مقارنة مبتوسبببطات درجات االكت اب للف ة العمرية 

( سنةد ووجود أروق ذات داللة إحصائية مبستوى االكت اب  16 – 10      من 
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بني التالميذ الذين يعيشبببون مع والديهم والذين أقدوا والديهم أو أحدهامد 

 االكت اب مرتفع.حيث كان مستوى درجاتهم عىل مقياس 

( دراسبببة هدأت إىل أحص  Lau & kwok 2000,وأجرى الو وكوك    

العالقبة بني البي ة األرسية واالكت اب ومفهوم الذات لدى املراهقنيد وتكونت 

د وأجبباب أأراد الببدراسببببة عىل مجموعببة من ( مراهقني 2706العينببة من   

عاد من االكت اب املقباييس لقيباس عبدة أبعباد من البي بة األرسيبة وعبدة أب

ومفهوم البذات وأظهرت النتائج أن مجاالت   العالقات والنمو الشبببخيصببب 

ع النواحي والحفبباع عىل النظببام ( من البي ببة األرسيببة ارتبطببت بببداللببة م

اب لخربات اإليجابيةد واالسببتثارة الفسيولوجية لالكت االنفعالية واالأتقار إىل ا

ة بدرجة أقوى من املجالني انخرين وارتبط مجبال العالقبات مع البي ة األرسي

بنواحي االكت بابد وأظهر تحليبل االنحبدار أن العالقبات األرسيبة ذات درجة 

تنبؤيببة عبباليببة بنواحي االكت بباب املختلفببة ومفهوم الببذاتد كام أن املراهقني 

ذوي البدرجات املرتفعة عىل مقاييس العالقات األرسية والنمو الشبببخيصببب 

ت درجبباتهم عىل االكت بباب يف حني ارتفعببت والحفبباع عىل النظببام انخفضببب

 درجات مجاالت مفهوم الذات املتعددة  لديهم.

دراسبببة هدأت إىل إجراء  (ivaditis , 2002   Lوأجرى ليفاديسبببت        

مقبارنبة بني أنواع من الطلببة املراهقني   مراهقني لعائالت طبيعيةد مراهقني 

لعبائالت مطلقبةد مراهقني لعبائالت متوىف أيها األب أو األم ( للكشبببل عن 

مستوى القلم واالكت اب والعدوان ومستوى التحصيلد وتكونت عينة الدراسة 
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ة النتائج أن الطلبانويبة بباليونباند وأظهرت ( طبالبباً يف املرحلبة الثب833من  

عبائالت مطلقبة كبانت نتائجهم مرتفعة عىل مقياس حدة البذين ينتمون إىل 

 املشكالت النفسية واالجتامعية أكرث من غريهم.

دراسببة هدأت إىل التعرف عىل مدى انتشببار 2003 ) وأجرى العبيديني  

س ثانوي يف األردن وعالقته بالجنالاالكت اب النفيسبب لدى طلبة الصببل األول 

وطالبة من  ( طالباً 2301واملنطقبة الجغراأيةد وتكونت عينة الدراسبببة من   

طلبة املدارس الحكوميةد وأظهرت النتائج أن أكرثي ة عينة الدراسة يعانون من 

( يعانون من اكت اب مرتفعد ووجود  % 29مشببباعر اكت باب متوسبببطة و   

نس  النفيس تبعاً ملتغري الجدى انتشببار االكت اب ملإحصببائية أروق ذات داللة 

ن متوسبببط درجبات اإلناث أعىل من متوسبببط درجات الذكورد كام حيبث إ 

 ملدى انتشار االكت ابإحصائية أظهرت نتائج الدراسة وجود أروق ذات داللة 

النفيسببب تبعباً ملتغري املنطقبة الجغراأيبة حيث كان متوسبببط درجات طلبة 

وب أعىل من طلبة منطقة الوسطد كام أظهرت النتائج منطقتي الشامل والجن

نطقة ن اإلناث مبي الجنس واملنطقة الجغراأية حيث إ وجود تفاعل بني متغري 

 الشامل لديهن مستوى اكت اب مرتفع مقارنة بالف ات األخرى.

 Rivas ; Greenberger ;  chenوأجرى ريفاس وجرينربجر وكن ولوبز  

and Lopez, 2003  دراسبببة هبدأبت إىل أهم املزا  االكت بايب يف الثقباأة )

املتمركزة حول األرسة واستقصاء إسهام كل من العوامل الشخصية واألرسية يف 

(  262أعراض االكت اب لدى عينة من املراهقات املكسيكيات وبلغ عددهن   
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( سبببنةد وأظهرت النتائج عىل املسبببتوى الفردي  15ومتوسبببط أعامرهمن   

إدراك الضببغو  الحياتية وأسببلوب التعامل االجرتاري بارتفاع شببيوع  ارتبا 

األعراض االكت ابية لدى اإلناثد أما عىل املسبببتوى األرسي أارتبطت إدراكات 

الدفء ألوالدي والتقبل واملراقبة الوالدية مبسببتويات أقل من املزا  االكت ايبد 

الن من أثر أسبببلوب كام أشبببارت النتائج إىل أن الدفء والتقبل الوالدي يقل

 التعامل االجرتاري عىل أعراض اكت اب املراهقات.

يتضبببح من العرض السبببابم للدراسبببات التي تناولت االكت اب والحالة 

األرسيبة ببأن معظمهبا ركز عىل أثر اط التنشببب ة االجتامعية عىل الشبببعور 

دراسببببة ( و  Lau & kwok 2000,     باالكت اب كببببببدراسة الو وكبببببوك 

 .( Rivas , et al, 2003      نبببفاس وآخببببببببريري

هنالك بعض الدراسبببات التي قارنت بني الحالة األرسية ومدى الشبببعور 

ودراسببة االنديجاع    (ivaditis , 2002   Lليفاديسببت  باالكت اب كدراسببة 

(  ودراسببة هببورتاسبو وسايبل   1993     سل( ودراسببببببببببببببببة يو 1999

Hotacsu,Sibel ,1992   د ويالحل أن هبذه البدراسبببات مل تتناول جميع )

الف بات املحبددة ببالدراسبببة الحالية د ومن هنا أإن الدراسبببة الحالية متتاز 

بشموليتها من حيث مقارنة املشاعر االكت ابية لدى أربع أ ات هي   مجهولو 

 النسبد األيتامد ضحايا التفكك األرسيد العاديون ( .
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 سات التي تناولت عالقة القلم بالحالة األرسية لألطفال واملراهقني:الدرا

مقارنة القلم لدى الطفل يف ( دراسبببة هدأت إىل 1990أجرى ميخائيل       

 -9األرسة البديلة والطفل يف األرسة الطبيعية يف سببن املدرسببة االبتدائية من 

( 20أرس بديلة و ( طفالً من 20( طفالًد   40( وتكونت عينة الدراسببة من 12

طفالً من أرس طبيعيةد وأشببارت النتائج إىل وجود  أروق ذات داللة جوهرية 

يف مسبببتوى القلم بني الطفبل يف األرسة الببديلة والطفل يف األرسة الطبيعيةد 

حيث تبني أن الطفل يف األرسة البديلة سببجل أعىل مسببتويات من القلم عىل 

 املقياس.

ت إىل مقارنة القلم بني أطفال األرس ( دراسة هدأ1990أجرت صادق   

( طفالً (20الببديلبة وأطفبال األرسة العباديبة د وتكونبت عينبة الدراسبببة من

( طفالً يعيشببون مع أرسهم دو تراوحت   20يعيشببون مع أرسة بديبببببلة و  

( سبببنة د وأظهرت النتائج أن أطفال األرسة  12 – 9أعامر أأراد العينة بني   

 تفع من القلم مقارنة بأطفال األرس العادية .البديلة لديهم مستوى مر 

(  دراسببة هدأت إىل التعرف عىل بعض 1995وأجرى دسببوقي وخرضبب       

جوانب الشبخصبية لألطفال املودعني باملؤسسات االجتامعية مباد من حيث 

د  مفهوم الذات والقلم كحالة وسمة واملخاوف والتكي ل الشخيص  واالجتامعي 

ين يعيشببون يف أرسهم الطبيعيةد وتكونت عينة الدراسببة مقارنة باألطفال الذ

( سنةد 12 -9( طفالً من األيتام وغري األيتامد وتراوحت أعامرهم بني  63من  
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وأشارت النتائج إىل أن أطفال األرس الطبيعية أأضل يف مفهوم الذات والتكي ل 

ل أطفاالشبخيصب  واالجتامعي  من أطفال املؤسسات االجتامعيةد كذلك سجل 

املؤسبببسبببات االجتامعيبة مسبببتوى من قلم الحبالة أعىل من أطفال األرس 

الطبيعيببةد بينام مل تكن هنببالببك أروق ذات داللببة إحصببببائيببة بني أطفببال 

 املؤسسات وأطفال األرس الطبيعية يف القلم كسمة واملخاوف.

( دراسة هدأت إىل تحديد أعالية برنامج  (Cox , 1995وأجرى كوكس 

فض مستوى القلم وتحسني مستوى تقدير الذات لدى عينة إرشاد جمعي لخ

( سبببنة ممن عاشبببوا ضبببمن   13-5من األطفال تراوحت أعامرهم ما بني   

اضبببطراببات أرسيبةد وأظهرت النتبائج انخفاض مسبببتوى القلم بعد تطبيم 

( سببنوات ومل يكن  7 – 5الربنامج اإلرشببادي ملن تراوحت أعامرهم ما بني   

 ( سنة.  13 -  8ر عىل نتائج من تراوحت أعامرهم من   هنالك أي تغيري يذك

( دراسبببة  Nilzon & Palmerus , 1997وأجرى نيلزون وباملريوس   

هدأت إىل تحديد تأثري عوامل األرسة عىل ظهور القلم واالكت اب لدى األبناء 

( طفالً يعاع  32يف مرحلة الطفولة واملراهقةد وتكونت عينة الدراسبببة من   

كت اب والقلمد أظهرت النتائج أن أرُس األطفال القلقني واملكت بني متيزت من اال

بوجود الابباعاتد والتناأر الزواجيد وعدم التامسببك األرسي وعدم الشببعور 

بالسبعادة والسيطرة والتدخل املستمر والطالق وعدم الثقة بكفاءة الوالدين 

 عىل حل املشكالت. 
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 التعرف عىل عالقة أسبباليب ( دراسببة هدأت إىل2000وأجرى الرشببعة  

املعباملبة الوالدية كام يدركها األبناء بسبببمة القلم والتعرف عىل الفروق بني 

( طالبا وطالبة من طلبة جامعة  263    الجنسنيد وتكونت عينة الدراسة من 

( طالبة ًد وأظهرت النتائج وجود عالقة سالبة بني 148( طالباً و   115مؤتةد   

نبذ ( كام ال –التسببلطي( و  التقبل  –لوالدية   الدميقراطيأسببلويب التنشبب ة ا

يبدركهبا األبنباء وسبببمة القلم لديهمد كام أظهرت النتائج وجود أروق ذات 

داللة إحصببائية بني الذكور واإلناث عىل سببمة القلم حيث كانت مسببتويات 

 سمة القلم عند اإلناث أعىل. 

( دراسة هدأت إىل الكشل عن أاعلية العال   2001وأجرى الخمييسب   

النفيسبب الجامعي لعال  قلم االنفصببال والشعور بالوحدة النفسية لدى أبناء 

( مراهقاً تم  24املؤسببسببات اإليوائية مباببد  وتكونت عينة الدراسببة من   

مجموعتني تجريبيتنيد وأظهرت النتائج أاعلية العال  النفيسبب تقسببيمهم إىل 

 ال  قلم االنفصال والشعور بالوحدة النفسية.الجامعي يف ع

( دراسببببة   (Ahmad & Shuriquie,2001 وأجرى أحمببد و رشكوي

هدأت إىل الكشبل عن الخصبائص النفسببية لألطفال الذين يعيشون يف دور 

(  50اإليواء والذين تعرضبوا لإلساءة االنفعاليةد وتكونت عينة الدراسة من   

( طفالً يعيشبببون يف كنل أرسهم وبينت  50و   طفالً منتفعاً من دور اإليواء

هم لديهم مفهوم سبببلبي عن ذواتهمد ولديهم يلإالنتائج أن األطفال املسببباء 

 مستويات عالية من القلم والكآبة واالضطرابات النفسية.
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( دراسببة هدأت إىل أحص تأثري إسبباءة معاملة األطفال 2002أجرت البقور   

لمد االكت ابد تقدير الذات ( ومعرأة عىل بعض الخصبببائص النفسبببية   الق

( طفالً وطفلة 180التحصيل الدرابد وتكونت عينة الدراسة من    يفتأثريها 

( سنة ممن يقيمون يف دور اإليواء   ممن  15 -  10تبراوحت أعامرهم من   

تعرض لإلساءةد أيتام ( وأطفال عاديني يقيمون مع أرسهم د وأظهرت النتائج 

أن األطفال األيتام أكرث قلقاً واكت ابا وأدق تقديراً للذات وتحصيالً من األطفال 

املسببباء معباملتهم ويقيمون يف دور اإليواءد كام أظهرت النتبائج أن األطفال 

معاملتهم أكرث قلقاً واكت ابا وأدق تقديراً للذات وتحصياًل من األطفال  ةاملساء

 العاديني 

دراسة Storksen & Roysamd , 2005 )  وأجرى ستوركني وروزمب     

عىل مجموعة من املراهقني هدأت إىل التعرف عىل مستوى االكت اب والقلم 

( من  1198من    ومفهوم الببذات واملشبببكالتد وتكونببت عينببة الببدراسببببة

( مراهقباً أبااهم مطلقوند و    (413( منهم  16 - 14املراهقني بعمر من   

د وأشارت النتائج إىل ارتفاع القلم واالكت اب مراهقاً أبااهم غري مطلقني (785

م هد مقارنة مع املراهقني الذين آباا لبدى املراهقني البذين أببااهم مطلقون 

النتائج أيضببا إىل انخفاض تقدير الذات لدى أبناء غري مطلقنيد كذلك أشببارت 

 املطلقنيد وأشارت النتائج إىل وجود مشاكل دراسية لدى أبناء املطلقني.
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( دراسة هدأت إىل التعرف عىل أثر الطالق يف (2008وأجرت أبو عليان 

مسببتويات القلم والكفاية الذاتية املدركة والتحصببيل الدراب ألبناء املطلقني 

اهقني وعالقتبه بالجنس والعمر ومكان إقامة أبناء املطلقني بعد طالق من املر 

 وطالبة من أبناء املطلقنيد اً طالب 233)والديهمد وتكونت عينة الدراسببة من   

ن أ وأشببارت النتائج  ديف األردن وطالبة من أبناء األرس العادية اً طالب (233و   

 ادية.التحصيل من أبناء األرس العأبناء األرس املطلقة أعىل يف القلم وأدق يف 

يتضبح من العرض السبابم للدراسات التي تناولت القلم والحالة األرسية 

عىل املقارنة بني مسببتويات القلم بني أبناء األرس ركزت بأن معظم الدراسببات 

( ودراسة  1990البديلة واألرس الطبيعية والتفكك األرسي كدراسبة ميخائيل   

 Storksen )  سببتوركني وروزمبببب   و دراسبببببة(  1994دسوقي وخرض   

& Roysamd , 2005. 

و حاولت بعض هذه الدراسبببات تأكيد أاعلية العال  الجامعي للتخفيل  

(  (Cox ,1995( ودراسة كوكس  2001دراسة الخمييس   من حببببببدة القلم 

 مع الرتكيز عىل املناخ األرسي وأثره عىل القلم.

اء بي ة سو ويالحل بشبكل عام من الدراسببات السابقة تأثر القلم بالبي ة 

أرسية طبيعية أو بي ة مؤسببسبباتد لكن الدراسببات مل تتناول مقارنة الحاالت 

 وهذا ما تقوم به الدراسة الحاليةاألرسية املختلفة للمراهقني عىل القلم 
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ال ية لألطفالبدراسبببات التي تنباولبت عالقة الهوية النفسبببية بالحالة األرس

 واملراهقني:

( دراسبببة بكنبدا هدأت إىل التعرف عىل  Palmer, 1990أجرى بباملر   

أاعلية العال  الجامعي ملنتفعي مؤسبببسبببات الرعاية البديلة الذين تعرضبببوا 

لالنفصال عن والديهمد إما بالطالق أو الوأاةد وتكونببت عينبة الدراسة من   

(د وأظهرت النتائج أاعلية العال   16 – 7( مراهقاً تراوحت أعامرهم من   24

الجامعي يف تخفيل اضطراب الهوية واضطراب القلم املصحوب بتدع تقدير 

 الذات.

 بني العالقة الكشببل عندراسببة هدأت إىل   ( 2001   الغامدي وأجرى

   (232  )  األخالقي وتكونت عينة الدراسببة من التفكري واو الهوية تشببكل

 من الغربية باملنطقة والجامعية والثانوية املتوسببطة املراحل طالباً من طالب

 بني او  إيجابية العربية السبببعوديةد وأظهرت النتائج وجود عالقة اململكة

 التفكري او بني العالقببة وضبببعل داألنببا هويببة األخالقي وتحقيم التفكري

 تشتت األنا وتعليقها وانغالقها.و األخالقي 

( دراسبببة هبدأت إىل معرأة الفروق يف   Ricky , 2003وأجرى ري   

تطور الهوية بني األطفال الذين تسببباء معاملتهم واملهملني والذين ال تسببباء 

( 38( طفالً أسي ت معاملتهم و   41من    معاملتهمد وتكونت عينة الدراسة 

( طفالً مل تسببببأ معبباملتهم وغري مهملنيد وأكببدت نتيجببة  35طفالً مهمالً و  

  الدراسة أن عنل الوالدين يؤثر سلباً عىل هوية الطفل ويؤدي إىل االضطراب.
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( دراسبببة هدأت إىل الكشبببل عن العالقة بني  2003وأجرت عسبببريي   

تشكل هوية األنا ومفهوم الذات والتواأم النفيس واالجتامعيد وتكونت عينة 

( طالبة من طالبات املرحلة الثانوية بالطائلد وأظهرت  146ن   الدراسبببة م

النتائج عالقة التواأم اإليجابية بتحقيم الهوية وإىل السببلبية بتشببتت الهوية 

وعدم الداللة بكل من تعليم وانغالق الهويةد كام أظهرت النتائج عدم وجود 

 عالقة دالة إحصائيا بني أبعاد الهوية ومفهوم الذات.

( دراسبببة هدأت إىل  Cakir & Aydin , 2005كباكر وآيدن   وأجرى 

التعرف عىل حبباالت الهويببة النفسبببيببة للمراهقني األتراك ومببدى تببأثرهببا 

تراوحت ( مراهقني  403باالتجاهات الوالدية وتكونت عينة الدراسبببة من   

( سنةد وأظهرت النتائج أن املراهقني الذين نشأوا  18 – 14أعامرهم ما بني   

التسبببلط أظهروا ارتفباعباً ببدرجبات انغالق الهويةد مقارنة باملراهقني بنمط 

 الذين نشأوا بنمط التسيب. 

( دراسبببة هدأت إىل  Bergh & Erling , 2005وأجرى بريف وإيرلنج   

الكشبل عن حاالت األنا ومدى تأثرها بالجنس لدى املراهقببببني السويدينيد 

وطالبةد وأظهرت النتائج عدم  ( طالباً  222     وتكونت عينة الدراسة مببببببن

وجود أروق ذات داللة إحصببائية بني الذكور واإلناث يف مجال تحقيم الهوية 

وتشبببتت الهويةد ووجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني الذكور واإلناث يف 

 مجال تعليم الهوية حيث كانت درجات اإلناث أعىل من الذكور. 
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ة من عدة محاور د أقد ركزت تناولت الدراسات السابقة الهوية النفسي

بعض الدراسببات عىل العالقة بني اط الرعاية الو الدية وتببببببببببطور الهوية 

 Cakir( ودراسة كاكر وآيدن     (Ricky , 2003النفسية كدراسببببة ري    

& Aydin , 2005 .) 

( الكشل  Bergh & Erling , 2005و حاولت دراسبة بريف وإيرلنج   

الهوية بالنوع االجتامعيد يف حني قامت دراسبببة باملر  عن مدى تأثر حاالت 

Palmer, 1990  بالكشبببل عن مدى أاعلية العال  الجامعي يف التخفيل )

 من حدة اضطرابات الهوية يف مرحلة املراهقة.

الهوية  تشبببكل بني العالقة الكشبببل عن كام حاولت بعض الدراسبببات

تواأم ومفهوم الذات وال كالتفكرياألخالقيوعالقتها ببعض املتغريات  النفسببية

 2003ودراسة عسريي    ( 2001      الغامديالنفيس واالجتامعي كببببدراسة 

.) 

ويُالحل أن الدراسات املقارنة بني أ ات املراهقني حسب الحالة األرسية 

عىل او الهوية النفسبببية قليلةد ومن هنا أإن الدراسبببة الحالية تنفرد مبيزة 

الهوية النفسببية لدى أ ات من املراهقني يف حاالت أرسية مختلفة  مقارنة او

 .
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البدراسبببات التي تنباولبت عالقبة القيم االجتامعية بالحالة األرسية لألطفال 

 واملراهقني:

( دراسببة طولية عىل عدد من األأراد  Speicher , 1994أجرى سببيرشب   

بسبببن املراهقبة ووجبد ارتبباطباً قويباً بني األحكام األخالقية لألهل واألحكام 

األخالقية لألبناءد حيث أشبارت النتائج اىل وجود ارتبا  قوي يف سن املراهقة 

بني أحكببام كببل من الوالببدين واألبنبباءد وظهر أن اإلنبباث أكرث قرببباً من قيم 

سببن الرشد أقد وجد أن متغري التعليم  بداية رنة بالذكورد أما يفالوالدين مقا

 هو األأضل للتنبؤ باألحكام األخالقية لألبناء.

( دراسببة هدأت إىل الكشببل عن مدى متثل  2001وأجرى الدرابسببة   

( يتيامً (187األيتام للقيم اإلسبببالمية يف األردند وتكونت عينة الدراسبببة من 

ية االجتامعية الحكومية وغري الحكومية ممن منتفعباً يف مؤسبببسبببات الرعبا

( سبببنةد وأظهرت النتائج أن األيتام لديهم  18 – 13تراوحت أعامرهم من   

 متثل مرتفع للقيم اإلسالمية. 

( دراسة هدأت إىل التعرف عىل القيم األخالقية  2001وأجرى سعدات   

( طالب 300 لدى طلبة املرحلة الثانوية مباببد وتكونت عينة الدراسببة من  

 – 15وطالبة يسكنون مناطم ريفية وحرضية ونائية تراوحت أعامرهم من   

( سبببنةد وقد أظهرت النتائج وجود أروق يف متوسبببطات درجات القيم  17

االجتامعيبة السبببائبدة بني طالب وطبالببات املرحلبة الثبانويبةد حيث كانت 

الطالبات درجاتهن أعىل من الطالبد كام أظهرت النتائج وجود أروق يف 
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متوسبببطبات درجات القيم االجتامعية السبببائدة بني طالب املرحلة الثانوية 

ن يسبكنون مناطم ريفية أوحرضية أو نائيةد حيث كانت درجات الطلبة الذي

 الذين يسكنون املناطم النائية أعىل من الذين يسكنون الريل والحرض. 

( دراسة مباليزيا هدأت إىل التعرف  Selamah , 2002وأجرى سبالمة  

( 869عىل مبدى تبأثري انباء عىل قيم أبنائهمد وتكونت عينة الدراسبببة من   

( أباً  324( عاماًد وتم اختيار    18 – 14         راهقاً تراوحت أعامرهم بني م

وأماً بطريقة عشبببوائيةد وأظهرت النتائج وجود تأثري من قبل انباء عىل متثل 

 األبناء للقيم الغائيةد ووجود اختالف بسيط بالقيم الوسيلية.

ة األمن ( دراسبببة هدأت إىل الكشبببل عن عالق2004وأجرى الغرايبة   

النفيسببب ببعض املتغريات  الجنس ومفهوم الذات والقيم اإلسبببالمية ( لدى 

( طالباً وطالبًةد  218طلببة جامعة آل البيتد وتكونت عينة الدراسبببة من   

( طالبًة من طلبة السبببنة الرابعةد وأظهرت النتائج 134( طبالباً و  84منهم  

 امعة عىل مقياس األمنوجود مستوى مرتفع من األمن النفيس لدى طلبة الج

النفيسببد وعدم وجود أروق ذات داللة إحصببائية يف مسببتوى الشعور باألمن 

النفيسببب تبعبا ملتغريي الجنس والقيم اإلسبببالميةد ووجود أروق ذات داللة 

إحصببائية يف مسببتوى الشببعور باألمن النفيسبب تبعا ملسببتويات متغري مفهوم 

الذات زاد الشببعور باألمن  الذاتد حيث تبني أنه كلام ارتفع مسببتوى مفهوم

شعور بالالنفيسد كذلك أظهرت النتائج عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية 
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 لتفباعالت الثنبائية والثالثية بني متغريات الجنستعزى إىل ابباألمن النفيسببب 

 والقيم اإلسالمية ومستويات مفهوم الذات.

( دراسبببة وصبببفية سبببببية مقارنة هدأت إىل  2004وأجرى عرييشببب   

الكشببل عن او األحكام الخلقية وعالقته بالسببلوك العدواعد وتكونت عينة 

( طالباً من طلبة املرحلة املتوسطة والثانوية مبكة املكرمةد  116الدراسة من   

( طالباً يعيشببون مع أرسهم تراوحت أعامرهم ما  80( لقيطاً و    36منهم   

( سنةد وأظهرت النتائج عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية  20 – 15بني   

يف درجبات ومراحبل او األحكام الخلقية بني اللقطاء والعادينيد وعدم وجود 

أروق ذات داللة إحصائية يف درجات السلوك العدواع بني اللقطاء والعادينيد 

ة سبببلبيبة بني درجات او األحكام الخلقي  ة ودرجاتووجود عالقبة ارتبباطيب 

 السلوك العدواع بني اللقطاء والعاديني.

ة دأت إىل معرأة املسببؤولي ة الرئيسبب( ه2005وأجرى بركات دراسببة   

والثانوية لكل من البيت واملدرسة واملسجد يف تعليم الشباب منظومة القيمد 

( شاباً أسلطينياً من مختلل الف ات (720وتكونت عينة الدراسببببببببببة من  

( يف تعليم القيمد  % (58ت النتائج أن البيت يسهم مبا نسبته العمريةد وأظهر 

(د ثم يأيت دور املسجد مبا نسبته  % 36ومن ثم يأيت دور املدرسة مبا نسبته   

(د وكانت القيم التي يسهم البيت يف إكسابها تتمثل بالنظام والرتتيب 10 %   

ة واالعتامد عىل النفس والطباعة وا ال الحرتام واالمتثوالنظباأبة واالسبببتقالليب 

 وسعة الخيال واإلبداع.
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( دراسبة هدأت إىل التعرف عىل القيم السائدة  2006   وأجرت حميد

أكتوبر وعالقتها بالتواأم النفيس واالجتامعي تبعاً ملتغري  7لدى طلبة  جامعة 

( طالباً وطالبًةد وأظهرت النتائج أن 261الجنسد وتكونت عينة الدراسببة من  

القيم السبببائبدة لدى طلبة الجامعة حسبببب درجة وجودها كالتايل   القيم 

الدينيةد القيم االقتصاديةد القيم االجتامعيةد القيم السياسيةد القيم الجامليةد 

م عالقة دالة إحصائياً بني القي عدم وجودالقيم النظرية (د كام أظهرت النتائج 

 وجود أروق ذات داللةو  أم النفيسببب و االجتامعي بني الذكور واإلناثدوالتوا

إحصبببائية بني متوسبببطات درجات الذكور ومتوسبببطات درجات اإلناث لدى 

أأراد العينبة الكلي ة يف القيم االجتامعية حيث كانت درجات اإلناث أعىل من 

مل  بينامالذكورد أما القيم االقتصبببادية كانت درجات الذكور أعىل من اإلناثد 

تظهر أروق يف القيم النظرية والدينية والجاملية والسبياسية واملجموع الكيل 

 للقيم.

يُالحل أن الدراسات تحت هذا العنوان ركزت عىل العوامل التي تُسهم يف 

إكسببباب القيم االجتامعيبة  وعىل أهميبة دورالوالدين واألرسة من خالل اط 

القببيم االجتامعية كببدراسة سالمة    التنش ة االجتامعية يف عملية متبببببببببببثل

( وكذلك دور البي ة االجتامعية  (Speicher , 1994بة سببايرش ب( ودراس 2002

 (. 2001يف عملية متثل القيم لدى املراهقني سعدات   
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والدراسبببات املقارنة بني أ ات مختلفة من املراهقني حسبببب حالتهم 

ة للكشبببل عن مدى تأثر األرسيبة نبادرةد ومن هنبا جباءت هبذه البدراسببب

الخصبائص االجتامعية بالجو البي ي والنفيسبب واالجتامعي ملؤسببسات الرعاية 

 االجتامعية.

 الدراسات التي تناولت أعالية برامج مؤسسات اإليواء :

يف األردند وهدأت   SOS( دراسة عىل قرية األطفال 1998أجرت أحمد       

الدراسبة إىل التعرف عىل أكرة الرعاية املؤسببسية البديلة يف األردند واالطالع 

عىل برنامج الرعاية البديلة الذي تسببتخدمه القرية للتعرف عىل مدى تلبيتها 

لحباجات الطفلد كام هوالحال يف األرسة الطبيعيةد وتكون مجتمع الدراسبببة 

يف عامن والببذين بلغببت   SOSة األطفببالمن األطفببال املتواجببدين يف قريبب

( طفالًد باإلضببباأة إىل 86أعامرهم سبببت سبببنوات أام أوق وبلغ عددهم  

( أماً وخالةد وبلغ 16األمهبات الببديالت والخباالت يف القريبة وبلغ عددهن  

د وجمعت الباحثة املعلومات عن ( شببابا وشببابة18عدد الشببباب والشببابات  

اسببتخدمت اسببتبانة موجهة لألطفال واسببتبانة طريم املقابلة شبببه املقننةد و 

موجهة لألمهات والخاالت وأخرى للشبباب والشاباتد وأشارت النتائج إىل أن 

 أن تحصبببيله الدراب الطفبل يف القريبة يتلق  العناية واالهتامم الكامل إال

ينخفض مع تقدم املرحلة التعليميةد و أن الذكور يواجهون مشببباكل أكرث من 

 ة.اإلناث بالقري
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( دراسبببة هبدأت إىل التعرف عىل أوجه الشببببه  1998وأجرى أتيح    

واالختالف يف تربيبة األيتبام مببدينبة مكة املكرمة ومدينة مان هايم األملانيةد 

وأظهرت النتائج وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني متوسبببط اسبببتجابات 

املنتفعني حول مبدى تحقم الجوانبب الرتبوية يف الدور لصبببالح املنتفعني يف 

مد ووجود أروق ذات داللة إحصببائية بني متوسببط استجابات مدينة مان هاي

املنتفعني حول مبدى تحقم الجوانب االجتامعية لصبببالح املنتفعني يف مدينة 

مكة املكرمةد ووجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني متوسبببط اسبببتجابات 

الكوادر العاملة حول مدى تحقم الجوانب الرتبوية لصالح الكوادر العاملة يف 

 مان هايم. مدينة 

( دراسة هدأت إىل التعرف عىل أاا  التنش ة 1999وأجرت الطرزي      

األرسية البديلة السبائدة يف مؤسبسات رعاية الطفولة اإليوائية التابعة لوزارة 

التنميبة االجتامعيةد ونوعية العوامل املؤثرة أيها من منظور أحادي ومتعددد 

اجتامعياً وعاملة اجتامعيةد وأظهرت ( عامالً 76وتكون مجتمع الدراسببة من  

النتبائج أن أابا  التنشببب بة األرسيبة البديلة اإليجابية   النمط الدميقراطيد 

النمط التقبيلد اط الحاميبة الزائبدة ( تقدمت عىل أاا  التنشببب ة األرسية 

الببديلبة السبببلبيبة   النمط التسبببلطيد النمط النبذيد اط اإلهامل (د وأن 

املني االجتامعيني يف املؤسسات ال يؤيدون استخدام اإلجراءات األكرثي ة من الع

 الرتبوية الحديثة عند التعامل مع األطفال.
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( دراسة هدأت إىل التعرف عىل أثر دور رعاية  1999وأجرى العطيات   

 1300األيتام يف تربية األيتام يف املجتمع األردعد وتكونت عينة الدراسبببة من 

عدة نتائج د وتوصببلت الدراسببة إىل ومية وأهليةمؤسببسببة حك 24منتفع من 

 % 53منها أن أاا  التنشببب ة يف املؤسبببسبببات كام يدركها املنتفعوند كالتايل 

 إهامل. %  43نبذيةد  %51تسلطيةد 

( دراسبببة هدأت إىل التعرف عىل مدى العالقة 1999وأجرى السبببفياع   

دى لسبببلوي والفروق لاإلرتبباطي ة بني أسببباليب املعاملة الوالدي ة والتفاعل ا

تالميذ دور التوجيه االجتامعي والتالميذ العادينيد وتكونت عينة الدراسة من 

( تلميذ يف دور التوجيه االجتامعيد وأظهرت 200( تلميبذاً عباديباً و   162  

نتائج الدراسة وجود أروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ العاديني وتالميذ 

لصالح التالميذ العادينيد  ي يف التفاعل السلوي دور التوجيه االجتمبببببببببببباع

ووجود أروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ العاديني وتالميذ دور التوجيه 

االجتامعي يف أسبببلوب املعاملة الو الدية   األسبببلوب اإلرشبببادي ( لصبببالح 

لعاديني االتالميذ العادينيد يف حني مل تظهر أي أروق دالة إحصائيا بني التالميذ 

وتالميذ دور التوجيه االجتامعي يف أسلوب املعاملة الوالدية   العقابد سحب 

الحب (د وقد أوصببت الدراسببة برضببورة تفعيل أسببلوب اإلرشاد والتوجيه يف 

 دور التوجيه االجتامعي لزيادة التفاعل السلوي لديهم.
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ة ( دراسبة عن االحتضبان كبديل للرعاية املؤسببسي 2001وأجرت نصبار   

من خالل مقارنة مستويات التكيل الشخيص واالجتامعي والتكيل العام بني 

األطفال مجهويل النسبببب املحتضبببنني لدى أرس بديلة وبني األطفال العاديني 

(  202الذين يعيشبببون مع أرسهم الطبيعيةد وتكونت عينة الدراسبببة من   

لنتائج ( سبببنةد وأظهرت ا 18 – 6طفالً وطفلبة تراوحبت أعامرهم مبا بني   

وجود أروق ذات داللة إحصببائية بني األطفال املحتضببنني والعاديني يف أبعاد 

التكي ل الشببخيصبب واالجتامعي والعام لصببالح األطفال العادينيد حيث كانت 

 درجاتهم أعىل من األطفال املحتضنني.

( دراسبة كمية نوعية هدأت إىل تقييم مؤسبسبات 2002وأجرى عليان   

األحداث يف األردن من حيث أهداأها ووظائفها وكوادرها  الرعاية ومراكز إيواء

ومبانيها وبرامجها وأنشبببطتها للوقوف عىل واقع حاجات األطفال النفسبببية 

والرتبوية يف هذه املؤسبببسبببات ومدى تلبيتها لهذه الحاجاتد وتكونت عينة 

وعرشبين مؤسبسة رعاية وجميع  إحدى( طفالً وطفلًة يف  186الدراسبة من  

 عدة نتائج منها:ثلثي املرشأنيد وتوصلت الدراسة إىل و املديرين 

دليل يوضح حقوق املنتفع وواجباته والخدمات ار جميع املؤسببسات إىل اأتق

ار وخطة الرعايةد واأتقالتي يجب ان يحصببل عليها أثناء إقامته يف املؤسببسة 

برامج تقييم األطفببال من النواحي النفسبببيببة واملعرأيببة املؤسبببسببببات إىل 

رحلة برامج تؤهل املنتفعني ملية والرتبويةد واأتقار املؤسببسببات إىل واالجتامع

من املؤسسات  % 86الشباب بعد خروجهم من املؤسسةد وبينت النتائج أن 
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ال تلبي حباجبات املنتفعني النفسبببية واالجتامعية والرتبوية والصبببحيةد كام 

اع مستوى فأظهرت نتائج االختبارات النفسية التي تم تطبيقها عىل العينة ارت

القلم واالكت اب وعدم الشبببعور باألمن وتدع مفهوم الذات ووجود العديد 

من املشبكالت السلوكية والجنسية كالتبول الالإرادي وقضم األظاأر والعدوان 

 والتمرد والخجل والرسقة ومص اإلصبع.

( دراسبببة هدأت إىل التعرف عىل 2007وأجرى الرطرو  والعطيات       

عية والنفسبببية الحتضبببان األطفال مجهويل النسبببب يف األرسة انثار االجتام

ببعيني يف األردن ودور االختصببباصبببيني االجتامعيني يف  املنجبة لألطفال الرشب

مواجهتهد تكونت عينة الدراسة من تسعة وعرشين مامرساً ميدانياً وأكادميياًد 

العمل ة واسبتخدمت الدراسة طرق العصل الذهني ودراسة الحالة ومجموع

ؤرية وتحليل مضبببمون الوثائم واملحا ة املصبببحوبة بالنقا)د وتوصبببلت الب

الدراسببة إىل تحديد أربعة عرشبب أثراً اجتامعيا سببلبياً وعرشببة آثار اجتامعية 

إيجابية وتحديد خمسببة آثار نفسببية سببلبيةد وخمسببة آثار نفسببية إيجابيةد 

نثار اودعت الدراسببة إىل  ورة تدخل االختصبباصببيني االجتامعيني يف تعزيز 

االجتامعية والنفسبببية اإليجابيةد ومواجهة انثار السبببلبية من خالل تدريب 

األرسة عىل تقويم إحتياجات األطفال مجهويل النسبببد وإرشادها حول أاا  

التعامل مع األطفال املحتضنني لديها ومتابعتهم لألطفال املحتضنني يف مرحلة 

 املراهقة.
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إىل التعرف عىل مدى كفاءة  ( دراسبببة هدأت 2007وأجرت عصبببامن   

الربامج والخدمات املقدمة يف املؤسسات االجتامعية اإليوائية مبدينة طرابلس 

الليبيبة يف رعاية الطفل املحروم واملقارنة بني دور املؤسبببسبببات االجتامعية 

اإليوائية ودور األرسة يف رعاية الطفولةد  وأظهرت نتائج الدراسبببة أن معظم 

  املؤسسات تصمم بطريقة تلبي حاجات املنتفعني إال أنهالربامج التي تقدم يف

يوجبد عبدم اهتامم ببامليول والفروق الفرديبة والهوايبات والجبانبب الديني 

والثقايف والصبحيد كام أظهرت نتائج الدراسة بأن املؤسسة تقوم بدور قريب 

ال والفع   ال ميكن أن تحبل محل الدور الرئيسلبدور األرسة الطبيعيبة إال أنبه 

ألرسة يف تنمية قدرات واسبببتعدادات الطفل والنمو السبببليم للشبببخصبببية ل

 وللتحصني ضد املشكالت التي قد تواجهه. 

( دراسة نوعية هدأت إىل الكشل Ibrahim , 2008وأجرت إبراهيم   

عن خبدمبات الرعاية الالحقة لخريجي املؤسبببسبببات االجتامعية يف األردند 

( أتاًة من خريجات املؤسسات االجتامعية و   21وتكونت عينة الدراسة من  

( شببباباً من خريجي املؤسبببسبببات االجتامعيةد وأظهرت النتائج أن عدة 21

نهم غري مؤهلني للحياة االجتامعيةد شبببكالت تواجه هؤالء الخريجني حيث إ م

كام أنهم يواجهون مشبببكالت اقتصبببادية واجتامعية وثقاأيةد وقد أوصبببت 

 امج الرعاية الالحقة.الدراسة برضورة تفعيل برن
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يتضبببح من العرض السبببابم للدراسبببات التي تناولت أعالية الربامج 

امج ُيشريضمنياً إىل حاجة الرب  املطبقة مبؤسسات الرعاية االجتامعية أن بعضها

 تفعيل والتطويرد وكذلك تفعيل نظام الرعاية البديلة كدراسبببة نصبببارإىل ال

د 1998 )(  ودراسببة أحمد   2007( ودراسببة الرطرو  والعطيات      (2001

بينام أشبببارت بعض الدراسبببات إىل  ورة تفعيل الرعاية الالحقة إبراهيم   

(د وأشببارت نتائج بعض الدراسببات إىل أن عملية التنشبب ة وأسبباليب  2008

التعامل مع األطفال يف مؤسببسات الرعاية بحاجة إىل تطوير كونها أقل كفاية 

( و الطرزي    1999ادية كدراسة  العطيات   من عملية التنش ة يف األرس الع

 (.(1999( و دراسة الببببسفياع   1999

ويُالحل أن هذه الدراسببات تناولت أعالية برامج مؤسببسببات الرعاية 

االجتامعية دون متييز بينهاد ومن هنا جاءت الدراسة الحالية لُتقارن بني نظام 

ه جتامعية ونظام األرسة شبالرعاية الجامعية الذي تتبعه مؤسسات الرعاية اال 

د ومعرأة أثر ذلك عىل الخصبببائص SOSالببديلبة البذي تتبعبه قرى األطفبال

 النفسية واالجتامعية للمراهقني املقيمني يف هذه املؤسسات. 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 مجتمع الدراسة 

لرعاية اتكون مجتمع الدراسة من جميع املراهقني املقيمني يف مؤسسات 

( مراهقبباً ومراهقببة  291االجتامعيببة الحكوميببة والتطوعيببةد وبلغ عببددهم  

 ( سنةد كذلك املراهقني املقيمني مع أرسهم. 18-12وتراوحت أعامرهم   

   الدراسةعينة 

 د منهم   ( مراهقني ومراهقببات406تكونببت عينببة الببدراسببببة من   

مقيمني يف مؤسسات الرعاية االجتامعية من القطاع الحكومي والتطوعي 206)

ممن أخذت مواأقة مؤسببسبباتهم عىل مشبباركتهم بالدراسببة وهي: دار رعاية 

األطفال/ مادباد دار رعاية األطفال/ شفا بدراند مربة أم الحسنيد قرى األطفال 

SOS    عامند قرى األطفبالSOS   إرببدد قرى األطفالSOS  ةد بيوت العقب

الشببباب والشببابات بعامن والعقبة وإربدد جمعية مار منصببورد دار النهضببة 

لرعبايبة الفتيباتد دار مثابة اإلمياند دار الحنان/ إربدد جمعية حمزة بن عبد 

 ( مراهم ومراهقة عاديني أي يقيمون مع أرسهم.200املطلبد و  

 والنوع ( يوضببح توزيع أأراد العينة حسببب الحالة األرسية1والجدول   

 االجتامعي.
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 ( 1جدول   

 توزيع أأراد العينة حسب الحالة األرسية والنوع االجتامعي

 

النوع 

 االجتامعي

  الحالة األرسية للمراهقني

مجهولو  املجموع

 النسب

التفكك  األيتام

 األرسي

 العادييون

متوسط  العدد

 األعامر

متوسط  العدد

 األعامر

متوسط  العدد

 األعامر

متوسط  العدد

 األعامر

 203 14.47 100 14.66 39 14.30 20 15.34 44 ذكور

 203 14.81 100 14.04 25 14.95 22 15.35 56 اناث

 406 14.64 200 14.03 64 14.64 42 15.35 100 املجموع

 ني أي املقيمني مع أرسهموتم اختيار عينة قصببدية من  املراهقني العادي

 عىل  املحكات واملعايري التالية: بناءً 

 البي ة االجتامعية املقاربة جغراأياً ملؤسسات الرعاية االجتامعية .- 1

الف بة العمريبة املشبببابهة للف ة العمرية لعينة املراهقني املقيمني يف  -2

 املؤسسات.

 النوع االجتامعي. -3

املناطم  وطالبة من ( طالبه 200وبنباًء عىل هبذه املعبايري تم اختيبار    

التبالية   بيادر وادي السبببريد ماركاد األرشأية (د وتم اختيار مدرسبببة واحدة 

للذكور وأخرى لإلناث من هذه املناطم وهي املدرسببة التي تضببم أكرب عدد 

من طلبة مؤسسات الرعاية د أما هذه املدارس أهي   مدرسة بيادر وادي 
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نيد للبناتد الرشببيل حسببالسببري الثانوية للبننيد مدرسببة الجندويل الثانوية 

اإلدرييس الثانويةد أم كلثوم بنت عقبة الثانوية الشاملةد خديجة بنت خويلد 

د و قد تم اختيار عينة العاديني من الصبببفوف التي (الثانوية الشببباملة لإلناث

 .تضم أكرب عدد من املنتفعني من مؤسسات الرعاية االجتامعية

 أدوات الدراسة

 استخدام األدوات التالية:ألغراض هذه الدراسة تم 

 : مقياس ماسلو للشعور باألمن النفيس 1-

( 1983اع وديراع   و د  وقام د(   Maslowطور هذا املقياس ماسلو      

( أقرة د ولكل 75بتعريببه و تقنينبه للبي بة األردنيبةد ويتكون املقيباس من  

 ي إجبابةأقرة ثالث إجباببات   نعم د الد غري متبأكبد( بحيبث يختبار املفحو 

واحدة أقطد وذلك حسبببب انطباق أوعدم انطباق مضبببمون الفقرة عليهد و 

( حسببب مفتاو تصببحيح اإلجابةد وبالتايل يرتاوو 1 – 0تتدر  العالمة من   

(د وألغراض هذه الدراسة 75 -0مجموع اإلجابببببببات عىل الفقرات بببببببببني   

( د حيببببث تعبببببترب  45 – 0الفقرات يرتاوو بني    نأإن مجموع اإلجابات ع

 إحساساً مرتفعاً باألمن النفيس.                               7 )   - 0         درجببببة

( محكمني من 10وألغراض هذه الدراسببة أقد تم عرض املقياس عىل     

( يبني  1حملة درجة الدكتوراه يف اإلرشاد النفيس والرتبية الخاصةد وامللحم   

( أقرة من أقرات املقياس الستخدامها 45هم  اختيار   أسامءهمد وطلب من
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( من املحكمني عىل  % 80يف الدراسة الحاليةد حيث تم اعتامد إجببببببببامع   

( أقرة من أقرات 45    اختيار الفقرة  وبناًء عىل رأي املحكمني تم تحببببديد 

 ذلك (د وبناًء عىل2القامئة السبببتخدامها يف الدراسبببة الحالية كام يف امللحم   

( لألداء عىل املقيبباسد  0 – 45أببإن العالمببات عىل املقيبباس ترتاوو بني   

 والعالمة املرتفعة تُشري إىل تدع الشعور باألمن النفيس. 

 صدق املقياس

( دالالت الصدق بأكرث من طريقةد أقد  1983اع وديراع   و استخر  د 

أوجبدا دالالت الصبببدق التالزمي عن طريم حسببباب معبامبل االرتبا  بني 

د (0.64املقياس ومقياس مينسببوتا اإلرشبباديد وبلغ معامل االرتبا  بينهام   

كام أوجببدا الصببببدق التمييزي عن طريم مقببارنببة أداء مجموعتني مختلفتني 

لديها اضببطرابات نفسيةد وكان متوسط أداء إحداهام سببوية نفسببياً واألخرى 

(د (39.8(د ومتوسط أداء املجموعة املضطربة  17.8املجموعة غرياملضطربة   

وهبذا الفبارق يعترب مؤرشاً عىل قبدرة املقيباس للتمييز بني أ ات مختلفة من 

 حيث الحالة النفسية.

وألغراض البدراسبببة الحبالية تم إيجاد دالالت صبببدق املحتوىد وذلك  

( د وطلبب منهم اختيار 10عرضبببه عىل لجنبة من املحكمني بلغ عبددهم   ب

الفقرات املناسبة وحسب العدد املطلوب ومدى وضوو هذه الفقرات ومدى 

   مناسبتها للمقياس وللبي ة األردنيةد وتم األخذ برأي املحكمني.
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( مراهقاً ومراهقة 40كبذلبك تم تطبيم املقياس عىل عينة مكون ة من    

( ضحايا 10( أيتام و  10( مجهويل النسب و  (10عينة الدراسة منهم من غري

( عادينيد و تم إيجاد مؤرشات االتساق الداخيل وتراوحت 10تفكك أرُسي و  

(د وتعترب مؤرشات مقبولة ألغراض الدراسبببةد كذلك تم  0.  71 –0.34بني   

     انسإيجاد التجانس باسبببتخدام معادلة كرونباخ  ألفا وبلغت قيمة التج

0.85.) 

 ثبات املقياس

( دالالت الثبات من خالل إعادة االختبارد  1983اع وديراع   و اسبببتخر  د   

(د  وكذلك من خالل التجزئة  0.84حيث بلغ معامل االرتبا  بني التطبيقني   

 (.90. 0النصفية حيث بلغ معامل االرتبا    

وألغراض هبذه الدراسبببة أقد تم إيجاد ثبات املقياس بطريقتني: إعادة 

االختببار والتجزئة النصبببفيةد أقد تم تطبيم االختبار مرتني وبفاصبببل زمني 

(  (10( مراهقاً ومراهقةد منهم40مقداره ثالثة أسابيع عىل عينة مكون ة من   

( عادينيد 10( ضبببحايا تفكك أرسي و  10( أيتام و   10مجهويل النسبببب و  

(د وبطريقة التجزئة  0 (79.وبلغبت قيمبة الثببات بطريقبة إعبادة االختببار 

 (.  0 70.النصفية للتطبيم األول  
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 : قامئة بيك لالكت اب -2

( وعربها وقننها للبي ة األردنية  Beck , 1967طو ر هذه القامئة بيك    

( 21من    (د تتكون القامئة1988كبل من حمبدي وأبو حجلبه وأبو طبالبب   

مظهراً من مظاهر االكت اب ولكل مظهر سلم إجابات يتكون من أربع إجابات 

( ويتم الحصبببول عىل العالمببة الكليببة  3- 0ترتجم إىل عالمببات ترتاوو بني   

للمقياس من خالل جمع األرقام التي تم وضع دائرة حولها يف كل أقرة وهي 

 (. 63 – 0ترتاوو بني  

 صدق القامئة

( دالالت الصبببدق  1988اسبببتخر  حمبدي وأبو حجلبة وأبو طبالب   

التميزي للقببامئببة حيببث ميزت القببامئببة بني مجموعتني من طلبببة الجببامعببة 

 االكت ابيني وغري االكت ابيني الذين تم تصنيفهم بناًء عىل مقابالت إكلينيكية.  

وألغراض الدراسة الحالية تم إيجاد دالالت صدق املحتوى وذلك بعرضه 

( يبني  1( محكمنيد وامللحم   10عىل لجنببة من املحكمني بلغ عببددهم   

أسبببامءهم د  وطلب منهم إبداء    الرأي مبدى وضبببوو هذه الفقرات ومدى 

 مناسبتها للمقياس وللبي ة األردنية وتم اعتامد إجمباع

( من املحكمني عىل كل أقرةد وبناًء عىل ذلك تم حذف أقرة واحدة  80 %    

( كونها تتعلم بالحياة الجنسية للشخصد وعينة الدراسة  21  رقم  وهي أقرة

يتضمن أقرات القامئة املستخدمة يف 3 )  تفتقر إىل الخربة الجنسيةد وامللحم  
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( مراهقاً ومراهقة 40الدراسةد كذلك تم تطبيم القامئة عىل عينة مكون ة من   

( 10( أيتام و   10( مجهويل النسبببببببب و  (10من غري عينة الدراسببة منهم 

( عادينيد وتم إيجاد مؤرشات االتسببباق الداخيل 10ضبببحايا تفكك أرُسي و   

( وتعترب مؤرشات مقبولة ألغراض الدراسةد كذلك  0.79 -  (0.41وتراوحت بني

تم إيجباد التجانس باسبببتخدام معادلة كرونباخ  ألفا وبلغت قيمة التجانس 

 .90 0.) 

 ثبات القامئة

( دالالت الثبات من  1988اسبببتخر  حمبدي وأبو حجلبة وأبو طبالب        

( طبالبباً وطبالببة من طلبة الجامعة األردنيةد 80خالل إعبادة االختببار عىل  

( د وتم حساب معامل االتساق الداخيل 0.  88حيث بلغ معامبببببل الثبات   

حيث بلغ  ( طبالبباً وطبالببة من طلببة الجامعة األردنية635عىل عينبة من   

 (. 0.87معامل الثبات وأم معادلة كرونباخ ألفا   

وألغراض هذه الدراسبببة أقد تم إيجاد ثبات املقياس بطريقتني: التجزئة 

النصفية و إعادة االختبارد أقد تم تطبيم القامئة مرتني وبفاصل زمني مقداره 

(  (10( مراهقاً ومراهقةد منهم40ثالثة أسبببابيع عىل عينة مكبببببببون ة من   

( عادينيد 10( ضبببحايا تفكك أرسي و  10( أيتام و   10مجهويل النسبببب و  

(د وبطريقببة التجزئببة  (0.92وبلغببت قيمببة الثبببات بطريقببة إعببادة االختبببار

 (.  0 72.النصفية للتطبيم األول  
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  قامئة سمة القلم :-3

وقببام بببإعببداد البقببامئببة كببل مبن سببببببايبلربجر وجور) ولنشبببن 

(Spielberger,Gorsuch &Lushene,1970  وتتكون القامئة من عرشبببين )

أقرة تقيس سببمة القلمد ولكل أقرة أربع إجابات   أبداًد أحياناًد غالباًد دامئاً(د 

وذلك بحسب انطباق أوعدم انطباق مضببببببببمون الفقرة عليهد ويرتجم سلم 

 (2( وتأخذ أحياناً العالمة   1اإلجابات إىل عالمات بحيث تأخذ أبداً العالمة   

( للفقرات التي تدل عىل سمة القلمد أما  4( و تأخذ دامئاً   3( وتأخذ كثرياً   

الفقرات التي تدل عىل عدم وجود سمة القلم أتعكس الدرجة وهي الفقرات 

(د 4 – 1(د وتتدر  العالمة عىل كل أقرة من    13د  9د 6 د   5د1 التباليبة  

( وللقامئة 80 - 20بببببببببببببني   وبالتايل يرتاوو مجموع اإلجابات عىل الفقرات 

 ( يبني أقرات القامئة.4درجة كلية وليست لها أبعاد أرعية وامللحم  

 صدق القامئة

( املقياس يف البي ة األردنية وقد اسببتخرجت  1996اسببتخدم الهلسببا   

دالالت الصبببدق من خالل عرض القامئة عىل مجموعة من املحكمني واتفم   

 حية الفقرات.( من املحكمني عىل صال  % 80

وألغراض الدراسة الحالية تم إيجاد دالالت صدق املحتوىد وذلك بعرضه 

( يبني  1( محكمني وامللحم   10عىل لجنببة من املحكمني بلغ عببددهم   

أسامءهمد وطلب منهم إبداء الرأي ببمدى وضببوو هذه الفقرات ومناسبتها 

( من املحكمني عىل 80 % للمقياس وللبي ة األردنيةد وتم اعتبامد إجامع   
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كبل أقرة  كمحبك لقبولهبا يف القامئة وقد اعتمدت جميع الفقراتد كذلك تم 

ة من    ( مراهقباً ومراهقبة من غري عينة 40تطبيم القبامئبة عىل عينبة مكونب 

( ضحايا تفكك أرسي 10( أيتام و   10( مجهويل النسب و  (10الدراسة منهم 

 -(0.38 ( عادينيد وتم إيجاد مؤرشات االتسبباق الداخيل وتراوحت بني 10و   

(د وتعترب مؤرشات مقبولة ألغراض الدراسبببةد كذلك تم إيجاد التجانس 0 60.

 (.  0.70      باستخدام معادلة كرونباخ  ألفا وبلغت قيمة التجانببببس

 ثبات القامئة

إعادة االخببببببببتبار ( دالالت الثبات من خالل  1996استخر  الهلسا    

وطالبة من طلبة الصل األول الثانويد وبفارق  اً ( طالب73عىل عينة مكبونة   

 (. 0.77( أسابيعد وبلغ معامل الثبات   6زمني مقداره   

وألغراض هذه الدراسبببة أقد تم إيجاد ثبات القامئة بطريقتني: التجزئة 

النصفية و إعادة االختبارد أقد تم تطبيم القامئة مرتني وبفاصل زمني مقداره 

(  (10( مراهقاً ومراهقة منهم40ثالثة أسبببابيع عىل عينبببببببة مكون ة من   

( عادينيد 10( ضببحايا تفكك أرسي و   10( أيتام و   10مجهويل النسببب و  

(د وبطريقببة التجزئببة  (0.86وبلغببت قيمببة الثبببات بطريقببة إعببادة االختبببار

 (.  0 75.النصفية للتطبيم األول  
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   مقياس الهوية النفسية : -4

 Adams , Bennion & Huh)قام بإعداده كل من آدمز وبينون وهه   

به و قننه للبي ة األردنية الربابعة    1989, وتتكون الصبببورة 1994 )  و عر 

( أقرة تقيس البعد االجتامعيد 32( أقرةد منها   64األصبببلية للمقياس من   

والذي يشمل أربعة مجاالت هي: الصداقة واختيار النشا  الرتويحي والدور 

         املرتبط بالنوع االجتامعي واملواعيد الغراميةد والتي عبببببدلها الربابعة 

( أقرات لكبل مجبالد أمبا بقية 8بواقع   ( إىل اختيبار رشيبك الحيباة و 1994

الفقرات أتقيس البعببد األيببديولوجي والببذي يشبببمببل أربعببة مجبباالت هي: 

األيديولوجية السببياسية واأليديولوجية الدينية واختيار املهنة وألسفة الحياة 

 ( أقرات لكل مجال.8وبواقع   

االت كام أن أقرات كل مجال من مجاالت الهوية النفسببية موز عة عىل ح 

الهوية النفسببيةص وهي  اضببطراب الهوية النفسببيةد انغالق الهوية النفسببيةد 

( أقرة  16تحقيم الهويبة النفسبببيةد تعليم الهوية النفسبببية ( ولكل حالة   

(د أواأم  6   تكون من أواأم بدرجة كبرية جداً ولكل أقرة سبببلم إجابات ي

(د ال (2(د ال أواأم بدرجة كبرية  3(د ال أواأم    4(د أواأم   5ببدرجة كبرية   

( 6-1(د وترتاوو عالمببات كببل أقرة مببا بني    1أواأم بببدرجببة كبرية جببداً   

( للبعد 48-6درجبات حسبببب مقياس ليكرت ويبلغ مدى مجموع كل بعد  

 ( للبعد اإليديولوجي.48-6االجتامعي و 
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حملة ( محكمني من  10وألغراض هذه الدراسة أقد تم عرض املقياس عىل   

( يبني  1درجة الدكتوراه يف اإلرشببباد النفيسببب والرتبية الخاصبببةد وامللحم   

أقرات 4)  ( أقرةد بحيث يتم اختيار    32أسبببامءهم وطلب منهم اختيار  

لكببل مجببال من املجبباالت الثامنيببة يف البعببدين ووضبببوو هببذه الفقرات و 

ملحكمني عىل ( من ا80 % منباسببببتهبا للبي ة األردنيةد وتم اعتامد إجامع   

( يبني الفقرات التي تم 5الفقرة العتامدهبا يف البدراسبببة الحبالية وامللحم   

 اختيارها.

تكون مقياس الهوية النفسببية بصورته النهائية ألغراض الدراسة الحالية  

( أقرة موز عبة عىل حباالت الهويبة النفسبببية   اضبببطراب الهوية  32من   

قيم الهوية النفسبببية د تعليم الهوية النفسبببيةد انغالق الهوية النفسبببية د تح

كل  ن( أقرات ويتكون سلم االجابة ع( 8 النفسية ( بحيث تتضمن كل حالة 

( درجباتد وببذلك أإن  مدى مجموع األداء عىل كل حالة من  6 – 1أقرة   

 ( درجة. 48 – 6حاالت الهوية النفسية يرتاوو بني   

 صدق املقياس

قام كل من آدمز وبينون باسبببببتخرا  الصدق الظاهري وكانت نسبة    

(د وكذلك الصبببدق التالزمي وذلك مبقارنة األداء عىل % 4. 94      االتفاق

 Rosentalاملقيبباس مع األداء عىل مقيبباس روزينتببل للهويببة النفسبببيببة   

Identity .د وقد ُوجد تقارب عاله يف األداء بني املقياسني) 



 128 

( بإيجاد دالالت الصبببدق للمقياس بعد تعريبه وذلك  1994الربابعة    وقام

( عىل  % 100بعرضبببه عىل مجموعة من املحكمنيد وبلغت درجة املواأقة   

 جميع الفقرات.

وألغراض الدراسة الحالية تم إيجاد دالالت صدق املحتوى وذلك بعرضه 

( محكمنيد وطلب منهم إبداء الرأي 10عىل لجنة من املحكمني بلغ عددهم   

و مناسببببتها للمقياس وللبي ة األردنية وتم      مبدى وضبببوو هذه الفقرات 

( من املحكمني عىل كببل أقرة  كمحببك لقبولهببا يف  80 % اعتامد إجامع   

املقيباسد وتم اعتامد جميع الفقرات املختبارة وقبد اعتمدت بعض الفقراتد 

( مراهقاً ومراهقة من غري 40ينة مكون ة من   كبذلك تم تطبيم القامئة عىل ع

( ضببحايا 10( أيتام و   10( مجهويل النبببببسببب و  (10عينة الدراسببةد منهم 

( عادينيد و تم إيجاد مؤرشات االتساق الداخيل 10تفكك أُسببببببببببببببببري و   

(د وتعترب مؤرشات مقبولة ألغراض الدراسبببةد 0 79. - ( 0.43 وتراوحت بني 

تجانس باستخدام معادلة كرونببببببباخ  ألفا وبلغببت قيمة كذلك تم إيجاد ال

 (.  0.76التجانس  
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 ثبات املقياس

اسبببتخر  كل من آدمز وبينون الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لالتسببباق 

 1994(د وقام الربابعة    0.80 – 0.62الداخيلد وتراوحت معامالت الثبات   

نة فا لالتسببباق الداخيل عىل عي( ببإيجاد الثبات للمقياس بطريقة كرونباخ أل

(د أما  0.71( طالباً وطالبة وبلغ معامل الثبببببببببببببات الكيل    287بلغت   

معامالت الثبات للمقاييس الفرعية أكانت كام ييل اضبطراب الهوية النفسية 

(د تحقيم 0.67(د تعليم القبببببرار    0.76(د انغالق الهوية النفسببية    0.54  

 (. 0.67      الهوية النفسية

وألغراض هذه الدراسبببة أقد تم إيجاد ثبات املقياس بطريقتني: التجزئة 

النصبببفيبة و إعبادة االختبارد أقد تم تطبيم املقياس مرتني وبفاصبببل زمني 

(  (10( مراهقاً ومراهقة منهم40مقداره ثالثة أسابيع عىل عيبنة مكون ة من   

( عادينيد 10رسي و   ( ضببحايا تفكك أُ 10( أيتام و   10مجهويل النسببب و  

( أما ثبات املجاالت  (0.73وبلغبت قيمة الثبات الكيل بطريقة إعادة االختبار

 أقد كان عىل النحو التايل :

(د  0.74(د انغالق الهوية النفسببية    0.70اضببطراب الهوية النفسببية    

 (.  74 .0(د تحقيم الهوية النفسية    0.71تعليم االهوية النفسية   
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 : س القيم االجتامعيةمقيا -5

تم بناء مقياس القيم االجتامعية من خالل األدب النظري املتعلم بالقيم 

االجتامعيبةد وكبذلبك من خالل بعض املقباييس املسبببتخبدمبة لقياس القيم 

( ومقياس السعيد 2001االجتامعية مثل مقياس القيم االجتامعية سببعدات   

( أقرة تقيس مدى متثل  28من   (د وتكوَّن املقياس بصببورته األولية  2005  

ةص ُحسن املسؤولية اإلجتامعيص الثقة املتبادلةص الصدق  الفرد للقيم االجتامعية

د ولكل أقرة سببببلم إجابات يتببببكون من   دامئاًد املعاملةص  التعاونص اإلنتامء(

أحيباناًد نادراً ( بحيث يختار الفرد إجابة واحدة أقطد وذلك حسبببب انطباق 

( بحيث تأخذ 3 – 1الفقرة عليهد وتتدر  العالمة عىل كل أقرة من  مضمون 

للفقرات اإليجابيةد   1 )(د وتأخذ أبداً   2(د وتأخذ أحياناً    3دامئبا العالمة  

( أيعكس سلم  24  د19 د  16د  11د   6د  2   ويف حال الفقرات السلبية وهي

 اإلجابةد وللمقياس عالمة كلية.
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 صدق املقياس 

ألغراض الدراسبة الحالية تم إيجاد دالالت صدق املحتوىد وذلك بعرضه 

( محكمنيد وطلب منهم بيان رأيهم 10عىل لجنة من املحكمني بلغ عددهم   

مبدى وضوو هذه الفقرات و مناسبتها للمقياس وللبي ة األردنية د وتم اعتامد 

 املقيبباسد ( من املحكمني عىل كببل أقرة  كمحببك لقبولهببا يف 80 % إجامع   

( أقرات لعدم اجتيازها املعيار  4وبنباًء عىل رأي املحكمني أقبد تم حبذف   

( أقرة وامللحم  24املحدد د وبذلك أقد تكون املقياس بصورته النهائية من   

( يتضببمن الفقرات املعتمدة د بعد ذلك تم تطبيم املقياس عىل عينبببببة  6  

( مجهويل (10ينة الدراسةد منهم ( مراهقاً ومراهقة من غري ع40مكون ة من   

( عادينيد وتم 10( ضببحايا تفكك أرُسي و   10( أيتبببببام و   10النسببب و   

(د 74.0 – 0.42إيجاد مؤرشات االتساق الداخيل للفقرات  وتراوحت بببببببني   

وتعتربمؤرشات مقبولة ألغراض الدراسبةد كذلك تم إيجاد التجانس باسبتخدام 

 (.  0.76قيمة التجانس   معادلة كرونباخ ألفا وبلغت
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 ثبات املقياس

ألغراض هذه الدراسبببة أقد تم إيجاد ثبات املقياس بطريقتني: التجزئة 

النصفية وإعادة االختبارد أقد تم تطبيم املقياس مرتني وبفاصل زمني مقداره 

( مجهويل  (10( مراهقاً ومراهقة منهم40ثالثة أسابيع عىل عينة مكون ة من   

( عادينيد وبلغت 10( ضبببحايا تفكك أرُسي و   10( أيتام و   10النسبببب و  

(د وبطريقة التجزئة النصبببفية  (0.85قيمبة الثببات بطريقبة إعبادة االختببار

 (. 0. 69للتطبيم األول  

 إجراءات الدراسة 

بعببد الحصبببول عىل مواأقببة وزارة التنميببة االجتامعيببة بجمع بيببانببات 

الدراسةد متت زيارة مؤسسات ومراكز الرعاية االجتامعية ألخذ مواأقتهم عىل 

جمع بيانات الدراسبببةد وبعد تحديد املؤسبببسبببات واملراكز التي واأقت عىل 

 جمع البيبانات والتي متت اإلشبببارة إليها عند توضبببيح عينة الدراسبببةد تم

ببأعداد املراهقني املنتفعني من خدمات هذه املؤسبببسبببات الرسبببمية  حاب

(د وقببد تم توزيع أدوات الببدراسببببة عىل  206والتطوعيببةد وبلغ عببددهم   

 امً بأن جميع أأرادبشببكل جامعي عل املراهقني املقيمني يف هذه املؤسببسببات

ييس امكانية قراءة أقرات املقاأر لديهم إن باملدارس ولهذا تتو العينة ملتحقو 

د وقبل البدء باإلجابة أعطيت أكرة عامة عن هدف الدراسبببة املسبببتخبدمه

وطريقة اإلجابة وتم توجيههم إىل  ورة توخي الدقة والصدق عند اإلجابةد 
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كام تم توضبيح أن هذه البيانات سُتعامل برسي ة وستستخدم ألغراض البحث 

 أقط.

ة بيانات من عينكبذلبك تم أخبذ مواأقبة وزارة الرتبية والتعليم لجمع ال

من املراهقني العباديني يف مبديريبات الرتبية والتعليم التالية:   مديرية تربية 

عامن األوىل والثانية والثالثة والبادية الوسببط  ( وتم تحديد مدارس يف هذه 

املببديريببات بنبباًء عىل محببك احتوائهببا أكرب عببدد من املراهقني املقيمني يف 

 200        هذه املبببدارس ببلغ عبددها املؤسساتد وأخذت عينة قصدية من

( طالب وطالبة وقد تم توزيع أدوات الدراسة عليهم يف مدارسهمد وأعطيت 

 لهم نفس التوجيهات التي أعطيت لعينة مؤسسات الرعاية. 

وبعد جمع البيانات تم تفريغ إجابات أأراد العينة وترميزها ومعالجتها 

 .SPSS إحصائياً باستخدام  برنامج 

 تصميم الدراسة:

يجاد تم إ يث هذه الدراسبة منهجية البحث الوصفي التحلييلد ح اتبعت

املتوسبببطات واالنحراأات املعيارية املتعلقة بوصبببل الخصبببائص النفسبببية 

واالجتامعية لف ات املراهقني املحددة بالدراسببةد ثم املنهج التحلييل للمقارنة 

 فسية واالجتامعية.التحليلية بني أ ات املراهقني عىل الخصائص الن
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 متغريات الدراسة :

 :املتغري املستقل 

 :هو حالة املراهقني األرسية وله أربعة مستويات هي

 .املراهقون مجهولو النسب املقيمون يف مؤسسات الرعاية االجتامعية 

 .املراهقون األيتام املقيمون يف مؤسسات الرعاية االجتامعية 

  املقيمون يف مؤسبببسبببات الرعاية املراهقون ضبببحايا التفكك األرسي

 االجتامعية.

 املراهقون املقيمون مع أرسهم. 

 :املتغريات التابعة 

وهي: األمن النفيسبد واالكت ابد وسمة القلمد وحاالت الهوية النفسيةد 

 االجتامعية. والقيم

 املعالجة اإلحصائية : 

أسببب لة الدراسبببة أقد اسبببتخرجت املتوسبببطات الحسبببابية  عنلإلجابة 

واالنحراأبات املعيباريبة ألأراد البدراسبببة وحسبببب الحبالبة األرسية والنوع 

االجتامعيد وملعرأببة دالالت املتوسبببطببات أقببد اسبببتخببدم تحليببل التببباين 

ANOVA) للمقارنات البعديه ( واختبار شاأيه. 
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 الفصل الرابع

راسة  نتائج الدِّ
 

ة إىل تقيص العالقة بني حالة املراهقني األرسية وخصائصهم تهدف الدراس

 النفسية واالجتامعيةد وسيتم عرض نتائج الدراسة حسب أس لتها.

 السؤال األول :

يف ( α=  0.05 هل هناك أروق ذات داللة إحصببائية عند مسببتوى الداللة 

ختالف مكان الرعاية   مؤسساتد إىل االخصبائص النفسية واالجتامعية تعزى 

  عاديني ( والنوع االجتامعي والتفاعل بينهام؟ 

ولإلجباببة عن هبذا السبببؤال أقد تم إيجاد املتوسبببطات واالنحراأات 

املعيارية ألداء أأراد العينة عىل مقاييس الخصبببائص النفسبببية واالجتامعيةد 

 ( وللنوع تبعباً ملكبان الرعاية   مقيمني يف مؤسبببسببباتد مقيمني مع أرسهم

 ( يوضح ذلك. 2االجتامعي   ذكورد إناث ( والتفاعل بينهامد والجببدول رقم  
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 ( 2   جدول 

املتوسطات الحسابية واالنحراأات املعيارية لدرجات أأراد العينة عىل 

 الخصائص النفسية واالجتامعية حسب مكان الرعاية والنوع االجتامعي.

الخصائص 

النفسية 

 واالجتامعية

 

 

 مكان

 الرعاية

 النوع االجتامعي

 املجموع اإلناث الذكور
 

 األمن

 النفيس 

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 5.88 20.31 6.29 20.05 5.45 20.57 العاديون
 6.79 22.78 7.03 23.83 6.40 21.73 املؤسسات
 6.47 21.56 6.93 21.97 5.96 21.16 املجموع

 

 االكت اب

 10.08 18.71 10.29 19.77 9.79 17.64 العاديون
 11.73 17.23 11.42 18.26 12.00 16.19 املؤسسات
 10.96 17.96 10.88 19.00 10.96 16.91 املجموع

 

 القلم

 7.22 45.27 7.87 45.23 6.55 45.31 العاديون
 6.67 46.75 6.25 47.36 7.05 46.15 املؤسسات
 6.98 46.02 7.16 46.31 6.80 45.73 املجموع

 حالة
اضطراب  

 الهوية

 6.67 27.54 6.44 26.09 6.61 28.98 العاديون
 6.71 27.12 7.46 27.14 5.90 27.10 املؤسسات
 6.69 27.32 6.98 26.62 6.32 28.02 املجموع

 حالة 
 انغالق 
 الهوية

 6.60 30.48 7.03 28.83 5.71 32.13 العاديون
 7.69 29.21 7.12 28.74 8.22 29.69 املؤسسات
 7.19 29.84 7.06 28.78 7.19 30.89 املجموع

 حالة
 تحقيم 
 الهوية 

 6.62 33.88 6.64 34.05 6.63 33.70 العاديون
 7.50 31.98 7.49 31.26 7.48 32.70 املؤسسات
 7.14 32.91 7.20 32.64 7.08 33.19 املجموع

 حالة 
 تعليم

 الهوية 

 6.18 31.36 6.25 31.25 6.13 31.47 العاديون
 7.25 30.13 7.69 29.74 6.80 30.52 املؤسسات
 6.76 30.74 7.04 30.48 6.48 30.99 املجموع

القيم 
 االجتامعية

 6.70 54.33 6.40 55.53 6.81 53.13 العاديون
 6.53 54.50 6.31 55.05 6.73 53.96 املؤسسات
 6.61 54.42 6.35 55.29 6.76 53.55 املجموع
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( وجود أروق ظبباهريببة بني املراهقني املقيمني يف   2يالحل من الجببدول    ُ 

مؤسببسببات الرعاية واملقيمني مع أرسهم يف املتوسببطات الكلية ملقياس األمن 

النفيسببد وتبني هذه املتوسببطات أن املقيمني مع أرسهم أكرث شببعوراً باألمن 

النفيسب من املراهقني املقيمني يف مؤسبسات الرعاية االجتامعيةد حيث بلغت 

( عىل التوايلد أاملتوسببط األعىل يُشببري إىل تدع   22.78د  20.31طات  املتوسبب

 الشعور باألمن النفيس حسب املقياس.

( أن اإلناث  2أمبا ببالنسببببة للنوع االجتامعي أيتضبببح من الجدول   

(د 20.05املقيامت مع أرسهن أكرث شعوراً باألمن النفيسدحيث بلغ املتوسط  

بينام كانت إناث مؤسببسببات الرعاية أقل شببعوراً باألمن النفيسبب حيث بلغ 

 .( 23.83املتوسط   

( أن املراهقني املقيمني مع أرسهم أكرث  2كام يُالحل من الجببدول   

( وأن املقيمني يف  18.71شبببعوراً بباالكت بابد حيث بلغ املتوسبببط الكيل   

 (.17.23بلغ املتوسط الكيل   مؤسسات الرعاية أقل شعوراً باالكت ابد حيث 

( أن اإلناث  2أمبا ببالنسببببة للنوع االجتامعي أيتضبببح من الجدول   

 19.77املقيامت مع أرسهن هن أكرث شبعوراً باالكت ابد حيث بلغ املتوسط   

(د بينام كبان ذكور مؤسبببسبببات الرعاية أقل شبببعوراً باالكت ابد حيث بلغ 

 .( 16.19املتوسط   
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( أن  املراهقني املقيمني مع أرسهم أقل شببعوراً  2ُويالحل من الجدول   

بالقلم من املراهقني املقيمني يف مؤسببسببات الرعاية االجتامعية حيث بلغت 

( عىل التوايلد أاملتوسط األعىل يشري إىل الشعور 46.75د(45.27 املتوسبطات  

 بالقلم.

( أن الذكور  2   أمبا بالنسببببة للنوع االجتامعي أيتضبببح من الجدول

(د بينام كانت اإلناث 45.31املقيمني مع أرسهم أقل قلقاً حيث بلغ املتوسط  

املقيامت يف مؤسبببسبببات الرعاية أكرث شبببعوراً بالقلم حيث بلغ املتوسبببط 

 47.36). 

( أن  املقيمني مع أرسهم أقبل اضبببطراباً يف  2كام ُيالحل من الجبدول   

يمني يف مؤسبببسبببات الرعايةد أقد بلغت الهوية النفسبببية من املراهقني املق

(  عىل التوايلد حيث يشري 27.12د  27.54   املتوسطات عىل اضطراب الهوية 

 املتوسط األعىل إىل او أأضل يف الهوية النفسية.

يالحل من الجبدول    ًُ ( أن  املقيمني مع أرسهم أقبل انغالقاً للهوية  2ُو

طات  الرعايةد أقد بلغت املتوسالنفسبية من املراهقني املقيمني يف مؤسبسات 

( عىل التوايلد حيث يشببري املتوسببط األعىل إىل او أأضببل يف  29.21د 30.48 

 الهوية النفسية.

( أن  املقيمني مع أرسهم أكرث تحقيقبباً  2كببذلببك يتضبببح من الجببدول   

للهوية النفسية من املراهقني املقيمني يف مؤسسات الرعاية أقد بلغت 
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( عىل التوايلد حيث يشري املتوسط األعىل إىل او  31.98د 33.88 املتوسطات  

 أأضل يف الهوية النفسية.

( أن  املقيمني مع أرسهم أقبل تعليقباً للهوية  2ويُالحل من الجبدول    

النفسبية من املراهقني املقيمني يف مؤسبسات الرعايةد أقد بلغت املتوسطات 

املتوسببط األعىل إىل او أأضببل يف  عىل التوايلد حيث يشببري30.13) د  31.36 

 الهوية النفسية.

ن الذكور ( إ  2أمبا بالنسببببة للنوع االجتامعي أيتضبببح من الجدول   

املقيمني مع أرسهم أقبل اضبببطراباً بالهوية النفسبببيةد حيث بلغ املتوسبببط 

املقيامت مع أرسهن أكرث اضبببطراباً يف الهوية  (د بينام كبانبت اإلناث28.98 

 .(26.09املتوسط   النفسية حيث بلغ

كام أن الذكور املقيمني مع أرسهم أقل انغالقاً يف الهوي ة النفسبببية حيث 

(د بينام كانت اإلناث املقيامت يف مؤسبببسبببات الرعاية 32.13بلغ املتوسبببط  

 (.28.74األكرث انغالقاً للهوية النفسية حيث بلغ املتوسط  

 للهوية النفسبببيةد حيثكام أن اإلناث املقيامت مع أرسهن أكرث تحقيقاً 

ن يف مؤسسات الرعاية األقل (د بينام كان الذكور املقيمو 34.05بلغ املتوسط  

 (.32.70تحقيقاً للهوية النفسيةد حيث بلغ املتوسط  

كام أن الذكور املقيمني مع أرسهم أقل تعليقاً للهوية النفسيةد حيث بلغ 

ؤسببسببات الرعاية األكرث (د بينام كانت اإلناث املقيامت يف م31.47املتوسببط  

   (.29.74تعليقاً للهوية النفسية حيث بلغ املتوسط  
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( أن  املراهقني املقيمني مع أرسهم أقل متثالً 2كام يُالحل من الجبدول   

للقيم االجتامعية من املراهقني املقيمني أيمؤسبببسبببات الرعايةد أقد بلغت 

ثل متإىل  املتوسط األعىل( عىل التوايلد حيث يشري 54.50د 54.3 املتوسطات  

 أأضل للقيم االجتامعية.

( أن اإلناث  2أمبا ببالنسببببة للنوع االجتامعي أيتضبببح من الجدول   

 55.05املقيامت مع أرسهن األكرث متثالً للقيم االجتامعيةد أقد بلغ املتوسط  

ن مع أرسهم األقبل متثالً للقيم االجتامعيبةد أقد بلغ (د وكبان البذكور املقيمو 

 .( 53.53وسط   املت

وللتأكد من الداللة اإلحصائية للفروق الظاهرية يف متوسطات الخصائص 

النفسبببية واالجتامعية ألأراد العينة حسبببب مكان الرعاية والنوع االجتامعي 

 ( يوضح ذلك. 3والتفاعل بينهامد أقد تم استخدام تحليل التبايند والجدول   
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 ( 3  جدول

ص الفروق يف متوسطات األداء عىل الخصائ تحليل التباين الثنايئ لفحص
 النفسية واالجتامعية  حسب مكان الرعاية و النوع االجتامعي

الخصائص 

النفسية 

 واالجتامعية

 مصدر
 التباين

 

 مجموع
 املربعات

 

 درجات
 الحرية

 

 متوسط
 املربعات

 

 قيمة
 ف
 

 مستوى
 الداللة

 
 

 األمن 

 النفيس

 0.000 15.50 619.89 1 619.89 مكان الرعاية
النوع 
 االجتامعي

63.88 1 63.88 1.60 0.207 

مكان الرعاية * 
النوع 
 االجتامعي

175.05 1 175.05 4.38 0.037 

   40.00 402 16081.84 الخطأ
    405 16943.83 املجموع

 

 االكت اب

 0.174 1.85 221.33 1 221.33 مكان الرعاية
النوع 
 االجتامعي

447.08 1 447.08 3.75 0.055 

مكان الرعاية * 
النوع 
 االجتامعي

0.010 1 0.010 0.01 0.977 

   119.35 402 47976.79 الخطأ

    405 48645.20 املجموع
 

 القلم

 0.032 4.61 223.01 1 223.01 مكان الرعاية
النوع 
 االجتامعي

32.60 1 32.60 0.67 0.412 

مكان الرعاية * 
النوع 
 االجتامعي

42.45 1 42.45 0.88 0.349 

   48.35 402 19435.62 الخطأ
    405 19734.80 املجموع

 
 حالة
 اضطرا ب

 الهوية 

 0.525 0.40 17.77 1 17.77 مكان الرعاية
النوع 
 االجتامعي

206.23 1 206.23 4.69 0.031 

مكان الرعاية * 
النوع 
 االجتامعي

217.62 1 217.62 4.95 0.027 

   43.94 402 17665.28 الخطأ
    405 18100.73 املجموع
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 حالة

 انغالق 
 الهوية 

 0.073 3.24 162.75 1 162.75 مكان الرعاية
النوع 
 االجتامعي

458.55 1 458.55 9.13 0.003 

مكان الرعاية * 
النوع 
 االجتامعي

139.93 1 139.93 2.78 0.096 

   50.25 402 20199.40 الخطأ
    405 20953.27 املجموع

 
 
 
 حالة

 تحقيم 
 الهوية 

 0.007 7.27 364.19 1 364.19 مكان الرعاية
النوع 
 االجتامعي

29.97 1 29.97 0.60 0.440 

مكان الرعاية * 
النوع 
 االجتامعي

81.00 1 81.00 1.62 0.204 

 الخطأ
20149.34 402 50.12  

 
 

 
 

 املجموع
20625.98 405   

 
 
 

 
 
 

البببخصببببببائبببص 

البببنبببفسببببببيبببة 

 واالجتامعية

 مصدر
 التباين

 

 مجموع
 املربعات 

 

 درجات
 الحرية 

 

 متوسط 
 املربعات

 

 قيمة
 ف 

 

 مستوى
 الداللة 
 

 
 
 حالة
 تعليم 

 الهوية

 0.068 3.36 153.26 1 153.26 مكان الرعاية
النوع 
 االجتامعي

25.70 1 25.70 0.56 0.453 

مكان الرعاية * 
النوع 
 االجتامعي

8.14 1 8.14 0.18 0.673 

   45.61 402 18333.27 الخطأ
    405 18520.80 املجموع

 القيم

 االجتامعية

 0.789 0.07 3.10 1 3.10 مكان الرعاية
النوع 
 االجتامعي

308.54 1 308.54 7.16 0.008 

مكان الرعاية * 
النوع 
 االجتامعي 

43.71 1 43.71 1.01 0.314 

   43.10 402 17324.82 الخطأ
    405 17676.82 املجموع
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( وجود أروق ذات داللة إحصائية بني املراهقني  3يتضبح من الجدول   

املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعباية واملراهقني العاديني املقيمني مع أرسهم يف 

( ومستوى الداللة    15.50الشبعور باألمن النفيسد أقد بلغت قيمة   ف = 

يتضح أن املتوسط الكيل  2)(د وبالنظر إىل متوسببببببببطات الجدول    000.0

( أعىل من املتوسببط الكيل 22.78للمراهقني املقيمني يف مؤسببسببات الرعاية  

( د أي أن املراهقني املقيمني يف 20.31لبلبمببراهببقببني املقيمني مع أرسهم  

مؤسبببسبببات الرعاية لديهم شبببعور بعدم األمن النفيسببب أعىل من املراهقني 

 ملقيمني مع أرسهم.ا

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عبدم وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني الذكور  3الثنبايئ جبدول   

( ومسببتوى الداللة  1.60واإلناث يف األمن النفيسببد حيث بلغت قيمة   ف =

 0.207) . 

مكان الرعاية والنوع االجتامعي أإن أمبا بالنسببببة للتفاعل بني متغريي 

( تشري إىل وجود أثر للتفاعل عىل األمن النفيسد  حيث 3    نتائج الجبببدول 

( يوضببح 1   ( د والشببكل0.037( ومسببتوى الداللة  4.38بلغت قيمة   ف =

 التفاعل بني مكان الرعاية والنوع االجتامعي.
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 ((1الشكل 

 والنوع االجتامعي عىل األمن النفيسالتفاعل بني مكان الرعاية 

يتضح من الشكل أن اإلناث املقيامت يف مؤسسات الرعاية لديهن شعور  

بعدم األمن النفيسببب أعىل من اإلناث املقيامت مع أرسهن وأعىل من الذكور 

 املقيمني مع أرسهم.

( عدم وجود  أروق ذات داللة إحصبببائية بني  3ويتضبببح من الجدول  

املراهقني املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعاية واملراهقني املقيمني مع أرسهم يف 

   .(  0.174( ومستوى الداللة    1.85  ف =  االكت ابد حيث بلبببغت قيمببة 
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أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور  3    الثنببايئ جببدول 

( ومسبببتوى الداللة    3.75واإلنباث يف االكت باب حيث بلغت قيمة   ف = 

0.055 ). 

إن نوع االجتامعي أأمبا بالنسببببة للتفاعل بني متغريي مكان الرعاية وال

( تشري إىل عدم وجود أثر للتفاعل عىل االكت ابد حيث 3    نتائج الجبببدول 

 ( . 0.977( ومستوى الداللة    0.010بلغت قيمة   ف = 

( وجود أروق ذات داللببة 3وأشببببارت نتببائج تحليببل التببباين الجببدول  

إحصبببائية بني املراهقني املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعاية واملراهقني العاديني 

( ومستوى 4.61املقيمني مع أرسهم يف القلمد  أقبببد بلغت قيببببمة   ف = 

( يتبني أن املتوسببط  2(د وبالنظر إىل املتوسببطاتد جدول    0.032الداللة   

( أعىل من املتوسببط 46.75 مؤسببسببات الرعاية  الكيل للمراهقني املقيمني يف

(د أي أن املراهقني املقيمني يف 45.27الكيل للمراهقني املقيمني مع أرسهم  

 مؤسسات الرعاية لديهم قلم أعىل من املراهقني املقيمني مع أرسهم.

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور  3    الثبنايئ الجببدول

 0.412( ومستوى الداللة    0.67واإلناث يف القلمد حيث بلغت قيمة   ف = 

.) 
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وأيام يتعلم ببالتفاعل بني متغريي مكان الرعاية والنوع االجتامعي أإن 

حيث  ( تشري إىل عدم وجود أثر للتفاعل عىل القلم د 3نتائج الجببببببببدول   

 (. 0.349( ومستوى الداللة    0.88  ف =             بلغببت قيبببببمة 

( إىل عدم  وجود أروق 3كذلك أشبببارت نتائج تحليل التباين الجدول  

ذات داللة إحصببائية بني املراهقني املقيمني يف مؤسببسببات الرعاية واملراهقني 

العاديني املقيمني مع أرسهم يف حالة اضبببطراب الهوية النفسبببيةد أقد بلغت 

 (. (0.525( ومسبتوى الداللة   0.40قيمة   ف = 

لتباين ليل اأما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تح

( إىل وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف  3الجبببببدول   

( ومستوى الداللة  4.69اضبطراب الهوية النفسيةد حيث بلغت قيمة   ف = 

( يتبني أن املتوسط الكيل 2    (د وبالنظر إىل املتوسببببببطات جدول  0.031  

ط الكيل للمراهقببات اإلنبباث ( أعىل من املتوسببب28.02للمراهقني الببذكور  

(د أي أن املراهقات اإلناث لديهن اضببطراب يف الهوية النفسببية أعىل 26.62 

 من املراهقني الذكور.

وأيام يتعلم ببالتفاعل بني متغريي مكان الرعاية والنوع االجتامعي أإن 

( تشري إىل وجود أثر للتفاعل عىل حالة اضطراب الهوية 3نتائج الجببببببدول   

(د  0.027( ومستوى الداللة    4.95  ف =           حيث بلغت قيمة النفسية

يبني أثر التفاعل بني مكان الرعاية والنوع االجتامعي عىل حالة ( 2والشببكل  

   .اضطراب الهوية النفسية
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 (2الشكل   
التفاعل بني مكان الرعاية والنوع االجتامعي عىل حالة اضببطراب الهوية 

 النفسية

( أن الذكور املقيمني مع أرسهم أقل اضببطراباً يف  2يتضببح من الشببكل   

الهوية النفسبببية من اإلناث املقيامت مع أرسهند وكذلك من الذكور واإلناث 

ات ؤسبببسببباملقيمني يف مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعيةد كام أن املقيمني يف م

 ن بدرجة اضطراب الهوية.الرعاية االجتامعية متقاربو 
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( إىل عدم وجود أروق ذات داللة 3ئج تحليل التباين الجدول  وتشري نتا

إحصببائية بني املراهقني املقيمني مع أرسهم واملراهقني املقيمني يف مؤسببسات 

(  3.24الرعبايبة يف حبالبة انغالق الهوية النفسبببيةد أقد بلغت قيمة   ف = 

 (. 0.073ومستوى الداللة   

اين أشبببارت نتائج تحليل التب أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد

( إىل وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور  3     الثببببببببنايئ الجببببدول

(  9.13واإلنباث يف حبالبة انغالق الهوية النفسبببيةد أقد بلغت قيمة   ف = 

( يتبني أن  2      (د وبالنظر إىل املتوسطات جدول 0.003ومسبتوى الداللة   

( أعىل من املتوسببببط الكيل 30.89املببتوسبببط الكيل للمراهقني الببذكور  

( يف حالة انغالق الهوية النفسيةد أي أن املراهقات 28.78للمراهقات اإلناث  

 اإلناث لديهن انغالق بالهوية النفسية أعىل من املراهقني الذكور.

أإن  ع االجتامعيأمبا بالنسببببة للتفاعل بني متغريي مكان الرعاية والنو 

( تشري إىل عدم وجود أثر للتفاعل عىل حالة انغالق 3    نتائج الجببببببببدول 

( ومستوى الداللة    2.78الهوية النفسيةد حيث بلغببببببت قببببببيمة   ف = 

0.096.) 

( وجود أروق ذات داللة إحصائية بني املراهقني 3ويتضبح من الجدول  

ة العاديني املقيمني مع أرسهم بحالاملقيمني يف مؤسببسببات الرعاية واملراهقني 

( ومسببتوى الداللة    7.27تحقيم الهوية النفسببيةد  أقد بلغت قيمة   ف = 

( يتبني أن املتوسط الكيل  2    (د وبالنظر إىل املتوسببطات جدول  0.007
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( أقل من املتوسببط الكيل 31.98للمراهقني املقيمني يف مؤسببسببات الرعاية  

( يف حالة تحقيم الهوية النفسببية د أي 33.88ع أرسهم  للمراهقني املقيمني م

أن املراهقني املقيمني يف مؤسسات الرعاية لديهم تحقيم  للهوي ة النفسي ة أقل 

 من املراهقني املقيمني مع أرسهم.

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

ود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور ( إىل عدم وج 3    الثنبائبي الجبدول

( ومستوى 0.60واإلناث يف تحقيم الهوية النفسيةد حيث بلغت قيمة   ف = 

 (. 0.440الداللة   

أمبا بالنسببببة للتفاعل بني متغريي مكان الرعاية والنوع االجتامعي أإن 

( تشري إىل عدم وجود أثر للتفاعل عىل حالة تحقيم 3     نتائج الجببببببببدول

( ومستوى الداللة    1.62الهوية النفسيةد حيث بلببببببغت قيببببببمة   ف = 

0.204.) 

( إىل عبدم وجود أروق ذات داللببة 3كبذلبك أشبببارت نتببائج الجبدول  

إحصبببائية بني املراهقني املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعاية واملراهقني العاديني 

أرسهم يف حالة تعليم الهوية النفسبببيةد أقد بلغت قيمة   ف = املقيمني مع 

 (. 0.068( ومستوى الداللة    3.36
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أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور  3    الثببنايئ الجبدول

( 0.56النفسبببية حيث بلغت قيمة   ف = واإلنباث يف حبالبة تعليم الهويبة 

 (.  0.453ومستوى الداللة   

أمبا بالنسببببة للتفاعل بني متغريي مكان الرعاية والنوع االجتامعي أإن 

( تشري إىل عدم وجود أثر للتفاعل عىل حالة تحقيم 3     نتائج الجببببببببدول

 ( ومستوى الداللة   1.18الهوية النفسيةد حيث بلغت قيمببببببببببببة   ف = 

0.673. ) 

( عدم وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني 3ويتضبببح من الجبدول  

املراهقني املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعبايبة واملراهقني العاديني املقيمني مع 

( 0.07أرسهم يف درجببة متثببل القيم االجتامعيببةد  أقببد بلغببت قيمببة   ف = 

 (.0.789ومستوى الداللة   

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

(د إىل وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور  3   الثنايئ الجببببببببببببدول 

( 7.16واإلنباث يف درجبة متثبل القيم االجتامعيبةد حيبث بلغت قيمة   ف = 

(د يتبني أن  2( د وبالنظر إىل املتوسببطات جدول    0.008ومسببتوى الداللة   

( أقل من املتوسط الكيل للمراهقات 53.55املتوسط الكيل للمراهقني الذكور  

( د أي أن املراهقات اإلناث لديهن درجة متثل للقيم  أعىل من 55.29اإلناث  

 املراهقني الذكور.
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أمبا بالنسببببة للتفاعل بني متغريي مكان الرعاية والنوع االجتامعي أإن 

( تشري إىل عدم وجود أثر للتفاعل يف درجة متثل القيم 3     نتائج الجببببببدول

 (. 0.314( ومستوى الداللة   1.01  ف =   االجتامعيةد حيث بلغببت قيمبة

 السؤال الثاع :

( α=  0.05  هل هناك أروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ة ختالف يف الحالة األرسيجتامعية تعزى إىل اال يف الخصبببائص النفسبببيبة واال 

 مجهويل النسببببب د األيتببام د ضبببحببايببا التفكببك األرسي د العبباديني( والنوع 

  االجتامعي والتفاعل بينهام ؟ 

ولإلجابة عن هذا السببؤال تم إيجاد املتوسببطات واالنحراأات املعيارية 

ألداء أأراد العينة  عىل مقاييس الخصببائص النفسببية واالجتامعية تبعاً للحالة 

النوع و ( مجهويل النسببببد األيتامد ضبببحايا التفكك األرسيد العاديني األرسية 

 ( يوضح ذلك.4    االجتامعي   ذكورد إناث ( والتفاعل بينهام والجدول
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 (  4جدول   

املتوسطات الحسابية واالنحراأات املعيارية ألداء أأراد العينة عىل 

الحالة األرسية و النوع مقاييس الخصائص النفسية واالجتامعية حسب 

 االجتامعي

الخصائص 

النفسية 

 واالجتامعية

 الحالة

 األرسية

 للمراهقني

 النوع االجتامعي

 املجموع اإلناث الذكور
املتوسط 
 الحسايب

 

االنحراف 
 املعياري

 

املتوسط 
 الحسايب

 

االنحراف 
 املعياري

 

املتوسط 
 الحسايب

 

االنحراف 
 املعياري

 
 

 األمن

 النفيس 

مجهولو 
 النسب

21.57 7.76 23.45 8.29 22.62 8.07 

 5.39 23.00 5.49 24.36 4.98 21.50 األيتام
التفكك 
 األرسي

22.03 5.41 24.24 5.08 22.89 5.35 

 5.88 20.31 6.29 20.05 5.45 20.57 العاديون
 

 املجموع
21.16 5.96 21.97 6.93 21.56 

 
 

6.47 
 
 

 

 االكت اب

مجهولو 
 النسب

17.64 9.79 19.77 10.29 18.71 10.08 

 10.97 18.86 10.01 18.09 12.15 19.70 األيتام
التفكك 
 األرسي

18.36 10.96 23.80 11.05 20.48 11.23 

 11.80 14.46 11.43 15.86 12.15 12.68 العاديون
 10.96 17.96 10.88 19.00 10.96 16.91 املجموع

 
 

 

 القلم

مجهولو 
 النسب

43.25 6.78 46.63 6.14 45.14 6.61 

 7.73 48.40 7.09 48.45 8.57 48.35 األيتام
التفكك 
 األرسي

48.28 5.27 48.04 5.73 48.19 5.41 

 7.22 45.27 7.87 45.23 6.55 45.31 العاديون
 6.98 46.02 7.16 46.31 6.80 45.73 املجموع
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 حالة

 اضطراب

 الهوية

مجهولو 
 النسب

26.23 4.82 27.57 6.35 26.98 5.74 

 7.39 27.33 8.34 26.27 6.17 28.50 األيتام
التفكك 
 األرسي

27.36 6.80 26.92 9.07 27.19 7.70 

 6.67 27.54 6.44 26.09 6.61 28.98 العاديون
 6.69 27.32 6.98 26.62 6.32 28.02 املجموع

 حالة

 انغالق

 الهوية

مجهولو 
 النسب

27.00 7.78 30.32 7.47 28.86 7.75 

 7.29 30.31 6.20 27.09 6.85 33.85 األيتام
التفكك 
 األرسي

30.59 8.45 26.64 6.42 29.05 7.91 

 6.60 30.48 7.03 28.83 5.71 32.13 العاديون
 7.19 29.84 7.06 28.78 7.19 30.89 املجموع

 حالة

 تحقيم

 الهوية

مجهولو 
 النسب

31.23 7.80 30.55 7.56 30.85 7.63 

 6.37 33.17 5.58 31.68 6.92 34.80 األيتام
التفكك 
 األرسي

33.28 7.24 32.48 8.79 32.97 7.82 

 6.62 33.88 6.64 34.05 6.63 33.70 العاديون
 7.14 32.91 7.20 32.64 7.08 33.19 املجموع

 

الخصائص 

النفسية 

 واالجتامعية

 الحالة

 األرسية

 للمراهقني

 النوع االجتامعي

 املجموع اإلناث الذكور
املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 حالة

 تعليم

 الهوية

مجهولو 
 النسب

29.55 6.45 29.63 7.64 29.59 7.10 

 6.54 30.21 5.92 28.77 6.96 31.80 األيتام
التفكك 
 األرسي

30.97 7.11 30.84 9.20 30.36 7.92 

 6.18 31.36 6.25 31.25 6.13 31.47 العاديون
 6.76 30.74 7.04 30.48 6.48 30.99 املجموع

 القيم

 االجتامعية

مجهولو 
 النسب

53.36 5.95 55.80 6.63 54.73 6.43 

 5.86 54.52 3.94 55.00 7.50 54.00 األيتام
التفكك 
 األرسي

54.62 7.24 53.40 7.12 54.14 7.16 

 6.70 54.33 6.40 55.53 6.81 53.13 العاديون
 6.61 54.42 6.35 55.29 6.76 53.55 املجموع
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يالحل من الجدول   ( وجود أروق ظاهرية بني متوسطات املراهقني  4ًُ

مجهويل النسب واأليتام والتفكك األرسي والعاديني عىل مقياس األمن النفيسد 

حيث تبني أن العاديني هم األكرث شبببعوراً باألمن النفيسببب ظاهرياً حيث بلغ 

(د وأقلهم شبببعوراً باألمن النفيسببب األيتام حيث بلغ  20.31املتوسبببط الكيل  

(د حيبث تُشبببري العالمة العليا عىل مقياس األمن 23.00 الكيل    املتوسبببط

 النفيس إىل تدع الشعور باألمن النفيس.

( أن اإلناث األيتام  4أما بالنسبة للنوع االجتامعي أيتضح من الجدول   

(د وأن اإلناث  24.36أقل شببعوراً باألمن النفيسبب حيث بلغ املتوسببط الكيل   

رسهن  األكرث شببعوراً باألمن النفيسبب ظاهرياًد حيث العاديات املقيامت مع أُ 

 (. 20.05بلغ املتوسط   

وجود أروق ظبباهريببة بني متوسبببطببات 4) كامُ يالحل من الجببدول   

املراهقني مجهويل النسببببب واأليتببام والتفكببك األرسي والعبباديني عىل قببامئببة 

غ لاالكت بابد حيبث تبني أن ضبببحبايبا التفكبك األرسي األكرث اكت بابباً حيث ب

( واملراهقني املقيمني مع أرسهم األقل اكت اباً حيث  20.48املتوسبببط الكيل   

 (. 14.46بلغ املتوسببببببط الكيل  

أما بالنسببببة للنوع االجتامعي وحسبببب الحالة األرُسية أيتضبببح من  

أن إنباث التفكك األرسي األكرث اكت اباًد حيث بلغ املتوسبببط   4) الجبدول   

   (. 12.68لعاديني األقل اكت اباًد حيث بلغ املتوسط   (د وأن ذكور ا 23.80
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أن مجهويل النسبببب هم األقل قلقاً ظاهرياً  4) و يتضببح من الجدول   

(د وأن األيتام هم األكرث قلقاً حيث بلغ  45.14حيبث بلغ املتوسبببط الكيل   

 (.48.40املتوسط الكيل  

أما بالنسبببة للنوع االجتامعي وحسببب الحالة األرُسية أيتضببح أن إناث 

(د وان الذكور مجهويل النسب 48.45األيتام األكرث قلقاًد حيث بلغ املتوسبط   

 .43.25)    األقل قلقاً حيث بلغ املتوسببط 

( أن  مجهويل النسبببب األعىل ظاهرياً يف  4 كذلك يُالحل من الجدول  

(د وأن 26.98ية النفسبببية حيث بلغ املتوسبببط الكيل  حالة اضبببطراب الهو

العاديني هم األقل عىل حالة اضببطراب الهوية النفسببية حيث بلغ املتوسببط 

 (د حيث تشري الدرجة العليا إىل تدع اضطراب الهوية النفسية. 27.54الكيل   

أما بالنسبببة للنوع االجتامعي وحسب الحالة األرُسية أيتضح أن الذكور 

هم األقل شبعوراً بحالة اضطراب الهوية النفسية حيث بلغ املتوسط  العاديني

واإلناث العاديات هم األكرث شبعوراً بحالة اضطراب الهوية النفسية 28.98)  

 (.  26.09حيث بلغ املتوسط   

( أن مجهويل النسبببب هم األكرث شبببعوراً  4كذلك يُالحل من الجدول   

( د  28.86حيث بلغ املتوسبببط الكيل  بحالة انغالق الهوية النفسبببية ظاهرياً 

وأن  العباديني هم األقل شبببعوراً بحالة  انغالق الهوية النفسبببية حيث بلغ 

   ( .30.48املتوسط الكيل   
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( أن الذكور األيتام  4أما بالنسبة للنوع االجتامعي أيتضح من الجدول   

 (33.85)  هم األقل شعوراً بحالة انغالق الهوية النفسية حيث بلغ املتوسط 

د وأن إنباث ضبببحايا التفكك األرسي هم األكرث شبببعوراً بحالة انغالق الهوية 

 (. 26.64النفسيةد حيث بلغ املتوسط   

( أن العباديني هم األكرث شبببعوراً بحالة تحقيم  4ويتبني من الجبدول   

(  ومجهولو النسب 33.88الهوية النفسية ظاهرياً حيث بلغ املتوسط الكيل  

هم األقل شببعوراً بحالة تحقيم الهوية النفسببيةد حيث بلغ املتوسببط الكيل   

30.85.) 

أما بالنسبة للنوع االجتامعي وحسب الحالة األرسية أيتضح من الجدول 

( أن الذكور األيتام هم األكرث شببعوراً بحالة تحقيم الهوية النفسببية أقد  4  

ث مجهوالت النسببب هم األقل شببعوراً بحالة ( واإلنا34.80بلغ املتوسببط   

 (. 30.55تحقيم الهوية النفسية حيث بلغ املتوسببط   

( أن مجهويل النسبببب هم األكرث شبببعوراً بحالة  4ويتضبببح من الجدول      

 هم ني(  والعادي29.59تعليم الهوية النفسبببيةد حيث بلغ املتوسبببط الكيل  

ية حيث بلغ املتوسبببط الكيل   األقبل شبببعوراً بحالة تعليم الهويةد النفسببب

 (د حيث تشري العالمة العليا إىل تدع تعليم الهوية النفسية.31.36
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أما بالنسببببة للنوع االجتامعي وحسبببب الحالة األرسية أيتضبببح من  

( أن الذكور األيتام هم األقل شعوراً بحالة تعليم الهوية النفسية  4الجدول   

د واإلناث األيتام هن األكرث شعوراً بحالة (31.80) حيث بلغ املتوسببببببببببط 

 (. 29.63تعليم الهوية النفسيةد حيث بلغ املتوسببط   

(  أن مجهويل النسبببب هم األكرث متثالً  4كبذلبك  يُالحل من الجدول   

(د وأن ضبببحايا 54.73للقيم االجتامعية ظاهرياً حيث بلغ املتوسبببط الكيل   

 م االجتامعيةد حيث بلغ املتوسبببط الكيلالتفكبك األرسي هم األقل متثالً للقي

 54.14.) 

أما بالنسببببة للنوع االجتامعي وحسبببب الحالة األرسية أيتضبببح من  

( أن اإلناث مجهوالت النسب األكرث متثالً للقيم االجتامعية حيث  4الجدول   

(د وان البذكور العاديني األقل متثالً للقيم االجتامعيةد 55.80بلغ املتوسبببط   

 .(53.13)  املتوسبببط حيث بلغ 

وللتأكد من الداللة اإلحصائية للفروق الظاهرية يف متوسطات الخصائص 

النفسببية واالجتامعية ألأراد العينة حسببب الحالة األرسية والنوع االجتامعي 

( 5والتفباعل بينهام أقد تم اسبببتخدام تحليل التباين الثنايئد والجدول رقم  

 يوضح ذلك .
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 (5جدول   
التباين الثنايئ لفحص الفروق يف متوسطات األداء عىل  تحليل 

 الخصائص النفسية واالجتامعية  حسب الحالة األرسية و النوع االجتامعي
 الخصائص

النفسية 

 واالجتامعية

 مصدر
 التباين

 

 مجموع
 املربعات

 

 درجات
 الحرية

 

 متوسط
 املربعات

 

 قيمة
 ف
 

 مستوى
 الداللة

 
 

 األمن

 النفيس

 0.002 5.21 210.17 3 630.52 األرسيةالحالة 
النوع 
 االجتامعي

186.87 1 186.87 1.63 0.207 

الحالة األرسية * 
النوع 
 االجتامعي 

190.72 3 63.57 1.58 0.195 

   40.35 398 16057.52 الخطأ
    405 16943.83 املجموع

 

 

 االكت اب

 0.001 6.02 694.17 3 2082.52 الحالة األرسية
النوع 
 االجتامعي

376.62 1 376.62 3.26 0.072 

الحالة األرسية * 
النوع 
 االجتامعي 

326.74 3 108.91 0.94 0.419 

   115.36 398 45914.15 الخطأ

    405 48645.20 املجموع
 

 

 القلم

 0.001 5.27 247.80 3 743.41 الحالة األرسية
النوع 
 االجتامعي

44.97 1 44.97 0.96 0.329 

الحالة األرسية * 
النوع 
 االجتامعي

223.57 3 74.52 1.58 0.193 

     47.04 398 18723.34 الخطأ
       405 19734.80 املجموع

 
 حالة
 اضطرا ب
 الهوية

 0.885 0.22 9.58 3 28.74 الحالة األرسية
النوع 
 االجتامعي

80.03 1 80.03 1.81 0.179 

الحالة األرسية * 
النوع 
 االجتامعي

317.79 3 105.93 2.40 0.067 

   44.13 398 17561.77 الخطأ
 املجموع

18100.73 405   
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الخصائص 

النفسية 

 واالجتامعية

 مصدر
 التباين

 

 مجموع
 املربعات

 

 درجات
 الحرية

 

 متوسط
 املربعات

 

 قيمة
 ف
 

 مستوى
 الداللة

 
 
 
 حالة
 انغالق
 الهوية

 0.083 2.24 107.93 3 323.80 الحالة األرسية
النوع 
 االجتامعي

515.25 1 515.25 10.68 0.001 

الحالة األرسية * 
النوع 
 االجتامعي

1075.63 3 358.54 7.43 0.000 

   48.22 398 19193.20 الخطأ
    405 20953.27 املجموع

 
 
 حالة
 تحقيم
 الهوية

 0.008 3.96 197.60 3 592.79 الحالة األرسية
النوع 
 االجتامعي

81.25 1 81.25 1.63 0.203 

الحالة األرسية * 
النوع 

 االجتامعي
109.69 3 36.56 0.73 0.533 

 
 49.96 398 19883.43 الخطأ

 
 

 
 

 
   405 20625.98 املجموع

 
 

 
 
 حالة
 تعليم
 الهوية

 0.190 1.59 72.88 3 218.63 الحالة األرسية
النوع 
 االجتامعي

49.19 1 49.19 1.08 0.300 

الحالة األرسية * 
النوع 
 االجتامعي

80.60 3 26.87 0.59 0.623 

   45.73 398 18199.09 الخطأ
    405 18520.80 املجموع

 

 القيم

 االجتامعية

 0.958 0.10 4.50 3 13.49 الحالة األرسية
النوع 
 االجتامعي 

96.47 1 96.47 2.23 0.136 

الحالة األرسية * 
النوع 
 االجتامعي 

172.59 3 57.53 1.33 0.264 

   43.20 398 17192.47 الخطأ
    405 17676.82 املجموع

 



 161 

( وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني الحالة  5يتضبببح من الجدول   

( 5.21األرسية للمراهقني يف الشببعور باألمن النفيس أقد بلغت قيمة   ف = 

( ولتحديد اتجاه الفروق أجريت املقارنات 002.0ومبببببببببستوى الداللببببببة   

البعبديبة بباسبببتخدام اختبار شببباأيه بني حاالت املراهقني األرسية  مجهويل 

يسد عىل الشعور باألمن النف( النسبد األيتامد ضحايا التفكك األرسيد العاديني

 ( يوضح ذلك . 6والجدول   

 ( 6جدول   

لفحص الفروق يف متوسطات اختبار شاأية 
الشعور باألمن النفيس حسب الحالة األرسية 

 للمراهقني
 

الحالة 
 األرسية

التفكك  األيتام مجهولو النسب
 األرسي

   0.38 األيتام
التفكك 
 األرسي

0.27 -0.11  

 *2.58- *2.69- *2.31- العاديون

  ≤ 0.05α) 
 

( أن مجهويل النسببب وضحايا 6وتشبري نتائج جدول املقارنات البعدية   

التفكك األرسي واأليتام أقل شعوراً باألمن النفيس من العادينيد هذا ومل تظهر 

أروق يف الشبعور باألمن النفيس بني مجهويل النسب واأليتام وضحايا التفكك 

  األرسي. 
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أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 5    دولالثنايئد جببببب

( ومستوى 1.63واإلناث يف الشعور باألمن النفيسد حيث بلغت قيمة   ف = 

 (.0.207الداللة   

( عدم وجود أثر للتفاعل بني الحالة األرسية 5هبذا ويظهر من الجدول  

ة النفيسد حيث بلغت قيمللمراهقني والنوع االجتامعي عىل الشببعور باألمن 

 ( .0.195( ومستوى الداللة  1.58  ف =

( إىل وجود أروق ذات داللة إحصائية  5كذلك أشببارت نتائج الجدول   

بني الحالة األرسية للمراهقني يف الشبببعور باالكت ابد أقد بلغت قيمة   ف = 

 ( . 001.0    ( ومستوى الداللبببة6.02

املقارنات البعدية باسبببتخدام اختبار ولتحبديبد اتجباه الفروق أجريت 

شباأيه بني حاالت املراهقني األرسية  مجهويل النسببد األيتامد ضحايا التفكك 

 ( يوضح ذلك. 7عىل الشعور باالكت ابد والجدول    (األرسيد العاديني
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 ( 7   (جدول 
اختبار شاأيه لفحص الفروق يف متوسطات 

 االكت اب حسب الحالة األرسية
 

 
 
 
 

 

  ≤ 0.05α) 
 
( أن املراهقني املقيمني مع أرسهم 7يتضح من جدول املقارنات البعدية  

ر ومجهويل النسببببد ومل تظهأقل اكت ابًا من األيتام  وضبببحايا التفكك األرسي 

يف الشعور باالكت اب بني األيتام ومجهويل النسب  ذات داللة إحصببائية أروق

 وضحايا التفكك األرسي . 

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 5    الثنايئ جبببببدول 

( ومسبببتوى 3.26د حيث بلغت قيمة   ف = باالكت اب واإلناث يف الشبببعور

 (.0.072الداللة   

 التفكك األيتام العاديون األرسية الحالة
 األرسي

   *-4.40 األيتام
  -1.62 *-6.02 التفكك األرسي
 1.77 0.15 *-4.25 مجهولو النسب 
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( عببدم وجود أثر للتفبباعبل بني الحببالبة األرسيببة 5هبذا ويظهر من الجبدول  

للمراهقني والنوع االجتامعي عىل الشببعور باالكت ابد حيث بلغت قيمة   ف 

 (.419 .0           ( ومسبتوى الداللة  0.94=

( وجود أروق ذات داللة إحصائية بني  5كذلك أشبارت نتائج الجدول   

( 5.27الحالة األرسية للمراهقني يف الشبببعور بالقلمد أقد بلغت قيمة   ف = 

(د ولتحبديبد اتجباه الفروق أجريبت املقارنات  001.0ومسبببتوى البداللبة   

 يلو ة  مجهالبعبديبة بباسبببتخدام اختبار شببباأيه بني حاالت املراهقني األرسي

عىل الشبببعور بالقلم ( النسببببد األيتبامد ضبببحايا التفكك األرسيد العاديني

 ( يوضح ذلك. 8والجدول   
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 ( 8جدول   
اختبار شاأيه لفحص الفروق يف متوسطات  

 القلم حسب الحالة األرسية
 

 

 

 

0.05α)   ≤ 
(  أن األيتام وضببحايا التفكك 8ويتضببح من جدول املقارنات البعدية   

األرسي أعىل يف القلم من العبباديني ومجهويل النسبببببد ومل تظهر أروق ذات 

وضبببحايا داللة إحصبببائية بني العاديني ومجهويل النسبببب من جهةد واأليتام 

 التفكك األرسي من جهة أخرى يف القلم.

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 5     الثنايئ جبببببدول

( ومستوى الداللة 0.96حيث بلغت قيمة   ف =  بالقلمد واإلناث يف الشعور

  0.329.) 

( عدم وجود أثر للتفاعل بني الحالة األرسية 5ذا ويظهر من الجدول  هب

للمراهقني والنوع االجتامعي عىل الشببعور بالقلمد حيث بلغت قيمة   ف = 

 .0.193)         ( ومستوى الداللبببة  1.58

الحالة 
 األرسية

التفكك  األيتام مجهولو النسب
 األرسي

   *3.2648 األيتام

التفكك 
 األرسي

3.0475* -0.2173  

 *2.9175- *3.1348- 0.1300 العاديون
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( إىل عدم وجود أروق ذات داللة 5وتشبببري نتبائج تحليبل التبباين الجدول  

إحصبببائية بني الحالة األرسية للمراهقني يف حالة اضبببطراب الهوية النفسبببيةد 

 (.0.885( ومستوى الداللة   0.22حيث بلغت قيمة   ف = 

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

ات داللة إحصائية بني الذكور ( إىل عدم وجود أروق ذ5    الثنايئ جبببببدول 

( 1.81واإلناث يف حالة اضببطراب الهوية النفسببيةد حيث بلغت قيمة   ف = 

 (.0.179ومستوى الداللة   

( عدم وجود أثر للتفاعل بني الحالة األرسية 5هبذا ويظهر من الجدول  

للمراهقني والنوع االجتامعي يف حالة اضببطراب الهوية النفسيةد حيث بلغت 

 (.0.067( ومستوى الداللة   2.40قيمة   ف = 

( عدم وجود 5كبذلك يتضبببح من نتائج تحليل التباين الثنايئ  الجدول  

لمراهقني عىل حالة انغالق أروق ذات داللبة إحصبببائيبة بني الحالة األرسية ل

( ومسببتوى الداللة   2.24  ف =   الهوية النفسببيةد حيث بلغت قيببببببببببمة 

0.083.) 

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 5    الثنايئ جببببببببببببدول 

( 10.68النفسبببيةد حيث بلغت قيمة   ف =  واإلناث يف حالة انغالق الهوية

يتضح أن املتوسط (  4(د وبالرجوع إىل جدول   0.001ومستوى الداللة   
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أعىل من املتوسبببط الكيل  للمراهقببات  30.89) الكيل للمراهقني الببذكور   

 ث لديهن انغالق  (د أي أن املراهقات اإلنا 28.86اإلناث  حيث بلغ املتوسط   

 يف الهوية النفسية أعىل من املراهقني الذكور.

( وجود أثر للتفبباعببل بني الحببالببة األرسيببة 5هببذا ويظهر من الجببدول  

للمراهقني والنوع االجتامعي عىل حالة انغالق  الهوية النفسببيةد حيث بلغت 

يبني التفاعل ( 3(د والشببكل  0.000    ( ومسببتوى الداللة7.43قيمة   ف = 

 .ية والنوع االجتامعي عىل حالة انغالق الهوية النفسيةبني الحالة األرس
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 ( 3الشكل   

 التفاعل بني الحالة األرسية والنوع االجتامعي عىل حالة انغالق
 الهوية النفسية 

( أن اإلناث بشكل عام ويف جميع الحاالت األرسية 3يتضح من الشكل   

 الهوية النفسية.وذكور مجهويل النسب هم األكرث انغالقاً يف 

( إىل وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني 5وأشبببارت نتائج الجدول  

الحالة األرسية للمراهقني يف حالة تحقيم الهوية النفسببيةد حيث بلغت قيمة 

 (.0.008   ( ومببستوى الداللة 3.96  ف = 

ولتحبديبد اتجاه الفروق أجريت املقارنات البعدية باسبببتخدام اختبار  

حاالت املراهقني األرسية  مجهويل النسببد األيتامد ضحايا التفكك  شباأيه بني

( يوضبببح  9عىل حالة تحقيم الهوية النفسبببيةد والجدول    (األرسيد العاديني

 ذلك.

 ( 9جدول   

اختبار شاأيه لفحص الفروق يف متوسطات حالة 
 تحقيم الهوية النفسية حسب الحالة األرسية

 

 

 

 
 

  ≤ 0.05α) 

الحالة 
 األرسية

التفكك  األيتام مجهولو النسب
 األرسي

   2.32 األيتام
التفكك 
 األرسي

2.12 -0.20  

 0.91 0.71 *3.02 العاديون
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(  أن العاديني أكرث تحقيقاً 9ويتضبببح من جبدول املقبارنبات البعدية   

 يف ذات داللة إحصائية للهوية النفسبية من مجهويل النسب د ومل تظهر أروق

 تحقيم الهوية النفسية بني األيتام ومجهويل النسب وضحايا التفكك األرسي.

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 5    الثنايئ جبببببدول 

( 1.63يمة   ف = واإلنباث يف حبالة تحقيم الهوية النفسبببيةد حيث بلغت ق

 ( .0.203ومستوى الداللة   

(  عببدم وجود أثر للتفبباعببل بني الحببالببة األرسيببة 5كام يظهر من الجببدول  

للمراهقني والنوع االجتامعي عىل حالة تحقيم الهوية النفسببيةد حيث بلغت 

 (.0.533      ( ومستوى الداللة0.73قيمة   ف = 

أروق ذات داللة إحصببائية ( إىل عدم وجود 5وأشببارت نتائج  الجدول  

بني الحبالبة األرسية للمراهقني يف حالة تعليم الهوية النفسبببيةد حيث بلغت 

 (.0.190        ( ومستوى الداللة 1.59قيمة   ف = 

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 5    الثنايئ جبببببدول 

( 1.08واإلنباث يف حبالبة تعليم الهوية النفسبببيةد حيث بلغت قيمة   ف = 

 (.0.300ومستوى الداللة   
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( عببدم وجود أثر للتفبباعبل بني الحببالبة األرسيببة 5هبذا ويظهر من الجبدول  

غت يةد حيث بلللمراهقني والنوع االجتامعي يف حبالبة تعليم الهوية النفسببب

 (.0.623       ( ومستوى الداللة 0.59قيمة   ف = 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصببائية 5وأشببارت نتائج الجدول  

بني الحبالبة األرسيبة للمراهقني يف درجة متثل القيم االجتامعيةد حيث بلغت 

 ( .0.958     ( ومستوى الداللة 0.10قيمة   ف = 

نوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين أما بالنسببببة ملتغري ال

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 5الثنايئ جبببببببببدول  

( 2.23واإلنباث يف درجبة متثبل القيم االجتامعيبةد  حيث بلغت قيمة   ف = 

 (.0.136ومستوى الداللة   

األرسيببة ( عببدم وجود أثر للتفبباعببل بني الحببالببة 5ويظهر من الجببدول  

للمراهقني والنوع االجتامعي عىل درجبة متثل القيم االجتامعيةد حيث بلغت 

 (.0.264( ومستوى الداللة  1.33قيمة   ف =
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 السؤال الثالث :

( α =0.05هل هناك أروق ذات داللة إحصببائية عند مسببتوى الداللة  

جهببة الراعيببة للمراهقني صببببائص النفسبببيببة واالجتامعيببة تعزى إىل اليف الخ

 املقيمني يف مؤسسات الرعاية االجتامعيةد و التي ترشف عليها وزارة التنمية 

( والنوع االجتامعي  SOSاالجتامعيببةد واملراهقني املقيمني يف قرى األطفببال 

  والتفاعل بينهام؟

ولإلجباببة عن هبذا السبببؤال أقد تم إيجاد املتوسبببطات واالنحراأات 

بعاً ت أأراد عينة  الدراسببة عىل الخصائص النفسية واالجتامعيةاملعيارية ألداء 

للجهة الراعية   مقيمني يف مؤسببسببات الرعاية االجتامعية التي ترشببف عليها 

( وللنوع االجتامعي   SOS وزارة التنمية االجتامعيةد مقيمني يف قرى األطفال

 ( يوضح ذلك. 10 ذكورد إناث( والتفاعل بينهامد والجببدول  
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 (10جدول   
املتوسطات الحسابية واالنحراأات املعيارية ألداء أأراد العينة عىل مقاييس 
 الخصائص النفسية واالجتامعية حسب الجهة الراعية و النوع االجتامعي

الخصائص 

النفسية 

 واالجتامعية

 

 الجهة

 الراعية 

 النوع االجتامعي

 املجموع اإلناث الذكور
املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 

األمن 

 النفيس

مؤسسات 
 أخرى

22.91 4.91 24.59 5.04 23.76 5.03 

 قرى األطفال
SOS 

20.38 7.59 22.94 8.82 21.64 8.28 

 املجموع
21.73 6.40 23.83 7.03 22.78 6.79 

 

 االكت اب

مؤسسات 
 أخرى

20.89 11.43 22.38 11.42 21.64 11.40 

 قرى األطفال
SOS 

10.81 10.34 13.36 9.40 12.07 9.92 

 11.73 17.23 11.42 18.26 12.00 16.19 املجموع

 

 القلم

مؤسسات 
 أخرى

49.00 6.67 48.41 6.19 48.70 6.41 

 قرى األطفال
SOS 

42.88 6.03 46.11 6.15 44.47 6.27 

 6.67 46.75 6.25 47.36 7.05 46.15 املجموع

 حالة
 اضطرا ب
 الهوية

مؤسسات 
 أخرى

27.78 5.52 26.66 8.52 27.22 7.18 

 قرى األطفال
SOS 

26.31 6.28 27.70 6.02 27.00 6.16 

 6.71 27.12 7.46 27.14 5.90 27.10 املجموع

 حالة
 انغالق
 الهوية

مؤسسات 
 أخرى

32.07 7.04 27.34 6.42 29.68 7.11 

 قرى األطفال
SOS 

26.96 8.70 30.40 7.61 28.66 8.32 

 7.69 29.21 7.12 28.74 8.22 29.69 املجموع

 حالة
 تحقيم
 الهوية

مؤسسات 
 أخرى

32.93 7.72 31.75 7.36 32.33 7.53 

 قرى األطفال
SOS 

32.44 7.28 30.68 7.68 31.57 7.49 

 7.50 31.98 7.49 31.26 7.48 32.70 املجموع

 حالة
 تعليم
 الهوية

مؤسسات 
 أخرى

31.89 6.98 29.91 7.62 30.89 7.35 

 قرى األطفال
SOS 

28.96 6.30 29.53 7.84 29.24 7.07 

 7.25 30.13 7.69 29.74 6.80 30.52 املجموع
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 القيم 

 االجتامعية

مؤسسات 
 أخرى

54.18 7.13 54.41 6.05 54.30 6.58 

 قرى األطفال
SOS 

53.71 6.30 55.81 6.59 54.75 6.50 

 6.53 54.50 6.31 55.05 6.73 53.96 املجموع

 

يُالحل من الجبدول وجود أروق ظاهرية بني متوسبببطات املراهقني يف 

 عىل مقياس األمن النفيس. SOSمؤسسات الرعاية االجتامعية وقرى األطفال 

أكرث شعوراً باألمن النفيس  SOSحيث تبني أن املراهقني يف قرى األطفال 

ظاهرياً من املراهقني املقيمني يف مؤسببسببات الرعاية التي ترُشف عليها وزارة 

( عىل  23.76 د  21.64التنمية االجتامعيةد أقد بلغت املتوسببطات الكلية    

 التوايلد حيث يعني املتوسط األقل شعوراً أأضل باألمن النفيس.

(  أن املراهقني يف مؤسسات الرعاية  10كذلك تشري املتوسطات جدول   

التي ترُشبف عليها وزارة التنمية االجتامعيةد لديهم  شعور  باالكت اب ظاهرياً 

   د أقد بلغت املتوسطات الكلية    SOSأعىل من املراهقني يف قرى األطفال 

عىل التوايلد حيببث يعني املتوسبببط األعىل شبببعوراً أعىل  12.07 ) د 21.64

 باالكت اب.

(   أن املراهقني  املقيمني يف مؤسببسات الرعايةد  10وتبني من الجدول   

ببف عليها وزارة التنمية االجتامعيةد لديهم شبببعور  بالقلم ظاهرياً  التي ترُشب

 د أقد بلغت املتوسبببطات الكلية    SOSأعىل من املراهقني يف قرى األطفال 

ىل شبببعوراً أعىل عىل التوايلد حيث يعني املتوسبببط األع 44.47 )د   48.70

 بالقلم.
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(  أن املراهقني أيمؤسسات الرعاية التي ترُشف عليها  10وتبني من الجدول   

وزارة التنمية االجتامعيةد لديهم شبببعور  باضبببطراب الهوية النفسبببيةد أقل 

د أقد بلغت املتوسبببطات الكلية SOSظباهرياً من املراهقني يف قرى األطفال 

ايل د حيث يعني املتوسببط األقل شببعوراً أعىل عىل التو  27.00 ) د    27.22 

 باضطراب الهوية النفسية.

(   أن املراهقني يف مؤسسات الرعاية التي ترُشف  10وتبني من الجدول   

عليها وزارة التنمية االجتامعية  لديهم شبببعور  بانغالق الهوية النفسبببية أقل 

توسبببطات الكلية د أقد بلغت امل SOSظاهرياً من املراهقني يف قرى األطفال 

عىل التوايلد حيث يعني املتوسبببط األقل شبببعوراً أعىل  28.66 )  د 29.68 

 بانغالق الهوية النفسية.

(  أن املراهقني يف مؤسسات الرعاية التي ترُشف  10وتبني من الجدول   

عليها وزارة التنمية االجتامعيةد  لديهم شببعور  بتحقيم الهوية النفسببية أكرث 

د أقد بلغت املتوسبببطات الكلية  SOSراهقني يف قرى األطفال ظاهرياً من امل

عىل التوايلد حيث يعني املتوسبببط األعىل شبببعوراً أأضبببل  31.57 ) د32.33 

 بتحقيم الهوية النفسية 
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(  أن املراهقني يف مؤسسات الرعاية التي ترُشف  10وتبني من الجدول   

عليها وزارة التنمية االجتامعيةد لديهم شبببعور  بتعليم الهوية النفسبببية أقل 

د أقد بلغت املتوسبببطات الكلية  SOSظاهرياً من املراهقني يف قرى األطفال 

( عىل التوايلد حيث يعني املتوسط األقل شعوراً أقل بتعليم   29.24د30.89   

 الهوية النفسية.

مؤسبببسبببات الرعاية التي  (  أن املراهقني يف 10و تبني من الجبدول   

ترُشف عليها وزارة التنمية االجتامعية أقل متثالً بالقيم االجتامعية ظاهرياً من 

  54.75 د أقد بلغت املتوسبببطات الكلية   SOSاملراهقني يف قرى األطفال 

سبببط األعىل متثالً أأضبببببل للقيم ( عىل التوايلد حيببث يعني املتو 54.30د

 االجتامعية.

أما بالنسببببة للفروق الظاهرية يف املتوسبببطات بني الذكور واإلناث أقد 

 سبم وتم استعراضها يف السؤالني األول والثاع.

وللتأكد من الداللة اإلحصائية للفروق الظاهرية يف متوسطات الخصائص 

الراعية والنوع االجتامعي  النفسبببية واالجتامعية ألأراد العينة حسبببب الجهة

( يوضح 11والتفاعل بينهام أقد تم استخدام تحليل التباين الثنايئد والجدول  

 ذلك.
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 ((11جدول 
تحليل التباين الثنايئ لفحص الفروق يف درجات  الخصائص النفسية  

 واالجتامعية حسب مؤسسات الرعاية والنوع االجتامعي 
الخصائص 
النفسية 
 واالجتامعية

 مصدر
 التباين
 
 

مجموع 
 املربعات
 
 

 درجات
 الحرية

 
 

متوسط 
 املربعات
 
 

 قيمة
 ف
 

 

 مستوى
 ةالدالل
 
 

 
 األمن
 النفيس

 0.026 5.04 224.35 1 224.35 الجهة الراعية
 0.024 5.17 230.19 1 230.19 النوع االجتامعي
الجهة الراعية * 
 النوع االجتامعي

9.93 1 9.93 0.22 0.637 

   44.50 202 8988.16 الخطأ
    205 9451.17 املجموع

 
 االكت اب

 0.000 40.41 4664.09 1 4664.09 الجهة الراعية
 0.181 1.80 208.16 1 208.16 النوع االجتامعي
الجهة الراعية * 
 النوع االجتامعي

14.52 1 14.52 0.13 0.723 

   115.43 202 23316.63 الخطأ
    205 28216.28 املجموع

 
 القلم

مؤسسات 
 الرعاية

909.21 1 909.21 23.08 0.000 

 0.134 2.27 89.33 1 89.33 النوع االجتامعي
الجهة الراعية * 
 النوع االجتامعي

186.79 1 186.79 4.74 0.031 

   39.39 202 7957.27 الخطأ
    205 9130.37 املجموع

 حالة
 اضطراب
 الهوية
 

 0.820 0.05 2.34 1 2.34 الجهة الراعية
 0.887 0.02 0.92 1 0.92 النوع االجتامعي
الجهة الراعية * 
 النوع االجتامعي

80.66 1 80.66 1.78 0.184 

   45.31 202 9152.08 الخطأ
    205 9235.20 املجموع

 حالة
 انغالق
 الهوية

 0.325 0.97 53.75 1 53.75 الجهة الراعية
 0.536 0.38 21.21 1 21.21 النوع االجتامعي
الجهة الراعية * 
 النوع االجتامعي

856.08 1 856.08 15.49 0.000 

   55.26 202 11163.50 الخطأ
 املجموع

12120.60 205   
 

 

 حالة
 تحقيم
 الهوية
 

 0.459 0.55 31.10 1 31.10 الجهة الرعية
 0.164 1.95 110.15 1 110.15 النوع االجتامعي
الجهة الراعية * 
 النوع االجتامعي

4.30 1 4.30 0.08 0.783 

   56.43 202 11398.23 الخطأ
 املجموع

11539.92 205   
 
 

  



 176 

الخصائص 
النفسية 
 واالجتامعية

 مصدر
 التباين

مجموع 
 درجات الحرية املربعات

متوسط 
 املربعات

 قيمة
 ةمستوى الدالل ف

 
 تعليم
 الهوية
 النفسية

 0.102 2.69 140.31 1 140.31 الجهة الراعية
النوع 
 االجتامعي

25.31 1 25.31 0.49 0.486 

الجهة الراعية * 
النوع 
 االجتامعي

83.45 1 83.45 1.60 0.207 

   52.07 202 10517.52 الخطأ
 املجموع

10773.46 205   
 
 
 

 
 القيم

 االجتامعية

 0.613 0.26 10.93 1 10.93 الجهة الراعية
النوع 
 االجتامعي

69.41 1 69.41 1.63 0.204 

الجهة الراعية * 
النوع 
 االجتامعي

44.81 1 44.81 1.05 0.307 

   42.68 202 8620.93 الخطأ
    205 8737.50 املجموع

 

( وجود أروق ذات داللببة إحصببببائيببة بني  11ويتضبببح من الجببدول  

املراهقني املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعاية التي ترشبببف عليها وزارة التنمية 

يف الشبببعور ببباألمن SOS االجتامعيببةد واملراهقني املقيمني يف قرى األطفببال

(د 0.026    ( ومستوى الداللببببببببة 5.04النفيسب حيث بلغت قيمة   ف = 

( يتضببح أن املتوسببط الكيل للمراهقني  10وبالنظر إىل املتوسببطات جدول   

 للمراهقني  أقل من املتوسط  الكيل SOS  ( 21.64 )  املقيمني يف قرى األطفال
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(د أي أن املراهقني  23.76املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية  

أكرث شببعوراً باألمن النفيسبب من املراهقني   SOS     املقيمني يف قرى األطفال

 .املقيمني يف مؤسسات الرعاية التي ترشف عليها وزارة التنمية االجتامعية

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين  

( إىل وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف 11جبببببببببدول   

( ومسببتوى الداللة   5.17الشببعور باألمن النفيسبب حيث بلغت قيمة   ف =

ني الذكور ( يتضح أن املراهق (10(د وبالنظر إىل املتوسطات جبببببببدول 0.024

من اإلناث حيث   (21.73 ) أكرث شببعوراً باألمن النفيسببد حيث بلغ املتوسببط

 (. 23.83    بلغ املتوسط

( عبدم وجود أثر للتفاعل بني الجهة الراعية 11ويتضبببح من الجبدول  

( 0.22والنوع االجتامعي يف الشعور باألمن النفيسد حيث بلغت قيمة   ف =

 ( .0.637ومستوى الداللة  

( إىل وجود أروق ذات 11ارت نتائج تحليل التباين الثنايئ الجدول  وأش

داللة إحصببائية بني املراهقني املقيمني يف مؤسسات الرعاية التي ترشف عليها 

د حيث  SOSاملراهقني املقيمني يف قرى األطفبال و وزارة التنميبة االجتامعيبة

(د وبالنظر إىل 0.000( ومببببببببببببسببتوى الداللة   40.41بلغت قيمة   ف = 

 SOSاملراهقني املقيمني يف قرى األطفال ( يتضببح أن 10املتوسببطات جدول   

 أقل اكت اباً من املراهقني املقيمني يف مؤسسات الرعاية التي ترشف عليها 
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 ( 12.07    وزارة التنمية االجتامعيةد أقد بلغت املتوسبببطات الكلية

 .األعىل إىل شعور أعىل باالكت اب( عىل التوايلد حيث يشري املتوسط  21.64د

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

(د إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 11     الثنايئ جبببدول

( ومستوى الداللة 1.80واإلناث يف الشعور االكت اب حيث بلغت قيمة   ف =

  0.181.) 

( عبدم وجود أثر للتفاعل بني الجهة الراعية 11الجبدول  ويتضبببح من 

( 0.13والنوع االجتامعي يف الشبببعور بباالكت باب حيبث بلغبت قيمة   ف =

 ( .0.723ومستوى الداللة  

( إىل وجود أروق 11كذلك أشببارت نتائج تحليل التباين الثنايئ الجدول  

امعية لرعاية االجتذات داللة إحصبائية بني  املراهقني املقيمني يف مؤسببسات ا

ببف عليهببا وزارة التنميببة االجتامعيببة واملراهقني رى املقيمني يف ق التي ترشب

( ومستوى 23.08يف الشعور بالقلم د حيث بلغت قيمة   ف =  SOS األطفال

( يتضببح أن ا  10( د وبالنظر إىل املتوسببببببببببببطات جدول   0.000الداللة   

قلقبباً من املراهقني املقيمني يف  أقببل  SOSملراهقني املقيمني يف قرى األطفببال

مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية التي ترشبببف عليها وزارة التنمية االجتامعية 

د حيث يشري املتوسط األعىل إىل  48.70)   د   (44.47حيث بلغت املتوسطات

 .شعورأعىل بالقلم
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أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 11     الثنايئ جبببدول

( ومستوى الداللة   2.27واإلناث يف الشعور بالقلم حيث بلغت قيمة   ف =

0.134.) 

( وجود أثر للتفاعل بني الجهة الراعية والنوع 11ويتضبببح من الجدول  

( ومسبببتوى 4.74االجتامعي يف الشبببعور ببالقلمد حيث بلغت قيمة   ف =

يبني التفبباعببل بني الجهببة الراعيببة والنوع ( 4(د والشبببكببل  0.031الببداللببة  

 االجتامعي عىل الشعور بالقلم.
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 (4الشكل  
 التفاعل بني الجهة الراعية والنوع االجتامعي عىل الشعور بالقلم 

 
( أن الذكور واإلناث املقيمني يف مؤسببسببات الرعاية 4يتضببح من الشببكل   

التابعة لوزارة التنمية االجتامعية أعىل يف الشببعور بالقلم من الذكور واإلناث 

 . SOSاملقيمني يف قرى األطفال 

( إىل عدم وجود أروق 11وأشارت نتائج تحليل التباين الثنايئد الجدول  

ذات داللة إحصائية بني مؤسسات الرعاية للمراهقني يف حالة اضطراب الهوية 

 (.0.820( ومستوى الداللة   0.05  ف =    النفسية حيث بلغت قيمة 

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

ق ذات داللة إحصائية بني الذكور ( إىل عدم وجود أرو 11    الثنايئ جبببدول 

( 0.02واإلناث يف حالة اضببطراب الهوية النفسبببيةد حيث بلغت قيمة   ف =

 ( .0.887ومستوى الداللة   

( عبدم وجود أثر للتفاعل بني الجهة الراعية 11ويتضبببح من الجبدول  

والنوع االجتامعي يف حالة اضببطراب الهوية النفسببية حيث بلغت قيمة   ف 

 ( .0.184توى الداللة  ( ومس1.78=

( عدم وجود 11واتضببح أيضبباً من نتائج تحليل التباين الثنايئ الجدول  

و  SOSأروق ذات داللببة إحصببببائيببة بني املراهقني املقيمني يف قرى األطفببال

 املراهقني املقيمني يف مؤسسات الرعاية االجتامعية التي ترشف عليها وزارة 
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انغالق الهوية النفسببيةد حيث بلغت قيمة   التنمية االجتامعية يف حالة 

 ( . 0.325( ومستوى الداللة   0.97ف =

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 11    الثنايئ جبببدول 

( 0.38ت قيمة   ف =واإلنباث يف حبالبة انغالق الهويبة النفسبببية حيث بلغ

 ( .0.536ومستوى الداللة   

( وجود أثر للتفباعل بني الجهة الراعية والنوع 11ويتضبببح من الجبدول  

( 15.49االجتامعي يف حالة انغالق الهوية النفسبببيةد حيث بلغت قيمة   ف =

يبني التفاعل بني الجهة الراعية والنوع ( 5( د والشكل  0.000ومستوى الداللة  

 . حالة انغالق الهوية النفسية ي عىلاالجتامع
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 ( 5الشكل   
التفاعل بني الجهة الراعية والنوع االجتامعي عىل حالة انغالق 

 الهوية النفسية 
 

أن الذكور املقيمني يف مؤسببسببات الرعاية التي  ( 5  يتضببح من الشببكل 

ببف عليها وزارة التنمية االجتامعية وأن اإلناث املقيامت يف قرى األطفال  ترشب

SOS   هم أكرث انغالقاً للهوية النفسية من الذكور يف قرى األطفالSOS  ومن

 اإلناث يف مؤسسات الرعايةد التي ترشف عليها وزارة التنمية االجتامعية.

( عدم وجود أروق 11من نتبائج تحليبل التبباين الثنبايئ الجبدول   تبني

ذات داللة إحصببائية بني املراهقني املقيمني يف مؤسببسات الرعاية التي ترشف 

يف   SOSعليهبا وزارة التنمية االجتامعية واملراهقني املقيمني يف قرى األطفال 

مسبببتوى ( و 0.55  ف =   حالة تحقيم الهويةد النفسبببية حيث بلغت قيمة

 (. 0.459الداللة   

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 11    الثنايئ جبببدول 

( 1.95واإلنباث يف حبالبة تحقيم الهوية النفسبببيةد حيث بلغت قيمة   ف =

 ( .0.164ومستوى الداللة   

( عبدم وجود أثر للتفاعل بني الجهة الراعية 11من الجبدول  ويتضبببح 

والنوع االجتامعي يف حبالة تحقيم الهوية النفسبببيةد حيث بلغت قيمة   ف 

   ( .0.783( ومستوى الداللة  0.08=
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( عدم وجود أروق 11كذلك بينت نتائج تحليل التباين الثنايئ  الجدول  

 ني يف مؤسببسات الرعاية التي ترشفذات داللة إحصببائية بني املراهقني املقيم

يف   SOSعليهبا وزارة التنمية االجتامعية واملراهقني املقيمني يف قرى األطفال 

( ومستوى الداللة 2.69حالة تعليم الهوية النفسيةد حيث بلغت قيمة   ف =

  0.102 .) 

أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 11    جبببدول الثنايئ 

( 0.49واإلنباث يف حبالبة تعليم الهويبة النفسبببيةد حيث بلغت قيمة   ف =

 (.0.486ومستوى الداللة   

( عبدم وجود أثر للتفاعل بني الجهة الراعية 11ويتضبببح من الجبدول  

النفسبببيةد حيث بلغت قيمة   ف والنوع االجتامعي يف حبالبة تعليم الهوية 

 (.0.207( ومستوى الداللة  1.60=

( إىل عدم وجود أروق 11وأشارت نتائج تحليل التباين الثنايئ  الجدول  

ذات داللة إحصببائية بني املراهقني املقيمني يف مؤسببسات الرعاية التي ترشف 

يف   SOSال طفعليها وزارة التنمية االجتامعيةد واملراهقني املقيمني  يف قرى األ 

( ومسببببببببتوى 0.26درجة متثل القيم االجتامعيةد حيث بلغت قيمة   ف =

 (. 0.612الداللة   
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أما بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أشبببارت نتائج تحليل التباين 

( إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 11     الثنايئ جبببدول

( 1.63م االجتامعيبةد حيبث بلغبت قيمة   ف =واإلنباث يف درجبة متثبل القي

 ( .0.204ومستوى الداللة   

( عدم وجود أثر للتفاعل بني مؤسسات الرعاية 11ويتضح من الجدول  

والنوع االجتامعي يف درجبة متثبل القيم االجتامعيبةد حيبث بلغت قيمة   ف 

 ( .0.307( ومستوى الداللة  1.05=
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 الفصل الخامس

 ُمناقشة النَّتائج
 

هدأت الدراسة إىل تقيص العالقة بني حالة املراهقني األرسية       

 وخصائصهم النفسية واالجتامعية.

أشارت نتائج تحليل التباين للسؤال األول املتعلقة بالفروق يف الخصائص 

النفسببية واالجتامعية بني املراهقني تبعاً ملكان الرعاية  مؤسببسبباتد عاديني( 

ل بينهام إىل وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني والنوع االجتامعي والتفاع

  يف مؤسبببسبببات الرعاية يفيمني مع أرسهم واملراهقني املقيمنياملراهقني املق

الشبعور باألمن النفيسد حيث ظهر أن املراهقني العاديني املقيمني مع أرسهم 

أأضبل يف الشبعور باألمن النفيس من املراهقني املقيمني يف مؤسسات الرعاية 

 جتامعية.اال 

( والتي أظهرت أن  1991وتتفم هذه النتيجة مع نتائج دراسة راغب    

أأراد األرس العادية أأضبببل شبببعوراً باألمن النفيسببب من األطفال املقيمني يف 

( والتي أظهرت تدع  1993مؤسسات الرعاية االجتامعية  ودراسة جاد الله   

الشبببعور بباألمن النفيسببب لدى املراهقني املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعاية 

( التي أظهرت أن اللقطاء بحاجة إىل  1996االجتامعيبةد ودراسبببة درويف   

(  2001تلبية الشببعور باألمن النفيسببد كام تتفم مع نتائج دراسببة نصببار   

تكي ل  نفيسبببٌّ واجتامعيٌّ أعىل والتي أشبببارت إىل أن األطفال العاديني لديهم 

من األطفال املحتضننيد كام تتفم مع دراسة هورتاسو وسايبل  
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Hotacsu,Sibel , 1992  والتي أشبارت بعض نتائجها أن أطفال املؤسسات )

 أقل أمناً من األطفال العاديني.

 

أما بالنسبببة للنوع االجتامعي أقد أشببارت النتائج إىل عدم وجود أروق 

ة إحصببائية بني الذكور واإلناث يف مسببتوى الشببعور باألمن النفيسد ذات دالل

( والتي أشبببارت بعض 1993    وتتفم هذه الدراسبببة مع دراسبببة جاد الله

نتائجها إىل عدم وجود أروق يف مسببتوى الشببعور باألمن النفيسبب لدى طلبة 

 متغري الجنس.مؤسسات الرعاية االجتامعية تعزى إىل 

 مكان الرعاية والنوع االجتامعيص أقد أشببارت أما بالنسبببة للتفاعل بني

النتائج أن اإلناث املقيامت يف مؤسببسببات الرعاية االجتامعية لديهن شببعور  

   بعبدم األمن النفيسبببد وتختلل هبذه النتيجبة مع دراسبببة جباد اللبه   

والتي أشبببارت بعض نتبائجهبا إىل عبدم وجود تأثري للجنس عىل مدى 1993)

 الشعور باألمن النفيس.

وميكن تفسببري عدم شببعور املراهقني يف مؤسببسببات الرعاية االجتامعية 

بعدم الشبببعور باألمن النفيسببب لغياب األرسة والجو األرسيد وعدم إشبببباع 

الحاجات النفسية للمراهقني الذين يعيشون يف املؤسساتد وتذبذب املعاملة 

مهام و وغيباب التثقيل بطبيعبة املرحلبة النامئيبة والتغريات التي تطرأ أيهاد 

حاولت مؤسبسبات الرعاية االجتامعية توأري  الحاجات األسبباسية للمنتفعنيد 

إال أنها لن تكون بديالً مكاأ اً لألرسة  لتحقيم الشعور باألمن النفيس لدى 
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األطفال الذين أن  إىل( 1990 قد أشبببارت نتائج دراسبببة جعفر املراهقنيد أ

 الرعاية الكاملة لهم وإشباعأر ايعيشببون يف مؤسببسات إيوائية بالرغم من تو 

احتيباجاتهم املاديةد إال أنهم ال ينجحون يف حياتهم ما مل تُشببببع احتياجاتهم 

 االنفعالية والعاطفية.

إن الشبببعور باألمن النفيسببب حالة تعتمد بشبببكل مبارش عىل العالقات 

االجتامعيبة ومنبذ الطفولةد وتسبببتمر مع الفرد أثناء تطورهد ورمبا تكون األم 

األب هام املصدر األساب لشعور اإلبن باألمن النفيسد وهذا اإلحساس  ويليها

أر للمقيمني يف مؤسبسات الرعاية االجتامعية كام اباألمومة واألبوة رمبا ال يتو 

( إىل أن األم  (2004أر يف الحياة األرُسية العادية د أقد أشببار مختار  اهو متو 

ونفسبببياًد كام أنها تُلبي حاجات لهبا البدور األكرب يف تنشببب ة الفرد إجتامعياً 

الرعاية و اإلهتامم لُهد وهي املثري لعواطل الفرد وبالتايل املشببباركة االيجابية 

( بأن شعور الفرد باألمن  Winnicott , 1976يف املجتمعد وتؤكد وينيكوت   

 النفيس يرتبط باألمومة املشبعة للحاجات النفسية واالجتامعية.

ذكور واإلناث من حيث الشببعور األمن النفيسببد أما بالنسبببة الختالف ال

أقد أشبارت النتائج إىل عدم وجود أروق  بينهام يف الشببعور باألمن النفيسد 

( من أنه  1993وتتفم هذه النتيجة مع ما توصبببلت إليه دراسبببة جاد الله   

التوجد أروق بني الذكور واإلناث يف الشبعور باألمن النفيسد ورمبا يعود ذلك 

مل وخاصببة االجتامعية املؤثرة يف الشببعور باألمن النفيسبب ال تختلل إىل العوا

كثرياً بني الذكور واإلناثد ومع ذلك أقد أظهرت نتائج تحليل التباين الثنايئ 
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أن اإلناث املقيامت يف مؤسبببسبببات الرعاية لديهن شبببعور  أعىل بعدم األمن 

 ذلك إىل إحساسالنفيسب من اإلناث والذكور املقيمني مع أرُسهمد ورمبا يعود 

اإلنباث بفقبدان مصبببدر الرعاية األسببباب األم واألبد والنظرة الدونية من 

املجتمع لهند والتغريات النامئيبة مبرحلة املراهقةد وهذا اإلحسببباس إنعكس 

عىل شبعور اإلناث املقيامت يف مؤسبسبات الرعاية االجتامعية باألمن النفيس 

 ر.وبالتايل كُن أعىل باإلحساس بذلك من الذكو 

وأشارت النتائج املتعلقة بالفروق يف الخصائص النفسية واالجتامعية بني 

املراهقني تبعاً ملكان الرعاية  مؤسساتد عاديني( والنوع االجتامعي والتفاعل 

بينهام إىل عدم  وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني املراهقني املقيمني مع 

د من حيث الشعور باالكت اب أرسهم واملراهقني املقيمني يف مؤسسات الرعاية

د 1999وتختلل نتائج هذه الدراسببة مع نتائج دراسببات كل من  اإلنديجاعد 

(   والتي أشارت   2002د البقورد   Hotacsu & Sibel , 1992د 2002علياند 

إىل أن أطفال ومراهقي مؤسببسببات الرعاية االجتامعية أعىل يف االكت اب من 

 العاديني.

النتيجبة ببأن املراهقني يف مؤسبببسبببات الرعباية وميكن تفسبببري هبذه 

االجتامعية يخضبببعون إىل برامج اجتامعية وترأيهية مكثفةد بحيث اليشبببعر 

املقيم يف هذه املؤسبببسبببات بالفراغد إضببباأة إىل التوجيهات التي تقدم من 

املتخصبببيني يف تلك املؤسبببسببباتد بحيث تحد من ظهور العوامل املؤدية إىل 

   االكت اب.
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ة ملتغري النوع االجتامعيص أقد أظهرت النتائج عدم وجود أمبا ببالنسبببب

أروق ذات داللة إحصببائية بني الذكور واإلناث يف الشببعور باالكت ابد وميكن 

 كت اب أو عوامل الوقاية منه التختللفسببري ذلك بأن العوامل املؤدية إىل االت

ور واإلناث كبني الذكور واإلناثد أالبي ة االجتامعية التي يعيف بها كل من الذ 

واحدةد ورمبا يكون تأثريها عىل كل منهام متشبببابهاًد إضببباأًة إىل أن االكت اب 

 كحالة نفسية اليُفرق بني الذكور واإلناث.

كام أشارت النتائج املتعلقة بالفروق يف الخصائص النفسية واالجتامعية 

 يبني املراهقني تبعباً ملكبان الرعاية  مؤسبببسببباتد عاديني( والنوع االجتامع

والتفاعل بينهام إىل وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني املراهقني املقيمني 

لقلمد امع أرسهم واملراهقني املقيمني يف مؤسسات الرعاية من حيث الشعور ب

قلم  املراهقني املقيمني يف مؤسببسببات الرعاية أقد أشببارت إىل أن مسببتوى 

اسة تتفم نتائج هذه الدر و االجتامعية أعىل من املراهقني املقيمني مع أرسهمد 

( والتي أشارت إىل أن األطفال املودعني  1995مع دراسبة الدسبوقي وخرض   

باملؤسسات االجتامعية لديهم مستوى  مرتفع من قلم الحالةد كبام تتفم مبع 

والتي أشارت    (Ahmad & Shuriquie , 2001 )أحمد و شببببببركويدراسة 

بة واالضبببطرابات النفسبببية لدى إىل وجود مسبببتوى مرتفع من القلم والكآ 

             األطفال بدور اإليواءد وتتفم مع دراسبببة هورتاسبببو وسبببايبل

Hortacsu & Sibel , 1992  والتي أشببارت أن مسببتوى القلم لدى أطفال )

املؤسسات أعىل من مستواه لدى العادينيد كام تتفم مع نتائج دراسة صادق 
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األرسة البديلة لديهم مسببتوى مرتفع ( والتي أشببارت إىل أن أطفال 1990   

 من القلم.

وقبد يعود ارتفباع مسبببتوى الشبببعور ببالقلم لدى املراهقني املقيمني 

مبؤسبببسبببات الرعباية االجتامعية إىل خربة الحرمان من الجو األرُسي الداعم 

والداأئ بعالقاته االجتامعية الداخلية والخارجيةد واملُشببع للحاجات النفسية 

التغيري املسببتمر للمتخصببيني واملرُشأنيد الذين مُيثلون دور األم واالجتامعيةد و 

أواألب يف مؤسسات الرعاية االجتامعيةد مام يُفقد الفرد التعلم انمن وبالتايل 

ظهور أعراض قلم االنفصببالد كام أن التعر ض لإلحبا  املتكررمن دون امتالك 

ل مع املشبببكالت مهارات التواصبببل االجتامعي وتأكيد الذات وخربات التعام

ببف بها مع هذه  التي تواجبه الفرد تجعلبه قلقاً بالكيفية التي يجب أن يتاب

املشبكالتد كذلك أإن تدع الشعور باألمن النفيس والذي ظهر لدى املراهقني 

املقيمني يف مؤسبسبات الرعاية االجتامعية بصورة أعىل من املراهقني املقيمني 

لدى املراهقني املقيمني يف مؤسبببسبببات مع أرُسهمد قد أدى إىل ارتفاع القلم 

( أن القلم يظهر عند   Bowlby , 1973الرعاية االجتامعيةد أقد أكد بولبي   

 الفرد نتيجة أقدان الشعور باألمن النفيس. 

توى اً يف ارتفاع مساالجتامعية التميزية دوراً رئيسب ورمبا تلعب الوصبمة

ة رعاية االجتامعية بحقيقالقلمد حيث يُفكر املراهم املقيم يف مؤسبببسبببات ال

هويته ونسببه ومستقبله ومدى تقبل املجتمع له بعد خروجه من مؤسسات 

الرعاية االجتامعيةد وقد يكون لطبيعة التغريات النامئية املرتبطة مبرحلة 
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 يف اهية هذه التغريات النامئية دور  املراهقبة مع غيباب التوعية الصبببحية مب

 .ني املقيمني يف مؤسسات الرعاية االجتامعيةارتفاع مستوى القلم لدى املراهق

( بأن القلم ينشأ من تفاعل الشعور  Horney , 1957   وتؤكد هورناي

مصادر رئيسة للقلم تتمثل  ةكام تعتقد بوجود عدبالعجز والعداوة والعزلةد 

إن كانت تسبببوده الروابط  دبأسببباليب املعاملة الوالدية وطبيعة الجو األرسي

رمان من العاطفة والحب والحناند والنبذ والخالأات األرسية العاطفية أو الح

  والقسوة وأساليب العقاب.

أمبا ببالنسبببببة ملتغري النوع االجتامعي أقد أظهرت النتائج عدم وجود 

أروق ذات داللة إحصائية بني الذكورواإلناث يف الشعور بالقلمد وميكن تفسري 

ات النامئية التي مير بها ذلبك بأن العوامل الشبببخصبببية واالجتامعية والتغري 

البذكور واإلنباث متقاربة مبدى تأثريهاد مع أن األنث  ينتابها القلم مبسبببتوى 

أعىل من الذكر بسبب الضغو  االجتامعية والثقاأة املجتمعية وطبيعة الدور 

االجتامعية الذي تلعبهد وحساسية مرحلة املراهقة والتغريات النامئية املرتبطة 

 بها.

للتفاعل بني متغريي مكان الرعاية والنوع االجتامعيص أقد  أما بالنسببببة

أظهرت النتائج عدم وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني املراهقني املقيمني 

يف مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية واملراهقني املقيمني مع أرُسهم بالشبببعور 

النوع ببالقلمد وهذا يعني أن القلم مرتبط مبكان الرعاية أكرث مام هو مرتبط 

   االجتامعي.
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كام أشارت النتائج املتعلقة بالفروق يف الخصائص النفسية واالجتامعية  

بني املراهقني تبعباً ملكبان الرعاية  مؤسبببسببباتد عاديني( والنوع االجتامعي 

والتفاعل بينهام إىل وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني املراهقني املقيمني 

ية حالة تحقيم الهومع أرسهم واملراهقني املقيمني يف مؤسببسببات الرعاية يف 

أقد أشارت النتائج إىل أن املراهقني املقيمني مع أرسهم أكرث تحقيقاً النفسيةد 

ينام ب مؤسسات الرعاية االجتامعيةد للهوية النفسبية من املراهقني املقيمني يف

ذات داللببة إحصبببببائيببة بني املراهقني املقيمني مع أرسهم مل تظهر أروق 

االجتامعية عىل حاالت الهوية  ات الرعبايبةواملراهقني املقيمني يف مؤسبببسببب

 الهوية (. النفسية األخرى   إضطراب الهويةد إنغالق الهويةد تعليم 

( والتي  Palmer, 1990وتتفم هذه النتيجة مع  نتائج دراسبببة باملر   

أشببارت إىل أن املراهقني املقيمني مع أرُسهم أقل اضببطراباً يف الهوية النفسببية 

 مؤسسات الرعاية االجتامعية.  وأكرث تحقيقاً لها من املراهقني املقيمني يف

وميكن تفسببريأن املراهقني املقيمني مع أرُسهم أكرث تحقيقاً لهويتهم من  

ة االجتامعيةد إىل أن حالة تحقيم املراهقني املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعبايب

رة لطفولة  املبكالهوية النفسبية محصبلة لتداخل عدة عوامل تعود جذورها ل

للفرد و تتأثر بعملية الرعاية الوالدية املُشبعة للحاجات النفسية واالجتامعية 

وعمليبات النمذجة واملحاكاة مع الوالدين وطبيعةاملناخ األرسي و التفاعالت 

لداخلية والخارجية لألرسةد والثقاأة املجتمعية والدعم االجتامعية ا
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هم أرُس أرة للمراهقني املقيمني مع ااالجتامعيد وهذه الجذور األسبباسببية متو 

 أرة للمراهقني املقيمني يف مؤسسات الرعاية االجتامعية.اأكرث مام هي متو 

( بأن أشببل الفرد بهذه املرحلة  Erikson , 1968أقد أكد أريكسببون   

أادة من مطبالبب وتحبديبات هبذه املرحلةد واإل  امئيبة الحرجبة يف تحقيمالن

تكامل العالقات والخربات واالنفعاالت التي مرَّ بهاد يجعله مشببتت الهوية أو 

د وبالتايل يتعرض إىل زملة أعراض متداخلة  ةه محددةه عباجزاً عن تحبديبد هويب 

 من القلم واالنسحاب االجتامعي.

أمبا بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعيص أقد أظهرت النتائج وجود أروق 

ذات داللة إحصببائية بني الذكور واإلناث يف حالتي اضببطراب الهوية النفسببية 

وانغالقهباد بينام مل تظهر أروق ذات داللبة إحصبببائية بني الذكور واإلناث يف 

د أقد تحديحبالتي تحقيم الهويبة النفسبببية وتعليم الهوية النفسبببيةد وبال

أشارت النتائج أن اإلناث أعىل يف حالة اضطراب الهوية النفسية وانغالقها من 

 & Berghالذكورد وتختلل هذه النتيجة مع نتائج دراسبببة بريف وإيرلنج   

Erling , 2005 والتي أشبببارت إىل وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني )

 الذكور واإلناث يف مجال تعليم الهوية النفسية.

ميكن تفسببري ذلك بأن اإلناث بشببكل عام نتيجة الضببغو  االجتامعية و 

املرتتبببة عىل الببدور االجتامعي وتعلقهن بببأرُسهن واعتامدهن عليهببا بتلبيببة 

متطلبباتهند والثقباأة املجتمعية املسبببيطرة واملميزة بني الذكور واإلناث من 

لتفاعل يجة االعوامل املؤثرة يف تحديد الهوية النفسيةد وهذا ما اتضح يف نت
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بني مكان الرعاية والنوع االجتامعيد حيث تبني أن الذكور املقيمني مع أرُسهم 

أقل اضبببطراباً يف الهوية النفسبببية من اإلناث املقيامت مع أرُسهند واإلناث 

املقيامت يف مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعيةد وكذلك من الذكور املقيمني يف 

نتيجة تؤكد أن اإلناث بشكل عام أكرث مؤسبسات الرعاية االجتامعيةد وهذه ال

اضبببطراباً يف الهوية النفسبببية من الذكورد وأن مكان الرعاية قد يكون معززاً 

لحالة اضبطراب الهوية النفسية بالنسبة للنوع االجتامعي أكرث مام هو محدد  

 لها. 

كام أشبارت النتائج املتعلقة بالفروق يف الخصائص النفسية واالجتامعية 

املراهقني تبعباً ملكبان الرعاية  مؤسبببسببباتد عاديني( والنوع االجتامعي بني 

والتفباعبل بينهام إىل عبدم وجود أروق ذات داللبة إحصبببائية بني املراهقني 

ل مؤسببسببات الرعاية يف درجة متث مع أرسهم واملراهقني املقيمني يف املقيمني

والتي  2004 )    القيم االجتامعيةد وتتفم هذه النتيجة مع دراسة عرييش   

أشبببارت إىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصبببائية يف درجات ومراحل او 

األحكام الُخلقية بني املراهقني الذين يعيشببون مع أرُسهم أو يف مؤسببسببات 

 الرعاية االجتامعية. 

أمبا بالنسببببة ملتغري النوع االجتامعيص أقد أظهرت النتائج وجود أروق 

 دواإلنباث يف درجة متثل القيم االجتامعيةذات داللبة إحصبببائيبة بني البذكور 

حيث تبني أن اإلناث لديهن درجة أعىل يف متثل القيم االجتامعية من الذكورد 

         سبيرش وتتفم هذه النتيجة مع نتائج دراسة 



 195 

   Speicher , 1994  حيث أشارت إىل أن اإلناث أكرث قرباً من قيم الوالدين )

والتي أشارت إىل أن (  2006نتائج دراسة حميد   د وتتفم مع مقارنة بالذكور

 درجة متثل القيم االجتامعية لدى اإلناث أعىل منها لدى الذكور.

أما بالنسببببة للتفاعل بني متغريي مكان الرعاية والنوع االجتامعي أقد 

أظهرت النتائج عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية للتفاعلد وهذه النتيجة 

املعريف العام الذي يُشببري إىل تأثر اإلناث بالقيم االجتامعية أكرث تُعزز التصببور 

 من تأثر الذكور بغض النظر عن مكان الرعاية االجتامعية.

وأشبببارت نتبائج تحليبل التبباين للسبببؤال الثباع املتعلقبة بالفروق يف 

الخصببائص النفسببية واالجتامعية بني املراهقني تبعاً للحالة األرسية   مجهويل 

األيتامد ضحايا التفكك األرسيد العاديني ( والنوع االجتامعي والتفاعل  النسبد

بينهام إىل وجود أروق ذات داللة إحصببائية يف الشببعور باألمن النفيسبب تبعاً 

للحالة األرُسية للمراهقنيد أقد تبني أن املراهقني مجهويل النسبببب وضبببحايا 

عوراً االجتامعية أقل شالتفكك األرسي واأليتام املقيمني يف مؤسبسبات الرعاية 

باألمن النفيسبب من املراهقني املقيمني مع ارُسهمد ومل تظهر أروق ذات داللة 

لتفكك األرسي واأليتام إحصبببائية بني  املراهقني مجهويل النسبببب وضبببحايا ا

مؤسسات الرعاية االجتامعية يف الشعور باألمن النفيسد وتختلل املقيمني يف 

( والتي أشبببارت إىل تدع شبببعور  1993له   هذه النتيجة مع دراسبببة جاد ال

 1998األيتام باألمن النفيسد وتتفم نتيجة هذه الدراسة مع دراسة طنجور   

( والتي أشارت إىل أن أبناء املطلقني لديهم تدنه واضح  يف الشعور باألمن 
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 , Gordonن   يه دراسة جوردن وآخريلإد وتنسبجم مع ما توصلت النفيسب

et al,  2004   ودراسبببة داأيز وجينيفر )Davies & Jennifer , 2002  )

( والتي أشارت جميعها إىل أت اضطراب الجو األرُسي  2001ودراسبة مختار  

يؤثر سبببلباً عىل مدى شبببعور الفرد باألمن النفيسببب واالضبببطراب االنفعايل 

 .واملشكالت السلوكية

جة نتي وميكن تفسبببري ذلبك ببأن املراهقني مجهويل النسبببب وااليتام و

الحرمان من الخربات األولية مع األم وعدم إشببباع الحاجات النفسببية وغياب 

ي تؤدي إىل تببدع الشبببعور ببباألمن الت الجو األرسي الحقيقي من العوامببل

( أن التقارب البدع واالنفعايل Bowlby , 1988 د أقد أكد بولبي  النفيسببب

لإلبن إشببعارهم  للوالدين ومدى إشببباعهم  لحاجات الفرد األسبباسببية ومدى

ببالحبب واالهتامم وتقديم الرعاية والحامية له واللعب معه تجعله يشبببعر 

 باألمن النفيس و يطور رابطة تعلم آمنة.

أما بالنسبببة لضببحايا التفكك األرسي أرمبا يكون تدع الشببعور باألمن   

د ةالنفيسببب نابعاً من الاببباع الداخيل القائم بني األم واألب أو بني أأراد األرُس 

تشكلت ي ية والترتبطة بالحياة االجتامعية واألرُسوكذلك من الخربة السي ة امل

رسية غري املسبببتقرةد وعدم شبببعور الفرد بالقرب لدى الفرد نتيجة الحياة األُ 

النفيس من والديه و الذي ينشأ نتيجة تباين مقدار الحب تجاه أحد الوالديند 

( أن الحب املدرك من  Shermermhorn , 2005أقد أكد شبببريمرموهني   

خالأات ست القبل الوالدين يؤثر يف شعور الفرد باألمن النفيسد ورمبا انعك
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ن عىل اإلسبتقرار النفيس لألبناء مام أدى إىل حالة من يدوالاباعات بني الوال

تدع الشبعور باألمن النفيسبد وأصبحوا ضحايا هذه الحالة األرُسيةد وهذا  ما 

( حيث توصلت إىل   2006ببببة ودراسة مهندس   أشارت إليه نتببببائج دراس

وجود عالقة دالة إحصبببائياً بني أسبببلوب املعاملة الوالدية  سبببحب الحبد 

العقاب ( وعدم الشببعور باألمن النفيسد وعدم التكيل مع الخربات الحياتية 

 Davies,etاملرتبطة بالطالقد كذلك أشارت نتائج دراسببببة داأيز وآخرين   

al , 2002 الطفل غري انمن هو الذي ينشببأ يف منزل تكرث أيه الخالأات  ( أن

 و املشاحنات. 

وهذا التأثري السببلبي للحالة األرُسية ملجهويل النسببب وضببحايا التفكك 

األرُسي واأليتام ال يختلل بني الذكور واالناث بشكل عامد أقد أشارت النتائج 

ث يس بني الذكورواإلناإىل عدم وجود أروق ذات داللة إحصائية يف األمن النف

من جهببةد وعببدم وجود تفبباعببل بني الحببالببة األرُسيببة والنوع االجتامعي عىل 

 الشعور باألمن النفيس. 

كام أشبارت نتائج تحليل التباين املتعلقة بالفروق يف الخصببائص النفسية 

واالجتامعيبة بني املراهقني تبعباً للحبالبة األرسيبة  مجهويل النسببببد األيتامد 

كك األرسيد العاديني( والنوع االجتامعي والتفاعل بينهام إىل وجود ضحايا التف

أروق ذات داللببة إحصببببائيببة بني املراهقني املقيمني مع أرسهم واملراهقني 

مجهويل النسب وضحايا التفكك األرسي واأليتام املقيمني يف مؤسسات الرعاية 

ع ملقيمني ماالجتامعية عىل الشبعور باالكت ابد  أقد ظهر أن املراهقني ا
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أرُسهم أقبل اكت اباً من املراهقني مجهويل النسبببب وضبببحايا التفكك األرسي 

( والتي  1993واأليتامد وتتفم هذه النتيجة مع نتائج دراسبببببببة يوسببل    

أشببارت إىل أن املحرومني أرسياً بسبببب الطالق لديهم مسببتويات مرتفعة من 

كام تتفم مع دراسببببة  االكت باب أكرث من املحرومني أرسيبباً بسببببببب الوأبباةد

( والتي أشببارت إىل إرتفاع مستوى االكت اب لدى التالميذ  1999االنديجاع   

 Livaditis)  األيتام مقارنًة مع غري األيتامد كام تتفم مع دراسبة ليفاديست 

م عائالت مطلقة لديهرت إىل أن الطلبة الذين ينتمون إىل والتي أشببا 2002 ,

وميكن تفسري هذه النتيجة بأنه وعىل الرغم من  مشكالت نفسية واجتامعيةد

الجهود التي تبذلها مؤسببسببات الرعاية االجتامعية إلسببتغالل الوقت بربامج 

متنوعة موجهة للمراهقني املقيمني يف مؤسببسببات الرعاية االجتامعية لتحقيم 

االسبببتقرار النفيسببب لهمد إال أن هذه الجهود غري كاأية وال ترق  ألن تكون 

ني مالحياة األرُسية املجتمعية كام هو الحال بالنسبة للمراهقني املقي بديالً عن

ن ضببحايا التفكك األرُسي واأليتام قد تعر ضببوا مع أرُسهمد كذلك ميكن القول إ 

إما لنامذ  أرُسية سلبية أو حرمان عاطفيد أالجو األرُسي والخربات االنفعالية 

 اب إىل ارتفاع مستوى االكتالصبادمةد وتدع الشعور باألمن النفيس قد تؤدي 

 لدى هاتني الف تني من املراهقني املقيمني يف مؤسسات الرعاية االجتامعية.

أما أيام يتعلم باملراهقني مجهويل النسببب ألهم خصببوصببية معينةد أقد  

هام إما بالخيال أو بالبحث عن والديه أو كلي يحاول بعضببهم البحث عن أحد

د وبعضهم يفقد األمل بالتعرف عىل طرف خيط للوصول إىل حقيقة نسبهم
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والديهم أو أحدهامد ورمبا يعيشببون شببعور الوصببمة االجتامعية وبالتايل أهم 

دامئاً قلقون وخائفون من املسبببتقبل ومن مدى تقبل املجتمع لهمد كام أنهم 

يُعانون من إنكسبببار يف خط النمو النفيسببب نتيجة الحرمان الوالديد وبالتايل 

ندة النفسبية واالجتامعية وتدع الشبعور باألمن النفيس أقدان الدعم واملسبا

 وبالتايل الشعور بالقلم والذي سيتطور إىل اكت اب.

أن النوع االجتامعي اليتدخل يف الشببعور باالكت اب د أقد أشببارت  ويبدو

النتبائج إىل عبدم وجود أروق ذات داللبة إحصبببائيبة بني الذكور واإلناث يف 

جهة وعدم وجود تفاعل بني الحالة األرسية مسبببتوى الشبببعور باالكت اب من 

للمراهقني والنوع االجتامعي عىل الشبببعور بباالكت اب من جهة أُخرى وهذا 

 يعني أن الحالة األرُسية هي األساس يف تكون االكت اب.

كام أشارت نتائج تحليل التباين املتعلقة بالفروق يف الخصائص النفسية 

لحبالبة األرسيبة  مجهويل النسببببد األيتام واالجتامعيبة بني املراهقني تبعباً ل

دضبببحبايبا التفكبك األرسيد العباديني( والنوع االجتامعي والتفاعل بينهام إىل 

وجود أروق ذات داللة إحصائية بني املراهقني املقيمني مع أرُسهم واملراهقني 

مجهويل النسبب وضحاياالتفكك األرسي واأليتام املقيمني يف مؤسسات الرعاية 

شبببعور بببالقلمد أقببد ظهر أن املراهقني املقيمني مع أرُسهم و من حيببث ال

مجهويل النسبببب أقل شبببعوراً بالقلم من املراهقني األيتام وضبببحايا التفكك 

( والتي أشارت إىل أن  2002األرسيد وتتفم النتائج مع نتيجة دراسة البقور  

 ستوركنياأليتام بدور اإليواء لديهم قلم مرتفعد كام تتفم مع دراسة  
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والتي أشببارت إىل أن أبناء   Storksen & Roysamd , 2005 )  وروزمب  

رمان وميكن تفسري ذلك بأن الح املطلقني لديهم مستويات مرتفعة من القلمد

جتامعية من الوالبدين أو أحدهام وغياب اإلشبببباع للحاجات النفسبببية واال 

إىل ارتفاع مستوى الشعور بالقلم وبالتايل الشعور  وغياب التعلم انمن يؤدي

بعدم األمن النفيسبب الذي ُيحصن الفرد ضد الخربات الصادمة كام أنه الركيزة 

األسباسبية للصبحة النفسيةد كام يؤثر اضطراب الجو األرسي وخربات التفاعل 

 السلبية إىل الشعور بالقلم والتوترد كام تعترب مرحلة املراهقة مرحلة حساسة

وحرجة لطبيعة ولتداخل التغريات النامئية التي تحدث بها مع غياب التوعية 

والتثقيل بطبيعة تلك التغريات النامئية يف إرتفاع مسبببتوى القلم عند الفردد 

كام يرتبط مسببتوى القلم باملرحلة النامئية التي حدث بها اإلنفصببال أو اليتم 

راهقةد ة تختلل عن مرحلة املبهباد أبالنتبائج املرتتبة عىل ذلك مبرحلة الطفول

ن تأثريها مبرحلة املراهقة حسببباس ومؤثر أكرث ألن الفرد بهذه املرحلة حيث إ 

يسبببع  إىل تحديد هويته النفسبببيةد كام أنه يفقد الدعم والسبببند األرُسي 

واإلنتامء لألرُسة وبالتايل تتفاقم شببدة الابباعات النفسببية والتي يعجز الفرد 

بأن القلم Freud , 19961)                    رويدعن مواجهتهاد أقد أشببار أ

ينشببأ لدى الفرد نتيجة انفصببال الطفل عن أمه التي تُشبببع حاجاتهد وبالتايل 

يشعر الطفل بالخوف والتهديد لعدم إشباع هذه الحاجات من أحد الوالدين 

   أو كليهام.
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قلم لاالكت اب وا ويُالحل أن تدع الشعور باألمن النفيس وظهور أعراض

بطبيعة الجو األرُسي إن كان مدعامً للنمو النفيس السوي  مرتبط  إرتباطاً وثيقاً 

أو العكسد وطبيعببة التغريات النامئيببة التي تحببدث بهببذه املرحلببة النامئيببة 

الحر جببةد وبببالتببايل اليختلل تببأثري ذلببك ببباختالف الحببالببة األرُسيببة والنوع 

كور واإلناثد  أقد أشبببارت االجتامعي عىل مسبببتوى الشبببعور بالقلم بني الذ 

النتبائج إىل عبدم وجود أروق ذات داللبة إحصبببائيبة بني الذكور واإلناث يف 

 مستوى الشعور بالقلم.

كام أشبارت نتائج تحليل التباين املتعلقة بالفروق يف الخصائص النفسية 

واالجتامعيبة بني املراهقني تبعباً للحبالبة األرسيبة  مجهويل النسببببد األيتامد 

تفكك األرسيد العاديني( والنوع االجتامعي والتفاعل بينهام إىل عدم ضببحايا ال

وجود أروق ذات داللة إحصببائية بني املراهقني تبعاً للحالة األرسية يف حاالت 

اضبطراب الهوية النفسببيةد وانغالق الهوية النفسببية وتعليم الهوية النفسيةد 

عاً للحالة لنفسية تببينام ظهرت أروق ذات داللة إحصائية يف تحقيم الهوية ا

األرسيبة للمراهقنيد وببالتحديد أقد أظهرت النتائج أن املراهقني املقيمني مع 

أرُسهم أأضل يف تحقيم الهوية النفسية من املراهقني مجهويل النسبد وميكن 

تفسببريتدع مجهويل النسببب يف تحقيم الهوية النفسببية إىل أن هويتهم أصببالً 

ة عدم وضبببوو نسببببهم األرُسيد كام أن غامضبببة بالنسببببة لهمد وذلك نتيج

أسبببامءهم ببطاقة األحوال املدنية مصبببطنعة وعند إكتشببباف ذلك من قبل 

مجهول النسب أإنه يقع يف رصاع للبحث عن هويته ونسبه ليواجه نفسه 
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بهذه الحقيقة ومبدى تقبل املجتمع لحقيقة نسبببهد وبالتايل يحاول أن يبحث 

رة للتعويض عن النقص املُتمثل ويتقمص أي هوية يف أي شبببخصبببية مشبببهو 

بغموض نسببببهد كام يؤثر إدراك مجهول النسبببب لرأض والديه لُه بشبببعوره 

ببالتقببل االجتامعي أهو يشبببعر بالنبذ والرأض من قبل والديه وبالتايل أهو 

 منبوذ  ومرأوض  من قبل املجتمع مام يُفاقم رصاعه يف البحث عن هويته.

األرُسي وإن كانوا يعيشون يف نفس البي ة من أما األيتام وضحايا التفكك 

حيث اإليواءد إال أن قضببية النسببب ليسببت مشكلة بالنسبة لهم وهذا بالتايل 

رمبا يسببباعدهم عىل تجاوز قضبببية الهوية املرتبطة بالنسببببد وقد يؤثرعىل 

خياراتهم بحاالت الهوية النفسبببية اضبببطراب الجو األرُسي وجمود العالقات 

علم ببباألرُسة أوأحببد الوالببديند كام تُؤثر طبيعببة املرحلببة األرُسيببة ومببدى الت

 النامئية الحرجة عىل خيارات حاالت الهوية النفسية.

( أن خربات  et all Molina ,  2002, وقد أكدت دراسة مولينا وآخرين 

الطفولة الصببادمة وسببوء معاملة الطفل من قبل القامئني عىل رعايته يؤديان 

الضطرابات الشخصيةد واضطرابات يف الهوية النفسية ومحاوالت االنتحارد كام 

أن أكرثي ة املضببطربني بالشببخصببية نشببأوا يف أرس متصببدعة أو أرس أحادية 

امعيد أثر باملحيط األرُسي واالجتد وأن حالة تحقيم الهوية النفسية تتالوالدية

( والتي أشارت إىل أن   (Ricky , 2003ومام يؤكد ماسبم نتائج  دراسة ري  

عنل الوالدين يُؤثر سلباً عىل هوية الفردد ويؤدي إىل اضطراب بخيارات تبني 

والتي أشارت إىل أن 2003) حاالت الهوية النفسبيةد ونتائج دراسبة عسريي   
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واالجتامعي يرتبط بحبالة تحقيم الهوية النفسبببيةد وعدم التواأم النفيسببب 

التواأم النفيسبب واالجتامعي يرتبط بحالة اضببطراب الهوية النفسببيةد ونتائج 

( والتي أشبببارت إىل عالقة  Cakir & Aydin , 2005دراسبببة كاكر وآيدن   

ن ن املراهقني الذية بنمط التنشببب ة االجتامعيةد حيث إ حالة الهوية النفسبببي

بنمط التسببلط أظهروا ارتفاعاً بدرجات انغالق الهوية مقارنة مع أبناء نشببأوا 

 املراهقني الذين نشأوا بنمط التسيب. 

هذا وأشبببارت النتائج إىل عدم وجود تفاعل بني الحالة األرُسية  مجهويل 

النسببببد األيتامد ضبببحايا التفكك األرُسيد العاديني( والنوع االجتامعي عىل 

النفسبببية وتحقيم الهوية النفسبببية وتعليم الهوية حاالت اضبببطراب الهوية 

النفسبببيبةد بينام ظهر أثر  للتفاعل بني الحالة األرُسية والنوع االجتامعي عىل 

حالة انغالق الهوية النفسبببيةد أقد تبني أن اإلناث يف جميع الحاالت األرُسية 

 والذكور مجهويل النسببب هم األكرث إنغالقاً بالهوية النفسببيةد وميكن تفسببري

ارتفباع حبالبة انغالق الهويبة النفسبببيبة لبدى اإلناث إىل مدى تأثري العوامل 

م هشببب ة االجتامعية عىل ذلكد حيث تُسببباالجتامعية من خالل عمليات التن

الثقاأة املُجتمعية بتقييد اإلناث برضورة اإلمتثال لتعليامت السلطة الذكورية 

والببدين أو مصببببدر و ورة اإللتزام ببباألوامر والنواهي التي تصببببدر من ال

السبببلطبةد وببالتبايل التوحبد واإلمتثبال ملعتقدات وقيم ومواقل واتجاهات 

الوالدين أو مصدر السلطةد والحرمان من خوض تجربة الفكر املعمم للبحث 

عن الهوية النفسيةد أما بالنسبة للذكور مجهويل النسب أإن غياب التوحد 
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عىل عة البي ة املؤسبسية تُؤثر مع الوالدد وعدم تكامل الذات وضببابيتهاد وطبي

 ن مجهويل النسبعىل الوصول إىل هوية نفسية إيجابيةد حيث إ عدم القدرة 

يتعر ضببون للصببدمة النفسببية الشببديدة عند محاولتهم الكشببل عن ذواتهم 

وهويتهم وواقعهم االجتامعيد إضباأًة إىل عدم ُمصارحة الفرد بحقيقة وضعه 

ند ناسبةه لتفادي انثار النفسية السلبية عاالجتامعي بعمره مناسبه وبطريقةه م

 مصارحته بحقيقة وضعه وخاصة مجهويل النسب.

( بأن تكوين الهوية النفسية عملية  Erikson , 1982ويؤكد اريكسون   

معقدة تشبمل حاصل جمع كل خربات الطفولة والنضج البيولوجي واو األناد 

ات يات التكوينية وحاجوبالتايل ينشبببأ كيان يكتمل تدريجياً ويشبببمل املعط

اليبيبدو والقبدرات والتوحبدات والبدأاعات الفعالة واإلعالء الناجح واألدوار 

ردية وثقاأة ات الفجة التفاعل املتبادل بني اإلمكاناملتسقةد وكل ذلك يظهر نتي

 املجتمع واأليدولوجيات السياسية والدينية يف املجتمع.

نفسية بالفروق يف الخصببائص الكام أشبارت نتائج تحليل التباين املتعلقة 

واالجتامعيبة بني املراهقني تبعباً للحبالبة األرسيبة  مجهويل النسببببد األيتامد 

ضببحايا التفكك األرسيد العاديني( والنوع االجتامعي والتفاعل بينهام إىل عدم 

وجود أروق ذات داللة إحصبببائية بني املراهقني تبعاً للحالة األرسية يف درجة 

 تامعيةد وكذلك الحال بالنسبة للنوع االجتامعيدمتثل القيم االج
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( والتي أشارت إىل عدم  2004وتتفم هذه النتيجة مع نتائج دراسة عرييش   

وجود أروق ذات داللة إحصائية يف درجات ومراحل او األحكام الخلقية بني 

( والتي أشارت إىل 1993دراسببة غنيمي  وتتفم مع نتائج اللقطاء والعادينيد 

ُد الفرد عىل الضببببط والنظام واتباع اللوائح  أن املؤسبببسبببات اإليوائيبة تُعو 

والتعليامتد وميكن تفسببري ذلك بأن مؤسببسات الرعاية االجتامعية من خالل 

األنظمبة والتعليامت الداخلية تحث  املقيمني أيها إىل  ورة اإللتزام والتقيد 

ت وبببالتببايل تتببأثر درجببة متثببل املقيمني مبضبببمون تلببك األنظمببة والتعليام

مبؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية للقيم االجتامعيةد كام تؤثر املدرسبببة والتي 

تُعتربأداة تكميل وتصببحيح يف عملية التنش ة االجتامعية بأنظمتها وتعليامتها 

ومنباهجها الدراسبببية والعالقات االجتامعية مع املعلمني واألقران مبدى متثل 

( دور البيت حيث أنه    2005تامعيةد أقد بينت دراسبببة بركات   القيم االج

( يف تعليم القيم ومن ثم يأيت دوراملدرسبببة مبا % 58   يسبببهم مبا نسببببته 

( يف إكساب 10 % (د ثم يأيت دور املسببببببببجد مبببببببببا نسبته   % 36نسبته  

 منظومة القيم االجتامعية.

ق يف لث املتعلقة بالفرو سبببؤال الثاوأشبببارت نتائج تحليل التباين إىل ال

الخصبائص النفسبية واالجتامعية بني املراهقني تبعاً للجهة الراعية  مؤسسات 

  الرعاية االجتامعية التي ترشف عليها وزارة التنمية االجتامعيةد قرى األطفال

(SOS   والنوع االجتامعي والتفباعل بينهام إىل عدم وجود أروق ذات داللة

واملراهقني املقيمني يف  SOSاملقيمني بقرى األطفال إحصائية بني املراهقني 
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مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية التي ترشبببف عليها وزارة التنمية االجتامعية 

حاالت الهوية النفسية ومتثل القيم االجتامعيةد بينام أشارت النتائج إىل وجود 

أروق ذات داللة إحصبببائية بني املراهقني املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعاية 

الجتامعية التي ترشببف عليها وزارة التنمية االجتامعية واملراهقني املقيمني يف ا

يف الشبعور باألمن النفيس  واالكت اب والقلم د حيث تبني  SOSقرى األطفال 

أن املراهقني املقيمني يف مؤسسات الرعاية االجتامعية التي ترشف عليها وزارة 

فيسببد وأعىل يف مسببتوى االكت اب التنمية االجتامعية أقل شببعوراً باألمن الن

د وتتفم هذه النتيجة مع SOSوالقلم من املراهقني املقيمني يف قرى األطفال 

( والتي أشبببارت إىل أن الطفل يف قرى األطفال  1998نتائج دراسبببة أحمد   

SOS    يتلق  العنبايبة واالهتامم الكباملنيد كام تتفم مع دراسبببة عليان ( 

( من مؤسسات الرعاية االجتامعية ال تُلبي  % 86والتي أشبارت بأن    2002

 حاجات املنتفعني النفسية واالجتامعية والرتبوية والصحية. 

 SOSوقببد يعود ذلببك إىل طبيعببة الربامج التي تُقببدمهببا قرى األطفببال 

ب نها تتبع اسبببلو فة القرى ونظامها الداخيلد وحيث إ للمقيمني أيها وألسببب

نظام األرُسة البديلةد وهذا االسبببلوب من الرعبايبة شببببه األرُسية من خالل 

بجو  لعيفناسبببة لتلبية شببعور وحاجة الطفل إىل االرعاية يُهيئ الظروف امل

يف األُم البديلة  SOSشبببه أرُسي يعتمد كُلياً عىل األُمد وتشببرت  قرى األطفال 

والخببالببة أن تكون لببديهام درجببة علميببة ورغبببة حقيقيببة لتقمص دور األُمد 

الفرد ولو لجزء من الحاجات النفسية واالجتامعية والخربات وبذلك يُعوض 
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األولية مع األُم البديلةد وبالتايل تتاو للفرد خربة التعلم انمند وبالتايل يتدق 

مسبتوى الشعور بالقلم ويرتفع مستوى الشعور باألمن النفيسد كام أن الفرد 

ن لتي تُخفل ميُشببببع غريزته من تلفل كلامت كامما وبابا وأخي وأختي وا

شعوره بالحرمان وتُشعره بقيمة تلك األحاسيس التي تتضمنها هذه الكلامتد 

كام يلعب التأهيل النفيسبب قبل التخر  من القرى إىل بيوت الشباب دوراً يف 

التخفيل من حدة املشكالت النفسية وخاصة القلم والذي قد ُيصاحب خربة 

بالقريةد إال أن التواصل مع أرُسته  اإلنفصبال عن األُم البديلة والخالة واإلخوة

 التي ترىب بها يبق  مستمراًد ويؤثر ذلك عىل مدى الشعور باألمن النفيس.

ن مسبببتوى الصبببحة النفسبببية لدى مر أإنه ميكن القول إ وحقيقبة األ 

أأضببل منه لدى املراهقني املقيمني يف SOS املراهقني املقيمني يف قرى األطفال

التي ترشببف عليها وزارة التنمية االجتامعيةد  مؤسببسببات الرعاية االجتامعية

وهذه النتيجة واضحة مببببن خالل ثببببالببببوث الصحة النفسية  األمن النفيس 

( ببأن العالقة  Rutter , 1991والقلم واالكت باب( لبديهمد أقبد أكبد راتر   

انمنة التي يسودها الدفء والحب بني الطفل ووالديه متثل عامالً واقياً للفرد 

( Bowlby , 1988 م واالكت اب واضطرابات الشخصيةد وأكد بولبي  من القل

أن الطفل الذي يعيف يف كنل األرسة حاله أأضببل من الطفل الذي ال يعيف 

يف كنل األرسة حت  ولو كانت هذه األرسة تيسء معاملتهد باملقابل أقد تُؤثر 

ة رعايأنظمة وإجراءات الرعاية الجامعية التي يتم اتباعها يف مؤسبببسبببات ال

االجتامعية التي ترشف عليها وزارة التنمية االجتامعية يف ارتفاع مستوى 
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الشبببعور باالكت اب والقلم وتدع الشبببعور باألمن النفيسبببد أغياب التأهيل 

األكادميي والعميل للكوادر العاملة يف مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية التي 

ببف عليهبا وزارة التنميبة االجتامعيبة رمبا ينعكس  ه عىل املقيمني يف هذترشب

( إىل إحجام العاملني يف (1999املؤسساتد أقد أشارت نتائج دراسة الطرزي  

مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية عن اسبببتخدام اإلجراءات الرتبوية الحديثة 

( إىل أن نسب  1999للتعامل مع املنتفعنيد وأشارت نتائج دراسة العطيات   

ارسببها العاملون مبؤسببسببات الرعاية أسبباليب  التنشبب ة االجتامعية التي ميُ 

 إهامل. %  32   نبذيةد  %15تسلطيةد  % 53االجتامعية هي كانيت 

كام أن مؤسببسببات الرعاية االجتامعية تفتقر إىل برامج التأهيل النفيسبب 

واالجتامعي والرتأيهي والتعليمي املبني عىل معرأببة علميببة بسبببيكولوجيببة 

وخصبببائص وحباجبات الف بات املنتفعبة من هذه الف اتد أقد أكدت نتائج 

ن مبرامج تقييم املنتفعني ( إىل اأتقار املؤسببسببات إىل  2002دراسببة عليان   

النواحي النفسببية واالجتامعية والرتبوية واملعرأيةد كام أشببارت دراسببة أمني 

( إىل أن أطفال املؤسببسببات يف نظام الرعاية الجامعية ينترشبب لديهم 1994 

الكبذب والعبدوان والتمرد أكرث من األطفبال يف نظام الرعاية شببببه األرسيةد 

إىل سبببات تفتقر ( إىل أن بي ة املؤسببب1994وأشبببارت نتائج  دراسبببة هوا)  

صباع وقد أشارت دراسة أبوال دللنمواملتكامل للفردمكانات واملثريات الالزمة اإل 

إىل أن أكرث املشكالت التي يعاع منها أطفال املؤسسات اإليوائية  1992)  
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هي الرسقة والكذب والتبول الالإرادي والتأخر الدراب وذلك نتيجة وجود أنا 

 . القلم والشعور بالوحدة النفسيةضعيفة ومشاعر من العدوان و 

أمبا ببالنسبببببة للفروق بني البذكور واإلنباث يف الخصبببائص النفسبببية 

واالجتامعيبةد أقبد أشبببارت نتائج  تحليل التباين إىل عدم وجود أروق ذات 

داللة إحصببائية بني الذكور واإلناث املقيمني يف مؤسببسات الرعاية االجتامعية 

 د عدا الشعور باألمن النفيس حيث تبني أنيف الخصائص النفسية واالجتامعية

الذكوراملقيمني يف مؤسسات الرعاية االجتامعية أكرث شعوراً باألمن النفيس من 

 اإلناث املقيامت يف مؤسسات الرعاية االجتامعية.

وميكن تفسبببري تدع مسبببتوى الشبببعور باألمن النفيسببب لدى املراهقات 

نًة بالذكور بأن  اإلناث بشكل عام اإلناث يف مؤسسات الرعاية االجتامعية مقار 

لدي ة صورة الوايحتجن إىل املسبباندة والدعم النفيس أكرث من الذكور لغياب ال

هم العوامل الشببخصببية والتغريات الجسمية يف هذه املرحلة الذكريةد كام تُسب

 النامئية بدوره مهمه يف مدى الشعور باألمن النفيس.

الراعية والنوع االجتامعيد أقد أمبا ببالنسبببببة ألثر التفباعل بني الجهة 

أشبارت النتائج إىل وجود أثر للتفاعل من حيث الشعور بالقلم وحالة إنغالق 

الهوية النفسبببية أقطد أقد تبني أن الذكور واإلناث املقيمني يف مؤسبببسبببات 

ببف عليهببا وزارة التنميببة االجتامعيببة أعىل يف  الرعببايببة االجتامعيببة التي ترشب

د وهذا  SOSواإلناث املقيمني يف قرى األطفال  الشبببعور ببالقلم من البذكور

ينسجم مع نتيجة املقارنة بني املراهقني عىل القلم تبعاً للجهة الراعيةد حيث 
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أشببارت النتائج بأن املراهقني املقيمني يف مؤسببسببات الرعاية االجتامعية التي 

ببف عليها وزارة التنمية االجتامعية لديهم مسبببتوى من القلم أعىل من  ترشب

د وقببد يكون ذلبك مرتبطبباً بببالجهببة  SOSراهقني املقيمني يف قرى األطفببال امل

الراعيبة أكرث مام هو مرتبط ببالنوع االجتامعيد أاملناخ العام يف قرى األطفال 

SOS  يُخفل من الشببعور بالقلم أكرث من املناخ العام يف مؤسببسببات الرعاية

يعيشببون حياة شبببه ارُسية من  SOSاالجتامعيةد أاملقيمون يف قرى األطفال 

خالل األُم البديلة والتي قد تُتيح للمراهم أرصبببة التعلم انمن باألُم البديلة 

والتي بدورها تُوأر لُه الحامية واألمان وتُشبببع حاجاته النفسببية وتُنمي لديه 

 (. 2004د SOSالثقة بالنفس واإلستقالل   منظمة قرى األطفال الدولية 

الرعاية االجتامعية تتبع اطني بعيدين عن الجو  يف حني أن مؤسببسببات

األرُسيد إما اط إقامة املرشببف / املرشببأة إلسبوع أو التبديل اليومي وبالتايل 

تكون املهام املكلل بها املرشببف / املرشببأة محددة ضببمن إجراءات ُمحددة 

وبعيدة عن الجو األرُسيد كام أن طابع الرعاية املؤسبببسبببية يتخذ الشبببكل 

 والروتيني.الرسمي 
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كذلك أشببارت نتائج التفاعل بني الجهة الراعية والنوع االجتامعي إىل أن 

الذكور املقيمني يف مؤسبببسبببات الرعاية االجتامعية التي ترُشبببف عليها وزارة 

هم أكرث انغالقاً  SOSالنميبة االجتامعيبة واإلنباث املقيامت يف قرى األطفبال 

 الاإلناث املقيامت يف قرى األطفبالهوية النفسببية د وميكن تفسببري ذلك بأن 

SOS لببديهن تعلم قوي ببباألُم البببديلببة بحيببث يصبببعببب عليهن اإلنفصببببال

واإلسبببتقالل الشبببخيصببب واسبببتمرارية التعلم باألم البديلةد وبالتايل تبني 

معتقداتها وقيمهاد وكذلك األمر بالنسبة للذكور املقيمني يف مؤسسات الرعاية 

ببف عليهببا وز  ارة التنميببة االجتامعيببة يف تعلقهم رمبببا االجتامعيببة التي ترُشب

مبرشببأيهم أوعدم وجود ااذ  قريبة نفسببياً منهم بحيث يكتسبببون منها اواً 

 لهويتهم.
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 التَّوصيات 
الدراسة الحالية ميكن التوصل إىل التوصيات التالية  هذه يف  ضبوء نتائج

: 

عية االجتامدعوة القامئني عىل رعاية املراهقني يف مؤسببسببات الرعاية 1- 

إىل تفعيل الربامج الوقائية واإلرشادية الخاصة مبساعدة املقيمني يف هذه 

املؤسببسات عىل التكيل السليم وتحقيم الصحة النفسية املطلوبة لهمد 

أقد تبني أن معظم الخصببائص النفسببية لدى املقيمني مع أرُسهم أأضل 

 منها لدى املقيمني يف مؤسسات الرعاية االجتامعية.

وة مؤسبسبات الرعاية االجتامعية التي ترُشف عليها وزارة التنمية دع -2

االجتامعية لبناء برامج نفسببية واجتامعية تُسبباعد أكرث يف سببوية الحياة 

  يف هذه املؤسسات.نيالنفسية للمقيم

األرسالببديلة والصبببديقة لألطفال أاقدي الحامية  برامجتشبببجيع  - 3

 والرعاية الوالديةد ومنح هذه األرُسمميزات كالدعم املادي والتوظيل.

دالً من ة بيعملؤسسية مبؤسسات الرعاية االجتامتشجيع قيام األرُس ا – 4

النظبام الجامعيد أقبد تبني أن هبذا النوع من الرعباية البديلة أعال  يف 

 .SOS قرى األطفال

القيام بدراسات للخرو  بربامج للرعاية الالحقة لخريجي مؤسسات  – 5

الرعاية االجتامعية يضببمن لهم التكي ل االجتامعي  والنفيسبب  السوي  مع 

   املجتمع املحيل.
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وجود برامج تتناسب وأ ات املنتفعني لتلبية احتياجات كل أ ة من  – 6

 النسببب إىل وجود برامجالف اتد أعىل سبببيل املثال قد يحتا  مجهولو 

 تُعزز إحساسهم بذواتهم وبهويتهم. 

إجراء دراسات تقيمية ملستوى الرعاية االجتامعية املقدمة يف القطاع  -7

 الحكومي والقطاع التطوعي.

تهم  حسب حالنيإجراء املزيد من الدراسات املقارنة بني أ ات املقيم – 8

 غري تلك التي تناولتهااألرُسية عىل خصبببائص نفسبببية واجتامعية أُخرى 

 الدراسة الحالية.

هويل النسبببب لتناقض إنشببباء سبببجل وطني لحاالت اللقطاء ومج – 9

 اإلحصائيات.
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دور رعاية األيتام وقانطي األربطة يف مدينتي ( . 2005أبو النجا د أماع   
د رسببالة ماجسببتري غري منشببورةد كلية الرتبيةد وجدة          مكة املكرمة 

 السعودية .          جامعة أم القرىد اململكة العربية 

د الطبعة الثانيةد دار املسرية علم النفس التطوري(.2007أبو جادود صالح  
 األردن .            للنرشد عامند 

 
( . بروس برييد تبأثريات تعرض األطفال لخربات 2001بو حالوةد محمبد  أ 

سببلسببة إصببدارات االنفعالية يف مرحلة الطفولة د                    اإلسبباءة 
- 1د ي ي  4د العدد 1املجلد                 د ومقدمي الرعايةتعليم انباء 

22. 
 
دراسببات يف علم االجتامع (. 2001أبو حوسببةد موو و عثامند إبراهيم  

 منشورات عامدة البحث العلمي الجامعة األردنية .              د األرسي
 

مسبببتوى القلم والكفببايببة الببذاتيببة املببدركببة (.2008ابو عليببان د جنببان  
الطلبة املراهقني من أبناء                               والتحصيل الدراب لدى 

دكتوراه غري            د رسالة املطلقني ونظرائهم يف األرس العادية يف األردن
  منشورة د جامعة عامن العربية للدراسات العلياد عامن د األردن . 
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ة ببببةد دراسة اجتامعيببببالرعاية املؤسسية البديل( .  1998د سهري   أحمد
د رسببالة ماجسببتري غري يف األردن (  SOSاألطفال                  ة بببببلقري

 عامند األردن.                منشورةد الجامعة األردنيةد 

تنشببب ة الطفل وحاجاته بني ( . 2002أحمدد سبببهري و محمدد شبببحاته  
مركز اإلسببكندرية للكتابد القاهرةد جمهورية            والتطبيمدالنظرية 

 ما العربية. 

( . دراسة مقارنة بني القيم املعرأية 2002استيتيةد دالل و صبحيد تيسري   
واالجتامعية والثقاأية والعلمية لطلبة جامعة آل              واالخالقية 

د جامعة البحوث الرتبوية           مجلة مركز البيت والجامعة األردنيةد 
 . 165 – 129د ي ي 21قطرد العدد 

االكت اب لدى عينة من تالميذ الصل ( .  1999اإلنديجاعد عبد الوهاب   
 داالبتدايئ مبدينة مكة املكرمة يف ضوء بعض املتغريات                 السادس 

جامعة أم القرىد اململكة  د منشببورة                رسببالة ماجسببتري غري 
 العربية السعودية .

 
لسلوكية لألطفال مجهويل دراسبة مقارنة للمشبكالت ا(. 1994أمنيد هناء  
 د رسالةنظامي الرعاية شبه األرسية والرعاية الجامعية             النسب يف

الخدمة االجتامعيةد جامعة حلواند       ماجسبببتري غري منشبببورةد كلية 
 العربية . جمهورية ما

( . املشببكالت السببلوكية لدى أطفال املالجئ 1990البحرييد عبد الرقيب  
مركز دراسببات د املؤمتر السببنوي الثالث للطفولة             يليةددراسببة تحل

 .           70 -   50د ي ي1 الطفولةد املجلد

د مركز دراسببات املجتمع العريب يف القرن العرشببين(. 2000بركاتد حليم  
   العربيةد بريوتد لبنان .                  الوحدة 
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مجلة ( . من املسببب ول عن تعليم القيم للشببببابد  2005بركاتد زياد   
 . 60 – 51د ي ي  8د العدد العربية          شبكة العلوم النفسية 

العالقببة بني طالق األبوين وبعض املشبببكالت ( .  2003بركببةد نهيببل    
( سببنة يف منطقة  11 – 9السببن املدرب            النفسببية لدى أطفال 

لجامعة األردنيةد د ا منشورة              د رسبالة ماجسبتري غري عامن األوىل
 عامند األردن.

(. البناء ألقيمي لدى طلبة الجامعة 1990البطفد محمد و الطويلد هاع  
 -122(د ي ي 1د العدد  18 د املجلد دراسببات            مجلة ألردنيةد ا

142 . 

القلم واالكت باب وتقبدير الذات والتحصبببيل ( .  2002البقورد خولبه   
د رسببالة الذين تعرضببوا إلسبباءة املعاملة         األكادميي لدى األطفال 

 عامند األردن.              ماجستري غري منشورةد الجامعة األردنية 
 

 د ترجمة عادلالعال  املعريف واالضببطرابات االنفعالية( .2000بيكد ارون  
 الطليةد بريوت .        مصطف د دار 

 
د دار البحوث العلميةد سبببيكولوجية املراهقه(.1990بهبادر د سبببعديه   

 العربية.      جمهورية ما 
 

(. املنظومة القيمية لطلبة جامعة الزرقاء األهليةد  2003التبلد شبببادية   
  -  1د ي ي  11د العدد18داملجلد والدراسببات        مجلة مؤتة للبحوث 

43 . 
 

مسببتوى الشببعور باألمن لدى طلبة الجمعيات ( . 1993جاد اللهد سببمري  
رسببالة ماجسببتري غري منشببورة د جامعة الريموك د        الخريية يف األردند 

   ردن .األ
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.  أثر غيبباب األب واألم عىل التفكري االبتكببارى  ( 2006جربيببلد أبباروق   
املجلة باألبناء املقيمني مع والديهمد  دراسببة مقارنة       والذكاء لألبناء  

 - 168 د ي ي 1 العدد  2                 ملجلد د اد جامعة املنصورةالعلمية
242 . 
 

داوودد نسبببيمبة و أبو طالبد صبببابر جربيبلد موو و حمبديد نزيبه و 
د الطبعة الثانيةد ورعاية الصببحة النفسببية               التكيل (. 2002 

 منشورات جامعه القدس املفتوحة.
 

سبببيكولوجيببة الطفولببة واملراهقببة ( .  1994الجسبببامعد عبببد العيل   
تد بريو الطبعة األوىلد الدار العربية للعلومد             وحقائقهام األساسيةد

 لبنان.
 

: دراسبببة مقارنةد املؤسبببسبببة  ( األحداث املنحرأون 1990جعفرد عيل  
 والنرش التوزيعد بريوتد لبنان .           الجامعية للدراسات 

 
(. ظاهرة الطالق يف محاأظة عجلون األسبببباب 2006الجالنببه د محمبد  
الريموكداربدد ماجسببتري غري منشببورة د جامعة              وانثار د رسببالة 

 األردن.
 

. مكتبة  دراسبببات يف التنمية االجتامعية( . 1996الجوهريد عبد الهادي  
 جمهورية ما العربية.               النهضةد 

 
. البناء (  1988أبو حجلةد نظام و  أبو طالبد صبببابر     حمبديد نزيه و
صبدق وثبات صوره معربة لقامئة بيك لالكت ابد           العاميل ودالالت 
 .  40-30ي ي          د 1د العدد16د املجلد مجلة دراسات
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التوجيه واإلرشبباد يف مراحل ( .  1998حمديد نزيه و أبو طالبد صببابر   
 األوىلد منشورات جامعه القدس املفتوحة .          دالطبعة العمر
 

القيم السبببائدة وعالقتها بالتواأم النفيسببب ( . 2006حميبدد أباطمبة   
د رسبببالة ماجسبببتري غري أكتوبر 7جامعة          واالجتامعي لدى طلبة 

 الجامهريية العربية الليبية.                    منشورةد جامعببببببة املرقبد
 

التنشببب ة االجتامعية لألبناء وعالقتها ( .  1991الحوامبدةد مصبببطف    
رسببالة دكتوراه غري منشببورة د جامعة عني            د  القيميةبأنسبباقهم 

 شمسد القاهرةد ما .
 

املكتبة الجامعية والدار الصبببحة النفسبببيةد ( . 2001الخبالديد أديب   
 ليبيا .         العربية للنرشد غرياند 

 
أثر أسبباليب التنشبب ة االجتامعية األرسية لطالب (. 2001خزعلد حسببام  

د رسبالة ماجستري اإلعدادية يف تحصبيلهم الدراب                     املرحلة 
الرتبيةد الجمهورية العربية          جامعة دمشبببم دكلية  غري منشبببورةد 
 السورية .

 
أاعلية العال  النفيس الجامعي يف عال  قلم ( . 2001الخمييسبد محمد   

والشببعور بالوحدة النفسببية لدى جامعة من أبناء                  االنفصببال 
رسببالة دكتوراه غري تجريبية(د                املؤسببسببات اإليوائية   دراسببة 

شببمسد          منشببورةد معهد الدراسببات العليا للطفولة دجامعة عني 
 القاهرةد ما .

 
د ترجمببة أؤاد أبو مببدخببل إىل علم النفس.  1992 )داأيببدوفد لنببدال   

الطبعة الثالثةد الدار الدولية للنرش والتوزيعد                 وآخروند حطب 
   القاهرةد جمهورية ما العربية .
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أابا  الرعاية األرسية ألطفال املرحلة االبتدائية (. 1993دانيبالد عفباف  
د رسببالة ماجسببتري غري منشببورةد معهد بالتواأم                   وعالقته 

شببمسد جمهورية مابب          الدراسببات العليات للطفولةد جامعة عني 
 العربية.

( . اختببار مباسبببلو للشبببعور باألمن  1983اعدكامل و ديراعد عيبد   و د
د 10املجلد مجلة دراساتد للبي ة األردنية د         النفيسبد دراسبة صبدق 

 .56 - 47د ي ي  2عدد 
 

د رسبببالة مدى متثل األيتام للقيم اإلسبببالمية(. 2001الدرابسبببةد محمد   
 جامعة بغدادد بغداد دالعراق.          ددكتوراه غري منشورة

د املؤمتر العلمي الطفببل بني الواقع واملببأمول( . 1996درويفد محمود   
 الدراسات العليا للطفولةد جامعة عني شمس.              الرابعد معهد 

(. املؤسسات اإليوائية بني االستيعاب 1995دسوقيد حامد و خرضد عادل 
 .90–78د ي ي 31د العدد مجلة علم النفس             واإلستدما د 

د دار النهضةد لبناند علم النفس االجتامعي( . 1994دويدارد عبد الفتاو   
 بريوت. 

د ترجمة إحسبان الحسند معجم علم االجتامع( . 1985دينكند ميتشبل   
 بريوتد لبنان .                 دار الطليعةد 

د ترجمبة ممدوحة الحرمبان من األم إعبادة تقييم(. 1991راترد مبايكبل   
 األنجلود القاهرةد جمهورية ما العربية .               سالمةد مكتبة 

 
الحاجات النفسبببية لدى أطفال املؤسبببسبببات ( . 1991راغبد سبببلوى   
د رسببالة دكتوراه غري منشببورة د بالعدوانية             اإليوائية وعالقتها 

 جامعة الزقازيمدجمهورية ما العربية .
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العالقة بني إدراك الرعاية الو الدية واو الهوية (. 1994الرببابعبةد جعفر 
ماجستري غري منشورةد جامعة د رسالة طلبة الجامعة          النفسبية لدى 

 مؤتةد الكرك د األردن.
 

سبببيكولوجية األرسة ( .  1997الرشبببيديد بشبببري و الخليفيد ابراهيم   
 السالسلد الكويت.             د ذات والوالدين

 
د دار املسريةدالطبعة الثانيةد عامند لصحة النفسيةا2002). رضواند سامر   

 األردن .
 

(. انثار النفسبببية و االجتامعية  2007والعطيباتد خالد  الرطرو د أواز 
األطفال مجهويل النسب يف األرسة املنجبة لألطفال         املتوقعة الحتضان 

مجببببببببببببلة االختصاصيني يف مواجهتهد            الرشعيني يف األردن ودور 
 . 1 - 3 ي ي        د 31د العدد8د املببجلد الطفولة العريب

 
د منشبببورات جبامعة علم النفس التطوري. 1998 ) ويد محمبد   الرميبا

 الطبعة األول د عامند األردن.            القدس املفتوحةد 
 

د دار املسرية علم نفس النمو الطفولة واملراهقة( .2003الرمياويد محمد   
 والتوزيعد عامند األردن .                 للنرش 
 

ر د دامشكالت املراهقة والشباب يف الوطن العريب(. 2004الزرادد أيصبل   
 الطبعة الثانية .            النفائسد 

 
د عامل الكتبد الصبببحة النفسببية والعال  النفيسببب( . 1997زهراند حامد  
 القاهرةد جمهورية ما العربية.            الطبعة الثالثةد 
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دعببامل النمودراسببببات يف علم نفس (.2003زهراندحببامببد و رسيد إجالل  
 األوىل د القاهرةد جمهورية ما العربية.          الكتبد الطبعة 

 
 دراسببات يف الصببحة النفسببية واإلرشبباد النفيسبب(. 2003زهراند حامد  

 الكتبد القاهرة د جمهورية ما العربية.            د عامل 1دالطبعة
 

وكية املشببكالت النفسببية واالضببطرابات السببل( . 2007سببخطيهد محمد   
املؤسببسببات اإليوائية وسبببل الوقاية من مخاطر                السببائدة يف 

حالةد ورقة بحثية مقدمة      د دراسبببة اإلسببباءة واالنحراف عند األيتام
 باملؤمتر الثاع لأليتامد البحرين.

 
القيم االجتامعية لدى طالب املرحلة الثانوية ( . 2001سببعداتد محمود  

رسببالة دكتوراه غري منشببورةد جامعه عني شببمسد          د دراسببة مقارنة
 جمهورية ما العربية.

 
درجة متثل طلبة املرحلة األساسية العليا للقيم  ( .2005السبعيدد بشبار   
مدارس محاأظة العاصبمة / عامن والعوامل املؤثرة            االجتامعية يف 

الجامعة األردنيةد عامند  دمنشببورة                د رسببالة دكتوراه غري أيها
 األردن.

 
أساليب املعاملة الو الدية والتفاعل السلوي ( . 1990السفياعد عبد الله   
التوجيه االجتامعي وتالميذ املرحلة املتوسبببطة          لدى تالميذ دور 

رسبالة ماجسبتري غري منشورةد             د العاديني باململكة دراسبة مقارنة
 رىد اململكة العربية السعودية.جامعة أم الق

( .األمن النفيسب وعالقته بوضوو الهوية املهنية د 2000الرشبعة د حسبني  
ي  د 13د العدد  15د املجلد  للبحوث والدراسببات              مجلة مؤتة 

   . 177 - 158ي 
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( . التنشبب ة الو الدية وعالقتها بسببمة القلم لدى 2000الرشببعةد حسببني   
د العلوم 12د املجلد جامعة امللك سبببعود          مجلة طلبة الجامعةد 

 . 150 –   106                 د ي ي  1الرتبوية والدراسات اإلسالمية  

د الطبعة الرابعة كيل تريب أبنائك يف هذا الزماند(.2005الشميسد حسان  
 دمشمد الجمهورية العربية السورية.                دار القلمد 

د دار غريبد جمهورية ما العملية اإلرشادية( . 1996الشناويد محمد   
 العربية.

وعالقتهام مبفهوم  عدوان ووجهة الضببببطال( .  1999الشبببيميد أاطمة  
 رسبالة ماجستري غري اإليوائيةد املؤسبسبات              الذات لدى أطفال 

  منشورةد جامعة عني شمسد القاهرة

دراسببة مقارنة للقلم بني الطفل يف األرسة البديلة ( .1990صببادقد امييل  
د رسببالة األرسة العادية يف سببن املدرسببة االبتدائية              والطفل يف 

العليا للطفولةد جامعة الدراسات               ماجسبتري غري منشورةد معهد 
 عني شمسد القاهرةد جمهورية ما العربية.

 
أاا  التنشب ة األرسية يف مؤسسات رعاية الطفولة (. 1999الطرزيد روال 
د رسببالة ماجسببتري غري منشببورةد الجامعة األردن           الرسببمية يف 

 األردنيةد عامند األردن.
 

االضبطرابات االنفعالية واملشبكالت السببلوكية (. 1998طنجورد إسبامعيل  
املطلقني دراسببة مقارنةد رسببالة ماجسببتري غري                 لدى أوالد 
دمشببمد الجمهورية العربية                د كلية الرتبيةد جامعة منشببورة
 السورية.
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د غياب األب وعالقته بالتواأم النفيسببب( . 1990عببد اإللهد عبد الجابر  
د د كلية الرتبيةد جامعة أسببيو  غري منشببورة           رسببالة ماجسببتري 

 .جمهورية ما العربية
 

( . التفاال والتشاام دراسة 1995عبد الخالمد أحمد و األنصاريد محمد   
بحوث املؤمتر الدويل الثاع لإلرشبباد الشببخصببيةد                  عربية يف 
 – 131   املجلد األولد ي ي                 د جامعة عني شببمسد النفيسبب

152 . 

د دار الكتب الصبببحة النفسبببية لألبناء(.  2001عبد الرءوفد رشبببيدة  
 العلميةد القاهرة .

د دار قباء للنرشببب نظريات الشبببخصبببية( .1997عببد الرحمند محمد   
 ما.                 والتوزيعد القاهرةد 

 
االكت اب اضببطراب العاببالحديث أهمه ( .1998عبد السببتارد إبراهيم   

 عامل املعرأة د الكويت.           د وأساليب عالجه
 
  داألرسة والبببعبببوملبببة(.  2008عبببببببد البببكبببريبببمد أبببؤاد      

WWW.SAAID.NET/POWER  .) 

د دار املعرأة الطفولبة بني السبببواء واملرض( . 1997عببد اللبهد مجبدي   
 اإلسكندريةد جمهورية ما العربية.                     الجامعيةد 

مفهوم الذات لدى األطفال املحرومني من األم ( . 2000عبد اللهد نبوية   
درسببالة ماجسببتري غري منشببورةد  معهد مقارنة                    د دراسببة 

   شمس.           الدراسات العليا للطفولةد جامعة عني 
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ر باألمن النفيسبب وعالقته ببعض ( . الشببعو  1999عبد املقصببودد أماع   
 بحثالوالدية لدى تالميذ املدرسببة االبتدائيةد            أسبباليب املعاملة 

د مركز ملركز اإلرشباد النفيسبب                مقدم يف املؤمتر الدويل السبادس 
  760- 691ي            جامعة عني شمسد القاهرةد ي  –اإلرشاد النفيس 

 . 

مدى انتشبببار االكت اب النفيسببب لدى طلبة . 2003 )هاشبببم   العبيدينيد 
األكادميي يف األردن وعالقته بالجنس واملنطقة           الصل األول الثانوي 

د جامعة مؤتةد الكركد منشببورة           الجغراأية د رسببالة ماجسببتري غري 
 األردن.

ر الفكر د داالقلم وإدارة الضبببغو  النفسبببية( . 2001العثامند أاروق   
 األوىلد القاهرة د جمهورية ما العربية.              العريبد الطبعة 

او األحكام الخلقية وعالقته بالسلوك العدواع  ( . 2004عرييشد صديم   
من نزالء مؤسسة الرتبية النموذجية والتعليم العام يف             لدى عينة 

د رسبالة ماجستري غري منشورةد مةاملكر          مرحلة املراهقة مبنطقة مكة 
 جامعة أم القرىد اململكة العربية السعودية.

عالقة تشببكل هوية األنا بكل من مفهوم الذات ( .  2003عسببرييد عبري  
واالجتامعي لدى عينة من طالبات املرحلة الثانوية         والتواأم النفيس 
جامعة أم القرىد غري منشببورةد          د رسببالة ماجسببتري مبدينة الطائل

 اململكة العربية السعودية.

دراسببة تقيميه لدور املؤسببسببات االجتامعية ( .  2007عصببامند من    
رسبببالة  الطفل املحروم من األرسة الطبيعيةد          اإليوائية يف رعاية 

 الجمهورية العربية الليبية .           ماجستري غري منشورةد جامعة الفاتحد 

الهوية النفسية وعالقتها بالتواأم النفيس لدى  ( . (2006العطويد صبحي
د رسببالة ماجسببتري املرحلة الثانوية يف مدينة تبوك          عينة من طلبة 

   األردن.                غري منشورةد جامعة مؤتد 
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أثر دور رعاية األيتام يف تربية األيتام يف املجتمع (. 1999العطياتد خالد   
 رسالة دكتوراه غري منشورةد جامعة النيلنيد السودان.            د  األردع

القيم السببلوكية لدى طلبة املرحلتني املتوسببطة .   (2001)عقلد محمود 
د الرياضد مكتب الرتبية العريب الخليج العريب         والثبانوية يف دول 
 لدول الخليج .

الطبعببة دملراهقببةالنمو اإلنسبببباع الطفولببة وا( .  2005عقببلد محمود   
الخبامسبببه د دار الخريجي للطباعة والنرشببب د الرياض د اململكة العلربية 

 السعودية.

املببدخببل إىل علم النفس (. 1997عكبباشبببببةد محمود و زيد محمببد   
 الجامعي الحديثد اإلسكندريةد ما.               د املكتب االجتامعي

(.القيم السبببائدة لدى معلامت  (1995عيلد دسبببوقي والباسبببلد ميادة  
مجلة األبحاث مبسبببتوى مؤهالتهمد           ريباض األطفبال وعالقتها 

 .88 – 60د ي ي 50د العدد الرتبوية

تقييم مؤسبببسبببات رعاية األطفال ومراكز تربية ( .  2002علياند خليل  
د املؤسببسببة الرائدة لألبحاث والخدمات األردن         وتأهيل األحداث يف 
 عامند األردن. الرتبوية والنفسيةد

الطبعة الثالثةد دار الفكرد عامند  الصبحة النفسيةد( .2005العناعد حنان  
 األردن.

( . عالقة تشكل هوية األنا بنمو التفكري األخالقي 2001الغامديد حسني   
الذكور يف مرحلة املراهقة والشبببباب باملنطقة              لدى عينة من 

املجلة املاية السعوديةد                   الغربية من املببببببببملكة العربية 
   .  255 –            221د ي ي  29د البببعدد للدراسببات النفسية
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األمن النفيسببب وعالقتبه ببعض املتغريات لدى (. 2004الغرايببةد أمباع   
رسببالة ماجسببتري غري منشببورة د جامعة   البيتد             طلبة جامعة آل

 آل البيتد األردن .

( . أثر برنامج إرشادي لخفض بعض املظاهر السلوكية 2003غنيد تغريد  
بغدادد  دمجلة العلوم االجتامعيةاملرحلة االبتدائيةد           لدى الطلبة يف 

 .      319     -300د ي ي 33-32العددان

الدور الرتبوي ملؤسسات الرعاية االجتامعية دراسة (. 1993أحمد   نيميدغ
ري غ اإليوائية يف محاأظة القليوبيةد رسببالة دكتوراه           للمؤسببسببات 

 الزقازيمد  جمهورية ما العربية.          د كلية الرتبيةد جامعة  منشورة

تربية األيتام يف منطقة مكة املكرمة ومنطقة مان ( .  1998أتيحد إلهام   
د رسالة ماجستري غري دراسبة وصبفية تحليلية مقارنة          هايم بأملانيا  

 اململكة العربية السعودية.              منشورةد جامعة أم القرىد 

املسببح الصببحي العاملي باالعتامد (. 2004قصببريد بشببري و العتومد حيدر   
( سنة  15 -13املدارس يف األردن يف الف ة العمرية                  عىل طلبة 

د منشورات وزارة الطلبة وعوامل الوقاية         للسلوكيات املهددة لصحة 
 الصحة.

د دار او الطفل ورعايته ( . ( 1989 قطباميد نبايفبة و الرأباعيد عباليبة
 عامند األردن.د  والتوزي             الرشوق للنرش 

مشبببكالت أطفال الصبببفوف األربعة الدنيا يف (. 1992القهوجيد محمد  
رسالة ماجستري غري منشورة كام يراها معلموهم د         املرحلة األساسية 

 د جامعة الريموكداربدد األردن.

الحرمان األبوي وعالقته باملخاوف الشائعة لدى  ( . 2005الكرشد أتحية   
رسببالة ماجسببتري غري منشببورةد جامعة األول والثاع د         تالميذ الشببم 

  الليبية.             املرقبد الجامهريية العربية 
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(.تقدير الذات وعالقته بالتنش ة الوالدية واألمن 1989كفايفد عالء الدين   
د 35  د العدد  9املجلد  العربية للعلوم اإلنسببانيةد         املجلة النفيسببد 
 . 128 – 100ي ي 

د ترجمة أحمد عبد سيكولوجية الطفولة والشخصية(. 1996كونجرد جون  
 جمهورية ما العربية.النهضة العربيةد القاهرة د           العزيزد دار 

د ترجمة التكيل االجتامعي لألطفال(. (1992النديسد بول و هايرد جون 
عثامن وعبد العزيز القويصد مكتبة النهضبببة               السبببيد محمد 

 .العربية               جمهورية ما املايةد القاهرةد 
 

الطبعة األوىلد دار  د العالقات األرسية( . 2006مالكد حصة ونوأل د ربيع  
 الرياضد اململكة العربية السعودية .            الزهراءد  

 
علياند هند و خاس د آمنة وإبراهيمد محمديد ندى و الشكرجيد جنان و 

د الطبعة األوىلد دار الطليعة للنرشبب علم السببلوك           (. 1994هناء  
 السورية.          والتوزيعد دمشمد الجمهورية العربية 

د دار العلم والثقاأة  األرسة وأساليب تربية الطفل( . 2004مختارد وأيم   
 مهورية ما العربية .ج                  دالقاهرةد 

( .سببلوك الوالدين اإليذايئ للطفل وأثره عىل 2001مختارد جامل حمزة    
 – 128( د ي ي 58د العدد  مجلة علم النفس            األمن النفيسببد 

143 . 
 

( . الرأض الوالبدي ورأض األقران والشبببعور 2003مخيمردعامد محمببد   
  13املجلد مجلة دراسات نفسية ديف املراهقة د            بالوحدة النفسبية 

 . 105 – 59دي ي  1د العدد 
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د دار الفكر علم نفس النمو / دورة حياة اإلنسان( .  2004ملحمد سامي   
 عامند األردن .        للنرش والتوزيعد 

 
د  دار الكنبدي د إربد د دار  علم نفس الطفولبة(.1998املنيسبببد حسبببن 

 طارقدعامن .

دليل عمل منظمة قرى  .( SOS   2004منظمة قرى منظمة قرى األطفال 
 عامند األردن.          دSOSاألطفال 

أسبباليب املعاملة الو الدية والشببعور باألمن ( .  2006مهندسد ميسبباء   
لدى عينة من طالبات املرحلة املتوسطة مبدينة              النفيسب والقلم 

جامعة أم القرىد   دمنشببورة                    د رسببالة ماجسببتري غري جدة
 اململكة العربية السعودية .

 
(. أثر اط التنشبب ة األرسية يف األمن النفيسبب لدى 2006املومنيد محمد  

 مجلة العلوم الرتبوية والنفسبببيةد  نيف األرد        األحبداث الجانحني 
 .154        - 132د الصفحات  2العدد  7داملجلد 

 
دراسبببة مقبارنبة للقلم لبدى الطفل يف األرسة (. 1990ميخبائيبلد إمييل  
– 9األرسة الطبيعية باملرحلة االبتدائية من             البديلة والطفل يف 

جامعة عني شببمسد                د رسببالة ماجسببتري غري منشببورة د 12
 جمهورية ما العربية.

 
د دار عامر الطبعة األوىلد االجتامعيبةالتنشببب بة ( .2004نبارصد إبراهيم  
 عامند األردن.
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االحتضبببان كبديل للرعاية املؤسبببسبببية يف األردن ( .2001نصبببارد هاجر  
التكيل الشببخيصبب واالجتامعي لألطفال مجهويل          ددراسببة ملسببتوى 

رسببالة ماجسببتري غري منشببورة د        د  النسببب املحتضببنني يف أرس أردنية
 عامند األردن.األردنيةدالجامعة 

 
د دار الفكر الطفل واألرسة واملجتمع(. 1990ارد عصببام و سببامرةد عزيز   

 والتوزيعد عامند األردن.               للنرش 

عالقة بعض سامت الشخصية بداأع اإلنجاز لدى ( . 1996هلساد حسان   
د جامعة رسالة ماجستري غري منشورة  األول ثانويد             طلبة الصل 

 مؤتةد عامند األردن.

(. أاعلية برنامج الرعاية يف قرية األطفال يف األردن يف 1994هوا)د كفاو  
 د رسالة ماجستري الشخيص واالجتامعي لألطفال األيتام              التكيل 

 األردنيةد عامند األردن.               غري منشورةد الجامعة 
 

سبببيكولوجية الطفل ( .  2004واطسبببند روبرت و لينبدجريند هرني   
أر  د أحمد د ومؤمند عزتد مكتبة مدبويل د             د ترجمة واملراهم

 القاهرةد جمهورية ما العربية.

دراسة عامليه للتكوين النفيس لألطفال املحرومني (. 1993يوسلد ربيع   
د رسببالة دكتوراه غري ضببوء أاا  مختلفة من الحرمان               أرسيا يف 
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 ( 1امللحم   
 قامئة بأسامء األساتذة  املُحكِّمني

 مكان العمل التخصص االسم الرقم
 

ارشاد تربوي  أ . د.صالح الداهري 1
 ونفيس

جامعة عامن العربية للدراسات 
 العليا
 

ارشاد تربوي  أ . د . خالد الطحان 2
 ونفيس

جامعة عامن العربية للدراسات 
 العليا
 

جامعة عامن العربية للدراسات  تربية خاصة أ . د . أحمد عواد 3
 العليا
 

جامعة عامن العربية للدراسات  علم نفس أ. د. سعيد أألعظمي 4
 العليا
 

د .محمد صالح  5
 اإلمام

عامن العربية للدراسات جامعة  تربية خاصة
 العليا
 

جامعة عامن العربية للدراسات  تربية خاصة د . سهري التل 6
 العليا
 

ارشاد تربوي  د .سامي ملحم 7
 ونفيس

جامعة عامن العربية للدراسات 
 العليا
 

ارشاد تربوي  د . نادر الزيود 8
 ونفيس

 جامعة الزيتونة
 

 الزيتونةجامعة  علم اجتامع د . حسني رمزون 9
 جامعة الزيتونة قياس وتقويم د . زياد النمراوي 10
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 ( 2امللحم   
 مقياس األمن النفيس بصورته النهائية 

 عزيزي الطالب / الطالبة :
 أمام  الفقرة التي ترى بأنها تصل مشاعرك أو أأكارك : Xضع / ضعي إشارة 

غري  ال نعم الفقرات الرقم
 متأكد

تكون مع انخرين عىل أن تكون لوحدك هل ترغب عادة أن  1
 ؟

   

    هل تحس مراراً بأنك مستاء من العامل ؟ 2
    هل تشعر بأن الناس يحبونك كمحبتهم ل،خرين ؟ 3
    هل تقلم مدة طويلة من بعض اإلهانات التي تتعرض لها ؟ 4
    هل أنت مرتاحاً مع نفسك؟ 5
    ؟ هل تشعر بأنك شخص غري أناع بشكل عام 6
    هل تشعر أن ثقتك بنفسك منخفضة ؟ 7
    هل متيل عىل تجنب األشياء غري السارة بالتهرب منها ؟ 8
    هل تشعر بالوحدة وأنت بني الناس ؟ 9
    هل تشعر بأنك حاصل عىل حقك يف هذه الحياة ؟ 10
عندما ينتقدك أصحابك د هل من عادتك أن تتقبل نقدهم  11

 بروو طيبة ؟
   

    هل تهبط عزميتك بسهولة ؟ 12
    هل تشعر عادة بالود  نحو معظم الناس؟ 13
    هل تشعر أن هذه الحياة ال تستحم أن يعيشها اإلنسان ؟ 14
    هل أنت متفائل عىل وجه العموم ؟ 15
    هل تعترب نفسك شخصاً عصبيا ً؟ 16
    هل تعي غالباً ما تفعله ؟ 17
    تكون غري راضه عن نفسك ؟ هل متيل إىل أن 18
عندما تلتقي مع انخرين ألول مرة د هل تشعر بأنهم لن  19

 يحبوك ؟
   

    هل ينتابك القلم عندما تفكر باملستقبل ؟ 20
    هل تشعر عادة بالصحة الجيدة ؟ 21
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غري  ال نعم الفقرات الرقم
 متأكد

    ؟هل تشعربأنك مهمل وال تحظ  باالهتامم الالزم  22
    هل تشعر بأنك عبء عىل انخرين ؟ 23
    هل متيل ألن تكون شخصاً شكاكاً؟ 24
    هل كثرياًما تفكر بنفسك ؟ 25
    هل تشعر بأنك تعيف كام تريد وليس كام يريد انخرين ؟ 26
    هل تغضب وتثور بسهولة ؟ 27
    هل تشعر بأنك ناجح يف دراستك ؟ 28
    غري متكيل مع الحياة بشكل جيد؟هل تشعر بأنك  29
    هل تشعر بأن معنوياتك مرتفعة ؟ 30
    هل تشعر بأنك تحصل عىل قدر كاف من الثناء؟ 31
    هل تتاف عىل طبيعتك ؟ 32
    هل تشعر عموماً بأنك شخص محظوع؟ 33
    هل مييل مزاجك إىل  التقلب من سعيد جداً إىل حزين جداً؟ 34
    تشعر بأنك موضع احرتام الناس عىل وجه العموم ؟هل  35
    هل باستطاعتك العمل بانسجام مع انخرين ؟ 36
    هل متيل إىل الخوف من املناأسة ؟ 37
    هل يُجرو شعورك بسهولة ؟ 38
    هل لديك كثري من األصدقاء املخلصني؟ 39
    هل أنت بشكل عام غري متوتر ؟ 40
    بأن من حولك يعاملك معاملًة حسنًة ؟هل تشعر  41
    هل تعرضت مراراً لإلهانة ؟ 42
    هل تعتقد أن انخرين يعتربونك مختلل عنهم ؟ 43
    هل تفرو عادة لسعادة انخرين وحسن حظهم؟ 44
    هل تجد صعوبة يف التعبري عن مشاعرك ؟ 45

 
  



 248 

 ( 3امللحم   

 مقياس االكت اب بصورته النهائية
 عزيزي الطالب /  الطالبة :

ضع / ضعي  دائرة حول رمز العبارة التي ترى بأنها تصل مشاعرك أو 
 أأكارك :

 : 1الفقرة  
 ال أشعر بالحزن. -أ
 أشعر بالحزن. -ب
 أنا حزين طول الوقت وال أستطيع الخرو  من هذه الحالة . - 
 لحالة. أنا حزين جدا وغري سعيد لدرجة أع ال أستطيع تحمل هذه ا -د
 

 : 2الفقرة 
 ال أشعر بأن عزميتي ضعيفة تجاه املستقبل . -أ
 أشعر بأن عزميتي ضعيفة تجاه املستقبل . -ب
 أشعر أنه ال يوجد وء أتطلع إليه يف املستقبل . - 
 أشعر أن املستقبل مي وس منه د وأنه ال سبيل إىل أن تتحسن األمور. -د
 

 : 3الفقرة 
 الأشعر بالفشل . -أ
 عر أنني واجهت من الفشل أكرث مام يواجه الشخص العادي.أش -ب
 عندما اسرتجع حيايت املاضية أكل ما أراه هو الكثري من الفشل. - 
 أشعر أنني شخص أاشل  متاماً . -د
 

 : 4الفقرة 
 ال أزال أستمتع باألشياء كام كنت من قبل . -أ
 ال أستمتع باألشياء كام اعتدت أن أستمتع بها من قبل . -ب
 مل أجد متعة حقه يف أي وء بعد. - 
 أشعر بعدم الرضا وامللل من كل وء. -د
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 : 5الفقرة 
 ال أشعر بالذنب بوجه خاي . -أ
 أشعر بالذنب لفرتات طويلة من الوقت . -ب
 ينتابني الشعور بالذنب متاما معظم الوقت . - 
 أشعر بالذنب طوال الوقت . -د

 : 6الفقرة 
 عقاباً يحل يب انن.ال أشعر أن  -أ
 أشعر وكأن عقاباً قد يحل يب . -ب
 أتوقع أن يحل يب عقاب . - 
 أشعر أن عقاباً يحل يب انن. -د
 

 : 7الفقرة 
 ال أشعر بأن أميل قد خاب يف نفيس. -أ
 أشعر بأن أميل قد خاب يف نفيس. -ب
 أشعر باإلشم زاز من نفيس . - 
 أكره نفيس . -د
 

 : 8الفقرة 
 ال أشعر بأنني أسوأمن أي شخص آخر.  -أ
 أنتقد نفيس عىل نقا  ضعفي أوأخطايئ. -ب
 ألوم نفيس طوال الوقت عىل أخطايئ . - 
 ألوم نفيس عىل كل شيئ سيئ يحدث . -د
 

 : 9الفقرة 
 ال تراودع أي أأكار للتخلص من حيايت. -أ
 تراودع أأكار للتخلص من حيايت ولكني لن أنفذها . -ب
 ب يف قتل نفيس .أرغ - 
 لو اتيحت يل الفرصة لإلنتحار أسوف أأعل ذلك . -د
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 : 10الفقرة 
 ال أب  أكرث من املعتاد . -أ
 أب  انن أكرث مام تعودت . -ب
 أب  انن طوال الوقت. - 
تعودت أن أكون قادراً عىل البكاء د أما انن أال أستطيع البكاء حت  لو أردت  -د

 ذلك.
 

 : 11الفقرة 
 لست مستثاراً انن أكرث من مام كنت دامئا. -أ
 أصبح منزعجا أو مستثاراً بسهولة أكرث مام كنت معتاداً. -ب
 أشعر بأع مستثاراً انن طوال الوقت . - 
 ال تثريع باملرة األشياء التي تعودت أن تثريع . -د
 

 : 12الفقرة 
 مل أأقد االهتامم بانخرين . -أ
 بانخرين باملقارنة مبا كنت عليه أيام مىض .إنني أقل اهتامماً  -ب
 أقدت معظم اهتاممي بانخرين . - 
 أقدت كل اهتاممي بانخرين . -د
 

 : 13الفقرة 
 اتخذ القرارات بنفس الكفاءة التي كنت أصدرها بها . -أ
 أقوم بتأجيل القرارات أكرث مام تعودت . -ب
 أجد من قبل .أجد يف اتخاذ القرارات صعوبة أكرب مام كنت  - 
 مل أعد أستطيع اتخاذ القرارات . -د
 

 : 14الفقرة 
 ال أشعر أنني أبدو أسوء مام كنت . -أ
 أنا قلم ألع أبدو أكرب سنا أو أقل جاذبية. -ب
 أشعر أن هناك تغريات دامئة يف مظهري تجعلني أبدو غري جذاب . - 
 أعتقد أنني أبدو قبيحاً . -د
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 :15الفقرة 
 أعمل بنفس الكفاءة التي كنت أعمل بها من قبل .أستطيع أن  -أ
 أشعر أن البدء يف عمل أي وء أصبح يتطلب من انن جهداً إضاأياً. -ب
 اضطر إىل أن أضغط عىل نفيس بشدة ي أعمل أي وء . - 
 ال أستطيع القيام بأي عمل عىل وجه اإلطالق . -د
 
 
 
 
 

 : 16الفقرة 
 دت .أستطيع النوم بشكل جيد كام تعو  -أ
 ال أنام كام كنت معتاداً. -ب
أستيقل مبكرا ساعة أو ساعتني عن املعتاد د ثم أجد صعوبة يف العودة إىل النوم  - 
. 
 أستيقل مبكرا عدة ساعات عام تعودت د ثم ال أستطيع العودة إىل النوم ثانية . -د
 

 :17الفقرة 
 ال أشعر بالتعب أكرث من املعتاد . -أ
 أكرث مام تعودت . أشعر بالتعب برسعة -ب
 أصبح التعب يدركني بسبب القيام بأي عمل تقريبا . - 
 أشعر باإلرهاق حت  أنني ال أستطيع القيام بأي عمل . -د
 

 : 18الفقرة 
 شهيتي للطعام ليست أسوأ من املعتاد. -أ
 مل تعد شهيتي طيبة كام كانت من قبل . -ب
 شهيتي انن أسوأ مام كانت بكثري . - 
 لدي شهية عىل اإلطالق . مل يعد -د
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 : 19الفقرة 
 مل أأقد كثريا من وزع مؤخراً. -أ
 كيلو جرام . 2نقص وزع أكرث من  -ب
 كيلو جرام .5 نقص وزع أكرث من  - 
 كيلو جرام . 7نقص وزع أكرث من  -د
 

 : 20الفقرة 
 لست منشغل البال عىل صحتي أكرث من املعتاد . -أ
مثل بعض األوجاع أو انالم أو اضطراب املعدة أو تشغل بايل مشاكل صحية  -ب

 اإلمساك .
أشعر بانشغال البال كثريا بسبب مشاكل صعبة د ومن الصعب عيل  التفكري يف أي  - 

 وء آخر. 
أشعر بأن بايل مشغول جدا بخصوي مشكاليت الصحية لدرجة أنني ال أستطيع  -د

 التفكري يف أي شيئ آخر.
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 (4امللحم   
 القلم بصورته النهائية مقياس سمة

 عزيزي الطا لب / الطالبة :
 أمام  الفقرة التي ترى بأنها تصل مشاعرك أو أأكارك : Xضع / ضعي إشارة 

 دامئاً  كثرياً  أحياناً  أبداً  الفقرة الرقم
     أشعر بالرسور. 1
     أشعر بالعصبية وعدم االستقرار. 2
     أشعر أنني مقتنع بنفيس . 3
     أن أكون سعيدا كام يبدو عىل انخرين .أمتن   4
     أشعر كأنني أاشل . 5
     أشعر بالراحة . 6
     أنا هادئ وساكن و متامسك . 7
أشعر أن الصعوبات ترتاكم عيل  بحيث ال  8

 أستطيع التغلب عليها .
    

أقلم كثريا جداً عىل أشياء ليست مهمة يف الواقع  9
. 

    

     أنا سعيد . 10
     عندي أأكار مزعجة . 11
     تنقصني الثقة بالنفس . 12
     أشعر باألمان . 13
     أتخذ القرارات بسهولة . 14
     أشعر أنني غري كلء . 15
     أشعر بالرضا . 16
     متر بخاطري بعض األأكار غري املهمة وتزعجني.  17
ني ال لدرجة أنأتأثر بشدة باألشياء املخيبة لألمل  18

 أستطيع استبعادها من تفكريي .
    

     أنا شخص ثابت   مستقر (. 19
تصيبني حالة من التوتر أو االضطراب عندما  20

 أأكر يف مشاغيل و اهتاممايت يف الفرتة األخرية .
    

  



 254 

 ( 5امللحم                                        
 النهائيةمقياس الهوية النفسية بصورته 

 عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة :

 أمام  الفقرة التي ترى بأنها تصل مشاعرك أو أأكارك : Xضع / ضعي إشارة 

 
الر
 قم

 
 الفقرة

أوا
 أم
بدر
جة 
 ةكبري 
 جداً 

 
أوا
أم 
بدر
 جة
 ةكبري 

 
أوا
 أم

 
 ال
أوا
 أم

ال  
أواأم 
 بدرجة
 كبرية

الأوا
أم 
بدر 
 ة
كبرية 
 جداً 

رغم جهيل لبعض املسائل  1
الدينية أإن ذلك ال يقلقني 
وال أشعر بالحاجة للبحث يف 

 هذه املسائل .

      

ليس يل أصدقاء مقربني وال  2
أعتقد أنني أبحث عن صديم 

 مقرب انن .
 

      

أظن أنني أستمتع بالحياة  3
بشكل عامد وال أرى أن يل 

 وجهة نظر محددة يف الحياة .

      

ليس لدي  أصدقاء مقربون  4
ولست مهتام  بأن يكون يل 

 ذلك .

      

ال يهمني إيجاد وظيفة  5
مناسبة وأقبل الوظيفة 

 املتيرسة.

      

مل أأكر بدور الرجل واملرأة يف  6
 الحياة الزوجية .
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ال أهتم بالقضايا السياسية  7
 ألنها ال تثري اهتاممي.

      

أشارك أحيانا يف نشاطات  8
 ال أرى حاجةترأيهية ولكنني 

ملامرسة نشا  محدد بانتظام 
. 

      

أتقبل دامئاً معتقدات والداي   9
أو املس ولني عني  يف القضايا 
السياسية واالجتامعية مثل 

 الحرية وقضايااملرأة.

      

 
الر
 قم

 
 الفقرة

أوا
 أم
بدر
جة 
 ةكبري 
 جداً 

 
أوا
أم 
بدر
 جة
 ةكبري 

 
أوا
 أم

 
 ال
أوا
 أم

ال  
أواأم 
 بدرجة
 كبرية

الأوا
أم 
بدر 
 ة
كبرية 
 جداً 

أأضل دامئا القيام بالنشاطات  10
الرتأيهية التي ميارسها والداي 
ومل أأكر أبداً يف القيام بأي 

 نشاطآ آخر .

      

أتفم مع والداي أو املس ولني  11
عني يف املسائل الدينية أام 
هو صحيح بالنسبة لهام البد 
 .أن يكون صحيحا بالنسبة يل

      

إذا تعلم األمر باختيار  12
أصدقايئ أإن والداي  أو 

املس ولني عني يعرأان من هو 
 األأضل بالنسبة يل.
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أعترب وجهة نظر والداي يف  13
الحياة جيدة مبا أيه الكفاية 
بالنسبة يل وال أحتا  لوجهة 

 نظر أخرى.

      

لقد أخذت عن الدور  14
املناسب للرجل واملرأة من 

والداي أو املس ولني وال أأكار 
أرى أية حاجة ملزيد من 
 البحث يف هذا املجال.

      

أتبن  وجهة نظر والداي أو  15
املس ولني عني أيام يتعلم 
 باملسائل والشعائر الدينية .

      

أخذت جميع نشاطايت  16
الرتأيهية عن والداي ومل 

أحاول مامرسة أي نشا  آخر 
. 

      

أأهم عقيديت وأامن أنا انن  17
 بها .

      

من خالل تعاميل مع أقاريب  18
من النوع االجتامعي انخر 
كونت قواعد معينة تتعلم 
 بخصائص رشيك الحياة .

      

بعد تفكري عميم متكنت من  19
تكوين وجهة نظر محددة عن 
 أسلوب حيايت يف املستقبل.
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الر
 قم

 
 الفقرة

 أواأم
بدر 
ة 
 كبرية
 جداً 

 
أواأم 
بدر 
 ة
 كبرية

 
 أواأم

 
 ال

 أواأم

ال  
أواأم 
 بدرجة
 كبرية

الأواأم 
 بدرجة
كبرية 
 جداً 

أختار أصدقايئ املقربني وأقاً  20
لقيم معينة وعنارص بيننا 

 أُحددها بنفيس.

      

لقد أخذ التفكري يف املهنة  21
املناسبة يل كثريا من وقتي 
حت  أصبحت أعرف انن 

 أريدها أعل.املهنة التي 

      

كان لدي صداقات مختلفة  22
وكثرية وعندي انن أكرة 
واضحة عن الصفات التي 
 أبحث عنها يف الصديم.

      

أعتقد أن من املهم أن أعرف  23
املبادئ وانراء التي سأعتنقها 

و أداأع عنها يف القضايا 
 السياسية .

      

بعد مامرستي لنشاطات  24
وجدت ما ترأيهية عديدةد  

أستمتع به سواء وحدي أو 
 مع انخرين .

      

أنا غري متأكد من أهمي  25
لبعض املسائل الدينية وهل 
هو صحيح أم الد و أريد أن 
أتخذ قراراً يف ذلك ولكنني مل 

 أأعل ذلك حت  انن .
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منذ وقت طويل وأنا أجرب  26
أنواعا  مختلفة من النشاطات 

نشاطاً الرتويحية لعيل أجد 
واحداً أو أكرث أستمتع به حقاً 

 يف وقت الحم .

      

يف محاولة مني لتحديد وجهة  27
نظر مقبولة عن الحياة أجد 
نفيس منشغالً يف مناقشات 
مع انخرين ومهتامً باكتشاف 

 ذايت .

      

إنني أعالً ال أعرف أي نوع  28
من األصدقاء أأضل ألع ما 
زلت أحاول تحديد معن  

 الصداقة .
 

      

  



 259 

 
الر
 قم

 
 الفقرة

أوا
 أم
بدر
جة 
 ةكبري 
 جداً 

 
أوا
أم 
بدر
 جة
 ةكبري 

 
أوا
 أم

 
 ال
أوا
 أم

ال  
أواأم 
 بدرجة
 كبرية

الأوا
أم 
بدر 
 ة
كبرية 
 جداً 

ما زلت أحاول اكتشاف  29
قدرايت كشخص وما زلت 
أحاول تحديد األعامل 

 والوظائل التي تناسبني .

      

ولذا أأنا ما الناس مختلفون د  30
زلت أبحث عن نوع يناسبني 

 من األصدقاء.

      

يوجد كثرياً من انراء حول  31
القضايا السياسية لكني مل 
أستطع تحديد األأضل منها 

 لعدم أهمي التام لها .
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 ( 6امللحم   
 مقياس القيم االجتامعية بصورته النهائية 

 
 عزيزي الطالب / الطالبة :

أمام  الفقرة التي ترى بأنها تصل مشاعرك أو X ضع / ضعي  إشارة  
 أأكارك:

 نادراً  أحياناً  دامئاً  الفقرة الرقم 
    قول الصدق ينجي صاحبه . 1

    ال أشعر بالذنب إذا اضطررت إىل الكذب. 2

    أشعر بالذنب أن تخلفت عن قول الحم . 3

    أأعالهم .أحب مصاحبة من تتفم أقوالهم مع  4

    أثم يف إدارة مؤسستي أو مدرستي عىل حفل النظام . 5

    . ال أثم يف وأاء زماليئ بوعدهم يل 6

    أحب االسرتشاد بنصائح املرشأني أو األساتذة. 7

أثم يف قدرة مرشيف أو أستاذي عىل حسم الخالف بيني  8
 وبني زماليئ.

   

    جهدي إلنجازه.عندما أُكلل بعمل ما أبذل قصارى  9

    ألتزم مبواعيدي . 10

    ال أُحاسب نفيس عىل ما أنجز من أعامل . 11

    أنا املس ول عن التخطيط ملستقبيل . 12

    أقبل اعتذار زمييل إن  اعرتف بخط ه. 13

    أحري عىل أن أُعامل انخرين معاملًة حسنة ً. 14

    .أحري عىل احرتام أُستاذي أو مرشيف  15

    ال أعتذر إىل زمييل إن أخط ت بحقه . 16

    أُساعد إخويت أو زماليئ عىل الدراسة . 17

أُشارك زماليئ يف إصدار مجلة الحائط باملدرسة أو  18
 املؤسسة.
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    ال أتعاون مع زماليئ أو إخويت يف تحضري مائدة الطعام . 19

    أقده . أتعاون مع زمييل بالبحث عن كتابه الذي 20

    أبذل ما يف وسعي لتتميز مدرستي أو مؤسستي. 21

    أشعر بالفخر وأُشارك يف املناسبات الوطنية . 22

    أُحاأل عىل املمتلكات العامة يف بلدي . 23

    ال أعترب أي اعتداء عىل املمتلكات العامة اعتداء عيل  . 24
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 (2ملحم  
 

 لوزارة التنمية االجتامعيةمخاطبة جامعة عامن العربية 
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 (2ملحم  
 

 مخاطبة جامعة عامن العربية لوزارة الرتبية والتعليم

 



 264 

 (1ملحم  

 مخاطبة جامعة عامن العربية ملديرية األمن العام
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 (12ملحم  
 

 SOSمخاطبة جامعة عامن العربية لقرى األطفال 
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 (11ملحم  
 

 مخاطبة جامعة عامن العربية ملربة أم الحسني  

 


